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قالیباف، یک هنرمند و یک استادکار است

فرش دستباف؛ صنعت و هنر ملی ایران

  

پارس  فازهای  توسعه  درباره  فام،  مشکین  محمد  زمان،  گزارش  به 
صرف  و  تالش  سال   ۱۵ از  پس  توانسته ایم  خوشبختانه  گفت:   جنوبی 
۷۰ میلیارد دالر هزینه، ماموریت توسعه پارس جنوبی را با موفقیت به انتها 

10برسانیم تا جایی که اکنون بیش از ۸۵ درصد راه را طی کرده ایم.

 اتمام فازهای پارس جنوبی

 تا یک سال و نیم آینده
چمنیان بازی برابر اسپانیا در جام جهانی را یک بازی تاریخی برای 
فوتبال ایران می داند و از بازی برابر این تیم خوشحال است.به گزارش 
زمان، تیم   ملی فوتبال نوجوانان ایران فردا در مرحله یک چهارم نهایی 

جام جهانی زیر ۱۷ سال به مصاف تیم   ملی فوتبال  اسپانیا می رود.

به گزارش زمان، علی ربیعی بیان کرد: در حال حاضر 
وضعیت جامعه در شاخص سالمت روانی، اوضاع مناسبی 
دریافت  به  نیاز  جامعه  اعضای  از  باالیی  درصد  و  ندارد 

مراقبت های روانی دارند. 7

آمادگی یوزها برای بازی با 

اسپانیا در یک چهارم نهایی

جامعه در شاخص سالمت 

روانی، اوضاع مناسبی ندارد
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 جهانگیری در اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی دی- 8 تاکید کرد:

لزوم ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدها

حجت  االسالم و المسلمین کاظم صدیقی:

   ظاهر برجـام تلخ است

اروپا  اتحادیه   تاکید سران 
در قبال برجام  تعهد مشترک خود  بر 

سرمقاله

گفتمان میان افراد، حلقه 
مفقوده سالمِت روان

نگاه روز
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راه بر تکرار خطر ببندیم

رفع مشکالت اقتصاد ایران 
مستلزم چیست؟

بازار مسکن بدون جهش 
قیمت تا پایان سال

از قدیــم االیام تا به امروز که دنیا، هزار گونه 
چرخیــده و در ابعاد متفــاوت، جلوه کرده؛ 
ردپای ســالمت درتمام ارکان زندگِی بشری 
دیده می شــود که از هر حکیم و کارآزموده 
ای، بپرســیم یــا میان هزار کتــاب و مقاله 
جستجو کنیم، این کاراکتر، از کلیدی ترین 
مباحث مهم و اساســی برای زندگی فردی 
و اجتماعی محســوب می شــود.بی تردید 
ســالمت در عصر حاضر، تنها منوط به بُعِد 
جســمانی نمی شود و ســالمت روح و روان 
و ذهن از موارد اساســی در مقولهء سالمت 

محسوب می گردد...

احمد حاتمی یزد

علی دینی ترکمانی

6 الهام آمرکاشی

به گزارش زمان- مریم بهنام راد: معاون اول رییس جمهور گفت: جمهوری اسالمی ایران به عنوان مبتکر اتحاد جهانی علیه خشونت و افراطی گری، گفتگو و مذاکره را بر مبنای منافع مشترک و راهبرد برد-برد تنها مسیر 
حل و فصل بحران های جهانی و منطقه ای می داند. اسحاق جهانگیری در نهمین اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی دی-۸ که در استانبول ترکیه برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت که متن کامل این سخنان بدین 

شرح است.به نام دولت جمهوری اسالمی ایران و از سوی ملت ایران برگزاری نهمین اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی دی-۸ و بیستمین سالگرد تاسیس این سازمان را به تمامی اعضا صمیمانه تبریک می گویم.

میادین مشترک چشم به راه سرمایه گذاری

برداشت عربستان از چهار میدان نفتي مشترك 
بیش از ١٠ برابر ايران

همسایه ها در برداشت منابع نفت و گاز از میادین مشترک 
از ایران جلوتر هستند؛آنها سالهاست کار را شروع کرده اند،با 
این حال دولت تصمیم گرفته که تــا پایان دولت دوازدهم 

تکلیف میادین مشترک را روشن کند.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، میادین مشــترک بین 
ایران و کشــورهای همسایه در شــمال و جنوب کشور  به 
زودی تعیین تکلیف می شــوند.این خبر را چند روز پیش 
بیژن زنگنه وزیر نفت در سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه 
نفت و نیرو اعالم کرده است.آنطور که زنگنه گفته،قرار است 
ظرف 4 ســال آینده تکلیف میادین مشترک که بالتکلیف 
هستند،روشن شود و سرمایه گذار این میادین مشخص شود.

زنگنه مشخصا  گفته:»در دولت تصمیم گرفته شده که تا اخر 
چهارسال؛ هیچ میدان مشترکی بالتکلیفی باقی نمایند؛البته 
به این معنا که همه میادین به بهره برداری برسند،نیســت، 
بلکه هدف این اســت که تکلیف میادین مشترک مشخص 
شود و پیمانکاران مشخص شوند.«در حال حاضر ۲۸ میدان 
هیدروکربوری به صورت مشترک در مرز ایران و کشورهای 
مجاور )کویــت، قطــر، آذربایجان، امــارات متحده عربی، 
عربستان سعودی، عراق و ترکمنســتان( قرار گرفته است.

ایران از معدود کشورهایي اســت که داراي میادین متعدد 
مشــترک و فرامرزي نفتی و گازي با همسایگانش است. ۵ 
میدان مشــترک با عراق شامل میدان نفت شهر )سابقاً نفت 
شــاه(، میدان دهلران، میدان پایدار غرب، میدان نفتی آذر، 
میدان نفتی آزادگان و میدان نفتی یادآوران )سابقاً حسینیه-

کوشــک( دارد. 4 میدان با عربستان سعودی وجود دارد که 
) B فارس ۱( و فرزاد(  A شــامل  اسفندیار، فروزان، فرزاد

فارس ۲( است.در طول مرز مشترک آبی ایران و قطر، میدان 
نفتی رشــادت قرار دارد، همچنین الیه نفتی میدان پارس 
جنوبی نیز در طول مرز مشــترک ایران و قطر مستقر است.

بــا کویت در میــدان نفتی و گازی آرش کــه در طول مرز 
مشترک واقع است،شریک هســتیم.با امارات متحده عربی 
4 میدان مشــترک شــامل:میدان نفتی فرزام، میدان نفتی 
نصرت، میدان نفتی مبارک و میدان نفتی ســلمان داریم و 
درنهایت با عمان، میدان نفتی هنگام  را داریم.دولت بنا دارد 
که تکلیف میادینی که تاکنون ســرمایه گذار آن مشخص 
نشده،ظرف 4 سال مشخص کند.اگرچه زنگنه پیش از این از 
نیاز ۲۰۰ میلیارد دالری ایران برای توسعه صنعت نفت گفته 
بود،اما این میزان سرمایه را حتما دولت ندارد و نیاز است که 
بخشی از آن اطر طریق سرمایه گذار خارجی و البته بخشی 
هم از محل ســرمایه گذاری بخــش خصوصی داخل ایران 
تامین شود.کارشناســان اقتصادی می گویند، اگر ســرمایه 
الزم برای توسعه میادین نفت و گاز ایران تأمین شود، دولت 
منابــع مالی خود را می تواند بــه طرح های زیربنایی مانند 
بهداشت و آموزش اختصاص دهد و ایرانی ها نیز می توانند 
همزمان از منافع ایجاد شده در توسعه نفت و گاز کشورشان 
بهره مند شــوند. حتما مشارکت بخش خصوصی در صنعت 
هیدروکربور کشــور نیاز به یک سیاســت گذاری درازمدت 
دارد که با وضع قوانین جدید ســرمایه گذاری )قراردادهاي 

جدید نفتي( مي تواند تســریع یابد.نرسي قربان در این باره 
به خبرآنالین مي گوید:» شــاید بهتر باشد که صنایع پایین 
دستی نفت و گاز به شــــرکت های نیمه دولتی و اشخاص 
حقیقی انجام  نمی گرفت و به عوض آن از بخش خصوصی 
حمایت می شــد که پاالیشــگاهها، واحدهای پتروشیمی 
و نیروگاههای جدید تاســیس کنند.البتــه این راهکارها به 
معنای ســپردن یکباره صنعت نفت وگاز حتی در قســمت 
پایین دستی به بخش خصوصی نیســـت، چنین تصمیمی 
با چالش های جدی روبرو خواهد بود. شــاید بهترین راهکار 
طرح ریزی برای مشارکت در توسعه صنایع پایین دستی و 
قسمتی از باالدستی توســط بخش خصوصی باشد و طبق 
قانون اجازه ســرمایه گذاری و کسب درآمد از توسعه منابع 
نفت و گاز به ایرانیان داخل و خارج کشــور داده شــود. در 
صــورت موفقیت این طرح ها، بخش خصوصی از توان مالی 
الزم برای شــرکت در طرح های بیشتری برخوردار خواهد 
شد.«به گفته این کارشــناس ارشد انرژی اگرشرایط جذب 
ســرمایه گذاری خارجي و مشارکت بخش خصوصی فراهم 
شــود، قدرت چانه زنی ایران در مذاکــرات باال مي رود.زیرا 
حضور بخش خصوصی در صنعت هیدروکربور کشور ضامن 
موفقیت درازمدت این صنعت است.سرعت در تعیین تکلیف 
میادین مشــترک از این جهت حائز اهمیت اســت که هم 
اکنون براساس گزارش های موجود برداشت عربـــستان از 
چهار میدان نفتي مشــترک، بیش از ۱۰ برابر ایران اســت. 
عراق نیز تاکنون بیش از دو برابر ایران برداشـت کرده است. 
سایر میادین نیز وضعیتي مشابه دارند. تا همین سال گذشته 
بود که ایران از قطـرکه با سرعت هرچه تمام تر و با استفاده 
از تمـام امکانـات در برداشـت از میدان گازی و نفتی پارس 
جنوبــي جا مانده بود، ایران به جهت محدودیت های منابع 
مالي و تحـریم های بـــین اللملی، سالها بود که در برداشت 
از این میدان مشترک عقب افتاده بود.اگر چه به تازگی اعالم 
شــده که تولید ایران از الیه نفتي این میدان مشــترک آغاز 
شده، اما قطر روزانه به طور تقریبـي بـا حفر ۱6۰ حلقه چاه 
۵۰۰ هزار بشکه نفت سنگین از این میدان، که در قطر بـــه 
الـــشاهین از آن یاد مي شود، استخراج مي کند.کارشناسان 
می گویند، منابــع نفت و گاز برخالف معــادن جامد که به 
آســاني و براساس خطوط مرزي تعیین شــده بین کشورها 
تقسیم شدني اند، به دلیل ویژگي سیال بودن مهاجرپذیرند و 
با ایجاد هرگونه مـــسیر برون رفت از مخزن خارج مي شوند. 
با توجه به این ویژگي است که چنانکه هـر دولتـي در قلمرو 
سرزمیني خود مبادرت به بهره برداري از این میادین کند، مي 
تواند موجب حرکت سیال درجا به خصوص گاز در کل مخزن 
و سبب انتقال تمام یا بخش قابـــل مالحظـــه اي از ذخایر 
موجود در قلمرو سرزمیني کشور مجاور شود.تردیدی نیست 
که حرکت های همسایه ها سریعتر از ایران است و به همین 
دلیــل باید از فرصت باقیمانده حداکثــر بهره را برد. تصمیم 
دولت برای تعیین تکلیف میادین مشترک را به فال نیک باید 
گرفت،تا دیر نشده برای برداشت از ذخایر مشترک با همسایه 

ها باید حرکت کرد.شرط حرکت سرمایه گذاری است.

معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی از اتخاذ شیوه 
جدید دولت بــرای کاهش خانه های خالی خبــر داد.به گزارش 
زمان به نقل ازباشــگاه خبرنگاران جوان، حامد مظاهریان معاون 
وزیر راه وشهرســازی از اتخاذ شیوه جدید برای کاهش خانه های 
خالی خبر داد و گفت: خانه های خالی امســال مشــمول مالیات 
می شــود به طوری که  در ســال اول نیم درصد اجاره بها، ســال 
دوم یک درصد و ســال ســوم نیز ۱.۵ درصد، مالیات از خانه های 
اجاره ای دریافت می شود .وی افزود: با این شیوه مالکان تشویق به 
اجاره دادن واحدهای خود می شــوند و در همین راستا با وزارت 
اقتصاد و سازمان امور مالیاتی جلساتی برگزار شده است.مظاهریان 
با اشاره به رشــد صدور پروانه های ساختمانی  گفت:در این مدت 

آمار پروانه های ساختمانی 6 درصد، معامالت مسکن ۱۲ درصد و 
ارزش پول مبادله شده ۲۲ درصد رشد داشته است.معاون مسکن 
و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اینکه در شش ماه 
امســال اجاره بهای مسکن ۱4.4 درصد در مقایسه با دوره مشابه 
سال  گذشته رشد کرده اســت، افزود: بررسی های دوره ۲۰ ساله  
حاکی از آن اســت   که بهای زمین ۱۰۷ ،مسکن ۷6 ، اجاره  خانه 
در تهران 6۱  و نرخ تورم 3۷ برابر شــده است. مظاهریان  با بیان 
اینکه درشــهر تهران حدود 9۰ هزارواحد مسکن خالی وجوددارد 
،گفت: ۲ و نیم میلیون واحد مســکونی خالی از سکنه  در کشور 
وجــود دارد که این امر حاکی از افزایــش قیمت خانه ها بیش از 

توان مردم است.

اتخاذ شیوه جدید دولت برای کاهش خانه های خالی

درگیری پیشمرگه ها با 
ارتش عراق در جنوب اربیل 

درحالی که نیروهای ارتش فدرال عراق در چارچوب تصمیم دولت 
فدرال به بازگشت به مناطق مورد منازعه که پیش از ظهور داعش 
در آنها مســتقر بود، دیروز وارد شــهرک آلتون کوبری )بردی( در 
جنوب اربیل شــدند، به یکباره با تهاجم پیشمرگه های وابسته به 

حزب دموکرات مواجه شدند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا -همزمان با نزدیک شــدن ارتش عراق 
به این شهرک، نیروهای پیشمرگه وابسته به حزب دمکرات کردستان 
عراق به روی آنها آتش گشوده و با آنها درگیر شدند.بغداد بارها اعالم 
کرده مصمم است کنترل خود را بر کلیه مناطق موردمنازعه با اربیل 
موضوع ماده ۱4۰ قانون اساسی دوباره برقرار کند و به وضعیت پیش 
از حمله داعش بازگرداند. ارتش فدرال عراق براساس دستورات صادر 
شــده از بغداد باید به خطوط تماس در ســال ۲۰۱4 میالدی باید 
بازگردد.درهمین حال یکی از نیروهای پیشمرگه به یک رسانه کردی 
در کردســتان عراق گفت آنها براساس دستورات صادر شده از وزارت 
پیشمرگه مانع از پیشروی نیروهای ارتش عراق خواهند شد.جبار یاور 
ســخنگوی کل نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در گفتگو با 

آژانس خبری دواروژ با تایید این درگیریها اعالم کرد نیروهای ارتش 
عراق در تالش برای بازگشــت به خطوط سبز )خطوطی که در سال 
۲۰۰3 میــالدی بین اقلیم وارتش عراق بــود( بازگردند و به همین 
دلیل این نیروها درگیر شده اند.این منبع افزود: نیروهای پیشمرگه با 
کاتیوشا و خمپاره به سوی پلیس فدرال آتش گشودند. منبع مذکور 
اخبار منتشــره درباره حضور نیروی الحشد الشعبی و نیز مورد حمله 
قرار گرفتن خودروهای ارتش در این منطقه را کامال نادرست خواند. 
برخی رسانه های ُکرد درحالی سعی در القای فضای تنش و درگیری 
در مناطق مختلف تحت کنترل ارتــش ملی عراق دارند که گزارش 
های میدانی از نقاط مختلف در این مناطق، حاکی از حاکمیت شرایط 

آرام و سیطره پلیس فدرال بر اوضاع است.

تاکید سران اتحاديه اروپا بر تعهد مشترك خود در قبال برجام 
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کرد، سران ۲۸ 
کشــور اتحادیه اروپا بر خالف نظر دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا، حمایت خود را از توافق 

هسته ای با ایران نشان می دهند.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنــا، »پربن آمان/

Preben Aaman« ســخنگوی اتحادیه اروپا 
در توئیتی نوشــت که ســران اتحادیه اروپا روز 
پنجشنبه در نشست شــورای اروپا در بروکسل 
توافق کردند تا تعهد مشــترک خود را به توافق 

هسته ای نشان دهند. 
آمان نوشت که بندهای مربوط به ایران در بیانیه 
پایانی اجالس ســران بدون تغییر تصویب شد. 
این بیانیه آمده است: شورای اروپا بر تعهد کامل 
خود به توافق هسته ای با ایران دوباره تاکید می 
کند و از بیانیه شورای امور خارجی مورخه ۱6 
اکتبر ۲۰۱۷ )دوشنبه ۲4 مهرماه( حمایت می 
کند.رویترز پیش از پایان جلســه نوشته بود در 
بیانیه ای که به رویت این خبرگزاری رســیده، 
ســران اروپایی »دوباره بــر تعهد کامل خود به 
توافــق هســته ای تاکید می کننــد.« رهبران 
اروپایی توافق هســته ای را یکی از ارکان تالش 

ها برای کاهش تهدید ســالح هسته ای قلمداد 
کردنــد. برخی بیم آن دارند که خروج آمریکا از 
این توافق فرصت تشویق کره شمالی به مذاکره 
درباره برنامه هســته ای آن کشــور را هدر می 
دهد. به گزارش ایرنا، ترامپ جمعه گذشــته و 
برغم آنکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون 
هشت بار پایبندی ایران را به برجام اعالم کرده، 
با اعالم راهبرد جدید واشنگتن در قبال تهران، 

پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید نکرد 
و به رغم تالش های جامعه جهانی به ویژه اروپا 
از تایید آن امتناع کرد.فدریکا موگرینی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشــنبه 
پیش از نشست شورای اتحادیه اروپا در بروکسل 
در گفــت وگو با خبرنــگاران تاکید کرد: برجام 
منفعت امنیتی کلیــدی اتحادیه اروپا و منطقه 
است و ما به اجرای کامل آن توسط تمام طرف 

ها متعهد مــی مانیم.موگرینی گفــت: در این 
جلسه درباره توافق هسته ای با ایران بحث می 
کنیم. چنانکه می دانید وزیران امور خارجه ۲۸ 
کشــور اتحادیه اروپا پیام نیرومند و روشنی در 
این زمینه صادر کرده بودند.وی افزود: ما کامال 
به اجــرای کامل برجام توســط تمام طرف ها 
متعهد هســتیم و برجام را یک منفعت امنیتی 
کلیدی برای اتحادیــه اروپا و منطقه می دانیم 
و شــاهد رویکرد مشابهی سایر شریکان جهانی 
از روسیه و چین گرفته تا اتحادیه آفریقا و سایر 
اعضــای جامعه بین المللی هســتیم.موگرینی 
تاکید کرده بود: از این رو انتظار دارم که ســران 
دولتهای اروپایی نیز در نشست خود این موضع 
را مورد تایید و تاکیــد دوباره قرار دهند و پیام 
روشــنی مبنی بر تداوم تعهد به برجام از سوی 
اتحادیه اروپا و تاکید بر لزوم حفظ توافق هسته 
ای ارسال کنند.موگرینی اعالم کرده بود که در 
جلسه ســران اروپایی در بروکسل در خصوص 
موضوعات دیگری از جمله کره شمالی، روابط با 
ترکیه و همچنین مسائل امنیتی و دفاعی اروپا 

بحث و گفت و گو می کنند.

مصاحبه اختصاصی
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سرلشکر باقری: پایان عمر 
گروهک های تروریستی فرارسیده است

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در جمع 
رزمندگان جبهه مقاومــت و مدافعان حرم با 
اشــاره به دست یابی به موفقیت های چشم گیر 
جبهه مقاومــت و رزمندگان مدافع حرم علیه 
گروهک های تروریستی، تاکید کرد: پایان عمر 

گروهک های تروریستی فرا رسیده است
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سرلشکر محمد 
باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در 
ادامه سفر خود به سوریه، در مناطق عملیاتی 
اســتان های حلب و دیگر مناطق عملیاتی این 
کشــور حضور یافت.وی در جمــع رزمندگان 
جبهه مقاومــت و مدافعان حــرم اظهار کرد: 
به لطف خدا شــاهد موفقیت های چشــم گیر 
جبهه مقاومــت و رزمندگان مدافع حرم علیه 
گروهک های تروریســتی هستیم.رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح با تاکید بــر اینکه پایان 
عمر ایــن گروهک های تکفیری فرا رســیده 
اســت، ابراز امیدواری کرد که روند پیشروی ها 
 و پیروزی هــای جبهه مقاومت با شــجاعت و 
رشــادت دالورمردان مدافع حــرم ادامه یابد.

سرلشــکر باقــری همچنین رمــز موفقیت ها 
و پیروزی هــای پی در پی و درخشــان علیه 
دشــمنان و گروهک های تروریستی را وحدت 
و انسجام رزمندگان جبهه مقاومت و مدافعین 
حــرم و نیز ایمان و اعتقاد بــه نصرت الهی و 
سلحشوری و اعتماد به نفس آنها که رزمندگان 
جمهوری اسالمی ایران آنها را در ۸ سال دفاع 
مقدس تجربــه کرده اند، عنوان کــرد.وی در 
پایــان هماهنگی میان رزمنــدگان و ارتش و 
مردم ســوریه تا کنون را مولفه ای مثال زدنی 
و رمز پیروزی دانست و بر ادامه این روند برای 

مدت های طوالنی تاکید کرد.

 بازار مسکن بدون جهش قیمت
 تا پایان سال

مدیر علمی طرح جامع مســکن کشور گفت: 
قیمت مســکن تا پایان سال باالتر از نرخ تورم 

عمومی افزایش پیدا نمی کند.
به گزارش زمــان به نقل ازایلنا، فردین یزدانی 
با اشــاره به وضعیت بازار مسکن تا پایان سال 
اظهار داشــت: بــه طور قطع شــاهد افزایش 
قیمت ها به صورت جهشــی در ایــن بازار در 
نیمه دوم ســال نخواهیم بود.وی با رد احتمال 
نوسانات شــدید قیمتی در ۵ ماه آینده ادامه 
داد: نوســانات قیمت به صورت جزیی طبیعی 
است اما نمی توان پیش بینی کرد در کدام ماه  
از ســال قیمت ها افت و خیز خواهند داشت و 
اساســا این دست از پیش بینی ها کارشناسی 
نیســت.به گزارش ایلنا؛ در حال حاضر در بازار 
مســکن تقاضا به سمت خانه های کم متراژ و 
ارزان اســت و توصیه وزارت راه و شهرســازی 
هم به سازندگان مسکن این است که سیاست 
ســاخت خانه هــای کم متراژ و متناســب با 
دهک های با درآمد متوســط را در دستور کار 
خــود قرار دهند. در حال حاضر تنها در تهران 
حــدود ۵۰۰ هزار خانه خالی از ســکنه وجود 
دارد که گفته می شود بخش عمده ای از این 
خانه های خالی، مسکن های لوکسی هستند 
که مشــتری در بازار ندارنــد و دوره رکود این 

واحدها طوالنی تر خواهد بود.

استقبال شرکت های نروژی از 
گشایش درهای بازار ایران

معــاون وزیر امــور خارجه نروژ چشــم انداز 
فعالیت شرکت های نروژی در ایران را امیدوار 

کننده خواند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مریت برگر روسلند 
در گفت وگو با خبرگزاری NTB خاطرنشان کرد: 
فعالیت و عالقه زیادی از سوی شرکت های نروژی 
به ویــژه در بخش هایی از قبیل شــیالت و آبزی 
پروری، کشــاورزی، نفت و گاز، انرژی های تجدید 
پذیر و پروژه های زیربنایــی مختلف وجود دارد و 
شــرکت های تجاری نروژ عکس العمل مثبتی در 
قبال باز شــدن بازار ایران نشان داده اند و امضای 
قرارداد شرکت ساگا انرژی تاکیدی بر این موضوع 
اســت.به نوشــته روزنامه اقتصادی DN، شرکت 
ســاگا انرژی یک شــرکت نروژی مربوط به حوزه 
انرژی خورشیدی اســت. این شرکت هفته جاری 
یک قرارداد پنج ســاله با ایران امضا کرده اســت. 
ارزش این قــرارداد ۲.۵ میلیارد یورو، یعنی بیش 
از ۲3 میلیارد کرون نروژ اســت که بر اســاس آن 
شرکت مذکور تعدادی پارک خورشیدی در مناطق 
مختلف کشورمان احداث خواهد کرد که براساس 
برنامــه انتظار می رود حدود دو هزارمگاوات برق از 
آنها تولید شود. این مقدار برق معادل برق مصرفی 

حدود سه میلیون خانوار در ایران خواهد بود.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

رفع مشکالت اقتصاد ایران مستلزم چیست؟

علی دینی ترکمانی
افــرادی که در راس وزارت خانه اقتصادی قرار گرفتند، گرایش 
مثبتی به بخش خصوصی دارند.منتهی نکته ای که وجود دارد 
این است که مشکالت بخش خصوصی زمانی حل می شود که 
مشــکل کل عرصه اقتصاد سیاســی حل شود. حل این مشکل 
ها تنها تحت تاثیر دولت و کابینه نیســت. خیلی موضوع ها با 
جا به جایی مهره ها حل نمی شــود. تنش هایی که در عرصه 
سیاســی وجود دارد به طور مثال موانعی کــه نمی گذارند در 
عرصه سیاسی سرمایه خارجی جذب شود یا بنگاه های تولیدی 
رابطه با خارج از کشــور برگذار نکردند، موضوعاتی است بخش 
خصوصی را عقب نگه می دارد. به بیان دیگر نظام حکمرانی ما 
مشــکل اساسی دارد. باعث می شــود منابع تلف شود و فضای 
کســب و کار خوب شکل نگیرد. در کل اصالح ساختار مالیاتی، 
جلوگیری از فرار مالیاتی و عادالنه کردن نظام مالیاتی مســئله 
جدی و اساسی اســت که وزارت اقتصاد باید دنبال کند. نظام 
بانکی نیز همین طور اســت. باید کارآمدتر شــود و مخاطرات 
اخالقی که در شبکه بانکی وجود دارد تا جایی که ممکن است 
مهار شود.  رفع مشــکالت اقتصاد ایران میان عملکرد دولت و 
بخش خصوصی مســتلزم یک تغییرات کلی و اساسی است که 
همه این دســتگاه ها را شامل می شود. نمی توان به طور دقیق 
گفت کدام دستگاه تنها نیاز به اصالحات دارد. تمام این دستگاه 
ها باید خوب کار کنند و اگر درســت فعالیت نشود کل اقتصاد 

کشور دچار مشکل می شود.
کارشناس اقتصادی

 شهادت 55 نمازگزار 
در حمالت خونین انتحاری کابل

بر اثــر دو حمله انتحاری هنگام برگزاری نماز مغرب و عشــاء در 
کابل و دولینه غور که داعش مسئولیت آنرا به عهده گرفت، ۵۵ نفر 

شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، انفجار پایتخت افغانستان 
را لرزاند.پلیس افغانستان از وقوع انفجار داخل مسجدی در کابل 
خبر داد.حمله انتحاری به مسجد امام زمان )عج(کابل در زمان 
برگزاری نماز مغرب و عشاء روی داده است.به گزارش خبرگزاری 
آوای افغان در اثر این انفجار ۲۵ نفر شــهید و نزدیک به 3۰ نفر 
دیگر زخمی شده اند. به گفته شــاهدان عینی، حجت االسالم 
والمســلمین فصیحی ؛ امام جماعت مسجد امام زمان)عج( در 
میان شــهدا است.داعش مســولیت انفجار در مسجد امام زمان 
)ع( کابــل را برعهده گرفت.یک عامل انتحاری دیگر هنگام نماز 
عشاء در مسجدی در دولینه غور بین نمازگزاران خود را منفجر 
کرد.رئیــس جمهور در بیانیه ای هدف قراردادن مردم در اماکن 
مقــدس و در هر جای دیگر را ، جنایت ضد بشــری و مغایر با 
تمام ارزش های اســالمی و حقوق بشری نامید و گفت عاملین 

این چنین جنایاتی، مستحق نابودی اند.
در بیانیه رییس جمهور افغانســتان آمده اســت که جنایت کاران 
تروریست که اســالم را برای رســیدن به اهداف شوم شان حربه 
قرار داده اند و به هیچ یک از ارزش ها معتقد نیســتند، امنیت مردم 
به خصوص نمازگزاران مومن را با  خطر و تهدید مواجه می سازند، که 
این خود اقدامی تفرقه افکنانه میان مردم متحد افغانستان به حساب 
می آید.در این بیانیه تصریح شــده اســت اینک باردیگر با جدیت 
تمام تاکید می کنیم که گروه های تروریستی هرگز به اهداف شوم 
خود جهت تفرقه افکنی نائل نمی شوند و به زودی توسط نیروهای 

امنیتی و دفاعی افغانستان سرکوب و نابود خواهند شد.

سفر مخفیانه ولیعهد عربستان به اسرائیل 

شبکه خبری الجزیره دیروزاعالم کرد: یک مقام رژیم صهیونیستی 
که می خواست ناشــناس بماند، گفت: مقام سعودی که سپتامبر 
گذشته مخفیانه به اسرائیل )سرزمین های اشغالی فلسطین( سفر 

کرده، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، الجزیره افزود: اریل کهانا روزنامه 
نگار صهیونیست هم که در هفته نامه ماکور ریشون کار می کند 
ســپتامبر گذشته در صفحه شــخصی اش در توییتر نوشت که 
پســر سلمان )پادشاه عربستان( با یک هیات رسمی به اسرائیل 
)ســرزمین های اشغالی فلسطین ( ســفر و با مقامات اسرائیلی 
)رژیم صهیونیســتی ( دیدار کرده است.بخش عربی رادیو رژیم 
صهیونیســتی نیز در هفتم ســپتامبر گذشــته اعالم کرد: یک 
شــاهزاده سعودی به طور مخفیانه به اســرائیل )سرزمین های 
اشغالی( ســفر کرده و با مقامات این رژیم در باره 'ایده پیش به 
ســوی صلح منطقه ای' دیدار و گفت و گو کرده است.ایوب قرا 
وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی و عضو پارلمان این رژیم از حزب 
لیکود نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: تعداد زیادی از کشورهای 
عربی از جمله مصر و اردن با اسرائیل )رژیم صهیونیستی( رابطه 
دارند و در میان این کشورها، عربستان، کشورهای حوزه خلیج 
)فارس( و شمال آفریقا و بخشی از عراق )منطقه کردستان( نیز 
وجود دارند.به گفته وی، این کشــورها به بهانه نگرانی از تهدید 
ایران با اســرائیل همکاری می کنند و برخی از کشورهای حوزه 
خلیج )فارس( خود را برای برقراری روابط آشــکار دیپلماتیک با 

تل آویو آماده می کنند.

مخالفت جامعه جهانی با همه پرسی کردستان

ابراهیــم الجعفری وزیر امــور خارجه عراق در دیدار با ســفیران 
کشــورهای اتحادیه اروپا و کشــورهای عضو دائم شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد گفت: جامعه جهانی با همه پرســی منطقه 
کردســتان مخالف اســت و با این که همه مقامات کرد مخالفت 

جامعه جهانی را تایید کرده اند، بر اجرای آن اصرار می کنند.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایرنا ، وزیر امــور خارجه عراق در 
ســایت خود به نــام )ابراهیم الجعفری( افــزود: اعمال قانون 
توسط نیروهای نظامی دولت فدرال عراق در شهر کرکوک در 
جهت محقق شدن و ایجاد امنیت در این شهر است. در ادامه 
این مطلب آمده اســت: جعفری با نمایندگان کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و اعضای دائم شورای امنیت در بغداد دیدار و در 
باره تحوالت امنیتی و سیاسی و کمک به بازسازی عراق بعد از 
غلبه بر تروریست ها و پیامدهای همه پرسی کردستان عراق، 
گفت و گو کرد.وی از تالش های کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
در حمایت از عراق در زمینه های انسانی ، خدماتی، امنیتی و 

اطالعاتی تقدیر و تشکر کرد.

یادداشت

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: مســئوالن 
بایــد بداننــد که در مســائل بعــدی از جمله 
موضوعات موشــکی و نفوذ منطقــه ای ایران، 
دشمن می خواهد کشور را خلع سالح و سپس 

از ریشه نابود کند.
به گزارش زمان، حجت  االســالم و المسلمین 
کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران، با اشــاره 
به اظهارات ضد ایرانی ترامپ اظهار کرد: رئیس 
جمهور آمریکا جمعه گذشته سخنان و اراجیفی 
بر زبان همیشه خراب، نامزون، بی انضباط و بی 
اخالق خود آورد که بیش از آن از او توقع نمی 
رفت.وی با تاکید بر اینکه باید امروز هوشــیار 
و بیدار باشــیم که قضیه چیست، خاطر نشان 
کرد: استکبار و دنیای سلطه نمی تواند معجزات 
جمهوری اســالمی ایران را تحمل کند. آنها از 
روزی که ما هســته ای و موشک نداشتیم و در 
داخل کشور انقالب کرده بودیم، حاکمیت دین 
در مجرای والیــت فقیه به عنوان خطری برای 
خــود دیدند.صدیقی با بیان اینکه امام خمینی 
)ره( را خداونــد مامور کرده بود، ادامه داد: امام 
خمینــی )ره( کاری را انجام داد که تنها انبیاء 
چنین کاری انجام داده بودند. ایشــان بی اعتنا 
به شرق و غرب پرچم غدیر را به دست گرفت و 

مردم را به خدا دعوت کرد.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: چون غرب 
نتوانست جلوی تحقق واقعه انقالب اسالمی را 
بگیرد، پس از پیروزی انقالب جنگی را علیه ما 
تحمیل کرد که از نظر علمی با این جنگ کار ما 
باید تمام می شد، اما این جنگ نه تنها ما را نابود 
نکرد بلکه به ما قدرت داد و بر ایمانمان افزود و 
تبدیل به دانشــگاه اخالق،  والیت، عشق و ایثار 
شد. به همین دلیل نتیجه جنگ اقتدار دنیوی و 
اخروی ما شد.صدیقی با تاکید بر اینکه دشمنان 
اساسا نمی توانند ماهیت انقالب اسالمی ایران را 
درک کنند، گفت: دشمنان با وجود اینکه تجربه 
انقالب اسالمی و هشت سال جنگ را داشتند، 
اقدام به ایجاد فتنه داخلی در کشــور کردند که 
این بار دست خدا نیز از آستین بیرون آمد.وی 
با اشــاره به ایجاد داعش و حمایت های غرب از 
فعالیت های این گروهک تروریستی اظهار کرد: 

دشمنان انقالب اسالمی بعد از مدت ها اقدام به 
ایجاد داعش کردنــد. آنها به دنبال آن بودند تا 
پس از آنکه کار سوریه، لبنان و عراق را یکسره 
کردند، به ســمت ما بیایند. اما این بار نیز برای 
این جریان، با هدایت های رهبری معظم انقالب 
و بصیــرت مــردم، مدافعان حرم مــا در کنار 
مظلومان قــرار گرفتند و توطئه جهانی آنها در 
خاورمیانه برای چندمین بار خنثی شد.خطیب 
جمعه تهــران خاطر نشــان کــرد: زمانی که 
دشمنان مشاهده کردند که هر کاری که انجام 
می دهند نتیجه ای عکس در بر دارد و بر قدرت 
ما می افزاید و از قدرت آنها کاسته می شود،  آن 
زمــان از عصبانیت و غیض باید انگشتانشــان 
را بــه دندان و خــود را گاز بگیرند و داد بزنند.

حجت االسالم و المســلمین صدیقی در ادامه 
خطبه های سیاسی نماز جمعه این هفته تهران، 
با بیان اینکه برجام گرچــه ظاهرش واقعا تلخ 
اســت اما آن مقدار که آمریکا و اروپا از آن سود 
برده اند ایران نبرده اســت، تاکید کرد: آمریکا و 
اروپا نتیجه قــرارداد برجام را نقدا از ما گرفتند 
و آنچــه را که قرار بود به ما بدهند را به نســیه 
گذاشتند. این نسیه را نیز پرداخت نکرده اند، اما 
این موضوع مقدمه ای شــد برای بصیرت مردم 
و مســئولین تا القائات بعدی شــیطان بزرگ و 

ایادی اش را قبول نکنند.
وی ادامه داد: آنها پیــش از برجام القاء کردند 
که اگر برجام عملی نشود، دشمنی شان بیشتر 
می شــود اما امروز که این توافق انجام شــده 
هم از دشــمنی آنها کاســته نشده و هم اینکه 
آنها امــروز هم تحریم علیه ما اعمال می کنند 
و پول های ما را گرفته و ســاختمان های ما را 
مصادره کرده اند؛ اخیرا نیز گستاخی را به جایی 
رسانده اند که سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
ما را تحریــم کرده اند.امام جمعه موقت تهران 
با تاکید بر اینکه دشــمنان همچنان به دنبال 
اجرای توطئه های دیگر علیه جمهوری اسالمی 
خواهند بود، اظهار کرد:  ســپاه پاسداران یک 
نیروی مردمی و مــورد اعتماد امام و از ثمرات 
انقالب اســالمی است که در همه عرصه ها کار 
ســاز و  مایه عزت و اقتدار ما بوده و در خنثی 
کردن مســاله داعش و تروریســت ها در خط 
مقدم جبهه ایثار کرده است را تحریم کرده اند.

صدیقی تصریح کرد: مسئوالنی که دیروز آمریکا 
را قابل اعتماد می دانستند و امروز به لطف خدا 
این شــجاعت را دارند که اعتراف می کنند که 
آمریکا قابل اعتماد نیســت باید بدانند که در 
مســائل بعدی از جمله مسائل مربوط به توان 
موشــکی و نفود منطقه ای جمهوری اسالمی 

اینها می خواهند مســئوالن  و کشور ما را خلع 
سالح و سپس از ریشه نابود کنند.

خطیب جمعه تهــران در بخش های دیگری از 
خطبه سیاســی این هفته یــاد و خاطر حجت 
االسالم و المســلمین مصطفی خمینی و آیات 
عظام مهدی کنــی و جمال گلپایگانی را گرامی 
داشــت.وی همچنین با اشاره به فاجعه میانمار 
با تاکیــد بر اینکه همه بایــد وضعیت دل های 
مجــروح و مردم مظلوم میانمــار کمک کنند، 
اظهار کرد: در میانمار وضع وخیم است و ۵۰۰ 
هزار آواره بدون هیچ امکاناتی حضور دارند. در 
همین راستا طلبه هایی که از نظر معیشتی جز 
پایین ترین طبقات هســتند در حــوزه علمیه 
۱۸۰ میلیون تومان از جیب طلبگی خود برای 
مردم مظلوم این منطقه جمع کرده اند.صدیقی 
بــا بیان اینکه در یمن فاجعه انســانی در حال 
وقوع است، خاطر نشان کرد: من یقین دارم که 
دســت انتقام الهی از آستین بیرون خواهد آمد 
و انتقام مظلومین را از آمریکا، سازمان ملل که 
سازمان دول دروغین است و همچنین کنفرانس 
اسالمی، خواهد گرفت.امام جمعه موقت تهران 
همچنین در خطبه هــای نماز جمعه این هفته 
نیز تقوا را هوشــمندی و پرهیز از غفلت عنوان 
کرد و گفت: تقوا به معنای گناه نکردن است و 
خدای متعال نیز در میان گناهان تنها شرک را 
نمی بخشــد.وی اظهار کرد: یکی از موارد شرک 
که دامن گیر ما است و باید خود را اصالح کنیم، 
ریا و ریاکاری اســت. در این زمینه به مسئوالن 
اجرایــی، قضائیه و تقنینی می گویم که شــما 
برای ما و ما برای شــما دعا می کنیم که خدا 
در کارهایمان باشد. به مردم برسیم و مملکت را 

از خطر نجات دهیم.
صدیقی با بیان اینکه مســئولیت ها و ریاست ها 
مانند حبابی رو ی آب اســت و با طوفانی آمده 
و می رود، خاطرنشان کرد: دشمن همه راه ها را 
تجربه و در همه آن ها با شکســت مواجه بوده 
اســت. آنها تنها به ایجــاد اختالف و دو قطبی 
کردن جامعه و بی اعتقــادی به امید دارند، در 
این زمینه باید تالش کنیم تا توطئه های پیش 

رو را از بین ببریم.

حجت  االسالم و المسلمین کاظم صدیقی: مسئوالن بدانند دشمن به دنبال خلع سالح آن هاست

ظاهر برجام تلخ است

 نمی توانیم به آمریکایی ها 
اعتماد کنیم

 کنگره نظریه ترامپ را اجرا کند
 توافق هسته ای بهم می خورد

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: 
اگــر آمریکایی هــا برجام را به درســتی اجرا 
می کردند و به تعهداتشان پایبند بودند، شرایط 
دیگری پیش می آمد، االن طبیعتاً نمی توانیم 
به آنها اعتماد کنیم.بــه گزارش زمان به نقل 
ازصدا و سیما، ســیدکمال خرازی در حاشیه 
اختتامیــه چهارمیــن دوره مســابقات علوم 
اعصاب شــناختی درباره مطرح شدن »توافق 
ثانویه« در موضوع هســته ای اظهار داشــت: 
آمریکایی ها می دانند که جمهوری اســالمی 
روز به روز درحال توســعه نفوذش است و در 
جهت اســتحکام نظام و قدرت دفاعی کشور، 
پیشــرفت های قابــل توجهی کرده اســت، 
بنابرایــن با این موجودیت مشــکل دارد. وی 
گفت: طبیعتاً در میدان حضور واقعی ایران در 
منطقه نتوانستند جلوی نفوذ ایران را بگیرند 
و می خواهند به شــیوه های دیگری متوسل 
شــوند که از آن طریق پیشــرفت جمهوری 
اسالمی را کنترل کنند. وزیر اسبق امورخارجه 

افزود: وقتی که شــما یک بار تجربه کردید و 
دیدید که چگونه زیر تعهداتشــان می زنند، 
عقل ایجاب می کند که انســان دیگر در این 
میدان وارد نشود و بحث هایی هم که آنها می 
کنند، قابل توجه نیســت و جمهوری اسالمی 
در برابر چنین فشــارهایی تسلیم نخواهد شد 

و راه خودش را ادامه خواهد داد. 

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: اگــر کنگره آمریکا 
بخواهد نظریه ترامــپ را اجرا کند، توافق 
هســته ای بر هم خــورده و نقض برجام 

صورت می گیرد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازخانــه ملت، 
عالءالدین بروجردی در واکنش به تصمیم 

اتحادیه اروپا بــرای اعزام فدریکا موگرینی 
دیپلمات ارشــد خود به آمریکا برای دفاع 
از برنامــه جامع اقدام مشــترک )برجام(، 
اظهارداشت: موگرینی از سوی اتحادیه اروپا 
به آمریکا می رود تا کنگره را قانع کند که 

اشتباه ترامپ را تکمیل نکند.
وی با بیان اینکه ترامپ اشــتباه بزرگی در 
خصوص طرح کردن موضــوع پاره کردن 
برجام مرتکب شــد و نهایتا تصمیم گیری 
در این موضوع را به کنگره ســپرد، تصریح 
کرد: بر این اساس اگر کنگره بخواهد نظریه 
ترامپ را اجرا کند، توافق هسته ای بر هم 

خورده و نقض برجام صورت می گیرد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: بنابراین مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپا در تالش اســت تــا ایاالت 
متحده آمریکا در تعهــدات خود به برجام 

باقی بماند.

امضاء تفاهم نامه ترانزيت کاال بین ايران، ترکیه و قطر
وزیر راه و شهرســازی گفت: تفاهم نامــه ترانزیت کاال بین 
ایران، ترکیه و قطر امضا شد، اما هنوز بر سر راه اندازی قطار 

مسافری ایران و ترکیه، بحث هایی وجود دارد.
بــه گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرســازی، عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرســازی دربــاره برخی از جزئیات 
دیدار خود با همتای ترکیه ای، گفت: با احمد ارسالن، وزیر 
حمل و نقل و امور ارتباطات ترکیه راجع به چندین مساله 
مهم بحث و گفتگو شد که بر این اساس، اولین موضوع مورد 
گفتگو، مربوط به عبور ترانزیت ترکیه به سمت قطر بود که 
بخشی از این ترانزیت از ایران می گذرد؛ این در حالی است 
که پیش تر، قرار بود یادداشت تفاهم نامه ای سه جانبه بین 
ایران، ترکیه و قطر به امضا برسد که وزیر ترکیه اعالم کرده 
بود که از این موضوع مطلع نشــده تا در قطر حضور یابد و 
به همین دلیل نیز، مقرر شد تا طی هماهنگی های آتی، این 

تفاهم نامه هرچه سریع تر به امضاء برسد.
وی ادامــه داد: موضوع ترانزیت ترکیه بــه عراق، موضوع 
دیگری بود که روی آن بحث شــد؛ و این در شرایطی است 
که تا پیش از این، بخشــی از ترانزیت ترکیه از کردســتان 
عراق انجام می شــد و همتای ترکیه ای در این دیدار، اظهار 
عالقمندی کرد تا بخش هایی از ترانزیت خود را که تا پیش 
از این از کردستان عراق انجام می داد، از طریق ایران انجام 
دهد.آخوندی همچنین، بحث در مورد مشکالت رانندگان 
ایرانی را موضوع سوم دیدار با همتای ترکیه ای خود عنوان 
کرد و گفت: قرار شــد تا برخی از راننــدگان ایرانی که در 
ترکیه بر اثر عملیات تروریســتی و شبه تروریستی صدمه 
دیــده اند و دادگاه ترکیه به نفــع آن ها حکم صادر کرده 
اســت، هرچه ســریع تر از دولت ترکیه خســارات خود را 

دریافت کنند.این مقام مســئول با اشاره به اینکه در دیدار 
بــا وزیر حمل و نقل و امور ارتباطات ترکیه، موضوع معطل 
بــودن رانندگان ایرانی برای انجام برخی از آزمایشــات در 
گمرک نیز مــورد بحث قرار گرفت، افــزود: هم اکنون در 
برخی از مبادی ورودی آن کشــور، آزمایشــگاه قرنطینه و 
غیرقرنطینه در گمرک وجود ندارد، بنابراین رانندگان ایرانی 
که بار به ترکیه می برند، برای انجام آزمایشــات ناچارند تا 
چندین روز در گمرک آن کشور، معطل شوند که بر همین 

اساس، مقرر شد تا به دستور دولت ترکیه، هرچه سریع تر 
آزمایشگاه ها در گمرک مستقر شوند تا رانندگان ایرانی با 

مشکالت کمتری روبه رو شوند.
آخوندی، همچنین از دستور ســریع برای تشکیل کمیته 
حمل و نقل کارشناســی جاده ای بیــن ایران و ترکیه خبر 
داد و گفت: قرار شــد ایران هرچه سریعتر کمیته حمل و 
نقل کارشناسی جاده ای را بین ایران و ترکیه تشکیل دهد 
تا تمام مسائل  فی مابین را رسیدگی نماید، به همین دلیل 
در اولین فرصت، در ســطح وزرای دو کشور ایران و ترکیه 

نشست خواهیم داشت.
وزیر راه و شهرســازی، فعال شــدن قطار مسافری ایران به 
ترکیــه را از دیگر موضوعات مورد بحث با همتای ترکیه ای 
خود برشمرد و افزود: در بحث حمل و نقل، نکته دیگری که 
ما تعقیب می کردیم یکی بحث فعال شــدن قطار مسافری 
ایران به ترکیه بود که قرار شد هرچه سریعتر ترک ها آن را 
فعال کنند؛ زیرا اعالم کرده بودند به دلیل مشکل امنیتی، 
امکان تردد نیست؛ از ســوی دیگر، از آنجایی که از جهت 
فیزیکی، خط ریل ایران متصل اســت، قرار شــد خط ریل 
ایران از طریق مرز رازی- کاپی کوی هرچه سریعتر از سوی 
کشور ترکیه بررسی و نتیجه به ایران اطالع داده شود تا در 
کمترین فرصت، این خط را فعال کنیم.وی همچنین گفت: 
اتصال خط آهن ایران از طریق مرز بازرگان به شهر کارس 
ترکیه نیــز از دیگر موضوعات مورد بحــث بود که ترکیه 
عالقمند بود که این کار با نقشه بان هم به نحوی به صورت 
یک جانبه باشــد، به همین دلیل قرار شد نقشه موردنظر 
خود را به ما بدهند تا ما در این مورد بررسی کنیم و اظهار 

نظر رسمی به آنها ارایه دهیم.
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راه بر تکرار خطر ببندیم
احمد حاتمی یزد

عزم بانک مرکزی و بدنه دولت برای پایان دادن به بحران غیرمجازها جزم 
شــده است. وقتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در هر کوی و برزن 
سر بر می آوردند و تالش می کردند با جذب سپرده ها با سود باال و وعده 
تسهیالت بانکی و ... سهمی از بازار پولی کشور را از آن خود کنند، بر این 
گمان نبودند که روزگاری از راه می رسد که قانون حرف اول را خواهد شد.

این موسسات با پرداخت ســودهای نامتعارف، نظام بانکی کشور را تحت 
فشــار قرار داده و هزینه تامین مالی را برای بخش های مختلف اقتصادی 
افزایش دادند و این فعالیت انها ســبب شد سودجویی در این بازار مانع از 
کسب ســود متعارف در ســایر بخش های اقتصادی کشور شود .طبیعی 
است که در این پروسه بخش مولد اقتصاد سرکوب می شود و بازار آشفته 
مالی و پولی نیز مانع از ساماندهی وضعیت اقتصادی و اجرای برنامه های 
اصالحی می شود اما مدتی است که زیر سایه تدابیر صورت گرفته نه تنها 
فعالیت این موسســات کمرنگ شده و همگی سایه سنگین بانک مرکزی 
را بر خود احســاس می کنند، بلکه تالش برای ســاماندهی آنها از طریق 
ادغام و انحالل و ... در دســتور کار قرار دارد .در مقابل اما سپرده گذارانی 
هستند که به دلیل ناتوانی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در پرداخت 
ســپرده هایشان با مشکل روبرو هســتند و دست به تجمع و اعتراض زده 
و خواســتار رسیدگی به مطالباتشان هستند.در این میان شناسایی ریشه 
های شکل گیری این بحران می تواند راه را بر تکرار خطراتی از این دست 
ببندد . متاسفانه شکل گیری موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با پدیده 
»رانت« در ایران گره خورده اســت . داستان از آنجا آغاز شد که برخی از 
افراد دارای نفوذ در کشــور از قدرت خود در جای نامناسبی بهره بردند و 
اقدام به راه اندازی یا حمایت از موسســات مالــی و اعتباری غیر مجازی 
کردند که در تشــکیل شان پروسه اصلی و قانونی طی نشده بود .طبیعی 
است درنین شرایطی نمی توان انتظار داشت این موسسات قوانین جاری 
پولی و مالی در کشــور را رعایت کنند . در حقیقت این فعالیت بر کسب 
پول از پول متمرکز شد و آشفتگی مذکور را رقم زد.در این میان برخی نیز 
با هدف دریافت ســود بیشتر، سپرده هایشان را در این موسسات متمرکز 
کردند و در نتیجه مســاله ، به مســاله ای ملی بدل شد و حاال این انتظار 
ایجاد شده است که دولت تاوان اشتباهات رخ داده در این عرصه را بپردازد 
.در چنین شــرایطی الزم است دولت وارد عمل شده و مشکل را با فروش 
دارایی های این موسســات و شــعب آنها حل کرده و سپرده گذاران را به 
حق خود برســاند اما هشدارهای الزم نیز برای پیشگیری از این مشکالت 
به سپرده گذاران داده شود .مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرده است تا با 
همکاری قوه قضائیه تا پایان سال جاری دیگر هیچ مؤسسه غیرمجازی در 
کشــور فعال نباشد، البته بانک مرکزی نیز دراین زمینه عزم خود را نشان 
داده اســت، ولی همواره به دلیل پیچیدگی های فراوان ساماندهی این نوع 
مؤسســات و کثرت سپرده گذاران آنها فرآیند ساماندهی طوالنی می شود. 
آنچه در این میان اهمیت دارد بســتن راه بر تکرار تجربیاتی از این دست 

است که عواقبی سنگین را متوجه اقتصاد ایران می کند.
کارشناس بانکی

75 درصد مردم آمریکا از برجام حمایت می کنند

نتایج نظرســنجی مشــترک اندیشــکده مطالعات خاورمیانه در آمریکا و 
موسسه افکارســنجی ایپسوس، نشان می دهد که ۷۵ درصد مردم آمریکا 
از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
از این تعداد، 3۰ درصد خود را حامی قاطع برجام دانســتند و 4۵ درصد 
هم گفتنــد که به نوعــی از آن حمایت می کنند.نتایج این نظرســنجی 
همچنین نشــان می دهد که زنان با ۷9 درصد، حمایت بیشــتری از این 
توافق نســبت به مردان با ۷۱ درصد دارند. بر اساس این نظرسنجی، ۵4 
درصد آمریکایی ها خواستار برقراری کانال های دیپلماتیک با ایران هستند. 
3۲ درصد از شرکت کنندگان اما با چنین طرحی مخالفت کردند.همچنین 
۵۵ درصد از رای دهندگان رویکرد »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
در قبال مسلمانان را نادرست دانستند و 4۵ درصد با آن موافقت کردند.این 
نظرســنجی در ماه ژوئن )تیرماه( صورت گرفته و جامعه آماری آن یکهزار 
و 6 نفر اعالم شــده است.ترامپ تاکنون به علت اجماع جهانی در حمایت 
از برجام، نتوانسته است از این توافق کناره بگیرد. وی که باید هر 9۰ روز 
یکبار مطابق با قانون مصوب کنگره این کشور، پایبندی تهران به برجام را 
تایید می کرد، پس از دوبار تایید، هفته گذشته از این اقدام سرباز زد تا در 

ادامه، کنگره آمریکا در رابطه با لغو یا ماندن در برجام تصمیم گیری کند.

فرار بسیاری از فرماندهان داعش به ترکیه

دیده بان حقوق بشــر ســوریه اعالم کرد، اطالعات موثقی دارد که نشان 
می دهد تعدادی از فرماندهان داعش به ترکیه فرار کرده اند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دیده بان حقوق بشــر سوریه اعالم کرد: 
براســاس اطالعات موثقی که به دست آمده، تعدادی از فرماندهان داعش 
با تابعیت های ســوری و خارجی طی روزها و هفته های گذشــته از رقه و 
دیرالزور به مناطق تحت سیطره مخالفان در حومه شمالی و شمال شرقی 
حلب فرار کرده و از آنجا به ترکیه رفته اند.دیده بان حقوق بشر تأکید کرد: 
روند انتقال فرماندهان و تعدادی از اعضای داعش از اســتان های حمص، 
دیرالزور و رقه از طریق پرداخت رشوه بین ۲۰ تا 3۰ هزار دالر انجام شده 
و طرف های مسئول توانسته اند آن ها را منتقل کرده و به مرزهای سوریه و 
ترکیه برسند و از آنجا از طریق قاچاقچیان به ترکیه منتقل شوند.به گفته 
دیده بان حقوق بشر ســوریه طی ماه های گذشته صدها داعشی از جمله 
فرماندهان محلی این گروه به اســتان حسکه فرار کرده و ناپدید شدند و 
بعدا برخی از آن ها در ترکیه مشــاهده شدند.دیده بان حقوق بشر سوریه 
اعالم کرد: اعضا و فرماندهانی از داعش از حومه شــرقی حمص به مناطق 
تحت سیطره گروه های مخالف در حومه شمال شرقی حلب فرار کرده و به 
ترکیه منتقل شدند.فرار داعشی ها بعد از پیشروی گسترده ارتش سوریه در 
مناطق مختلف و آزادســازی مناطقی در بادیه سوریه و آزادی شهر رقه به 

دست نیروهای سوریه دموکراتیک صورت می گیرد.

 استراتژی جدید آمریکا 
دربرگیرنده همه رفتارهای ایران 

مشــاور امنیت ملی ترامپ در ادعایی خصمانه علیه کشورمان اعالم کرد 
که استراتژی جدید کاخ سفید در برابر ایران دربرگیرنده »همه رفتارهای 
منفی ایران در منطقه« اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ژنرال مک 
مستر، مشاور امنیت ملی ترامپ در نشست »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« 
گفت: اســتراتژی جدید رئیس جمهوری در قبــال ایران یک نمونه خوب 
اســت. به جای تمرکز تنها بر توافق، اســتراتژی جدید در برگیرنده همه 
رفتارهای منفی ایران در منطقه است.وی افزود: مانند حمایت مالی و غیره 
از تروریسم، کشتار و اقدامات بد نظام اسد. یا دشمنی با اسرائیل. خطر برای 
کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و تهدید برای متحدین ما در خلیج فارس و 
همچنین بازداشت بدون دلیل خارجی ها. پرزیدنت ترامپ می گوید باید با 

همه کارهای منفی ایران برخورد شود.

رفتار خصمانه آمریکا نگرانی 
مشترک روسای همه پارلمان ها

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: روسای 
همــه پارلمان های حاضــر در اجالس از رفتار 

آمریکایی ها نگران هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی الریجانی 
در توضیح  نشســت با روســای پارلمان های 
حاضر در اتحادیــه بین المجالس، گفت: چند 
مالقات با روســای مجالس کشورهای مختلف 
از جملــه عراق، مکزیــک، ویتنــام و ترکیه 
برگزار شــد که در هر کدام مسائل خاص بین 
دو کشــو مطرح شــد اما در دیدار با روسای 
پارلمان عراق و ترکیه درباره مســائل پیچیده 
منطقه گفت وگو و رایزنی های مســتند است.

رئیس مجلس شورای اســالمی، تصریح کرد: 
در دیــدار با روســای پارلمان عــراق و ترکیه 
چند موضــوع مهم از جمله امنیت در منطقه، 
ساماندهی مسائل منطقه و همچنین افزایش 
روابط تجاری مباحث مهم و راهگشــا مطرح 
شــد.وی با یادآوری سخنرانی خود در اجالس 
بین المجالــس، افــزود: در این ســخنرانی به 
وضعیت ایران و آمریکا و مشکالتی که بین دو 
کشور وجود دارد، اشاره شد، همچنین به طرح 
شرایطی که آمریکا به دنبال آن است، پرداخته 
شــد.وی ادامــه داد: برگزاری نشســت های 
متعدد با روســای پارلمان های دیگر کشورها 
از مزیت های اســت که در حاشیه این اجالس 
برگزار می شود، زیرا فرصتی برای استماع نظر 
و اعتقاد جمهوری اســالمی ایران در خصوص 

موارد مختلف از زبان خودمان است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
نگرانی مشترک روســای همه پارلمان های 
حاضر در این اجــالس از رفتار آمریکایی ها، 
گفت: رئس جمهور آمریکا بسیار تحقیر آمیز 
حرف می زند، دونالد ترامپ در مدت ریاست 
جمهوریش چهره ای از کشــور آمریکا نشان 
داده که مــورد نقض همه جهان قرار گرفت.

وی بــا انتقاد از اظهارات ضــد ایرانی ترامپ 
در ســخنرانی اخیر خود، یادآور شــد: بیان 
حرف های بی اســاس و درهم رئیس جمهور 
آمریکا نشــان از ناتوانی وی در تفهیم مفاهم 
است، لذا این ناتوانی سبب بیان وارونه مسائل 
شده است.وی با بیان این که »باید از این زمان 
اســتفاده کرد«، افزود: نمایندگان حاضر در 
این اجالس اکثرا دارای ساختار دموکراتیک 
هســتند و تنهــا برخی مجالــس انتخاباتی 
هســتند، عالوه بر این روسالی پارلمان های 
حاضر اظهارات دیکته شده دولت های خود را 
مطرح نمی کنند از این رو ارتباط برقرار کردن 

با آنها مهم است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
برگزاری سایر نشســت ها در روزهای آتی این 
اجالس، گفت: هیات پارلمان ایران در روزهای 
آتی هم تالش خواهیم کرد که با دیگر روسا نیز 

به گفت وگو بپردازد.

تاکید وزرای دفاع ایران و روسیه 
برتداوم همکاری درمبارزه با تروریسم

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران و وزیر دفاع 
جمهوری فدراســیون روســیه در گفت وگوی 
تلفنی، آخرین وضعیت روابط و همکاری های 
دفاعی دو کشور، تحوالت منطقه ای، بین المللی 
و مبارزه با تروریســم را مورد تبادل نظر قرار 

دادند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، امیر حاتمی 
در ایــن گفت وگــوی تلفنی با بیــان این که 
»توســعه همکاری های دفاعــی فی ما بین 
جایگاه ویژه ای در دیپلماسی دفاعی جمهوری 
اســالمی ایران دارد« گفت: باال بردن قدرت و 
توان دفاعی دو کشــور جهت تحکیم امنیت 
و آرامش در محیــط پیرامونی، منطقه ای و 
بین المللی از اولویت های مهم همکاری های 
تهران-مسکو به شــمار می رود.وزیر دفاع با 
اشــاره به این که »عدم پایبندی دولت آمریکا 
به برجام ، جهان را به ســوی ناامنی ســوق 
می دهد« اظهار داشــت: عصبانیت و تشدید 
فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران 
ناشــی از همکاری های دو کشور در مبارزه با 
تروریسم بین المللی به ویژه در کشور سوریه 
است که طرح های مختلف و خطرناک آمریکا 
را متوقف ســاخته اند.وی همچنین با تشکر 
از مواضــع و حمایت دولت روســیه از نقش 
سپاه پاســداران در مبارزه با تروریسم گفت: 
سپاه بازوی قدرتمند جمهوری اسالمی ایران 
، دولــت ها و ملت های منطقــه در مبارزه با 
تروریسم است و هیچ عاملی قادر نیست سپاه 
را از این مسئولیت بازدارد.در این گفت وگوی 
تلفنی وزیر دفاع روسیه با تبریک انتصاب امیر 
حاتمی به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
ایران بر مبارزه جدی با تروریســم بین المللی 
و منطقــه ای تأکید و خواســتار اســتمرار 

همکاری های دو کشور شد.
ارتشــبد ســرگئی شــایگو به حمایت قاطع 
جمهوری فدراســیون روســیه از برجام اشاره 
کرد و اظهار داشــت: پایبندی دولت ایران به 
توافق  هسته ای مورد تائید دولت روسیه بوده 
وضرورتی به لغو و خروج دیگران از برجام دیده  
نمی شود.در پایان این گفت وگو وزرای دفاع دو 
کشور بر استمرار هماهنگی ها در مبارزه علیه 
خشونت، تروریسم  و افراطی گری در منطقه و 

جهان تأکید کردند.

یادداشتخبر

فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در پیامی اعالم 
کرد: دشــمن با فعال ســازی همه تهدیدات بــی ثمر خود 
علیه ملت بزرگ ایران به ما نشــان داد هنوز ارتقای آمادگی 

دفاعی برای بارش گلوله های آتشــین بر پیکره دشــمن یک 
اولویت قطعی نظام محسوب می شود.به گزارش زمان به نقل 
ازروابط عمومی کل سپاه، سردار سرلشکر پاسدار »محمدعلی 
جعفری« با اشــاره به سخنان رییس جمهوری آمریکا درباره 
جمهوری اســالمی ایران و سرنوشــت برجام افزود: ترامپ و 
هیات حاکمه اش با این گونه رفتارهای مبتذل خود، آمریکا را 
بیش از پیش در مسیر خودحذفی از صحنه روزگار قرار داده 
است تا بشریت با عنایت الهی به زودی عالم جدیدی را تجربه 
کند.وی تاکید کرد: ما در آغاز مرحله ای از سیر تکاملی انقالب 
اسالمی قرار گرفته ایم که از شاخص های برجسته آن »به سر 
آمدن دوره  زوزه مذاکره و تعمیم الگوی مذاکرات هسته ای به 

سایر حوز ه های اقتدار نظام« است. 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: خداوند 
قادر متعال را شــکرگزاریم که ملت ایران را بیرق دار تحقق 
وعده هــای خود قرار داد تا با عبور از یک پیچ بزرگ تاریخی، 
دوران جدیــدی از تحــوالت جهانی را بــرای ورود به عصر 
معنویت و حاکمیت ارزش های الهی با تحمیل شکســت های 
سنگین اردوگاه نظام سلطه و طاغوت اعظم، آمریکا آغاز کند. 
نشــانه های این شکست در ســخنان اخیر رئیس جمهوری 
آمریــکا )بود( که با حالتی مضطــرب و صدایی لرزان عجز و 

استیصال خود را در یک تریبون عمومی به نمایش گذاشت.
وی ادامــه داد: او دریافتــه قدرت انقالب اســالمی در حال 
گســترش و جغرافیای نفوذ آن غیر قابل کنترل شــده است 

و ادمه ایــن روند نتیجه ای جز زوال قــدرت مادی آمریکا و 
برقراری نظم جدید انقالب اســالمی در بر نخواهد داشت. به 

همین دلیل دیگر نمی توانند حقارت خویش را پنهان کنند.
فرمانده کل ســپاه تاکید کرد »ترامپ و هیات حاکمه  اش با 
این گونــه رفتارهای مبتذل خود، آمریکا را بیش از پیش در 
مسیر خودحذفی از صحنه روزگار قرار داده است تا بشریت با 

عنایت الهی به زودی عالم جدیدی را تجربه کند«.
وی تصریح کرد: انقالب اســالمی در تداوم نهضت عاشورا با 
الگوی الهام بخش خــود تمدن رو به زوال غرب را به چالش 
کشیده است و همچنان مســیر مقّدر خود را با هدایت های 
حکیمانه حضرت امام خامنه ای )مدظلــه العالی( در برپایی 
تمدن اسالمی، شتابان طی می کند. »آمریکا و اذناب منطقه 
 ای اش خوب می  دانند که در این 4۰ســال اگر می توانستند 
به جمهوری اسالمی آسیب وارد کنند، یک دقیقه را هم تلف 
نمی کردند. آنها با زبان ســالح بیشــتر آشنایند؛ سالحی که 
به آنها بفهمانیم همه طرح ها و برنامه هایشــان همانند طرح 
ایجاد خاورمیانه بزرگ، پروژه ســازش با اسرائیل، جنگ های 
نیابتی و نظایر آن با شکست روبرو خواهد شد«. فرمانده کل 
ســپاه در پایان از مردم و مسئوالن کشور به سبب همدلی و 
همراهی و حمایت از ســپاه در برابر تهاجم روانی اخیر هیات 
حاکمه آمریکا قدردانی و تاکید کرد »سپاه، ملت بزرگ ایران 
را در گذار از مرحله سوم انقالب اسالمی در مقابل دشمنان، 

پاسداری و محافظت خواهد کرد«.

فرمانده کل سپاه:

ارتقای آمادگی دفاعی اولویت قطعی نظام است

 رتبه 8۲ ایران
در شاخص رقابت پذیری جهانی

 اجرای طرح
 رجیستری موبایل آغاز شد

مدیرکل پایش و بهبود محیط کســب و کار 
وزارت اقتصاد و داراییرتبه ایران را در شاخص 
رقابت پذیری جهانی بین ۱4۰ کشــور،  رتبه 
۸۲ عنــوان و تصریــح کــرد: اقتصادهایی به 
طور معمول با رشــد اقتصــادی پایدار و تورم 
پایین روبرو هســتند که فعاالن کسب و کار 
در این کشــورها احساس راحتی کنند، کمتر 
از دو ساعت کســب و کار را راه اندازی کنند، 
صادرات و واردات کمتر از یک روز طول بکشد 
و اخــذ مجوزها کمتر از یک ســاعت باشــد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، عمادالدین 
ســخائی در همایش ملی کار آفرینی، توسعه 
صادرات و بین المللی ســازی کســب و کار 
اظهار کرد: کشورهای توسعه نیافته محصول 
و  کسب و کار دارند اما فاقد شخصیت حقوقی 
و سند فروش غصبی هستند.وی تصریح کرد: 
اگر عرصه های قانونی فعالیت ســخت گرفته 
شــود اقتصاد از حالت رســمی به غیر رسمی 
تبدیل می شــود و این مطلوب هیچ دولت و 
نظام در هیچ کشور دنیا نیست.مدیرکل پایش 
و بهبود محیط کســب و کار وزارت اقتصاد و 
دارایی با بیان اینکه زیر ســاخت های ســالم 
موجب ایجاد کســب و کار و کار آفرینی مفید 
و موثر می شود، گفت: بهترین شاخص فضای 
کسب و کار، کســب و کار بانک جهانی است 
که از سوی نهادهای بین المللی رصد می شود.

سخائی خاطرنشان کرد: ایران در سال ۱39۲ 
در بین ۱۸۵ کشــور دنیا ایــران رتبه ۱۵۲ را 
کســب کرده و این فضای نامناسب در حوزه 

کســب و کار برای فعاالن و کار آفرینان خوب 
نبوده اســت.مدیرکل پایش و بهبود کســب 
و کار کشــور با اشــاره به اینکه در شــاخص 
رقابت پذیری جهانی بین ۱4۰ کشــور ایران 
رتبه ۸۲ را داشــت، تصریح کرد: اقتصادهایی 
به طور معمول با رشــد اقتصادی پایدار و باال 
و تورم پایین روبرو هســتند که فعاالن کسب 
و کار در این کشــورها احساس راحتی کنند، 
کمتر از دو ساعت کســب و کار را راه اندازی 
کنند، صادرات و واردات کمتر از یک روز طول 
بکشد و اخذ مجوزها کمتر از یک ساعت باشد.

سخائی تشکیل هیات مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوز های کسب و کار در سال ۱394 
را راهکاری برای شناسایی قوانین مخل در این 
حوزه دانســت و خاطرنشان کرد: این هیات از 
یک عضو دولتی که ریاســت را برعهده دارد 
و وزیر اقتصاد کشــور بوده و هشت عضو غیر 

دولتی تشکیل شده است.

با آغاز طرح رجیســتری گوشی موبایل از 
دیروز، اگرچه تنها پایش گوشــی ها انجام 
می شــود و در فاز نخست گوشی هایی که 
پیش از این در شبکه فعال شده اند مشکلی 
نخواهند داشــت، اما الزم اســت کاربران 
گوشی های کارنکرده خود را تا پیش از آغاز 

فاز دوم در روزهای آینده فعال کنند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال از آغاز فاز نخست رجیستری 
از پایان مهــر ماه خبر داده بــوده بودند. 
بدین ترتیب فاز نخســت این طرح با هدف 
پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل و ثبت 
و مانیتورینگ آخرین شناسه های ترکیبی 
گوشی و سیم کارت که در شبکه ثبت شده، 
از دیروز آغاز شده است.همان طور که وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعات هم اشــاره 

کرده بود، گوشــی هایی که تا پیش از آغاز 
فاز اول رجیستری در شــبکه اپراتورهای 
کشور فعال بودند مجاز تلقی می شوند. اما 
با آغاز مرحله دوم رجیستری از اوایل آبان 
ماه، بررســی و تشخیص اصالت چند مدل 
گوشی در دســتور کار قرار می گیرد. پس 
از آن، گوشــی هایی با مدل های اعالم شده، 
در صورتــی که از مبــادی غیرقانونی وارد 
کشور شــده باشند، در شــبکه مخابراتی 
فعال نخواهند شــد.به همین دلیل افرادی 
که گوشــی صفــر و کارنکــرده در اختیار 
دارند، الزم اســت تا پیش از آغاز فاز دوم 
رجیستری در روزهای آینده، این گوشی ها 
را با گذاشتن ســیم کارت فعال کنند. زیرا 
اگرچه از دیروز تنها فاز مانیتورینگ شبکه 
آغاز شــده اما در روزهای آینده مدل های 
ابتدایی مد نظــر برای اعمال محدودیت ها 
نیــز اعــالم می شــود و در آن صــورت 
را  گوشی های قاچاقی نمی توانند خدماتی 
اپراتورها دریافت کنند.کاربران  از شــبکه 
گوشی های همراه همچنین برای آگاهی از 
سنجش اصالت گوشی و قاچاقی نبودن آن، 
 IMEI می توانند ابتدا برای دریافت شناسه
از کد دســتوری *#۰۶# استفاده کرده و 
این شناسه را با برچسب روی جعبه گوشی 
و کد باتری مطابقت دهند. اگر این سه کد 
یکسان باشد آنگاه می توانند آن را از شبکه 
اپراتورها استعالم کرده و صالحیت گوشی 

را احزار کنند.

وزیر رفاه عنوان کرد؛

جامعه در شاخص سالمت روانی، اوضاع مناسبی ندارد
وزیر رفاه، گفت: تالش می کنیم برای اعضای 
صندوق بازنشستگی کشور تست غربالگری 

آلزایمر امکان پذیر شود.
به گزارش زمان، علی ربیعی در ســمپوزیوم 
پیگیری مطالبات انجمن علمی روانپزشکان 
ایران در حاشــیه  ســی و چهارمین کنگره 
ســالیانه انجمن علمی روانپزشــکان ایران، 
تصریــح کرد: در حال حاضر وضعیت جامعه 
در شاخص ســالمت روانی، اوضاع مناسبی 
ندارد و درصد باالیــی از اعضای جامعه نیاز 
به دریافت مراقبت های روانی دارند.وی افزود: 
یکی از علل بیماری های روانی شامل بخش 
فیزیکی، زیست شناختی، مصرف مواد مخدر 
و کمبود مــواد غذایی و معدنی اســت که 
وزارت رفاه تمرکز زیادی برای حل مشکالت 
این بخش انجام داده است.وزیر رفاه با اشاره 
به اینکه بخشی از سرمایه گذاری های وزارت 
رفاه بر روی عوامل فیزیکی به نتایج چندان 
خوبی در حوزه عمل نرســیده است، افزود:  
حضور روانپزشــکان در این وزارتخانه باعث 
تولید دانش در این زمینه شــده اســت. در 
حال حاضر وزارت رفاه بر روی امنیت غذایی 
مادران دچار سوءتغذیه و تمرکز بر هزار روز 
نخست زندگی هر نوزاد سیاست گذاری هایی 
را انجام داده اســت و یکی از این سیاست ها 
توزیع یک وعده غذای گرم در روســتاهای 
مناطق محروم است.ربیعی با تاکید بر انجام 
آزمایشات غربالگری در جهت افزایش بهبود 
وضعیت روانی احاد جامعه، ادامه داد: اخیرا 
پیشنهاد انجام غربالگری ژنتیکی به مجلس 
برده شــده اســت. همچنین تالش خواهیم 
کــرد برای اعضــای صندوق بازنشســتگی 
کشور تســت غربالگری بیماری آلزایمر نیز 

امکان پذیر شود.

وزیر رفاه با اشــاره به تالش این وزارتخانه در 
تحت پوشــش قرار گرفتن داروهای مربوط 
به حوزه روانپزشــکی گفت: تالش کردیم در 
شــورای عالی بیمه داروهای تولید داخل که 
مربوط به حوزه روانپزشــکی هستند، تحت 
پوشش قرار بگیرند.ربیعی با اشاره به عوامل 
اجتماعــی و محیطی تأثیرگذار بر ســالمت 
روانی اظهار کــرد:  عوامل اجتماعی موثر در 
این زمینــه مربوط به حوزه اشــتغال، فقر، 
انزوای اجتماعی، اســترس شــغلی و سطح 
اعتماد اجتماعی هســتند. با وجود انتقاداتی 
که بر نظرات مارکس به عنوان یک اقتصاددان 
وجود دارد، معتقدم نظر این اندیشــمند در 
مــورد کار به عنوان جوهره زندگی اجتماعی 
انسان ها دیدگاه درســتی است؛ چرا که کار 
و فعالیت اقتصادی ســرمایه مادی و معنوی 
انسان ها را تشکیل می دهد و به افراد هویت 
می بخشد.وی با انتقاد از سیاست های نادرست 
مسبب بیکاری جوانانی که از دهه 6۰ تا ۸۰ 
در سنین فعالیت اقتصادی قرار دارند، تصریح 
کرد:  در حال حاضر تالش می کنیم تا شکاف 
موجود بین نیروهای شــاغل و بیــکار را با 
اصالح این سیاســت ها کاهش دهیم. ساالنه 

نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰هزار شغل باید 
برای این افراد ایجاد شــود که متأسفانه این 
میزان به راحتی محقق نمی شود.وزیر رفاه با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر در طول چهار 
سال دو میلیون شــغل توسط وزارت تعاون 
ایجاد شده است، ادامه داد: یکی از موضوعات 
مطرح شــده توســط این وزارتخانه موضوع 
»رشد فراگیر ضدفقر« است که قصد داریم با 
استفاده از این سیاست مداخالتی را در بازار 
کار و عرضه و تقاضای نیروی کار انجام دهیم.

ربیعی با اشاره به سیاست توسعه اشتغال در 
جامعه افزود: درصدد هســتیم تا نگاه علمی 
به حوزه آسیب های اجتماعی را ترویج دهیم.

وی با اشــاره به علل اصلی طــالق در بین 
خانواده های ایرانی اضافه کرد:  در حال حاضر 
براســاس مطالعاتی که انجام شده نخستین 
علــت طالق مربوط به عــدم امنیت روانی و 
اجتماعی اســت. همچنین مسئله سوءظن 
جنسی همسران و نبود رابطه جنسی مناسب 
در بیــن آنان و در نهایــت فقر و اعتیاد علل 
دیگر گسترش طالق در جامعه هستند.ربیعی 
با اشاره به هزینه 9۰ میلیاردی این وزارتخانه 
برای ورود درمان روان پزشکی در مراکز ترک 

اعتیاد اظهار کرد:  تــالش کردیم تا متادون 
درمانی و درمان اعتیاد با داروها را با شــیوه 
 TC روان شناسی، روان درمانی و توسعه مراکز
که به دنبال معالجه معتادان در سطح اجتماع 
هستند، جایگزین کنیم.وزیر رفاه با اشاره به 
اینکــه ۲۰ درصــد از افرادی کــه در مراکز 
تولیدی مشــغول کار هســتند از اختالالت 
روانی و ســوءمصرف مواد رنج می برند، ادامه 
داد: تحقیقات نشان می دهد که رابطه قدیمی 
بین فقر و نابرابری و آسیب های روانی دیگر 
قابل اعتنا نیســت و امروز تنها طبقه پایین 
و فقیــر اجتماع و یا طبقه متمول شــهری 
مصرف کننده مواد مخدر نیســتند.ربیعی با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر روانپزشکان، 
جامعه شناســان، روان شناسان و اقتصاددانان 
باید نسبت به شناسایی علل اعتیاد با یکدیگر 
همکاری کنند، تصریح کرد:  این وزارتخانه با 
همکاری ســازمان بهزیستی در تالش است 
تا سیاســت های رفاهی خود را برای کاهش 
آسیب های اجتماعی دنبال کند.وی با تاکید 
بر عامل اعتماد در افزایش ســطح ســالمت 
روانــی اعضای اجتمــاع ادامــه داد: اعتماد 
اصلی ترین الزمه زندگی اجتماعی است و در 
صورتی که افــراد از اختالل روانی رنج برند، 
امکان توسعه حرکت های مشارکت جویانه در 
جامعه را نخواهند داشــت.ربیعی با اشاره به 
اینکه وزارت رفاه در تالش است با گسترش 
طرح »بیمه فراگیر اجتماعی« گامی در جهت 
گســترش امنیت روانی جامعه بردارد، گفت: 
در حــال حاضر هفت میلیون ایرانی دفترچه 
بازنشستگی ندارند که این وزارتخانه با کمک 
بــه این افراد و توزیع دفترچه بازنشســتگی 
تالش کرده اســت تا امنیت روانــی آنها را 

نسبت به آینده فراهم کند.
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فرش دستباف که  خبرنگار روزنامه زمان- کیا دلیری: 
صنعت و هنر ملی ایران است، در حال نابودی است و هیچ 

اتحادیه و نهادی مانع از بین رفتن آن نمی شود.
بوده  فرش  گالری  در  دوسالگی  از  گوید  می  مدبر  سهیل 
یاخته های وجودش گره خورده  تمام  با  به فرش  و عشق 
است. هنگامی که درمی یابد خبرنگارم، می گوید: شما را به 
خدا یک مقاله راجع به فرش بنویسید. بنویسید که فرش 
دستباف که هنر و صنعت ملی ماست دارد از بین می رود. 
به چهره اش که از اندوه و درد در هم رفته است نگاه می 
خوانید  می  آنچه  و  بگویید.  برایم  شما  گویم:  می  و  کنم 
بخشی از گفت و گوی ماست که در حجره فرش فروشی 
آقای مدبر در خیابان پانزده خرداد، نزدیک به بازار بزرگ 

تهران انجام شد: 
حوزه  به  نهادها  برخی  ورود  ندارد.  متولی  فرش  متاسفانه 
نابود  را  فرش  بلکه  نشد،  آن  رونق  موجب  تنها  نه  فرش 
کرد؛ چراکه هیچ گونه تخصص و شناختی در حوزه فرش 
کاشان  نقشه  که  بود  این  دادند  انجام  که  کاری  نداشتند. 
آنها  با  وقتی  ببرند.  گلستان  استان  در  کاووس  گنبد  به  را 
دارد؟  ایرادی  چه  »مگر  گویند  می  هم  کنی  می  صحبت 
همان گره را می زنیم.« نمی دانند که فرش باید در محل 
خود بافته شود و مدیریت شود. فرش کاشان اصالت خاصی 
داشت و یک تعصب خاصی نسبت به آن وجود داشت که 
با این سیاست ها آن تعصب هم از بین رفته و فرش را از 

اصل انداخته است. 
فرش آمیزه ای است از هنر و صنعت و هنر همان چیزی 
است که از فرهنگ ریشه می گیرد اما ما این موضوع را از 
یاد برده ایم. فرش تبریز را در مشهد می بافند و می گویند 
مگر چه می شود! مثل این است که بنز آلمان را در هند 

تولید کنند و بگویند مگر چه می شود. نکته اینجاست که 
آلمانی روی بنز تعصب دارد ولی تولید کننده هندی فقط به 

دنبال پول است. احساس و شناختی از بنز ندارد.
اگر فرش هر منطقه تخصصی باقی می ماند، کیفیت فرش 
با  هم نزول نمی کرد. چرا؟ چون کارشناس فرش کاشان، 

یک نگاه ایراد فرش کاشان را در می یابد. 
کاری مثل قیمت گذاری فرش، کار ساده ای نیست. قیمت 
گذاری با توجه به آیتم هایی مثل جنس مواد اولیه، رنگ، 
نقشه و حتی مواردی جزئی تر مثل اینکه پشم مورد استفاده 
گوسفند  کتف  پشم  پاییزه؛  یا  است  بهاره  پشم  فرش،  در 
است یا پشت آن، قیمت گذاری را بسیار متنوع می کند. 
و بعد اینکه پشم دست ریس باشد یا ماشین ریس بازهم 
قیمت را متفاوت می کند. نخ ریسیده شده به رنگرزی می 
رود و رنگ طبیعی و مصنوعی نتایج کامال متفاوتی ایجاد 
ناگفته پیداست که قیمت گذاری ها در چنین  می کنند. 
به  سپس  شود.  می  تخصصی  و  ای  حرفه  کامال  شرایطی 
با  بافنده  باالخره  و  رسیم  می  فرش  نقشه  طراحی  مرحله 
استفاده از نقشه آن را روی فرش پیاده می کند. البته در 
نظارت داشته  کار  بر  باید کارشناس فرش  این مرحله هم 
باشد و ممکن است رنگهای موجود در طرح را طبق سلیقه 
بازار تغییر دهد و در پایان اثر خلق شده را قیمت گذاری 
می کند. این چرخه نیازی به دخالت دولت نداشت و ندارد. 
این کارشناس ها را نیز دولت تعیین نمی کند بلکه به خاطر 

شناخت و خبره بودن جایگاه خود را به دست آورده اند. 
متاسفانه امروز ماهیت فرش از دست رفته و گونی بافته می 
تابلو  بافت فرش دیگر به صرفه نیست. یک  شود. در واقع 
یا 6۰ در ۸۰ »وان یکاد« را در  فرش کوچک ۷۰ در ۵۰ 
نظر بگیرید که امروز در بازار به قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان 

قابل خریداری است. سهم بافنده از این قیمت، چه میزان 
است؟ یک کارگر ساده امروز بین ۵۰ تا 6۰ تومان درآمد 
دارد و تلخی قصه آنجاست که قالیباف، کارگر ساده نیست؛ 
استادکار و هنرمند است. این هنرمند باید در روز چه میزان 

درآمد داشته باشد تا بافت فرش برایش به صرفه باشد؟ 
در  هم  هزارتومان   ۲۵ روزی  را  هنرمند  این  دستمزد  اگر 
نظر بگیریم، دستمزد او در پایان ۲۰ روز ۵۰۰ هزارتومان 
خواهد بود. حداقل ۱۰۰هزارتومان هزینه مواد اولیه است، 
3۰ تومان اجرت پرداخت فرش، ۲۰ تومان شور، ۱۰ تومان 
دوگره و شیرازه و حداقل ۵۰ هزار تومان نیز هزینه یک قاب 
تابلو فرش کوچک  برای یک  تمام شده  قیمت  است. پس 
۷۲۰ هزارتومان است که من با سودم آن را به قیمت 3۲۰ 
هزارتومان می فروشم و این یعنی آن بافنده ی مادر مرده، 
روزی ۵ هزارتومان هم عایدی ندارد. همین حساب و کتاب 
پس  رفته  بین  از  فرش  صنعت  که  کند  می  روشن  ساده 
قاعدتا هنر آن نیز از بین می رود. به همین دلیل امروز بازار 
تکنیک  با  تابلو فرش های غیرهنری است که  از  پر  فرش 
شماره بافی تهیه و به مشتری ارائه میشوند. متاسفانه اکثر 
تجار بازار فرش هم از این موضوع بی خبرند که چه خیانتی 
در بافت روی می دهد و فروش چه محصولی را به عهده 
گرفته اند. به بیان دیگر، مثل این است که اتم را به جای 

بلریان به دست مصرف کننده برسانند.
های  گذاری  سیاست  بر  عالوه  رسیدیم؟  اینجا  به  چرا  اما 
به  از مهم ترین آسیب ها  غلطی که قبال اشاره شد، یکی 
فرش دستباف ناشی از توسعه فرش ماشینی در ایران بود. 
فرش ماشینی در راستای از بین بردن فرش دستباف بسیار 
قدرتمند عمل کرده است و متاسفانه بابت سرطان زا بودن 
به  رسانی  اطالع  گونه  ماشینی هیچ  فرش  الیاف مصنوعی 

مردم نمی شود.
پس  و  داشتیم  گفتن  برای  ها  حرف  فرش،  با  زمانی  یک 
به  هم  امروز  بود.  کشورمان  صنعت  پردرآمدترین  نفت  از 
راحتی می توانیم بازار فرش را به دست بگیریم اما به شرط 
آنکه مدیریتی جامع بازار تولید و عرضه را در دست بگیرد 
و دست واسطه ها و تاجران ناآشنا به این حوزه را از فرش 
ایرانی کوتاه کند.  اما صادرات فرش در حال حاضر تقریبا 

نابود شده است.
اقصی  در  ایرانی  فرش  خاص  طرفداران  وجود  رغم  علی 
نقاط جهان، این هنر و صنعت ملی در میان صنایع دستی 

کشورهای دیگر کم کم رخت بربسته و به گوشه ای خزیده 
است. که البته شاید بار دیگر به دست دلسوزانی نواندیش 
و مبتکر در موقعیتی بهتر و حتی به نحوی شایسته تر احیا 
شود و در یک برنامه اقتصادی جامع، جایگاه پیشین خود را 
در صادرات باز یابد که این آرزوی هر هنرمند و هنردوست 

ایرانی است .
از  کردن  استفاده  فرهنگ  که  طالیی  روزهای  آن  امید  به 
فرش دستبافت ایرانی حداقل بین مردم الیق و هنر دوست 
خودمان دوباره جان بگیرد و خون در رگهای منجمد شده 

این هنر جاودانه مجددا به حرکت در آید.

فرش دستباف؛ صنعت و هنر ملی ایران
قالیباف، یک هنرمند و یک استادکار است

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

در پرونده کالسه 96۰۰۷3 اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی کنگاور محکوم 
محکومند  حقوقی   ۱ شعبه  صادره  دادنامه  موجب  به  نگر  نیک  محمدرضا  علیه 
له  و در حق محکوم  قانونی  و هزینه های  مبلغ 6۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  پرداخت  به 
سیده مریم موسوی نسب و مبلغ 3۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق 
دولت با توجه به توقیف یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲464۵ متر مربع 
که حسب اعالم کارشناس قسمتی از آن دارای کاربری آموزشی و مابقی ظاهرا 
دارای کاربری ورزشی و فاقد اعیانی می باشد از قرار هر متر مربع ۲۵۰۰۰۰ ریال 
مبلغ 6۱6۱۲۵۰۰۰ ریال برآورد گردیده از سوی محکوم علیه بابت پرداخت دیون 
معرفی و قیمت پایه 6۱6۱۲۵۰۰۰ ریال. در اجرای مواد ۱۱4 و ۱۱۸و ۱3۷ و 
۱39 قانون اجرای احکام مدنی. به شرح ذیل مبادرت به صدور آگهی مزایده و 

قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به شرح ذیل نموده است.
تاریخ و محل مزایده در اجرای مواد ۱ و ۱۱۵ و ۱۱۷ و ۱۱9 قانون اجرای احکام 
می  اعالم  دادگستری  احکام  اجرای  در  صبح   ۱۱ ساعت   96/۸/۲4 مدنی.تاریخ 
بیشترین  که  گیرد  می  تعلق  کسی  به  مزایده  مورد  اموال  است  بدیهی  گردد. 
قیمت را پیشنهاد داده باشد.قیمت باید با توجه به کارشناسی اموال فوق بیش از 
6۱6۱۲۵۰۰۰ ریال باشد.در ضمن متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ظرف 
مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال بازدید نمایند.برنده مزایده باید ۱۰ 

درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه اول حقوقی کنگاور- مجتبی صوابی

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  ۱3966۰33۱۰۵۷۰۰۱۰9۱مورخ ۱396/4/۱۵ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی رسول مرکدی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه ۱۷ کد ملی 
۵6۰9۸9۸۷9۱ از ماه نشان نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱69/6۸ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 4۱۷ فرعی 
از 36۲ اصلی واقع در قره آقاچ در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک 
رسمی شهرام حفظی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  4۱۵ م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج - ایرج فهیمی 

دادنامه
کالسه پرونده:۵/933/9۵         شماره دادنامه:96/6/۱۵-۵۰۲

خواهان: حامد جعفری بادرس: بابل موزیرج ارشاد 6 لوازم خانگی حسینی
خوانده: یاسر صادقی مجهول المکان    خواسته: مطالبه وجه

یاسر  آقای  بطرفیت  جعفری  حامد  دعوی  خصوص  در   – شورا  قاضی  رأی 
سفته  فقره   4 باستناد  ریال   ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بخواسته  صادقی 
مستندات  و  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  4436۵3و4436۵۲و4436۵4 
ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده 
داشته و بقاء اصول و مستندات مذکور در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در 
دعوی  به  نسبت  نیز  خوانده  و  دارد  خوانده  ذمه  بر  دین  استمرار  و  مزبور  طلب 
با  لذا شورا  نیاورده است  بعمل  ایراد موجه  و  ابرازی دفاع  مطروحه و مستندات 
آئین  قانون  به استناد مواد ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲  به اصل استصحاب و  تمسک 
دادرسی مدنی دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و خوانده را به پرداخت 
مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۱/33۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
خوانده  نیز  و  مینماید  محکوم  دعوی  خواهان  حق  در  تسبیب  باب  از  دادرسی 
زمان  تا  دادخواست  تقدیم  زمان  از  تادیه  تاخیر  بابت خسارت  مبلغی  بپرداخت 
احکام  اجرای  دائره  که  در حق خواهان محکوم  وکیل  الوکاله  اجرای حکم حق 
موظف به محاسبه و وصول از محکوم علیه میباشد. رای صادره غیابی ظرف مهلت 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس از گذشت مدت مذکور ظرف 

۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی بابل می باشد.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل – کمال الدین قاسمی

اجرائیه

مشخصات محکوم له / محکوم لهم
نام پدر: جعفر   نام خانوادگی: دیودل  نام: رسول    

نشاني : محمود آباد روستای موال کوال الله ۷ پالک 3۰
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

نام پدر: -  ۱- نام: حیدر      نام خانوادگی: جالل لو  
نشاني: مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
نام پدر: شیرولی  ۱- نام: بهروز نام خانوادگی: کیانی  

نشانی: استان البرز – فردیس – فلکه چهارم – کوچه ۱۸ شرقی قدیم- ساختمان 
شایگان – واحد 6 – ط ۲

محکوم له / محکوم لهم : رسول دیودل نوع رابطه: وکیل 
نام پدر : هدایت  ۲- نام: رحیم نام خانوادگی : لطفی   

نشانی: کرج پل آزادگان ابتدای بلوار کاج جنب بانک سپه ساختمان دریای نور 
واحد4۰۲

نوع رابطه: وکیل    محکوم له / محکوم لهم : رسول دیودل
محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 4۲۰۲3۲ و شماره 
دادنامه 96۰99۷۲694۲۰۰۱33 محکوم علیه محکوم است به انجام تعهد مبنی 
بر تحویل مبیع )موضوع قرار شرکت پرشین فیتنس( و پرداخت هزینه دادرسی 
دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و 
همچنین شرط التزام مبنی بر روزانه ۲۰۰/۰۰۰ ریال جهت دیرکرد تحویل مبیع 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  را  خوانده  قاضی شورا  لذا  است  درج شده  قرارداد  در 
۲۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال مورخ 9۵/۰۷/۰4 لغایت 9۵/۱۱/۲۸ و هزینه مبلغ حق الوکاله 

وکیل در حق خواهان صادر می گردد.
مسئول دفتر شعبه 6۵ شورای حل اختالف مجتمع ماهدشت – رقیه محمدی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد.

۲-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.
3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
روز  ده  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد  اجراي  به  قادر  را  که خود  صورتي 
ندارد صریحا  مالي  اگر  اجرا تسلیم کند.  به قسمت  را  صورت جمع دارائي خود 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید. لیکن براي فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي 
تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني مي باشد به قانون 
اجراي احکام مدنی و قانون آئین دادرسي مدني مصوب ۷9/۱/۲۱ و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب ۱۰ آبان  ۱3۷۷ توجه نمائید.  

4۱4 م/الف
شعبه 65 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 )مجتمع 
ماهدشت(

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 

ساختمانهای فاقدسندرسمی مصوب 9۰/9/۲۰ و برابر 
برابر رای شماره ۱3966۰3۱۰۰۱4۰۰4۱9۵مورخ 96/6/۵هیات اول/دوم موضوع 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
قانون  یک  ماده  ۱396۱۱44۱۰۰۱4۰۰۰۱3۵موضوع  شماره  پرونده  کالسه  به 
مذکور  مستقر در واحد ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی مرکز 
مخابرات ایران فرزند – نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۸۰۲/۸۰ متر مربع مربوط به قسمتی از پالک – فرعی از ۱۱ اصلی واقع 
در جویبار – کرفون  دربخش۷به صورت استشهادیه از سوی شورای محل محرز 

گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه آگهی  مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 96/6۰/۱۸۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول 96/۷/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم 96/۷/۲9  

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم و استماع شهادت شهود به آقای محمود 
صارمیان مجهول المکان 

خواهان آقای چنگیز محمودی منفرد  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمود 
به  که  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  چک  الشه  استرداد  خواسته  به  صارمیان 
اختالف  حل  شورای   ۱۷ شعبه    96۰99۸66۵6۷۰۰۲4۵ کالسه  پرونده  شماره 
مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود 
دادخواست  مفاد  و  است  شده  ساعت ۱۰:۰۰تعیین  مورخ ۱396/۸/3۰  خواهان  
بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای استرداد اصل الشه چک به شماره 
9۰46/4۵34۷۰-۱۲ به مبلغ ۲3/4۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و کلیه 
خسارات وارده دادرسی نموده  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون 
درخواست خواهان   و  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  مدنی  دادرسی  آیین 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه  حاضر گردد.در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم می گردد.
 دبیر شعبه 17شورای حل اختالف مجتمع خانواده  شهرستان 
خرم آباد- هنگامه صادقی 

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست به آقای مهدی مقراض چی فرزند علی محمد  
بیرانوند فرزند عباس  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای  خواهان آقای بهمن 
مهدی مقراض چی فرزند علی محمد به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به 
این شعبه ارجاع که به شماره پرونده کالسه 96۰99۸66۱۲۰۰۰۸۲۸ شعبه دهم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
ماده  دادگاه طبق موضوع  تعیین که حسب دستور  ۱396/۸/3۰ ساعت ۱۰:۱۵ 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده 
ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دهم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد-حمید گوهری سراب  

رونوشت آگهی حصر وراثت 

یوسف علی زاده الریمی فرزند علی به شرح دادخواست به کالسه ۲/34۰/96 این 
داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  شورا  درخواست 
شهربانو  قبادی الریمی فرزند نعمت اله به ش ش 93۷صادره از جویبار در تاریخ 
96/۷/۱۰ در تاریخ 96/۷/۱۰اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-علی علی زاده الریمی فرزند عزیز همسر متوفی با ش ش ۷69

۲-محمد علی علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش ۱۲۷۵
3-احمد علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش۱۷۱6

4-غالم علی علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش ۱۲۷۵ 
۵-یوسف علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش۲۰۰9

6-زری علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش۱۲۷4
۷-ملیحه علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش۲4

۸-خدیجه علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش46
9-شراره علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش۲۰۰۸

۱۰-شهریه علی زاده الریمی فرزند علی فرزند متوفی با ش ش۲۲3۲
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

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  ۱3966۰33۱۰۵۷۰۰۱939هیات  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 صدیق آقائی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 34۵ صادره از دیواندره در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱4۱/۰۰ مترمربع پالک ۱463 فرعی 
از 9 اصلی واقع در مردآباد خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم گروسی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  را به 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.  4۱3 م/الف
ایرج فهیمی -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت

آقای عسکر اسماعیلی دارای شناسنامه شماره 4949۱۰۲۱4۱ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱/3۷۰/96 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکبر اسماعیلی بریه خانی به شناسنامه ۱۰۵ در تاریخ 
۱393/۱۲/۲۷ اقامتگاه دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
۱-متقاضی با مشخصات باال.پسر متوفی

۲-حیدر اسماعیلی بریه خانی. به شماره ملی: 4949۱۰۲۰۸۷. پسر متوفی
3-علی اکبر اسماعیلی بریه خانی . به شماره ملی: 4949۱۰۲۵4۰. پسر متوفی

4-شهناز اسماعیلی بریه خانی . به شماره ملی: 4949۱۰۲۵3۲. دختر متوفی
۵-مهناز اسماعیلی بریه خانی . به شماره ملی: 4949۱۰۲۸۰۱. دختر متوفی

ضمنا متوفی وارث حین الفوت دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف قصر شیرین

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای منوچهر هرمز دیاران فرزند
خواهان حسین نشاطی و غیر دادخواستی به طرفیت خوانده منوچهر هرمز دیاران 
و غیره  به خواسته الزام به انتقال سند مشاعی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 96۰99۸۲۰۱۱3۰۰۲69 شعبه اول دادگاه عمومی بخش 
سرخرود ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱396/۰9/۵ ساعت ۱۲:3۰ تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 94۰99۸۸3۵4۲۰۰3۲6 شعبه دادستانی دادسرای عمومی و 
انقالب قصر شیرین آقای احسان صحرایی به موجب شکایت آقای عبداله حسنی 
تحت  حسنی  عبداله  آقای  به  متعلق  آب  موتور  عددباطری  دو  سرقت  اتهام  به 
ابالغ  امکان  عدم  و  وی  اقامت  محل  نبودن  معلوم  به  توجه  دارد.با  قرار  تعقیب 
احضاریه و عدم دسترسی به او.طبق ماده ماده۱۷4 ق.آ.د.ک مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود.پس از 

انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
دادیار شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب قصرشیرین - طیبه 

قاسمی

موضوع : ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان آقای محمد حاجی آقا بزرگی فرزند ابوتالحسن دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مجید منصوری نازلیانی فرزند محمد مراد  در 
به کالسه 4/۷99/96  قانونی  انجام مقدمات  از  نموده که پس  این شعبه تسلیم 
ثبت و برای مورخه 96/9/6 ساعت ۱۰:4۵ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به 
لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و 
به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه چهارم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه چهارم مراجعه 
اقدام  و  محسوب  ابالغ شده  ضمایم  و  دادخواست  مفاد  اینصورت  غیر  در  نماید 

مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی وقت رسیدگی 

بدینوسیله آقای شروین داداش پور فرزند هدایت فعال مجهول المکان با توجه 
به محتویات پرونده کالسه 33۵/۱۰4/96/ک ۲ کیفری این دادگاه متهم است 
به  نظر  که  دبله  مسکونی  تجاری  شرکت  شکایت  موضوع  امانت  در  خیانت  به 
تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ 96/۸/۰۲ ساعت ۰۸:3۰ صبح 
در جراید  نوبت  یک  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   344 ماده  اجرای  در  مراتب 
کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام 
انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در 

اجرای ماده 4۰6 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سعید سهرابی چگنی. 

مفقودی

با شماره پالک ۵44-۵۸۷34با   برگ سبز موتور سیکلت هاتف ۱۵۰ مدل 9۰ 
شماره موتور ۵۲۰466۸4و شماره شاسی  9۰۱۲۵۰6 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد بابل
مفقودی سند کمپانی و برگ سبز و تسلسل اسناد وانت پیکان مدل ۷۱ با شماره 
شاسی  شماره  ۱۲34۷۰۰3۷6۵و  موتور  شماره  64با  344ب۱6ایران  شهربانی 

۷۰۲۰43۱۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

عکس: زمان



اجتماعیشنبه 29 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 53604
خبــــر

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بهبود  معتادین  برای  ایجاد 4۰۰۰ شغل  از 

یافته برای اولین بار در کشور خبر داد.
 سردار علی مؤیدی در حاشیه نشست کمیته 
توسعه  و  مردم نهاد  سازمان های  تخصصی 
مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اصلی  رویکرد  گفت:  خبرگاران  جمع  در 
بحث  پیگیری  مخدر،  مواد  با  مبارزه  ستاد 
حداکثر  راستا  این  در  که  است  پیشگیری 
ظرفیت های  از  بهره گیری  برای  را  تالش 
سازمان های مردم نهاد به کار خواهیم گرفت.

وی افزود: بر اساس مطالعات تنها راه کنترل 
بهره گیری  مواد مخدر  از  استفاده  و کاهش 
بر  است.  اجتماعی  نهادهای  از ظرفیت های 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  اساس  همین 
را  خود  منابع  و  اعتبارات  بیشترین  کشور 
در حوزه مشارکت نهادهای اجتماعی به کار 

گرفته است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با اشاره به فعالیت تشکل مردم نهاد کنگره 
به موضوع درمان  این کنگره  6۰ و رویکرد 
موفق  نهادهای  از   6۰ کنگره  گفت:  اعتیاد 
درمان و پیشگیری اعتیاد مواد مخدر است 
زمینه  این  در  نیز  محسوسی  توفیقات  که 
از  استفاده  با  بی تردید  است.   کرده  کسب 
ظرفیت نهادهای اجتماعی و همکاری مردم 

و  اشتغال  برای  موثری  گام های  می توانیم 
درمان معتادین داشته باشیم.

مؤیدی تاکید کرد: یکی از دغدغه های اصلی 
اشتغال  موضوع  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
اساس  همین  بر  که  است  درمان یافتگان 
امروز 4۰۰۰  به  تا  انجام شده  اقدامات  با  و 
در  توانسته اند  اعتیاد  درمان یافتگان  از  نفر 
بخش های مختلف مشغول به کار شوند که 
این امر برای اولین بار است که در کشور و 
در راستای اقتصاد مقاومتی و با حمایت های 
دولت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین 

مردم محقق شده است.

با تاکید بر ظرفیت های گسترده ای که  وی 
وجود  اعتیاد  دام  در  گرفتار  افراد  میان  در 
استعدادهای  تلفیق  با  می توان  افزود:  دارد، 
بهبودیافتگان و با همکاری و مشارکت مردم 
از ظرفیت های بهبود یافتگان در امر اشتغال 

آنها بهره گرفت.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در خصوص کمک های  سوالی  به  پاسخ  در 
بین المللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به 
ناچیز  بسیار  کمک ها  این  گفت:  کشورمان 
برای  بین المللی  نهادهای  اقبال  اما  است 
با  مبارزه  حوزه  در  کشورمان  با  همکاری 

مواد مخدر افزایش چشمگیری داشته است. 
به  با توجه  بین المللی  نهادهای  در حقیقت 
مبارزه  امر  در  کشورمان  چشمگیر  فعالیت 
این عرصه  با مواد مخدر و شهدایی که در 
برجسته  نقش  امروز  است،  شده  تقدیم 
این عرصه  کشورمان را و حقانیت ما را در 

پذیرفته اند.
مخدر  مواد  کشفیات  خصوص  در  مؤیدی 
نیز تاکید کرد: از شش ماهه نخست امسال 
انواع  کشفیات  افزایش  درصد   ۱۱ حدود 
مخدر را شاهد بوده ایم و به تازگی در شرق 
کشور شبکه پیچیده و مافیایی قاچاق مواد 
مخدر را متالشی کردیم و سرشبکه این باند 
قاچاق مواد مخدر که تعدادی از همکاران ما 
را در ناجا ظرف سال های گذشته به شهادت 
مواد مخدر در  قاچاق  امر  و در  بود  رسانده 

کشور نقش بسزایی داشت، دستگیر شد.
بر  ستاد  این  نظارت  تشریح  در  وی 
موسسات درمان و ترک اعتیاد گفت: امروز 
سیستم های نظارتی ما در امر درمان اعتیاد 
فعالیت چشمگیری نسبت به گذشته دارد و 
اجازه اعمال سلیقه های بی رویه را نخواهیم 
گزارش های  و  مردم  همکاری  با  که  داشت 
مردمی در کنار وجود سیستم های نظارتی ما 
قطعا با هر گونه تخلفی در این حوزه برخورد 

خواهیم کرد.

خبــــر

 سن مصرف مواد مخدر
 به ٢٠ سال رسید

حمید صرامی؛ مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه 
اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی در کشور است، 
ابتدای  از  اجتماعی  آسیب  این  داشت:  اظهار 
انقالب تاکنون سبب گرفتاری بسیاری از جوانان 
و نوجوانان شده به گونه ای امروز ۲ میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود 

دارد. 
وی با بیان اینکه در  قانون برنامه پنجم اتفاق 
جدی برای مبارزه با مواد مخدر رخ نداد، گفت: 
پیش از برنامه پنجم نیز نسبت به این موضوع 
کم توجهی می شد اما در برنامه های جدید به این 
آسیب اجتماعی توجه بیشتری شده و امید است 
که مبارزه با آن به صورت جدی تری انجام شود. 

صرامی با اشاره به فعالیت هایی که در راستای 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام شده است، افزود: 
از ابتدای انقالب تا سال گذشته بیش از 9 هزار 
تن مواد مخدر کشف شد و  بیش از ۷ میلیون نفر 
با این علت روانه زندان شدند که 3۰ درصد آنها 

تکراری بوده است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با 
مواد مخدر کشور با بیان اینکه میانگین سن شروع 
مصرف مواد مخدر ۲۰ تا ۲4 سال است، بیان 
کرد:  ۲۰ درصد مصرف کنندگان دارای مدرک 
فوق دیپلم به باال و ۱۵6 هزار نفر زن هستند و 
الگوی مصرف تریاک ۵3.3درصد، گل و حشیش 

۱۱ درصد و شیشه ۸.۱ درصداست.  
وی با اشاره به اینکه امروزه مصرف مواد مخدر در 
مدارس نیز شیوع پیدا کرده است، عنوان کرد: 
شیوع مصرف در متوسطه دوم ۲.۱ درصد در 
کشور است  و آموزش و پرورش باید بیشتر در 
این زمینه وارد شود چراکه در برخی از استان ها 
نظیر فارس این آمار بیشتر است، در استان فارس 

مصرف در مدارس 3 درصد گزارش شده است. 
صرامی با اشاره به نقش خانواده در گرایش به 
مصرف در نوجوانان بیان کرد: شانس مصرف مواد 
بیشتر  درصد  مشکل دار ۲.۲۱  خانواده های  در 
است و دانش آموزانی که با والدین مشکل دارند 
۲.6۷ تمایل بیشتری به مصرف مواد مخدر پیدا 
آموزش  و  تحقیقات  دفتر  مدیرکل  می کنند.  
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه 69 
درصد مردم ایران اعتقاد به فعالیت جدی در امور 
پیشگیرانه دارند، افزود: ۸ هزار مرکز نگهداری 
معتادان در کشور فعال است که 4۰ درصد کل 

معتادین تحت پوشش هستند.

7٠ درصد زنان باالی 5٠ سال 
پوکی استخوان دارند

بیماری های  مدیریت  دفتر  اجرایی  معاون 
غیرواگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود ۷۰ 
درصد زنان و ۵۰ درصد مردان باالی ۵۰ سال 
مدیریت  گفت:  هستند،  استخوان  پوکی  دچار 
بیماری های عضالنی اسکلتی به عنوان یکی از 
بیماری های  مدیریت  برنامه ریزی  اولویت های 

غیرواگیر تعیین شده است.
با »وبدا«  علیرضا مهدوی، در گفت وگو   دکتر 
درخصوص روز جهانی پوکی استخوان گفت: روز 
جهانی پوکی استخوان هر ساله در روز ۲۰ اکتبر 
یا ۲۸ مهرماه برگزار می شود و به منظور افزایش 
درمان  و  تشخیص  پیشگیری،  نحوه  از  آگاهی 
پوکی استخوان و بیماری های متابولیکی استخوان 
درطول سال مطابق با شعار روز جهانی پوکی 
استخوان یک کمپین در بسیاری از کشورهای 

جهان )بیش از 9۰ کشور( برگزار می شود.
دکتر مهدوی خاطرنشان کرد: روز جهانی پوکی 
استخوان )WOD( ابتدا در سال ۱996 توسط 
انجمن ملی پوکی استخوان انگلستان مطرح شد 
و از سال ۱99۸ هدایت برنامه های بزرگداشت این 
 )IOF( روز توسط فدراسیون جهانی استئوپروز

انجام شده است.
وی با بیان اینکه معاون سازمان جهانی بهداشت 
 IOF با  کمپین  این  حامیان  از  یکی  بعنوان 
این  مخاطبان  شمار  گفت:  می کند،  همکاری 
روز تاکنون به بیش از دو میلیارد نفر رسیده  و 
این درحالی است که برگزاری روز جهانی پوکی 
استخوان نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی 
در زمینه سالمت استخوان و اهمیت پیشگیری از 

پوکی استخوان و شکستگی ایفا کرده است.
دکتر مهدوی به سابقه برگزاری و توجه به مقوله 
پوکی استخوان در سال های قبل اشاره کرد و 
گفت: کمپین های سال های اخیر به ارتقای آگاهی 
عمومی در بسیاری زمینه ها کمک کرده اند، برای 
مثال می توان به موضوعاتی چون پوکی استخوان 
در مردان، پوکی استخوان پس از یائسگی، تغذیه 
بر کیفیت  تاثیر شکستگی  استخوان،  پوکی  با 
استخوان،  سالمت  در  ورزش  نقش  زندگی، 
شکستگی مهره، نیاز به آگاهی ریسک، پیشگیری 

از شکستگی ثانویه، اشاره کرد.
معاون اجرایی دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر 
ایران در شیوع شکایات  وزارت بهداشت گفت: 
روماتیسمی باالترین رقم در منطقه آسیا را داشته 
و حدود ۷۰ درصد زنان و ۵۰ درصد مردان باالی 
۵۰ سال نیز به نوعی دچار پوکی استخوان یا 
استئوپروز هستند و با توجه به اینکه در سال های 
اخیر، مداخله در هر سه سطح پیشگیری )اولیه، 
ثانویه و ثالثیه( بیماری های غیرواگیر جزو اولویت 
های نظام سالمت قرار گرفته است، کاهش شیوع 
پوکی استخوان، کمردرد و آرتروز در جمعیت به 
میزان حداقل ۱۰ درصد سال پایه تا پایان برنامه 
حوزه  با  مرتبط  وظایف  از  یکی  توسعه  ششم 

مدیریت بیماریهای غیر واگیر تعیین شده است.

خبــــر

افسار گسیختگي پوشاک ضد عفاف درکشور

 حجت االسالم والمسلمین محمدحسین دعائی روز ۲6 مهرماه در جمع 
خبرنگاران، با اشاره به اینکه اساس انقالب اسالمی فرهنگی است به 
طوریکه فرهنگ زیربنای تمامی حوزه های مختلف در نظام اسالمی ما 
است، خاطرنشان کرد: در نبرد همیشگی حق و باطل در اسالم اصالتا 
درگیری در حوزه فرهنگی است که بعدها در حوزه سیاسی، اقتصادی 

و ... اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیروان حق همچون انقالب اسالمی همواره در پی 
اقامه حق خواهند بود، افزود: متأسفانه با وجود اینکه اساس انقالب، 
فرهنگی بوده اما فرهنگ حال خوشی ندارد پس باید به عنوان جبهه 
مردمی فرهنگی مطالبات خود را از دستگاه های حاکمیتی جویا شویم.

دعائی با تأکید بر اینکه در جمهوری اسالمی برای ضرورت توسعه 
فرهنگ اسالمی قانون داریم، یادآور شد: مجری های قانون بخش های 
مختلف حاکمیت هستند اما اعتراف می کنیم سیستم های حاکمیتی 

مجریان خوبی برای اجرای این قوانین نبودند.
وی با بیان اینکه حال و روز فرهنگ در کشور تعریفی ندارد، گفت: عدم 
انجام وظایف رسمی و قانونی توسط نهادهای حاکمیتی مهمترین علت 

این موضوع است.
این  از  نمونه ای  رسانه ها  افسارگسیخته  ولنگاری  کرد:  عنوان  وی 
بی نظارتی بر قوانین فرهنگی است که در حقیقت به قتلگاه جوانان 
تعبیر می شود. دعائی ادامه داد: به چه مجوزی این مسئوالن حاکمیتی 
از امکانات نظام در بخش های سلبی و ایجابی علیه عفت و حجاب 
استفاده می کنند و به چه مجوزی هتاکان و سربازان جبهه دشمن با 
امکان فعالیت های سازماندهی شده گسترده در کشور در حال اقدام 
هستند. این افراد بدانند چنانچه به مباحث عفاف و حجاب در جمهوری 
خواهند  سنگینی  بهای  تردید  بدون  شود،  وارد  خدشه ای  اسالمی 
پرداخت چرا که مردم این وضعیت را تا جایی تحمل می کنند اما وقتی 
امنیت اخالقی مورد تردید قرار گیرد، تمام نخبگان و بدنه جامعه با این 

مسئوالن برخورد خواهند کرد.
دبیرکل جبهه حجاب و عفاف کشور در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به اینکه جبهه عفاف و حجاب یک مؤسسه مردم نهاد است، گفت: 
36۰ مؤسسه دیگر زیرمجموعه این نهاد درحال فعالیت هستند و این 

نهاد از سال 9۲ فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اینکه مسأله فرهنگ باالترین میزان تهاجم را از سوی 
دشمنان اسالم داشته است، افزود: این جبهه به منظور کمک به حوزه 
فرهنگ با دغدغه مندهای مختلف تشکیل شده و تا کنون دستاوردهای 

زیادی داشته است.
دعائی به بیان برنامه های این جبهه پرداخت و اظهار کرد: شناسایی 
مؤسسات فرهنگی مختلف در سطح جامعه و عضویت در این سازمان، 
شناسایی و معرفی ۱۵ هزار اثر فرهنگی در پروژه رصدنمای ملی، 
تربیت مبلغان به صورت تخصصی در حوزه علمیه و فضای دانشگاه ها 
تحت عنوان برنامه ترنم حیات، تشکیل قراردادهای مشترک با سایر 
اقدام کنندگان فرهنگی کشور همچون بسیج و سپاه از جمله این 

برنامه ها در این جبهه بوده است.
آموزش  علمیه،  حوزه های  در  خواهر  مبلغان  تربیت  داد:  ادامه  وی 
به دانش آموزان ۱۰ استان کشور در زمینه های مختلف فرهنگی و 
ساماندهی برای تولید پوشاک عفیف برای کودکان تحت عنوان شبکه 

سندوس نیز در حال اقدام است.
دعائی یادآور شد: به فیلم هایی که از ارشاد مجوز و با پول نظام به 
جشنواره فجر راه می یابد و موجبات تزلزل فرهنگی افراد این کشور را 

فراهم می کنند، اعتراض داریم.
وی بیان کرد: اکنون شاهد افسارگسیختگی پوشاک ضدعفاف در کشور 
هستیم که هیچ تناسبی با فرهنگ و عفت این کشور ندارد که البته 
درصدد حیازدایی از اسالم و نظام هستند. در این گونه موارد به جز سپاه 
و نیروی انتظامی هیچ ارگان دیگری وارد نمی شود که این خود نمونه ای 
از مصادیق برجسته کوتاهی مجاری حاکمیتی است به گونه ای که تا 

کنون ندیده ایم کامیونی از این پوشاک سوزانده شود.
وی از ضریب رو به افزایش و حجاب های ناقص در برخی ارگان ها 
همچون شهرداری و مراکز رسمی دولتی خبر داد و گفت: در بخش های 

غیردولتی و تجاری نیز این امر به وفور دیده می شود.
وی یادآور شد: صداوسیمای کشور ما برخی مواقع افرادی را تشویق 
می کند و بر روی آنتن می برد که اتفاقا باالترین میزان آلودگی ضدعفت 

را در کارنامه خود و پیج هایشان دارند.
دعائی با بیان اینکه در فضای مجازی همچون تلگرام و اینستاگرام در 
جمهوری اسالمی هیچ گونه نظارتی وجود ندارد و کامال آزاد است، 
افزود: آیا واقعا این مسئوالن نمی دانند در این فضا چه بالیی بر سر 

فرهنگ می آید؟

آماده باش مرز خسروي براي اربعین

انجام  از  کرمانشاه  استان  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
طرح های ویژه با هدف تأمین ایمنی زائران اربعین امسال خبرداد و 

گفت: مرز خسروی آماده پذیرایی از ۵۰۰ هزار زائر اربعین است.
بهمن خسروانی از تمهیدات گسترده برای برگزاری مراسم اربعین 
امسال خبر داد و اظهار داشت: براساس تقسیم بندی انجام شده در 
مرکز، در ایام اربعین امسال ۵۰۰ هزار تن از زائران هفت استان کشور 
از مرز رسمی خسروی عازم کربالی معال می شوند و به همین دلیل 
تمهیدات ویژه ای برای بهسازی و تأمین تجهیزات این مرز انجام  شده 

است.
وی عنوان کرد: 9۰ چشمه سرویس بهداشتی در پایانه مرزی خسروی 
با اعتبار ۱۵هزار میلیون ریال با هدف حفظ بهداشت زائران تأسیس  
شده است و افزود: تعداد گیت های عبورومرور پایانه مرزی خسروی از 
۲4 کاربر به ۵۸ کاربر با اعتبار 4۰۰۰ میلیون ریال افزایش  یافته است.

خسروانی با اشاره به اینکه اقدام های مهمی برای ایجاد زیرساخت های 
الزم برای پذیرش و اعزام زائران از مرز رسمی خسروی انجام شده است 
گفت: حمل، نصب و راه اندازی برج روشنایی پایانه مرزی خسروی با 
اعتبار 3۰۰ میلیون ریال و همچنین خرید، حمل و نصب منبع آب 
پایانه مرزی خسروی با اعتبار ۲۰۰۰ میلیون ریال از دیگر برنامه های 

اجرا شده برای تجهیز مرز خسروی بوده است.
وی با بیان اینکه به طور معمول هر ساله بیشترین حجم تردد و جابجایی 
از پایان روز اربعین شروع و تا دو هفته بعد در مسیر برگشت ادامه 
خواهد داشت، گفت: تمامی امکانات رفاهی برای زائران در مسیرهای 

استان تحت نظارت و کنترل کیفی قرار دارد.
خسروانی از خط  کشی راه های حوزه استحفاظی استان به میزان ۱۰۵۰ 
کیلومتر خبر داد و افزود: در عین حال تهیه و نصب تابلوهای اطالعاتی 
به میزان 4۰۰ مترمربع و آشکارسازی ۸6 نقطه به همراه اصالح هشت 
نقطه پر تصادف از جمله اقدامات انجام  شده با هدف حفظ ایمنی زائران 
است. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه همچنین 
از نصب، راه اندازی و نگهداری 4۰۰ چراغ چشمک زن و تهیه حمل و 
نصب حفاظ بتنی نیوجرسی به میزان ۲/۲ کیلومتر به همراه تهیه و 
نصب حفاظ فلزی هند ریل برای 4۲ دستگاه پل خبرداد و گفت: با 
توجه به نزدیک شدن ایام اربعین با هدف آمادگی هر چه بیشتر راه های 
استان تالش شد تا با استفاده از تجربه های سال های گذشته هیچ 

نقطه ای بدون نوسازی باقی نماند.

خبر قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

ایجاد 4 هزار شغل برای درمان یافتگان اعتیاد

تامین  سازمان  های  مستمری  فنی  امور  مدیرکل 
واقعه  چهار  آنالین  استعالم  گفت:  ایرنا  به  اجتماعی 
یقین  طور  به  سازمان  این  بگیران  مستمری  حیاتی 
بهترین  در  و  دهد  می  کاهش  را  گذشته  مشکالت 

شرایط این کار صورت می گیرد.
تمایل  اینکه  به  توجه  با  افزود:  جنانی  سیدمحمدعلی 
به  قانونی  تعهدات  انجام  اجتماعی  تامین  سازمان 
از این برای پیگیری  صورت قانونمند است و تا پیش 
چهار واقعه حیاتی مستمری بگیران مجبور بودیم که 
با  پس  این  از  اما  دهیم،  انجام  آنها  منازل  از  بازرسی 
و  اجتماعی  تامین  سازمان  میان  نامه  تفاهم  امضای 
سازمان ثبت احوال پیگیری وضعیت مستمری بگیران 
به صورت آنالین انجام می شود.وی ادامه داد: در سال 
مستمری  حیاتی  واقعه  چهار  پیگیری  گذشته  های 
بگیران به صورت بازرسی فیزیکی و در منزل بود که به 
طور یقین مشکالتی را هم برای بازرسان سازمان و هم 
برای خود مستمری بگیران ایجاد می کرد.وی افزود: در 
گذشته بازرسی ها به صورت فیزیکی و آفالین بود اما 
در چهار سال گذشته بررسی وضعیت مستمری بگیران 
هر ۱۵ روز یکبار و حتی شاید ماهانه صورت می گرفت 
که این موضوعات باعث مشکالت جدی برای سازمان و 

خود مستمری بگیران به همراه داشت.

استعالم آنالین چهار واقعه 
حیاتی مستمری بگیران

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سفر به استان 
چهل  روستای  در  زنان  کارآفرینی  فعالیت های  از  فارس 
چشمه شهرستان شیراز به عنوان یکی از روستاهای نمونه در 

ایجاد اشتغال روستایی، بازدید کرد.
به گزارش پیام زمان از معلونت امور زنان و خانواده -معصومه 
ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز  ۲۷ 
مهر در حاشیه بازدید از فعالیت های زنان کارآفرین روستایی 
در روستای چهل چشمه، به خبرنگاران گفت: حمایت از زنان 
در دولت دوازدهم بسیار جدی دنبال می شود. وی گفت: 
حمایت از زنان را در بحث های مختلف اجتماعی، حقوقی، 

اقتصادی و کارآفرینی و ... دنبال کرده و می کنیم.
ابتکار با بیان اینکه الیحه بیمه زنان خانه دار در کمیسیون 
را  موضوع  این  می کند،  را طی  بررسی  مراحل  اجتماعی 
دارای اهمیتی باال دانست و گفت: اخیرا مطالعاتی در موضوع 

ارزش گذاری کار خانگی زنان در دست انجام است.
وی آموزش جامعه خصوصا زنان کارآفرین برای آشنایی با 
تجارت الکترونیک، استفاده از فضای اینترنت و آی تی با هدف 
بازاریابی بهتر تولیدات و عرضه محصوالت در بازارهای داخلی 

و خارجی را از اقدامات مهم دولت برشمرد.
ابتکار بار دیگر تاکید کرد که موضوع استفاده از زنان در 
پست های مدیریتی به تمام مدیران در استان ها ابالغ شده و 
بر این اساس تا پایان برنامه ششم و کار دولت، امیدواریم 3۰ 

درصد از پست های مدیریتی به زنان واگذار شود.

 الیحه بیمه زنان خانه دار
 در دست بررسی است

 دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با تقدیر از یک 
دستور مهم دادستان کل کشور و دادستان  تهران گفت: 
ساالنه ۵۰ تا 6۰ هزار نفر به دلیل سرطان می میرند که از 

مهمترین دلیل آن استعمال سیگار و قلیان است.
محمد رضا مسجدی با اشاره به اینکه ساالنه ۷ هزار میلیارد 
تومان هزینه درمان سرطان می شود، اظهار داشت: ساالنه 
۵۰ تا 6۰ هزار نفر در کشور بر اثر سرطان جان خود را از 
دست می دهند که از عوامل اصلی بروز آن استعمال سیگار 

و قلیان است. 
مسجدی در ادامه با تقدیر از دستور دادستان کل کشور 
مبنی بر برخورد با عرضه قلیان افزود: در حال حاضر نزدیک 
به 3۰۰ هزار بیمار مبتال به سرطان در کشور وجود دارند و 
سالیانه 9۰ هزار بیمار دیگر نیز به این تعداد اضافه می شود.

و  قلیان  قبح  از شکسته شدن  تاسف  اظهار  با  مسجدی 
حضور این محصول آسیب رسان در میان خانواده ها ادامه 
داد: دستور دادستان کل کشور و دادستان های تهران، قم و 
کرج در رابطه با ممنوعیت عرضه قلیان، ارزنده و ستودنی 
است. چه خوب است که اینگونه حرکت ها در سراسر کشور 
در دستور کار مسئوالن مربوطه قرار گیرد تا عالوه بر اجرای 
بی چون و چرای قانون مبارزه با دخانیات، شاهد کاهش 
هزینه های درمان و ایجاد نسل کارآمد و سالم در آینده 

باشیم. 

دودي كه ساالنه جان 60 هزار 
ایراني را مي گیرد

 رئیس شبکه هپاتیت ایران از وجود ۱۸6 هزار 
مبتال به بیماری هپاتیت C در کشور خبر 
داد و گفت: اجرای برنامه هایی نظیر کاهش 
آسیب های ناشی از اعتیاد در کشور منجر به 
این شده است تا شیوع هپاتیت C در کشور 

نسبت  به دنیا کاهش یابد.
افتتاح  مراسم  در  علویان   موید  سید  دکتر 
چهارمین کنفرانس »هپاتیت C؛ از پیشگیری 
تاالر  محل  در  که  ریشه کنی«  و  حذف  تا 
شریعتی  علی  دکتر  مجتمع  فردوسی 
برگزار شد،  جهاددانشگاهی خراسان رضوی 
پرخطر  افراد  در  تزریقی،  معتادان  در  افزود: 
جنسی، انتقال خون و از طریق مادر به جنین 

بیماری هپاتیت C انتقال می یابد.
اینکه شیوع هپاتیت C در  بر  تاکید  با  وی 
ایران بسیار کم است، ادامه داد: یکی از دالیلی 
که این بیماری در کشورمان شیوع کمتری 
بیماری  این  برای  کنترلی  برنامه های  دارد، 

بوده است.
نظیر  برنامه هایی  اجرای  شد:  یادآور  علویان 
کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد در کشور 
 C منجر به این شده است تا شیوع هپاتیت

در کشور نسبت  به دنیا کاهش یابد.
وی افزود: در طی ۱۰ سال گذشته، بیش از 

 C ۱۰ هزار نفر از مبتالیان به بیماری هپاتیت
در ایران درمان شده اند.

علویان راه اندازی کمپین های دانشجویی برای 
اطالع رسانی و افزایش آگاهی مردم نسبت به 
بیماری هپاتیت C را موثر دانست و تاکید 
کرد: این گونه کمپین ها باید در اماکن حساس 

و پرخطر راه اندازی شوند.
بیان  ادامه  در  ایران  هپاتیت  شبکه  رئیس 
کرد: نباید به هپاتیت C نگرش تخصصی و 
فوق تخصصی داشت و باید پزشکان عمومی 
و خانواده را نیز درگیر این بیماری کرد؛ چرا 
و فوق تخصصی  به صورت تخصصی  اگر  که 
به این بیماری بنگریم، حذف آن امکان پذیر 

نخواهد بود.
 C وی همچنین به گران  بودن درمان هپاتیت
در دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: با این وجود 
ایران در حال  بیماری در  این  هزینه درمان 

حاضر در حدود ۵ میلیون ریال است.
همچنین راحله میری - دبیر اجرایی چهارمین 
کنفرانس هپاتیت C، هدف از برگزاری این 
کنفرانس را مرور و یادآوری خطرات ناشی از 
ابتال به این بیماری دانست و گفت: تشخیص 
از دیگر  این بیماری  به  موقع و درمان موثر 
حذف  است.  کنفرانس  این  برگزاری  اهداف 

بیماری هپاتیت C گامی تاثیرگذار در جهت 
سالمت آحاد جامعه است.

وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی خراسان 
ارائه  در  پیشرو  سازمانی  به عنوان  رضوی 
است،  مطرح  بهداشتی  و  سالمت  خدمات 
ادامه داد: کنفرانس هپاتیت C از پیشگیری 
تا حذف و ریشه کنی، چهارمین کنفرانس با 
محوریت بیماری های هپاتیت است که توسط 
حال  در  رضوی  خراسان  جهاددانشگاهی 

برگزاری است.

این عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان 
 C رضوی تصریح کرد: در کنفرانس هپاتیت
با  بیماری  این  ریشه کنی  و  دنبال حذف  به 
توجه به اهمیت این موضوع و درمان پذیری 

آن هستیم.
وی عنوان کرد: این کنفرانس در بخش های 
عفونت  درمان  و  تشخیص  اپیدمیولوژی، 
HCV، عفونت HCV در گروه های خاص 
 C برنامه های حذف و ریشه کنی هپاتیت و 

برگزار شد.

كاهش شیوع هپاتیت c در كشور 

 پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: متاسفانه 
برخی افراد مرفه از مشکل مالی عده ای از 
هموطنان در سایت های همسفر یابی سوء 

استفاده می کنند.
افشین طباطبایی اظهار کرد: این افراد سود 
جو با پرداخت هزینه ای نه چندان زیاد بابت 
و نمی  دارند  مالی  سفر کسانی که مشکل 
توانند به سفر بروند، عالوه برآنکه همسفری 
برای خود می یابند با یک تیر، دو نشان می 
زنند و ضمن ترویج مسایل غیراخالقی با بهره 
برداری ازهمسفر فقیر به برخی اهداف شوم 

خود هم می رسند.
طباطبایی در این گزارش به ایرنا گفت: این 
همسفران فقیر نیز به دلیل مضیقه مالی از 
می  پوشی  چشم  الکچری  کاربران  اعمال 

کنند.
این پژوهشگر ضمن تاکید به والدین برای 
آگاه سازی فرزندانشان از اهداف این قبیل 
سایت ها افزود: مسئوالن جامعه که وظیفه 

هدایت گری را درجامعه برعهده دارند باید 
مردم را آگاه سازند.

پژوهشگر مسائل اجتماعی تاکید کرد: باید 
جدید  نسل  برای  را  همسفریابی  موضوع 
سایت  این  بدانند  باید  کنیم.جوانان  روشن 
فعالیت  اهدافی  با چه  و  راستایی  ها درچه 
می کنند.همچنین باید به دختران و پسران 
اجتماعی  ارتباط  چگونه  که  دهیم  آموزش 

برقرار کنند.
همسفریاب  های  سایت  داشت:  بیان  وی 
ازگذشته تا به امروز در اروپا، آمریکا وآسیا 
فعال هستند والبته این کارجالب و پسندیده 
ای است به شرط آنکه ازاین ظرفیت جهانی 

درست استفاده شود.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی درعین حال 
اظهار کرد: اینکه فردی برای سفر به کشوری 
مثال چین با فرد دیگری همسفر شود تا سفر، 
اقتصادی تر تمام شود کارخوبی است اما چه 
بسا که این موضوع در کشورمان ، مورد سوء 

استفاده عده ای سودجو قرار گرفته است.
همسفریاب  عناوین  با  هایی  سایت  اخیرا   
چند  اند.هر  شده  فعال  مجازی  فضای  در 
عملکرد این سایت ها شفاف نیست اما آنها 
با تبلیغات فریبنده و پر سر و صدا، به بهانه 
یافتن همسفری مناسب برای کاربران خود، 
بطورغیرقانونی از چت بازان و بویژه دختران و 

زنان سودجویی می کنند.
این  کاربران  که  است  گونه  این  کار  شیوه 

شماره  همراه  را  خود  تقاضای  ها  سایت 
تماس  منتظر  و  کنند  می  ثبت  تماسی 
مستقیم همسفری مناسب می مانند. آنان 
اینطور عنوان می کنند که کل مبلغ هزینه 
همسفر را خود پرداخت خواهند کرد و البته 
تبلیغات  با  هم  ها  سایت  این  مدیران  که 
رسانند  می  انجام  به  را  خود  کار  گسترده 
و همسفری موقت چند روزه را برای سفر 

داخلی و خارجی کاربرانشان برمی گزینند.
به عنوان مثال در یکی از این سایت ها چنین 
درشهریورماه   - »سالم  است:  آمده  پیامی 
قصد سفر به آنتالیا یا کوش آداسی را برای 
یک   . دارم  وهوا  آب  کردن  وعوض  تفریح 
همسفری فهمیده باشخصیت واهل تفریح 
لطفا  ندارد،  فرقی  آقا  یا  خانم  میخواستم؛ 
درصورت تمایل به شماره موبایلم به شماره 
... ۰9۲۰ تلگرام یا مسیج و یا تماس بگیرید 
باتشکر.« اینها نمونه هایی از درخواست های 

این نوع کاربران است.

 سوء استفاده از فقرا 
در سایت هاي همسفریابي



6 سبک زندگیشنبه 29 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3604

اشتباهاتی که بر سالمت تیروئید تاثیر می گذارد 

تمام فعالیت های متابولیک، وضعیت خلق و خوی، ضربان قلب و دمای 
بدن شما وابسته به این غده است. ناتوانی تیروئید عواقب جدی برای 
سالمت به دنبال دارد و اگر کنترل نشود، کیفیت زندگی شما را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
 در اینجا ۷ عادت غلط که مستقیما سالمت غده تیروئید را تحت تاثیر 

قرار می دهد، معرفی شده است:
 سیگار کشیدن: سموم سیگار بر سالمت غده تیروئید موثر هستند. 
تیروئید می شود.  باعث کاهش هورمون تحریک کننده در  توتون 
استعمال دخانیات از جمله عوامل خطرساز است که می  تواند شدت 
عوارض چشمی بیماری تیروئید را در یک مدت زمان بسیار کوتاه به 

اوج برساند.
 شیوه زندگی بی حرکت:عدم فعالیت باعث افزایش تمایل بدن به 
تجمع چربی، چاقی، اضافه وزن و سایر مشکالت متابولیکی می شود. 
همچنین، از آنجایی که ترشح هورمون های تیروئیدی را کاهش می 
دهد، می تواند منجر به کم کاری تیروئید شودو. این اختالل تنها بر 
توانایی یک فرد برای سوختن کالری و چربی تاثیر نمی گذارد بلکه 
می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی، ریزش مو و خستگی را نیز 

افزایش دهد.
اینکه چطور کنترل استرس در  عدم مدیریت استرس: دانستن 
زندگی روزمره می تواند عامل مهمی برای عملکرد تیروئید باشد، مهم 
است. سیستم غدد درونریز به حاالت روانی افراد حساس است و در 
نتیجه، تجربه استرس شدید بر سطح هورمون تیروئید اثر می گذارد. 
استرس ممکن است باعث تشدید یک بیماری زمینه  ای تیروئید شود.

بعنوان مثال فرض کنید کم کاری تیروئید در خانواده شما وجود دارد. 
بدن شما تحت استرس، هورمون کورتیزول ترشح می  کند. کورتیزول 
بیش از حد، می  تواند در تولید هورمون تیروئید اختالل ایجاد کند. 
این مساله می  تواند تیروئید را تحریک کند که برای تولید مقادیر 
کافی از هورمون تیروئید، سخت تر کار کند. همچنین هنگامی که 
استرس دارید، نسبت به بیماری  های خود ایمنی تیروئید )بعنوان مثال 

تیروئیدیت هاشیموتو( آسیب پذیرتر هستید.
  رژیم های کم ید: سطح پایین ید در رژیم غذایی یکی از علت های 
اصلی مشکالت تیروئید مانند کم کاری تیروئید است. بدن به این ماده 
برای بهینه سازی تولید هورمون های تیروئید نیاز دارد. خوشبختانه ید 
به طور طبیعی در برخی مواد غذایی مانند نمک دریایی، سبزیجات 
دریایی، بلوبری، ماست، لوبیا، سیب زمینی، نخود فرنگی، آناناس و 

شکالت وجود دارد.
 نوشیدنی های الکلی: اگرچه کبد مسئول فیلتر کردن و متابولیسم 
این نوشیدنی ها است اما سموم آنها که از طریق جریان خون حرکت 
الکل  اثر می گذارند.  تیروئید  تولید هورمون های  روی  کنند،  می 

همچنین نقش مهمی در پیشرفت مشکالت متابولیک ایفا می کند.
 خوردن گلوتن:گلوتن شامل پروتئینی به نام گلیادین است که یک 
پروتئین خارجی برای بدن انسان محسوب می شود. تیروئید نیز آنزیمی 
شبیه به این پروتئین دارد. وقتی گلوتن توسط افراد با کم کاری تیروئید 
مصرف می شود سیستم ایمنی بدن این فرد به این پروتئین خارجی 

و آنزیم حمله می کند.
 گلوتن پروتئینی است که در گندم، جو و چاودار و سایر غالت فرآوری 
شده یافت می شود. اگر مبتال به اختالل تیروئید هستید و گلوتن نیز 
مصرف می کنید پیشنهاد ما به شما مصرف برنج و پاستا و نان غالت 

است.
 مصرف بیش از حد سویا: افرادی که پرکاری تیروئید دارند باید 
عدم جذب  موجب  سویا  که  چرا  کنند  سویا صرفنظر  مصرف  از 
هورمون های تیروئید توسط بدن می شود. همچنین هر چیزی 
که حاوی سویا باشد مانند شیر سویا و … نیز می تواند وضع را 
بدتر کند. افراد مبتال به کم کاری تیروئید مشکلی با مصرف سویا 

 منبع:asriran.comنخواهند داشت.

سالمت و تغذیه 

از قدیم االیام تا به امروز که دنیا، هزار گونه چرخیده و 
در ابعاد متفاوت، جلوه کرده؛ ردپای سالمت درتمام ارکان 
زندگِی بشری دیده می شود که از هر حکیم و کارآزموده 
کنیم،  مقاله جستجو  و  کتاب  هزار  میان  یا  بپرسیم  ای، 
این کاراکتر، از کلیدی ترین مباحث مهم و اساسی برای 

زندگی فردی و اجتماعی محسوب می شود.
بُعِد  به  منوط  تنها  حاضر،  عصر  در  سالمت  تردید  بی 
از  ذهن  و  روان  و  روح  سالمت  و  شود  نمی  جسمانی 
مقولهء سالمت محسوب می گردد که  در  اساسی  موارد 
حتی ساعتی بدون سالمت روان، سپری کردن مساوی با 

ناسازگاری و ایجاد تداخل در جامعهء کنونی است.
شکستگی  سرماخوردگی،  جزئی،  سردرد  اگر  روزها  این 
یا جراحتی داشته باشیم با گذراندِن چند دورهء درمانی، 
که  روزی  از  امان  اما  شویم  می  سرپا  اول،  روز  همانند 
دغدغه ای، ذهن و روان فردی را درگیر کند؛ روزها و ماه 
ها باید سپری شود و با هیچ ُمسکن و درمانی، به نقطهء 
و  مسموم  تفکرات  کردن  خالی  با  مگر  نمیرسیم  ابتدایی 
تخیالت باطل و از بین بردن سوء تفاهم هات و آرام کردن 

جریان مواج ذهن به حرکت سیاِل ابتدایی.
ملی  تقویم  در  که  است  اهمیت  آنقدرحائز  موضوع  این 
ایران، هفته ای به ناِم »سالمت روان« از ۲4 تا 3۰ مهرماه 
بهداشت  سازمان  میان،  این  در  و  است  شده  نامگذاری 
جهانی نیز شعار امسال را »افسردگی بیداد میکند؛ باهم 
حرف بزنید« قرار داده، که تأمل برانگیز و قابل بحث است.

انتخاب  با شعار  اگر بخواهیم  را  سالمت و بهداشت روان 
شدهء امسال مقایسه کنیم، به وضوح متوجهء این مطلب 
خواهیم شد که بسیاری از کژفهمی ها، کدورت ها، سوء 
تفاهمات، اختالفات جزئی و کلی میان والدین و فرزندان، 
همسران و یا حتی در محیط اداری میان یکایک افراد، از 

سکوت های ممتد و طوالنی نشأت می گیرد.
بر خود  افراد  زیادی که  به دلیل مشغله های  روزها  این 
تحمیل کرده اند؛ حرف زدن، جای خود را به پیام های 
های  حرف  به  محدود  و  داده  مجازی  فضای  در  کوتاه 
واجبی شده که در بهترین شرایط، صحبت کردن در زماِن 

خوش بودن خالصه می شود و اثری از ارتباط های کالمی 
در هنگام کدورت ها دیده نمی شود و غافل از این نکته، 
و  فکرکردن  نفره  تک  و  ذهنی  های  انباشتگی  منشأ  که 
تصمیم گرفتن ها، از سکوت های طوالنی است که میان 

افراد ایجاد می شود.
بی شک فرهنِگ »حرف زدن« در هر شرایط و موقعیتی، 
باید به طوری در جامعه گسترش یابد تا افراد در سطوح 
مختلف اجتماعی با هر ذهنیت و دیدگاهی بتوانند با هم 
صحبت کنند و از کلنجار رفتن های فردی که منتهی به 
به  مختوم  و  روان  سالمت  حوزهء  در  جدی  های  آسیب 
افسردگی های کوتاه مدت و مزمن می شود، جلوگیری 

نمایند.

درحقیقت این ارتباط کالمی باید به گونه ای میان اقشار 
قبال  در  پذیری  مسئولیت  حِس  تا  شود  نهادینه  جامعه 
حرف زدن را در افراد به وجود آورد و فاصلهء زیادی میان 
افراد با شایعترین اختالل عصر حاضر که به نام افسردگی 

شناخته شده، بیاندازد.
قطع به یقین، افسردگی تنها ریشه در حرف نزدن ها ندارد 
در  فرد  ناتوانِی  بیماری،  این  در  کلیدی  و  گویا  علت  اما 
صحبت کردن های واجب و حتی ناواجبی مشخص شده 
که ضمیر و بطِن شخصی، خواهان مطرح کردن موضوع 

خاص را دارد.
مختلف  درکشورهای  افسردگی  شیوع  علمی،  منابع  »در 
 ۱۵ حدود  آن  متوسط  و  درصد   ۲۰ تا   ۱۰ حدود  دنیا 

درصد اعالم شده است و در ایران طبق نتایج تحقیقاتی 
قالب  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  که 
طرح ملی پیمایش سالمت روان در سال ۱39۰ انجام داد، 

شیوع افسردگی به طور متوسط ۱۲ درصد است.«
موضوع  براین  کنکاش  مورد،  این  بر  تفکر  قابل  نکتهء  و 
است که گرچه روابط اجتماعی نسبت به گذشته، افزایش 
افراد در  بین  اما گفتگوی مستقیم  پیداکرده  چشمگیری 
امر در  این  جامعه و خانواده، شیب نزولی پیدا کرده که 

بروز و ظهوِر افسردگی، نقش قابل توجهی دارد.
بی شک گفتگوی های مستقیم که جای خود را به فضای 
در  افسردگی  علت  مهمترین  داده،  ماشینی  و  مجازی 
جوامع امروزی شناخته شده که به تبع آن، باعث افزایش 

احساس تنهایی و انزوا می شود.
در این میان که از نقش گفت و گو در درمان افسردگی 
صحبت می شود؛ رئیس مرکز مغز و شناخت پژوهشگاه 
علوم شناختی، نقش گفت و گو در درمان افسردگی را از 
سه دیدگاه مورد بررسی قرار داده است: یکی مسأله لذت 
بخش بودن گفت و گو، تقویت هیجانات مثبت و تخلیه 
برنامه  و  بهتر  گیری  تصمیم  به  و کمک  منفی  هیجانات 

ریزی و حل مسأله است.
ابهریان با توضیح در این زمینه، معتقد است: زمانی که با 
یک فرد صحبت می کنیم، صرف نظر از اینکه موضوع آن 
چه باشد، از این مصاحبت لذت می بریم و هیجانات مثبت 
دیگر  از طرف  و  کنیم  می  تقویت  طریق  این  از  را  خود 
متوجه می شویم که فقط ما نیستیم که دچار مشکالت 
روزمره زندگی یا مشکالت خاصی هستیم و ضمن اینکه 
گفت و گو اعتماد به نفس ما را افزایش می دهد، هیجانات 

منفی نیز تخلیه می شود.
با تمام مواردی که ذکر شد، ضرورت و الزام صحبت کردن 
از مهم ترین موضوعاتی است که نباید نادیده گرفته شود 
در ذهن  ابتدایی  گفتگوهای صحیح، سالمِت  درسایهء  تا 

افراد و اجتماع، جاری و ساری گردد.

Elhamamerkashi@ymail.com

گفتمان میان افراد، حلقه مفقوده سالمِت روان
                     * الهام آمرکاشی

آمار مبتالیان به اوتیسم رو به افزایش است اما اینکه شما 
یا فرزندتان در موقعیت های اجتماعی، احساس ناخوشایندی 
دارید دلیل نمی شود اوتیسم داشته باشید. دانستن تفاوت بین 
 -social phobia- اوتیسم و اضطراب )هراس( اجتماعی
به شما کمک می کند تا تکنیک های موثر غلبه بر احساس 
تعامالت  وارد  راحت تر  و  بگیرید  یاد  را  جمع  در  ناراحتی 

اجتماعی بشوید.
اوتیسم چیست؟

اوتیسم یا اختالل طیف اوتیسم )ASD(، گروهی از اختالالت 
رشد عصبی است که موجب تاخیراتی در رشد یا مشکل 
داشتن در ارتباطات و تعامالت اجتماعی می شود. طبق اعالم 
موسسه ی ملی سکته و اختالالت نورولوژیکی ، تقریبا از هر 6۸ 
کودک، یک کودک مبتال به اوتیسم است. عالئم اوتیسم شامل 

موارد زیر می شود: . پرهیز از تماس چشمی
. حرکات تکرارشونده )مانند تکان دادن بازوها یا از سویی به 

سوی دیگر جنبیدن(
. به خط کردن اسباب بازی ها یا اشیاء

. احساس ناراحتی در برابر ایجاد هر تغییری در روتین
. تمایل به تنها بودن

.  ضعف در مهارت های اجتماعی

. واکنش نشان ندادن هنگام خطاب شدن )انگار که ناشنواست(
. دیر زبان باز کردن

. بارها و بارها کلمات را تکرار کردن
. اجتناب از تماس فیزیکی

. دادن جواب های بی ربط به سوال ها
  تفاوت های ظریِف اضطراب اجتماعی با اوتیسم

اوتیسم، مراحل متفاوتی دارد؛ در برخی موارد ممکن است 
شدیدتر از سایر موارد باشد. رفتار درمانی یا گفتار درمانی 

معموال برای کودکان مبتال به اوتیسم مفید و موثر است.
اضطراب اجتماعی چیست؟

اضطراب )هراس( اجتماعی هم می تواند فرد را از برقراری 
تعامالت اجتماعی طبیعی باز دارد و در صورت قرارگرفتن در 
جمع، به او احساس ناخوشایند و ناراحتی بدهد. موسسه  ی 
اختالل  شیوع  نرخ  می دهد  گزارش  اجتماعی  اضطراب 
اضطراب اجتماعی، ۱3 تا ۱4 درصد است. عالئم اضطراب 

اجتماعی شامل موارد زیر می شود:
. ترس از تعامل و رابطه با دیگران

. ترس از مورد ارزیابی قرار گرفتن و قضاوت منفی شدن توسط 
دیگران

. خجالتی و دستپاچه بودن
. احساس حقارت و خود کوچک بینی

. آشفتگی ناشی از کمرویی
. افسردگی
. اضطراب

. عصبی و بیقرار بودن
. احساس ناراحتی در موقعیت های جمعی

. تمایل به تنها بودن
. اجتناب از مرکز توجه بودن یا صحبت در میان جمع

. دچار نگرانی و هیجان منفی شدن در بسیاری از تعامالت 
اجتماعی

. عدم تمایل به مورد تماشای دیگران واقع شدن
  آیا بین اوتیسم و اضطراب اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟

 هرچند اضطراب اجتماعی، با اوتیسم یکسان نیست اما این 
دو اختالل، وجه اشتراک هایی دارند. هر دوی این ناهنجاری ها 
می توانند باعث شوند ارتباط های اجتماعی و بودن در جمع، 

برای فرد ایجاد حس بد و ناراحتی کند.
تفاوت اصلی بین این دو در این است که اختالل اضطراب 
اجتماعی موجب ترس و اضطراب بسیار شدید در موقعیت های 
اجتماعی می شود، اما کسی که مبتال به اوتیسم است ممکن 
است دچار اضطراب باشد یا نباشد. با اینحال، مشاهده شده 
که داشتن اوتیسم، ریسک ابتال به اختالل اضطراب اجتماعی 
از  اوتیسم، ۱۷ درصد  آمار مرکز  افزایش می دهد. طبق  را 

مبتالیان اوتیسم، اختالل اضطراب اجتماعی نیز دارند.
کالم آخر اینکه، اوتیسم و اختالل اضطراب اجتماعی، دو 
ناهنجاری متفاوت هستند اما هر دوی آنها می توانند یک 
زندگی نرمال و طبیعی را، با چالش هایی روبرو کنند. افراد 
مبتال به اوتیسم یا اضطراب اجتماعی اغلب با رفتار درمانی یا 
دارو درمانی، شرایط بهتری کسب خواهند کرد، که البته هر 

کدام از اینها باید با تجویز پزشک متخصص باشد.
bartarinha.ir :منبع

تفاوت بین اوتیسم و اضطراب اجتماعی 

اجراییه

مشخصات محکوم له    بانک سپه   نشانی: کنگاور- بلوارانقالب- بانک سپه
مشخصاتمحکوم علیهم     نام: مهدی  نام خانوادگی: قاسمی نام پدر: حسن

نام: سعید نام خانوادگی: جواهری زرین نام پدر: اسداله
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه

نام: مصطفی  نام خانوادگی: کارخانه  نام پدر: اکبر
شورای  روی  روبه  دادگستری-  خ  کنگاور-  شهرستان  کرمانشاه-  استان  نشانی: 

حل     نوع رابطه: وکیل  
محکوم له/محکوم لهم: بانک سپه

محکوم به:  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 96۰99۷۸3۷۰۷۰۰36۰ محکوم علیهم محکوم اند تضامنی به پرداخت 
مبلغ ۱۸496۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۰3۲39۷ ریال بابت سود 
دادخواست  طرح  زمان  از  روزانه  تاخیر  جریمه  بابت  ریال   6۰۸۰ تسهیالتومبلغ 
9۵/۱۰/۱۱ لغایت اجرای حکم و مبلغ ۸۲۸۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
پرداخت 9۲4۸۱۰  و  بدوی  الوکاله وکیل در مرحله  بابت حق  ریال   ۱۰63۰۲۱

ریال نیم عشر دولتی.
کنگاور-  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  حقوقی  مدیردفتردادگاه   

شهاب الدین اقبالی
محل امضا رئیس و مهر دادگاه: صادق ذوالفقاری

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
احکام  اجرای  قانون   34 گذارد)ماده  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ۱-ظرف   
مدنی(.۲- ترتیبی برای پرداخت به محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند کهاجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول. به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
نحو  به هر  او  که  اموالی  کلیه  و  دقیق حساب های مذکور  به همراه مشخصات 
نقل  نیز فهرست  و  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد  نزد اشخاص 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای 
درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  خودداری  مالی۱394(.4- 
قانون   34 دارد.)ماده  پی  در  را  هفت  درجه  تعزیری  اجرای حکم.حبس  از  فرار 
اجرای محکومیت  نحوه  قانون  ماده ۱6  و  ماده ۲۰ ق.م.ا  و  احکام مدنی  اجرای 
به  ادای دین  از  فرار  انگیزه  با  به هر نحو  به دیگری  انتقال مال  مالی۱394(.۵- 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.) 
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(.6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیلی توسط محکوم علیه خواهد بود.
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  

آگهی مزایده اموال غیر منقول

دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  دوم  شعبه  م  الف   94۰۱۱۵ کالسه  پرونده  در 
شهرستان کنگاور محکوم علیه خانم لیال خمیس آبادی فرزند قدرت اله به موجب 
متوفی  ماترک  تقسیم  است  محکوم   93۰99۷۸3۷۰4۰۱۰۸3 شماره  دادنامه 
)فیروز گودینی( به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان بابت نیم عشر 
دولتی در حق دولت. که نهایتا با توجه به عدم سازش طرفین و عدم پرداخت 
محکوم به از طرف محکوم علیه و توقیف اموال نامبرده در اجرای مادتین ۱۱4 و 
۱۱۸ و ۱3۷ و ۱39 قانون اجرای احکام مدنی و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
آگهی مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به شرح ذیل نموده است: 
 -c۲ یک قطعه زمین ۱۸۰ متری واقع در کنگاور- شهرک ولیعصر- فاز ۲- بلوک
قطعه ۱۵ که هم اکنون در توقیف این اجرا می باشد.لذا قیمت کارشناسی مورد 

مزایده 6۰۰۰۰۰۰۰تومان اعالم و برآورد گردیده است.
تاریخ و ساعت و محل مزایده در اجرای مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ و ۱۱9 قانون اجرای 
احکام مدنی تاریخ ۱396/۸/۲4 ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام شعبه دوم 
دادگستری کنگاور اعالم می گردد. بدیهی است مال مورد مزایده به کسی تعلق 
می گیرد که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده باشد. در ضمن متقاضیان شرکت 
در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور در آدرس 
اعالمی بازدید نمایند.برنده مزایده باید ۱۰ درصد بها را فی المجلس و مابقی را 

ظرف حداکثر یک ماه پرداخت نمایند.
دادورز اجرای احکام شعبه دوم مدنی دادگستری شهرستان کنگاور- 

محمد احمدی گودینی

دادنامه

اختالف  حل  شورای  یازدهم  شعبه   96۰99۸۸۷۵3۱۰۰۲۱۷ کالسه  پرونده 
شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره 

مختار  آقای  وکالت  با  عبداله  فرزند  سرابشهرک  صادقی  مسعود  آقای  خواهان: 
نجفی فرزند محمد به نشانی سنندج سه راه امام نبش پاساژ حبیبی 

– سنندج  کردستان  نشانی  به  عبداهلل  فرزند  محمد صالح شیری  آقای  خوانده: 
-۰9۱۸66۰۷۰۰9 همراه  شماره   66۱4946۵64 کدپستی   ۱۰ پالک  کارگر  خ 

 ۰9۰39۲۱3۵۷۰
خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکار: بتاریخ فوق العاده جلسه شعبه ۱۱ شورای حل اختالف سنندج بتصدی 
بررسی  از  پس  نظرات شورا  فوق  پرونده کالسه  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضا 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای شورا – در خصوص دادخواست آقای مسعود صادقی به طرفیت آقای محمد 
صالح شیری بخواسته مطالبه مبلغ بیست و نه میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال 
با احتساب خسارات  ایران به شماره سریال ۵۲3۲4۵  وجه یک فقره چک ملی 
چک  اصل  وجود  و  خواهان  دادخواست  مفاد  به  نظر  تادیه  تاخیر  ئ  دادرسی 
مستندی دعوی در ید وی که ظهور در اشتغال خوانده دارد و گواهی عدم پرداخت 
صادره از جانب بانک محال علیه و اینکه خوانده نیز دفاعی که رد ادعای خواهان را 
ایجاب نماید به عمل نیاورده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا 
به مواد ۱9۸و۵۱9و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3۱۰و3۱3و3۲۰ قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و پانصد 
و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ مطابق تعرفه رسمی وفق ماده ۲3 
قانون شورای حل اختالف مصوب ۱394 بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی مبلغ 
یک میلیون و شصد و پنج هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی از 
احکام  اجرای  دایره  همچنین  نماید  می  صادر  را  مشارالیه  در حق  تسبیب  باب 
تاریخ سررسید چک 94/۱۲/۲۱  از  را  تادیه  تاخیر  حقوقی مکلف است خسارت 
تا زمان اجرای حکم به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده اخذ و به 
خواهان بپردازد این رای غیابی تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی سنندج می باشد.
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف سنندج

دادنامه

پرونده کالسه 9۵۰99۸۱94۸۸۰۰۸۸9 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
بهشهر )۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 96۰99۷۱946۸۰۱3۵۲ 

شاکی: آقای مهدی اصغرپور فرزند ذات اله به نشانی مازندران – ساری بلوار امام 
رضا )ع( ۱ ک شهید رمضانپور

متهم: آقای محمدرضا هوشمند به نشانی مجهول المکان
اتهام: کالهبرداری از طریق گوشی تقلبی بجای گوشی اصلی 

رای دادگاه – در خصوص اتهام آقای محمد رضا هوشمند، بلحاظ مجهول المکان 
بودن فاقد سایر مشخصات بیشتر و فاقد تامین کیفری دایر بر کالهبرداری از طریق 
فروش گوشی تقلبی بجای گوشی اصلی به مبلغ نه میلیون ریال نسبت به آقای 
اصغرپور، با عنایت به محتویات پرونده از جمله کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان 
محترم دادسرای عمومی و انقالب بهشهر، شکایت شاکی اقای مهدی اصغر پور فرزند 
ذات اهلل،متولد ۱363 با کد ملی ۲۰9۲3۷۱۲3۱ ساکن بهشهر با این توضیح که 
متهم با قراردادن مشخصات گوشی در فضای مجازی و جلب اعتماد شاکی با مانور 
متقلبانه به خرید یکدستگاه گوشی تلفن همراه موصوف بشرح شکوائیه و پرداخت 
وجه گوشی از طریق دستگاه ATM و فروش گوشی تقلبی بجای گوشی اصلی 
مالحظه رسی انتقال وجه به حساب مشارالیه و با توجه به اینکه متهم نامبرده علی 
رغم ابالغ و احضاریه از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و نظر به 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده فلذا وقوع بزه انتسابی به متهم نامبرده محرز 
و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و 
کالهبرداری مصوب سال ۱364مجلس شورای اسالمی و تائید سال ۱36۷ مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دادگاه متهم نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری 
و رد اصل مال )وجو دریافتی( مدکور به شامی و پرداخت جزای نقدی معادل مال 
دریافت شده در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در همین شعبه 
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان مازندران می باشد. 
م الف: 96/۲۰/۵9۱۷  رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بهشهر 

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری وانت پیکان مدل ۱3۸6 به شماره شهربانی 
۸۲-۸36ج4۲ و شماره موتور ۱۱4۸۵۰۱9۸۲۲ و شماره شاسی 3۱6۰39۸۲ به 

نام علی حسین عابدی برسمنانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

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

چون از ششدانگ پالک یک اصلی بخش پنج کرمانشاه شهرستان داالهو تحدید 
حدود به عمل نیامده است ، لذا نسبت به پالک ذیل طبق ماده ۱4 قانون ثبت 
اسناد و امالک در موعد ذکر شده تحدید حدود بعمل خواهد آمد . لذا بدینوسیله 
از کلیه مجاورین و کسانی که نسبت به تحدید حدود اعتراض دارند برابر ماده ۲۰ 
قانون ثبت اسناد و امالک تا 3۰ روز اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و 

رسید دریافت نمایند در غیر این صورت حق آنها ساقط خواهد شد .
۱-آقای قدرت اله قامشلو فرزند حق مراد بشماره شناسنامه 4۸ نسبت به شش 
دانگ عرصه ی یکباب ساختمان به مساحت ۲۲۰،۲9 متر مربع تحت پالک ۱96۸ 
فرعی از ۵۰۵ فرعی از یک اصلی بخش پنج کرمانشاه شهرستان داالهو به آدرس 

محله ی شوا ، روز سه شنبه مورخ 96،۰۸،۲3 تحدید حدود بعمل خواهد آمد .
تاریخ انتشار : 96،۰۷،۲9

خلیل بساطی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم ملوس غالمی چقابوری طی درخواست وارده شماره 6۱۲-96،۵،9 منظم به 
یک برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 4۲- کرند رسیده 
مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک ۱۷۰/۱۱۱۷- اصلی واقع در پنج 
که ذیل ثبت شماره ۵۲۵3 صفحه ۵۲ دفتر جلد 33 بنام مشارالیه ثبت و سند 
به موجب سند رهنی   ، المثنی صادر گردید  مالکیت شماره ۵6۲6۵۲-الف ۸۸ 
رهن  در  گهواره   ۱4۱ رسمی  اسناد   9۱،6،9-3۸3۸ و   9۰،۲،۱۱-۱9۲۲ شماره 
لذا در  انگاری مفقود گردیده است  بانک مسکن قرار داده است که بعلت سهل 
اجرای تبصره ماده ۱۲۰ قانون ثبت مراتب یکبار در جراید درج تا هر کسی که 
سند مالکیت در نزد اوست و یا مدعی انجام معامله میباشد ، ظرف مدت ۱۰ روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
داالهو ارسال و رسید دریافت نماید . در غیر اینصورت پس از طی تشریفات قانونی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .
خلیل بساطی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

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 ۱3966۰33۱۰۵۷۰۰۱۸4۰هیات 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 
از همدان در  نعیمی فرزند مقصودعلی بشماره شناسنامه ۱۸3 صادره  بیرامعلی 
فرعی   44۲ پالک  مترمربع   ۱۸4/۸۸ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
رمضانعلی  آقای  رسمی  مالکین  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   36۲ از 
اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  اعظم شهبازی محرز گردیده  و خانم  واشقانی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  4۱۲ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ماده 10 
آیین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آقای قاسم ابر پوش تقاضای ثبت یک قطعه زمین محصور پالک ۲۸۰ اصلی واقع 
در ناحیه ۲۰ قصر شیرین بخش 4 کرمانشاه به مساحت ۱4۸،۱۲ متر مربع را 
نموده است که هیات حل اختالف قانون مذکور پس از اقدامات قانونی اقدام به 
لذا چنانچه اشخاصی  را نموده است  – مورخه 96،۷،۲۲  صدور رای شماره ۱4 
نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت بیست روز 
اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک قصرشیرین تسلیم 

نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام میگردد .
رئیس ثبت اسناد و امالک قصرشیرین - فرهاد امینی

سرمقاله
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آبی ها در جمع 8 تیم برتر جام حذفی

 استقالل ٢ - نساجی 1
 هدیه شفر به آبی ها قبل از دربی

اســتقالل با برتری دو بر یک برابر نساجی به 
مرحله یک چهارم نهایــی جام حذفی صعود 
کرد. در بازی که شــفر برای اولیــن بار جام 
حذفی فوتبال ایران را تجربه می کرد استقالل 
با نمایشــی برتر با گل هــای دقیقه ۲۸ و ۵9 
اسماعیلی قربانی در مقابل تک گل اوسانی در 
دقیقه ۷۱ به برتری رســید تا آبی ها با روحیه 

ای خوب به استقبال دربی تهران بروند.

ادامه ناکامی جودوکاران جوان 
ایران در رقابت های جهانی

دو نماینده ایران در روز ســوم جودوی جوانان 
جهان با شکســت مقبل رقبا حذف شــدند تا 
تعداد حذف شده های ایران در این رقابت ها به 

4 جودوکار برسد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، در ادامه 
رقابت های جودوی جوانان جهان که در زاگرب 
پایتخت کرواســی در جریان است، در سومین 
روز ایــن رقابت ها دو نماینده ایــران به روی 
تاتامی رفتند که با شکســت مقبل رقبا از دور 
رقابت ها کنــار رفتند.جوادمرادی نماینده وزن 
۸۱- کیلوگرم ایران در مبارزه نخســت مقابل 
جودوکاری از کشور فرانسه ضربه فنی شد و از 

دور رقابت ها کنار رفت.
قاســم باغچقی نیز در وزن 9۰- کیلوگرم ابتدا 
جودوکار برزیلی را شکســت داد اما در دومین 
مبارزه مقابل نماینده پرتغال در 46 ثانیه ایپون 
شــد و از گردونه رقابت ها حذف شــد.پیش از 
این جعفــر فیروزآبادی در وزن 6۰- و علیرضا 
خجسته یکی از شانس های کسب مدال برای 
ایــران در وزن 66- کیلوگرم نیز با شکســت 
مقابل رقبا از دور رقابت هــا کنار رفتند.امروز 
در روز پایانی ایــن رقابت ها و در وزن منهای 
۱۰۰ کیلوگرم و در حضور 3۱ جودوکار، علی 
پرهیزکار در گام نخست برابر نماینده اتریش به 
میدان می رود و در صورت برتری، برنده اسلونی 
و فنالند حریف پرهیزکار در مبارزه دوم خواهد 
بود.هم چنین حمیدرضــا ملک زاده در وزن به 
اضافه ۱۰۰ کیلوگــرم ابتدا با جودوکار آمریکا 
مبارزه می کند و در صــورت برتری در مبارزه 
دوم برابر جودوکار هلند به روی تاتامی می رود. 

در این وزن ۲۷ جودوکار حضور دارند.

دوری دو هفته ای ناواس از میادین

دروازه بان رئال مادرید به علت آسیب دیدگی 
نمی تواند دو هفته تیمش را همراهی کند.

به گزاش ایسنا و به نقل از آس، کیلور ناواس در 
زمان حضورش در اردوی تیم ملی کاســتاریکا 
برای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دچار 
آسیب دیدگی شــد. دروازه بان رئال مادرید به 
این دلیل در شروع هفته جاری برابر ختافه به 
میدان نرفت تا با آمادگی کامل مقابل تاتنهام 
بازی کند.ناواس سه شنبه در لیگ قهرمانان به 
میدان رفت و نمایش خوبی داشــت و چند بار 
مانع گلزنی بازیکنان تاتنهام شد. با این حال او 
نتوانست مادرید را در تمرینات همراهی کند. 

 توقف میالن و پیروزی آرسنال
 در لیگ اروپا

رقابت های هفته ســوم لیگ اروپا با برگزاری 
چند دیدار ادامه یافت.

به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، در ادامه 
دیدارهای مرحله گروهی لیگ اروپا چند دیدار 
برگزار شد که در یکی از این بازی ها میالن در 
خانه به دیدار آاک یونــان رفت که این دیدار 
با تســاوی بدون گل به پایان رسید.اورتون با 
نتیجــه ۲ بر یک برابر لیون شکســت خورد و 
آتالنتا 3 بر یک آپولون را شکست داد.همچنین 
آرسنال با تک گل اولیویه ژیرو توانست ستاره 

سرخ بلگراد را شکست دهد.

خبـر خبر

 انتقاد وزیر ورزش
 از نحوه اعزام های خارج از کشور

وزیــر ورزش و جوانان با انتقاد از نحوه اعزام تیم های ورزشــی به 
خارج از کشــور گفت: با جدیت پیگیر این هســتم که اعزام ها در 

صورت ضرورت انجام شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مســعود سلطانی فرافزود: در اعزام 
ها باید نحوه هزینه ســفر، ترکیــب تیم ها و مباحث اخالقی مورد 
توجه قرار بگیرد. وی اضافه کرد: همچنین فدراســیون باید شرایط 
جســمانی ورزشــکاران اعزامی را به لحاظ مواد نیروزا و دوپینگ، 
قبل از سفر مورد بررسی دقیق قرار دهند. وزیر ورزش و جوانان بر 
مالحظه سیاسی، مصالح و منافع ملی در اعزام تیم ها و ورزشکاران 
به خارج از کشــور نیز تاکید کرد. وی اظهار کرد: خیلی از اعزام ها 
غیرضروری اســت و اگر اعزام ها هدفمند و سنجیده باشد بسیاری 
از این رویدادهای برون مرزی اردوهای خوبی برای حضور قدرتمند 
در پیکارهای جهانی و المپیک خواهد بود. ســلطانی فر از روسای 
فدراسیون ها خواست چگونگی نحوه اعزام ها را مورد بررسی دقیق 
قراردهند. وی در ادامه با اشاره به اینکه رقابت های آسیایی داخل 
سالن به میزبان کشور ترکمنستان پیش زمینه خوبی برای حضور 
مطلوب در بازی های آســیایی ۲۰۱۸ است، گفت: سلسله نشست 
های مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ و المپیک ۲۰۲۰ اجرایی شده و هفته 
گذشته نیز با مسئوالن کمیته المپیک جلسه هایی را برگزار کردیم 
ضمن اینکه از این پس با فدراســیون ها نشست خواهیم داشت تا 
در کنار کمیته المپیک مشکالت و موانع را قبل از شروع بازی ها بر 
طرف کنیم. وی با انتقاد از برخی که زمان باقی مانده تا المپیک و 
بازیهای آســیایی را کوتاه می دانند افزود: هنوز دیر نشده و فرصت 
برای برطرف کردن ضغف ها وجود دارد و باید به نحو احسن برای 

المپییک ۲۰۲۰ آماده شویم.

تیم پاراتکواندو ایران چهارم جهان شد

تیم پاراتکواندو ایران با کســب یک طال و ۲ برنز در جایگاه چهارم 
جهان ایستاد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در پایــان رقابت های پاراتکواندو 
قهرمانی جهان که در انگلیس برگزار شــد، تیم پاراتکواندو ایران با 
کســب یک مدال طال و دو برنز و 9 امتیاز در جایگاه چهارم جهان 
ایســتاد و تیم روسیه با کســب ۵ مدال طال، یک نقره و ۵ برنز و 
43 امتیــاز قهرمان این رقابت ها شــد. هم چنین تیم های ترکیه و 

قزاقستان دوم و سوم شدند.

آغاز استانداردسازی پیست های اسکی کشور

رئیس فدراســیون اسکی گفت: استانداردسازی پیست های اسکی 
کشور به عنوان یک ضرورت حیاتی، هم اکنون با همکاری دستگاه 

های ورزش و هیات های استانی در حال پیگیری و اجرا است.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، ســیدعبدی افتخاری اظهار کرد: 
این استانداردسازی مورد تاکید فدراسیون اسکی است و تغییراتی 
در پیست های کشــور در حال شکل گیری است. وی اضافه کرد: 
استانداردســازی پیست های اسکی به خصوص دستگاه ها باید به 
روز باشد و این موضوع توسط فدراسیون به صورت جدی پیگیری 
می شــود و انتظار داریم دستگاه های ورزش استان ها توجه الزم 
را به این مهم داشــته باشند. افتخاری با اشاره به اینکه آرامش در 
ورزش اسکی کشــور برقرار است، گفت: خوشبختانه فصل پرباری 
را در اسکی کشــور شــاهد بودیم و پس از اینکه برگزاری رقابت 
ها با افت مواجه شــده بود، توانستیم رقابت های داخلی را به نحو 
مطلوب برگزار کنیم و اعزام های بین المللی را نیز داشــته باشیم. 
وی افزود: همچنین ۱۸ دوره آموزشــی - تخصصی را در رشــته 
اسکی برگزار کردیم تا سطح دانش اسکی بازان و مربیان اسکی نیز 
در حد نیاز ارتقا یابد. وی با اشــاره به آماده سازی تیم های اسکی 
مردان و زنان کشورمان برای حضور قدرتمند در بازی های المپیک 
زمســتانی ۲۰۱۸ گفت: تیم ملی اسکی آلپاین بانوان کشور اردوی 
تمرینی یک ماهه را در یخچال کمپ اینترتوکس در کشور اتریش 
برگزار کردند. افتخاری بیان کرد: همچنین تیم   ملی اسکی آلپاین 
مردان کشــورمان نیز ۲ روز قبل با هدایت علیداد ساوه شمشکی 
جهت برگزاری اردوی ۲۵ روزه عازم اینترتوکس اتریش شــد. وی 
خاطرنشان کرد: هدف ما از برپایی این اردوها کسب بهترین نتایج 

در رقابت های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ است.

قهرمانی توابع تهران در کشتی آزاد جوانان ایران

تیم توابع تهران با برتری مقابل مازندران عنوان قهرمانی رقابت های 
کشتی آزاد جوانان ایران را از آن خود کرد.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، تیم توابع تهران در پایان رقابت های کشتی آزاد جوانان 
قهرمانی کشــور در گروه الف که در شهر کرج برگزار شد در دیدار 
فینال به مصاف مازندران رفت و در پایان با نتیجه 6 بر 4 به پیروزی 
رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.تیم های تهران، لرستان، 
کرمانشاه، همدان، البرز،خراسان رضوی، گیالن و آذربایجان شرقی 

نیز به ترتیب در جایگاه سوم تا دهم قرار گرفتند.

روزنه

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان بازی برابر 
اســپانیا در جام جهانی را یک بازی تاریخی 
برای فوتبال ایران می داند و از بازی برابر این 

تیم خوشحال است.
به گــزارش زمان به نقل از ایســنا، تیم   ملی 
فوتبال نوجوانان ایران فــردا در مرحله یک 
چهــارم نهایی جام جهانی زیر ۱۷ ســال به 
مصاف تیم   ملی فوتبال  اســپانیا می رود این 
بازی ســاعت ۱۵ به وقت تهران در ورزشگاه 
جواهر لعل نهرو شــهر کوچــی هند برگزار 
خواهد شد. شــاگردان عباس چمنیان برای 
صعود به مرحله یک چهــارم نهایی و دیدار 
با اسپانیا موفق به شکست ۲ بر یک مکزیک 
در مرحله یک هشتم نهایی شدند. هم چنین 
یونس دلفی، موثرترین بازیکن ایران با دو گل 
و ســه پاس گل به دلیل دو کارته شدن در 

بازی برابر اسپانیا حضور ندارد.
سرمربی تیم   ملی زیر ۱۷ ایران، درباره بازی 
با  اســپانیا، اظهار کرد: صحبت درباره  اسپانیا 
نیــاز به پیچیدگی خاصی نــدارد. همه دنیا 
می دانند که تیم های ملی این کشور در رده 
پایه و بزرگساالن بسیار قدرتمندند. با توجه 
به کار کالسیک و پایه ای که در باشگاه های 
این کشــور صورت می گیــرد، می دانیم که 
آن ها آکادمی فوتبال قدرتمندی دارند و این 
بازیکنــان از این آکادمی ها وارد ســطح اول 
فوتبال دنیا می شوند. خود من قبل از دیدار 
با  اســپانیا دوست داشتم که با این تیم بازی 
کنیم چرا که یک چالش بســیار خوب برای 
بازیکنان مان اســت. فلسفه من در مربیگری 
این اســت که از چالش های بزرگ استقبال 
کنم و دوست داشــتم که تجربیات بزرگ و 

جدیدی را  به دست بیاورم.
ســرمربی تیم   ملی فوتبال نوجوانان ایران در 
ادامه  صحبت هایش با بیان این که تیم ملی 
باید برای دیدار با این تیم آماده شود، اظهار 
کرد: این آمادگی منجر به قوی تر شــدن ما 
می شود و هیچ کســی از قوی تر شدن ضرر 
نمی کند. با تمام وجود برای بازی با  اســپانیا 
آماده می شویم. چهارشنبه عازم کوچی شدیم 
تا چند روز باقی  مانده به مسابقه در این شهر 
حضور داشــته باشیم. در طی روزهای آینده 
هم تمرینــات را ادامه  می دهیم تا با بهترین 

آمادگی به مصاف  اسپانیا برویم. به نظرم این 
یک بازی تاریخی برای فوتبال ایران اســت 
چون از طرفی با  اســپانیا بازی می کنیم و از 
طرفی هم می توانیم بــه مرحله نیمه نهایی 
و چهــار تیم برتر مســابقات صعــود کنیم. 
مطمئن باشید که یک شنبه یک بازی خوب 
و جوانمردانه را از فوتبال ایران شاهد خواهید 
بــود.او درباره برتری خفیف تیم   ملی فوتبال 
نوجوانان بر مکزیک با توجه به پیروزی پر گل 
برابر این تیم در دیدار دوســتانه، گفت : من 
در نشست خبری قبل از این بازی هم گفته 
بودم که بازی بســیار دشواری در انتظارمان 
اســت. اوال در مرحله پلی آف شرایط بسیار 
سخت اســت و تیم ها چیزی برای از دست 
دادن ندارند و برای مســابقه مرگ و زندگی 
به میــدان می روند. فضــا در مرحله حذفی 
نســبت به مرحله گروهی بســیار متفاوت 
است. هم چنین تیم   ملی مکزیک، تیم بسیار 
خوبی بود و برخــالف ذهنیتی که به خاطر 
پیروزی برابــر این تیم در دیدار دوســتانه 
و عملکــرد آن ها در دور گروهــی مبنی بر 
ضعیف بودن شان به وجود آمده بود این تیم 
در آنالیزهای ما بســیار با صالبت و قدرتمند 
نشان داد. به این نتیجه  رسیدیم که مکزیک 
در بخش هجومی بسیار قدرتمند است اما در 
زدن ضربات نهایی مشــکالتی دارد. آن ها به 
راحتی می توانســتند با شش یا هفت امتیاز 

صدرنشین شوند.
چمنیان با اشــاره به برنامه ریزی کادر فنی 
برای شکست این تیم، ادامه  داد: می دانستیم 
که ذهنیت مکزیک چیست و هدف مان این 
بود که در ۱۰ تا ۱۵  دقیقه نخســت به گل 
دســت پیدا کنیم. پیش بینــی ما زدن یک 
گل به این تیم بود که توانســتیم در دقایق 
ابتدایی دو گل را به ثمر برســانیم. بعد از آن 
مکزیک مقداری کار را ســخت کرد و به ما 
گل زد. درســی که مکزیک به فوتبال ما داد 
این بود که آن ها به مدت 6۰  دقیقه هم زمان 
توانســتند کارهای دفاعی و هجومی را انجام 
دهنــد و ضمن حمله از دفاع غافل نشــوند. 
حفظ فاصله یک گل در شرایطی که بازی ۲ 
بر صفر برده را ۲ بر یک کردیم، بسیار دشوار 
است و ممکن است که تیم از نظر روانی دچار 
مشکالتی شود. بازیکنان ما توانستند تمرکز 
کنند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. 
ما چندین موقعیت گل داشــتیم که از آن ها 
هم اســتفاده نکردیم. مکزیک سابقه دو بار 
قهرمانی در رده نوجوانــان را دارد و همواره 
جزو تیم های تراز اول دنیا محسوب می شود و 
این نشان می دهد که ما برای کسب پیروزی 
چه کار سختی داشتیم. تالش برای پیروزی 
و حفظ نتیجه  بازی نقطه روشنی در فوتبال 

ایران است.
ســرمربی تیم   ملی فوتبــال نوجوانان درباره 

محرومیت یونس دلفی در بازی برابر  اسپانیا 
و موافقت نکردن فیفا با بخشیدن کارت زرد 
این بازیکن در برابــر مکزیک، گفت : او برابر 
 اســپانیا دو کارته اســت و ما با فدراسیون 
جهانــی فوتبال رایزنی داشــته ایم و آن ها با 
بخشیدن کارت این بازیکن موافقت نکردند. 
بعد از بررســی هایی، فیفا تایید کرد که داور 
اشــتباه نکرده و به درســتی به دلفی کارت 
زرد داده اســت. به  هر حال نگران نیستیم. 
دلفی بازیکن با کیفیتی برای تیم ما اســت 
اما بازیکنــان جایگزین آمــاده ای داریم که 
می توانند جای بازیکــن اصلی تیم مان را پر 

کنند.
او در ادامه  درباره کنتــرل بازیکنان نوجوان 
ایران در لحظات حساس بازی و جلوگیری از 
انتقال استرس کادر فنی به بازیکنان، تاکید 
کرد: کســانی که فلسفه کاری و رهبری من 
در کنار زمین را می دانند تایید می کنند که 
در طول مســابقه با تیمم همراهی می کنم، 
می دانند کــه در کنار زمین یــک حامی و 
پشتیبان بزرگ دارند. روی نیمکت هم کادر 
فنی و بازیکنان، پشتیبان داخل زمین هستند 
و همگی آن ها را به آرامش دعوت می کنیم تا 
تمرکزشان از بین نرود. ما در طول مسابقات 
کم ترین تنش، چالش و اشــتباه های فردی 
را داشــتیم و اصــال با داور درگیر نشــدیم. 
اگر داور اشــتباه هم کرده باشــد کالمی از 
دهان بازیکنان خارج نمی شود و با بازیکنان 

تیم های روبه رو هم درگیر نمی شویم.
او در پایــان گفــت: همه این هــا یک چیز 
را تداعــی می کنــد و آن هــم تمرکز باالی 
بازیکنان اســت. این آرامش در همه دنیا از 
نیمکت ســاطع می شــود. بازیکنان به رفتار 
نیمکت نگاه می کنند و بر اساس آن واکنش 
نشان می دهند. بازیکنان در لحظات سختی 
که شــاید تیم عقب باشد و علیه تیم پنالتی  
گرفته شــده باشــد نیاز به آرامــش دارند. 
احســاس من این اســت که بایــد بیش تر 
آرامش داشته باشــیم و بر داشته های خود 
مان تکیه کنیم. ما زحمات مان را کشیده ایم 
و جام جهانی جایی است که ۱۱ بازیکن باید 
تمام توانایی های خود را در طول مسابقه به 

نمایش بگذارند.

چمنیان: بازی با اسپانیا یک اتفاق تاریخی برای فوتبال ایران است

آمادگی یوزها برای بازی با اسپانیا در یک چهارم نهایی

متن آگهی

خواهان خانم مهری پیرکرمی فرزند موسی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
محمدرضا معمارزاده فرزند علی به خواسته اعساراز پرداخت هزینه دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی بخش بندرامام خمینی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
خمینی  بندرامام  در  واقع  خمینی  بندرامام  )حقوقی(بخش  عمومی  دادگاه  اول 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9۵۰99۸6۱3۲3۰۰۵36ثبت  کالسه  به  و  ارجاع 
آن۱396/9/۱4و ساعت 9تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان و به تجویزماده ۷3قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
اال  کثیر  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  انقالب  و 
به دادگاه  از مفاد آن  از نشرآگهی و اطالع  تا خوانده پس  نتشارآگهی می شود 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(بخش بندرامام خمینی)ره(

موضوع
ابالغ وقت دادرسی 

نظر به اینکه خواهان آقای قربانعلی عابد پور فرزند علی اعظم دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شرکت شباویز سازی فرزند بهادر مهدوی اسنکندر مهدوی در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 4/۵۰۵/96 ثبت و برای مورخه 96/9/6 ساعت 
۱۱ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان 
به استناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه چهارم حاضر و قبل از 
آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه چهارم مراجعه نماید در 
غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 

مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مفقودی 
 ۱39۵ مدل   RARS TU۵ تیپ  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به   B۱64  ۰۱۰۷۰4۵ موتور  شماره  به  سفید  رنگ 
 ۷۱۸ ایران   3۱ پالک  شماره  به    NAAN۱۱FE4GH۷3۵۰63
بنام محدثه دینار فرزند کرم به شماره ملی 4۸۵۰۲۰9۷34   د 94 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان –شهرستان پلدختر  

آگهی احضار متهم 

نظر به اینکه محمد خدایی فرزند رمضان به شماره بایگانی 96۰۰4۰ اتهام 
انتقال مال غیر از طرف این باز پرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله  در اجرای 
ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی در امورکیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
انتشار آگهی در شعبه چهارم باز پرسی دادسرای عمومی و  ماه از تاریخ 
انقالب  اسالمشهرجهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.م/الف ۱۲3۱ 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای اسالمشهر- احمدیه 

آگهی احضار متهم 

بایگانی  شماره  به   .... فرزند  اقدم  غالمی  محسن  آقای  اینکه  به  نظر 
96۰۰۸9 به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول  از طرف این باز پرسی 
اقامت او  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
ممکن نگردیده بدینوسیله  در اجرای ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی در 
امورکیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
چهارم باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهرجهت پاسخگوئی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م/الف ۱۲3۲ 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای اسالمشهر- احمدیه 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو سواري 
پراید  سیستم: سایپا –تیپ:۱3۱LE    مدل:۱39۱ به  شماره موتور: 466۷۸9۵    
و شماره شاسی : S۱4۱۲۲9۱۱۲۲393 به نام محمد قادری مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی

 سند کمپانی نیسان زامیاد مدل ۸۲ با شماره شهربانی 
شماره  ۲4۰۰و  موتور  شماره  با   ۸۲ ۲4۲م۷9ایران 
مفقود  موسوی  محمد  سید  C994۲9بنام  شاسی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
مدل   pARsxuvپژو سبز  برگ  و  سندکمپانی 
3۸9ب۷6ایران  پالک  شماره  به  سفید  رنگ  9۱به 
شاسی  شماره  ۱۲4k۰۰۷4343و  موتور  شماره  ۲۲با 
اکرمی مفقود  اکبر  NAAN۰۱cA۱cHm۰34۱بنام علی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نوشهر

مفقودی
۱3۱sLمدل  پراید  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
۲۵۵م۵۷ایران  شهربانی  شماره  با  سفید  رنگ  9۱به 
شاسی  شماره  4۷696۱4و  موتور  شماره  ۷۷با 
مهدی  سید  بنام   NAS4۱۱۱۰۰c34۷93۸۸
اعتبار ساقط می  از درجه  و  الجوردی مفقود گردیده 

باشد 
نوشهر

هدف تیم ملی کبدی بانوان ایران 
طالی بازی های آسیایی جارکاتا

 صعود والیبال ساحلی الف ایران
 به مرحله حذفی تور آسیایی اندونزی

مســئول کمیتــه اســتعدادیابی بانــوان 
فدراسیون کبدی کشور گفت: خوشبختانه 
تیم کبدی بانوان کشور از وضعیت مطلوبی 
برخوردار اســت و هدف ما کســب نشان 
طالی بازی های آسیایی جاکارتای اندونزی 

است.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، اعظم 
مقصودلــو در حاشــیه دهمیــن دوره از 
مســابقات لیگ برتر کبدی بانوان ایران در 
زنجان اظهار کرد: هــدف از حضور در این 
دوره رقابت ها، شناسایی و معرفی بازیکنان 
برتر جهت حضور در تیم ملی کبدی ایران 
و اعــزام به مســابقات بازی های آســیایی 
جارکاتای اندونزی است. برنامه استعدادیابی 
در فدراســیون کبدی ایران دارای مراحل 
متعددی است، توجه به بخش استعدادیابی 
این رشــته، پس از بازی هــای گوانگ جو 
و اینچئون کره جنوبی مورد بررســی قرار 
گرفت و امسال چهارمین سال استعدادیابی 

را سپری می کند.
مقصودلو تصریح کرد: مســابقات قهرمانی 
کبدی بانوان کشور در ســال جاری در دو 
رده ســنی نوجوان و جوانان برگزار شــد و 
بهترین بازیکنان این دو رده سنی انتخاب 
شده و در اردوهای آمادگی به طور جداگانه 

به تمرینات خــود ادامــه می دهند و این 
بازیکنان پشــتوانه کبدی بانوان کشور در 
عرصه تیم ملی محســوب می شوند و برای 
عرصه های بین المللی آماده می شــوند. در 
بازی های آســیایی جاکارتای  حال حاضر 
اندونــزی مهم تریــن رویداد کبــدی در 
عرصه بین المللی محســوب می شــود که 
این رقابت ها هر چهار ســال یک بار برگزار 
می شود که امیدواریم حضور موفقی در این 

رقابت ها داشته باشیم.

تیم ملی الف والیبال ساحلی ایران به عنوان 
صدرنشــین گروه چهارم به جمع ۱6 تیم 
برتر و مرحله حذفی تور آســیایی اندونزی 

صعود کرد.
به گــزارش زمان به نقــل ازروابط عمومی 
فدراسیون والیبال، رقابت های جدول اصلی 
تور آســیایی اندونزی از با حضور ۲4 تیم 
در هشت گروه مقدماتی در شهر پالمبانگ 
میرن آغاز شد.تیم ملی الف والیبال ساحلی 
ایران )رحمان رئوفی - بهمن ســالمی( که 

در دیدار نخســت موفق به شکست دو بر 
یک عمان شده بود، دیروز در دومین دیدار 
خود در این رقابت ها به مصاف هنگ کنگ 

)الم - کلوین( رفت.
ملی پوشان کشورمان در این دیدار نیز دو بر 
یــک و با امتیازهای )۱۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱3 
و ۱۵ بر ۱۲ ( این تیم را شکســت دادند و 
به عنوان صدرنشین گروه چهارم به مرحله 

حذفی و جمع ۱6 تیم برتر صعود کردند.
تیم ملــی ب والیبال ســاحلی ایران )آق 
محمد ســالق - عبدالحامد میرزاعلی( نیز 
که در گروه هفتم با تیم های اســترالیا یک 
)دورانت - برانت( و ژاپن یک )تاکاهاشــی 
- شیراتوری( هم گروه بود، دیروز در دومین 
مسابقه خود دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر 
۱6 و ۲۱ بر ۱۵ مغلوب ژاپن یک شــد و از 
دور رقابت ها کنار رفت.رضا نائینی به عنوان 
مربی و فریدون الهامی به عنوان سرپرست 
ملی پوشــان را در ایــن رقابت ها همراهی 
می کنند. تور آسیایی اندونزی ۱۵ هزار دالر 
پاداش دارد که به تیم های برتر این رقابت ها 
تعلق می گیرد.تیم ملی ب والیبال ساحلی 
ایران نیز کــه در گروه هفتــم با تیم های 
اســترالیا و ژاپن هم گروه بــود با قبول دو 

شکست از گردونه رقابت ها کنار رفت.
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متن آگهی 

پرونده کالسه 96۰99۸664۸6۰۰۰۵۱ شعبه دادگاه عمومی بخش سپیددشت 
براتیان  اشرف  :خانم  –خواهان   96۰99۷664۸6۰۰3۱9 شماره  نهایی  تصمیم 
شهید   ۲۸ کوچه  شرقی  –بلوار  امام  –خیابان  الیگودرز  نشانی  به  اسداله  فرزند 
رجایی پالک 4۰4 منزل رضا جمشید الیگودرز –خوانده :آقای عزت اله براتیان به 

نشانی مجهول المکان –خواسته :ابطال گواهی حصر وراثت 
با شماره  اسداله  براتیان فرزند  :در خصوص دادخواست خانم اشرف  رای دادگاه 
ملی 4۱۷۰۱۰۵۷3۷ و شماره شناسنامه ۱۱۵۵3 صادره از بخش پاپی به طرفیت 
آقای عزت اله براتیان فرزند اسداله به خواسته )ابطال گواهی حصر وراثت شماره 
9۵۰99۸6۷34۷۰۰۱۵۲ مورخ 9۵/۱۲/۱۱ صادره از شورای حل اختالف بخش 
پاپی (بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است که خوانده برادر ناتنی مشارالیها 
بوده و از جانب پدر –خواهر و برادر محسوب می شوند ولی مادر آنها دو نفر بوده 
است خواهان اظهار داشته است که مادر مشارالیها مرحومه گلی نجفی می باشد 
که در طول زندگی مشترک با آقای اسداله براتیان دارای سه فرزند دختر بوده 
است و هیچ فرزند پسری نداشته است ولی نام عزت اله براتیان در شناسنامه مادر 
آنها قید شده است )ص ۱۵( خواهان همچنین اظهار داشته است که مادر واقعی 
خوانده خانم عذرا غالمی می باشد که حین تولد خوانده فوت می شود و به همین 
دلیل نام خوانده در شناسنامه مادر خواهان قید گردیده است )ص۱۵( دادگاه با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده از طریق نشر آگهی اقدام به ارسال اخطاریه 
برای مشارالیه و متعاقبا قرار استماع گواهی گواهان صادر نموده )ص۱6( گواه های 
پرونده در جلسه مورخ 96/6/۲۵ حضور یافته و گواهی خود را مبنی بر صحت 
در جلسه  خوانده  عدم حضور  به  توجه  با  و  نمودند  ادا  خوانده  اظهارات  داشتن 
دادرسی و یا ارسال الیحه و یا معرفی وکیل گواهی گواهان از نظر دادگاه مصون 
از اعتراض و ایراد شناخته شده لذا دادگاه با توجه به ۱-دادخواست مطرح شده 
در جلسات  تعرفه شده 3-عدم حضور خوانده  توسط خواهان ۲-شهادت شهود 
دادگاه 4-شواهد و قرائن موجود در پرونده رابطه سببیت و نسبیتی را بین مورث 
مندرج  کیفیت  به  را  خواهان  خواسته  بنابراین  نداسته  محرز  خوانده  و  خواهان 
در دادخواست مطروحه وارد دانسته و توجها به ماده ۱9۸ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب مصوب سال ۱3۷9 معطوف 
 ۲3۰ و   ۲۲9 مواد  و  مدنی  قانون   ۱3۲4-۱3۲۱-۱۲۵۸-۱۲۵۷-  ۸6۱ مواد  به 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر ابطال 
آن بخش از دادنامه از دادنامه شماره 9۵۰99۸6۷34۷۰۰۱۵۲ مورخ 96/۱۲/۱۱ 
ناظر به درج نام آقای عزت اله براتیان واقع در ردیف ششم وراث خانم گلی نجفی 
از دادنامه صادره و اصالح آن صادر و اعالم می کند رای صادره با توجه به عدم 
حضور خوانده یاوکیل انتخابی و عدم انجام دفاع کتبی در دادگاه مستند به ماده 
3۰3 قانون اخیر الذکر غیابی و مستند به ماده 3۰6 همان قانون ناظر به بند ب 
ماده 33۱ و مواد 334 و 336 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد 
دادرس دادگاه عمومی بخش پاپی )سپیددشت ( – کاظم نظری شیخ آباد . 

آگهی مزایده اموال غیر منقول

کالسه  پرونده  قبال  در  قصرشیرین  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای 
96۰۰۸6 صادر از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له فرح مراد بیگی 
علیه فاطمه رفیعی و ... در نظر دارد یک قطعه زمین کشاورزی شماال بطول ۱۲،۵ 
متر به بلوار راه کربال شرقا به طولهای ۲۸،۰۲ سانتیمتر و ۱9،۸4 متر و ۲۲،۵9 
متر و 3۵،۰۸ مترو 4۵،۷۸ متر و 36،6۰ متر و ۵3،۰۸ متر ۲۲،۰4 متر دارای مرز 
مشترک با پالک ۸۵ اصلی و جنوبا به طول ۰3۱۱۲ متربه کانال آب موجود و 
غربا بطول ۲۱4،3۰ متر به مرز اشتراکی پالک ۸3 اصلی به مساحت ۱94۵۰،43 
متر مربع با کاربری کشاورزی که طبق کروکی ابرازی خانم مرادبیگی مبذر حدود 
۵۵۵4 متر مربع آن از سمت نهرو کانال آبیاری در محدوده میراث فرهنگی می 
باشد که کارشناسان منتخب ارزش ملک موصوف را 9۷۲۵۲۱۵۰۰۰ ریال برآورد 
، که در تاریخ 96،۸،۲3 راس ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده حضوری بفروش 
خواهد رسید . خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر با هماهنگی دفتر 
پایه  قیمت  از  مزایده  آورده  بعمل  بازدید  موصوف  ملک  از  مدنی  احکام  اجرای 
طریق  از  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  هرکس  و  شروع  شده  ارزیابی  و 
تشریفات قانونی تحویل داده خواهد شد و کلیه هزینه متعلقه دولتی اعم از سند 
نویسی و غیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود و می بایستی ده درصد از کل 
مزایده فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و بقیه آن بمدت یکماه از 

تاریخ مزایده پرداخت شود .

متن آگهی

دریاچه۲- صفیه  به۱-خانم  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
آقای علی دریاچه3-خانم شهال دریاچه4-خانم مهنازدریاچه۵-آقای رضا دریاچه 
فرزند حسن۸- فرزند محمد ۷-خانم مژگان دریاچه  نژاد  بابایی  6-خانم طاهره 

عشقلی۱۰-آقای  فرزند  فرج  عوض  حسن9-آقای  فرزند  دریاچه  محسن  آقای 
مهرزاد عبادی فرزند غالم شاه۱۱-آقای غالمرضا عباسی فرزند عزیز۱۲-عبدالعلی 
آغاجری  بهنام  المکان-خواهان:آقای  مجهول  همگی  حسن  فرزند  آلبوعبادی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱-خانم صفیه دریاچه۲-آقای علی دریاچه3-

خانم شهال دریاچه4-خانم مهنازدریاچه۵-آقای رضا دریاچه6-خانم طاهره بابایی 
دریاچه  ۸-آقای محسن  فرزند حسن  دریاچه  مژگان  محمد ۷-خانم  فرزند  نژاد 
فرزند حسن9-آقای عوض فرج فرزند عشقلی۱۰-آقای مهرزاد عبادی فرزند غالم 
فرزند حسن  آلبوعبادی  عزیز ۱۲-عبدالعلی  فرزند  شاه۱۱-آقای غالمرضاعباسی 
همگی مجهول المکان به خواسته تنظیم وانتقال سند پالک۱/۲4۲۰/۸4۲مطرح 
پرونده کالسه96۰99۸6۱3۰۲۰۰۷69شعبه  وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  که 
ووقت  ثبت  بندرماهشهر  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  دوم 
طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ۱396/9/4ساعت۱۱:۰۰تعیین  رسیدگی 
موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.     شماره م.الف)۱6/493(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
شهرستان بندرماهشهر-علی راشدی

دادنامه
شماره پرونده 3/449/9۵     شماره دادنامه: 9۲/96       تاریخ دادنامه: 96/3/3 

خواهان: شریفه بخشی ف کاظم / جویبار – کالگر محله ک شهید مصلحی منزل 
حمزه توکلی 

خوانده: ۱( سبحان المع جویباری ف اکبر / جویبار – خ امام نرسیده به میدان 
کشتی ساندویچی المع ۲( احمد رستمیان ف غالمحسین / مشهد بلوار مسجد خ 

بهار – بهار ۲ – پ ۱- ط 3 
خواسته: تنظیم سند رسمی خودرو 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف شهرستان جویبار شعبه 3 شهری 
ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  شورا  قاضی 

مبادرت به صدور رای می نماید
بطرفیت  فرزند کاظم  قاضی شورا- در خصوص دعوی خانم شریفه بخشی  قرار 
آقایان ۱9 سبحان المع جویباری ۲( احمد رستمیان به خواسته الزام خواندگان 
به تنظیم سند خودروری پژو ۲۰6 به شماره انتظامی ۱۲-۸3۵ب۷4 به استناد 
فتوکپی مبایعه نامه ، ماحصل خواسته خواهان چنین است که نامبرده خودروی 
مورد نظر را از خوانده ردیف اول خریداری نمده و ثمن معامله را کامل پرداخت 
و  نموده است  تنظیم سند رسمی خودداری  به  تاکنون نسبت  نموده است ولی 
باشد  احمد رستمیان می  یعنی  نام خوانده ردیف دوم  به  مدعی است که سند 
که رونوشت مصدق سند ضمیمه پرونده می باشد نیز مؤید همین مسئله است و 
چون آدرس خوانده ردیف دوم نامعلوم بوده است با نشر آگهی در مهلت قانونی 
ننموده  معرفی  پرونده  کننده  رسیدگی  به شعبه  را  دوم خود  ردیف  نیز خوانده 
محترم  اعضاء  نظر  اظهار  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  شورا  قاضی  لهذا  است 
الزام به تنظیم  انجاییکه مطابق قانون  از  شورا خواسته خواهان وارد تشخیص و 
معامله  طرفین  که  بوده  قانونی  الزامات  از  خواهان  به  آن  انتقال  و  رسمی  سند 
مواد  و  مدنی  قانون   ۲۲۰ ماده  به  مستند  بنابراین  میباشیم  آن  اجرای  به  ملزم 
انتقال سند رسمی  ۱9۸و۵۱۵و۵۱9 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به 
پرداخت  و  ۱۲-۸3۵ب۷4  انتظامی  شماره  به   ۲۰6 پژو  اتومبیل  دستگاه  یک 
۲/۰۵۰/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و نسبت خوانده و ردیف دوم غیابی 
است این رای پس از ابالغ به خوانده اول ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید و به 
خوانده ردیف دوم پس از ابالغ ظرف مهلت ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه 
محترم  محاکم  در   خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز   ۲۰ مهلت  ظرف  آن  از  پس  و 

عمومی و حقوقی شهرستان جویبار می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

) اخطار اجرایی (

مشخصات محکوم علیه
مشخصات محکوم له     نام : عین اله نام : فردین 
نام خانوادگی : نجفیان نام خانوادگی : فتاحپور 

مجهول  اقامت:  محل  نشانی  شغل:       نام پدر : یداله   نام پدر:        شغل: 
نشانی محل اقامت: کرند غرب                     المکان 

محکوم به
اختالف  حل  شورای  اول  حوزه   96،۵،۷ تاریخ   ۲۵3،96 شماره  رای  بموجب 
شهرستان داالهو )و رای شماره  -  تاریخ  -  شعبه   -   دادگاه عمومی     -    ( 

که قطعیت یافته است .
محکوم علیه محکوم است به : اجرای مفاد دادنامه فوق الذکر در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر غیر دولتی در اجرای ماده ۱6۰ قانون اجرای احکام مدنی 
۱-پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان بابت اصل  خواسته ۲- پرداخت هزینه 
دادرسی به مبلغ 36۰۰،۰۰۰ هزار تومان در حق عین اله نجفیان 3- حق الوکاله 

وکیل مطابق تعرفه قانونی
به استناد ماده ۱9 آئین نامه اجرایی ماده ۱۸9 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
، اجتماعی ، فرهنگی ، محکوم علیه مکلف است : پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد .
زهرا نظری قاضی شورای حل اختالف شهرستان داالهو

دادنامه

از  صادره   96،9،۲۲ مورخه    9۵99۷۸6۰64۰۰3۱۸ شماره  دادنامه  موجب  به 
زمین  قطعه  یک  مزایده  آگهی  مراتب  بدینوسیله  گهواره  بخش  عمومی  دادگاه 
تجاری مسکونی هکتار به مساحت ۷۰۵،93 متر مربع که مقدار ۵۲9 متر مربع 
از آن دارای کاربری تجاری و ۱۷6،93 متر مربع آن دارای کاربری مسکونی می 
باشد مربوط  به آقای رحمان نقدیه واقع در پالک ثبتی ۱۰۱4 فرعی از ۱۷۰ اصلی 
ارزیابی  آن طبق نظریه کارشناس  بهار توابع بخش گهواره که  بخش کرمانشاه 
مبلغ ۱،94۰،۸6۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است ، به استناد مواد ۱۰۵ الی ۱۱۲ 
و ۱3۷ قانون اجرای احکام مدنی اعالم می گردد ، جلسه مزایده ملک مذکور در 
تاریخ 96،9،۱ ) رسیدگی( راس ساعت ۱۰ صبح ) رسیدگی ( مستقر در اجرای 
احکام مدنی بخش گهواره برگزار خواهد شد . لذا کسانیکه مایل در شرکت در 
مزایده مذکور هستند ، می توانند ۱۰ روز قبل  از اجرای مزایده به این مرجع 
مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک موصوف داده شده و هرکس باالترین قیمت را 
بهای مزایده  از  برنده مزایده شناخته شده و ۱۰ درصد  به عنوان   ، نماید  اعالم 
فی المجلس از برنده اخذ و به حساب سپرده دادگستری واریز و خریدار مکلف 
است مابقی قیمت را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید .
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی بخش گهواره – جاسمی نژاد

آگهی ابالغ

الجزایری   وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سید محمد حسن جعفری 
فرزند سیدمحمد حسین - 

حسن  محمد  سید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رخی  الله  عشرت  خواهان 
جعفری الجزایری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه 
ارجاع که به شماره پرونده کالسه 96۰99۸66۱۰۵۰۰4۲۰ شعبه پنجم  دادگاه 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی 
۱396/۰9/۰۱  ساعت ۰9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده 
ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد- علیرضا تقی پور  

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱39۰/۰9/۲۰و برابر رای شماره ۱3966۰3۱۰۰۱۰۰۰6۵3۸ 
مورخ ۱396/۰6/۰۷ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس علی نژاد شاه 
کیله فرزند حاجی بابا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به  مساحت 
9۵۵۰/۱۵مربع قسمتی از پالک 4۷- اصلی واقع در اراضی امام ده بخش ۱۷ثبت 
بهشهر که مشمول قانون اصالحات اراضی گردیده است لذا بموجب ماده 3 قانون 
مذکور و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
رای  روستاها  در  و  منتشر  در شهرها  کثیراالنتشار  و  محلی  های  روزنامه  طریق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته  الصاق  هیات  
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.

معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
ارائه حکم قطعی  به  اقدامات ثبت موکول  این صورت  محل تحویل دهد که در 
یا معترض،  قانونی واصل نگردد  اعتراض در مهلت  دادگاه است ودر صورتی که 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. م الف :96/۲۰/۵۸۲۵    
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱396/۰۷/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱396/۰۷/۲9

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - نبی اله خواجه وندی 
کیاسری

آگهی اجرائیه مجهول المکان 
۱-شرکت  آقای  المکان  مجهول  به  بدینوسیله  قبلی  صادره  آگهی  نشر  پیرو 
مهندسی سپنتا به نمایندگی آقای مهندس یاراحمدی بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره حکم 9۵۱۲3۵ بایگانی محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 4/۵36/۰۰۰ 
نیز  و  ریال  به میزان ۵/4۰۰/۰۰۰  الوکاله  به عنوان هزینه دادرسی و حق  ریال 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در مورخه 9۵/9/۱۱ لغایت زمان 

اجرای حکم و نیم عشر دولتی صادر گردیده 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – گوهری 

آگهی مزایده اموال منقول ) مرحله اول ( :

نظر به اینکه در پرونده اجرای شماره 94۰۲44 واحد اجرای احکام دادگستری 
به  شهرداری ۱39۰  ملکی  مدل   L9۰F لودر  دستگاه  یک  دارد  نظر  در  داالهو 
برآورد  و  تعیین  و  ارزیابی  کارشناس  توسط  ریال  پایه ۰۰۰،۰۰۰،۲۰۰،۲  قیمت 
گردیده به تقاضای محکوم له و از طریق مزایده و به صورت حضوری در تاریخ ۲۷ 

،۰۸ ، ۱396 ساعت ۱۰ صبح و در واحد اجرای احکام مدنی شهرستان داالهو .
در اجرای مواد ۱۱۸ – ۱۲۲ – ۱۲3 قانوت اجرای احکام مدنی لذا طالبین می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام 
مدنی بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند و قیمت 
پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ پیشنهاد نمایند واگذار 
ضمنا برنده مزایده باید ۱۰ درصد ارزش کل را فی المجلس و الباقی را ظرف یک 
ماه به حساب دادگستری واریز نمایید و درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال 
در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲9 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت مزایده 
توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند اموال غیر منقول بنام خریدار صادر می 

شود و هزینه نقل انتقال سند به عهده خریدار می باشد . 
عالی بیگی – دادورز احکام دادگستری شهرستان داالهو

فوالد مبارکه با تولید ورق هاي زیر ٣میلیمتر؛ 
جلوي سود هنگفت مافیاي

 واردات ورق را گرفت!

بهادری- اصفهان؛ محمود اکبری معاون فروش فوالد مبارکه 
با اشاره به نیاز ۲۰۰ هزار تنی خودروسازان در سال به ورق های 
خرید  از  ناشی  صرفه جویی  دلیل  به  خودروسازان  گفت:   فوالد 

داخلی اصرار به خرید از فوالد مبارکه دارند.
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع وضعیت 
بازار فوالد، اکبری ادعاهای سندیکای لوله و پروفیل را ناشی از 
با وارد کنندگان ورق فوالدی خارجی به  تعامالت این سندیکا 
کشور دانست و افزود: دعواي سندیکاي لوله و پروفیل با فوالد 
مبارکه از سال 94 تشدید شد چون فوالد مبارکه با تولید ورق 
ورق  واردات  مافیاي  هنگفت  سود  جلوي  3میلیمتر،  زیر  هاي 
محدود  به حجم  اشاره  با  مبارکه  فوالد  فروش  گرفت.معاون  را 
صادرات این شرکت در سال های اخیر، شفافیت سندیکای تولید 
ورق  درخواست  و  تولید  میزان  در  را  پروفیل  و  لوله  کنندگان 
اول  ماهه   6 در  مبارکه  فوالد  صادرات  گفت:   و  شد  خواستار 
هنوز  افزود:  وی  است.  بوده  هزارتن   4۰۰ حدود  فقط  امسال 
اما فوالد  از سندیکا دریافت نکرده ایم  نیاز دقیقي  تولید و  آمار 
تن  هزار  و سیصد  میلیون  یک  از   بیش    9۵ سال  در  مبارکه 
ورق به صنف لوله و پروفیل تحویل داده است و از ۷3۰هزارتن 
از  نیاز  وعدم  بازار  إشباع  بدلیل  مبارکه  فوالد  فروش  پیشنهاد 
سوي تولیدکنندگان لوله وپروفیل براي خرید استقبال نشد.در 
این گفتگو شهرستانی عضوی هیئت مدیر انجمن فوالد نیز در 
خصوص نحوه قیمت گذاری محصوالت فوالدی،  قیمت فوالد 
دستوري  هاي  قیمت  گفت:  و  دانست  تفاضا  و  عرضه  تابع  را 
واردات  میزان  افزود:  وی  ریزد.  مي  به هم  را  بازار  تعادل  فقط 
ورق زیر 3 میلیمتر در سال 94 حدود ۲ میلیون تن بوده است 
به  وامسال  کرد  پیدا  کاهش  هزارتن   ۱3۰۰ به   9۵ سال  در  که 
حدود ۷۰۰ هزار تن مي رسد و این به معنای  افزایش تامین نیاز 
داخلي توسط تولیدکنندگان بزرگ فوالد مثل فوالد مبارکه است.

وی همچنین خواستار رفع موانع پیش روی صادرات مشارکتی و 
تشکیل هرچه سریعتر ستاد فوالد کشور شد.در بخش دیگری از 
این برنامه ابویي، رئیس هیئت مدیره سندیکاي لوله و پروفیل  آمار 
گمرک کشور را اشتباه خواند و با اشاره به عضویت فوالد مبارکه 
در هیئت مدیره بورس کاال،  آن را تابع فوالد مبارکه عنوان کرد.

وی ضمن درخواست تامین ورق به قیمت هاي جهاني  گفت: دست 
واردکنندگان مواداولیه فوالد کشور را مي بوسم.سلطاني نژاد، مدیر 
عامل بورس کاال نیز در واکنش به این سخنان نحوه تعیین قیمت 
پایه فوالد در بورس کاال را مشابه همه بورس هاي دنیا دانست 
کاال  بورس  در  کنند  مي  عمل  شفاف  که  هایي  گفت: شرکت  و 
حضور دارند و درست نیست که شرکت هاي داراي شفافیت مالي 
را محاکمه کنیم اما شرکت هایي که معلوم نیست چگونه عمل مي 
کنند را به حال خود رها کنیم.وی ضمن شرح ساختار و عملکرد 
گفت:   و  دانست  نظارتي  نهادهاي  تایید  مورد  را  آن   کاال  بورس 
شرکت ها مي توانند سهامدار بورس کاال شوند و حتي عضو هیئت 

مدیره باشند واین کامال مطابق قانون است.

تقدیر مدیرعامل شركت آبیاری 
كرخه و شاوور از میراب های 

كرخه جنوبی

سعیدوحیدی فر- اهواز: مدیرعامل شرکت 
و  کرخه  آبیاری  شبکه های  از  بهره برداری 
شاوور تالش های شبانه روزی میراب های حوزه 

کرخه جنوبی را مورد تقدیر قرار داد.
برق  و  آب  سازمان  خبری  شبکه  گزارش  به 
از  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل  خوزستان، 
مراسم  در  شاوور  و  کرخه  آبیاری  شبکه های 
از میراب های حوزه کرخه جنوبی گفت:  تقدیر 
مقدم  خط  عنوان  به  آب  توزیع  مسئوالن 
می بایست  بهره برداری  شرکت های  مسئولیت 
وظایفشان را به نحو مطلوب انجام و در رعایت 
حق و حقوق کشاورزان نهایت دقت را داشته 
باشند. "یعقوب کرمی"  با تاکید بر حفظ روحیه 
جهت  در  ها  میراب  خودگذشتگی  از  و  ایثار 
و  با تالش  امیدواری کرد:  ابراز  رفع مشکالت، 
اهداف  پیشبرد  راستای  در  بتوانیم  همفکری 

شرکت گام های مؤثرتری برداریم.
از  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل  پایان،  در   
اهدای  با  شاوور  و  کرخه  آبیاری  شبکه های 
هدایایی به رسم یادبود، تالش  میراب ها را مورد 
تقدیر قرار داد.میراب به شخصی اطالق می شود 
که وظیفه تقسیم آب کشاورزی را بر عهده دارد.

اختصاص تسهیالت به 12 طرح 
اشتغالزا در روستاهای كردستان

استان  روستایی  توسعه  کمیته  جلسه  در 
اشتغالزایی  طرح   ۱۲ به  تسهیالت  اختصاص 
روستایی به تصویب رسید و مقرر شد در مجموع 
تسهیالت  طرحها  این  به  تومان  میلیارد   9
پرداخت شود.این تسهیالت اشتغالزایی روستایی 
روستایی  توسعه  معاونت  نامه  تفاهم  محل  از 
رونق  هدف  با  و  علوی  بنیاد  و  سینا  بانک  با 

روستاهای استان در نظر گرفته شده است.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  جلسه  این  در 
استاندار کردستان بر ضرورت پیگیری جدی تر 
اشتغالزایی  های  به طرح  تسهیالت  اختصاص 
در روستاها تأکید کرد و گفت: باید دفتر امور 
روستایی استانداری با ادارات مختلف جلساتی را 
با حضور فرمانداران، بخشداران و دهیاران برگزار 
به  این تسهیالت  اعطای  تا در خصوص  کنند 

روستائیان اطالع رسانی بهتری صورت بگیرد.

خبر خبر

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، رئیس سازمان 
اینکه  بیان  با  گیالن  برنامه ریزی  و  مدیریت 
فرهنگ غذایی گیالن ظرفیت جهانی شدن دارد، 
اضافه کرد: یونسکو و سازمان های بین المللی با 
زد و بند رشت را به عنوان شهر خالق خوراک 

انتخاب نکردند.
کیوان محمدی در همایش یکروزه تاب آوری و 
توسعه از مسیر شهر خالق خوراک شناسی که 
با  برگزار شد،  تاالر حکمت دانشگاه گیالن  در 
اصلی سازمان مدیریت  اینکه رویکرد   به  اشاره 
به  گفت:  است  فرهنگی  استان  برنامه ریزی  و 
همین دلیل در مراسمی که در آن بحث فرهنگ 
گیالن مطرح است سعی می کنم حضور یابم.وی 
ادامه داد: هر حرکتی را که شهرداری بخواهد در 
جهت تقویت فرهنگی گیالن انجام دهد سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن پشتیبان آن 
خواهد بود و مطمئن باشید اگر امکانات اجازه 
دهد دریغ نخواهیم کرد.رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی گیالن از جایگاه ممتاز فرهنگی این 
استان در سطح کشور سخن گفت و افزود: هر 
کجایی از کشور بروید از فرهنگ گیالن صحبت 
می شود و عمدتا توجه شان به مطبوعات و ادبیات 
و هنرمندانی بوده که از آن معرفی شده است 
اخیر  سال های  در  که  دارد  و جای خوشحالی 
فرهنگی  قوی  عنصر  عنوان  به  نیز  »خوراک« 

در معرفی گیالن به همت مجموعه شهرداری 
بیان  با  مقام مسئول  است.این  شناسانده شده 
اینکه فرهنگ فقط هنر و ادبیات و آداب و رسوم 
نیست بلکه تمام ابعاد زندگی را در برمی گیرد 
تعریف  بگوییم  آنکه  جای  به  کرد:  تصریح 
فرهنگ چیست آسانتر آن است که بگوییم چه 
چیزی هایی فرهنگ نیست.محمدی اظهار کرد: 
ما در مردم شناسی اقتصادی عالوه بر الگوهای 
زندگی  اساسی  عنصر  سه  روی  جمعی،  رفتار 
انسان یعنی خوراک، پوشاک و مسکن به طور 
ویژه توجه می کنیم و به نظر من تصادفی نیست 
که این سه عنصر به طور قوی در گیالن خود را 
نمایانده است. این تصادفی نیست که موزه میراث 

روستایی در گیالن شکل می گیرد و این یکی از 
مایه های مباهات ماست که موزه ای داریم که در 
موزه های  با  مقایسه  قابل  و جهان  آسیا  سطح 
کشورهای پیشرفته جهان است.وی با بیان اینکه 
فرهنگ غذایی گیالن ظرفیت جهانی شدن دارد، 
میلیونی،  در یک کشور ۸۰  اینکه  کرد:  اضافه 
استان گیالن و شهر رشت به عنوان شهر خالق 
انتخاب  بین المللی  خوراک توسط سازمان های 
برای  حرف  قطعا  که  است  آن  نشانه  می شود 
گفتن دارد. یونسکو و سازمان های بین المللی با 
زد و بند رشت را انتخاب نکردند.رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی گیالن با تاکید بر اینکه 
توریست  عرصه  در  شده  سازماندهی  کار  اگر 

خوبی  به  می توان  باشیم  داشته  بین المللی 
غذاهای گیاهی گیالن را در جهان شناساند ادامه 
داد: همانطور که چینی ها و هندی ها قسمتی از 
فرهنگ خود را در غالب رستوران های هندی و 
چینی به دنیا شناسانده اند، ما نیز قادر به انجام 
این  کار هستیم. عذاهای گیاهی گیالن قدرت 
رقابت با غذاهای گیاهی هند را دارند و با توجه 
غذاهای  احتماال  هندی،  غذاهای  تندی  به 
جهان  مردم  مزاج  با  بیشتری  انطباق  گیالنی 
خواهند داشت.محمدی عنوان کرد: اگر کار قوی 
و سازماندهی اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد 
آموزشی  دوره های  می توان  داد.  خواهد  جواب 
و  علم  عنوان یک  به  را  آشپزی  و  راه اندازی  را 
فن در دانشگاه ها و مراکز آموزشی مطرح کرد و 
متخصصانی در این زمینه تربیت نمود؛ چراکه ما 
می توانیم با غذا در کنار عرفان و موسیقی و هنر 
ایرانی براحتی فرهنگ خودمان را به دنیا عرضه 
کنیم.وی با اشاره به شناسایی حدود 4۰۰ نوع 
غذای محلی گیالن توسط برخی محققان افزود: 
در نقاط مختلف گیالن انواع اقسام نان محلی 
نیز داریم که می توان آن را معرفی کرد.رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن گفت: غذا 
محور اساسی در زندگی ما انسان هاست و لذا آن 
را ساده نگیریم؛ چراکه قسمت مهمی از لذت 

زندگی ما خصوصا گیالنی هاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن:

فرهنگ غذایی گیالن، ظرفیت جهانی شدن دارد

از ۱3۰  بیش  اربعین حسینی  ایام   در  ناجا گفت:  پیشگیری  پلیس  رییس 
ایستگاه ثابت و متحرک بازرسی در مسیر تردد زائرین اربعین فعالیت خواهند 
ایسنا  سردار محمد شرفی در همایش  از   به نقل  کرد.به گزارش زمان و 
سالیانه روسا و فرماندهان کالنتری و پاسگاه های استان کرمانشاه، افزود: از 
این تعداد بیش از 3۰ ایستگاه بازرسی ثابت و ۱۰۰ ایستگاه متحرک است.به 
گفته شرفی ایستگاه های متحرک در مسیر های فرعی و نقاطی که احساس 
نیاز شود، بکارگیری خواهند شد.رییس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه 
نیروی انتظامی به شدت درحال آماده سازی برای ایام اربعین است، گفت: در 
این زمینه از توان سپاه و ارتش نیز استفاده خواهد شد.رییس پلیس پیشگری 
ناجا گفت: به منظور ساماندهی اتباع بیگانه بدون مجوز، چهار اردوگاه در 
استان های کرمانشاه، لرستان، همدان و ایالم ایجاد خواهد شد.سردار شرفی 
گفت: در ایام اربعین حسینی بیش از ۵۰ هزار مسجد، هیئت و تکیه و بیش 
از ۱۰ هزار مرکز تجمع عزاداران توسط ۸۰ هزار نفر از پرسنل ناجا و ۸۰ هزار 
نفر از نیروهای مردمی پوشش داده خواهند شد.رییس پلیس پیشگیری ناجا 
سپس به آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: امنیت در نتیجه فعالیت 
همه سازمان ها و دستگاه ها ایجاد می شود و همه افراد و آحاد جامعه باید 

در ایجاد امنیت شریک  باشند.

فرهنگی  کانونهای  اعضای  اسالمشهر؛  نوری- 
شرکت  سایر  با  همگام  اسالمشهر  مساجد  هنری 
کنندگان در آزمون دوازدهمین دوره جشنواره قرآنی 
مدهامتان که روز جمعه ۲۸ مهر ماه در شهرستان 
ری برگزار می شود حضور می یابند. به گزارش روابط 
اسالمشهر،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی 
این مسابقات توسط ستاد عالی کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد کشور در ۷ رشته قرائت، تحقیق، 
حفظ کل، ۲۰ جزء، اذان، ترتیل، صحت قرائت حمد 
و سوره و اذکار نماز و مفاهیم قران و نهج البالغه بین 

خواهران و برادران برگزار می شود.
گفتنی است: در این آزمون ۵6 شرکت کننده از اسالمشهر در رشته های مفاهیم قرآن و نهج البالغه  صحت 

قرائت و اذکار نماز، حفظ کل، ترتیل، قرائت، اذان و  حفظ ۵ جزء قرآن کریم حضور دارند.
یادآور می شود: ثبت نام کنندگان در این جشنواره می بایستی جهت شرکت در آزمون فوق روز جمعه ۲۸ مهر 

ماه در محل تاالر شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم )ع( واقع در شهرستان ری حضور یابند. 
الزم به ذکر است : هماهنگی های الزم به منظور تأمین وسیله ایاب و ذهاب جهت حضور شرکت کنندگان 

اسالمشهری در آزمون فوق از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت پذیرفته است. 

حضور فعال كانون های فرهنگی هنری مساجد اسالمشهر 
در دوازدهمین آزمون قرآنی مدهامتان  

فعالیت بیش از 130 ایستگاه بازرسی
 در مسیر زائران اربعین
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آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای منوچهر هرمز دیاران فرزند
نرگس  خانمها  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ایران  ملی  بانک  خواهان 
بهاری و کلثوم غالمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
96۰99۸۱3۲۷3۰۰۲۱3 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱396/۰9/۱9 ساعت ۱۲:۰۰ تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  خود،  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد

رونوشت آگهی حصر وراثت 

مجید مدانلو جویباری فرزند شعبان      به شرح دادخواست به کالسه 4/34۰/96 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  جویبار   از  463صادره  ش  ش  به  اله  رحمت  فرزند  مدانلو  شعبان 
96/۷/۸اقامتگاه دائمی خود     بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
۱-عبدالعلی مدانلو جویباری فرزند شعبان به ش ملی ۵۸۲9۷66۲۸۰

۲-مجید مدانلو جویباری فرزند شعبان به ش ملی۵۸۲996۲۸4۵
3-قربانعلی مدانلو جویباری فرزند شعبان به ش ملی۲۱6۰۵69۰۷۰
4-سیف اله مدانلو جویباری فرزند شعبان به ش ملی۵۸۲9۵6۲6۵۰

۵-یوسف علی مدانلو جویباری فرزند شعبان به ش ملی۵۸۲9۲۷۱3۲۱
6-علیرضا مدانلو جویباری فرزند شعبان به ش ملی۵۸۲964334۰
۷-زینب مدانلو جویباری فرزند شعبان به ش ملی۲۱6۰۵69۰۸9 

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

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده کالسه ۷/4۸/96 وقت رسیدگی 96/۸/۲9 ساعت 9:3۰
خواهان علی شاکاری جویباری فرزند نوروزعلی با وکالت  محمد فالحی جویباری 
رضا  محمد  مدیریت  با  مهدیشهر  صنعت  آذین  تولیدی  تعاونی  شرکت  خوانده 

نورانی و محبوبه مقدم      خواسته مطالبه طلب 
خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق تسلیم شعبه ۷ حل اختالف دادگستری 
جویبار واقع در خ امام جنب دادگستری نموده که در حال رسیدگی می باشد بنابر 
تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن خوانده حسب دستور شورا وفق  
ماده ۷3قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر شورا مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
غیر  گردددر  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و 

اینصورت شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود 
دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

رونوشت آگهی حصر وراثت 

آرمان علیزاده به ش ش ۲۵6-۲۰649۱9۷۱6     به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا   این   ۱۰/۷6۲/96
تاریخ  در    ۲۰6۰9۵۱9۲۵-۱۸۰ ش  ش  به  علیزاده  حسین  شادروان  که  داده 
96/۷/۱۷اقامتگاه دائمی خود     بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
۱-آرمان علیزده فرزند حسین و ننه ناز به ش ش ۲۵6متولد ۱36۷ محل تولد 

بابل فرزند  متوفی 
ناز به ش ش ۷۷متولد ۱36۱ محل تولد  ننه  ۲-فاطمه علیزده فرزند حسین و 

بابل فرزند  متوفی 
3-زهره علیزده فرزند حسین و ننه ناز به ش ش ۱۱متولد ۱363 محل تولد بابل 

فرزند  متوفی 
4۵۱متولد  به ش ش  صدیقه  و  آقا  مشهدی  فرزند  کشتلی  نژاد  قلی  ناز  4-ننه 

۱34۰محل تولد بابل همسر متوفی 
۵-زبیده عیسی زاده اطاقسرا فرزند عیسی و ننه به ش ش ۸۵3متولد ۱3۱4 محل 

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

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

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت برسیدگی

خانم طیبه حجتی فرزند نبی اله دادخواستی را به خواسته حکم بر الزام خوانده 
به طالق به طرفیت آقای ناصر ملک زاده تقدیم که به این شعبه ارجاع به شماره 
زاده  ملک  ناصر  بنام  خوانده  چون  شده  ثبت  حقوقی  عمومی   96۰۲۲4 کالسه 
فرزند محمد تقی ثبت مجهول المکان می باشد و حسب دستور دادگاه طبق ماده 
۷3 قانون آئین دادرسی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
درج و  آگهی می شود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی 
حقوقی بهشهر نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز 4 شنبه مورخه 
96/9/۲۲ ساعت ۱۲ ظهر در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر حضور بهم 

رساند و اال دادگاه رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت.
م.الف: 96/۲۰/۵93۰

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر

برگ اجراییه 

مشخصات محکوم له 
شاهرخ رجب زاده گتابی فرزند شیرافکن به نشانی بابل بلوار امام رضا کوچه شهید 

حیدری خداداد ۲6 منزل شخصی 
مشخصات محکوم علیه 

جعفر معتمدی نعمت اله به نشانی بابل حمزه کال معلم 9 دلشاد 4 منزل شخصی 
حل  شورای   4 شعبه   96/3/۲۱ تاریخ   ۲4۸-  4/۱6۵9/96 شماره  رای  بموجب 

اختالف شهرستان بابل 
اصل  بابت  ریال   ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از زمان سر رسید چک 9۵/۱۰/3 لغایت 
هنگام پرداخت آن و مبلغ سه میلیون و هشتصد و سی هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی در حق محکوم له 
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف بابل 

ابالغ وقت 

رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم کیهان غالمی فرزند
به حکایت این پرونده آقای مختار اعظمی شکایتی بر علیه آقای کیهان غالمی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۱۰99۸۸464۲۰۱۱6۵ 
وقت  و  ثبت  سابق(  جزایی  جوانرود)۱۰۱  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه 
تعین که حسب دستور دادگاه طبق  رسیدگی مورخ ۱396/۸/3۰ ساعت ۸:۰۰ 
موضوع ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم 
و در مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهم 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ث در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
و از خود دفاعی به عمل آورد در غیر این صورت دادگاه به صورت غیابی اقدام به 

صدور رای می نماید
منشی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر جوانرود)۱۰۱ جزایی سابق( – مهدی 

رمضانی
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا مفقودی صدور المثنی 

شاسی  شماره  به  خودروپیکان  مالک  بندانک  آب  اسحقی  علی  اینجانب 
۸۲4۰46۸9و شماره موتور۱۱۱۵۸۲۱۲۰3۷به علت  فقدان اسناد فروش تقاضای 
به دفتر حقوقی شرکت  روز  دارد ظرف مدت ده  اسناد مذکور  المثنی  رونوشت 
ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱4 جاده مخصوص تهران کرج شرکت پیکانشهر 
ساختمان سمند طبقه ۱ مراجعه نمایید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر انجام خواهد شد 
نوشهر  

آگهی مفقودی 
بدینوسیله به اطالع می رساند که سندکمپانی خودروی سواری سیستم: سایپا، 
شاسی  شماره       466۷۸9۵ موتور:  شماره  به  مدل:۱39۱    ۱3۱LE تیپ: 
اعتبار  درجه  واز  گردیده  مفقود  قادری  محمد  نام  به     S۱4۱۲۲9۱۱۲۲393:

ساقط می باشد. 
کرمانشاه

مفقودی

شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   ۸۲ مدل  پیکان  سواری  خودروی  سبز  برگ   
شاسی  شماره  موتور ۱۱۱۵۸۲۱۲۰3۷و  شماره  با   ۷۲ انتظامی ۷۸4ص۷6ایران 
۸۲4۰46۸9بنام علی اسحقی آب بندانک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد 
نوشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری تاکسی پراید جی تی ایکس به شماره موتور ۰۰66۸9۸۱ 
-34۲ت۲۱   6۲ ایران  پالک  شماره  و   S۱4۱۲۲۸3۲۱۱۱44 شاسی  شماره  و 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو پارس مدل 9۰ با شماره شهربانی 96۵ج۸۲ ایران ۸۲ با شماره 
NAAN۰۱CA۱BK49۱6۲۲بنام  شاسی  شماره  ۱۲4۸93۱۱۱۵9و  موتور 

رامین شفیع زاده سرستی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

ابالغ
خواهان/ شاکی ۱- افسانه ۲- طاهره 3- فاطمه 4-منصوره همگی ظهره وند ۵- 
رقیه زند کلهر دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم طرفیت ۱- علی رستگاری 
۲- رحمان خداقلی 3- حسن خداقلی به خواسته اثبات بیع و ابطال سند تقدیم 
نموده که  اسالمشهر  دادگاههای عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان 
بخش  در  واقع  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  دوم  به شعبه   جهت رسیدگی 
آن  که  گردیده  ثبت    9۵۰99۸۲9۲94۰۰۸۲9 کالسه  به  و  ارجاع  چهاردانگه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   9:۰۰ ساعت  ۱396/۰9/۱4و 
آئین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم  خوانده/ 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه 
دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م/الف ۱344
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

گواهی حصر وراثت

فرزند     ۰4۸۰33۷446 ملی  کد   --- شناسنامه  شماره  طاهری  علیرضا  آقای 
جعفر متولد ۱3۷۰ صادره از تهران به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 96/ح3۵۸/۲ تقدیم این حوزه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان جعفر طاهری نوش آبادی فرزند حسین به شماره 
فوت شماره 34۷۰9۸    ملی ۰49۰۷۱۸9۱4 طبق گواهی  شناسنامه ۱۲۰۸ کد 
ف/۱9 در تاریخ 96/۰6/۱۲ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت 

عبارتند از: 
قاسم   کد ملی:  نام پدر:   نام خانوادگی: زهرا ولی    متولد: ۱34۸    و  ۱.نام 
664943۱6۷۲     شماره شناسنامه: ۲6۲    صادره: شهر ری   نسبت با متوفی: 

همسرمتوفی  
۲. نام و نام خانوادگی: محمد رضا طاهری    متولد: ۱366   نام پدر:  جعفر   کد 
ملی: ۰۰۸44۱4۷66      شماره شناسنامه: 4۱6۱۵    صادره: تهران    نسبت با 

متوفی: پسرمتوفی  
3.  نام و نام خانوادگی: علیرضا طاهری    متولد: ۱3۷۰   نام پدر:  جعفر   کد 
با  ملی: ۰4۸۰33۷446      شماره شناسنامه: ---    صادره: تهران    نسبت 

متوفی: پسرمتوفی  
4. نام و نام خانوادگی: امیر رضا طاهری نوش آبادی   متولد: ۱3۸۲   نام پدر:  
جعفر   کد ملی: ۵۵6۰۸۰۵۸3۱      شماره شناسنامه: ---    صادره: اسالمشهر     

نسبت با متوفی: پسرمتوفی  
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا 
یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه های متوفی 
نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی 

الزم صادر خواهد شد. 
م/الف ۱349

اکبر نیا- رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی مزایده

پرداخت  به  است  محکوم  مقیمی  عباسعلی  آقای  اجرائی    96۲۲۰۵ پرونده  در 
مبلغ – در حق آقای قربانعلی مقیمی و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر : 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱4۵/۲۵ متر مربع به 
شماره پالک ثبتی 3۲۰3 فرعی از 3۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱4۱6 
مستوفی  آباد  احمد  قریه  در  واقع  تفکیکی  قطعه ۱34۷  مذکور  اصلی  از  فرعی 
بخش ۱۲ تهران به نشانی : اسالمشهر احمد آباد مستوفی خیابان چناران کوچه 
قدس پالک ۱ ملک مورد مزایده یک باب ساختمان مسکونی ویالیی در دو طبقه 
مسکونی به روی زیر زمین می باشد. زیر زمین بصورت انباری و به مساحت ۱۸ 
متر مربع و همکف یک واحد مسکونی به مساحت حدود ۷۵ متر مربع با حیاط 
با  اتاق خواب حمام و آشپزخانه و توالت در حیاط  و دارای هال و پذیرایی. دو 
کف موزائیک و دیوار و سقف سفید و طبقه اول دارای دو واحد مسکونی یکی به 
مساحت حدود 3۵ متر مربع و دیگری به مساحت حدود 4۰ متر مربع است و 
هر واحد در طبقات دارای هال و پذیرایی . اتاق خواب. حمام و آشپزخانه با کف 
موزائیک و دیوار و سقف سفید و پنجره های ساختمان آلومینیوم و دارای نمای 
سیمان سفید در طبقه همکف و سیمان سیاه در طبقه اول می باشد. واحد مذکور 
به مساحت ۸۰ متر مربع و فاقد پارکینگ و دارای پایانکار از شهرداری می باشد. 
درب ورودی حیاط و ساختمان فلزی. دارای سیستم گرمایش بخاری و سرمایش 
کولر آبی و انشعاب آب به صورت مشترک و برق و گاز مستقل می باشدقیمت پایه 
مزایده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

معادل یک صد و ده میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد.  
۱.توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.
۲. محل فروش اموال : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری اسالمشهر

بازدید و در  اموال  از  با هماهنگی اجرا  از مزایده  3. هرکس میتواند ۵ روز قبل 
تا   9:۰۰ ساعت  از   96/۰۸/۲۱ دوشنبه  مزایده  انجام  روز  نماید  شرکت  مزایده 
۱۰:۰۰ صبح می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
به کسی است که  نماید. مال متعلق  بایست پرداخت  نقدا می  به عنوان سپرده 
باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه 
تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف 
انجام  مزایده  و همان ساعت  روز در همان مکان  فردای همان  باشد  تعطیلی  با 

خواهد شد. م/الف ۱339 
دادورز شعبه 3 حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

رشد 4/5 درصدی جذب دانش آموزان 
فنی-  حرفه ای و كار دانش

امینی هرندی-اصفهان- مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: نسبت به سال گذشته و نسبت به میانگین کشوری رشد 
و  حرفه ای  و  فنی  مقطع  در  دانش آموزان  جذب  درصدی   4.۵

کاردانش را شاهد بودیم.
قائدی ها در نشست مطبوعاتی مسئوالن آموزش و  محمدحسن 
اولیا  مناسبت هفته  به  رسانه  اصحاب  با  اصفهان  استان  پرورش 
و  دانش آموزان  تعداد  مدارس،  وضعیت  به  اشاره  با  مربیان،   و 
کل  تعداد  جاری  سال  در  داشت:  اظهار  انسانی  نیروهای  تعداد 
نفر  و 63۰  به ۷96 هزار  استان  روزانه  دانش آموزان در مدارس 
رسیده و این در حالی است که ثبت نام دانش آموزان در مدارس 

نوبت دوم در حال حاضر ادامه دارد.
ابتدایی، ۱93 هزار و  وی افزود: 4۵۲ هزار و ۷3۱ نفر در دوره 
۸۱6 نفر در دوره متوسطه اول و ۱۵۰ هزار و ۸3 نفر در دوره 
متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، مدارس 
و  هزار  غیردولتی ۱۲9  مدارس  و  نفر  و ۵۱4  هزار  دولتی 66۷ 

۱۱6 نفر را شامل می شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: مدارس غیر 
استان اصفهان سهم ۱4درصدی در جذب و آموزش  دولتی در 
میانگین  به  نسبت  که  است  حالی  در  این  دارند،  دانش آموزان 
۱۱درصدی کشوری 3 درصد پیش هستیم و این نشان می دهد 
که اصفهانی ها بیش از بقیه کشور برای دانش آموزان خود هزینه 

می کنند.
وی تصریح کرد: توزیع متوازن در متوسط نظری و فنی و حرفه ای 
در سال جاری تغییراتی را در پیش داشت، به گونه ای که نسبت 
به سال گذشته و نسبت به میانگین کشوری رشد 4.۵ درصدی 
جذب دانش آموزان در مقطع فنی و حرفه ای و کاردانش را شاهد 
سال  در  شده  تشکیل  کالس های  تعداد  درباره  بودیم.قائدی ها 
تحصیلی جاری بیان کرد: در سال تحصیلی جاری ۲6هزار و ۸63 
کالس درس ساماندهی شده است، به گونه ای که دوره ابتدایی 
۱4 هزار و 34۰ کالس، دوره متوسطه اول 6 هزار و 4۵۱ کالس 

و دوره متوسطه دوم 6 هزار و ۷۲ کالس را شامل می شوند.
وی خاطرنشان کرد: برای شروع سال تحصلی جاری نیز کمیته  
نیروی  ساماندهی  کارگروه  که  داشتیم  پیش  در  را  مهر  پروژه 
و  عمومی  روابط    کارگروه  ایمن سازی،  و  امنیت  کارگروه  انسانی، 
این کارگروه ها  از جمله  ارزیابی عملکرد  اطالع رسانی و کارگروه 
به  اشاره  با  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  هستند.مدیرکل 
اینکه  علی رغم  داشت:  اظهار  خود  انسانی  نیروهای  کمبود  رفع 
انسانی  نیروی  نفری  هزار   3 کمبود  با  جاری  سال  تابستان  در 
روبه رو بودیم، با استفاده از ظرفیت های فارغ التحصیالن دانشگاه 
واجد  نیروهای  سنجش،  سازمان  آزمون  و   ۲۸ ماده  فرهنگیان، 
خرید  طرح  و  مجلس  مصوبه  اساس  بر  دبستانی  پیش  شرایط 
خدمات آموزشی به برطرف کردن این کمبود برای سال تحصیلی 

جاری پرداختیم.

آغاز چهارمین كنگره
 باكتری شناسی ایران در بابل

حسن زاده- بابل؛ چهارمین کنگره باکتری 
شناسی پزشکی ایران با حضور متخصصین و 
پزشکانی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر 
به  آغاز  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  کشور 
کار کرد.دبیر اجرایی این کنگره گفت که ۲۰۰ 
مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که از 
و  به صورت سخنرانی  مقاله  تعداد ۱۷۷  این 

پوستر ارائه می شود.
دکتر یوسف یحیی پور افزود : 6۱ نفر مقاالت 
ارسال شده به این کنگره از ۲۵ مرکز تحقیقاتی 

کشور را داوری کردند.
و  ارائه  را  کنگره  این  برگزاری  از  هدف  وی 
بررسی جدیدترین دستاوردها در حوزه باکتری 
پزشکی  جامعه  هدف  های  گروه  به  شناسی 

اعالم کرد.
شناسی  باکتری  کنگره  چهارمین 
لپتوسپیروز،  محوریت  با  ایران  پزشکی 
های  عفونت  بیمارستانی،  های  عفونت 
مقاومت  پروبیوتیک،  تناسلی،  ادراری- 
تنفسی،  های  بیوتیکی،عفونت  آنتی  های 
بروسلوز، ها،  بیوتیک  آنتی   تجویزمنطقی 

عفونتهای  وغذا،  ازآب  منتقله  های  بیماری   
گوارشی، اخالق حرفه ای وعفونت های دها ن 

و دندان برگزار می شود.
این کنگره برای اولین بار در دانشگاهی خارج 
از شهر تهران برگزار می شود و حدود یکصد 
عضو هیات علمی از اساتید شاخص و برجسته 
رشته های تخصصی باکتری شناسی، میکروب 
شناسی، عفونی، داخلی، اطفال، دندانپزشکی و 
دیگر رشته ها از سراسر کشور در آن حضور 
بخش  در  مقاله  کنگره سه  این  پایان  داند.در 
سخنرانی و سه مقاله در بخش پوستر به عنوان 

مقاالت برتر معرفی خواهند شد.
و  پژوهشکده سالمت  همکاری  با  کنگره  این 
گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
بابل با همکاری انجمن باکتری شناسی پزشکی 
ایران به مدت سه روز در سالن همایش امام 

علی )ع( دانشگاه علوم پزشکی اداه می یابد.

خبر خبر

ساالنه  آیین  در  فر-اهواز:  وحیدی  سعید 
استان  استاندارد  برترین های  از  تجلیل 
خوزستان، از فعالیت های محمود اکابر مدیر 
تضمین کیفیت شرکت به عنوان نائب رئیس 
 TC۱۷ ایران  فوالد  متناظر  فنی  کمیته 
متناظر سازمان بین المللی استاندارد iso و 
امیر حسین  َکلوَرزی رئیس بازرسی جوش و 
تست های غیرمخرب شرکت به عنوان عضو 
نمونه تدوین گر استاندارد با اهدای لوح تقدیر، 
واحدهای  نمایندگان  و  مدیران  حضور  در 
و  تقدیر  استاندارد،  زمینه  در  استانی  نمونه 
تجلیل شد.به گزارش خبرنگار روابط عمومی، 
این مراسم که با شعار استانداردها، شهرها را 
هوشمندتر می کنند، روز یکشنبه ۲3 مهرماه 
96 در سالن همایش های گیت بوستان برگزار 
شد.بر اساس این گزارش، غالمرضا شریعتی 
استاندار خوزستان، سودابه یحیی زاده معاون 
سید  ا...  آیت  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان 

ابوالحسن حسن زاده نماینده ولی فقیه در 
اهواز  امام جمعه موقت شهرستان  و  استان 
در  اهواز  مردم  نماینده  یوسفی  همایون   ،
مجلس شورای اسالمی، رضا دهدشتی زاده 
مدیر کل استاندارد استان خوزستان و جمعی 
از مدیران عامل شرکت های تولیدی بازرسان، 
و  کیفیت  تضمین  و  کنترل  متخصصین 
و  استانداردها  ترویج  فعال در حوزه  اعضای 
کمیته های فنی تدوین استاندارد و محمود 
اکابر، امیرحسینی کلورزی و زینب آهوئی به 
عنوان نمایندگان فوالد خوزستان و جمعی 
دیگر از مدیران و نمایندگان واحدهای نمونه 

استانی در این مراسم حضور داشتند.
این گزارش حاکی است، مدیر کل استاندارد 
ارائه گزارش مختصری  به  استان خوزستان 
جاری  سال  در  شده  انجام  های  فعالیت  از 
عالی  شورای  نظر  بنابر  گفت:  و  پرداخت 
استاندارد اقالمی که مشمول نظارت اجباری 

استاندارد هستند، زیر نظر اداره  کل استاندارد 
معاون  زاده،  یحیی  سودابه  می شود.  تولید 
هدف  گفت:  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
پایش  را  همایش هایی  چنین  برگزاری  از 
عملکرد، سیاست گذاری، برنامه ریزی و رفع 
موانع و تهدیدها دانست. وی افزود: نکته بسیار 
جالب این  است که با استفاده از استانداردها، 

طرح »شهرهای هوشمند« مطرح شد. 
وی با اشاره به اینکه امروزه تنها زبان علمی 
هستند،  استانداردها  دنیا،  در  استناد  قابل 
خاطر نشان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف 
سازمان استانداردها پیگیری سه مسیرتدوین 

و تجدید نظر استانداردهای ملّی، مشارکت 
در تدوین استانداردهای بین المللی و ترویج 
فرهنگ استانداردسازی است. یحیی زاده با 
اشاره به موفقیت کمیته فنی متناظر فوالد 
افتخار ماست  باعث  خوزستان تصریح کرد: 
حوزه  پیشنهادات   3۵ از  عنوان  شش  که 
است.   بوده  فوالد  حوزه  در  استانداردسازی، 
 ،TC۱۷ فوالد  متناظر  فوالد  فنی  کمیته 
یکی از بهترین و فعالترین کمیته های ما در 
است  متمادی  سالیان  و  است  سطح کشور 
استاندارد  با سازمان  این کمیته  اعضای  که 

همکاری تنگاتنگی داشته و دارند.

همزمان با روز جهانی استاندارد؛

 افتخاری دیگر برای شركت فوالد خوزستان رقم خورد

 افتتاح 2 پروژه ورزشی و فرهنگی
 در كردستان

 افزایش 48 درصدی در بازرسی
 از نانوایی های مهاباد

دو پروژه ورزشی با حضور محمد رضا داورزنی 
معاون وزیر ورزش و جوانان به مناسبت هفته 
تربیت بدنی و ورزش در شهرستان مریوان به 

بهره برداری رسید.
دو پروژه ورزشی با حضور محمد رضا داورزنی 
حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
هفته  مناسبت  به  جوانان  و  ورزش  وزارت 
چهارشنبه  روز  ظهر  ورزش  و  بدنی  تربیت 
۲6 مهرماه در شهرستان مریوان افتتاح و بهره 

برداری رسید. 
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، فرماندار 
و نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس 
شورای اسالمی و مسئولین شهرستان در این 

مراسم دو پروژه ورزشی حضور داشتند . 
تکمیل و بهینه سازی سالن چند منظوره و 
احداث پیست اسکیت و محوطه سازی سالن 
۱۲۰۰ نفره مجموعه ورزشی زاگرس مریوان 
هفته  روز  نخستین  در  که  بود  پروژه ای  دو 
تربیت بدنی و ورزش به بهره برداری رسید . 

سازی  محوطه  و  اسکیت  اسکیت  پیست 
زاگرس  ورزشی  نفره مجموعه  سالن ۱۲۰۰ 
در 4۵۰۰ مترمربع و هزینه ای یک میلیارد و 
پانصد میلیون تومانی از محل اعتبارات استانی 

احداث شده است. 
منظوره  چند  سالن  سازی  بهینه  و  تکمیل 
که جزو اماکن قدیمی و فرسوده شهرستان 
مریوان به شمار می رفت با هزینه ایی ۵3۰ 
میلیون تومانی از محل اعتبارات استانی با زیر 
بنا ۱3۰۰ مترمربع به صورت مدرن بازسازی 
قرار  قهرمانان  و  ورزش  جامعه  اختیار  در  و 

گرفت. 
ضمن  کردستان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش در افتتاح 
ورزش  توسعه  گفت:  ورزشی  پروژه  دو  این 
کردستان  استان  در  همگانی  و  قهرمانی 
مناسب  فضای  و  اماکن  ایجاد  مستلزم 
افزود: طی سه  ورزشی است. حامد جوالئی 
سال گذشته حدود ۱۰۰ پروژه ورزشی را در 
سطح استان افتتاح شده است که در صورت 
مابقی  کامل  صورت  به  اعتبارات  تخصیص 

طرح ها را نیز به بهره برداری می رسد. 
جوالئی در پایان عنوان کرد: در سال جاری 
مالیات  بخش  در  عمرانی  خوب  اعتبارات 
اختصاص  کردستان  استان  به  افزوده  ارزش 
یافته است که جهش قابل توجهی را در اتمام 

پروژه های ورزشی بوجود خواهد آورد. 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد 
گفت: در نیمه نخست امسال میزان بازرسی 
مهاباد 4۸ درصد  نانوایی های شهرستان  از 
جلسه  در  قادری  یافت.صادق  افزایش 
کارگروه آرد و نان شهرستان مهاباد که در 
محل سالن جلسات فرمانداری و با حضور 
در  کرد:  اظهار  برگزار شد  کارگروه  اعضای 
نیمه نخست امسال بازرسی از نانوایی های 
ماهه  به 6  مهاباد، نسبت  سطح شهرستان 
سال گذشته 4۸ درصد افزایش یافته است.

ها  بازرسی  افزایش  وجود  با  افزود:  وی 
پرونده های  و  تخلفات  میزان 
شکایت  و  درصد   ۸ تعزیراتی 
سامانه  طریق  از  مردمی  های 
۱۲4 ستاد خبری نیز به میزان 
یافته است. 33 درصد کاهش 

قادری تصریح کرد: این موضوع 
حاصل حضور مستمر بازرسان 
نانوایی  واحدهای  سطح  در 
به  صنفی  واحدهای  رقابت  و 
منظور عرضه نان با کیفیت به 

مردم است.
واحد  مسئول  امینی  قاسم 

شهرستان  حرفه ای  و  محیط  بهداشت 
مهاباد نیز در این جلسه به موارد بهداشتی 
و سالمتی در نانوایی ها اشاره کرد و گفت: 
در  کننده ای  نگران  موارد  خوشبختانه 
بیشتر  در  اما  نشده  مشاهده  بازرسی ها 
نمک  میزان  شهرستان  این  نانوایی های 
میانگین  از  نان  پخت  در  استفاده  مورد 
استاندارد باالتر بوده که با تجهیز بازرسی 
کنترل،  و  شورسنجی  دستگاه های  به 
نان  پخت  در  نمک  میزان  کاهش  درصدد 

هستیم.
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مذاکره با مشاوران آلمانی و فرانسوی برای آموزش 
شرکت های نفتی ایران

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تاکید بر لزوم ارتقا 
یافتن شرکت های نفتی ایرانی از مذاکره با کشورهای آلمان و فرانسه 
برای آموزش شرکت های نفتی ایرانی و برگزاری کارگاه های آموزشی 

برای این شرکت ها با هدف ارتقای آن ها خبر داد.
برای ساخت  ایرانی  یک شرکت  انتخاب  به  اشاره  با  خیامیان  رضا 
نخستین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: مناقصه برگزار شده و 
شرکت ایرانی انتخاب شده است اما فعال نام این شرکت اعالم نمی شود.  
وی با بیان اینکه جکت های اول و دوم فاز ۱۱ پارس جنوبی چندان 
پیچیده نیست، تصریح کرد: جکت سوم فاز یازده پارس جنوبی هم 
پیچیده است و هم وزن بیشتری دارد به همین دلیل باید سازنده ها و 
شرکت های مختلف ایرانی را به توتال معرفی کنیم تا توتال ارزیابی های 

الزم را انجام دهد.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به سهم ۵۱ 
درصدی شرکت های ایرانی در طرح توسعه فاز یازده پارس جنوبی، 
گفت: برای آنکه شرکت های ایرانی قدرتمند شوند تا بتوانند نیازهای 
توتال را پاسخگو باشند با کشورهای خارجی در حال مذاکره هستیم تا 
این کشورها برای شرکت های ایرانی کارگاه های آموزشی برگزار کنند تا 

شرکت های ایرانی ارتقا یابند و به نیازهای توتال پاسخ دهند.
خیامیان با تاکید بر لزوم قدرتمندسازی شرکت های ایرانی، گفت: 
قرارداد با توتال نخستین قرارداد بود و قرار است قراردادهای نفتی 
دیگری با شرکت های خارجی امضا شود که یکی از بندهای مهم این 
قراردادها مشارکت شرکت های ایرانی است؛ بنابراین شرکت های ایرانی 

باید توان همکار با شرکت های خارجی را داشته باشند.
کارگاه های  برگزاری  برای  کشورهایی  چه  با  که  سوال  این  به  وی 
آموزشی برای شرکت های ایرانی مذاکره شده، پاسخ داد: فعال در حال 
مذاکره با کشورهای آلمان و فرانسه هستیم البته این مذاکرات هنوز 

قطعی نشده است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ادامه داد: برای گرفتن 
مشاور قرار است کمک هایی به انجمن شود. آقای نعمت زاده مشاور 
صنعتی آقای زنگنه قول داده از طریق وزارت نفت به انجمن کمک کند. 

همچنین در این راستا با اتاق بازرگانی نیز مذاکره کرده ایم.

امضای٢۸قرارداد BOT با شرکت های خصوصی

قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: یکی از مشکالت اساسی 
ما برای توسعه صادرات محصوالت صنعت، مشکالت موجود در نظام 

بانکی و نبود مبادالت بانکی با بانک های معتبر و بزرگ خارجی است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، علیرضا دائمی، قائم مقام وزیر 
نیرو در امور بین الملل در نشست تخصصی »راهکارهای حمایت از 
ساخت داخل و توسعه صادرات« که در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب ایران برگزار شد، با 
اشاره به مشکالت توسعه صادرات در کشور گفت: یکی از مشکالت 
اصلی کشور وابستگی شدید بخش خصوصی به دولت و در عین حال 

وابستگی دولت به منابع نفتی است.
وی افزود: تأمین اعتبارات طرح ها به دلیل کمبود اعتبارات با مشکل 
مواجه شده و این باعث ایجاد مشکالتی در زنجیره تولید شده است.

دسترسی به سوخت ارزان قیمت و نیروی انسانی تحصیل کرده از 
جمله مزیت نسبی در سطح ملی برای ماست، باید توجه داشته باشیم 
که ما دارای یک جایگاه ژئوپلیتیک خوب هستیم و عمده کشورهای 
همسایه نیازمند محصوالت ما هستند. مطمئناً با توجه به کاهش قیمت 
نفت و انتظار کاهش بیشتر آن در سال های آتی، درآمدهای دولت برای 
راهبری بسیاری از پروژه های عمرانی کاهش می یابد؛ بنابراین صنعت 
آب و برق بایستی به دنبال خوداتکایی این صنعت از نظر اقتصادی 

حرکت کند.
این مقام مسوول با اعالم اینکه سال گذشته ۲۸ طرح بزرگ در حوزه 
آب و فاضالب به صورت BOT قرارداد بسته شده است، ادامه داد: کار 
مجموعه های دولتی، سیاست گذاری و تسهیل گری در امور مختلف 
کشور است و این مجموعه ها می بایست از مداخله در امور اقتصادی 
پرهیز کند. از طرفی شرکت های خصوصی باید توجه داشته باشند 
از  نیرو استفاده آن ها  از وزارت  که شرط گرفتن قراردادهای بزرگ 
تجهیزات ساخت داخل در اجرای پروژه هاست. از دیگر شروط، استفاده 
شرکت های خصوصی از پتانسیل نیروی متخصص داخلی برای انجام 

کارهاست.
دائمی با اشاره به یکی از پیش شرط های توسعه صادرات و افزایش 
کیفیت محصوالت داخلی در صنعت اظهارداشت: یکی از این امور که 
می تواند بسیار کمک کننده باشد پیدا کردن یک شریک تجاری در 
خارج از کشور است، این امر می تواند هم باعث تأمین سرمایه اجرای 
پروژه ها شود و هم اینکه باعث افزایش کیفیت محصوالت و تبادل 

تجربیات در این زمینه شود.
وی در پایان نیز با اشاره به مشکالت پیش روی نظام بانکی گفت: 
یکی از مشکالت اساسی ما برای توسعه صادرات محصوالت صنعت، 
مشکالت موجود در نظام بانکی و نبود مبادالت بانکی با بانک های معتبر 

و بزرگ خارجی است.

رونمایی از تجهیزات جدید ساخت داخل مورد 
استفاده در صنعت نفت

براساس برنامه ریزی های صورت گفته قرار است تعدادی از تجهیزات 
جدید ساخت داخل مورد استفاده در صنعت نفت مانند گذشته در 

نهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان رونمایی شود.
به گزارش فارس براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین 
تصمیم اخیر مجلس بر ممنوعیت واردات کاالی خارجی که مشابه 
داخلی آن وجود دارد مسئوالن صنعت نفت در جنوب کشور نیز این 
تصمیم را عملیاتی کرده و به دنبال استفاده حداکثری از محصوالت 

داخلی مورد نیاز در صنعت نفت هستند.
به گفته بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب 4۱ 
درصد از کاالهای مورد نیاز این مجموعه در استان خوزستان و در 

مجموع ۸۰ درصد از کل کشور تولید می شود.
زمینه ساخت و تولید انواع مته های حفاری، رشته های درون چاهی، 
بسته های نمک زدایی و دیگر کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت 
در داخل فراهم شده، سایر اقالم دیگر نیز از جمله تجهیزات و قطعات 
ابزار دقیق، برق و الکترونیک نیز بومی سازی شده و به خودکفایی 
با محوریت  رسیده است. نهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان 
تجهیزات ساخت داخل قرار است در اوایل آبان ماه در محل دائمی 
این  قبلی  برگزار شود که در دوره  اهواز  المللی  بین  نمایشگاه های 
نمایشگاه از برخی تجهیزات درون چاهی و مته های حفاری ساخت 
داخل رونمایی شد که امروزه از این تجهیزات در برخی از میادین نفتی 
و گازی در استان خوزستان مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته 
مسئوالن برگزار کننده در نهمین دوره این نمایشگاه نیز قرار است 
برخی از از تجهیزات و اقالم پر مصرف صنعت نفت نیز رونمایی شود تا 
در سال های آتی و با تولید انبوه بتوان از آنها در دیگر میادین نفتی و 

گازی کشور استفاده کرد.

پتروناس مالزی برای توسعه میدان 
آزادگان خیز برداشت 

این  گفت،  مالزی  پتروناس  شرکت  مدیرعامل 
توسعه  مطالعه  حال  در  مالزی  دولتی  شرکت 
احتمالی میدان نفتی عظیم آزاد گان در ایران 

است.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری پلتس، 
شرکت  مدیرعامل  آریفین،  وان  زولکیفلی  وان 
پتروناس مالزی گفت، این شرکت دولتی مالزی 
نفتی  میدان  احتمالی  توسعه  مطالعه  حال  در 

عظیم آزاد گان در ایران است.
پتروناس یکی از 34 شرکت خارجی ای است 
های  پروژه  در  برای شرکت  ایران  از سوی  که 
باالدستی نفت و گاز این کشور واجد صالحیت 
تشخیص داده شده است. این شرکت همچنین 
یادداشت تفاهمی در زمینه توسعه میدان نفتی 

آزادگان با ایران به امضا رسانده است.
رسانه های ایرانی در ماه ژوئن گزارش داده بودند 
که شرکت های پتروناس و شل گزارش های فنی 
خود در مورد میدان آزادگان را تحویل شرکت 

ملی نفت ایران داده اند.
یک  حاشیه  در  پتروناس  شرکت  مدیرعامل 
کنفرانس انرژی در توکیو در پاسخ به سوالی در 
مورد وضعیت مطالعه میدان آزادگان از سوی این 
شرکت اظهار داشت: »ما در حال حاضر مشغول 
مطالعه این میدان هستیم. این وضعیتی است که 

به همراه دیگر شرکا داریم.«
وان زولکیفلی، همچنین در پاسخ به سوالی در این 
باره که آیا شرکت پتروناس برای توسعه میدان 
آزادگان کنسرسیمی با حضور شرکت اینپکس 
ژاپن تشکیل می دهد گفت: »خیلی زود است 

بخواهیم در این باره حرف بزنیم.«
شرکت اینپکس در ماه سپتامبر اعالم کرد که 
بر مبنای ارزیابی جامعی از وضعیت بین المللی 
و استراتژی های سرمایه گذاری خود، همچنان 
ممکن است در مناقصه توسعه میدان آزادگان 

شرکت کند.
اختیار  در  با   ۲۰۰4 سال  از  اینپکس  شرکت 
داشتن سهمی ۷۵ درصدی اوپراتور میدان نفتی 
آزادگان جنوبی بود. این شرکت در سال ۲۰۰6 
سهام خود در این میان را به ۱۰ درصد کاهش داد 
و مدیریت آزادگان جنوبی را به شرکت نفتیران 

اینترترید واگذار نمود.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۲۲ سنت 
معادل ۰.4 درصد افزایش به ۵۷ دالر و 4۵ سنت 

رسید.
به دنبال بروز نشانه هایی از کاهش شکاف بین 
بازار قیمت نفت روز جمعه  عرضه و تقاضا در 
افزایش یافت، اما هشدارها مبنی بر خوش بینی 
بیش از حد در مورد رشد اقتصادی چین همچنان 

بر بازار سایه افکنده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
افزایش  درصد  معادل ۰.4  سنت  با ۲۲  دیروز 
به ۵۷ دالر و 4۵ سنت رسید. قیمت هر بشکه 
نفت خام آمریکا نیز دیروز با ۲۵ سنت معادل 
نیم درصد رشد به ۵۱ دالر و ۵4 سنت رسید. 
افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که بازار نفت 
در جلسه قبل شاهد افت بیش از یک درصدی 

قیمت ها بود.
این کاهش قیمت ها ناشی از برداشت سودهایی 
بود که بعد از 4 جلسه رشد متوالی قیمت نفت در 
بازار رخ داد. دیگر عامل افت قیمت نفت در جلسه 
قبلی سخنان رئیس بانک مرکزی چین بود که 
هشدار داد خوش بینی بیش از حدی در خصوص 

رشد اقتصادی چین شکل گرفته است.
سرمایه  استراتژی  بخش  رئیس  اولیور،  شین 
سیدنی  در  کپیتال  پی  ام  ای  موسسه  گذاری 
گفت: »من فکر می کنم او تالش می کند به 
مردم هشدار دهد که ما نمی توانیم روند فعلی را 
ادامه دهیم... زیرا شاهد یک روند افزایش نسبت 
بدهی ها به تولید ناخالص داخلی چین هستیم و 

دیر یا زود این رقم رشد کاهش خواهد یافت.«
اما بخش عمده این نگرانی ها در روز جمعه زمانی 
که تحلیلگران گفتند شاخص ها نشان دهنده 
کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار است، تا 

حد زیادی از بین رفت.

الجزایر خواستار ادامه تالش ها 
برای کاهش تولید نفت شد

›عبدالمومن ولد قدور‹ مدیر عامل شرکت ملی 
نفت الجزایر از کشورهای صادر کننده نفت خام 
خواست همچنان به توافق کاهش تولید نفت برای 
رسیدن قیمت آن به حدی معقول، پایبند باشند.

خبرگزاری رسمی الجزایر به نقل از ولد قدور در 
حاشیه نشست ›نفت و پول‹ در لندن نوشت: ›به 
نظرم مطلوب این است که کاهش تولید نفت 

تمدید شود و احتمال این کار هم زیاد است.‹
وی افزود: ›ممکن است اعضای اوپک در نشست 
با 6 ماه تمدید  3۰ نوامبر )نهم آذر ماه( وین، 
کاهش تولید نفت یعنی تا سپتامبر ۲۰۱۸ موافقت 
کنند. سال گذشته ۱4 کشور عضو اوپک به همراه 
برخی کشورهای تولید کننده نفت غیرعضو این 
سازمان، مانند روسیه با کاهش تولید روزانه یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز تا آخر ماه مارس 

به توافق رسیدند.
نوشت:  این خصوص  در  الجزایر  الخبر  روزنامه 
به نظر می رسد کشورهای عضو اوپک پس از 
نتیجه دادن سیاست کاهش تولید، آماده تمدید 
دوره کاهش تولید نفت هستند و الجزایر، ایران و 

ونزوئال تاکنون خواستار این امر شده اند.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: ۸۵ 
درصد از پروژه های پارس جنوبی، به سرانجام 
رسیده  اند و ۱۵ درصد باقیمانده، ظرف یک 

سال و نیم آینده پایان می یابد.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمد مشکین فام با ابراز رضایت از عملکرد 
پارس  در  ایتالیایی  شرکت های  پیشین 
جنوبی، درباره توسعه فازهای پارس جنوبی 
 ۱۵ از  پس  توانسته ایم  خوشبختانه  گفت: 
سال تالش و صرف ۷۰ میلیارد دالر هزینه، 
ماموریت توسعه پارس جنوبی را با موفقیت 
به انتها برسانیم تا جایی که اکنون بیش از ۸۵ 
درصد راه را طی کرده ایم و ظرف یک سال و 
نیم آینده، به جز فاز ۱۱، تمام فازهای پارس 

جنوبی به اتمام می رسند. 
چاه  حلقه   4۱3 مجموع  در  ما  افزود:  وی 
تولیدی، 4۰ سکوی دریایی، حدود سه هزار و 
۵۰۰ کیلومتر خط لوله دریایی و ۱3 پاالیشگاه 
در  مورد  پنج  و  عسلویه  در  مورد  که هشت 

بینی  داریم که پیش  تنبک هستند  منطقه 
نزدیک  از تکمیل طرح، روزانه  می شود پس 
به ۷3۰ میلیون متر مکعب گاز، یک میلیون 
بشکه میعانات گازی، ۱۰ میلیون تن ال پی 

جی )LPG(،  ۱۰ میلیون تن اتان و پنج هزار 
تن گوگرد از حوزه پارس جنوبی تولید کنیم.

بیان  با  پارس  گاز  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
این که تاکنون همه توجه ها بر توسعه پاالیشگاه 

تر  با سبک  گفت:  بوده،  پارس جنوبی  های 
شدن کار در حوزه پارس جنوبی از این پس 
موضوع هایی از قبیل بازیافت گازهای مشعل، 
کاهش آالینده پساب های صنعتی و مواردی 
از این دست در دستور کار قرار می گیرند که 
امضای تفاهم نامه میان ایران و ایتالیا نیز در 

همین زمینه است. 
طرح  شدن  اجرا  زمان  مدت  همچنین  وی 
جمع آوری گازهای همراه مشعل را ۱۸ ماه 

اعالم کرد.
شدن  مطرح  از  پیش  تا  افزود:  فام  مشکین 
در  ایتالیا،  و  ایران  میان  همکاری  تفاهم نامه 
نظر داشتیم تا یک نیروگاه مستقل با ظرفیت 
یک هزار مگاوات در منطقه پارس ۲ )تنبک( 
تاسیس کنیم اما با تلفیق این دو پروژه هم 
قادر به اصالح مسائل زیست محیطی و کاهش 
گازهای همراه مشعل خواهیم بود و همچنین 
به هدف اصلی خود یعنی تولید برق دست می 

یابیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی خبر داد:

اتمام فازهای پارس جنوبی تا یک سال و نیم آینده

كره ای ها در ایران سد می سازند پاالیشگاه ستاره خلیج فارس چشم انتظار تکمیل 

سفیر کره جنوبی در ایران گفت: 
کره در طرح ساخت سد بختیاری 
از  بختیاری  رودخانه  روی  بر 
ایران  با  دز،  رود  های  سرشاخه 

همکاری خواهد کرد.
بر اساس این گزارش؛ کیم سونگ 
ایران  در  جنوبی  کره  سفیر  هو، 
بیش  ارتفاع  با  سد  این  گفت: 
ترین سد  بزرگ  اگر  از 3۰۰متر 
دنیا نباشد، از سدهای بزرگ دنیا 
است که با همکاری شرکت های 
کره ای در ایران ساخته می شود.

خواستار  کره  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش همکاری ها در زمینه سدسازی با 
سد  دومین  طرح  این  گفت:  است،  ایران 
در ایران است که کره ای ها درساخت آن 
مشارکت می کنند و ما از نظر تامین منابع 
مالی و سرمایه گذاری و هم از نظر دانش 
مشارکت  پروژه  این  در  تخصص،  و  فنی 

خواهیم کرد.
سفیر کره با بیان اینکه کشورش عالقمند 
به همکاری با ایران در همه زمینه ها است، 
بازار  یک  عنوان  به  فقط  ایران  به  گفت: 
و  داریم  راهبردی  نگاه  کنیم،  نمی  نگاه 
عالقمندیم همکاری های دو کشور در همه 
اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  زمینه های 

توسعه یابد.
کیم سونگ هو در باره اظهارات اخیر دونالد 
ادامه  بر  ان  تاثیر  و  برجام  درباره  ترامپ 
هم  وکره  ایران  اقتصادی  های  همکاری 

در  آمریکا  جمهور  رئیس  سخنان   : گفت 
برابر توافق بزرگ و بین المللی برجام ، هیچ 
ارزشی ندارد و هیچ تاثیری در بهره مندی 
مردم ایران از مزایای برجام نخواهد داشت؛ 
بر این اساس، مطمئن هستم وقتی ایرانی 
ها توانسته اند طرح بزرگی همچون برجام 
برون  برای  قطعا  برسانند،  سرانجام  به  را 
رفت از این مسئله نیز راهکارهای مناسبی 

پیدا خواهند کرد.
سد  یک  بختیاری  سد  مهر،  گزارش  به 
رودخانه  روی  بر  ساخت  دست  در  قوسی 
بختیاری، از سرشاخه های رود دز است. این 
سد و نیروگاه ان در ۸۰ کیلومتری جنوب 
این سد   . احداث می شود  شرقی خرم آباد 
مخزنی  و  متری   3۲۵ ارتفاع  به  توجه  با 
میلیون   ۱۵9 و  میلیارد   ۵ گنجایش  با 
میلیون  ساالنه 3۰۰۰  می تواند  مترمکعب 

کیلووات ساعت برق هم تولید کند.

پخش  و  پاالیش  شرکت  جدید  مدیرعامل 
پاالیشگاه  از  حالی  در  نفتی  های  فرآورده 
واحد  که  کرد  دیدن  فارس  خلیج  ستاره 

نخست آن تکمیل نشده است.
جوان  مدیرعامل  آبادی،  صادق  علیرضا 
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
از  و  شد  عباس  بندر  عازم  حالی  در  نفتی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بازدید کرد که 
طبق اطالعات موجود واحد ایزومریراسیون 

آن همچنان راه اندازی نشده است.
فاز  بخش  ترین  نهایی  که  آیزومر،  واحد 
نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای 
تولید بنزین یورو4است،  کامال از سرویس 
درون  کاتالیست  تن   ۱۷6 و  بوده  خارج 
فشار  تحت  بکار  آماده  حالت  در  راکتور   ۲
نیتروژن است. طبق گفته کارشناسان این 
پاالیشگاه تولید در این واحد به علت تعدیل 
نیروی انسانی این واحد )نفت ستاره( فعال 

عملی نشده است.
و  اکتانایزر  واحد  دیگر  سویی  از 
های  بخش  عنوان  به   CCR
کلیدی پاالیشگاه هم از سرویس 
خارج بوده و تولید ندارند که طبق 
هم  آن  دلیل  متخصصین  نظر 
نشتی مبدل های واحد اکتانایزر 

است.
حال  در  گفت  توان  می  بنابراین 
سازی  شیرین  واحد  فقط  حاضر 
 naphta( گازی  میعانات 
و    )hydro  treating nht

واحد تقطیر در سرویس است.
این در حالی است که واحد تولید بخار در 
واحد آب و بخار در سرویس بوده و مشکل 

خاصی فعال در حال حاضر ندارند.
قیمت  است  گفتنی  مهر،  گزارش  به 
در  فعال  که  آیزومر  واحد  های  کاتالیست 
حالت آماده بکار هستند حدودا کمی بیشتر 
از کیلویی یک میلیون تومان بوده که این 
میزان سرمایه فعال بالاستفاده رها شده است. 
به این ترتیب واحدی که تکمیل آن موجب 
تولید بنزین یورو4 می شود همچنان تکمیل 

نشده است.
پاالیشگاه  این  نخست  فاز  حالیکه  در 
همچنان ناقص است شنیده شده مدیرعامل 
کنونی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بنا به 
موفقیت کامل  از جمله عدم  برخی دالیل 
در موضوع استخدام  کارکنان ستاره خلیج 

فارس، تغییر خواهد کرد.

سرپرست وزارت نیرو گفت: در حال حاضر، 
بیش از 6۰ هزار میلیارد تومان بازار آماده به 
کار و مهیای سرمایه گذاری، در صنعت آب و 

فاضالب در کشور وجود دارد.
در  نیرو  وزارت  سرپرست  محمودی،  ستار 
آیین اختتامیه سیزدهمین نمایشگاه صنعت 
ایران گفت:  آب و تأسیسات آب و فاضالب 
نمایشگاه سیزدهم در قیاس با نمایشگاه های 
سال های گذشته، هم از نظر کمی و از نظر 
تراز  در  جدید،  محصوالت  اراده  و  کیفی 

باالتری قرار داشت.
برگزاری  اصلی  اهداف  از  افزود:  وی 
برای  بستری  کردن  فراهم  نمایشگاه ها، 
با  خارجی  و  داخلی  شرکت های  آشنایی 

اشتراک  به  و  دیگر  دستاوردها  جدیدترین 
برای پیشرفت هر چه  نو  ایده های  گذاشتن 
نمایشگاه،  این  در  است.  این صنعت  بیشتر 
تکنولوژی و ایده های بسیار خوبی در زمینه 
و  گیری  اندازه  تجهیزات  لوله ها،  اتصاالت 
حوزه  در  سازی  فرهنگ  البته  و  متری  تله 
مدیریت مصرف به نمایش، گذاشته شده بود.

سرپرست وزارت نیرو اضافه کرد: صنعت گران 
چرا  هستند؛  کشور  این  افتخار  مایه  کشور، 
میدان  همواره  حساس  برهه های  در  که 
تا  نداده اند  اجازه  و  بودند  اقتصاد کشور  دار 
زمان های  در  کاستی هایی  و  کم  شهروندان 
تحریم ها  زمان  یا  و  جنگ  جمله  از  سخت 
مواد  عمده  خوشبختانه  کنند.  احساس 

مصرفی در صنعت آب و آب و فاضالب، تولید 
داخل است و ما در این زمینه، تا حد زیادی 
به خودکفایی رسیده ایم؛ اما این امر نباید ما 
را از توجه به تجربیات و ایده های نو جهانی 

بازدارد.
در  کنسرسیوم هایی  ایجاد  گفت:  محمودی 
داخل میان چندین شرکت داخلی می تواند 
شرکت های  رقابت  توانایی  افزایش  باعث 
داخلی از نظر توانایی و حجم سرمایه و البته 
هم افزایی قابلیت ها در مقابل رقبای خارجی 
شود. وجود بازاری ۸۰ میلیونی در داخل و 
عمدتاً  که  منطقه  در  میلیونی   4۰۰ حدود 
مناسب  قیمت  با  بادوام  محصوالت  تشنه 
تکاپوی  برای  خوبی  بسیار  شرایط  هستند، 

شرکت ها ما فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 6۰ هزار 
مهیای  و  کار  به  آماده  بازار  تومان  میلیارد 
سرمایه گذاری در صنعت آب و فاضالب در 
کشور وجود دارد و این می تواند فرصت بسیار 

مغتنمی برای شرکت های داخلی باشد.
وی افزود: قلت سرمایه در وزارت نیرو نباید 
باعث دلسردی شرکت های خصوصی جهت 
که  چرا  شود؛  پروژه ها  انجام  در  مشارکت 
این دوره نیز در حال گذار است. امیدواریم 
و  نیرو  وزارت  یاریگر  داخلی،  شرکت های 
مجموعه های دولتی در زمینه اصالح قوانین 
و آیین نامه توسعه سرمایه گذاری و فعالیت 

در این صنعت باشند.

سرپرست وزارت نیرو مطرح کرد:

بازار 60 هزار میلیارد تومانی سرمایه در صنعت آب

به رغم تهاجمی تر شدن موضع دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در قبال تهران، صنعت 
انرژی های جایگزین در ایران رشد سریعی را 
تجربه می کند و انتظار می رود ظرفیت تولید 
انرژی های تجدید پذیر در این کشور در طی 

۵ سال آینده حداقل ۷ برابر شود. 
بر اساس این گزارش؛ جدیدترین قرارداد ایران 
در این حوزه این هفته با شرکت ساگا انرژی 
نروژ به ارزش ۲.9 میلیارد دالر جهت ساخت 

مجتمع های برق خورشیدی منعقد شد.
بر اساس آمارهای وزارت نیروی ایران، تاکنون 
توافق  ایران  با  زمینه  این  در  شرکت   ۱۲4
امضا کرده اند که اکثر آنها اروپایی هستند. 
مگاوات   ۲3۸۰ مجموع  در  ها  شرکت  این 
ایران  در  تجدیدپذیر  برق  تولید  تاسیسات 
نصب خواهد کرد، ضمن اینکه هم اکنون 34۰ 
مگاوات ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر در 
ایران وجود دارد. انواع انرژی های تجدیدپذیر 
از برق بادی و خورشیدی گرفته تا سدهای برق 
آبی و سوزاندن زیست توده برای گرمایش خانه 
ها در ایران وجود دارد. ایران به عنوان یکی 
از امضا کنندگان تواق اقلیمی ۲۰۱۵ پاریس 
متعد شده که میزان تولید آالینده های زیست 

محیطی خود را محدود سازد.

فریح بهرامی، عضو موسسه دولتی سابتا، در 
زمینه ترویج انرژی های تجدید پذیر که به 
وزارت نیروی ایران وابسته است در این باره 
های  انرژی  سهم  دارد  تالش  »ایران  گفت: 
تجدید پذیر از سبد انرژی کشور را افزایش 
دهد و به تعهدات زیست محیطی بین المللی 

خود عمل نماید.«
برای  ای  بلندپروازانه  برنامه  ایران  افزود،  وی 
نصب ۵ گیگاوات تاسیسات تولید انرژی های 

تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۲ دالر.
در میان شرکت های فعال در ایران شرکت 
احداث  به  که  دارد  قرار  انگلیس  کرکاس 
ششمین مجتمع تولید برق خورشیدی جهان 

در مرکز ایران کمک خواهد کرد و بیش از 
نیم میلیارد یورو در این کشور سرمایه گذاری 

خواهد نمود.
دارد  قصد  نیز  آی  آر  جی  هلندی  شرکت 
مجتمع های تولید انرژی خورشیدی و بادی 
در ایران احداث کند که ظرفیت تولید آنها 

ممکن است به ۱.۷ گیگاوات برسد.
این شرکت ها برای تامین مالی پروژه های 
مذکور از آژانس های اعتبار صادراتی اروپایی، 
بازار بورس و موسسات مالی آسیایی استفاده 
شرکت  مدیرعامل  بیاسی،  دیگو  اند.  کرده 
کرکاس در این باره گفت: »چند تامین کننده 
مالی به ویژه از شرق دور از جمله چین به ما 

نزدیک شده و گزینه های مختلفی را برای 
ساخت و تامین مالی به ما پیشنهاد کرده اند.«

اما دولت آمریکا در حال سختگیرانه تر کردن 
لحن خود در قبال ایران است. ترامپ هفته 
گذشته اعالم کرد که ممکن است در نهایت 
از برجام خارج شود که این می تواند به معنای 
وضع مجدد برخی از تحریم ها علیه ایران باشد.

در نتیجه این تغییر خط مشی دولت آمریکا 
برخی شرکت هایی که قبال در ایران سرمایه 
رویکرد  که  اند  گفته  بودند  کرده  گذاری 
»صبر و انتظار« را در پیش خواهند گرفت. 
از جمله این شرکت ها می توان به شرکت 
یونانی میتیلینوس اشاره کرد که یک مجتمع 
برق خورشیدی ۱۰ مگاواتی در ایران احداث 
کرده است. آنتیگونی فاکو، سخنگوی شرکت 
میتیلینوس گفت: »ما قبل از آغاز هر پروژه 
تحوالت  رصد  حال  در  ایران  در  جدیدی 

هستیم.«
برخی دیگر از جمله شرکت های کرکاس و 
جی آر آی گفته اند به سرمایه گذاری خود 
در ایران ادامه خواهند داد. گربن پک، یکی 
از موسسات شرکت جی آر آی در این باره 
گفت: »ما استراتژی مان در قبال ایران را تغییر 

نخواهیم داد.«

پیش بینی رشد ۷ برابری تولید برق تجدیدپذیر در ایران 
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 دخالت دولت در اقتصاد مانع
 توسعه صادرات است

در  ما  انتظارات  معادن مجلس، گفت:  و  عضو کمیسیون صنایع 
نشده  عملیاتی  اقتصاد  چرخه  در  خارجی  سرمایه گذاری  زمینه 
مناسب  دوازدهم  دولت  اقتصادی  رشد  شده،  موجب  امر  این  و 
چرا  اینکه  درباره  ملت  خانه  با  گفتگو  در  گرمابی  نباشد. حمید 
اقتصاد در نیمه اول سال انتظارات را برآورد نکرده، گفت: یکی 
به طور  اقتصادی  حوزه  در  بین الملل  ارتباطات  توسعه  موانع  از 
اجرایی  عدم  درباره  آمریکایی های  کارشکنی  با  مرتبط  مستقیم 
قرارداد بین المللی برجام است. وی تصریح کرد: انتظارات ما در 
زمینه سرمایه گذاری خارجی در چرخه اقتصاد عملیاتی نشده و 
بی تأثیر  دولت  اقتصادی  انتظار  مورد  رشد  عدم  در  نیز  امر  این 

نیست.
 

گرانی های ۶درصدی قابل قبول است

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، نوسانات 
با تاکید بر اینکه برخی از کسبه از التهاب بازار سوء استفاده می 
دانست.  شهرام  تاثیر  بی  را  اقالم  گرانی  در  ارز  نوسانات  کنند، 
میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
یا  صنف  حاضر  حال  در  اینکه  بر  تاکید  با  کنندگان  مصرف  از 
پایش  با  ما  گفت:  نیست  کشور  در  بازارسازی  حال  در  گروهی 
مصرف  حقوق  از  بازار  از  صیانت  با  تا  تالشیم  در  مستمر  های 
از  قنل  به  آنالین  اقتصاد  گزارش  کنیم.به  حمایت  کنندگان 
مختلف  های  مکان  و  ها  زمان  در  ما  افزود:  تسنیم،میرآخورلو 
شاهد برهم خوردن بازار هستیم از جمله در بازار شب عید، ماه 
مبارک رمضان و یا بازار خرید لوازم التحریر در زمان بازگشایی 
مدارس که برخی با احتکار و به دلیل تب باالی تقاضا خواستار 
برهم خوردن بازار هستند. او در با تاکید براینکه سازمان حمایت 
افزود:  کند  نمی  ای  مقابله  ها  قیمت  منطقی  افزایش  با  هرگز 
سازمان حمایت با افزایش یک شبه قیمت اقالم به شدت برخورد 
می کند، لذا افزایش قیمت ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل 
قبول است اما بیش از این بعد از بررسی ادله و با کسب مجوز از 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان بالمانع خواهد بود.
  

 وضعیت نامطلوب رعایت حداقل استانداردها
 در خودروسازی

رعایت  است  معتقد  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
حداقل استانداردها در محصوالت داخلی، مطلوب صنعت خودرو 
ایران نیست. سیدمهدی مقدسی در گفتگو با خبر خودرو اظهار 
نیاز  و   استانداردها  و سازمان  الزامات دولت  به  توجه  با  داشت: 
امروز بازار داخل ، الزم است خودروسازان در زمینه ارتقاء کیفیت 
و استاندارد خودروها تالش و برنامه ریزی جدی نمایند. وی تاکید 
تولید  در  کمی  توسعه  به  اینکه  برای  خودروسازان  امروز  کرد: 
افزایش استانداردهای  ارتقاء کیفی و  باید نسبت به  یابند  دست 
تعیین شده مبادرت ورزند تا بیشترین تقاضا را از سوی مشتریان 
داخلی شاهد باشیم. وی افزود: هر چند برای ارتقاء استانداردهای 
تولید و کیفیت در صنعت خودرو الزم است که خودروسازان در 
حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری بیشتری نمایند چرا که با 
تولیدات  از  برخی  در  استانداردها  از  برخی  افزایش  امروز  توجه 
پاسخ گو نبوده و باید نسبت به طراحی و تولیدات جدید اقدامات 

گسترده تری صورت گیرد.
 

 تولید چند سواری متوقف شد

شهریور ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی 
 C3۰ متوقف شد. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس
اتوماتیک و MT VELA V۵ محصوالت شرکت خودروسازی 
راین با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و به ترتیب از ۱4 و ۱۸6 

دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر رسید. 
تولید ام وی ام ۱۱۰ اس، ام وی ام ۵3۰ و ام وی ام ۵۵۰ محصوالت 
خودروسازی مدیران نیز متوقف شده و به ترتیب از ۲، ۱ و ۲4۰ 
شهریور  یافت.  کاهش  صفر  به   ۱39۵ ماه  شهریور  در  دستگاه 
ماه امسال تولید آسا B۵۰ محصول گروه بهمن نیز ۱۰۰ درصد 
به  گذشته  سال  ماه  شهریور  در  دستگاه   ۲4 از  و  یافته  کاهش 

صفر رسید.
 

  سال ۹۹، سال جهش صادارتی
 محصوالت ایران

معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه در بیش از 
سال  گفت:  است،  اعتبار  دارای  ایران  استاندار  جهان  کشور   9۰

۱399 سال جهش صادراتی ما در دنیا خواهد بود. 
نظام  تمرکز  بیشتر  کرد:  اظهار  شیرازی  سنجابی  جهانبخش 
استانداردسازی کشور بر روی استانداردسازی کاال است. یکی از 
اشتباهات ما این است که در نظام استانداردسازی، استانداردسازی 

و کیفیت را به جای هم در نظر می گیریم. 
و  رضایتمندی  به  استانداردسازی  در  که  مادامی  افزود:  وی 
انتظارات مصرف کننده توجه نکنیم، موفق نخواهیم بود. سنجابی 
که  کشورهایی  که  داد  نشان  جهانی  تحقیقات  گفت:  شیرازی 
توسعه پیدا کردند سه موضوع استانداردسازی، مدیریت کیفیت و 

رقابت پذیری را مدنظر گرفتند.

ناامنی شغلی1٢.5میلیون کارگر

در حالی قراردادهای موقت در بین نیروی کار 
به دلیل خالء های قانونی روز به روز در حال 
و  میلیون   ۱3 امروز حدود  که  است  افزایش 
3۵۰ هزار نفر از کارگران با قرارداد موقت کار 
می کنند.قراردادهای موقت با نیروی کار، هر 
روز  به  روز  اما  نیست؛  چند موضوع جدیدی 
در حال گسترش است؛ به این معنا که امنیت 
شغلی نیروی کار نیز، رو به افول بوده و آنگونه 
که آمار تشکل های رسمی کارگری که بارها 
اعالم شده نیز نشان می دهد ،امروز فقط کمتر 
۵ درصد از نیروی کار کشور، با قرارداد دائم 
درصد   9۵ از  بیش  عبارتی  به  می کنند؛  کار 
کارگر،  و  کارفرما  بین  کار  قراردادهای  از 
 ۱3 حدود  حاضر،  حال  است.در  »موقت« 
میلیون کارگر بیمه شده تحت پوشش تامین 
اجتماعی در کشور وجود دارد که با محاسبه 
سهم 9۵ درصدی قراردادهای موقت، می توان 
گفت امروز حدود ۱۲ میلیون و 3۵۰ هزار نفر 
از کارگران، با قراردادهای موقت کار فعالیت 
می کنند و فقط حدود 6۵۰ نفر، با قراردادهای 
دائم مشغول به کار هستند؛ با این حال، امروز 
۱۲.۵ میلیون نفر از نیروی کار کشور، امنیت 
زیادی  روانی  آثار  می تواند  که  ندارند  شغلی 
به  اجتماعی،  بُعد  از  هم  و  فردی  بُعد  از  هم 

نیروی کار و جامعه تحمیل کند
 

 شماره گذاری خودروهای 
پرمصرف از سر گرفته شد

با ابالغ مصوبه هیات دولت به پلیس راهنمایی 
و رانندگی شماره گذاری خودروهای پرمصرف 
گرفته  سر  از  مهر(   ۲۷ )پنجشنبه  امروز  از 
حدود  دولت  ایسنا،  هیات  گزارش  به  شد. 
برای  را  جدیدی  دستورالعمل  پیش  ماه  دو 
داخلی  و  وارداتی  خودروهای  شماره گذاری 
مصوب  فرسوده  خودروهای  اسقاط  ازای  به 
داخلی  خودروسازان  مصوبه  این  طبق  کرد. 
شماره گذاری  و  تولید  ازای  به  شدند  ملزم 
 ۸.۵ سوخت  مصرف  با  سواری  خودروهای 
لیتر و بیشتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط 
کنند. پس از ابالغ این مصوبه اما وزیر جدید 
صنعت، معدن و تجارت در اولین روز فعالیت 
خود در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری 
عوارض  از  خودروسازان  معافیت  خواستار 

تولید خودروهای پرمصرف شد.
 

  رشد 1٠ برابری جمع آوری 
کاالی قاچاق

و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  رئیس 
آوری  جمع  شدن  برابر   ۱۰ از  تولیدکنندگان 
از شبکه عرضه در سال 9۵ در  قاچاق  کاالی 
افزود:  نوابی  محمود  داد.  خبر   94 با  مقایسه 
سامانه ۱۲4 آماده دریافت گزارش عرضه کاالی 
این  با دریافت  از سوی مردم است که  قاچاق 
سازمان  کمک  با  حمایت  سازمان  گزارش ها 
تعزیرات برای جمع آوری کاالی قاچاق و جریمه 
واحد متخلف اقدام خواهد کرد. وی برخورد با 
حمایت  سازمان  اول  اولویت  را  قاچاق  کاالی 
دانست و گفت: مصرف کنندگان می توانند در 
صورت نارضایتی از هر کاالیی و کیفیت و کمیت 
خدمات پس از فروش و قیمت؛ شکایات خود را 

اعالم کنند.
 

  برای توسعه صادرات نقشه 
راه نداریم

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از افت وزنی 
امسال  اول  ماه  شش  در  صادرات  ارزشی  و 
برای  نقشه راهی  خبر داد و تصریح کرد که 
توسعه صادرات وجود ندارد و صرفا یک سلسه 
اقدامات موردی و مقطعی برای صادرات انجام 

می شود. 
و  صادرات  وضعیت  درباره  سلطانی  پدرام 
مهمترین موانع توسعه آن اظهار کرد: آمارهای 
موجود حاکی از این است که صادرات کشور در 
نیمه نخست سال جاری از نظر وزنی سه درصد 
و از نظر ارزشی چهار درصد افت داشته است. 
وی با بیان اینکه روند توسعه و رشد صادرات 
ادامه داد:  مدتی است که متوقف شده است، 
صادرات  توسعه  برای  سیاستی  دولت  اصوال 

ندارد.

خبر خبر

به گزارش خبرنگار زمان- مریم بهنام راد: 
رییس جمهور گفت: جمهوری  اول  معاون 
اسالمی ایران به عنوان مبتکر اتحاد جهانی 
و  گفتگو  افراطی گری،  و  خشونت  علیه 
مذاکره را بر مبنای منافع مشترک و راهبرد 
بحران  فصل  و  حل  مسیر  تنها  برد-برد 
اسحاق  می داند.  ای  منطقه  و  جهانی  های 
جهانگیری در نهمین اجالس سران سازمان 
استانبول  اقتصادی دی-۸ که در  همکاری 
ترکیه برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت 
که متن کامل این سخنان بدین شرح است.

از  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  نام  به 
اجالس  نهمین  برگزاری  ایران  ملت  سوی 
و  دی-۸  اقتصادی  همکاری  سازمان  سران 
را  سازمان  این  تاسیس  سالگرد  بیستمین 
می گویم. تبریک  صمیمانه  اعضا  تمامی  به 

از دولت و ملت دوست و برادر ترکیه برای 
از  و  مهم  اجالس  این  برپایی  و  میزبانی 
به  پاکستان  اسالمی  جمهوری  تالشهای 
گذشته  سال   ۵ در  سازمان  ریاست  خاطر 
قدردانی می کنم و برای جمهوری ترکیه در 
مسئولیت ریاست دوره پیش رو آرزوی توفیق 
دولت ها،  و  کشورها  محترم  .روسای  دارم 
مسائل،  با  کنونی  محترم،جهان  اعضای 
مختلفی  چالش های  و  تهدیدها  بحران ها، 
رو به روست که به نظر ما می توان پیدایش 
تأثیر  تحت  را  آمیز  مخاطره  وضعیت  این 
سیاست های  اعمال  دانست:  مهم  عامل  دو 
سلطه گرانه و مداخله گرایانه جهانی از سویی 
و رشد افراطی گری و خشونت های منطقه ای 
از سوی دیگر.این دو پدیده سیاسی با هیچ 
یک از تحوالت و واقعیت های جهان و منطقه 
سازگار نیست. عصر ما،  عصر توسعه دانش ها 
بیداری  و  آگاهی  نوین،  عصر  فناوری های  و 
ملت ها،  عصر رشد مردم ساالری و تمایل به 
همزیستی در جهان متنوع و چند فرهنگی 
سیاق  و  به سبک  گرایی  یکجانبه  نه  است، 
دوران استعمار و نه افراطی گری و خشونت 

به نام قومیت و ملیت و مذهب.
ما باید با هم بکوشیم که به جای یک جانبه 
گرایی غالب، چند جانبه گرایی و به جای اراده 
سیاست های  زور،  به  معطوف  جهانی  های 

مبتنی بر گفتگو و به جای مداخله جویی های 
سیاسی و جهانی همکاری های توسعه ای و 

منطقه ای شکل بگیرد.
تفرقه، خشونت و تروریسم در همه جا و به 
اسالم  در جهان  و  است  نامی خطرناک  هر 
و به نام دین، قومیت و ملیت خطرناک تر. 
ما مفتخر به داشتن دین، فرهنگ و تمدنی 
اخالق،  محبت،  رحمت،  مبشر  که  هستیم 
نام  به  اسالم،  نام  به  است.  آزادی  و  عدالت 
مذاهب  همه  نام  به  سنی،  نام  به  شیعه، 
در  ابراهیمی  ادیان  همه  نام  به  و  اسالمی 
بایستیم.  تروریسم  و  خشونت  تفرقه،  برابر 
گری،  داعشی  و  داعش  با  مقابله  برای  باید 
جنگ  و  تفرقه  گری،  افراطی  و  خشونت 
هم نظر و همراه شویم.همه ما باید در برابر 
سیاست های سلطه گرایانه و افراطی دولت 
کنونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 
سیاست  این  که  نگذاریم  و  باشیم  حساس 
های مداخله گرایانه، موجب تشدید خشونت 
و افراطی گری و تفرقه در جهان اسالم شود. 
نگذاریم که راه حل های خشونت گرایانه و 
نظامی گری به جای راه حل های گفتگویی 
و سیاسی بنشینند و مردم بیگناه و مسلمان 
و سرزمین های اسالمی را در معرض کشتار 
جهان  امروز  دهند.متاسفانه  قرار  نابودی  و 
متعددی  تهدیدهای  و  مخاطرات  با  اسالم 

روبرو است. از یک سو مردم مظلوم فلسطین، 
آتش  در  بحرین  یمن،  افغانستان،  عراق، 
جنگ، منازعه و خشونت می سوزند و مردم 
نسل  گرفتار  میانمار  روهینگیایی  مسلمان 
کشی و افراطی گری هستند و از سوی دیگر 
برگزاری همه پرسی غیرقانونی اخیر در اقلیم 
کردستان عراق، یکپارچگی ملی کشور عراق 
و ثبات و امنیت منطقه و تأمین عملی حقوق 
و  برادران  جانبه  همه  توسعه  حق  جمله  از 
است.  انداخته  مخاطره  به  را  کرد  خواهران 
همه این مخاطرات و تهدیدها، هماهنگی و 
المللی  بین  و  منطقه ای  سطح  در  همراهی 
را طلب می کند.جمهوری اسالمی ایران به 
اتحاد جهانی علیه خشونت و  عنوان مبتکر 
مبنای  بر  را  مذاکره  و  گفتگو  افراطی گری، 
منافع مشترک و راهبرد برد-برد تنها مسیر 
منطقه  و  جهانی  های  بحران  فصل  و  حل 
سازمان  بیست سال گذشته  می داند.طی  ای 
و  تالشها  شاهد  دی۸-  اقتصادی  همکاری 
دادن  سامان  جهت  در  و  بوده  ابتکارهایی 
سلسله  گروهی  درون  معنی دار  همکاریهای 

توافق ها و اقداماتی را نهایی کرده است.
افق  که  آن  راه  نقشه  و  انداز  چشم  سند 
باید  است.  داده  قرار  ما  فراروی  را  روشنی 
با اجرایی کردن هر یک از توافق ها و ایجاد 
اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدهای سیاسی و 

اقتصادی منطقه ای، مجموعه ای تأثیرگذار در 
معادالت منطقه ای و بین المللی ایجاد کنیم.

راه  پیشرفت  و  توسعه  مسیر  تردید  بدون 
پرفراز و نشیبی است که کشورها و دولتها 
به تنهایی قادر به پیمودن آن نیستند. این 
با  کشورها  تعامل  و  همکاری  نیازمند  راه 
زمینه هاست.سازمان  تمامی  در  یکدیگر 
از  بهره گیری  با  دی۸-  اقتصادی  همکاری 
عضو  کشورهای  توانمندیهای  و  استعدادها 
و  توسعه  برای  مناسبی  و ظرفیت  زمینه  از 
راه  در  ج.ا.ایران  است.  برخوردار  پیشرفت 
رسیدن به اهداف سازمان، به مانند گذشته، 
این فرآیند  از هیچ کوشش و مساعدتی در 
فروگذار نخواهد کرد.ج.ا.ایران با برخورداری 
از بزرگترین ذخایر گاز و نفت جهان آمادگی 
دارد تا در قالب یک همکاری بلند مدت به 
امنیت انرژی جهانی کمک کند و با سرمایه 
حمل  زیرساخت های  در  مشترک  گذاری 
ظرفیت  جاده ای  و  ریلی   ، دریائی  نقل  و 
کریدورهای ترانزیت بین المللی را ارتقا دهد.

رشد  کم نظیر  ظرفیت های  از  ایران  اقتصاد 
در  موضوع  این   . است  برخوردار  توسعه  و 
نهایی  در  ایران  سیاسی  موفقیت های  کنار 
ساختن برجام و تصویب معاهده های مناسب 
بین المللی، رفع تحریم های غیرقانونی و جلب 
به  تا  است  شده  باعث  جهانی  حمایت های 
جهانی  جنگ طلب  جریان های  خواست  رغم 
قدرتی مطمئن  عنوان  به  ایران  منطقه ای،  و 
و با ثبات با اقتصادی بالنده در جهان ظاهر 
شود. امیدوارم با استفاده از این فرصت و در 
درون  جانبه  چند  و  دو  همکاری های  قالب 
گروهی،  همکاری های عمیق تر و گسترده تری 
را به کمک یکایک شما پیش ببریم.جمهوری 
اسالمی ایران خود را رقیب هیچ کشوری در 
منطقه نمی داند و توانمندی همه کشورهای 
جهان  قدرت  و  خود  توانمندی  را  مسلمان 
اسالم را قدرت جهان پیش رو می داند. صلح 
برای همه،  توسعه برای همه و بالندگی برای 
همه، جهانی امن و مطمئن و عاری از خشونت 
و افراطی گری و تفرقه می سازد باید با هم به 
سوی ساختن جهانی این چنینی پیش برویم.
mehr_behnamrad@yahoo.com
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لزوم ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدها

اطالعات  براساس  تجارت:  صنعت،  گروه 
سرمایه گذاری های  خصوص  در  شده  اعالم 
خارجی مصوب در بخش صنعت و معدن، 
در سال ۱39۵ بیشترین و در سال ۱393 
در  خارجی  سرمایه گذاری  حجم  کمترین 
براساس  است.  گرفته  قرار  نظر  مد  کشور 
تجارت  و  معدن  صنعت،    وزارت  اطالعات 
در  مصوب  خارجی  سرمایه گذاری  میزان 
بخش صنعت و معدن طی سال های ۱39۰ 
حجم  ترتیب  به  که  شده  اعالم   ۱39۵ تا 
سال  در  مصوب  خارجی  سرمایه گذاری 
۱39۰ معادل ۱۵9۷ میلیون دالر، در سال 
۱39۱ معادل ۲۲6۰ میلیون دالر، در سال 
درسال  دالر،  میلیون  معادل ۱۱۰۲   ۱39۲
سال  در  دالر،  میلیون  معادل ۷۱۵   ۱393
۱394 معادل ۲۸۵۸ میلیون دالر و طی ۱۰ 
ماهه سال ۱39۵ معادل 49۷۷ میلیون دالر 

بوده است.
با این حال با خروج کشور از لیست تحریم ها، 
سال های  در  وارده  خسارات  جبران  لزوم 
که  می شود  احساس  پیش  از  بیش  تحریم 
مستقیم  سرمایه گذار  جذب  بین  این  در 
خارجی به ویژه در بخش صنعت و معدن که 
با پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی در کشور 
همراه است، باید در دستور کار قرار گیرد. 
در سال ۱39۵ میزان جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن 
بنابر  که  بوده  دالر  میلیارد   ۰.۷ معادل 
توسط  گرفته  صورت  کمی  هدف گذاری 
معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
و تجارت قرار بر این است که این میزان با 
افزایش ۱۰ برابر به رقمی معادل ۷ میلیارد 

شرایط  دلیل  برسد.به  در سال ۱4۰۰  دالر 
سال  از  قبل  تحریم  دوران  در  آمده  پیش 
جهت  فراوانی  مسائل  و  مشکالت   ۱39۲
به  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب 
ویژه در بخش صنعت کشور وجود داشت به 
گونه ای که در این سال شاهد کاهش جذب 
برای سومین  میزان سرمایه گذاری خارجی 
سال پیاپی بودیم. و با به سرانجام رسیدن 
برجام رفته رفته بارقه های امید جهت جذب 
سرمایه گذاری خارجی چه در بخش صنعت و 
چه در بخش معدن با توجه به پتانسیل های 
موجود در این حوزه ها به وجود آمد هر چند 
که این مسئله نیازمند گذشت زمان، جذب 
اعتماد سرمایه گذاران خارجی و حل و فصل 
مشکالت بانکی بین ایران و سایر کشورها بود 
اما شاهد توفیق جدی در این زمینه نبودیم 
هرچند که این مسئله دور از انتظار نیز به نظر 
نمی رسید.با این همه در دوران پساتحریم که 
انتظار می رود وضعیت اقتصادی کشور رو به 
بهبود حرکت کند، همچنان شاهد ریسک 
ناشفاف  محیط  و  داخل  در  سرمایه گذاری 
به  هستیم  خارجی ها  برای  سرمایه گذاری 
موجود  بورکراسی های  دلیل  به  که  نحوی 
در کشور کماکان بستر و آمادگی الزم برای 
حضور سرمایه گذار خارجی وجود ندارد عالوه 
بر این ابهامات موجود نیز در برخی موارد نیز 
مانع جدی برای جذب سرمایه گذار خارجی 
ماند  منتظر  باید  بنابراین  می رود.  شمار  به 
گذشت  با  برابری   ۱۰ وعده  این  آیا  دید  و 
چهارسال از روی کار آمدن دولت دوازدهم 
در سال ۱4۰۰ محقق خواهد شد و صنایع 
با کمک دولت خواهند  معادن در کشور  و 

توانست با جذب سرمایه ۷ میلیارد دالری از 
سوی شرکت های خارجی گام های مهمی در 

این دو بخش بردارند.
صنعت،  وزارت  که  آنطور  حال  همین  در 
از  پس  است،  کرده  اعالم  تجارت  و  معدن 
سرمایه گذاری  حجم  با  طرح   ۱۲۰ برجام 
در  دالر  میلیون   39۰ و  میلیارد  هفت 
تصویب  به  تجارت  و  معدن  بخش صنعت، 
از  درصدی  سهم 3۷  بخش  این  که  رسید 
کشور  خارجی  گذاری  سرمایه  حجم  کل 
ابتدای فعالیت  از  به خود اختصاص داد.  را 
با  طرح   ۲۱4 تاکنون  امید  و  تدبیر  دولت 
و  میلیارد   ۸ خارجی  سرمایه گذاری  حجم 
۸4۰ میلیون دالر در بخش صنعت، معدن 
و تجارت مورد تصویب هیأت سرمایه گذاری 
اجرا،  آن  طرح  که 94  گرفته  قرار  خارجی 
 ۱۲۰ و  رسیده  بهره برداری  به  و  راه اندازی 

طرح در مراحل اجرایی است.
با توجه به اینکه تعداد طرح هایی که در کل 
بخش های اقتصادی کشور در این بازه زمانی 
)شهریور 9۲ تاکنون( به تصویب رسید، 346 
میلیارد  گذاری ۲4  سرمایه  میزان  با  طرح 
صنعت،  بخش  بود،  دالر  میلیون   9۵۰ و 
معدن و تجارت سهم 3۵ درصدی از حجم 
سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص 
داد. همچنین پس از برجام و تا پایان نیمه 
حجم  با  طرح   ۱۲۰ امسال  ماه  مهر  اول 
سرمایه گذاری ۷ میلیارد و 39۰ میلیون دالر 
مورد تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی 
قرار گرفته که 4۵ طرح آن به بهره برداری 
مراحل  انجام  حال  در  طرح   ۷۵ و  رسیده 

اجرایی است.

در این بازه زمانی )۲۵ دی ماه 94 تاکنون( 
 ۲۰ گذاری  سرمایه  میزان  با  طرح   ۲4۸
میلیارد و 4۰ میلیون دالر در کل بخش های 
صنعت،  که  شد  مصوب  کشور  اقتصادی 
آن  از  درصدی   3۷ سهم  تجارت  و  معدن 
داشت.  در دولت یازدهم ۱96 طرح با میزان 
و  میلیارد  هفت  خارجی  گذاری  سرمایه 
۷4۰ میلیون دالر در بخش صنعت، معدن 
و تجارت مصوب شد که ۸9 طرح آن به بهره 
برداری رسید و ۱۰۷ طرح دیگر هم اکنون 
در حال اجرا است. از سوی دیگر از ابتدای 
میزان  با  طرح   ۱۸ تاکنون  دوازدهم  دولت 
سرمایه گذاری خارجی بیش از یک میلیارد 
پنج  که  است  رسیده  تصویب  به  دالری 
طرح آن با خرید سهام و یا افزایش سرمایه 
موجود شرکت به بهره برداری رسیده و ۱3 
اساس  اجرا است.براین  طرح دیگر در حال 
و  عراق  آلمان،  چین،  اسپانیا،  کشورهای 
ایرلند به ترتیب پنج کشور نخست از لحاظ 
بیشترین حجم سرمایه گذاری و کشورهای 
افغانستان، ترکیه، چین، امارات و آلمان به 
تعداد  لحاظ  از  نخست  کشور  پنج  ترتیب 
بودند. همچنین محصوالت  سرمایه گذاری 
پلیمری، فلزات و مصنوعات چوبی، تجارت، 
ترتیب  به  معادن  استخراج  و  نیرومحرکه 
سرمایه  حجم  لحاظ  از  نخست  گروه  پنج 
پذیری بودند. از لحاظ تعداد سرمایه پذیری 
نیز محصوالت پلیمری، فلزات و مصنوعات 
و  سازی  ماشین  غذایی،  محصوالت  چوبی، 
کانی  محصوالت  همچنین  و  آن  تجهیزات 
غیرفلزی به ترتیب بیشترین تعداد سرمایه 

پذیری را به خود اختصاص دادند.

  پنج کشور نخست سرمایه گذاردر ایران کدامند ؟

حجم سرمایه گذاری بیش از 7 میلیارد دالری در پسابرجام

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به اینکه اقتصاد ایران با ۱۱ مشکل ریشه ای مواجه 
سخنرانی  مشکالت  این  علیرغم  گفت:  است، 
نداشت. ایران  اقتصاد  بر  تأثیری  هیچ  ترامپ 

ترامپ  اخیر  مورد سخنرانی  در  آل اسحاق  یحیی 
که  کنیم  فکر  اگر  گفت:  آمریکا  جمهور  رئیس 
ترامپ فردی بی فکر و بی برنامه است باید بگویم 
که اینگونه نیست بلکه وی به عنوان بازیگر یک 

استراتژی تعریف شده است
با  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
اشاره به اینکه بیش از 6 هزار اندیشکده در آمریکا 
وجود دارد، گفت: تمام دولت هایی که در آمریکا 
سر کار می آیند از نظر فکری، مدیریتی و انسانی 
کارشناس  هستند.این  اندیشکده ها  این  محصول 
جمهور  رئیس  بنابراین  داشت:  بیان  اقتصادی 

اندیشکده ها  این  سخنگوی  هم  آمریکا  منتخب 
انتخاب  آنها  اکیپ  از  هم  را  نیروهایش  و  است 
می کند.وی با بیان اینکه تصور ترامپ این بود که 
می تواند  با جهان  برخورد جدید  و  اشتلم  یک  با 
یک  با  دنیا  از  که  کند  ایجاد  دنیا  در  را  فضایی 
شیوه جدید اخاذی کند، گفت: فکر می کرد همان 
برخوردهایی را که با عربستان، ناتو و نفتا و امثال 
باشد.آل  داشته  هم  ایران  با  می تواند  داشته  آن 
اگر  فکر می کرد  ترامپ   : فارس گفت  به  اسحاق 
در مقابل ایران هم حرف های گنده گنده بزند و 
همان فضایی را که در مقابل کره شمالی و امثال 
آن دارد در مقابل ما هم داشته باشد می تواند از 
نتیجه عکس  وی  اقدام  اتفاقا  که  کند  اخاذی  ما 
با  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  داد.عضو هیات 
تأکید بر اینکه صحبت های ترامپ هیچ تأثیری در 

این صحبت ها  گفت:  است،  نداشته  ایران  اقتصاد 
نه تنها تاثیری در نرخ دالر نداشت بلکه بر روی 
بورس هم اثر گذار نبود و حتی سمینارهای تجاری 
هفته  عراق  و  ایران  تجاری  سمینار  جمله  از  ما 
برگزار  زیاد  استقبال  با  و  باشکوه  بسیار  گذشته 

پروردگار  لطف  به  دشمن  اینکه  بیان  با  شد.وی 
اظهار  ندارد،  ایران  مردم  و  ایران  از  شناختی 
بسیار  ما  برای  شناخت  عدم  این  البته  داشت: 
ما  ملت  اینکه  بر  تاکید  با  اسحاق  است.آل  مفید 
کنار  را  اختالفات  همه  بیرونی  تهدید  مقابل  در 

می گذارند و همه علیه آن تهدید با یکدیگر متحد 
و  سپاه  بین  می خواست  ترامپ  گفت:  می شوند، 
دولت، بین مردم و حاکمیت اختالف بیاندازد اما 
نتیجه سخنرانی ترامپ برعکس شد و حوزه های 
مختلف نشان دادند که متحدند و علیه تهدیدات 
خارجی یکی می شوند.عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران با بیان اینکه تصور ترامپ این بود 
از برجام در  باز هم می تواند مانند دوره قبل  که 
باشد،  تأثیرگذار  ایران  به  حوزه بین المللی نسبت 
نگرفت.وی  نتیجه  هم  حوزه  این  در  اتفاقا  گفت: 
هرجا  تاکنون  پیش  سال   4۰ از  داشت:  اظهار 
داده اند  هم  دست  به  دست  همه  بوده  تهدیدی 
دشمن  مقابل  در  و  دیده اند  دشمن  را  دشمن  و 
اختالفات را کنار گذاشته اند و شاخص های اصلی 
انقالب را محور قرار داده اند و بر این اساس جلو 
بیان  با  اسحاق  شده اند.آل  هم  موفق  و  رفته اند 
اقتصاد  در  ریشه ای  و  جدی  مشکل   ۱۱ اینکه 
بیکاری،  مشکالت  این  گفت:  دارد،  وجود  کشور 
رکود، معیشت مردم، نظام بانکی، محیط زیست، 
بازنشستگی،  صندوق های  حاشیه نشینی ها،  آب، 

قاچاق، عقب افتادگی در اجرای اصل 44 و سرعت 
علیرغم  اما  است  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  پایین 
خارجی  تهدیدات  مقابل  در  همه  مشکالت  این 
هیات  نمی دهند.عضو  نفوذ  اجازه  و  می ایستند 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارائه پیشنهادی 
از  سیاسی  احزاب  همه  گفت:  سیاسی  احزاب  به 
جمله اصالح طلب ها، اصولگراها، اعتدالیون و امثال 
آنها در این شرایط یک بیانیه مشترک با این محتوا 
صادر کنند و اعالم کنند که در مقابل تهدیدات 
اینکه  بیان  با  هستیم.وی  یکی  به  دست  بیرونی 
اختالفات احزاب سیاسی سرجای خودش اما در 
کنند  اعالم  بیانیه  از طریق  بیرونی  تهدید  مقابل 
که متحد هستند، گفت: این کار باطل السحر همه 
نقشه هایی است که علیه ایران کشیده می شود و 
قطعا حمایت مردمی را هم در پی خواهد داشت.

آل اسحاق با بیان اینکه باید نمود اتحاد را نشان 
خود  از  مهم تر  اتحاد  یک  نمود  گفت:  دهیم، 
اتحاد هست و حاال تا انتخابات هم ۲ سال دیگر 
مانده است و در آن زمان دوباره احزاب کارهای 

خودشان را انجام دهند. 

آل اسحاق مطرح کرد:

11 مشکل ریشه ای اقتصاد ایران



اذان صبح 4/49   طلوع آفتاب 6/13 
اذان ظهر 11/50  اذان مغرب 17/44

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی:34                       رتبه آگهی ها:5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

فاتح  نمی توانید  خود  بر  تسلط  بدون  شما 
دیگران باشید.

 کیم وو چونگ

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه ی کیست؟ 
 جان ما سوخت بپرسید که جانانه ی کیست؟

حالیا خانه برانداز دل و دین من است 
 تا در آغوش که می ُخسبد و همخانه ی کیست؟

امروز با حافظ

 گرامیداشت منصوره اتحادیه 
در یازدهمین دوره عصر کتاب

کتاب  خانه  موسسه 
یازدهمین  در 
کتاب  عصر  دوره 
آبان(  )اول  دوشنبه 
اتحادیه،  منصوره  از 
استاد  و  نویسنده 
می  تقدیر  تاریخ 

کند.
پیام  گزارش   به 
در  کتاب،  خانه  عمومي  روابط  از  زمان 
خدمات  از  کتاب  عصر  دوره  یازدهمین 
جمعي  حضور  با  اتحادیه   منصوره  فرهنگي 
از فرهیختگان و اهالي قلم در موسسه خانه 

کتاب تقدیر مي شود.
سال  اسفند  هشتم  در  اتحادیه  منصوره 
دورة  شد.  متولد  شمسي  ۱3۱۲هجري 
و  رفت  انگلستان  به  را  خود  متوسطه 
انتخاب  با  را  دانشگاهي  عالي  تحصیالت 
سال  در  و  گذراند  اسکاتلند  در  تاریخ  رشته 
از  ۱33۵ موفق به اخذ درجه فوق لیسانس 
دانشگاه ادینبورگ گردید و به دنبال آن در 
دانشگاه تهران با سمت مربي استخدام شد. 
سال ۱3۵6 براي گذراندن  دوره دکترا عازم 
دکتراي  دریافت  به  موفق  و  شد  اسکاتلند  

تاریخ از دانشگاه ادینبورگ شد.
وي در سال ۱36۲ انتشارات»تاریخ ایران« را 
تاریخي  تاسیس کرد و فعالیت هاي علمي و 
خود را گسترش داد. تالیف و انتشار ده ها اثر 
تاریخي حاصل سال ها فعالیت علمي او است 
که از جمله آنها مي توان به تدوین کتاب هاي 
تاریخ غفاري،خاطرات و اسناد حسینقلي خان 
مجموعه  از  گزیده اي  مافي،  السلطنه  نظام 
اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما ، پیدایش 
شیوه  مشروطیت،  سیاسي  احزاب  تحول  و 
اشاره  و...  است  طهران  اینجا  نگاري،  تاریخ 

کرد.
این در سلسله  از  پیش  موسسه خانه کتاب 
آذرنوش،  آذرتاش  از  کتاب  عصر  برنامه هاي 
دمیرچي،  اسمعیل  سیداحمدوکیلیان، 
غالمحسین  امیري،  مهدوي  محمدعلي 
صدري افشار، عبداهلل کوثري، الریش مارزلف، 

نوش آفرین انصاري و... تقدیر کرده است.
برنامه عصر کتاب ویژه گرامیداشت منصوره 
اتحادیه، دوشنبه)اول آبان( ساعت ۱6:3۰ در 
نشاني  به  کتاب  خانه  موسسه  کتاب  سراي 
خیابان انقالب، بین خیابان فلسطین جنوبي 
شماره  جنوبي،  مظفر  برادران  خیابان  و 
برگزار   ۲ منفي  طبقه  کتاب،  خانه   ،۱۰۸۰

خواهد شد.

د            ر د            نیای کتاب

عرصه  در  اتفاق شاخص   شاهد چند  هفته گذشته  در 
تئاتر بودیم که مرور آن خالی از لطف نیست.

از رکوردشکنی فروش تئاتر ایران تا حضور معرکه گیران 
در قلب تئاتر کشوربه گزارش خبرنگار  حوزه تئاتر گروه 
این هفته،  تئاتر در  باشگاه خبرنگاران جوان؛  فرهنگی 
را شاهد  برانگیزی  تأمل  رویدادهای خوب و همچنین 

بود.
از نشست خبری هجدهمین تئاتر تجربه و مژده از آینده 
مسابقات  دوره  دومین  برگزاری  جشنواره،  این  روشن 
برای  معرکه گیران  تا حضور  مقتل خوانی«  ملی»آیین 
مارگیری در مجموعه تئاتر شهر و حضور دوباره و البته 
هم  باز  تئاتر!  بر صحنه  سینمایی  روزافزون چهره های 
هفته ای پربار و البته شلوغ برای هنر تئاتر کشور را رقم 
زد. رویدادهایی که این روزها بر خروجی خبرگزاری ها 
مخاطبان  ولی  نبود  واکنش برانگیز  شاید  گرفت،  قرار 
بسیاری را به خود جذب کرد. مرور این رویدادها خالی 

از لطف نیست، پس با ما همراه باشید؛
نخستین رویداد، حضور معرکه گیران برای مارگیری در 
قلب تئاتر بود، یعنی تئاتر شهر! معرکه گیری هایی که 
نه تنها چهره تئاتر شهر را مخدوش کرده است بلکه، 
باعث ایجاد رقابت میان مارگیران و اهالی تئاتر خیابانی 
شده است و متاسفانه پیگیری های الزم هم در این باره 

صورت نمی گیرد.

 تئاتر ایران ركورد فروش
 را شکست

 مژگان بیات گفت: اگر فیلم »انتهای خیابان مهر« تا 
را  آینده آن  اکران نشود، سال  از جشنواره فجر  قبل 

نمایش خواهیم داد.
»انتهای خیابان مهر« همچنان در انتظار اکران مژگان 
خصوص  در  سینما  کارگردان  و  تهیه کننده  بیات 
آخرین وضعیت اکران فیلم سینمایی »انتهای خیابان 
مهر« گفت: ما کماکان منتظر تعیین زمان دقیق اکران 
قبل  تا  نشدن  اکران  صورت  در  و  هستیم  فیلم  این 
برنامه ریزی  آینده  سال  برای  فجر،  فیلم  جشنواره  از 

خواهیم کرد.
وی با اشاره به امکان اکران این فیلم در سال آینده 
افزود: در این صورت زمان اکران احتماال پس از اول و 

دوم نوروز خواهد بود.
اثر  جدیدترین  مهر«  خیابان  »انتهای  است؛  گفتنی 
سال های  »عشق  قبلی  نام  با  قدکچیان  سینمایی 
رخ  اجتماعی  ژانر  در  که  است  عاشقانه ای  کوچ«، 
پیدا  با  روایت می کند که  را  و قصه دختری  می دهد 
زندگی اش  سیر  حافظ  کتاب  بین  در  نامه ای  کردن 

عوض می شود.
بیژن  حیایی،  امین  از:  عبارتند  فیلم  این  بازیگران 
بنفشه خواه، سحر زکریا، پروانه معصومی، مژگان بیات، 

مهران رجبی .

انتظار »انتهای خیابان مهر« 
برای اكران 

به  عمارت«  »بانوی  تلویزیونی  مجموعه  تصویربرداری 
مجید  تهیه کنندگی  و  حمیدنژاد  عزیزاهلل  کارگردانی 

موالیی آغاز شد.
تلویزیونی،  مجموعه  این  عمومی  روابط  از  گزارش  به 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »بانوی عمارت« مدتی 

است در شهر کاشان آغاز شده است.
پانته آ پناهی ها، علیرضا شجاع نوری، حسام منظور، شبنم 
نجومی،  مهتاج  نصیریان،  نیکی  وحید،  مینا  فرشادجو، 
جمله  از  آقا  آل  مهری  مومن،  مریم  مسرور،  فریدون 

بازیگرانی هستند که تا کنون مقابل دوربین رفته اند.
این سریال که به قلم احسان جوانمرد نوشته شده است، 
روایت  قاجار  تاریخ  از  مقطعی  در  را  عاشقانه  داستانی 
می کند و به زودی بازیگران دیگری به این پروژه خواهند 

پیوست.
می  تولید  سیما  سه  شبکه  در  پخش  برای  سریال  این 

شود.

 آغاز ساخت سریال عاشقانه 
»بانوی عمارت« 

 واکنش تهمینه میالني به قانوني 
در حمایت از بانوان فرانسه

تازه  قانون  به  واکنش  در  تهمینه میالنی 
تعرض  ممنوعیت  بر  مبنی  فرانسه  کشور 
اشتراک  به  را  پستی  بانوان  به  کالمی 

گذاشت.
قانونی  تصویب  پی  در  میالنی  تهمینه 
را در  زنان پستی  برای  فرانسه  جدید در 
اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: »تعرض 
فرانسه  خیابان های  در  زنان  به  کالمی 
جدید  قانون  یک  اساس  بر  شد.  ممنوع 
در فرانسه که قرار است به تصویب برسد، 

مردانی که در خیابان ها به زنان تعرض کالمی کنند، جریمه خواهند شد.«
تهمینه میالنی در پی تصویب قانونی جدید در فرانسه برای زنان پستی را 
در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: »تعرض کالمی به زنان در خیابان های 
فرانسه ممنوع شد. بر اساس یک قانون جدید در فرانسه که قرار است به 
تصویب برسد، مردانی که در خیابان ها به زنان تعرض کالمی کنند، جریمه 

خواهند شد.«

اکران جهاني »آدم برفي«

اکران فیلم سینمایی »آدم برفی« آخرین 
بازی  با  و  آلفردسون«  »توماس  ساخته 
در  پنجشنبه   از  فستبندر«  »مایکل 

سینماهای امریکای شمالی آغاز شد.
به  این  از  پیش  آلفردسون« که  »توماس 
خاطر کارگردانی فیلم »بگدار فرد درست 
وارد شود« نامزد جوایزی همچون گلدن 
گالب شده بود این بار با داستانی جنایی 

به سینما بازگشته است.
شارلوت  فرگوسن،  ربکا  فاسبندر،  مایکل 

نقش  ایفای  یه  فیلم  این  در  کیلمر  وال  و  سیمونز  کی.  جی.  گنزبور، 
می پردازند.

»آدم برفی« درامی جنایی بوده که به تعقیب و گریز های خاص این ژانر 
تحقیق  به  نروژی شروع  دائم الخمر  کارآگاه  یک  فیلم  این  در  می پردازد. 
برای پیدا کردن بزرگترین قاتل سریالی کشور می کند، اما مصرف بیش از 

حد باعث ایجاد خلل در ادامه پیگیری پرونده می شود.
بعد از فیلم »بندزن خیاط سرباز جاسوس« که به عنوان یکی از بهترین 
فیلم های دهه اخیر سینما شناخته می شود، خبری از توماس آلفردسون 
نبود تا این که امسال با ساخت یک فیلم جنایی با نقش آفرینی فاسبندر 

دوباره به سینما ها باز خواهد گشت.
از  یکی  که  شده  اقتباس  نسبو«  »یو  رمان  از  که  فیلم  این  فیلمنامه 
شانس های اصلی اسکار سال آینده محسوب می شود. این فیلم ۱3 اکتبر 

سال ۲۰۱۷ اکران خود را در سینماهای امریکای شمالی آغاز می کند.

ایران  و مالزي فیام مشترک مي سازد

داستانی  مستند  بلند  فیلم  فیلمبرداری   
به  پایان«  بی  لحظه  یک  یزد:  تا  »شیراز 

زودی آغاز می شود.
به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلمبرداری 
فیلم سینمایی »شیراز تا یزد: یک لحظه 
مشترک  کنندگی  تهیه  به  پایان«  بی 
محمدعلی  و  مالزی  از  فرناندز  زبرینا 
ایران  در  زودی  به  ایران  از  نژاد  حسین 

آغاز می شود.
نژاد تهیه کننده فیلم  محمدعلی حسین 

ماه پیش کمیته  فیلم گفت: چند  این  روند ساخت  و  به دالیل  اشاره  با 
میراث جهانی یونسکو در چهل و یکمین اجالس خود شهر تاریخی یزد را 
در فهرست میراث جهانی ثبت کرد. اکنون شهر تاریخی یزد که به دلیل 
وسعت، یکپارچگی و حفظ اصالت های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی پیش 
از این نیز نزد صاحبنظران و مردم نقاط مختلفی در جهان شناخته شده 

بود بیش از پیش مورد توجه جهانیان قرار گرفته است.
با  آسیایی  فیلمسازی  گروه  یک  اخیرا  رابطه  همین  در  داد:  ادامه  وی 
حمایت یک شبکه بزرگ رسانه ای که مرکز آن در مالزی است و نفوذ 
و مخاطب زیادی به ویژه در کشورهای جنوب شرقی آسیا و کشورهای 
چین، کره جنوبی، ژاپن و هند دارد، تصمیم گرفته است تا فیلمی مستند 
داستانی را با همکاری یک گروه حرفه ای فیلمسازی از مالزی و هنرمندان 
سینمای ایران به منظور نشان دادن ویژگی های اقلیمی تمدنی شهر  یزد 
صنایع  و  ها  خوراکی  گردشگری،  های  قابلیت  و  امکانات  و  ها  جاذبه  و 
این شهر و مناطق  دستی، منظرهای شهری و محصوالت صنعتی بومی 

اطراف آن تولید و آن را به نمایش بین المللی بگذارد.

آنسوی آبها

بازدید  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کوتاه  فیلم  جشنواره  چهارمین  و  از سی 
برپایی  برای  ثابت  محلی  به  نیاز  گفت: 
مطالبه  یک  سینمایی  های  جشنواره 

جدی و قدیمی است.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس 
سی و چهارمین  از  بازدید  در  اسالمی 
نیاز  افزود:  تهران  کوتاه  فیلم  جشنواره 
برای  ثابت  فضای  ایجاد  به  مبرمی 
جشنواره های سینمایی داریم و در مجموع 
اصل این نکته که جای ثابتی برای برگزاری 
نمایشگاه های سینمایی داشته باشیم، یک 
و  است  قدیمی  مطالبه  و  جدی  تقاضای 
مالی  منابع  هم  و  شرایط  هم  امیدواریم 

اجازه بدهد تا این اقدام صورت بپذیرد.
فیلم  جشنواره  خوشبختیم  داد:  ادامه  وی 
سینمایی تری  درمحیط  امسال  کوتاه، 
سینمایی  محیط  این  و  می شود  برگزار 
برای  کوتاه  سینمای  به  مندان  عالقه  به 

برقراری گفتمان فرهنگی می تواند کمک 
بسزایی داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره اهمیت 
در  و  سال  طول  در  کوتاه  فیلم  اکران 

فیلم  شد:  یادآور  فرهنگی  متنوع  فضاهای 
کوتاه چه در فضای داخلی و چه در فضای 
بین المللی فرصتی برای ما ایجاد کرده واین 
مهم روزبه روز رو به افزایش است و افزایش 

این فضا موجب می شود به نمایش عمومی 
این آثار بی اندیشیم.

علت  به  کوتاه  فیلم  داد:  توضیح  صالحی 
دارد  که  متنوعی  حامل های  و  محمل ها 
صرفا به اکران در سالن ها احتیاجی ندارد. 
اکران سالن ها هم یکی از فرصت های عرضه 
و ارائه فیلم کوتاه است و نباید فیلم کوتاه 
را از اکران در سالن های سینما محروم کرد 
و  هیجان  کوتاه  آثار  جمعی  دیدن های  و 

جذابیت های خاص خود را دارد. 
ایران  جوانان  سینمای  انجمن  گفت:  وی 
محمل فعالیت و پویش جوانان در سینما 
بخش  در  پویش  این  از  بخشی  و  است 
است؛  تولید  در  دیگر  بخشی  و  آموزش 
آموزش مقدمه تولید بوده و ما باید به این 

بخش توجه جدی داشته باشیم. 
فیلم  بین المللی  جشنواره  سی و چهارمین 
کوتاه تهران ۲۵ تا ۲9 مهرماه در پردیس 

سینمایی ملت در حال برگزاری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد:

اهمیت سینمای كوتاه در برقراری گفتمان فرهنگی

سخن حکیمانه

 »٢۴ فریم« کیارستمی
 جایزه می گیرد

جوایز آسیا پاسیفیک اسکرین با اهدای یک 
احترام  ادای  کیارستمی  عباس  به  جایزه 

می کند.
آسیا  اسکرین  جوایز  ورایتی،  از  گزارش  به 
عباس  به  جایزه ای  اهدای  با  پاسیفیک 
کیارستمی کارگردان فقید ایرانی یاد وی را  
 ۲4« فیلم  برای  جایزه  این  می دارد.  گرامی 
فریم« که پس از درگذشت این کارگردان به 

نمایش درآمد به وی تعلق می گیرد.
کیم هونگ-جون از شواری انتخاب نامزدهای 
گفت:  باره  این  در  جوایز  این  بین المللی 
از  نفیس  فریم« منبعی  کیارستمی در »۲4 
طریق  از  وی  است.  آورده  گرد  را  طبیعت 
قاب های دقیق و با هدف خلق کاری ظریف 
هایکومانند  اشعاری  ماهیت  به  تاثیرگذار،  و 
و  جذابیت  زیبایی،  با  و  است  یافته  دست 
واژه  با  بازی  می کند.  عیان  را  آنها  خشونت 
»فریم« که خود دارای دو معناست نیز نشان 

دهنده توجه عمیق او به سینماست.

خبر

مدیره  هیئت  رئیس  هاشمی  ضیاء  سید   
اکران  درباره  تهیه کنندگان  صنفی  جامعه 
فیلم  اکران  با  گفت  خارجی  فیلم های 
خارجی مخالفتی ندارد، به شرط آنکه این 
فیلم ها از کم پانی اصلی خریداری شوند و با 
حداقل سانسور و بدون کوچک ترین لطمه 
اکران جهانی  با  به اصل داستان، هم زمان 

در سینماهای کشور به نمایش درآیند.
صنفی  جامعه  مدیره  هیئت  رئیس 
تهیه کنندگان  طرح فعلی اکران فیلم های 
خارجی را مشابه VOD دانست و فارس 
راه   VOD سامانه  اینکه  از  پیش  گفت: 
بیفتد، تصور می کردند که پول هنگفتی در 
آن وجود دارد. این سامانه راه اندازی شد، 
صورت  الزم  کارشناسی  کار  اینکه  بدون 
بگیرد و زیرساخت های الزم برای آن فراهم 
شود. نتیجه اش وضعیت اسف بار امروز این 
سامانه است و اینکه بعد از گذشت چندین 
سال، هنوز جایی میان مخاطبان سینما و 
است. همین در  نکرده  باز  ایران  تلویزیون 

مورد اکران فیلم خارجی نیز صدق می کند. 
به  اشخاص  و  رسانه ها  برخی  متأسفانه 
تومان  میلیاردها  که  می کنند  فکر  اشتباه 
پول در اکران فیلم خارجی به طور بالقوه 
وجود دارد و با اکران این فیلم ها می توان 
ایران  رونق بی سابقه ای به گیشه سینمای 

بخشید.
وی در ادامه به طرح شکست خورده اکران 
گذشته  سالیان  در  خارجی  فیلم های 
پرداخت و افزود: سال ها قبل که اینترنت و 
سایت های متعدد دانلود فیلم وجود نداشت، 
»دارودسته های  فیلم های  فارابی  به کمک 
بکش«  را  »بیل  »ترمیناتور«،  نیویورکی«، 
و »مصائب مسیح« را خریداری و با دوبله 
عالی و حداقل سانسور ممکن اکران کردیم. 
این  بود  قرار  که  سینماهایی  تجهیز  برای 
فیلم ها را نمایش دهند هزینه قابل توجهی 
کردیم و امیدوار بودیم که این طرح حداقل 
هدفمان  بازگرداند.  را  هزینه  ها  این  بتواند 
هم  که  بود  این  طرحی  چنین  اجرای  از 

رقیب  اینکه  هم  و  دهیم  تنوع  اکران  به 
مناسبی برای فیلم های ایرانی وارد میدان 
کنیم. اما این فیلم ها با استقبال چندانی از 
سوی مخاطب روبرو نشدند و طرح اکران 

فیلم خارجی آن موقع شکست خورد.
آیا  که  سؤال  این  پاسخ  در  پایان،  در  وی 
ایران  در  خارجی  فیلم  اکران  با  اساسا 

موافق است، گفت: به هیچ عنوان مخالفتی 
با اکران فیلم خارجی ندارم و اتفاقا آن را به 
سود سینمای ایران می دانم اما به شرطها و 
شروطها: رویالتی این فیلم ها باید از کم پانی 
اصلی خریداری شوند و با حداقل سانسور، 
عدم تحریف و هم زمان با اکران جهانی در 

سینماهای کشور به نمایش درآیند.

هاشمي:مخالفتي با اکران فیلم هاي خارجي نداریم

»حریم شخصی« اولین ساخته بلند سینمایی احمد معظمی به تهیه کنندگی امیر 
ساعتچی فرد آذر ماه در گروه سینمایی آزاد اکران عمومی می شود.

در  ماه  آذر  شد،  تولید  خبری  سکوت  در  گذشته  ال  که  »حریم شخصی«  فیلم   
سینماهای تهران و شهرستان ها روی پرده می رود.

»حریم شخصی« به معضالت فضای مجازی در دنیای امروز جوانان می پردازد و در 
خالصه داستان آن آمده است: اینجا امن نیست...

میالد کی مرام، اندیشه فوالدوند، بهنوش بختیاری، مهتاب ثروتی، سعید امیرگانی، 
مسیح کاشانی، محمد تهوری، زنده یاد نقی سیف جمالی با حضور رعنا آزادی ور و 

هنرمندی امیر آقایی بازیگران این فیلم هستند.
طرح:  مجری  و  نویسنده  معظمی،  احمد  کارگردان:  از  عبارتند  فیلم  اصلی  عوامل 
محمدرضا  هنری:  مشاور  جیرانی،  فریدون  کارگردان:  مشاور  فرد،  ساعتچی  امیر 
دلپاک، آهنگساز: ستار اورکی، تدوین: سپیده عبدالوهاب، بازنویسی فیلمنامه: بهار 
کاتوزی، مدیر تولید: مهدی چراغی، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، صدابردار: امین 
میرشکاری، صداگذار: آرش قاسمی، چهره پرداز: محسن دارسنج، طراح صحنه و 
کامران سحرخیز،   - امیر سحرخیز  بصری:  میرزاجانی، جلوه های  لباس: جهانگیر 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: آالله هاشمی، مدیر تدارکات: حامد آزادی، منشی 

صحنه: سعیده دلیریان، عکاس: احمدرضا شجاعی.

»حریم شخصی« آذر ماه اكران می شود

 فیلم سینمایی »کشتن آهوی عزیز« ساخته »یورگوس النتی موس« اکران بین المللی 
خود را در امریکای شمالی آغار کرد.

فیلم سینمایی »کشتن آهوی عزیز« ساخته »یورگوس النتی موس« اکران بین المللی 
خود را در امریکای شمالی آغار کرد.

از یک عمل جراحی زندگی اش  بعد  را روایت می کند که  این فیلم داستان جراحی 
دچار طغیان می شود. استیون جراح جذاب و ماهری است که زندگی مناسبی دارد اما 

رفتارهای یک نوجوان باعث می شود.
وی پس از نجات جان بیماری نوجوان درگیر اتفاقاتی ناخواسته می شود، زیرا بیمارش 

بعد از بازگشت به نزد خانواده اش رفتارهای شیطانی بروز می دهد.
کالین فارل، نیکول کیدمن، رافی کسیدی، بیل کمپ و آلیسیا سیلورستون از جمله 

بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
بعد از موفقیت فیلم »خرچنگ« که جایزه کن را برای او به همراه داشت، این بار با 
تریلری روانشناسانه و با حضور ستارگانی مثل کالین فارل و نیکول کیدمن به سینماها 

می آید.
کارگردان این فیلم پیش از این ساخت فیلم موفق »خرچنگ« را در کارنامه داشته 
است. »خرچنگ« برنده جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن ۲۰۱۵ شد و »دندان 
سگ« اثر دیگر النتیموس جایزه بخش نوعی نگاه کن ۲۰۰9 را دریافت کرد. او برای 

این فیلم نامزد بخش اسکار خارجی زبان هم شده بود.

آغاز اكران بین المللی »كشتن آهوی عزیز«

عربستان مجری سیاست خارجی آمریکا !

کاریکاتور


