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ترامپ ایران را از حامیان اصلی تروریسم خواند؛

 اعالم عدم پایبندی 
ایران به برجام

  

اینکه  به  اشاره  با  دارو   و  رئیس سازمان غذا  و  وزیر  معاون 
است  جامعه  سالمت  سطح  ارتقاء  در  موثر  همراهی  رسانه 
اظهار داشت: رسانه ها عاملی تاثیرگذار در فرهنگ سازی شیوه 

صحیح مصرف هستند. 
5

منعي براي مصرف محصوالت 

تراريخته در ايران نيست
تیم ملی نوجوانان با کسب سومین پیروزی برابر کاستاریکا، با ۹ 
امتیاز به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی زیر ۱۷ سال صعود 
کرد.به  گزارش زمان، تیم ملی نوجوانان ایران در سومین دیدار خود 

از جام جهانی زیر ۱۷ سال، برابر کاستاریکا قرار گرفت.

بیطرف از ساخت پاالیشگاه جدید با هدف صادرات فرآورده نفتی 
را  اولویت کاری وزارت نفت در سال ۹6  خبر داد و مهمترین 
تالش برای امضای ۱0 قرارداد به منظور توسعه میدان های نفت و 

گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد.
7

 صعود يوزهای نوجوانان

 به مرحله حذفی جام جهانی

ساخت پااليشگاه جديد با 

هدف صادرات فرآورده نفتی

10
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 الریجانی: خروج آمریکا از برجام
 ُمهر پایان بر توافق هسته ای

روحانی در تماس تلفنی با مکرون تاکید کرد:

 برجـام قابل مذاکره نیست
رییس جمهور در تماس تلفنی رییس جمهور فرانسه با اشاره به نقش برجام در توسعه و تعمیق 
روابط تهران و پاریس، تصریح کرد که جمهوری اسالمی ایران آماده است روابط خود را با فرانسه 
در همه عرصه های مورد عالقه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی توسعه و تعمیق بخشد. به گزارش 
روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  جموری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  از  زمان 
دیشب در تماس تلفنی ›امانوئل مکرون‹ با وی، به اعالم رییس جمهور فرانسه برای دیدار رسمی 
از تهران در سال آینده میالدی اشاره کرد و اظهارداشت: ایران و فرانسه می توانند گام بلندتری 

برای استحکام روابط در عرصه های مورد عالقه بردارند.
ادامه در همین صفحه

سرمقاله
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 مدیران ورزشی 
چه کار می کنند؟

نگاه روز

3

4

آسیب شناسی 
کودک آزاری در ایران

   سپاه؛ مدافع ملت 
و دشمن تروریسم

هر ساله در لیگ برتر فوتبال ایران شاهد 
اتفاقات ناخوشــایندی هستیم که باعث 
شده فیفا محرومیت هایی را برای بعضی 

باشگاه های لیگ برتری اتخاذ کند.

فردین علیخواه

هومن ناظمی

2

پوتين به تهران می آيد

دکتر روحانی: برجام قابل مذاکره نیست
ادامه از همین صفحه

رییس جمهور همچنین با اشاره به تصمیمات احتمالی 
واشنگتن و تاکید رییس جمهور فرانسه بر حمایت قاطع 
اتحادیه اروپا و پاریس از برجام و ضرورت اجرای مفاد 
آن از سوی همه طرفها ، گفت: آژانس بین المللی انرژی 
تعهداتش  بر  ایران  پایبندی  اعالم  مرجع  تنها  اتمی 
در برجام است و مخلوط کردن تعهدات چندجانبه و 
با اختالفات داخلی آمریکا می تواند برای  المللی  بین 
بیان  با  باشد.روحانی  خطرناک  بسیار  جهان  اعتماد 
اینکه هر اقدام رییس جمهور آمریکا علیه برجام ضربه 
به  برجام  کرد:  تاکید   ، است  قراردادی چند جانبه  به 
هیچ وجه قابل مذاکره نیست و همه طرف ها باید به 
تعهداتشان در قبال آن پایبند باشند و نباید اجازه داد 
رییس جمهور آمریکا و یا کنگره این کشور دست به 
جمهور  بزنند.رییس  برجام  علیه  نادرستی  اقدامات 

که  است  آمریکا حاکم  در  دولتی  متاسفانه  اظهارکرد: 
نمی خواهد نه تنها نسبت به برجام بلکه در قبال برخی 
دیگر از تعهدات و مقررات بین المللی پایبند باشد و این 
شیوه لطمه جدی به اصل میز مذاکره در عرصه جهانی 
وارد می کند.روحانی با بیان اینکه ایران به تعهدات خود 
نسبت به برجام پایبند است و به همکاری خود با آژانس 
برجام  گفت:  دهد،  می  ادامه  اتمی  انرژی  المللی  بین 
پایه و اساس اعتماد میان ایران و کشورهای ۱+5 است 
و  وگو  برای گفت  اصلی  پایه   ، توافق  این  استحکام  و 
مذاکره راجع به مسایل دیگر با اتحادیه اروپا است.رییس 
جمهور تاکید کرد: اتحادیه اروپا و ایران باید با همکاری 
به  نادرست نسبت  و  اقدامات مخرب  برابر  یکدیگر در 
برجام ایستادگی کنند.رییس جمهور فرانسه نیز در این 
گفت وگوی تلفنی تاکید کرد که پاریس مصمم است 
روابط خود را با تهران در همه عرصه ها گسترش دهد. 

 مکرون: اتحادیه اروپا
 قاطعانه از برجام دفاع می کند

امانوئل مکرون به تالش های آمریکا علیه برجام اشاره کرد و 
گفت: اتحادیه اروپا و فرانسه قاطعانه از برجام دفاع می کنند 
و به اجرای کامل آن متعهد هستند و از ایران نیز می خواهیم 
به رغم تالشهای واشنگتن ، به همکاری خود با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی ادامه داده و به تعهداتش در برجام پایبند 
بماند.وی با بیان اینکه در سال آینده میالدی از جمهوری 
اسالمی ایران در قالب هیاتی عالیرتبه دیداری رسمی خواهد 
داشت، گفت: دامنه ای گسترده ای از موضوعات دوجانبه ، 
منطقه ای و بین المللی وجود دارد که مایلم در آن سفر با 
مقامهای ایرانی راجع به آنها گفت و گو و تبادل نظر کنم.
رییس جمهور فرانسه سیاستهای کاخ سفید در قبال برجام 
را ناشی از اختالفات داخلی واشنگتن برشمرد و بار دیگر از 

واشنگتن خواست به تعهداتش پایبند بماند.

 ATR پرواز هواپیماهای
به ۱۰ شهر بزرگ

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران 
از اختصاص دو هواپیمای ATR پســابرجامی 
به فرودگاه بندرعباس و پرواز آنها به ۱0 شــهر 

بزرگ کشور خبر داد.
 بــه گــزارش زمان به نقــل ازایســنا، فرزانه 
جمهوری  هواپیمایــی  مدیرعامل  شــرفبافی 
اسالمی ایران"هما" در مورد شرایط خط  های 
پروازی هواپیماهای ATR تازه خریداری شده، 
اظهار کرد: براســاس برنامــه ریزی های انجام 
شــده برای هواپیماهای ATR پســابرجامی، 
دو فرونــد هواپیمای ATR خریداری شــده 
در اســتان هرمزگان مســتقر خواهد شد.وی 
بیــان کرد: این هواپیماهــا، هواپیماهای نویی 
هســتند که گروه پروازی و خدمه پرواز ایرانی 
با آنها فعالیت خواهنــد کرد، پروازها از طریق 
شــهر بندرعباس به شهرهای مختلفی صورت 
خواهــد گرفت که ۱0 شــهر بــزرگ را مانند 

زاهــدان، کرمان، یزد، شــیراز و کیش در نظر 
گرفتیم که شــهرهای دیگری نیز مدنظرمان 
اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  است.مدیرعامل 
ایران افزود: ترجیح می دهیم این هواپیماها، در 
منطقه حاشــیه خلیج فارس پروازهای منطقه 
ای نیز داشته باشند که در حدود یک تا دو ماه 
آتی برنامه ریزی برای پروازهای خارج از کشور 
برای هواپیمای ATR  در دستور کار است.وی 
درباره ظرفیت این هواپیماها گفت: ظرفیت این 
هواپیماها بین 65 تا ۷0 نفر است که مسافران 
را جابه جا می کنــد و تهاتر پروازی به صورتی 

است که ســعی کردیم حداکثر تعداد پرواز را 
از بندرعباس داشــته باشیم.شرفبافی تصریح 
کرد: پروازها را ســه مسیر پروازی را در هر روز 
به صورت رفت و برگشــت انجام خواهد داد و 
ترجیح می دهیم که پروازها با حداکثر ظرفیت 
مسافری پر شــود و ان شاء ا... استقبال خوبی 
از آنها صورت خواهــد گرفت.وی افزود: در هر 
مسیر رفت و برگشت سه پرواز داریم که با دو 
فروند هواپیما 6 پرواز در روز خواهیم داشت و 
اگر وضعیت به خوبی پیش رود، به ۱0 پرواز در 

روز خواهیم رسید.

ثبت نام »وام ضروری« بازنشستگان ازامروز
ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از امروز 
22 مهرماه آغاز می شــود و تا یک ماه پس از آن 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بازنشســتگان 
کشــوری می تونند از امروز وارد وبسایت صندوق 
بازنشستگی کشوری به نشــانی cspf.ir شده و 

ثبت نام خود را انجام دهند.ســال گذشته 250 
هزار بازنشســته، ســه میلیون تومان وام دریافت 
کردند که امسال این مبلغ با صرف اعتبار ۱200 
میلیارد تومانی به چهار میلیون افزایش یافته است 
و ایــن بار 300 هزار بازنشســته می توانند از این 
امکان اســتفاده کنند.قرار است این وام ها در ۱2 

مرحله از سوی بانک صادرات پرداخت شود و آن 
دسته از بازنشســتگان که تا کنون وامی دریافت 
نکرده انــد در اولویت خواهند بود. کارمزد این وام 
قرض الحسنه ســاالنه چهاردرصد، بازپرداخت آن 
36 ماهه و مبلغ اقســاط آن ۱20 هــزار تومان 

خواهد بود.

جهش قیمت نفت با افزایش تنش های خاورمیانه
دیروز انتشــار داده های افزایش واردات نفت چین و 
بحــران در خاورمیانه، باعث تقویت قیمت های نفت 
در بازاری شــد که از قبل، نشــانه هایی از بازگشت 
توازن پس از سال ها عرضه بیش از حد، در آن دیده 
می شــد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، دیروز انتشار 
داده هــای افزایش واردات نفت چیــن و بحران در 
خاورمیانــه، باعث تقویت قیمت های نفت در بازاری 
شــد که از قبل، نشانه هایی از بازگشت توازن پس از 
سال ها عرضه بیش از حد، در آن دیده می شد.قیمت 
نفت برنت با افزایشــی ۹۸ سنتی، به 5۷.23 دالر 

برای هر بشــکه رسید و قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدییت آمریکا هم، با ۸۱ سنت افزایش نسبت 
قیمت به بسته شده قبلی، در بشکه ای 5۱.۴۱ دالر 
معامله شــد.این دو شاخص نفتی احتماال با بسته 
شدن معامالت این هفته، به ترتیب به سود هفتگی 
2 و ۴ درصدی دست پیدا کنند.طبق داده هایی که 
در روز جمعه منتشر شد، واردات نفت چین در ماه 
ســپتامبر به رکورد ۹ میلیون بشکه در روز رسید. 
چین به طور متوسط با واردات ۸.5 میلیون بشکه 
در روز، در بازه ژانویه تا ســپتامبر موقعیت خود را 

به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان تثبیت 
کرد.اولیور جاکوب، سرپرست و مدیر پتروماتریکس 
می گوید: ما با داده های قوی چین، از خواب بیدار 
شــدیم که این از بازار پشــتیبانی می کند.واردات 
عظیم چین تا حــد زیادی، از خریدهایی که برای 
ذخایر ســوخت اســتراتژیک خود انجام می دهد، 
ناشــی می شــود.روز جمعه تلوزیون محلی عراق 
گزارش داد ده هــا هزار جنگجوی کرد در منطقه 
نفتی کرکوک، مســتقر شــده اند تا با تهدیدهای 

احتمالی از طرف نیروهای عراقی مقابله کنند.
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متوسط سن مدیران کشور 8 سال 
کاهش می یابد

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری 
و استخدامی کشور گفت: با بکارگیری نیروهای 
جوانتر، تا پایان برنامه ششــم توسعه متوسط 
سن مدیران کشور حداقل هشت سال کاهش 

پیدا می کند.
جمشــید انصاری در جمع خبرنگاران افزود: 
هم اکنون میانگین ســنی مدیــران میانی به 
باالی کشــور، بیش از ۴۷ سال است که قصد 
داریم این رقم را به ســن ۴0 ســال برسانیم. 
این مسئول خاطرنشان کرد: تصمیم هایی در 
شورای عالی اداری کشور در این زمینه گرفته و 
ابالغ و بر اساس آن برخی از شرایط احراز شغل 
مدیریت تسهیل شده است. وی یادآورشد: این 
ابالغ هــا در بخش جوانــان و مدیریت بانوان 
در دســتگاه های اجرایی است و تکالیفی هم 
از ســوی رئیس جمهوری و ســازمان اداری و 
استخدامی کشور به دستگاه های اجرایی اعالم 
شده است. انصاری اظهار کرد: با تغییراتی که 
در مدیران انجام می شــود، جایگزین ها، افراد 
جوانتر می شوند و این کار بتدریج طی برنامه 
ششم توســعه یا تا ســال ۱۴00 محقق می 
شــود. وی در خصوص بهره وری در دستگاه 
های اجرایی کشور خاطر نشان کرد: بناست از 
امســال سنجش بهره وری در نظام اداری آغاز 
شــود، پیش از این این شــاخص ها به بخش 
خصوصی داده می شــد. انصاری ادامه داد: با 
ابالغ شاخص ســنجش بهره وری به دستگاه 
های اجرایی و اداری کشــور، ســال آینده در 
جشــنواره شــهید رجایی بهره وری دستگاه 
ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اســاس این 
آمارها دولت به ۸.5 میلیون کارمند دســتگاه 
اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می کند و 
30درصد کارمندان هم دیپلم و زیردیپلم که از 

این تعداد ۴50 هزار نفر مدیر هستند.

رابطه معنادار میان خروج امریکا از 
یونسکو و تالش برای خروج از برجام

مشــاور رئیس جمهوری در توئیتی در صفحه 
خود نوشــت، میان خروج امریکا از یونسکو و 
تالش ترامپ بــرای خروج از برجام یک رابطه 
معنادار وجــود دارد.به گزارش زمان،حســام 
الدین آشــنا در توئیتی اظهار داشت: در واقع 
ترامپ برجام را هم به همان اندازه ضداسراییلی 
می داند که یونســکو را. او تالش دارد شکست 
البی اسراییل را به مثابه شرم و شکست امریکا 
بازنمایی کنــد.وی افزود:خصومــت امریکا با 
یونســکو و برجام ، نشان دهنده عدم صداقت 
ترامپ در شعار » اول آمریکا« و دلیلی محکم 
بر تداوم سیاســت » اول اسرائیل« در سیاست 

خارجی این کشور است.

تالش اتحادیه اروپا برای اعالم 
ممنوعیت روابط تجاری با کره شمالی

خبرگزاری رویترز دیروز از بروکسل گزارش داد: 
اتحادیه اروپا مصمم است روز دوشنبه در زمینه 
ممنوعیت روابط تجاری با کره شــمالی در قالب 
بسته جدید تحریم های این اتحادیه برای منزوی 
کردن پیونگ یانگ به دلیل برنامه های موشکی 
و هسته ای اش، به توافق دست یابد.براساس این 
گزارش، تاثیــر عملی این تصمیم احتماال جنبه 
نمادین دارد؛ بدین معنا که بروکسل تحریم های 
نفتی علیه کره شــمالی اعمال و سرمایه گذاری 
اتحادیه اروپــا در کره شــمالی را ممنوع اعالم 
می کند. در واقع، اتحادیه اروپا به کره شــمالی 
نفت نمی فروشد و شرکت های اروپایی سرمایه 
های خود را وارد این کشــور نمی کنند.در اصل، 
هدف از بسته تحریم های اتحادیه اروپا، ترغیب 
کشــورهای دیگر به جلوگیری از صادرات نفتی 
به کره شــمالی است. شــورای امنیت سازمان 
ملل ماه گذشته بر واردات نفت خام کره شمالی 
محدودیــت هایی اعمال کرده اســت.به موجب 
بســته تحریم های اتحادیه اروپــا، کارگرانی از 
کره شمالی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
مشغول به کار هســتند، با محدودیت هایی در 
زمینه مقدار پول ارسالی به کشور خود مواجه می 
شوند و روادید کاری شان پس از منقضی شدن، 
تمدید نمی شــود.این تمهیدات جدید که قرار 
است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ 
در مــورد آن توافق کنند، فراتر از تازه ترین دور 
تحریم های چند جانبه علیه کره شــمالی است 
که از سوی شــورای امنیت سازمان ملل اعمال 
شده اســت. یک دیپلمات اروپایی گفت: ظاهرا 
کره شــمالی عالقه ای به ورود اتحادیه اروپا به 
بحران این کشور به عنوان میانجیگر صلح ندارد. 
وی افزود: کره شمالی خواستار مذاکره مستقیم 
با آمریکا است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

این کشور این مساله را منتفی دانسته است. 

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

پوتین به تهران می آید

دستیار ارشد سیاســت خارجی کاخ کرملین اعالم کرد که رئیس 
جمهور روســیه برای شــرکت در نشســت ســه جانبه با ایران و 

آذربایجان به تهران سفر می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، یوری اوشــاکوف دســتیار ارشد 
سیاست خارجی کاخ کرملین گفت: والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روســیه تا اواخر ســال جاری میالدی برای حضور در نشست سه 
جانبه روســیه، ایران و آذربایجان به تهران سفر خواهد کرد. یوری 
اوشــاکوف تاریخ دقیق سفر والدیمیر پوتین به ایران را اعالم نکرد.

نخستین نشســت سه جانبه این سه کشور در اوت 20۱6 در باکو 
برگزار شد. در این نشست رئیس جمهور روسیه با حسن روحانی و 
الهام علی اف روســای جمهور ایران و آذربایجان در مورد همکاری 
مشترک در زمینه اقتصادی، امنیت منطقه و ایجاد کریدور حمل و 

نقل شمال جنوب به گفت وگو پرداختند.

کنگره ی آمریکا طرح تحریم موشک های 
بالستیک ایران را تصویب کرد

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نشســتی، متن 
قانون »موشک های بالستیک ایران و اجرای تحریم های بین المللی« 

را تصویب کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا؛ کمیته امــور خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا در نشســتی به ریاست اد رویس،  متن قانون 
»موشک های بالستیک ایران و اجرای تحریم های بین المللی« را 
تصویب کرد.پایگاه اینترنتی مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داد: 
طرح موســوم به HR1698 )قانون موشک های بالستیک ایران 
و اجــرای تحریم های بین المللی( با هدف افزایش تحریم ها علیه 
ایران در ارتباط با برنامه موشــکی بالستیک این کشور است.برد 
شرمن نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا در کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا، در جلســه بررسی متن قانون افزایش 
تحریم های ایران به ســبب برنامه موشــکی این کشور، گفت: ما 
به ســختگیرانه ترین تحریم ها با بهترین توضیحات نیاز داریم تا 
پیامی را به ایران و متحدان مــان در اتحادیه اروپا مخابره کنیم. 
طرح افزایش تحریم های ایران با حمایت گسترده دو حزب آمریکا 

همراه است.

 واکنش ایران 
به تحوالت اخیر منطقه کاتالونیای اسپانیا

قاســمی با اشــاره به تحوالت منطقه کاتالونیای اســپانیا گفت: 
جمهوری اســالمی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب 
از خشــونت و پیگیری مطالبات از طریق مسالمت آمیز و قانونی را 

مورد تاکید قرار می دهد.
 به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام قاسمی  در خصوص برخی 
تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: اسپانیا یکی 
از شــرکای مهم سیاســی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در 
اروپاست؛ ما تحوالت این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری 
می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم. این دیپلمات ارشد کشورمان 
تصریح کرد: ایران در چارچوب  مواضع اصولی خود به یک اسپانیای 
متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد اســت و خواستار حفظ ثبات، 
آرامش، همبســتگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا 
است.قاســمی اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران لزوم تمکین به 
حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از 
طریق قانونی، مسالمت آمیز و گفت وگو را مورد تاکید قرار می دهد 
و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد 
اقتصادی آن کشــور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر 

و بهتر تامین می شود. 

اقلیم کردستان عراق خواستار دخالت آمریکا شد

 وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان به دنبال عملیات نظامی نیروهای 
عراقی در جنوب کرکوک خواستار مداخله آمریکا شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق 
خواستار دخالت آمریکا در قبال عملیات نیروهای عراقی در نزدیکی 
کرکوک شد.در این بیانیه آمده است: سربست لزکین معاون وزارت 
پیشمرگه با کرین کروس کنسول آمریکا در اقلیم کردستان درباره 
عملیات نظامی نیروهای ارتش و حشد شعبی عراق دیدار و رایزنی 
کرده است و کنســول آمریکا را در جریان اقدامات ارتش و حشد 
شــعبی در نزدیکی مواضع نیروهای پیشمرگه در مناطق سنجار، 
شمال موصل و جنوب کرکوک داده است. لزکین از آمریکا خواسته 
اســت که دخالت کند و راه را در برابر این اقدامات و ممانعت از هر 

حادثه غیرمترقبه ببندد.

 جنبش  فتح و حماس
 توافقنامه آشتی ملی را امضا کردند

پایگاه خبری عربی ۴۸ گزارش کرد: جنبش های فتح و حماس در 
قاهره توافق آشتی ملی را امضا کردند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، به موجب این توافق اداره نوار غزه به 
تشکیالت خودگردان فلسطین واگذار می شود.

این توافق را »عزام احمد« به نمایندگی از جنبش فتح و »صالح 
العاروری« نائب رئیس دفتر سیاســی حماس و در حضور »خالد 
الفــوزی« وزیر اطالعات مصر امضا کردند.طبق این توافق، فتح و 
حماس توافق کرده اند که دولت وفاق ملی برای به عهده گرفتن 
تمامی وظایف و مســئولیت خود در نوار غزه، می بایست مراحل 
اداری را تــا تاریخ ۱ دســامبر 20۱۷ )۱0 آذر ۹6( را طی کند 
و تمامی مشکالت ناشــی از اختالفات برطرف شود.براساس این 
توافق همچنین کارمندان نوار غزه تا اول فوریه 20۱۸ )۱2بهمن 
۹( و ارائه راه حل از ســوی کمیسیون اداری و قانونی فلسطین، 
تمامی حقوق خود را دریافــت کنند.کنترل گذرگاه های مرزی 
غزه نیز از تاریخ ۱ نوامبر )۱0 آبان( به دولت وفاق ملی فلسطین 
واگذار خواهد شــد.بر اســاس این توافق همچنین قرار است به 
زودی ســه هزار نیروی پلیس تشکیالت خودگردان فلسطین در 
نوار غزه و در امتداد مرزهای رژیم صهیونیســتی و مصر مستقر 
شــوند.این توافق نامه بدون ذکر جدول کاری این نشســت، از 
تمامی گروه های فلســطینی می خواهد، در 2۱ نوامبر )30 آبان 
۹6( گردهم آیند و انتظار می رود که در این نشســت برگزاری 
انتخابات مجلس و تغییر ساختار سازمان آزادی بخش فلسطین 

مورد بررسی قرار گیرد.

خبـــر

علــی الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اسالمی ایران اعالم کرد: خروج آمریکا از 
توافق هسته ای موجب پایان یافتن برجام 
خواهد شد.الریجانی گفت: مواضع آمریکا 
در قبال توافق هســته ای منجر به بروز 

هرج و مرج جهانی خواهد شد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در دیدار با 
رئیس شورای فدراسیون روسیه تحریم آمریکا 
علیه روسیه و ایران را خالف قواعد بین المللی 
دانســت.به گزارش زمان، علی الریجانی دیروز 
که در راس هیاتی پارلمانی به سن پترزبورگ 
ســفر کرده اســت، دقایقی قبل بــا والنتینو 
ماتونیکو رئیس شــورای فدراســیون روسیه 
دیدار و گفت و گــو کرد.دکتر علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با خانم 
والنتینو ماتونیکو رئیس شــورای فدراســیون 
روســیه، روابط بین دو کشــور ایران و روسیه 
را مناسب اما درخور گسترش دانست و گفت: 
همکاری های روابط دو کشــور به خصوص در 
رابطه با مبارزه با تروریســم آن هم در سوریه 
بسیار سنجیده بوده و نتایج ملموس و مناسبی 
را در پی داشــته اســت.وی افزود: آن روز که 
ایران و روســیه در خصوص ســوریه شروع به 
همکاری کردند، کمتر کشوری باور داشت که 
این سطح از همکاری ها منجر به نتیجه شود، 
اما امروز نتایج نشــان می دهد ایران و روسیه 
موفق عمل کردند؛ به نحوی که تروریست ها در 

سوریه و عراق ضربه ای جدی خورده اند.
الریجانی به احتمال نقل مکان تروریســت ها 
در پنــاه حمایــت برخی قدرت هــای جهانی 
اشــاره کرد و گفت: این امر سبب بهم ریختگی 
منطقــه و حتی جهان خواهد شــد و بنابراین 

همکاری های ایران و روســیه باید از پایه های 
محکمتری برخوردار شود و مستمر باشد.رئیس 
مجلس شورای اسالمی به دو سال مذاکره برای 
رســیدن به توافق هسته ای اشاره کرد و اظهار 
داشــت: در چند ماه اخیر آمریکا این توافقات 
بین المللی را نقض کرده اســت؛ در حالی که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را 
بارها تأئید کرده و آمریکا راه و مسیر دیگری را 
در پیش گرفته است.الریجانی به تحریم آمریکا 
علیه روســیه و ایران اشاره کرد و آن را خالف 

قواعد بین المللی دانست و محکوم کرد.
وی از همکاری منطقه ای روسیه و ایران تشکر 
کــرد و گفت: از گســترش روابط اقتصادی و 
تجاری بین دو کشور استقبال می کنیم.رئیس 
مجلس شورای اسالمی همکاری های دو کشور 
در عرصه احداث نیروگاه های حرارتی و حمل 

و نقــل ریلی را مورد تأکیــد قرار داد و گفت: 
ایجاد کریدور شــمال ـ جنوب از دو مسیر با 
گســترش حمل و نقل ریلــی، از برنامه های 
جــدی ایران اســت که روســیه می تواند در 
تســریع این پروژه ها نقش فعال تری داشــته 
باشد.الریجانی بر گسترش پروژه های اقتصادی 
بین دو کشور تأکید کرد و گفت: نقش پارلمان 
روسیه در این امر بسزا و مؤثر خواهد بود.وی 
تجاری کشاورزی،  به گسترش همکاری های 
اشاره و بر گســترش بیش از پیش آن تأکید 
کرد.همچنین در این دیدار والنتینو ماتونیکو 
رئیس شورای فدراســیون روسیه نیز ضمن 
خوشــامدگویی بــه رئیس مجلس شــورای 
اســالمی گفت: کاماًل موافق هستم که امروز 
باید عملی کردن توافق ها را در پیش  بگیریم 
و توافق هــای انجام گرفته بین دو کشــور را 

اجرایی کنیم.وی ایجاد کمیســیون مشترک 
اقتصادی بین دو کشــور را راه حل مناســبی 
برای گســترش روابط اقتصادی و نیز اجرایی 
شــدن توافقات دانســت و خواستار پیگیری 
موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی 
شد.رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت: به 
نظر می رسد باید زمان قانونی شدن توافقات 
تسریع شود تا به اجرایی شدن آنها کمک شود.

والنتینو ماتونیکو همچنین خواستار ارتباطات 
منطقه ای بین استان های روسیه و استان های 
ایران شــد و گفت: در این راســتا دیدارها و 
بازدیدهایی از برخی از مناطق اســتانی ایران 
انجام شــده و به توافقاتی رسیده ایم که باید 
جنبه عملی به خود بگیرد.وی توافق هسته ای 
ایران را یک موفقیت بسیار بزرگ دانست که 
دســتاوردهای مثبتی داشته است و گفت: در 
خصوص اجرا و پایبندی ایران نباید هیچ شک 
و شبهه ای داشته باشــیم، زیرا آژانس انرژی 
اتمی این مســئله را بارها تائید کرده اســت.

رئیس شــورای فدراسیون روسیه تأکید کرد: 
نماینــدگان کشــورهای ۱+5 و اروپایی نیز 
معتقدند که ایران به توافق هســته ای پایبند 
بوده اســت و آنها و ما نیز معتقد هســتند و 
هستیم که توافق هسته ای ایران قابل بازنگری 
نیست؛ هر چند آمریکا تالش دارد از این توافق 
خارج شود و تحریم های جدیدی اعمال کند، 
اما این تصمیم آمریــکا مورد توافق جهانی و 
نیز شورای امنیت سازمان ملل نیست.والنتینو 
ماتونیکــو خاطرنشــان کرد: آنهــا می توانند 
تحریم های یکجانبه اتخــاذ کنند، اما خالف 
قواعد بین المللی اســت و کشورهای دیگر آن 

را نخواهند پذیرفت.

علی الریجانی تاکید کرد:

 خروج آمریکا از برجام؛ ُمهر پایان بر توافق هسته ای

سفر وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران 
به واشنگتن

 اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت
 کلید خورد

وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسالمی 
ایران در صدر هیاتی به منظور شرکت در 
اجالس ســاالنه صندوق بین المللی پول 

پنجشنبه شب وارد واشنگتن شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مســعود 
کرباســیان« را در ایــن ســفر، »محمد 
خزاعی« رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
و کمــک های فنــی و اقتصــادی ایران و 
»حسین میرشــجاعیان« معاون اقتصادی 
وزیر اقتصــاد همراهی می کنند.همچنین 
دو نفر از معاونان رئیس کل بانک مرکزی 
نیز در این سفر حضور دارند.اجالس پاییزه 
صنــدوق بین المللی پــول روزهای 2۱ تا 
23 مهرماه برگزار می شــود و نمایندگان 
نهادهای پولی و مالی کشورهای گوناگون 
از آن بــرای تبــادل دیدگاه ها و جلســه 
های دوجانبه با مقام های ســایر کشورها 
اســتفاده می کننــد.در اجالس ســاالنه 
صندوق بین المللی پــول و بانک جهانی، 
عــالوه بر مقام های بانک هــای مرکزی و 
وزیران دارایی کشورها، فعاالن اقتصادی از 
بانک ها و موسســه های مالی نیز گرد هم 
مــی  آیند تا با مقام هــای تجاری و بانکی 

کشورها گفت و گو و تبادل نظر کنند. در 
این اجــالس نمایندگان ایران با مقام های 
اقتصادی صندوق بین المللی پول و مدیران 
ارشــد بانک های مرکزی و تجاری برخی 
کشــور ها به طور جداگانه دیدار می کنند 
و با توجه به شــرایط پسابرجام، در حاشیه 
این اجالس، درباره راهکار های گســترش 
روابط بانکی و رفع موانــع موجود رایزنی 
خواهند کرد.شــرکت در جلسه رئیسان و 
وزیران کشورهای گروه 2۴ که نمایندگان 
کشور ها مواضع خود را در امور پولی و مالی 
بین المللی هماهنگ می کنند از دیگر برنامه 
های اعالم شده این هیات در واشنگتن دی 

سی خواهد بود.

شــرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی 
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 
منظور فراهم کردن امکان اتصال به شبکه 
های بین المللی پرداخت، با شرکت بی.پی.

سی)BPC( روسیه قرارداد همکاری امضا 
کرد.

به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، »ســید 
ابوطالــب نجفــی« مدیرعامل شــرکت 
خدمــات انفورماتیک دربــاره روند انعقاد 
این قــرارداد گفت: از چنــدی پیش که 
مســوولیت اتصــال به شــبکه های بین 
المللی پرداخت در قالب نقشــه راه بانک 
مرکزی به این شرکت ابالغ شد، مقدمات 
برگزاری مناقصه بیــن المللی برای تهیه 

یک سامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه 
اسناد مناقصه بوسیله کلیه ذینفعان آغاز 
و نهایی شــد. بر اســاس گزارش شرکت 
خدمات انفورماتیــک، نجفی اضافه کرد: 
ســپس آگهی مناقصه در نشــریه های 
داخلی و خارجی منتشــر شد و ۹ شرکت 
خارجی اســناد مناقصه را دریافت کردند 
که پــس از برگزای کنفرانس مناقصه، در 
نهایت پنج شرکت پیشنهاد خود را ارسال 
کردند.به گفته مدیرعامل شرکت خدمات 
انفورماتیک، پس از گشــایش پاکت های 
مالی شــرکت های پیشنهاد دهنده، رتبه 
بندی شرکت ها بر اساس فرمول از پیش 
تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت 
پیشــنهادی صورت گرفتــه و در نهایت 
شرکت بی.پی.سی روسیه به عنوان برنده 
مناقصه انتخاب شد.نجفی گفت: مذاکره و 
تعامل با شــرکت بی.پی.سی روسیه برای 
تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت 
تا روز هفدهم مهرماه به سرانجام رسید و 
در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت 
روسی و شــرکت خدمات انفورماتیک در 

روز نوزدهم مهرماه ۱3۹6 امضا شد.

ترامپ ایران را از حامیان اصلی تروریسم خواند؛ اعالم عدم پایبندی ایران به برجام

رییس جمهور آمریکا مدعی شــد: اقدامــات خصمانه ایران تا 
امروز ادامه دارد و از حامیان اصلی تروریسم در دنیاست.

بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، دونالد ترامپ دیروز به وقت 

واشنگتن در کاخ سفید در سخنانی ضمن تکرار ادعاهای تاریخ 
مصرف گذشته و واهی اعالم کرد: رژیم ایران به تروریست هایی 
که در ۱۱ ســپتامبر حضور داشــتند کمک کرد از جمله پسر 
اســامه بن الدن.وی با "دیکتاتور" خوانــدن رژیم ایران مدعی 
شــد که این رفتار ایران هنوز ادامــه دارد و ایران حامی اصلی 
تروریست در دنیاست و به طالبان، القاعده، حماس و حزب اهلل 
کمک می کند. امروز استراتژی جدید خودمان را در مورد ایران 
اعالم می کنم تا در مورد رفتارهای خصمانه ایران بایســتیم تا 
ایران هرگز نتواند به سالح هسته ای دست یابد.ترامپ در ادامه 
سخنانش همچنین در ادعاهایی بی اساس اعالم کرد که ایران 
در چندین حادثه بمب گذاری در کشورهای عربستان، لبنان و 
کنیا دســت داشته است که این حمالت به کشته شدن صدها 
آمریکایی منجر شده اســت.رییس جمهور آمریکا در ادعاهای 
واهی خود علیه ایران و برجام با بیان این که ایران با سالح های 
خود کشتیرانی آزاد را در خلیج عربی )فارس( مورد تهدید قرار 
می دهد، ادامه داد: ایران آمریکایی ها را در داخل ایران به اتهام 
واهی زندانی می کند و حمال ت ســایبری به زیرساخت های ما 
و ارتش ما کرده اســت.وی با ایــن ادعا که ایاالت متحده تنها 
هدف دیکتاتوری ایران نیست افزود: حکومت ایران شهروندان 
خود را به شدت سرکوب می کند و در جریان آنچه انقالب سبز 
)اعتراضات ســال ۸۸( نامید معترضان ایرانی را به گلوله بست.

وی گفت: در یمن و ســوریه ایران باعث جنگ شده و در عراق 
نیز بــا دخالت هایش باعث ایجاد اختالفات قومی و مذهبی در 
این منطقه شــده اســت.ترامپ با بیان اینکه ایران همچنان از 
بشار اسد حمایت می کند و سالح در اختیار او می گذارد و این 
سالح ها علیه کودکان سوری مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: 
با توجه به ســابقه جنایتکاری ایران در گذشته و حال، اهداف 
ســوء آنها در آینده را نباید نادیده بگیریم. شعار محبوب ایران 
"مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" است.رییس جمهوری 
آمریکا در حالی مدعی جنگ افروزی ایران در منطقه است که 
کشــورش باید به ملت های منطقه جــواب دهد که چرا مردم 
افغانســتان را بدبخت کرده و ۱۸ سال ناامنی را در این کشور 

ایجاد کرده اســت و چــرا عراق را ناامن کــرده و داعش را بر 
مردم مسلط کرده است و چرا در امور داخلی کشورها مداخله 
می کند؛ شــاید فقط به این امید که سالح بیشتر بفروشد.این 
مقام آمریکایی با اشــاره به چگونگی تصویــب بر جام از نگاه 
خودش تصریح کرد: دولت قبلــی آمریکا تحریم ها علیه ایران 
را لغو کرد، در زمانی که این امکان وجود داشــت که حکومت 
ایران از هم بپاشــد.ترامپ همچون گذشــته برجام را یکی از 
بدترین توافقات عنوان کرد و مدعی شد که این یک توافق یک 
جانبه است و همان ذهنیتی که باعث به وجود آمدن برجام شد 
باعث انجام معادالت بد تجاری با این کشور شد.رییس جمهور 
آمریکا در ادامه ســخنان خود گفت: مــا در آمریکا احتیاج به 
مذاکره کنندگان قوی داریم، توافق هسته ای با دیکتاتوری ایران 
مجرای تنفســی دوباره به آنهــا داد و اجازه داد که بار دیگر به 
منابع مالی دسترســی پیدا کنند و از طریق آن به تروریست ها 
کمک کند.  ترامپ با بیان اینکه ایران ۱.۷ میلیارد دالر از ایالت 
متحده دریافت کرده و مقداری از آن از طریق فیزیکی به ایران 
منتقل شده است، گفت: تصور کنید این مقدار زیاد پول نقدی 
را که ایرانی ها در انتظار دریافت آن هســتند. هم چنین برجام 
به ایران اجازه می دهد که برخی از برنامه های هسته ای خود را 
ادامه دهد و تا چند سال آینده محدودیت های اعمال شده علیه 

ایران به پایان می رسد.
روسیه: مصمم به اجرای برجام هستیم

وزیر امور خارجه روســیه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی 
اش بر پایبندی کامل مســکو به توافقنامه هســته ای با ایران 
تاکید کرد.وزارت امور خارجه روســیه در بیانیه ای اعالم کرد 
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه این کشــور با محمد جواد 
ظریف همتای ایرانی خود تلفنی گفتگو کرد.ســرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با محمد جواد ظریف همتای 
ایرانی اش بر پایبندی کامل مســکو به توافقنامه هسته ای با 
ایران تاکید کرد.سرگئی الوروف  گفت: روسیه مصمم به اجرای 
موافقتنامه هســته ای ایران به شــکلی است که سازمان ملل 

متحد تصویب کرده است.

اعالم »راهبرد جدید« کاخ سفید در قبال ایران

کاخ سفید راهبرد جدید خود در قبال ایران را در آستانه 
اعالم تصمیم ترامپ درباره توافق هســته ای ایران اعالم 
کرد.بنا بر اعالم پایگاه اینترنتی واشــنگتن اگزمینر،  کاخ 
سفید دیروز اعالم کرد دولت ترامپ »راهبرد جدیدی« را 
برای مقابله با ایران اعالم کرد که شامل سرکوب تهاجماتی 
است که خارج از محدوده توافق هسته ای ایران است. این 
راهبرد بر آزمایش موشــک های بالستیک ایران، فعالیت 
هــای بی ثبات کننده در منطقه و کشــورهایی همچون 
یمن و سوریه، و خشونت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ایران متمرکز خواهد بود.
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آسیب شناسی کودک آزاری در ایران

فردین علیخواه
 فکر می کردم که نام ســخنرانی کــه در اینجا ارائه می دهم را چه بگذارم. 
یکــی از عناوینی که فوراً به ذهنم آمد تولد نارس پدیده کودکی در ایران 
بود.وقتی به گذشته برمی گردیم عمدتاً با نظام های اجتماعی مواجه هستیم 
که ویژگی اصلی شان پدرساالری یا به تعبیر برخی دیگر از جامعه شناسان 
مردســاالری است. در این نظام اجتماعی جنســیت مهم تر از سن است. 
درواقع همین که شــما مذکر باشید واجد ارزش هستید. دیگر سن چندان 

اهمیتی ندارد.
کودکــی به عنوان یکی از مراحل زندگی افــراد، پدیده ای متعلق به دنیای 
مدرن اســت. دنیای که در آن عالوه بر جنس، به تدریج ســن هم اهمیت 
می یابد. درواقع هر چه جوامع به جلو می آیند و با وقوع تغییرات و تحوالت 
اجتماعی و گســترش شــناخت های علمی، مراحــل مختلف طول عمر 
کوچک تر می شود. مثاًل این مراحل به کودکی، نوجوانی، جوانی، میان سالی 
و کهن سالی تقسیم می شود. حتی با گسترش شناخت های علمی، هرکدام 
از مراحل یادشده هم مدام کوچک تر می شوند. درواقع جهان مدرن تالش 
می کند تا همه » ســاالری ها« را حل کند. مثاًل مردساالری را تعدیل می 
کند و نابرابری به خاطر » سن ساالری« را کاهش دهد. هر جنس و هر سن 
حقوق خودش را دارد.اینکه کودکی، پدیده ای متعلق به دنیای مدرن است 
به این معنی است که توجه به دنیای کودکی به عنوان یک دوره مستقل و 
متفاوت از سایر دوران زندگی افراد، با تحوالت اجتماعی ظهور یافته است. 
مثاًل در دوران پیشــامدرن، کودکان در هنــر، ادبیات، حقوق و معماری و 
غیره حضوری ندارند. نوشتن الیور توئیست توسط چارلز دیکنز یا آلیس در 
سرزمین عجایب توسط لوئیس کارول برای مثال از اتفاقاتی است که بیانگر 
شکل گیری توجه به کودکان در ادبیات است. و یا اعتراضاتی که در انگلیس 
در اوایل انقالب صنعتی به کار کودکان می شــود بیانگر این گونه توجهات 
است. برای مثال در معماری، ساختن اتاق برای کودکان در خانه ها و تعریف 
عرصه ای خصوصی برای آن ها بیانگر به رسمیت شناختن » کودکی« است 
که البته همه این ها روندی تدریجی بوده است. در خانه های قدیمی ما اتاق 
کودک نداریم.بحث آن اســت که در ایران گفتمان کودکی نصفه و نیمه و 
نارس اســت. شــما گفتمان زنان را در نظر بگیرید. گفتمانی وجود دارد و 
در همه عرصه ها مسائل زنان را رصد می کند و واکنش نشان می دهد. این 
گفتمان قوی اســت. در عرصه بازنشستگی زنان، در عرصه زنان سرپرست 
خانــوار، در عرصه طالق، در عرصه حضور زنــان در فضاهای عمومی، در 
تفکیک جنسیتی، در عرصه سهمیه بندی دانشگاه. در همه جا این گفتمان 
حضــور جدی دارد. ولی درزمینه کودکان ما یک جریان اجتماعی پررنگ 
نداریم. متأســفم این را بگویم که تا تجاوزی صورت نگیرد تحرکی ایجاد 
نمی شود. درواقع واکنش وجود دارد نه گفتمان.ما چند سازمان  غیردولتی 
داریم که درزمینه حقوق کودکان به معنای کلی آن فعال اند؟ بیشتر آن ها 
درزمینــه کودکان کار فعالیت می کنند. جالب آنکه چون ما شــاهد تولد 
نارس پدیده کودکی در ایران هســتیم همین فعاالن اجتماعی توجهی به 
کودکان در روستاها ندارند. شما در اطراف جاده ها به چوپانان دقت کنید. 
عمدتاً کودکان هســتند که چوپانی می کنند. بخشــی از کار کشاورزی بر 
عهده کودکان اســت. کم نیستند روستاهایی که در آنها کودکان، کودکی 
نمی کنند.ســال ۱۹۹۴ در نیوجرسی امریکا، فردی به دختر هفت ساله ای 
به نام مگان تجاوز می کند و او را به قتل می رســاند. افکار عمومی واکنش 
نشــان می دهد. هم اکنون در امریکا قانونی داریم بــا عنوان » مگان الو« 
megan law یا قانون مگان. یعنی با بررسی تجربه تلخ مگان، قانونی به 
نام او به تصویب رسید. این قانون می گوید که اگر کسی سابقه تجاوز داشت 
اگر محل زندگی اش را عوض کرد باید به نزدیک ترین کالنتری خبر بدهد 
و برود ثبت نام کند. اگر خیلــی خطرناک بود با صالحدید پلیس، باید به 
اجتماع محلی اطالع رسانی شود. متأسفانه ما در کشورمان به اعدام بسنده 
می کنیم. نباید این ایده شکل بگیرد که اعدام نسخه حل مسائل اجتماعی 
است. اعدام نباید به معنای پایان مسئله ای خاص تلقی شود.درست است 
که جریان کلی کشور ما به سمتی است که در آن کودکان و کودکی دارد 
به رسمیت شناخته می شــود. ولی هنوز خرده فرهنگ ها و مناطقی داریم 
که آن جریان کلی اجتماعی به آنجا ســرایت نکرده است. هنوز در کشور 
جزیره هایی داریم که گویی اصاًل تحت نفوذ آن جریان کلِی به رســمیت 
شــناختن کودکی و دنیای کودکی نیســتند. مثاًل خیلی از والدینی که با 
کودکانشــان به تماشای صحنه اعدام می روند قطعاً برای کودکانشان اتاق 
مســتقل هم دارند، برای آن ها جشن تولد هم می گیرند ولی نمی دانند که 

نباید با کودک به تماشای اعدام رفت.

 بغداد برای گفت وگو با مقامات کردستان
 شرط گذاشت

دولت عراق از رهبران اقلیم کردستان خواست پیش از برگزاری گفتگوی 
دو جانبه به شــروط تعیین شده عمل کنند. ســخنگوی دولت عراق نیز 
تاکید کرد، اربیل باید حاکمیت ملی بر تمامی اراضی عراق را به رســمیت 
بشناسد.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری المیادین، سعد الحدیثی، 
سخنگوی دولت بغداد اظهار داشــت: دولت اقلیم کردستان باید پیش از 
آغــاز گفتگوی دو جانبه حاکمیت ملی بر تمامی خاک عراق را به ویژه در 
حوزه تجارت خارجی و فروش و صادرات نفت و مساله امنیت و حفاظت از 
مرزها به رسمیت بشناسد.الحدیثی در ادامه تاکید کرد، این شروط اساس 
هرگونه گفتگویی است که دولت اربیل خواستار آن است.سخنگوی رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه نیز در آنکارا گفت: ترکیه به تدریج 
مرزهایش با اقلیم کردســتان عراق را با همکاری دو دولت بغداد و تهران 
مســدود خواهد کرد.اربیل روز پنج شنبه در بیانیه ای آمادگی خود را برای 
گفتگو با بغداد درباره مســاله فرودگاه هــا و گذرگاه های مرزی اعالم کرد.

نیروهای پیشــمرگ مسیرهای ارتباطی میان اربیل، دهوک و استان نینوا 
در شــمال عراق را مســدود کردند.به گفته منابعی محلی مسئوالن اقلیم 
کردستان عراق مســیر ارتباطی موصل-اربیل را مسدود کردند.این منابع 
افزودند: پیشــمرگ ها مسیر الخازر، آخرین نقطه مرزی با اقلیم کردستان 

عراق به سمت موصل را با خاکریز و موانع بتنی مسدود کردند.

 تردید کروکردرباره توانایی واشنگتن
 برای مهار ایران

دیپلمات های پیشــین آمریکا در کشــورهای منطقه دربــاره توانایی 
واشــنگتن برای مهار ایران در خاورمیانه ابراز تردید کردند.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا،چند تن از سفرای پیشین آمریکا در کشورهای 
منطقه نســبت به توان واشــنگتن برای مهار ایران در خاورمیانه ابراز 
تردید کرده اند.رایان کروکر، سفیر پیشین آمریکا در عراق و سوریه به 
المانیتور گفت: من گزینه های خوبی در برابر ایران در عراق و ســوریه 
نمی بینم. آنها )ایرانی ها( به آسانی قانع نخواهند شد و من فکر نمی کنم 
که مــا ابزارهای مورد نیاز برای عقب راندن آنها را در اختیار داشــته 
باشــیم.ترامپ تاکنون نفرت خود را از توافق هســته ای که در دوران 
رئیس جمهور پیشین این کشور حاصل شد، مخفی نکرده و گفته است 
که ایــن توافق توانایی آمریکا برای مقابله بــا ایران در خصوص دیگر 
مسائل همچون برنامه موشکی بالستیک ایران و آنچه واشنگتن حمایت 

تهران از نیروهای نیابتی می خواند، محدود کرده است.

ارسال نامه ایران به حیدر العبادی 
توسط قاسم سلیمانی

یک روزنامه لبنانی مدعی شــد که سردار سلیمانی 
نامه ای از طرف جمهوری اســالمی ایران به نخست 
وزیر عراق تحویل داده است.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، روزنامه االخبار لبنان مدعی شد که نامه ای 
از طرف جمهوری اســالمی ایران به حیدر العبادی، 
نخســت وزیر عراق توسط ســردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس ســپاه، ارســال شده است.در 
این نامه آمده اســت که جمهوری اسالمی ایران از 
تالشهای ارزشمند حیدر العبادی و مدیریت بحران 
میان بغداد و اربیل تشکر می کند.همچنین در این 
نامه آمده اســت که جمهوری اسالمی ایران آماده 
حمایت از بغــداد برای مقابله با بحران اربیل و ارائه 

پوشش سیاسی است.

ایران میزبان همایش دریایی 
"آیانس"

فرمانده نیروی دریایی راهبــردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان میهمان ویژه همایش دریایی 
ایتالیا دعوت شــده که قرار اســت در این همایش 

سخنرانی کند.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، امیــر دریادار 
حبیب اهلل ســیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با 
اشاره به دعوت برگزاری همایشی دریایی در ایتالیا و 
دعوت از وی جهت سخنرانی در این همایش گفت: 
ایتالیایی ها قبال میهمــان ما در بندرعباس بودند و 
عالقه مندند از تجربیات جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه برقراری امنیت در خلیج عدن استفاده کنند.
وی افــزود: ایتالیایی ها عالقه دارنــد برای برقراری 
امنیت در منطقه وســیع و گســترده خلیج عدن و 
شــمال اقیانوس هند و اســتفاده از نحوه رفتار ما 
برای برقــراری امنیت، با جمهوری اســالمی ایران 
تبادل تجربه کنند. ما هم در ابعاد مختلف آموزشی، 
صنعتی، تبادل دانشــجو و استاد و مسائل ساخت و 
ســاز نیروهای دریایی دو کشــور با ایتالیا همکاری 
می کنیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش هم چنین خبر 
داد: به زودی برای شــرکت در این همایش دریایی 
عازم ایتالیا هستم.ســیاری همچنیــن از میزبانی 
جمهوری اســالمی ایــران در همایش دوســاالنه 
کشورهای حاشیه اقیانوس هند موسوم به "آیانس" 
خبر داد و گفت: برقراری امنیت جمعی در اقیانوس 
هند مهم ترین محور این همایش است که 55 تیم 
از کشورهای مختلف جهان در آن شرکت می کنند.

ســیاری افزود: نیــروی دریایی راهبــردی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران اردیبهشت آینده میزبان 
و برگزارکننــده همایش دریایی آیانس اســت.وی 
به برخی از دســتاوردهای نیروی دریایی کشورمان 
اشاره کرد و گفت: از سال ۱3۸۷ که نیروی دریایی 
راهبردی مطرح شد تاکنون حدود 56 ناوگروه را به 
دریاهای دوردست اعزام کرده ایم.امیر سیاری افزود: 
یکی از مهم ترین اهداف اعزام ناوگروه ها در جنوب، 
تامین امنیت خطوط مواصالتی در خلیج عدن و باب 
المندب بوده است که در این بخش براساس آمار تا 
امروز ۴200 فروند کشــتی را در برابر حمله دزدان 
دریایی اسکورت کرده، از منطقه عبور داده و بیش از 
250 مورد نیز درگیری داشته ایم. برای این اقدامات 
ارزشــمند چندین بــار از ســازمان جهانی دریایی 
تقدیرنامه اخذ کرده ایم، به علت اینکه توانسته ایم در 

برقراری امنیت در خلیج عدن فعال باشیم.
ســیاری همچنیــن به فعــال بــودن ناوگروه های 
کشــورمان در دریــای جنوب و پهلــو گرفتن در 
بندرهای کشــورهای مختلف شــامل پاکســتان، 
هندوســتان، ســریالنکا، مالزی، اندونــزی، چین، 
جیبوتی و قبال سودان، عربستان و حضور در دریای 
مدیترانه، تانزانیا و آفریقای جنوبی اشاره کرد.فرمانده 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران گفت: اثبــات توانمندی های علمی و صنعتی 
نیروی دریایی کشور در حوزه تولید شناورهای مورد 
نیــاز، انتقال فرهنگ دریایی و ارســال پیام صلح و 
دوستی به کشــورهای منطقه و کشورهای دوست 
از مهم تریــن اهداف ســفرهای ناوگروه جمهوری 

اسالمی ایران است که همچنان ادامه دارد.

 ممانعت آل خلیفه از برگزاری
 نماز جمعه شیعیان بحرین 

 نظامیــان رژیــم آل خلیفه بــرای 65 اُمین هفته 
متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شــیعیان 
بحرینی در منطقه الدراز ممانعت به عمل آوردند.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، رژیم بحرین به اقدامات 
سرکوبگرانه خود ضد مردم این کشور ادامه می دهد.
نظامیان رژیم آل خلیفه برای 65 اُمین هفته متوالی 
از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شــیعیان بحرینی 
در منطقه الدراز ممانعت به عمل آوردند.شیخ »علی 
الکربابادی« عالم برجسته بحرینی در این باره گفت: 
رژیم آل خلیفه همچنان با وجود گذشــت بیش از 
60 هفته اجازه اقامه نمــاز جماعت بحرینی ها در 
الدراز را نمی دهد. رژیم آل خلیفه به خوبی می داند 
که نماز جمعه شیعیان در الدراز تأثیر بسیار مهمی 
در خطاب سیاسی در کشور دارد به همین دلیل از 
آن ممانعت می کند. نماز جمعه الدراز نقش مؤثری 
در آگاهی بخشــی به مردم بحرین دارد. یکی دیگر 
از اهداف آل خلیفه کاســتن از میزان حضور علماء 
و روحانیون سیاســی در جامعه بحرین اســت. آل 
خلیفه به دنبال محاصره علماء و پایان دادن به نقش 
سیاسی آنها در بحرین است. در همین حال، مقامات 
منامه می خواهند آزادی های دینی در بحرین را به 
شــدت محروم کنند و بدین ترتیب، شیعیان را در 

تنگنا قرار دهند.

یادداشتخبر

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: امیدواریم مسئوالن با 
استفاده از تجربه ها و بهره گیری از ظرفیت های داخلی، مقابل 

زورگویی های آمریکا بایستند.
به گزارش زمان، آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های این 
هفتــه نماز جمعه تهران در خصوص دشمن شناســی گفت: 
نهضت ها و قیام ها اگر دشــمن را بشناسند، می توانند جلوی 
خطر را بگیرند و اگر نتوانند دشمن شناســی کنند، به خطر 
می افتند.وی ادامه داد: دشــمنی ها می تواند آشکار یا مخفی 
باشــد، اما خطر دشمن مخفی از دشمن آشکار بیشتر است. 
برخی دشــمنان دست دوســتی دراز می کنند، اما به دنبال 
آســیب رساندن هســتند که منافقین و شــیطان از همین 
دشمنان هستند.خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: هنر 
رهبر هر نهضتی، معرفی توطئه های دشمنان آشکار و پنهان 
اســت. اقدام امام حسین )ع( و شــهادت خودش و یارانش و 
البتــه اظهارات اهل بیت )ع(، نمونــه ای از اقدام رهبر جامعه 

برای معرفی دشمنان پنهان جامعه و یزیدیان است.
آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به روح قیام امام حسین )ع( 
ادامه داد: امام حســین )ع( فرمودند که قیامشان برای امر به 
معروف و نهی از منکر اســت. مسئولین نیز باید به تبعیت از 
ایشــان و به دنبال اصالح جامعه باشند و اگر می بینند کسی 
حق بیت المال را ضایع می کند، نباید در برابر اقدام او سکوت 
کند، زیرا در صورت سکوت در قیامت در گناهان آنها سهیم 
هستند.وی مسئوالن کشور را خطاب قرار داد و گفت: مردم، 
شما مسئوالن را انتخاب کردند که از کشور و انقالب در برابر 
آسیب ها دفاع و حفاظت کنید و اگر شما امر به معروف و نهی 
از منکر را فراموش کنید، خوبی ها از بین می رود و انسان های 
بد در جامعه حاکم می شوند.خطیب موقت نماز جمعه تهران 
با اشــاره به طرح مجلس در خصوص اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر اظهار داشــت: نمی دانم این قانون به چه اندازه 
اجرایی شــده و مسئوالن به چه میزان برای اجرای آن اقدام 
کرده اند. اما باید بدانند که اگر »منکر« در جامعه ترک نشود، 
کشور با مسائل بسیاری روبرو می شود.آیت اهلل موحدی کرمانی 
همچنین خطاب به مسئولین گفت: آیا می دانید وضع ازدواج 

و طالق در کشور به چه شکلی است؟ اگر امر به معروف ترک 
شــود، جامعه با فسادهای بسیاری روبرو می شود.وی با اشاره 
به آسیب های ناشی از فضای مجازی و اینترنت ادامه داد: من 
نمی گویم که فضــای مجازی را ببندید، اما می گویم ضررش 
بیش از نفع آن است؛ پس مسئولین باید راهی را پیدا کنند و 
جلوی ضرر بیشتر این فضا به جامعه را بگیرند.خطیب موقت 
نماز جمعه تهران در خطبه  دوم نماز جمعه این هفته تهران 
گفت: اوباما در ابتدای دولت خود پیشنهاد مذاکره با ایران را 
داد و عده ای ســاده لوح هم باور کردند، اما با روشنگری رهبر 
معظم انقالب، توطئه آنها روشن شد. اوباما در پیامی نوروزی، 
ایران را به حمایت از تروریسم و اقدام برای دستیابی به سالح 
هسته ای محکوم کرد و در نهایت برجام شکل گرفت.آیت اهلل 
موحدی کرمانی تصریح کرد: سخنان ترامپ در سازمان ملل، 
عمق دشــمنی شیطان بزرگ را با ملت ایران به خوبی آشکار 
کرد. البته آمریکا هیچ گاه با نظام اسالمی ایران سِر سازگاری 
نداشته و پیوســته به دنبال ضربه زدن به نظام اسالمی بوده 
اســت. حمایت از رژیم پهلوی، صدام و تحریم های ظالمانه، 
از جملــه نمونه های دشــمنی آنها با ملت ایران اســت که 
امیدواریم مسئوالن با استفاده از این تجربه ها و بهره گیری از 
ظرفیت های داخلی، مقابل زورگویی های آمریکا بایستند.وی 
در بخش دیگری از ســخنان خود به مسئله همه پرسی اقلیم 
کردستان پرداخت و گفت: امیدواریم مسعود بارزانی از دولت 
مرکزی عراق تمکین کند و دســت از جدایی طلبی بردارد و 
جای پایی برای رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه باز نکند. 
امیدواریم بارزانی به عزت و یکپارچگی عراق بیاندیشد.خطیب 
موقت نماز جمعه تهران در پایان خاطرنشــان کرد: دشمنان 
انقالب اسالمی بدانند که آرزوی آنها برای تشکیل خاورمیانه 

جدید را به گور خواهند برد.
 هشدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

 به دشمنان
رئیس ســازمان عقیدتی سیاســی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با هشــدار به دشمنان تصریح کرد: اگر دشمنان دچار 
خطای محاسباتی شــده و دست به اقدامی نابخردانه بزنند، 
شناسنامه سیاسی شان برای همیشه باطل خواهد شد.حجت 
االســالم والمسلمین عباس محمد حســنی ظهر دیروز در 
ســخنرانی پیش از خطبه هــای نماز جمعه تهــران اظهار 
کــرد: امروز ارتش جمهوری اســالمی با تقویت بنیه دفاعی 
، بصیرتی و انقالبی گری خود در کنار سایر نیروهای مسلح 
به ویژه سپاه قدرتمند تبدیل به قدرت بازدارنده ای شده که 
هرگونه ابتکار عمل را از دشمنان گرفته و اگر دشمنان دچار 
خطای محاســباتی شده یا دست به اقدام نابخردانه ای بزنند 
شناسنامه سیاسی شان برای همیشه باطل خواهد شد و حتی 

فرصت گرفتن شناســنامه سیاسی المثنی هم از آنها گرفته 
خواهد شــد.وی با اشاره به برخی بیانات رهبر انقالب درباره 
ارتش یادآور شــد: مقام معظم رهبــری در مقاطعی درباره 
ارتش فرمودند که به حمداهلل ارتش امروز متدین اســت یا 
ارتش، ارتش حزب اهلل اســت یا ارتش شجره طیبه است و 
یا در جایی فرمودند که نقش شما برادران عقیدتی سیاسی 
در رســاندن ارتش به نقطه مطلوب بســیار مهم و ارزشمند 
است.محمدحســنی اضافــه کرد: کارنامه جهــادی و دینی 
ارتش هم بیانگر موفقیت سازمان عقیدتی سیاسی در انجام 
ماموریت خویش است که بعضی از این کارهای مهم صورت 
گرفته را فهرست وار می خوانم که اولین آن تقدیم ۴۸ هزار 
شهید و 200 هزار جانباز توســط ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در راســتای حفظ مکتب و میهن اســالمی است. وی 
در ادامه خاطرنشــان کرد: همکاری موثر و راهبردی ارتش 
با مدافعان حرم و اصرار جمع پرشــماری از ارتشــیان برای 
حضور در خط مقدم دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت 
فعالیت دیگری است، که به دالیلی مسئوالن عالی نظام اجازه 
حضور گسترده ارتش را در جبهه مقاومت ندادند و اگر چنین 
اجازه ای داده شــود، می توانید همه ارتش را حاضر بزرگ در 
جبهه مقاومت ببینید.رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
در ادمه بیان کرد: در ارتش جمهوری اســالمی ایران هزاران 
فعال قرآنی وجود دارد که متجاوز از 20 هزار چهره قرآنی در 
36 مسابقه سراسری قرآنی ارتش حضور موثر داشته اند و ۹ 
هزار و ۴۹5 نفر از یک تا سی جزء حافظ قرآن هستند. عالوه 
بر قــرآن در عرصه روایت و حدیث هم در ارتش هفت دوره 
مســابقات حدیث با شرکت بیش از 20 هزار نفر از کارکنان 
و خانواده های آنان برگزار شــده ضمن اینکه بیش از ۷ هزار 
کالس قرآن در ســطوح مختلف در روزهای ســه شنبه در 
طول ســال برگزار شده اســت. وی ادامه داد: افزایش سال 
به ســال معتکفین فعالیت دیگری اســت که در سال ۹6 از 
20 هزار معتکف گذشــت و با حضــور 600 روحانی ثابت و 
ده ها روحانی مدعو صورت گرفت.  برابر اعالم ســتاد اقامه 
نماز کشــور یکی از باشکوه ترین نمازهای جماعت در سطح 
کشــور ، در میان پایگاه ها، پادگان ها و کوی های سازمانی 
مســلح و ارتش صورت می گیرد.رئیس ســازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش جمهوری اســالمی ایران در پایان بیان کرد: 
دور اندیشــی حضرت امام و رهبر حکیم انقالب و پشتیبانی 
فرماندهان مومن ازسازمان عقیدتی سیاسی و استقبال بدنه 
پاک ارتش با هماهنگی کامل عقیدتی سیاســی و ســازمان 
حفاظت اطالعات در تعامل هدفمند با فرماندهی ارتش باعث 
شــد امروز ارتش مفتخر به شجره طیبه و حزب اهلل خوانده 

شدن از سوی رهبر معظم انقالب شود.

هشدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به دشمنان

موحدی کرمانی: مسئوالن مقابل 
زورگویی های آمریکا بایستند

 راهکارحضور بخش خصوصی 
در صنعت نفت

 سپاه قدرتمندترين نهاد
 ضدتروريستی است

نماینده ســابق ایران در اوپک می گوید:» 
حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری 

صنعت نفت باید با نظارت دولت باشد.«
محمدعلــی خطیبــی در گفــت وگــو با 
خبرآنالین با بیان اینکــه یکی از راههای  
تقویــت اقتصاد اســتفاده از تــوان بخش 
خصوصی است،اظهارداشــت:» بسیاری از 
کشــورهای قدرتمنــد از توانمندی بخش 
خصوصی که دارای ظرفیتهای باالیی است، 
اســتفاده می کنند. در این کشورها نقش 
دولت به وظیفه سیاســتگذاری فروکاسته 
شده و بخش اجرا اغلب به بخش خصوصی 
واگذار شده می شود، در نتیجه آنها توانسته 
اند که کارهای بزرگی را به انجام برسانند.«

وی افزود:» بخـــش خصوصــی ما نیز که 
تاکنون و تا جایی که به بازی گرفته شــده 
اســت، توانمندیهای زیادی از خود نشان 
داده است و نشان داده که می تواند مشابه 
چنین نقشــی را عهده دار شــود؛ ضمن 
اینکه اقتصاد ما، نیازمند یک برنامه ریزی 
منســجم، دقیق و هماهنگ اســت که در 
مرحله اجرا نیــز به صورت جدی پیگیری 
و بــر اجرای کار بخــش خصوصی نظارت 
شــود.«خطیبی با بیان اینکــه اگر بخش 
خصوصی در صنعت نفت فعال شــود،الزم 
اســت که دولت بر عملکــرد آنها نظارت 

کند،عنوان کرد:» در واقع باید دســتگاهی 
در ســطحی باال بر اجرای بخش خصوصی 
نظارت داشـــته باشـد تا از مسیر منحرف 
نشوند.«او اضافه کرد:» رائه تسهیالت ویژه 
و اعتماد بیشتر مســئوالن به شرکت های 
خصوصی داخلــی می تواند از دیگر عوامل 
تاثیرگذار برای تشــویق ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی باشد.«این کارشناس نفتی 
با تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری دربخش 
نفت ســنگین است،تصریح کرد:» هم تنها 
شــرکت هایی می توانند در صنعت نفت 
سرمایه گذاری کنند که از توان مالی بسیار 
باالیی برخوردار باشند و به همین دلیل هم 

باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند.«

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
سپاه قدرتمندترین نهاد ضدتروریستی و در 

خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، امیر 
سرتیپ امیر حاتمی در واکنش به مواضع و 
تهدیدات اخیر دولت و مقامات آمریکا اظهار 
داشــت: سپاه، ارتش و ســایر قوای کشور، 
متحــد و یکپارچه در مقابل سیاســت ها و 
اقدامات خصمانه و تنش آفرین دولت آمریکا 
ایســتاده اند و اجازه نخواهند داد با توسعه 
جنگ نیابتی و تروریســم امنیت منطقه را 
به خطر بیندازند.وزیر دفاع  هرگونه تعرض 
به ارکان نظام نظیر سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی را تعــرض به کلیــت نظام تلقی 

کرد و افزود: مجموعه کشــور اعم از ملت، 
قوای سه گانه و نیروهای مسلح با قاطعیت 
آن را خنثی و ســرکوب خواهند کرد.امیر 
حاتمی از سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
به عنوان مقتدرترین و محبوب ترین نیروی 
ضدتروریســت منطقــه یاد کــرد و گفت: 
این نهاد انقالبــی متعلق به همه ملت های 
منطقه اســت و برای صیانــت از امنیت و 
آرامــش منطقه مجاهدت هــای بی نظیر و 
فداکاری های درخشــانی را به منصه ظهور 
رسانده اســت.وزیر دفاع تروریست خواندن 
و تحریم ســپاه را یک نوع اقدام تروریستی 
ذکر کــرد و ادامه داد: هــر توطئه و اقدام 
تضعیف کننده این نهاد ضدتروریستی کمک 
به گسترش تروریست و ناامنی در منطقه و 
جهان اســت.وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
به وضوح روشــن اســت که پشت صحنه 
اینگونه اقدامات خصمانه البی صهیونیست 
در آمریکاست و البته آتش افروزی جدیدی 
اســت کــه دودش به چشــمان مــردم و 
ارتش آمریــکا خواهد رفت.وزیــر دفاع با 
بیان اینکه راهی کــه ترامپ انتخاب کرده 
جهان را به ســوی جنگ و خونریزی سوق 
می دهدتصریح کرد: مردم، نخبگان و عقالی 
آمریکا و جهان چنین سیاست ها و اقدامات 

خشن و خطرناکی را برنمی تابند.

اقتصاد ایران در آزمون 
یکسان سازی  نرخ ارز

ســند مالی دولت در حالی آخرین مراحل برای نهایی شدن 
راطی می کند که قیمت نفت و دالر در روزهای بررسی الیحه 

بودجه سال آینده تغییراتی جدی را تجربه کرده است. 
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، در شرایطی که نرخ دالر 
مبادله ای دالر این روزها به 3500 دالر نزدیک شــده است، 
برخی گمانه زنی ها ازتعیین این نرخ برای دالر مبادالتی در 
سال آینده حکایت دارد.نرخ هر دالر نیز در بازار آزاد از چهار 
هزار تومان عبور کرده است که بر این اساس برخی تحوالت 
بازارهای بین المللی را از یک ســو و افزایش تقاضا برای سفر 

و واردات در نیمه دوم سال را در این امر دخیل می دانند.
دولت برنامه یکســان ســازی نرخ ارز را در دستور کار دارد اما 
هنوز زمانی برای اجرایی شــدن این برنامه تعیین نکرده است. 

گمانه زنی ها داللت بر آن دارد که جدی بودن دولت در اجرای 
برنامه یکســان سازی نرخ ارز در افزایش قیمت دالر موثر بوده 
اســت. در صورت اجرای قانونی یکســان سازی نرخ دالر، دالر 
مبادله ای از معادالت اقتصــادی ایران حذف و ارز تک نرخی 
مبنای عمل قرار خواهــد گرفت.طبق پیش بینی های صورت 
گرفته در قانون برنامه ششــم توسعه، نرخ دالر در سال ۱3۹۷ 
باید محور 3۴00 تومان باشد. قیمت دالر در یک دهه گذشته 
تغییراتی جدی را تجربه کرده اســت. هر چند در ســال های 
متوالی تورم ریالی در ایران در نرخ دالر انعکاس نیافته اســت، 
اما در رفتن لنگر نرخ ارز در آغازین سال های دهه نود، جهشی 
ناگهانی را در این بازار به وجود آورد. تشدید تحریم ها مهمترین 
دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در این دوره زمانی اعالم شده 
است. بیشترین جهش قیمت دالر به این ترتیب در سال ۱3۹2 
اتفاق افتاد . در آخرین الیحه بودجه ای که از سوی دولت دهم 
ارائه شــد نرخ دالر از ۱۱26 تومان بــه 2۴50 تومان افزایش 
یافت.دولت یازدهم افزایشــی آرام و بطئی در نرخ دالر مبادله 
ای را در دستور کار قرار داد و حاال در اولین الیحه پیشنهادی 
دولت دوازدهم ، میزان افزایش این نرخ ، کمی بیش از ســال 

های گذشته رد نظر گرفته شده اســت.اقتصاد ایران در چهار 
ســال گذشته وضعیت مناسب تری را نسبت به سال های قبل 
تجربه کرده اســت و بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که 
در چنین شــرایطی ضرورت دارد دولت دست به جراحی هایی 
در عرصه اقتصاد زده و شرایطی مساعد تر را برای آینده اقتصاد 
ایران لحاظ نماید.نمودار اول نشــان دهنده میزان نرخ دالر در 
بودجه های سالیانه طی یک دهه اخیر است. اعداد مطرح شده 
برای سال ۱3۹۷ البته در دو جدول قطعی نیست.نفت، یکی از 
مهمتریــن منابع تامین کننده ارز در ایران نیز جایگاه ویژه ای 
در بودجه ایران دارد . اقتصاد ایران صد ســالی است که پس از 
ظهور نفت، تاثیراتی جدی را از قبل تغییرات قینت نفت در بازار 
جهانی به خود می پذیرد.قیمت نفت در سال های اخیر کاهشی 
قابل توجه را نســبت به سنوات گذشته ، خصوصا آغازین سال 
های دهه نود شاهد بوده است. کاهش قیمت نفت سبب شده 
اســت در سال های ۱3۹۴ و ۱3۹5 قیمت در نظر گرفته شده 
نفت در این دو سال روندی کاهشی را شاهد باشد.بر این اساس 
قیمتی که برای هر بشــکه نفت در بودجه در نظر گرفته شده 

است در محدوده 50 دالری قرار دارد. 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3  آگهی موضوع ماده 3 
ثبتی و اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹66033۱05۷00۱۸۴۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای سعید  مالکانه بالمعارض  ناحیه دو تصرفات  ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
موسوی دانشگر فرزند سید هاشم بشماره شناسنامه ۱22۴۸ صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۸۴/۸5 مترمربع پالک ۱65۷ فرعی از 
۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای اصغر عموزاده پشتکوه 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۴05 م/الف
ایرج فهیمی -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3  آگهي موضوع ماده 3 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱3۹66033۱0۱۱00۱233مورخ ۱3۹6/06/0۸   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  ناحیه سه  ثبتی  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقای امیرحسین پزشکپور بشناسنامه شماره ۱2 صادره از یزد فرزند غالمحسین 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
واقع در  اصلی  از ۱۴3    فرعی  از پالک شماره ۴۷۹    مفروز  مترمربع   3۹/23
البرز و با خریداری از آقای عباس علی عبدالهی فر و با مالکیت مالک اولیه آقای 
نجات اله کمال زاده تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹6/63۹2/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹6/0۷/22  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/0۸/0۷

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

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3  آگهی موضوع ماده 3 
ثبتی و اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹66033۱05۷00۱۹۴2هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فهیمه اسالمی راد فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۱۸۸0 صادره از تهران در 
پالک  از  دوم  قطعه  مترمربع   5۷/35 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
۱۱۴ فرعی از 362 اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای جواد 
منصوربخت محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴03 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3  آگهي موضوع ماده 3 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و   ۱3۹5/0۷/۱2 مورخ   ۱3۹56033۱0۱۱0026۷0 شماره  راي  برابر 
و   ۱3۹5/0۸/02 مورخ   ۱3۹56033۱0۱۱0030۷5 شماره  اصالحی  آرا 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   ۱3۹6/06/2۷ مورخ   ۱3۹66033۱0۱۱00۱۴3۴
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم طیبه 
فرزند  از کرج  بشناسنامه شماره 03۱00۴5622 صادره  میرزا کریمی خویدکی 
مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  محمدعلی 
20۹3/۹3  مترمربع مفروز از پالک شماره 3۴06   فرعی از ۱۴۹   اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از آقای غالمرضا ذاکری و با مالکیت مالک اولیه خانم فاطمه 

السادات طباطبایی و غیره تایید مینماید.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود 
اعتراضي داشته  مالکیت متقاضي  به صدور سند  اشخاص نسبت  در صورتي که 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹6/6۴0۴/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹6/0۷/22  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/0۸/0۷

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای رضا سلطانی فرزند سیف اله 

خواسته  به  سلطانی  رضا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نوری  مهدی  خواهان 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  غیره مطرح  و  ثمن  استرداد 
۹60۹۹۸20۱۱300050 شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود ثبت و وقت 
دادگاه طبق  دستور  که حسب  تعیین  ساعت ۱۱:30  مورخ ۹6/۸/23  رسیدگی 
موضوع به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم ودرخواست خواهان / شاکی 
و به تجویز ماده ۷3قانون آیین دادرسی 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 ضمن اعالم نشامی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمایم را دریافت در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود سیده فاطمه عباس پور 

تجدید نظر 

خواه ستاد اجرایی فرمان امام دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خواندگان ۱- 
دادنامه شماره  به  نسبت  زاده  نور  هادی   -3 گودرزی  پیمان   -2 گودرزی  عفت 
به کالسه  و  نموده  تهران  های عمومی شهر  دادگاه  تقدیم  ۹603۸2 شعبه 20 
20/۹500۱6 پرونده می باشد و به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده 
دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  خواهان  نظر  تجدید  درخواست  و 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی  از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف 
ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و چنانچه مطلبی دارد کتبا اعالم نماید. ۱۱0/۸۹5۷3                    
 مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

اجراییه

شماره پرونده: ۹60۹۹۸0۹3330005۱  محکوم له: سید کوروش حسینی 
اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم  بصیرت     میالد  علیه:  محکوم 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹6۱00۹0۹33300225 شماره  به  مربوطه  حکم 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹60۹۹۷0۹33300332
مبلغ  به  دادرسی  هزینه  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۸/500/000
لغایت   ۹6/۱/20 دادخواست  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  ریال   2۹3/۷50
اجرای حکم در حق محکوم له و هزینه نیم عشر اجرایی به عهده محکوم علیه 

می باشد. 110/89571                      
 مسئول دفتر شعبه 214 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

آگهی فقدان مدرک تحصیلی- نوبت دوم

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب جاوید اجاقی فرزند مطلب به شماره شناسنامه 
رشته  کارشناسی  مقطع  در  مغان  از  صادره   60۱۹52۱۹۱5 ملی  کد  و   ۸0۴
تحصیلی مهندسی کشاورزی- زراعت و اصالح نباتات صادره از واحد دانشگاهی 
آستارا با شماره ثبت ۷۹۱6۴00۱225۸-۸2/03/03 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
آستارا به نشانی آستارا- کمربندی آستارا به تالش- مجتمع آموزشی شماره یک- 

دفتر امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.

اجراییه

شماره پرونده: ۹50۹۹۸022۸0005۸۹ 
محکوم له: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی طاهره ربانی مطلق فرزند علی     
ستاری  منصور  درویش-  رحیمی  جواد  وکیلی-  قربانعلی  حمید  علیه:  محکوم 
ملکی- شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز   

دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
۹60۹۹۷022۸0000۸۴ محکوم علیه محکوم است به حکم به الزام خواندگان به 
پرداخت تضامنی مبلغ ۱50 میلیون تومان بابت اصل خواسته و 2درصد وجه نقد 
بابت واخواست و مبلغ 5/۹۱۴/۷00 تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 

بر عهده محکوم علیه می باشد. ۱۱0/۸۹5۸0                    
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

آگهی مزایده اموال منقول 

بکالسه  اجرائی  پرونده  دارد در خصوص  نظر  بابل در  احکام مدنی  اجرای  دایره 
آریتا  نیا 2- سید  ابراهیم  آنیتا کمرودی و بطرفیت ۱- سید آرتین  ۹606۸2له 
ابراهیم نیا 3- سیده نازنین ابراهیم نیا   یکسری اموال منقول بشرح خط تلفن 
به  متعلق  شیروانی  نیا  ابراهیم  عیسی  0۹۱2۱۷۸۴20۴سیده  شماره  به  همراه 
محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ ۹6/۸/۸ روز دوشنبه ساعت ۱۱ صبح در 
محل دفتر اجرای دادگستری بابل بفروش برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ 
30/000/000 ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی واگذار خواهد شد مزایده 
بایستی ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت 
نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل میباشد 

مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی

در خصوص دادخواست آقای امیر نیاکان به طرفیت شما آقای امیر فرجی طالب به خواسته مطالبه خسارت ظرف ۷ روز جهت مالحظه نظریه کارشناسی در این دادگاه 
حاضر شوید و اال دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت. ۱۱0/۸۹5۷6                     

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹66033۱05۷002۴۱3هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
عراقیه فراهانی فرزند ولی بشماره شناسنامه 5۷۷ صادره از اراک در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 60۸ مترمربع پالک ۹3 فرعی از 362 اصلی 
واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای آصف نصیر دهقان محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می¬شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می¬توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴02 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي فقدان

آقای غالمعلی رنجبر امراهلل ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 256/۹۱ 
مترمربع به پالک ۴033 فرعی از ۹ اصلی مفروز از ۱۴۸0 فرعی واقع در اراضی 
ماهدشت جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت ۱65۸۱۱ صفحه 
۴۹6 دفتر جلد ۱0۸3 بنام متقاضی ثبت و سند صادر گردیده است. که بعلت 
نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  و  گردیده  مفقود  انگاری  سهل 
ثبت  قانون  آئین  ماده ۱20  به  تبصره یک اصالحی  استناد  به  مراتب  لذا  است 
نزد  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  نوبت آگهی می¬شود  در یک 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید 
صورت  در  یا  و  نشود  واصل  اعتراضی  مقرر  مدت  ظرف  چنانچه  است  بدیهی 
متقاضی  به  مقررات  برابر  المثنی  مالکیت  سند  نگردد  ارائه  سند  اصل  اعتراض 

تسلیم خواهد شد.
 ۴06 م/الف 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمي

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در همه روزهای خطر و برهه 
های مختلــف مدافع ملت و نظام و نیــروی مهاجم در برابر 
تروریست ها بوده اســت. براین اساس تحریم سپاه به مثابه 
رودررویی در برابر مردم ایران و تقویت تروریست ها در منطقه 
است.چندی اســت که برخی مقامات کاخ سفید از قراردادن 
ســپاه در فهرست گروه های تروریســت سخن به میان می 
آورند. سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آمریکا 
چگونه نیروی نظامی کشــوری دیگر را می خواهد به عنوان 
گروه تروریستی معرفی کند در حالی که همین نیروی نظامی 
یکی از مهمترین نیروهای مبارزه با تروریسم است. این مساله 
گویای آن اســت که آمریکا خود بزرگترین مدافع تروریسم 
اســت چرا که تضعیف جبهه مبارزه با تروریســم به تقویت 
تروریست ها می انجامد. در شرایطی که گروه های تروریستی 
در عراق و سوریه در حال اضمحالل و نابودی هستند، سخن 
گفتن از تحریم جبهه مقابل تروریســم نشان از چهره واقعی 

کسانی می دهد که خود را نماد جهان آزاد می دانند.
روز چهارم مرداد ماه امسال »کاتسا « موسوم به قانون مقابله 
با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ، که بر اساس آن ایران، کره 
شمالی و روســیه هدف قرار گرفته شده است. این قانون در 
مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۹ رای موافق و 3 رای مخالف 
به تصویب رسید. 2 روز بعد در ششم مرداد ماه سنای آمریکا 
نیــز با ۹۸ رای با آن موافقت کرد. دونالد ترامپ ۱۱ مردادماه 
با امضای این مصوبه، آن را تبدیل به قانون کرد. در این قانون 
قید شــده که تحریم های مربوط به گروه های تروریستی باید 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعمال شود. بر اساس این 

قانون دولت آمریکا موظف اســت ظرف ۹0 روز این تحریم ها 
را علیه ایران اعمال کند.

در همین زمینه ســردار »محمد علی جعفری « فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی ۱6 مهرماه در جلسه  شورای 
راهبردی سپاه که با موضوع تحلیل رفتار دولت ترامپ تشکیل 
شد، با تشریح اقدامات خصمانه امریکایی ها در ماه های اخیر 
علیه ملت ایران و تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی اجرای 
قانون »کاتســا « را معادل با خروج یکجانبه امریکا از برجام 
می داند، گفت: همانطور که در گذشته نیز اعالم کرده ایم، در 
صورتی که قانون تحریم های جدید امریکا اجرا شود این کشور 
باید پایگاه های منطقه ای خود را تا شــعاع 2 هزار کیلومتری 
برد موشــک های ایران منتقل کند. اگر کاخ ســفید سپاه را 
»گروه تروریســتی« اعالم کند، ارتش آمریکا را هم ســنگ 

داعش در نظر می گیریم.
در همین زمینه حجت االسالم حسن روحانی دیروز )نوزدهم 
مهرماه( در جلسه هیات دولت با بیان اینکه اگر آمریکا بخواهد 
علیه ســپاه پاســداران اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطا 
است؛ سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست، بلکه  سپاه 
پاســداران در دل این مردم بــوده و در همه روزهای خطر از 
منافع ملی ما دفاع کرده اســت. ســپاه نه تنها محبوب ملت 
ایران بلکه محبوب مردم عراق هم است چون بغداد را نجات 
داده؛ محبوب کردهای عراق هم اســت چون اربیل را نجات 
داده؛ محبوب مردم دمشــق و سوریه هم است چون دمشق 
را نجــات داده؛ محبوب مردم لبنان هم اســت چون طرفدار 
حیثیت و اســتقالل لبنان بوده اســت؛ سپاه همیشه کمک 

مظلومان بوده و در برابر تروریست ها ایستاده است.
»محمدباقر نوبخت« سخنگوی دولت دوازدهم نیز در نشست 
هفتگی با اصحاب رسانه روز ۱۸ مهرماه سپاه را یکی از مولفه 
های قدرت و دفاع ملت بعد از انقالب خواند. او افزود: ســپاه 
مدافع ملت و مهاجم برضد  تروریست ها است، پس  اگر آمریکا 
چنین واکنشــی را در برابر ســپاه داشته باشد، خودش مثل 
داعشی ها می شود که همین مواضع را نسبت به سپاه دارند.

این همدلــی میان مقامــات کشــورمان در زمینه نقش و 
جایگاه ســپاه و از طرفی دیگر مقابلــه با تهدیدهای آمریکا، 
نشــانگر وحدت و همکاری همه جانبه نیروها و نهادها برای 
پیشــبرد اهداف عالیه کشور اســت. یکی از پیام های اصلی 
این سخنان، وحدت کلمه و همدلی است که میان مسئوالن 
وجود دارد. این مساله نشان می دهد که مسئوالن کشورمان 
از هوشــمندی باالیی برخوردارنــد و نمی گذارند خوابی که 
دشــمنان دیده اند، تعبیر شود.هر چند ذهنیت نادرستی در 
افکار عمومی نســبت به نقاط متمایز میــان دولت و برخی 
نهادها ایجاد شــده بود و تا حدودی جامعه را به سمت نوعی 
سردرگمی و قطبی سازی پیش می برد. بر این اساس دشمن 
گمان می برد که با ایجــاد انفکاک و تمایز میان نهادها می 
تواند به هدف خود برســد اما سخنان منسجم و هم راستای 
مقامات دولت و سپاه این رویکرد را خنثی کرد.این امر حاکی 
از آن اســت که اگر حتی اختالف دیدگاهی هم نســبت به 
برخی مســائل میان مسئوالن وجود داشــته باشد یک امر 
داخلی اســت و در زمینه منافع ملی و امنیت کشــور همه 
همدل و هم جهت هستند و اختالف معنایی ندارد. از این رو 

اگر در برخی زمینه ها ســلیقه های متفاوتی وجود دارد اما 
این دلیل نمی شــود که منافع ملی نادیده گرفته شود. این 
وحدت به مثابه پادزهری است که کشور را در برابر آفت ها و 
آسیب ها واکسینه می کند. بی شک وحدت و وفاق ملی یکی 
از ضرورت های مهم و اصلی برای هر کشور به شمار می آید 

و هر جامعه ای برای رویارویی با تهدیدهای بیرونی و چالش 
های درونی، ناگزیر از حرکت به سوی انسجام و وحدت است.

بنابر این تهدیدهای دشمن نمی تواند به عزم راسخ و پیوند 
مردم و نظام خدشه ای وارد سازد و مانند گذشته این انسجام 

و همدلی حفظ خواهد شد.

  سپاه؛ مدافع ملت و دشمن تروریسم

داعش از ظهور تا قدرت

گزارش تازه وزارت دفاع سوریه با ارایه اسنادی روشن از حمایت مالی 
و تجهیزاتی ائتالف بین المللی به سرکردگی آمریکا از تروریست ها 
در این کشــور، بار دیگر بی اســاس بودن ادعای غرب در مبارزه با 

داعش را نمایان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آمریکا ســال ها است اهداف توسعه 
طلبانه و مداخله جویانه خود در خاورمیانه را با حمایت از تروریسم 
دولتی یعنی رژیم صهیونیســتی و حمایت از گروه های تروریستی 
چــون القاعده و داعش پیش می برد. اگرچه رهبران واشــنگتن در 
نمایش پشتیبانی خود از اشــغالگران قدس هیچ واهمه ای ندارند، 
اما حمایت های خود از گروه های تروریســتی را زیر لوای مبارزه با 
آنها پنهان می کنند؛ مساله ای که هرگز از چشم تیزبین کشورهای 
منطقه پنهان نمانده اســت.وزارت امور خارجه ســوریه به تازگی با 
انتشار گزارشی مستند، از حمایت های آمریکا از داعش بیش از پیش 
پرده برداشــت، هرچند پیش از این بسیاری از تحلیلگران و برخی 
مقام های پیشین وزارت دفاع و وزارت امور خارجه آمریکا به حمایت 

واشنگتن از گروه های تروریستی اذعان کرده بودند.
وزارت دفاع سوریه در گزارش تازه خود اعالم کرده که مقدار زیادی 

ســالح و مهمات ساخت کشورهای غربی در مناطق مختلف سوریه 
کشــف و ضبط شده اســت و در مقرهای داعش و دیگر گروه های 
تروریستی، سالح های ساخت آمریکا به دست آمده است.در گزارش 
وزارت دفاع آمده است، عملیات ورود سالح از طریق شرکت هایی در 
کشــورهای اروپای شرقی که با نهادهای امنیتی امریکا و کشورهای 
عضو ناتو در ارتباط هستند از طریق ترکیه و عربستان یا بنادر اروپایی 

و یا پایگاه هوایی رامشــتاین آمریکا در خاک آلمان انجام می شود. 
موشک، تفنگ، تیربار و سالح های ضدهوایی و ضد تانک در مقابل 
دریافت نفت چاه های عراق و سوریه به گروه های تروریستی داعش 
و جبهه النصره داده شــده اســت.در حالی هر روز ابعاد و اسناد تازه 
ای از حمایت آمریکا از گروه های تروریســتی آشــکار می شود که 
این کشــور سال ها اســت به بهانه مبارزه با گروه های تروریستی با 
گســیل نیروهای نظامی، تجهیزات جنگی و دخالت در امور داخلی 
کشورها، اسباب نفوذ و تامین منافع سلطه جویانه خود را فراهم می 
کند. این در حالی اســت که این گروه های تروریستی خود زاییده 
سیاســت های مداخله جویانه آمریکا در منطقه هستند.القاعده که 
در ســال های آغازین هزاره جدید تحوالت خاورمیانه و جهان را به 
شدت از خود متاثر کرد و ثبات و نظم خاورمیانه را به چالش کشید، 
مولود سیاســت های آمریکا در افغانســتان در دهه ۱۹۹0 و ابزاری 
برای مبارزه با نفوذ شوروی بود و البته بعدها به بهانه ای برای حمله 
نظامی مستقیم آمریکا به افغانســتان در سال 200۱ و به عراق در 
سال 2003 تبدیل شــد.آمریکا که پس از فروپاشی شوروی خود را 
قدرت برتر و هژمون بی رقیب نظام بین الملل می بیند، از سال های 
پس از فروپاشی نظام دوقطبی همواره در تالش است به بهانه هایی 
چون ایجاد امنیت و ثبات و در واقع برای بیشینه سازی منافع، نفوذ 
خود را در منطقه استراتژیک خاورمیانه افزایش دهد. مبارزه با نضج 
و رشد گروه های تروریستی بهترین بهانه را برای مداخله جویی های 

غرب در منطقه فراهم آورده است.افزون بر این، این گروه ها با مقابله 
با جریان های مقاومت چون جنبش اســالمی، حزب اهلل، حماس و 
... و تضعیف حکومت های حامی خط مقاومت، همواره در راســتای 
منافع منطقه ای آمریکا و همپیمانــان منطقه ای آن حرکت کرده 
اند؛ هرچند در برخی موارد، انشــعاب هایــی افراطی تر از این گروه 
ها، منافع خود کشــورهای غربی را هم به خطر انداخته اند.هنوز هم 
آمریکا از قَِبل ایجاد و تقویت گروه های تروریستی چون داعش، در 
راســتای تامین خواسته های در خاورمیانه بهره می برد؛ گروهی که 
به نوشته »هیالری کلینتون« وزیرخارجه سابق آمریکا، ساخته دست 
خود آمریکا با هدف تقسیم خاورمیانه است.کلینتون در کتاب خود 
با عنوان »گزینه های دشــوار« نوشت: من به ۱۱2 کشور جهان سفر 
کرده بودم و با برخی از دوســتان این توافق حاصل شد تا به محض 
اعالم تاســیس داعش این گروه به رسمیت شناخته شود اما ناگهان 
همه چیز فروپاشید. توافق شده بود تا دولت اسالمی)داعش( در روز 
5 / ۷ / 20۱3 اعالم شــود و ما منتظر اعالم تاسیس آن بودیم تا ما 
و اروپا هرچه سریعتر آن را به رسمیت بشناسیم.همین داعش مورد 
حمایت آمریکا، ســال ها است به بهانه خوبی برای پیشبرد سیاست 
های مداخله جویانه واشنگتن در سوریه تبدل شده است. واشنگتن 
بــه بهانه مبارزه با این گروه، رهبــری ائتالف بین المللی را بر عهده 
گرفته و زیر پوشــش مبارزه با گروه های تروریستی، با حمایت های 
نظامی و پشتیبانی تسلیحاتی و آموزش های نظامی به تقویت آنان 

مــی پردازد.به گزارش وزارت دفاع ســوریه، همه اعضای ارتش آزاد 
که درماه اوت 20۱5 توسط امریکا در خاک ترکیه آموزش دیدند و 
مســلح شدند به گروه تروریستی جبهه النصره پیوستند و نیروهایی 
که در اردن نیز آموزش دیدند بیشــتر آن ها به داعش پیوســتند.
همچنین بخش قابل توجهی از حجم عظیم سالح های غربی که به 
بهانه تجهیز ارتش دموکراتیک وارد خاک سوریه می شود، از طریق 
واسطه ها و بدون مخالفت فرماندهان آمریکایی به دست تروریست 
ها می رســد. این مساله ای است که در گزارش وزارت دفاع سوریه 
هم به آن اشــاره شده است.واقعیت این است که اعتراضاتی که از 6 
سال پیش در جنوب سوریه جرقه زده شد هرگز به بحرانی جدی و 
طوالنی بدل نمی شد اگر قدرتهای غربی در این کشور دخالت نمی 
کردند. مداخله آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در مدت کوتاهی 
اســباب سرازیر شدن تروریست ها به ســوریه را فراهم کرد و آتش 
فتنه ای را روشــن کرد که تاکنون صدها نفر را به کام مرگ کشانده 
و میلیون ها نفر را آواره کرده اســت.نضج گیری فعالیت گروه های 
تروریســتی و وخامت اوضاع در ســوریه، مداخله گران منطقه ای و 
بین المللی این کشور را به این نتیجه رسانده که حل بحران سوریه 
نه از طریق کنشگری مداخله جویانه، که از مسیر روندهای سیاسی 
مبتنی بر صلح می گذرد. با این حال هنوز هم انگیزه های سودجویانه 
غرب، اســباب مداخله در سوریه و الینحل ماندن بحران این کشور 

را فراهم می کند.
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رئیس  و  وزیر  معاون  اصغری،  غالمرضا   
با  خبری  نشست  در  دارو   و  غذا  سازمان 
اصحاب رسانه استان گیالن به مناسبت روز 
جهانی غذا با اشاره به اینکه رسانه همراهی 
است  جامعه  سالمت  سطح  ارتقاء  در  موثر 
در  تاثیرگذار  عاملی  رسانه ها  داشت:  اظهار 
فرهنگ سازی شیوه صحیح مصرف هستند. 

بهداشت،  وزارت  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
روز  بر  تاکید  با  پزشکی  آموزش  و  درمان 
از  بسیاری  در  اینکه  بیان  با  و  غذا  جهانی 
کشورها افراد به علت فقر و گرسنگی جان 
کرد:  تصریح  می دهند  دست  از  را  خود 
و  فرهنگ سازی  منظور  به  غذا  جهانی  روز 
جمع آوری منابع غذایی برای کشورهای فقیر 

نام گذاری شده است.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
ایران  کشور  در  اینکه  به  اشاره  با  پزشکی 
کسی به دلیل گرسنگی جان خود را از دست 
نمی دهد بیان کرد: رسانه ها می توانند بازوانی 
درست  مصرف  فرهنگ  راستای  در  قوی 

منابع غذایی در جامعه باشند.
وی کیفیت و نقش مواد غذایی در سالمت 
جامعه را بسیار مهم عنوان و با بیان اینکه 
به دلیل پرخوری و  برخی  امروز  در جامعه 

غیر واگیر  بیماری های  انواع  دچار  بدخوری 
می شوند تاکید کرد: عمده ترین عوامل مرگ 
و میر در کشور پرخوری، بدخوری غذاهای 

ناسالم و سبک زندگی ماشینی است.
بهداشت،  وزارت  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
اینکه  بر  تاکید  با  آموزش پزشکی  و  درمان 
شیوع  موجب  امروز  زندگی  بد  سبک 
بیماری های غیر واگیر در جامعه شده است 
خاطرنشان کرد: اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
صحیح از سوی رسانه ها موجب ارتقاء سطح 

سالمت جامعه می شود.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
پزشکی با اشاره به بحث محصوالت تراریخته 
و با بیان اینکه محصوالت تراریخته با هدف 
افزایش تولید و بهره وری مطرح شده است 
افزود: این افزایش تولید با تغییرات ژنتیکی 

در محصوالت اتفاق می افتد.
وی با تاکید بر اینکه اگر مصرف محصوالت 
تراریخته در کشورهای اروپایی تایید و این 
محصوالت در کشورهای تولید کننده مصرف 

شود هیچ منعی در مصرف این محصوالت در 
کشور وجود ندارد گفت: محصوالت تراریخته 
در  ژنتیکی  آزمایش  و  کنترل  گمرک  در 

محصوالت انجام می شود.
بهداشت،  وزارت  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
درمان و آموزش پزشکی، دارا بودن برچسب 
و شناسنامه محصوالت تراریخته را ضرورت 
ورود این محصوالت به کشور دانست و گفت: 
محصوالت  ژنتیکی  کنترل  و  نمونه برداری 
شناسنامه  با  و  انجام  کشور  در  مذکور 

محصول تطبیق داده می شود. 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
پزشکی با تاکید بر اینکه تمامی محصوالت 
غذایی با مجوز سالمت مصرف محصول وارد 
گیالن  استان  داشت:  اظهار  می شوند  بازار 
هزار و ۸00 پرونده ساخت محصول و بیش 
مجوزدار  موادغذایی  تولید  کارخانه  از 200 

دارد .
محصوالت  تمامی  اینکه  بیان  با  اصغری 
غذایی پس از ورود به بازار برای اطمینان از 
تعهدات تولیدکننده کنترل و برای آزمایش 
نمونه برداری می شود گفت: مصرف کنندگان 
از سالمت تمامی روغن هایی که با مجوز وارد 

بازار شدند اطمینان کامل داشته باشند.

خبــــر

زنان بیشتر از مردان دچار این 
بیماری می شوند

مدیرکل دفتر مراقبتی و توان بخشی بهزیستی 
کشور گفت: علی رغم اینکه سن بیماری روانی 
تعیین  تا 6۴ سال  ارائه خدمات، ۱5  برای  را 
کرده اند، اما اخیراً دچار افزایش بیماری  روانی 

مزمن در افراد زیر ۱5 سال هستیم.
فعاالن  و  مدیران  همایش  در  رضایی  رامین   
و  اعصاب  بیماران  توان بخشی  و  درمان  حوزه 
بیان  با  شد،  برگزار  میثاق  هتل  در  که  روان 
خدمات  ارائه  برای  روانی  بیماری  سن  اینکه 
است،  تعیین شده  سال  تا 6۴  بهزیستی ۱5 
گروه  جزو  سال،   6۴ تا   ۱5 افراد  کرد:  اظهار 
و  یعنی پدر و مادر هستند  نان آوران خانواده 
با تمام مشکالت اقتصادی که در جامعه وجود 
بیماری  دچار  هم  خانواده  نان آور  اگر  و  دارد 
آسیب  خانواده هم دچار  روانی شود،  اختالل 
به  می تواند  اقتصادی  آسیب  و  شد  خواهند 

آسیب اجتماعی منجر شود.
سالمت  ملی  پیمایش  اساس  بر  گفت:  وی 
 ۱5 افراد  درصد   23.6 بهداشت،  وزارت  روان 
اختالل  چند  تا  یک  دچار  کشور  سال  تا 6۴ 
که  داریم  هم  دیگر  گزارش  یک  در  هستند. 
5۴ درصد جامعه ایران به نحوی مشکل روانی 
دارند. بنابراین باید گفت که هر کدام از ما در 
و  ذهنی  بیماری جسمی،  دچار  زندگی  طول 
بترسیم  آمارها  این  از  نباید  و  ... خواهیم شد 
جسمی  و  روانی  بیماری  بین  تفاوتی  هیچ  و 
نیست و هر کدام از این بیماری ها درمان خاص 

خود را دارند.
درمان  بهترین  کرد: شاید  رضایی خاطرنشان 
باشد.  دارویی  مداخالت  روانی  بیماران  برای 
توصیه روان پزشکان این است که در ابتدای 
اگر  شود.  استفاده  دارو   از  بیماری  شروع 
ماندگاری  شود،  کهنه  بیمار  بدن  در  بیماری 

بیشتری خواهد داشت.
مدیرکل دفتر مراقبتی و توان بخشی بهزیستی 
کشور بیان کرد: بر اساس مطالعات و تجربیات، 
اسکیزوفرنی،  دچار  کشور  افراد  درصد  یک 
بیماری های افسرگی و توهم شدید یا دوقطبی 
 ۸0 حدود  جمععیت  به  توجه  با  که  هستند 
میلیونی در نتیجه باید ۷50 الی ۸00 هزار نفر 

بیمار روانی مزمن داشته باشیم. 
ملی  پیمایش  براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
سالمت روان، زنان بیشتر از مردان، افراد بیکار 
وضعیت  دارای  افراد  شاغل،  افراد  از  بیشتر 
اقتصادی پایین نسبت به افراد دارای وضعیت 
افراد  به  نسبت  شهری  افراد  و  باال  اقتصادی 
روستایی بیشتر دچار بیماری  روانی می شوند.  

شیوع افسردگی یک بحران 
جهانی است

مدیرکل دفتر سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد 
اینکه افسردگی 350  با بیان  وزارت بهداشت 
قرار  خود  تاثیر  تحت  دنیا  در  را  نفر  میلیون 
که  کسانی  درصد  کرد: 5۹  اعالم  است،  داده 
دچار  همزمان  صورت  به  دارند  »افسردگی« 
اضطراب می شوند و 2۴ درصد آنها به صورت 

همزمان اختالل مصرف مواد مخدر دارند.
جهانی  روز  شعار  به  اشاره  با   ، حاجبی  احمد 
در  روان  سالمت  اهمیت  درباره  روان،  سالمت 
محیط کار، اظهار کرد: امروزه در اکثر کشورهای 
پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که برای افزایش 
بهره وری بیشتر نیروهای کاری خود راهی جز 
توجه به موضوع سالمت روان آنها ندارند، بنابراین 
عالوه بر سالمت جسمی، به سالمت روان پرسنل 
خود توجه ویژه دارند. عالوه بر این برای ایجاد 
امکانات رفاهی کارکنان خود سرمایه گذاری کرده 
و تالش می کنند تا میزان رضایتمندی شغلی را 

در نیروی کار افزایش دهند.
وی تاکید کرد: افسردگی مشکلی جهانی است 
و نباید تصور شود که فقط کشور ما مبتالبه 
سازمان  که  آماری  آخرین  است.  اختالل  این 
بهداشت جهانی به آن اشاره می کند این است 
که افسردگی 350 میلیون نفر را در دنیا تحت 
قرار داده است. 5۹ درصد کسانی  تاثیر خود 
دچار  همزمان  به صورت  دارند  افسردگی  که 
اضطراب می شوند و 2۴ درصد آنها به صورت 
دارند.  مخدر  مواد  مصرف  اختالل  همزمان 
افسردگی  اختالل  توجه  قابل  شیوع  بنابراین 
یک مشکل بهداشتی جهانی یا به عبارتی دیگر 

یک بحران جهانی است.

خبــــر

اجرایي شدن قانون عصاي سفید

اجرایی شدن  به  اشاره  با  ناجا  راهور  پلیس  اداره حقوقی  رئیس 
قانون عصای سفید از ابتدای مهرماه گفت: این قانون به پیشنهاد 

راهنمایی و رانندگی در هیئت دولت تصویب شده است.
قانون  این  اجرایی شدن  از  قبل  گفت:  ترحمی  محمد  سرهنگ 
در  تصادف  و در صورت  نقلیه محسوب شده  ویلچر یک وسیله 
خیابان سرنشین آن مقصر شناخته می شد.همچنین با توجه به 
اینکه ویلچرها در بیشتر مواقع در کشور ما در پیاده روها قابل 
استفاده نیستند و مجبور به استفاده از خیابان هستند در صورت 
تصادف حق معلوالن ویلچر سوار تضییع می شد. بنابراین بسته ای 
برای حمایت از این قشر آسیب پذیر در راهنمایی و رانندگی ناجا 
آماده شد که پس از تصویب در کمسییون اجتماعی هیئت دولت 
و با حمایت ربیعی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی به هیئت 

دولت رفت و تصویب شد.
از  که  کلیه کسانی  قانون  این  اجرایی شدن  زمان  از  افزود:  وی 
ویلچر استفاده می کنند عابر پیاده محسوب می شوند و رانندگان 
با نزدیک شدن به آنان ملزم به رعایت سرعت مطمئنه هستند و 
چنانچه راننده ای با عابر ویلچر سوار برخورد کند مقصر شناخته 

می شود.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا ادامه داد: برای حمایت از 
افراد نابینا و کسانی که عصای سفید استفاده می کنند بر اساس 
نشان  رانندگان  به  را  خود  عصای  نابینا  فرد  چنانچه  قانون  این 
دهد به منزله ایست برای راننده محسوب می شود و راننده ملزم 
به ایست کامل تا عبور فرد نابیناست. در غیر این صورت در هر 
شرایطی که راننده با فرد نابینا برخورد کند مقصر شناخته می 

شود.
وی با بیان اینکه این قانون در معابری که اولویت با عابر پیاده 
گفت:  االجراست  الزم  است،  برابر  سواره  و  عابر  اولویت  یا  است 
در این زمینه باید آموزش های الزم به افراد نابینا داده شود که 

هماهنگی های آن با سازمان بهزیستی انجام شده است.
ترحمی که با شبکه خبر گفت وگو می کرد، در پایان تاکید کرد: 
یک  سفید  عصای  ایست  تابلوی  از  رانندگان  تخلف  صورت  در 

میلیون ریال جریمه برای راننده در نظر گرفته شده است.

شرط اعالم نتیجه نهایی گزینش  استخدام ها

زمان مشخص شدن  کشور،  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 
نتیجه نهایی گزینش ها را منوط به دستگاه های اجرایی دانست و 
گفت: ممکن است در برخی دستگاه ها، تعداد استخدامی ها بیشتر 

باشد و روند طوالنی تری طی شود.
اداری  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  انصاری  جمشید 
استخدامی دستگاه های  آزمون  به  اشاره  با  استخدامی کشور   و 
آزمون  این  اظهارداشت: در  برگزار شده است،  اخیراً  اجرایی که 
که نتایج آن را اعالم کرده ایم، حدود ۱2 هزار نفر در دستگاه های 

اجرایی به کار گرفته می شوند.
وی با بیان اینکه سه برابر این تعداد را برای مصاحبه و گزینش 
به دستگاه های اجرایی معرفی کرده ایم، تصریح کرد: ما برای هر 
فرصت شغلی، سه نفر معرفی می کنیم، زیرا در هنگام مراجعه به 
دستگاه ها، برخی  از آن ها نقص مدرک دارند یا برخی شرایط دیگر 

را برخوردار نیستند و ما نمی توانیم فرصت را از دست بدهیم.
انصاری ادامه داد: غیر از آزمون کتبی ما، یک آزمون اختصاصی 
از  برگزار می شود که 30 درصد  به صورت مصاحبه  در دستگاه 
به  به مصاحبه تخصصی و ۷0 درصد آن، متعلق  امتیاز، متعلق 
آزمون کتبی است. نفرات برگزیده، برای گزینش معرفی می شوند.
زمان مشخص شدن  کشور،  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 
نتیجه نهایی گزینش ها را منوط به دستگاه های اجرایی دانست و 
توضیح داد: ممکن است در بعضی دستگاه ها، تعداد استخدامی ها 

بیشتر باشد و روند طوالنی تری طی شود.

سایت های اینترنتی از فروش پروازهای اربعین 
منع شدند

ایرالین ها  اینکه  بر  تأکید  با  هواپیمایی  انجمن شرکت های  دبیر 
طرف  چارترکننده های  معرفی  به  مکلف  اربعین  پروازهای  برای 
بلیت  فروش  برای  سایت ها  منع شدن  از  شدند،  خود  قرارداد 
به  اشاره  با  اسعدی سامانی  مقصود  داد.  خبر  اربعین  پروازهای 
جلوگیری  بر  مبنی  اربعین  پروازهای  فروش  متولیان  به  تذکر 
بازه  در  این پروازها خصوصاً  بلیت  از نرخ گذاری های غیرمنطقی 
زمانی ۱3 تا 22 آبان ماه به فارس گفت: جلسه ای با دست اندرکاران 
سایت های اینترنتی فروش بلیت هواپیما برگزار شد و به آنها تذکر 
دادیم که به هیچ عنوان حق ندارند بلیت پروازهای اربعین را در 
این ایام در سایت خود درج کنند، قطعا این کار آنها موجب ایجاد 

تشنج در بازار پروازهای اربعین می شود.
وی با تأکید بر اینکه به نوعی تکلیف شد که به هیچ عنوان نرخ  
و پروازهای اربعین را در سایت خود درج نکنند، گفت: مقرر شد 
به هیچ عنوان  آبان ماه،  تا 22  تاریخ های ۱3  برای  این سایت ها 
نخواهند  فروش  حق  و  نکنند  درج  را  بغداد  و  نجف  پروازهای 

داشت.
نظارتی،  دستگاه های  با  همچنین  کرد:   اضافه  اسعدی سامانی 
حقوق  از  حمایت  سازمان  و  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
نظارت ها  نیز  آنها  برگزار و مقرر شد  نیز جلسه ای  مصرف کننده 
قرار  این ۱0 روزی که  تا در  اعمال کنند  را  و کنترل های خود 
است نرخ های پروازهای اربعین تکلیفی باشد، با تخلفات احتمالی، 

مقابله قانونی و جدی داشته باشند.

خبر رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت:

منعي براي مصرف محصوالت تراریخته در ایران نيست

 رئیس پلیس آگاهی گفت: 30 درصد از کل جرایم کشور 
در کالنشهر تهران رخ می دهد.

امنیت عمومی و  سردار محمد رضا مقیمی در نشست 
در  قضات  و  پلیس  ناتوانی  با جرم سرقت گفت:  مقابله 
برخورد با سارقان موجب کاهش اقتدار پلیس و مشارکت 
مردم می شود و متعاقب آن شاهد افزایش جرم و تعداد 
پلیس  و  قضات  کار  به حجم  که  بود  پرونده ها خواهیم 

می افزاید.
وی گفت: از سال ۷5 تا ۸6 میزان وقوع جرایم به صورت 
بعد سیر صعودی  به  از سال ۸۷  اما  است،  بوده  خطی 
جرایم را داشته ایم، به این ترتیب که ما هر سال 25 تا 
30 درصد افزایش وقوع جرایم را داشتیم و در سال ۹3 

توانستیم این رشد را کنترل کنیم.
سردار مقیمی گفت: حدود 30 درصد کل جرایم کشور در 
تهران رخ می دهد و ما در سه سال اخیر در بحث سرقت 
روند کاهشی داشتیم، اما در شش ماه گذشته با افزایش 

وقوع سرقت مواجه بوده ایم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه تحرکات اراذل 
و اوباش منجر به وقوع جرایم مهم شده است گفت: با 
افزایش جرایم خرد ناشی از اعتیاد مواجهیم به این ترتیب 
که ۷3 درصد سرقت های خرد را معتادان مرتکب شده اند 
و در همین خصوص عدم جمع آوری و نگهداری معتادان 

و رهاسازی فوری آن ها مشکل زا شده است.

وقوع 30درصد جرایم
 در پایتخت

به  اشاره  با  تاکسیرانی شهری کشور  اتحادیه  سرپرست 
توقف یک ماهه طرح نوسازی تاکسی های فرسوده گفت: 
مقرر شد طی جلسه ای در هفته جاری با حضور کمرگ 
،سازمان مدیریت و برنامه و ایران خودرو بودجه تخصیص 
یافته به حساب شرکت خودروساز به منظور صدور پیش 

فاکتورها واریز شود.
مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح 
نوسازی تاکسی های فرسوده از بهمن ماه سال ۱3۹۴ طی 
برنامه،  و  یک همکاری مشترک میان سازمان مدیریت 
اجرا  به مرحله  وزارت کشور و گمرک  بانک های عامل، 
درآمد، اظهار کرد: در این طرح مبلغ 200 میلیون ریال 
فرسوده  تاکسی های  مالکین  به  قیمت  ارزان  تسهیالت 
و مبلغ 50 میلیون ریال معادل ارزش ریالی دو گواهی 
اسقاط توسط گمرک به حساب خودروساز پرداخت می 

شود. 
وی ادامه داد: این طرح نوسازی تاکسی های فرسوده به 
صورت طرح »کلید به کلید« اجرا می شود، یعنی مالک 
جایگزین  خودروی  تحویل  زمان  تا  فرسوده  تاکسی 
را  فعالیت اش  اختیار دارد و  را در  خودروی فرسوده اش 
انجام می دهد و به محض تحویل خودرو،در یک پروسه 
سه چهار روزه  خودروی جایگزین به مالک تحویل داده 
می شود. در حقیقت این اولین باری است که طرح »کلید 

به کلید« در طرح های نوسازی اجرا می شود.

نوسازی تاکسی های فرسوده با 
طرح »کليد به کليد«

بر این اساس تمامی اتباع ایرانی شاغل و غیرشاغل مقیم خارج 
از کشور می توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه 

کنند.
به گزارش پیام زمان،3 طریق بیمه پردازی برای ایرانیان خارج 
از کشور وجود دارد؛ مراجعه شخص یا وکیل وی به یکی از 
شعب سازمان تأمین اجتماعی، مراجعه به یکی از کارگزاران 
برون مرزی و ثبت تقاضا در سامانه اعالم درخواست بیمه 
 www.mss.tamin.ir به نشانی  کشور  از  خارج  ایرانیان 
راه هایی است که هموطنان مقیم خارج از کشور می توانند یکی 

از آن ها را برای بیمه پردازی انتخاب کنند.
حداکثر سن پذیرش تقاضا برای مردان و زنان در زمان ثبت 
تقاضا 50 سال تمام و حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا 

۱۸ سال تمام است.
چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از 50 سال 
باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت 

حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود.
پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه 
تقاضا حداقل دارای ۱0 سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند، 

از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهد بود.
ایرانیان خارج از کشور برای درخواست بیمه، نیاز به سابقه 
پرداخت حق بیمه قبلی ندارند و می توانند بیمه پردازی خود را 
آغاز کنند و آن دسته از ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای 

سوابق بیمه ای هستند، می توانند سوابق خود را تکمیل کنند.

اعالم شرایط بيمه شدن ایرانيان 
خارج از کشور

سازمان  مخدر  مواد  تحقیقات  کارگروه  دبیر 
پزشکی قانونی کشور با اشاره به نقص سیستم 
آموزشی کشور در جلوگیری از گرایش جوانان 
به موادمخدر گفت: سن مصرف مشروبات الکلی 

به ۱۸ سال رسیده است.
در  خبرنگاران  جمع  در  قدیرزاده  محمدرضا 
ساری در مورد مصرف الکل در کشور گفت: 
مصرف الکل در ایران روند  خزنده رو به رشدی 
بین  را در پیش گرفته است. در رده سنین 
افزایش مصرف گزارش شده است.  ۱۸ سال 
همچنین در جشن ها و تولدها و مراسمات 
خانوادگی نیز باید نظارت بیشتری صورت گیرد 
زیرا مصرف الکل  ومصرف مواد مخدر را نیز به 
دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه اعتیاد 
منجر به از بین رفتن سرمایه های اقتصادی 
اجتماعی کشور شده است، اظهار کرد: بیشتر 
پرونده های سیستم قضایی کشور مربوط به 
مواد مخدر و روانگردان ها بوده  و ۸0 درصد  
جمعیت زندان ها مربوط به جرایم مواد مخدر 
است. تاکنون آمار معتادین کشور 2 میلیون و 
600 هزار نفر بوده و با توجه به اینکه خانواده 
معتادین نیز با این  معضل در ارتباط هستند  

حدود ۱0 میلیون نفر درگیر این مهم هستند.
سازمان  مخدر  مواد  تحقیقات  کارگروه  دبیر 

پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: یکی از 
معضالت اساسی، تنوع مواد مخدر است و این 
در حالی است که در گذشته 3 نوع مواد مخدر 

بیشتر وجود نداشت.
وارد  شیشه  روانگردان  ماده  گفت:  قدیرزاده 
کشور شده و دارای تبعات بسیاری است به 
طوری که  پزشکی قانونی بسیار با این موضوع 
درگیر بوده و در سال ۹0 ورود ماده مخدر گل 
به کشور گزارش شد و جوان ها درگیر این ماده 
نیز هستند. همچنین به تازگی زمزمه ورود 
کانابینوئیدها  از دسته  ماده »سمپتیک« که 
هستند و با اسامی مختلف وارد کشور می شود 
نیز هشداری جدید برای ورود موادمخدر جدید 
به کشور به شمار می رود. وی در توصیه به 
خانواده ها گفت: خانواده ها باید آنقدر جوانان را 
توانمند کنند تا با ورود هر  ماده ناشناخته به 
کشور جوان ها جذب آن نشده و از این طریق 
فرزندان خود را واکسینه کنند، بحث یادگیری 
و مهارت های زندگی از اصلی ترین کارها در 
واکسینه شدن جوان ها و نوجوان ها در کشور 

است.
مدیر کل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی 
کشور با تاکید بر اینکه سیستم آموزشی در 
کشور به گونه ای نیست که آموزش مهارت های 

زندگی به جوانان نوجوانان آموخته شود، افزود:  
و   مفروضات  ارائه  به جای  پرورش  و  آموزش 
حفظ کردنی ها باید این مهارت ها را در برنامه 
های خود بگنجاند، حتی دانشجویان  نیز فقط 
تست زدن را می آموزند و این مهم برای نسل 

های آینده خطرساز است.
وی،  جوان بودن کشور ر ادلیل تغییر ذائقه 
استفاده از مواد مخدر در کشور دانست و گفت: 
در گذشته ذائقه افراد به سمت مواد سنتی بوده 
و اکنون مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور 
جوانان هستند که به سمت مواد روانگردان، 
این  اند،  محرک ها و توهم زاها کشیده شده 
مهم افزایش روند رو به رشد مصرف شیشه و 
گل  را در برداشت که  جایگاه دوم را به خود 
اختصاص داده است، طبق آمارها بیشتر مصرف 
کنندگان از قشر تحصیلکرده جامعه هستند و 

همچنین مصرف موادمخدر در میان بانوان نیز 
افزایش یافته است.

مدیر کل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی 
کشور خاطرنشان کرد: بنا به صنعتی بودن مواد 
مخدر، درصد تخریب و عوارض آن بیشتر بوده 
که در بخش سیستم عصبی اثر مستقیم دارد 
از این رو بحث پیشگیری و درمان این مهم باید 

جدی گرفته شود.
وی در مورد مسمومیت مصرف مشروبات الکلی 
تقلبی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱53 
نفر بر اثر مسمومیت مشروبات الکلی در کشور  
فوت و به پزشکی قانونی ارجاع داده شدند و در 
۴ ماهه  نخست امسال نیز ۱۸ نفر بر اثر مصرف 
الکلی که دارای متانول بوده دچار  مشروبات 
مسمومیت شدند. تولید این مشروبات غیرمجاز 

به صورت زیرزمینی در کشور انجام می شود.

سن مصرف مشروبات الکلي
 به 1٨سال رسيد

آگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره 96/97/30
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان در نظر دارد مناقصه تهیه عالئم ایمنی راه ها را به شماره 

96/97/30 را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار در سامانه 19 /96/07 می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
-مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 تاریخ 1396/07/26 

-مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه ساعت 13 تاریخ 1396/08/07
-تاریخ بازگشایی ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/08/08 

-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:گرگان – میدان بسیج – سایت اداری – مقابل ضلع شرقی استانداری –کدپستی: 49189-37141 تلفن 
32480014

-اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد 
-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

-جهت کسب اطالع می توانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید.
-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 367/637/500 ریال                        شناسه آگهی:12301

               www.setadiran.ir ) آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد   http://iets.mporg.ir   آدرس سایت مناقصات و مزایدات
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹66033۱05۷00۱۹0۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  های  اراضی و ساختمان  ثبتی  تکلیف وضعیت 
عابدین  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ناحیه دو   - ثبت ملک کرج  ثبتی حوزه 
کریمی حسین آبادی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 30 صادره از دلفان در 
پالک  مترمربع   530/50 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
علی  آقای  مالک رسمی  از  ماهدشت خریداری  در  واقع  اصلی   ۹ از  فرعی   ۱۷۷0
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا   است.  گردیده  محرز  مظفری 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۴0۴ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3۹66033۱05۷00۱۹۱2هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد  های  اراضی و ساختمان  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
جواد داداشی چشمه بار فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۱2۱5 صادره از کرج 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۷ مترمربع پالک ۹2 فرعی از 362 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای آصف نصیر دهقان محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  ۴0۱ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک
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کودکان در فاصله 9 تا 1٨ ماهگی 
شروع به راه رفتن می کنند

در  حرکاتی  می آید  دنیا  به  نوزادی  وقتی 
غیرارادی  آنها  از  بسیاری  که  دارد  پاهایش 
کودک  یک  زیربغل های  وقتی  مثال  هستند. 
پاهایش  که  به طوری  می گیرید  را  ماهه  دو 
که  می رسد  نظر  به  دارد  برخورد  زمین  با 
یک  حالت  این  برود.  راه  می خواهد  کودک 
سن  افزایش  با  که  است  غیرارادی  رفلکس 
بین  از  چهارم  و  سوم  ماه های  در  و  کودک 

می رود. 
اگر کودکی در سن 5یا 6ماهگی این رفلکس 
نخواهد  بدهد قطعا طبیعی  نشان  از خود  را 
بررسی  آن  باقیماندن  علت  باید  و  بود 
سن  در  کودکان  همه  طبیعی  به طور  شود. 
بایستند  کمک  با  می توانند  ۱0-۱۱ماهگی 
بلند  مستقل  به طور  ۱2ماهگی  حدود  در  و 
گذشت  با  بروند.  راه  ثانیه  چند  و  شوند 
می یابد  افزایش  زمان  این  به تدریج  و  زمان 

و کودک باالخره راه می افتد. 
۹تا  فاصله  در  کودکان  همه  کلی  به طور 
می کنند  رفتن  راه  به  شروع  ۱۸ماهگی 
بنابراین اگر کودکی مثال ۱6ماه سن دارد و 
نگرانی  نباید موجب  نیفتاده  راه  هنوز خوب 
عصبی  سیستم  بدانید  باید  شود.  والدین 
پیدا  تکامل  به تدریج  تولد  از  بعد  کودکان 
از  که  اندام هایی  دلیل  همین  به  می کند. 
مغز دورتر هستند دیرتر تحریکات عصبی را 
عنوان  به  می افتند.  راه  و  می کنند  دریافت 
نزدیک ترین  که  کودک  گرفتن  گردن  مثال 
قسمت به مغز است سریعتر شکل می گیرد و 
کودک در حدود 2-3ماهگی می تواند گردن 

بگیرد.
نهایت  در  و  فوقانی  اندام های  گردن،  از  بعد 
تحت  تحتانی  اندام های  ۱0-۱۱ماهگی  در 
قرار می گیرند  کامل سیستم عصبی  پوشش 
به همین  گرفته می شوند.  کار  به  و عضالت 
سن  حدود  در  کودک  ایستادن  هم  دلیل 
دیگر  مهم  نکته  است.  ۱0-۱۱ماهگی 
سیستم  تکامل  در  ژنتیکی  مسائل  اینکه 
می کنند.  ایفا  مهمی  نقش  کودکان  عصبی 
هستند.  متفاوت  هم  با  کودکان  رو  این  از 
یکی در ۱2ماهگی راه می افتد و دیگری در 
۱5ماهگی و... یادتان باشد راه رفتن کودکان 
را به هیچ عنوان نباید با بزرگساالن مقایسه 
6-۷سالگی  حدود  سن  در  کودک  زیرا  کرد 
می تواند مانند یک انسان بالغ راه برود و قبل 
بالغ متفاوت  افراد  با  از آن راه رفتن کودک 

خواهد بود.

کودکانه

رمز و راز داشتن موهای بلند و زیبا چيست؟   
موها همیشه یک معیار مهم برای زیبایی محسوب می شوند و با 
اینکه ممکن است همه هم آرزوی داشتن موهای بلند را نداشته 
باشند اما برای آن دسته از خانم های عالقه مند، سالمت و زیبایی 
با چند  این مطلب  ادامه  کنار هم هر دو حائز اهمیت است. در 

نکته و راه حل قابل توجه آشنا می شویم: 

سرتان را مرتب و منظم ماساژ دهید
برای داشتن  از آسان ترین و سریع ترین روش های ممکن   یکی 
موهای بلند و سالم ماساژ مرتب و منظم سر است. با ماساژ دادن 
بدن  تمامی  در  خون  جریان  میزان  و  می رود  باال  خون  گردش 
است.  توجه  قابل  و  مهم  کامال  نکته ای  این  که  می یابد  افزایش 
پیشنهاد می کنیم برای ماساژ کف سر از روغن نارگیل و یا بادام 

هم استفاده کنید.

موهای تان را هر روز شامپو نکنید
 خیلی از خانم ها عادت دارند هر روز موهای  خود را با شامپو 
بشویند. اما اگر شما به دنبال داشتن موهای بلند و سالم هستید 
این روش خیلی ایده خوبی برای تان نخواهد بود. در اصل با این 
بمباران  مختلف  روغن  های  انواع  با  را  موها ی تان  روز  هر  کار 
می کنید اگرچه ممکن است این کار در ابتدا خوب به نطر برسد 
اما در واقع به هیچ وجه کار درستی نیست. و اما چرا؟ به دلیل 
اینکه شامپو کردن بیش از اندازه موها شانس هرگونه آب رسانی 
به موها را از بین می برد. توصیه می شود تنها هفته ای 2بار موها را 
شامپو کنید تا آن ها هم  زمان الزم برای آب رسانی و ترمیم خود 

را داشته باشند.

همیشه از نرم کننده مو استفاده کنید 
اگر تا به حال بعد از شامپو کردن از نرم کننده استفاده نکرده اید 
حاال وقتش رسیده  که این کار را شروع کنید. چرا؟ به دلیل اینکه 
استفاده از نرم کننده یک امر ضروری جهت داشتن موهای سالم 
و بلند است. عملکرد نرم کننده بدین شکل است که بدنه تار موها 
را مرطوب نگه می دارد و از خشکی، آلودگی، کثیفی و حتی در 

مقابل نور خورشید هم محافظت می کند.

موها را به آرامی و با مالیمت خشک کنید 
حتما تا به حال متوجه شده اید که یک نکته کلیدی در حفظ و 
با آن است. خنده دار  با مالحظه برخورد کردن  از موها  مراقبت 
نیست اگر بگوییم حتی با موهای تان هم با عزت و احترام رفتار 
موها  کردن  خشک  زمان  در  بگیرید.  را  نتیجه  بهترین  و  کنید 
بسیار مهم است که با استفاده از یک حوله نرم و خیلی آرام و 
آهسته موهای تان را خشک کنید. حتی توصیه می شود از استفاده 

هم زمان حوله و سشوار برای خشک کردن موها پرهیز کنید.

با استفاده از قیچی نوک موها را کوتاه کنید 
ممکن است به طور طبیعی فکر کنید پیرایش و یا کوتاه کردن 
منظم و مرتب موها با استفاده از یک قیچی تنها روش ساده ای 
دارید  نیاز  اما در حقیقت شما  برای داشتن موهای سالم است. 
برای جلوگیری از مو خوره و آسیب دیدگی بیش از حد موها به 

طور منظم نوک موها ی تان را کوتاه کنید.

گوناگون

در عصری که اکثر انسانها از کمبود وقت 
وعده  اندازه  به  چیز  هیچ  میکنند،  گالیه 
آماده  راحت  و  سریع  که  غذائی  های 
میشوند، لذت بخش نیست. از نظر مصرف 
کنندگان استفاده از فست فودها در وعده 
است.  فوایدی  دارای  مختلف  غذائی  های 
اما فواید ناچیز فست فودها براي استفاده 
کنندگان آن ها، سالمتی را تحت الشعاع 

قرار مي دهد: 
  

انتخاب غذاهای ناسالم : 
فودها  فست  از  بسیاری  اینکه  رغم  علی 
ارائه غذاهای سالم و  از  تبلیغات خود  در 
بعضاً کم کالری سخن میگویند اما بایستی 
پذیرفت فست فودها از قبیل سیب زمینی 
بسیار  برگرها  و  پیتزا  انواع  شده،  سرخ 
همچنین  هستند.  نمک  پر  و  کالری  پر 

بسیاری از دسرها، شیکها، بستنیها و کیکها 
حاوی درصدهای بسیار باالئی شکر هستند 
بایستی  است.  مضر  دیابتی  افراد  برای  که 
صورت  به  را  اضافی  قندهای  بدن  بدانیم 
چربی ذخیره میکند! بسیاری از کمپانیهای 
فست فود سعی بر افزایش تنوع محصوالت 
دارند.  خود  غذائی  های  وعده  و  نوشیدنی 
انسان طبیعتاً حریص است و نمیخواهد این 
بنابراین تا جائی  فرصت را از دست بدهد، 
افزایش  را  خود  غذای  حجم  میتواند  که 
میدهد و بنابراین میتوانیم اثرات سوء بعدی 

فست فودها را به راحتی تصور کنیم!

چاقی : 
یکی از ویژگیهای شناخته شده فست فودها 
آنها  که  چرا  آنهاست  کنندگی  چاق  اثرات 
از  بسیاری  طبخ  هستند.  کالری  پر  بسیار 

مقادیر  از  استفاده  مستلزم  غذاها  این 
نظر  است که صرف  روغن  از  باالیی  بسیار 
آنها  از  بسیاری  حقیقتاً  مصرفی،  مقدار  از 
مصرف  هستند.  سالم  نا  خود  خودی  به 
میشود.  چاقی  بروز  باعث  غذاها  این 
از فست  استفاده  امروزه در کشورهائی که 
شیوع  شده،  تبدیل  فرهنگ  یک  به  فودها 
نه  چاقی  است.  اساسی  معضل  یک  چاقی 
را  شما  فیزیکی  و  ظاهری  ویژگیهای  تنها 
ناخوشایند میکند، بلکه زمینه بروز بسیاری 
از قبیل قلبی-عروقی و کاهش  بیماریها  از 

امید به زندگی را فراهم مینماید. 

اثرات مضر نگهدارنده ها و افزودنی ها :  
نگهدارنده  حاوی  فودها  فست  از  بسیاری 
افزودنیها  این  هستند.  ها  افزودنی  و  ها 
برای سالمت انسان بسیار مضر میباشند و 
برخی از آنها زمینه ساز بروز انواع مختلفی 

از سرطان هستند. سیب زمینی سرخ شده 
و پیتزا حاوی مقادیر باالئی سدیم میباشند 
که در صورت مصرف بیش از حد با اختالل 
قلبی-عروقی  سیستم  و  کلیه  عملکرد  در 
چربیهای  و  روغنها  بود.  خواهد  همراه 
مورد استفاده در تهیه فست فودها، حاوی 
درصدهای باالئی از اسیدهای چرب ترانس 
برای  سمومی  ترکیبات  این  می-باشند. 
روی  آنها  از  ناشی  آسیب  و  هستند  کبد 
کبد مشابه با مصرف منظم الکل است. در 
صورت تداوم مصرف این نوع چربیها ممکن 

است عملکرد کبد مختل شود. 

کیفیت پائین مواد مصرفی : 
بسیاری از رستورانها از مواد اولیه فله ای و 
ارزان قیمت برای تولید فست فود استفاده 
میکنند. تعداد زیادی از رستورانهای فست 
فود وجود دارد که فضائی غیر بهداشتی بر 

از  بسیاری  است.  حاکم  آنها  طبخ  روند 
این واحدها جهت تسریع در آماده سازی 
فرآیندهای ساده ای مثل شست و شوی 
سبزیجات و گوشت را به درستی انجام 
نمیدهند یا کاًل از آن صرف نظر میکنند!

اثرات اجتماعی مصرف فست فودها : 
فود  فست  مضر  اثرات  بخواهیم  اگر 
های  جنبه  به  بایستی  کنیم،  کامل  را 
از  یکی  که  بپردازیم  نیز  آن  اجتماعی 
است.  خانواده  بنیان  تضعیف  آن  اثرات 
و شام  ناهار  وعده های غذائی صبحانه، 
زمانی هستند برای دور هم جمع شدن  
اعضای خانواده و در حالیکه مشغول به 
نیز  را  خود  غذای  هستند،  گو  و  گفت 
رستورانهای  گسترش  با  میکنند.  میل 
کمی  زمان  خانواده  اعضای  فود،  فست 
را برای یکدیگر اختصاص میدهند. آنها 
غذا را سفارش میدهند و در حالیکه مشغول 
کار  عموماً   ( هستند  خود  کارهای  انجام 
کردن با تلفن همراه، تبلت، رایانه و غیره( 

آن را میخورند. 
در  بد  غذائی  عادتهای  گیری  شکل 

کودکان :
برای کودک  میتوانند گهگاه  فودها   فست 
یک تفریح باشند اما بردن کودکان به این 
چرا  نمیشود  توصیه  زیاد  دفعات  به  مکان 
و  کودکان  در  نامناسبی  غذائی  الگوی  که 

نوجوانان شکل میگیرد.
 کودکان و نوجوانان از خوردن غذاهایی مثل 
پیتزا، سیب زمینی و برگرها لذت میبرند و 
زمانی که این تبدیل به یک عادت برای آنها 
شود، جایگزین کردن غذاهای سالم کاری 

سخت و فراتر از تصور خواهد بود.

حقایقی تلخ در مورد فست فودها
* مریم قادری قهفرخی          
                دکترای تکنولوژی مواد غذایی

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر   و   ۹0/۹/20 مصوب  فاقدسندرسمی  ساختمانهای  و 
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  ۱3۹6603۱00۱۴00۴۷۸0مورخ ۹6/۷/۱2هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به کالسه پرونده 
قانون مذکور  مستقر در  شماره ۱3۹6۱۱۴۴۱00۱۴00033۸موضوع ماده یک 
واحد ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی محمد امیدی فرزند علی 
با بنای احداثی به مساحت 2۴0 متر  رضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
از ۱0اصلی واقع در جویبار بخش ۷  – فرعی  از پالک  مربع مربوط به قسمتی 

خریداری بدون واسطه از آقای اسماعیل امیدی جویباری  محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه آگهی  مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روزاز طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهر ها 
به رای  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  منتشر و در روستا ها رای هیات 
اعالم شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست م. الف ۹6/60/۱۹۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول ۹6/۷/22 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹6/۸/6  

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی جعفری فرزند حسن به شرح دادخواست به کالسه 2/۹6/2۸0 از این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن جعفری فرزند جعفر به شماره شناسنامه ۸2۴  صادره از بهشهر 
متولد ۱3۱0 در تاریخ ۹5/3/3 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- صغری رضائی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۱5 متولد ۱32۴ همسر متوفی

2- یعقوب جعفری  فرزند حسن به شماره شناسنامه 55۸2 متولد ۱3۴۱ فرزند 
متوفی

3- صفرعلی جعفری  فرزند حسن به شماره شناسنامه 55۸3 متولد ۱3۴2 فرزند 
متوفی 

۴- فاطمه جعفری  فرزند حسن به شماره شناسنامه 55۸۱ متولد ۱3۴0 فرزند 
متوفی

5- علی جعفری  فرزند حسن به شماره شناسنامه 55۸0 متولد ۱333 فرزند متوفی
به شماره شناسنامه ۱3۴ متولد ۱3۴۸ فرزند  6- عابدین جعفری  فرزند حسن 

متوفی
۷- رقیه جعفری  فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱25 متولد ۱352 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراضی  هر کس  تا  نماید  می 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف: 96/20/5875 قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهری بهشهر

دادنامه

اول  شعبه   ۹50۹۹۸20۱۱300۷25 کالسه  پرونده 
دادگاه عمومی بخش سرخرود تصمیم نهایی شماره 

 ۹60۹۹۷20۱۱300۸۱۷
خواهان: آقای حمید صلواتی محمدی فرزند شعبان 
با وکالت آقای روح اله غالمی فرزند علیرضا به نشانی 

سرخرود جنب دادگستری 
خواندگان: ۱- آقای فرامرز صیفی کار فرزند اسکندر 
آقای  اسکندر 3-  فرزند  کار  فرهاد صیفی  آقای   -2
فریدون صیفی کار فرزند اسکندر ۴- خانم فریبا صیفی 
کار فرزند اسکندر 5- خانم فرزانه صیفی کار فرزند 
اسکندر 6- آقای سید قاسم زمانی فرزند سید علی 
اکبر ۷- خانم شوکت عطری زاده فرزند محمئ ۸- 
خانم اکرم صیفی کار فرزند اسکندر ۹- خانم فرشته 

صیفی کار فرزند اسکندر همگی به نشانی ۱0 آقای 
سید محمد رضا عزیزی کناری فرزند سید مهدی با 
وکالت آقای مجتبی توحیدی فرزند حسن به نشانی 
چهار راه گیالوند – بلوار شهید بهشتی- جنب بانک 

کشاورزی- ساختمان نگین – طبقه 2 – واحد 3
خواسته ها: ۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- 

تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیرمنقول
3- مطالبه خسارت ۴- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

صلواتی  حمید  آقای  دعوی  مورد  در  دادگاه-  رای 
و  آقایان  به طرفیت  اله غالمی  روح  آقای  وکالت  با 
وکالت  با  کناری  عزیزی  رضا  محمد  سید  ها  خانم 
آقای مجتبی توحیدی و اکرم – فریدون – فریبا – 
فرشته – فرزاد – فرهاد – فرامرز همگی صیفی کار 
– شوکت عطری زاده و سید قاسم زمانی به خواسته 
و  انتقال  و  دفترخانه  در  حضور  به  خواندگان  الزام 

تحویل  به  اول  ردیف  خوانده  الزام   – سند  تنظیم 
به  حکم  صدور   ۹۱/5/۱۷ فروشنامه  موضوع  مبیع 
خسارت  پرداخت  به  اول  ردیف  خوانده  محکومیت 
تاخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ پنج هزار تومان 
جمعا به مبلغ 6۹/550/000 ریال و صدور حکم به 
پرداخت خسارات  به  اول  ردیف  خوانده  محکومیت 
ثمن  درصد   5 میزان  به  تعهد  انجام  عدم  از  ناشی 
مفاد  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  سایر  و  معامله 
نه  ابرازی خواهان  تقدیمی و مستندات  دادخواست 
تنها فروشنامه مورخ ۹۱/5/۱۷ مورد انکار و تعرض 
خوانده  وکیل  دفاعیات  بلکه  نگرفته  قرار  خواندگان 
ردیف اول حاکی از قبول موکلش به انعقاد عقد بیع 
و حتی انجام تعهد به تنظیم و انتقال سند البته مقید 
به پاسخ استعالم  با توجه  فلذا  باشد  به قیودی می 
اقدامی  تاکنون  خواهان  اینکه  از  صرفنظر  و  ثبتی 
)حسب  باشد  ننموده  یا  نموده  انتقال  این  برای 

به ماده  اول( مستندا  اظهارات وکیل خوانده ردیف 
362 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال 
و تنظیم سند به نسبت دو دانگ از شش دانگ پالک 
ثبتی ۱۱۷ فرعی از ۱۱۸ اصلی بخش 2 را صادر و 
اعالم میدارد و اما ادعای خواهان به خواسته تحویل 
تحویل  صورتجلسه  تصویر  اینکه  از  صرفنظر  مبیع 
شرایطی  در  باشد  می  تعهد  انجام  از  حاکی  زمین 
که موضوع تعهد خوانده ردیف اول اختیار قراردادن 
آن  در  و  بوده  خواهان  توسط  ساخت  جهت  عرصه 
خود  گردیده  طبقه   ۱۴ در  آنهم  بنا  احداث  مکان 
بر تحویل  تعهد توسط خوانده مذکور  انجام  گویای 
نسبت  توانست  می  خواهان چگونه  واال  بوده  زمین 
دادگاه  لذا  نماید  اقدام  این سطح  در  بنا  احداث  به 
مستندا  و  ندانسته  ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوی 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۱۹۷ ماده  به 
دارد  می  اعالم  و  صادر  را  خواهان  دعوی  بطالنی 

خواسته خواهان در خصوص بند 3 و ۴ صرفنظر از 
اینکه نمی توان جهت عدم انجام تعهد ناشی از یک 
قرارداد ضمانت اجرای متعددی مبنی بر وجه التزام 
تعیین نمود یعنی متهعد علیه را حتی در فرض عدم 
و هم  روزانه  پرداخت  به  توان هم  نمی  تعهد  انجام 
به  توجه  با  نمود  الزام  ثمن  از  درصد  پنج  پرداخت 
قسمت اخیر بند ۱-۴ قرارداد گواهی سردفتر مثبت 
تخلف متعهد می باشد در شرایطی که وکیل خوانده 
نموده  اعالم  را  نعهد  انجام  برای  حضور موکل خود 
انجام تعهد قرار  اگر چه وی در هر حال موظف به 
عدم  از  ناشی  خسارات  به  الزامش  اما  است  دادی 
مندرج  اجرای  ضمانت  اعمال  مستوجب  که  اقدام 
تشریفاتی  اقدام  و  انجام  به  موکل  است  قرارداد  در 
حالیکه  در  است  مذکور  دفترخانه  گواهی  جمله  از 
در  لذا  است  ننموده  ارائه  را  گواهی  چنین  خواهان 
این شرایط دعوی خواهان قابل استماع را نداشته و 

مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد، دادگاه 
و  ششصد  مبلغ  پرداخت  به  را  اول  ردیف  خوانده 
دادرسی و خسارت  بعنوان هزینه  ریال  هفتاد هزار 
اعالم  و  محکوم  تعرفه  مطابق  الوکاله  حق  از  ناشی 
خصوص  در  اول  قسمت  در  صادره  رای  دارد،  می 
خوانده ردیف اول حضوری است و ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر 
مرکز استان مازندران است و در مورد سایرین غیابی 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  است 
روز  بیست  ظرف  آنگاه  و  دادگاه  این  در  واخواهی 
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر 
است و در مورد سایر موضوعات ظرف مهلت بیست 
محترم  دادگاه  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز 

تجدیدنظر مرکز استان است.
مرتضی کاردان – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود

و  پیر   ، افراد  اکثر  روزها  این  که  آنجا  از 
جوان ، از دستگاه های اندرویدی استفاده 
می کنند، هکرها و کالهبرداران نیز هر روز 
این  برای  در صدد تولید ویروس جدیدی 
نوع دستگاه ها و سیستم عامل هستند تا 
به  و  کنند  استفاده  سوء  افراد  از  بتوانند 

دستگاه های آنها نفوذ کنند.
 اما چگونه ویروس به دستگاه اندرویدی راه 

پیدا می کند و عالئم حضور آن چیست؟
کاربردی  های  برنامه  در  ها  ویروس  اکثر 
پنهان هستند و زمانی که کاربر این برنامه 
ها را از منابع غبر معتبر و غیر استاندارد 
دانلود و نصب می کنند، در واقع در حال 
هستند.  روی سیستم خود  ویروس  نصب 
بنابراین به کاربران توصیه می کنیم برنامه 
از فروشگاه معتبر و  را  های مد نظر خود 
از  و  کنند  نصب   google play رسمی 
انجام  دانلود  نامعتبر  و  رسمی  غیر  منابع 

ندهند.
که  زمانی  که  بدانید  است  جالب  اما   
می  شما  آندرویدی  سیستم  وارد  ویروس 

شما  برای  زیر  اتفاقات  است  ممکن  شود، 
رخ دهد:

• سیستم شما در هنگام کار با برنامه های 
کاربردی هنگ می کند.

• سیستم شما کند کار می کند علی رغم 
اینکه RAM گوشی یا تبلت شما باال می 

باشد.
پر  شما،  سیستم  داخل  حافظه  فضای   •

می شود.
ناخودآگاه ، خاموش  • گاهی گوشی شما 
می شود و تا لحظاتی روشن نمی شود. اگر 
سیستم  در  را  عالئم  این  از  یکی  یا  همه 
که  کنید  شک  کردید،  مشاهده  خود 
گوشی یا تبلت شما به ویروس آلوده شده 
و اقدامات الزم را برای خذف این ویروس 

ها انجام دهید.
 حذف ویروس

حالت  در  را  خود  آندرویدی  سیستم   .  ۱
SAFE MODE قرار دهید.

با استفاده از دکمه POWER در سیستم 
خود، گزینه SAFE MODE را انتخاب 

برنامه  از اجرای  این حالت مانع  کنید که 
حاوی  که  سومی  شخص  کاربردی  های 
بدافزار است، می شود و به شما کمک می 
تنظیم  از  که پس  بدانید  است  الزم  کند. 
سمت  قسمت  در   ،  SAFE MODE
 SAFE ،چپ . پایین صفحه نمایش خود
 POWER را می بینید. گزینه MODE
 SAFE MODE برقراری  برای   OFF
فعال نبود، از گزینه REBOOT به جای 
 REBOOT TO و  کنید  استفاده  آن 
 OK و  انتخاب  را   SAFE MODE

کنید.
اپلیکیشن های مخرب را از سیستم   .  2 

آندرویدی خود UNINSTALL کنید:
برای این کار ، از سیستم آندرویدی خود 
 APP و روی SETTING به قسمت ،
 APPLICATION یا  کنید  کلیک 
برنامه  از  لیستی  اینجا  در  کنید.  باز  را 
ممکن  که  میبینید  را  شده  نصب  های 
ببینید  را  هایی  برنامه  آنها  بین  در  است 
اید. نکرده  نصب  را  آن  گاه  هیچ  که شما 

 UNINSTALL و  کنید  پیدا  را  آنها 
کنید. اگر گزینه UNINSTALL برای 
برنامه مدنظر شما غیر فعال است و نمی 
توانید این کار را انجام دهید، مراخل زیر 
را دنبال کنید: از گزینه SETTING به 
گزینه  و  بروید   SECURITY قسمت 
 DEVICE ADMINISTRATOR
برنامه  قسمت  این  در   . کنید  انتخاب  را 
 UNINSTALL هایی را که می خواهید
کنید را UNCHECK کنید و در صفحه 
این  توانید  می  کنید. حال  فعال  غیر  بعد 

برنامه را UNINSTALL کنید.
 AVAST FREE 3 . ویروس کشی را با 
انجام   MOBILE SECURITY

دهید.
این برنامه را دانلود کنید و سیستم خود را با 
آن SCAN کنید. Avset به طور اتوماتیک 
آپدیت می شود و دیتابیس ویروس ها را در 
 scan به  شروع  و  کند  می  آپدیت  خود 

سیستم آندرویدی می نماید.
cyberpolice.ir:منبع

چگونه ویروس ها را از سيستم های اندرویدی حذف کنيم؟ 

دادنامه 

پرونده کالسه ۹60۹۹۸66۱2۷0026۹ شعبه ۱0۱ 
دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱0۱ جزایی 
سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹۷66۱3500۷۸۱ 
–شاکی : آقای پرویز سلیمانی فرزند بهرام به نشانی 
نانوایی  آباد فاز یک هنر ۹ روبروی  – خرم  لرستان 
گودرزی –متهمین : ۱-آقای عباس ولی نژاد فرزند 
امان اله به نشانی لرستان –خرم آباد خیابان ولیعصر 
باالتر از ۱6 متری جنب رستوران رومیانی -2-سامان 
بابایی فرزند فخرالدین به نشانی خرم آباد 60 متری 
کوچه آرمان سه –اتهام : ضرب و جرح عمدی منجر 

به شکستگی 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقایان ۱-سامان بابایی 
جهت  به  بیشتری  مشخصات  فاقد  فخرالدین  فرزند 
متواری بودن 2- عباس ولی نژاد فرزند امان اله 2۷ 
ساله –باسواد –فاقد سابق –اهل و ساکن خرم آباد 
دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر 
پرویز  استخوان دست موضوع شکایت  به شکستگی 
اوراق  جامع  به  نظر  دادگاه  بهرام  فرزند  سلیمانی 
و  شاکی  شکایت  به  التفات  با  پرونده  محتویات  و 
اعالم  مذکور  متهمین  از  منحصرا  که  وی  اظهارات 
شکایت و طرح دعوا نموده است و با عنایت به اینکه 
دالیل و شواهد مندرج در پرونده از جمله تحقیقات 

اظهارات شهود و مطلعیین محلی  انتظامی و  مرجع 
جملگی  حکایت از صحت ارتکاب بزه توسط متهمین 
را  صدمات  وقوع  تاریخ  نیز  قانونی  پزشکی  و  دارد 
همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم نموده و متهم ردیف 
دوم نیز در جریان تعقیب و جلسه این دادگاه دفاع 
و ایراد موثری در رد اتهام ارایه نکرده است و متهم 
ردیف اول نیز ابتدای تشکیل پرونده قضایی متواری 
بوده و علی رغم ابالغ موضوع از طریق نشر آگهی در 
جلسه این  دادگاه حضور نیافته و دلیل مخالفی ارائه 
نکرده است از این رو دادگاه بزهکاری نامبردگان را به 
شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب 
خصوصی قضیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی 
دیه  به  موضوع  تبدیل  و  آن  اجرای  شرایط  بودن 
مستند به مواد ۷0۹-56۹-۴۸۸-۴52-۴۴۹-۴۴۸-
۷۱0 از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱3۹2 هر یک 
نفع  به  به پرداخت دیات زیر  را مشترکا  از متهمین 
تاریخ حدوث محکوم  از  قمری  یکسال  شاکی ظرف 
بند  بابت کبودی  نماید۱- سه هزارم دیه کامل  می 
میانی و انتهای انگشت دوم دست چپ  2-سه دهم 
از یک درصد دیه کامل بابت ارش تورم بند میانی و 
نیم هزارم  و  انگشت دوم دست چپ 3-یک  انتهای 
بازوی  داخلی  فوقانی  ناحیه  کبودی  بابت  کامل  دیه 
شکستگی  بابت  کامل  دیه  درصد  ۴-هشت  چپ 
دیه  درصد  5-سیزده  چپ  دست  زنداعلی  استخوان 

کامل  دیه  درصد  یک  از  دهم  سه  بعالوه  کامل 
چپ  دست  اسفل  زند  استخوان  شدگی  خرد  بابت 
نرم  بابت ارش آسیب نسج  6- دو درصد دیه کامل 
جهت عمل ثابت سازی ۷- یک نودم دیه کامل بابت 
خردشدگی بند میانی انگشت دوم دست چپ که با 
کامل  دیه  درصد  دو   -۸ است  خودره  جوش  عیب 
دوم  انگشت  حرکات  حرکتی  محدودیت  ارش  بابت 
دست چپ ۸- یک درصد دیه کامل بابت ارش پارگی 
باب  از  و  چپ  دست  دوم  انگشت  بازکننده  تاندون 
ارتکابی عمال منجر  اینکه فعل  جنبه عمومی بزه به 
بیم  و  گردیده  عمومی  آسایش  و  نظم  در  اخالل  به 
تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت 
حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند 
تعزیرات و مجازاتهای  قانون  از  به تبصره ماده 6۱۴ 
بازدارنده هر یک از نامبردگان را به تحمل سه سال 
به  نسبت  رای  این  مینماید  محکوم  تعزیری  حبس 
متهم ردیف اول غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل 
متهم  به  نسبت  و  است  شعبه  همین  در  واخواهی 
ردیف دوم حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است .

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –آرش 
قاسمی . 
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 استقالل 0 ـ فوالد 0 
بدون موقعیت بدون گل

اســتقالل در اولین بازی با حضور مربی جدید 
آلمانی در دیدار مقابل فوالد موفقیت خاصی به 
دست نیاورد تا دو امتیاز دیگر از یک بازی مهم 
خانگی از کف این تیم بپرد. آبی ها با این مساوی 
نــه چندان راضی کننده صاحــب ۹ امتیاز از ۹ 
بازی هستند و در رده دوازدهم جدول جای می 
گیرند. این در حالی است که فوالد با ۱5 امتیاز 

به رده پنجم جدول صعود کرد.

 توقف پارس جم صدرنشین
 مقابل تراکتورسازی

تیم فوتبال پارس جنوبی جم با نتیجه یک بر 
یک مقابل تراکتورسازی متوقف شد. سپاهان 
هم 2 بر صفر ســیاه جامگان را برد.به  گزارش 
زمان به نقل از ایسنا در دومین روز هفته نهم 
لیگ برتر فوتبال ایران دو بازی در شــهرهای 
اصفهــان و تبریز برگزار شــد کــه در یکی از 
این دیدارها ســپاهان اصفهان در ورزشــگاه 
نقش جهان با دو گل از ســد ســیاه جامگان 
مشــهد گذشــت و بعد از چهار هفته توانست 
طعم پیروزی را بچشــد.گل های سپاهان را در 
این دیــدار جالل الدین علی محمدی در دقیقه 
65 و رضا میرزایــی در دقیقه ۸۹ وارد دروازه 
تیم میثاقیان کردند.ســپاهان با این پیروزی 
۱0 امتیازی شــد و به رده نهــم صعود کرد. 
سیاه جامگان نیز به رده چهاردهم سقوط کرد.

در دیگر دیدار آغازین روز دوم هفته نهم لیگ 
برتر فوتبال ایران که در تبریز برگزار شد، تیم 
فوتبــال پارس جنوبی جم با تســاوی یک بر 
یک مقابل تراکتورســازی تبریز متوقف شد تا 
فرصت حفظ فاصله با پرسپولیس را از دست 
بدهد.ابتدا عارف آغاسی در دقیقه 56 به اشتباه 
دروازه تیم خود یعنی تراکتورسازی را باز کرد 
اما تنها ســه دقیقه بعد، محمد ایران پوریان با 
یک سر توپ زیبا و ضربه  بیرون پا گل تساوی 
سرخ پوشان را به ثمر رساند.شاگردان تارتار با 
این تســاوی ۱۹ امتیازی شدند و با یک بازی 
بیشتر نسبت به پرســپولیس ۱۷ امتیازی در 
رده نخســت باقی ماندند. تراکتورسازی نیز با 

۱۱ امتیاز در رده هشتم باقی ماند.

 قضاوت داور عمانی
 در دیدار پرسپولیس و الهالل

کنفدراســیون فوتبال آســیا قضــاوت دیدار 
پرســپولیس ایران و الهالل عربســتان در دور 
برگشــت مرحله نیمه نهایی لیــگ قهرمانان 
آســیا را به داوران عمانی ســپرد.این دیدار از 
ساعت ۱۹:30 ســه شنبه شب 25 مهرماه در 
شهر مسقط عمان و به میزبانی پرسپولیس در 
حالی آغاز می شود که الهالل در بازی رفت به 
پیروزی چهار بر صفر رسید تا کار نماینده ایران 
برای رسیدن به فینال بسیار دشوار شود.بر این 
اساس، قضاوت دیدار برگشت را »احمد ابوبکر 
الکاف« از عمان بر عهده خواهد داشت.»حمد 
المیاحی« و »ابوبکر العمری« دو هموطن وی 
این دیدار هستند.پرســپولیس  کمک داوران 
و الهــالل در مرحله گروهی نیــز دو مرتبه به 
مصاف هم رفتند که هر دو بازی با تساوی یک 
بر یک و صفر بر صفر به اتمام رســید.در دیگر 
دیدار دور برگشــت نیمه نهایی، »اوراوا« ژاپن 
میزبان »شــانگهای« چین است.بازی رفت با 

تساوی یک بر یک به اتمام رسیده است.

پایان تور دوچرخه سواری 
آذربایجان با قهرمانی بلژیک

محمــد گنج خانلــو در مرحله ششــم تور 
دوچرخه سواری اذربایجان ایران نایب قهرنان 
شــد اما پیراهن طالیی تــور را رکابزن تیم 
بلژیک از آن خود کرد و قهرمان انفرادی تور 
شــد.به  گزارش زمان به نقل ازایسنا، مرحله 
پنجم و پایانی تور دوچرخه سواری آذربایجان 
ایران در داخل شهر تبریز برگزارشد. در پایان 
این مرحله رکابــزن تیم دراپاک اســترالیا 
قهرمان شــد اما در مجموع شش مرحله تور 
راب رویخ از تیم بلژیک پیراهن طالیی را به 
دست اورد و قهرمانی انفرادی تور شد.محمد 
گنج خانلو هم در مرحله ششــم عنوان نایب 
قهرمانی را به دســت آورد.رکابزن قزاق تیم 
شــهرداری تبریز هم پیراهن کوهستان تور 
اذربایجان را به دســت اورد.تیم شــهرداری 
تبریز هم در رده بندی تیمی مقام نخســت 

را به دست اورد.

خبـر خبر

مدیران ورزشی چه کار می کنند؟
هومن ناظمی

هر ساله در لیگ برتر فوتبال ایران شاهد 
اتفاقات ناخوشــایندی هستیم که باعث 
شده فیفا محرومیت هایی را برای بعضی 
باشگاه های لیگ برتری اتخاذ کند.سال 
گذشته دو تیم استقالل و تراکتورسازی 
تبریــز به دلیل شــکایت چنــد بازیکن 

اســبق خود به دلیل عدم پرداخت مطالبات مالی با محرومیت 
از پنجــره نقل و انتقاالت مواجه شــدند و در فصل جدید لیگ 
برترهم با شکایت باشگاه ریزه اسپورت ترکیه باشگاه پرسپولیس 
تا ســال آینده حق جذب بازیکن نخواهد داشــت تا مشکالت 
این باشگاه بیشتر شــود.در سالهای اخیر باشگاه پرسپولیس به 
دلیل مشــکالت مالی و عدم پرداخت مطالبات مالی بازیکنان 
و مربیان ســابق خود با حاشیه های فراوانی همراه بوده است و 
به تازگی مدیران این باشگاه موفق شدند بدهی سنگین ژوزه را 
پرداخت کنند ولی بی برنامگی در این باشگاه باعث شده هر روز 
شاهد اتفاقات پرحاشیه باشــیم.این روزها پس از وفور جرائم و 
محرومیت های متوالی باشگاه ها و تیم های مختلف ورزشی ما 
در ســطوح بین المللی یک سوال بزرگ برای خیل عظیمی از 
مردم ایجاد شــده است؛ چرا ورزش به خصوص فوتبال ما دچار 
این معضل شده است و اساســا مدیران ورزشی ما چه کار می 
کنند؟بی شک برخی مدیران باشگاه های لیگ برتری نگاهشان 
بیشتر پر کردن صفحات جراید رنگی است و کمتر توجه ای به 
شرایط باشــگاه خود دارند و در فصل نقل و انتقاالت سعی می 
کنند با جذب بازیکنان نامدار و یا چشم رنگی تیمی آماده کنند 
پر از ســتاره. جالب است که این مدیران ناآشنا با مسائل ورزش 
فکر می کنند هر چه میزان مبلغ قراردادها بیشتر باشد و بعضا 
باشگاه مقروض تر شــود، موفقیت آنها تضمین خواهد شد؛ لذا 
هنگام قرارداد بســتن بذل و بخشش کرده و برصفرهای آن می 
افزایند!! وبعد از چند سال همان بازیکن به دلیل عدم پرداخت 
مطالبات خود به فیفا شــکایت می کند.باشگاه پرسپولیس این 
روزها یکی ازتیم هایی اســت که به دلیــل تغییرات فراوان در 
سطح مدیریتی و حضور مدیران ناآشنا با مسائل ورزش پرونده 
های زیادی در فیفا دارد.بدهی به ژوزه ،محرومیت از پنجره نقل 
و انتقاالت،شــکایت باشگاه ریزه اســپورت و محرومیت ۴ ماهه 
مهدی طارمی از جمله آخرین شاهکارهای مدیران این باشگاه 
اســت.در پرونده آخر مسلماً مقصران ردیف اول این محرومیت 
مهدی طارمی و مدیران باشگاه پرسپولیس هستند. نحوه جدایی 
مهدی طارمی از پرسپولیس، پیوستن این بازیکن به ریزه اسپور 
و مهم تــر از آن جدایــی پرحرف و حدیث ایــن مهاجم از تیم 
ترکیه ای و بازگشــت دوباره به پرســپولیس از همان ابتدا قابل 
پیش بینی بود و در روزهای حساس که پرسپولیس نیاز به بازی 
طارمی دارد نمی تواند از او استفاده کند.و در نهایت باشگاه های 
فوتبال ایران فقط نام حرفه ای را یدک می شــکند و امیدواریم 
در آینده ای نزدیک شرایطی مهیا شود تا شاهد چنین اتفاقات 

ناگواری نباشیم.
hooman_nazemi@yahoo.com

 دبیر فدراسیون شطرنج ایران
 عضو کمیسیون فنی فیده شد

دبیر فدراسیون شطرنج ایران به عضویت کمیسیون فنی فدراسیون 
جهانی منصوب شــد.به  گزارش زمان به نقل از ایســنا، در کنگره 
فدراســیون جهانی شــطرنج که در ترکیه ، شــهره بیــات، دبیر 
فدراســیون شــطرنج ایران و داور بین المللی و استاد فیده زنان به 

عضویت کمیسیون فنی فدراسیون جهانی شطرنج منصوب شد.
در جریان این کنگره مهرداد پهلوان زاده، رییس فدراسیون شطرنج 
هم بــه عضویت کمیته تعیین قوانین فیده و شــادی پریدر نایب 
رییس زنان فدراســیون به عضویت کمیسیون زنان فیده درآمدند.

این کنگره توســط فدراسیون شــطرنج ترکیه و به میزبانی آنتالیا 
در حــال برگزاری اســت و اعضای هیات اجرایــی و هیات رییس 
فدراســیون جهانی و اعضای فدراسیون های عضو حضور داشتند. 
مهرداد پهلوان زاده و شــهره بیات رییس و دبیر فدراسیون نیز در 

این کنگره حاضر بودند.

شکست تیم نصفه و نیمه کاشان در لیگ کشتی!

تیم بیمه رازی در حالی مقابل ایزی پایپ کاشان در رقابت های لیگ 
کشــتی آزاد به برتری رسید که ایزی پایپ در سه وزن کشتی گیر 

نداشت و یونس امامی نیز برای این تیم مبارزه نکرد.
به  گزارش زمان به نقل ازایســنا، از ســری دیدارهای لیگ کشتی 
آزاد باشــگاه های کشــور، یک دیدار در شهر کاشان برگزار شد که 
در پایان، تیم بیمه رازی با نتیجه هفت بر یک از سد میزبان خود، 
تیم ایزی پایپ کاشان گذشت.این نتیجه در حالی به دست آمد که 
تیم ایزی پایپ، نماینده کاشــان در لیگ کشتی آزاد در ۴ وزن از 
۸ وزن خود کشتی گیری برای مصاف با کشتی گیران بیمه رازی به 
روی تشک نفرستاد تا باز هم سطح کیفی لیگ کشتی مورد انتقاد 

قرار گیرد.

 پایان هفته ششم لیگ برتر واترپلو 
با پیروزی گچساران

در پایان هفته ششــم لیگ برتر واترپلو تیم واترپلوی گچساران 
توانست در مقابل نوفالح به پیروزی برسد.به  گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، از دیروزهفته ششم لیگ برتر واترپلوی ایران با برگزاری 
یــک دیدار به پایان رســید. در دومین بازی این هفته تیم نفت 
و گاز گچساران توانســت در مقایل نوفالح به پیروزی برسد.در 
دومین دیدار این هفته گچساران به تهران آمد تا مقابل میزبان 
جوان خود نوفالح قرار گیرد. نفت و گاز گچســاران تا به اینجا 2 
پیروزی و 2 شکست کسب کرده است و برای ماندن در کورس 
باالی جدول نیاز به پیروزی در این دیدار را داشت. گچسارانی ها 
در پایان این بازی موفق شــدند به ســومین پیروزی این فصل 
خود دســت یابند و با نتیجه ۱2 بر ۸ حریف خود را شکســت 
دهند. این نتیجه نشــان داد تیم جوان نوفالح با گذشــت چند 
هفته به هماهنگی بهتری رســیده است و تیم دست و پا بسته 
ای برای حریفان نیســت.دیدار تیم های دانشگاه آزاد اسالمی و 
نفت امیدیه، به دلیل حضور بازیکنان این دو تیم در اردوی آماده 
سازی تیم ملی واترپلو که جهت حضور در رقابت های فینا ترافی 

کشور مالت برگزار شده است، به تعویق افتاد.

سرمقاله

تیم ملی نوجوانان با کسب سومین پیروزی 
برابر کاســتاریکا، با ۹ امتیــاز به مرحله یک 
هشتم نهایی جام جهانی زیر ۱۷ سال صعود 
کرد.به  گزارش زمان به نقل ازایسنا، تیم ملی 
نوجوانان ایران در سومین دیدار خود از جام 
جهانی زیر ۱۷ ســال، برابر کاســتاریکا قرار 
گرفت و توانست این تیم را با سه گل مغلوب 
کند.نوجوانان ایران با کسب سومین پیروزی، 
۹ امتیازی شــد و به عنوان صدرنشین راهی 
مرحلــه بعد شــد. رقیب ایــران در مرحله 
بعد، امروز و با اتمــام بازی های دور گروهی 
مشخص می شود. تیم ملی با یکی از تیم های 

سوم دور گروهی روبه رو می شود.
در این بازی برای ایران محمد غبیشــاوی و 
طاها شریعتی از روی نقطه پنالتی و سرداری 

گلزنی کردند.
کاپیتــان   ،2۴ دقیقــه  در  نخســت:  جریمه ســرنگون کرد و داور نقطه پنالتی را کاستاریکا، یونس دلفی را در داخل محوطه گل 

نشــان داد. در دقیقه 25، محمد غبیشاوی 
پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و گل نخست 

را برای ایران به ثمر رساند.
گل دوم : در دقیقه 2۹، یونس دلفی که قصد 
عبور از بازیکن روبه روی خود را داشــت، در 
داخل محوطه جریمه سرنگون شد و باز هم 
داور نقطه پنالتی را نشــان داد. این بار طاها 
شریعتی پشت ضربه ایستگاهی قرار گرفت و 

توانست گل دوم ایران را به ثمر برساند.
گل ســوم: در واپســین دقیقه هــای بازی، 
سرداری روی پاس عمقی زیبایی که برایش 
ارسال شد، گل ســوم بازی را برای ایران به 
ثمر رســاند.در دیگر بازی این گروه، آلمان با 
شکســت 3 بر یک گینه، شش امتیازی شد 
و  به عنوان تیــم دوم، صعود خود را قطعی 
کرد . گینه و کاســتاریکا با یک امتیاز از این 

مسابقات حذف شدند.

سومین پیروزی نوجوانان ایران برابر کاستاریکا 

صعود یوزهای نوجوانان به مرحله حذفی جام جهانی

 بسکتبال ایران همچنان 22 جهان
 اما باالتر از چین

 ایران نامزد جدی میزبانی 
مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال

در رده بنــدی جدید فدراســیون جهانی 
بســکتبال ایران همچنان در رده 22 است 

اما باالتر از چین قرار دارد.
به  گزارش زمان به نقل از ایسنا، فدراسیون 
جهانی بســکتبال رنکینگ جدید خود در 
سال 20۱۷ را اعالم کرد  که تیم   ملی ایران 
بدون تغییر و باالتر از چین در رده بیســت 
و دوم جهان قــرار گرفت.ایران که در کاپ 
آسیا فینالیست شد و با قبول شکست برابر 
استرالیا به مقام نایب قهرمانی رسید پس از 
استرالیا دومین تیم منطقه نیز معرفی شده 
است. استرالیا قهرمان کاپ آسیا و تیم تازه 
وارد بــه قاره کهن با یک پله صعود در رده 
نهم رنکینگ جهانی قرار گرفته است و تیم 

اول منطقه نیز به حساب می آید.
اما چین که در ســال های گذشته بهترین 
تیم قاره در رنکینگ جهانی بود، با ۱0 پله 
ســقوط در رده بیست و چهارم جهان قرار 
گرفته است و برای نخستین بار پایین تر از 

ایران در رده بندی جهانی ایستاده است.
چین رده اول خود در قاره را نیز از دســت 
داده و پایین تر از  ایران در مکان سوم قرار 
دارد. نیوزیلند دیگر تیــم تازه وارد به قاره 

آسیا در رده بندی جهانی هفت پله صعود 
کــرده و در جایگاه بیســت و هفتم جهان 
ایستاده است.در رده بندی جدید فدراسیون 
جهانی آمریکا همچنان صدرنشین است و 
 اسپانیا، صربستان و فرانسه در رده های دوم 

و چهارم قرار دارند.
آرژانتیــن با یک پله صعود جای لیتوانی را 
در رده پنجم جهان گرفته اســت و لیتوانی 
ششــم است. اسلوونی، کرواســی، استرالیا 
و برزیل نیز تیم هــای هفتم تا دهم جهان 

هستند.

سرپرســت فدراســیون والیبــال گفــت: 
جمهــوری اســالمی ایران نامزد نخســت 
میزبانی مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال 

در سال 20۱۸ است.
به  گزارش زمان به نقل ازفدراسیون والیبال، 
محمدرضا داورزنی درباره نشست دپارتمان 
لیگ ملت های والیبال که در پاریس برگزار 
شد، گفت: یکی از مصوبه های این نشست 
تغییــر نام »لیگ جهانــی« به »لیگ ملت 
های والیبال« اســت که از سال 20۱۸ در 
دو گروه مــردان و زنان برگزار می شــود.

وی تصریح کرد: در هر گروه زنان و مردان 
۱6 تیم در سطح یک این رقابت ها شرکت 
می کنند که در گروه مردان و در هفت سال 
آینده ۱2 تیم از جمله ایران ثابت هســتند 
و چهار تیم متغیر خواهند بود.سرپرســت 
فدراســیون والیبــال ایــران و عضو هیات 
رئیسه فدراسیون جهانی والیبال ادامه داد: 
جمهوری اســالمی ایران بــه عنوان نامزد 
مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال ســال 
20۱۸ نیز معرفی شــده که نامزد نخست 
کســب این میزبانی نیز محسوب می شود.

وی ادامــه داد: مرحله مقدماتی لیگ ملت 
های والیبال ســال 20۱۸ مردان با حضور 
۱6 تیم در مدت پنج هفته برگزار می شود 
که جمهوری اسالمی ایران در هفته پنجم 
دور مقدماتــی نیز میزبان ســه تیم ایران 
رقابــت ها در تهران اســت.داورزنی درباره 
تیم های شــرکت کننــده در رقابت های 
مردان گفــت: تیم های برزیل، ایران، چین، 
ایتالیا، لهستان، صربستان، آمریکا، فرانسه، 
ژاپن، آلمان، روسیه و آرژانتین حضورشان 
در این رقابت ها برای هفت ســال آینده از 
سوی فدراسیون جهانی تضمین شده است.

ستاره سابق تیم ملی برزیل ممکن است در پایبان فصل 
فوتبال را کنار بگذارد.به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از  اسکای 
 اسپورت، کاکا در سال 200۹ در اوج دوران بازیگری خود 
بود و توانست توپ طالی فوتبال جهان را به دست آورد. 
این بازیکن برزیلی پیراهن میالن را برتن داشــت و مورد 
توجه چند باشگاه بزرگ بود که در نهایت رئال مادرید را 
انتخاب کرد.کاکا که مدتی است در لیگ آمریکا و باشگاه 
اورالندو ســیتی توپ می زند عنوان کرد ممکن است در 
پایان فصل رقابت های لیگ آمریکا برای همیشه از فوتبال 
خداحافظی کند. او درباره ایــن موضوع گفت: دورانم در 
اورالندو به پایان رسیده است و در دسامبر که رقابت های 
لیگ آمریکا به پایان می رسد از این تیم خواهم رفت. نمی 
دانم بعد از ان چه اتفاقی برای من رخ خواهد داد ولی باید 
تاکید کنم که جدایی من از اورالندو قطعی است.پیشــتر 
آندره پیرلو خداحافظی خودش را از فوتبال اعالم کرد. این 
بازیکن 3۸ ساله که در عضویت تیم نیویورک سیتی توپ 
می زند عنوان کرده اســت که در پایان همین فصل برای 
همیشه فوتبال را کنار خواهد گذاشت و حاال باید ببینیم 
کاکا نیز چنین تصمیمــی را خواهد گرفت یا برای فصل 

آینده تیم دیگری را انتخواب خواهد کرد.

 احتمال بازنشستگی
 کاکا در پایان فصل

ستاره تیم   ملی فوتبال شیلی با منتشر کردن پیامی از 
تصمیم خود برای خداحافظی از بازی های ملی منصرف 

شد.
بــه  گزارش  ایســنا  و  به نقــل از Elsport، تیم   ملی 
فوتبال شیلی نتوانست در دیدار پایانی خود در انتخابی 
جام جهانی 20۱۸ روســیه برابر برزیل پیروز شود و از 
رســیدن به جام جهانی باز ماند.آرتورو ویدال، ستاره 
سرشناس شــیلی بعد از این ناکامی پیامی در صفحه 
شخصی خود منتشــر کرد که خبر از خداحافظی  او 
از بازی های  ملی داشــت.اما ویدال اخیرا با منتشــر 
کردن پیامی جدید تاکید کرد که او قصد خداحافظی 
از بازی های  ملی را ندارد. او گفت : حاضر هســتم که 
هر زمانی من را خواستند با جان و دل برای تیم   ملی 
کشورم بازی کنم. شیلی تیمی از جنگنجویان است و 
افتخار می کنم  که جزئی از این تیم هستم. زمان کنار 
رفتن نیست،  بلکه  تا پایان ادامه  می دهم .او ادامه داد: 
اطمینــان دارم که با کمک همدیگــر قوی تر از قبل 
بر خواهیم گشــت. تنها مرگ ما را متوقف می کند. ما 
جنگجو هستیم. به طرف جلو ای بازیکنان. شما را در 

جنگ بعدی خواهم دید.

 آرتورو ویدال
 از خداحافظی منصرف شد

سران منچستریونایتد به دنبال تمدید قرارداد پنج ساله با 
آقای خاص هستند.

به  گزارش  ایســنا  و  به نقل از ســان، منچستریونایتد با 
هدایت ژوزه مورینیو تغییر و تحول زیادی داشته است.

شیاطین سرخ فصل قبل توانستند قهرمانی در لیگ اروپا 
را به دســت آورند تا در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا 

جواز بازی کردن داشته باشند.
یونایتد در فصل جاری هم نتایج درخشانی بدست آورده 
اســت و در هفت بازی شش پیروزی و تنها یک تساوی 
کســب کرده است.روزنامه سان انگلیس نوشت که سران 
یونایتد با توجه به  پیشــرفت زیــادی که تیم با مورینیو 
داشــته است قصد دارند که پیشــنهاد پنج ساله تمدید 
قرارداد را به این مربی بزرگ پرتغالی بدهند.سان نوشت 
که قرارداد پنج ســاله مورینیو به ارزش 65 میلیون پوند 
خواهد بود و او باالترین دستمزد را در بین مربیان کنونی 
فوتبــال جهان دریافت خواهد کرد.قــرارداد آقای خاص 
با شیاطین ســرخ سه ساله اســت و فصل بعد به پایان 
خواهد رسید. تیم مورینیو به همراه منچسترسیتی رقابت 
شدیدی برای کسب عنوان قهرمانی در فصل جاری لیگ 

جزیره دارد.

 آمادگی یونایتد
 برای تمدید قرارداد مورینیو

قهرمانی ايران در کشتی پيشکسوتان جهان با ۷ طال و ۵ برنز
تیم ایران به ۷ مدال طــال و پنج مدال برنز 
در رقابــت های کشــتی فرنگــی قهرمانی 

پیشکسوتان جهان دست یافت.
به  گــزارش زمــان به نقــل ازفدراســیون 
کشتی، رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانی 
پیشکسوتان جهان روزهای ۱۸ تا 20 مهرماه 
در شــهر پلودیف بلغارستان برگزار شد و در 
پایان تیم ایران توسط مهدی احمدی در وزن 

62 کیلوگرم، آزاد علی محمدپور در وزن ۷0 
کیلورم، محمدباقر زارع در وزن ۸۸ کیلوگرم، 
مهدی کریمــی در وزن ۱30 کیلوگرم گروه 
A، حمیدرضا حبیبی در وزن ۷0 کیلوگرم، 
 ،B مهدی صری در وزن ۱00 کیلوگرم گروه
و مرتضی یارمطاقــی در وزن ۱30 کیلوگرم 
گــروه C به مدال طال و فــرزاد حیدری در 
وزن ۷۸ کیلوگرم، محمد صادق خشنودی در 

وزن ۱00 کیلوگرم گروه A، علیرضا شریفی 
دارانــی در وزن 62 کیلوگرم گروه C، مجید 
تابع بردبــار در وزن ۷۸ کیلوگرم گروه D و 
 E صادق نظری در وزن ۱30 کیلوگرم گروه
به مدال برنز رســید.تیم ملی کشتی فرنگی 
پیشکســوتان در مجموع 5 گروه صاحب ۷ 
مدال طال و 5 مدال برنز و ۱60 امتیاز شــد 
و به عنوان قهرمانی رسید، پس از تیم ایران 

روسیه با ۴ مدال طال، 6 نقره و 6 برنز و ۱60 
امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم آمریکا نیز 

با ۱۱۴ امتیاز سوم شد.
رضــا عبدلی نماینده وزن ۸۸ کیلوگرم گروه 
B، به دیدار فینال این رقابت ها راه یافت اما 
با توجه به حضور نماینده رژیم اشغالگر قدس 
در دیدار فینال، کشتی نگرفت و از مسابقات 

حذف شد و صاحب مدال نشد.
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متن آگهی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی محسنی فرزند 
حسین 

خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت الهام هاشمی دهکردی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای مرتضی محسنی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه چک مطرح 
 ۹60۹۹۸3۸۱۱0002۹۸ کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که 
شعبه ۱0 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱3۹6/۸/2۹ ساعت ۸ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
تقی نوروزی هفشجانی – منشی دادگاه حقوقی شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهرکرد

متن آگهی 

بر  دایر  اتهام  به  رضا  صید  فرزند  طوالبی  محمد  متهم  علیه  شکایتی  شاکی 
سرقت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
در  واقع   ) سابق  )۱06 جزایی  آباد  دو شهر خرم  کیفری  دادگاه  به شعبه ۱06 
کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  بلوار  انتهای  ولیعصر  –خیابان  آباد  خرم 
۹50۹۹۸66۱2600035 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹6/۸/30 ساعت 
بودن متهم محمد طوالبی و  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است   0۹:00
درخواست شاکی و به تجویز ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 
۱3۹2 و دستور دادگاه کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردند . 
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق ( –کیومرث توحیدی فر. 

متن آگهی

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خانم آرزو اسکندرپور و آقای آرش 
مهدیان که مجهول المکان می باشند ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره  از شعبه 
سوم در پرونده کالسه ۹۴0235 به موجب دادنامه شماره ۹50۹۹۷3۸۴۴30003۴ 
به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  حکم  سوم  شعبه  از  صادره  مورخ ۹6/۷/۱۱ 
پرداخت مبلغ ۴۱000000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۴/۸/6 لغایت زمان اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ 235000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم 
له می باشد .پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد . بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له ، یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ.د.م 
و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر 
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام نمود .
اسکندری شهرکی - مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد

دادنامه

پرونده کالسه ۹50۹۹۸20۱۱3000۸۹ شعبه اول داگاه عمومی بخش سرخرود 
تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹۷20۱۱300۷۸0 

فرزند  قهرمانی  حمزه  آقای  وکالت  با  اکبر  فرزند  لو  میرزاد  مینا  خانم  خواهان: 
علی اکبر به نشانی: مازندران – محمودآباد – محمودآباد سرخ رود خ بهار جنب 

دفترخانه ۱60 
خوانده: آقای روح اله چراغی فرنزد ابراهیم علی به نشانی قزوین – زندان چوبین 

در خواسته: طالق به درخواست زوجه
آقای  با وکالت  اکبر  فرزند  لو  میرزاد  مبینا  دادگاه- در مورد دعوی خانم  رای 
حمزه قهرمانی بطرفیت آقای روح اله چراغی فرزند ابراهیم علی بخواسته صدور 
دادخواست  مفاد  به  توجه  با  حرج  و  عسر  بلحاظ  سازش  امکان  عدم  گواهی 
احراز  با  و  نکاحیه  تصویر مصدق سند  و  خواهان  ابرازی  مستندات  و  تقدیمی 
پاسخ  به سوابق سوء کیفری خوانده که در  توجه  با  و  فیمابین  رابطه زوجیت 
به استعالم این دادگاه توسط رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقالب 
دایر  خوانده  قطعی  های  محکومیت  از  حاکی  شده  ارسال  قزوین  شهرستان 
اخفاء  و  مخدر  مواد  مالکیت  و  نگهداری  و  تخریب   – مال  رد   – سرقت  بر 
همچنین  و  باشد  می  مخدر  مواد  استعمال  و  تولید  مخصوص  ادوات  و  آالت 
پاسخ مدیریت زندان مرکزی شهرستان قزوین دایر بر اینکه مشارالیه از مورخه 
نیز  دادگاه  این  اعزامی  مامور  گزارش  و  بوده  مرخصی  از  غیبت  در   ۹۴/۹/۱۴
اولیه اس زندگی نمی نماید و همچنینی  اینکه وی در مکان زندگی  مبنی بر 
به  خوانده  محکومیت  دادگاه  همین  دوم  شعبه  از  صادره  دادنامه  به  توجه  با 
پرداخت دیه بابت ضرب و جرح عمدی نسبت به همسرش )خواهان( شش ماه 
از سوی خوانده  اقداماتی  و  افعال  وقوع  بر  بارزی  دلیل  تعزیری همگی  حبس 
بود که باعث رنج و شمقت زوجه و غیرقابل تحمل و مخالف حیثیت خانوادگی 
و شخصی وی و به اصطالح تحقق عسر و حرج گردیده است با توجه به نظریه 
دادگاه  داوران  نظریه  تصدیق  سازش  حصول  در  توفیق  عدم  بر  مبنی  داوران 
دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به تبصره ماده ۱۱33 و ۱۱30 
قانون مدنی و ماده 2۴،26،2۷،2۹ قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده 
بعنوان  سکه  عدد   ۱۴ از  عدد  یک  زوجه  دارد  می  اعالم  و  صادر  را  طالق  به 
مهریه را بذل نموده که زوج مکلف به پرداخت مابقی می باشد، اگر چه فرزند 
با توجه به  با توجه به سوابق کیفری زوج و  اما  مشترک زوجین ۹ ساله بوده 
اینکه دختر می باشد صرفنظر از اینکه زوج در حال حاضر معلوم نیست در چه 
مکانی اقامت داشته و به تکلیف خویش در قبال فرزندش عمل نمی نماید علی 
ایحال حضانت طفل به مصلحت نبوده و مقرر است نزد مادرش زندگی نماید 
حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه خالی از حمل است طالق صادره نیز از نوع 
خلع می باشد مدت اعتبار طالق صادره شش ماه پس از ابالغ رای فرجامی یا 
انقضای مهلت فرجام خواهی بوده و در صورت امتناع زوج از صیغه طالق سر 
دفتر در اجرای صیغه طالق نمایندگی خواهد داشت رای صادره غیابی است و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
مرکز  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  مهلت 
استان است و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوانعالی 

محترم کشور می باشد.
مرتضی کاردان- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود

آگهی ماده سه

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  تیمور  فرزند  رستمی  آوات  خانم 
از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3 کرمانشاه معروف  از پالک ۱0۹ فرعی 
و  خریداری  رستمی  بهزاد  و  مرادی  عنایت  آقایان  از  که  بیگی  اسداله  زمین  به 
درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹6– 3۸ تشکیل و به 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره  
۱3۹6603۱600۷0006۴۹ مورخ  30 / 5 / ۹6  مستندا به ماده 3 قاون و ماده 
۱3 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت  
۱۷۱/۸0 متر مربع بنام خانم آوات رستمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان کیکاوس رستمی و تیمور رستمی می باشد لذا مراتب در دو 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا  نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
دادگاه عمومی  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام خانم آوات رستمی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  22  /   ۷ /  ۱3۹6 تاریخ انتشار دوم ۷  /   ۸ /  ۱3۹6

قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکیت 
آقای بیوک جدیری آهنگران فرزند علی اصغر  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت هفت هزارو هشتصدو پنج سهم 
مشاع از ده هزار سهم عرصه واعیان یک قطعه زمین به مساحت ده هزار متر مربع 
قطعه ۹ تفکیکی بشماره۴52فرعی از 32۹اصلی واقع در هرجاب جزء حوزه ثبتی 
شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 6۴۷۴5 صفحه 23۷ دفتر امالک 5۴۱بنام بیوک 
جدیری اهنگران ثبت و سند مالکیت تک برگی به شماره چاپی 25۴52۷ثبت 
و صادر گردیده که به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور 

سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 

م/الف 32۹    ۹6/۷/22 شنبه
محمد افخمی رئیس اداره-ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

قوه قضاییه

استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  کشور      امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان 
البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ       اگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید امید میر غضنفری  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است سند مالکیت ششدانگ  عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 
۸۸0مترمربع مفروز از ۴۱3 فرعی قطعه ۴۴تفکیکی پالک ۱۱۱2۸ فرعی از۱3۷ 
اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ ذیل ثبت صفحه ی 3۱0 دفتر 2۱۷ 
ثبت وصادر و سند بشماره 3۹۴۴6۸ ثبت و صادر و به علت سهل انگاری مفقود 

گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین اگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد. م/الف 330       ۹6/۷/22 شنبه
محمد افخمی رئیس اداره-ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3  آگهی موضوع ماده 3 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱3۹66033۱05۷00۱۹۸۴هیات  شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد توزنده جانی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۴ صادره از فیروزه در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱3/50 مترمربع پالک 6۴۹ فرعی از 
محرز  متقاضی  خود  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   362
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز  گردیده است. 
آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باشند می¬توانند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۴00 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت 

آقای امیر حسین قاسمی با وکالت مرتضی رخصانی به شماره شناسنامه 56۹5 
درخواست  شعبه  این  از    5۷5/202/۹6 کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  مطابق 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن قاسمی شماره 
شناسنامه 5 در تاریخ ۹6/۴/۱۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-امیرحسین قاسمی- ش.ش 56۹5- ت.ت ۱355- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

پسر
2-مریم قاسمی- ش.ش ۹26۹- ت.ت ۱35۷- صادره از تهران- نسبت با متوفی دختر

3-منصوره کرمانی- ش.ش ۸6- ت.ت ۱330- صادره از دماوند- نسبت با متوفی همسر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور 
تا هر  نماید  نوبت آگهی می  امور حسبی در یک  قانون  استناد ماده 36۱  به  را 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
اال گواهی مربوط صادر خواهد  این شعبه تقدیم دارد و  به  ظرف مدت یک ماه 

شد.۱۱0/۸۹56۸              
  رئیس شعبه 202 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصر وراثت 
خانم فاطمه معروف خانی به شماره شناسنامه 55۴2 مطابق دادخواست تقدیمی 
و  نموده  وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 500/20۸/۹6  
چنین توضیح داده که شادروان باقر معروف خانی شماره شناسنامه 5 در تاریخ 
۹6/6/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱-فاطمه معروف خانی- ش.ش 55۴2- ت.ت ۱36۱- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر 
2-الهام معروف خانی- ش.ش ۱0۱66۷- ت.ت ۱366- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر
3-بهمن معروف خانی- ش.ش 00۱35۴0۷3۴- ت.ت ۱3۷0- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی پسر 
۴-الناز معروف خانی- ش.ش 00۱5۹3۴62۴- ت.ت ۱3۷۱- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی دختر 
5-ساناز معروف خانی- ش.ش 0020۱۱۹۹۴۱- ت.ت ۱3۷۴- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی دختر 
6-ایران پلنگی- ش.ش ۴۸۴2- ت.ت ۱3۴۴- صادره از تهران- نسبت با متوفی همسر 
۷-شوکت علمداری- ش.ش ۱- ت.ت ۱3۱۷- صادره از تاکستان- نسبت با متوفی مادر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور 
تا هر  نماید  نوبت آگهی می  امور حسبی در یک  قانون  استناد ماده 36۱  به  را 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/89565                رئیس شعبه 208 شورای حل اختالف مجتمع 
شماره 5 تهران

آگهی ابالغ 

دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به سریه محمدی 
تجدید نظر خواه آقای حسام بهزادان دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت 
تجدید نظر خوانده سریه محمدی نسبت به دادنامه شماره ۹60۴۹2 در پرونده 
کالسه ۹50۸۷۷ شعبه ۱5 حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده ۷3 و 3۴6 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل 
نظر  تجدید  تا  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  لوایح 
خوانده ظرف  ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت 
پس از انقضای مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر  

اقدام خواهد شد. 
                      ۱۱0/۸۹5۷۸

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید بهشتی

مفقودی 

برگ سبز و سند کمپانی سواری پژوپارس مدل ۹2با شماره شهربانی ۴66م۴۹ایران ۸2با 
شماره موتور ۱2۴۹۱032۸۹3و شماره شاسی NAAN0۱30A۴Dk۸2۱۴۸2غالمرضا 

جمعلی پور ساسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

بيمارستان های گلستان نيازمند
 20 ميليارد تومان تجهيزات پزشکی

رئیس  گلستان؛  سلیمانی- 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
همه  تومان  میلیارد  گفت: 20 
تجهیزات مورد نیاز ما در سال 
باید  که  بود  استان  در   ۱3۹6
فاضل  عبدالرضا  شود.  تامین 
اظهار داشت: تجهیزات پزشکی 
پزشکی  علم  از  جدانشدنی 

است. غیرممکن  تجهیزات  بدون  سالمت  خدمات  ارائه  و  است 
بیماری که  بیماران ما تغییر کرده و هر  وی تصریح کرد: ذائقه 
می خواهد به بیمارستان مراجعه کند این است که آن بیمارستان 
مجهز بوده یا خیر، و امروز شاهد آن هستیم که جراحی رباتیک 
دخالت  جراحی  عمل  در  انسان  آن  پیشرفته ترین  در  که  آمده 
تجهیزات  به  توجه  با  در حین جراحی  بیمار  افزود:  ندارد.فاضل 
برای کشف  امروز  انجام دهد و  را  با خیال آسوده عمل جراحی 

سرطان با یک آزمایش ساده امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه در طرح تحول سالمت قدم های بزرگی در این 
حوزه برداشته شده، گفت: متمرکز شدن تجهیزات سبب شده که 

بیمار به تجهیزات پزشکی دسترسی بیشتری داشته باشد.
معظم  مقام  داد:  ادامه  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
رهبری تاکید کردند که بیمار جز بیماری نباید دغدغه دیگری 
داشته باشد و در این مسیر دانشگاه علوم پزشکی گام برداشته 
بر  توانستیم   ۱3۹6 سال  نخست  نیمه  در  افزود:  است.فاضل 
شهرستان ها،  در  پایش  در  و  باشیم  داشته  نظارت  تجهیزات 
کارشناسان ما در تالش هستند که نواقص کار را برطرف کنند.

وی به کمبود برخی از تجهیزات پزشکی در استان اشاره کرد و 
ما در سال  نیاز  مورد  تجهیزات  تومان همه  میلیارد  افزود: 20  
۱3۹6 در استان بود که باید تامین می کردیم و این مهم در توان 
اقدام  تهیه تجهیزات ضروری  به  این مهم  به  با توجه  و  نبود  ما 
کردیم و توانستیم با یک چهارم این اعتبار تجهیزات الزم را در 
تاکید  گلستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  کنیم.رئیس  تامین  استان 
کرد: تولیدات ارتوپدی، تولیدات دارویی، یخچال های منهای۸0 
می شود  تولید  گلستان  استان  در  پزشکی  تجهیزات  و  و سرنگ 
می  استانانجام  در  خوبی   اقدام  نیز  دانش بنیان  شرکت های  و 
دهند.فاضل با بیان اینکه در هفته دولت تجهیز اورژانس ترومای 
 ۱.5 افزود:  داشتیم،  گنبدکاووس  بیمارستان  و  استان  شرق  در 
میلیارد اعتبار این پروژه بود و خدمات را در آن شهرستان افزایش 
و  بندرترکمن  اینکه در هفته دولت در شهر  بیان  با  دادیم.وی  
دستگاه  افزود:نداشتن  کردیم،  افتتاح  ویژه  کلینیک  دو  کالله 
ام.آر. ما دستگاه   و  است  دراستان  ما  از مشکالت  یکی  هایتک 

ای و یک سی تی اسکن در شرق داریم، شتاب دهنده خطی  در 
استان یکی است و با وجود بیشترین آمار سرطان کشور مربوط 
به استان است،از دستگاه شیمی درمانی و شتاب دهنده خطی 

برای بیماران سرطانی محروم هستیم.

با حضور استاندار خوزستان برگزار شد؛

نشست ستاد اربعين حسينی 
با مدیران دستگاه های اجرایی

روابط  گزارش  به  اهواز:  فر-  سعیدوحیدی 
اهواز،  آبفا  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی 
آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های زیرساختی 
دررراستای خدمت رسانی و تسهیل تردد زائران 
اربعین حسینی در مرز چذابه  با حضور دکتر 
غالمرضا شریعتی و مدیران دستگاه های اجرایی 

بررسی شد.
به  حسینی  اربعین  ستاد  نشست  همچنین، 
معاون  حضور  با  و  خوزستان  استاندار  ریاست 
دشت  شهرستان  فرماندار  استاندار،  عمرانی 
آزادگان و مدیران دستگاه های اجرایی استان در 

محل پایانه مرزی چذابه برگزار گردید.
مهندس فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا 
اهواز دراین نشست به تشریح آخرین وضعیت 
ارائه  جهت  زیرساختی  های  پروژه  پیشرفت 
خدمات و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی 

درمرز چذابه پرداخت.
مهندس کریمی به همراه مدیران دستگاه های 
استاندار  توسط  نشست  این  در  اجرایی حاضر 
خوزستان متعهد به تکمیل پروژه های خدماتی 
آینده  ماه  یک  تا  زمینه  این  در  زیرساختی  و 
گردید.از جمله این پروژه ها می توان به احداث 
و تعریض محورهای مواصالتی، توسعه پارکینگ 
ها و بهسازی نقاط استقرار مواکب، انتقال شبکه 
فاضالب،  انتقال  احداث شبکه  مواکب،  به  آب 
برق  بهداشتی،  سرویس  های  چشمه  استقرار 
و  مواکب  و  ها  پارکینگ  روشنایی  و  رسانی 
مالچ پاشی زمین های اطراف مرز چذابه برای 
جلوگیری از انتشار گرد و غبار حین تردد زائران 

اشاره نمود.
گفتنی است همکاری شرکت آبفا اهواز در حوزه 
دیگر  کنار  در  فاضالب  و  آب  رسانی  خدمت 

دستگاه های مرتبط خواهد بود.

خبر خبر

اختصاص 2٨ ميليارد تومان تسهيالت 
اشتغالزایی به بهزیستی البرز

ابطال سند رسمی واگذاری20هکتار 
اراضی منابع ملی در منطقه حفاظت شده دنا

 2۸ امسال  گفت:  البرز  بهزیستی  مدیرکل 
به  اشتغالزایی  تسهیالت  تومان  میلیارد 

یافت. اختصاص  استان  این  بهزیستی 
به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی 
ملی  روز  همایش  البرز؛  استان  بهزیستی 
روستای  اولین  از  بازدید  و  عشایر  و  روستا 
شهرستان  در  کشور  شده  سازی  مناسب 

اشتهارد روستای اپیک برگزار شد.
البرز  استان  بهزیستی  کل  مدیر  نژاد  بیات 
اصلی  مساله  را  اشتغال  مراسم؛  حاشیه  در 
قطب  اشتهارد  گفت:   و  دانسته  بهزیستی 
اصلی اشتغال در استان می باشد که در این 
کمک  بایست  می  مختلف  های  ارگان  امر 

باشند. کننده 
تسهیالت  این  افزود:  نژاد  بیات  داریوش 
همراه  به  اشتغالزایی  نفر   ۱۴۸۷ برای   باید 

باشد. داشته 
مددجو  هر  به  زمینه  این  داد:در  ادامه  وی 
چهار  سود  با  تسهیالت  تومان  20میلیون 

درصد تعلق می گیرد.
برای  تا  هستیم  تالش  در  گفت:  نژاد  بیات 
های  طرح  معلوالن  حمایت  و  اشتغالزایی 

مختلفی را به اجرا بگذاریم.
مسکن  تامین  کرد:برای  نشان  خاطر  وی 

مددجویان نیز برنامه های خاصی داریم که 
مشارکت هر چه بیشتر خیرین را می طلبد.

طرح  مجری  دهیاران  از  مراسم  این  در 
این  در  یافته  اشتغال  معلولین  و   CBR

طرح تقدیر به عمل آمد.
در  نیز  اشتهارد  شهرستان  فرماندار  اینانلو 
اداره  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  مراسم  این 
البرز  استان  و  اشتهارد  شهرستان  بهزیستی 
اصلی  را  اجتماعی  های  آسیب  شناخت 
داشت  اذعان  و  دانسته  بهزیستی  کار  ترین 
در  میتواند  چنینی  این  های  همایش  انجام 
ثمر  مثمر  شهری  درست  سازی  فرهنگ 

واقع شود.
شورای  رئیس  قربانی  حسین  همچنین 
شورای  عضو  و  اشتهارد  شهرستان  اسالمی 
روستای  معرفی  به  ایپک  روستای  اسالمی 

تازه مناسب سازی شده کشوری پرداخت.
کارآفرینان  از  همایش  این  اختتامیه  در 
بهزیستی  اداره  حمایت  با  که  افرادی  و 
پایدار  اشتغال  ایجاد  اشتهارد  شهرستان 
مناسب  در  که  افرادی  همچنین  نمودند 
شهرستان  روستایی  و  شهری  سازی 
به تقدیر  و  تجلیل  داشتند  همکاری   ایپک 

 عمل آمد.

استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
رای  باصدور  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  20هکتار  قضایی  مراجع  وقطعی  نهایی 
غیرقانونی  بصورت  که  ملی  منابع  اراضی 

واگذارشده بود به دولت بازگردانده شد . 
منطقه  ایسنا  از  نقل  به  و  زمان  گزارش  به 
کهگیلویه و بویراحمد به قل از روابط عمومی 
با  افزود:  اسدا... هاشمی  محیط زیست سید 
20هکتار  قضایی  و  حقوقی  های  پیگیری 
واقع  دلون سی سخت  ملی  منابع  اراضی  از 
بصورت  که  دنا  شده  حفاظت  منطقه  در 
غیرقانونی واگذار شده بودبا صدور رای قطعی 
ملی  منابع  به  و  تصرف  رفع  قضایی،  مراجع 

دولت باز گردانده شد . 

وی با اشاره به نحوه ابطال قرارداد واگذاری 
منابع  اراضی  از  متراژ  این  کرد:  بیان  زمین 
قانونی واگذار شده  ملی قبال » بصورت غیر 
کل  مستمراداره  های  پیگیری  با  که  بود 
حفاظت محیط زیست استان منجر به صدور 
حکم قطعی ابطال سند رسمی واگذاری فی 

مابین شد. 
استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اشاره  پایان ضمن  بویراحمد در  کهگیلویه و 
به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص 
اضافه  خواری  زمین  شوم   پدیده  با  مبارزه 
کرد: خط قرمز این اداره کل قانون و مقررات 
است که در اجرای آن با هیچکس تعارف و 

مماشاتی نداریم.

به  تهران؛  استان  غرب  ضمیری-  مهرداد   
مناسبت هفته ناجا جلسات ارتباط مستقیم 
و  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده  با 
نظارت  دفتر  در  وی  امر  تحت  مسوولین 
ویژه  انتظامی  فرماندهی  بازرسی  همگانی 

غرب استان تهران برگزار گردید.
طی هفته گذشته سردار خانچرلی فرمانده 
انتظامی ویژه غرب استان تهران، سرهنگ 
معاون  سگلی  سرهنگ  جانشین،  نورالهی 
معاون  جوزانی  سرهنگ  انسانی،  نیروی 
رییس  رضایی  سرهنگ  عمومی،  وظیفه 
تخصصی  های  پلیس  روسای  و  بازرسی 
به  چهره  مالقات  در  تهران  استان  غرب 
حل  و  پاسخگویی  به  شهروندان  با  چهره 

تهران مشکالت آنان پرداختند. استان  غرب  ویژه  انتظامی  فرمانده 
در  ناجا  هفته  در  خود  خبری  نشست  در 

نظارت  دفتر  گفت:   ۱۹۷ سامانه  خصوص 
مردم  بین  مناسبی  ارتباطی  پل  همگانی 

به  رسیدگی  جهت  در  انتظامی  نیروی  و 
مشکالت و درخواست های مردم است. 

و  تعامل  به  خانچرلی  محسن  سردار 
با   ۱۹۷ سامانه  طریق  از  مردم   مشارکت 
نیروی انتظامی در غرب استان تهران اشاره 
کرد و افزود: در طی یک سال گذشته بیش 
از ۱3۷00 تماس در غالب انتقاد، شکایت، 
از طرف شهروندان در  تقدیر و درخواست 
دریافت  تهران  استان  انتظامی غرب  حوزه 
های  تماس  تمامی  افزود  است.وی  شده 
و  پیگیری  دقت  به   ۱۹۷ سامانه  با  مردم 
خواهند  دنبال  به  را  مردم  مشکالت  حل 
بهتری  دید  با  ما  دیگر  سوی  از  و  داشت، 
تذکرات، تشویق ها و آموزش های الزم را 

به کارکنان خود منعکس خواهیم کرد.

به مناسبت هفته ناجا صورت گرفت؛ 

ارتباط مستقيم مردم با نيروی انتظامی غرب استان تهران
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آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   5 بند  استناد  به  دارد 
نشست شماره 4 شورای محترم اسالمی شهر 
نسبت به اجرای پروژه روشنایی بلوار قپچاق 
متقاضیان  لذا  نماید،  اقدام  مناقصه  طریق  از 
واجدالشرایط نسبت به دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 4/314/000/000

پایان تحویل مدارک: 1396/8/4
شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

دادنامه  نوبت دوم

حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   ۹60۹۹۸66۱0۹00332 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹۷66۱0۹0۱۱۷0 
– خواهان : خانم شوکت دالوند فرزند علی جان با وکالت آقای جبار دیرکوند 
سی  خیابان  آباد  خرم  شهرستان   – لرستان  استان  نشانی  به  حاتم  فرزند 
متری پژوهنده نبش بنفشه ۱۱ موبایل : 0۹۱636۹6۹0۴ – خوانده : آقای 
حسین  –پشته  آباد  خرم  شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  دالوند  اسداله 

آباد پاکمهر ۱2 فعال مجهول المکان – خواسته :طالق به درخواست زوجه 
دالوند  شوکت  خانم  خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در   : دادگاه  رای 
اسداله  آقای  خوانده  بطرفیت  دیرکوند  جبار  آقای  وکالت  با  جان  علی  فرزند 
ناحیه  از  یکطرفه  طالق  بر  مبنی  حکم  صدور  بخواسته  شریف  فرزند  دالوند 
زوجه به لحاظ عسر و حرج و ترک زندگی توسط زوج و مجهول المکان بودن 
این توضیح که خواهان مدعی  با   ) )الزام زوج به طالق  به مدت بیست سال 
زوج  متاسفانه  است  نموده  ازدواج  محترم  خوانده  با  سال  بیست  است حدود 
مدت کوتاهی پس از ازدواج زندگی مشترک را ترک نموده و تا کنون خبری 
از وی در دسترس نیست و مجهول المکان می باشد و به استناد آراء صادره 
طفل  حضانت  و  زوجیت  اثبات  بر  مبنی  رای  آباد  خرم  حقوقی  سوم  شعبه 
صادر گردیده و زوجیت فیما بین به شکل غیابی در دفتر شماره ۹ خرم اباد 
ثبت شده است و در حال حاضر در عسر و حرج شدید قرار دارد و صرفا از 
نظر شرعی در عقد خوانده قرار دارد و همین موضوع مشکالت فراوانی برای 
بنام علی دالوند  ازدواج فرزند پسری  این  آورده است و حاصل  به وجود  وی 
متولد ۷5 می باشد که حکم حضانت آن بعلت نبود پدر در سال ۸۱ در شعبه 
سوم حقوقی صادر شده است و خوانده علیرغم ابیالغ از طریق نشر آگهی در 
ارائه  دادگاه  به  ادعای خواهان  دلیلی خالف  و  نیافته  رسیدگی حضور  جلسه 
نیامده  بدست  وی  از  اطالعاتی  هم  انتظامی  مرجع  تحقیقات  و  است  ننموده 
سبب  به  زوجیت  علقه  وجود  اوال  پرونده  اوراق  محتویات  جامع  به  عنایت  با 
 5222 ازدواج شماره  بر  اقرار  تصویر سند  به داللت  بین طرفین  دائمی  عقد 
مورخ ۱3۷۴/۹/30 و اظهارات خواهان در محضر دادگاه محرز و مسلم است 
از  از سال ۱3۷۴  المکان می باشد و  ثانیا :خواهان مدعی است زوج مجهول 
۱ موارد مصداقی مندرج در ماده  بند  از تحقق  ندارد که حکایت  وی خبری 
دادگاه جهت حصول  نصایح  و  و تالش  :مساعی  ثالثا  دارد  ۱۱30قانون مدنی 
مشارالیها  و  نشده  واقع  موثر  طالق  از  زوجه  انصراف  و  زوجین  بین  سازش 
کماکان اصرار بر طالق و جدایی داشته لذا دادگاه در اجرای ماده 2۷ قانون 
حمایت خانواده مصوب ۱3۹۱ و آیه 35 از سوره مبارکه نساء که می فرماید 
(موضوع  اهلها  من  حکما  و  اهله  من  حکما  فابعثوا  بینهما  شقاق  خفتم  )وان 
را به داوری ارجاع نموده که داوران منتخب نیز گزارش کتبی خود را مبنی 
من  علیهذا  اند  نموده  دادگاه  تسلیم  و  تقدیم  آنان  بین  سازش  امکان  برعدم 
فقهی  قاعده  به  بنا  و  دانسته  وارد  را  دادگاه خواسته خواهان  المجموع  حیث 
نمی  ماالیطاق  و  تکلیف  مقدس  شارع  اینکه  و  االسالم  فی  الضرار  و  الضرر 
-2۸-2۹-33 مواد  و  مدنی  قانون  از   ۱۱30-  ۱۱20 مواد  به  مستند  فرماید 
قانون  از   ۱۹۸ ماده  و   ۱3۹۱ مصوب  خانواده  حمایت  قانون  از   2۴-26-2۷
الزام  به  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 
خوانده )زوج ( به طالق خواهان )زوجه ( صادر و اعالم می نماید و ایشان را 
با رعایت مراضات  و  از دفاتر رسمی طالق  با حضور در یکی  تا  مجاز میدارد 
حاصله نسبت به اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند دادگاه 
در خصوص امور مالی وی به این نحو تصمیم می گیرد که خواهان به شرح 
جلسه رسیدگی دادگاه اظهار داشته در خصوص امور مالی خود هیچ ادعایی 
ندارد و آنها را نمی خواهد و زوجین یک فرزند مشترک ذکور 2۱ ساله دارند 
تا  وی  اقرار  حسب  زوجه  و  است  منتفی  وی  مالقات  و  حضانت  موضوع  که 
بوده  مدخوله  بائن  نوع  از  صادره  باشد طالق  نمی  باردار   ۱3۹6/۴/۱0 تاریخ 
از  مورد  حسب  طالق  صیغه  اجرای  صحت  شرایط  وجود  رعایت  و  احراز  و 
جمله مراعات مفاد مواد ۱۱3۴ و ۱۱35 و ۱۱۴0 و ۱۱۴۱ از قانون مدنی بر 
عهده مجری صیغه طالق خواهد بود و حسب تبصره ذیل ماده 33 از قانون 
اجرای  از حضور در دفتر خانه جهت  امتناع زوج  حمایت خانواده در صورت 
صیغه طالق سر دفتر محترم بعنوان نماینده جهت اجرای صیغه طالق تعیین 
میگردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
انقضای مهلت فرجام  تاریخ  از  باشد و  محاکم تجدید نظر استان لرستان می 

خواهی یا ابالغ رای فرجامی بمدت 6 ماه اعتبار دارد . 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی . 

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹60۹۹۸66۱0200303 کالسه  پرونده 
شماره ۹60۹۹۷66۱0200۸۹۷  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  دادگستری شهرستان 
لرستان- استان  نشانی  به  قاسم  فرزند  یبلوئی خمسلوائی  لیال  : خانم  –خواهان 

شهرستان خرم آباد قاضی آباد خ سوم میدان کوهنورد مجتمع گلدیس –خواندگان 
–شهرستان خرم  لرستان  استان  به نشانی  انقالب  و  : ۱-آقای دادستان عمومی 
آباد –گلدشت شرقی 2-آقای قاسم یبلویی خمسلوئی فرزند جواد به نشانی استان 
لرستان – شهرستان خرم آباد – خ اردشیر کرمی ک رحیمی )ک حاج ملک زاده 

( حیاط اول سمت چپ منزل زیودار –خواسته :اذن در ازدواج 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست دوشیزه لیال یبلویی خمسلوائی فرزند قاسم 
به طرفیت آقای قاسم یبلوائی خمسلوایی فرزند جواد و دادستان عمومی و انقالب 
ازدواج  بر اجازه  باشد مبنی  آباد که خوانده ردیف اول ولی قهری وی می  خرم 
به وی و  بودن و عدم دسترسی  به دلیل مفقود  ازدواج وی  لزوم تحصیل  بدون 
اینکه عادتا استیذان از وی غیر مقدور و نظر به اینکه خواهان نامزد خود را به 
این شرح معرفی نموده :آقای مصطفی بیرانوند فرزند شیر بگ دارای شناسنامه 
۴0605۴۸63۴ صادره از خرم آباد متولد ۱3۷۱/۴/۱3 می باشد که در شغل آزاد 
)راننده ماشین سنگین (شاغل و ماهیانه دارای سه یا چها میلیون تومان درآمد 
است و تحصیالت وی در حد فوق دیپلم می باشد و مهریه وی ۱50 سکه طال تمام 
بهار آزادی توافق شده و نظر به اینکه دادگاه با تحقیقات الزم و احراز نموده که به 
خوانده دسترسی وجود ندارد و اقدامات قانونی جهت نشر آگهی در مورد خوانده 
مجهول المکان نیز معمول گردیده و از طرفی دادگاه نامزد معرفی شده را هم کفو 
خواهان و خواهان را رشیده و هم بالغ می داند لذا با تجویز ماده ۱0۴۴ قانون 
مدنی به وی اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج مراجعه و وصلت 
منظور را با اجرای عقد نکاح منعقد و نسبت به ثبت رسمی آن در معیت نامزدش 
اقدام نماید و در این خصوص دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف هستند این واقع 
نکاح را بدون لزوم تحصیل اذن ولی قهری به ثبت بر سانند و در خصوص خوانده 
ردیف دوم )دادستان عمومی و انقالب خرم آباد ( به جهت عدم توجه دعوی به 
وی مستندا به مواد ۸۴ )بند ۴( و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادر و اعالم می نماید قرار اصداری حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر لرستان است رای صادرشده در قسمت 
اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 

20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید احمد موسوی . 

دادنامه

دادگاه خانواده شهرستان   ۱ ۹50۹۹۸3۸6۹۱005۷۹ شعبه  پرونده کالسه 
 ۹60۹۹۷3۸6۹۱0050۸ شماره  نهایی  تصمیم  شهرکرد 

نشانی چهارمحال  به  فرزند احمد  زیبا صادقی کله مسلمانی  : خانم  خواهان 
26 پ 2۹0  و بختیاری – شهرکرد فرخشهر خ فدائیان ک 

المکان  نشانی مجهول  به  نور  آقا  فرزند  آقای حجت اهلل موسوی   : خوانده 
به درخواست زوجه : طالق  خواسته 

رای دادگاه
به  احمد  فرزند  مسلمانی  کله  صادقی  زیبا  خانم  دادخواست  خصوص  در 
اله موسوی فرزند آقا نور به خواسته صدور گواهی عدم  طرفیت آقای حجت 
به  باتوجه   – نکاحنامه  سند  شروط  از   ۸ بند  تحقق  لحاظ  به  سازش  امکان 
پرونده  طرفین  بین  دایم  زوجیت  رابطه  وجود  نکاحنامه  سند  مصدق  تصویر 
محرز است . خواهان اظهار داشت بیش از سه سالی است که خوانده  زندگی 
دانم  نمی  و  نبوده  فرزندانم  و  بفکر  و  مانیامده  سراغ  و  کرده  رها  را  مشترک 

کجا رفته لذا تقاضای طالق به استناد بند ۸ سند نکاحنامه را دارم.
گواهی  مفاد   ، خواهان  تقدیمی  دادخواست  مفاد  باتوجه  دادگاه  علیهذا 
عدم  و  بوده  خوانده  سوی  از  مشترک  زندگی  ترک  از  حاکی  که  گواهان 
وصف  با  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  و  رسیدگی  جلسات  در  خوانده  حضور 
با نظر موافق قاضی محترم مشاور ، تحقق  ابالغ به وی از طریق نشر آگهی 
بند ۸ از شروط سند نکاحنامه را محرز و مسلم دانسته مستند به ماده 23۷ 
قانون مدنی و مواد 2۴ و 26 قانون حمایت خانواده مصوب ۱3۹۱  گواهی 
یکی  به  دهد  می  اجازه  خواهان  به  و  زوجین صادر  بین  امکان سازش  عدم 
را  اش  مهریه  زوجه  اینکه  به  توجه  با  و  مراجعه  ثبت طالق  دفاتر رسمی  از 
پس  و  بذل  قبول  خوانده  از  وکالت  به   ، انتخاب  را  خلع  طالق  نموده  بذل 
از طریق تحقق شرط  با اعمال وکالت حاصل   ، از اجرای صیغه طالق خلع  
را  مربوطه  دفاتر  و  اسناد  و  کند  اقدام  آن  ثبت رسمی  به  نسبت  عقد  ضمن 
وعده  خلع  مزبور  . طالق  نماید  امضاء  از سوی شوهرش  وکالت  به  و  اصالتاً 
آن از تاریخ وقوع طالق سه طهر است . رعایت وجود شرایط صحت اجرای 
اجرایی  اعتبار   . بود  به عهده مجری صیغه خواهد  صیغه طالق حسب مورد 
مراجعه  برای  طرفین  به  یافته  قطعیت  دادنامه  ابالغ  تاریخ  از  گواهی  این 
مالی  و سایر حقوق  مهریه  بود. خواهان  ماه خواهد  ثبت طالق سه  دفتر  به 
. لذا دادگاه  خود را بذل نموده و ادعایی ندارد. فرزندان وی بزرگ هستند 
از  روز پس   20 مهلت  و ظرف  غیابی  رای صادره   . نیست  تکلیفی  با  مواجه 
ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

. باشد  استان می  نظر  اعتراض در دادگاه محترم تجدید  قابل 
اول دادگاه خانواده شهرستان  – رئیس شعبه  نبی اهلل موسوی  سید 
شهرکرد

آگهی ابالغ

خواهان خانم سمیه مهدوی دادخواستی را به طرفیت خوانده آقای علی نصرتیان 
فرزند سلیم تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی بهشهر نموده که جهت رسیدگی 
وقت  و  ثبت گردیده  به کالسه ۹60۹۸5  و  ارجاع  دادگاه عمومی  اول  به شعبه 
رسیدگی به ان ۹6/۹/25 ساعت ۸:30 صبح تعیین شده است و به علت مجهول 
المکان بودن خوانده آقای علی نصرتیان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 
قانون آئین 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 ظرف 
یک هفته پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نظریه کارشناس را مالحظه و چنانچه اعتراضی داشته باشد کتبأ 

به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
م.الف: 96/20/5877                  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3  آگهي موضوع ماده 3 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیات     ۱3۹6/06/0۸ ۱3۹66033۱0۱۱00۱23۴مورخه  شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي آقای محمد اکبری سریزدی  بشناسنامه شماره ۹2۷ صادره 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه  فرزند صمد  کرج  از 
احداثی در آن به مساحت 3۹/23  مترمربع مفروز از پالک شماره ۴۷۹   فرعی 
و  فر  عبدالهی  علی  عباس  آقای  از  با خریداری  و  البرز  در  واقع  اصلی   ۱۴3 از 
به منظور  لذا  مینماید.  تایید  زاده  اله کمال  نجات  آقای  اولیه  مالک  مالکیت  با 
در صورتي  آگهي مي شود  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
باشند مي  اعتراضي داشته  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
انقضاي مدت  در صورت  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود 
شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور 

۹6/63۹۴/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹6/0۷/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/0۸/0۷

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

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱3  آگهي موضوع ماده 3 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱3۹66033۱0۱۱00۱35۹مورخ ۱3۹6/06/۱۹   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
قاسمعلی حسن خانی بشناسنامه شماره ۱236 صادره از خدابنده فرزند علی در 
قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 50/۹6 
مترمربع مفروز از پالک شماره ۱53۱   فرعی از ۱6۹   اصلی واقع در البرز و با 
خریداری از آقای منوچهر گل محمدی که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود 
اعتراضي داشته  مالکیت متقاضي  به صدور سند  اشخاص نسبت  در صورتي که 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹6/653۴/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹6/0۷/22  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹6/0۸/0۷

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

شماره  با  متالیک  اي  نقره  رنگ  شوکا  نیسان  وانت  خودرو  کمپانی   سند   
شاسي  شماره   5۱25۱6 موتور  شماره   ۷2 ۱۸۹س2۴ایران  شهربانی 
بهبهاني  نژاد  عباسي  اله  فضل  سید  مالک    NAZLX۱۴0TNM00226۷

مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل   

مفقودی
با شماره شهربانی 6۴۱ج35ایران ۴۹با شماره  زامیادمدل ۹۴  نیسان  برگ سبز 
موتور ۸0۱۱36۸۴و شماره شاسی NAzDL۱0۴tf0۴۱053۹بنام سید اسحق 

 بابل حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودي 
برگ سبز خودرو وانت نیسان شوکا رنگ نقره اي متالیک با شماره شهربانی ۱۸۹س۷3ایران 
2۴ شماره موتور 5۱25۱6 شماره شاسي NAZLX۱۴0TNM00226۷ مالک سید 

فضل اله عباسي نژاد بهبهاني مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد:

رعایت اصول ایمنی ضامن سالمتی
اصفهان،  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اصفهان؛  بهادری- 
مدیرکل ستاد  با حضور  که  نشانی  آتش  و  ایمنی  در همایش 
مدیریت  بحران استانداری و معاون مدیر کل تعاون ،کار ورفاه 
تاکید  با  شد،  برگزار  گاز  شرکت  در  اصفهان  استان  اجتماعی 
ذینفعان  ایمنی ضامن سالمتی،آرامش  اصول  رعایت  اینکه  بر 
  ۱000 فشار  با  طبیعی  گاز  گفت:  است  گازرسانی  وتداوم 
تاPSI( ۱۴00( دریافت می شود و طی فرآیندهای یپیچیده 
در  و صنعتی  خانگی  استفاده  برای  متفاوت،  فشارهای  با  ای  

سطح استان  توزیع می شود. 
مهندس علوی گفت: گاز اصفهان با تکیه بر کارکنان متعهد و 
تأمین کنندگان توانمند خویش، در زمینه ارایه خدمات مستمر 
و ایمن توزیع گاز طبیعي از طریق عملیات طراحي، اجرا، بهره 
برداري و نگهداري شبکه ها و تأسیسات گازرساني، جهت رفع 
نیاز و رفاه مشترکین تجاري، صنعتي، خانگي در سطح استان، 

با رعایت استانداردها و ضوابط فني فعالیت مي نماید. 
ی  رده  و  سمت  هر  در  کارکنان  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی، 
تصریح  هستند،  کار  ایمنی  اصول  رعایت  به  موظف  فعالیت 
کرد: عوارض ناشی ازحوادث و یک محیط غیر ایمن بسیار زیاد 
است؛ هزینه های باالی حاصل از حوادث و آسیب ها، هزینه 
های باالی نگهداری و تعمیرات، تضعیف روحیه ی همکاران، 
در  آرام  فضای  ایجاد  وعدم  کارکنان  خانواده  ناامنی  احساس 
وقت،  اتالف  کار،  محیط  به  جامعه  اطمینان  عدم  ها،  خانواده 
لطمه به اعتبار شرکت و افراد آن و... را از مهمترین این عوارض 

می توان بر شمرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: خطرات و خسارات 
مالی و جانی حوادث گاز طبیعی نسبت به سایر زیر ساخت ها 
هماهنگی  موضوع  لذا  است  بیشتر  بسیار  برق  و  آب  جمله  از 
سایر متولیان شریان های حیاتی با شرکت گاز، دارای اهمیت 

خاص می باشد.
مهندس علوی، با تاکید بر اینکه، انجام حفاری در سطح استان 
بایستی بصورت یکپارچه و هماهنگ با همه ارگان ها و سازمان 
های ذیربط باشد افزود: شرکت گاز خود را ملزم به اخذ مجوز 
از تمام سازمان ها می داند و با توجه به اهمیت رفع نشتی های 
گاز و جمع آوری شیرهای پیاده رو که منبع حوادث می باشند، 
صدور مجوز حفاری برای اینگونه عملیات بایستی بصورت آنی 
باشد.مهندس علوی، بیان داشت: یکی از اهداف اصلی شرکت 
ملی گاز ایران این است که تامین کنندگان و پیمانکاران را به 

عنوان بازوان اجرایی  خود بیش از پیش توانمند سازد.
وی با تاکید بر سه استراتژی مهم شرکت؛ سرآمدی در عملیات، 
بهبود عملکرد اقتصادی و ارتقا بهره وری گفت: این شرکت فاقد 
محیط رقابتي در کسب و کار بوده و ماموریت گازرسانی به کل 
استان اصفهان بر عهده شرکت گاز استان اصفهان می باشد و 
تالش می کند  تا با استفاده از تجربیات سایر شرکت های گاز 

استانی  بهترین روش ها را  برای ارائه خدمات بکار گیرد.

راه اندازی کارخانه فرآوری توت 
فرنگی در کردستان تا سال آینده

 
کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
محصوالت  فرآوری  کارخانه  راه اندازی  از 
کشاورزی برای توت فرنگی در کردستان در 

سال ۹۷ خبر داد.
کریم  ایسنا،  از   نقل  به  و  زمان  به گزارش 
سازمان  اداری  شورای  جلسه  در  ذوالفقاری 
جهاد کشاورزی استان کردستان، اظهار کرد: 
تداخالت  رفع  تمام  از  درصد   20 از  بیش 
استان  در  کشور  در  گرفته  صورت  اراضی 

کردستان بوده است.
یک  هر  ازای  به  کردستان  در  افزود:  وی 
محصوالت  گرم  کیلو   2.3 آب  مکعب  متر 
کشاورزی تولید می شود و این در حالی است 

که میانگین کشوری ۱.5 کیلو گرم است .
رئیس جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد:  
اراضی  از  و ۷۱0 هکتار  آبی کردن ۱۷ هزار 
عرض  در  که  کرده ایم  شروع  را  استان  دیم 
و  تومان هزینه شده  میلیارد  یک سال ۱00 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   3۸ حاضر  حال  در 

داریم.

کسب مسابقات جهانی پاور ليفتينگ 
توسط کارمند شرکت توزیع برق 

خوزستان

سعیدوحیدی فر- اهواز: در مسابقات انتخابی 
نژاد  محمود  شهرام  جهانی،  پاورلیفتینگ 
توانست  سلیمان  مسجد  برق  اداره  کارمند 
سهمیه مسابقات جهانی این رشته ورزشی را 
به دست آورد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خوزستان، مسابقات انتخابی 
پاورلیفتینگ جهانی با حضور 300 ورزشکار 
در قم برگزار شد که در این مسابقات شهرام 
محمود نژاد توانست با کسب یک مدال طال 
و یک نقره در دسته وزنی مثبت ۱20 کیلو 
گرم سهمیه ورودی مسابقات جهانی لیتوانی 

را کسب نماید.
از  نژاد  محمود  شهرام  گزارش  این  اساس  بر 
پرسنل اداره برق مسجد سلیمان می باشد که 
تا کنون عناوین قهرمانی کشور در مسابقات 
نیز  حاضر  حال  در  و  نموده  کسب  متعدد 
رشته  ورزشکاران  تربیت  به  مربی  عنوان  به 

پاورلیفتینگ مشغول می باشد.

خبر خبر

البرز  به  تهران  اتصال  گفت:  البرز  استاندار 
زمینه ساز غفلت ها و کاستی ها شد که اکنون 
باید در جهت جبران این کمبودها با اهتمام 
شورای  اعضای  و  مدیران  شود،  اقدام  ویژه ای 
پنجم به جای شمردن غفلت های گذشته به 
دنبال حل آنها و برنامه ریزی دقیق برای آینده 
این استان باشند. به گزارش زمان و  به نقل 
البرز،  استانداری  عمومی  روابط  کل  اداره  از 
محمدعلی نجفی در مراسم روز ملی البرز ضمن 
تبریک این روز و گرامیداشت روز حافظ گفت: 
نامگذاری روز البرز نگاه ها را به سوی این استان 
معطوف می کند ولی مردم و مسئوالن این البرز 
همواره باید درصدد رشد، توسعه و ارتقاء جایگاه 

استان باشند.
وی با بیان اینکه البرز و تهران مکمل یکدیگر 
هستند و کوتاهی هر کدام مشکالت را بر دوش 
دیگری منتقل خواهد کرد، ادامه داد: استقالل 

البرز باید حفظ و تقویت شود از این رو تک تک 
مسئوالن البرز مکلف به تقویت زیرساخت های 
استان و جبران عقب ماندگی ها هستند..نجفی 
گفت: اتصال تهران به البرز زمینه ساز غفلت ها 

و کاستی ها شد که اکنون باید در جهت جبران 
این کمبودها با اهتمام ویژه ای اقدام شود.وی 
با اشاره به اینکه استانداران به صورت روزمره 
با ریاست جمهوری و وزرا در خصوص مسائل 

مسئوالن  افزود:  هستند  ارتباط  در  استان ها 
باید با همدلی، وفاق، همسویی، هم افزایی و 
کاردانی برای رشد همه جانبه استان حرکت 
کنند.استاندار البرز با بیان اینکه خود را البرزی 
می دانم و امید دارم که بتوانم دین خود را به 
مردم این استان ادا کنم اضافه کرد: با اهتمام 
استان  توسعه  و  رشد  تحقق  درصدد  ویژه ای 
خواهیم بود و در این راستا برنامه های بسیاری 

تهیه و تدوین شده است.
وی تاکید کرد: مدیران و اعضای شورای پنجم 
به جای شمردن غفلت های گذشته به دنبال 
حل آنها و برنامه ریزی دقیق برای آینده این 
استان باشند.نجفی گفت: جامعه بزرگ البرز با 
قدمت ۹ هزار ساله دارای جایگاه ارزشمندی 
عرصه های  در  البرزی ها  نیز  اکنون  است؛ 
سایر  و  اجتماعی  ورزشی،  فرهنگی،  مختلف 

حوزه ها در کشور و جهان زبانزد هستند.

عيادت فرمانده انتظامی غرب استان تهران از  حادثه 
دیدگان ناجا

با صدور 43 مورد حفر چاه  در غرب گلستان 
موافقت نشد

سردار  زمان،  خبرنگار  اکبرزاده-  علی  مریم 
محسن خانچرلی، فرمانده انتظامی ویژه غرب 
استان تهران همزمان با هفته ناجا به دیدار 
از  و  شتافت  ناجا  دیدگان  حادثه  و  بیماران 
نزدیک با خانواده های آنان به گفتگو نشست.
کنار  در  و  منزل  در  خانچرلی  سردار   
نیروی  مامور  حنفی،  مهدی  خانواده 
انتظامی که اخیرا در یکی از ماموریت های 
حضور  نیز  بود  شده  سانحه  دچار  محوله 
درمان  روند  جریان  در  نزدیک  از  و  یافت 
وی قرار گرفته و دستورات الزم جهت رفاه 
خانواده  با  همراهی  و  بیمار  بیشتر  هرچه 

وی را صادر کرد.
خبرنگار  با  گفتگو  در  خانچرلی  سردار 
با  که  است  این  بر  ما  تالش  گفت:  زمان 
حمایت مادی و معنوی مستمر و سرکشی 
مهدی  همچون  مامورانی  های  خانواده  از 
حادثه  دچار  ماموریت  حین  در  که  حنفی 
زمان  در  که  افرادی  اند  شده  مشکالتی  و 
سالمتشان جامعه را تنها نگذاشتند را تنها 

نگذاریم.
 سردار محسن خانچرلی صیانت از پرسنل 
از  را  ایشان  محترم  خانواده  تکریم  و 

اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  وظایف 
خانواده،   اگر  داشت:  اظهار  و  دانسته  ایران 
همکاری مناسبی با مامور داشته باشد، وی 
بهره وری الزم  در ماموریت های محوله را 

به خوبی خواهد داشت.
حین  در  حنفی  مهدی  داشت:  اذعان  وی 
عزیمت برای یک مورد نزاع و درگیری در 
شهرستان رباط کریم دچار سانحه ای شد. 
محل  در  که  افرادی  از  کرد:  تشریح  وی 
درگیر بودند یک خودرو،  خیابان یک طرفه 
ایشان  با  و  کرده  طی  مخالف  جهت  در  را 
بیمارستان  به  مستقیما  که  کرد  برخورد 
در  را  ماه  سه  تا  دو  حدود  و  شده  منتقل 

کما به سر برد.
استان  غرب  ویژه  انتظامی  فرماندهی 
مردم  دعای  و  الهی  لطف  با  گفت:  تهران 
این  بازگشت  از  پزشکان  که  این  وجود  با 
مامور انتظامی از کما قطع امید کرده بودند 
ایشان از حالت کما خارج شده و روز به روز 
رو به بهبودی است و ما معاونت بهداری را 
ملزم کرده ایم که به صورت شبانه روزی در 
خدمت این خانواده بوده تا به یاری خداوند 

بهبودی کامل حاصل شود.

آب  منابع  اداره  رئیس  گلستان؛  سلیمانی- 
چاه  حلقه  گفت::تعداد ۴05  گلستان  غرب 
کشاورزی در منطقه غرب گلستان ثبت نام 
کردند که از این تعداد با صدور ۴3 مورد چاه ها 
موافقت نشد.درویشی علت عدم صدور برخی 
از چاه های آب در غرب استان را به دلیل عدم 

رعایت حریم با چاه های مجاور عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد:در سال گذشته شرایط 
خشکسالی و کاهش نزوالت باران را شاهد 
بودیم که این عامل باعث کاهش  آب رودخانه ها 
و درنتیجه کاهش تغذیه آب های زیرزمینی ما 
خواهد شد.رئیس اداره منابع آب غرب گلستان 
اظهارکرد:از کشاورزان می خواهیم با توجه به 
تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در سطح 
مجوز  که  چاه هایی  کشاورزان  داریم  استان 
دارند بر اساس سقف مجاز خودشان اقدام به 
کشت محصول کنند و از کشت محصوالت 
پرآب طلب خودداری کنند و چاه های غیرمجاز 
اقدام  از آب  برای بهره برداری  به هیچ عنوان 
نکنند. درویشی گفت: مجلس شورای اسالمی 
تعیین  عنوان  به  را  قانون   ۱3۸۹ سال  در 
تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 

در زمینه کشاورزی را مصوب کرد.وی تصریح 
کرد: بر اساس این قانون که ماده واحد است 
و وزارت نیرو موظف شد ضمن اطالع رسانی 
سال  دو  طی  ذی نفعان  به  موثر  و  فراگیر 
پس از ابالغ این قانون برای تمامی چاه های 
کشاورزی فعال و فاقد پروانه که قبل از پایان 
سال ۱3۸5 حفر شدند و توسط وزارت نیرو 
تابعه شامل شرکت های آب  و دستگاه های 
شناسایی  می شود  استان ها  در  منطقه ای 
شدند و با رعایت حریم چاه های مجاور اقدام 
به صدور پروانه بهره برداری کنند.رئیس اداره 
بندرترکمن،گمیشان  کردکوی،  آب  منابع 
تعیین  چاه های  برای  شد:  یادآور  بندرگز  و 
تکلیف که شامل چاه هایی می شود که تا پایان 
سال ۱3۸5 به صورت غیرمجاز حفاری شدند 
شرایط برای پروانه های بهره برداری وجود دارد.

درویشی ابراز کرد: متقاضیان پس از اینکه در 
سامانه مربوطه ثبت نام کردند درخواست آنها 
مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که 
چاه آنها با منابع آبی مجاور که شامل چاه های 
مجاز اطراف آنها می شود حریم کافی را داشته 

باشد اقدام به صدور مجوز اولیه می شود.

استاندار البرز تاکید کرد:

جبران کمبودهای شهر با همت اعضای شورای پنجم 
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تولید نفت ایران ۹00 بشکه در روز افزایش یافت 
بر اساس آمارهای تهیه شده از منابع ثانویه اوپک، میزان تولید نفت 
ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت ۹00 بشکه در روز افزایش 

داشته و به 3 میلیون و ۸2۷ هزار بشکه در روز رسیده است.
بر اساس این گزارش، اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد، قیمت 
متوسط نفت سنگین ایران در ماه سپتامبر با ۷.3 درصد معادل 3 دالر 
و 5۷ سنت افزایش نسبت به ماه اوت به 52 دالر و 2۷ سنت رسید. 
بدین ترتیب قیمت متوسط نفت ایران در سال 20۱۷ به ۴۹ دال و 60 
سنت رسیده است، در حالی که این رقم در سال 20۱6 میالدی 3۷ 

دالر و ۱۴ سنت بود.
بر اساس آمارهای تهیه شده از منابع ثانویه اوپک، میزان تولید نفت 
ایران در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت ۹00 بشکه در روز افزایش 
داشته و به 3 میلیون و ۸2۷ هزار بشکه در روز رسیده است. این رقم 
پایین تر از 3 میلیون و ۸30 هزار بشکه ای است که ایران در ماه جوالی 

تولید کرده بود.
بر این اساس، مجموع تولید نفت اوپک در ماه سپتامبر با ۸۸ هزار و 
500 بشکه افزایش به 32 میلیون و ۷۴۸ هزار بشکه در روز رسیده 

است.
آمارهای ارائه شده از سوی دولت ایران نشان می دهد که میزان تولید 
نفت این کشور در ماه سپتامبر با 3 هزار بشکه افزایش به 3 میلیون و 

۸۴۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

نصف صادرات غیرنفتی کشور بوی نفت می دهد 
آمارهای تجات خارجی کشور تا شهریور ماه سال جاری نشان می دهد، 
نصف صادرات غیر نفتی کشور تنها به دو قلم کاالی پتروشیمی و 

میعانات گازی اختصاص دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ بررسی جزئیات آمارهای تجارت 
خارجی کشور نشان می دهد، در 6 ماهه نخست سال جاری بیش 
از 5۱ درصد صادرات غیر نفتی کشور به دو کاالی میعانات گازی و 

محصوالت پتروشیمی اختصاص داشته است.
بر این اساس در مدت مورد اشاره ۱۴ میلیون تن محصوالت پتروشیمی 
به ارزش ۷ میلیارد دالر از کشور صادر شده است که 3۴ درصد کل 
صادرات غیر نفتی کشور در مدت مورد اشاره را تشکیل می دهد. از 
سوی دیگر تا شهریور ماه سال جاری حدود ۹ میلیون تن میعانات 
گازی از مبادی رسمی کشور صادر شده که ارزش دالری آن 3.5 
میلیارد دالر می باشد. به این ترتیب از این دو کاال مجموعا ۱0 میلیارد 
دالر صادرات محقق شده که نیمی از 20 میلیارد دالر صادرات کشور 

در 6 ماهه نخست سال جاری را تشکیل می دهد.
گفتنی است، در مدت مشابه سال قبل صادرات پتروشیمی 6.۹ میلیارد 
دالر بوده و به این ترتیب صادرات این محصول با رشد ۱.3 درصدی 
مواجه شده است. این در حالی است که صادرات میعانات گازی کشور 
با افت 5.۱ درصدی همراه شده است. به این ترتیب با افت 5 درصدی 
صادرات سایر کاالها نیز، صادرات غیر نفتی کل کشور کاهش 3.2 

درصدی را تجربه کرد.

ضریب نفوذ مراکز فوریت های برق 
به بیش از ۹0 درصد رسید

مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به اینکه در حال حاضر 
ضریب نفوذ مراکز فوریت برق به بیش از ۹0 درصد رسیده است گفت: 

تقویت ضریب نفوذ مراکز فوریت برق در دستور کار قرار دارد.
مسعود صادقی اظهارداشت: هم اکنون تقویت ضریب نفوذ مراکز فوریت 

برق در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید از دوره سنتی کنونی عبور کنیم افزود: در حال 
حاضر به شاخص های دیگری نیاز داریم تا با تکیه آن امکان افزایش 

دانش و تحلیل با حجم داده های کنونی را داشته باشیم.
صادقی با اشاره به بکارگیری سه هزار اپراتور در مرکز فوریتهای برق 
گفت: هم اکنون ضریب نفوذ مراکز فوریت های برق به باالی ۹0 درصد 

رسیده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به تاریخچه ای از وضعیت 
نرم افزار مدیریت خاموشی از سال ۸۱ تاکنون بیان کرد: این دوره شامل 
سه دوره احداث راه اندازی سامانه رصد، یکپارچه سازی و استاندارسازی 
روش  تکمیل  و  تصحیح  اصالح،  و  اطالعاتی  های  بانک  ارتباطات 
ها،الگوهای محاسباتی در توزیع در دامنه و شاخص های بهره برداری و 

شاخص های با قابلیت اطمینان است.
صادقی گفت: سامانه رصد به منظور پایش عملکرد در شاخص های 
بهره برداری شرکت های توزیع در دامنه رونمایی شده که اشرافیت 

کاملی از وضعیت موجود را می دهد.
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به اینکه هم اکنون شش 
بانک اطالعاتی در توزیع و بهره برداری داریم اضافه کرد: این شش بانک 
اطالعاتی در قالب سیستم MIS بدون اینکه پیوسته باشند بهم متصل 

شده و ارائه سرویس می کنند.
اینکه  دلیل  به  گذشته  محاسباتی  های  روش  کرد:  اضافه  صادقی 
غیرشفاف بودن و مشخص نبودن تعداد مشترکان خاموشی غیرکارآمد 
بود و از کارایی الزم برخوردار نبود در این راستا روش هایی ابداع شد 

که برپایه مطالعات دقیق دیتا بیس است.
وی یاد آور شد: نرم افزار OMS که صحت و دقت بهتری را دارد 
در دستور کار قرار گرفت چرا که در کاربرد سیستم های دیتا، بحث 
اتوماسیون PMU، AMI شبکه های توزیع فعال تر و دستاورد بهتری 

می دهد.
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر گفت: این نرم افزار نه تنها امکان 
پایش لحظه ای می دهد بلکه موجب می شود پیش بینی های دقیقی 

از یک سیستم پایش و واکنشی وارد یک پیش اقدام شویم.

پاکستان واردات ۱00 مگاوات برق بیشتر از ایران را 
تصویب کرد 

کمیته انرژی کابینه پاکستان با خرید ۱00 مگاوات برق بیشتر از ایران 
موافقت کرد و به وزارت نیروی این کشور دستور داد تا ترتیبات الزم را 

در این باره فراهم نموده و اقدامات اولیه را به سرعت انجام دهد.
بر اساس این گزارش، کمیته انرژی کابینه پاکستان با خرید ۱00 
مگاوات برق بیشتر از ایران موافقت کرد و به وزارت نیروی این کشور 
دستور داد تا ترتیبات الزم را در این باره فراهم نموده و اقدامات اولیه 

را به سرعت انجام دهد.
وزیر  نخست  عباسی،  خاقان  شاهد  ریاست  به  که  نشست  این  در 
پاکستان برگزار شد، روند پیشرفت پروژه خط انتقال برق بندر قسیم، 
نیروگاه های برق با سوخت زغال سنگ، پروژه نیلوم جهلوم، و پروژه 

های برق آبی تاربال آی وی و گولن گل مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست وزارت نیروی پاکستان اعالم کرد که دولت ایران 
ترتیبات  بر  عالوه  بیشتر  برق  مگاوات   ۱00 تامین  به  عالقمند 
آن  صادرات  قرارداد  که  است  برقی  مگاوات   ۱00 برای  موجود 
منطقه  فوری  نیازهای  تامین  منظور  به  باشد.  می  شده،  منعقد 
مکران و به ویژه بندر گوادر و منطقه صنعتی آن، خط انتقال و 
شبکه توزیع ۱00 مگاوات برق بیشتر ارسالی از ایران باید ساخته 

شود.

ایران و عراق صادرات نفت خود را 
افزایش دادند  

سپتامبر  ماه  در  نوشت:  گزارشی  در  بلومبرگ 
ایران و عراق با استفاده از کندتر شدن صادرات 
عربستان ، صادرات نفت خام را افزایش دادند تا 
خریداران بازارهای کلیدی مانند چین و آمریکا را 

از آن خود کنند.
در ماه سپتامبر ایران و عراق با استفاده از کندتر 
سعودی،  عربستان  رقیبشان،  صادرات  شدن 
تا  دادند  افزایش  را  خود  خام  نفت  صادرات 
خریداران بازارهای کلیدی مانند چین و آمریکا 

را از آن خود کنند.
طبق داده های ردیابی کشتی ها و محموله های 
نفت که توسط بلومبرگ جمع آوری شده است، 
عراق صادرات خود را به 3.۹۸ میلیون بشکه در 
روز رساند که باالترین میزان آن از ماه دسامبر تا 
کنون است درحالی که ایران صادرات خود را به 
2.2۸ میلیون بشکه در روز افزایش داد که این 

باالترین سطح ان از فوریه گذشته است.
این در شرایطی صورت گرفت که داده ها نشان 
داد صادرات عربستان سعودی به 6.6۸ میلیون 
بشکه در روز کاهش یافته که این دومین سطح 

پایین امسال آن است.
ریچارد مالینسون، تحلیل گر نفتی شرکت انرژی 
اسپکتس در لندن می گوید: ایران و عراق هر دو، 
در فروش به بازارهایی که دیگر حجم زیاد قبلی 
را از عربستان صعودی دریافت نمی کنند، بسیار 

فرصت طلبانه عمل کردند.
او ادامه داد: ما در طول چند ماه گذشته شاهد 
این بوده ایم که صادرات عربستان سعودی کاهش 
یافته اند که این با تمرکز آنها برای متوازن کردن 

مجدد بازار مطابقت دارد.

قیمت نفت در سال ۲0۱8 به اوج 
می رسد

آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش خود 
ادامه  پیشرفت  به  نفت جهانی  بازار  کرد  اعالم 
می دهد اما تداوم رشد تولید کشورهای غیراوپک 
احتماال مانعی برای دستیابی به قیمت های باالتر 

در سال 20۱۸ خواهد بود.
در  انرژی  بین المللی  آژانس  ایسنا،  گزارش  به 
گزارش ماهانه خود فهرست طوالنی از عواملی را 
برشمرد که نشان می دهند بازار نفت امسال به 
سوی تعادل دوباره پیشرفت کرده است. تعادل 
میان عرضه و تقاضای جهانی در سه ماهه دوم و 
سوم مشکل پیدا کرد و در نتیجه مجموع ذخایر، 
نرخ برداشت 0.3 میلیون بشکه در روز برای کل 

سال 20۱۷ خواهند داشت.
در  نفت  شناور،  ذخایر  در  بویژه  ذخایر  کاهش 
حال تزانزیت و در ذخیره سازی مستقل مشاهده 
می شود. در حال حاضر ذخایر سازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی )OECD( تنها ۱۷0 میلیون 
بشکه باالی متوسط پنج ساله است که در مقایسه 
کاهش  ژانویه،  در  بشکه  میلیون  مازاد 3۱۸  با 
قابل توجهی نشان می دهد. بعالوه ذخایر حتی در 
ماه هایی که معمول افزایش پیدا می کنند، کاهش 

داشتند.
همه پیشرفت حاصل شده موجی از خوش بینی 
را در سه ماهه سوم ایجاد کرده و در معامالت 
خوش بینانه ای که مدیران سرمایه در سپتامبر 

داشتند، منعکس شد.
همچنین تولید نفت جهانی در سپتامبر با رشد 
تولید غیراوپک، ۹0 هزار بشکه در روز افزایش 
یافت. این افزایش، مجموع عرضه را حدود 620 

هزار بشکه در روز باالتر از سال گذشته ساخت.
آژانس بین المللی انرژی هشدار داد پیشرفت هایی 
بازار  یک  سوی  به  اوپک  تولید  کاهش  با  که 
متعادل تر حاصل شده، ممکن است تاثیر خود را از 
دست دهد. تولید شیل آمریکا نشانه هایی از ضعف 
را داشته اما همچنان با نرخ قابل مالحظه ای رشد 

می کند.
طبق پیش بینی این نهاد، عرضه و تقاضا پس از 
کمبود قابل توجه در سال جاری، تقریبا در سال 
20۱۸ متعادل می شوند که به معنای کندی روند 

پیشرفت به سوی یک بازار متعادل است.
علت اصلی این امر، نفت شیل آمریکاست که به 
جبران کاهش تولید اوپک پرداخته است. پیش 
بینی می شود رشد تولید نفت غیراوپک امسال به 
0.۷ میلیون بشکه در روز بالغ شود و در سال 
آینده دو برابر شده و به ۱.5 میلیون بشکه در روز 
برسد که دلیل بدبینی تحلیلگران به رشد بیشتر 

قیمت ها است.

مغولستان ابر شبکه انرژی آسیایی 
ایجاد می کند

مغولستان در تدارک ایجاد یک ابر شبکه آسیایی، 
مجموعه پروژه های بادی جدیدی را برای توسعه 
پتانسیل انرژی تجدیدپذیر خود و آغاز عرضه برق 
پاک به سایر کشورهای منطقه راه اندازی کرده 

است.
دولت مغولستان با مقامات شرکت انرژی فرانسوی 
انژی مراسمی را برای نخستین مزارع بادی جدید 
که قرار است تا پایان سال آینده تکمیل شوند، 
 ۴60 در  که  مگاواتی   55 نیروگاه  کرد.  برگزار 
کیلومتری جنوب شرقی شهر اوالن باتار است، 
به تامین نیروی یک مجتمع صنعتی از جمله 

پاالیشگاه نفت کمک خواهد کرد.
اما این کشور آسیای شمال شرقی که به ثروت 
معدنی خود متکی است، بدنبال متنوع سازی 
کشورهای  به  سبز  صادرات  طریق  از  اقتصاد 
همسایه چین و روسیه و همچنین ژاپن و کره 
جنوبی است. این کشور قصد دارد ۸ هزار مگاوات 

ظرفیت بادی برای صادرات برق ایجاد کند.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر 
نفت از ساخت پاالیشگاه جدید با هدف صادرات 
فرآورده نفتی خبر داد و مهمترین اولویت کاری 
وزارت نفت در سال ۹6 را تالش برای امضای 
۱0 قرارداد به منظور توسعه میدان های نفت و 

گاز و افزایش ضریب بازیافت نفت عنوان کرد .
آیین گشایش  به  اشاره  با  بیطرف  ا...  حبیب 
سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو و مباحث 
مطرح شده در این رویداد، افزون بر مباحث 
مطرح شده در مجموعه نشست های این رویداد، 
اهداف و رویکردهای راهبردی و کالن وزارت 

نفت را تشریح کرد.
وی مهمترین اولویت کاری وزارت نفت در سال 
۹6 را تالش برای امضای ۱0 قرارداد به منظور 
توسعه میدان های نفت و گاز و افزایش ضریب 
بازیافت نفت عنوان کرد و افزود: مذاکرات با 
شرکت های صاحب صالحیت داخلی و خارجی 
برای توسعه میدان های نفتی پیشرفت مناسبی 
دارد. معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزیر نفت افزود: اقدام مهم دیگری که امسال 
موازات  به  نفت  ملی  شرکت  و  نفت  وزرات 
امضای قراردادهای بین المللی در حال دنبال 
طرح های  ارائه  و  تعریف  هستند،  آن  کردن 
کوچک سرمایه گذاری در زمینه نگهداشت و 
افزایش تولید از میدان های در حال تولید است.
بیطرف ادامه داد: طول دوره اجرای این پروژه ها 
حداکثر 2 سال و بیشتر شامل تعمیر و ترمیم 
چاه ها و رفع تنگناها و مشکالت تاسیسات رو 
مجموعه  که  این  بیان  با  وی  است.  سطحی 
سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح ها حدود پنج 
میلیارد دالر برآورد شده است، تصریح کرد: در 
نظر گرفته شده است که طی سه سال پس 
از پایان و تکمیل هر طرح، هزینه های صورت 

گرفته از محل همان طرح، بازپرداخت شود.
معاون امورمهندسی، پژوهش و فناوری وزیرنفت 
توضیح داد: در این پروژه ها، شرکت های داخلی 
شرکت  مناقصه ها  در  طرح  مجری  به عنوان 
خواهند کرد و البته می توانند با شرکت های 

صاحب صالحیت بین المللی همکاری کنند.
به گفته بیطرف، این مهم می تواند نقش موثری 
در تنوع بخشی به قراردادهای مورد استفاده و 
همچنین تحرک و ایجاد اشتغال در شرکت های 

داخلی داشته باشد.
ساخت پاالیشگاه جدید با هدف صادرات 

فرآورده نفتی
بیطرف همچنین به تنوع بخشی به تامین منابع 
مالی و استفاده از روش های نوین تامین سرمایه 
اشاره کرد و گفت: در این زمینه مطرح شد که 
برای نخستین بار در صنعت نفت به زودی اوراق 
مشارکت به صورت ریالی و با پایه ارزی عرضه 
می شود و ریسک ارزی آن از سوی شرکت ملی 

نفت پذیرفته می شود.

تولید  و  نفت  پاالیش  نفت،  وزیر  معاون 
مطرح  مباحث  دیگر  از  را  نفتی  فرآورده های 
شده در کنگره نفت و نیرو عنوان کرد و افزود: 
در این زمینه بیان شد که نوسازی و ارتقای 
به  موجود  پاالیشگاه های  پیچیدگی  ضریب 
منظور افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و 
افزایش تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر 

از برنامه های اصولی وزارت نفت است.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به برنامه های 
احداث  کشور،  پاالیشگاه های  توسعه 
پاالیشگاه های جدید تنها به منظور صادرات 
فرآورده های نفتی توجیه پذیری خواهد داشت.

بیطرف با موضوع پتروشیمی نیز اشاره کرد و 
گفت: در بخش پتروشیمی افزون بر پیشبرد 
پایه  محصوالت  تولید  سبب  که  طرح هایی 
پتروشیمی می شود، وزارت نفت در نظردارد با 
همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش 
میان دستی و پایین دستی این صنعت را در 

نقاط مختلف کشور توسعه دهد.

معاون وزیر نفت جلوگیری از سوزندان گازهای 
جدید  گذاران  سرمایه  از  استقبال  و  مشعل 
در این بخش، تکمیل گازرسانی به شهرها و 
روستاها، اجرای طرح های ال ان جی را از دیگر 

اولویت های راهبردی صنعت نفت برشمرد. 
معاون امور مهندسی،پژوهش و فناوری وزیر 
نفت از نشست تامین مالی به عنوان یکی دیگر 
از نشست های این کنگره نام برد و درباره آن 
توضیح داد: در این نشست بر ظرفیت های باالی 
جذب منابع مالی در ایران به ویژه در صنعت 
نفت و گاز تاکید به ضرورت جذب سرمایه گذار 

خارجی در ایران نیز اشاره شد.
وی به راهکارها و توصیه های پیشنهادی برای 
به منظور جذب  پسابرجام  فرصت  از  استفاده 
منابع مالی خارجی که در این نشست تببین 
شد، اشاره کرد و به صورت خالصه درباره این 
راهکارها گفت: توجه به ثبات اقتصادی، سیاسی 
سرمایه  اعتماد  جلب  برای  قانونی  ضوابط  و 
با  گذاری  سرمایه  صندوق  تشکیل  گذاران، 
مشارکت دولت و بخش خصوصی، فراهم کردن 
امکان پوشش ریسک ارزی برای سرمایه گذاران 
خارجی، بهبود حمایت از سهام اقلیت، طراحی 
چارچوب مشخص برای اولویت بندی پروژه ها و 
بخش های مختلف اقتصادی به منظو استفاده 
از  گسترده  استفاده  منابع،  از  بهینه  و  موثر 
بازارهای مالی بین المللی، اصالح ساختار قانون 
تجارت، نظارت موثر بانک ها بر مصارف منابع 
مالی دریافتی از خارج از کشور از جمله این 
راهکارها هستند. به گفته بیطرف، در نشست 
تامین مالی مطرح شد تاکنون قرارداد تخصیص 
خطوط اعتباری به میزان بیش از 2۱ میلیارد 
دالر از بانک های کشورهای کره جنوبی، چین، 

اتریش و دانمارک نهایی و امضا شده است.

بیطرف خبر داد:

ساخت پاالیشگاه جدید با هدف صادرات فرآورده نفتی

امضای قرارداد یکپارچه سازی ميادین یاران 
شمالی و جنوبی تا 15 آذر

 ذخایر نفت باقيمانده قابل برداشت ایران
101 ميليارد بشکه است

شرکت  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل 
از امضای قرارداد  مهندسی و توسعه نفت 
و  شمالی  یاران  میدان های  یکپارچه سازی 
تا ۱5 آذر خبر داد و گفت:  یاران جنوبی 
این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و 

شرکت صنعت گاز پرشیا امضا می شود.
زاده در مورد طرح  سیدنورالدین شهنازی 
یاران  نفتی  میدان های  یکپارچه سازی 
شمالی و یاران جنوبی اظهار کرد: کارهای 
یاران  میدان های  یکپارچه سازی  مقدماتی 
شمالی و یاران جنوبی در حال انجام است. 
قالب  در  مذاکره ای  مقدماتی  مرحله  در 
نوشته  بندهایی  و  گرفته  صورت   HOA

شده است.
که  برنامه ریزی هایی  اساس  بر  افزود:  وی 
گاز  و  نفت  شرکت  و  متن  شرکت  بین 
پرشیا صورت گرفته، قرار است تا ۱5 آذر 
سال جاری مقدمات قرارداد یکپارچه سازی 
جنوبی  یاران  و  شمالی  یاران  میدان های 

ملی  شرکت  بین  قراردادی  و  شود  فراهم 
پرشیا  گاز  و  نفت  صنعت  شرکت  و  نفت 
منعقد شود تا این میدان به صورت یکپارچه 
قراردادهای جدید نفت توسعه  قالب  و در 
داده شود. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
شرکت مهندسی و توسعه نفت در ادامه در 
برای  خارجی  شرکت های  با  مذاکره  مورد 
توسعه میدان یادآوران توضیح داد: اپراتور 
و  نفت  صنعت  شرکت  میدان  این  توسعه 
گاز پرشیا است که این شرکت قرار است از 
مشارکت یک شرکت سرشناس روسی برای 

توسعه میدان یاران بهره ببرد.
انجام  برای  البته  داد:  ادامه  شهنازی زاده 
یک  از  میدان  این  مهندسی  و  مطالعات 
که  است  شده  استفاده  اروپایی  مشاور 
و  است  مطالعه  انجام  حال  در  مشاور  این 
مشاور  این  توسط  که   MDP با  امیدوارم 
صورت  یاران  میدان  توسعه  می شود،  ارائه 

بگیرد.

ملی  شرکت  تلفیقی  برنامه ریزی  مدیر 
را  نفت درجای کشور  میزان ذخایر  نفت 
نفت  از ۷۱2 میلیارد بشکه، ذخایر  بیش 
 ۱0۱ بر  بالغ  را  برداشت  قابل  باقیمانده 
بازیافت  ضریب  متوسط  و  بشکه  میلیارد 
مخازن نفتی کشور را 2۴.6 درصد اعالم 

کرد.
درجای  نفت  ذخایر  میزان  زبیدی،  کریم 
بشکه،  میلیارد   ۷۱2 از  بیش  را  کشور 
را   برداشت  قابل  باقیمانده  نفت  ذخایر 
متوسط  و  بشکه  میلیارد   ۱0۱ بر  بالغ 
را  کشور  نفتی  مخازن  بازیافت  ضریب 
این  از  گفت:  و  کرد  اعالم  درصد   2۴.6
درصد   ۴.۴ تنها  بازیافت،  ضریب  میزان 
ازدیاد  روش های  بکارگیری  حاصل  آن 

برداشت است. 
و  مایعات  بازیافت  ضریب  متوسط  وی 
متوسط  و  درصد   5۱ را  گازی  میعانات 
 ۷0 به  نزدیک  را  گاز  بازیافت  ضریب 

ترتیب،  این  به  گفت:  و  خواند  درصد 
کشور،  هیدروکربور  کل  بازیافت  ضریب 

حدود ۴0 درصد است.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت 
بازیافت  ضریب  متوسط  این که  بیان  با 
قابل قبول برای میادین نفتی 35 درصد 
بازیافت  بنابراین ضریب  داد:  ادامه  است، 
فعلی نفت در ایران با این رقم حدود ۱0 
درصد اختالف دارد و این ۱0 درصد، در 
حکم افزایش ۷0 میلیارد بشکه  ای ذخایر 
قابل برداشت نفت کشورمان خواهد بود.

روش های  از  استفاده  با  وی،  گفته  به 
EOR و IOR می توان ضریب بازیافت 

نفت را بین 5 تا ۱5 درصد افزایش داد.
توسعه  متقاضی  شرکت های  به  زبیدی 
افزایش  برای  کرد،  توصیه  ایران  میادین 
از  ترکیبی  نفت،  بازیافت  ضریب 
قرار  مدنظر  را  برداشت  ازدیاد  روش های 

دهند و صرفا به یک روش اکتفا نکنند.

گفت:  جنوبی  پارس  سوم  پاالیشگاه  مدیر 
تولید همه محصوالت اصلی و فرعی فازهای 
۴ و 5 با انجام برخی اقدامات اصالحی افزایش 

داشته است.
محمد شفیع مؤذنی با بیان این مطلب گفت: 
سال  ابتدایی  ماهه  شش  در  پاالیشگاه  این 
جاری با 2 درصد افزایش موفق به تولید ۸ 
هزار و 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی 

شده است.
وی میزان تولید اتان را 365 هزار تن عنوان 
کرد و افزود: تولید این محصول استراتژیک 
بازه نسبت به  این  از ۹ درصد در  نیز بیش 
مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. از 

ابتدای سال تا پایان شهریور در فازهای ۴ و 
5 بالغ بر ۴۷6 هزار تن LPG تولید و مبادی 

مصرف ارسال شده است.
به گفته این مقام مسوول در این پاالیشگاه در 
این بازه بیش از ۴۱ هزار تن گوگرد و ۱۱۷ 

هزار بشکه کاندنسیت نیز تولید شده است.
گاز  فرعی  محصوالت  تولید  است؛  گفتنی 
طبیعی عالوه بر خود گاز در پاالیشگاه های 
پارس جنوبی نقش به سزایی در رشد و توسعه 
دارد.  پتروشیمی ها  از جمله  صنایع مختلف 
همچنین با صادرات این محصوالت به سایر 
سیاسی  قدرت  و  درآمدزایی  باعث  کشورها 

کشور خواهند شد.

طی شش ماه رقم خورد؛

توليد ٨.2 ميليارد متر مکعب گاز در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی

از  ایران  گازی  میعانات  و  نفت  مشتریان 
ایران  نفتی  تحریم  شرایط  آماده  قبل  ماه 
این  از  بخشی  می رسد  نظر  به  و  می شوند 
مشتریان قصد دارند در صورت تحریم نفتی 

ایران، نفت آمریکا را جایگزین کنند.
سپتامبر  ماه  در  ایران  فارس،  گزارش  به 
)شهریور و مهر( توانست روزانه 2 میلیون و 
650 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی 
را به مقاصد مختلف آسیایی و اروپایی صادر 

کند.
به  ایران  نفت  تولید  این درحالی است که 
رسیده  روز  در  بشکه  میلیون   3.۹ حدود 
صنعت  مسئوالن  از  برخی  اخیرا  اما  است 
به  دارند  قصد  اند  کرده  اعالم  ایران  نفت 

صورت موقت تولید نفت را کاهش دهند.
بیان نشده  این کاهش هنوز  هرچند علت 
است اما ممکن است علت این کاهش تولید 
شرایط سیاسی حاکم بر بازار نفت باشد و 
از  جدید  های  تحریم  برجام  وجود  با  اگر 
ممکن  شود  اعمال  ایران  به  آمریکا  سوی 
سال های  برای  تولید  کاهش  این  است 

متمادی ادامه دار باشد.

از سوی دیگر باید گفت در حالی که برخی 
تحریم های  وضع  به  نسبت  تحلیلگران 
از سوی دولت آمریکا و  ایران  مجدد علیه 
دنباله روی جامعه بین المللی از این سیاست 
خریداران  اما  دارند  تردید  احتمالی  جدید 
بررسی طرح  به  ایران شروع  نفت  آسیایی 
های اضطراری خرید نفت برای واردات خود 

در سال 20۱۸ کرده اند.
اعالم  رسما  نفتی  مشتریان  این  از  برخی 
حجم  کاهش  بررسی  حال  در  کرده اند 
قراردادهای خرید نفت از ایران هستند تا در 
صورتی که دولت آمریکا با وضع تحریم های 
میعانات  و  خام  نفت  به  دسترسی  جدید، 
ایران را محدود کرد، آمادگی شرایط جدید 

را داشته باشند.
همچنین برخی از مشتریان نفت و میعانات 
بندهای  گنجاندن  خواهان  ایران  گازی 
بیشتری در مورد وضعیت های فورس ماژور 
نفت  ملی  شرکت  با  خود  قراردادهای  در 

ایران شده اند.
در  ایران  میعانات  خریداران  برخی 
افزایش خرید  بررسی  در حال  نیز  منطقه 

تک محموله  ا هستند تا هم زمان با این که 
تعهدات خرید قراردادی از ایران را کاهش 
می دهند، انعطاف پذیری خود در خریدها 

را نیز حفظ کنند.
یک تاجر میعانات در یک شرکت پاالیش و 
پتروشیمی کره ای در این باره گفته است: 
در  توجهی  قابل  اختالل  گونه  هیچ  »من 
عرضه برای سال آینده پیش بینی نمی کنم 
اما چنین وضعیت های نامشخصی می تواند 
به عنوان یک ابزار چانه زنی مناسب جهت 
پایین آوردن قیمت ها در قراردادهای سال 
فکر  من  گیرد.  قرار  استفاده  مورد   20۱۸
می کنم خیلی از خریداران تقاضای تخفیف 
مطرح  را  ایران  با  معامله  ریسک  دلیل  به 

خواهند کرد.«
که  نفت  امروز  بازار  معتقدند  تحلیلگران 
دیگر  و  آمریکا  خام  نفت  عرضه  مازاد  با 
صورت  در  است،  مواجه  خام  نفت  انواع 
ایران، همچون  وضع مجدد تحریم ها علیه 
کاهش  از  چندانی  تاثیر  گذشته  سال های 

عرضه نفت ایران نخواهد دید.
اما آنها اضافه کردند که برخی پاالیشگاه ها 

و  خام  نفت  پاالیش  برای  فنی  نظر  از  که 
میعانات ایران طراحی شده اند، ممکن است 
گزینه های محدودی برای جایگزین کردن 

با نفت ایران داشته باشند.
نفت آمریکا جایگزین ایران می شود؟

در هفته های اخیر نفت آمریکا وارد بازارهای 
آسیایی شد و هند که پیش تر نفت ایران را 
خریداری می کرد و یکی از مشتریان بزرگ 
نفت ایران بود به دلیل مسائل ایجاد شده 
بر سر میدان گازی فرزادبی نفت آمریکا را 

جایگزین بخشی از واردات نفت ایران کرد.
این موضوع به این تصور دامن می زند که 
اعمال  صورت  در  دارد  قصد  آمریکا  ظاهرا 
تحریم نفتی علیه ایران خودش جای بازار 
از  مانع  کار  این  با  تا  بگیرد  را  ایران  نفت 
جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت  افزایش 

شود.
برخی از منابع صنعتی نفتی در پاالیشگاه 
محدود  صورت  در  گفته اند  آسیایی  های 
شدن واردات نفت ایران، بخشی از این خالء 
و  خام  نفت  با  است  ممکن  آسیا  بازار  در 

میعانات آمریکا پر شود.

مشتریان نفت ایران در حال آماده شدن برای شرایط تحریم
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آخوندی مطرح کرد؛

تجهیزات سازمان هواشناسی مدرن می شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هواشناسی نقش بسیار مهمی در 
زندگی روزمره انسان ها و همچنین در بخش های کشاورزی و صنعت 
و حمل و نقل و حتی دفاعی دارد، گفت: تجهیزات سازمان هواشناسی 
مدرن می شود.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در 
ادامه سفر 3 روزه به استان اصفهان به اداره کل هواشناسی استان رفت 
و ضمن بازدید از روند فعالیت این اداره کل گفت: سازمان هایی مثل 
سازمان هواشناسی چون کار پایه ای انجام می دهند کمتر تالش شان به 
صورت فیزیکی نمود خارجی دارد و کمتر مورد توجه واقع شده اند.وزیر 
راه و شهرسازی افزود: هواشناسی نقش بسیار، بسیار مهمی در زندگی 
روزمره انسان ها دارد و در بخش های کشاورزی و صنعت و حمل و نقل 
و حتی دفاعی کاربردهای فراوانی دارد. من از تالش های شبانه روزی 
این زحمتکشان تشکر می کنم.وی با بیان اینکه تجهیز این سازمان 
مورد توجه وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: نسبت به تجهیز 
سازمان هواشناسی به سیستم های راداری و پردازش کننده ها اقدام 
خواهیم کرد که البته بخشی انجام شده و بخش دیگری هم در این 
دوره عملیاتی و به نتیجه خواهد رسید.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
بحث مهم »تهک« گفت: ما باید بتوانیم مجموعه اطالعات هواشناسی را 
به محتواهای اطالعاتی تبدیل کنیم که برای افراد مختلف در حرفه های 
گوناگون مانند کشاورزی، حمل و نقل، صنعت، گردشگری و توریسم 

قابل بهره برداری و استفاده باشد 

درخواست مجلس برای اختصاص
 یارانه ۱00 میلیاردی به صادرات مرکبات

رئیس اتحادیه باغداران مازندران از درخواست نمایندگان مجلس برای 
اختصاص ۱00 میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرات مرکبات و 
کیوی خبر داد.محمدرضا شعبانی با بیان اینکه وضعیت تولید مرکبات 
در سالجاری بسیار مطلوب است، به مهر اظهارداشت: پیش بینی می 
شود امسال بیش از 2.5 میلیون تن مرکبات در استان مازندران تولید 
شود.وی اضافه کرد: وضعیت تولید  کیوی نیز امسال مناسب است و 
محصول هم از نظر کیفیت و هم تناژ شرایط خوبی دارد.رئیس اتحادیه 
باغداران استان مازندران پیش بینی کرد: امسال حدود ۱۸0 تا 200 
هزار تن کیوی در مازندران تولید شود.شعبانی درباره اینکه اگر دوباره 
مانند سال قبل با سرمازدگی مواجه شویم آیا آمادگی مقابله با آن وجود 
دارد که به اندازه سال گذشته دچار خسارت نشویم؟، گفت: اگر در 
سطح وسیع شاهد افت دمای شدید باشیم کار زیادی نمی شود انجام 

داد چون باغات روباز هستند و میوه ها آسیب پذیرند.

قیمت طال تقویت شد

با تغییر تمرکز سرمایه گذاران به سوی داده های تورم که در روز جمعه 
منتشر می شود، قیمت طال نزدیک به باالترین قیمت های دوهفته 
اخیر خود تثبیت شد.به گزارش مهر ، با تغییر تمرکز سرمایه گذاران 
به سوی داده های تورم که در روز جمعه منتشر می شود و احتماال 
سرنخ های بیشتری در مورد سیاست گذاری های مالی بانک مرکزی 
ارائه خواهد کرد، قیمت طال نزدیک به باالترین قیمت های دوهفته 
اخیر خود تثبیت شد.پس از چهار جلسه پی درپی معامالت همراه با 
سود، اسپات گلد پس از این که در معامالت امروز به قیمت ۱2۹۷.۴0 
دالر رسید در قیمت ۱2۹۱.3۴ دالر تثبیت شد. پیش خرید طالی 
آمریکا هم با رشدی 0.۷ درصدی به قیمت هر اونس ۱2۹۸ دالر رسید.

فواد رزاق زاده، تحلیل گری از فورکس دات کام، می گوید: اگر داده های 
تورم از آن چه انتظار می رفت بیشتر باشد یا الاقل به سطح مورد انتظار 
برسد، این می تواند باعث تقویت دالر شود که در نتیجه طال افت خواهد 
کرد. صورت جلسه های جلسه ماه سپتامبر بانک مرکزی آمریکا نشان 
مورد  در  طوالنی  بحث هایی  بانک  این  سیاست گذاران  که  می دهد 
چشم انداز افزایش نرخ بهره داشته اند.طال نسبت به افزایش نرخ بهره 
بسیار حساس است چراکه این کار باعث تقویت قیمت دالر می شود که 

ارزش این فلز گران بها هم با آن سنجیده می شود.

35 هزار واحد مسکونی خالی 
در منطقه یک تهران

بیش از 35 هزار واحد مسکونی تنها در یک منطقه از پایتخت، خالی 
از سکنه است که پیش بینی می شود این خانه های گران تهران، دوره 
رکود طوالنی مدتی را پیش رو دارند.به گزارش ایلنا، آخرین گزارش 
های مرکز آمار نشان می دهد که در سطح کشور چیزی نزدیک به 5 
میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و خانه دوم وجود دارد. از سوی 
دیگر در حالی که به ازای 2۴ میلیون خانوار، 2۷ میلیون خانه وجود 
دارد اما هنوز تقاضای قابل توجهی در بازار مسکن بی پاسخ مانده و ۱۹ 
میلیون نفر در بد مسکنی مطلق زندگی می کنند.این آمارها نشانگر 
یک بی عالتی شهری هستند به طوری که بررسی های وزارت راه و 
شهرسازی نشان می دهد؛ تفاوت قیمت مسکن در باال و پایین شهر به 
حداقل به 5 برابر می رسد و عدم قدرت خرید مردم باعث خالی ماندن 
خانه های لوکس شده است و تنها در منطقه یک تهران 35 هزار واحد 
مسکونی خالی از سکنه است و به دلیل قیمت باال، مشتری ندارد.

تعبیر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از این شرایط مسکن در 
کشور یک انحراف گسترده از تعادل است که ادامه این روند در حوزه 
های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بحران آفرین خواهد بود.طبق گفته 
کارشناسان و تایید مسئوالن اقتصادی و مسکنی کشور، امسال هر چند 
که واحدهای کم متراژ و متناسب با قدرت خرید دهک های متوسط به 
رونق نسبی خواهند رسید اما بازار خانه های لوکس همچنان در رکود 
خواهد بود. در این میان سرمایه نهادهای پر قدرتی مانند بانک ها که در 
دوران اوج سوداگری بازار مسکن و افزایش قیمت های 500 درصدی 
به این حوزه ورود پیدا کردند، محبوس خواهد ماند. نهادهایی که خود 
یکی از متهمان ردیف اول گرانی مسکن در سال های ۸۴ تا ۹2 و رکود 

این بازار از سال ۹2 تا به امروز هستند.     

مذاکرات با برندهای معروف برای تولید گوشی همراه 

وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات درباره تولید گوشی های تلفن همراه 
از سوی برندهای معروف در داخل کشور گفت: مذاکرات صورت گرفته 
است و منتظر پیشنهادات شرکت ها هستیم.محمدجواد آذری جهرمی ، 
در پاسخ به این سوال که آیا برای تولید موبایل در ایران  با این برندهای 
معروف مذاکره ای شده است یا خیر،به ایلنا گفت: بله، این اتفاق صورت 
گرفته است.وی تاکید کرد:  این کار در راستای مقابله با قاچاق کاال 
صورت خواهد گرفت اما مستلزم آن است که ما  شرایط را برای تولید 
کنندگان تسهیل کنیم .وزیر ارتباطات و فن آروی ارتباطات  خاطر نشان 
کرد: به لحاظ اقتصادی باید شرایط موجود را بررسی  و به قول معروف 
دو دوتا ،  چهار تا را مشخص کنیم.وی خاطر نشان کرد: باید   شرایطی 
را فراهم کنیم که تولید کنندگان گوشی با توجه به بازار گسترده ای 
که در ایران وجود دارد خط تولیدشان را در کشورمان ایجاد کنند و از 

طرفی  صادرات به منطقه را هم داشته باشند.

قائم مقام بانک مرکزی ؛

شرایط هنوز برای تک نرخی شدن 
ارز مهیا نیست

باید  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  مقام  قائم 
اوضاع  و  کالن  اقتصاد  حوزه  در  حساسیت ها 
بین المللی برای یکسان سازی نرخ ارز، لحاظ شود 
گفت:مالحظاتی وجود دارد که ناگزیریم رعایت 
کنیم.اکبر کمیجانی در پاسخ به این سوال که 
قیمت نفت و سهم درآمدهای نفتی در بودجه 
سال ۹۷ کل کشور کاهش یافته و بسیاری نگران 
کاهش درآمدهای ارزی دولت و به تبع آن تعویق 
یکسان سازی نرخ ارز هستند، به مهرگفت: این 
موضوع بسیار مهمی است و در راستای اصالح 
قیمتها و احیانا جلوگیری از برخی اختالل قیمتی 
که ارز دونرخی در نظام قیمتی ایجاد می کند، از 
موضوعات اولویت دار بانک مرکزی است.قائم مقام 
بانک مرکزی افزود: البته باید این مالحظه را هم 
در نظر داشت که مجموعه شرایط اقتصاد کالن 
و اوضاع بین المللی ایران،باید  در یک وضعیت 
اطمینان بخشی قرار داشته باشد تا وقتی که به 
سمت نرخ ارز واحد حرکت می کنیم، اطمینان 
باشد. داشته  وجود  آن  پایداری  و  ماندگاری  از 

این  اگر  صورت  این  غیر  در  کرد:  تصریح  وی 
حساسیت های مورد نظر، به طور جدی لحاظ 
نشده و یکسان سازی نرخ ارز صورت گیرد؛ این 
می شود. مشکل ساز  و  می خورد  هم  به  تعادل 

کمیجانی ادامه داد: باالخره مالحظاتی هست که 
ناگزیر هستیم در فرآیند یکسان سازی نرخ ارز به 

آن توجه کنیم.

معاون حجتی اعالم کرد؛

3۱ هزارتن گندم دوروم برای 
نخستین بار به ایتالیا صادر شد

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 
برای نخستین بار در کشور 3۱ هزار تن گندم 
دورم با کیفیت، به کشور ایتالیا که مهد پاستای 
یزدان   ، مهر  گزارش  شد.به  صادر  است  جهان 
سیف با اشاره به اینکه در شش ماه نخست امسال 
۱20 هزارتن آرد، از ایران به کشورهای منطقه 
و اروپا صادر شده است افزود: سال گذشته در 
مجموع میزان آراد صادراتی از کشور 2۷ هزار 
تن بوده است .مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران 
گفت: براساس گزارش های موجود در شش ماه 
اول امسال میزان صادرات آراد، مشتقات اراد و 
گندم شامل انواع شیرینی و نان به میزان ۴00 
هزار تن صادر شده است که از این میزان 65 
هزار تن گندم بوده است .سیف با بیان اینکه برای 
صادرات یک میلیون تن گندم مازاد به کشورهای 
منطقه و اروپا برنامه ریزی شده است افزود: در 
صورت افزایش میزان صادرات گندم مازاد شاهد 
رونق کارخانجات آردسازی در کشور خواهیم بود 
و می توانیم از تمام ظرفیت آرد سازی موجود 
در کارخانجات استفاده کنیم.وی افزود: هم اکنون 
22 میلیون تن آراد در کارخانجات کشور تولید 
ایران  دولتی  بازرگانی  .مدیرشرکت  شود  می 
ایران،  جانبه  سه  پروتکل  اجرای  از  همچنین 
صادرات  افزایش  زمینه  در  قزاقستان  و  روسیه 
گندم خبرداد و گفت: با همکاری سه جانبه امکان 
صادرات گندم به ویژه گندم دورم ساالنه به ۷00 

هزار تن خواهد رسید.

تعطیلی بیش از ۲50 آرایشگاه زنانه 

نایب رئیس اتحادیه آرایشگرهای زنانه از تعطیلی 
26۴ آرایشگاه زنانه بدون مجوز در شش ماه اول 
سال جاری خبر داد.شهربانو عابدی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: شناسایی و جلوگیری از فعالیت 
مهم ترین  از  یکی  آرایشگاه  بنام  مراکزغیرمجاز 
دغدغه های اتحادیه در جهت حفظ منافع اعضای 
صنفی خود  و محسوب می شود چرا که در بسیاری 
از موارد فعالیت این افراد از نظر مالی و اعتباری به 
اعضای صنف خدشه وارد می کند.وی با بیان اینکه 
در بسیاری موارد واحدهای غیرمجاز به فعالیت در 
مراکز مسکونی می پردازند، گفت: بر همین اساس 
ورود و به این اماکن با دشواریهای متعدد همراه 
است که اثر بخش ترین راهکار  جلوگیری از فعالیت 
این مراکز باهمکاری و تعامل دستگاههای متولی 
ومراجع  قضائی امکان پذیر است که درخواستی 
در این خصوص به دادستانی فرهنگ و رسانه ارائه 
شد و به هر حال تالش های ما در این عرصه ادامه 
داشته  ودر سال گذشته تاکنون  بیش از ۱500 

واحد صنفی غیرمجاز را شناسایی کرده ایم.

گردش مالی ۶000 میلیاردی 
لیزینگ های خودرو

شرکت های  عملیات  از  زیادی  حجم  حالی  در 
لیزینگ رسمی و دارای مجوز در بازار به واگذاری 
خودرو اختصاص دارد که این شرکت ها حدود 
مالی  گردش  سال  در  تومان  میلیارد   6000
دارند.به گزارش ایسنا، در حال حاضر حدود 33 
شرکت لیزینگ در کشور مجوز قانونی دارند که 
بادوام، خودرو و  در بخش هایی شامل کاالهای 
فعالیت  اقالم سنگین  ماشین آالت و همچنین 
می کنند. با این حال عمده تسهیالت به دلیل 
وجود تقاضا لیزینگی روانه حوزه خودرو می شوند.

بر اساس آخرین آمار دریافتی از  وضعیت مالی 
شرکت های لیزینگ خودرو آنها در سال گذشته 
مالی  گردش  تومان  میلیارد   6000 حدود 
عملکرد  آمار  که  است  حالی  در  داشته اند.این 
لیزینگ نشان می دهد که شرکت های  صنعت 
فعال در سال ۱3۹5 حدود ۴000 میلیارد تومان 
تسهیالت خرید کاال به مشتریان واگذار کرده اند .

خبر عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تجارت خبر
منطقه ای یکی از ضرورت های روز جمهوری 
اصول  حفظ  با  گفت:  است،  ایران  اسالمی 
شود. دنبال  باید  منطقه ای  تجاری  تعامل 

به  توجه  با  اینکه  مورد  در  آل اسحاق  یحیی 
گسترش  فکر  به  باید  دنیا  اقتصادی  شرایط 
زمینه های  باید  یا  بود  منطقه ای  روابط 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی را بوجود 
منطقه ای  تجارت  گفت:  فارس  به  آورد، 
اسالمی  جمهوری  روز  ضرورت های  از  یکی 

ایران و همچنین یکی از مسیرهای انتخابی 
امر تجارت شده  دنیا در  کشورهای مختلف 
موافقت نامه های  بررسی  در  بطوریکه  است 
کشورهای  بین  تجاری  روابط  و  بین المللی 
این  در  که  می شود  مشاهده  مختلف، 
به  جدی  بسیار  جهت گیر های  موافقتنامه ها 

قراردادهای  و  منطقه ای  پیمان های  سمت 
منطقه ای و تعامالت تجاری منطقه ای وجود 
دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان 
تعامالت  با  اولیه رشد و توسعه  اینکه هدف 
به  بیشتر  منطقه ای  پیمان های  و  منطقه ای 
افزود: لذا این پیمان ها یک  نتیجه می رسد، 

است  منطقه ای  و  جهانی  کلی  جهت گیری 
متعدد گسترش  به دالیل  ایران هم  برای  و 
روابط تجاری منطقه ای مزیت است که باید 
این  دهد.  توسعه  را  آن  فرصت  اولین  در 
فعال اقتصادی گفت: هاب بودن در منطقه، 
موقعیت ترانزیت کاال، موقعیت چهار فصل و 
اشتراکات  و  فرهنگی  روابط  انرژی،  موقعیت 
که  است  دالیلی  جمله  از  امنیتی  حوزه  در 
گسترش روابط تجاری منطقه ای را برای ما 

با اهمیت می سازد. 

6 مزیت تعامالت اقتصادی منطقه ای برای ایران

مقایسه وضعیت بودجه خانوار نشان می دهد 
پنج سال گذشته همواره هزینه خانوارها  در 

بیش از درآمد ماهیانه آنها بوده است.
به گزارش مهر، بررسی و مقایسه میزان بودجه 
اعم از درآمد و هزینه خانوار در مناطق شهری 
آن  از  حاکی  کنون  تا   ۱3۹0 سال  از  کشور 
خانوار  ماهیانه«  »درآمد  متوسط  که  است 
از حدود یک میلیون و 3۹3 هزار تومان در 
هزار   26۹ و  میلیون   3 حدود  به   ۹0 سال 
در  است؛  یافته  افزایش   ۹5 سال  در  تومان 
حدود  از  خانوار  ماهیانه«  »هزینه  حال  عین 
یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان به بیش از 3 
گذشته  سال  در  تومان  هزار  و 2۷5  میلیون 
بررسی  و  مرکزی  بانک  آمار  به  رسید.نگاهی 
هر  تفکیک  به  خانوار  هزینه   - درآمد  میزان 
سال نشان می دهد، »متوسط درآمد ساالنه« 
یک خانوار شهری در سال ۱3۹0 حدود ۱6 
میلیون و ۷۱۹ هزار و ۷00 تومان و »متوسط 
هزینه ساالنه« نیز ۱۷ میلیون و 3۹2 هزار و 
600 تومان بوده است. این آمار نشان می دهد 
هر خانوار ایرانی در سال ۹0 در ازای درآمد 
به  تومان،  هزار  و3۹3  میلیون  یک  ماهیانه 
میزان یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان هزینه 
به  نسبت  خانوار  درآمد  یعنی  است.  داشته 
سال  در  است.همچنین  بوده  منفی  هزینه 
۱3۹۱ متوسط درآمد ناخالص ساالنه خانوار به 

حدود 20 میلیون و ۹05 هزار و ۹00 تومان 
و درآمد ماهیانه به یک میلیون و ۷۴2 هزار و 
200 تومان رسید؛ در مقابل نیز متوسط هزینه 
ساالنه خانوار حدود 2۱ میلیون و 65۴ هزار 
تومان و هزینه ماهیانه یک میلیون و۸0۴ هزار 
و500 تومان بود.مشاهدات آماری از وضعیت 
بودجه خانوار در سال ۱3۹2 نیز حکایت از آن 
دارد که متوسط درآمد ساالنه خانوار در این 
حدود 2۷ میلیون 6۸6 هزار و ۷00 تومان و 
متوسط هزینه ساالنه نیز 2۸ میلیون و ۴۴6 
به عبارتی هر  اعالم شد.  تومان  هزار و 200 

خانوار ایرانی در ازای درآمد ماهیانه 2 میلیون 
و 30۷ هزار تومانی، حدود 2 میلیون و 3۷0 
هزار تومان هزینه کرده است.در سال ۱3۹3 
نیز هزینه خانوار همچنان بیش از درآمد بود 
به طوریکه متوسط درآمد ساالنه خانوار حدود 
مقابل  در  و  تومان  هزار  و 3۸2  میلیون   3۱
و  میلیون   32 خانوار  ساالنه  هزینه  متوسط 
۸۷6 هزار تومان بود؛ به این معنا که درآمد 
ماهیانه خانوار در این سال 2 میلیون و 6۱5 
هزار تومان و هزینه ماهیانه خانوار 2 میلیون و 
۷3۹ هزار تومان برآورد شد.اما در سال ۱3۹۴ 

به  بود  برابر  خانوار  هزینه  و  درآمد  میزان 
طوریکه هر خانوار ایرانی در این سال در ازای 
2 میلیون و ۹3۸ هزار و 200 تومان درآمد، 
معادل 2 میلیون و ۹3۸ هزار و ۸00 تومان 
هزینه کردند که می توان گفت در سال ۱3۹۴ 

میزان دخل و خرج خانوار برابر شد.
به گزارش مهر،متوسط درآمد ساالنه خانوار در 
و 25۸  میلیون  معادل 35  نیز،  سال ۱3۹۴ 
هزار و 600 تومان و متوسط هزینه ساالنه 35 
میلیون و 265 هزار و ۱00 تومان برآورد شد.در 
متوسط  بین  مجدد   ۱3۹5 سال  در  نهایت 
شکاف  یک  خانوار  هزینه  متوسط  و  درآمد 
سال  این  در  که  حالی  در  شد؛  ایجاد  اندک 
متوسط درآمد ساالنه از حدود 3۹ میلیون و 
23۷ هزار تومان بود اما میزان هزینه ساالنه به 
3۹ میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافت.

با این حال درآمد ماهیانه هر خانوار به طور 
متوسط در سال گذشته 3 میلیون و 26۹ و 
۸00 تومان و هزینه ماهیانه نیز 3 میلیون و 
2۷5 هزار تومان بود.با این حال بررسی آمار 
پنج ساله دخل و خرج خانوار در نیمه دهه ۹0 
نشان می دهد هر چند به طور طبیعی ساالنه 
اما  میزان درآمد و هزینه خانوار رشد داشت 
از  بیش  میزان »هزینه« همواره  در هر سال 

»درآمد« بوده است.

»درآمد« کمتر از »هزینه«ماهیانه نشان می دهد ؛

خانوارها زیر بار سنگین هزینه 

تراز تجاری کشور منفی 4 ميليارد دالر شد  مسکن اجتماعی نباید به تجميع فقر کمک کند

در  کشور  خارجی  تجارت  آمارهای  جزییات 
نیمه نخست سال نشان می دهد، با رشد ۱5 
درصدی واردات و افت 3درصدی صادرات تراز 
تجاری کشور حدود ۴ میلیارد دالر منفی شده 
است.بر اساس جزئیات آمارهای تجاری خارجی 
کشورمان در شش ماهه نخست سال جاری، در 
حالی ۱۷ میلیون تن کاال به ارزش 23.6 میلیارد 
مشابه  مدت  در  که  شد  وارد  کشور  به  دالر 
سال قبل تنها ۱5.۹ میلیون تن کاال به ارزش 
20.۴ میلیارد دالر کاال وارد ایران شده بود. به 
این ترتیب واردات به لحاظ وزنی ۷.۹ درصد و 
به لحاظ ارزش دالری بیش از ۱5 درصد رشد 
نخست  نیمه  در  دیگر  از سوی  است.  داشته 
سال جاری بیش از 5۸ هزار تن کاال به ارزش 
در  شده،  محقق  صادرات  دالر  میلیارد   20.5
حالی که در مدت مشابه سال ۹5، رقم صادرات 
کشور بیش از 6۱ میلیون تن کاال و  به ارزش 
2۱.2 میلیارد دالربوده است. به این ترتیب تراز 
تجاری کشور با رقم منفی 3.۹ میلیارد دالری 
در آستانه منفی ۴ میلیارد دالر قرار گرفته و 
این تراز تجاری یک رکورد بسیار نامناسب در 
طی دو سال اخیر به حساب می آید.به این نکته 
توجه داشته باشیم که قبل از سال ۹۴ همواره 
تراز تجاری کشور منفی بوده و واردات از صادرات 
افت شدید  با  پیشی می گرفت.  در آن سال 
واردات)بیش از ۱0 میلیارد دالر(  و افزوده شدن 
میعانات گازی به عنوان یک ردیف تعرفه مستقل 
در فهرست کاالهای صادراتی، تراز تجاری کشور 

حدود ۹00 میلیون دالر مثبت شد. در واقع در 
سال ۹۴ بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات 
گازی نه تنها تراز تجاری کشور مثبت نمی شد، 
بلکه تراز تجاری کشور نیز نسبت به سال ۹3 به 
میزان تقریبا زیادی افت می کرد. گفتنی است، 
همین روند در سال ۹5 نیز ادامه پیدا کرد و 
تراز تجاری ایران با  رقم حدودی 2۴0 میلیون 
است  نکته ضروری  این  ماند.ذکر  دالر مثبت 
که با تغییر وضعیت در تجارت خارجی کشور، 
انتخابات اخیر ریاست  در ماههای منتهی به 
جمهوری  تراز تجاری  از سوی دولت  اعالم 
نشد و بحثهای مختلفی در این باره در رسانه ها 
شکل گرفت. اما در دو ماه اخیر با انتشار جزییات 
آمارهای تجارت خارجی و مشخص شدن منفی 
شدن میلیارد دالری تراز تجاری، هیچ واکنشی 
مشخصی از سوی مسئوالن دولتی درباره دالیل  
این چالش مشاهده نشد.در حال حاضر نیز تراز 
تجاری کشور، اعم از ارزش کاالهای صادراتی و 
حجم و ارزش واردات وضعیت نامناسبی داشته  
و این شاخص مهم اقتصادی در آستانه رکورد 
جدید منفی شدن با رقم ۴ میلیارد دالر قرار دارد.
گفتنی است، چندی قبل علی آبادی فراهانی از 
مسئوالن ارشد وزارت صنعت و مدیر کل دفتر 
گفتگوی  یک  در  واردات،  و  صادرات  مقررات 
رادیویی در خصوص علل منفی شدن تراز تجاری 
کشور در 5 ماهه نخست سال، تنها به بیان این 
موضوع بسنده کرده بود که برای مشخص شدن 

تراز واقعی کشور باید تا پایان سال منتظر ماند. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تاکید 
دستگاههای نظارتی و دولت بر اجرای طرح 
مسکن اجتماعی گفت: در مسکن اجتماعی 

نباید به تجمیع فقر کمک کرد.
در  مظاهریان  حامد  مهر،  گزارش  به 
در  که  توصیه ای  گفت:  خبرنگاران  جمع 
می  دنبال  و  دارد  وجود  مسکن اجتماعی 
اجتماعی  مسکن  در  که  است  این  شود 
باید  بلکه  کرد؛  فقر کمک  تجمیع  به  نباید 
و  کوچک  تعداد  در  را  مسکن اجتماعی 
پراکنده بدون آنکه به اختالف طبقاتی دامن 
بزند احداث کرد.معاون وزیر راه و شهرسازی، 
از  مهندسی  حرفه  به  ورود  آزمون  افزود: 
مجموعه آزمون های ورود به حرفه مهندسی 
از  بیش  دوره  این  در  که  است  ساختمان 
اند.معاون  کرده  شرکت  نفر  هزار   ۱۴5

مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با 
اشاره به رشد ۱0 درصدی شرکت کنندگان 
نسبت به دوره قبلی ازمون که در اسفندماه 
یادآورشد:  بود،  شده  برگزار  گذشته  سال 
در  مهندسی  حرفه  به  ورود  آزمون های 
عمران،  شهرسازی،  معماری،  رشته  هفت 
تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، ترافیک 
آزمون   6 همچنین  است.  نقشه برداری  و 
ورود به حرفه کاردانان و یک رشته معماران 
دارد که در  این دوره وجود  تجربی هم در 
مجموع 20 آزمون در سراسر کشور در ۸۷ 
حوزه آزمونی در حال برگزاری است.معاون 
وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: بیش از ۱۴5 
اند و  آزمون شرکت کرده  این  نفر در  هزار 
نتایج آزمون تستی هفته اول دی ماه اعالم 

خواهد شد.

رییس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا با 
بیان اینکه پیشرفت فناوری های نوین شرایط 
بازار فراهم  را برای عرضه خودروهای برقی به 
کرده و خودروسازان داخلی نیز برای اینکه از بازار 
عقب نباشند باید برای طراحی خودروها جدید 
اقدام کنند، گفت که در این راستا و برای اولین 
بار خودرو برقی تولید داخل تا پایان سال وارد 
بازار می شود.سیدمحمدعلی سید ابریشمی در 
حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو در 
یزد به ایرنا افزود: استان یزد از ظرفیت باالیی 
برای قطعه سازی خودرو و دیگر صنایع وابسته 
به خودروسازی برخوردار است.وی گفت :یزد از 
قطب های مهم صنعت کشور است و در برخی 
صنایع، رتبه های برتر کشور را دارد که در زمینه 
تولید قطعات خودرو نیز با توجه زیرساخت و 
استان  این  در  مناسبی  بستر  موجود،  امکانات 
خودروهای  قطعات  تولید  در  همکاری  برای 
باعث  مهم  این  تحقق  که  دارد  وجود  داخلی 
استان  این  در  پویا  اشتغال  و  اقتصادی  رونق 
می شود.وی در خصوص همکاری شرکت های 
خودروسازی خارجی با ساپیا در دوره پسابرجام 
نیز گفت: شرکت نیسان که پیش از این بازار 
ایران را به خاطر بازار آمریکا و اعمال تحریم ها 
ترک و خسارت زیادی به شریک تجاری خود 
در ایران وارد کرده بود، در رایزنی های چندماه 
های اخیر موافقت کرده تا محصوالت این شرکت 
شود.رییس  تولید  ایران  در  مستمر  صورت  به 

هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: 
همچنین شرکت نیسان به خاطر تامین قطعات 
یدکی لطمه زیادی به کشور وارد کرد اما اخیرا 
با توجه به محدودیت های که دولت قائل شده، 
با نیسان شرایط ویژه ای دیده که  در مذاکره 
بایستی این شرکت با شرکت تولیدکننده داخلی 
کرد:  نشان  خاطر  کند.سیدابریشمی  همکاری 
انتظار یک شرکت تجاری این است در شرایط 
باشد  ما  تجاری  شریک  بازار،  رکود  یا  رونق 
درست نیست شریک تجاری در زمان های که 
منافعش ایجاب می کند همکاری و در شرایطی 
بازار سخت می شود، کشور  در  که حضورش 
را ترک کند.وی در خصوص مذاکره با شرکت 
های خودروساز کیا)کره جنوبی( نیز گفت: این 
شرکت در زمانی که محصوالتش را به راحتی 
چندان  کند،  وارد  ایران  بازار  در  توانست  می 
عالقه ای برای همکاری با ایران نداشت ولی با 
توجه به شرایط جدید ابرازتمایل کرده که چند 
محصولش را در شرکت پارس خودرو تولید کند.

سیدابریشمی یکی از معضالت کشور را آلودگی 
های زیستی محیطی در برخی شهرها دانست که 
زندگی را برای مردم سخت کرده و یادآور شد: 
وجود خودروهایی که میزان مصرف سوخت باال 
دارد و یا ناقص می سوزند از عوامل این آلودگی 
هاست که به همین دلیل دولت ها در تصمیم 
گیری های خود به این جمع بندی رسیده اند 
برای  را  بهتری  باید شرایط محیط زیست  که 

مردم فراهم کنند.وی ادامه داد: پیشرفت فناوری 
خودروهای  عرضه  برای  را  شرایط  نوین  های 
برقی به بازار فراهم کرده و خودروسازان داخلی 
نیز برای اینکه از بازار عقب نباشند باید برای 
طراحی خودروها جدید اقدام کنند زیرا تا پنج 
سال آینده خودروهای برقی سهم قابل توجهی 
از بازار خودرو را در اختیار می گیرد.وی اضافه 
خودروساز  های  شرکت  از  برخی  اکنون  کرد: 
اروپایی تصمیم گرفته اند برای سال های 2020 
تا 2022 تولید خودروهای درون سوز را متوقف و 
تنها خودرو برقی تولید کنند.رییس هیات مدیره 
گروه خودروسازی سایپا افزود: تا سال 2050 اکثر 
خودروهای که در اختیار مردم قرار می گیرد، 
خودروها  این  و  بود  خواهد  برقی  خودروهای 
انبوه  تولید  و  جدید  تکنولوژی  توسعه  بخاطر 
ارزانتر از خودروهای درون سوز به دست مصرف 
کنندگان می رسد.سیدابریشمی اضافه کرد: در 
عنوان  به  برقی  تیبای 2  خودرو  راستا  همین 
نخستین محصول این شرکت به صورت نمونه 
در سال جاری تولید می شود که برای تولید 
انبوه باید دو اقدام مهم انجام شود یکی ایجاد زیر 
ساخت ها الزم مربوط به دولت و دیگری کاهش 
سود و عوارض گمرکی واردات قطعات مربوط به 
خودروهای برقی است.وی خاطر نشان کرد: اگر 
این اقدامات به موازات هم در کشور انجام شود، 
شرایط مناسبی برای عرضه خودروهای برقی در 

کشور فراهم خواهد شد.

رشد 22 درصدی تولیدات سایپا در سال جاری
عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا نیز 
در گفت و گو با ایرنا با بیان افزایش 5۸ درصد 
افزود:  گذشته  سال  در  شرکت  این  تولیدات 
تولیدات این شرکت در سالجاری نیز تا کنون 
حمایت  صورت  در  و  داشته  رشد  درصد   22
بانکی  تسهیالت  ارائه  شرایط  بهبود  و  دولت 
میزان تولید قابل افزایش است.معصوم نجفیان 
با بیان اینکه سازندگان قطعات خودرو باید از 
افزود:  شوند،  مالی  منابع  تامین  دولت  سوی 
دولت باید خودروسازان داخلی را مورد حمایت 
قرار داده و به بانک ها دستور دهد تا از بنگاه 
های اقتصادی بزرگ حمایت کنند.وی با بیان 
اینکه در زنجیره تامین قطعات خودرو نزدیک 
به ۷00 سازنده وجود دارد، افزود: ما سازندگان 
ضعیف در زنجیره خود را حمایت کردیم تا در 
زنجیره تولید مشکلی ایجاد نشود.نجفیان اضافه 
کرد: در سالجاری سعی شد منابع مالی برای 
سازندگان ضعیف تامین شود زیرا آنها شریک 
تجاری ما هستند و مشکالت آنها برای شرکت 
های خودرو ساز ایجاد مشکل می کند.مدیرعامل 
سازه گستر سایپا با بیان اینکه ارتباط صنعت و 
دانشگاه باید تقویت شود، افزود: ژاپن و آلمان بعد 
از جنگ جهانی دوم سه ضلع مثلت تولید کننده 
و مصرف کننده و دولت تشکیل دادند و فرهنگ 
تولید ملی را سرلوحه کارها قرار داده و در فرهنگ 

خود نهادینه کردند.

برای رقابت با خودرو سازان خارجی و مقابله با آلودگی هوا؛

خودرو برقی تولید داخل وارد بازار می شود



تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید . 
باربارا دی آنجلیس

عاشق مفلس اگر قلب و دلش کرد نثار 
 مُکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست

عاقبت دست بدان سر و بلندش برسد 
 هر که را در طلبت همت او قاصر نیست

امروز با حافظ

کتاب »خانواده مسلمان و فضای مجازی« 

منتشر شد

کتاب »خانواده مسلمان و فضای مجازی« به قلم 
سعیدرضا عاملی چاپ و عرضه شد.

به گزارش  مهر، دفتر نشر فرهنگ اسالمی به 
تازگی کتاب »خانواده  مسلمان و فضای مجازی« 
را به قلم سیدسعید رضا عاملی رئیس دانشکده 
مطالعات جهان، استاد گروه ارتباطات دانشکده 
جدید  عضو  و  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم 

شورای عالی فضای مجازی منتشر کرده است.
دغدغه  اصلی نویسنده این کتاب بهره گیری از 
فضای مجازی برای توسعه و پیشرفت و تسهیل 
زندگی مردم و ارتقای فرهنگ و تصحیح روابط 

بین فرهنگی در سطح ملی و بین المللی است.
این اثر با هدف بازتعریف فضای مجازی مفید، 
موثر، سالم و پویا برای خانواده مسلمان نوشته 
به  هم  مباحث،  این  پرتو  در  تا  است  شده 
جنبه های آموزشی برای چگونگی استفاده از این 
فضا پرداخته شود و هم خانواده ها با ظرفیت ها 
و خطرات و آسیب های فضای مجازی نسبت به 
اعضای خانواده خود در گروه های سنی و جنسی 

متفاوت آشنا شوند.
کتاب 360 صفحه ای »خانواده مسلمان و فضای 
مجازی« در شمارگان ۱000 نسخه و با بهای 23 
هزار تومان از سوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

منتشر و روانه کتابفروشی ها شده است.
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اوقات شرعی

فیلم »سویوق« ساخته برادران ارک در بیستمین جشنواره 
داستانی  فیلم های  بخش  در  مذهب  فیلم  بین المللی 
در  ارک  برادران  ساخته  »سویوق«  در  آمد.   نمایش  به 
بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مذهب امروز در بخش 
فیلم های داستانی به نمایش در می آید و توسط هیات 

داوران جشنواره مورد داوری قرار می گیرد.
برادران ارک، پیش از آنکه در سال جاری، با فیلم کوتاه 
»حیوان« جایزه دوم سینه فونداسیون جشنواره کن را از آن 
خود کنند، فیلم بلند »سویوق« را به زبان آذری با اتکاء کامل 
به دست اندرکاران آذری ساختند. »سویوق«، پس از نمایش 
موفق در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم نوجوان 
در همدان در سال ۱3۹۴، در نخستین نمایش جشنواره ای 
در خارج از کشور، در جشنواره شانگ های ، به بخش رقابتی 
استعدادهای جدید آسیایی راه یافت و نامزد دریافت جوایز 
بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمبردار 
شد.گفتنی است عالوه بر »سویوق« که با پخش کنندگی 
بنیاد سینمایی فارابی در جمع ۱2 فیلم بلند داستانی قرار 
دارد، فیلم مستند »۱5۷A« به کارگردانی بهروز نورانی پور 
و فیلم های کوتاه »فقط مادر من باش« به کارگردانی رقیه 
توکلی و »سایه های سپید« به کارگردانی مهدی امینی نیز 
مورد قضاوت داوران بخش های مختلف قرار خواهند گرفت.

فیلم »سویوق« در ایتالیا 
روی صحنه رفت

با  آسیاپاسیفیک  سینمایی  جوایز  نهایی  نامزدهای 
حضور دو نماینده از سینمای ایران در بخش بهترین 
این هم  از  و پیش  اعالم شد  بازیگر مرد  و  بلند  فیلم 
فیلم »اسکی باز« فریدون نجفی در بخش بهترین فیلم 
بلند جوانان این رویداد به عنوان نامزد معرفی شده بود.

سینمایی  جوایز  دوره  یازدهمین  نهایی  نامزدهای   
آسیاپاسیفیک در حالی اعالم شد که در بخش بهترین 
فیلم »لِرد« ساخته محمد رسول اُف و در شاخه بهترین 
بازیگر مرد این رویداد سینمایی، نوید محمدزاده برای 
بازی در فیلم »بدون تاریخ بدون امضاء« نامزد کسب 

جایزه شده اند.
»عصبانی  فیلم  برای  هم   ۹3 سال  محمدزاده  نوید 
سینمایی  جوایز  مرد  بازیگر  بهترین  نامزد  نیستم« 

آسیاپاسفیک شد.
در شاخه بهترین فیلم عالوه بر »لِرد« از ایران، فیلم های 
»فرشته ها سفید می پوشند« به کارگردانی »ویوین کو« 
از چین، »یک موجود آرام« ساخته »سرگی الزنیتسا« 
به  لیتوانی و هلند(، »کشور شیرین«  )فرانسه، آلمان، 
کارگردانی »وارویک تورنتون« )استرالیا( و »فاکسترات« 
رقابت  اصلی  جایزه  کسب  برای  مائوز«  »ساموئل  از 

می کنند.

نوید محمدزاده نامزد جوایز 
آسیاپاسیفیک شد 

حامد عنقا نویسنده سریال »قلب یخی« در گفت وگو با 
فارس درباره فیلم نامه فصل دوم سریال »شهرزاد« گفت: 
از نظر فیلم نامه کار  را  این سریال  به شخصه فصل دوم 
موفقی نمی دانم، اما این به این معنا نیست که کشش قصه 

و جذابیت هایش کمتر بوده است.
وی ادامه داد: می توانم بگویم به جهت تکنیک های فیلم 
قصه ها خیلی  از  بخشی  روایت  در  تفاوت  و  نویسی  نامه 
متفاوت تر از فصل اول بود، اما اثری که ما به عنوان شهرزاد 
می بینیم در فصل یک دارای حس متفاوتی بود که ارتباط 

حسی خوبی هم با مخاطب برقرار کرده بود.
نویسنده سریال »تنهایی لیال« گفت: ممکن است فصل 
دو »شهرزاد« در فیلم نامه به جهت تکنیکی اثر درخور و 

بهتری باشد، اما حال فصل یک همراهش نبود.
وی درباره اینکه فکر می کنید این روال در فصل سه هم 
ادامه خواهد داشت، گفت: بله آنهم به این دلیل که فصل 
ارتباط  و  خونگرمی  آن  و  نیست  دو  فصل  از  سه جدای 
حسی خوبی که کاراکترها با هم و مخاطب با آنها برقرار 
می کرد در فصل دو بین روابط و ساختار فیلم نامه ای گم 

شد.
سریال »شهرزاد« به نویسندگی و کارگردانی حسن فتحی 
در دو فصل برای شبکه نمایش خانگی تولید و توزیع شد.

فیلمنامه فصل دوم »شهرزاد« 
موفق نبود 

سيامک احصایی با »آکواریوم« به تئاتر شهر می آید
سیامک  کارگردانی  به  »آکواریوم«  نمایش 
به  تاالر  ماه در  آبان  از هفته نخست  احصایی 
گزارش پیام زمان ؛چهارسو مجموعه تئاتر شهر 

اجرای خود را آغاز می کند.
در  احصایی  زمان؛سیامک  پیان  گزارش  به 
مقام  در  خود  هنری  فعالیت  جدیدترین 
کارگردان نمایش »آکواریوم« را از هفته نخست 
آبان ماه در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر 

به صحنه می برد.
سیامک  توسط  و  بوده  قزوینی  مهرک  از  ای  قصه  اساس  بر  نمایش  این 

احصایی و مهرک قزوینی نوشته شده است.
از عوامل این نمایش می توان به محمدرضا حسین زاده مدیرتولید، آرش 
فصیح دستیار کارگردان، ندا نصر طراح لباس، آنکیدو دارش و باران احصایی 
موسیقی، نسیم صبا منشی صحنه، روح اله زندی فرد مشاور رسانه ای و البرز 

تیمورزاده عکس و ساخت تیزر اشاره کرد. 

مستند »سفر به آمادای« به آلمان می رود
مستند »سفر به آمادای« به کارگردانی فرشاد 

افشین پور در آلمان نمایش داده می شود.
 فیلم مستند »سفر به آمادای« به کارگردانی 
فرشاد افشین پور از تولیدات معاونت امور استان 
ها، تهیه شده در مرکز همدان در پانزدهمین 
 Internationales فیلم    جشنواره  دوره 
Bergfilm-Festival Tegernsee حضور 
دارد و در بخش مسابقه فیلم های مستند بلند 

به نمایش درخواهد آمد. این جشنواره با موضوعات مرتبط با »کوهستان« از 
26 الی 30 مهر در آلمان برگزار می شود.

 اداره کل تامین برنامه و رسانه بین الملل سیما عرضه بین المللی مستند 
»سفر به آمادای« را بر عهده دارد.

اولين حضور خارجی فيلم کوتاه »پایان« در آلبانی
فیلم کوتاه »پایان« به کارگردانی سعید نقویان 

در جشنواره تیرانای آلبانی حضور می یابد.
به گزارش از روابط عمومی فیلم، اولین حضور 
جهانی فیلم کوتاه »پایان« به کارگردانی سعید 
می  رقم  آلبانی  تیرانای  جشنواره  در  نقویان 

خورد.
این جشنواره امسال در تاریخ 3 الی ۱۱ نوامبر 

پانزدهمین دوره خود را برگزار می کند.
در خالصه داستان فیلم کوتاه »پایان« آمده است: آیا ماهی به جهان پایان 

خواهد داد؟
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: سعید نقویان، مدیر 
فیلمبرداری: امین باقری، تدوین و صداگذاری و جلوه های ویژه کامپیوتری: 
میدیا کیاست، طراح صحنه: خورشید عالمی، طراح پوستر: صدف نکویی 
پریسا  تولید:  بهرام خواجه ملک، مدیر  فیلمبردار:  پیام معنوی، دستیار  و 

صحبتی، تهیه کننده: سعید نقویان.

دلقک قاتل سينما رکوردشکن شد
توانست  است،  کینگ  استیون  رمان  سینمایی  اقتباس  که  »آن«  فیلم 
رکوردی را به ثبت برساند که می تواند هویت ماه سپتامبر را برای همیشه در 

باکس آفیس ایاالت متحده تغییر دهد.
به گزارش از باکس آفیس موجو، باکس آفیس سپتامبر 20۱۷ شاهد سودهای 
رکوردشکنی بود که فراتر از 6۹5 میلیون دالر رفت و به این ترتیب تنها 
چند میلیون دالر کمتر از این داشت که بتواند تبدیل به نخستین سپتامبر 
در تاریخ باکس آفیس بشود که فروشی ۷00 میلیون دالری در آن به ثبت 

می رسد.
در صدر این فروش باکس آفیسی فیلم به شدت موفق »آن« یا »It« محصول 
رکوردشکن  فروشی  خودش  که  بود  نیوالین  و  وارنر  برادران  کمپانی های 
داشت و ۴۱.2 درصد از فروش کل باکس آفیسی ماه سپتامبر را برای خود به 
ثبت رساند. سپتامبر در عین حال نخستین ماه از آوریل تا به حال است که 
توانسته در مقایسه با بازه مشابه سال 20۱6 بهبود پیدا کند و فروش نهایی 
نشان دهنده رشدی ۱۸.3 درصدی  پارسال  با  مقایسه  در  امسال  سپتامبر 

است.

خبر

آگهی مناقصه 
 شهرداری گهرو: با استناد به مجوز شماره 6 مورخ 1396/6/19 شورای محترم اسالمی شهر و بر اساس ماده 13 
آئین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه جهت واگذاری امورات خدمات شهری ، تأمین 
رانندگان ، فضای سبز ، نگهبانی و فعالیت پشتیبانی  و...را به شرکت های مورد تأئید اداره کار و امور اجتماعی  برای 

یک ساله از طریق مناقصه طبق شرایط ذیل واگذار نماید:
شرایط مناقصه:

مبلغ  ماهیانه  دادگستری  کارشناس رسمی  نظریه  و طبق  برای یک ساله 5/220/000/000ریال  پایه  مبلغ کل  1ـ 
، که شرکت  میباشد  ریال  مبلغ 261/000/000  معادل 5درصد کل  مزایده  و سپرده شرکت در  435/000/000ریال 
کنندگان می بایست به صورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده ملی 310002394003 به نام شهرداری گهرو  و 

یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند .0
2ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

3ـ شهرداری می تواند در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 
را به ترتیب ضبط نماید .

4ـ متقاضیان باید تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/7/25 پیشنهادات خود را به دبیرخانه و رسید اخذ 
نمایند .

5ـ کمیسیون معامالت در تاریخ 96/8/6 تشکیل و برنده مناقصه اعالم میگردد .
6ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج و جهت اخذ  به واحد مالی شهرداری گهرو 

مراجعه فرمائید .
7ـ  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 03832682744 تماس حاصل فرمائید.

8ـ کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی ، کارشناسی و ... بر عهده برنده مناقصه می باشد .
9-متقاضیان دریافت اسناد شرکت در مناقصه می بایست مبلغ300/000ریال را به شماره حساب ملی 3100002390000 

به نام شهرداری واریز نمایند
علی محمدی -  شهــردار

آگهی مزایده عمومی
شهرداری گهرو با استناد به مجوز شماره 8 مورخ 1396/6/26 شورای محترم اسالمی شهر و براساس ماده 13 آئین 
نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد جایگاه CNG خود را به شرکتهای مجاز بهره برداری به صورت اجاره یک ساله 

از طریق مزایده کتبی طبق شرایط ذیل واگذار نماید:
شرایط مزایده : 

1ـ مبلغ کل پایه اجاره یک ساله 300/000/000 ریال و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماهیانه 25/000/000ریال 
و سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد کل مبلغ 15000000ریال میباشد ، که شرکت کنندگان می بایست به 
صورت واریز نقدی به شماره حساب سپرده سیبا 310002394003 به نام شهرداری گهرو و یا ضمانت نامه بانکی 

ارائه گردد.
2ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

3ـ شهرداری می تواند درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان 
را به ترتیب ضبط نماید. 

4ـ متقاضیان باید تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20 / 1396/7 پیشنهادات خود را به دبیرخانه تحویل 
و رسید اخذ نمایند. 

 5 ـ کمیسیون معامالت در تاریخ 1396/7/30 تشکیل و برنده مزایده اعالم می گردد. 
به واحد مالی شهرداری گهرو  به معامله در اسناد مزایده درج و جهت اخذ  6ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط 

مراجعه فرمائید. 
7ـ جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 03832682744 تماس حاصل فرمائید .

 8 ـ ارائه تائیدیه و صالحیت از شرکت نفت جهت شرکت در مزایده الزامی است عدم تحویل تأیید صالحیت رد 
در مزایده می باشد .

9ـ کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی ، کارشناسی و .... بر عهده برنده مزایده می باشد .
علی محمدی ـ  شهردار گهرو

حل  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فرهنگی،  انجمن های  مشکالت  و  مسائل 
هنری فعال در استان های مختلف کشور در 

دستور کار این وزارتخانه است.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید عباس 
ماه  مهر  بیستم  پنجشنبه  شامگاه  صالحی 
هنری  فرهنگی  انجمن های  با  نشستی  در 
ایده ها  کرد:  بیان  شیراز  در  فارس  استان 
نشست  این  در  شده  مطرح  دیدگاه های  و 
جمع بندی و در کارگروهی بررسی می شود 
راهکارهایی  نیاز،  مورد  مطالعات  از  پس  تا 
و  تدوین  انجمن ها  مشکالت  حل  برای 
طی فرایند قانونی برای تصویب به مجلس 

شورای اسالمی تقدیم شود. 
او در بخش دیگری از سخنان خود در این 
نشست که با تجلیل از حافظ پژوهان برتر 
ناگفته های زیادی  همراه بود، گفت: حافظ 
را  آن ها  علمی  فعالیت  با  باید  که  دارد 

رمزگشایی کرد. 
های  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
گفت:  شیراز  در  حافظ  یادروز  ویژه  علمی 

با  نگرانه  موضوع  نگاه  یک  با  همایش  این 
این  درباره  پژوهش ها  یکساله  آوری  جمع 
با خود  را  ماندگار  بزرگ، گنجینه ای  شاعر 
چراغ  بتوانیم  امیدواریم  و  دارد  همراه  به 
همیشه  را  است  ایران  چراغ  که  حافظ 
روشن نگه داریم.  مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان فارس نیز در سخنانی در این 
نشست گفت: به دنبال واگذاری برنامه های 

فرهنگی و هنری استان از جمله جشنواره ها 
شامل  خصوصی  بخش  به  کارگاه ها  و 
و  تشکل ها  گروه ها،  انجمن ها،  اتحادیه ها، 
زیرا  هستیم  استان  در  مختلف  بخش های 
باید  بخش  این  کارهای  اجرای  معتقدیم 
توسط متخصصان و فعاالن فرهنگ و هنر 

انجام شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس افزود: 

انجمن فرهنگی و  اتحادیه و  اینک ۱۴  هم 
هنری به عنوان زیر مجموعه این اداره کل 
در این استان فعال است که از این تعداد ۱2 
انجمن و اتحادیه فرهنگی و هنری به ثبت 
رسیده و فعالیت های خود را به صورت قانونی 

و حقوقی دنبال و اجرا می کنند. 
نمایندگان  حضور  با  که  نشست  این  در 
تجسمی،  نمایشی،  هنرهای  انجمن های 
عکس  فیلم،  قلم،  اهل  سنتی،  موسیقی، 
چاپ  کتابفروشان،  و  ناشران  پویانمایی،  و 
اتحادیه  مطبوعات،  خانه  تبلیغات،  و 
آثار  انجمن  و  خوشنویسان  قرآنی،  فعاالن 
نام  و  استادان  شد،  برگزار  فارس  مفاخر  و 
از  پژوهی  حافظ  عرصه  در  تالشگر  آوران 
تقدیر  لوح  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
همچنین  آیین  این  در  کردند.   دریافت 
استان  هنری  فرهنگی  انجمن های  روسای 
ارائه راهکارهای  فارس به بیان دیدگاه ها و 
و  برای هموار شدن مسیر فرهنگ  تعاملی 
هنر پرداختند و پیشنهادهای مورد نظر خود 
ارائه  استان  هنر  و  فرهنگ  ارتقای  برای  را 

کردند.

وزیر ارشاد مطرح کرد:

حل مسائل انجمن های فرهنگی هنری در دستور کار وزارت ارشاد

سخن حکیمانه

سینا  برنامه های  مدیر  رضا صادقی،  از  پس 
سرلک نیز نسبت به خبر منتشر شده درباره 
صدور حکم محکومیت این خواننده  واکنش 

نشان داد.
است،  رسیده  ایسنا  به  که  متنی  اساس  بر 
مدیر  و  تهیه کننده  به عنوان  دهقان  مسعود 
برنامه سینا سرلک با اشاره به اقامت موقت 
خارج  در  ایرانی  موسیقی  خواننده  این 
و  شکایت  طرح  این  از  ما  گفت:  کشور  از 

از  امروز  و  بودیم  بی اطالع  دادگاه  برگزاری 
صادرشده  حکم  جریان  در  رسانه ها  طریق 
قرار گرفتیم. این حکم دادگاه غیابی بوده و 
قابل تجدیدنظرخواهی است و در اسرع وقت 
از طریق وکیل سینا سرلک به آن اعتراض 

خواهیم کرد.
دهقان اضافه کرد: سینا سرلک از خوانندگان 
خوب کشور است و چنین حواشی از اعتبار 
و ارزش ایشان در بین مخاطبان کم نخواهد 

برخی  در  خبری  ایسنا،  گزارش  کرد.به 
بر  مبنی  شد؛  منتشر  نوا  ازجمله  سایت ها 
رضا  و  سرلک  سینا  لهراسبی،  »علی  اینکه 
در  مشارکت  اتهام  به  )خواننده(  صادقی 
دادگاه   ۱060 شعبه  سوی  از  ادبی  سرقت 
دولت  کارکنان  قضایی  مجتمع  دو  کیفری 
تهران گناهکار شناخته شدند که رای صادره 
برای این سه خواننده مطرح و مردمی تحمل 

دو سال حبس تعزیری است.«

واکنش ها به محکوميت سه خواننده


