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وزیر ارشاد در افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات:

رسانه  ها رکن سوم  امنیت  ملی  هستند

عکس:  ایرنا

  

براساس اعالم رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در ۶ ماهه اول امسال طالق 
۶ درصد رشد و ازدواج ۳ درصد کاهش داشته است. یک میلیون و ٥٤٧ سند 
مالیکت در سیستم کاداستر صادر شده که نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته ٤ 

درصد رشد داشته است.
5

رشد ۶ درصدی طالق و 

کاهش ۳ درصدی ازدواج
و  آسیا  قهرمانی  باویلچر  بسکتبال  رقابتهای  ادامه  در  زمان،  گزارش  به 
اقیانوسیه که در پکن چین برگزار شد، تیم بسکتبال باویلچر مردان ایران در 
مرحله فینال با نتیجه 80 بر ٥٤ دیدار را به استرالیا واگذار کرد و به عنوان 

نایب قهرمانی دست یافت. 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی خطاب به فرمانده کل 
ارتش، با اعالم آمادگی همه جانبه سپاه برای همکاری همدالنه با ارتش ، تأکید 
کرد: بی تردید وحدت برادرانه ارکان ارتش و سپاه ترکیب مرصوصی برای 

شکست دشمنان اسالم و نظام به شمار می رود.
7

تیم بسکتبال با ویلچر مردان 

ایران نایب قهرمان آسیا شد

وحدت، ترکیب مرصوص 

برای شکست دشمنان است

3

12

جهانگیری:  روزنامه نگار شجاع و متخصص نیاز امروز جامعه است

 اخالق حرفه ای در مطبوعات جدی گرفته شود

سرمقاله

نمایشگاه مطبوعات
عرصه رقابت سالم

نگاه روز

11

اصالح ساختار اقتصادی 
رویایی دست یافتنی

قمار کنگره
با موشک های ایران

وجود مطبوعات در جامعه 
تحلیل،  قدرت  انســانی، 
سرعت در اطالع  رسانی، 
حرکت، پیش بینی برخی 
از وقایــع و رویداد هــا و 
آگاهی بخش جامعه و در 
باال بردن حساسیت ها و وقایع اجتماعی نقش بسزایی 
دارد. مطالب و نوشته هایی که چاپ و انتشار یافته و 
برای مطالعه در دسترس عموم مردم قرار می گیرد 
اعم از کتاب، مجله، ماهنامه، فصلنامه، روزنامه و... را 
مطبوعات می نامند. اما در عرف عام، مطبوعات بیشتر 
به روزنامه ها و مجله هایی اطالق می شود که اخبار روز 

و جدید در آن به چاپ رسیده باشد.

3 رضا نصری

مریم بهنام راد

2  ام البنین خانی نژاد

به گزارش خبرنگار زمان- خانی نژاد، اسحاق جهانگیری دیروز در آیین گشایش بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود: رییس جمهوری به دلیل کثرت کار که در برنامه ها پیش آمد نتوانست امسال در افتتاح نمایشگاه شرکت کنند و از بنده 
درخواست کرد که این کار را انجام دهم.جهانگیری با ابالغ مراتب سپاس و تشکر رییس جمهوری از یکایک اصحاب رسانه که تالش می کنند فضا را برای توسعه و پیشرفت کشور مهیا کنند، از دولتمردان و شهروندان دعوت کرد در طول این هفته در این میدان گفت 

و گو )نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها( حضور پیدا کنند و در جریان مسایل قرار گیرند و تالش کنند فضا را برای گفت و گو در کشور مهیاتر کنند.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه نباید 
از رسانه دوری کنیم یا به رسانه هراسی روی آوریم 
گفت: با رسانه باید کار کرد حتی اگر زبان نقد آن 

تند باشد.
اسحاق  نژاد،  خانی  زمان-  خبرنگار  گزارش  به 
جهانگیری دیروز در آیین گشایش بیست و سومین 
رییس  افزود:  ها  خبرگزاری  و  مطبوعات  نمایشگاه 
جمهوری به دلیل کثرت کار که در برنامه ها پیش 
آمد نتوانست امسال در افتتاح نمایشگاه شرکت کنند 
و از بنده درخواست کرد که این کار را انجام دهم.

رییس  تشکر  و  سپاس  مراتب  ابالغ  با  جهانگیری 
می  تالش  که  رسانه  اصحاب  یکایک  از  جمهوری 
کنند فضا را برای توسعه و پیشرفت کشور مهیا کنند، 
از دولتمردان و شهروندان دعوت کرد در طول این 
هفته در این میدان گفت و گو )نمایشگاه مطبوعات و 

خبرگزاری ها( حضور پیدا کنند و در جریان مسایل 
قرار گیرند و تالش کنند فضا را برای گفت و گو در 
کشور مهیاتر کنند.معاون اول رییس جمهوری گفت: 
و  نقش مطبوعات  و  داریم که جایگاه  همه وظیفه 
رسانه در اندازه واقعی خود بشناسیم و حس همدلی 

و همنظری با رسانه ها پیدا کنیم. 
جهانگیری با بیان این که گاهی اوقات رسانه طوری 
رفتار می کند که ما نمی پسندیم گفت: ما نباید از 
رسانه دوری کنیم یا به رسانه هراسی روی آوریم، از 
رسانه نباید ترسید با رسانه باید کار کرد حتی اگر 
زبانه نقد آن تند باشد. رسانه و مطبوعات جای گفتن 
و شنیدن و آگاهی دادن و محل نقد صحیح است. وی 
با بیان اینکه مطبوعات محل ترویج اخالق و انصاف 
هستند و نه میدان بی اخالقی و بی انصافی افزود: 
روزنامه مزرعه محبت است نه کشتار نفرت، رسانه 

میدان دوستی است و نه محل دشمنی، رسانه محل 
همگرایی، انسجام و همبستگی ملی است و نه محلی 
برای واگرایی و جامعه ما امروز به شدت به این جهات 
مثبتی که در رسانه گفته می شود نیاز دارد. معاون 
اول رییس جمهوری تاکید کرد: دولت وجود رسانه 
های مستقل، حساس، صریح و شجاع نیاز دارد که 
آن را هم به سود دولت و هم به سود جامعه می داند. 
بیان این که نقد رسانه ها بزرگترین  با  جهانگیری 
سرمایه برای اداره کشور است گفت: هرکس نتواند 
را تحمل کند حتما  نقد رسانه های رسمی کشور 
به راه اشتباهی خواهد رفت و در آن اشتباه منابع 
کشور را هدر خواهد داد.وی ادامه داد: هنر رسانه و 
مطبوعات این است که به موقع زنگ ها را به صدا 

درآورند که مسیرهای اشتباه اصالح شود.
ادامه در صفحه 3

جهانگیری:

 اخالق حرفه ای در مطبوعات جدی گرفته شود

2

سخنگویسازمانانرژیاتمی:

  موضوع بازرسی از مراکز 
نظامی در برجام وجود ندارد

رئیسجمهور دفاع
درمجلس پیشنهادی وزرای  ز ا
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روحانی: دانش نباید در قفس تنگ 
نظری ها قرار گیرد

سلول های  پیوند  هزار   9 از  بیش  جمهوری  رییس 
کارنامه  از  دیگری  نشان  را  استخوان  مغز  بنیادی 
درخشان ایران در این عرصه حیاتی دانست و تاکید 
کرد: دانش و اندیشه نباید در قفس تنگ نظری ها و 

تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
دیروز در پیامی به بیست  و  دومین کنگره بین  المللی 
پیوند مغز استخوان آسیا و اقیانوسیه، میزبانی از استادان 
گرانقدر، پژوهشگران برجسته و پزشکان فرهیخته در این 
کنگره را افتخاری دیگر برای ساحت علم و حکمت در 
ایران اسالمی خواند و ابراز امیدواری کرد که این کنگره 
تبادل  برای  زمینه الزم  علمی،  و سایر نشست های 
اندیشه، پژوهش و دستیابی به فناوری های نوین را برای 
کشورهای مختلف فراهم آورد و بهبود نظام سالمت و 

خدمات درمانی برای جوامع را در پی داشته باشد.

دفاع رئیس جمهور
از وزرای پیشنهادی در مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت 
که رئیس جمهور امروز برای دفاع از وزرای پیشنهادی 
علوم و نیرو در جلسه علنی مجلس حاضر خواهد شد.

بهروز نعمتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: آقای 
روحانی با تعدادی از وزرای کابینه برای دفاع از برنامه 
وزرای پیشنهادی علوم و نیرو در جلسه علنی امروز 

مجلس حاضر خواهد شد.
وی با اشاره به روال بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی 
گفت: آقای روحانی یک ساعت برای دفاع از آقایان 
وزرا  از  کدام  هر  و  دارد  فرصت  اردکانیان  و  غالمی 
نیم ساعت زمان دارند که از برنامه خود دفاع کنند. 
همچنین برای هر وزیر پیشنهادی دو نماینده موافق 
و دو نماینده مخالف اظهار نظر خواهند کرد که ممکن 

است وقتشان را با نمایندگان دیگر تقسیم کنند.
نعمتی در پایان، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که 
چهار ساعت زمان کافی برای بررسی صالحیت وزرای 
پیشنهادی باشد و ان شاءاهلل بررسی صالحیت آقایان 

غالمی و اردکانیان فردا ظهر به پایان خواهد رسید.

هشدار سازمان ملل درباره وضع 
تکان دهنده انسانی در یمن 

  رئیس امور بشردوستانه و کمک های فوری سازمان 
ملل متحد درباره وضع »تکان دهنده« انسانی در یمن 
هشدار داد و از طرف های درگیر خواست به قانون بین 

الملل احترام بگذارند.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مارک لوکاک« دیروز 
در پایان ماموریت پنج روزه خود، گفت: جنگ در این 
کشور فقیر عربی باید از طریق روند سیاسی پایان یابد.

وی که برای اولین بار به یمن سفر کرده بود، افزود: 
به یمن آمدم تا درک بهتری از بحران وخیم انسانی 
در این کشور، از جمله سریعترین شیوع وبا در جهان، 
ناامنی غذایی در جهان و وضع جابجایی  بزرگترین 

گسترده جمعیت به دست آورم.
این مقام بین المللی قبل از ترک صنعا پایتخت یمن به 
خبرنگاران گفت: دیدن اثرات وحشتناک این درگیری 
که ساخته و پرداخته دست بشر است، تکان دهنده 
بود. سازمان ملل متحد از همه طرف ها می خواهد به 
باالترین استاندارد قانون بین الملل در امور بشردوستانه 
بازداشت  از جمله  همه  به  احترام  با  و  باشد  پایبند 

شدگان و روزنامه نگاران، حقوق بشر را رعایت کنند.
لوکاک در این دیدار مذاکراتی را در شهرهای عدن و 
صنعا پایتخت یمن انجام داد و از مناطق مختلفی دیدن 
کرد.  وی از مقامات عدن و صنعا خواست اطمینان 
انسان  های  کمک  به  نیازمند  افراد  همه  که  دهند 
دوستانه دسترسی دارند و خواستار گشایش فرودگاه 
صنعا به روی هواپیماهای مسافربری و حامل کمک 
های انسان دوستانه شد. لوکاک همچنین از سوء تغذیه 
شدید کودکان یمنی خبر داد و از بیمارستان هایی که 
دچار قطع برق و کمبود آب بودند، بازدید کرد. این مقام 
بین المللی همچنین با کارمندان مرکز بهداشتی دیدار 

کرده که ماه ها به آنها حقوقی پرداخت نشده است.
یمن از سال 201٤ )92( صحنه درگیری بین نیروهای 
انصار اهلل و نیروهای وفادار به »علی عبداهلل صالح« رئیس 
جمهوری اسبق یمن با نیروهای دولت » عبدربه منصور 
هادی« رئیس جمهوری مستعفی برای کنترل این کشور 
فقیر بوده است. ائتالف نظامی تحت امر عربستان در 
حمایت از منصور هادی مارس 201٤ )اسفند 92( حمله 
به یمن را آغاز کرد.  سازمان ملل متحد جنگ یمن را 
بحران انسانی شماره یک در جهان توصیف کرده است. 
بیش از هشت هزار و ۶٥0 نفر در درگیری ها کشته شده 
و ٥8 هزار و ۶00 نفر زخمی شده اند که بسیاری از آنها 

را غیرنظامیان تشکیل می دهند.

تولید 25 میلیارد کیلووات ساعت 
برق در نیروگاه اتمی بوشهر

 رئیس شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر گفت: 
میلیارد  تاکنون 2٥  نیروگاه  این  اندازی  راه  زمان  از 
کیلووات ساعت برق تولید و به شبکه کشور منتقل 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حسین غفاری دیروز 
در همایش تخصصی پدافند غیرعامل پرتوی در بوشهر 
افزود: با تولید این میزان برق از نیروگاه اتمی بوشهر 
معادل ۶ میلیارد و 100 میلیون لیتر نفت خام به ارزش 
2 میلیارد دالر در تولید برق از نیروگاه های سوخت 

فسیلی صرفه جویی شده است. 

خبر

کالم  نور
نمایشگاه مطبوعات؛ عرصه رقابت سالم

* ام البنین خانی نژاد

وجود مطبوعات در جامعه انســانی، قدرت تحلیل، 
سرعت در اطالع  رسانی، حرکت، پیش بینی برخی از 
وقایع و رویداد ها و آگاهی بخش جامعه و در باال بردن 

حساسیت ها و وقایع اجتماعی نقش بسزایی دارد.
مطالب و نوشته هایی که چاپ و انتشار یافته و برای 

مطالعه در دســترس عموم مردم قرار می گیــرد اعم از کتاب، مجله، ماهنامه، 
فصلنامه، روزنامه و... را مطبوعات می نامند. اما در عرف عام، مطبوعات بیشــتر 
به روزنامه ها و مجله هایی اطالق می شــود که اخبار روز و جدید در آن به چاپ 

رسیده باشد.
پیشینه مطبوعات از از سنگ نبشته ها و جنگ نامه های سالطین هخامنشی، 
ساسانی و سلسله های پادشان قدیم که پیروزی ها و وقایع مهم را بر آن ها حک 
می کردند تا آغاز سده پنجم هجری به روزگار سلطان محمود غزنوی در غزنین 
برمی گردد. روزنامه نگاری در ایران به صورت امروزی، از زمان ناصرالدین شاه آغاز 
و روزنامه هفتگی وقایع  اتفاقیه که در سال سوم سلطنت وی یعنی به سال 1190 

هـ . ق زیر نظر میرزا تقی خان امیرکبیر منتشر شد، نخستین روزنامه ایران بود.
 حال برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، پیش روی اهالی نشریات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اســت. وجود نمایشگاه مطبوعات که نقش 
تاثیرگذاری در روشنگری افکار مردم و آشنایی آنها و ارتقا سواد رسانه ای مردم 

دارد فرصتی مناسب برای همگرایی مردم با اهالی رسانه است.
آشــنایی با روزنامه نگاران و قلم هایی که مردم دوستشان دارند از درد آنها می 
گویند و با آنان ارتباط برقرار می کنند. روزنامه نگارانی که از نهاد مردم برخاسته و 

با نوشتن و گوش دادن به صدای آنان ارتباطی متقابل برقرار می کنند. 
روزانه روزنامه های بســیاری در کشور چاپ می شود که از خبرهای داخلی و 
خارجی گرفته تا تحلیل های روزانه را شامل می شوند. یادداشتها، تحلیل های 
سیاسی و اجتماعی، گفت و گوها و گزارش های بسیاری که با انعکاس شرایط 
اجتماعی و فرهنگی جامعه اختصاص می یابد؛ موضوعی که توجه ویژه به آن 
اهمیتی فزاینده دارد. پرداختن مطبوعات به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
ورزشی و... آشنایی خوانندگان را با  آسیب  های اجتماعی افزایش داده و تحلیل 
و گفــت و ها را از جزیره ای خارج کــرده و با مردم ارتباط می دهد. اظهارنظر 
ها و ارائه راهکار از جنس مســائل و مشکالت جامعه با درنظر گرفتن شرایط 
اجتماعی و پرداختن به موضوع خانواده ها از اهم برنامه های مطبوعات است که با 
جامعه انسانی ارتباط برقرار خواهد کرد. مطبوعات تاثیر بسزایی در فضای سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی کشور دارند از این رو باید در قبال رسانه ها سیاستگذاری 

های درست و یکسانی وجود داشته باشد.
هر چند وجود شبکه های مجازی و سرعت در اطالع رسانی باعث شده تا شاید 
نقش مطبوعات کمرنگ تر دیده شود، اما از آنجایی که هر چقدر سرعت بیشتر 
باشد، مطالب نیز زودتر به فراموشی سپرده می شوند، مطبوعات نقش ماندگارتری 
را در ذهن افراد خواهند داشت. از طرفی خودسانسوری که در مطبوعات وجود 
دارد در شــبکه های مجازی نیســت و همین امر نیز باعث شده تا به آگاهی 
مخاطبان لطمه وارد شود و باید در مطبوعات ایران کمی بازبینی شده و وجود 
نمایشگاه مطبوعات و استفاده از کارشناسان در روشنگری مخاطبان نقش بسزایی 
خواهد داشت. برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات فرصت مناسبی 
است تا کارشناسان با مقایسه فرصت های شبکه مجازی همراه با تهدید ونقش 
دیرینه مطبوعات در آگاه ســازی مردم این آگاهی به آنان آموزش داده شــود. 
وجود نشریات مختلف و آشنایی از نزدیک باعث شده تا به اشکال و ایرادی که 
در مطبوعات وجود دارد آگاهی یافته و در صدد رفع آن برآییم. دســتاوردهای 
نمایشگاه مطبوعات فرصت مناسبی است تا با نظرات و پیشنهادات مخاطبان آشنا 

شده و در پیشبرد اهداف مطبوعات ایران تالش کرد.

اما هدف از برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات چیست؟
با وضعیت نابســامانی که در امر اقتصاد رســانه ها وجود دارد، مسئوالن کمی 
بیشتر به راهکارهایی برای مطبوعات و رسانه ها بیاندیشند. اگر با برنامه ریزی 
صحیح خواهان پیشرفتی در عرصه مطبوعات هستند، باید در تمام زمینه ها 
استانداردهای جهانی مطبوعات پذیرفته شود. اگر چنانچه استانداردهای جهانی 
در زمینه مطبوعات پذیرفته شود، رسانه ها حرفه ای تر عمل کرده و همین امر 
باعث پیشرفت جامعه خواهد شد. اگر قانون مطبوعات داریم؛ باید در روند انتشار 

و توقف از تمامی بندها استفاده کرد، نه آنکه گزیده ای و انحصاری انجام شود.
یکی از وظایف مهم و اساسی مطبوعات فرهنگ سازی است که نباید از وظیفه 
اصلی خود فاصله گیرد، چرا که با وجود برخی مشــکالت این امر به فراموشی 
سپرده می شود. اگر در سیاست گذاری و هدف گذاری ها با تصویب برخی قوانین 
مواجه هستیم که باعث شده تا به عرصه مطبوعات بی توجهی صورت گیرد از 
آنجایی که این امر به نفع جامعه نیســت باید در آن بازنگری شده و حمایت از 
رســانه ها و مطبوعات به فراموشی سپرده نشود. افزایش مطبوعات و رسانه ها 
خوب است؛ چرا که با تعدد افکار و بیان خواسته ها و نیاز جامعه در بسیاری از 
عرصه ها می توان اشتغال را شاهد باشیم؛ اما به چه قیمتی. از آنجایی که محل 
درآمد و اقتصاد مطبوعات از وجود آگهی های سازمان و ارگان های مختلف است 
این بی نظمی و نابسامانی باعث شده تا هر کسی در هر نهاد و سازمانی درخواست 
مجوز انتشار نشریه ای داده این چنین با اوضاع آشفته مطبوعات مواجه شده ایم.
برخی با جناح بندی در مطبوعات از اصل خود جا مانده و همین امر باعث شده 
تا منافع و مالحظات مردم و کشور را نادیده بگیرند و با علکرد جناحی مشکالت 
بسیاری را در عرصه مطبوعات شاهد بوده ایم. اگر چنانچه به نقش مطبوعات در 
ایران رجوع کنیم و با بازتاب اخبار و مسائل کشور نظر مردم را به مطبوعات ایران 

جلب نماییم می توان مانع گرایش مردم به رسانه های بیگانه شد.
فضای نمایشگاه مطبوعات را باید با همدلی و همسویی مسئوالن به دور از وعده 
و وعید آمیخته کرد تا اهالی رســانه امید بیشــتری به بهبود اوضاع داشته و با 
آرامش بیشتری به مسائل و مشکالت کشور و مردم بپردازند که این امر نیازمند 
برنامه ریزی مســووالن مطبوعاتی در امر بهبود اوضاع مطبوعات کشور و دادن 

فرصت های مساوی به همه اهالی مطبوعات است، نه گزیده ای انتخاب کردن.
o.khaninezhad@yahoo.com
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تولید ایران خودرو در هفت ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال 
داشته  رشد  درصد  گذشته 1٤ 
است. به گزارش ایکو پرس، گروه 
هفت  در  خودرو  ایران  صنعتی 
هزار  از ۳90  بیش  امسال  ماهه 
دستگاه خودرو تولید کرده که این 
آمار با توجه به تولید ۳٤2 هزار 
دستگاه در سال گذشته، نشان از 

رشد 1٤ درصدی تولید دارد. پژو ٤0٥ با 81 هزار دستگاه، پژو 20۶ با 
بیش از ٧٧ هزار دستگاه، پژو پارس با ۶8 هزار دستگاه، سمند۶0 هزار 
دستگاه،تندر بابیش از 28 هزار دستگاه و دنا با 19 هزار دستگاه در صدر 
جدول تولید ایران خودرو در هفت ماهه نخست امسال قرار دارند. همچنین 
در این مدت حدود ۳80 هزار دستگاه خودرو فروخته شده است که نسبت 
به فروش ۳۳2 هزار دستگاه خودرو در مدت مشابه سال گذشته، رشد 1٤ 

درصدی را نشان می دهد

سرمقاله

موضوع  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی 
بازرسی از مراکز نظامی نه فقط در برجام، بلکه در 

پروتکل الحاقی و پادمان نیز مطرح نیست.
بهروز  و سیما،  ازصدا  نقل  به  به گزارش زمان 
پاسخ  در  اتمی  انرژی  سازمان  معاون  کمالوندی 
به این پرسش که آیا آمانو زمینه ساز مطالبات 
غیرقانونی آمریکا برای بازرسی از مناطق نظامی 
باره  این  در  رویترز  متأسفانه  گفت:  است،  ایران 
خبرسازی کرد و اصالً این طور نبود که مواضع آقای 
آمانو اینگونه باشد، او اعالم کرد: » موضوعی به عنوان 

بازرسی از مراکز نظامی در برجام وجود ندارد.
وی افزود: این موضوع نه فقط در برجام، بلکه در 
پروتکل الحاقی و پادمان نیز مطرح نیست،آنچه 
اهمیت دارد این است که در مراکزی که فعالیت 
های هسته ای صورت می گیرد، آژانس می تواند 
در خواست کند و دسترسی داشته باشد و طبعاً 
اگر جایی فعالیت هسته ای وجود ندارد خودبخود 
از موضع درخواست های آژانس خارج می شود 
و نه فقط، درخواست دسترسی به حوزه نظامی 
بلکه بسیاری حوزه های دیگر نیز شامل این رویه 
جایی  در  وقتی  داد:  ادامه  کمالوندی  شود.  می 
هیچگونه فعالیت هسته ای صورت نمی گیرد، 
دلیلی بر ورود به آنجا وجود ندارد، در سال های 
گذشته در رسانه های بین المللی با تبلیغات بی 
پایه، وانمود کردند در سایت پارچین فعالیت هایی 
صورت می گیرد ودر نهایت مجبور شدیم، یک بار 
برای همیشه به این موضوع پایان دهیم که چنین 
اتفاقی هم افتاد و این پرونده بسته شد و شورای 

حکام نیز آن را تایید کرد.
معاون سازمان انرژی اتمی افزود: برا این اساس در 
آن مقطع دسترسی مدیریت شده ای در حد نمونه 
برداری دادیم و این پرونده بسته شد پس موضوع 
ورود به سایت های نظامی، موضوعی انحرافی است 
تا بتوانند صداهای مخالفی در ایران ایجاد کنند و با 
مبنا قرار دادن همان صداهای مخالف، درخواستی را 

روی میز قرار دهند.
وی تاکید کرد: باید بسیار مراقب باشیم که گرفتار 
اینگونه فضاسازی های رسانه ای نشویم چون اکنون 
در آژانس چیزی به نام بازرسی از سایت های نظامی 
مطرح نیست و هیچ گاه نیز نخواهد بود زیرا فعالیت 
های هسته ای ما متمرکز بر سایت های اعالم شده 

است که اطالعتش را به آژانس داده ایم.
کمالوندی گفت: بر این اساس هیچ دلیلی وجود 
ندارد که بخواهند به جاهای دیگر اعم از نظامی و 

غیر نظامی دسترسی داشته باشند.
سخنگو و معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی 
تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی وظایفش 
را حرفه ای، مستقل و بدون پذیرش فشارهای 

سیاسی به درستی انجام دهد.
وی تصریح کرد: آژانس به علت ساختارش به طور 
مستمر تحت فشار قرار دارد؛ شورای حکام آژانس 
مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد اعضای دائم 
دارد که بخش مهمی از بودجه این نهاد را تأمین 
می کند و ممکن است از طرق مختلف به آن 
فشار بیاورند همچنانکه امریکا با فشارهای فراوان به 
یونسکو، کمک هایش را به این نهاد بین المللی قطع 

کرد و از آن بیرون آمد.
کمالوندی این فشارها به آژانس را سیاسی دانست 
و افزود: انتظار ما این است که این نهاد بین المللی 
وظایفش را حرفه ای و مستقل به درستی انجام 
دهد همچنانکه به طور مستمر در جلسه با مسئوالن 

آژانس بر این موضوع تاکید کرده ایم. 
معاون سازمان انرژی اتمی همچنین درباره اهداف 
و برنامه سفر امشب مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران گفت: ما به طور دوره ای با 
مسئوالن آژانس دیدار و گفتگو می کنیم همچنانکه 
اخیراً آقای صالحی با وی دیدار داشت و در مناسبت 
های مختلف با مسئوالن این نهاد درباره موضوعات 

مختلف مانند مسائل مرتبط با برجام، موضوعات 
پادمانی و مسائل پروتکلی دیدار و گفتگو می کنیم.

وی با اشاره به طرح مباحث مخالف برجام از جانب 
هیأت حاکمه امریکا و رویدادهای مرتبط با آن افزود: 
سفر امشب آقای آمانو می تواند تالشی برای تقویت 

برجام و بااهمیت باشد.
کمالوندی در پاسخ به اینکه مقامات کشورمان از 
آقای آمانو برای دفاع از حقوق هسته ای کشورمان 
در برابر هجمه های امریکا چه انتظاری دارند اظهار 
داشت: انتظار ما این است که آژانس وظایف حرفه 
ای اش را انجام دهد کما اینکه تاکنون انجام داده و 
در هشت گزارش، پایبندی کشورمان را به برجام 

اعالم کرده است.
معاون سازمان انرژی اتمی افزود: تعهداتی را که 
این  اجرای  گرچه  دهیم  می  انجام  ایم  پذیرفته 
تعهدات منوط به این است که طرف های مقابل هم 

تعهداتشان را تمام و کمال انجام دهند.
وی گفت: پس از روی کار آمدن آقای ترامپ به 
علت مواضعی که او اتخاذ کرد، برخی مخالفت ها در 
داخل امریکا و حتی در عرصه بین الملل با مواضع او 
و در حمایت از برجام در کشورهای مختلف و حتی 
در اتحادیه اروپا شکل گرفت؛ البته ما سیاست های 
خود را بر این اساس تنظیم نمی کنیم؛ سیاست 
های ما صرف نظر از حمایت های دیگر کشورها 
مستقل است و آنچه فکر می کنیم اصولی است 

انجام می دهیم.
کمالوندی افزود: خوشبختانه می بینیم که اقبال 

بسیار خوبی در حمایت از برجام در سطح جهانی 
شکل گرفته و این سبب اقدامات متناقض هیأت 
به  حاکمه امریکا شده است و مواضعشان قطعاً 

خودشان نیز کمکی نمی کند.
معاون سازمان انرژی اتمی با اشاره به اجرای کامل 
تعهدات کشورمان و تأیید هشت باره آن از جانب 
آژانس،  مقابل،  های  از طرف  کرد:  تاکید  آژانس 
اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف انتظار داریم که 

آنها نیز تعهداتشان را انجام دهند.
وی همچنین درباره مطالبه تشدید بازرسی های 
هسته ای از کشورمان از جانب شماری از سناتورهای 
امریکایی گفت: 1۳ سناتور چنین درخواستی را 
مطرح کردند، آنان ممکن است خواسته هایشان را 
به ذهن یا به زبان بیاورند و در این مورد ممکن است 
حتی آن را در قالب قطعنامه یا قانون تصویب کنند، 
اما آنچه اهمیت دارد این است که جمهوری اسالمی 

ایران سیاست های خودش را دارد.
کمالوندی افزود: در مبانی ما هیچ گاه مسأله سالح 
هسته ای مطرح نبوده و نیست و ما در این خصوص 
فتوا داریم بنابراین، این مطالبی که بیان می شود 
برای فضاسازی در عرصه بین المللی است زیرا عماًل 
در وضعی قرار گرفته اند که نمی توانند از تبلیغات 
10 - 12 ساله ای که روی آن کار کردند استفاده 
کنند. معاون سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: آنان 
سعی می کنند که فضای تبلیغاتی علیه کشورمان را 
در سطح رسانه ای و بین المللی احیا کنند اما تالش 

بیهوده ای است.
وی اینگونه ادعاها را غیرقابل اعتنا دانست و در عین 
حال توصیه کرد: رسانه های ما در این خصوص 
مسیری  چه  پرونده  این  که  کنند  روشنگری 
قرار  در چه وضعی  اکنون  و  است  کرده  را طی 
داریم. همچنین باید بیان کنیم که بسیاری از این 
اتهاماتی که قبالً مطرح بود پاک شده و کشورمان 
به تعهداتش پایبند بوده است همچنانکه آژانس با 
بازرسی های بسیار از مراکز هسته ای کشورمان هر 
سه ماه یک بار در هشت گزارش این پایبندی را 

تأیید کرده است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب وارد 
تهران می شود و صبح فردا با رئیس سازمان انرژی 
اتمی و برخی مقامات کشورمان دیدار و گفتگو می 

کند.

اینکه  به  اشاره  با  ناجا  رئیس پلیس پیشگیری 
اربعین  راهپیمایی  در  پلیس  این  وظیفه عمده 
حسینی)ع( کنترل الیه به الیه جمعیت خواهد 
بود، از پایش و کنترل کامل تمامی مسیرهای 
منتهی به مرزهای غربی کشور با عراق و حتی 
مسیرهای فرعی و متروک توسط پلیس خبر داد.

محمد  سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بین المللی  فرودگاه  از  بازدید  جریان  در  شرفی 
در  پلیس  طرح های  افتتاح  و  خمینی)ره(  امام 
این فرودگاه با اشاره به ماموریت های گسترده و 
سنگین پلیس پیشگیری ناجا در برقراری نظم و 
امنیت جامعه اظهار کرد: امسال نیز مانند چند 
زمانی  بازه  در  پیشگیری  پلیس  گذشته  سال  
آغازین فصل پاییز دو ماموریت مهم پیش روی 
خود داشت که با تمام توان در به انجام رساندن آنها 
کوشید و به لطف پروردگار این کوشش، سرانجام 

شایسته ای نیز در پی داشت.
وی افزود: نخستین مأموریت پلیس پیشگیری 
ناجا آماده سازی جامعه برای بازگشایی مدارس 
بود که با آغاز مهرماه بیش از 1۳میلیون دانش 
آموز راهی 9۳هزار مدرسه شدند و همکاران ما در 
یک حرکت گسترده و فراگیر نزدیک به 1۶ هزار 
جلسه آموزشی و تعاملی با مدیران مدارس، اولیای 
دانش آموزان و رانندگان سرویس مدارس برگزار 
کردند که پیامد آن آرامش کامل در هنگام آغاز 

سال تحصیلی بود.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با تاکید بر اینکه 
مأموریت بازگشایی مدارس جلوه روشنی از نهادینه 
کردن امنیت مشارکتی بود که در سطح ملی و 
گسترده انجام شد و امیدواریم گام های بلندی یکی 
پس از دیگری به سوی مردم  پایه کردن امنیت 
مأموریت  دومین  افزود:   ، شود  برداشته  جامعه 
پلیس پیشگیری در دهه نخست ماه محرم الحرام 
عاشقان  از  عظیمی  خیل  آن  طول  در  که  بود 
اباعبداهلل الحسین)ع( در بیش از 1٥0هزار مسجد و 
10هزار تکیه و حسینیه عزای شهدای مکرم کربال 
را برپا داشتند. سردار شرفی خاطرنشان کرد: در 
جریان مأموریت ماه محرم نزدیک به ٥0 هزار نفر 
از مجموعه پلیس پیشگیری، 80 هزار نفر از خود 
مردم که با نام همیاران محرم شناخته می شدند، 
پلیس محل و بسیجیان برقراری نظم و حفظ 
امنیت عزاداران حسینی را بر عهده داشتند که 
همین ترکیب نیروها در ماموریت محرم نیز جلوه 
بارز دیگری از همکاری و امنیت مشارکتی بود که 

با توجه به تهدیدهای فراوانی که پیرامون میهن 
عزیزمان سراغ داریم، این اقدامات الگویی موفق و 
مثال زدنی به شمار خواهد رفت. وی تصریح کرد: 
پس از انجام این مأموریت های سنگین، اکنون در 
آستانه آغاز مأموریتی بی همتا هستیم که از بعد 
حجم و مساحت زیر پوشش و از لحاظ جمعیت 
و شمار جامعه هدف در سطحی ویژه قرار دارد و 
این همان وظیفه تأمین امنیت و پایش و کنترل 
جمعیت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی)ع( 
داد:  ادامه  ناجا  پیشگیری  پلیس  رئیس  است. 
پلیس برای انجام این مأموریت از آمادگی خوبی 
برخوردار است چراکه برنامه ریزی دقیقی در این 
مورد وجود داشته و جلسات مربوط به اربعین در 
طول سال از اربعین گذشته تا کنون برگزار و کارها 
به دقت پیگیری شده است. وی اظهار کرد: در 
این مأموریت پیچیده و چند وجهی، وظیفه اصلی 
پلیس پیشگیری مدیریت الیه به الیه عزاداران 
امام حسین)ع( از استان های مبداء تا رسیدن به 
مقصد که همان پایانه های مرزی هستند، تعیین 
شده است و برای انجام شایسته این مهم ما در 
مسیر راهپیمایی 1٥9 توقفگاه پیش بینی کرده ایم 
که در صورت نیاز، می توان 1٥0هزار زائر را در 
این توقفگاه ها اسکان داد و تمام تدابیر نیز جهت 
پذیرایی ،بهداشت و درمان و استراحت در این مقرر 

ها پیش بینی شده است.
این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: امنیت در 
کلیه مسیرهای راهپیمایی اربعین به واسطه صدها 
واحد گشتی تامین خواهد شد و افزون بر این در 

مسیر راهپیمایی شمار بسیاری ایستگاه ثابت که 
هر دو مسیر رفت و برگشت را کنترل خواهند 
کرد و بیش از سه برابر پست های ثابت نیز ایستگاه 
بازرسی موقت در مسیرهای فرعی پیش بینی شده 
است تا به این ترتیب امنیت و نظم به شکلی کامل 

و مطلوب برقرار شود.
سردار شرفی همچنین به اشخاص و به ویژه اتباع 
کشورهای خارجی که قصد خروج غیر مجاز و بدون 
روادید از کشور را دارند، اشاره و تصریح کرد: تمام 
مرزهای کشور با دقت کنترل خواهد شد و بیش 
از 200 دستگاه اتوبوس نیز پیش بینی شده تا این 
افراد را تحویل مراجع مربوط داده و یا به شهرهای 
پلیس پیشگیری  بازگردانند. رئیس  مبداء خود 
ناجا افزود: رویکرد این پلیس درسال های گذشته 
افزایش ایمنی در راهپیمایی اربعین حسینی بوده 
است که امسال افزون بر مسئله ایمنی در سفر، 
بحث امنیت زوار را نیز با توجه به تهدیدهای موجود 

در دستور کار خود قرار داده است.
چنین  یک  انجام  جریان  در  شد:  یادآور  وی 
ماموریتی هیچ جایی از نظر اهمیت ایمن بودن 
همانند فرودگاه و به ویژه فرودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( و مهرآباد نیست چراکه از نظر نوع 
ابعاد  در  که  آن  رخدادهای  بازتاب  و  مخاطبان 
گسترده و جهانی مطرح است در شرایط بسیار 
حساسی قرار دارد و همین مسئله وظیفه پلیس 
پیشگیری و پلیس فرودگاه ها را بسیار سنگین 
و دشوار خواهد کرد که انجام آن نیاز به تالشی 

چندین برابر خواهد داشت.

کمالوندی:آژانسوظایفحرفهایخودراانجامدهد

موضوع بازرسی از مراکز نظامی در برجام وجود ندارد

کنترل الیه به الیه جمعیت؛ مأموریت پلیس پیشگیری در اربعین

اي فرزند           آد          م ! آنچه را که بیش از نیاز خود           
فراهم کنید          ، براي د          یگران اند          وخته اید          .

حضرت علی)ع(

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: 

روزانه 15میلیون لیتر بنزین وارد می کنیم
انعقاد تفاهم نامه سه جانبه شیالتی؛

ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن آبزی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از 
واردات روزانه 1٥ میلیون لیتر بنزین خبر داد و گفت: با 
توجه به این که میزان مصرف بنزین 81 میلیون لیتر و 

میزان تولید بنزین ۶٥.٥ میلیون لیتر است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، منصور ریاحی با بیان 
این که در حال حاضر بنزین یورو در هشت کالنشهر 
کشور توزیع می شود، اظهار کرد: با به مدار آمدن فازهای 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ظرفیت توزیع بنزین یورو 
برای سایر کالنشهرها نیز فراهم می شود.

وی از ذخیره یک میلیاردی استراتژیک سوخت کشور 
خبر داد و گفت: در حال حاضر 22 میلیون لیتر بنزین 
یورو در هشت کالنشهر کشور عرضه می شود. میزان 
مصرف بنزین تاکنون 81 میلیون و ۳00 هزار لیتر بوده 
که در مقایسه با سال گذشته ٧.9 درصد رشد داشته 
است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در ادامه با تاکید بر این که سیاست مدیرعامل جدید 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی وارد مدار 
کردن فازهای پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است، افزود: 
هرچه قدر میزان تولید بنزین در پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس افزایش پیدا کند میزان واردات کم می شود.
ریاحی در مورد آخرین میزان واردات بنزین به کشور 
توضیح داد:  آخرین میزان واردات بنزین به کشور حدود 
1٤ میلیون لیتر بوده است و با توجه به این که میزان 
مصرف بنزین کشور 81 میلیون لیتر و میزان تولید 
بنزین در کشور ۶٥.٥ میلیون لیتر است، حدود 1٥ 
میلیون لیتر اختالف تولید و مصرف بنزین در کشور 

وجود دارد.

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان صنایع دریایی، 
سازمان شیالت و صندوق توسعه صنایع دریایی برای 

ساخت شناور منعقد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسن صالحی، رئیس 
سازمان شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی در دیدار 
با معاون وزیر دفاع با بیان اینکه کشور ظرفیت تولید 20 
هزار تن آبزیان را در سال پایانی برنامه ششم و چهارصد 
انعقاد  کرد:  تصریح  دارد،  تا سال 1٤0٤  را  تن  هزار 
تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان صنایع دریایی، شیالت 
محوریت  با  دریایی،  صنایع  توسعه  و صندوق  ایران 
اختصاص 80 درصد تسهیالت از طریق صندوق توسعه 
صنایع دریایی به بخش خصوصی برای ساخت شناور، 

بسیار مثمرثمر خواهد بود.
وی با بیان اینکه آورده 20 درصدی سازندگان و فعاالن 
حوزه ساخت شناورها در این زمینه و اختصاص وام 
80 درصدی می تواند بسیاری از نیازهای این صنعت را 
برآورده سازد، افزود: سازمان شیالت آمادگی کامل خود 

را در حمایت از این طرح اعالم می دارد.
که  است  این  اهمیت  حایز  نکته  داد:  ادامه  صالحی 
امروز صنعت داخلی کشور به توانمندی و قابلیت های 

بی شماری در تولید پرورش ماهی در قفس در داخل 
دریا رسیده است و این نشان می دهد که کشور یک 
گام به خودکفایی در حوزه آبزی پروری و شیالت، دست 
یافته است. گفتنی است، در دومین نمایشگاه بین المللی 
شیالت و صنایع وابسته، تفاهم نامه سه جانبه میان رئیس 
سازمان شیالت ایران با امید رستگاری، معاون وزیر دفاع 
و همچنین مدیرعامل سازمان صنایع دریایی منعقد شد.
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قمار کنگره با موشک های ایران
* رضا نصری

طرح قانون جدید کنگره علیه برنامه موشکی ایران حاوی یک بند است 
که به احتمال زیاد رئیس جمهور آمریکا را در صحنه بین المللی به شدت 

معذب خواهد ساخت. 
مطابق این بند، رئیس جمهور موظف شده - به محض دریافت گزارش 
معتبر مبنی بر مبادرت ایران به آزمایش موشکی - به کنگره گزارش 
دهد که آیا این آزمایش مغایر با قطعنامه 22۳1 شورای امنیت بوده 
یا خیر. تا بحال، هرچند آزمایش های موشکی ایران موجب دلخوری 
و موضع گیری های سیاسی برخی کشورهای اروپایی شده، اما همه 
دولت ها، جامعه حقوقدانان و نهادهای ذی ربط بین المللی متفق القول   
بوده اند که از نظر »حقوقی« قطعنامه 22۳1 هیچ الزامی برای ایران در 

مورد آزمایش موشکی ایجاد نمی کند. 
در واقع، در قطعنامه 22۳1، ایران صرفاً »فراخوانده« شده تا از پرتاب 
موشک هایی که به منظور حمل کالهک هسته ای طراحی شده اند 
یک  شده«  »فراخوانده  امنیت  شورای  ادبیات  در  کند.   خودداری 
تاثیر  که  می شود  محسوب   Hortatory یا  »نصیحتی«  اصطالح 
الزامی ندارد؛ ضمن اینکه همین فراخوان نیز صرفاً متوجه موشک هایی 
است که برای حمل کالهک هسته ای »طراحی« شده باشند.تا کنون، 
بر مبنای همین استدالل، هیچ یک از آزمایش هایی که پس از تصویب 
قطعنامه 22۳1 صورت گرفته  از سوی دیگر کشورها )به جز آمریکا و 
اسرائیل(  مغایر با این قطعنامه تشخیص داده نشده اند . حتی آمریکا نیز 
همواره با زبانی مبهم و محتاطانه از »نقض قطعنامه 22۳1« صحبت 
کرده است و بعضاً از »نقض قطعنامه ها« یا فرمول هایی از این دست 
سخن به میان آورده تا مشخصاً به قطعنامه 22۳1 اشاره  مستقیم نکند.

عالوه بر این، چهره های شاخص دولت ترامپ و برخی از سناتورها و 
قانونگذاران جمهوریخواه بارها در اسناد ثبت شده به دولت اوباما ایراد 
گرفته اند که در نگارش قطعنامه 22۳1، در موضوع موشکی، تسلیم 
ایران شده و قطعنامه را با زبانی غیرالزلم آور تنظیم کرده است. حال 
جالب است که کنگره، رئیس جمهور را در موقعیتی قرار داده که یا 
باید همصدا با جامعه جهانی، جامعه حقوقدانان و نهادهای بین المللی، 
آزمایش موشکی بعدی ایران را »موافق« با قطعنامه 22۳1 بخواند و از 
این رو خود را در وضعیت ناخواسته ای قرار دهد؛ یا برخالف نظر همه 
اینها - و برخالف آنچه چهره های شاخص جمهوریخواه تا کنون گفته اند 
- آزمایش بعدی را به نحوی که خود و حقوفدان های شعبده بازش 
می دانند، مغایر با این قطعنامه اعالم کند! به عبارت دیگر، به نظر 
می رسد کنگره آمریکا - با تعریف چنین وظیفه  ای برای رئیس جمهور 
در چارچوب قانون مذکور - از یک سو با آبروی بین المللی او قمار کرده 
و از سوی دیگر زمینه را یک بار دیگر برای انزوای بیش از پیش دولت 

ترامپ در صحنه بین المللی فراهم ساخته است.

اظهارات تازه نیکی هیلی علیه ایران

»نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد جمعه شب در 
گفت وگو با شبکه خبری »سی ان ان« ضمن طرح اتهام های تایید نشده 
برضد دولت »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه، گفت: اجازه تملک 

ایران بر این کشور را نمی دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،هیلی مدعی شد: کار ما در سوریه تمام 
نشده است. این بدین معنی نیست که می خواهیم اسد را بیرون کنیم، 
ولی اجازه استفاده از تسلیحات شیمیایی را هم نمی دهیم.اشاره هیلی به 
ادعای کشورهای غربی در خصوص استفاده دولت سوریه از تسلیحات 
شیمیایی در شهر خان شیخون است. این در شرایطی است که دولت 
این کشور در سال 201٤ زرادخانه تسلیحات شیمیایی خود را تحویل 
نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان منع تسلیحات شیمیایی 
داده بود.نماینده آمریکا در سازمان ملل در گفت وگوی خود بار دیگر 
اظهارات خصمانه مقام های این کشور علیه ایران را تکرار کرد و گفت 
که واشنگتن در پی مقابله با آزمایش های موشکی ایران است.هیلی 
ضمن مقایسه ایران و کره شمالی مدعی شد: جامعه جهانی، آزمایش 
موشک های دوربرد کره شمالی را که به طور بالقوه توانایی حمل کالهک 
هسته ای دارند، نپذیرفته است و همین استاندارد باید برای ایران رعایت 
شود.وی ادامه داد: چرا اجازه می دهید ایران از زیر بار این موضوع شانه 
خالی کند؟ هیلی مدعی شد که تحریم های بین المللی علیه پیونگ 
یانگ، مانع 90درصد تجارت کره شمالی شده است و واردات نفت این 

کشور هم ۳0 درصد کاهش یافته است.

مسئول جدید اداره کاتالونیا از سوی مادرید 
مشخص شد

دولت مرکزی اسپانیا که خودمختاری کاتالونیا را لغو کرده، اداره دولت 
محلی این منطقه را به دست گرفته است.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دولت اسپانیا می گوید رئیس و وزیران 
دولت محلی کاتالونیا و همچنین رئیس پلیس این منطقه را از کار برکنار 
کرده است.پس از برکناری کارلس پوجدمون، رئیس منطقه کاتالونیا 
توسط ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، جوزپ لوئیس تراپرو، رئیس 
عملیات پلیس نیروهای منطقه ای کاتالونیا نیز در پی به دست گرفتن 
کنترل نیروهای پلیس این منطقه خودمختار توسط دولت مرکزی اسپانیا، 
برکنار شده است. پلیس منطقه ای همچنین به اعضای خود تاکید کرده تا 
بی طرفانه رفتار کنند و در مناقشه میان دولت منطقه ای و مادرید دخالتی 
نداشته باشند.با برکناری پوجدمون، »ثریا سانز دوسانتاماریا«، معاون 
نخست وزیر اسپانیا، به طور رسمی مسئول اداره کاتالونیا اعالم شده است.

اطالعیه رسمی دولت اسپانیا امروز صبح اعالم کرد که پوجدمون، معاون 
او و همچنین همه وزرایش از کار برکنار شده اند.

داعش درون گازانبر عراق و سوریه

رسانه های گروهی عراقی و سوری اعالم کردند که نیروهای ارتش دو
 کشور به طور همزمان عملیات نظامی خود علیه مواضع گروه تروریستی 
داعش واقع در مرزهای مشترک میان عراق و سوریه را آغاز کردند و بدین 
ترتیب تروریست های داعش را در درون گازانبر خود گرفتار کرده اند. بر 
اساس این گزارش، ارتش عراق به همراه الحشد الشعبی )بسیج مردمی( 
روز جمعه از آغاز دومین مرحله آزادسازی دو منطقه مسکونی القائم و 
راوه در غرب استان االنبار و تامین امنیت مرزها در این منطقه خبر دادند 
و همزمان با آنها ارتش سوریه نیز به پیشروی بیشتری علیه داعش در 
منطقه البوکمال در نزدیکی مرزهای عراق دست یافت.این دو عملیات 
نظامی دربردارنده ابعاد راهبردی است و هدف نهایی هر دو از بین بردن 
داعش در آخرین مناطق تحت نفوذشان در مرزهای عراق و سوریه است 
که با پیشروی نیروهای عراقی به سمت شهر القائم و نیروهای سوریه به 
سمت البوکمال همراه شده است.به گفته واحد رسانه ای الحشد الشعبی، 
نیروهای این جنبش مقاومت به همراه سایر واحدهای نظامی عراق و با 
پشتیبانی هوانیروز این کشور در حال پیشروی به سمت اهداف از پیش 
تعیین شده خود در چارچوب مرحله دوم علمیات آزادسازی غرب االنبار 
در القائم و راوه به منظور برقراری امنیت در مرزهای مشترک عراق و 

سوریه هستند.

 تشکیل کارگروه اندیشه ورزی 
در مجلس خبرگان

پیگیری  دستورکار  با  ورزی  اندیشه  کارگروه 
مطالبات رهبری از مجلس خبرگان در زمینه 
ارزیابی و نظارت بر ارزش های انقالب اسالمی 

شکل می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل سید 
احمد خاتمی  با اشاره به دیدار اعضای مجلس 
کرد:  عنوان  رهبری  معظم  مقام  و  خبرگان 
از مجلس  معظم له در آن جلسه پروژه ای را 
به  که  مهمی  مسئله  کردند؛  طلب  خبرگان 
داد:   ادامه  می شود.وی  مربوط  انقالب  اساس 
موجود  یک  اسالمی  انقالب  نداریم  تردیدی 
زنده، پویا و متحرک است و باید از آن پاسداری 
نبیند،  آسیب  انقالب  تا  کرد  زدایی  آسیب  و 
یک  نظارت  و  ارزیابی  مهم  این  تحقق  برای 
ضرورت است.خاتمی افزود: الزم است بررسی 
شود ارزشهایی که اول انقالب مطرح بود امروز 
در چه وضعیتی هستند؛ پیشرفت حاصل شده، 

توقف داشته یا پس رفت کرده است.
این  اینکه  بیان  با  سخنگوی مجلس خبرگان 
سرنوشت  به  مربوط  و  مهم  موضوعی  مسئله 
انقالب اسالمی است، اضافه کرد: مقام معظم 
رهبری با ذکر نمونه هایی از مسائل فرهنگی، 
از  اقتصادی پیگیری این مسئله را  سیاسی و 
گفت:  شدند.وی  خواستار  خبرگان  مجلس 
خبرگان  مجلس  رئیسه  هیئت  راستا  این  در 
برگزاری دو جلسه چگونگی اجرایی کردن  با 
امر مقام معظم رهبری را بررسی کردند و این 
نتیجه حاصل شد که معظم له هیئت اندیشه 
ورزی را از مجلس خبرگان طلبیده اند.خاتمی 
اظهار کرد: اگر می خواستیم هیئتی جدا ورای 
تشکیل  امر  این  پیگیری  برای  کمیسیون ها 
دهیم، بایستی در صحن علنی مجلس خبرگان 
در اسفند ماه بررسی می شد که این امر دیر 
شدن در اجرای رهنمودهای والیت را در پی 
دبیرخانه  که  شد  گرفته  تصمیم  لذا  داشت. 
آیت اهلل   ریاست  به  رهبری  خبرگان  مجلس 
یک  مجلس  رئیس  نایب  شاهرودی،  هاشمی 
از  متشکل  دبیرخانه  در  ورز  اندیشه  کارگروه 
اعضای مجلس خبرگان تشکیل دهد.وی اضافه 
کرد: این کارگروه با مدد گرفتن از کارگروه های 
سیاسی  اقتصادی،  مسائل  عرصه  در  که  ویژه 
ارزیابی  به  هستند،  نظر  صاحب  فرهنگی  و 
مجلس  اعضای  اینکه  بیان  با  بپردازند.وی   ها 
کارگروه ها  از  یک  هر  در  توانند  می  خبرگان 
نیست  نیاز  الزاما  گفت:  باشند،  داشته  حضور 
کارگروه ها از اعضای خبرگان باشند.وی تاکید 
رئیس  با  جمع  این  بر  اشراف  و  نظارت  کرد: 
مجلس خبرگان آیت اهلل جنتی است و خروجی 
آنچه در این عرصه به دست می آید در اختیار 

مقام معظم رهبری گذاشته خواهد شد.
خاتمی در خصوص چگونگی عملکرد کارگروه 
خصوص  در  ها  کارگروه  کرد:  عنوان  ها 
موضوعات مختلف که در اختیار آنها قرار داده 
می شود، بررسی و ارزیابی های خود را انجام 
داده و اینکه آیا در این عرصه ها موفق بوده ایم 
داشته ایم،  پسرفت  یا  و  شده ایم  متوقف  یا 
تبدیل  یا  و  بیشتر  موفقیت  برای  راهکارهایی 
پسرفت به پیشرفت ارائه می کند.وی تصریح 
مطرح  انقالب  خط  و  ریل  از  پاسداری  کرد: 
است. آنچه مقام معظم رهبری خود را موظف 

به حفظ آن می داند.

راهکار درمان اقتصاد، 
خصوصی سازی است

داخلی  امور  و  شوراها  کمسیون  رئیس  نایب 
مردم  سرمایه  با  اگر  اقتصاد  گفت:  مجلس 
پویا شود، قطعا چرخه تولید و اشتغال به راه 

می افتد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  کاظمی  سیدحمیدرضا 
درباره مشکالت اقتصادی کشور اظهار داشت: 
اقتصادی  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  امروز 
کشور، مسئله اشتغال است. دولت باید با برنامه 
ایجاد  جهت  در  هدفمند  صورت  به  و  ریزی 
چرا  بردارد.  موثری  های  گام  تولید  و  شغل 
که جامعه ایران جوان است و جوانان سرمایه 
اصلی کشور محسوب می شوند. در حال حاضر 
مسئله اشتغال دغدغه اصلی جوانان و خانواده 

ها محسوب می شود.
کاظمی با اشاره به اینکه »پایه های اقتصادی 
کشور تاثیر بسزایی بر روی امنیت ملی دارد« 
بیان کرد: به منظور ارتقای تولید ملی و افزایش 
های  گام  باید  کشور  داخل  تولیدات  کیفیت 
موثری برداشت تا بتوان اعتماد مردم را برای 
کرد. جلب  کشور  داخل  تولیدات  از  حمایت 

نماینده پلدختر بیان کرد: همانطور که امروز 
اکثر کشورهای دنیا به منظور انتقال فرهنگ 
ما  کشور  می کنند،  استفاده  اقتصاد  قدرت  از 
سرمایه  از  استفاده  و  برنامه ریزی  با  باید  هم 
ارتقای  و  تحکیم  راستای  در  مردمی  های 
اقتصاد کشور گام بردارد.وی افزود: باتوجه به 
های  جاذبه  و  غنی  منابع  کشور،  گستردگی 
گردشگری که در ایران وجود دارد، با واگذاری 
اقتصاد به دست مردم می توان شاهد پیشرفت 
چشمگیری در زمینه اقتصاد باشیم.کاظمی در 
اقتصاد کشور،  درمان  راهکار  کرد:  بیان  ادامه 
سرمایه  با  اگر  اقتصاد  است.  سازی  خصوصی 
مردم پویا شود، قطعا چرخه تولید و اشتغال به 
راه می افتد. تا زمانی که دولت دستی بر اقتصاد 
داشته باشد، اقتصاد کشور به درآمد حاصل از 

نفت و صادرات کاال وابسته خواهد بود.

یادداشتخبر

ادامه از صفحه 1
معاون اول رییس جمهوری گفت: جامعه و نظام نیازمند خبرگزاری 
ها و مطبوعاتی است که مورد وثوق مردم باشند، مرجعیت سیاسی و 
اجتماعی در جامعه داشته باشند، دیده شوند و خریده شوند.جهانگیری 
افزود: اصحاب رسانه از مدیر مسوول، دبیر و سردبیر، عکاس و گرافیست و 
خبرنگار و همه نیازمند امنیت روانی و شغلی هستند و ما به عنوان دولت 
مکلفیم که در این راستا تالش کنیم.وی ادامه داد: دولت، مجلس و قوه 
قضاییه مهمترین وظیفه ای که برعهده اشان در این چارچوب است این 
است که تالش کنند با قانون مطبوعات در متن جامعه باشند و سعی نکند 
که با استفاده از قانون مطبوعات را از متن به حاشیه ببرند.معاون اول رییس 
جمهوری با بیان بر اینکه روزنامه نگار شجاع، آگاه ، با اخالق و متخصص 
نیاز امروز جامعه است، بیان کرد: اخالق حرفه ای و مسوولیت اجتماعی 

باید در مطبوعات جدی گرفته شود.
جهانگیری با بیان اینکه اینکه گاهی اوقات بحث می کنیم که مسوولیت 
حراست و پاسداشت اخالق حرفه ای در مطبوعات بر عهده کیست و می 
گوییم آیا بر عهده دولت یا وزارت ارشاد اسالمی و یا برعهده خود صنف 
است اظهارکرد: در صنوف مهم مثل پزشکی که با جان مردم در ارتباط 
است گفته می شود مسولیت حرفه ای پزشک نظارت و کنترل و برخورد 
با تخلفاتش برعهده خود پزشکان باید باشد؛ البته حق مردم است که به 
دستگاه قضایی هم مراجعه کنند.وی ادامه داد: ما با همین ذهنیت سازمان 
نظام رسانه ای را در دولت تصویب کردیم که البته این الیحه خواهد بود و 
بیش از یک سال و نیم است که در کمیسیون های دولت در حال بررسی 
است و از چهارشنبه به جلسه اصلی دولت آمده است.معاون اول رییس 
جمهوری از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست که این الیحه را در 
اختیار مطبوعات قرار دهند که اگر آن ها انتقادی دارند آن را به دولت 
منتقل کنند تا بتوانیم در دولت از نظرات آن ها استفاده کنیم.وی در ادامه 
گفت: ما مسوولین باید از محدودیت ها برای روزنامه نگاران و از تعطیلی هر 
رسانه ای و بیکار شدن شاغلینی که در این حوزه مسوولیت دارند و از زیان 
دهی مطبوعات و از عدم اقتصادی شدن مطبوعات دل نگران باشیم.معاون 
اول رییس جمهوری افزود: باید برای این موضوع چاره اندیشی کرد چرا که 
مطبوعات با زیان دهی امکان حیات ندارند. باالخره روزی متوقف خواهند 

شد که باید برای آن زودتر چاره اندیشی کرد.
جهانگیری ادامه داد: جوانمرگی مطبوعات به هر دلیلی اقتصادی، سیاسی، 
قضایی عدم توسعه نیافتگی کشور است. چگونه زمانی که گفته می شد 
مرگ و میر کودکان و نوجوانان عالمت هشدار دهنده ای بزرگی از عدم 
توسعه است در مورد مطبوعات این مساله را باید جدی گرفت.وی گفت: 
دوام و استمرار حیات مطبوعات اعم از تخصصی، ملی و محلی به عنوان 
عالمت مهمی از توسعه کشور است. توسعه نیافتگی مطبوعات روی همه 

ابعاد توسعه کشور اثر خواهد گذاشت.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که مطبوعات هم محرک توسعه 
و هم محصول توسعه هستند گفت: ما اگر به توسعه ایران فکر می کنیم 
باید به حمایت وتوسعه مطبوعات کمک کنیم که یکی از بخش های مهم 
هستند و اگر ایران توسعه پیدا کرد یکی از میوه های توسعه حتما رشد 
مطبوعات در کشور خواهد بود.وی در ادامه به انتظار دولت از مطبوعات 
اشاره کرد و گفت: کشور ما در شرایط ویژه و تعیین کننده ای قرار دارد 

هم فرصت ها و هم تهدیدهای مهمی پیش روی ما است. ما نیازمند درک 
صحیح و واقعی از منافع و سرمایه های ملی و فرصت های تاریخی پیش 
روی کشور هستیم که مطبوعات نهاد واسط بین جامعه و حکومت است.

جهانگیری افزود: مطبوعات محل مساله شناسی است و محلی است 
که می تواند به راه کارها و راه حل های واقعی برای چالش های اصلی 
کشور برسند. معاون اول رییس جمهوری گفت: انتظار دولت این است 
از تنگناهای جدی پیشرو  که دولت را در خلق فرصت ها و عبور 
یاری کنید. وی با بیان این که دولت دستاوردهای بزرگی داشته است 
گفت: من نمی خواهم اینجا دستاوردهای دولت را بشمارم فقط یک 
لحظه به سال 92 برگردیم و امروز را تصور کنیم.جهانگیری افزود: در 
سیاست خارجی کجا بودیم و امروز کجا هستیم. در فضای بین المللی 
کجا بودیم و االن کجا هستیم. چقدر تالش می کردیم که بتوانیم در 
مقابل صداهایی که علیه ایران بلند می شود صداهایی به نفع ایران در 
دنیا بلند شود.معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: امروز حتی آمریکا 
وقتی صدایی علیه ملت ایران فریاد می زند کشورهای انگشت شماری 
با آن هم صدا می شوند. وی با بیان این که تالطم اقتصادی به ثبات 
اقتصادی و رشدهای منفی به مثبت تبدیل شده است گفت: عدم 
اشتغال زایی به اشتغال زایی ۶00 تا ٧00 هزارتایی در سال تبدیل 
شده است. جهانگیری افزود: بعضی وقتها ما عددهایی را می گوییم و 
دوستان از روی خوش جنسی یا بدجنسی می روند آن را جمع می 
زنند و می گویند فالنی گفت اینقدر عدد و براساس این عدد تحلیل 

می کنند که واقعا این کار اشتباه است.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: اگر همین طوری واتفاقیست که 
اشکالی ندارد و باید آن را تصحیح کنند و اگر هم عمدی در کار بوده است 
خوب نیست چرا که این کارها، کارهای اخالقی نیست.وی با بیان این که 
دولت دستاوردهای بزرگی داشته است گفت: باید این دستاوردها برای 

ملت در جهت باال بردن امید و اعتماد آنها استفاده کرد . کسی که به کشور 
خود عالقمند است باید تالش کند که اعتماد مردم باال برود.جهانگیری 
گفت: دولت تنگناها و محدودیت هایی برای پاسخگویی به خواسته های 
مردم دارد بنابراین برای باز شدن دست دولت در این مسیر از همه رسانه 

ها انتظار کمک داریم. 
معاون اول رییس جمهوری افزود: از شبکه های اجتماعی، نهادهای مدنی 
و احزاب و جریان های سیاسی می خواهم برای مشارکت جدی در جهت 
منافع ملی که الزمه رفاه و بهبود زندگی مردم و بازار تولید و اشتغال و 
پیشبرد اقتصاد مقاومتی در کشور است دست به دست هم دهیم.وی با 
بیان این که ما موضوعات زیادی برای تفاهم در کشور داریم گفت: ما در 
کشورمان اسالم، قانون اساسی ، امام و رهبری همه مورد تفاهم و توافق 
مان است و در ذیل این مسایل می توانیم در همه مسایل با یکدیگر گفت 
و گو و به حل مسایل کشور کمک کنیم.جهانگیری افزود: قالب مطالبات 
مردم جدی و عمیق و برحق است که باید برای حل مطالبات مردم به 
تفاهم برسیم و برای راهکارهایش به توافق برسیم.کشور ایران استعداد 
مقابله با این چالش ها و مشکالت را دارد. معاون اول رییس جمهوری 
ادامه داد: ما نیاز داریم برای چالش های بزرگ که پیش روی ما در منطقه 
و جهان است سیاستی پیش بگیریم که مورد اتفاق همه باشد. منطقه ما 
نیازمند یک سیاست روشن از طرف ایران است. مسایل جهانی ما را به این 
نقطه رسانده که باید سیاست روشنی در پیش رو داشته باشیم.وی گفت: 
سیاستی می تواند کارساز باشد که مانند برجام مورد حمایت رهبری ، 

قوای سه گانه و جریانات سیاسی باشد.
جهانگیری با بیان این که ما نیاز داریم چرخ های اقتصادی کشور سریع 
تر بچرخد گفت: اقتصاد ایران راه افتاده است و در سال گذشته رشد باالی 
12 درصد را داشته است و رشد باالی ۶ درصد را در سال 9۶ داشته است 

که در منطقه و جهان رشد باالیی است. 

جهانگیری:روزنامهنگارشجاعومتخصصنیازامروزجامعهاست

 اخالق حرفه ای در مطبوعات جدی گرفته شود

ر خریدا عربستان و  د موسا  ، سیا
م تلگرا  در ن یرا ا اطالعات

برای مرصوص ترکیب  وحدت،
است دشمنان شکست

در  گفت:  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
وجود  تلگرام  شبکه  هوشمند،  گوشی های 
ما   )Big Data( بیگ دیتای  که  دارد 
می تواند  و  است  پیام رسان  این  اختیار  در 
یا  نظرسنجی  یک  اطالعات،  واکاوی  با 
نظرسازی بزرگ در کشور ما به راه اندازد و 
سازمان سیا، موساد و عربستان سعودی هم 

خریدار این اطالعات هستند.
سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
همایش  »چهارمین  در  جاللی  غالمرضا 
مصون سازی زیرساخت های کالبدی کشور« 
که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، 
گفت: با توجه به موضوع مصون سازی کشور 
در برابر تهدیدات بهتر است نگاهی از حوزه 
دانش و دانشگاه به این موضوع داشته باشیم. 
ما باید طوری کشور را مصون کنیم که اگر 
تهدید صورت گرفت روی آن اثر نگذارد. این 
پدافند غیرعامل باید در کل کشور و در همه 
سطوح اجرا شود؛ یعنی اگر تهدیدی صورت 
گرفت آب از آب تکان نخورد.وی شناسایی 
سه حوزه تهدیدات، زیرساخت و مصون سازی 
مهم  احتمالی  حمالت  با  مقابله  برای  را 
دانست و گفت: استراتژی و دکترین وقتی 
تهدیدات هم متفاوت می شود.  تغییر کند 
همچنین ماهیت تکنولوژی، دانش و صنعت 
که  می شود  توانمندی  و  تغییر  باعث  هم 
می تواند یک کشور را قوی کند و این قدرت 
به ثروت تبدیل شود و صنعت را ارتقا دهد.

در  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
مورد اهمیت تهدیدات انسان ساخت، اظهار 
کرد: در تهدیدات طبیعی، عامل ثابت است 
انسان ساخت، عامل  تهدیدات  اما در حوزه 
دیدگاه  حاضر  حال  در  مثاًل  نیست.  ثابت 
دفاع  دوران هشت سال  مثل  به جنگ  ما 
همان  اگر  حاضر  حال  در  نیست.  مقدس 
نمی گیریم  جواب  باشیم  داشته  را  رویکرد 

مثل  انسان ساختی  تهدیدات  نوع  که  چرا 
حمالت سایبری با اشراف و کنترل همراه 
آن  اثرات  مورد  در  ما  متاسفانه  اما  است 
زمینه  این  در  و  می کنیم  مطالعه  خیلی 
کشورهای  از  بسیاری  در  و  هستیم  عقب 
دنیا پیشرفت های زیرساختی دیگر تئوریک 
نیست بلکه داینامیک و پویا شده اما ما هنوز 
در مفاهیم آن مانده ایم و به لحاظ دانشی 
شاید بیست سال عقب باشیم.وی با توجه 
به ضرورت پیشرفت دانشگاه ها در رشته های 
باید  دانشگاه ها  کرد:  تصریح  زیرساختی 
هرچه سریع تر پیشرفت کنند. ما هنوز در 
دانشگاه ها به دنبال نمره هستیم و نتیجه اش 
همان دانش قبلی می شود. باید فاصله بین 
غیر  در  باشد  کم  علم  تولید  و  رگوالتوری 
این صورت همواره نسبت به تحوالت حوزه 
ادامه  هستیم.جاللی  منفعل  زیرساختی 
سایبری  فناوری های  دیگر،  اتفاقی  در  داد: 
به زیرساخت ها اضافه می شوند و شهرهای 
هوشمند را بوجود می آورند. شهرهایی که 
همه ویژگی های سایبری روی کالبد آن ها 
تعریف شده است و به دلیل ویژگی ارتباط 
تعاملی شدن سیستم احتماالً شبکه های  و 

سایبری هدف دشمن قرار خواهند گرفت.

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
با  ارتش،  کل  فرمانده  به  خطاب  پیامی  در 
اعالم آمادگی همه جانبه سپاه برای همکاری 
تردید  بی  کرد:  تأکید   ، ارتش  با  همدالنه 
ارتش و سپاه ترکیب  ارکان  برادرانه  وحدت 
و  اسالم  دشمنان  شکست  برای  مرصوصی 
نظام به شمار می رود. به گزارش زمان به 
نقل از روابط عمومی کل سپاه، سردار سرلشکر 
پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در پیامی خطاب به 
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
اظهار  با  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  کل 
دانش  آیین  برگزاری  کیفیت  از  خرسندی 
آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری 
محضر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
فرماندهی معظم کل قوا و ستایش از رویش 
های ارزشی آن سازمان تأکید کرد: بی تردید 
ارتش و سپاه ترکیب  ارکان  برادرانه  وحدت 
مرصوصی برای شکست دشمنان اسالم و نظام 
به شمار می رود.سرلشکر جعفری در پیام خود 
افزوده است: از زمان انتصاب جناب عالی به 
فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
اقداماتی مبارک و تعالی بخش در حیات طیبه 
ارتش برای ایفای رسالت خویش، تدبیر و تجلی 

یافت.بر پایه این پیام ، ›امروز ارتش به برکت 
برخورداری از فرماندهی مکتبی، انقالبی، فکور 
و با تقوی، بیش از پیش در مسیر یک تحول 
بزرگ برای ساخت انقالبی خود قرار گرفته تا 
هندسی ای از قدرت برای انقالب اسالمی و 
نظام مقدسمان به ارمغان آورد که در آن وحدت 
و برادری در ارتش و سپاه حقیقتاً یک ضرورت 
وحدت،  این  تردید  بی  شود.  می  محسوب 
ترکیب مرصوصی برای شکست دشمنان اسالم 
پیام  در  جعفری  شد.‹سردار  خواهد  نظام  و 
خود خطاب به امیر موسوی همچنین آورده 
است:‹اراده ی مخلصانه، دلسوزانه و جدی شما 
در تعمیق وحدت برادرانه ارکان ارتش و سپاه 
و نیز مدیریت برجسته ی معنوی و ارزشی آن 
فرمانده فداکار در برگزاری مراسمی متفاوت، 
از نمایش صالبت دینی و تعهد به والیت از 
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های 
آجا در محضر مولی و مقتدایمان حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی( مایه افتخار، سربلندی 

و دلخوشی همگان قرار گرفت.‹
›در پایان ضمن اعالم آمادگی همه جانبه ی 
سپاه برای همکاری همدالنه و شانه به شانه ی 
سپاه با ارتش در تمامی عرصه ها و نیز ستایش 
جناب  توفیق  ارزشی،  های  رویش  این  از 
عالی را در تحقق اوامر فرمانده معظم کل قوا 
)مدظله العالی( از ساحت ربوبی خواستارم.‹ امیر 
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در مراسم 
اعطای  و  تحلیف  دانش آموختگی،  مشترک 
افسری  دانشگاه های  دانشجویان  سردوشی 
حضور  با  گذشته  پنجشنبه  روز  که  ارتش 
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معّظم کل 
قوا در دانشگاه افسری امام علی )علیه الّسالم( 
برگزار شده بود، در محضر مقام معظم رهبری 
افزوده بود: متعّهد می شویم که ارتش دست از 
دست سپاه پاسداران درنیاورد تا پایه های رژیم 
سلطه فرو ریزد و عمر رژیم صهیونیستی هرچه 

زودتر به پایان رسد.

رسانه  یک  با  گفت وگو  در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
عربی ضمن ابراز نگرانی از تشکیل هالل شیعی مدعی شد: 

نفوذ ایران باید متوقف شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هیتر نائورت، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه الحره در پاسخ به این 
سوال که آیا  آمریکا به ایران اجازه خواهد داد تا هالل شیعی 
از تهران تا بیروت را تشکیل دهد، مدعی شد: این امر بسیار 

نگران کننده است اگر ایران قصد دارد این پل را ایجاد کند.
وی ادعا کرد: ما می دانیم که ایران مسئول تجهیز، آموزش 

ایران در  مالی آن است و شاهد خطرات  حزب اهلل و حامی 
منطقه هستیم و هم پیمانان عرب ما در این امر با ما اتفاق 
نظر دارند.وی  مدعی شد: همه ما بر این باوریم که اگر ایران را 
در کشور دیگری ببینیم، می دانیم که هدف آن خیر نیست.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه نباید ایران 
را براساس توافق هسته ای دید، گفت: اولویت دولت آمریکا 
مقابله با نفوذ ایران است.وی مدعی شد: ما به عنوان آمریکایی 
شاهد این بودیم که چگونه ایران  در سال 19٧9 بر سفارت 

ما سیطره یافت.

از جوامع شاهد  پایان مدعی شد: بسیاری  نائورت در  هیتر 
ما خواهان  و  است  ایران  ثبات کننده  بی  نفوذ  و  فعالیت ها 
توقف این فعالیت ها هستیم و ایجاد پلی که شما در مورد آن 
صحبت می کنید جزئی از این امر است و وزارت دفاع آمریکا 

با آن برخورد خواهد کرد.
ادعاها در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان  این 
همواره تاکید می کنند ما هیچ دخالتی در امور داخلی دیگر 
کشورها نداریم و جمهوری اسالمی ایران به دنبال ایجاد صلح، 

ثبات و امنیت در منطقه است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

اولویت دولت آمریکا مقابله با نفوذ ایران است



4 گزارشیکشنبه 7 آبان 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3611

نگارش آن  پارسال  بهار  از  ایران که  اقتصاد  بهبود  سناریو 
آغاز شد، اکنون به یک سریال دنباله دار تبدیل شده که 
برگشتی،  های  چک  کاهش  در  را  آن  ردپای  توان  می 
افزایش تسهیالت دهی به بنگاهها و افزایش تراکنش های 

بانکی در نیمه نخست امسال مشاهده کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، هرچند رشد اقتصادی ایران 
در سال های 91 و 92 به دلیل تشدید تحریم ها و سیاست 
های نامناسب اقتصادی به رکود تورمی عمیق فرو رفت و 
رشد منفی را به ثبت رساند، اما در سال 9۳ توانست اندکی 
از این رشد منفی فاصله بگیرد و رشد مثبت ۳.2 درصدی 

را پشت سر بگذارد.
با این همه، این رشد اقتصادی در سال 9٤ تداوم نیافت که 
بازارهای  نفت در  دلیل عمده آن در سقوط شدید قیمت 
جهانی در کنار باقی ماندن تحریم ها در اقتصاد ایران بود؛ 
سبب  سال  این  در  بودجه  مالی  تامین  در  دولت  تنگنای 
شد نتواند رشد اقتصادی سال قبل را حفظ کند و بار دیگر 
رشد منفی )1.۶-( ولی بدون تورم باال در اقتصاد ایران به 

ثبت رسید.
سال 9٥ به دنبال لغو تحریم های ایران که در دی ماه 9٤ 
ثبت شد، بخش های مختلف اقتصاد ایران از رکود بیرون 
آمدند که نتیجه آن ثبت رشد اقتصادی 12.٥ درصدی در 

این سال بود.
هرچند هنوز بانک مرکزی رقم قطعی رشد اقتصادی بهار 
اقتصادی  رشد  ایران  آمار  مرکز  اما  نکرده  اعالم  را  امسال 
سه ماه نخست سال 1۳9۶ نسبت به مدت مشابه سال با 
احتساب نفت ٧ درصد برآورد می کند که البته در مقایسه 
با پارسال، سهم نفت از رشد اقتصادی ایران بسیار کاهش 

یافته است.
نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران در فصل بهار متاثر از فضای 
انتخابات ریاست جمهوری و در فصل تابستان تحت تاثیر 
فرآیندهای مربوط به تشکیل دولت جدید بوده و نمی توان 
انتظار داشت که رشد قابل توجه و باالیی را بدون احتساب 

نفت را پشت سر گذاشته باشد.
با این حال مروری به برخی شاخص های کالن اقتصادی 

در نیمه نخست امسال از تداوم این رشد در 
از  هایی  نمونه  که  دهد  می  سال جاری خبر 

آن مرور می شود.
افزایش ۱۶درصدی اعطای تسهیالت و رونق 

تولید در بنگاه ها 
اقتصادی  های  بنگاه  به  تسهیالت  پرداخت 
خروج  گردش،  در  سرمایه  تامین  هدف  با 
در  گذشته  سال  از  اشتغال  ایجاد  و  رکود  از 
و  گرفت  قرار  کشور  بانکی  شبکه  کار  دستور 

امسال نیز این مسیر تداوم یافت.
بانک ها  پرداختی  تسهیالت  میزان  به  نگاهی 
طی ۶ ماه سال 1۳9۶ به بخش های اقتصادی 
نشان می دهد که در این مدت مبلغ پرداختی 
به 2٧0٤.2 هزار میلیارد ریال رسیده که در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳٧٥.۳ هزار 
میلیارد ریال معادل 1۶.1 درصد افزایش دارد.

در این مدت سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در 
گردش در تمام بخش های اقتصادی طی ۶ ماه سال جاری 
مبلغ 1٤2٤.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.8 درصد کل 
تسهیالن پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه 
درصد   12.9 معادل  ریال  میلیارد  هزار   19۶.9 قبل  سال 

افزایش داشته است.
بابت تامین سرمایه  از این میان سهم تسهیالت پرداختی 
در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماه نخست امسال 
اینکه  یعنی  است  بوده  ریال  میلیارد  هزار   ۶91.٧ معادل 
تامین  صرف  بانکها  یافته  تخصیص  منابع  از  درصد   ٤0.1
سرمایه در گردش بخش های مختلف اقتصادی شده است.

همچنین از 82٥.۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی 
)مبلغ  آن  درصد   8۳.8 معادل  معدن  و  صنعت  بخش  در 

۶91.٧ هزار میلیارد ریال( برای تامین سرمایه در گردش 
تامین  به  اولویت دهی  و  توجه  بیانگر  که  شده  پرداخت 
منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
کاهش چک های برگشتی آینه ای از وضعیت کسب و 

کارهای خرد 
آخرین آمارها از وضعت چک های برگشتی در مرداد ماه 
می  داده  برگشت  موجودی  کسری  یا  فقدان  دلیل  به  که 
ارزشی چک های برگشتی در  شود، نشان می دهد سهم 
این ماه نسبت به ماه قبل از 22.8 درصد به 22 درصد و 
کاهش  درصد   1٥.8 به  درصد   1۶.۳ از  آن  تعدادی  سهم 

یافته است.
در این ماه بیش از 9.8 میلیون فقره چک عادی به ارزش 
۶28.1 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ 
میلیارد  هزار   1۳8.٤ ارزش  به  فقره چک  میلیون   1.٥ بر 

ریال برگشت داده شده است.

به  پرداخت  نظام  مهم  ابزارهای  از  چک 
قابل  نقش  همواره  که  رود  می  شمار 
توجهی در تسویه مبادالت خرد و کالن 
جامعه دارد و از این رو می تواند از آینه 
و  کسب  فضای  بر  حاکم  شرایط  از  ای 

کار باشد.
اعتبارسنجی  برای  مرکزی  بانک  البته 
برای  بانکی  نظام  مشتریان  صحیح 
سامانه  بتازگی  ابزار،  این  به  دسترسی 
تا ضمن  است  کرده  اندازی  راه  را  صیاد 
افزایش ضریب امنیتی آن به عنوان اوراق 
اعتبارسنجی مشتریان  بهادار، ساز و کار 
که  کسانی  تنها  تا  کند  متمرکز  نیز  را 
را  ابزار  این  از  برخورداری  استحقاق 

دارند، از آن بهره مند شوند.
ماه  مرداد  در  برگشتی  های  چک  میزان  کاهش  بنابراین 
بیانگر  ارزش،  لحاظ  به  چه  و  تعداد  لحاظ  به  چه  گذشته 
توانمند شدن صاحبان مشاغل و دارندگان دسته چک در 
بهبود فضای  بر  تاییدی  مالی خود هستند که مهر  تامین 

کسب و کار در ایران است.
رشد قابل تامل تراکنش های بانکی و بهبود بازار مصرف

اپیزود سوم بهبود شرایط اقتصادی ایران در نیمه نخست 
امسال را می توان در آمار مربوط به تراکنش های بانکی 
که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( آن 
را منتشر کرده، جست و جو کرد که بخش به دلیل مرتبط 
بودن با عامه مردم، رونق اقتصاد را در بخش اقتصاد خرد 

و زندگی روزمره نشان می دهد.
تداوم  دلیل  به  اخیر  دهه  دو  در  کارشناسان،  اعتقاد  به 
الکترونیکی،  پرداخت  تجهیزات  و  سامانه ها  توسعه 

تراکنش های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه ها 
الکترونیکی  پرداخت  ابزارهای  و  داشته  متناسبی  رشد 
نظیر  سنتی  پرداخت  ابزارهای  جایگزین  زمان  به  مرور 

اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است.
های  تراکنش  ارزش  نسبت  که  است  آن  گویای  آمار  این 
شاپرک به نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه به ٤1.10 
درصد بوده که با توجه به اینکه نسبت اسکناس و مسکوک 
می  برآورد  درصد   2.٥۶ نقدینگی  به  اشخاص  دست  در 
تولید  به  شاپرک  الکترونیک  پرداخت  ارزش  سهم  شود، 

ناخالص داخلی 129.20 درصد اعالم شده است.
در شهریور ماه در مجموع نزدیک به 1.٥ میلیارد تراکنش 
در شبکه الکترونیک پرداخت کارت ثبت شد که ارزش آن 
حدود 1٥٤ هزار میلیارد تومان )1٥۳8 هزار میلیارد ریال( 

بوده و نسبت به مرداد ماه رشد یافته است.
های  پرداخت  سهم  غیرنقدی،  پرداخت  حجم  این  از 
اینترنتی 2.80 درصد، سهم پرداخت با تلفن همراه 9.۳1 
بوده  درصد   8٧.9 کارتخوان  های  دستگاه  سهم  و  درصد 

است.
 9۶.٤٥ شاپرک  در  شده  ثبت  های  تراکنش  مجموع  از 
درصد بابت خرید کاال و بقیه برای پرداخت قبض و خرید 

شارژ تلفن همراه بوده است.
آمار شاپرک نشان می دهد پرداخت ها در این شبکه در 
نظر  از  درصد   1.21 مرداد  به  نسبت  امسال  ماه  شهریور 
تعداد و 1.٤٤ درصد از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. 
بانکی  های  کارت  های  تراکنش  بر سیر  مروری  همچنین 
در شهریور امسال در مقایسه با شهریور ماه پارسال بیانگر 
آن است که این تراکنش ها از نظر تعداد ۳٥.08 درصد و 

از نظر ارزش ریالی 2۶.9٧ درصد رشد داشته اند.
اثر  از  هرچند بخشی از رشد ریالی این تراکنش ها ناشی 
تورم بر قیمت تمام شده کاالهاست اما اگر میانگین تورم 
را در یک سال منتهی به پایان شهریور حدود 10 درصد 
در نظر بگیریم، نزدیک 1٧ درصد از رشد ریالی باقیمانده 
از ارزش تراکنش ها به بهبود اوضاع مالی و افزایش توان 

خرید مردم باز می گردد.

بهبود اقتصاد ایران در سه اپیزود

سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه با مقاصد 
و  عربی  با کشورهای  قطر  تیره  روابط  ترمیم  مانند  مختلفی 
پیوند بین عراق و عربستان سعودی صورت گرفته که از نگاه 
واشنگتن برای تشکیل ائتالف علیه جمهوری اسالمی و انزوای 
و  دشوار  عمل  عرصه  در  که  موضوعی  است؛  تهران ضروری 

حتی غیرممکن به نظر می رسد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »دونالد ترامپ« رییس جمهوری 
آمریکا که در طول مبارزات انتخاباتی، سیاست خارجی دولت 
قبل را زیر سوال می برد و از هزینه های باالی ایاالت متحده 
در غرب آسیا سخن به میان می آورد، حال شتابزده تر از دولت 
دموکرات اوباما در این منطقه عمل می کند و در پی حضوری 

پررنگ تر از قبل در غرب و شرق آسیا برآمده است.
اینک مقامات کاخ سفید برای ایجاد نظم جدیدی در خاورمیانه 
سفرهایی را در سطوح مختلف به کشورهای این حوزه داشته 
اند که سفر اخیر »رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه دولت 
روز  که  روزه  شش  سفری  است؛  موارد  این  از  یکی  ترامپ 
شنبه بیست ونهم مهرماه از عربستان سعودی آغاز شد و قطر، 

پاکستان و هند مقصدهای بعدی بوده اند. 
با نگاهی به سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دولت 11 ماهه 
ترامپ این نکته مشخص می شود که نظم نوین مورد نظر کاخ 
سفید بر دو پایه استوار است که عبارتند از ائتالف سازی بر 
گرد محور عربستان سعودی و تقابل آن با جمهوری اسالمی 

ایران. 
و  اسالمی  کشورهای  بین  در  عربستان  کشور  دینی  جایگاه 
عرب زبان منطقه، نفوذ سیاسی و منابع انرژی سعودی ها در 
کنار خوش رقصی مقامات عربستان برای آمریکایی ها از جمله 
مواردی است که باعث شده واشنگتن برای مقابله با ایران روی 

ریاض حساب ویژه ای باز کند. 

بنابراین، ترامپ پس از به قدرت رسیدن، عربستان سعودی را 
به عنوان نخستین مقصد اولین سفر خارجی خود انتخاب و 
با مقامات این کشور توافق تسلیحاتی هنگفت به ارزش 110 
میلیارد دالر امضا کرد. همچنین هدایای گران قیمت پادشاه 
سعودی به ترامپ و رقص شمشیر آنها نشانگر آغاز برنامه ریزی 

ریاض و واشنگتن برای خاورمیانه جدید بود.
آمریکا، وزیر  بر رییس جمهوری  نیست که عالوه  بی جهت 
امور خارجه این کشور در عرض چند ماه برای دومین بار عازم 
هدف  مهمترین  میان  این  در  است.  شده  سعودی  عربستان 
مورد نظر سعودی ها و آمریکایی ها، مقابله با قدرت و نفوذ 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه است؛ موقعیتی که در سال 
با روی کار آمدن  تا  انداخته  های اخیر هراس به دل اعراب 

ترامپ دست یاری به سوی او دراز کنند.
رییس  روحانی«  »حسن  االسالم  حجت  ارتباط  همین  در 
امور  وزیر  سفر  به  تلویحی  اشاره  با  ماه  آبان  یکم  جمهوری 
پا  و  به دست  »چرا  کرد  اظهار  خاورمیانه  به  آمریکا  خارجه 
افتاده اند و مرتب در منطقه گردش می کنند و در این خانه و 
آن خانه را می  زنند. امروز عظمت اسالم و جمهوری اسالمی 
عراق،   در  است.  بیشتر  دیگری  زمان  هر  از  منطقه  در  ایران 
سوریه،  لبنان،  شمال آفریقا و خلیج فارس کجا بدون نظر ایران 
رییس  سخنان  داد؟«.  انجام  سرنوشت  سازی  اقدام  می شود 
جمهوری به بازیگری پویا و تاثیرگذار ایران در منطقه اشاره 

دارد که دشمنان را به تکاپوی جمعی واداشته است.
بهبود دادن به مناسبات قطر و عربستان سعودی از دیگر اهداف 
حضور تیلرسون در خاورمیانه است، روابطی که در ماه های 
گذشته قطع شده است. سعودی ها و برخی متحدان عربی 
آنها با متهم نمودن دوحه به حمایت از گروه های تروریستی، 
روابط خود را با این کشور عربی متوقف کرده اند؛ تحریمی که 

بیشتر به دلیل روابط حسنه ایران و قطر صورت گرفته است.
امروز وزیر امور خارجه ایاالت متحده در صدد سر و سامان 
دادن به روابط دوحه و ریاض و در نتیجه دور ساختن قطر از 
جمهوری اسالمی است اما سیاست وی تا کنون راه به جایی 
نبرده. هدف دیگر تیلرسون در صورت موفقیت در ایجاد اجماع 
عربی، روند صلح بین اعراب و اسراییل را پیگیری خواهد کرد 
که بی تردید هدف نهایی از آن نیز ایجاد حاشیه ای امن برای 

رژیم صهیونیستی و تنگنای منطقه ای برای تهران است. 
در این برهه که سایه گروه تروریستی داعش از سر کشورهای 
منطقه به ویژه عراق در حال برداشته شدن است، دولتمردان 
آمریکا و متحدان خاورمیانه ای این کشور بار دیگر به دنبال باز 
کردن جای پا در این کشور آشوب زده برآمده اند. ناآرامی ها 
و جنایت های صورت گرفته در عراق طی سال های گذشته 
برآیند همین مداخالت نظامی آمریکا بود که از سال 200۳ 

این کشور را به بحرانی عمیق فرو برد.
ایاالت متحده بار دیگر برای عراق برنامه ریزی کرده تا بغداد 
را از ایران دور و به عربستان سعودی نزدیک سازد. بی دلیل 
نیست که تیلرسون در بدو ورود به عربستان سعودی با مقامات 
عراقی و سعودی دیدار و نشستی سه جانبه به منظور بهبود 
 1990 دهه  اوایل  از  زیرا  کرد  برگزار  کشور  دو  این  روابط 
تا  گرفت  قرار  صدام حسین  حمله  مورد  کویت  که  میالدی 

کنون این دو کشور روابطی تیره را تجربه کرده اند. 
ضرورت بازسازی ویرانی های عراق، مقامات آمریکا را به این 
فکر فرو برده که این پروژه ها را به عربستان سعودی واگذار 
یابد و هم  این دو کشور توسعه و تعمیق  تا هم روابط  کند 
از نفوذ بیشتر ایران در همسایه غربی ممانعت به عمل آید. 
در همین ارتباط رکس تیلرسون یکشنبه سی ام مهرماه در 
کنفرانس خبری مشترک با »عادل الجبیر« همتای عربستانی 

پایان خود  به  داعش  گروه  با  مبارزه  که  »اکنون  گفت  خود 
نزدیک می شود، شبه  نظامیان وابسته به ایران باید به خانه های 

خود برگردند«.
ادعای تیلرسون همزمان با واکنش مقامات ایران و عراق مواجه 
شد و »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشور ما سخنان 
اگر  کرد:  تاکید  و  خواند  شرم آور  را  خود  آمریکایی  همتای 
فداکاری  های مدافعان حرم نبود االن در دمشق، بغداد و اربیل 

دولت داعش مستقر بود.
نکته جالب اینکه سابقه تیرگی روابط چند دهه ای بغداد - 
در  ایران  با  عراق  عمیق  مذهبی  پیوندهای  مقابل  در  ریاض 
نشان  را  خود  عراق  نخست  وزیر  العبادی«  »حیدر  مواضع 
داد. دفتر العبادی در واکنش به اظهارات تیلرسون بیانیه ای 
منتشر کرد. در بیانیه مذکور با اشاره به این که نیروهای حشد 
الشعبی، عراقی  های مهین  پرستی هستند که برای دفاع از 

آمد: در جبهه های  بزرگ کرده اند،  فداکاری های  کشور خود 
جنگ، تنها جوانان عراق هستند که می جنگند و هیچ نیروی 

خارجی در این کشور وجود ندارد.
هنوز چند روز از اجرای برنامه تیلرسون برای دور کردن عراق 
از ایران نمی گذرد که نخست وزیر عراق برای سفری یک روزه 
به منظور گسترش مناسبات دو جانبه و ارتقا همکاری های 
ترین مقامات جمهوری  عالی  با  و  تهران شد  راهی  مشترک 
اسالمی ایران از جمله رهبر انقالب، رییس جمهوری و ریاست 

دستگاه قانونگذاری کشور ما دیدار و گفت وگو کرد. 
سفر العبادی و دیدارهای صورت گرفته بین وی و مقامات 
جمهوری اسالمی نشان داد که بغداد حمایت های ایران را 
در روزهای دشوار فراموش نکرده و آینده خود را در کنار 
ترسیم  این کشور  ای  و متحدان منطقه  آمریکا  نه  و  ایران 

می کند.

          آمریکا و شکست پروژه ائتالف سازی علیه ایران

آگهی وقت رسیدگی 
توجه  با  المکان  فعال مجهول  اصغر  علی  فرزند  علوی طلب  آزاده  بدینوسیله خانم 
به محتویات پرونده کالسه 2٧9/10٤/9۶/ک 2 کیفری این دادگاه متهم است به 
خیانت در امانت موضوع شکایت وحید وثیق که نظر به تعیین وقت رسیدگی به 
پرونده اتهامی در تاریخ 9۶/9/01 ساعت 09:۳0 صبح مراتب در اجرای ماده ۳٤٤ 
قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید 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 ٤0۶ قانون صدور الذکر اتخاذ 

تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه ۱04 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی . 

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶1009۶۶10100٧۳1 و شماره 
دادنامه مربوطه 9٥099٧۶۶10101٥٧8 محکوم علیه بنام بهزاد زند بیراند محکوم 
است به پرداخت مبلغ ٤۶0/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 900/000/1٥ 
ریال بابت خسارت هزینه دادرسی )در صورت پرداخت آن از ناحیه خواهان خانعلی 
متمرکز   21٧129٤91900٧ حساب  در  واال  ایشان  حق  در  حاجت  محمدی 
رسیدگی به دعاوی ( و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی که ۶0درصد آن 
یوم  لغایت  هر چک  تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  بدوی  مرحله  برای 
صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک 
مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان خانعلی محمدی 

حاجت  محکوم مینماید و هزینه نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه است .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
 خرم آباد – کرم رضا هاشمی . 

اگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
به موجب دادنامه شماره ۳28 مورخ 9۶/٤/18 محکوم علیه محمد رضا رحیمی محکوم 
است به پرداخت مبلغ ۳۳/1۳٤/000 ریال بابت چک برگشتی به عنوان اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه ان از تاریخ سر رسید چک )9٤/12/2۶( لغایت اجرای حکم  حق 
الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له ونیز پرداخت مبلغ ٥ درصد از میزان 
محکومیت از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب 
مقرر در مادتین 119و118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده روز پس از آن 
بموقع اجرا گذاشته می شود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با 
اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید . 
۱۱4۶ خ  م. الف  رئیس حوزه ۶ شورای حل اختالف ورامین 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳010۶000٥۶20 هیات اول/
موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / نصرت اله 
اردستانی رستمی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 129 صادره از در ششدانگ یک باب 
خانه / به مساحت 189متر مربع پالک 189فرعی از ۶0اصلی  واقع در ........قریه دهوین   
ورامین ......... خریداری از مالک رسمی آقای  /.......سکینه فردوسی بمقدار 1٧٧/٥0 متر مربع 
و از مالکیت رضا یاسمن بمقدار 11/٥0 متر مربع  ...... محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1٥ 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 
یکماه 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. تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/8/٧ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/8/21
م.الف 55۱ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳۳10٥٧001909هیات 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 آقای عابدین کریمی 
حسین آبادی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۳0 صادره از دلفان در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٥۳0/٥0مترمربع پالک 1٧٧0 فرعی از 
9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای علی مظفری محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ 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.  ٤0٤ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳۳10٥٧002٤1۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
عراقیه فراهانی فرزند ولی بشماره شناسنامه ٥٧٧ صادره از اراک در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶08 مترمربع پالک 9۳ فرعی از ۳۶2 اصلی 
واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای آصف نصیر دهقان محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ 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.   ٤02 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی
حیدرالی  عباس  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندقاسم.خواهان خانم امل حیدرالی فرزندمهدی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای عباس حیدرالی فرزندقاسم به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع 
حقوقی  عمومی  کالسه9۶0998۶1٤1200٤۳۶شعبه2دادگاه  پرونده  شماره  وبه 
شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی واستماع شهادت شهودآقایان شیخ هادی 
دستوردادگاه  حسب  که  مورخ1۳9۶/9/11ساعت9:00تعیین  دشتی  وابراهیم  قیم 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده٧۳  موضوع  طبق 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.      شماره م.الف)٧82/9(
دفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: ۳/9۶ش /۶1۶  وقت رسیدگی: 9۶/9/1۶ ساعت 8:۳0 صبح  
خواهان:بانک مهر اقتصاد  خوانده: مرتضی عرب سلمانی فرزند محمد –محمد عرب 

کرمی فرزند نصر اله  خواسته: مطالبه طلب
حل  شورای  سه  حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ٧۳ قانون آیین 
تا  میشود   آگهی  کثیراالنتشار  از جرائد  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفترحوزه  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
۶۶35 م الف  دبیر حوزه 3 شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ اجرائیه 
اسناد رسمی گرگان طبق مقررات  اجرای  اداره  اجرائی کالسه 9۶00٥٥8  پرونده 
ماده 18 آئین نامه اجرا بدینوسیله به آقای علی صفاری فرزند کریم ش ش 828 
کد ملی 1۶٥08۶٧٧8۶ به عنوان بدهکار به آدرس گرگان کاشانی ٥روبروی مسجد 
ابالغ  اجرائیه کالسه فوق  پرونده  امام حسن مجتبی پ1٥ منزل شخصی صفاری 
شماره  به  داخلی  قرارداد  استناد  به  گرگان  گلهای  خ  ملی شعبه  بانک  میگرددکه 
8۳0292٧-8۳/2/2۳ جهت وصول طلب خود مبادرت به صدور اجرائیه علیه شما 
وآقای حسن کمال غریبی مفرد فرزند رحیم ش ش ٥0۶ کد ملی 212188٥29۳ 
به نشانی گرگان شهرک امام کوچه ٧ پ ۶٤ سمت چپ منزل شخصی کمال غریبی 
به  کدملی ٤9٧90۶9٤8٧  جابر ش ش 29۳٤  فرزند  انصاری جهیزدانی  عادل  و 
نشانی گرگان انتهای کوچه 12 شهرک امام سمت چپ ط2 آپارتمان 1۶ واحدی 
منزل انصاری بعنوان ضامنین آقای علی صفاری را نموده و طلب خود را به شرح 
موضوع الزم االجرا به مبلغ 18۶000/1۳٤ ریال کل طلب تا پایان تاریخ 9۶/2٥/٧ 
و از این تاریخ به بعد روزانه 08۳/2٤ ریال به مبلغ فوق افزوده میشود در ضمن 
تادیه ٥00/٥۶0/9٧ ریال و  تاخیر  اصل طلب مبلغ 000/188/29 ریال وخسارت 
امکان  ابالغ  اعالم نموده است و چون طبق گواهی مامور  سود ٥00/٤۳٧/٧ ریال 
ابالغ اجرائیه به علت مورد شناسای قرار نگرفتن میسرنگردیده و بستانکار نیز طبق 
نامه وارده شماره٤098 - 9۶/٧/2۶ در خواست درج آگهی در روزنامه را نموده لذا 
از روزنامه های کثیر  با درج یک نوبت در یکی  مراتب مفاد اجرائیه به شرح فوق 
االنتشار در اجرای مقررات ماده 18آیین نامه اجرا آگهی میگردد چنانچه پس از ابالغ 
اجرائیه که ده /10روز پس از تاریخ انتشار محسوب میشود نسبت به تعهد خود عمل 
ننماییدحسب در خواست بستانکار عملیات اجرائی پیگیری میگردد و جز این آگهی 

؛آگهی دیگری جهت ابالغ اجرائیه صادر نخواهد شد. م. الف:8۳٤
حسین اسماعیلی معاون ثبت گرگان

آگهی حصروراثت
آقای غالمحسین احمدی مهرنام پدر خدایار بشناسنامه1٤٤۳صادره ازدزفول درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم امیراحمدی مهر 
بشناسنامه9٤۶٤صادره دزفول درتاریخ 9۶/٥/12در دزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه 
اش عبارتند1-متقاضی باال2-علیرضا احمدی مهر به شناسنامه٤۶٤دزفول )برادران 
به  احمدک  شناسنامه٤٥8دزفول٤-طاهره  به  احمدک  سلطان  متوفی(۳-زهرا 
شناسنامه9٤۶۳دزفول)خواهران متوفی(و الغیر.پرونده کالسه 9۶020٧در شورا ثبت 
گردید.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که 

بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. 
چنگیز نژاد-رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع مرکزی دزفول

آگهی ابالغ 
دادخواست ووقت رسیدگی

غزوه  باوکالت  االئمه  ثامن  اعتباری  پرونده:٧٧/8/9٥ح-خواهان:تعاونی  کالسه 
صبوری زاده.خوانده: اسکندرخلیلی-مرتضی دشتستان حیدرزاده به نشانی:مجهول 
المکان.خواسته:مطالبه وجه.مرجع رسیدگی:شعبه8شورای حل اختالف آبادان.وقت 
طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  رسیدگی:9۶/9/8ساعت11:۳0.خواهان 
خوانده تقدیم این شعبه نموده اندکه تحت کالسه٧٧/8/9٥به ثبت رسیده وبارعایت 
اینکه خوانده مجهول المکان می باشدبه استنادماده٧۳قانون آیین دادرسی مدنی 
درروزنامه  نوبت  یک  برای  رسیدگی  ووقت  آن  وضمایم  دادخواست  ابالغ  آگهی 
ازتاریخ رسیدگی به شعبه مراجعه  کثیراالنتشارآگهی می گرددخوانده میتواندقبل 

واصل دادخواست وضمایم آن راتحویل بگیرد.
رئیس شعبه8شورای حل اختالف آبادان
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مقوله  در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
درمان  بر  مقدم  پیشگیری  باید  سرطان 
کشور  در  سرطان  ثبت  گفت:  قرارگیرد، 

جدی تر و علمی تر دنبال شود.
دکتر سیدحسن هاشمی در بیست و دومین 
کنگره سالیانه آسیا و اقیانوسیه پیوند مغز 
استخوان گفت: فراموش نمی کنیم که در 
دولت قبل و با اجرای طرح تحول سالمت 
آالم  و  درد  همکاران،  تالش  همچنین  و 
بیمارانی که مبتال به سرطان بودند، تا حد 

زیادی کاهش پیدا کرد.
دولت  در  امیدوارم  افزود:  بهداشت  وزیر 

درمان  معاونت  همکاری  با  و  دوازدهم 
وزارت بهداشت، طرح تحول سالمت بیشتر 
با  بیشتر  خدمات  ارائه  و  شود  ساماندهی 

صرفه جویی در هزینه ها همراه باشد.
بنابر اعالم وب دا، وزیر بهداشت خاطرنشان 
کرد: بخش های BMT عالوه بر اینکه از 
مورد  بیشتر  می شوند،  تجهیز  کیفی  نظر 
بیشتر،  نظارت  با  و  بگیرند  قرار  ارزیابی 

اشکاالت موجود برطرف شود.
هاشمی گفت: پیوند مغز استخوان بیش از 
2٥ سال است که در کشور انجام می شود 

و در این زمینه در منطقه پیشرو هستیم.
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حل منطقی مشکالت
 طرح تحول سالمت

دبیر علمی بیست و پنجمین کنگره جراحان 
از نشانه های آرتروز،  اینکه  با بیان  ارتوپدی 
این  اگر  و  است  حرکت  محدودیت  و  درد 
به جراحی  نیاز  نداد،  دارو جواب  با  مشکل 
بیشتر  بیماری  این  همچنین  گفت:  داریم، 
افراد باالی ۶0 سال را درگیر می کند و در 
سن پایین تصادفات و شکستگی ها می تواند 
منجر به آن شود.سهراب کیهانی در ارتباط 
با برگزاری بیست و پنجمین کنگره جراحان 
 29 کنگره  این  داشت:  اظهار  ارتوپدی، 
ماه سال جاری در هتل  آذر  تا ۳  ماه  آبان 
مباحث  و  می شود  برگزار  تهران  المپیک 
زانو،  هیپ،  مفصل  جراحی های  به  مربوط 
شانه، مچ دست، مچ پا و تروما در آن مورد 
 11 حدود  می گیرد،  قرار  گفت وگو  و  بحث 
حضور  کنگره  این  در  نیز  خارجی  مهمان 
حوزه  در  امروزه  اینکه  بیان  با  دارند.وی 
جایگاه  ما  کشور  ارتوپدی،  جراحی های 
افزود: در حوزه پژوهش  بسیار خوبی دارد، 
البته طی سال های  و مقاالت ضعف داریم، 
در  موثری  اقدامات  که  شده  تالش  اخیر 
این راستا صورت گیرد. متأسفانه در حوزه 
و  نداشته ایم  زیادی  فعالیت  علم آفرینی 
یا دیر  اندک است  یا  بودجه های تحقیقاتی 
به دست افراد می رسد.دبیر علمی بیست و 
پنجمین کنگره جراحان ارتوپدی به اجرای 
گفت:  و  کرد  اشاره  سالمت  تحول  طرح 
معتقد هستم که علیرغم وجود محدودیت ها 
شده  حاصل  کشور  در  خوبی  موفقیت های 
ولی در ارتباط با تجهیزات و تولیدات داخلی 
در حوزه پزشکی باید قوی تر عمل کنیم و 
محصوالت  مصرف کننده  نمی توان  صرفا 
خارجی بود.کیهانی در مورد اینکه تجهیزات 
پزشکی در حوزه ارتوپدی چه وضعیتی در 
حال حاضر دارد، گفت: همه چیز در جراحی 
ارتوپدی تنها به وسیله بستگی ندارد، البته 
اجرای طرح تحول اشکاالتی به همراه داشت 
ولی به هر حال بار روی مریض را برداشت 
کاهش  شدت  به  را  زانو  جراحی  هزینه  و 
باید منطقی  نیز  داد. مشکالت طرح تحول 
 حل شود و پردازش آن توسط افراد حاذق 

صورت گیرد.

 فروختن قرص برنج 
مجازات دارد

خطرات  مسمومیت،  هفته  در  بهروز  الناز 
داشت:  اظهار  و  شد  یادآور  را  برنج  قرص 
فهرست  از  برنج  قرص  سم  حذف  رغم  به 
عرضه  ممنوعیت  و  کشور  رسمی  سموم 
فروشی ها،  سم  و  عطاری ها  در  برنج  قرص 
وارد  کشور  به  قاچاقچیان  توسط  سم  این 
می شود. خرید، فروش، توزیع و ارائه قرص 
ممنوع  فروشی ها  سم  و  عطاری ها  در  برنج 
و عاملین این امر مشمول مجازات خواهند 
شد.کارشناس مسئول نظارت بر داروخانه ها 
و  غذا  معاونت  دارو  توزیع  های  شرکت  و 
تأکید  دزفول  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو 
از  پیشگیری  در  می تواند  که  عواملی  کرد: 
آفات  دفع  از سموم  ناشی  های  مسمومیت 
اهمیت  حائز  بسیار  شیمیائی  مواد  و  نباتی 
کشاورزی  و  صنعتی  سموم  از  اول،  باشد 
این  نکنند،  استفاده  منزل  محیط  در 
خواهد  خطر  به  را  خانواده  سالمت  سموم 
مسمومیت  از  ناشی  آسیب  دوم،  انداخت. 
باشد،  ناپذیر  می تواند جبران  برنج  قرص  با 
نمک  و  با سیر  این سم  با جایگزین کردن 
خانواده خود را محافظت کنید.وی در پایان 
برنج  قرص  از  استفاده  عدم  خصوص  در 
تأکید کرد و گزارشی از آمار مرگ و میر این 
سم خطرناک ارائه داد و گفت : تنفس گاز 
متصاعد شده از قرص برنج می تواند منجر به 
مرگ شود. بر اساس گزارشات واصله،افرادی 
در اثر استنشاق تدریجی گاز حاصل از قرص 
برنج داخل کیسه های برنجی که در گوشه 

اتاق نگهداری می کردند، فوت شدند. 

ازدواج شانسی برای زندگی  
بیماران قلبی

که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات  نتایج 
ازدواج می تواند میزان بقا در افراد مبتال به 

بیماری قلبی را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال، مطالعه 
افرادی که یک حمله  جدید نشان می دهد 
قلبی را تجربه کرده اند و یا در معرض خطر 
ابتال به بیماری های قلبی هستند، در صورت 

ازدواج شانس بیشتری برای زندگی دارند.
 محققان اظهار می کنند این موضوع ممکن 
است به دلیل وجود پشتیبان و ایجاد حاالت 
خوب روحی و روانی باشد.به تازگی، چندین 
مطالعه تاثیر ازدواج بر سالمت فردی را مورد 
بررسی قرار داده اند و نشان داده شده است 
که داشتن شریک در زندگی تاثیر روانی و 
اجتماعی مهم و مفیدی دارد.همچنین نتایج 
  Medical News Today در  مقاله  یک 
از آن بود که زندگی زناشویی طول  حاکی 
عمر بیماران سرطانی را هم افزایش می دهد.

از  بررسی  این  نویسنده  کارتر،  پل  دکتر 
بیرمنگام،  در  آستون  پزشکی  دانشکده 
را  نفر   ٥٥2 هزارو   929 اطالعات  بریتانیا 
 در سال های 2000 تا 201۳ مورد بررسی

 قرار دادند.
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تکدی گری پدیده  ای شوم اجتماعی
 همراه با چالش

مریم زاکی 
 کشور ما مدتها است با پدیده ای بنام تکدی گری دست و پنجه نرم 
می کند. سر هر چهارراه و خیابانی افرادی اعم از زن و مرد، و شمار 

بسیاری از کودکان مشغول تکدی گری هستند.
بسیاری از مسووالن بر این اتفاق نظرند که نباید مردم بدون آگاهی به 
چنین افرادی کمک کنند. در کالنشهرهای ایران کودکان کار، زنان و 
مردان خیابانی را می بینیم که مشغول گدایی هستند و در این میان 
افرادی نیز که تبعه خارجی هستند اعم از افغانی و پاکستانی چهره 

شهرها را با چالش مواجه کرده اند.
تاکنون دولت تدبیر و راهکار مناسبی برای برخورد با این افراد نیاندیشیده 
و عزم جدی با چنین افرادی وجود نداشته است. مشکالت فرهنگی 
واجتماعی و کمک مردم به این افراد باعث شده تا مقابله با چنین افرادی 
بی نتیجه بماند.برخی از مسووالن بر این اتفاق نظرند که گروهی از 
متکدیان مافیایی هستند که این کودکان را اجاره می کنند و آنها را 

سرچهارراه ها قرار می دهند تا اقدام به تکدی گری کنند.
مردم  چنانچه  و  هستند  مافیا  بلکه  ندارند  شرعی  وجهه  افراد  این 
می خواهند کمک کنند باید به کمیته امداد، بهزیستی و ایتام تحت 

حمایت نهادهای اجتماعی کمک کنند.
ضعف اصلی دستگاه های اجرایی از وزارت کشور گرفته تا بهزیستی، ناجا 
و... واقف نبودن به کار فرهنگی است و باید مردم آگاه شوند که این افراد 
متکدی هیچ گونه وجاهتی ندارند و باید با کمک دستگاه های اجرایی و 

مردمی با این مهم برخورد شود. 
آگاهی مردم از پدیده شوم تکدی گری که زمینه بزهکاری ها را فراهم 
ساخته اثرات نامطلوبی را به بدنه جامعه ایرانی وارد کرده که چهره شهرها 
و کالنشهرها را مخدوش کرده است اگر چنانچه فرهنگ سازی توسط 
دستگاه های مسوول انجام شود و آگاهی الزم به مردم داده شود این 

فرهنگ نهادینه خواهد شد.
چهره شهر به جهت حضور تعدادی  متکدیان نامناسب شده که سبب 
اعتراض مکرر شهروندان فراهم شده است. با توجه به اینکه تعدادی از 
این متکدیان اتباع بیگانه می باشند  که به صورت غیر قانونی وارد کشور 

شده لذا  باید تمهیداتی در این خصوص  اندیشیده شود.
متاسفانه برخی افراد، تکدی گری را شیوه امرار معاش خود قرار داده و 
این امرفعلی مجرمانه است که در حاشیه آن عالوه بر امر تکدی گری، 
افراد متکدی به کارهای ناهنجار اجتماعی دست زده که عواقب وخیمی 

در جامعه بدنبال خواهد داشت. 
براي جمع آوري و ساماندهي متکدیان و برای حل این مسئله اجتماعي 
به همگرایي، همکاري و همفکري تمام دستگاههاي اجرایي به ویژه 
شهرداری  نیاز است و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی وظیفه همه 
است.آنچه مسلم است باید دستگاه های مرتبط  در اسرع وقت نسبت 
شناسایی سرشاخه ها و جمع آوری متکدیان در  سطح شهر همچنین 
نگهداری آنان توسط متولیان امر اعم از شهرداری، شورای اسالمی شهر، 

نیروی انتظامی و بهزیستی اقدامات الزم به عمل آید.

یادداشت وزیر بهداشت:

ثبت سرطان در کشور جدی تر و علمی تر دنبال شود

مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: ساالنه 
شوند  می  کشته  ایران  های  جاده  در  کودک  هزار   ۶
برای  تردد  ایمنی  روی  کانون،  این  تمرکز  رو  این  از 

هموطنان و رفع نگرانی گردشگران خارجی است.
مرتضی حاجی افزود: برخی آمارها نشان می دهد که 
هرسال در حدود 1۶ هزار نفر در جاده ها کشته می 

دهیم که تعداد زیادی از متوفیان کودک هستند.
برای  پرورش  و  آموزش  وزیر  با  کرد:  تاکید  حاجی 
جاده  و  ها  خیابان  در  تردد  ایمنی  استاندارد  آموزش 
ها مذاکره کردیم تا با آموزش و آگاهی از این تلفات 

سنگین بکاهیم.
مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در پاسخ به 
ارتباطات  از  این پرسش که در زمینه آموزش، چقدر 
با فیا  المللی استفاده می کنید؟ تصریح کرد: ما  بین 
عمیقی  ارتباط  اتومبیل رانی«  بین المللی  »فدراسیون 
و  جلسات  در  حضوری  های  گو  و  گفت  در  و  داریم 
استفاده از بسته های آموزشی طرح های مشترکی اجرا 

کرده ایم.
متناسب  ها  بسته  و  ها  طرح  این  یادآورشد:  وی 
برای  را  اینها  ما  و  است  شده  تولید  جنس  و  سن  با 
محتوای  کنیم؛  می  سازی  بومی  خودمان  مدارس 
 اصلی از آنهاست و بخش های مورد نیاز دیگر را هم

 اضافه می کنیم.

مرگ ساالنه
 ٦هزار کودك  در جاده هاي کشور

طرح  سوم  مرحله  کرد:  اعالم  ایران  مرکزی  بیمه 
از  که  ها  موتوسیکلت  نامه  بیمه  جریمه  بخشودگی 
ابتدای آبان ماه آغاز شده است، تا پایان دی ماه امسال 
ادامه دارد.در این طرح شرکت های بیمه مکلفند برای 
موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث که از 
تاریخ ابتدای آبان تا ۳0 دی ماه امسال اقدام به خرید 
بیمه نامه شخص ثالث می کنند، نسبت به صدور بیمه 

نامه با حذف 100 درصد مبلغ جریمه اقدام کنند.
مرحله نخست طرح بخشودگی دارندگان موتورسیکلت 
از پرداخت جریمه بیمه نامه، دهه فجر تا پایان اسفندماه 
پارسال و مرحله دوم از تیر تا شهریورماه امسال اجرایی 
شد.در این طرح دارندگان موتورسیکلت های فاقد بیمه 
از  ناشی  جریمه  مبلغ  پرداخت  بدون  توانند  می  نامه 
دیرکرد تهیه بیمه نامه برای وسیله نقلیه خود که حدود 
2 میلیون و ۳00 هزار ریال )2۳0 هزار تومان( برآورد 

می شود، بیمه نامه شخص ثالث خریداری کنند.
های  خسارت  تامین  صندوق  مدیرعامل  جباری  علی 
بدنی کشور درباره اهمیت اجرای این طرح با یادآوری 
اینکه از ۳20 هزار مصدوم حوادث رانندگی در سال، 
موتورسیکلت  راکبان  به  مورد  هزار   100 از  بیش 
اختصاص دارد، گفت: از حدود 1۶ هزار فوتی ناشی از 
حوادث رانندگی نیز سهم موتورسیکلت سواران حدود 

پنج هزار نفر است.

بخشودگي
 جرایم بیمه اي موتورسیکلت ها

ماجرای بازی مرگبار نهنگ آبی به جلسه هیات دولت 
کشیده شد. بازی اینترنتی چالش نهنگ_آبی که در 
روزهای اخیر نگرانی زیادی در میان خانواده ها ایجاد 

کرده اولین قربانیانش را از روسیه گرفت.
این بازی که برای نوجوانان طراحی شده و تشویق به 
این ماجرا  ایران پرونده  این  خودکشی میی کند، در 
بعد از خودکشی 2 دختر اصفهانی داغ شد در حالی 
که اولین خبرها حاکی از این بود که دختران اصفهانی 
قربانی این بازی مرگبار شده اند اما وزیر ارتباطات این 

فرضیه را مردود شمرد
وزارت  اینکه  به  واکنش  در  بطحایی  سیدمحمد 
آموزان  دانش  خانواده  به  انگلیس  پرورش  و  آموزش 
درباره »بازی اینترنتی چالش نهنگ_آبی هشدار داده 
است و در پاسخ به اینکه آیا وزارت آموزش و پرورش 
ایران نیز چنین هشداری را الزم می داند یا نه؟ گفت:  
آذری_جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه هیأت دولت 
نهنگ  اپلیکیشن  از  گزارشی  آبان   ۳ چهارشنبه  روز 

آبی ارائه کرد.
آثار  و  ایران  در  اپلیکیشن  این  شیوع  میزان  هنوز 
مخربش به اثبات نرسیده است. درباره اینکه آیا الزم 
پرورش  و  آموزش  حوزه  وارد  را  آن  از  نگرانی  است 
کنیم یا خیر، منتظر گزارش وزارت ارتباطات هستیم

پرونده نهنگ آبي 
در هیات دولت گشوده شد

اسناد  ثبت  سازمان  رئیس  اعالم  براساس 
کشور در ۶ ماهه اول امسال طالق ۶ درصد 
رشد و ازدواج ۳ درصد کاهش داشته است.

ثبت  سازمان  رئیس  تویسرکانی  احمد 
خبری  نشست  در  کشور  امالک  و  اسناد 
سند   ٥٤٧ و  میلیون  یک  گفت:  خود 
مالیکت در سیستم کاداستر صادر شده که 
نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته ٤ درصد 

رشد داشته است.
وی افزود: در دفترخانه ها ۶ میلیون و ٤1 
هزار و 800 سند رسمی صادر شده که ۳ 
درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته 
ماهه   ۶ در  کرد:  تصریح  است.تویسرکانی 
 ۳٥1 شده  ثبت  های  ازدواج  امسال  اول 
هزار و ۳8۳ مورد بوده که ۳ درصد کاهش 
و  اسناد  ثبت  سازمان  است.رئیس  داشته 
امالک کشور درخصوص طالق نیز گفت: 
8٧ هزار و ۳80 مورد طالق به ثبت رسیده 

است که ۶ درصد رشد داشته است.
معوق  مطالبات  وصول  با  رابطه  در  وی 
از  ریال  میلیارد   91٤ و  هزار   ۳0 گفت: 
مطالبات معوق را وصول کردیم که نسبت 

به سال قبل ٧2 درصد رشد داشته است.
تویسرکانی در خصوص ثبت برندها گفت: 
2 هزار و ٤٤ اختراع به ثبت رسیده است 
است.تعداد  داشته  افزایش  درصد   1٧ که 

برندهای ثبت شده 1۳هزار و ٥0 عالمت 
بوده که رشد یک درصدی را داشته است.

وی با اشاره به آرشیو کردن اسناد گفت: 
۳۶0 میلیون برگ از پرونده ها اسکن و به 

فایل الکترونیک تبدیل شده است.
در گذشته گم شدن و سرقت پرونده ها و 
حتی آتش سوزی پرونده ها مشکالتی را 
فراهم می کرد که اکنون این مشکالت رفع 
کاغذ در حال  بدون  ثبتی  فرآیند  و  شده 
اجرا است.تویسرکانی گفت: در شش ماهه 
گذشته 1۶هزار مورد بازرسی از مجموعه 
انجام  اسناد رسمی  دفاتر  و  ثبت  سازمان 
بازرسی  شده است.٥0۶ نفر هم مامور به 

شدند و تخلفاتی هم کشف شده است.
سلب  دفتریاران  از  نفر   1٥ افزود:  وی 
انفصال موقت  نفر  و 22٥  دائم  صالحیت 
دریافت  هم  تخلفات  عمده  که  داشتند 
وجه اضافه بوده است.وی در خصوص ثبت 
شرکت ها و موسسات گفت: میزان شرکت 
سال  اول  ماه  شش  در  شده  ثبت  های 
2٥هزار و 81۶مورد بوده که در مقایسه با 
سال گذشته 10درصد کاهش داشته است.

با  رابطه  در  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس 
ممنوع المعامله ها در ۶ ماهه امسال گفت: 
۳ هزار و 9٤2 مورد ممنوع المعامله شدند 
و این در حالی است که 129۳ نفر هم رفع 

ممنوع المعامله شدند.
این مدت 9 هزار و  تویسرکانی گفت: در 
9۳ نفر ممنوع الخروج شدند که نسبت به 
سال قبل 21 درصد افزایش داشته است و 
رفع ممنوع الخروجی هم به میزان ٥ هزار 

و 21٧ نفر بوده است.
وی ادامه داد: بیشترین ازدواج های ثبت 
شده مربوط به مردان 2٥ تا 29 سال در 
کشور است که این آمار در خانم ها 20 تا 

2٤ سال است.
گفت:  کشور  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس 
رده  در  شده  ثبت  های  طالق  بیشترین 
سنی ۳0 تا ۳٤ سال است و بیشترین ثبت 
درصد   ۶٤ با  دیپلم  تحصیالت  با  ازدواج 

بوده است.
تویسرکانی گفت: بیشترین دالیل جدایی 
عدم  خودشان  اظهار  براساس  زوجین 
مشروبات  و  مخدر  مواد  به  اعتیاد  تفاهم، 
الکی و ترک زندگی بوده است و بیشترین 
طالق ها در ۳ سال اول زندگی مشترک 

رخ داده است.
وی گفت: تهران با 18 هزار و ٥٥2 طالق 
و رشد ٧ درصدی رکوردار طالق در کشور 
گیالن،  که  است  حالی  در  این  و  است 
سه  مرکزی  و  احمد  بویر  و  کهکیلویه 
استانی هستند که کاهش طالق داشته اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد خبر داد:

رشد ۶ درصدی طالق و کاهش ۳ درصدی ازدواج

داروسازان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
تهران ضمن ارائه توضیحاتی درباره برخی 
برخی  قیمت  افزایش  بر  مبنی  اظهارات 
قیمت گذاری  اگر  گفت:  دارویی،  اقالم 
مناسبی برای داروهای تولید داخل نداشته 
برای  پولی  دارو  تولیدکنندگان  باشیم، 
بهبود وضعیت خطوط تولیدی شان ندارند 
و توانی هم برای سرمایه گذاری در جهت 

تولید داروهای جدید را نخواهند داشت.
در  شریف نیا  حسام الدین  سید  دکتر 
برخی  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
اظهارنظرها مبنی بر افزایش قیمت برخی 
تغییر  که  ماه هاست  گفت:  دارویی،  اقالم 
نداده  رخ  دارویی  اقالم  قیمت  در  ویژه ای 
سیاست  دلیل  به  که  ماه هاست  و  است 
قیمت  کنترل  بر  مبنی  بهداشت  وزارت 
دارو که متاسفانه بویژه در حوزه داروهای 
قیمتی  افزایش  دارد،  تبعاتی  تولید داخل 

نداشته ایم.
برخی  چرا  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
افزود:  می شوند،  گران  مواقعی  در  داروها 
متاسفانه چرخه مالی صنعت دارویی کشور 
است  طوالنی  مدت  و  شده  مشکل  دچار 
نشده  تزریق  دارویی  صنعت  به  پولی  که 
یک  که  می بینیم  گاهی  نتیجه  در  است. 
خاص  داروی  یک  نتوانسته  تولیدکننده 
را تولید کند، اما دولت نمی تواند مردم را 
از دسترسی به دارو محروم کند. از طرفی 

شرکت تولیدکننده هم قادر به تولید آن 
وارد  را  دارو  آن  دولت  نتیجه  در  نیست. 
می کند و قاعدتا داروهای وارداتی نسبت به 
داروهای تولید داخل قیمت باالتری دارند.

آمریکا  تجربه  اینکه  بیان  با  شریف نیا 
تامین داروهایی  نشان می دهد که هزینه 
که دچار کمبود شده اند، دو برابر افزایش 
می یابد، گفت: بنابراین اگر  برخی از اقالم 
قیمت  افزایش  دچار  کشور  در  دارویی 
شده اند، ممکن است به این دلیل باشد که 
تولیدکننده داخلی قادر به تولید آنها نبوده 
طریق  از  را  آنها  دولت  نتیجه  در  و  است 
واردات تامین کرده است.عضو هیات مدیره 
انجمن داروسازان تهران با اشاره به بحث 
اصالح قیمت داروهای تولید داخل، گفت: 
متاسفانه روند قیمت گذاری دارو در ایران 
اصال مناسب نیست و سال هاست به دلیل 
مکانیزم های وزارت بهداشت روش قدیمی 
قیمت گذاری  برای  شده  تمام  هزینه  
داروهای تولید داخل استفاده می شود. این 
سال هاست  مکانیسم  این  که  درحالیست 
کشورها  قاعدتا  و  شده  منسوخ  دنیا  در 
از  خود  دارویی  صنعت  از  حمایت  برای 

مکانیزم های دیگر استفاده می کنند.
ایرانی  داروی  قیمت  اینکه  بیان  با  وی 

سال هاست که از روند تورمی کشور عقب 
است، اظهار کرد: حتی اگر قرار بود قیمت 
دارو مطابق با نرخ تورم تعیین شود، قیمت 
طرفی  از  می بود.  این  از  باالتر  باید  دارو 
باید توجه کرد که اگر روند قیمت گذاری 
دارو بهبود و قیمت داروهای تولید داخل 
نفع  که  کسانی  از  یکی  یابد،  افزایش 
می برند، خود مردم هستند. زیرا اوال پول 
نمی کنند،  پرداخت  مردم  مستقیما  را 
بلکه سازمان های بیمه گر  آن را پرداخت 
بیمه ها هم  دیگر  از سوی  البته  می کنند. 
با  چون  می برند،  منفعت  موضوع  این  از 
افزایش قیمت دارو قاعدتا تقاضای القایی و 
تقاضای نادرست برای داروها کمتر می شود 
و دیگر اینطور نیست که همه قادر به تهیه 

دارو مانند نقل و نبات باشند.
شاید  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  شریف نیا 
که  را  قرصی  ورق  یک  راحتی  به  بتوان 
را  است  هم  مصرف  محدودیت  دارای 
تهیه کرد، زیرا قیمتش بسیار پایین است. 
بنابراین قیمت پایین داروهای تولید داخل  
تجویز و مصرف منطقی دارو را هم تحت 
تاثیر قرار می دهد. بنابراین باید توجه کرد 
به  افزایش قیمت دارو می تواند منجر  که 

کاهش مصرف هم بشود.
وی در پاسخ برخی اظهارات مبنی بر اینکه 
بیمه ها برای پوشش قیمت های باالتر دارو 
بودجه کافی ندارند، گفت: قرار نیست که 
از  حمایت  چوب  کشور  دارویی  صنعت 
بیمه را بخورد. صنعت دارو باید پویا باشد، 
توسعه یابد و داروهای جدید کشف کند، 
اگر ما قیمت گذاری مناسبی برای داروهای 
تولید داخل نداشته باشیم، تولیدکنندگان 
خطوط  وضعیت  بهبود  برای  پولی  دارو 
برای  هم  توانی  و  ندارند  تولیدی شان 
داروهای  تولید  جهت  در  سرمایه گذاری 

جدید را نخواهند داشت.
گفتنی است؛ اخیرا فایل هایی تحت عنوان 
فضای  در  دارو  قیمت  تغییر  بخشنامه 
مجازی دست به دست می شود اما تا کنون 
مسووالن  سوی  از  رسمی  اظهارنظری 
صورت  باره  این  در  دارو  و  غذا  سازمان 

نگرفته است.

»دارو« نباید چوب »بیمه« را بخورد

آموزش مهارت به دیپلمه های نظری 
در دوره سربازی

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان 
پسری که از شاخه نظری فارغ التحصیل می شوند می توانند ضمن 
گذراندن خدمت سربازی، یک مهارت را آموزش ببینند تا بتوانند 

پس از پایان خدمت وارد بازار کار شوند.
پرورش  و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون  زرافشان  علی 
در خصوص ایجاد تسهیالت برای هنرآموزان رشته های مهارتی، 
اظهار داشت:  با وزارت جهاد کشاورزی، تفاهم نامه ای امضا کردیم 
رشته های  در  که  دانش آموزانی  برای  مزیت  و  اولویت  چند  و 
کشاورزی مشغول به تحصیل هستند، قائل شدیم که یکی از آنها 
در اختیار گذاشتن مراکز آموزشی وزارت جهاد کشاورزی برای 

هنرجویان این رشته است.
است  افراد  این  سربازی  مدت  برای  دوم  اولویت  افزود:  وی 
زمان هم،  آن  در  و  امریه شوند  بخش کشاورزی  در  بتوانند  تا 
همچنان آموزش های خود را داشته باشند و مزیت سوم هم پس 
از پایان سربازی با دادن وام های زودبازده است تا زمینه اشتغال 

را در حوزه کشاورزی فراهم کنیم.
زرافشان اضافه کرد: موضوع جدیدی هم مطرح است و آن بحث 
آموزش مهارت در دوره خدمت سربازی است که برای این منظور 

با ستاد نیروهای مسلح جلساتی برگزار کردیم.
اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  متوسطه  آموزش  معاون 
داد:  ادامه  است،  نظری  رشته های  دیپلمه های  برای  طرح  این 
دانش آموزانی که از شاخه نظری فارغ التحصیل می شوند می توانند 
ضمن گذراندن دوره سربازی، یک مهارت را آموزش ببینند تا 

بتوانند پس از پایان خدمت وارد بازار کار شوند.
و  آموزش  و  مسلح  نیروهای  بین  که  کارگروهی  در  گفت:  وی 
پرورش تشکیل شده در حال رایزنی هستیم تا هم بستری برای 
ارتقای مهارت افرادی که از شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش 
فارغ التحصیل می شوند، فراهم کنیم و هم از مزایایی چون کسر 

خدمت برخوردار شوند. 

ساماندهی کمپ های ترك اعتیاد غیر مجاز 

رئیس سازمان بهزیستی کشور از ساماندهی کمپهای ترک اعتیاد 
غیر مجاز خبر داد و گفت: عملکرد کمپهای ترک اعتیاد بهبود 

یافته است.
انوشیروان محسنی بندپی  در مورد فعالیت کمپهای غیرمجازبه 
مهر افزود: با همکاری قوه قضاییه، دادستانی کشور، ستاد مبارزه 
با مواد مخدر و نیروی انتظامی توانستیم کمپهای ترک اعتیاد غیر 

مجاز را ساماندهی کنیم.
غیرمجاز  کمپهای  تعداد  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توانیم  یافته است، گفت: نمی  بسیار کاهش  به گذشته  نسبت 
با توجه به  اما  بگوییم این کمپها بطور کلی از بین رفته است 
اقداماتی که انجام شده فعالیت کمپهای غیر مجاز را به حداقل 

رسانده ایم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور به پروتکل جدید فعالیت کمپهای 
ترک اعتیاد اشاره و  تاکید کرد: براساس اقدامات کارشناسی و 
نظرات متخصصین حوزه اعتیاد، پروتکل جدیدی در مورد فعالیت 

و نظارت بر عمکرد این مراکز تدوین و ابالغ شده است.
داروها،  زدایی، درمان،  نحوه سم  پروتکل  این  به گفته وی، در 
توانمندسازی و ... معتادان مورد بررسی و تاکید قرار گرفته است.
محسنی بندی پی گفت: ابالغ این پروتکل تا حدود زیادی می 
تواند بر بهبود فعالیت و عملکرد کمپهای ترک اعتیاد موثر باشد.

خبر
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اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

حامد کریم زاده جعفری فرزند محمد حسن به نشانی : لرستان – خرم آباد علوی 
کوچه شهید محمد دانش پالک ٥ 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-امین اسدالهی فرزند .... به نشانی : مجهول المکان 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶1009۶۶90100۶٥٥ 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9۶099٧۶۶901002٧8 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ 1٧/٥00/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ٤9٧/٥00 ریال بابت 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم  هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

االداء در حق محکوم له می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –سمیه دلفانی . 

متن آگهی 
شکات 1-علی فقیر احمدی فرزند یداله 2-پرویز ساکی فرزند علیرضا ۳-محمد پاپی 
فرزند براکه شکایتی علیه متهمین 1-علی پاپی )معروف به اعظمی (فرزند لطفعلی 
2-مصطفی مدهنی فرزند پیری ۳-مرتضی مدهنی فرزند گنجعلی ٤-محمد مدهنی 
دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  احشام  بر سرقت  دایر  اتهام  به  پیری  فرزند 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)10۶ جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۶0998۶۶11200221 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1۳9۶/9/1٤ ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهمین 1-علی پاپی 2-مصطفی مدهنی ۳-مرتضی مدهنی ٤-محمد مدهنی 
و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳٤٤ قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 
االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه کیفری  و دستور   1۳92
آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت  و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه 

رسیدگی حاضر گردند . 
منشی شعبه ۱0۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱0۶ جزایی سابق ( –کیومرث توحیدی فر. 

برگ اجرائیه 
9٥092٧-9۶01٧2

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
1-نام:عیسی نام خانوادگی: رحیمی نام پدر:فیض اله  نشانی:تهران-انتهای اشرفی 

اصفهانی خ طالقانی ک٤پ٧واحد۳
خ  اشرقی  نشانی:تهران-خ  اله   پدر:فیض  نام  رحیمی  خانوادگی:  نام  2-نام:عیسی 

طالقانی ک12پ٧ 
 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

1-نام:ابوالفضل  نام خانوادگی: تنها       نام پدر :محمدرضا   نشانی: مجهول المکان
2-نام: حسین  نام خانوادگی: زنجانی       نام پدر : حبیب اله  نشانی: مجهول المکان
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
مربوطه 9۶099٧2۶٤0٧00۳٧9ودادنامه اصالحی شماره 9۶099٧2۶٤0٧00٤8٥ 
رهن  وفک  تفکیکی  کارصورتمجلس  پایان  اخذ  ضمن  است  محکوم  علیه  محکوم 
ازپالک ثبتی101۶٤فرعی از٤9اصلی به حضوردریکی ازدفاتراسناد رسمی وانتقال 
رسمی ششدانگ یک واحد آپارتمان پالک ثبتی مذکوربانضمام ملحقات قانونی آن 
هزینه  بابت  ۳/٧٧0/000ریال  مبلغ  وپرداخت  نامه  مبایعه  مطابق  له  محکوم  بنام 
دادرسی وبه پرداخت مبلغ ٤/۶00/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم 
وپرداخت هزینه اجرایی به مبلغ 2/٥٥0/000ریال در حق دولت درمرحله اجرای 

حکم می باشد. 
ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  اجرائیه:1-پس  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳٤ قانون اجرای احکام مدنی( .2-ترتیبی برای 
به  به بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم  پرداخت محکوم 
ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  کلیه 
اموال خودرا شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح 
واعتباری  مالی  وموسسات  نزدبانکها  به هرعنوان  نقدی که  برمیزان وجوه  مشتمل 
اموالی که  بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه  دارد  یا خارجی  ایرانی 
ونیزفهرست  ثالث  ازاشخاص  او  مطالبات  وکلیه  دارد  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه 
نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان یکسال قبل ازطرح دعوای 
درخواست  واالبه  نماید  ارائه  قضایی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9٤( 
حکم  فرارازاجرای  بمنظور  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  ٤-خودداری 
حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده ۳٤ قانون اجرای احکام مدنی وماده 
20 ق.م ا وماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9٤( ٥- انتقال مال به 
دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون  ماده 21  یاهردومجازات می شود)  به  محکوم 
1۳9٤( ۶– چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
یامعرفی کفیل توسط محکوم  یاتودیع وثیقه  له  به موافقت محکوم  اززندان منوط 
 )1۳9٤ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۳ ماده   1 )تبصره  بود  خواهد  علیه 

.م.الف:28۶12
مدیر دفترشعبه7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-فرزاد باباعباسی 

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  کارابه   1٧00 مزدا  سواری  خودرو  شناسایی  کارت  و  سبز  برگ 
118P01٤٧1۳1 و شماره شاسی NAGP2PE21FA21٧2۶1 و شماره پالک 

ایران ٧2-2۶٥ه٤2 مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 
بهشهر

آگهی احضار متهم
بدینوسیله به متهم  آقای علیرضا شفارودی  درپرونده  به شماره بایگانی  9٥0۶۳0  ابالغ  
می گردد  جهت  دفاع  از بزه انتسابی  خود  در مورخه  چهارشنبه 1۳9۶/9/8 ساعت 8/۳0 
صبح  در شعبه 102  دادگاه  کیفری 2 رشت  واقع  در میدان  نیروی  دریایی  حاضر شود  
مرتاب  در اجرای  مواد 11٥ و 180 قانون  آیین دادرسی  کیفری  در یکی از روزنامه ها 
آگهی  می گردد  بدیهی است در صورت عدم حضور متهم  یا عدم ارسال  الیحه  دفاعیه  یا 

عدم  معرفی  وکیل  دادگاه  غیابا  مبادرت  به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
5277- رییس شعبه ۱0۱  دادگاه  کیفری 2 رشت -  ابراهیم  مهریاری

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم آوات رستمی فرزند تیمور درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
109 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳ کرمانشاه معروف به زمین اسداله 
بیگی که از آقایان عنایت مرادی و بهزاد رستمی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۶– ۳8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره  1۳9۶۶0۳1۶00٧000۶٤9 
مورخ  ۳0 / ٥ / 9۶  مستندا به ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای 
به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت  1٧1/80 متر مربع بنام خانم آوات 
رستمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان کیکاوس رستمی 
و تیمور رستمی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
به دادگاه  تا  اداره تسلیم دارند  این  به  را کتباً  اعتراض خود  به مدت دوماه  آگهی 
صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم آوات رستمی صادر خواهد نمود صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  22  /   ٧ /  1۳9۶   تاریخ انتشار دوم ٧  /   8 /  1۳9۶

آگهی ابالغ 
مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1۳90/9/20  
هیات  از  صادره  مورخ29/٧/9۶     1۳9۶۶0۳010٥٧00٧822 شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
اله  صحبت  آقای  تصرفات   1۳90/9/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  بصورت  کریم  فرزند  فیلی  فاضلی 
محرز  از12-اصلی  ٥٥۶فرعی  ازپالک  قسمتی  ۳٥٥/11مترمربع  مساحت  به  آن 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  ثبتی  پرونده  محتویات  برابر  و  گردیده 
دانگ  سه  کرج  ازثبت  انتقالی  از12-اصلی  شماره٥٥۶فرعی  به  1٧91/۶0مترمربع 
امضاء  به  وتاکنون  گردیده  محمدکارگرثبت  درصفحه۳۳8دفتر218۳بنام  آن 
۳80دفتر1911بنام  درصفحه  دیگرآن  دانگ  وسه  است  نرسیده  وقت  مسئول 
عباس قائمی فربه ثبت رسیده است وازسهمی عباس قائمی فر2۳٧مترمربع مشاع 
سند2٥0٧مورخ91/12/8دفتر٥2شهریاربه  موجب  به  ازششدانگ  دانگ  سه  از 
یافته است وطبق رای هیات قانون تعیین تکلیف  انتقال  عباس جوادی جوشقانی 
مساحت1۳8/٤8مترمربع به غیرانتقال یافته است ونیزبه موجب سند2٥09مورخ9
عباس  ازسهمی  ازششدانگ  دانگ  ازسه  مشاع  /91/12دفتر٥2شهریار۳۶0مترمربع 
قائمی فربه صحبت اله فاضلی فیلی انتقال یافته ونامبردگان درجلسه هیات حضور 
نیافته لذا هیات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور ونیزماده 1۳ آئین نامه 
اجرائی آن مصوب 91/٤/2٥ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر 
اقدام شود و بدینوسیله مفاد رای صادره به مالک ونیز اشخاص ذینفع جهت اطالع 
آگهی تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دو 
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید 
آن رادریافت دارند بدیهی است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره 
سند  ضمنا صدور  نمود  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:28۶10
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:٧/1۳9۶/8
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۳9۶/8/22

آگهي تحدید حدود اختصاصي 
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  به مساحت 
2۶9/21 متر مربع داراي پالک 11۶8٤  فرعي از ۳-  اصلي بخش ۳ ثبت گرگان 
واقع در اراضي اوزینه آقای  علی محرری فرزند علی اصغر در  ساعت  10 صبح 
روز شنبه  1۳9۶/09/0٤ در محل وقوع ملک واقع در گرگان کوی طبیعت-طبیعت 
چهارم انتهای کوچه بعمل خواهد آمد  از این رو چنانچه مجاوري نسبت به حدود یا 
حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا سي روز از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً با ذکر شماره پالک  به اداره ثبت 
شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم نماید در غیر 
اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي مي تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهي است 
در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود . م الف : 8٤0
تاریخ انتشار روز یکشنبه 1۳9۶/08/0٧

 محمد اسماعیل پور  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
موضوع  اول  هیات   1۳9۶/٧/۳ مورخ  برابررأی شماره 1۳9۶۶0۳۳1010002۶۶9 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اکبر صادقی زاده فرزند امراله به شماره شناسنامه 2٥۳۳ صادره از شهریار در 

شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳9/۶2 مترمربع 
فردیس  شهرستان  ثبتی  حوزه  بخش  در  واقع  اصلی   1۶۳ از  فرعی   1٥٧8 پالک 
خریداری از مالک رسمی علی با وفا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 1٥ 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق  نمایند. بدیهی است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف1۳۳٤
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/٧/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٧/1۳9۶/8

آگهی ابالغ وقت دادرسی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 
کالسه پرونده :1/۳٥۶/9۶

شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: فایق مرادی فرزند:محمد

خوانده: امیر تاشک  
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده امیر تاشک فوق تقدیم 
که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز 1۳9۶/9/22 ساعت 9 وقت رسیدگی 
تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه 

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

چرا شب ها بیشتر سرفه می کنیم؟ 

وقتی درباره مشکالتی مانند سرفه دائمی و رنج کشیدن از دیگر 
می کنیم،  شکوه  پزشکان  نزد  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  عالئم 
آنان معموال چند راه حل نسبتا ساده را پیش روی ما می گذارند: 
نیاز،  صورت  در  مسّکن  مصرف  زیاد،  به مقدار  مایعات  مصرف 
استفاده از داروهای ضداحتقان و استراحت مطلق. با این حال، 
استراحت  که  است  این  ماجرا  آزاردهنده تر  و  طنزآلود  بخش 
ممکن  کار  به سخت ترین  می تواند  واقعا  این شرایط  در  کافی 
تبدیل شود.به گزارش زمان به نقل از سالمتیسم، افرادی که 
این مشکل را تجربه کرده اند، دقیقا با جزئیات آن آشنا هستند. 
خسته کننده  و  سخت  روز  یک  پایان  از  پس  که  کنید  فرض 
وجه  هیچ  به  ولی  بخوابید،  تا  می کشید  دراز  رخت خواب  در 
که  زمانی  درواقع،  کنید.  متوقف  را  خودتان  سرفه  نمی توانید 
تشدید  شما  سرفه  دارید،  نیاز  خواب  به  چیزی  هر  از  بیش 

می شود و شما را تمام شب بیدار نگه می دارد.

علم درباره تشدید سرفه در شب چه می گوید؟ 
دالیل متعددی وجود دارند که تشدید عالئم سرفه در شب را 
برای ما روشن می کنند یا حداقل ما را به درک بهتری نسبت 

به این مشکل می رسانند.

جاذبه
 بزرگ ترین و مهم ترین دلیلی که چرایی تشدید سرفه در شب 
میشل  دکتر  است.  زمین  جاذبه  می دهد،  توضیح  ما  برای  را 
بالس )متخصص بیماری های عفونی( می گوید: »وقتی ما دراز 
به  به طور خودکار شروع می کند  بدن  می کشیم، مخاط درون 
این مشکل  با  مقابله  برای  راه  بهترین  انباشته شدن.  و  تجمع 
بدن  حالت  و  ارتفاع  تنظیم  زمین،  گرانش  یا  جاذبه  از  ناشی 
نیم تنه  نسبی  آوردن  باال  برای  اضافی  بالش  از  استفاده  است. 
ترفند  این  باشد. درواقع،  راه حل مناسبی  باالیی بدن می تواند 
انباشته  گلو  پشت  در  اضافی  مخاط  که  نمی دهد  اجازه  ساده 

شود و مشکل سرفه را تشدید کند«

محیط خشک درون 
خانه هوای خشک می تواند بینی و گلوی ملتهب شده را تحت 
شما  کند.  تشدید  را  شبانه  سرفه  درنتیجه  و  بدهد  قرار  فشار 
برای  رطوبت زا  وسایل  از  مشکل  این  حل  برای  می توانید 
تنفس  ترفند،  این  کنید.  استفاده  هوا  به  رطوبت  بازگرداندن 
برای شما راحت تر می سازد. دکتر بالس می گوید: »وسایل  را 
مرطوب کننده یا رطوبت زا همیشه بی خطر نیستند. اگر آبی که 
درون این وسایل می ریزید، استریل نباشند، خطر بازگرداندن 
میکروب ها به هوای درون خانه و گسترش بیماری ها را افزایش 
می دهید. بیماری های باکتریایی به راحتی در این حالت به وجود 
می آیند. بسیاری از مرگ های ناشی از ذات الریه نیز زمانی اتفاق 
طی  را  نقاهت  دوره  کامال  می کند  احساس  فرد  که  می افتند 
کرده است. قبل از این که سرفه را لعن و نفرین کنید، این نکته 
الزم  بدن  بهبودی  برای  سرفه  کنید:  یادآوری  خودتان  به  را 
است. سرفه به عنوان یک واکنش، گلو و مسیر تنفسی را باز و 
تمیز نگه می دارد. با این که سرفه می تواند آزاردهنده باشد، اما 
متوقف شدن کامل آن هم مثبت نیست، چون به بدن در روند 
که  کردید  احساس  اگر  این حال،  با  می رساند.  کمک  بهبودی 
ترفندهای  از  نیست،  امکان پذیر  برای تان  سرفه  کردن  متوقف 
زیر کمک بگیرید. - در طول ساعات شب و قبل از خوابیدن، 
مخاط  می توانند  مایعات  بنوشید.  مایعات  زیادی  مقدار  حتما 
قبل   - سازند.  راحت تر  را  کردن  سرفه  و  کنند  رقیق  را  گلو 
التهاب  تا  کنید  استفاده  یا شربت سرفه  قطره  از  از خوابیدن، 
گلو را تسکین بدهید. - از پزشک بخواهید که بهترین داروی 
مخصوص سرفه های خشک را به شما معرفی کند. - اگر سرفه 
پزشک  به  حتما  کرد،  پیدا  ادامه  روز   10 تا   ٧ از  بیش  شما 
این  در  دیگر  بیماری های  به  ابتال  کنید، چون شانس  مراجعه 

موقعیت باال می رود.

گوناگون

به گزارش اختصاصی زمان، در ساختار 
های  افزودنی  از  پالستیکی  های  بطری 
ترکیبات  این  شود.  می  استفاده  زیادی 
پلیمرهای  ساختار  به  معموالً  شیمیائی 
محکمی  شیمیائی  اتصال  بطری  سازنده 
هستند،  آزاد  شبکه  این  درون  و  ندارند 
لذا احتمال نشت آن ها به محیط اطراف 
یعنی آب، نوشیدنی ها، مواد غذائی و حتی 
در  دارد.  وجود  بندی  بسته  اطراف  هوای 
اهمیت  حائز  نکته  این  ذکر  اول  درجه 
و  یکبار مصرف  های  بطری  این  که  است 
روز  هر  اگر  بنابراین  هستند  ریختنی  دور 
بطری  یک  از  مجدد  استفاده  حال  در 
دارید!  نگه  دست  هستید،  پالستیکی 
بطری  مجدد  استفاده  از  ناشی  خطرات 
های پالستیکی را می توان از دو دیدگاه 

بررسی کرد:

خطر نشت ترکیبات شیمیائی
تنها  پالستیکی  های  بطری  از  برخی 
شوند،  شسته  صابون  و  آب  با  که  زمانی 
دفعات  تعداد  به  اما  مجدد  استفاده  قابل 
کم هستند. اما اخیراً مطالعاتی روی انواع 
از  شده  ساخته  های  بطری  از  مختلفی 
“لگزان”  از جمله  مواد پالستیکی مختلف 
این  مجدد  استفاده  و  است  شده  انجام 
متخصصین  از  بسیاری  توسط  ها  بطری 
نهی شده است. مواد شیمیائی موجود در 
و  غذائی  مواد  است  ممکن  ها  بطری  این 
های  بطری  در  موجود  های  نوشیدنی 
مطالعات  نمایند.  آلوده  را  مصرف  چندبار 
نوشیدنی  و  غذائی  مواد  دهد  می  نشان 
بطری  چنین  در  شده  نگهداری  های 
های شفاف  )بطری  بار مصرف  های چند 
تمامی  دست  در  تقریباً  که  معدنی  آب 

مقادیری  حاوی  شود(،  می  دیده  مردم 
بیس  نظیر  شیمیائی  ترکیبات  از  جزئی 
شیمیائی  ترکیب  این  باشد.  A می  فنول 
هورمونی  رسان  پیام  سیستم  با  سنتزی 
برای  خطراتی  و  کرده  ایجاد  تداخل  بدن 
داشت.  خواهد  دنبال  به  کنندگان  مصرف 
شو،  و  شست  و  مجدد  استفاده  اثر  در 
در  ریزی  بسیار  های  روزنه  و  ها  شکاف 
با  شود که  ایجاد می  ی بطری ها  دیواره 
و  یابند  می  گسترش  شو  و  شست  با  هر 
زمینه نشست ترکیبات شیمیائی به غذا یا 
نوشیدنی محتوی آن را فراهم می نمایند. 
پیرامون  مستندی  و  علمی  گزارشات 
بروز  با   A فنول  بیس  بین حضور  ارتباط 
سرطان سینه و رحم و افزایش خطر سقط 
جنین و کاهش میزان هورمون تستسترون 
وجود دارد. این ترکیب همچنین می تواند 
مختل  را  کودکان  نمو  و  رشد  سیستم 
در  که  باشند  آگاه  بایستی  والدین  نماید. 
از  کودک  مخصوص  های  بطری  برخی 
است.  استفاده شده  ترکیب خطرناک  این 
باورند  این  بر  محققین  از  بسیاری  اگرچه 
به  از بطری  A که  که مقادیر بیس فنول 
کند  نشست می  نوشیدنی  یا  غذائی  ماده 
این  در  اصلی  نگرانی  اما  است،  کم  بسیار 
در  بدن  در  کم  مقادیر  این  تجمع  زمینه 
طول زمان می باشد. بنابراین متخصصین 
بطری  حتی  کنند  می  توصیه  بهداشت 
های آب نیز نبایستی بیش از یکبار مورد 
استفاده قرار بگیرند. بسیاری از این بطری 
اتیلن  پلی  جنس  از  میوه(  آب  و  )آب  ها 
مطالعات  و  هستند   )PET( ترفتاالت 
نامطلوب  شرایط  در  اگر  است  داده  نشان 
احتمال  گیرند،  قرار  مجدد  استفاده  تحت 
زا  سرطان  ترکیبات  از  دیگر  یکی  نشت 

یعنی DEHPبه ماده غذائی یا نوشیدنی 
محتوای آن ها وجود دارد. 

های پالستیکی  انواع بطری  از  یکی دیگر 
که استفاده مجدد از آن توصیه نمی شود، 
پلی ونیل کلرید )PVC( می باشد که مواد 
شیمیائی نشت شده از آن ها در عملکرد 
هورمون ها اختالل ایجاد می نمایند. این 
نوع از پالستیک ها مواد سرطان زا را در 
خود ذخیره و زمانی که سوزانده می شوند 
این ترکیبات وارد محیط  از  بخش زیادی 
زیست می شود. پالستیک های از جنس 
عنوان  تحت  ترکیبی  نیز  استیرن  پلی 
استیرن از خود آزاد می کنند که به شدت 

سرطان زا می باشد. 
پر   PET های  بطری  حاضر  حال  در 
استفاده  مورد  های  بطری  کاربردترین 
می  ها  نشیدنی  و  آب  بندی  بسته  در 
ترکیبات  از   PET ساخت  در  باشند. 
ثابت  و  شود  می  استفاده  کمی  افزودنی 
ترکیبات  مهاجرت  میزان  که  است  شده 
نوع پالستیک کمتر است.  این  از  مختلف 
با این وجود این بطری ها در حین ساخت 
مواد  یا  محیطی  های  آالینده  تاثیر  تحت 
گیرند  می  قرار  نیز  کننده  عفونی  ضد 
نیز  آلودگی  خارجی  منابع  عنوان  به   که 

محسوب می شوند. 

خطر آلودگی میکروبی 
و  مکرر  و  روزانه  و شوی  و شست  سایش 
استفاده مجدد از بطری ها می تواند سبب 
شکست فیزیکی پالستیک ها، نازک شدن 
ها  ریز در آن  بسیار  های  ایجاد شکاف  و 
مناسبی  محل  ریز  های  این شکاف  شود. 
بوده که در دراز  ها  برای تجمع میکروب 
برای سالمتی  را  تواند خطراتی  مدت می 

استفاده  بنابراین  باشد.  داشته  دنبال  به 
ها بدون شست  و شوی  از بطری  مجدد 
منظم، احتمال آلودگی میکروبی را افزایش 
می دهد. این شست و شو بایستی با آب و 
صابون ودر دمای مناسب )عدم استفاده از 
آب داغ( انجام شود و اطمینان حاصل شود 
نشده  وارد  بطری  به  آسیب  هیچگونه  که 
آلودگی  از  ناشی  خطرات  اهمیت  است. 
مواد  نشت  از  حتی  ها  بطری  میکروبی 
خطرناک  نوشیدنی  به  بطری  از  شیمیائی 
تر است!!! پس این مسئله را زمانی که از 
یک بطری یکبار مصرف هفته ها استفاده 
می کنید مد نظر قرار دهید. باکتری ها در 
چنین شرایطی شروع به تکثیر می کنند 
نیاز برای آن  چرا که تمامی شرایط مورد 

ها فراهم است. 

توصیه آخر ....
عدم استفاده مجدد از بطری ها خود می 
تواند مشکل آلودگی های زیست محیطی 
زمینی  کره  ما  نهایت  کند...در  ایجاد  را 
غیر  های  بطری  از  پر  که  داشت  خواهیم 
جای  به  است  بهتر  هستند.  تجزیه  قابل 
استفاده مجدد آگاهی خود را نسبت به نوع 
بطری هائی که خطرات کمتری در حین 
افزایش  کنند،  می  ایجاد  مجدد  استفاده 
و  موجود  های  پالستیک  بین  در  دهیم. 
نوشیدنی  بندی  بسته  برای  استفاده  مورد 
ها و مواد غذائی، پلی اتیلن با دانسیته باال، 
پلی اتیلن با دانسیته پائین و پلی پروپیلن 
هم  هستند(،  سفید  رنگ  دارای  )معموالً 
چنین بطری های آلومینیومی و یا قوطی 
های از جنس استیل ضد زنگ ایمن بوده 

و استفاده مجدد از آن ها بال مانع است. 
mghaderi_gh@yahoo.com

خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

باورهای نادرست درباره مصرف 
ضدآفتاب برای کودکان 

 
از  تر  حساس  بسیار  شما  کودک  پوست 
مراقبت باید  رو  این  از  شماست.   پوست 

باورهای  باشید.  داشته  آن  از  ای  ویژه   
برای  ضدآفتاب  مصرف  درباره  نادرستی 
کودکان وجود دارد که در این مطلب قصد 

داریم این موضوع را شفاف سازی کنیم.
به گزارش زمان به نقل از بیتوته، پوست 
بزرگساالن  پوست  از  تر  کودکان حساس 
دارد.  نیاز  ای  ویژه  مراقبت  به  و  است 
نوید  کودکان،  لطیف  پوست  از  مراقبت 
بخش داشتن پوستی سالم در بزرگسالی 
کرم  به  نسبت  هرگز  بنابراین  آنهاست. 
توجه  بی  کودکانتان  زدن  ضدآفتاب 
آفتاب  اثر  در  پوست  سوختگی  نباشید. 
به  نسبت  بزرگتری  آسیب  کودکان،  در 

بزرگساالن می زند.

 با SPF باال کودکم در امان است
 SPF این باور درست نیست. در حقیقت
برابر  در  محافظت کننده  فاکتور  همان  یا 
آفتاب یک نشانگر زمان است! به این معنی 
که نشان می دهد با استفاده از ضدآفتاب، 
مدت آفتاب سوختگی در مقایسه با پوست 
بدون محافظ چقدر بیشتر می شود. فرض 
کنید در یک روز آفتابی تابستان، پوست 
مقابل  در  دقیقه   ٥ از  بعد  شما  کودک 
چنین  در  می سوزد.  و  شده  قرمز  آفتاب 
 SPF با  ضدآفتاب  کرم  اگریک  حالتی 
10 روی پوست او بمالید، این زمان به ٥0 

دقیقه افزایش می یابد.
از گذشت  بعد  با ضدآفتاب هم  بنابراین   
می سوزد.  شما  کودک  پوست  دقیقه   ٥0
به  ضدآفتاب  کرم  از  استفاده  این  بنابر 
معنای ماندن زیر آفتاب تند تابستان آن 
باشد  یادتان  نیست.  طوالنی  به مدت  هم 
کرمی که استفاده می کنید باید دست کم 
ساعت   2 هر  و  باشید  داشته   ۳0  SPF

یک بار تجدید شود.

میزان محافظتی که از پوست 
 SPF کودکم می کنم، دقیقا معادل

نوشته شده روی کرم است
باور هم غلط است.  این  باید بگوییم که   
ممکن است روی کرم نوشته شده باشد. 
این  که  است  آن  اما حقیقت   ۳0 SPF
مقدار محافظت بستگی به میزانی از کرم 
دارد که روی پوست کودک تان می مالید.  
اندازه الزم استفاده نکنید،  اگر کرم را به 
نمی آید  دست  به  محافظت  مقدار  این 
کرم  یک  معادل  شما  است  ممکن  و 
پوست   10 یا   20  SPF با  ضد آفتاب 
کرده  ایمن  آفتاب  مقابل  در  را  فرزندتان 

باشید.
این که  به  بردن  پی  برای  راه خوب  یک   
پوست  روی  کافی  میزان  به  را  ضد آفتاب 
مقدار  وقتی  که  است  آن  نه،  یا  زده اید 
می مالید،  پوست  روی  ضدآفتاب  دیگری 

آن را جذب نمی کند.

 کودکانه

بین  ارتباط  ساله   9 مطالعه  یک  نتایج 
مصرف قند و سرطان را نشان می دهد.

به گزارش زمان به نقل از مهر، محققان 
بلژیک  بروکسل  دانشگاه  و  لوون  دانشگاه 
در تحقیقات خود دریافته اند قند موجب 
بیداری سلول های سرطانی شده و تومورها 

را تهاجمی تر می کند.
»اثر  چگونه  دادند  توضیح  محققان 
که  ای  پدیده  افتد،  می  اتفاق  واربورگ« 
در آن سلول های سرطانی به سرعت قند 
تحریک  را  سلول  رشد  و  کرده  تجزیه   را 

می کنند.
مثبت  رابطه  وجود  نشاندهنده  یافته  این 
است  است که ممکن  و سرطان  قند  بین 
بیماران  غذایی  رژیم  بر  مخربی  تاثیرات 

سرطانی داشته باشد.
بود؛  واربورگ  اثر  بر  متمرکز  پروژه  این   
یعنی مشاهده اینکه تومورها به شکل قابل 
به الکتات در  را  توجهی مقادیر زیاد قند 

مقایسه با بافت های سالم تبدیل می کنند.
های  ویژگی  ترین  مهم  از  یکی  عنوان  به 

به شکل  پدیده  این  سلول های سرطانی، 
و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  ای  گسترده 

مغزی  تومورهای  تشخیص  برای  حتی 
مورد استفاده واقع می شود.

اثر فقط  این  اما هنوز مشخص نیست که 
عالمت سرطان است یا علت آن است.

این  در  تحقیق،  تیم  عضو  تولین،  یوهان 
می  نشان  ما  »تحقیق  گوید:  می  باره 
قند  حد  از  بیش  مصرف  چگونه  که  دهد 
به  منجر  سرطانی  های  سلول  توسط 
پیشرفت  و  رشد  مداوم  تحریک   چرخه 
سرطان می شود.«وی در ادامه می افزاید: 
»حال قادر به توضیح رابطه بین قدرت اثر 
هستیم.  تومور  بودن  تهاجمی  و  واربورگ 
دارای  سرطان  و  قند  بین  رابطه  این 

پیامدهای گسترده ای است.«
قندی  مواد  مصرف  گویند  می  محققان 
است.  کوکائین  از  اعتیادآورتر  مراتب  به 
بروز  موجب  قند  اندازه  از  بیش  مصرف 
و یکی  مشکالت متعدد سالمت می شود 

از علل اصلی چاقی است.

ارتباط مصرف قند و افزایش ابتال به سرطان

خطرات ناشی از مصرف مجدد بطری های پالستیکی
مریم قادری قهفرخی- دکترای تکنولوژی مواد غذائی
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پیروزی شارلوا با پاس گل رضایی

تیم فوتبال شارلوا که در ترکیب خود از بازیکن 
ایرانی اش بهره می برد برابر خنت پیروز شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در آغاز هفته 
سیزدهم لیگ یک بلژیک شارلوا به مصاف خنت 
رفت و دو بر یک مهمانش را شکست داد.گل دوم 
این بازی با پاس کاوه رضایی توسط کریستین 
بناونته در دقیقه ٤٤ به ثمر رسید. بناونته توانست 
در  گلزنی کند. رضایی  نیز  بازی  نیمه دوم  در 
ترکیب اصلی شارلوا حضور داشت و 90 دقیقه 
با 2٥ امتیاز در  برای تیمش بازی کرد. شارلوا 

جایگاه دوم جدول قرار دارد.

گزینه ی نیمار برای جایگزینی کاوانی

ستاره برزیلی پاری  سن  ژرمن در اندیشه معاوضه 
هم بازی خود با مهاجم رئال مادرید است.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا،  نیمار رابطه خوبی 
پاری  سن   در  هم بازی خود  کاوانی  ادینسون  با 
ژرمن ندارد. درگیری لفظی این دو بازیکن بر سر 
ضربه پنالتی  بازتاب زیادی در رسانه های  فرانسوی 
و اروپایی داشت. روزنامه برنابئو نزدیک به باشگاه 
رئال مادرید نوشت که نیمار دوست دارد زمینه ساز 
پیوستن کریم بنزما به پاری  سن  ژرمن شود تا در 
این صورت کاوانی مجبور به جدایی شود. هواداران 
رئال مادرید قطعا از این معاوضه بنزما با کاوانی 
خوشحال خواهند شد هر چند که به خوبی می 
دانند زیدان عالقه بسیار زیادی به بنزما دارد و اجازه 

جدایی را به این بازیکن نمی دهد.

برگزاری اولین جام جهانی کنسولی 
EA توسط فیفا و

با  آینده  ماه  )فیفا(  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
همکاری کمپانی EA اسپرت، اولین دوره جام 

جهانی کنسولی را برگزار خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فیفا و شرکت 
زمینه  در  را  خود  همکاری  آرتس  الکترونیک 
برگزاری اولین دوره جام جهانی فوتبال رایانه ای از 
ماه آینده آغاز خواهند کرد.این رقابت ها ماه آینده 

از تاریخ سوم نوامبر شروع می شود.
عملکرد  اساس  بر  می توانند  کنندگان  شرکت 
در مسابقات آنالین خود در بخش FUT و در 
نوامبر  ماه  از  مقدماتی جام جهانی  رویدادهای 
راه  نهایی  مسابقات  به  ژوئیه 2018  تا   201٧
یابند. فدراسیون جهانی فوتبال و کمپانی بازی 
سازی EA از طریق مسابقات انتخابی سراسری  
و بررسی های جهانی عملکرد بازیکنان در نسخه 
FIFA 18، 128 بازیکن برتر را تعیین می کنند.

خبـر خبر

اعتراض رسمی باشگاه استقالل  به داور داربی ۸5

باشگاه استقالل طی نامه ای نسبت به قضاوت بیژن حیدری رسما 
اعتراض کرد. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، باشگاه استقالل طی 
نامه ای نسبت به قضاوت بیژن حیدری در داربی هشتاد و پنجم که 
با برتری پرسپولیس به پایان رسید، اعتراض کرد.در این نامه به اخراج 
نشدن کمال کامیابی نیا اشاره شده است. کامیابی نیا در  دقیقه ۳٤ 
دیدار استقالل و پرسپولیس روی ابراهیمی مرتکب خطا شد ولی داور 
به اشتباه به ربیع خواه کارت داد.کامیابی نیا در  دقیقه ٧8 نیز مرتکب 
خطا شد که با کارت زرد بیژن حیدری روبه رو شد. استقاللی ها معتقدند 
که اگر کارت اول به درستی به او داده می شد، این بازیکن باید در  دقیقه 

٧8 از زمین اخراج می شد.

جودوی ایران همچنان بر روی نوار ناکامی

نماینده وزن 90- کیلوگرم ایران با شکست در مبارزه نخست خود در 
جودوی گرنداسلم ابوظبی از دور رقابت  ها کنار رفت تا پرونده جودوی 
ایران در این مسابقات با حذف ٥ جودوکار و تک مدال برنز سعید مالیی 
بسته شود. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در جریان رقابت های روز 
وزن 90-  نماینده  نوری  وحید  ابوظبی،  گرنداسلم  جودوی  پایانی 
کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه به مصاف حریفی از آذربایجان رفت 
و در مدت زمان یک دقیقه و 8 ثانیه نتیجه را واگذار کرد و از دور 
رقابت ها کنار رفت. به این ترتیب در پایان این رقابتها ٥ جودوکار ایران 
شامل محمد رشنونژاد در وزن ۶0-، قاسم نوری زاده در وزن ۶۶-، 
محمدمحمدی بریمانلو و مهدی فتحی  پور در وزن ٧۳- و وحید نوری 
در وزن 90- کیلوگرم با نمایشی ضعیف از رقابت های گرنداسلم ابوظبی 
کنار رفتند و تنها سعید مالیی نماینده وزن 81- کیلوگرم ایران همانند 
بیشتر مسابقات چند سال اخیر به مدال برنز رسید. هدایت ۶ جودوکار 
اعزامی ایران به این رقابت ها بر عهده محمد منصوری سرمربی رده 

بزرگساالن بود.

حضور مربی کره ای تیروکمان تا المپیک 2020

رییس فدراسیون تیروکمان گفت: به دنبال راه اندازی رقابت های لیگ 
برتر تیروکمان در رده سنی پایه هستیم تا بتوانیم در تمام رده های 
سنی لیگ باکیفیتی داشته باشیم. محمدعلی شجاعی در گفت وگو 
با ایسنا، پس از پایان پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر خارج از 
سالن تیروکمان اظهار کرد: از سال 92 که لیگ را به شکل واقعی 
راه اندازی کردیم تا به امروز که پنجمین دوره لیگ برتر خارج از سالن 
در رشته های ریکرو و کامپوند زنان و مردان در حال برگزاری است، 
توانستیم شرایطی ایجاد کنیم تا لیگ تیروکمان همانند سایر رشته ها به 
معنای واقعی و به صورت رفت و برگشت برگزار شود. در حالی که پیش 
از این لیگ به صورت غیرمتمرکز بود و به صورت رقابتی و باشگاهی 
برگزار نمی شد. وی در پایان با بیان این که از عملکرد مربی کره ای 
تیروکمان راضی هستم، گفت: پارک میون سرمربی تیم ملی تیروکمان 
طی یکسال و اندی که در راس تیم ملی قرار گرفته است، تحول زیادی 
را در بخش پایه ایجاد کرده است. اگر در مسابقات جهانی آرژانتین 
سهمیه جهانی را کسب کردیم، بخاطر این است که در این رده سنی 
توسط این مربی کار پایه ای به درستی صورت گرفته و امروز توانسته ایم 

تعداد کمانداران خود را با برنامه ریزی خوب این مربی افزایش دهیم.

خبر

و  آسیا  قهرمانی  باویلچر  بسکتبال  رقابتهای  پایان  در 
برگزار  رقابتها که در پکن چین  این  اقیانوسیه و در فینال 
برابر استرالیا،  با شکست  باویلچر مردان  شد، تیم بسکتبال 

نایب قهرمان شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در ادامه رقابتهای بسکتبال 
باویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در پکن چین برگزار 
شد، تیم بسکتبال باویلچر مردان ایران در مرحله فینال با 
نتیجه 80 بر ٥٤ دیدار را به استرالیا واگذار کرد و به عنوان 
در  ایران  بسکتبالیست  مردان  یافت.  دست  قهرمانی  نایب 
مرحله گروهی این مسابقات با تیم های عربستان سعودی، 
نیوزلند و تایلند هم گروه بودند و با شکست هر سه تیم به 
عنوان تیم اول گروه خود، به مرحله یک چهارم راه یافتند.

و  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  با شکست چین  ایران  تیم 
با غلبه بر ژاپن در نیمه نهایی به فینال رقابتهای قهرمانی 
شکست  با  مرحله  این  در  که  یافت  راه  اقیانوسیه  و  آسیا 
برابر استرالیا از کسب عنوان قهرمانی بازماند.همچنین دیدار 
رده بندی بین ژاپن و کره برگزار شد که تیم ژاپن با نتیجه 

۶8 بر ٥٤ کره را شکست داد و به مقام سومی این رقابتها 
دست پیدا کرد. رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دیروز 
در پکن چین به پایان رسید که در پایان این رقابتها، ٤تیم 
ایران، استرالیا، ژاپن و کره موفق به کسب سهمیه جهانی 

2018 آلمان در بخش مردان شدند و در بخش زنان نیز این 
سهمیه به چین و استرالیا رسید.

تیم بسکتبال باویلچر زنان و مردان بامداد روز سه شنبه، 9 
آبان ماه به کشور باز می گردند.

رقابت های بسکتبال باویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه - چین؛

تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران نایب قهرمان آسیا شد

 شکست دختران بسکتبال
 در رده بندی آسیا

 حذف دختران شمشیرباز ایران 
از جام جهانی پاریس

سال   1۶ زیر  دختران  بسکتبال  ملی  تیم 
ایران در دیدار رده بندی قهرمانی آسیا برابر 

قزاقستان مغلوب شد.
این  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پایاپایی  رقابت  ایران  ملی پوشان  مسابقه 
بر ٤٧  نهایت ۶1  در  اما  داشتند  با حریف 
مغلوب شدند. دختران نوجوان ایران کوارتر 
اول را 1٧ بر ٧ واگذار کردند و با اینکه از 
کوارتر دوم به خود آمدند اما همین اختالف 
تا پایان مسابقه اجازه نداد به حریف برسند و 
مغلوب شدند. قزاقستان در کوارتر دوم 1۶ بر 
1٤ به برتری رسید، کوارتر سوم 1٥ بر 1٤ به 
سود ایران تمام شد و کوارتر پایانی نیز 1٤ بر 
11 به سود قزاقستان بود تا در نهایت این تیم 
به مقام سوم دسته B رقابت های قهرمانی 
نوجوانان آسیا برسد و ایران چهارم شود.در 
این مسابقه فاطمه قزوینی با 20 امتیاز ستاره 
ایران بود. در کنار او زینب غفاری با ۳ امتیاز 
و 11 ریباند و آیدا غالم محمدی با 2 امتیاز 
و 1٤ ریباند دیگر بازیکنان موثر ایران بودند.
موثرترین  تاثیرگذاری 1۶  با  غفاری  زینب 
بازیکن ایران در این مسابقه نیز نام گرفت.

ایران در  بانوان  اولین حضور بسکتبال  این 
یک رویداد بین المللی بود و دختران ایران در 

نخستین رویداد خود در جایگاه چهارم قرار 
گرفتند.مژده نظری، فاطمه قزوینی، فاطمه 
آقازادگان، مریم شریعتی، فاطمه مرتضوی، 
عسل نسترن طهرانی، رکسانا کریمی، روژین 
طالکوب، پیونیک آراکلیان، عسل محسنی، 
غزل ملکی، زینب غفاری و آیدا گل محمدین 
هستند.الهه  هند  به  اعزامی  تیم  ترکیب 
دارستانی به عنوان سرمربی در کنار پوران 
عباسی )مربی( و فریناز طائرپور )سرپرست( 
مالزی  و  دارند.هند  برعهده  را  تیم  هدایت 

فینال این دسته آسیا را برگزار می کنند.

شمشیربازی  جهانی  جام  های  رقابت 
دختران با برگزاری مسابقات بخش انفرادی 
نمایندگان  و  شد  آغاز  پاریس  میزبانی  به 

ایران به مصاف حریفان خود رفتند.
از  ورزشکار   1٧٧ انفرادی  بخش  در 
شرکت  رقابت  این  در  جهان  کشور   ۳2
پریماه   ( ایران  سابریست   و چهار  کردند 
نجمه  و  کیاناباقرزاده  رفیعی،  فائزه  برزگز، 
سازنچیان ( به مصاف حریفان خود رفتند.

در مرحله مقدماتی  برزگر با دو برد  و سه 
باخت  به جدول حذفی رقابت ها راه پیدا 

کرد.  در همین مرحله رفیعی با دو برد و 
سه شکست به جدول 128 نفره راه یافت.   
کیاناباقرزاده دیگر نماینده کشورمان نیز با 
شکست  دو  قبول  و  پیروزی  چهار  کسب 
برابر نمایندگان لهستان و روسیه به جدول 
سازنچیان  نجمه  کرد.  صعود  نغره   128
دو  و  برد  چهار  با  ایران  نماینده  آخرین 
شکست برابر حریفان روسی و هنگ کنگی 
گام  کرد.در  به جدول حذفی صعود  خود 
برابر   10 بر   1٥ نتیجه  با  برزگر  بعدی 
حریف مجارستانی خود شکست خورد و از 
ادامه رقابت ها بازماند. کیاناباقرزاده نیز در 
بر 9  آمریکایی خود 1٥  با حریف  مصاف 
شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

آلمانی  حریف  هفت  بر   1٥ رفیعی  فائزه 
خود را شکست داد و به جدول ۶٤ نفره راه 
یافت اما در رقابت بعدی خود برابر دیگر 
شمشیرباز آلمانی 1٥ بر 9 نتیجه را واگذار 
رفت.نجمه  کنار  مسابقات  ادامه  از  و  کرد 
سازنچیان نیز 1٥ بر 10 حریف بریتانیایی 
خود را شکست داد و به جدول ۶٤ نفره 
صعود کرد اما در مسابقه بعدی خود 1٥ بر 
فرانسوی شکست  شمشیرباز  مقابل  یازده 

خورد از دور رقابت ها کنار رفت.

آگهی  مزایده  اموال  
غیر منقول – نوبت اول

قضایی  حوزه  مدنی   احکام  اجرای    9۶009۶ کالسه  اجرایی   پرونده  بموجب 
بخش  رودبنه  و حسب  نیابت  واصله  از شعبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری  
شهرستان  الهیجان محکوم  علیه  آقای  موسی  صفری  پور  فرزند عبدالرسول 
هزینه   و  مهریه   بابت   ریال    ۳0٥/2٤8/٤80 مبلغ  بپرداخت  گردیده   محکوم 
دادرسی  در حق  محکوم  لها  با  وکالت  فاطمه  پور تقی  و شایسته  یعقوبی  
و پرداخت  مبلغ 1٥/2۶2/٤2٤  ریال بابت  هزینه  اجرا  در حق  دولت  که با  
توجه به  اعالم  مرجع  معطی  نیابت  مبنی بر  توقیف  ششدانگ  یک  قطعه  
روستای   در   واقع  مربع   متر   ۳٥98/۳٥ بمساحت   موجود   اشجار   با  زمین  
پایین  محله  امام  ده  روبروی  مرکز  خدامات  جامع  سالمت  روستایی  داخل  
اصلی     1۶8 از  فرعی     1010 ثبتی شماره  بپالک   ده  امام   کوچه  دهیاری  
بخش  1٤  ناحیه  ٥٥  مورد  ثبت  شماره  122۶/۳  در صفحه  2٤1  دفتر  
۶٥٤  دفتر  بخش  1٤ الهیجان  ملکی  محکوم  علیه  آقای  موسی  صفری  پور 
فرزند عبدالرسول  و انجام  کارشناسی  و قطعیت  نظریه  کارشناسی  و مرجع  
معطی  نیابت  تقاضای  فروش  ملک  فوق  از طریق  مزایده  حضوری  را نموده 
است. فلذا  این اجرا  با توجه به  بمراتب  فوق  و  بشرح  نظریه کارشناسی  ارائه 

شده  بشرح  ذیل  اقدام  به برگزاری  جلسه  مزایده  می نماید.
 مشخصات  مال  و ارزش  ریالی

  ملک  موصوف  عبارتست از  ششدانگ  عرصه  و اعیان  یک قطعه  زمین  )  
وضعیت  خاص  طق( بشماره  یک هزار  و ده  فرعی  از  صد و شصت  و هشت  
اصلی  قطعه  پانصد  و سی  تفکیکی  مفروز  و مجزی  شده  از چهارصد  و نود  
و شش فرعی  از  اصلی  مذکور  ناحیه  بخش 1٤ گیالن  بمساحت ) ۳٥98/۳٥( 
با  سه  هزار  و پانصد  و نود و هشت  متر  و سی  و پنج  دسی  متر  مربع  
از  مساحت   ارتفاقی  معین  در سند  مالکیت که   حدود  مفروزات  و حقوق  
فوق  مقدار ) ۳/٧8(  سه متر و  هشتاد و هفت  دسی  متر  در حریم  می باشد  
قطعه  زمین  تعرفه شده  با سند  مالکیت 1010  فرعی  از 1۶8  اصلی  بخش  
1٤ گیالنت  متعلق به  آقای  موسی  صفری  پور  در طبیعت  با آن  مطابقت  
دارد اعیانی  داخل  در قطعه  زمین  تعرفه  شده  بصورت قریب  به ٥00  اصله  
قابلیت  استحصال   بوده که   ٥ ساله   الی   ٤ با سن  و قدمت   درخت  صنوبر  
صنعتی  نداشته  ولی  بصورت  چوب  کیلوئی  خریدار دارد. اعیانی  غیر  منقول  
دیگری  در داخل  باغ  و پالک  1010  فرعی  از 1۶8  اصلی  مشاهده  نشده  و 
و جود ندارد  فلذا  با توجه به  محل  و  مکان  و استقرار  پالک  و نوع  کاربری  
ملک  بر اساس  طرح  هادی  باغ  اعالم گردیده  است  فذا  با توجه به  موارد 
معنونه  و با درنظر گرفتن  کلیه اوضاع  و احوال مسلم  قضیه  و همچنین  با مد 
نظر  قرار دادن  جمیع  جهات  در تعیین  قیمت  زمین  و باغ  با مساحت  باال  
قیمت  و ارزش  عرصه  و اعیان  قطعه  زمین  و باغ تعرفه شده  یک میلیارد  
و هفتاد  و هفت  میلیون  و دویست  و سی  و هفت  هزار ریال  بعنوان  قیمت  

پایه تعیین  و بر آورد می گردد.
تاریخ  و  محل برگزاری  مزایده

ملک مذکور در روز شنبه مورخه 1۳9۶/8/20  از ساعت 11 الي 12 در محل 
دفتر اجراي احکام مدني حوزه قضائي بخش رودبنه با حضور نماینده قائم مقام 
محترم دادستان حوزه قضائي بخش رودبنه از طریق مزایده حضوري به فروش 
مي رسد ومزایده در روز و ساعت تعیین شده تشکیل شده و از قیمت پایه شروع 
خریدار  و  شد  خواهد  فروخته  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  کسي  به  و 
موظف است ده درصد از قیمت کل خریداري شده في المجلس پرداخت و مانده 
ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاري مزایده پرداخت و 
رسید آن را به اجرا تسلیم نماید و چنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده 
نماید  پرداخت  مقرر  فرجه  در  را  باقیمانده(  درصد   90( معامله  ثمن  باقیمانده 
اجرایي  عملیات  هزینه هاي  کسر  از  پس  واریزي(  درصدي   10 )وجه  او  سپرده 
مزایده  له  محکوم  مجدد  درخواست  صورت  در  و  ضبط  دولت  صندوق  بنفع 
ملک  از  مزایده  برگزاري  از  قبل  روز  پنج  مي توانند  متقاضیان  مي گردد.  تجدید 
صدراالشاره واقع در آدرس فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطالع بیشتر به این 
االنتشار  کثیر  روزنامه هاي  از  یکي  در  بار  یک  آگهي  این  فرمایند.  مراجعه  اجرا 

محلي درج و در معابر عمومي و نقاط پر تردد شهر الصاق مي گردد.
5278-  مدیر اجراي احکام مدني حوزه قضائي بخش رودبنه- علیرضا مهدی نژاد

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳۳10٥٧00198٤هیات 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 محمد 
توزنده جانی فرزند حسین بشماره شناسنامه ٤ صادره از فیروزه در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 11۳/٥0 مترمربع پالک ۶٤9 فرعی از ۳۶2 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ 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.  ٤00 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
/دوم  اول  هیات   1۳9۶/٧/10 مورخ  شماره1۳9۶۶0۳۳101000289٥  برابررأی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای غالمعباس محمودی فرزند نادعلی     
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  ازنا  صادره   ٥1۶ شناسنامه  بشماره 
مساحت 1۳2/2 متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 121٥ 
فرعی 1۶۳ اصلی واقع در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
غالمعلی ایلخانی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار 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.م/الف 1۳٤٥
تاریخ انتشار اول 2۳/٧/1۳9۶
تاریخ انتشار دوم ٧/1۳9۶/8

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳۳10٥٧0018٤٧هیات 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 آقای سعید موسوی 
دانشگر فرزند سید هاشم بشماره شناسنامه 122٤8 صادره از تهران در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ٤8٤/8٥ مترمربع پالک 1۶٥٧ فرعی از 9 اصلی واقع 
در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای اصغر عموزاده پشتکوه محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ 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.   ٤0٥ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
/دوم  اول  هیات   1۳9۶/٧/2 مورخ  شماره1۳9۶۶0۳۳1010002۶٥۳  برابررأی 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه 
1٥٤کد  شناسنامه  بشماره  جمشید  فرزند  هاتفی  قاسم  آقای  متقاضی  بالمعارض 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  کرج  از  صادره    0۳219۳٤1٤8 ملی 
مساحت۳٤/0٥ متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ٤٤٧ 
فرعی 1۶۳ اصلی واقع در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
جهانبخش رزمجو نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار 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.م/الف 1۳٥۶
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳9۶/٧/2۳ تاریخ انتشار نوبت دوم ٧/1۳9۶/8

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 1۳9۶۶0۳۳10٥٧001912هیات  رای  برابر 
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 جواد داداشی 
چشمه بار فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 121٥ صادره از کرج در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 18٧ مترمربع پالک 92 فرعی از ۳۶2 اصلی واقع در محمدشهر 
خریداری از مالک رسمی آقای آصف نصیر دهقان محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ 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.   ٤01 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی دادنامه
خواهان:آقای شکراله سعیداوی فرزندماشاف باوکالت آقای سعیدصاکی فرزندحسین به 
نشانی اهواز خیابان انقالب بین ارفع وولی عصرساختمان عبدانی طبقه2.خوانده:آقای 
چک.رای  المکان.خواسته:استردادالشه  مجهول  نشانی  به  فرزندابراهیم  بصری  علی 
سعیدصاکی  آقای  باوکالت  فرزندماشاف  سعیداوی  شکراهلل  دعوای  دادگاه:درخصوص 
به  برالزام خوانده  فرزندابراهیم مبنی  آقای علی بصری  به طرفیت  وکیل دادگستری 
استردادیک فقره الشه چک به شماره سریال8۳۳989122عهده بانک صادرات ازحساب 
جاری10081910٧001بااحتساب خسارات دادرسی باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده 
ودادخواست تقدیمی که وکیل خواهان بدین شرح اعالم کرده است خوانده چک موصوف 
رابه عنوان ضمانت حسن انجام کارازخواهان دریافت نموده است وباتوجه به اتمام مدت 
کاری مبنی بر صدورمصالح به کشورعراق تقاضای استردادچک نموده است.خوانده ازطریق 
نشرآگهی دعوت شده ولی درجلسه دادرسی حاضرنشده والیحه ای ارسال ننموده است 
خوانده به موجب سندرسمی شماره 1۳9٥912٥۶9880001۶٧دفترخانه٥٥خرمشهرا

قراربه تحویل چک مذکوروعدم اقدام به عنوان اقامه دعوااعم ازکیفری وحقوقی نموده 
است بنابراین دعوای خواهان بدین وصف وارداست وبه استناد مواد198،٥1٥،٥19قانون 
به  حکم  مدنی  مصوب1۳٧9ومواد10،18۳،219،220قانون  مدنی  دادرسی  آیین 
محکومیت خوانده به استردادیک فقره چک به شماره سریال8۳۳989122ازحساب 
به عنوان اصل خواسته وپرداخت یک  بانک صادرات  جاری 10081910٧001عهده 
میلیون وهفتادهزار ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق 
خواهان صادرواعالم می شود رای صادرشده غیابی وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل 
واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان است.      شماره م.الف)٧88/9(
ضرغام خسروی-رییس شعبه سوم حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: 2/9۶ش /۶19
 وقت رسیدگی: 9۶/9/1۶ ساعت 9:۳0 صبح  

خواهان:بانک مهر اقتصاد 
خوانده: حسین محمدیان –بهزاد سمیعی پور –مسعود فدائی اردستانی 

خواسته: مطالبه طلب
حل  شورای  سه  حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ٧۳ قانون آیین 
تا  میشود   آگهی  کثیراالنتشار  از جرائد  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفترحوزه  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
۶۶37 م الف  دبیر حوزه 3 شورای حل اختالف ورامین 

آگهی حصر وراثت
درخواستی  ازآبادان  ۶۶صادره  بشناسنامه  پدرابراهیم  ،نام  زاده  دارمی  خلیل  آقای 
ابراهیم  سید  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
اقامتگاه  9۶/٧/1٤درماهشهر  درتاریخ  آبادان  8۳۶صادره  بشناسنامه  زاده  دارمی 
دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی با مشخصات فوق )فرزند متوفی(2-سید 
بشناسنامه  ٤-سمیره  2٥۳0آبادان  بشناسنامه  1۶آبادان۳-شکریه  بشناسنامه  علی 
۳0٥0آبادان٥-سلیمه بشناسنامه 218آبادان ۶-سید شاکر بشناسنامه 108۶آبادان٧-
٥0٤٥رامهرمز9-میعاد  بشناسنامه  12٧0رامهرمز8-جاسم  بشناسنامه  عباس 
بشناسنامه 18901818٥٤شادگان)شهرت همگی دارمی زاده)فرزندان متوفی((10-
فاطمه آلبوغبیش بشناسنامه ٧9۳آبادان)همسر متوفی(وال غیر.اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه 
مرکزی ماهشهرکد2تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف )٥11/1۶( 
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد 2

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 1۳9۶۶0۳۳10٥٧0019٤2هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فهیمه اسالمی 
راد فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 1880 صادره از تهران در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ٥٧/۳٥ مترمربع قطعه دوم از پالک 11٤ فرعی از ۳۶2 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای جواد منصوربخت محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ 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.   ٤0۳ م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک
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 آبفای استان مرکزي رتبه دوم روابط عمومي های برتر 
صنعت آب و فاضالب

داودی- اراک؛ در مراسمی که به منظور تجلیل از روابط عمومی 
های برتر صنعت آب و فاضالب کشور با حضور مهندس حمید 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  عامل  مدیر  جانباز  رضا 
برگزار شد؛ از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
برای کسب رتبه دوم در گروه )ب( روابط عمومی های صنعت آب 
و فاضالب کشور تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی زهرا طراوتی فکور با اعالم این خبر اظهار 
داشت: این ارزیابی در ٥ محور شامل: انتشارات، مدیریت و برنامه 
ریزی، مطالعات اجتماعی،ارتباطات و آموزش همگانی و تبلیغات 
انجام شد. طراوتی تعداد روابط عمومی های گروه )ب( 1٥ روابط 
عمومی عنوان نمود. گفتنی است در ارزیابی عملکرد سال 9٤ نیز 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی رتبه اول گروه 

)ج( را کسب نموده بود. 

فرمانده انتظامي استان اصفهان تاکید کرد:

نقش مشاوره، آرامش در کاهش آسیب هاي 
اجتماعي

بهادری- اصفهان؛ فرمانده انتظامي استان با بیان اینکه به وسیله 
مشاوره مي توان آسیب هاي اجتماعي را شناسایي و از شیوع آن در 
به  ناجا که  آرامش  جامعه جلوگیري کرد گفت: نقش مرکز مشاوره 

صورت تخصصي به این امر مي پردازند بي بدیل است. 
سردار »مهدي معصوم بیگي« در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس با اشاره به نقش بي بدیل مرکز مشاوره آرامش در کاهش آسیب 
هاي اجتماعي گفت: امروزه یکي از مهمترین چالش هاي عمده مردم، 
آسیب هاي اجتماعي است که این موضوع بیشتر خانواده ها را به خود 

مشغول کرده است.
این مقام مسئول اظهار داشت: یکي از راه هایي که به وسیله آن مي 
توان آسیب هاي اجتماعي را شناسایي و نسبت به وقوع آن در جامعه 
پیشگیري کرد ترغیب و تشویق مردم به استفاده از راهنمایي هاي 
کارشناسان مشاوره و مددکاري است.سردار معصوم بیگي با بیان اینکه 
متاسفانه مردم جامعه ما با کار مشاوره بیگانه هستند و تا دچار مشکل 
و گرفتاري حادي نشوند به مشاور مراجعه نمي کنند اظهار داشت: 
از مشاور در جامعه ما  این رابطه فرهنگ استفاده  الزم است که در 

نهادینه شود.
این  در  آرامش  مشاوره  مرکز  انداز  چشم  استان  انتظامي  فرمانده 
فرماندهي را کاهش آسیب هاي اجتماعي و مددرساني به افراد آسیب 
دیده جامعه عنوان کرد و گفت: نیروي انتظامي یک هدف انساني را از 
راه اندازي این گونه مراکز دنبال مي کند و به هیچ عنوان قصد درآمد 
زایي ندارد چرا که تمام خدماتي که در این مرکز به مردم ارائه مي 

شود کاماًل رایگان است.
سردار معصوم بیگي با تقدیر و تشکر از زحمات کارشناسان مشاوره و 
مددکاري این فرماندهي خاطر نشان کرد: کساني که در این مسئولیت 
انجام مي  مشغول خدمت هستند یک کار بزرگ و خداپسندانه اي 

دهند که هم مورد رضایت خداوند و هم رضایت مردم است.

علوم پزشکی گیالن، عضو اتحادیه 
دانشگاه های دولتی و مراکز 
تحقیقاتی حاشیه دریای خزر

منکویی- گیالن؛ در بیستمن اجالس ساالنه 
اتحادیه دانشگاه های دولتی و مراکز تحقیقاتی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  خزر،  دریای  حاشیه 
گیالن عضو اتحادیه دانشگاه های دولتی و مراکز 

تحقیقاتی حاشیه دریای خزر شد. 
در بیستمن اجالس ساالنه اتحادیه دانشگاه های 
دریای خزر،  تحقیقاتی حاشیه  مراکز  و  دولتی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن عضو اتحادیه دانشگاه 
های دولتی و مراکز تحقیقاتی حاشیه دریای خزر 
شد. این اتحادیه دارای ٥٥ عضو )دانشگاهها و 
موسسات تحقیقاتی( می باشد و اساسنامه آن 
در سال 1۳٧٥ هجری شمسی )199۶ میالدی( 
با حضور رؤسای دانشگاه های گیالن، دانشگاه 
مازندران و دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان 
از ایران، دانشگاه دولتی فنی آستراخان، دانشگاه 
دولتی داغستان، دانشگاه کالمیکیا از جمهوری 
فدراتیو روسیه، دانشگاه دولتی آتیرائو از قزاقزستان 
و دانشگاه دولتی باکو از کشور آذربایجان تصویب 

شده است. 
تبادل استاد و دانشجو در زمینه های آموزشی و 
پژوهشی، همکاری مشترک فرهنگی، آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه های عضو، تبادل اطالعات در 
زمینه حوزه های علوم مربوط به دریای خزر، 
برگزاری  خزر،  دریای  اطالعاتی  بانک  ایجاد 
مشترک  آموزشی  کارگاههای  و  سمینارها 
علمی  بولتن  انتشار  خزر،  دریای  با  ارتباط  در 
های  رشته  ایجاد  انگلیسی،  زبان  به  مشترک 
جدید و مرتبط به دریای خزر در دانشگاه های 
اتحادیه، ایجاد تسهیالت الزم جهت ترویج زبان 
کشورهای عضو اتحادیه از اهداف اتحادیه می 

باشد.

انتصاب در کمیته تخصصی اقتصاد دانش 
بنیان صنعت آب و فاضالب هرمزگان

هرمزگان- خبرنگار زمان؛ با حکم مشاور وزیر 
قصمی«  »امین  آبفاي کشور،  ومدیرعامل  نیرو 
مدیرعامل آبفای هرمزگان عضو کمیته تخصصی 

اقتصاد دانش بنیان صنعت آب و فاضالب شد.
»امین قصمی« مدیرعامل آبفای هرمزگان طی 
حکمی از سوی مهندس جانباز مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور، به عنوان عضو 
کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان صنعت آب 

و فاضالب انتخاب شد.

خبر خبر

فرماندار  دیدار  در  گلستان؛  سلیمانی- 
بندرگز با مدیر مخابرات منطقه گلستان، از 
این  در  مناسب  مخابراتی  ارتباطات  تامین 

شهرستان ابراز رضایت شد.
میرزایی فرماندار بندرگز با حضور در دفتر 
منطقه  مخابرات  مدیر  شهمرادی  غالمعلی 
استان  مخابرات  تالش  از  تقدیر  با  گلستان 
مناسب  خدمات  واگذاری  و  برقراری  در 
از  بندرگز  مردم  انتظارات   مخابراتی، 
کرد  امیدواری  ابراز  و  بازگو  را  مخابرات 
اسرع  در  و  ویژه  توجه  با  گذشته  همچون 
قرار  متقاضیان  اختیار  در  و  تامین  وقت 

گیرد.
سرلوحه  را  مردم  امورات  به  رسیدگی  وی 

نیازهای  رفع  بر  و  دانست  ها  فعالیت 
آنان تاکید کرد.

آمادگی  اعالم  با  نیز  شهمرادی  غالمعلی 
مخابرات در ارائه بهترین و با کیفیت ترین 

امکانات به مردم افزود: با تالش متخصصان 
و  همکاری  و  مخابرات  کارشناسان  و 
مساعدت مسئوالن اجرایی ، خوشبختانه در 
حال حاضر استان گلستان از بستر مناسب 
به  فناوری  ارتباطات و  از  بهره مندی  برای 
امیدواریم  و  است  برخوردار  اطالعات  روز 
مسئوالن  سایر  برای  خوبی  یاور  بتوانیم 
برنامه  تکالیف  و  وظایف  اجرای  در  استانی 

ششم توسعه باشیم.
در پایان این نشست مقرر شد با اعزام نماینده 
ای از سوی مخابرات استان به بررسی دقیق 
بندرگز  شهرستان  مخابراتی  نیازهای  تر 
پرداخته و نسبت به رفع آنها برنامه ریزی و 

اقدامات الزم صورت گیرد.

رضایت فرماندار از تامین ارتباطات مخابراتی مناسب در بندرگز

ایجاد شکاف عمیق میان منابع و مصارف بیمه سالمت 
چهارمحال و بختیاری

مدیر  تودیع  مراسم  فر-اهواز:  وحیدی 
سابق و معارفه سرپرست جدید حراست و 
امور محرمانه شرکت آبفا اهواز در محل دفتر 
مدیریت بحران وپدافند غیرعامل این شرکت 

برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
وزارت  حراست  نماینده  اهواز،  آبفا  شرکت 
محرمانه  امور  و  حراست  کل  مدیر  نیرو، 
کشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
برخی  استان،  حراست  کل  اداره  نماینده 
اطالعات  کل  اداره  نمایندگان  و  مدیران 
استان، مدیرعامل شرکت آبفا اهواز، شورای 
هماهنگی حراست صنعت آب و برق استان 
و جمع کثیری از مدیران شرکت آبفا اهواز از 

حاضرین در این مراسم بودند.
مرکز  هماهنگی  امور  معاون  خدادادی 
حراست وزارت نیرو در ابتدای سخن با یاد 
از شهدای استان خوزستان مقام مردم این 
استان را در  مرتبه ارائه خدمات ، بسیار واال 

برشمرد .
کریمی  مهندس  زحمات  از  ادامه  در  وی 
در این مدت تقدیر نمود و افزود: ان شاا... 
با تعامل سازنده ای که بین مدیر جدید و 
مدیران مجموعه وجود دارد تجربه گذشتگان 
آمد  نخواهد  میان  در  خطاها  و  آزمون  و 
چراکه با شرایط بحرانی که مهندس کریمی 
از وضعیت آب و فاضالب  در گزارش خود 
اهواز آوردند می بایست تنها گام به سوی 

بهره مندی از تجربیات توام با تعامل سازنده 
برداشته شود.

با درک  اینکه ما مدیران  بیان  با  خدادادی 
ما  اعمال  بر  ناظر  شهدا  که  موضوع  این 
هستند هیچگاه نباید مدیون مردم باشیم و 
با تمام توان در مسیر خدمت به ایشان قدم 
برداریم و قبل از بروز بحران به پیش بینی و 

پیشگیری بپردازیم.
وی شورای هماهنگی حراست صنعت آب 
و برق را ظرفیتی سازنده در راستای اعطای 
از  و  کرد  عنوان  سازی  تصمیم  و  مشاوره 
مدیران مجموعه خواست در صورت نیاز از 
مند  بهره  شورا  این  اعضای  تفکر  و  کمک 

گردند.
نماینده حراست و امور محرمانه وزارت نیرو 
در پایان از تالش خداکرمی مدیر حراست 
و  تشکر  مدت  دراین  اهواز  آبفا  شرکت 

قدردانی کرد.
معاون امور هماهنگی مرکز حراست وزارت 
نیرو با اشاره به چند مورد از وظایف حراست 
در مجموعه، برای مسعود زنگنه سرپرست 
روزافزون  موفقیت  آرزوی  واحد  این  جدید 

کرد.
امور محرمانه شرکت  و  مدیر کل حراست 
مهندسی آب و فاضالب کشور نیز در این 
مراسم خداوند را شاکر برای حضور تالشگران 
عرصه حراست و مدیریت کشوری و استان 

خوزستان در این آیین شد.

مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری 
با تأکید بر اینکه بیمه سالمت یک سازمان 
حمایتی است و باید منابع و مصارف آن برابر 
سالمت  نظام  تحول  طرح  در  گفت:  باشد، 
یک شکاف عمیق بین درآمد و مصارف بیمه 

سالمت ایجاد شده است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  به گزارش زمان 
این اداره کل ،صفر فرامرزی در جمع اصحاب 
رسانه با بیان اینکه در چهارمحال و بختیاری 
۶1 درصد مردم تحت پوشش بیمه سالمت 
جمعیت  از  استان  در  کرد:  اظهار  هستند، 
9٤8 هزارنفری حدود ٥99 هزار نفر در چهار 
صندوق کارکنان دولت، صندوق بیمه همگانی، 
روستائیان و عشایر و سایر اقشار تحت پوشش 

بیمه سالمت هستند.
 وی با بیان اینکه حدود 19 هزار بیمار خاص 
در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: 
بیمه سالمت با تأمین 9٥ درصد منابع از طریق 
دولت در طرح تحول نظام سالمت خدمات 
می دهد  ارائه  آسیب پذیر  قشر  به  را  پایه ای 
که می توان گفت با اجرای طرح تحول نظام 
سالمت در سال 1۳9۳ بسیاری از مشکالت 
بیماران در دریافت خدمات پزشکی مرتفع 
شده است. مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه در طرح تحول 
نظام سالمت حدود ۳٥0 قلم دارو برای بیماران 
صعب العالج به لیست بیمه اضافه شده است، 
افزود: در گذشته حدود 2 هزار قلم دارو جهت 

قرار  بیمه  پوشش  زیر  صعب العالج  بیماران 
داشت که در طرح تحول نظام سالمت این 

رقم به 2 هزار ۳٥0 قلم دارو رسیده است. 
فرامرزی ادامه داد: مهم ترین چالش امروز ما 
ایجاد  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای  در 
یک شکاف عمیق بین منابع و مصارف بیمه 
سالمت است، که دولت نتوانسته آن را حل 
کند و اخیرا مصوبه ای توسط دولت به بیمه 
سالمت ابالغ شده است، که حدود 12 هزار 
نفر از افرادی که تحت پوشش این بیمه هستند 
پرداخت  بیمه  خدمات  جهت  هزینه ای  و 
نمی کنند، نمی توانند جهت دریافت خدمات به 

مؤسسات خصوصی مراجعه کنند. 
افراد  اینکه میزان رضایت مندی  با بیان  وی 
تحت پوشش بیمه سالمت در چهارمحال و 
است، خاطرنشان کرد:  بختیاری 9۶ درصد 
خدمات بیمه سالمت تقریبا رایگان به مردم 
ارائه می شود، اما یک سری از خدمات از جمله 
نیست  ما  خدمات  جزو  زیبایی  عمل های 
بیماران  جزو  سرطانی  بیماران  همچنین  و 
صعب العالج محسوب می شود، که 9٥ درصد 
تقبل می شود.  از هزینه آن ها توسط دولت 
فرامرزی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی صورت 
مراکز  مطالبات  شد  مقرر  دولت  با  گرفته 
بیمه  به  ارائه دهنده خدمات پزشکی دولتی 
سالمت چهارمحال و بختیاری به صورت اوراق 
مشارکت پرداخت شود و مؤسسات غیردولتی 

طبق روال سابق پرداخت می شود. 

 برگزاری آیین تودیع و معارفه مدیران حراست 
و امور محرمانه شرکت آبفا اهواز

دادنامه 
پرونده کالسه 9٤0998۶۶10800801 شعبه هشتم 
خرم  شهرستان  (دادگستری  )حقوقی  عمومی  دادگاه 
آباد تصمیم نهایی شماره 9۶099٧۶۶10800۶9٤ –

خواهان ها : 1-خانم ملکه پرتوی فرزند قیصور 2-خانم 
بانو پرانیان فرزند علی شا ۳- خانم زهرا پرتوی فرزند 
٥-سکینه  قیصور  فرزند  پرتوی  فریبا  ٤-خانم  صیفور 
فرزند  پرتوی  اله  نصرت  ۶-آقای  قیصور  فرزند  پرتوی 
8-آقای  قیصور  فرزند  پرتوی  هاجر  ٧-خانم  صفور 
پرتوی  کلثوم  9-خانم  منصور  فرزند  پرتوی  تیمور 
فرزند صیفور 10-خانم آذر پرتوی فرزند قیصور 11-
نصرالدین  12-آقای  صیفور  فرزند  پرتوی  بتول  خانم 
پرتوی  غالمحسن  1۳-آقای  صیفور  فرزند  پرتوی 
فرزند قیصور  پرتوی  فرزند صیفور 1٤-آقای غالمرضا 
استان  نشانی  به  حجت  فرزند  کزازی  امین  وکالت  با 
شهدا  میدان  نبش  آباد  خرم  شهرستان   – لرستان 
دفتر وکالت همراه 091۶۳٧00090  و آقای مرتضی 
گردید-  عزل  نشانی  به  علی  نیاز  فرزند  نیا  ملکشاهی 
فرزند جبار 2-آقای  توکلی  :1-آقای سعید  خواندگان 
فروغی  محمد  ۳-آقای  اسداله  فرزند  فروغی  نوراله 
نوراله  فرزند  فروغی  عطا  محمد  ٤-آقای  نوراله  فرزند 
فرزند  فروغی  ۶-پروین  نوراله  فرزند  فروغی  ٥-ثریا 
توکلی  نوراله 8-محمد  فرزند  اسداله ٧-هایده فروغی 
ثبت  9-اداره  المکان  مجهول  نشانی  به  جبار  فرزند 
استان  نشانی  به  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و  اسناد 
و  اسناد  ثبت  –اداره  آباد  خرم  –شهرستان  لرستان 
امالک شهرستان خرم آباد 10-امور اراضی شهرستان 
خرم  –شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  آباد  خرم 
شیالت  جنب  آباد  خرم  الغدیر  مصلی  از  –باالتر  آباد 
و آبخیزداری – خواسته :1-ابطال سند )موضوع سند 
مالی است ( 2-مطالبه خسارت دادرسی ۳-ابطال سند 

)موضوع سند مالی است ( 
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
احتیاطی به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با 
توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
خانمها  و  آقایان  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای   
 -٤ پرتویی  پرتویی۳-هاجر  2-آذر  پرتویی  1-فریبا 
غالمرضا پرتوی ٥-سکینه پرتوی ۶-ملکه پرتوی فرزند 
قیصور ٧-تیمور پرتویی فرزند منصور 8-نصراله پرتویی 
11-نصراله  پرتویی  10-غالمحسین  پرتویی  9-کلثوم 
پرتویی فرزندان صیفور 12-بانو پرانیان فرزند علی شا 
1۳-بتول پرتوی فرزند صیفور 1٤-زهرا پرتویی فرزند 
صیفور همگی با وکالت آقای امین کزازی به طرفیت 
1-اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 2-امور 
فرزند  فروغی  ۳-نوراله  آباد  خرم  شهرستان  اراضی 
فروغی  ٥-ثریا  اسداله  فرزند  فروغی  ٤-پروین  اسداله 
٧-محمد  نوراله  فرزند  فروغی  ۶-هایده  نوراله  فرزند 
عطا فروغی فرزند نوراله 8-محمد فروغی فرزند نوراله 
فرزند  توکلی  جبار 10-سعید  فرزند  توکلی  9-محمد 
جبار به خواسته 1-ابطال صورتجملس تفکیکی شماره 

خانم  مالکیت  عدم  دلیل  به   1۳۶0/٥/8 مورخ   ٥208
هما جوادی و فضولی بودن عملیات وی مقوم به مبلغ 
خسارت  کلیه  انضمام  به  ریال  میلیون  یک  و  پنجاه 
دادرسی 2-اصالح حدود اربعه کنونی ملک پالک ثبتی 
اولیه  حدود  تحدید  مجلس  صورت  با  مطابق   ٧1/٤٤
مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه 
با  خسارات دادرسی شرح دادخواست تقدیمی دادگاه 
تشکیل جلسه به دالیل خواهانها رسیدگی با توجه به 
گواهی انحصار ورثه و احراز سمت خواهانها و استعالم 
بعمل از امور اراضی ثبت شده به شماره ۳٤٧٤ مورخ 
9٤/12/2۶ که بموجب آن در اجرای مقررات اصالحات 
 – تیمور  آقایان  جوادی  هما  خانم  مالکیت  از  اراضی 
قیصور –صیفور و علی اکبر با نام خانوادگی پرتویی هر 
کدام به میزان ۳٧ من زمین آبی واگذار گردیده است 
و برابر استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک 
ثبت شده به شماره ۳12 مورخ 9٥/2/11 که بموجب 
آن ششدانگ پالک ثبتی ٧1 فرعی از چهل چهار اصلی 
بخش 2 خرم آباد در مالکیت آقای جبار توکل و خانم 
برابر صورت مجلس تفکیکی  باشد و  هما جوادی می 
الی  های ۶۶8  به پالک  مورخ 8/٥/۶0  شماره ٥208 
و  گردیده  تفکیک  باقیمانده  فرعی   ٧1 و  فرعی   ٧٥0
مالکیتی بنام خواهانها در اداره ثبت موجود نمی باشد و 
در سند شماره ٥۳۳۶0 مورخ 9۳/9/2٤ تنظیمی دفتر 
اسناد رسمی شماره 11 خرم آباد اشتباه در طرز تنظیم 
سند به وقوع  پیوسته و برابر بند ٧ ماده 2٥ قانون ثبت 
جهت طرح در هیات نظارت در دست بررسی است با 
بر  مبنی  نظارت  هیات  جانب  از  رای  صدور  به  توجه 
عدم مشمولیت موضوع اشتباه در طرز تنظیم با ماده 
2٥ قانون ثبت و ارشاد ذینفع به طرح دعوی در دادگاه 
برابر رای شماره 1٥2٧٤ مورخ 9٥/9/۶ هیات نظارت  
اداره ثبت استان لرستان و به جهت احراز واقعیت امر و 
با توجه به مستندات ابراز خواهانها در تصرف سابق در 
ملک متنازع فیه )صفحات 9۶ الی 99 پرونده ( و جهت 
تعیین محدوده مالکیت مالک اولیه )خانم هما جوادی 
( از خواهانها زارع ملک وی بوده اند و تعیین محدوده 
نسق  میزان  به  توجه  با  خواهانها  ادعایی  مالکیت 
تحدید  مجلس  صورت  انطباق  و  شده  واگذار  زراعی 
اصالح  قابل  و  ابرازی خواهانها  مالکیت  با سند  حدود 
به  را  موضوع  ثبتی ٤٤/٧1  پالک  اربعه   بودن حدود 
کارشناسی ارجاع که حسب نظریه کارشناسی منتخب 
ثبت شده به شماره ۶0۳ مورخ 9۶/۳/۶ مالکیت مرحوم 
هما جوادی به زارعین علی اکبر پرتویی فرزند منصور 
فرزند  پرتویی  فرزند قیصور و صیفور  پرتویی  تیمور  و 
میزان  به  جمعا  مراد  علی  پرتویی  قیصور  و  منصور 
نامعلوم  دالیل  به  ولی  واگذاری  آبی  زمین  من   1٤8
با  تا سال 1۳92 سند مالکیت صادر نگردیده است و 
در  جوادی  هما  خانم  مالکیت  تمامت  واگذاری  وجود 
اجرای مقررات اصالحات اراضی واحد ثبتی خرم آباد 
اقدام به تفکیک  با تقاضای مالکین از جمله مشارالیه 
مالک و اعمال ماده 101 قانون شهرداری نموده و عمال 
و دیگر پالک ثبتی ٧1 فرعی از ٤٤ اصل بخش 2 خرم 
آباد وجود خارجی نداشته تا امکان اصالح حدود اربعه 
مجلس  صورت  در  اربعه  حدود  و  باشد  داشته  وجود 
تحدید حدود  پالک ٧1 فرعی از ٤٤ اصلی بخش 2 

خرم آباد با موقعیت ملک مورد اختالف مورد ادعای 
و  نماینده  گزارش  برابر  لیکن  دارد  تطبیق  خواهانها 
نقشه بردار وقت اداره ثبت حدود اربعه پالک ٧1 فرعی 
از ٤٤ اصلی بخش 2 خرم آباد اصالح گردیده و حدود 
اربعه اصالحی پالک ثبتی فوق الذکر مندرج در اسناد 
مالکیت صادره با موقعیت ملک مورد اختالف و مورد 
ادعای خواهانها تطبیق ندارد و بلحاظ عدم وجود پالک 
توان  نمی  آباد  خرم   2 بخش  اصلی   ٤٤ از  فرعی   ٧1
حدود اربعه را اصالح نمود نظریه کارشناسی به طرفین 
ابالغ و مصون از اعتراض آنان باقی مانده و با توجه به 
استدالل کارشناس منطبق با اوضاع و احوال می باشد 
با توجه به محتویات پرونده و استعالم های بعمل آمده 
اداره ثبت اسناد و  و گردشکار تنظیمی هیات نظارت 
باشد  می  وارد  خواهانها  دعوی  ذیل  دالیل  به  امالک 
تفکیکی شماره ٥208  تنظیم صورت مجلس  . 1-در 
زراعی  نسق  بلحاظ  ها  خواهان  ۶0/٥/8مالکیت  مورخ 
واگذار شده و بلحاظ عدم استعالم از امور اراضی منظور 
به  توجه  با  تفکیکی  مجلس  2-صورت  است  نگردیده 
برای  مالکیت  داشتن  ارضی  اصالحات  مقررات  اجرای 
متقاضی صادر گردیده است ۳- حسب اعالم کارشناس 
 2٥ ثبتی  پالک  حدود  با  منطبق  خواهانها  مالکیت 
فرعی از ٤٤ اصلی بخش 2 خرم آباد که صورت مجلس 
تحدید حدود به پالک ثبتی جدید تغییر یافته منطبق 
در  پذیرفته  صورت  اصالح  انطباق  عدم   -٤ باشد  می 
حدود اربعه توسط نقشه بردار ثبتی و اصالحی صورت 
پذیرفته منجر به صدور صورت مجلس تفکیکی شماره 
تحدید مورد  با صورتجلس  ٥208 مورخه 8/٥/1۳۶0 
شماره 102۳ مورخ 1۳1٤/2/10 فلذا دعوی خواهانها 
نسبت به خواسته ابطال صورتمجلس تنظیمی شماره 
تشخیص  وارد  و  صحیح   1۳۶0/٥/8 مورخ   ٥208
مستندا به مواد 198-٥1٥-٥19 قانون آیین دادرسی 
بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
مورخ   ٥208 شماره  تفکیکی  صورتجملس  ابطال 
خرم  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  صادره   1۳۶0/٥/8
چهار  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  محکومیت  و  آباد 
میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
هزینه  بابت  ریال  میلیون  شش  میلغ  پرداخت  و 
ششصد  و  میلیون  سه  مبلغ  پرداخت  و  کارشناسی 
هفتاد و دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و به میزان 
مرحله بدوی در حق خواهانها صادر و اعالم می نماید 
و نسبت به دیگر خواسته خواهانها بلحاظ اصالحات و 
تغییرات صورت پذیرفته و تغییر پالک ثبتی ٧1 فرعی 
اصالح  امکان  عدم  و  آباد  خرم   2 بخش  اصلی   ٤٤ از 
حدود اربعه در موقعیت فعلی مستندا به ماده 2 قانون 
مارالذکر قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعالم می 
نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم 
حضوری و قابل تجدید نظر خواهی ظرف مهلت بیست 
لرستان و  استان  ابالغ در دادگاه تجدید  تاریخ  از  روز 
نسبت به دیگر خواندگان غیابی و قابل واخواهی ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ در این دادگاه و پس از 
انقضاء و قابل تجدید نظر خواهی ظرف مهلت بیست 

روز در دادگاه تجدید استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – 

محمد باقری . 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-رقیه جعفری فرزند صید محمد به نشانی : لرستان – خرم آباد –کیو کوچه هنر ۶ 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1-علی توکلی  فرزند نجم الدین  به نشانی : فعال مجهول المکان
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶1009۶۶10۳0۳٥00 
به سلب حضانت خوانده  و شماره دادنامه مربوطه 9۶099٧۶۶10۳008٤9 حکم 
و واگذاری فرزند مشترک به نام رضا توکلی متولد 1۳8٤/2/10 به خواهان تا اتمام 

سن بلوغ صادر گردیده و محکوم علیه ملزم به تحویل فرزند مشترک می باشد. 
مدیر دفتر شعبه ۱ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )سوم حقوقی سابق 
( –رحمان بازوند. 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳9۶۶0۳۳1011001۳٥9مورخ 1۳9۶/0۶/19   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
قاسمعلی حسن خانی بشناسنامه شماره 12۳۶ صادره از خدابنده فرزند علی در 
قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ٥0/9۶ 
مترمربع مفروز از پالک شماره 1٥۳1   فرعی از 1۶9   اصلی واقع در البرز و با 
خریداری از آقای منوچهر گل محمدی که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ روز آگهي مي شود 
اعتراضي داشته  مالکیت متقاضي  به صدور سند  اشخاص نسبت  در صورتي که 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

9۶/۶٥۳٤/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 22/1۳9۶/0٧ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۶/08/0٧

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

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

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

فاقد سند رسمي
هیات     1۳9۶/0۶/08 1۳9۶۶0۳۳10110012۳٤مورخه  شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
کرج  از  صادره   92٧ شماره  بشناسنامه  سریزدی   اکبری  محمد  آقای  متقاضي 
فرزند صمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت ۳9/2۳  مترمربع مفروز از پالک شماره ٤٧9   فرعی از 1٤۳ اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از آقای عباس علی عبدالهی فر و با مالکیت مالک اولیه 
آقای نجات اله کمال زاده تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1٥ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۶۳9٤/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۶/0٧/22  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۶/08/0٧

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

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

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

فاقد سند رسمي
و   1۳9٥/0٧/12 مورخ   1۳9٥۶0۳۳1011002۶٧0 شماره  راي  برابر 
و   1۳9٥/08/02 مورخ   1۳9٥۶0۳۳101100۳0٧٥ شماره  اصالحی  آرا 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1۳9۶/0۶/2٧ مورخ   1۳9۶۶0۳۳1011001٤۳٤
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم طیبه 
فرزند  از کرج  بشناسنامه شماره 0۳100٤٥۶22 صادره  میرزا کریمی خویدکی 
مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  محمدعلی 
209۳/9۳  مترمربع مفروز از پالک شماره ۳٤0۶   فرعی از 1٤9   اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از آقای غالمرضا ذاکری و با مالکیت مالک اولیه خانم فاطمه 

السادات طباطبایی و غیره تایید مینماید.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ روز آگهي مي شود 
اعتراضي داشته  مالکیت متقاضي  به صدور سند  اشخاص نسبت  در صورتي که 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

9۶/۶٤0٤/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۶/0٧/22  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۶/08/0٧

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

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳9۶۶0۳۳10110012۳۳مورخ 1۳9۶/0۶/08   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  ناحیه سه  ثبتی  ثبتي حوزه  واحد  در 
آقای امیرحسین پزشکپور بشناسنامه شماره 12 صادره از یزد فرزند غالمحسین 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
واقع در  اصلی  از 1٤۳    فرعی  از پالک شماره ٤٧9    مفروز  مترمربع   ۳9/2۳
البرز و با خریداری از آقای عباس علی عبدالهی فر و با مالکیت مالک اولیه آقای 
نجات اله کمال زاده تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1٥ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۶۳92/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۶/0٧/22  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۶/08/0٧

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

آگهی مفقودی

بشماره  روسیه  کالیبر 12ساخت  پرکوسه  ته  لول  دو  زنی  اسلحه ساچمه  دفترچه 
سالح 11٤222۶بنام اسماعیل آبان گاه فرزند نریمان بشماره شناسنامه ٤٧محل 
صدورباغملک،مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.نوبت اول:2۳/٧/1۳9۶-

نوبت دوم:٧/1۳9۶/8
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی

شماره  به   1۳9۳ مدل  رانا  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   1۶0B00٧91٥٧ موتور  شماره  و  22-12۳س1٤  شهربانی 
NAAU01FE1DT9٥1٧0٤ به نام عباس شایان مهر مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهي تحدید حدود اختصاصي 
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است  به مساحت 
1۶٥/۳٧  متر مربع داراي پالک 11۶8٥  فرعي از ۳-  اصلي بخش ۳ ثبت گرگان 
واقع در اراضي اوزینه آقای  یحیی کمال غریبی فرزند سلمان در  ساعت  10 صبح 
انقالب نبش  واقع در گرگان کوی  روز شنبه  1۳9۶/09/0٤ در محل وقوع ملک 
انقالب  1۳کد پستی ٤91٥٧1۶99۶  بعمل خواهد آمد  از این رو چنانچه مجاوري 
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا سي 
روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً با ذکر شماره 
پالک  به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک 
به مرجع ذیصالح قضایي  ثبتي دادخواست  به مرجع  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه 
تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي ثبت یا نماینده قانوني وي مي تواند بدادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید بدیهي است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به 

صدور سند مالکیت خواهد نمود . م الف : 8۳9  
تاریخ انتشار روز یکشنبه 1۳9۶/08/0٧

محمد اسماعیل پور کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان
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 برگزاری مسابقه پیامکی »پدافند غیر عامل« 
در اسالمشهر 

نوری- اسالمشهر؛ مسابقه پیامکی ویژه روز »پدافند غیر عامل 
»با هدف ایجاد، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیر عامل در 
کشور و کاهش سطح تهدیدها و آسیب ها در برابر حمالت و تهاجم 
برگزار  اسالمشهر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  به همت  دشمن 
می شود. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمشهر، شرکت در این مسابقه که بصورت پیامکی می باشد برای 
عموم آزاد بوده و عالقمندان می توانند تا ساعت 2٤ روز پنج شنبه 
11 آبان ماه جاری جمالت زیبای خود را در تکمیل این جمله » 
پدافند غیر عامل  ..............« از طریق سامانه پیام کوتاه اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به شماره ۳000٧۶٥00028٤۶ ارسال نمایند. گفتنی 
به  به سوال مسابقه  توانند جهت دسترسی  است: عالقمندان می 
 سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر به نشانی اینترنتی:

 eslamshahr.farhang.gov.ir مراجعه نمایند.
یادآور می شود: به سه نفر از کسانی که بهترین و زیباترین جمله را 

ارسال نمایند به قید قرعه جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

 نصب ترانسفورماتورکم صداي ساخت داخل 
در پست فوق توزیع گیالن

منکویی- گیالن؛ برای اولین بار در کشور اولین ترانسفورماتورهای 
کم صداي ساخت داخل در پست 20/۶۳ کیلوولت توحید گلسار 

نصب شد.
مهندس »عظیم بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه 
ای گیالن در خصوص این موفقیت و نوآوری گفت:براي کنترل سطح 
صدا در حد مجاز یا کاهش سطح  صدا و جلوگیری از آلودگی صوتی 
به خصوص در مناطق مسکونی و جهت رفاه حال مشترکین محترم 
در پستهای انتقال و فوق توزیع ، شرکت برق منطقه ای گیالن ایده 
استفاده از ترانسفورماتورهای کم صدا را در دستور کار خود قرار داد 
و به سفارش برق منطقه ای گیالن اولین ترانسفورماتورهای کم صدا 
توسط گروه کارخانجات  ایران  ترانسفو ساخته شد و موفق شدیم 
این ترانسفورماتورها را در پست 20/۶۳ کیلوولت توحید گلسار نصب 
کنیم. مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن خالقیت در 
راستای ساخت تکنولوژی ترانسفورماتورهای کم صدای بومی را از 
موفقیت های بزرگ برق گیالن عنوان کرد و گفت:استفاده از این 
تکنولوژی بومی که از جمله راهکارهاي برق گیالن بوده هم اکنون 
در سطح  برق های منطقه اي دیگر مناطق کشور خواهان و کاربرد 
فراواني دارد و براي کنترل سطح  صدا در حد مجاز  یا کاهش  سطح  
صدا  از برق گیالن  الگو برداري مي شود و این امر نشانگر  تعالی و 

موفقیت شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن می باشد.
وی افزود:پست 20/۶۳ کیلوولت توحید گلسار شرکت برق منطقه ای 
گیالن که در آن از  دو دستگاه ترانس ٤0MVA کم صدا  استفاده 
شده با هدف تقویت و پایداری و تعدیل بار شبکه فوق توزیع و توزیع 
شمال شهر رشت، در منطقه گلسار رشت احداث شده و تا پایان سال 

جاری برقدار خواهد شد.

آغاز به کار گشت ویژه حفاظتي، حراستي 
در شرکت آبیاري کرخه و شاوور

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت بهره برداري 
از شبکه هاي آبیاري کرخه و شاوورازآغاز به کار 
شبکه هاي  در  حراستي  حفاظتي،  ویژه  گشت 

آبیاري تحت پوشش خبر داد. 
 به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري 
»یعقوب  شاوور،  و  کرخه  آبیاري  شبکه هاي  از 
راه اندازي  از  هدف  شرکت  مدیرعامل  کرمي« 
با  همراهي  را  حراستي  حفاظتي،  ویژه  گشت 
کمیته اجرایي وصول مطالبات شرکت در راستاي 
جلوگیري از برداشت هاي غیرمجاز آب و حفاظت 
از احاریم کانال ها و زهکش های تحت پوشش 
شرکت عنوان کرد. وی جلوگیري از برداشت هاي 
غیرمجاز آب و وصول مطالبات را از مهمترین 
وظایف شرکت به نمایندگي از سازمان آب و برق 
خوزستان براي فراهم نمودن بستر مناسب جهت 
مدیریت بهینه شبکه هاي آبیاري تحت پوشش و 
در نهایت خدمت رساني بهتر به مشترکین دانست 
و ابراز امیدواري کرد: با انسجام و همگرایي هرچه 
بیشتر مجموعه شرکت و تعامل مثبت و سازنده 
با کشاورزان بتوانیم این وظایف را به نحو مطلوب 
به انجام برسانیم و نسبت به احقاق حقوق سازمان 
آب بهاء  وصول  بخش  در  خوزستان  برق  و  آب 

اهتمام ورزیم.

 آماده سازی طرح تفصیلي
 شهر جدید علوي هرمزگان 

جلسه راهبردي طرح  تفصیلي شهر جدید علوي 
در  شهرسازی  و  راه  اندرکاران  دست  حضور  با 

دست بررسی است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی راه و 
شهرسازی هرمزگان،  ابراهیم رستم گوراني مدیر 
شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی 
هرمزگان ضمن اشاره به این موضوع که طرح 
به   1۳92 سال  در  علوي  جدید  شهر  جامع 
ایران  تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري 
رسیده است، گفت: طرح تفصیلي شهر جدید 
علوي، توسط شرکت شهرهاي جدید و با نظارت 
راه و شهرسازي هرمزگان دردست تهیه مي باشد. 
 22 موقعیت  در  علوي  شهرجدید  افزود:  وی 
کیلومتري شمال غربي بندرعباس با اهداف جذب 
سرریز جمعیتي از شهربندرعباس، اسکان جمعیت 
)آلومینیوم  بندرعباس  غرب  درصنایع  شاغل 
فوالد،اسکله شهید رجایي،پاالیشگاه و...(، افزایش 
عرضه اراضي شهري  و در نهایت مهار رشد بي رویه 
قیمت اراضي شهري وایجاد فرصت هاي جدید 
شغلي از طریق گسترش فعالیتهاي بخشي درکوتاه 

مدت مکان یابي شده است. 

خبر خبر

استان  استاندار  زمان:  خبرنگار   - اراک 
مرکزی در چهاردهمین همایش ملی ساخت 
و تولید ایران در اراک،  گفت: صنایع این استان 
ساالنه حدود ٥0 هزار میلیارد ریال مالیات به 
دولت پرداخت می کنند که نصف این مبلغ در 
استان صرف شده و بقیه به خزانه ملی واریز 

می شود.
صنعتی  به  توجه  با  افزود:  آقازاده  علی  سید 
بودن و وجود صنایع بزرگ پیمانکاری و مادر 
از  ثروت  تولید  مرکزی،  استان  در  تخصصی 

انتظارات مهم این استان به شمار می رود.
استاندار استان مرکزی گفت: سرانه درآمد مردم 
در نواحی شهری استان مرکزی حدود 220 
میلیون ریال و روستاها حدود 1٥0 میلیون 
استان  کنونی  شرایط  و  است  سال  در  ریال 
مرکزی را استان های پایین جدول شاخص 
درآمدهای سرانه قرار داده است و می طلبد که 
نخبگان فکری، علمی و صنعتی راهکاری برای 

بهبود این حوزه ارائه دهند.
آقازاده افزود: ارایه راهکار مناسب برای هزینه 
درآمدهای استان مرکزی در چرخه اقتصاد و 
صنعت استان رشد درآمد سرانه و صنعت در 

استان را به همراه دارد.
وی خاطر نشان کرد: برگزاری این همایش ها 
نقش مهمی در ارایه راهکار مناسب برای رفع 

نقاط ضعف، مشکالت استان و ایجاد زمینه رشد 
و پیشرفت در استان می شود.

آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی در ادامه، 
افزود: سه هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک 
این  بیشتر  دارد که  مرکزی وجود  استان  در 
واحدها با مشکالت جدی رو به رو هستند و 
می طلبد برای حل مشکالت این حوزه سرمایه 

در  آموختگان  دانش  مشارکت  و  دانشگاهی 
تولید تحقیقات کاربردی روز به روز در صنعت 
و تولید بیشتر شود. نماینده ولی فقیه در استان 
مرکزی ایجاد دبیرخانه فعال پیگیری مصوبات، 
پیگیری بودجه وقف، راه اندازی شرکت های 
دانش بنیان برای توسعه دانایی، بانک ارتباط 
صنعت و معدن و بانک مشاوره را از مهمترین 
مشکالت  رفع  برای  مرکزی  استان  نیازهای 
صنعت و ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه 

عنوان کرد.
در  خنداب  و  کمیجان  اراک،  مردم  نماینده 
شورای  رئیس  و  اسالمی  شورای  مجلس 
سیاستگذاری چهاردهمین همایش ملی ساخت 
و تولید ایران در این همایش گفت: برگزاری این 
نشست ها با هدف تبادل اطالعات و ارایه ایده 
های جدید است و می طلبد که خروجی این 
همایش مسیری موثر را در بهبود مسائل حوزه 

تولید و نزدیکی دانشگاه و صنعت بگشاید.

تولید ثروت از انتظارات مهم اراك به شمار می رود 

اسماعیل فالح - بابلسر؛ مدیریت بانک 
ملی شعبه مرکزی بابلسر برای رفاه حال 
همراه  خردسال  کودک  که  مشتریانی 
تجهیزات  و  اقالم  تهیه  به  اقدام  دارند 
سرگرمی از قبیل  میز و صندلی و وسایل 
بار  اولین  برای  ایده  این  که  نموده  بازی 

در کشور صورت گرفته است.
شعبه  ملی  بانک  رئیس  زاده  قلی  فریبرز 
در   : گفت  گفتگوی  طی  بابلسر  مرکزی 
طول وقت اداری بر خود وظیفه می دانم 
برای روال کار و رضایت مشتریان در بین 
آنها بروم و جویای خدمات دهی پرسنل 
به ارباب رجوع شوم تا ببینم چه کاستی 

های در شعبه وجود دارد
اتفاقی  به صورت  بیان داشت:  زاده  قلی   
یک روز برای سرکشی به جمع مشتریان 
رفتم در همین هنگام خانمی را دیدم که 
برای امور بانکی همراه با کودک خود به 
و  بود چون جمعیت  شعبه مراجعه کرده 
کمی  خانم  این  بود  زیاد  کننده  مراجعه 
انجامید در همین هنگام  کارش به طول 
بود  او چون خسته شده  فرزند خردسال 
این  از  مادر  و   را کالفه کرده  مادر خود 
است  ناراحت  گذرد  می  او  به  که  زمانی 
در همین موقع به فکرم رسید برای رفاه 

 ، همراه  کودکان  سرگرمی  و  مشتریان 
برای  از شعبه را اختصاص بدهیم  مکانی 
 ، مشتری  ازدحام  مواقع  در  تا  کودکان 
نقاشی  کشیدن  و  بازی  سرگرم  کودکان 
راحت  خیالی  با  بتوانند  والدین  تا  شوند 
با  دهند،   انجام  را  خود  بانکی  امور 
مسئولیت خود اقدام به تهیه وسایل بازی 
با مدیریت شعبه  و  برای کودکان کردیم 
االن  و  آوردیم  عمل  به  هماهنگی  استان 
خوشحال هستیم که توانستیم برای رفاه 
قدمی  مان  خردسال  عزیزان  سرگرمی  و 

برداشتیم.
از این کار را رضایت   این مسئول هدف 
کودکان  سرگرمی  و  مشتریان  مندی 
ایده  این  افزود:  و  کرد  عنوان  همراه 
برای اولین بار در کشور صورت گرفته و 
خوشحال هستیم که مشتریان عزیز ما با 
بانکی  امور  به  توانند  آسوده می  خاطری 
رضایت  ما   کار  اولویت  و  برسند   خود 

مشتری است.
رئیس بانک ملی شعبه مرکزی بابلسر در 
پایان ضمن رضایت مندی مشتریان گفت 
: در مواقع ای می بینیم وقتی کار والدین 
به اتمام می رسد کودکان دوست ندارند 

محل بازی خود را ترک کنند.

شرکت  مدیرعامل  گلستان؛   سلیمانی- 
شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: 
به  صنعتی  واحد   ۶88 از  حاضر  حال  در 
برهه برداری رسیده، ٤8۳ واحد صنعتی در 
شهرک ها و نواحی صنعتی این استان در 

حال فعالیت است.
حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: اشتغال 
این تعداد واحد صنعتی فعال  8۶۳0 نفر و 
میلیارد  شده  ٥٤9۳  انجام  سرمایه گذاري 

ریال است.
در  که  است  معنی  بدین  این  افزود:   وی 
واحدهاي  درصد   ٧0 حدود  حاضر  زمان 
نواحی  و  بهره برداري رسیده شهرک ها  به 
فعالیت  حال  در  گلستان   استان  صنعتی 

مي باشند.
به گفته وی همچنین از تعداد ۳٧۶ طرح 
در شهرکها  و ساز  درحال ساخت  صنعتي 
نواحي صنعتي 198 طرح بصورت فعال  و 
که  بوده  ساز  و  ساخت  تکمیل  درحال 
پیش بیني مي شود در صورت به بهره برداري 
رسیدن ۳٤12 نفر اشتغال با سرمایه گذاري 

8820 میلیارد ریال ایجاد کند.
داد:  1٧8 طرح صنعتي  ادامه  زاده  خلیل 
نیز بصورت غیرفعال یا نیمه فعال بوده که 
درصدد هستیم تا با پایش مستمر و حمایت 

آن  فعالسازي  به  نسبت  سرمایه گذاري  از 
اقدام  کنیم.

تأمین  مشکل  و  نقدینگي  کمبود  وی 
تعدد  تولید،  واحدهاي  سرمایه درگردش 
مالیات،  نظیر  مشکالتي  و  قوانین  تکثر  و 
و  نقدینگي  کمبود  اجتماعي،  تأمین  بیمه 
بودن  باال  محصوالت،  فروش  بازار  مشکل 
از  بانک ها  عدم حمایت  و  بانکي  نرخ سود 
سرمایه گذاري تولیدي و برگشت سرمایه با 
مدت زمان باال در بازار را از عمده موانع و 
مشکالت واحدهاي صنعتي بهره بردار نام برد.

صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
همچنین  کرد:  اضافه  گلستان  استان 
بودن  پایین  و  ماشین آالت  فرسودگي 
تکنولوژي کارخانجات داخلي، کمبود دانش 
فني و  نداشتن اهلیت برخي از سرمایه گذاران 
جهت مدیریت واحدهاي تولیدي و اختالف 
شرکاء از دیگر موانع و مشکالت واحدهاي 

صنعتي بهره بردار: است.
به  نواحي صنعتي  و  مساحت کل شهرکها 
همراه منطقه ویژه اقتصادي - صنعتي اترک 
میزان 8۳۶  این  از  که  بوده  هکتار   20٤1
هکتار بصورت صنعتي و قابل واگذاري زمین 
مي باشد. بالغ بر ٤81 هکتار از این اراضي به 

متقاضیان سرمایه گذاري واگذار شده است.

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه با اعتبار برآوردی 11/000/000/000 

ریال را به پیمانکاران واجد شرایط دارای:
الف- دارای اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی

ب- گواهی نامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه
ج- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی

د- گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر
ه- دارای سوابق اجرایی مرتبط

واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1396/8/25 با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد مناقصه از 
واحد امور مالی )امور قراردادها و پیمانها( اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.

-پرداخت مطالبات پیمانکار بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شهرداری میباشد
-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.
شهرداری ماهدشت

نامه صادره 
در پرونده کالسه 9۶10٤0۶۶1100٥٤1٥ آقای مرتضی صفری به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی تحت تعقیب می باشد به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی از 
سوی شاکی وفق ماده 1٧٤ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی 
تا در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 
در صورت عدم حضور در موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار 

عقیده به عمل می آید. 
بازپرس شعبه پنجم دادسری عمومی و انقالب خرم آباد – مصیب بازوند. 

متن آگهی
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد فاکتور مورخه 9٥/۶/10 فی ما بین 
آقایان احمد یدالهی پور و آقای کیانوش عالی پور به شماره ملی ٤0٧0٤1۶۳0٧ 
حسب درخواست صدور رای داوری توسط خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت 
مبلغ  پرداخت  و  بدهی  اصل  بابت  ریال   1٥/8٥0/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
122/99۶/000 ریال خسارت قانونی عدم انجام تعهد بابت ۳88 روز تاخیر در انجام 
تعهد مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی تا اجرای قطعی رای 
داوری و حق الزحمه بدینوسیله به آقایان احمد یدالهی پور و کیانوش عالی پور ابالغ 
می گردد در تاریخ 9۶/8/۳0  رای ساعت 10 صبح در محل جلسه واقع در خرم آباد 
جاده کمربندی –روبروی شهرک صنعتی شماره 1 دفتر گاراژ یدالهی پور حضور 
بهم رسانید . به جهت رسیدگی به خواسته حضور یابند عدم حضور مانع از صدور 
رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی در مفاد قرارداد قطعی و الزم االجرا است . 
داور قرارداد- اسداله یدالهی پور . 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری جیب کا ام به شماره پالک ایران ٧2-2۳٥ق11 و شماره 
موتور ٧٤001۳1 و شماره شاسی ٧۳081٧0٤9٧۳ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

به خوانده: شرکت شب دیس آذرخش صنعت  
کالسه پرونده: ۳2۳/1/9۶ 

وقت رسیدگی: به روز      تاریخ: 9۶/09/08   ساعت 1۶:20
خیابان  مطهری-  خ  آباد-  حسن  گلستان-  آدرس:  پور  رستم  حسین  خواهان: 

آذربایجان- پالک 1۶
خوانده: شرکت شب دیس آذرخش صنعت  آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه طلب 
جهت  که  نموده  اسالمشهر  دادگستری  کل  دفتر  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور شورا به 
تجویز ماده ٧2 قانون آئین دادرسی مدنی با رعایت به ماده 19 قانون شوراهای حل 
اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی تا قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ 
شده محسوب و شورا غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا چنانچه ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرو مدت آن ده روز خواهدبود.م/الف 1٤00
مدیر دفتر شعبه یک شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی حصر وراثت
 آقای ابراهیم مرادی دارای شناسنامه شماره  181  به شرح دادخواست به کالسه 
9۶0082 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده 
شادروان  فتاح محمودی صیاد  به شناسنامه ٤٤۳  در تاریخ 1۳9۶/۶/20  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1-عبدالواحد محمودی   کدملی   ۳2۳00۶81٤9

2-فرامرز محمودی   کدملی   ۳2۳00۶81٥٧
۳-محسن محمودی   کدملی   ۳2۳009۶۳12

٤-یونس محمودی   کدملی   21٤
٥-روخوش محمودی   کدملی   ۳2۳0٧۶2908

۶-نهیه محمودی   کدملی   ۳2۳00۶81۳0
٧-ابراهیم مرادی   کدملی   ۳2٥2892٤0٥

8-حسین نوری   کدملی   فاقد شناسنامه و کارت ملی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

به خوانده: منصور شهری     آدرس: مجهول المکان 
کالسه پرونده: ۳22/1/9۶ 

وقت رسیدگی: به روز      تاریخ: 9۶/09/08 ساعت 1۶:00
خیابان  مطهری-  خ  آباد-  حسن  گلستان-  آدرس:  پور  رستم  حسین  خواهان: 

آذربایجان- پالک 1۶
خوانده: منصور شهری آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه طلب 
جهت  که  نموده  اسالمشهر  دادگستری  کل  دفتر  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور شورا به 
تجویز ماده ٧2 قانون آئین دادرسی مدنی با رعایت به ماده 19 قانون شوراهای حل 
اختالف مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی تا قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ 
شده محسوب و شورا غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا چنانچه ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرو مدت آن ده روز خواهدبود.م/الف 1۳99
مدیر دفتر شعبه یک شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی حصر وراثت
شرح  به    ٥9۶99۳2٤٤-2 شماره  شناسنامه  دارای  مهتابپور  غالمرضا  آقای 
دادخواست به کالسه 9۶0110  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
  ۳۳٤0808٥0-۳ شناسنامه  به  مهتابپور  خدامراد  شادروان  داده  توضیح  چنین  و 
در تاریخ 12/18/ 1۳9٤ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به : 1.محمد مهتابپور   کدملی   ۳2٥۶۳192٧0     تاریخ تولد   1۳٥۶  

نسبت پسر متوفی
2غالمرضا مهتابپور   کد ملی  ٥9۶99۳2٤٤2    تاریخ تولد   1۳۶2   نسبت پسر 

متوفی 
۳میالد مهتابپور    کد ملی  ٥9۶9980099       تاریخ تولد  1۳۶٧  نسبت پسر 

متوفی 
٤کبری مهتابپور   کدملی    ٥9۶9٤8٥٧۳1      تاریخ تولد  1۳٥1   نسبت دختر 

متوفی 
٥احمد مهتابپور  کد ملی     ٥9۶9٥٧۳82٥   تاریخ تولد  1۳٥8   نسبت پسر 

متوفی 
۶علیرضا مهتابپور   کدملی   ٥9۶99٧18۳9    تاریخ تولد  1۳۶٥   نسبت پسر 

متوفی
٧صنوبر نصوری باکالنی  کدملی  ۳۳٤1٥119۳8   تاریخ تولد  1۳۳٥   نسبت 

همسر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا و صیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

اخطار ماده 101 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی

آقای خلیل پور مرتضوی
نشانی: اسالمشهر شهرک قائمیه تنباکو کار ق 108 و 109 

رسمی  کارشناس   9۶/0۶/۳0 مورخ   9۶/108٧ شماره  به  وارده  گزارش  برابر 
دادگستری پالکهای ثبتی ۶٤98 و ۶٤99 فرعی از ٥2 اصلی ملکی بنام آقای خلیل 
مبلغ 000/000/9۳٥/1٤   اجرایی کالسه 9000081  پرونده  مدیون  مرتضوی  پور 
مذکور  مبلغ  به  چنانچه  اجرا  نامه  آئین   101 ماده  وفق  لذا  گردیده  ارزیابی  ریال 
این  ابالغ  تاریخ  از  روز   ٥ مدت  ظرف  حداکثر  را  خود  اعتراض  هستید  معترض 
اخطاریه ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 19/000/000 
ریال واریز به حساب سیبا شماره 010۳1۳٤800001 نزد بانک ملی به نام کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری به این اداره واقع در اسالمشهر- قائمیه- سایت اداری 
دستمزد  بانکی  فیش  فاقد  یا  و  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  ضمنا  و  تحویل  
کارشناس باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی ملک قطعی و هیچگونه ادعا 
و اعتراضی مسموع نیست. و چنانچه ملک فوق بیمه می باشد به این اداره اعالم 

فرمائید. م/الف 1٤08
آدرس متن سند ابالغ شونده 

آقای خلیل پور مرتضوی اسالمشهر شهرک قائمیه تنباکو کار ق 108 و 109
مسئول اجرای ثبت اسالمشهر  فریدون فتحی 

آگهی احضار متهم
اله  درپرونده  به شماره  بدینوسیله به متهم  خانم  زهرا  فرج زاده  فرزند ذبیح 
بایگانی  9۶02۶1 ابالغ  می گردد  جهت  دفاع  از بزه انتسابی  خود  در مورخه  
چهارشنبه 1۳9۶/9/8 ساعت 9/۳0 صبح  در شعبه 102  دادگاه  کیفری 2 رشت  
واقع  در میدان  نیروی  دریایی  حاضر شود  مرتاب  در اجرای  مواد 11٥ و 180 
قانون  آیین دادرسی  کیفری  در یکی از روزنامه ها آگهی  می گردد  بدیهی است 
در صورت عدم حضور متهم  یا عدم ارسال  الیحه  دفاعیه  یا عدم  معرفی  وکیل  

دادگاه  غیابا  مبادرت  به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
5279- رییس شعبه ۱0۱  دادگاه  کیفری 2 رشت -  ابراهیم  مهریاری

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده :٥18/8/9۶ وقت رسیدگی :  روز شنبه     تاریخ9۶/9/18      ساعت 
1٧ خواهان: معصومه قیابگلو خوانده :منصورپاشا  خواسته: مطالبه نفقه معوقه

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم شورای حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن 
آیین  قانون   ٧۳ ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی ، حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :28۶11
شعبه8شورای حل اختالف  شهریار

آگهی جذب نیرو
شرکت شیرین کیک برکت اروند برای تکمیل کادرفنی خود نیازبه یک نفربا مدرک 
کارشناسی علوم و صنایع غذایی دارد .لذا واجدین شرایط با دردست داشتن مدرک 
،کوی  شادگان  درشهرستان  واقع  شرکت  مرکزی  دفتر  به  ملی  کارت  و  تحصیلی 
سعدی ،کوچه اول،سمت چپ مراجعه نمایند.٥۳٧2٥8۳0-091۶۶۳19101-0۶1 

نوبت اول:۳0/٧/9۶-
نوبت دوم:٧/9۶/8

آگهی مزایده پرونده950402
الذکردرروزچهارشنبه1۳9۶/8/2٤ازس پرونده فوق  به موجب آگهی مزایده شماره 
شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  دفتراجرای  12ظهردرمحل  الی  اعت10صبح 
شش  سندثبتی  دارای  تجاری  مسکونی  آپارتمان  غیرمنقول  اموال  رامهرمزشامل 
تلوری  پدرام  آقای  به  پالک٥۶1/1بخش1رامهرمزمتعلق  واعیان  عرصه  دانگ 
میباشدکه شامل22واحدمسکونی باحدود۶0درصدپیشرفت فیزیکی وهمچنین سه 
واحد تجاری تکمیل شده-احداث شده درقالب اسکلت بتونی وانشعاب آب،گاز،برق 
مساحت  ومیانگین  بوده  مساحت  دارای٥٥8مترمربع  ملک  میباشد.واین  وتلفن 
آن  واحدتجاری  وسه  میلیون  شصت  هرواحد  باقیمت  هرواحدمسکونی90مترمربع 
میباشد. ساخت  پروانه  دارای  تومان  هرواحدنودمیلیون  وقیمت  جمعا٧0مترمربع 
درضمن قیمت پایه طبق نظریه کارشناس شانزده میلیاردریال معادل یک میلیاردو 
توانندازتاریخ1۳9۶/8/1۶لغایت2۳ می  میباشد.متقاضیان  تومان  ششصدمیلیون 
حتمابایدازقیمت  خودراکه  پیشنهادی  بازدیدوقیمت  مزایده  مورد  /1۳9۶/8ازملک 
دفتراجرای  به  مزایده  روزبرگزاری  در  سربسته  ودرپاکت  بیشترباشدمشخص  پایه 
احکام  اجرای  نمایندبرابرماده129قانون  رامهرمزتسلیم  دادگستری  مدنی  احکام 
حساب  اخذوبه  مزایده  ازبرنده  پیشنهادی  درروزمزایده10درصدازقیمت  مدنی 
پیشنهادی  مبلغ  الباقی  پرداخت  گرددومهلت  رامهرمزواریزمی  دادگستری  سپرده 
موضوع  قیمت  بهای  درموعدمقرربقیه  برنده  صورتیکه  باشدودر  می  حداکثریکماه 
ومزایده  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  ازکسرهزینه  اوپس  رانپردازدسپرده  مزایده 

تجدیدمی گردد.      شماره م.الف)٤۳9/12(
مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز-مریم قیصری

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم وقت دادرسی

آقای عبدالرحیم عبادی فرزند عبود ساکن رامهرمز-زمین شهری-خیابان مهاجرین 
خواندگان  الزام  خواسته  به  دادخواستی  جشیریان  نانوایی  –روبروی  سوم  کوچه 
شماره  اف-اچ12به  کامیون  خودرو  دستگاه  یک  پالک  تعویض  و  سند  انتقال  به 
به  مقوم  تاخیردرتادیه  و  دادرسی  های  هزینه  کلیه  1٤و  99۳ع12-ایران  پالک 
بهرام  فرزند  عبدولی  اسحاق  طرفیت  به  ٧٧1/2/9٥حقوقی  شماره  ۳100000به 
و  ثبت  به کالسه ٧٧1/2/9٥حقوقی  و  ارجاع  این شعبه  به  المکان  ساکن مجهول 
برای روز 9۶/8/۳0ساعت 10صبح تعیین وقت گردیده است و چون خوانده مجهول 
انتشارآگهی  بنا به درخواست خواهان تقاضا نموده که به وسیله  المکان می باشد 
دریکی ازروزنامه های کثیراال نتشاروفق ماده ٧۳قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
از مفاد دادخواست در روز و ساعت معین رسیدگی خوانده  1۳٧1آگهی شود که 
ودرصورت عدم حضوردرشورا  مطلع گرددودراین شورا جهت رسیدگی حاضرشود 

غیابا رسیدگی و صدورحکم مقتضی را صادرخواهد نمود.شماره م الف )٤۳8/12(
حسن رئیسی زاده –قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

 نوبت اول

شهرداری ماهدشت

اجرای تکریم بانک ملی شعبه مرکزی بابلسر این بار برای کودکان وجود 483 واحدفعال در شهرك های صنعتی گلستان
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آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 2/9٤00٧۳اجرای احکام مدنی شعبه دوم محکوم علیه آقای رمضان 
به  اجرابنا  این  لذا  ٥۳۳٤٧0000ریال  مبلغ  به  اند  گردیده  محکوم  حق  در  کفیلی 
درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با 
حضور نمایند دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 
زیر بفروش میرساند مال مورد مزایده شش دانگ عرصه و اعیان خانه به شماره ثبتی 
9۳فرعی از 1۶ اصلی مورد ثبت شماره ٥٧10در صفحه ۳٥2دفتر ۳8بخش ٧جویبار 
بمساحت ۶٤0متر مربع بانضمام اعیانی نیم پیلوت مسکونی کلنگی با قدمت ۳٥سال به 

زیربنای 2٥0متر مربع 
به ادرس جویبار روستای الریم سه راه قدس جنب شالیکوبی کفیلی 

1_قیمت کل کارشناسی  به مبلغ 2٥۶0000000دومیلیارد و پانصد و شصت میلیون 
ریال می باشد  2_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت 
روز  فروش  زمان  و  ۳_موعد  شد   خواهد  محسوب  مزایده  برنده  پیشنهادنمایند  را 
9۶/9/۶ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشند زمان 

بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای مرصاد گرجی با وکالت صادق خاتمی مقدم فرزند نقی به شرح دادخواست به 
کالسه 2/٧19/9۶ این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
از  به ش ش ۶٧2صادره  اهلل  فرزند حبیب  مهلبانی  نقی گرجی  داده که شادروان 

بابلسر
در تاریخ 9۶/۶/۳1اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار    بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1_مرصاد گرجی فرزند نقی به ش ش ۶01فرزند متوفی 

2_راحله گرجی فرزند نقی به ش ش 20٥0222٥٥0فرزند متوفی 
۳_هادی گرجی فرزند نقی به ش ش 28٥1فرزند متوفی 

٤_مهدی گرجی فرزند نقی به ش ش 20٥00۶۳٤٤1فرزند متوفی 
٥_ سیده کبری حسینی مهلبانی فرزند سید کاظم به ش ش ۶81همسر متوفی

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

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

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 9۶02٥٧ اجرای احکام مدنی متمرکز محکوم علیه آقای کریم منفرد 
به پرداخت  به مبلغ 1٤۶٤۳۳٧٧2ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت 
تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق خانم خورشید 
بهترک شاکری محکوم گردیده است لذا این اجرابنا به درخواست محکوم له اموال محکوم 
علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نمایند دادستان و مدیر اجرای 
احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند مال مورد مزایده 
ملک یک قطعه زمین تجاری بمساحت ٤۳.۶ متر مربع متعلق به آقای محمد رضا جلیلی 

حدود اربعه از شمال وصل به زمین عبدالحسین باغبانی از غرب وصل به متصل به کوچه 
عام از شرق وصل به زمین آقای خطیب و از جنوب وصل به خانه مسکونی غالمرضا رحیمی 

1_قیمت کل کارشناسی  به مبلغ 2٤0000000 ریال می باشد 
2_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهادنمایند برنده 

مزایده محسوب خواهد شد 
۳_موعد و زمان فروش روز 9۶/9/٤در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می 

باشند زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی فقدان سند 
اینجانب حدیثه تبار فرزند علی اصغر به شماره ملی 00٧89٤٥٧20مالک خودروی سواری پژو20۶نقره ای متالیک مدل 8٧به شماره شاسی NAAp0۳ED٧9j0221٧1و شماره موتور ۳1020٥8و شماره پالک 99_2۳٤ط98بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودرو ی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ٥ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت 

مزبور مطابق ضوابط مقرراقدام خواهد شد

تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقدسندرسمی مصوب 90/9/20 و برابر 

برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳1001٤00٤٧80مورخ 9۶/٧/12هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به کالسه پرونده 
شماره 1۳9۶11٤٤1001٤000۳۳8موضوع ماده یک قانون مذکور  مستقر در واحد ثبتی 
جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی محمد امیدی فرزند علی رضا نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2٤0 متر مربع مربوط به قسمتی از پالک – فرعی 
از 10اصلی واقع در جویبار بخش ٧ خریداری بدون واسطه از آقای اسماعیل امیدی جویباری  
محرز گردیده است.  لذا به موجب ماده ۳ قانون مذکور و ماده 1۳ آیین نامه مربوطه آگهی  
مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ روزاز طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و 
در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به رای 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 9۶/۶0/198 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۶/٧/22 تاریخ انتشار نوبت دوم 9۶/8/۶  

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

از حاال باید
 به فکر تامین آب تابستان آینده باشیم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: طبق اعالم سازمان 
هواشناسی وضعیت منابع آبی در پاییز امسال نسبتا نرمال خواهد 
بود، اما برای گذر از پیک تابستان 1۳9٧ از اکنون نیازمند تدوین 

برنامه هستیم.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حمیدرضا جانباز در خصوص 
وضعیت منابع آبی کشور اظهار کرد: به طور معمول در ابتدای 
شرکت  با  را  خود  تعامل  می شود  آغاز  مهرماه  از  که  آبی  سال 

مدیریت منابع آب به منظور ارزیابی منابع آب آغاز می کنیم.
وی ادامه داد: در این همکاری از پیش بینی سازمان هواشناسی 
نیز برای دریافت اطالعات منابع آبی استفاده می کنیم و با تطابق 
از  برای گذر  و مصارف می توانیم سناریویی  منابع  میزان  دادن 

پیک منابع آبی تدوین کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور، امسال نیز مانند 
از  گذر  برای  را  سناریویی  سال 1۳9٧  تابستان  برای  سال  هر 
پیک تابستان در نظر می گیریم. در نظر می گیریم که با توجه به 
تجارب چند ساله در صنعت آب ارزیابی های به دست آمده دقیق 
و قابل استناد بوده است.جانباز پیش بینی کرد: به نظر می رسد 
که امسال نیز مانند سال های گذشته در زمینه ی تامین منابع ابی 
با مشکل جدی روبه رو نشویم. البته باید گفت که براساس ارزیابی 
سازمان هواشناسی در پاییز امسال میزان بارش ها کمتر از نرمال 

سال گذشته خواهد بود.
غربی کشور  و شمال  غربی  استان های  در  که  این  بیان  با  وی 
امسال بارندگی کمتری را تجربه خواهیم کرد، اظهار کرد: با توجه 
به ارزیابی ها و بررسی های پیشین و تجارب سال های گذشته باید 
گفت که اگر همکاری مردم مانند سال های قبل باشد قطعا در 

زمینه تامین آب مشکلی به وجود نخواهد آمد.
پروژه های  به  اشاره  با  کشور  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آبرسانی روستایی در سال های 1۳9٤ و 1۳9٥، گفت: در حال 
حاضر وضعیت روستاها بسیار بهتر از سال گذشته است که البته 
جانباز،  گفته  داد.به  خواهیم  ادامه  سرعت  همان  با  نیز  امسال 
که  می رود  پیش  به سمتی  بودجه سال 1۳9٧  برای  پیشنهاد 

نسبت به سال 1۳9٥ و 1۳9۶ کمتر خواهد شد.

ایران به بازار جهانی ال. ان. جی
 پیوند می خورد

هلنیک شیپینگ نیوز به نقل از شرکت بلژیگی اکسمار گزارش 
کرد که در حال مذاکره برای استفاده از کشتی ال. ان .جی سازی 

خود در پروژه صادرات گاز طبیعی ایران است. 
به گزارش زمان به نقل  از ایرنا، شرکت ملی نفت ایران نیز در 
بیانیه ای در سایت اینترنتی خود نوشت که برای پروژه ای که 
نروژ اجرا می شود، گاز  از سوی شرکت »آی اف ال ان جی« 
طبیعی عرضه خواهد کرد و انتظار می رود گاز ارسالی ایران در 

یک مجتمع شناور ال ان جی به گاز مایع تبدیل شود.
این  جی،  ان  ال  اف  آی  شرکت  رئیس  لودویگسن،  گرهارد 
همکاری با شرکت ملی نفت ایران را تایید کرد. اکسمار گفته، 
قرارداد استفاده از کشتی های این شرکت برای مایع سازی گاز 

ایران موضوع مذاکراتی است که هم اکنون در حال انجام است.

برداشت بیش از چهار میلیون بشکه نفت از 
میدان آذر

سخت ترین  از  یکی  که  آذر  نفتی  میدان  از  برداشت  میزان 
میدان های نفتی خاورمیانه محسوب می شود و نفت درجای آن 
دو میلیارد و ٥00 هزار بشکه تخمین زده شده است تاکنون چهار 
میلیون و ۶00 هزار بشکه بوده است؛ افزایش تولید این میدان 
تاکنون ۳٥ هزار بشکه بوده و قرار است میزان برداشت از آن در 

فاز دوم توسعه به 100 هزار بشکه در روز برسد.
میدان  درجای  نفت  میزان  ایسنا،  از  نقل  به  به گزارش زمان 
نفتی آذر 2.٤ میلیارد بشکه، ضریب برداشت 1۶ درصد، تعداد 
چاه های حفر شده تاکنون 9 حلقه و تعداد چاه در حال حفاری 
چهار حلقه است. تولید روزانه از این میدان  در فاز یک، ۶٥ هزار 
بشکه نفت خام در روز  و تولید زودهنگام روزانه ۳٥ هزار بشکه 
نفت خام است. مجموع چاه های مورد هدف این پهنا 19 حلقه و 
سرمایه گذاری اولیه 1٥۶0 میلیون یورو است. سهم ایرانی طبق 
قرارداد ٥1 درصد و طرف قرارداد شرکت توسعه سروک آذر است. 
تولید از میدان آذر در سال 1۳9٧ روزانه ۶٥ هزار بشکه و چشم 
انداز تولید از این میدان 100 هزار بشکه در روز تخمین زده شده 
است.تاکنون چهار میلیون و ۶00 هزار بشکه نفت از میدان آذر 
برداشت شده است و در حال حاضر افزایش تولید این میدان به 
۳٥ هزار بشکه در روز رسیده است. میدان آذر یکی از سخت ترین 
نظر ساختار زمین شناسی است.  از  نفتی خاورمیانه  میدان های 
برداشت از میدان نفتی آذر اسفند سال گذشته با ظرفیت 1٥ 
این  از  برداشت  جاری  سال  اردیبهشت  و  شد  آغاز  بشکه  هزار 
میدان به ۳0 هزار بشکه در روز رسید و در حال حاضر روزانه 
۳٥ هزار بشکه نفت از میدان آذر تولید می شود. نفت درجای 
است  بشکه  میلیون   ٥00 و  میلیارد  دو  هم اکنون  میدان  این 
نفت بشکه  میلیارد   ٤ به  میزان  این  شده  انجام  مطالعات  با   و 

 رسیده است.

 صادرات نفت ایران به

 پایین ترین رقم می رسد 

یک منبع آگاه از برنامه بارگیری تانکرهای 
و  خام  نفت  صادرات  مجموع  گفت،  ایران 
ماه  به  نسبت  اکتبر  ماه  در  ایران  میعانات 
قبل از آن به میزان حدود یک پنجم کاهش 
خواهد یافت و به پایین ترین رقم در 19 ماه 

گذشته خواهد رسید.
یک  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
منبع آگاه از برنامه بارگیری تانکرهای ایران 
گفت، مجموع صادرات نفت خام و میعانات 
ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن به 
میزان حدود یک پنجم کاهش خواهد یافت 
گذشته  ماه   19 در  رقم  ترین  پایین  به   و 

خواهد رسید.
بزرگ  تولید کننده  تولید سومین  در  وقفه 
خواهد  کمک  سازمان  این  به  اوپک  عضو 
کاهش  را  خود  نفت  جهانی  عرضه  تا  کرد 
دهد و این می تواند موجب تقویت قیمت 
ها شود. بعد از آنکه عربستان از عزم خود 
برای پایان دادن به مازاد جهانی عرضه نفت 
به  جاری  هفته  در  نفت  قیمت  داد،  خبر 

باالترین رقم 2٧ ماه گذشته رسید.
سعید خوشرو، مدیر امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران در اواخر ماه سپتامبر گرفته 
یک  دلیل  به  ایران  میعانات  صادرات  بود، 
مشکل فنی در میدان پارس جنوبی کاهش 
یافته و انتظار می رود کارهای تعمیرات دو 

ماه به طول بیانجامد.
اکتبر  ماه  در  تانکرها  بارگیری  اولیه  برنامه 
نشان دهنده کاهش حدودا 800 هزار بشکه 
باالترین  به  نسبت  ایران  نفت  صادرات  ای 
سال   ۶ طی  در  ایران  نفت  صادرات  رقم 
زمانی  یعنی  است،  فوریه  ماه  در  گذشته 
که تهران حدود 2.9 میلیون بشکه در روز 
کل  میزان  اساس  این  بر  کرد.  صادر  نفت 
صادرات نفت ایران به 2 میلیون و 9٤ هزار 
 بشکه در روز خواهد رسید. تهران بعد از لغو 
تحریم ها، سریعتر از حد انتظار تحلیلگران 

توانسته سهم خود از بازار را پس بگیرد.
این منبع آگاه گفته، انتظار می رود میزان 
جاری  ماه  در  اروپا  به  ایران  نفت  صادرات 
از  قبل  ماه  به  نسبت  کاهش  درصد  با ۳9 
8۳٧ هزار بشکه به ٥10 هزار بشکه در روز 
برسد و بارگیری نفت ایران به مقصد آسیا 
نیز با افتی 9 درصدی 1.٤٧ میلیون بشکه 
با  نیز  خاورمیانه  به  صادرات  باشد.  روز  در 
یک درصد کاهش به رقم 111 هزار بشکه 

در روز خواهد رسید.
ایران  از  یونان  نفت  واردات  میزان  اروپا  در 
افزایش نسبت به ماه قبل به  با ۳٧ درصد 
اما  رسید،  خواهد  روز  در  بشکه  هزار   9٧
دیگر مشتریان اروپایی یعنی ایتالیا، اسپانیا، 
به ترتیب 28، ٧٧،  ترکیه و دیگر کشورها 
۶٥ و 2٥ درصد از خرید نفت خود از ایران 

را کاهش خواهند داد.
به  ایران  نفت  صادرات  رود  می  انتظار  اما 
ماه  به  با جهشی 8۳ درصدی نسبت  ژاپن 
در  بشکه  هزار  به 218  اکتبر  ماه  در  قبل، 
درصد   2 نیز  چین  به  صادرات  برسد.  روز 
رشد خواهد داشت. صادرات نفت به تایوان 
که در ماه گذشته به ۶٥ هزار بشکه در روز 
رسیده بود در ماه جاری متوقف شده است.

صادرات  میزان  رود  می  انتظار  همچنین 
هزار   ۳٧٧ ماه  این  در  هند  به  ایران  نفت 
جایگاه  هند  مجددا  و  باشد  روز  در  بشکه 
دومین مشتری بزرگ نفت ایران را از کره 
مقصد  به  ها  بارگیری  میزان  بگیرد.  پس 
با ٤8 درصد کاهش نسبت به  کره جنوبی 
ماه قبل به 2۳8 هزار بشکه در روز خواهد 
رسید که به گفته منابع آگاه بخشی از این 
کاهش ناشی از فرا رسیدن فصل تعمیرات 
پاالیشگاه هاست. بالروس در این ماه برای 
اولین بار از ماه فوریه تاکنون از ایران نفت 

وارد خواهد کرد.
ایران  دهد  می  نشان  رویترز  تحقیق  نتایج 
در طی چند ماه گذشته حدود ۳.8 میلیون 

بشکه در روز نفت تولید کرده است.
نفت  میزان  است،  حاکی  گزارش  این 
ذخیره شده ایران بر روی دریا با ۳ درصد 
 کاهش نسبت به ماه قبل به ۶٥ هزار بشکه

 رسیده است.

کوتاهازانرژی خبر

اکتشاف  برای  ایرانی و روسی  شرکت های 
ایران  قاره  فالت  در  نفتی  میدان  چند 
می کنند.  مذاکره  فارس،  خلیج  در  واقع 
اکنون،  نفت  ملی  شرکت  میان،  این  در 
روس  شرکت های  با  کافی  تفاهم نامه های 
امضای  منتظر  اکنون  و  است  کرده  امضا 
است؛  ها  پروژه  اجرایی شدن  و  قراردادها 
دریافتی،  گزارش های  اساس طبق  این  بر 
روس  شرکت های  با  نفت  ملی  شرکت 
تاتنفت،  زاروبژنفت،  روسنفت،  اویل،  لوک 
تفاهم نامه  نفت  گازپروم  و  گازپروم 
 10 از  بیش  برای  ما  و  است  کرده  امضا 
گاز،  و  نفت  های  میدان  توسعه   قرارداد 

مذاکره می کنیم.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- مدیر 
امور اکتشاف شرکت ملی نفت اعالم کرد: 
زمینه های  روسی،  و  ایرانی  شرکت های 
و  نفت  میدان   10 توسعه  در  همکاری 
هندی  می کنند.سیدصالح  بررسی  را  گاز 
میدان های  در  هم  همکاری  کرد:  اعالم 
بررسی  در حال  فراساحلی  هم  و  خشکی 
منصوری،  میدان های  اینکه  ضمن  است. 
آب تیمور، کیش، یاران، مارون، الیه نفتی 
اسفندیار،  آبان،  کوپال،  جنوبی،  پارس 

آذر،  شمالی،  پارس  دهلران،  غربی،  پایدار 
از جمله میدان  چنگوله و چشمه خوش، 
شرکت  با  آنها  درباره  که  هستند  هایی 
مذاکره می شود.هندی گفت:  های روس 
با  توانند  می  روس  شرکت های  همزمان، 
و  چینی  اروپایی،  های  شرکت  مشارکت 
بازار  در  را  خود  سهم  آسیا،  شرق  جنوب 
نفت و گاز ایران افزایش دهند.وی افزود: از 
 آنجا که ایران تصمیم به استفاده از توانایی

شرکت  است،  گرفته  روس  های  شرکت   
دیگر با  مذاکره  حال  در  نفت   ملی 

 شرکت ها است و اگر آنها بتوانند قراردادی 
شراکت  اویل  لوک  شرکت  با  کنند،  امضا 
اکتشاف  امور  مدیر  گفته  کرد.به  خواهند 
شرکت ملی نفت، مذاکره فنی با لوک اویل 
منصوری  و  تیمور  آب  های  میدان  درباره 

هم اکنون نهایی شده است.
هندی گفت: مذاکره فنی نهایی شده است 

و لوک اویل دیدگاه های شرکت ملی نفت 
پیشنهاد  نهایی  نسخه  و  کرده  دریافت  را 
این شرکت ارسال خواهد شد؛ پس از آن، 
مذاکره قانونی و مالی آغاز می شود و طبق 
برنامه، این مذاکرات فشرده و دشوار ظرف 
٤٥ روز نهایی می شود و مهمترین دلیل 
آن، فوریتی است که شرکت ملی نفت برای 

امضای قراردادها دارد.
نفت  ملی  شرکت  دید  از  وی،  نظر  طبق 
سوی  از  شده  ارائه  های  حل  راه  ایران 
توسعه  برای  روس  نفتی  های  شرکت 
یابد.مدیر  بهبود  باید  ایران  در  مخازن 
گفت:  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  امور 
با  باالدستی  های  پروژه  در  تاکنون  ما 
ایم  نداشته  همکاری  روس  های  شرکت 
های  شرکت  پیشنهادهای   درباره  اما 
با  بازنگری و تطبیق بیشتر   روس نیازمند 
دیدگاه های کارفرماست.هندی گفت: وزیر 
نفت ایران با وزیر انرژی روسیه و مدیران 
شرکت های نفت و گاز روسیه درباره این 
مقایسه  گزارشی  و  کرده  مذاکره  مسائل 
شرکت های  و  مسئوالن  که  شد  ارائه  ای 
در  اصالحاتی  باید  که  کرد  قانع  را  روس 

پیشنهادهای خود انجام دهند.

مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت خبر داد:

روس ها پای میز مذاکره گازی با ایران

شرکت  این  گفت  توتال  شرکت  مالی  مدیر 
قراردادهای اصلی با پیمانکاران برای توسعه 
یک میدان پارس جنوبی ایران را در ابتدای 
سال 2018 یعنی زمانی که موضع آمریکا در 

قبال ایران روشن شود منعقد خواهد کرد. 
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، پاتریک 
دال شواردیر، مدیر مالی شرکت توتال فرانسه 
ایران  اقتصاد  مبهم  وضعیت  خصوص  در 
بعد از ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر 
عدم پایبندی تهران به برجام گفت، به رغم 
فعالیت  انجام  حال  در  توتال  اخیر  تحوالت 
های خود در ایران است و انتظار می رود در 

طی ماه های آینده وضعیت روشن تر شود.
وی گفت، گروه توتال در حال پیشبرد برنامه 
جهت  هایی  مناقصه  اعالم  برای  خود  های 
جنوبی  پارس  میدان  در  خود  پروژه  اجرای 
در  پیمانکاران  با  اصلی  قراردادهای  و  است 
موضع  که  زمانی  یعنی   2018 سال  ابتدای 
منعقد  شود  روشن  ایران  قبال  در  آمریکا 
خصوص  در  همچنین  شد.وی  خواهد 
در  فعالیت  برای  توتال  شرکت  عالقمندی 
عراق گفت، این شرکت شرایط دولت عراق در 
مورد میدان نفتی مجنون را که توسط دیگر 

شرکت های رقیب رد شده نخواهد پذیرفت.

انرژی،  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
با اشاره به مابه التفاوت ٧000 میلیاردی 
حوزه  در  واقعی  و  تکلیفی  قیمت های 
برق، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق 
به هیات دولت خبر داد.به گزارش زمان 
به نقل از مهر، هوشنگ فالحتیان، معاون 
درباره  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر 
تعرفه های  واقعی کردن  آخرین وضعیت 
قالب  در  موضوع  این  گفت:  برق  حوزه 
است.  شده  لحاظ  توسعه،  ششم  برنامه 
طبیعتاً اگر راهبرد دولت مبتنی بر اصالح 
با  است  قوه مجریه مجاز  باشد،  تعرفه ها 
اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  رعایت 
آسیب پذیر  اقشار  مالحظه   با  جامعه، 
حامل های  تعرفه های  اصالح  به  نسبت 
ادامه  اقدام کند.وی  انرژی از جمله برق 
برای  ما  از جانب  تمایل  این  قطعاً  داد:  
برای  تعرفه ها وجود دارد، چراکه  اصالح 
دولت پرداخت هزینه مابه التفاوت قیمت 
تمام شده و نرخ های تکلیفی، امکان پذیر 
است.معاون  زیادی  بسیار  رقم  و  نیست 
بیان  با  انرژی،  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر 
ساالنه  حداقل  برق  بخش  در  اینکه 
٧000 میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت 
احتساب  بدون  تکلیفی  نرخ  در  شده 
هزینه سوخت است، افزود: عالوه بر این، 
کنیم،  حساب  را  نیروگاه ها  سوخت  اگر 
یارانه ای که دولت بابت این مابه التفاوت 

پرداخت می کند، بالغ بر 1٥ هزار میلیارد 
اشاره  با  است.فالحتیان  سال  در  تومان 
به اینکه در بین 200 کشور دنیا، ایران 
در زمره سه کشور دارای کمترین تعرفه 
برق قرار دارد، تصریح کرد: در هیچ جای 
دنیا نرخ برق برای بخش کشاورزی 1٥ 
تومان معادل سه دهم یک سنت نیست؛ 
ضمن اینکه نرخ برق در مناطق گرمسیر 
است که  تومان  تا 1٧  کشور حدود 1۶ 
این نرخ ها نسبت به تعرفه های برق سایر 
کشورها، بسیار پایین است.وی گفت: در 
ایران مانند آذربایجان  کشورهای اطراف 
و ارمنستان نیز، نرخ برق در هر کیلووات 
در  است.  تومان   ۳۶0 حدود  ساعت 

صورتی که متوسط فروش برق در کشور 
ما کمتر از ٧0 تومان است؛ اما همچنان 
مردم احساس می کنند نرخ برق در ایران 
گران است.معاون وزیر نیرو در امور برق 
به  پیشنهاد  ارائه  از  همچنین  انرژی  و 
دولت برای افزایش قیمت برق اشاره کرد 
و گفت: هر چند افزایش قیمت برق باید 
نیرو  وزارت  اما  باشد،  دولت  تصویب  با 
تمایل دارد مابه التفاوت قیمت تمام شده 
یا  دولت  محل  از  را  تکلیفی  نرخ های  و 
خاطرنشان  کند.فالحتیان  جبران  مردم 
نیرو  وزارت  اساس  همین  بر  کرد: 
داده  ارائه  دولت  به  را  خود  پیشنهادات 

که در حال بررسی است.

معاون وزیر نیرو خبر داد:

توتال برای عقد پیشنهاد افزایش قیمت برق به دولت رفت
قراردادهای پیمانکاری 

پارس جنوبی منتظر 
تصمیم آمریکا می ماند 

و  الملل  بین  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
انتظار دارد در  ایران  بازرگانی اعالم کرد: 
سال آینده میالدی، قراردادهایی به ارزش 
امضاء  انرژی  بخش  در  دالر  میلیارد   20

کند.
نفت،  از وزارت  نقل  به  به گزارش زمان 
ادامه  با  نوشت:  تایمز  فایننشال  روزنامه 
المللی  بین  بزرگ  شرکت های  با  مذاکره 
شل  انگلیسی-هلندی  شرکت  همچون 
سال  در  است  امیدوار  ایران  روسنفت،  و 
آینده میالدی قراردادهایی در مجموع به 

ارزش 20 میلیارد دالر امضا کند.
نفت  وزیر  معاون  زمانی نیا،  حسین  امیر 
در امور بین الملل و بازرگانی، اعالم کرد: 
ایران در حال مذاکره درباره 28 توافق با 
شرکت های نفتی بین المللی است. مذاکره 
روسنفت  و  اویل  مرسک  شرکت های  با 
و  جنوبی  پارس  نفتی  الیه  توسعه  برای 

مذاکره با شرکت های لوک اویل، گازپروم 
میدان  توسعه  برای  روسیه  زاروبژنفت  و 
های نفتی همچون پایدار غرب، آب تیمور 

و منصوری، از جمله این تالش هاست.
المللی  بین  شرکت  هر  با  داد:  ادامه  وی 

های  شرکت  جز  به  بشناسید،  شما  که 
ایران  آمریکایی، در حال مذاکره هستیم. 
انتظار دارد در محتاطانه ترین برآورد، در 
سال آینده میالدی چند قرارداد نفتی به 

ارزش 20 میلیارد دالر امضا کند.

از  پس  کرد  اعالم  همچنین  نیا  زمانی   
آمریکا  جمهوری  رئیس  اخیر  تهدیدهای 
علیه ایران، هیچ تفاوت محسوسی در عزم 
المللی و سرعت مذاکره  بین  شرکت های 

آنها با ایران روی نداده است.
فناوری های  به  ما  گمان  بی  گفت:  وی   
بدون  ایرانی  شرکت های  داریم؛  نیاز  نو 
به  قادر  خارجی  شرکت های  با  مشارکت 
توسعه میدان ها نیستند. هیچ شرمی برای 
ایران بزرگتر از این نیست که با این ذخایر 
عظیم نفت و گاز، چنین حجم پایینی از 

تولید نفت و گاز داشته باشد.
برنامه  وجود  با  نیا،  زمانی  گفته  به   
نفت،  تولید  ظرفیت  افزایش  برای  ایران 
جمهوری اسالمی به طور اصولی از تمدید 
توافق کاهش تولید نفت اوپک پشتیبانی 
می کند. ما تقریباً سهم خود را از بازار نفت 

دوباره به دست آورده ایم.

معاون امور بین الملل وزیر نفت مطرح کرد:

با همه شرکت ها جز شرکت های آمریکایی در حال مذاکره هستیم
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اصالح ساختار اقتصادی ؛رویایی دست یافتنی

*مریم بهنام راد

اصالح ساختار اقتصادی؛ مجموعه منسجمی 
از سیاست های اقتصادی است که برآیند آنها 
قاچاق  از  و جلوگیری  موجب رشد صادرات 

را فراهم می کند. در کشور ما هم اصالح ساختاری با سیاست هایی 
همچون بهبود محیط کسب وکار، اصالح نظام بانکی و مالیاتی و غیره 
در دولت یازدهم کلید خورد و در حال پیگیری است. یکی از عناصر 
اصلی این اصالحات ساختاری، حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز 
است. در مجموع می توان گفت تک نرخی شدن ارز موجب رشد تولید 
ناخالص داخلی و رشد سرمایه گذاری خارجی واز همه مهمتر توسعه 
صادرات است . البته قاعده آن است که نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ 
تورم داخلی و بازارهای طرف معامله هر سال افزایش یابد. عالوه بر 
آن ما مجبور بوده و هستیم که افزایش هزینه ها به خاطر مشکالت 
ساختاری را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم زیرا کشور قدرت تصحیح 
ساختارهای نامناسب را ندارد و صاحبان کسب وکار تنها دریچه آسان 
برای جبران کمبودها را افزایش نرخ ارز می دانند.اولین و مهم ترین 
اثر ارز تک نرخی حمایت از تولید خواهد بود. برای رسیدن به ساختار 
و نظام تک نرخی کردن ارز، باید دولت بپذیرد که نرخ ارز آزاد، نرخی 
واقعی، رسمی و قانونی است.در حال حاضر بازار آتی ارز این امکان را 
می دهد که بانک مرکزی از ابزارهایی  برای پیش بینی و ارزیابی قیمت 

ارز در قالب نظام عرضه و تقاضا بهره مند شود . 

mehr_behnamrad@yahoo.com

 آمار تجارت خارجی کشور در سال 95 
قطعی شد

گمرک ایران، از اعالم آمار قطعی و کارشناسی شده تجارت خارجی کشور 
در سال 9٥ خبر داد.به گزارش مهر، گمرک ایران، از اعالم آمار قطعی و 
کارشناسی شده تجارت خارجی کشور در سال 9٥ خبر داد. بر این اساس، 
آمارهای تجارت خارجی کشور به طور معمول به صورت کارشناسی نشده 
و غیرقطعی استخراج و به صورت روزانه، ماهیانه و ساالنه اعالم می شود و 
نهایتا پس از بررسی و تطبیق دقیق داده های آماری و همچنین مصارف 
ارزی کشور، داده ها و اطالعات در فرصت مناسب کارشناسی شده و آمار 
کارشناسی و قطعی اعالم و اطالعات آن در سایت گمرک ایران جهت 

بهره برداری بارگذاری می شود..

 اصالح قانون حمایت از تولید ملی در مجلس

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اصالح قانون حمایت از 
تولید ملی که در دوره قبل مجلس تصویب شده بود، اشکاالتی داشت که 
اصالح آن در دست کار قرار گرفته است. عزیز اکبریان افزود: امروز شاهد 
برگزاری جلسات مختلف کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید هستیم 
که به دنبال احیاء واحدهای تولیدی به خواب رفته هستند و همین امر 
نقش موثری را در بهبود هرچه بیشتر چرخه اقتصاد دارد. وی ادامه داد: 
دولت به  تنهایی قادر به حل مشکالت نیست، ورود بخش خصوصی در 
این حوزه برای توسعه ضروری است و این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه 

پول و سرمایه را از خارج جذب کنیم.

ماموریت رئیس جمهور به ستاد تنظیم بازار

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: بر اساس تاکید رئیس جمهور، نظارت بر 
کاالهای اساسی و معیشتی سبد خانوار برای جلوگیری از افزایش قیمت، 

در ستور کار ستاد قرار گرفته است.
محسن بهرامی درباره مهمترین مأموریت فعلی این کارگروه برای مقابله با 
افزایش قیمت ها گفت: بر اساس تأکید و توصیه رئیس جمهور، در این ایام 
بر روی نظارت بر قیمت کاالهای معیشتی که بیشترین سهم را در سبد 

هزینه ای خانوار دارند، متمرکز شده ایم.
دبیر کارگروه تنظیم بازار ادامه داد: به طور خاص کاالها و اقالم تولید 
داخل مانند برنج، قند و شکر و روغن که تولید داخلی تکافوی نیاز مصرف 
سرانه را ندارد و درجه وابستگی آنها به واردات زیاد است، باید به صورت 
مداوم بازار رصد شود و در جهت تامین و ذخیره سازی این اقالم اقدام 
کرد تا بازار در مقاطع خاص دستخوش تغییرات قیمتی نشود. همچنین 
با اعمال سیاست های الزم متناسب با نوع کاال از جمله پرداخت یارانه 
مستقیم، یارانه غیر مستقیم، کاهش تعرفه ها، کاهش نرخ ارز و تغییر نرخ 

ارز از آزاد به مبادله ای باید بازار را مدیریت کنیم.
دبیر کارگروه تنظیم بازار با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیأت دولت 
اختیارات افزایش قیمت در دستگاه های مختلف منوط به هماهنگی 
دستگاه مربوطه با کارگروه تنظیم بازار است گفت: به عنوان مثال در 
خصوص قیمت گذاری قندوشکر به عنوان یک کاالی پر مصرف باید 
قیمت به گونه ای تعیین شود که هم برای تولید کننده داخلی مقرون به 

صرفه باشد هم در مواقع کمبود با ورادات، بازار را تنظیم کنیم.
بهرامی ادامه داد: در ارتباط با گوشت نیز به منظور تامین کسری مورد 
نیاز واردات را تسهیل کردیم؛ همچنین هماهنگی با گمرک، وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان دام پزشکی و مراجع دست اندرکار هماهنگی های الزم 
انجام شده تا آن مقدار از نیاز کشور که از محل تولید داخل قابل تامین 

نیست با واردات تامین و ذخیره سازی شود.
دبیر کارگروه تنظیم بازار درباره علت گرانی های اخیر کاالهای اساسی در 
بازار نیز گفت: متاسفانه بخش زیادی از این گرانی به دلیل اثرات ناشی 
از افزایش قیمت ارز است اگرچه کاالهای ما در لحظه متاثر از ارز با نرخ 
روز نیست چراکه کاالیی که امروز با نرخ ارز فعلی وارد می شوند سه ماه 
دیگر در بازار توزیع خواهند شد بنابراین نباید در کاالهای موجود در بازار 
تاثیر گذار باشند. وی تاکید کرد: در این شرایط ستاد تنظیم بازار باید با 
سیاستگذاری و تزریق کاال در بازار اثر افزایش قیمت های ناشی از رشد 

ارز را بگیرد و بازار را متعادل کند.

 نبود زیرساخت برای اجرای
 استانداردهای خودرویی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که خودروسازان 
در مقابل استانداردهای تعیین شده برای تولید خودرو از سوی 
سازمان استاندارد مقاومت خواهند کرد. رامین نورقلی پور با اشاره 
به اینکه استانداردهای خودرو از دی ماه امسال باید اجرایی شود، 
اظهار داشت: سازمان استاندارد موظف است استانداردهای تعریف 
شده در زمینه تولید خودرو را اجرا کند و خودروسازان را به تولید 
محصوالتی با چنین مشخصاتی وادار کنند اما موضوع این است 
که توان اجرای تمام و کمال آن وجود ندارد. وی با بیان اینکه 
وجود  خودرو  استانداردهای  کامل  اجرای  برای  الزم  زیرساخت 
ندارد، ادامه داد: اگر تمام استانداردهای مدنظر اعمال شود، قیمت 

تمام شده تولید خودرو افزایش می یابد.

افزایش سقف برداشت خودپردازهای 
بانک ملی در مسیر زائران اربعین

اعالم کرد:  ایران  ملی  بانک  عضو هیات مدیره 
با موافقت بانک مرکزی، سقف برداشت نقدی 
از همه خودپردازهای بانک ملی ایران در مسیر 
زائران اربعین حسینی به پنج میلیون ریال افزایش 

یافت.
به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی بانک 
ملی ایران، مسعود خاتونی با بیان اینکه نگرانی 
مسیر  در  خودپرداز  های  دستگاه  شارژ  بابت 
راهپیمایی اربعین نداریم، افزود: اکنون بانک ملی 
ایران بزرگترین شبکه خودپرداز کشور را با بیش 
از ٧ هزار و دویست دستگاه در اختیار دارد و از این 
جهت تجربه خوبی برای شارژ خودپردازها داریم.

وی با اعالم این که میانگین خطاپذیری دستگاه 
های خودپرداز شبکه بانکی پنج درصد و در بانک 
ملی ایران کمتر از سه درصد است، افزود: این 
نشان می دهد که بانک ملی ایران میانگین و 
شاخص شبکه بانکی در این بخش را نیز بهبود 

بخشیده است.
معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات بانک 
ملی ایران بیان کرد: سقف اعتباری خزانه ها و 
دستگاه های خودپرداز مستقر در  طول مسیر 

زائران اربعین نیز افزایش یافته است.

  ایران به دنبال توسعه بازار 
در عراق است

با  ایران  گفت:  عراق  در  ایران  اقتصادی  رایزن 
مشارکت دادن هر چه بیشتر شرکت های تولیدی 
در نمایشگاه بغداد، به دنبال توسعه حضور خود 
در بازار این کشور است. ناصر بهزاد در گفتگو با 
ایرنا گفت: مدل امروز بازار عراق و نیاز آنها، مدل 
ایرانی در صورت  تولیدی است و شرکت های 
انتقال خط تولیدشان به این کشور می توانند از 
موفقیت چشمگیری برخوردار شوند. بهزاد ادامه 
داد: عربستانی کمتر از سه درصد بازار عراق را در 
اختیار دارند و بدیهی است که با هدف نفوذ هر 
چه بیشتر به بازار این کشور در نمایشگاه حاضر 
شده اند، اما ایران با دارا بودن بیش از 20 درصد 

بازار عراق، در مرحله توسعه بازار است.

 معامله بیش از 44600 میلیارد ریال 
اوراق بهادار در بورس  

با  برابر  سهام  معامالت  دفعات   ،9۶ مهر  در 
1٧درصد در مقایسه با پایان شهریور ماه 9۶ 
افزایش یافت و از 11٧0 هزاردفعه به 1۳۶9 
مهر  کاری  روز   20 طی  شد.  بالغ  دفعه  هزار 
پایان  با  مقایسه  در  معامالت  ارزش   ،9۶ ماه 
از  و  یافت  کاهش  درصد  سه  شهریور9۶، 
میلیارد   ٤٤۶٧2 به  ریال  میلیارد   ٤٥8٧٤
ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده 
1٤88٥میلیون  به  سهم  میلیون   1۶9٧9 از 
یافت.بر اساس  سهم معادل 12درصد کاهش 
این گزارش، از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، 
بازار  معامالت  ارزش  و  حجم  روزانه  متوسط 
اول و دوم به ترتیب برابر با 8٥8 میلیون سهم 
و 1981 میلیارد ریال بوده است.در مهر 9۶، 
در  1٧درصد  با  برابر  سهام  معامالت  دفعات 
مقایسه با پایان شهریور ماه 9۶ افزایش یافت 
و از 11٧0 هزاردفعه به 1۳۶9 هزار دفعه بالغ 
شد.شاخص بورس در پایان مهر9۶ در مقایسه 
با  برابر  واحد   ۶٤8 میزان  به   ،9۶ شهریور  با 
واحد  از 8٥8۳2  و  یافت  افزایش  درصد   0.8
پایان  در  بازار  رسید.ارزش  واحد   8۶٤80 به 
شهریور 9۶  پایان  با  مقایسه  در  ماه 9۶  مهر 
به میزان ۶981٧ میلیارد ریال رشد برابر با 2 
میلیارد  از ۳۳9۳٥۶٧  و  یافت  افزایش  درصد 
رسید.بر  ریال  میلیارد   ۳٤۶۳۳8۳ به  ریال 
اساس معامالت نرمال، در این ماه ارزش سهام 
حدود  در  حقوقی  اشخاص  شده  خریداری 
از  معادل ٤٥ درصد  و  ریال  میلیارد   1۳٧2٥
سهام  ارزش  که  حالی  در  بود،  خریدها  کل 
فروخته شده آنها 121٧٤ میلیارد ریال و در 

حدود ٤0 درصد از کل فروش ها بود.  .

  رشد 4/5 درصدی بخش معدن
 از ابتدای سال

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت 
پیش بینی  افق  به  می توان  اینکه  بیان  ضمن 
شده 1٤0٤ برای صادرات 1٥ میلیون تن فوالد 
رسید،  گفت: بخش معدن در مسیر رشد مثبت 
است و در سه ماهه نخست امسال ٤.٥ درصد 
رشد کرده است. جعفر سرقینی با تاکید بر اینکه 
دولت عزم جدی در توسعه فعالیت های معدنی 
زمان  از  برهه  هر  در  معادن  کرد:  اظهار  دارد، 
عامل توسعه پایدار بوده اند. در زمان تحریم ها 
بودند  کشور  صنایع  تنها  معادن  کشور  علیه 
که کمترین آسیب را متحمل شدند. سرقینی 
آن  از  حاکی  موجود  آمارهای  کرد:  تصریح 
است که ظرفیت ذخایر سنگ آهن به درستی 

شناسایی و مورد توجه قرار نگرفته است. 

یادداشت خبر

از ٤00  ادعای خود  وزیر کار در جدیدترین 
سال  ابتدایی  ماهه   ۶ در  جدید  شغل  هزار 
رونمایی کرده است، در حالی که کارفرمایان 
کار  نیروی  شدید  تعدیل  حال  در  معتقدند 
وزیر  ربیعی  علی  فارس،  گزارش  هستند.به 
جدیدترین  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
اظهاراتش از ایجاد خالص اشتغال نزدیک به 
٤00 هزار نفری در نیمه اول امسال خبر داده 
میزان  جهانگیری  آقای  که  حالی  در  است، 
ابتدایی  ماهه  شش  در  شده  ایجاد  اشتغال 
نفر  هزار   ٧00 به  نزدیک  چیزی  را  امسال 
اعالم کرده بود.براساس این گزارش، مرکز آمار 
ایران نیز در آستانه اعالم میزان اشتغال ایجاد 
شده تا پایان تابستان امسال است و باید دید 
چه میزان آمارهای ارائه شده دارای وجاهت 
آماری است.به گزارش فارس، ایجاد ٤00 هزار 
شغل توسط وزیر کار به استناد دفترچه های 
صادرشده تأمین اجتماعی اعالم شده است، 
بیش  اجتماعی  تأمین  آمار  براساس  که  چرا 
از ٤٤0 هزار دفترچه تأمین اجتماعی در ٥.٥ 
ماهه ابتدای امسال برای اولین بار صادر شده 
است. این آمارها در حالی اعالم می شوند که 
بنگاه های  صاحبان  و  کارفرمایان  از  بسیاری 
تولیدی در حال تعدیل نیرو هستند و بسیاری 
با  تولیدی،  ظرفیت  کاهش  دلیل  به  آنان  از 
معوقات حقوق و دستمزد کارکنان خود دست 
آهنی ها،  باره  این  می کنند.در  نرم  پنجه  و 
کارفرمایان  عالی  کانون  مدیره  هیأت  عضو 
از  بسیاری  گفت:  فارس  خبرنگار  به  کشور 
حال  در  پوشاک  تولید  و  نساجی  بنگاه های 
واردات  به  موضوع  این  که  هستند  تعطیلی 
ادامه  بازمی گردد.وی  از کشور ترکیه  بی رویه 
با  یا  و  خاموشند  یا  بنگاه ها  از  بسیاری  داد: 
پایین ترین حد ظرفیت تولیدی کار می کنند، 
را  ایجاد اشتغال در کشور  بنابراین نمی توان 

واقعی دانست، از طرفی، رکود همچنان اقتصاد 
کشور را فراگرفته است. آمارهای اعالم شده 
واقعیت های  با  اشتغال در کشور  ایجاد  برای 
با بررسی میزان  ندارد و  اقتصادی همخوانی 
این  به  می توان  بانکی  نظام  معوق  مطالبات 
واقعیت پی برد.طبق آخرین آمارها بیش از 9۳ 
هزار میلیارد تومان مانده مطالبات معوق بانکی 
است که سال به سال در حال امهال است و 
بنگاه های تولید توان بازپرداخت آن را ندارند، 
بنابراین با چه منطقی می توان باور کرد که 
از ٤00 هزار شغل در کشور در شش  بیش 
ماهه ابتدایی سال ایجاد شده است؟وزارت کار 
به عنوان دستگاه متولی اشتغال و کارآفرینی 
و سیاست گذاری ها در این باره پاسخ دهد که 
دقیقا در چه  ایجاد شده  اشتغال  میزان  این 
صنایع و بخش هایی است و اعالم کنند تا سایر 
کارفرمایان در بنگاه های سودآور سرمایه گذاری 

کنند.
 دستورالعمل طرح جدید اشتغال 

ابالغ شد
دستورالعمل  ابالغ  از  مسئول  مقام  یک 

اشتغال«به  منتخب  رسته های  طرح»توسعه 
استان ها از سوی وزیر کار خبرداد و گفت:تا 
اجرا  کشور  در  طرح  این  آینده  هفته  دو 
می شود.رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه 
کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( با تشریح 
آخرین وضعیت اجرای طرح توسعه کسب و 
کار و اشتغال پایدار )تکاپو( به عنوان یکی از 
طرح های اشتغالزای دولت به مهر گفت: این 
طرح تحت عنوان »توسعه رسته های منتخب« 
که  دیده شده  فراگیر 9۶  اشتغال  برنامه  در 
دستورالعمل آن هفته گذشته از سوی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان ها ابالغ 
اینکه بر اساس طرح توسعه  با بیان  شد.وی 
اشتغال  ظرفیت های  منتخب،  رسته های 
متناسب با هر استان و هر منطقه شناسایی و 
برای رشد اشتغال در همان رسته اقدامات الزم 
انجام می شود افزود: بیش از 20 رسته فعالیت 
در سراسر کشور شناسایی شده است.این مقام 
مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
توسعه  طرح  اجرای  برای  اینکه  بیان  با 
رسته های منتخب 20 هزار میلیارد تومان از 

تسهیالت  پرداخت  برای  بانکی  اعتبار  محل 
پیش بینی شده است گفت: در برنامه اشتغال 
فراگیر در مجموع اشتغال 9٧0 هزار نفر در 
سال 9۶ از طریق اجرای چهار طرح »کارورزی 
»مهارت  دانشگاهی«،  التحصیالن  فارغ  ویژه 
»مشوق های  واقعی«،  کار  محیط  در  آموزی 
منتخب«  رسته های  »توسعه  و  کارفرمایی« 
سهم  درباره  است.تازیکی  شده  هدفگذاری 
شغل  هزار   9٧0 از  طرح  این  اشتغالزایی 
هدفگذاری شده برای سال 9۶ گفت: با اجرای 
طرح توسعه رسته های منتخب بین ٤00 تا 
٤٥0 هزار شغل هدفگذاری شده که با توجه 
رسته های  روی  بر  شده  انجام  مطالعات  به 
مختلف این میزان اشتغالزایی قابل دستیابی 
است.مدیر ملی طرح تکاپو با اشاره به تکمیل 
مطالعات اجرای طرح گفت: استانداران سراسر 
کشور در قالب کارگروه اشتغال، رسته های در 
اولویت اشتغال استان خود را به شورای عالی 
رسته های  و خوشبختانه  دادند  ارائه  اشتغال 
دارای ظرفیت اشتغال در هر استان مشخص 
شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر فرایند 
تشریح و آموزش نحوه اجرای طرح به مدیران 
استانی در حال انجام است که به تدریج برای 
اتمام  اتمام  با  و  تشریح  مختلف  استان های 
طرح  این  آینده  هفته  دو  طی  فرآیند،  این 
وارد فاز اجرایی می شود.این مقام مسئول در 
وزارت کار، رسته پوشاک را یکی از صنایع و 
ظرفیت های اشتغالزا عنوان کرد و گفت: در 
هزار  بخش حدود ٥00  این  در  حاضر  حال 
نفر شاغل هستند و با شناسایی ظرفیت این 
رشد  احتمال  کشور  استان  چند  در  صنعت 
100 هزار اشتغال در این بخش وجود دارد. 
به همین ترتیب در سایر رسته های اشتغالزا در 
قالب این طرح بین 10 تا 1٥ درصد رشد رشد 

اشتغال امکان پذیر است. 

تناقض در آمار اشتغال تا تعدیل نیروی کار

اشتغال450هزار نفر در »تکاپو«!

خط و نشان وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی؛

مهلت دهی  به مونتاژ خودروهای چینی
هدفگذاری های صادراتی ایران کدامند؟

دالیل به صدا درآمدن زنگ هشد ار تراز منفی تجارت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
خودروهای  در  داخلی سازی  میزان  اینکه 
چینی در سال 9٧ باید به ٤0 درصد برسد، 
گفت: اگر خودروسازان این موضوع را رعایت 
نکنند، مشمول پرداخت تعرفه کامل خواهند 
جدید  سیاست  از  صالحی نیا  شد.محسن 
چینی  خودروسازان  برای  صنعت  وزارت 
فروش  و  داخلی سازی  سطح  افزایش  در 
مهر   وبه  داد  خبر  آینده  سال  در  خودروها 
در  تولیدی  واحدهای  از  تعدادی  گفت: 
در  چینی،  خودروسازان  با  خودرو  صنعت 
تیراژهای نسبتا پایین، همکاری می کنند که 
البته سرمایه گذاری مشترکی نیز در برخی از 
واحدها صورت گرفته که به نسبت ٥1 و ٤9، 
کار با مشارکت طرف ایرانی در حال انجام 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  است.معاون 
افزود: در عین حال، وزارت صنعت اهدافی 
را در رابطه با توسعه پلت فرم و ساخت داخل 
در  برای خودروسازان چینی،  باال  با درصد 
است.  نشده  برآورده  هنوز  که  گرفته  نظر 
این در حالی است که یکی از خودروسازان 
داخلی، اکنون برنامه ریزی کرده اند که برای 
تا  سقف ٤٥  از  را  خود  تولید  آینده،  سال 
باالی 80 هزار  به  فعلی،  ٥0 هزار دستگاه 
وزارت  اینکه  بیان  با  برساند.وی  دستگاه 
صنعت، مجموعه سیاست هایی را برای این 
تصریح  است،  کرده  طراحی  خودروسازان 
تولید  توسعه  با  که  است  این  بر  قرار  کرد: 
و  بدنه  هزار دستگاه، خطوط  تا سقف 80 
راه اندازی  ایرانی،  رنگ در مجموعه شرکت 
داخلی،  قطعه سازان  از  استفاده  کار  و  شود 
را  آنها  صنعت  وزارت  ولیکن  گیرد؛  رونق 
درصد  جاری، ۳0  سال  در  تا  کرده  مکلف 

در  و  کنند  دنبال  را  قطعات  داخلی سازی 
درصد  به ٤0  را  رقم  این  هم،  آینده  سال 
خودروسازان  برسانند.اگر  داخل  ساخت 
چینی، میزان داخلی سازی قطعات را امسال 
درصد   ٤0 به  آینده  سال  و  ۳0درصد  به 
تعرفه خودروی  پرداخت  نرسانند، مشمول 
در  داد:  ادامه  خواهند شد.صالحی نیا  کامل 
این زمینه وزارت صنعت ورود خواهد کرد و 
اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی سازی 
مشمول  نرسانند،  درصد  به ٤0  را  قطعات 
خواهند  کامل  خودروی  تعرفه  پرداخت 
شد. این در شرایطی است که اکنون، تعرفه 
واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت 
داخلی قطعات با کمتر از 20 درصد، معادل 
داخلی سازی  اگر  اما  است،  کامل  خودروی 
دریافت  مشمول  شود،  انجام  درصد  تا ۳0 
مزیت ٥ درصدی می شوند؛ اما اگر در سال 
درصد   ۳0 تا  داخلی سازی  میزان  آینده، 
خودرو  کامل  تعرفه  باید  خودروساز  باشد، 
خاطرنشان  صنعت  وزیر  بپردازد.معاون  را 
کرد: اگر خودروساز چینی، داخلی سازی را 
باالی ۳0 درصد و تا ٤0 درصد انجام دهد، 
مشمول دریافت یک مزیت اندک در تعرفه 
واردات خواهد شد و اگر به باالی ٤0 درصد 
داخلی سازی برسد، مزیت بیشتری را دریافت 
خواهد کرد. بر این اساس تصور ما بر این 
است که اگر این قاعده را بگذاریم؛ با توجه به 
اینکه خودروسازان چینی قصد دارند تیراژ را 
باال برند؛ بنابراین باید داخلی سازی را افزایش 
دهند، به خصوص اینکه اگر قصد فعالیت در 
بازار ایران را داشته باشند، باید بر روی این 
موضوع کار کنند؛ در غیر این صورت متضرر 

خواهند شد.

مطابق  تجارت:  و  معدن  صنعت،  گروه 
آمارها، حجم کل صاد رات غیرنفتی ایران به 
۳0مقصد  عمد ه صاد راتی د ر همین بازه زمانی 

1۳میلیارد  و ٤٥0میلیون د الر بود ه است. 
طبق آمارهای منتشر شده د ر نیمه نخست 
سال 1۳9۶ ایران حد ود  20.٥میلیارد  د الر 
کاال )غیر از نفت خام( به جهان صاد ر کرد ه 
که این میزان صاد رات نسبت به مد ت مشابه 
تجربه  را  ۳.2د رصد ی  افت  گذشته  سال 
کرد ه است؛ موثرترین عامل د ر افت ارزشی 
صاد رات ایران طی این مد ت، کاهش ارزش 
صاد رات »گاز طبیعی مایع شد ه د ر ظروف 
بود ه  بیشتر«  و  سانتی مترمکعب  یک هزار 

است. 
معاونت  سوی  از  شد ه  ارائه  آمار  براساس 
مطابق  تهران،  اتاق  اقتصاد ی  بررسی های 
آمارهای منتشر شد ه، د ر نیمه نخست سال 
9۶، ارزش صاد رات کاالیی ایران با متوسط 
رشد  ماهانه ٤.1د رصد ی همراه بود ه است؛ اما 
این رشد  د ر مد ت مشابه سال 9٥ حد ود  منفی 

آمارها،  مطابق  بود .  خورد ه  رقم  1.۳د رصد  
افغانستان،  هند ،  عراق،  »چین،  کشورهای 
امارات متحد ه عربی، ترکیه، تایلند ، پاکستان، 
صاد رات  10مقصد   جزو  تایوان«  و  عمان 
ایران به شمار می روند . اگرچه د ر  غیرنفتی 
این بین، متولیان تجاری کشور تالش کرد ند ، 
اولویت نخست  توسعه صاد رات غیرنفتی را 
کاری خود  ترسیم کنند ، اما پس از اینکه سال 
9٥ شاهد  تراز تجاری مثبت بود یم. به یک باره 
هشد ار  زنگ  اد امه  د ر  و  سال 9۶  شروع  با 
تراز منفی تجارت به صد ا د رآمد . کنشگران 
اقتصاد ی البته د الیل مختلفی را برای افت 

صاد رات غیرنفتی ایران برمی شمرد ند . 
د ر همین رابطه، معاون سازمان توسعه تجارت 
د ر جد ید ترین اظهارنظر خود  د رباره صاد رات 
غیرنفتی، گفته است که اهد اف صاد راتی د ر 
که  نشد ه  محقق  نخست سال جاری  نیمه 
د لیل اصلی این موضوع را می توان این گونه 
عنوان کرد  که شرایط الزم برای صاد رات را 
ند اشته ایم و بر همین اساس برخی محصوالت 
مانند  مس، فوالد  و حتی پسته ما با کاهش 

آمارهای صاد راتی مواجه بود ه اند .
 محمد رضا مود ود ی به این موضوع نیز اشاره 
با  کرد ه که حتی د ر بخش پتروشیمی نیز 
برخی  سوی  از  موجود   ظرفیت های  وجود  
کشورها موانعی ایجاد  شد ه و کار د ر این بخش 
د چار د شواری هایی شد ه است. به گفته او، د ر 
۶ماه گذشته به طور تد ریجی تالش شد ه که 
شیب منفی آمارهای صاد راتی کمتر شود . اما 
اکنون به ۳ د رصد  عقب ماند گی نسبت به سال 
گذشته رسید ه ایم و امید واریم د ر نیمه د وم 
سال 9۶ با توجه به برد اشت برخی محصوالت 

کشاورزی بتوانیم این فاصله را جبران کنیم.

در بازدیدی که به منظور برگزاری کارگروه رفع موانع تولید 
از شرکت ایران کاوه انجام شد، رئیس هیات مدیره سایپا 
گفت: ٤00 میلیون دالر سرمایه گذاری مشترک طرف 
خارجی با ایران کاوه سایپا، منجر به اشتغال مستقیم ۳ 

هزار نفر از هموطنان البرزی خواهد شد.
رفع  کارگروه  برگزاری  هدف  با  زمان،  گزارش  به 
موانع تولید، استاندار البرز، نماینده مردم کرج و رئیس 
سیدمحمدعلی  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
سیدابریشمی رئیس هیات مدیره گروه سایپا، فرماندار، 
جمعی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و استان 
البرز از شرکت ایران کاوه سایپا بازدید کردند.در حاشیه 
این بازدید سید ابریشمی از تحولی مهم در حوزه سرمایه 
گذاری خارجی در استان البرز خبر داد و گفت: با توافقاتی 
که با سرمایه گذار خارجی صورت گرفته بزودی همکاری 
مشترک شرکت ایران کاوه سایپا و سرمایه گذار خارجی 
شروع خواهد شد.وی افزود: این سرمایه گذاری مشترک 
به ارزش ٤00 میلیون دالر در  فاز اول است که در مدت 
2 الی ۳ سال آینده برای ۳ هزار نفر به صورت مستقیم 
شغل ایجاد خواهد کرد و امیدواریم با همکاری مسئولین 
استانی مراحل اولیه قرارداد تسریع شود تا بزودی شاهد 
تولید سالیانه 200 هزار خودرو در ایران کاوه سایپا باشیم.

وی خاطر نشان کرد: گروه سایپا در دو سال قبل روزانه 
800 دستگاه تولید را تجربه کرد و در حال حاضر علی 

رغم کاهش تولید به خاطر آتش سوزی شرکت کروز در 
ابتدای سال به رکورد تولید روزانه باالی 2٥00 دستگاه 
رسیده است و برنامه ٧00 هزار دستگاه در سال را در 
برنامه خود دارد، این در حالی است که در سال 9٤، ۳٧1 
هزار دستگاه و سال گذشته ٥٧0 هزار دستگاه خودرو 
در گروه خودرو سازی سایپا تولید شده بود.سیدابریشمی 

گفت: گروه سایپا در حال حاضر در دو شیفت کاری، 2۳ 
نوع محصول را تولید می کند و برنامه توسعه محصول در 
گروه سایپا یکی از برنامه های اساسی است که به جد 
پیگیری می شود و کاهش و توقف تولید پراید نیز جزئی 
از برنامه گروه سایپا است که با جایگزین کردن محصول 
متنوع و بروز در جریان است.سید ابریشمی خاطرنشان 

کرد: سرمایه گذاری و همکاری مشترک ایران کاوه سایپا 
با طرف خارجی در حال نهایی شدن است و امیدواریم 
مسئوالن استان همکاری الزم را در این زمینه انجام دهند 
تا بزودی شاهد تحولی مهم در عرصه تولید خودرو در 
استان البرز باشیم.در این بازدید دکترمحمد علی نجفی 
انجام  در  سایپا  گروه  از  قدردانی  البرز ضمن  استاندار 
سرمایه گذاری های مشترک در صنعت کشور گفت: 
سایپا با قرارداد و همکاری مشترک با سیتروئن نشان داد 
که در راستای تحول درصنعت خودرو با جدیت با طرف 
های خارجی در حال مذاکره است که در حال حاضر 
همکاری سرمایه گذار طرف خارجی با ایران کاوه سایپا 
در استان البرز در راستای اشتغال و تولید، اتفاق مهمی 
برای هم استانی های البرزی است.نجفی افزود: سرمایه 
گذاری ٤00 میلیون دالری که منجر به اشتغال مستقیم 
۳ هزار نفر در طول 2 الی ۳ سال آینده است، می تواند 
رونق اقتصادی خوبی برای استان البرز به ارمغان آورد.
عزیز اکبریان نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در این بازدید 
ضمن قدردانی از همکاری مسئولین استان که به صورت 
هماهنگ در رفع موانع و مشکالت تولید و ایجاد رونق 
اقتصادی در استان تالش می کنند گفت: در شرایط 
کنونی باید در حمایت و ایجاد اشتغال همه با هم کمک 

کنیم تا صنایع داخلی استان روز به روز رونق گیرد.

رئیس هیات مدیره سایپا خبر داد:

سرمایه گذاری 400 میلیون دالری در اولین فاز ایران کاوه سایپا
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اوقات شرعی

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از 
بودن در زیر خورشید نیست.

 )باخ من(

نی من تنها کشتم تطاول زلفت 
 کیست که او داغ آن سیاه ندارد

حافظ اگر سجده ی تو کرد مکن عیب 
 کافر عشق ای صنم گناه ندارد

امروز با حافظ

مجموعه داستان هاي چخوف 
منتشر شد

از  مجموعه ای 
آنتون  داستان های 
سوی  از  چخوف 
در  پوشکین  انتشارات 
در  کتاب  یک  قالب 

بریتانیا منتشر شد.
آنتون  تایم،  از  نقل  به 
-1 9 0 ٤ ( ف چخو

به  عالقه مند   )18۶0
ضدواقعه و مسایل غیرقابل انکار بود. معموال 
که:  است  این  او  آثار  به  مشترک   واکنش 

»خوب که چی؟«
»زیبایان«  عنوان  با  مجموعه ای  در 
چخوف  کوتاه  داستان های  از  مجموعه ای 
 گرد آمده که در آنها راوی داستان به توصیف

 زیبایی ها می پردازد.
در یکی از مشهورترین داستان های چخوف با 
عنوان »بانو و سگ« که در این مجموعه نیز 
جای گرفته، مردی زنی را که از قبل همدیگر 
تعطیالت می بیند. هیچ  در  را می شناختند 
تراژدی ای در این داستان وجود ندارد، هیچ 
انتقام گیری ای در کار نیست، وهیچ رازی قرار 

نیست کشف شود.
چخوف می دانست که زندگی همین است. 
چیزهایی که کنار هم قرار می گیرند و ما به 
آنها توجه داریم. پس از هر تراژدی ظاهری یا 
درامی، ما به خودمان نگاه می کنیم و می بینیم 
همه چیزهمان است. این داستان های کوتاه 
هنر  و  بودن  انسان  زندگی،  از  شاهکارهایی 
از  می شوند.یکی  محسوب  داستان نویسی 
تحسین شده ترین لحظات را چخوف در »بانو 
است  زمانی  آن  و  و سگ« خلق کرده است 
که قهرمان اصلی پس از بگومگویی کوچک 
با زن محبوبش، تنها کاری که می کند این 
در و  می برد  هندوانه  برش  یک  که   است 

 سکوت می خورد.
داستان های  از  منتخبی  که  مجموعه  این 
است،  زیبارویان  و  زیبایی  درباره  چخوف 
توسط انتشارات پوشکین و با ترجمه ای جدید 
توسط نیکالس پاسترناک و با اندیشه  کشف 
است.»زیبایان:  شده  منتشر  چخوف  دوباره 
داستان های ضروری« نوشته آنتون چخوف 
در 218 صفحه و به قیمت 12.99 پوند به 

بازار کتاب بریتانیا آمده است.

خبر

»کوپال« نماینده  ایران
 در بیست و سومین جشنواره  فیلم »کلکته« شد

به  »کوپال«  سینمایی  فیلم 
نویسندگی و کارگردانی کاظم مالیی 
در بخش اصلی جشنواره فیلم کلکته 

هندوستان رقابت می کند.
فیلم سینمایی »کوپال« به نویسندگی 
عنوان  به  مالیی  کاظم  کارگردانی  و 
تنها نماینده  سینمای ایران به بخش 
اصلی بیست و سومین جشنواره  فیلم 

کلکته هند راه یافت تا برای کسب جایزه  ٧2 هزار دالری این جشنواره 
با 1۳ فیلم از کشورهای کانادا، آلمان، ایتالیا، ایسلند، ترکیه، بنگالدش، 
به  برزیل، مجارستان و کشور میزبان  اسپانیا،  پرتغال،  لهستان، شیلی، 
رقابت بپردازد.جشنواره فیلم »کلکته« یکی از معتبرترین جشنواره های 
فیلم آسیا است که در سال 199٥ در هندوستان تأسیس شده است. 
به  هندوستان  فیلم  جشنواره  قدیمی ترین  عنوان  به  که  جشنواره  این 
تایید  مورد  جشنواره های  جزو  گوآ  جشنواره   همراه  به  می آید  حساب 
هندوستان  در  فیاپف   ،FIAPF( فیلم)  جهانی  تهیه کنندگان  انجمن 

به شمار می آید.

یک پنجم فروش کریستیز براي هنر ایراني

کریستیز  حراج  سومین  و  بیست 
خاورمیانه در حالی عصر چهارشنبه 
حراج  در  آبان(  )سوم  اکتبر   2٥
خانه کریستیز لندن برگزار شد که 
بار حراج  دو  و  بیست  این  از  پیش 
دوبی  دفتر  در  کریستیز  خاورمیانه 
از  دور  این  در  بود.   شده  برگزار 
حراج ٥٧ اثر از ٤٤ هنرمند معاصر 

ایران، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، سوریه و امارات چکش خورد که از 
این میان ٤۶ اثر به فروش رسید و 11 اثر نیز خریداری نداشتند.

سهم هنرمندان ایرانی در این رویداد 1٤ اثر از 12 هنرمند ایرانی بود 
آثار  که  است  در حالی  این  رسید.  فروش  به  هنرمند  از 9  اثر  که 10 
خود  به  را  حراج  کل  فروش  از  پنجم  یک  توانستند  ایرانی  هنرمندان 
اختصاص دهند و فروش کلی 1.011.2٥0 داشته باشند. یک اثر ایرانی 
200 هزار پوند و سه اثر نیز باالی 100 هزار پوند فروش رفتند که در 
میان 10 رکوردار حراج  بیست و سوم خاورمیانه کریستیز قرار گرفتند.

پیمان عابدي داور جشنواره یونان شد

در  ایرانی  کوتاه  و  بلند  فیلم های 
خود  بین المللی  حضور  جدیدترین 
»سالونیکای«  جشنواره های  در 
یونان و »دنور« آمریکا به روی پرده 
و هشتمین جشنواره  می روند.پنجاه  
فیلم »سالونیکا« از تاریخ 2 تا دوازده 
کشور  در  آبان(   21 تا   11( نوامبر 
جشنواره  مهم ترین  عنوان  به  یونان 

منطقه بالکان برگزار می شود.این رویداد همواره به سینمای ایران توجه 
ویژه ای داشته و امسال پیمان معادی )بازیگر و کارگردان ایرانی( در میان 
اعضای هیات داوران خواهد بود و فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته 
وحید جلیلوند هم در میان چهارده فیلم بخش مسابقه حضور دارد.عرضه 
است. کتایون شهابی  عهده  بر  تاریخ«  »بدون  فیلم  بین المللی  و پخش 

همچنین فیلم »ناپدید شدن« ساخته علی عسگری در بخش خارج از 
مسابقه این رویداد به نمایش در می آید و مرتضی جعفری فیلمساز ایرانی 
با فیلم »عروس داعش« به عنوان محصول یونان در بخش »آنسوی مرزها« 
حضور دارد.فیلم »آیه های فراموشی« ساخته علیرضا خاتمی و محصول 
آلمان، فرانسه، هلند و شیلی در بخش »افق های باز«، فیلم »تهران تابو« 
ساخته علی سوزنده و محصول اتریش و آلمان در بخش »نمایشهای ویژه« 
و فیلم کوتاه »گرگ های ماه« به کارگردانی نیما یوسفی و محصول سوئد 

در بخش »کودکان« جشنواره سالونیکا به نمایش در خواهند آمد.

خبر 

سخن حکیمانه

کاریکاتور

197
دفتر نظارت همگانی )197( بازرسی فرماندهی 
انتظامی شهرستان جوانرود در طول ایام سال 
با شماره تلفنهای 197 و 0832184707 و 

شماره پیامک 110197 آماده دریافت پیشنهادات  
،انتقادات،شکایات و تقدیر از عملکرد پلیس می باشد.

بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان جوانرود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسانه های 
حرفه ای به عنوان رکن سوم امنیت ملی 
به  نمی گوییم  شوند.  گرفته  جدی  باید 
به رسانه کمک شود  نظامی  بنیه  اندازه 
اما نگاهی هم به این اتفاق صورت بگیرد 
و  بی سالح  جامعه  بی رسانه  جامعه  که 

بی غذاست.
زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
افتتاحیه  در  صالحی  عباس  سید 
مطبوعات  نمایشگاه  سومین  و  بیست 
در  یازدهم  دولت  گفت:  خبرگزاری ها  و 
را  گام هایی  مطبوعات  و  رسانه  حوزه 
برداشت؛ البته نه در خور اصحاب رسانه 
بلکه در حد توان خود. در دولت یازدهم 
در حوزه توسعه مطبوعات اتفاقات قابل 
اینکه  آن ها  از  یکی  آمد؛  پدید  توجهی 
که  مجوزی  هزار   1٥ از  انقالب  از  پس 
صادر شد، ٥۶ درصد آن در همین دولت 
شد:  یادآور  سخنان  ادامه  در  بود.وی 
و  رسانه  توسعه  به  یازدهم  دولت  نگاه 
و  افکار  عرضه  تحقق  برای  بازتر  فضای 
اندیشه در ارقام قابل مشاهده است. در 
قابل  افزایش  جنسیتی  سهم  ارقام،  این 
توجهی دارد؛ به نوعی که مدیران مسؤول 
زن در آغاز دولت یازدهم هفت درصد و 
در پایان 1۳ درصد بود. همچنین حوزه 
رسانه های برخط و سایت ها از 200 عدد 
به حدود 2800 عدد رسید و همچنین 
توسعه کمی  از  شاخص های دیگری که 
مطبوعات و پایبندی دولت یازدهم برای 
اندیشه  و  فکر  آزادی  فضای  گشایش 

نشان دارد.
با  اسالمی سپس  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اشاره به حمایت دولت یازدهم از رسانه ها، 
اظهار  دولت  حمایتی  جنبه های  درباره 
محدود  و  بسته  دولت  توان  البته  کرد: 
در  محدودیت ها  همه  علیرغم  اما  بود، 
توان اقتصادی دولت یازدهم، اتفاقاتی در 
اینکه  آن  و  حوزه حمایتی شکل گرفت 

در آغاز دولت یازدهم بیمه شدگان حوزه 
هزار   1۶ به  پایان  در  و  رسانه ها ٥000 
یعنی دو برابر و سه برابر رسید. همچنین 
نظام حمایتی شفافیت پیدا کرد و در آن 
همگان می توانند ببینند که گام های رو 
به جلو در حوزه شفافیت حمایتی اتفاق 

افتاده است.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود 
نمایشگاه مطبوعات  افتتاحیه  در مراسم 
توفیقات دولت  از  و خبرگزاری ها گفت: 
یازدهم در عرصه رسانه در حوزه قوانین 
رتبه بندی  بود.  مقررات  و  دستورالعمل 
دیگر،  اتفاقات  از  پاره ای  و  مطبوعات 
این  در  یازدهم  دولت  عملکرد  دیگر  از 
بخش بود.وی تصریح کرد: اشراف صنف 
نظام  سازمان  همچنین  و  مطبوعات 
هیأت  جلسه  آخرین  در  که  رسانه ای 
قانون  است،  بررسی  حال  در  دولت 
را  نهایی  مراحل  هم  آن  که  مطبوعات 
طی می کند و الیحه مطبوعات بازرگانی 
مراحل خود  که  است  اقداماتی  دیگر  از 
را طی می کنند. در مجموع گام هایی را 
و  پیموده ایم  رسانه ای  توسعه  منظور  به 
رسانه  اصحاب  مشارکت جدی  با  این ها 

اتفاق افتاده است.
و  بیست  آغاز  به  اشاره  با  سپس  وی 

سومین نمایشگاه مطبوعات گفت: امروز 
می کنیم  آغاز  را  مطبوعات  نمایشگاه  ما 
و در آغاز دولت دوازدهم با نمایشگاهی 
رسانه  آن 1000  در  روبه رو هستیم که 
مطبوعات  ملی  جشن  و  دارد  حضور 
سقف  یک  زیر  رسانه  اصحاب  و  است 
و  کنند  تکلم  هم  با  تا  می گیرند  قرار 
درد  کنند.  واگویه  را  ایران  دغدغه های 
مردم را بگویند و نقطه های تالقی مردم 

و رسانه را بازگشایی کنند.
وزیر ارشاد همچنین در این مراسم یادآور 
دوازدهم  دولت  ماه های  آغازین  در  شد: 
را  رویکردها  از  پاره ای  می رسد  نظر  به 
در  که  رویکردهایی  گرفت.  جدی  باید 
برای  تابلویی  می تواند  اما  بوده  گذشته 
دوره جدید باشد. تقویت بنیه ملی رسانه 
تا دیروز غذا  این رویکردهاست.  از  یکی 
و  بودند  ملی  امنیت  رکن  دو  سالح  و 
و  می شود  اضافه  هم  رکن سومی  امروز 
آن هم رسانه است.صالحی تصریح کرد: 
جامعه  و  غذا  بی  جامعه  که  طور  همان 
است،  تهدید  معرض  در  سالح،  بی 
تهدید  معرض  در  هم  بی رسانه  جامعه 
دقیقش  خبرهای  که  جامعه ای  است. 
را از بیرون از مرزهای کشورش مطالعه 
برای  است. جامعه ای که  ناامن  می کند، 

رسانه  به  نتواند  خبر،  صحت  و  دقت 
اینجاست  است.  ناامن  کند،  تکیه  خود 
طور جدی  به  باید  رسانه  ملی  بنیه  که 
مورد تقویت و حمایت قرار بگیرد.وی با 
فناوری های  و  تکنولوژی  رشد  به  اشاره 
گسترش  و  مجازی  فضای  و  اینترنتی 
کرد:  اظهار  غیرحرفه ای،  رسانه های 
رسانه های غیرحرفه ای می توانند فرصت 
حرفه ای  رسانه های  از  اگر  اما  باشند، 
پیشی بگیرند، عامل تهدیدزدایی امنیت 
حرفه ای  رسانه های  این  هستند.  ملی 
جایگاه  رسانه  برای  باید  که  هستند 
تعریف کنند و در حال حاضر این اهتمام 
اغتشاش  و  هست که در معرض آشوب 

رسانه های غیرحرفه ای هستند.
حرفه ای  رسانه های  کرد:  تأکید  صالحی 
باید  ملی  امنیت  سوم  رکن  عنوان  به 
جدی گرفته شوند. نمی گوییم به اندازه 
اما  شود  کمک  رسانه  به  نظامی  بنیه 
بگیرد  صورت  اتفاق  این  به  هم  نگاهی 
و  بی سالح  جامعه  بی رسانه  جامعه  که 

بی غذاست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش 
دیگری از سخنان خود تقویت رسانه های 
خصوصی را یکی از اقدامات مهم دولت 
دولت  در  البته  گفت:  و  کرد  عنوان 
تقابل  برای  خوبی  گام های  دوازدهم 
دوره  این  در  آمد.  پدید  توازن بخشی  و 
هیات نظارت بر مطبوعات این همت را 
روزنامه  و  هفته نامه  هیچ  به  که  داشت 
یارانه  همچنین  نداد.  مجوز  دولتی 
رسانه های دولتی قطع شد، در نمایشگاه 
غرفه های  اجاره  تعرفه  نیز  مطبوعات 
دولتی 2 برابر غرفه های معمولی تعریف 
متأسفانه  و  نیست  کافی  این  البته  شد؛ 
در حوزه رسانه ها کمابیش شرایط رقابت 
با  اینکه  هم  و  است  فراهم  مالی  نابرابر 
رسانه های  بخش  در  ؤوالن  مس  تغییر 

دولتی نوعی ناامنی ایجاد شده است.

وزیر ارشاد در افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات:

رسانه ها رکن سوم امنیت ملی هستند

و  نویسندگی  به  ف«  آقای  درباره  چیز  »همه  نمایش 
کارگردانی آرش عباسی پیش از این در سال 88 و در 
بود.  رفته  صحنه  به  تئاترشهر  مجموعه  نمایش  کارگاه 
این نمایش که درباره یک خواننده مجالس عروسی است 
که قصد معروف شدن دارد، به عنوان پرفروش ترین اثر 

نمایشی کارگاه نمایش در آن سال شناخته شد.
چیز  »همه  نمایش  دیگر  بار  دارد  قصد  عباسی  آرش 
نمایشی  اثر  این  و  ببرد  صحنه  به  را  ف«  آقای  درباره 
با حضور احمد مهرانفر به عنوان بازیگر، سال جاری در 

یکی از سالن های خصوصی تئاتر به صحنه می رود.
عباسی تا به حال نویسندگی و کارگردانی آثاری چون 
میالن  از  »آفتاب  است«،  مرده  »نویسنده  »زیرزمین«، 

طلوع می کند« و »آناکارنینا« را بر عهده داشته است.

احمد مهرانفر خواننده
 مي شود

الناز شاکردوست به گروه نمایش »گم و گور« پیوست که قرار 
است از 21 آبان ماه به صحنه برود.»گم و گور« عنوان تازه 
ترین نمایش امیر مهندسیان است که قرار است از 21 آبان 
ماه در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود. 
این نمایش نخستین حضور الناز شاکردوست در یک نمایش 
محسوب می شود و این بازیگر برای اولین بار است که روی 
صحنه تئاتر خواهد رفت.پیش از این حضور امیر جعفری در 
مقام بازیگر در این نمایش قطعی شده بود. تمرین های این 
گروه نمایشی از مدت ها قبل آغاز شده است و همچنان ادامه 
دارد.کاوه ابراهیم، علیرضا زارع پرست، فردین شاه حسینی، 
سمانه آقا زمانی بازیگران دیگری هستند که در این نمایش 
الناز شاکردوست  با حضور  که  پردازند  می  نقش  ایفای  به 

لیست بازیگران این نمایش تکمیل شد.

الناز شاکردوست بازیگر 
تئاتر شد 

اربعین  آستانه  در  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان 
حضور  با  مراسمی  طی  دارد  نظر  در  حسینی 
سینماگران، شاعران آیینی، مستندسازان، اهالی رسانه 
مرکز مستند سوره  تازه ترین محصول  از  و عالقمندان 
کیاسری  زمان پور  مهدی  ساخته  دل«  »راه  عنوان  با 

رونمایی نماید.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری، این مراسم همراه با بدرقه مسافران پیاده 
سالن  در  آبان   9 شنبه  سه  روز  حسینی  اربعین  روی 

سوره حوزه هنری انقالب اسالمی برگزار می شود.
بر پایه این خبر، این مستند آخرین اثر مهدی زمان پور 
کارگردانی  بهترین  بلورین  سیمرغ  برنده  کیاسری، 
سفر  از  جذاب  روایتی  که  است  فجر  فیلم  جشنواره 
شمالی  نابینای  پیرمرد  اسماعیل«  »مشتی  اربعین 
»مشتی  موفق  مستند  در  را  او  این  از  پیش  که  است 

اسماعیل« دیده بودیم.
زمانپور در این مستند عالوه بر به تصویر کشیدن حال 
و هوای پیاده روی نجف تا کربالی اربعین حسینی، از 
شوخ  و  اسماعیل  مشتی  معنوی  و  روحی  ظرافت های 

طبعی های همیشگی او می گوید.
ورود برای عموم در این مراسم آزاد و رایگان است

رونمایی از مستند »راه دل« 
 روایتی از سفر اربعین

نمایشی  تاالرهای  هفته  این  برنامه   
شد  اعالم  حالی  در  شهر  تئاتر  مجموعه 
تاالرهای  در  جدید  نمایشی  اثر  سه  که 
چهارسو و قشقایی مجموعه تئاتر شهر به 

صحنه می رود.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی 
هفته  این  برنامه  شهر،  تئاتر  مجموعه 
تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در 
حالی اعالم شد که سه  اثر نمایشی جدید 
، سیامک  به کارگردانی سهراب سلیمی 
تاالرهای  در  راحله  شهاب  و  احصایی 
قشقایی ، چهارسو و پالتو اجرا مجموعه 

تئاتر شهر به صحنه می رود.
»بوی خواب« عنوان نمایش جدیدی به 
نویسندگی محمد چرم شیر با بازخوانی 
تام  دیگر«  نوعی  از  »آرامش  نمایشنامه 
روز یکشنبه هفتم  از  استوپارد است که 
سلیمی  سهراب  کارگردانی  به  ماه  آبان 
به  تئاتر شهر  قشقایی مجموعه  تاالر  در 
که  نمایشی  اثر  این  در  رود.  می  صحنه 
از تاریخ یاد شده ساعت 19:۳0 با مدت 
زمان ٧٥ دقیقه و قیمت بلیت 2٥ هزار 
تومان اجرا می شود مسعود دلخواه، قاسم 
بازیگر  عنوان  به  سلطانی  شهره  و  زاره 

حضور دارند.
نمایش »آکواریوم« نمایش جدید دیگری 
مهرک  احصایی،  سیامک  نویسندگی  به 

احصایی  سیامک  کارگردانی  و  قزوینی 
شاکری،  غزل  سیاحی،  کاظم  بازی  و 
روح اهلل حق گوی لسان است که از روز 
یکشنبه هفتم آبان ماه ساعت 19:٤٥ با 
مدت زمان ۶0 دقیقه و قیمت بلیت 2٥ 
هزار تومان در تاالر چهارسو به صحنه می 
رود.در پالتو اجرا نیز بعد از پایان گرفتن 
حامد  کارگردانی  به  »راهمرد«  نمایش 
عنوان  با  جدیدی  نمایش   ، هوشیاری 
 ، فرهنگ  محمود  نوشته  نفر«  سه  »آن 
عباس  بازی  و  راحله  شهاب  کارگردانی 
بابایی و بهروز میرلو از روز یکشنبه هفتم 
آبان میزبان عالقه مندان تئاتر است. این 

اثر نمایشی ساعت 18 با مدت زمان ٥0 
دقیقه و قیمت بلیت 1٥ هزار تومان روی 

صحنه می رود.
عنوان  بشه«  تعبیر  خواب  این  »نذار 
نمایش دیگری به نویسندگی و کارگردانی 
با   18 ساعت  که  است  نصیری  مهدی 
مدت زمان ٧0 دقیقه و قیمت بلیت 20 
هزار تومان در تاالر سایه  به صحنه می 
رود . بهرام تشکر، ترانه کوهستانی، بهروز 
و  جوشنی  رضا  امینیان،  پناهنده،فریبا 
هما پریان هنرمندانی هستند که در این 

نمایش به عنوان بازیگر حضور دارند.
نمایش »پرواز شماره ٧٤٥« به نویسندگی 

هم  پورغالمحسین  مرجان  کارگردانی  و 
و  دقیقه   زمان ٤0  به مدت  ساعت 20 
قیمت بلیت 2٥ هزار تومان در تاالر سایه 
به صحنه می رود. مرجان پورغالمحسین 
بهارلو  بیتا  طاهری،  گلنوش  و  بازیگر 
بازی دهندگان عروسک این اثر نمایشی 

هستند.
و  نویسندگی  به  »ُکُلنل«  نمایش 
کارگردانی خیراهلل تقیانی پور هم ساعت 
19:۳0 با مدت زمان 100 دقیقه با قیمت 
تاالر  در  تومان  هزار   ٤0 تا   20 بلیت 
اصلی به صحنه می رود. در این نمایش 
حقیقت دوست،  شهرام  پاکدل،  حسین 
سیروس  نادری،  اتابک  فرجاد،  مونا 
علی  وحیدنفر،  سلیمانی،  علی  همتی، 
رضا ناصحی، آتیه جاوید، الهه شه پرست، 
آناهیتا  شفیعی،  حسین  جوادپورزند، 
رهامقدم،  سمیراسلیمی،  خسروی، 
ابراهیمی،  میالد  مهری دروی،  محسن 
امیر  توده فالح،  سیامک  محمدشکری، 
بازیگر  به عنوان  باده دست، آیسان حداد 

حضور دارند.
توانند  می  تماشاگران  و  مندان  عالقه 
و  رویدادها  ترین  تازه  از  آگاهی  برای 
اطالعات آثار نمایشی مجموعه تئاتر شهر 
www. با آدرس به سایت این مجموعه 

teatreshahr.com  مراجعه کنند.

اجرای سه اثر نمایشی جدید در تاالرهای مجموعه تئاتر شهر

 یادداشت دولت آبادی
در پی در گذشت درویشیان 

در  دولت آبادی  محمود 
پی درگذشت علی اشرف 
درویشیان متنی نوشت.

در  نویسنده  این 
یادداشتی که در اختیار 
نوشته  گذاشته  ایسنا 
اشرف  علی  است: 
نویسنده ی  درویشیان، 

الیه های  نکبت زده ی  و  تهیدست  مردمان 
اشرف  درگذشت.علی  ما  جامعه ی  ناپیدای 
ما  باستانی در سرزمین  بیمار یک مریضِی 
آنکه روزی- روزگاری  آرزومند  و  بود  ایران 
و  نشد  البته  که  بشود  درمان  بیماری  این 
به نظر می رسد به این زودی ها هم شدنی 
در  خودش  اشرف  علی  البته  بود!  نخواهد 
بیمار  آن  دشواری های  و  زمانه  کشاکش 
شد و چنان سنگین که چون دکتر خسرو 
پارسا- که خداش بدارد- مرا خبر داد بروم 
مرده بود.باوجود  بالینش،علی اشرف تقریباً 
این به گواهی من، دکتر دست به کار بزرگی 
زد که این روزها به آن می گویند« ریسک« 
بدیهی ست آن دقت نظر و عمل مؤثر افتاد 
و علی اشرف بازگشت و آن بیشتر به یک 
اتفاق استثنایی تعبیر تواند شد. وزان پس 
 ( گرامی  دارابیان  شهناز  زیستی  دشواری 
چون  شد؛  چندان  ده  اشرف(  علی  همسر 
تیمار انسانی که قادر نبود خودش را اداره 
کند برای هیچ بانویی آسان نیست و برای 
همه  که  مشکالتی  وجود  با  دارابیان  خانم 

آشناییم چند چندان دشوار بود. 

یادداشت

کمدي-ماجراجویانه  اکران  آستانه  در 
»ثبت با سند برابر است« از پوسترهاي 

این فیلم رونمایي شد.
»ثبت…« را بهمن گودرزي کارگرداني 
آثاري  ساخت  سابقه  پیشتر  که  کرده 
تجاري همچون »شش و بش« و »آتیش 

بازي« را در کارنامه داشته است.
پرلوکیشني  و  پربازیگر  فیلم  »ثبت…« 

مجید  حیایي،  امین  بر  عالوه  که  است 
حمیدي  الهام  ضیغمي،  نیوشا  صالحي، 
مجري  حسني  فرزاد  قریشي،  سحر  و 
شناخته شده تلویزیون هم در آن ایفاي 
نقش کرده است؛ »ثبت…« البته اولین 
تجربه بازیگري حسني نیست و او پیشتر 
در »آمین خواهیم گفت« ایفاگر کاراکتر 

مردي دائم الخمر بود.

پوسترهاي »ثبت 
با سند برابر است« 

رونمایي شد 


