
 اعطای هزارمیلیارد ریال وام با سود یارانه ای
 به صنایع الکترونیک

حمایــت  صنــدوق  مدیرعامــل 
توســعه صنایــع  و  تحقیقــات  از 
الکترونیــک گفت: امســال نزدیک 
به ۱۰۰۰ میلیارد ریال تســهیالت 
با بهــره یارانه ای به فعــاالن حوزه 
الکترونیــک پرداخت خواهد شــد. 
به گــزارش زمان به نقــل ازوزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، علی 
وحدت در بازدید از بیست و سومین 
نمایشــگاه مطبوعات از رشد ۳۰۰ 
برابــری عملکرد ایــن صندوق در 
ســال ۹۴ و ۹۵ نسبت به ۲۰ سال 
گذشته خبر داد و افزود :  با افزایش 

سرمایه جدی که داشتیم توانستیم 
از طرحهای بیشتری حمایت کنیم 
و نمایشــگاه دائمی ازمحصوالت و 
توانمندی هــای صنایع الکترونیک 
راه اندازی و این توانمندی ها را در 
کتاب نماد به چاپ رساندیم.وحدت 
تصریح کرد : امسال در عملکردمان  
رشد ۱۰۰ درصدی را نسبت به سال 
۹۵ دنبــال می کنیم .وی افزود :  با 
رویکرد جدی دولــت درحمایت از 
صنایع دانش بنیــان و صنایعی که 
تولید ثروت دارند فعالیتهای صندوق 

توسعه جدی خواهد داشت.

گزارشی از حال و هوای بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات؛

از حمله ی زامبی ها تا روزنامه ُدزدی در روِز روشن!
اول- یک سری افراد نشسته اند 
پُشِت میزهایشان توی غرفه های 
به جمعیت،  رنگارنگ؛ گاهی رو 
گاهی پُشــت به جمعیت و هر 
کــدام در حاِل جســت وجو در 
اینترنت یا نوشتِن خبر و گزارش 
هســتند. انگار نه انــگار در یک 
محیِط فرهنگی حضور دارند که بر پایه ی تعامل رسانه ها 
با یکدیگر شــکل گرفته. این افراد آن قدر خودشان را از 
مردم و دیگر رســانه ها جدا می دانند که در ُغرفه شــان 
پرنده پَر نمی زند. جرأت نمی کنی نزدیکشان شوی مبادا 

که ترک بردارد چینِی نازِک تنهایی شان!
دوم- ســر و صدای یک عده معتــرض می آید. برخی 
از مردم پالکارد به دســت به ســوی غرفه های خاصی 
حرکت می کنند. اول برای همه جذاب اســت. می َدوند 
سمت شان، فیلم می گیرند. اما پس از مدتی، این اتفاقات 
هم برای خبرنگاران تکراری می شــود و دیگر از غرفه ها 
بیرون نمی روند. توی غرفه ها به طوِر میانگین سه، چهار 
نفر نشســته اند در حاِل َگپ زدن. برخی در حاِل ناهار 
خوردن هســتند و برخی به دوردست ها خیره شده اند. 
برخی هم برای تک و توک بازدیدکننده در حاِل توضیِح 
ســوابِق نشریه شان هســتند. همین طور که نشسته اید 
توی غرفه و به فلسفه ی آفرینش و پس از آن فلسفه ی 
برپایِی نمایشــگاه مطبوعات می اندیشید ناگهان صدای 
پای یک ســری َدونده می آید که با سرعِت نور در حاِل 
حرکت هستند. با خودتان فکر می کنید شاید زامبی ها 
به نمایشــگاه حمله کرده اند! سراسیمه و با کنجکاوی 
جمعیــت را دنبال می کنید. خبرنگاران را کنار می زنید 
تا به مرکِز تجمع برسید! بعد می بینید یکی از مسئوالن 
آن  وسط گیر کرده و خبرنگاران از هر سو او را به سمِت 
غرفه ی خود می ِکشــانند. با مســئول چشم در چشم 
می شوید و فریاِد کمک خواهی اش را از نگاهش احساس 
می کنید، اما دیری نمی پاید و دو ســه نفر شما را کنار 
می زنند تا به ســوژه ی مورد نظر دست یابند و به زور با 

او مصاحبه بگیرند.
سوم- حــدوِد ۲۰ دقیقه است که در یکی از تاالرهای 
گفتگو نشسته ام. دو سه نفر نشسته اند روی صندلی های 
جلو. یک نفر نشســته دو تا صندلی آن طرف تر. بقیه ی 
صندلی ها خالی اســت. موضوعاِت مهمی در تاالرهای 
گفتگو مطرح می شــود اما در عجبم که چرا اســتقبال 
این قدر کم است! سخنران که شروع به صحبت می کند 
آن یک نفر هم که نزدیِک من نشســته، بلند می شود و 
می رود. فقط یک صندلی برای اســتراحت می خواسته 
انــگار. بقیه ی تاالرها و کارگاه هــا هم به همین  ترتیب 
است.  عوضش اگر ســراِغ یک سری غرفه ها بروید که 
قاِب عکس و کادر برای ســلفی گرفتن داشته باشند، با 
استقباِل گسترده ی مردم مواجه می شوید. در ُکل همه 
در حاِل ســلفی گرفتن با لوگوی نشریات هستند بدوِن 

آنکه حتی یک کلمه از مطالِب آن ها را خوانده باشند!
چهارم- تصمیم می گیرم برای تهیــه ی گزارش به 

برخی از غرفه ها ســر بزنم. ضبِط صوت و گوشی ام را 
برمی دارم و چشم می چرخانم که غرفه ی مورِد نظر را 
انتخاب کنم. سالم و علیک می کنم و خودم را معرفی. 
مسئول غرفه شروع می کند به توضیح دادن از سابقه ی 
فعالیت نشــریه. صحبتش را قطع می کنم و از او اجازه 
می خواهم که ضبط را روشــن کنــم. به محِض دیدِن 
دســتگاهِ کوچک، ناگهان برِق ســه فاز از سِر مسئول 
می پرد. به ِمن ِمن می افتد و چهــره اش رنگ می بازد! 
به او اطمینان می دهم که حرف هایش قرار نیست مثِل 
رادیو یا تلویزیون عینا پخش شود! بلکه همه تنظیم و 
مرتب می شود و با شکل و شمایلی مناسب چاپ. اما نه! 
هیچ راهی ندارد. بهانه می آورد و مصاحبه لغو می شود. 
دو سه جای دیگر هم با همین رفتار مواجه می شوم و 
از خود می پُرســم چرا اصحاب رسانه از خودشان هم 
می ترســند؟! وقتی خودشان نمی توانند به همکارشان 
راحت پاســخ بدهند چه انتظــاری از بقیه ی مردم یا 

مسئوالن دارند؟
پنجــم- بنا به دالیلی پیکســلی را که می خواســتم 
بــه مانتویم بزنــم فراموش کردم بیاورم. دوســتم یک 
پیکسل داشــت که رویش نوشــته بود "خبرنگاری"! 
دقیقا هماهنگ با فضای نمایشگاه مطبوعات. آن قدر که 
مردم از من پُرسیدند که این پیکسل های خبرنگاری را 
کجا می فروشند، راجع به روزنامه ها و نشریات راهنمایی 
نخواستند! تصمیم گرفتیم ساِل بعد یک سری پیکسل 
برای فروش بگذاریم توی غرفــه؛ برای جذِب مخاطب 
خیلــی خیلی بیش تــر کمک خواهد کرد تا آراســتِن 

ظاهری و باطنِی غرفه.
ششــم-  دیدِن مردم هم دنیایی دارد برای خودش. 
برخی بسیار پیگیر هستند و ســراِغ آرشیِو رسانه های 
مورِد عالقه شان را می گیرند. برخی به اصرار می خواهند 
فرِم همــکاری پُــر کنند؛ حتــی اگــر آن روزنامه یا 
خبرگزاری نیازی به خبرنگار نداشــته باشد! برخی هم 
احساس می کنند برداشــتِن روزنامه از روی پیشخواِن 
غرفه ها ُجرم اســت؛ چند بار دور و برشان را زیرچشمی 
نگاه می کنند. چند بار نشــریه را ورق می زنند. چند بار 
حالــِت متفکرانه به خود می گیرند و دستشــان را زیِر 
چانه می بَرند و در یک حرکِت بســیار سریع، روزنامه را 
دروِن ساِک دستی خود می اندازند و با باالترین سرعِت 
ممکن در افق محو می شــوند! در حالی که ُجز نشریاِت 
تخصصی، تماِم روزنامه ها و هفته نامه ها به صورِت رایگان 

به عموم ارائه می شود اما ُخب امان از بی خبری...
امــا از حق کــه نگذریم قرار گرفتــن در حال و هوای 
نمایشــگاه مطبوعــات و قــدم زدن در راهروهایی که 
لوگوهای نشریات در سردِر هر غرفه به چشم می خورد 
بــرای خبرنگاران خوشــایند بــود؛ به ویــژه ورق زدِن 
آرشــیوهای قطوِر رســانه های قدیمی با بوی دلنشیِن 
کاغذهای کاهی و دیدِن چهره های برجسته ی رسانه ای 
کشور.در غرفه ی گروه رســانه ای پیام مهمانان ویژه ای 
داشــتیم و توی بســیاری از غرفه ها سرک کشیدیم و 

برایتان گزارشی تهیه کردیم که در ادامه می خوانید.

مستر تیستر آسیا در غرفه ی گروه رسانه ای پیام:
برندسازی شخصی را به آن هایی که اخالق دارند 

توصیه می کنم
چند وقــت پیش بود کــه حمید ســپیدنام یا همان 
مستر تِیستر آســیا در صفحه ی اینستاگرامش پُستی 
به اشــتراک گذاشته بود و انتقاداتی نسبت به رستوران 
سرآشــپز کرج مطرح کرده بود. حاال روز پنج شنبه که 
در بیست و سومین نمایشــگاه مطبوعات حضور یافت 
و مهماِن غرفه ی گروه رســانه ای پیام شــد، از او راجع 

به واکنِش دست اندرکاران رستوران سرآشپز پرسیدیم.
مستر تیستر پاسخ داد: »همیشــه وقتی در صفحه هایم 
در شــبکه های مجازی، از رســتورانی انتقــاد می کنم با 
واکنش هــای متفاوتی مواجه می شــوم که گاهی وقت ها 
ناراحت کننده هم هست. اما خوشبختانه دست اندرکاران 
رســتوران سرآشــپز کرج واکنِش مثبتی نشــان دادند؛ 
از من تشــکر کردند و قول دادند که نواقصی که اشــاره 
کرده بودم، برطرف شود. از همین برخورد مناسب خیلی 
خوشم آمد و امیدوارم وضعیت ارائه ی خدماتشان را ارتقا 
داده باشــند و موفق باشند.«او در خصوِص رستوران های 
اســتان البرز نیــز گفت: »متاســفانه همیشــه کیفیت 
رســتوران ها در شهرســتان ها کمی ضعیف تــر از تهران 
اســت. در کرج به رســتوران های خیلی کمی سر زده ام 
ولی رســتوران پسرخاله ی هشــتگرد را می پسندم و به 
نظرم جزء رستوران های خیلی خوب ایران است.«اگر در 
صفحه ی مستر تیســتر عضو باشید همیشه خبر انتخاب 
رســتوران های برتر همراه با اعطای جوایز را می شــنوید. 
مســتر تیســتر در این باره نیز به پیام آشنا گفت: »سال 
گذشته ۲۰ جایزه به رستوران های برتر اعطا شد و امسال 
بنا داریم همراه با رونمایِی اپلیکیشن مستر تیستر به ۳۰ 
رستوراِن برتر کشور نیز جوایزی اهدا کنیم.«مستر تیستر 
راجع به فاکتورهایی که در امتیازدهی به رســتوران برای 
او و تیمــش اهمیت دارد نیز گفت: »عالوه بر کیفیِت غذا 
و طعِم آن، فاکتورهایی مانند رفتار با مشــتری، چینش 
میز، تمیزی ظروف و ســرویس بهداشــتی و آشپزخانه و 
حتی رفتار مدیر رستوران چه اندازه در جذب و نگه داشتِن 
مشتری اهمیت دارد.«از او پرسیدم که آیا نهادهای نظارتی 
به کیفیت غذای رســتوران ها برای استفاده از تجربیاتش 
ســراغش آمده اند یا خیر. او گفت: »تا به حال که چنین 
اتفاقی نیافته. آن ها کاِر خودشان را انجام می دهند و ما هم 
کاِر خودمان. هرچند انتقادات و خطراِت احتمالی برای ما 
همیشه وجود دارد؛ بارها پس از انتقاد، شیشه ی ماشینم 

را شکسسته اند یا شکایت کرده اند و تهدید. 
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اخبار دروغ نمی تواند نقش متحدان 
آمریکا در 11 سپتامبر را تطهیر کند

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در 
صفحه توئیتر خود در واکنش به اســناد ادعایی 
آمریکا از ارتبــاط ایران با القاعده نوشــت: یک 
رکورد ســخیف از میزان تاثیرگــذاری دالر های 
نفتی؛ اخبار دروغ ســازمان ســیا و بنیاد دفاع از 
دمکراسی با اسناد گزینشی القاعده درباره ایران 
نمی تواند نقش متحدان آمریکا در ۱۱ سپتامبر را 
تطهیر کند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سازمان 
مرکزی اطالعــات آمریکا به تازگی اســنادی را 
منتشــر کرده که مدعی است در جریان عملیات 
ســال ۲۰۱۱ ترور »اســامه بن الدن« بنیانگذار 
القاعده به دســت آورده اســت.در این اوراق که 
هدفــی جز پاک کردن لکه ننگ القاعده از دامان 
متحدان آمریکا را دنبال نمی کند، ادعا شده که 
ایران به این گروه پیشــنهاد حمایت های مالی و 
تسلیحاتی داده اســت.این در شرایطی است که 
برخالف برخی کشورهای منطقه، تهران همواره 
موضع شــفافی در قبال گروه های تروریســتی 

همانند طالبان، القاعده و داعش داشته است.

اتحادیه اروپا خبر داد؛
موگرینی جهت رایزنی درباره 

برجام به آمریکا سفر خواهد کرد 

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در راستای بررسی پاره ای از مسائل از جمله 
توافق هسته ای با ایران به واشنگتن سفر خواهد 
کــرد. به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، فدریکا 
موگرینی، مســئول سیاســت خارجی و نماینده 
ارشــد اتحادیه اروپــا روز دوشــنبه ۶ نوامبر به 
قصد مذاکره دربــاره موضوعاتی مختلف ازجمله 
مناســبات اتحادیــه اروپا و آمریــکا و همچنین 
بررسی برخی مسائل مشترک در حوزه سیاست 
خارجی میان دو طرف از جمله مســاله برجام و 
مسائل مربوط به شــبه جزیره کره به واشنگتن 
سفر خواهد کرد.بر اساس این گزارش، موگرینی 
قرار است در جریان این سفر دو روزه با مقام های 
ارشد دولت آمریکا همچون »مایک پنس«، معاون 
رئیس جمهوری این کشــور به همراه تعدادی از 
رهبران ســنا و مجلس نمایندگان آمریکا مانند 
»پل ریان« ســخنگوی مجلس نمایندگان دیدار 
کند.وب سایت اتحادیه اروپا همچنین با اعالم این 
خبر، سفر موگرینی به آمریکا را فرصتی مناسب 
جهت دیدار وی با »یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی دانسته است.

خروج بیش از یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار زائر از مرزهای کشور

فرمانده قرارگاه اربعین نیروهای مسلح از خروج 
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مرزهای 

کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،  ســردار محســن 
فتحــی زاده امروز  در مــرز مهران با اشــاره به 
مدیریت جمعیت در پایانه های مرزی ســه گانه، 
اظهار داشــت: برابر آمار تا این لحظه بیش از یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مرزهای رسمی کشور 
جهت شــرکت در مراسم معنوی اربعین حسینی 
)ع( از کشــور خارج شــدند.وی ادامه داد:یکی از 
ماموریت های مهم پلیس مدیریت و کنترل الیه به 
الیه جمعیت در پایانه های مرزی بوده و برای این 
کار تمهیــدات و تدابیر خاصی وضع کردیم و هم 
اکنون در تمامی پایانه ها بطور کامل و دقیق اجرا 
می کنیم.وی  با اشاره به ۷ گیت مخصوص کنترل 
جمعیــت در پایانه های مــرزی، افزود:برای این 
منظــور در کنار کنترل مدارک زائران،در ترمینال 
ها و مبداء زائران،پلیس با ایجاد ایستگاه های سیار 
و ثابت در مسیرها و محورهای مواصالتی منتهی 
به استان های ایالم و خوزستان گذرنامه و ویزای 
آنان را کنترل و پس از اطمینان کامل مجوز عبور 
می دهد. فرمانده قرارگاه اربعین نیروهای مســلح 
تاکید کرد:به موجب مقررات و قوانین کشور ایران 
و عراق ،شرط اصلی عبور از مرزهای رسمی داشتن 
گذرنامه معتبر و ویزا بوده و همچنین طبق تفاهم 
نامه صورت گرفته عبور از مرزهای رســمی بدون 
مدارک قانونی ، غیر مجاز اســت و شامل مجازات 
ســنگینی از طرف کشور عراق خواهد شد. سردار 
فتحی زاده در ادامه تصریح کرد:متأســفانه چند 
نفر از هموطنان ما از مرزهای غیر رســمی عبور 
کرده و توسط مأموران کشور عراق دستگیر شدند 
و در بازداشــتگاه به سر می برند و در آینده برای 
آنها حکم صادر خواهد شد. فرمانده قرارگاه اربعین 
نیروهای مســلح  مســتقر در پایانه مرزی مهران 
در پایان گفت:طرح های کنترل جمعیت نســبت 
به ســال های گذشــته موفق تر بوده و موجبات 
رضایتمندی زوار حسینی )ع( شده است و ما هم 
به عنوان خادم زائران مراسم اربعین از همراهی و 

همکاری تشکر و قدردانی می کنیم.

خبر

کالم  نور
نمایشگاه مطبوعات امسال در سایه سکوت؛

جاي خالِي عوام در دورهمي خواص
* الهام آمرکاشی

کاغذ و قلم و اخبار، سال هاي سال است که 
فراخوِر شرایِط اجتماعي سیاسي هر کشور، در 
حال نمایِش مجسمي از فضاي داخلي و حتي 
خارجِي هر جامعه اي اســت و در این میان، 
رســانه ها و مطبوعات که بي شک رکن اوِل 
داد و ستِد اخباري محسوب مي شوند؛ ستون 

محکم و متقِن اجتماع محســوب مي گردند. اگر بخواهیم رسالِت 
خبري که مطبوعاتي ها به عهده دارند را در گوشهء ذهن بگذاریم، 
بســیاري از مردم عادي هم، فارغ از حرفهء کارِي خود، در هر سن 
و ســالي به مرور اخبار و پیگیري بعضي حوزه ها مي پردازند و در 
بســیاري از محافل اداري و میهماني هاي رسمي، اخباِر در صدر، 
بازگو مي شود.در این میان، نمایشگاه مطبوعات که هرساله در بازهء 
زمانِي نسبتا مشخصي برگزار مي شود، فرصت مناسبي است تا در 
گردهمایي فرهنگِي جامعه، حضور عوام و خواص کنارهم دیده شود 
و در بازتاِب بستر فرهنگي جامعه، آیینهء تمام نماي آگاهي باشیم.

هرسال از ورودِي درب نمایشگاه، اقشار مختلف با تأدیب و تفکرهاي 
متفاوت، مشاهده مي شدند که تمایل داشتند، ساعاتي از وقت خود 
را در کنار مطبوعات بگذرانند اما امسال نمایشگاه مطبوعات در خأل 
مردمي در حال برگزاري است که گویا دید و بازدیِد مطبوعاتي ها 

برپاست با مالقاِت وزرا و نمایندگان و خواص.
سکوت نمایشــگاه امسال، چنان فراشمول اســت که گویي بیداِد 
فضاي مجازي که مدتهاست با قلم هاي متفاوت بیان مي شود؛ به 
اوج رسیده و هنوز هم مسئولین فرهنگي که باید زمامداِر معضالت 
و ناهنجارهاي اجتماعي باشــند، تمناي اصالح امور در بزرگتریِن 
رویداد جامعهء فرهنگ مدار را در سر ندارند.در فلسفه هاي متفاوت 
از مشــاهیِر بنام، موضوعات متفاوتي درخصوص تصاویر و تصورها 
وجود دارد، به عقیده “کانت”؛ دســتگاه حسي و ذهني ما به گونه 
اي طراحي شــده که نمودها و پدیدارها را مي شناسد نه »بود« ها 
را. یعنــي ما قادریم جهــان را درک کنیم اما نه آنگونه که در ذات 
واقعي وجود دارند بلکه آنگونه که در دســتگاه حسي ما نمود مي 
یابند. در واقع شــناخت ما از جهان چیزي جز تصویر و تصور ما از 
جهان نیست.حال با این ذهنیت از چنین برداشت هایي مي توان به 
سهولت بر این امر، فائق آمد که تصویر و تصورهاي موجود درذهن 
ما ، نتیجه ي عیني از آنچه حس کرده ایم، اســت و آنچه که ما با 
مطالعه و همنشــیني به دست مي آوریم، نموِد جامع تري در نگاه 
و حِس ما در جهان خواهد داشت.با این تفاسیر، جامعهء کنوني در 
حاِل مشــاهدهء افرادي ســر به پایین و َچشم به گوشي است، که 
دیگــر حتي به خود زحمت نمي دهند از یکي از بزرگتریِن رویداِد 
فرهنگي کشور دیدن کنند.افرادي که به اخبار و فرهنگ و رسانه، 
عالقه اي ندارند و گزینهء مطبوعاتِي ایران در این میان، از بسیاري 
از کشــورها در حد پایین تري، قرار گرفته اســت.در این اثنا، خوِد 
مطبوعاتي ها هم به خود رحم نمي کنند و یکسال در میان رسانه 
ها با جناح هاي متفــاوت، تحریم را بهانه اي قرار مي دهند، براي 
بازگویِي عدم حمایت از ســوي وزارت ارشــاد و در عصر حاضر که 
گفتمان، حرف اول را در اکثر جوامع پیشرفته مي زند؛ ما همچنان؛ 
قبیله اي در مســنِد سکوتي نشسته ایم که میدانیم: آنچه البته به 
جایي نرســد؛ تحریم است.نمایشگاه امسال در ۱۰ گروه اصلي و ۵ 
گروه فرعي در مساحتي بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع برگزار مي شود و 
جاي افسوس که چنین مساحتي براي جانمایِي فرهنگي، فقط به 
دورهمِي خواص اختصاص پیدا کرده که گویي میهمانِي مطبوعاتي 
ها برپاســت و دید و بازدیِد ســفرا و وزرا در غرفه هایي که امسال، 
مذاق آمدن داشتند و شاید سال دیگر دلشان نخواهد  حضور داشته 
باشند. اما انتظار مي رود مسئولین فرهنگي که در رأس قرار دارند، 
با تفکر بیناتري بر این مســأله دقیق شــوند و با مقایسهء کوتاهي 
نسبت به سایر کشــورها، فرهنگ کشور را که در حال افول است، 

نجات دهند. 
elhamamerkashi@ymail.com

آزادی محله غزه شهر القائم از اشغال داعش 

نیروهای مبارزه با تروریســم عراق، محله »غزه« شهرستان القائم 
واقع در غرب االنبار را از اشغال تروریست های داعش آزاد کردند.

به گزارش زمــان به نقل ازایرنا ، نیروهای بســیج مردمی عراق 
)الحشــد الشعبی( در بیانیه ای از آزادی کامل این محله خبرداد 
وگفت که نیروهای مبارزه با تروریسم حمله به منطقه »السکک» 
واقع در شــرق مرکز شهرستان قائم را نیز آغاز کرده اند.نیروهای 
بســیج مردمی عــراق اکنون بــه ورودی محلــه »الکرابله« در 
جنوب شرق مرکز شهرستان القائم رسیده اند.»حیدر العبادی« 
نخســت وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مســلح این کشــور 
پنجشــنبه در بیانیه ای آغاز عملیات آزادسازی شهرستان القائم 
و راوه را بعنوان آخرین پایگاه گروه تروریســتی داعش در عراق 

اعالم کرد.

سرمقاله

رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان 
و دانشجویان تاکید کردند: کوتاه آمدن آمریکا را گستاخ می کند، 

تنها راه، مقابله و ایستادگی است.
بــه گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبــری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
دیروز در دیدار پرشــور هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان، 
نسل جوان را پیشرو و پیشراِن جامعه خواندند و تأکید کردند: این 
نســل خوش اســتعداد و خوش فهم، بی تردید ایران عزیز را با عبور 
از موانع و ســختی ها به نقطه مطلوب خواهد رســاند؛ البته تحقق 
این هدف درخشان، نیازمند »شناخت دشمن اصلی و خبیث ملت 
ایران یعنی امریکا«، »علم آموزی و کار و تالش« و »تقویت ارتباط 
با پروردگار« اســت.در این دیدار که در آستانه یوم اهلل ۱۳ آبان روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تجلیل از شور جوانی و قدرت تحلیل نسل جوان افزودند: طبیعت 
جوان، تحرک و پیشــروی است اما این خصوصیت در کشور ما به 

سّن نوجوانی نیز رسیده است.
ایشان با اشــاره به نمونه هایی از این واقعیت شورآفرین در مراحل 
قبل و بعد از پیروزی انقالب اســالمی، گفتند: در حوادث انقالب، 
نوجوانــان همپای جوانــان وارد میدان مبارزه شــدند و چنان در 
مقابل خباثت رژیم طاغوت ایســتادند کــه روز ۱۳ آبان ۵۷ را به 

نام خود ثبت کردند.رهبر انقالب اســالمی، حضور شــجاعانه در 
صحنه هــای دفاع مقدس را به عنوان نمونه ای دیگر یادآور شــدند 
و افزودنــد: نوجوانان در جنگ تحمیلــی همچون مردان کارآمد و 
رشــید جنگیدند و غوغا کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، نســل 
نوجوان و جوان کنونی را برخوردار از همان امتیازات و ویژگی های 
جوانان نســل انقالب و دفاع مقدس دانســتند و گفتند: بر اساس 
اطالعــات دقیق، امروز جوانان و نوجوانان ما در بخش های مختلف 
حتــی بهتر از جوانان نســل های قبل، مســائل را تحلیل، و عمل 
می کنند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تالش های دشمنان برای 
انحراف نســل های جوان با روش هایی همچون ترویج فحشا، مواد 
مخدر و بازی های گمراه کننده رایانه ای، افزودند: با وجود همه این 
دشــمنی ها، نوجواناِن دهه ی هشتادی که نه امام و انقالب را دیده 
انــد و نه دفاع مقدس را، امروز مفاهیم اساســی انقالب را با همان 
روشن بینی و اقتدار جواِن فهیم اول انقالب، دنبال می کنند.ایشان با 
تأکید بر اینکه دشمنی های زورگویان جهانی تاکنون هیچ تأثیری 
نداشــته و آنها نتوانســته اند هیچ غلطی بکنند، گفتند: بچه های 
عزیز من، شــما نسلی هستید که خواهید توانست با فائق شدن بر 
ترفندهای دشمن و عبور از موانع و سختی ها، این کشور را به نقطه 
اوج و به آرمان های اســالمی و آرزوهای بزرگ ملت برسانید، البته 

تحقق این هدف چند شرط دارد.
رهبر انقالب اســالمی در تبیین ضرورت دشمن شناسی به عنوان 
شــرط اصلی تداوم مســیر تحقق اهداف نظام و ملت خاطرنشان 
کردند: امریکا به معنای واقعی کلمه، دشــمن خبیث و اصلی است 
و این حقیقت نه از سر تعصب و نگاه بدبینانه بلکه ناشی از تجربه، 
فهم درســت مسائل و دیدن واقعیات میدان است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشــاره به ســخنان اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر 
تروریست بودن ملت ایران، افزودند: این حرف ابلهانه نشان می دهد 
امریکایی ها نه فقط با رهبری و دولت ایران دشــمنند بلکه با اصل 
وجود ملتی که خســتگی ناپذیر در مقابل آنها ایستاده، خصومت و 
کینه ورزی می کنند.ایشان با یادآوری سخنان چند سال قبل یکی 
از مســئوالن امریکایی که گفته بود باید ریشه ملت ایران را از بین 
ببریم، افزودند: آنها قادر به درک این حقیقت نیســتند که ملتی با 
چنین ســابقه پربار تاریخی و فرهنگی را نمی توان ریشه کن کرد.

رهبر انقالب اسالمی، خصومت عمیق امریکا با ملت ایران را موجب 

کوری چشِم محاسباتی امریکایی ها و تکرار اشتباهات آنها دانستند 
و افزودند: امریکایی ها از روز اول پیروزی که انقالب یک نهال باریک 
بود، دشــمنی را شروع کردند و امروز هم که جمهوری اسالمی به 
درخت سرسبز و تناوری تبدیل شده، به همان توطئه های بی نتیجه 
ادامــه می دهند چرا که خصومت و کینــه ورزی، آنها را از دیدن و 
درک واقعیات و ارزیابی درست محروم کرده است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با انتقاد از کســانی که معتقدند »در مقابل امریکا، قدری 
کوتاه بیاییم تا دشــمنی آن کم شــود« افزودند: تجربیات تاریخی 
از جمله ماجرای دکتر مصدق نشــان می دهد امریکایی ها حتی به 
کســانی که به آنها امید می بندند، رحم نمی کنند.ایشان در همین 
زمینه افزودند: مصدق برای مبارزه با انگلیســی ها سراغ مذاکره با 
امریکا رفت و به آنها اعتماد کرد اما همین امریکایی ها بودند که ضد 
او کودتا کردند.رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشان 
تأکید کردند: امریکایی ها حتی بــه امثال دکتر مصدق هم راضی 
نمی شوند، آنها نوکر، توســری خور و سرسپرده می خواهند تا مثل 
دوران محمدرضا پهلوی بر کشــور مهم و پرمنفعت ایران حکومت 
کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به دشمنی های مکرر دولت 
امریکا افزودند: االن هم برای خراب کردن نتیجه مذاکرات هسته ای 
یعنی برجام نهایت خباثت را به عمل می آورند.رهبر انقالب اسالمی 
با استناد به این واقعیات افزودند: کوتاه آمدن در مقابل امریکایی ها، 
آنها را َجری و گستاخ می کند بنابراین تنها راه، مقابله و ایستادگی 
است.ایشــان با توصیه مؤکد به دانش آموزان و دانشــجویان برای 
فراموش نکردن دشــمن اصلی یعنی امریکا افزودند: این، شــرط 
اصلِی تداوم مســیر خوش عاقبت آینده کشور است.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای درس خواندن و علم آموزی و کار و تالش دانش آموزان 
و دانشجویان را شــرط دیگر تحقق آینده روشن کشور برشمردند 
و افزودنــد: درس خواندن و علم آموزی باید به ارزشــی واال تبدیل 
شود.ایشــان افزودند: ارتقای سطح علمی کشور، قدرت مواجهه با 
دشمنی ها و عبور از امواج سخت طوفانی را افزایش می دهد، موجب 
استحکام درونی بیشتر ایران می شود و تحقق آرزوهای بزرگ ملت 
را ممکن می سازد.»تقویت ارتباط با خدا« توصیه مؤکد دیگری بود 
که رهبر انقالب اســالمی خطاب به نوجوانان و جوانان بیان کردند 
و افزودنــد: دلهای نورانی و پاک شــما، جلب لطف و فضل الهی را 

آسان تر می کند، قدر این نعمت را بدانید.

رهبرمعظم انقالب: تنها راه، مقابله و ایستادگی است

"کوتاه  آمدن" آمریکا را گستاخ می کند
امام علی )ع(: 

وفاد          اري با خيانت کاران نزد           خد          ا 
نوعي خيانت، و خيانت به خيانت 
کاران نزد           خد          ا وفاد          اري است.

 رسانه ها به مبارزه با فساد
 کمک کنند

صادرات ۳.۶میلیارددالری صنایع 
غذایی، دارویی و بهداشتی تا پایان سال

دبیر شــورای عالی امنیت ملی از رســانه ها 
خواســت به مبارزه به فســاد کمک کنند و 
تاکید کرد: زبان رسانه به عنوان نماینده افکار 
عمومی برای مبارزه با فســاد اثبات شده با 
رعایت قانون و اخالق نباید دچار لکنت شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دریابان علی 
شمخانی دیروز در مراسم اختتامیه بیست 
و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری 
هــا در محل مصالی امــام خمینی )ره( از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، معاونت 
مطبوعاتی و مجموعه رسانه های کشور که 
با تالش و حضور فعال خود موجب شــکل 
گیری و غنای بیســت و سومین نمایشگاه 
مطبوعات به عنوان رخداد فرهنگی و رسانه 
ای منحصــر به فرد شــدند سپاســگزاری 
کرد.وی که چنــد روز قبل نیز بازدیدی از 
نمایشگاه مطبوعات داشت، مجددا از رسانه 
های مســئول و متعهد کشور که در طول 
سالهای پر فراز و نشــیب، همکار و همراه 
تاثیر گذار و ارزشــمندی برای نهاد امنیت 
ملی کشور بودند قدردانی کرد.نماینده مقام 
معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، 
حضور خود در مراســم اختتامیه نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها را تداعی کننده 
ارتباط وثیــق میان رســانه و امنیت ملی 
دانســت و از تاثیر و تاثرات متقابل این دو 
حوزه بر یکدیگر سخن گفت.وی با اشاره به 
شعار بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با 
عنوان »رسانه های آزاد، انسجام اجتماعی، 
پیشــرفت ملی«، ماهیت این شعار را واجد 
اشارات روشــنی از ارتباط رسانه و امنیت 

ملی، تلقی کرد.شمخانی تصریح کرد: بدون 
شک یکی از اصلی ترین مولفه های تقویت 
ساختار سیاســی و همسو کننده مجموعه 
منابع برای تحقق اهداف راهبردی در یک 
کشور موضوع انســجام اجتماعی است.وی 
ادامه داد: توســعه، تعالی و پیشرفت، بدون 
وجود انسجام اجتماعی امکان پذیر نیست 
چراکه فقدان انسجام اجتماعی به هدر رفت 
مهمترین منبع و موتور محرکه پیشــرفت 
یعنی سرمایه های انسانی منجر خواهد شد. 
شمخانی تاکید کرد: در جامعه ای که امکان 
تعالی ســرمایه های انســانی فراهم نباشد 
نمی توان به شکل گیری انسجام اجتماعی 
امیدوار بود چــرا که عقب ماندگی و جهل 
اجتماعی مهمترین مانع برای ایجاد انسجام 
اجتماعی اســت و معتقدیم انسجام بر پایه 
رویکرد و منافع جمعی شکل می گیرد و تا 
زمانی که آحاد جامعه در مسیر تعالی قرار 
نگیرند، هویت ملی و شناخت کافی نسبت 

به منافع ملی ایجاد نخواهد شد.

مدیر کل دفتر صنایــع غذایی ، دارویی و 
بهداشــتی وزارت صنعت،  معدن و تجارت، 
از هدفگذاری صــادرات ۳ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیــون دالری صنایع غذایــی، دارویی و 

بهداشتی، تا پایان سال جاری خبر داد.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، صادقی 
نیارکی گفت: در این زمینه  نسبت به سال 
۹۵ حدود ۲۰ درصد رشد داشته ایم و سال 
گذشته نیز ۲ میلیارد و ۹8۰ میلیون دالر 

صادرات این حوزه محقق شد.
وی افزود : دو رویکرد را در تولید ۴ کاالی 
منتخب که بیشــترین تاثیر را در تامین و 
تولید صنعت غذا دارند و نیز پودر شوینده و 
صنعت دارو دنبال می کنیم.صادقی نیارکی 
ادامــه داد: رویکرد تحریــک تقاضا اولین 
رویکرد  ماست که البته مشمول دارو نمی 
شود و در  این  زمینه بیشتر دنبال صادرات 
و افزایش تولید ناشی از این عامل هستیم.

وی اضافه کرد: در پودر شوینده توسعه بازار 
، مصرف فصلی و توســعه صادرات مد نظر 
هست و با توجه به جایگزینی شوینده های 

مایع ۵ درصد رشد را در این صنعت پیش 
بینی کردیم.همچنین در صنعت روغن نیز 
توســعه صادرات  را در نظر داریم و در این 
صنعت با توجه به صادرات، حدود  ۵ درصد 
رشد نسبت به ســال گذشته در آمارتولید 
هدفگذاری شــده اســت.به گفته صادقی 
نیارکــی، ۵۰ درصد صادرات صنعت غذا و 
دارو و بهداشــتی به کشور عراق انجام می 
شود و در این زمینه از صادرات ۳ میلیارد 
دالری سال گذشته  در این حوزه ، حدود 
۲.۵ میلیــارد دالر به صنعــت غذا مربوط 
بوده اســت  و صنعت آرایشی و بهداشتی  
و دارویــی مجموعا ۵۰۰ میلیون دالر را به 
خود اختصاص داده اســت.وی اضافه کرد 
: حدود ۱۰ هزار بنــگاه اقتصادی فعال در 
صنعــت غذا درکشــورفعالیت می کنند و 
مجموع دیگر بنگاههای فعــال این حوزه 
هزار بنگاه برآورد می شوند.صادقی نیارکی 
ادامــه داد: در زمینــه دارو هم دو رویکرد 
را دنبال می کنیــم مهمترین آن افزایش 
ارزشــی تولید داروها با دو رویکرد حمایت 
از داروهای  نوترکیب و زیست فناوانه و بابو 
تــک که درصد مصرف آن   چه در مصرف 
داخلی و چه ثادرات در حال افزایش است 
، می باشد واستراتژی تولید با مقیاس کم و 
با ارزش افزوده باال نیز مد نظر ماست و رد 
این زمینه چند طرح و شرکت جدید داریم.

 وی تاکید کرد: در داروهای عمومی ارزش 
افزوده باالیــی نداریم و تنها راه حفظ بازار 

خالقیت و نوآوری است.

نشست سه جانبه تهران در مرکز توجه رسانه های جهان
نشســت ســه جانبه رهبران ایران، روســیه و 
جمهــوری آذربایجان در تهران و به ویژه ســفر 
پوتین و دیدارش با مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهوری، توجه رســانه هــای جمعی دنیا را به 
دنبال داشــت و از آن به عنــوان رویداد مهم و 
اثرگذار بین المللی یاد کردند.شبکه های خبری 
یورونیوز، الجزیره انگلیســی، رویتــرز، تارنمای 
روسی اســپوتنیک، خبرگزاری شین هوا، شبکه 
تلویزیونی دویچه وله آلمان، رادیو اروپا، روزنامه 
نیویورک تایمز، تارنمای ای بی ســی نیوز و سی 
ان بی سی نیوزو شبکه خبری فاکس نیوز ازجمله 
رسانه هایی بودند که هریک از زاویه ای به پوشش 
و تحلیل ســفر والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه به ایران پرداختند.به گزارش زمان به نقل 
ازایرنــا، روزنامه نیویورک تایمز به ابعاد گوناگون 
سفر پوتین به ایران و دیدار با مقامات عالی رتبه 
ایران پرداخت و نوشــت: والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روســیه، روز چهارشنبه پس از آن که 
دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا، مجددا 
پایبندی ایــران را تائید نکرد، اکیــدا از ایران و 
توافق هسته ای آن با قدرت های جهانی حمایت 
کرد و گفت: مســکو مخالف هر گونه تغییر یک 

جانبه توافق اســت.بر اساس گزارش این روزنامه 
آمریکایی، پوتین برای مذاکرات ســه جانبه بین 
جمهوری آذربایجان، ایران و روســیه که عمدتا 
بر توســعه مسیرهای جاده ای و خطوط ریلی با 
کشورهای همسایه در دریای خزر تمرکز داشت، 
سفر یک روزه ای به تهران داشت.نیویورک تایمز 
تصریح کرد: والدیمیــر پوتین رئیس جمهوری 
روســیه، روز چهارشــنبه گفت که وضعیت در 
سوریه و مذاکرات صلح برای حل بحران، مثبت 
به نظر می رسد.رویترز دیگر رسانه آمریکایی بود 
که به بیانات حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روســیه پرداخت. در این خبر 
آورده شــده است: آیت اهلل علی خامنه ای رهبر 
عالی ایران بــه والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روســیه گفت که تهران و مسکو نیاز به تقویت 
همکاری برای انزوای ایاالت متحده و بازگرداندن 

صلح به خاور میانه دارند
رویترز به نقل رهبر معظم انقالب اسالمی نوشت: 
همــکاری مســکو و تهران می توانــد آمریکا را 
منزوی کند.شــبکه یورونیوز نیز با بیان اینکه ' 
تهران و مسکو حامیان اصلی بشار اسد در سوریه 

هســتند' به حضور رئیس جمهوری روسیه در 
تهران پرداخت و نوشــت: پوتین با سفر خود به 
تهران به دنبال توسعه روابط نزدیک تر با تهران 
در راستای ضدیت با آمریکا است. تهران در مسیر 
مواجهه خود با دولت ترامپ، مســکو را متحدی 
جدی برای خود می داند.خبرگزاری اسپوتنیک 
نیز به ابعاد حضور رئیس جمهوری روســیه در 
تهران پرداخت و نوشــت: دیدار والدیمیر پوتین 
با آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی بخش 
مهم ســفر رئیس جمهوری روســیه را تشکیل 
می داد که از پیشتر از سوی دیمیتری پسکوف 
سخنگوی کاخ کرملین اعالم شده بود.این رسانه 
روسی دیدار پوتین با مقام معظم رهبری را مهم 
ارزیابی کرد و افــزود: در دیدار رئیس جمهوری 
روسیه با رهبر انقالب اسالمی که پس از مالقات 
با رئیس جمهوری اســالمی ایران انجام گرفت، 
موضوع هــای مهمی همچون ســوریه و اوضاع 
منطقه در دســتور کار قرار داشــت. در گزارش 
اسپوتنیک آمده است که اجالس سران روسیه، 
ایران و جمهوری آذربایجان پس از این دو دیدار 
مهم پوتین با سران ایران انجام می گیرد که در 
آن موضوع های همکاری های اقتصادی و طرح 

های زیربنایی در عرصه های مختلف و همکاری 
در عرصه انرژی مورد بررسی قرار می گیرد.رویترز 
نیز در این خصوص به مفاد بیانیه مشترک امضا 
شده از سوی ایران، روسیه و آذربایجان پرداخت 
و نوشت: سه کشور شرکت کننده در نشست سه 
جانبه تهران بر پایبندی همه طرف ها به توافق 
هسته ای ایران تاکید کردند.شبکه الجزیره قطر 

با تاکید بر اینکه 'تحوالت ســوریه' و ' مســائل 
امنیــت منطقه ای' محور دیدار پوتین و مقامات 
ایران بوده اســت، نوشــت: از نگاه ایران، داشتن 
متحدی کــه در معادالت جهانی ضریب نفوذ به 
مراتب بیشــتری دارد، واجد ارزش راهبردی بی 
پایانی است؛ خاصه آنکه روسیه متحدی است که 

از نگاه تهران، قابل اعتماد است.



اخبار3

روسیه و مسئله روابط استراتژیک
*حسام الدین واعظ زاده 
 فروش سالح های پیشــرفته S400 از سوی روسیه به عربستان 
کشوری که با ســالح های آمریکایی و اروپایی هر روز تجهیز می 
شــود چه تاثیری جز ایجاد عدم توازن قدرت نظامی به نفع رقبای 
منطقه ای ایران می تواند داشته باشد. در روابط روسیه و ایران اگر 
خط قرمزهای ایران رعایت نشــود مسکو نمی تواند بدون همراهی 
ایران در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه ورود و حضوری آسوده 
داشــته باشد.در ســالها قبل، زمانی که تزدکترای خود را در حوزه 
نظریــه های روابط بین الملل با مطالعه موردی سیاســت خارجی 
روسیه تکمیل می کردم از عمق سیاست های داخلی و بین المللی 
روسیه: این همسایه پهناور و بزرگ شمالی اطالعات بسیاری یافتم.

به یاد دارم در آخرین روز ســال ۱۹۹۹ و شــب " ایو" کریسمس 
هزاره ســوم، آقــای بوریس یلتســین در اوج بیماری از ریاســت 
جمهوری استعفا داد و آقای پوتین که چند ماهی به پست نخست 
وزیری رســیده بود به عنوان کفیل ریاست جمهوری معرفی شد 
و بعد در انتخابات ســال ۲۰۰۰ رسما ریاست جمهوری روسیه را 
بدســت گرفت. از آن زمان نزدیک به ۱۷ ســال می گذرد. پوتین 
ازهمان ســال بدنبال اعاده ی حیثیت و تحکیــم جایگاه جهانی 
و اعتبار از دســت رفته روســیه پس از فروپاشی شوروی در قبال 
آمریکا و اروپا بوده اســت. دانشمند غربی آقای فرانسیس فوکویاما 
در کتاب "پایان تاریخ " فروپاشــی شوروی را پیروزی کاپیتالیسم 
بر کمونیســم خوانده بود. اما در مورد روابط ایران و روسیه دیدگاه 
های مختلفی در هر دو کشــور وجود دارد. آنچه مسلم است ایران 
نباید به هیچ قدرتی در منطقه و جهان اعتماد داشته باشد و همه 
تخم مرغ هایش را درسبد یک قدرت جهانی بگذارد. زیرا مسئله بی 
اعتمادی به کشورها در عرصه روابط بین الملل به یک اصل تبدیل 
شــده است. کشورها براســاس منافع ملی و شخصی رهبرانشان و 
نیز به میزان عمل کشــور مقابل به تعهدات مکتوب و رسمی خود 
ادامه می دهند. روســیه هم، شــامل همین اصل بی اعتمادی می 
شــود. البته مسئله اعتماد در روابط بین الملل بدرستی و کامل در 
ایران تعریف و تحلیل نشده است. اینکه می گویند نباید به آمریکا 
اعتماد کرد اگر از کسی که عمری در نظریه های روابط بین الملل 
گذرانده است، بپرســید خواهد گفت: اعتماد در عرصه بین الملل 
اصال جایگاهی همچون اعتمادی که ما در روابط با همسایه  خود و 
در زندگی روزمره داریم نیست. مسئله اعتماد در عرصه بین المللی 
از سوی برخی از سیاستمداران ایرانی براساس همان برداشت های 

عادی و روزمره اجتماعی متصور است.
 "اعتماد متقابل" بطور نسبی در "روابط استراتژیک" میان کشورها 

شکل می گیرد. اما آیا روابط ایران و روسیه "استراتژیک" است؟
روابط روسیه و ایران در مقایسه با روابط روسیه  با همسایگان ایران، 
یعنی عربستان، ترکیه، هند و پاکستان، الاقل بر اساس تصور رهبران 
و دولتمردان دو کشور "استراتژیک" است. بنابراین، آقای پوتین باید 
در نظر داشته باشند با توجه به سابقه تیره و تار تاریخ روابط گذشته، 
روسیه باید با توجه و تامل الزم ویژه، مالحظات اقتصادی، سیاسی و 
امنیت-نظامی ایران را در روابط خود با عربستان و همسایگان ایران 
که همه از حامیان استراتژیک آمریکا هستند مد نظر قرار دهد.فروش 
ســالح های پیشرفته S400 به عربستان کشوری که با سالح های 
آمریکایی و اروپایی هر روز تجهیز می شــود چه تاثیری جز  ایجاد 
عــدم توازن قدرت نظامی به نفع رقبــای منطقه ای ایران می تواند 
داشته باشد. در روابط روسیه و ایران اگر خط قرمزهای ایران رعایت 
نشود مسکو نمی تواند بدون همراهی ایران در آسیای مرکزی، قفقاز 

و خاورمیانه  ورود و حضوری آسوده داشته باشد.
ایران مالحظات روسیه را چه بسا بیش از حد معمول مد نظر داشته 
اســت" برای مثال، تهران از سیاست مسکو در آسیای مرکزی بویژه 
در تاجیکستان، و اروپای شرقی  شامل اوکراین، بالروس، گرجستان 
و... و مخالفت با انقالب های رنگی در کشــورهای CIS اقدام کرده 
اســت.  ایران در راستای پشتیبانی از سیاست شرق: روسیه- چین، 
پا به پای پانزده جمهوری شــوروی سابق، هنوز استقالل جمهوری 
مسلمان نشین کوزوو را برسمیت نشناخته و اجازه تاسیس سفارت 
در تهران را نداده اســت، در حالیکه همه کشورهای غربی و اروپایی 
و بسیاری از کشورهای آسیایی و اسالمی از جمله ترکیه، پاکستان، 
عراق، مصر، اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس به مبادله سفیر با 
کوزوو اقدام کرده اند. تالش های سیاسی و نظامی روسیه در کمک 
به اقدامات وحشــیانه صربها علیه مسلمانان کوزوو هنوز درخاطرها 
باقی مانده است.انتخاب های ایران نیز در روابط بین الملل بسیار زیاد 
و متنوع است. ایران در سال های اخیر بسیاری از مالحظات سیاست 
خارجی و امنیتی روســیه را رعایت کرده اســت.  ایران امتیازهای 
زیادی در اقتصاد و تجارت داخلی خود برای بخش خصوصی و دولتی 
روســیه اختصاص می دهد. قرارداد چند میلیاردی ساخت نیروگاه 
های هسته ای جدید از این نوع اقدامات استراتژیک و دوستانه ایران 
محســوب می شود. اما ســرمایه گذاران و تجار ایرانی در روسیه با 
مشــکالت عدیده و نیز عدم تامیــن و تضمین امنیت های ضروری 
از ســوی دولت روســیه مواجه اند. چه زمانی می بایســت باالخره 
بخش های دولتی روسیه شامل بانک ها، بنگاه های اقتصادی و امور 
خدماتی برای ارائه تســهیالت مناسب و خاص و همکاری محترمانه 
با ایرانیان توجیه و تجهیز شوند؟ این در حالی است که تاثیر تحریم 
های آمریکا  بر روابط  تجاری دو کشور همچنان سایه انداخته است.  
بخش دولتی و بویژه بخش خصوصی و ثروتمند روســیه با  گرایش 
غرب گرایانه عمدتا بدنبال روابط اقتصادی با کشــورهای غربی و از 
جمله گسترش روابط تجاری با ترکیه است تا ایران! آقای پوتین چه 
تدبیر و برنامه ای برای رونق بخشیدن به روابط تجاری بخش دولتی 
وخصوصی روســیه با ایران دارد؟ با توجه به اعتماد مستمر ایران به 
روســیه و اعتقاد دولتمردان دو طرف به وجود "روابط استراتژیک" 
میان دو کشــور، آقای پوتین باید تالش کند تعهدات سیاسی و بین 
المللی مســکو با تهران را عملی و اجرایی نماید. آیا روسیه در دوره 
۶ ســاله ریاست جمهوری جدید آقای پوتین )از سال آینده( خواهد 
توانست ســطح روابط اقتصادی و سرمایه گذاری خود با ایران را در 

حد و اندازه یک شریک استراتژیک واقعی افزایش دهد؟

 حمایت ایران
 از دولت ائتالفی در لبنان 

»علی اکبر والیتی« مشاور بین الملل رهبر معظم 
انقالب در دیدار با »ســعد الحریری« نخست وزیر 
لبنان گفت: ایران از دولت ائتالفی در لبنان حمایت 
می کند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مشاور بین 
الملــل رهبر معظم انقالب و نخســت وزیر لبنان 
در این دیدار که در مقر نخســت وزیری لبنان در 
بیروت برگزار شد، بر گسترش روابط بین تهران و 
بیروت تاکید کردند. علی اکبر والیتی بعد از دیدار 
با نخســت وزیر لبنان، این دیدار را خوب و ارزنده 
توصیــف کرد و گفت: رابطه ایــران و لبنان رابطه 
ای ســازنده است و ایران همواره از استقالل لبنان 
حمایت می کند. مشاور رهبر معظم انقالب پیروزی 
های اخیر لبنان برابر تروریســت های تکفیری را 
تحســین برانگیز خواند و آن را بــه دولت، ملت، 
ارتش و مقاومت لبنــان تبریک گفت. وی تصریح 
کرد: گروه های تروریستی تکفیری در منطقه مورد 
حمایت آمریکا هستند. والیتی وجود دولت ائتالفی 
متشــکل از 8 مارس و ۱۴ مارس را موفقیتی برای 
همه دانســت و گفت: من در دیــدار با الحریری 
در جریان گزارش اقدامــات دولت لبنان در ثبات 
بخشــی به لبنان و مبارزه با گروه های تروریستی 
قرار گرفتم، موفقیت دولت لبنان در مقابله با گروه 
های تروریســتی نیز شکست های اخیر تروریست 
ها در ســطح منطقه دستاوردی برای همه منطقه 
بــه ویژه برای محور مقاومت اســت و ایران از این 
تدابیر حمایت می کند. علی اکبر والیتی مشــاور 
بین الملل رهبر معظم انقالب اســالمی به منظور 
شرکت در نشست اتحادیه جهانی علمای مقاومت 
و نیز دیدار با مقام های لبنان وارد این کشور شد.

سیزدهم آبان، روز نمایش 
»غـیـرت انـقـالبـی« 

 شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی به مناسبت 
ســالگرد تسخیر النه جاسوســی آمریکا، بیانیه ای 
صادر کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، شــورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی به مناســبت روز ۱۳ 
آبان، ســالگرد تسخیر النه جاسوسی آمریکا، بیانیه 
ای صادر کــرد.در این بیانیه آمده اســت: با ادامه 
روند ادبیات زشــت، اهانت آمیز و زورگویانه و خوی 
اســتکباری و اســتعماری دولت مردان آمریکا در 
مواجهه با ملت شــهیدپرور و استکبارســتیز ایران 
همچنان آمریکا را شــیطان بزرگ و دشمن شماره 
یک خــود و بلکه جامعه بشــری و صلح و امنیت 
جهانی می داند.یوم اهلل ســیزدهم آبــان، بر تاریخ 
معاصر ایران و حتی تاریخ نهضت های آزادی خواه و 
آزادی بخش جهان و منطقه به ویژه در مقطع زمانی 
اخیر و انتشار امواج خروشان بیداری اسالمی ملت ها 
و جوامع در مسیر استکبارستیزی و مبارزه با ظلم 
و طاغوت تأثیراتی عمیق و نقشی شگرف و ماندگار 
داشته است.آنچه ســیزدهم آبان ترسیم می کند؛ 
صرفاً یک رویداد تاریخی نیســت بلکــه واقعه ای 
تاریخ ساز، ماندگار و تأثیرگذار است که در هر کدام 
از رخدادهای آن، مصادیقی از پایداری، فداکاری و 
مقاومت اسالمی و بیداری جهادگونه علیه طواغیت 
و استکبار و نظام سلطه ملت مجاهد و جوانان رشید 
و غیور ایران اســالمی و الگویی عملیاتی و جهانی 
در مبارزه علیه قدرت های شــیطانی و استکباری 
اســت. وقایعی که هر یک به تنهایی می تواند منشأ 
تــداوم حرکت عظیم نهضت و انقالب اســالمی و 
ظلم ستیزی، نفی نظام های ســلطه و آرمان گرایی 
نســل های متعهد و مؤمن این ســرزمین در بستر 
تاریخ فرداهای این کشــور قرار گیرد.سیزدهم آبان 
ماه در حافظه تاریخی ملت بزرگ و شــجاع ایران 
اســالمی نقطه عطفی در جهت سرعت بخشــیدن 
به روند شــکل گیری، تداوم، اســتمرار و بالندگی 
انقالب اسالمی است و برجسته ترین ویژگی آن در 
مبارزه مستمر ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی 
با استبداد و اســتعمار داخلی، استکبار و استثمار 
خارجی و عدم اعتماد به شــیطان بزرگ، آمریکای 
مستبد است.برگزاری با شــکوه و حماسی مراسم 
تظاهرات سراسری ضد استکباری یوم اهلل سیزدهم 
آبان، حرکت در مسیر راه و منش حضرت امام)ره( 
و پیروی از منویات امام المسلمین حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای است که همواره بر عدم اعتماد 
به سردمداران شیطان صفت آمریکا را گوشزد کرده 
انــد و حفظ و ارتقای قدرت نــرم نظام در مواجهه 
مناســب تر با جهان و باال بردن قــدرت چانه زنی 
قوی تر دستگاه دیپلماســی کشور خواهد بود و در 
همین راستا بایســتی همه دستگاه ها و مسئولین 
در کنار ملت بزرگ ایران اسالمی تمام تالش خود 
را معطوف برگزاری هر چه با شــکوه تر مراسم ضد 
استکباری یوم اهلل سیزدهم آبان کنند که شکوه این 
مراسم نشان از اقتدار، اتحاد و وحدت ملی و عظمت 

ایران اسالمی خواهد داشت.

یادداشتخبر

خطیــب این هفته نماز جمعه تهــران، با بیان 
اینکه همراهــی اروپا با آمریکا نشــانه خیانت 
است، گفت: چه بســا به عنوان سفر تجاری به 
ایران می آیند اما جاسوســی باشــند در لباس 

تجارت؛ لذا مسئوالن هوشیار باشند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل موحدی 
کرمانی خطیب نماز جمعه تهران، با اشــاره به 
روز مبارزه با استکبار جهانی اظهارداشت: مبارزه 
با طاغوت، مقاومت در مقابل دشمن، ایستادن 
در مقابل توطئه های آمریکا و باالخره سعی در 
اینکه توطئه ها خنثی گردد فقط یک مســئله 
سیاسی نیست هم سیاسی است و دینی است. 
چراکه این مسئله در دین ریشه دارد.وی افزود: 
تمام پیامبران مامور شــدند برای پیاده کردن 
دو مســئله در میــان پیروان؛ یکــی توحید و 
دیگر تسلیم نشــدن در مقابل طاغوت.آیت اهلل 
موحدی کرمانی افزود: ســکوت و بی اعتنایی 
در مقابل طاغوت فســاد را گسترش می دهد. 
آنانکه در مقابل طاغوت حساســیت ندارند باید 
بدانند این امر زمینه فساد را با طاغوتیان فراهم 
می کند لذا اینان در تمام این فســادها شریک 
و سهیم هســتند.خطیب این هفته نماز جمعه 
تهــران، با بیان اینکه آمریــکا در راس جنایت 
ها قراردارد، گفت: به اروپــای همراه با آمریکا 
هــم نمی توان خوش بین بــود و این همراهی 
خودش نشــانه خیانت اســت. مسئولین توجه 
داشته باشــند، کشــورهای اروپایی که همراه 
با آمریکا هســتند آنها را هم دشــمنان خود و 
دشــمنان انقالب می دانیم.وی ادامه داد: چه 
بســا به عنوان ســفر تجاری به ایران می آیند 
اما جاســوس باشــند که در لباس تجارت می 
آیند؛ لذا مســئولین باید مراقب باشند. آنان با 
لبخند می آیند جلــو و می گویند با همکاری 
هم می خواهیم مشــکالت را حل کنیم اما به 
دنبال حل مشکالت خود هستند و باید دست 
چدنــی آنان را دید. لذا مســئوالن باید بیدار و 
هوشیار باشــند. دشــمنان غیظ و دشمنی را 
زیر لبخند پنهان کرده اند. آنان از دســت نظام 
عصبانی هستند که باید بگوئیم عصبانی باشند و 
بمیرند از این دشمنی.آیت اهلل موحدی کرمانی 
گفت: ممکن است پیشنهاد آنها در ظاهر خوب 
باشد اما درون را بنگرید. چه بسا پیشنهاد صلح 

می دهد کــه ما را غافل کند.وی با اشــاره به 
سیاست های ابلهانه ترامپ گفت: قبلی ها هم 
همین گونه بودند اما این حرکت ابلهانه ترامپ 
مشــخص کرد که اینها به دنبال چه هســتند.

خطیب ایــن هفته نماز جمعه تهــران، با این 
هشدار که مبادا در مقابل دشمن حالت انفعال 
به خود بگیرید، گفت: باید توطئه دشمنان را به 
خوبی بشناســید و قبل از آنکه بخواهند اقدام 
کنند مقابلــه کنید.وی ادامه داد: آمریکا هر جا 
منافعش در خطر باشد فوراً تعهداتش را زیر پا 
می گذارد و مرحبا به رئیس جمهور کشــورمان 
که صریحاً گفت عجیب اســت که آمریکایی ها 
می گویــد بیایید دوباره مذاکــره کنیم.آیت اهلل 
موحــدی کرمانی خطاب به دولتمردان آمریکا، 
گفت: نامردها! شما تعهداتتان را زیر پا گذاشتید 
حال می گوییــد دوباره مذاکره کنیم؟ در حالی 
که قرآن تکلیف ما را با این مســتکبران متکبر 
در سوره کافرون روشن کرده است که بر اساس 
آن ما و مستکبران در دو فضای متفاوت هستیم 
زیرا ما به دنبال فضیلت، تقوا، انسانیت و خدمت 
به خلق هستیم اما آنها به دنبال کشتار و ضربه 
زدن به خلق هستند، پس آب ما و آنها در یک 
جوی نمــی رود.وی در ادامه با ذکر اینکه طبق 
وعــده قرآن زمانی که باطل از حق ضربه خورد 
دیگر باقی نمی ماند، اظهار داشــت: مگر کسی 
باور می کرد که شاه ایران به این سادگی از بین 

برود؟ می گفتند او پشــتوانه جهانی دارد اما با 
حرکت مردم نابود شد.امام جمعه موقت تهران 
خطاب به رئیس جمهــور آمریکا، گفت: آقای 
ترامــپ! منتظر روز نابودی باطل باش در حالی 
که حق ماندنی است و درخت آن در هر فصلی 
میوه خواهد داد. وی در خطبه دوم نماز جمعه 
با اشاره به اجالس سه جانبه تهران بیان داشت: 
این اجالس دستاوردهای خوبی داشت که اولین 
آن تحکیم هر چه بیشــتر روابط بود. دوم آنکه 
قدرت ایران مورد اعتراف دشــمنان و دوستان 
قرار گرفت.آیت اهلل موحدی کرمانی افزود: آنچه 
که در ایــن دیدار موج می زد احترام پوتین به 
جمهوری اســالمی ایران و شخص رهبری بود. 
از آنجایی که این مذاکرات را مشروحا از سیما 
دیدید نیازی به تکرار نیست.وی با اشاره به روز 
نوجوان و روز دانش آموز گفت: شهادت نوجوان 
۱۳ ساله محمدحسین فهمیده در پیش است. 
عزیزی که در این ســن کاری کرد که امام ما 
گفت رهبر ما این نوجوان ۱۳ ساله است. انقالب 
ما فهمیده ها و حججی ها ساخته و جوانان ما 
استعداد دارند که به این مقامات عالیه برسند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران، خطاب به 
مسئوالن مدارس و دانشگاه ها گفت: آقایان این 
مغزها امانت های خدا نزد شماســت. اهمیت 

امانت را فراموش نکنید.
وی خطاب به مسئوالن گفت: برای رضای خدا 

ایــن انقالب را حفظ کنیــد، بگذارید که مردم 
متوجه شــوند که خدمتگزار هستید. به آنهایی 
که پول هایشان را گذاشتند و امروز سرگردان 
هســتند بیشتر برســید. حقوق بعضی افراد را 
در حد ۱۷ میلیارد رســاندید بسیار خوب، اما 
کسانی که در زیرزمین دارند زندگی می کنند 
به فکر حقوق او هم هستید؟ به فکر بیچارگان 
هســتید؟ آنهایی که نمی توانند نسخه شان را 
بگیرند و نمی توانند خانه ولو اجاره ای داشــته 
باشــند.آیت اهلل موحدی کرمانی با بیان اینکه 
ظلم کــردن و به داد مظلوم نرســیدن در حد 
سطحی هم باشد خطر است، گفت: فقط مبارزه 
با داعش مبارزه با ظلم نیست باید به داد مظلوم 
هم رســید.وی با یادآوری ســالروز به شهادت 
رسیدن قاضی طباطبایی اولین شهید محراب 
و حمله دژخیمان رژیم پهلوی به دانشــجویان 
در ســال ۵۷ گفت: الزم می دانم به برادر عزیز 
و گرانقدرم سردار رشید اسالم یار و یاور امام و 
رهبری بازوی توان انقالب و خوار چشــم اعدا 
حاج قاسم سلیمانی درگذشت والد مکرم شان 

را تسلیت بگویم.
وی با بیان اینکه شهدای ناجا بعد از اقامه نماز 
عصر  در نمازجمعه تشییع خواهند شد ،گفت: 
این شــهدا ۲۹ ســال قبل در منطقه عملیاتی 
دهلران با لب تشــنه شهید شدند. امروز نیروی 
انتظامی خوب فعال اســت و جای افتخار برای 
ملت است. نیروی انتظامی، سپاه، ارتش و بسیج 
همــه اینها مایه ای افتخار برای ما هســتند و 
خاک بر ســر آنهایی که ارزش خدماتی اینها را 
نشــناختند و خاک بر سر آمریکا که می گوید 
ســپاه یک تروریست اســت.خطیب این هفته 
نماز جمعه تهران، تاکید کرد: ســپاه یعنی این 
ملت، خداوند ان شــا اهلل تروریست ها را که در 
راس آنها آمریکاست نابود کند.آیت اهلل موحدی 
کرمانی با اشــاره به خدمات نیــروی انتظامی 
گفت: آنها در شهرها امنیت را تامین می کنند 
و ایــن امنیت نعمت بزرگی اســت. در مناطق 
جنگی غرب و جنوب حضور داشتند و امروز هم 
در مقابل اشرار فعالند و هنوز شهید می دهند 
و در شهادت به روی آنها باز است. عزت را برای 
این نیروی مسلح و سایر نیروها از خدای متعال 

مسالت می کنیم.

آیت اهلل موحدی کرمانی: مسئوالن هوشیار باشند

همراهی اروپا با آمریکا نشانه خیانت است

بنــا بر اعالم برخی منابع آگاه دولت ترامپ 
تنها ساعاتی پس از سخنرانی شدیداللحن 
رییس جمهور آمریکا علیه ایران ســازمان 
ملل، حســن روحانی درخواســت ترامپ 
برای مذاکره مستقیم از طریق میانجی گری 

فرانسه را رد کرده است.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، روزنامه 
واشنگتن پست در گزارشی نوشت: در روز 
ســخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی 
ســازمان ملل ۱۹ سپتامبر رکس تیلرسون 
وزیــر خارجــه آمریکا از امانوئــل ماکرون 
رییس جمهور فرانســه خواسته است تا از 
طریق میانجی گری او یک مذاکره مستقیم 
میان ترامــپ و روحانی انجام شــود.یک 
مقام دولتی آمریکا در این باره به واشنگتن 
پست گفت که فرانسه پس از مطرح کردن 
درخواست آمریکا با ایران، اعالم کرده است 
که طرف ایرانی پاسخ منفی صریح خود را 
در این بــاره اعالم کرده و علت آن را جدی 
نبودن کافی آمریکا دانســته است.بنابر این 
ادعــا، ایرانی ها این موضــوع را یک »حقه 

این گزارش،  بر  آمریکایی« دانســته اند.بنا 
دونالد ترامپ پیش تر در نشســتی در ماه 
جــوالی اعالم کرده بود که مایل اســت با 
برخــی رهبران از جمله کیــم جونگ اون 
رهبر کره شمالی و والدیمیر پوتین به طور 
مســتقیم گفت وگو کند اما به نظر می رسد 
که شــانس گفت وگو مستقیم او با روحانی 
بســیار ناچیز باشد چرا که ترامپ خواستار 
اصالح برجام اســت در حالی که طرف های 
دیگر به شدت با این اصالح مخالف هستند.

بنا بر گفته این مقام دولتی آمریکا، پیش از 
مطرح شدن این درخواست، آمریکا از سوی 
تیلرسون ایده کلی گفت وگوی مستقیم با 
روحانــی را در دیدار خود با رییس جمهور 
فرانســه مطرح کرده است.او در دیدار خود 
با ماکرون گفت که با توجه به اینکه فرانسه 
رابطه خوبی با ایران دارد آیا امکان دارد که 
شــما از این ارتباط خود با ایران اســتفاده 
کنید و تمایل آن ها را برای مذاکره با آمریکا 
بسنجید؟ ماکرون نیز در پاسخ گفته است 

که تالش خود را انجام خواهد داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در 
چند وقت آینده مذاکراتی را درباره راه اندازی 

بورس ارز با بانک مرکزی خواهیم داشت.
به گزارش زمان به نقل از صدا و ســیما ؛ 
شاپور محمدی گفت: در حال حاضر بورس 
ارز به تصویب شورای عالی بورس رسیده 
و تنها تایید نهایی بانک مرکزی باقی مانده 
است؛ بر این اساس، بانک مرکزی موافقت 
کلی خود را در زمینــه راه اندازی بورس 
ارز ابالغ کرده است اما اکنون در خصوص 

زمان اجرایی آن تردیدهایی وجود دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
بانک مرکزی تالش های بســیاری را در 
این زمینه انجام داده اســت که امیدواریم 
هر چه زودتر شــاهد راه اندازی بورس ارز 
باشــیم.محمدی همچنین درباره آخرین 
تصمیم راه انــدازی صندوق ارزی در بازار 
ســرمایه نیز گفت: برای آغاز بکار صندوق 
هایی ارزی در بــورس هیچ مانعی وجود 
ندارد و بزودی شــاهد شــروع به کار این 
صندوق ها در بــورس خواهیم بود.رئیس 

ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
اینکه پارســال تامین مالی بسیار مناسبی 
از طریــق بازار ســرمایه صــورت گرفت، 
از محل های  تامیــن ســرمایه  گفت:این 
متنوعی مثل افزایش سرمایه، اوراق سلف 
بورس کاال، انتشــار انواع اوراق و پذیرش 
شــرکت ها صــورت گرفته است.شــاپور 
محمــدی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو 
یکی از صنایع پیشرو در بازار سرمایه است 
، گفــت: ایران  خودرو و ســایپا به  عنوان 
۲ قطب بزرگ صنعت خودرو در کشــور، 
سال های گذشته حضور بسیار مناسبی در 
بازار داشتند و می توانند تامین مالی بسیار 
مناســبی را از طریق انتشــار اوراق انجام 
دهند.سخنگوی ســازمان بورس، با اشاره 
به امکان بســیار مناسب بورس کاال برای 
عرضه خودرو، افزود: بــا توجه  به امکانی 
که بورس کاال فراهم آورد، سراتو به عنوان 
اولین خودرو در بورس کاال عرضه شــد و 
قرار است دنا نیز به عنوان دومین محصول 

خودرویی در بورس کاال عرضه شود.

وحانی میانجیگری فرانسه  ر
 برای گفت وگو با ترامپ را رد کرده 

 مذاکرات جدید با بانک مرکزی 
برای راه اندازی بورس ارز

آگهی مفقودی

مدل ۱۳8۹  شکنانی  گل  نظری  پرویز  بنام  آپاچی  سیکلت  موتور  کمپانی  سند 
شماره شهربانی ۱۱۴/۴۶۵۵۲ شماره موتور     E۶EA۲۰۳۴۱۶۲ شماره شاسی   
NE8 *** ۱8۰B8۹۰۲۴۷۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

لرستان – نورآباد 

آگهی وقت رسیدگی 

بدینوسیله آقای حمید پاشاپور فرزند عزیز اله فعال مجهول المکان با توجه 
است  متهم  دادگاه  این  م  ۵8۰/۱۰۷/۹۶/ک  کالسه  پرونده  محتویات  به 
ملت  بانک  عابر  کارت  عدد  تعزیر یک  در سرقت مستوجب  به ۱-مباشرت 
۲-کالهبرداری رایانه ای به مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار تومان موضوع 
شکایت آقای سرتیپ جهانی چگنی نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده 
اتهامی نامبرده در تاریخ ۹۶/۹/۲۹ ساعت 8:۳۰ مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ 
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 فوق الذکر اتخاذ 

تصمیم می نماید . 
شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )107 جزایی سابق (. 

مفقودی
 برگ سبز و برگ گمرگی سواری کار کیا تیپ اسپورتیج مدل ۲۰۱۱ به رنگ نارنجی 
متالیک با شماره شهربانی ۶۹۱ج۳۳ایران ۷۲با شماره موتور G۴KEBH۴۲۶۹۶۹و 
شماره شاسی KNAPC8۱۲۴B۷۱۲۴۹۳۲بنام رحیم حسن تبار درزی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین مجلسی نیا فرزند قدرت اله

خواهان/ شاکی آقای عباس یوسف پور جاللی دادخواستی به طرفیت خوانده / 
متهم آقای حسین مجلسی نیا به خواسته فک پالک خودرو مطرح که به این 
شعبه  - ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹8۱۱۱۰۱۰۰۴۳۱ شعبه ۱ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان بابل ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت 
۰۹:۰۰ تعیین شده است. که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر شود.
منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- سارا قلمی اصفهانی

مفقودی
سند اتومبیل سواری پراید هاچ بک تیپ ۱۱۱sx به رنگ نوک مدادی- متالیک 
و  موتور ۴۷۶۷۴۵۹  و شماره  ایران 88   به شماره پالک 88۶ ب ۹۵  مدل ۹۱ 
به شماره  زادصالح  بنام سید سجاد   NAS۴۳۱۱۰۰C۵۷۳۲۰۱۰ شماره شاسی

ملی ۳۵۰۰۶۶8۱۴۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
برگ سبز پراید مدل ۱۳8۲شماره شهربانی  ۴۱۷ص۷۷ ایران 8۲با شماره  
اعتبار  درجه  واز  گردید  مفقود   ۰۰۱۲۱۳۱8 شاسی   ۰۰۵۶۵۰۶۵ موتور 

ساقط می باشد
 بابل 

شنبه 13 آبان 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3616

اسرائیل در حال اتحاد با 
کشورهای عربی علیه ایران 

 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تالش این رژیم برای اتحاد با 
کشــورهای عربی به منظور مقابله با نفوذ ایران در منطقه خبر 
داد.به گزارش زمان به نقل از مهر، »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر رژیم صهیونیســتی از تالش خود برای اتحاد با کشورهای 

عربی خاورمیانه علیه ایران خبر داد.
بر اســاس این گــزارش، نتانیاهو که به مناســبت یکصدمین 
سال بیانیه بالفور درخصوص حمایت انگلیس از تأسیس رژیم 

جعلی صهیونیستی در اندیشکده »چتم هاوس« لندن به ایراد 
ســخنرانی می پرداخت، بار دیگر یاوه سرایی های خود علیه 
ایران و برجــام را ادامه داده و گفت مشــکل اصلی در برجام 
این اســت که فقط برای چند سال آینده ایران را از تسلیحات 
هســته ای دور نگه داشته و ایران می تواند به هنکام منقضی 
شدن توافق، مجددا فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه سخنان خود بار دیگر 
به تفرقه افکنی میان ایران و کشــورهای همســایه عرب زبان 
کشورمان متوسل شد. وی اعالم کرد که کشورهای عربی سنی 
مذهب اکنون اسرائیل را متحد خود در مقابله با قدرت گرفتن 
ایران دانسته و همچنین خواستار اصالح و یا لغو توافق هسته 
ای با تهران هســتند! وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
خواســتار اضافه شدن بند بازرسی از سایت های نظامی ایران 

به توافق هســته ای شــد.  نتانیاهو همچنین برجام را توافقی 
بد دانســت که طی ســالهای آینده منجر به توانایی ایران در 
از ســر گیری غنی ســازی اورانیوم خواهد شد. وی همچنین 
خواســتار افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران شــده و 
مدعی شد: تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران، تهران 
را مجبور به عقب نشــینی از فعالیتهای هسته ای خود کرده 
است!نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه سخنان خود از 
وجود اختالف نظر جدی خود با باراک اوباما بر سر ایران خبر 
داد و گفــت: درحالیکه اوباما توافق با ایران را راهی برای پایان 
دادن به بحران در منطقه می دانســت، من ایران را بخشی از 
این مشکل می پنداشــتم. وی همچنین بار دیگر مدعی شد 
که رژیم صهیونیستی اجازه دستیابی به سالح هسته ای را به 

ایران نخواهد داد!



4 شهرستان ها

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

آگهی اخطاریه ۱۰۱ آیین نامه اجرا 
و کدملی  اکبر شناسنامه شماره ۲۹۳  فرزند علی  بیرانوند  مرید  آقای  بدینوسیله 
۶۱۲۹8۷۷۵۹۵ و غضنفر خورسیدوند فرزند سوخته رو شماره ملی ۵۹۲۹۴۰۷۵۶8 
و حسین  ملی ۴۰۷۲۲۰8۰۶۱  بزرگ شماره  فرزند صید  گودرزی  آقای سعید  و 
فرهادی نژاد فرزند جمشید شناسنامه ۵8۴ و کدملی ۱۹۳۰۶۵۹۵۴۷ و آقای نبی 
فرزند  بهاروند  محمد  صید  آقای  و  کدملی ۴8۵۹8۰۹۴۱۶  و  قاسم  فرزند  ایازی 
فرزند  زاده  ملک  بساط  آقای  و   ۱۹۳۰۱۶۶۴۱۹ کدملی  و   ۵۰۶ شناسنامه  پادار 
رستم شناسنامه ۱۳ و کدملی ۵۹۲۶8۱۰۲۳ در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
رسمی  کارشناس   ۹۶/۴/۴ مورخ  گزارش  طبق  سپه  بانک  له  صادره   ۹۵۰۰۲۷۵
دادگستری ششدانگ پالک ثبتی پالک فرعی ۵۶۱ از پالک اصلی ۴۳ در بخش 
 . پانصد هزار ریال  نود و پنج هزار و  به مبلغ دو میلیارد و یکصد و  آباد  ۲ خرم 
۲-ششدانگ فرعی ۱۹۷۵ از پالک اصلی ۴۵ در بخش ۲ خرم آباد به مبلغ یک 
میلیارد و دویست و هجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ۳- ششدانگ پالک 
فرعی ۴۵۳ از پالک اصلی ۲۰۹۳ در بخش ۱ خرم آباد به مبلغ دو میلیاردو دویست 
و نود و شش میلیون و پانصد هزار ریال و ۴-ششدانگ پالک فرعی ۱۰۰ از پالک 
۴۱ در بخش ۲ خرم آباد به مبلغ سه میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون ریال 
مورد وثیقه سند رهنی شماره ۱۴۴۵۴ تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
۲۷ شهر خرم آباد استان لرستان به مبالغ فوق ارزیابی گردیده .لذا چنانچه ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به ۱-به 
مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲-به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۳-به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۴-۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که خارج از 
موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. م الف ۴۱۵۴۶۴8
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی خرم آباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمود فالح فر به شماره شناسنامه ۲۷8به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و فتوکوپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹۶۱۰۰۶تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان ثریا نیک دهقان به شماره شناسنامه ۱۳۳در 
تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۹در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان طالقان در گذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارت است از 
از  ساوجبالغ  صادره  شناسنامه ۲۷8  شماره  به  متولد ۱۳۳۷  فر  فالح  ۱-محمود 

نسبت پسر متوفی 
۲-مصطفی فالح فر متولد ۱۳۳۵به شماره شناسنامه ۱صادره از ساوجبالغ نسبت 

پسرمتوفی 
۳علی فالح فر  متولد ۱۳۴۲ به شماره شناسنامه ی ۳۴۵صادره از ساوجبالغ نسبت 

پسر متوفی
۴-رضا فالح فر متولد ۱۳۵۶ به شماره شناسنامه ی ۲ صادره از ساوجبالغ نسبت 

پسر متوفی
از ساوجبالغ  به شماره شناسنامه ی ۵ صادره  متولد ۱۳۳۳  فر   ۵-محمد فالح 

نسبت پسر متوفی
از ساوجبالغ  به شماره شناسنامه ی ۲۱۹ صادره  متولد ۱۳۳۱  فر  ۶-ربابه فالح 

نسبت دختر متوفی
۷-معصومه فالح فر متولد ۱۳۴۴ به شماره شناسنامه ی ۳۴۶صادره از ساوجبالغ 

نسبت دخترمتوفی
نسبت  کرج  از  شناسنامه ی۱۴۱صادره  شماره  به  متولد ۱۳۵۰  فر  فالح  8-زهرا 

دختر متوفی
۹-سهیال فالح فر متولد۱۳۵۳ به شماره شناسنامه ی ۱۲۶۵۳ صادره از کرج نسبت 

دختر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حصب گواهی متصدی 
مربوط و الحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام 
در تاریخ – دروقت فوق العاده شعبه ۱شورای حل اختالف شهرستان ساوجبالغ به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که 
ورثه در کذشته منحصر به اشخاص/شخص یاد شده در باال بئده و وارث دیگری ندارد 
و دارایی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف ۳۰میلیون ریال نا محدود است.

م.الف  ۳۷۳        تاریخ انتشار :۹۶/8/۱۳

دادنامه

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۶/۶/۱۹   شماره پرونده: ۱۱۹/۳۰۶/۹۶ 
شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۰۹۴۴۵۰۰۵۹8 

مرجع رسیدگی: شعبه ۳۰۶ مجتمع شماره ۷ شورای حل اختالف دادگستری تهران
خواهان: راحله رادمند    خوانده: علی نصیرزاده ئیالنلو

خواسته: مطالبه وجه به مبلغ شصت و شش میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی راحله رادمند به طرفیت علی نصیرزاده ئیالنلو به خواسته مطالبه 
مبلغ شصت و شش میلیون ریال وجه ۳ فقره چک به شماره و تاریخ ۰۲۷۷8۱- 
88/۹/۳۰ و ۰۲۷۷۷۹- 88/۷/۳۰ و ۵۳۹۷8۷- 88/8/۱۰ و رونوشت گواهی شده 
با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی شامل هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه، به التفات به اینکه ارایه سند تجاری از ناحیه خواهان حکایت از استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور به خصوص 
گواهی عدم پرداخت سند تجاری در ید مدعی، داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی وقت دادرسی در جلسه شورا حضور نیافته و ایراد و دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه معمول نداشته، الیحه دفاعیه ای هم ارسال ننموده و مستندات خواهان 
مصون از ایراد و خدشه باقی مانده و همچنین خوانده دلیلی مبنی بر برائت ذمه خود 
اقامه و ارائه ننموده است، لذا با استصحاب دین خوانده دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تلقی و مستندا به مواد ۳۱۰ الی ۳۱۳ قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره 
الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و مواد ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و شش 
میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی مبلغ طبق تعرفه شورا، و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 88/۹/۳۰ و 88/۷/۳۰ و 88/8/۱۰ لغایت زمان اجرای 
کامل حکم طبق شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس در فرجه ۲۰ روز پس از آن قابل 

تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل می باشد.۱۱۰/۹۹۷۶8                     
 قاضی شعبه 306 مجتمع شماره 7 شورای حل اختالف تهران

آگهی مزایده

در پرونده کالسه ۹۶۰۴۰۹ شعبه اجرای احکام مدنی محکوم علیه شرکت تعاونی 
مسکن فرهنگیان و کارکنان استان مازندران به پرداخت مبلغ  ۱۱/۴۳۲/۱۷۲/۰۳۲ 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر و روزانه مبلغ ۲/۳۳8/۷8۵ ریال از 
تاریخ ۹۳/۴/۱ این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از 
طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 
جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند. شش دادنگ یک قطعه زمین به مساحت 
۱۵۵۰۰ متر مربع دارای پالک شماره ۲۵ فرعی مفروز و مجزی شده از ۳۱ اصلی 
واقع در اراضی ساحلی بخش ۷ ثبت جویبار ملک دارای ساختمانهای احداثی نیمه 
کاره در چندین بلوک با پروانه احداث مجتمع تفریحی توریستی به شماره ۳۰8۵ 
صادره از سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران که در تاریخ ۹۵/۱۰/۲ 

اصالح و تمدید شده است. 
بلوک شماره یک: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با مساحت کلی تقریبی 

۵۷۳ متر مربع با اسکلت فلزی بصورت نیمه کاره 
بلوک شماره ۲: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با مساحت کلی تقریبی ۷۵۶ 

متر مربع با اسکلت فلزی بصورت نیمه کاره
بلوک شماره ۳: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با مساحت کلی تقریبی ۶8۱ 

متر مربع با اسکلت فلزی بصورت نیمه کاره
بلوک شماره ۴: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با مساحت کلی تقریبی 

۱۲۷۵ متر مربع با اسکلت فلزی بصورت نیمه کاره
بلوک شماره ۵: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با مساحت کلی تقریبی ۱۶8 

متر مربع با اسکلت فلزی بصورت نیمه کاره
بلوک شماره ۶: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با مساحت کلی تقریبی 

۲۱۷/۵ متر مربع با اسکلت فلزی بصورت نیمه کاره
بلوک شماره ۷: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با مساحت کلی تقریبی 

۱۶۹/۹ متر مربع با اسکلت فلزی بصورت نیمه کاره
بلوک شماره 8: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با با اسکلت فلزی بصورت 

نیمه کاره
بلوک شماره ۹: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با اسکلت فلزی با بصورت 

نیمه کاره با مساحت ۳۰۳/۵ متر مربع )فقط پی رزی شده(
بلوک شماره ۱۰: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با اسکلت فلزی با بصورت 

نیمه کاره با مساحت ۲۴۵ متر مربع )فقط پی رزی شده(
بلوک شماره ۱۱: مشتمل بر سه طبقه همکف، اول و دوم با اسکلت فلزی با بصورت 

نیمه کاره با مساحت ۱۳۹/۹ متر مربع )فقط پی رزی شده(
دارای دیوار به ارتفاع متوسط ۶۵ سانتیمتر و ۳ باب اتاق کارگاهی و ۲ انباری

حدود اربعه: از شمال بطول ۱۰۰ متر به حریم قانونی دریای مازندران
از شرق به طول ۱۵۰ متر به پالک ۲۶ فرعی

از جنوب به طول ۱۰۰ متر به اراضی بایر حد فاصل پایه های چوبی
چوبی  های  پایه  فاصل  حد  فرعی  شماره ۲۴  پالک  به  متر  بطول ۱۵۰  غرب  از 

اشتراکی
۱-قیمت کارشناسی شده جمعا به مبلغ ۴۶/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد )چهل 

و شش میلیارد ریال( برای کل مجموعه می باشد.
۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد در غیر 

اینصورت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
۳- موعد و زمان فروش، روز ۱۳۹۶/۹/۱ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان جویبار می باشد می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی 

از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.
آدرس: جویبار- الریم – جنب شهرک ساحلی شاهین خزر بعد از پل جنب قطعه 

زمین لشگر ۳۰ گرگان
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۶۴۲هیات 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 
در  نیر  از  بشماره شناسنامه ۶ صادره  رمضان  فرزند  آبادی  فالحی رحمت  نوراله 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۴/۷۰ مترمربع پالک ۵8 فرعی از ۳۶۱ 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای حسین ترک تاتاری محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۴۳۱م/الف
ایرج فهیمی-ئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت 

آقای بهرام قاسمی نژاد به شماره شناسنامه ۱۲۱۱ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
۷۳۰/۲۶۴/۹۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدر قاسمی نژاد شماره شناسنامه ۲۵۴۲۴ در تاریخ ۹۶/۵/۳۱ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-بهرام قاسمی نژاد- ش.ش ۱۲۱۱- ت.ت ۱۳۴۱- صادره از آبادان- نسبت با متوفی 

پسر
۲-بهنام قاسمی نژاد- ش.ش ۳۰- ت.ت ۱۳۳8- صادره از آبادان- نسبت با متوفی پسر

و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به 
استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.۱۱۰/۹۹۷8۱               
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آگهی

۹۶۰۳۹۱/۱۰۱به  کالسه   پرونده  در  __شما  فرزند   کیایی  اشکور  مختار  آقای 
دادنامه  موجب  به  شاهمنصوریان  اصغر  علی  آقای  شکایت  موضوع  توهین  اتهام 
شماره۹۶۰۹۹۷۱۹۴۲۷۰۰۷۵8 به پرداخت مبلغ هفتصد هزار  ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم شده اید ، حکم صادره غیابی بوده و ظرف مدت ۲۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است و سپس ظرف مدت ۲۰ روز 
دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان مازندران می باشد. م الف 

۱۳۵/۲۲۰/۹۶/
 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر) 101 جزایی سابق( گلین مقدم

آگهی

به   ۹۶۰۱۲۵/۱۰۱ کالسه  پرونده  در  شما  محمد  فرزند  زاهدی  سیروس  آقای 
مواد  نگهداری  اتهام  ۹۶۱۰۴۳۱۹۴۳۷۰۰۰۹8به  شماره  کیفرخواست  موجب 
مخدر تحت تعقیب بوده و وقت رسیدگی پرونده به تاریخ۰۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۱ 
صبح تعیین گردیده لذا در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر از اتهام انتسابی 
دفاع و اال دادگاه غیابی تشکیل و وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می گردد 

م الف /۲۲۰۱۳۳/۹۶
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 رامسر _ گلین مقدم

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 8۲ با شماره شهربانی ۴۱۷ص۷۷ایران 8۲ با شماره موتور 
۰۰۵۶۵۰۶۵با شماره شاسی ۰۰۱۲۱۳۱8بنام ناصر مهدی زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی-  نوبت سوم

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آرام امامعلی زاده میرک فرزند حاتم به شماره 
شناسنامه ۲۲۴۷ صادره از مشگین شهر در مقطع کاردانی و کارشناسی رشته 
سازمان  در  ثبت  تاریخ  و  شماره  به  تبریز  دانشگاهی  واحد  از  صادره  عمران 
مفقود   8۹/۰۴/۱۳  –  ۱۲88۱۰۲۰۴۶۷۴ و   8۴/۰۱/۲۲-8۳۱۰۲۵۳۱۶۶۰
را  تقاضا می شود اصل مدرک  یابنده  از  باشد.  اعتبار می  فاقد  گردیده است و 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز واقع در دو کیلومتری جاده تبریز- تهران 
مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز- ساختمان اداری- اداره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایند.

آگهی

آقای احمد قبادپور فرزند عباسعلی شما در پرونده کالسه ۹۶۰۷۹۳/۱۰۱ موضوع 
شکایت آقای مرتضی شهبازی به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو توهین و تهدید 
تاریخ دهه ۱۰/۱۰/۹۶ ساعت ۹ صبح  به  پرونده  تعقیب و وقت رسیدگی  تحت  

تعیین گردیده است .
لذا در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر از اتهام انتسابی دفاع و اال دادگاه غیابی 

تشکیل و مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می نماید.
 م الف ۱۳۴/۲۲۰/۹۶

 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر) 101 جزایی سابق (گلین  مقدم   

سیستم بانکی؛ بزرگترین مشکل صادرات
 فوالد خوزستان 

به جایی برسد  باید  شرکت فوالد خوزستان  وحیدی فر- اهواز: 
که دارای معدن باشد و در راستای تکمیل زنجیره تولید، تکمیل 
تولید باالدستی و پایین دستی را دارد. محمد کشانی، مدیرعامل 
فوالد خوزستان ضمن بیان اینکه بزرگترین مشکل صادرات کشور 
سیستم بانکی است اظهار کرد: در پایان سال ۱۳۹۵، شرکت فوالد 
داشت.  صادرات  تن  هزار  و ۹۰۰  میلیون  یک  بر  بالغ  خوزستان 
رشد  این شرکت  صادرات  میزان  جاری   سال  ابتدایی  ماه   ۶ در 
بر  بنا  و  رسید  تن  هزار  و ۴۰۰  میلیون  یک  حدود  به  و  داشته 
برنامه ریزی ها، میزان صادرات این شرکت تا پایان سال بالغ بر ۲ 
میلیون و چه  بسا به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن خواهد رسید.وی 
در ادامه، بیان کرد: صادرات فوالد خوزستان عمدتا به کشورهایی 
نظیر اندونزی، ویتنام، امارات، سنگاپور، پاکستان، هند، چین بوده 
و بنابر تصمیم های گرفته شده در نظر داریم کشورهای دیگری هم 
به عنوان بازار هدف محصوالت تولیدی این شرکت در سال ۱۳۹۷ 
اضافه شوند.وی در ادامه به بحث تکمیل زنجیره تولید در فوالد 
خوزستان اشاره کرد و اظهار داشت: این شرکت در تکمیل زنجیره 
تولید خود، تکمیل تولید باالدستی و پایین دستی را دارد.  در باال 
دست این شرکت قصد تامین ماده معدنی خود از معدن و کنسانتره 
را دارد. در پایین دست نیز این شرکت قصد تولید محصوالت نهایی 
را دارد و با توجه به گرفتن مصوبات الزم، امید است هرچه زودتر 
محقق شود.در حال حاضر فوالد خوزستان، ماده اولیه مورد نیاز 
خود را از معادن موجود در کشور تامین می کند، اما این شرکت باید 
به جایی برسد که دارای معدن باشد. تا به حال با چند شرکت در این 
زمینه مذاکره شده، اما نتیجه ای حاصل نشده است. اما پی گیری 
اسلب  زیادی  بخش  شرکت،  این  آنجاییکه  از  دارد.  ادامه  این کار 
تولید می کند، بحث احداث کارخانجات ورق، نورد و در موازات آن 
میلگرد نیز وجود دارد. اما هنوز زمان تحقق این امر مشخص نیست.

در ادامه محمد کشانی به بیان مشکالت موجود بر سر راه توسعه 
صادرات فوالد پرداخت. صادرات امری بلند مدت است. در مرحله 
اول باید دولت برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد تا شرکت های 
تولیدی بتوانند خود را در قالب آن بگنجانند. نکته بعدی در توسعه 
بیرونی   محدودیت های  با  کشورهاست.  سایر  با  تعامل  صادرات، 
طبیعتا صادرات کاهش پیدا می کند. موضوع مورد اهمیت بعدی در 
توسعه صادرات تبادالت بانک های کشور با بانک های دنیا است. در 
شرایط فعلی از بزرگترین مشکالت صادرات سیستم بانکی کشور 
است. باید با برقراری روابط بین بانکی امکان نقل وانتقال پولی و 

ارزی به وجود آید.

فرماندار جویبار مطرح کرد: 
عملکرد خوب بهزیستی و کمیته 
امداد در جذب اعتبارات اشتغال

ابوالحسنی- جویبار؛ فرماندار جویبار با بیان اینکه 
به  را  امداد ۱۳۳نفر  کمیته  تبصره ۱۶  د  بند  طبق 
این  از  گفت:  است،  کرده  معرفی  عامل  های  بانک 
تعداد۶۷ نفر موفق به دریافت تسهیالت شدند و از 
بهزیستی 8۱ نفر به بانک معرفی و ۴۹ مورد اخذ وام 
صورت گرفت .رجبعلی وهابی اظهار داشت: ۳۱ مورد 
معرفی به بانک انجام شده و تا کنون ۲ نفر موفق به 
 ، تعاون  اداره  بانکی شدند.رئیس  تسهیالت  دریافت 
اینکه  در  اعالم  با  اجتماعی شهرستان   رفاه  و  کار 
حوزه کارورزی ۱۵۳ متقاضی ثبت نام کردند، گفت: 
از این تعداد ۷ واحد واجد شرایط بوده وتا کنون ۴ 
کارورز موفق به انعقاد قرداد شدند.اسالمی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر بحث مشاغل خانگی پشتیبان 
مد نظر وزارت کار است، اظهار داشت:اعتبار در نظر 
گرفته شده این بخش یک میلیاردو ۵۰ میلیون تومان 
است که امید است کل اعتبار در شهرستان جویبار 
جذب شود.رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
در این نشست از ثبت نام ۵۱ طرح در سامانه بهین 
کشاورزی جهاد  حوزه  در  افزود:  و  داد  خبر   یاب 
عامل بانکهای  به  که ۱۰ طرح  نام  ثبت    ۶۳ طرح 

 معرفی شدند.

 سهم 6۲ درصدی عابرین پیاده 
در حوادث ترافیکی گرگان

سلیمانی- گلستان؛ رئیس پلیس راهور گلستان 
از  درصد  امسال ۶۲  نخست  ماهه  هفت  در  گفت: 
کسانی که در حوادث ترافیکی در گرگان جان خود 
را از دست دادند، عابرین پیاده بودند.سرهنگ ایوب 
به  توجه  بر  تاکید  با  خبرنگاران  در جمع  شرافتی 
در شهرها،  پیاده  عابرین  ترافیک خصوصا  کاربران 
اظهار کرد: سهم ۶۲ درصدی عابرین پیاده در تلفات 
نگران کننده  و  توجه  قابل  بسیار  ترافیکی  حوادث 
اینکه  دهد،  می  نشان  آمار  این  افزود:  است.وی 
عابرین پیاده خود را مبرا از حوادث بدانند صحیح 
نیست.شرافتی تصریح کرد: از عابرین پیاده خصوصا 
آیین   ۲۱۵ ماده  به  خواهیم  می  گرگان  شهر  در 
نامه راهنمایی و رانندگی عمل کنند. در این ماده 
وضعیت عبور و مرور عابرین پیاده در ۹ بند تعریف 
شده است.رئیس پلیس راهور گلستان بیان کرد: در 
این ماده آمده است که در مکان  بندهای  از  یکی 
پیاده  عابرین  دارد،  وجود  پیاده  عابر  پل  که  هایی 

نباید از سمت سواره رو استفاده کنند.

خبر خبر

اشتغال 3۹4 زن مددجو در کردستان

پلیس  رئیس  شهرکرد؛  مصطفوی- 
و  کهگیلویه  مخدر  مواد  با  مبارزه 
بویراحمد گفت: مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان کهگیلویه و بویراحمد 
با توقیف یکدستگاه خودروی سواری، ۵۰ 
 کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و

 ضبط شد. سرهنگ »سعید بالش زر« 
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  افزود: 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مخدر 
محور  در  مستقر  بازرسي  و  ایست  در 

اصفهان به یاسوج، حین کنترل خودرو 
خودروی  یکدستگاه  به  عبوري،  هاي 
نظر  مورد  و خودرو  پژو ۴۰۵ مشکوک 
را جهت بررسی متوقف کردند.  وي بیان 
از تجربیات  با استفاده  کرد: این عوامل 
فني و تخصصي خود در بررسي از این 
مقدار ۵۰ کیلو  به کشف  خودرو موفق 
گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند که 
به طرز ماهرانه در این خودرو جاسازي 
مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس  بود.  شده 
مخدر کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
به  خودرو  راننده  رابطه  این  در  کرد: 
سیر  جهت  و  دستگیر  مشخص  هویت 
 مراحل قانوني به مراجع قضایی تحویل 
داده شد.  سرهنگ بالش زر اضافه کرد: 
و  مشاهده  صورت  در  عزیز  همشهریان 
مخدر،  مواد  فروش  و  خرید  با  برخورد 
نظمي  بي  هرگونه  و  الکلي  مشروبات 
افراد  توسط  عمومي  نظم  در  اخالل  و 
شکن،  قانون  و  گریز  قانون  متخلف، 
 ۱۱۰ پلیسي  هاي  فوریت  مرکز  با 
شناسایي  به  نسبت  تا  گرفته  تماس 
جرم، دستگیري مجرمان و متخلفان و 

پاکسازي محالت اقدام شود. 

و  اشتغال  معاون  کردستان؛  کرمی- 
کردستان  استان  امداد  کمیته  خودکفایی 
گفت: ۳۹۴ نفر از زنان تحت حمایت کمیته 
تسهیالت  طریق  از  کردستان  استان  امداد 
امسال  هفت ماهه  در  نهاد  این  اشتغال زایی 
در  جهان بین  شدند.فرشید  شغل  صاحب 
جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ایجاد اشتغال 
تحت  مددجویان  توانمندی  به  کمک  و 
است  نهاد  این  اصلی  فعالیت های  از  حمایت 
اظهار  می شود،  پیگیری  جدی  به صورت  که 
کرد: زنان یکی از گروه های هدف کمیته امداد 
هستند که این نهاد در کنار سایر افراد خانوار 
به اشتغال و استقالل اقصادی و معیشتی آنها 
کمک می کند. وی ضمن اشاره به اینکه بخش 
این  حمایت  تحت  مددجویان  از  بیشتری 
تالش  افزود:  می دهند،  تشکیل  زنان  را  نهاد 
می کنیم که از طریق آموزش شغلی درزمینه 
و  مددجویان  از  گروه  این  با  مرتبط  مشاغل 
درنهایت با مشاوره شغلی و پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به ایجاد اشتغال برای این افراد 
از  اینکه  به  اشاره  با  جهان بین  شود.  کمک 
زنان  از  نفر   ۳۹۴ نهاد  این  تسهیالت  طریق 
نهاد  این  حمایت  تحت  خانوار  سرپرست 
شغل  صاحب  امسال  نخست  هفت ماهه  در 

شده اند، اعالم کرد: برای ایجاد این تعداد طرح 
تومان  میلیون  و ۲۰۰  میلیارد  اشتغال شش 
است.  پرداخت شده  قرض الحسنه  تسهیالت 
 ۱۴۲ اشتغال  طرح  تعداد  این  از  افزود:  وی 
طرح با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
در روستاها و ۲۵۲ طرح با اعتبار سه میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان در سطح شهرهای استان 
کردستان ایجاد شده است. معاون اشتغال و 
استان کردستان در  امداد  خودکفایی کمیته 
ادامه بیان کرد: مشاغل ایجاد شده در سطح 
شهرها در زمینه گروه صنفی و خدماتی و در 
روستاها درزمینه مشاغل گروه دامپروری بوده 
ماهیت  مشاغل  این  از  درصد   ۷۳ که  است 
مشاغل  حوزه  در  درصد   ۲۷ و  اشتغال زایی 
بعد  گفت:  ادامه  در  وی  است.  بوده  خانگی 
ابزارهای  از ایجاد طرح های اشتغال از طریق 
مراقبتی و نظارت بر طرح های ایجاد شده از 
طریق این نهاد به پایداری مشاغل ایجادشده 
کمک خواهد شد . جهان بین در پایان گفت: 
با هدف  نهاد  این  که  کارهایی  از  دیگر  یکی 
حمایت از طرح های اشتغال مددجویان این 
نهاد انجام می دهد بازاریابی و کمک به فروش 
محصوالت تولیدی مجریان طرح های اشتغال 
از طریق نمایشگاه های استانی و کشوری است.

کشف 50 کیلو گرم مواد مخدر در کهکیلویه و بویراحمد

 به گزارش زمان و به نقل از پایگاه اطالع 
با  نشستی  در  البرز،  استانداری  سانی  ر
استاندار  نجفی«  ضور»دکترمحمدعلی  ح
مدیر  چناری«  باقری  »محسن  لبرز،  ا
عامل جدید اپراتور چهارم »مجری شبکه 
مدیران  از  جمعی  و  کشور«  یبرنوری  ف
استان،  اطالعات  فناوری  و   IT وزه  ح
ایجاد  برای  شده  انجام  اقدامات  خرین  آ
بستر فیبرنوری و قرار گرفتن استان تحت 
مورد  الکترونیک  هوشمند  شهر  وشش  پ
این  در  گرفت.استاندارالبرز  قرار  ررسی  ب
جلسه پس از بررسی روند اجرای طرح در 
فاز نخست، با صدور مجوز حفاری جهت 
گفت:  و  کرد  موافقت  فیبرنوری  جرای  ا
طرح  اجرای  در  همواره  کرج  هرداری  ش

با  و  است  بوده  توسعه محور همراه  های 
الکترونیکی  نیاز توسعه خدمات  به  توجه 

مجری  مجوز حفاری،  آنی  از صدور  پس 
تکمیل  ماه جهت  یک  مدت  طرح ظرف 

شهر  ایجاد  کند.طرح  اقدام  نخست  از  ف
در  آن  اجرای   ۹۴ سال  از  که  وشمند  ه
روزها  بود؛این  شده  بینی  پیش  فاز  ه  س
فاز  در  تکمیلی  های  بخش  آخرین  ه  ب
کرج،  کالنشهر  مرکز  است.  رسیده  ول  ا
منطقه طالقانی، جهانشهر، شهرک اداری 
این طرح  اجرای  محدوده  در  عظیمیه  و 
می  قرار  الکترونیک  شبکه  پوشش  حت  ت
در  الکترونیکی  خدمات  کلیه  و  یرند  گ
ارائه  شهروندان  به  شهری  محدوده  ین  ا
خواهد شد و ساکنان این مناطق بنوعی 
بود. خواهند  الکترونیک  شهر  هروند  ش
سایر  و  پرسرعت  اینترنت  از  رخورداری  ب
مزایای  جمله  از  الکترونیکی  دمات  خ
این  بود.مجری  خواهد  طرح  این  جرای  ا
طرح »محسن باقری چناری«مدیر عامل 
اپراتور چهارم در بخش خصوصی بعنوان 
مجری انحصاری فیبر نوری در ایران است 
و با سرمایه گذاری بالغ بر۵۰ میلیاردتومان 
مرکز کالنشهر کرج را تحت پوشش شبکه 

الکترونیک قرار می دهد.

با ایجاد بستر فیبرنوری صورت می گیرد؛ 

کرج تحت پوشش شهر هوشمند الکترونیک 
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آگهی مزایده اموال منقول
موضوع پرونده اجرایی به کالسه ۱۳/۱۴۳/۹۶/ش ج و ۱۳/۱۹۲۳/۹۵/ش ج اجرای 
احکام شورای حل اختالف منطقه ۱۲ و ۱۳ تهران به موجب اجراییه صادره از شعبه 
۶۱۰ شورای حل اختالف منطقه ۱۲ و ۱۳ تهران له آقای منوچهر صادقی به وکالت 
خانم مریم طوسی علیه آقای علی محمد مهران پور محکوم به مبلغ ۱۲۲/۱۴۴/8۹۴ 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶/۱۰۷/۲۴۴ ریال بابت نیم عشر اجرایی. علیهذا 
محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح 
ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارت اند از 
یک دستگاه پرس اتمی مارک karno دارای صفحه کارگیر ۲- یک دستگاه چرخ 
خیاطی دو سوزنه جهت درشت دوزی چرم به همراه میز مربوطه ۳- یک دستگاه 
چرخ خیاطی تک سوزنه مارک karno جهت دوخت چرم به همراه میز مربوطه 
۴- یک دستگاه چرخ لویس به همراه میز ۵- یک دستگاه پرس بادی کارگاهی 
تک سیلندر یخچالی ۶- یک دستگاه کوره خشک کن مجهز به المنت و الکتروفن 
۶- یک دستگاه کوره خشک کن مجهز به المنت و الکتروفن ۷- یک دستگاه سمباره 
کارگاهی کفاشی 8- یک دستگاه پرس دستی جهت حک نمودن آرم بر روی چرم 
می باشد. لذا مقرر شده اموال غیر منقول موصوف در تاریخ ۹۶/۹/۶ روز دوشنبه از 
ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰/۰۰ دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف ۱۲-۱۳ تهران واقع 
در دروازه شمیران- خیابان همایون ناطقی- شورای حل اختالف ۱۲ و ۱۳ از طریق 
برگزاری مزایده به فروش برسد. و جمعا از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان 
۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل )نه میلیون و سیصد هزار تومان( طبق نظریه کارشناسی 
شماره ۹۶/۶۶۱ مورخ ۹۶/۶/۲۲ شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس به 
صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل 
قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت 
مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده 
بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی 
است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر ۵ روز قبل از موعد مقرر به 
این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطالعات بیشتر داده شود.۱۱۰/۹۹۷۷۳                    

  کارشناس اجرای احکام شورای حل اختالف مجتمع شماره 13 تهران 

دادنامه
خواهان:آقای عزیز اعظمی-فرزند: علی –آدرس:جوانرود شهرک چکمه ای خ شهید 

فاتح حسینی منزل عادل احمدی-شماره تماس:۰۹۱۶۵۶۵۲۵۷8  
خوانده: آقای عزیز مرادی قلعه جی – فرزند:فتاح-آدرس:مجهول المکان 

خواسته: مطالبه مبلغ ۱/۹۳۶/۰۰۰ تومان و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ 
لغایت صدور حکم و وصول کلیه هزینه ها و خسارت ناشی از دادرسی

با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 
شرح زیر انشاء رای می گردد:  

رأی شورا
به  مرادی  عزیز  آقای  طرفیت  به  اعظمی  عزیز  آقای  دادخواست  خصوص  ر  د
خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و نهصدو سی و شش هزار تومان و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ لغایت صدور حکم نهایی و وصول کلیه هزینه 
ها و خسارت ناشی از دادرسی، با توجه موضوع خواسته خواهان و شرح مندرج 
در دادخواست که خواهان بیان داشته اند که مستند به ۳ فقره سفته به شماره 
سریال های ۰۴۴۶۷۹)سری/ م (،۰۴8۷۷۷8)سری ت/۱( ۲۴۷۲۹۴)سری/ن( و 
تعهدنامه مورخه ۹۱/۱۲/۲۰ مبلغ یک میلیون و نهصدو سی و شش هزار تومان 
به سررسید ۹۱/۱۲/۲۰ نزد خوانده خوانده طلب داشته که با توجه به سررسید 
و وقت آن نامبرد اقدامی در این رابطه صورت نداده است که با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و سفته های مصدق شده ختم دادخواست و تعهدنامه مورخه 
۹۱/۱۲/۲۰ و عدم دفاع موثر خوانده در رد خواسته خواهان و عدم حضور در 
 ، الرغم درج اخطاریه در روزنامه محلی  جلسه دادرسی مورخه ۹۶/۵/۲۵ علی 
لذا خواسته خواهان در این باب صحیح و وارد به نظر رسیده و مستند به مواد 
۱۹8،۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ از ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یک میلیون و نهصد وسی و شش هزار تومان بابت اصل بدهی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ شصت و دو هزار 
و نهصد تومان تومان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد.رای صادره 
غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد 
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روزقابل اعتراض در دادگستری 

جوانرود می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی

کالسه پرونده:۱۵/۱۳۱8/۹۵       شماره دادنامه:۹۶/۵/۱۵-۶۴۵
خواهان: صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال با وکالت حمیده 

اسکیان بابل دادگستری ستاد اجراییات واحد ابالغ
مهرداد صفرپور  زاده ۳-  علیجان  امیر  رنجبر ۲-  فاطمه  خوانده: ۱- 
۱- بابل حمزه کال به بسیج ۱۱ بن بست گل محبوب منزل شخصی 

۲و۳- مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه 

عصر  توسعه  الحسنه  قرض  صندوق  دعوی  موضوع  دادگاه-  ای  ر
شمال با مدیریت محمد تقی شهیدی طبرستانی طرفیت ۱- فاطمه 
رنجبر ۲-امیر علیجان زاده ۳- مهرداد صفرپور بخواسته مطالبه مبلغ 
۲۹/۹8۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و 
حق الوکاله با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی 
قرارداد  طی  وی  ابرازی  مستندات  و  خواهان  اظهارات  و  استماع  و 
باینکه خواندگان ردیف  باالتفات  اساسنامه بشماره ۲۶/۲۱۰/۱۹۴۱8 
اول و دوم در جلسه شورا حاضر نگردیده و خوانده ردیف سوم ححاضر 
گردید و دفاع قانونی ننموده و نسبت به مستندات ابرازی خواهان دفاع 
و ایرادی بعمل نیاورده و فلذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و 
مستندا به مواد ۱۹8و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۹و۱۳ 
قانون شواراهای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۲۹/۹8۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و تاخیر 
در حق خواهان  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 8۲۰/۰۰۰  و  ادیه  ت
صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و 
دوم غیابی است و نسبت به ردیف سوم حضوری است و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ برابر مقررات نسبت به خواندگان ردیف اول و 
سوم قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به خوانده ردیف سوم قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم قضایی عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل – قنبر خیری زاده

وراثت  صر  ح

دادخواست  مطابق   ۵۲۷۲۲ شناسنامه  شماره  به  زاده  نجفی  امیر  قای  آ
گواهی حصر  درخواست  شعبه  این  از   ۵۴۱ /۲۰8 /۹۶ به کالسه  تقدیمی 
زاده  نجفی  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  راثت  و
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۶ /۳ /۲۹ تاریخ  در   ۱۷۷ شناسنامه  شماره 

به: است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  ندگی  ز
از  صادره   -۱۳۷۹ ت.ت   -۰۰۲۴۱۳۷۶۱8 زاده- ش.ش  نجفی  ۱-مینا 

دختر  متوفی  با  نسبت  رمان-  ک
۱۳8۲- صادره  ۰۱۵۰۳۹۰8۲۳- ت.ت  ۲-امیررضا نجفی زاده- ش.ش 

پسر متوفی  با  نسبت  کرمان-  ز  ا
از  صادره   -۱۳۴۴ ت.ت   -۱۲۶۴ ش.ش  آبادی-  عبدل  نخعی  ۳-زهرا 

همسر  متوفی  با  نسبت  رمان-  ک
اراک-  از  صادره   -۱۳۶۱ ت.ت   -۵۲۷۲۲ ش.ش  زاده-  نجفی  ۴-امیر 

پسر متوفی  با  سبت  ن
از  صادره   -۱۳۱۰ ت.ت   -۵۱۴ ش.ش  زاده-  نجفی  اله  ۵-حبیب 

پدر  متوفی  با  نسبت  رمان-  ک
مقدماتی،  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
یک  در  حسبی  امور  قانون   ۳۶۱ ماده  استناد  به  را  مزبور  رخواست  د
ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  وبت  ن
این  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  ز  ا

شد. خواهد  صادر  مربوط  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شعبه 
               ۱۱۰ /۹۹۷۹۴

تهران  5 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای   208 شعبه  رئیس   

اجراییه
شماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۰۹۳8۹۰۰8۰۹     محکوم له: محمد شفیعی 

محکوم علیه: محمدحسن کاظمی     محکوم به:
و  به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۳8۹۰۰۵۵۹  مربوطه  اجرای حکم  ه موجب درخواست  ب
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۶۰۹۹۷۰۹۳8۹۰۰۴۲۵ مربوطه  دادنامه  ماره  ش
پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/۰8۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و از زمان دادخواست به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱8 صادر و اعالم می 
نماید در خصوص تاخیر تادیه نیز اجرای احکام بر اساس شاخص های اعالمی از 

سوی بانک مرکزی اقدام می گردد.۱۱۰/۹۹۷۷8                         
  مسئول دفتر شعبه 265 مجتمع شماره 6 شورای حل اختالف تهران 

حصر وراثت 
به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   ۳8۱۱ شناسنامه  شماره  به  رحیمی  مینو  انم  خ
کالسه ۶۷۵/۲۱۴/۹۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   ۹۰۹ شناسنامه  شماره  سنگانی  سلطنت  شادروان  که  داده  وضیح  ت
۹۶/۴/۱۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
با  نسبت  کن/تهران-  از  صادره   -۱۳۲۲ ت.ت   -۱۵ ش.ش  رحیمی-  ۱-فاطمه 

متوفی دختر 
با  نسبت  کن/تهران-  از  صادره   -۱۳۲۴ ت.ت   -۷ ش.ش  رحیمی-  ۲-معصومه 

متوفی دختر
ربابه رحیمی- ش.ش 8۱- ت.ت ۱۳۲۶- صادره از کن/تهران- نسبت   -۳

با متوفی دختر 
۴-منیره رحیمی- ش.ش ۳8۱۱- ت.ت ۱۳۳۱- صادره از کن/تهران- نسبت با 

متوفی دختر
۵-عارفه رحیمی- ش.ش ۳8۱۲- ت.ت ۱۳۳۳- صادره از کن/تهران- نسبت با 

متوفی دختر
۶-طیبه رحیمی- ش.ش 8۷- ت.ت ۱۳۳۷- صادره از کن/تهران- نسبت با متوفی 

دختر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور 
تا هر  نماید  امور حسبی در یک نوبت آگهی می  قانون  به استناد ماده ۳۶۱  را 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
اال گواهی مربوط صادر خواهد  این شعبه تقدیم دارد و  به  ظرف مدت یک ماه 

شد.۱۱۰/۹۹۷۹۲             
   رئیس شعبه 214 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

اجراییه

محکوم له: مهدی نوری    محکوم علیه: منوچهر قاسمی 
 ۹۶/۷/۲۶ مورخ   ۹۶۰۹۹۷۰۹۳8۴۰۰۶۷۴ شماره  دادنامه  موجب  به:به  حکوم  م
کرده  حاصل  قطعیت   ۲۶۰ شعبه  تهران   ۶ شماره  مجتمع  اختالف  حل  ورای  ش
است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و یک میلیون و هفتصد هزار 
بابت اصل خواسته و مبلغ  ریال معادل ده میلیون و یکصد و هفتاد هزار تومان 
۳/۳۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی 
عدم پرداخت تا زمان وصول در حق محکوم له صادر و اعالم می نماید و نیز نیم عشر 

اجرایی در حق اجرای احکام.۱۱۰/۹۹۷۷۶                     
  رئیس شعبه 260 مجتمع شماره 6 شورای حل اختالف تهران

آگهی تحدید 
حدود اختصاصی پالک ۲۵۴ اصلی ناحیه ۲۰ قصرشیرین

به موجب ماده ۱۰ قانون سازماندهی وحمایت از تولید و عرصه مسکن تحدید حدود 
قانونی )عملیات نقشه برداری، تحدید حدود وپالک کوبی( یک قطعه زمین محصور 
که به موجب رای شماره ۱۳ مورخ ۹۶،۷،۱۷ متعلق به علی اصغر کلهری فرزند علی 
بیگ واقع در قصرشیرین در روز شنبه ۴ آذر راس ۱۲:۳۰ بعدظهر در محل وقوع 
ملک انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین وذوی 
الحقوقین اخطار میگردد که در روز وساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه مجاورین به حدود یا حقوق ارتفاقی ذیحق می باشند ظرف مدت ۲۰ روز از 
تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارک اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم 
نمایید در غیر این صورت عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.تاریخ 

انتشار:۹۶،8،۱۳
رئیس ثبت اسناد وامالک قصرشیرین-فرهاد امینی

اجراییه
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۹۳۳۹۰۰۹۶۹   محکوم له: محمد بهرامی 

محکوم علیه: آرزو رضا زاده    محکوم به:
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۳۹۰۰۰۵۱ 
محکوم علیه محکوم است به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره پرونده 
محکوم   ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۳۰۹۰۰۰۵۱ دادنامه  شماره  به   ۹ ۴۰۹۹8۰۹۳۳۹۰۰۹۶۹
علیه خانم آرزو رضا زاده به پرداخت مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی و مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه جرثقیل 
و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له صادر گردیده و هزینه 

نیم عشر اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد.۱۱۰/۹۹۷8۶                   
 مسئول دفتر شعبه 220 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران 

آینده ای بهتر با آموزش مهارتهای زندگی
*مهناز همتی

معموالً همه ما هر روز در موقعیت هایی قرار می 
گیریم که عصبانی می شویم و این حالت واکنشی 
است که می توان در برابر رفتار طرف مقابل نشان 
داد، اما نکته مهم، درباره کمیت و کیفیت نشان 
دادن این عصبانیت برای پس گرفتن حق است. 
آنچه عصبانی شــدن را ناموجه می کند خشمی 
اســت که به رفتار تبدیل می شود و پرخاشگری 

را بــه وجود مــی آورد به ویژه اگر به صورت کالمی، مثل بد و بیراه گفتن و 
فریاد کشیدن، یا غیرکالمی و فیزیکی مثل کتک کاری و خراب کاری باشد.

افزایش تنش و تشنج ها و فشارهای عصبی سبب شده تا آستانه تحمل افراد 
کاهش یابد و روزانه شــاهد درگیری های زیادی در سطح کوچه و خیابان 
باشیم، افرادی که با کوچکترین جرقه ای شروع به شعله ور شدن می کنند 
و سبب آسیب های جســمی و روحی فراوان به خود و اطرافیان می شوند.

ســطح پایین درآمد و اقتصاد خانواده یکی از دالیل اصلی فشارهای عصبی 
افراد به شــمار می رود، نداشتن کار و درآمد مناسب و جوابگو نبودن تامین 
هزینه های زندگی تاثیر مســتقیم بر روان افراد دارد، طی آمارهای بدست 
آمده و تحقیقات انجام شــده درصد بســیاری از افراد از وضعیت معیشت 
اقتصادی خود راضی نیستند شاید یکی از دالیل افزایش تشنج و درگیری، 
همین موضوع باشد.از جمله عوامل دیگری که سبب کاهش آستانه تحمل 
افراد شده، تماشای سریال ها و فیلم های خشن از طریق شبکه های گوناگون 
ماهواره ای و شبکه های داخلی، انجام بازی های خشن رایانه ای بین نوجوانان 
و جوانان، فراهم شدن بسترهای الزم برای افزایش رفتارهای خشونت آمیز، 
افزایش روحیه فردگرایی، تضعیف باورها و اعتقادات دینی و مذهبی، افزایش 
روحیه سودگرایی و منفعت طلبی در جامعه، افزایش مشکالت اقتصادی،عدم 
 رعایت حقوق دیگران،عدم آشنایی با حقوق شهروندی و ... است که مسئوالن 
باید در زمینه حل این معضالت، به فکر راهکار اساســی باشند.در برابر این 
همه نامالیمات، بهترین راهکار این اســت که خود را با شرایط وفق داده و 
چاره ای برای این کار بیندیشیم، سعی کنیم آستانه تحمل خود را باال ببریم 
و مهارت مدیریت و کنترل خشم و عصبانیت را کسب کنیم تا کمتر صدمه 
ببینیم.مدیریت خشــم در واقع به فرد کمک می کند تا یاد بگیرد چه طور 
خون ســرد باشد و احســاس منفی قبل از شروع خشم را مهار کند و تحت 
کنترل بگیرد.یکی از کارهای مثبت و تاثیرگذار آموزش و پرورش، ارائه درس 
مهارت های زندگی به دانش آموزان اســت که می تواند با این آموزش ها، 
فرزندان را در برابر سختی ها، مقاوم تر کند تا با فراگیری مهارت و شیوه های 

صحیح زندگی، آینده ی بهتری را برای خود رقم بزنند.

خشکسالی  ایران تهدیدی جدی برای سالمتی 

بی آبی، خشکســالی، ریزگردها و... همه و همه پدیده هایی است که نزدیک به 
یک دهه بر روی کشــورمان سایه انداخته اند و هر روز هم نگرانی های جدیدی 
را ایجاد می کنند؛ نگرانی هایی که فقط به محیط زیســتی ها محدود نمی شود، 
بلکه دامن بهداشت و درمان را هم می گیرد و ممکن است تبعات سنگینی برای 
ســالمت مردم داشته باشد.دکتر غالمرضا معصومی، عضو هیئت بورد سالمت 
در بالیای وزارت بهداشت  گفت: روند پدیده خشکسالی بیش از هفت-هشت 
سال است که در کشور ما آغاز شده است. البته پیش از آن هم کنفرانس های 
بین المللــی متعددی در دنیا و در حد ریاســت جمهورهای کشــورها، درباره 

تغییرات آب وهوایی و بویژه خشکسالی در منطقه ما برگزار شده بود.

تالش  بهزیستی برای سازمان 
دهی کودکان کار به صورت عملی

رئیس سازمان بهزیستی کشور از رونمایی پروتکل و 
شیوه نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در این 
هفته خبر داد.انوشیروان محسنی بندپی در بازدید از 
بیست نمایشگاه مطبوعات و  خبرگزاری ها با اشاره 
به اینکه متولی مدیریت و ساماندهی کودکان کار و 
خیابان از ســالها قبل برعهده بهزیستی بوده است 
افزود:دستگاه های دیگری همچون نیروی انتظامی، 
شــهرداری ها، فرمانداری ها  و وزارت کار و تعاون و 
رفاه اجتماعی نیز از دیگر دســتگاه های همکار در 
این طرح هســتند.وی در ادامه با تاکید بر اهمیت 
کار علمــی در رابطــه با این کــودکان اظهار کرد: 
اختالفات اخیر پیرامون ســاماندهی کودکان کار و 
خیابان خارج از همکاری ها  تفاهم های پیشین بود 
که قابلیت نقد نیز داشــت.رئیس سازمان بهزیستی 
کشــور با تاکید بر حساسیت های خاص مواجهه با 
کودکان آسیب دیده تصریح کرد: رویکرد بهزیستی 
در ایــن زمینه مبتنی بر تقویت اجتماع  پذیری این 
کــودکان، بازگرداندن آنان به چرخه تحصیل و حل 
مشکل اقتصادی خانواده آنان است.محسنی پندپی 
بــا تاکید بر اینکه مجموعه این اقدامات باید مانع از 
بازگشــت کودکان و خانواده های آسیب دیده آنان 
به شرایط نامناسب گذشته شود اضافه کرد: برخی 
از ایــن کودکان تحت اســتثمار گروه های مافیایی 
هستند که باید نسبت به شناسایی آنان اقدام کنیم.

این اقدامات باید آنچنان اثربخش باشــند که شاهد 
بازگشت این کودکان نباشیم.

رئیس ســازمان بهزیستی کشــور با اشاره به طرح 
ساماندهی و جمع آوری کودکان کار و خیابان گفت: 
بهزیستی قصد دارد هر گونه تالش برای ساماندهی 
ایــن کودکان به شــکل علمی باشــد و از اقدامات 

مقطعی، انتزاعی و مجزا خودداری کند.

معطل ماندن طرح LEZ در وزارت 
کشور و پلیس

مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران از 
عدم اجرای کامل قانون نصب فیلترهای دوده روی 
دیزل ها انتقاد کرد و گفت: طرح LEZ نیز مصوبات 
متعــدد دولت و وزارت کشــور را دارد اما در پیچ و 
خم اداری وزارت کشــور و پلیس راهور مانده است.

وحید حسینی  با حضور در بیست وسومین نمایشگاه 
مطبوعــات و خبرگزاری ها درباره روند پایش بنزین 
اظهار کــرد: مطابق مصوبه دولت، محیط زیســت 
مســئول پایش کیفیت ســوخت توزیعی در کشور 
اســت. ظاهرا این کار انجام می شود اما انتظار داریم 
گزارشــات محیط زیست به صورت آنالین منتشر و 

در معرض دید عموم قرار بگیرد.

نگاهپنجره

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد اهتمام جدی به 
بست و توسعه عدالت آموزشی به عنوان مهم ترین 
اصالت نظام تعلیم و تربیت اســالمی، دســتیابی 
برابر دانش آموزان به امکانات تحصیل صرف نظر 
از موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی آنها، 
توســعه مهارت آموزی به جــای تکیه بر حافظه 
محوری که همواره مورد نقد مســئولین و اولیاء 

بوده است.
 ســید محمد بطحائی در پیش خطبه های نماز 
جمعه تهران با اشــاره به سالروز سه واقعه بزرگ 
در ایــام حاضر، یعنی تبعید حضرت امام خمینی 
)ره( به ترکیه، شهادت ۵۶ تن از دانش آموزان در 
سال ۵۷ و تســخیر النه جاسوسی در سال ۵8، 
گفت: خانواده بزرگ آمــوزش و پرورش همواره 
در کنار مردم ایران در پیروزی و بالندگی انقالب 
اسالمی نقش شایانی بر عهده داشتند؛ به طوریکه 
بیــش از ۳۶ هزار دانش آمــوز و ۵۰۰۰ معلم در 
دفاع مقدس، از اهداف بلند انقالب اسالمی دفاع 
کردند و به شهادت رســیدند.وی با اشاره به ایام 
اربعین حسینی نیز گفت: فرزندان این مرز و بوم و 
امام راحل با درس از عاشورا توانستند بزرگ ترین 

انقالب قرن را بر علیه مستکبران بیافرینند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در نظام آموزش و 
پرورش کشور بیش از ۹۴۰ هزار معلم در سراسر 
کشــور در تالشــند تا بیش از ۱۳ میلیون دانش 
آموز در ۱۰۶ هزار واحد آموزشــی را از جهل به 

ســوی دانایی رهنمون ســازند و چگونه زیستن 
را بــه آنان بیاموزند، افــزود: معلمان ما علی رغم 
کمبود امکانات و تجهیزات در مدارس و مشکالت 
اقتصادی و تبعیض هــا در خدمت فرزندان مردم 
هســتند.بطحائی با بیان اینکه خوشبختانه امروز 
ســند تحول بنیادین آموزش و پــرورش که به 
تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی و شورای 
عالی آمــوزش و پــرورش رســیده و همچنین 
مورد تایید ضمنی مقام معظم رهبری و ریاســت 
جمهــوری قرار گرفته، در دســتور کار آموزش و 

پرورش قرار دارد، افزود: ما در صددیم تا با کمک 
خداوند و با همراهــی همکاران مان در آموزش و 
پرورش بتوانیم برنامه های سند تحول بنیادین را 

اجرایی کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی از اهداف 
و اولویت های این ســند، گفــت: اهتمام جدی 
به بست و توســعه عدالت آموزشــی به عنوان 
مهم ترین اصالت نظام تعلیم و تربیت اســالمی، 
دستیابی برابر دانش آموزان به امکانات تحصیل 
صرف نظر از موقعیــت جغرافیایی، اجتماعی و 

اقتصادی آنها، توســعه مهــارت آموزی به جای 
تکیــه بر حافظه محوری که همــواره مورد نقد 
مسئولین و اولیاء بوده اســت، تجهیز کارگاه ها 
و کارآفرینی، توســعه حرفه هــای دانش بنیان 
متناســب با نیازهــای جامعه، اولویت بخشــی 
فعالیت هــای تربیتی و تقویت تربیت اســالمی، 
فعال سازی ظرفیت های پنهان آموزش و پرورش 
به ویژه ظرفیت بی بدیل منابع ارزشمند انسانی 
در آموزش و پرورش، تالش برای تکریم حقیقی 
مقام معلمــان و فرهنگیان و به روز آوری متون 
درسی و منابع آموزشی از طریق تعامل بیشتر با 
دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی و ... از جمله 
اولویت های ما در دولت دوازدهم در سند تحول 
بنیادین اســت.بطحائی همچنین اظهار کرد: بر 
اساس مفاد ســند تحول بنیادین باید چرخشی 
اساســی در آموزش و پرورش صــورت گیرد و 
این چرخش تبدیل نظام آموزشــی به یک نهاد 
فرهنگی و تربیتی اســت تا بتواند زمینه تربیت 
پذیری کودکان و نوجوانان را بر اساس اقتضائات 
فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی و نیازهای امروز و 
فردای جامعه فراهم کند.وی تاکید کرد: آموزش 
و پرورش در این مسیر به همراهی و همدلی همه 
ایرانیان نیاز دارد. باید توجه کرد که مشــارکت 
همه آحاد مردم در حوزه آموزش و پرورش یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر برای موفقیت آموزش و 

پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد :

توسعه »مهارت آموزی« به جای تکیه بر »حافظه محوری«

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج وزارت علوم اعالم 
کرد: تا پایان ســال جاری ۲هزار نفر از دانشجویان بورسیه 
به خارج از کشــور اعزام می شوند.ابراهیم حاجی زاده  در 
مورد ســهمیه بورسیه خارج از کشــور در سال جاری  به 
مهرگفت: برای ســال جاری ۲هزار بورسیه خارج از کشور 
پیش بینی شده اســت.وی ادامه داد: تا کنون حدود ۹۰۰ 
نفر از دانشــجویان بورســیه به خارج از کشور اعزام شدند 
و مابقی نیز تا پایان ســال جاری اعزام خواهند شد. برای 
پذیرش در بورس خارج از کشور، شرکت در آزمون ورودی 
دوره دکتری )نیمه متمرکز( سال ۱۳۹۶ و کسب حدنصاب 
اعالم شده توسط دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه الزامی 
است.همچنین انجام مصاحبه علمی و ارزیابی تخصصی در 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای سهمیه باید 
صورت گیرد و دانشــگاه ها پــس از انجام مصاحبه علمی، 
ســهمیه های بورس خارج خود را انتخاب و به ســازمان 

سنجش آموزش کشور اعالم می کنند.

اعزام 2هزار دانش آموز 
بورسیه به خارج از کشور

معاون مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه به الزام ارائه 
گواهی مرکز مشاوره خانواده به عنوان ضمیمه دادخواست 
طالق توافقی خبر داد و گفت: ارائه گواهی مرکز مشــاوره 
خانواده هنگام ارســال مدارک در دفاترخدمات الکترونیک 
قضایی الزامی شده اســت.وی افزود: افراد اگر می خواهند 
بــرای طالق توافقی اقدام کنند باید از طریق دفتر خدمات 
به مراکز مشــاوره خانواده راهنمایی شوند و پس از اینکه 
مرکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کرد می توانند طالق 
توافقی را درخواست کنند.رفعتی خاطرنشان کرد: مقدمات 
کار در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شده است تا 
پس از اعالم آمادگی دفاتر مشاوره، این کار انجام می شود.

الزام ارائه گواهي مرکز 
مشاوره براي دادخواست طالق

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان خوزســتان 
گفت: همراه داشــتن هرگونه داروی گیاهی مشــکوک و 
شــبیه به مواد مخدر، قرص های روانگردان توسط زائران 
در عراق جرم تلقی شــده و برای شخص خاطی مجازات 
به دنبال دارد.ســرهنگ علی قاسم پور اظهار کرد: فیض 
حضــور در ســرزمین عتبات عالیات، توفیقی اســت که 
خداوند منان برای زائران اربعین مقرر فرمود: ه اســت که 
بروز هرگونه عوارض جســمی، روحــی و روانی در افراد، 
موجب عدم توفیق و ایجاد شــبهه در مناسک معنوی و 
زیارتی می شود.ســرهنگ قاسم پور ادامه داد: دولت عراق 
در سال های اخیر مبادی ورودی خود را به آخرین امکانات 
کنترلی و حفاظتی مجهز کــرده و با بهره گیری از کادر 
متخصص در چهره زنی، مبادرت به شناسایی زائران معتاد 
و جستجوی بار همراه آنان می کنند که امید است شاهد 
دستگیری و بازداشت زائران به دلیل حمل مواد مخدر چه 

در ایران و چه در عراق، نباشیم.

هشدار به زائران براي حمل 
گیاهان داروي مخدر
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هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۶۴۱هیات 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 
فرامرز علی پور فرزند بایرام بشماره شناسنامه ۲ صادره از ماکو در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۳۷/۰۹ مترمربع پالک ۱۶۴۷ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالکین رسمی آقای/خانم عباس، ذوالفقار، ایوب، علی، داوود 
و جواهر انسیه و لیال همگی نیکوکار محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۳۳م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی
مرجع رسیدگی: شعبه ۲۰۷ مجتمع شماره ۵ شورای حل اختالف تهران

خواهان: آقای حسین عادلی مهربانی 
خوانده: آقای غالمرضا گنجه

خواسته: صدور قرار تامین خواسته
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
قرار تامین خواسته

و  استناد  به  خواسته  تامین  صدور  تقاضای  درخواست،  تقدیم  با  اینکه  به  ظر  ن
قبض سپرده به شماره ۴۱۴۱۷۴ مورخ ۹۶/۷/۵ نموده است چون ارکان و شرایط 
درخواست فراهم می باشد لذا شورا مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت و ماده ۱۰8 و 
ماده ۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۹ شوراهای حل اختالف قرار تامین 
خواسته معادل مبلغ سی میلیون ریال از اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر و 
اعالم می دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این 
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هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۶۴۵هیات 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 قاسم 
باباخانی فرزند محرمعلی بشماره شناسنامه ۱۲۵ صادره از شهریار در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۹۶/۱۴ مترمربع پالک ۱۹۶ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای سیف اله درویش مقامی محرز گردیده 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۳۲م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۰ ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۶۵هیات 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 سلیمان 
قلندرلو فرزند قربان بشماره شناسنامه ۱۱۲۳ صادره از تاکستان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۵۳/۵۰ مترمربع پالک ۱۲۲۹ فرعی از ۹ اصلی واقع 
در ماهدشت خریداری از مالکین رسمی آقای/خانم اسماعیل نیشابوری والیتا بر 
فرزندان خود فریده، سعید، مسعود و فریبا همگی نیشابوری محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۳۰م/الف
ایرج فهیمی=رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱8۲۰ هیات 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 سلطانعلی 
فالح فرزند حیدر بشماره شناسنامه ۴۰۳ صادره از الیگودرز در یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۲۱۴۰/۶۲ مترمربع پالک ۱8۴ فرعی از ۱۶۵ اصلی واقع 
در نصیرآباد خریداری از مالک رسمی آقای خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۳۲۲ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه

پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۱۰۴۵8۰۰۴۷۵ شعبه ۴۵8 مجتمع شماره ده شورای حل 
اختالف تهران    خواهان: آقای حمداله صادقی حسنجانی فرزند عباداله 

خوانده: آقای شاهرخ کاظمی خیاوی    خواسته: تامین خواسته
قرار شورا

شاهرخ  خوانده  طرفیت  به  جانی  حسن  صادقی  حمداله  درخواست  ر خصوص  د
کاظمی خیاوی به خواسته صدور قرار تامین خواسته به مبلغ یکصد و بیست میلیون 
ریال، نظر به فراهم بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰8 آئین دادرسی مدنی و با استناد 
به فیش به شماره ۴۱۴۳۴۰ به تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ به مبلغ سی و شش میلیون ریال 
به جهت تامین خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته به استناد مواد پیش گفته از 
اموال خوانده معادل یکصد و بیست میلیون ریال تا پایان رسیدگی صادر و اعالم 
می دارد. قرار صادره برابر مفاد ماده ۱۱۷ از قانون آئین دادرسی مدنی بدوا ابالغ و 
سپس اجرا گردد این قرار قابل اعتراض ظرف ده روز آینده و پس از ابالغ نزد همین 

شعبه می باشد.۱۱۰/۹۹۷۷۱                             
 قاضی شعبه 458 مجتمع شماره 10 شورای حل اختالف تهران 

آگهی موضوع ماده ۳ 

ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و 
فاقدسندرسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۳۶۰۳۱۱۰۰۰۶۰۰88۱۶ شماره  رای  رابر  ب
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  کلیف  ت
ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام فاطمه خاکپور فرزند 
سعداهلل ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۳/۳۷ متر مربع 
پالک ۱۴8فرعی از ۱۱ اصلی واقع در دارجار بخش ۱۰ ثبت نور محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می گردد در 
صورتی که اشخاص ذی نفع به آراءاعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م. الف ۷8۱۷۱/۹۶
تاریخ انتشار اول ۹۶/8/۱۳و تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/8/۲۷

حسن یوسفی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 

حصر وراثت 

خانم شهین کامگار به شماره شناسنامه ۵۰۶ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
۶۲8/۲۰۵/۹۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابوالحسن رازی نیا شماره شناسنامه ۳۴ در تاریخ ۹۶/۵/۱۹ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-شهین کامگار- ش.ش ۵۰۶- ت.ت ۱۳۳۶- صادره از سنندج- نسبت با متوفی 

همسر 
۲-سعید رازی نیا- ش.ش ۱۱۲۶۲- ت.ت ۱۳۶۱- صادره از تهران- نسبت با متوفی 

فرزند 
۳-لیدا رازی نیا- ش.ش ۵۲۵۷- ت.ت ۱۳۶۰- صادره از تهران- نسبت با متوفی فرزند 
۴-سمانه رازی نیا- ش.ش ۰۰۱۲۵۰۴۵۶۴- ت.ت ۱۳۶۹- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی فرزند 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به 
استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.۱۱۰/۹۹8۰۱               

رئیس شعبه 205 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصر وراثت 
خانم بنفشه یعقوبی نیکو به شماره شناسنامه ۱۱۷8۷ مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه ۶۶8/۳۴۰۴/۹۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی یعقوبی نیکو شماره شناسنامه ۱۳۹۴ در تاریخ ۹۶/۷/۱۲ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

۱-کبری مراتی مقدم- ش.ش ۴۳۷- ت.ت ۱۳۲۹- صادره از تهران- نسبت با متوفی 
همسر  ۲-بنفشه یعقوبی نیکو- ش.ش ۱۱۷8۷- ت.ت ۱۳۶۳- صادره از تهران- نسبت 
با متوفی فرزند ۳-حسین یعقوبی نیکو- ش.ش ۶۹۰۶- ت.ت ۱۳۵۹- صادره از تهران- 
نسبت با متوفی فرزند ۴-بهاره یعقوبی نیکو- ش.ش 88۴- ت.ت ۱۳۵۵- صادره از 

تهران- نسبت با متوفی فرزند 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به 
استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.۱۱۰/۹۹۷۹8               
 رئیس شعبه 3404 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصر وراثت 
خانم اکرم قورچیان به شماره شناسنامه ۱۵۱۷ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
۵۶۳/۲۰8/۹۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ ۹۶/۶/۱8  در  شناسنامه ۱۹۰۶  شماره  قورچیان  شهریار  شادروان  که  اده  د
الفوت آن مرحوم منحصر  ورثه حین  و  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  قامتگاه  ا

است به:
۱-مریم قورچیان- ش.ش ۰۰۷۲۶88۴۷۵- ت.ت ۱۳۵۵- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی همسر 
۲-مینا قورچیان- ش.ش ۰۰۲۰۴۰۶۷۲۱- ت.ت ۱۳۷۶- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی دختر 
۳-نیما قورچیان- ش.ش ۰۰۲۳۳۱۴۴۴۳- ت.ت ۱۳۷۹- صادره از تهران- نسبت 

با متوفی پسر
۴-قورچیان- ش.ش ۲۲- ت.ت ۱۳۱8- صادره از آییک- نسبت با متوفی مادر 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.۱۱۰/۹۹۷۹۶                
رئیس شعبه 208 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصر وراثت 
به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   ۲۲8۳ شناسنامه  شماره  به  شاملو  شبنم  انم  خ
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   ۹۶۰۳۷۲/۲۶۴/۹۶ السه  ک
چنین توضیح داده که شادروان شهین دخت ایزدی شماره شناسنامه ۲۷ در تاریخ 
۹۵/۴/۲۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱-نادر شاملو- ش.ش ۵۰8۲- ت.ت ۱۳۴۶/8/۲۱- نسبت با متوفی فرزند 

۲-نادره شاملو- ش.ش ۱۰۱۰- ت.ت ۱۳۴۱/۱۱/۱- نسبت با متوفی فرزند 
۳-شهاب شاملو- ش.ش ۳۰8۴- ت.ت ۱۳۴8/۱۱/۱- نسبت با متوفی فرزند 
۴-شبنم شاملو- ش.ش ۲۲8۳- ت.ت ۱۳۵۳/۴/۱۰- نسبت با متوفی فرزند 
۵-حمید شاملو- ش.ش ۷۷۹- ت.ت ۱۳۰۹/۱۱/۱- نسبت با متوفی همسر 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.۱۱۰/۹۹۷8۴               
 رئیس شعبه 264 شورای حل اختالف مجتمع شماره 6 تهران

آگهی مفقودی

برگ سبز موتور سیکلت آپاچی بنام پرویز نظری گل شکنانی مدل ۱۳8۹ شماره 
شاسی شماره   E۶EA۲۰۳۴۱۶۲ موتور      شماره   ۱۱۴/۴۶۵۵۲ هربانی   ش
  NE8 *** ۱8۰B8۹۰۲۴۷۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

لرستان –نورآباد 

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم آقای جواد صارمی 
فرزند درویش به اتهام اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خالف واقع موضوع شکایت 
نبی اسماعیلی ابراهیم جواد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در 

این شعبه احضار گردد.
 بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – علی اصغر 

جمشیدی . 

تعمیر و بازیابی پیچیده ترین رله های حفاظت برق 
برای اولین بار در دنیا

یک شرکت ایرانی برای اولین بار در دنیا توانست بیش از یک هزار دستگاه 
رله حفاظتی دیســتانس و رله های خاص دیگر را تعمیر و بازیابی کند.به 
گزارش زمان به نقل از فارس، علیرضا دانشور مدیرعامل این شرکت دانش 
بنیان با بیان اینکه ســوابقی که در کمپانی آلستون داشتیم، با همان رویه 
و امکانات و خدمات توانســتیم در شــرایط تحریم برای اولین بار در دنیا 
یک هزار دســتگاه رله حفاظتی دیستانس را تعمیر و بازیابی کنیم، گفت: 
همه اینها را بعد از چندین مرحله تســت، به شبکه برگرداندیم. وی ادامه 
داد: رله های زیمنس، آلســتون، ABD جزو رله هایی است که در صنعت 
برق کشور به طور گسترده ای استفاده شده و ما توانستیم با تالش و همت 

این شرکت دانش بنیان رله های معیوب را بازگردانی کنیم. 
دانشــور اضافه کرد: به جز خدمات فنی مهندسی که در کشور توسط این 
شرکت ارائه می شــود، در صورت ایجاد مشکل در شبکه پیمانکاران، این 
شــرکت به صورت ضربتی اقــدام کرده و در ایجاد برق مســتمر و پایدار 
در کشــور جهت رفاه حال مردم ایفای نقش می کند. دانشور تصریح کرد: 
خدمات پس از فروش و تعمیرات ارائه شــده توســط این شــرکت بسیار 
منحصر به فرد بوده و در وضعیت تحریم برای تمامی شرکت های فعال در 
صنعت برق مثمرثمر باشد. وی خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات حفاظتی 
بــرای پروژه های مختلف انجام شــده و توانســتیم در تمامی مناقصات با 
شرکت های پیمانکاری جهت تکمیل فرم مناقصات همکاری و از این طریق 
فشــار نبود شرکت هایی چون زیمنس، آلستون و ABD را به لحاظ فنی 
به دوش بکشیم. به گفته وی، این شرکت )لیان ویژن البرز( برای بیش از 
۱۰ مناقصه در کشورهای خارجی اسناد مناقصه تهیه کرده و شرکت های 

زیادی در این مناقصات با همکاری این شرکت برنده شده اند.

 توسعه صنعت پتروشیمی ایران
 نیازمند جذب سرمایه خارجی است 

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان این که توسعه صنعت پتروشیمی ایران 
نیازمند جذب ســرمایه خارجی است، گفت: سرمایه گذاری در منطقه رقابتی 
است.به گزارش زمان به نقل از شانا، عادل نژادسلیم صبح پنجشنبه، ۱۱ آبان ماه 
در دومین روز از بیســت و نهمین اجالس مدیران عامل صنعت پتروشیمی با 
اشاره به چشم انداز صنعت پتروشیمی ایران تا سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این 
چشم انداز، مجموع ظرفیت تولید طرح های مصوب صنعت پتروشیمی به ارزش 
۵۵ میلیارد دالر،  ۶۰ میلیون تن اســت که با تحقق این هدف، ایران به رتبه 
نخست تولید محصوالت پتروشیمی در منطقه دست می یابد.وی درباره رقبای 
صنعت پتروشــیمی ایران در منطقه افزود: عربستان با ۷۶ میلیون تن ظرفیت 
فعال، ۵۳ طرح و ۹۱ میلیارددالر ســرمایه گذاری، امارات با چهار میلیون تن 
ظرفیت فعال، ۱۵ طرح و ۱۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری و قطر با 8.۳ میلیون 
تن ظرفیت فعال، ۱۷ طرح و ۲۵ میلیارد دالر ســرمایه گذاری از رقبای ایران 
هستند که این ارقام نشان می دهد که عربستان رقیب قوی صنعت پتروشیمی 
کشور است.مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ خلیج 
فارس( با اشــاره به این که ســرمایه گذاری در منطقه رقابتی است، ادامه داد: 
توسعه صنعت پتروشیمی ایران نیازمند جذب سرمایه خارجی است.نژادسلیم، 
ثبات قوانین، وجود قوانین حمایتی، چشم انداز مشخص همراه با برنامه اجرایی، 
معقول بودن ریســک های نظام مند و جذابیت ذاتی سرمایه گذاری را از نکات 

قابل توجه در جذب سرمایه عنوان کرد.

 واردات نفت ژاپن از ایران
به ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسید 

واردات نفت ژاپن از ایران در نهمین ماه ســال 
جاری میالدی به ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسید 
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ 

درصد کاهش داشته است.
به گزارش زمان به نقل از تســنیم، وزارت اقتصاد و 
تجارت ژاپن در جدیدترین گزارش خود از افت ۳۱ 
درصدی واردات نفت این کشور از ایران در سپتامبر 
۲۰۱۷ خبر داد.بر اســاس آمارهای این وزارتخانه، 
خریــد نفت ژاپــن از ایران در ســپتامبر ۲۰۱۷ به 
۱.۰۲8 میلیون کیلو لیتر برابر با ۲۳۰ هزار بشــکه 
در روز رســید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افت ۳۱ درصدی داشته است. واردات نفت ژاپن 
از ایران در ســپتامبر سال گذشته میالدی ۱.۴۹۲ 
میلیون کیلــو لیتر برابر با ۳۳ هزار بشــکه در روز 
اعالم شده بود.در عین حال واردات نفت این کشور 
جنوب شرق آسیا از ایران در سپتامبر امسال نسبت 
به ماه قبل از آن با رشــد ۹۴ درصدی روبرو شــده 
اســت. ایران در ماه اوت امسال ۱۱8 هزار بشکه در 
روز نفت به ژاپن صادر کرده بود.ایران با تامین ۶.8 
درصد نفت مورد نیــاز ژاپن پنجمین تامین کننده 
نفت وارداتی ژاپن در ماه ســپتامبر ۲۰۱۷ شناخته 
شده است. عربستان، امارات، کویت و قطر به ترتیب 
در رتبه های اول تا چهارم از این نظر قرار گرفته اند.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۲۴ سنت، معادل 
۰.۴ درصد افزایش به رقم ۶۰ دالر و 8۶ سنت رسید.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، کاهش تولید اوپک 
و متحدانش که در حال کاهش شکاف بین عرضه و 
تقاضا در بازار اســت و همچنین تقاضای قوی برای 
نفت موجب شد تا قیمت نفت دیروز با افزایش مواجه 
باشد، اما تحلیلگران هشدار می دهند که برای خنثی 
شــدن تاثیر افزایش تولید آمریکا باید توافق کاهش 
تولید تمدید شــود.بر اساس این گزارش، قیمت هر 
بشــکه نفت برنت دیروز با ۲۴ ســنت، معادل ۰.۴ 
درصد افزایش به رقم ۶۰ دالر و 8۶ ســنت رســید. 
قیمت نفت برنت نســبت به پاییــن ترین رقم های 
سال ۲۰۱۷ که در ماه ژوئن به ثبت رسید ۳۷ درصد 
رشد کرده است.قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با 
۲۹ سنت، معادل نیم درصد افزایش به ۵۴ دالر و 8۳ 
سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نسبت به پایین 
ترین رقم های ســال ۲۰۱۷ در ماه ژوئن ۳۰ درصد 
رشد داشــته است.احساس افزایشی حاکم بر بازار با 
تقویت احتمال تمدید توافق کاهش تولید بین اوپک 

و متحدانش تشدید شده است.

کوتاه از انرژینفت در جهان

تفاهم نامه های امضاء شــده در حوزه انرژی در 
حاشیه سفر پوتین به تهران، مابین ایران و روسیه 

منعقد شد.
به گــزارش زمان، الهام آمرکاشــی- معاون وزیر 
نفــت در امور بین الملــل و بازرگانی ضمن بیاِن 
امضای ۶ تفاهم نامه با شرکت های نفتی روس در 
حاشیه ســفر رئیس جمهوری روسیه به تهران، 
درباره جزئیات تفاهم نامه های امضا شــده، اظهار 
کرد: نخســتین تفاهم نامه که بــه امضای بیژن 
زنگنــه، وزیر نفت ایران و الکســاندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه رسیده، همکاری راهبردی در حوزه 
انرژی است.امیرحسین زمانی نیا افزود: همچنین 
شــرکت ملی نفت ایران ۲ تفاهم نامه با گازپروم 
و ۲ تفاهم نامه با روســنفت امضا کرده اســت که 
این تفاهم نامه ها از همکاری تحقیقاتی آموزشــی 
تا توسعه میدان های نفت و گاز را شامل می شود 
و همچنین تفاهم نامه شــرکت ملــی نفت ایران 
و روســنفت به امضای علــی کاردر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران و ایگور سچین، مدیرعامل 
روسنفت رسیده است که معاون وزیر نفت در امور 
بین الملل و بازرگانی، تفاهم نامه امضا شده میان 
شرکت ملی نفت ایران و روسنفت را فراتر از یک 
تفاهم نامه دانست و افزود: یکی از تفاهم نامه هایی 
که میان کاردر و ســچین امضا شده، تفاهم نامه 
رازداری و محرمانگــی اســت.وی دربــاره دیگر 
تفاهم نامه امضا شــده شــده در حاشــیه دیدار 
رؤســای جمهوری ایران و روسیه هم گفت: این 

تفاهم نامه میان اینجانب و مارکلف، معاون الکسی 
میلــر )Alexey Miller(، مدیرعامل گازپروم 
امضا شد.بر اساس این گزارش،۶۹.۵ درصد سهام 
شرکت روسنفت روسیه متعلق به دولت روسیه و 
۱۹.۷۵ درصد از سهام آن در اختیار شرکت بی پی 
انگلیس است. دفتر مرکزی این شرکت، در منطقه 
بالچوگ، در نزدیکی کاخ کرملین، در شهر مسکو 

مستقر است.
 روســنفت، در ســال ۱۹۹۳ به عنوان یک واحد 
سازمانی، از سوی دولت وقت روسیه تاسیس شد 
و با تزریق دارایی های شــرکت »روس نفته گاز«، 

فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرد.این شرکت پس 
از خرید دارایی های بزرگترین شرکت نفتی روسیه، 
یوکاس، در مزایده دولتی، به یک شــرکت نفتی 
بزرگ تبدیل شد. فعالیت عمده شرکت روسنفت، 
در اکتشاف، اســتخراج و پاالیش نفت خام و گاز 
طبیعی، همچنین تولید محصوالت پتروشــیمی 
متمرکز اســت.از ماه مارس ســال ۲۰۱۳ در پی 
خریداری ســومین شــرکت بزرگ نفتی روسیه؛ 
تی ان کی-بی پی، از ســوی روسنفت، این کمپانی 
به عنوان بزرگترین شرکت نفتی روسی، شناخته 
می شــود. هم اکنون ســچین که از نزدیکترین 

متحــدان والدیمیــر پوتین اســت، مدیرعاملی 
این شــرکت را بر عهــده دارد.گازپروم بزرگترین 
تولیدکننــده گاز طبیعــی و یکــی از بزرگترین 
شــرکت های جهان اســت، در میان شرکت های 
گازی، شرکت روســی گازپروم، به واسطه ذخایر 
گازی و در اختیــار داشــتن بیش از ۱۵۲٫۲00 
کیلومتر خط لوله گاز طبیعی، بزرگ ترین شبکه 
خطوط لوله انتقال گاز در جهان، جایگاه ویژه ای 
دارد. دفتر مرکزی شرکت گازپروم، در شهر مسکو 
قرار دارد.گازپروم، ۲۵ درصد از گاز طبیعی مورد 
نیــاز اروپا را تامین می کند و بزرگترین شــرکت 
روســیه به شــمار می رود، این شرکت همچنین 
بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی اروپاســت. به 
گفته معاون امــور بین الملل وزیر نفت ایران، در 
جریان ســفر رئیس جمهوری روسیه به تهران، ۶ 
قرارداد موقت با شرکت های نفتی روسی به امضا 

رسیده است.
دولــت ایران بعــد از لغو تحریم هــای غرب به 
دنبال جذب شــرکت های خارجی برای سرمایه 
گذاری در توســعه بخش انرژی این کشور است. 
قراردادهای جدید در حالی امضا شده که روسیه 
در حال افزایش ســرمایه گذاری در منابع انرژی 
در خاورمیانه اســت.زمانی نیا افزود، دو کشــور 
توافق کردند که »در بخش انرژی همکاری های 
اســتراتژیکی داشته باشند« که شامل حوزه های 
مختلف از توســعه میادین نفتی و گازی ایران تا 

همکاری در زمینه تحقیقات خواهد بود.

در حاشیه سفر پوتین به ایران؛

تفاهم نامه های ایران و روسیه در حوزه انرژی امضاء شد

معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری گفت: در برنامه ششــم 
توسعه و افق ۱۴۰۰ تولید روزانه ۴.۵ میلیون بشکه نفت و یکهزار و 

۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی پیش بینی شده است.
بــه گزارش زمان به نقل از ایرنا، حبیب ا... بیطرف روز پنجشــنبه 
در آیین گشایش نهمین نمایشــگاه صنعت نفت و گاز خوزستان 
در اهواز اظهــار کرد:۱8 درصد ذخایر نفت و ۱۰ درصد ذخایر گاز 
جهان در ایران اســت و بر اساس آخرین آمار، ایران ظرفیت تولید 
۱۵۷ میلیون بشکه نفت خام در طول سال را دارد.وی با بیان اینکه 
پتانسیل تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت خام و۴۰۰ میلیون متر 
مکعب گاز در ایران وجود دارد گفت:ایران ســاختار مناسب برای 
بهینه سازی فعالیت ها در حوزه نفت و گاز را دارد.معاون وزیر نفت 
در امور پژوهش و فناوری گفت: به ســرمایه گذاری ۱۳۴ میلیارد 
دالر در باال دســتی و ۶۷ میلیارد دالر در پایین دســتی نیاز است 
که برای دســتیابی به این امر وزارت نفت برنامه اساســی را پیش 

بینی کرده اســت. وی به پنج برنامه مهم وزارت نفت اشاره کرد و 
گفت: اجرای قراردادهای IPC با هدف توسعه میادین نفت و گاز با 
استفاده از سرمایه شرکت های بین المللی از مهمترین فعالیت های 
وزارت نفت در ماه های آینده اســت.وی افزود: امید است تا پایان 
ســال ۱۰ قرارداد دیگر به غیر از توتال به امضای شرکت ملی نفت 
ایران برسد.بیطرف ادامه داد: اکنون حدود ۱8 طرح که عمده آن در 
خوزستان بوده پیش بینی شده و ظرف یک سال آینده قرارداد آن 
ها منعقد می شود و تا سه سال این طرح ها به سرانجام می رسند.

وی بیان کرد: همچنین بازســازی و نوسازی تاسیسات رو دستی و 
باالدستی صنعت نفت از دیگر اولویت های وزارت نفت است چرا که 
فرسودگی تاسیسات می تواند ضررهای زیانباری را به این صنعت 
وارد کند.معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری گفت: تا پایان 
ســال ۹۷ مجموعه کارهای مطالعاتی انجام و از ســال ۹8 امکان 
بازســازی تجهیزات فرســوده فراهم می شود.وی گفت: همچنین 

مطالعه کلیه میدان های نفتی کشور از دیگر طرح های وزارت نفت 
است که برای این کار دستورالعمل مربوطه از سوی وزارت تهیه و 
ابالغ شده است. بیطرف توسعه ساخت داخل و کاالهای پرمصرف 

در صنعت نفت و گاز را از دیگر اهداف این وزارتخانه برشمرد.

پیش بینِی تولید روزانه 4.5 میلیون بشکه نفت در افق 1400
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آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تغییر 
اساسنامه )نوبت دوم(

کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج
به اطالع کلیه اعضا محترم کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج 
می رساند با عنایت به تغییر دستورالعمل چگونگی تشکیل کانون های 
کارگران بازنشسته، نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده تغییر اساسنامه 
کانون در تاریخ 1396/09/05 راس ساعت 9 صبح در حسینیه چهارده 
معصوم )ع( واقع در کرج بلوار امام زاده حسن )ع( نرسیده پل میدان 
استاندارد خیابان شهید حسینی مرام روبروی آتش نشانی مرکزی کرج 

تشکیل می گردد.
لذا بدین وسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود با در دست داشتن 
کارت عضویت کانون و یا دفترچه مستمری بیمه سازمان تامین اجتماعی 
که مربوط به یکی از شعب بیمه شهرستان کرج باشد، راس ساعت مقرر 

در محل تشکیل مجمع حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:1-اتخاذ تصمیم در مورد تصویب اساسنامه نمونه کانون که 

توسط اداره کل تشکل کارگری و کارفرمایی ابالغ گردیده است
2-ارائه بیالن مالی سال 95 بانضمام گزارش عملکرد کانون

هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان کرج

 گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری
 ایران و عراق

وزیــر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: همکاری های اقتصادی 
و تجاری ایران و عراق گســترش می یابد. به گزارش شــاتا، محمد 
شــریعتمداری در ســفر به بغداد و در دیدار با وزیر برنامه ریزی و 
سرپرست وزارت بازرگانی عراق، گفت: حجم تبادل تجاری ایران و 
عراق اگرچه رقم قابل مالحظه ای است، اما با توجه به روابط عمیق 
دو کشــور در عرصه سیاسی، این رقم ها رضایت بخش نیست. وی 
بــا تأکید بر ضرورت ارتقای روابط دو کشــور، تاکید کرد: ایران در 
دوران بازســازی و ســازندگی عراق نیز همچنان در کنار دولت و 
ملت عراق قرار خواهد داشــت و آمادگی دارد در زمینه بازسازی و 
نوسازی صنایع و کارخانجات عراق با این کشور همکاری کند. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین پیروزی های اخیر نیروهای 
مسلح عراق را بر گروه های تروریستی در این کشور تبریک گفت و 
حمایت جمهوری اسالمی ایران را از وحدت ارضی عراق تکرار کرد.

 
تولید خودرو افزایش یافت

مهر ماه امســال تولید انواع خودرو به طور میانگین ۲۳.۵ درصد 
افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع خودرو از 
۱۱۱ هزار و ۵۶۲ هزار دســتگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۳۷ 
هزار و ۷۵8 دســتگاه افزایش یافت. مهر ماه امســال تولید انواع 
ســواری با رشد ۲۳.8 درصدی همراه بوده و از ۱۰۳ هزار و ۹۵۵ 
دســتگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۲8 هزار و ۶۹8 دســتگاه رسید. 
تولید انواع ون نیز ۲۴۵.۵ درصد رشــد داشته و از ۱۱ دستگاه در 
مهر ماه ســال گذشته به ۳8 دستگاه افزایش یافت. در این مدت 
تولید انواع وانت نیز صعــودی بوده و با افزایش ۱۶.۲ درصدی از 
۶۴۴۵ دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۷۴۹۲ دستگاه رسید. تولید 
انواع مینی بوس و میدل باس نیز ۱.۴ درصد افزایش یافته و از ۷۳ 
دســتگاه در مهر ماه سال گذشــته به ۷۴ دستگاه افزایش یافت. 
مهر ماه امســال تولید انواع اتوبوس نیز با رشــد ۱۰۹.۵ درصدی 
همراه بوده و از 8۴ دســتگاه در مهر ماه ۱۳۹۵ به ۱۷۶ دستگاه 
رســید. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۲8.8 درصد 
رشــد داشته و از ۹۹۴ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۲8۰ 

دستگاه افزایش یافت.

  در تجارت با روسیه از برنامه تعیین شده
 عقب  مانده ایم

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و روســیه با بیــان اینکه در 
برنامه ششــم توســعه حجم مبادالت تجاری دو کشور ۵ میلیارد 
دالر هدف گذاری شده است، گفت: این در حالی است که مبادالت 
تجــاری بین ایران و روســیه از ۲ میلیــارد دالر فراتر نمی رود. به 
گزارش فارس اسداهلل عسگر اوالدی گفت: در ۳۰۰ سال گذشته دو 
کشور فراز و نشیب های بسیاری با هم داشته اند اما بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی روابط دو کشور به سمت دوستی، برادری و رفاقت 
پیش رفته است.  عسگر اوالدی اظهار داشت: از نظر روابط سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی روابط خوبی بین ایران و روسیه حاکم است اما 
از نظر اقتصادی احساس می شود که از پتانسیل ها به خوبی استفاده 
نشده اســت. وی با بیان اینکه کشور روسیه ساالنه بین ۴۰ تا ۴۵ 
میلیارد دالر از سراسر دنیا محصوالت کشاورزی وارد می کند، گفت: 

اما سهم ایران از این رقم بسیار ناچیز و اندک است

توسعه تجارت با مدرن شدن بازار

معاون سازمان توســعه تجارت کشور گفت: الزمه توسعه تجارت 
خارجی، مدرن شدن بازار داخلی و گسترش ارتباط آن با بازارهای 
مدرن است. محمدرضا مودودی افزود: با تولیدکنندگان خرد که 
توان رقابــت در بازارهای بین المللــی را ندارند نمی توان تجارت 
خارجی را گسترش داد، بلکه باید زمینه ظهور شرکت های بزرگ 
صادراتی که قدرت پاســخگویی به ســفارش های چند میلیارد 
دالری را دارند، فراهم شــود. وی ادامــه داد: فعالیت در بازارهای 
ســنتی مانند عراق و افغانســتان موجب شــد تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان کشــور گمان کردند ادبیــات تجارت با جهان نیز 
مانند ادبیات تجارت با این کشورهاست، در حالی که با ۱۰ کانتینر 
بــا قیمت امروز، فردا با قیمت دیگر نمی توان وارد بازارهای مدرن 

جهان شد.

پژو غرامت کامل به ایران را پرداخت

معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه پژو، غرامت قرارداد قبلی خود 
را به ایران پرداخت، گفت: هنوز تغییری در رفتار خارجی ها ندیده 
ایم. محسن صالحی نیا گفت: بخشی از غرامت پژو به ایران در قالب 
ارسال قطعات و بخشی دیگر به صورت آموزش کارکنان هزینه شده 
است و همین غرامت ها در قراردادهای جدید خودروسازان ایرانی 
با اروپایی ها هم دیده شــده است. وی تجارت افزود: حدود هشت 
بند بابت اخذ غرامت از شرکت پژو در قرارداد جدید گنجانده شده 
بود؛ به این معنا که پرداخت این غرامت بخشی از قرارداد جدیدی 
بود که این خودروســاز فرانسوی، در دوره جدید همکاری با ایران 

منعقد کرده است.

بازدید وزیر صنعت از غرفه سایپا در 
نمایشگاه توانمندی های صادراتی

دکتر محمد شــریعتمداری با حضور در دومین 
نمایشگاه توانمندی های صادراتی کشور از غرفه 
گروه خودروسازی ســایپا بازدید کرد.به گزارش 
ســایپا نیوز؛ در دومین نمایشگاه توانمندی های 
صادراتی کشــور که در شــهر آفتاب برگزار شد، 
گروه خودروسازی سایپا با هدف افزایش مبادالت 
و صــادرات محصوالت صادراتی خــود به نقاط 
مختلــف جهان و انجام مذاکره بدون واســطه با 
تجار خارجی در این نمایشــگاه به وسعت ۱۰۰۰ 
متر مربع شــرکت کرده و آخرین دستاوردهای 
صادراتی خود در حــوزه تولید خودرو و قطعات 
را بــه معرض نمایش قرار داد.در این نمایشــگاه 
شرکت های ســایپا، زامیاد، سایپادیزل و پارس 
خــودرو درحــوزه تولید خودرو و شــرکت های 
مگاموتور، سازه گستر، ســایپا آذین، قالب های 
بزرگ صنعتی، سایپا شیشه، فنر سازی زر، مالیبل 
سایپا، رینگ سایپا ، رادیاتور ایران و سایپا یدک 
در حوزه تولید قطعات و ارائه خدمات خودرویی 
از گروه خودروسازی ســایپا در بزرگترین غرفه 
نمایشگاه حضور داشته و توانمندی های صادراتی 
خــود را ارائه کرده اند.بر اســاس این گزارش در 
روز اول این نمایشگاه، محمد شریعتمداری، وزیر 
صنعت معدن و تجارت به همراه محمدحســین 
مقیمی استاندار تهران ضمن بازدید از غرفه گروه 
خودروسازی ســایپا از توانمندی های صادراتی 
گروه آگاهی یافتند. شریعتمداری در این بازدید 
با حضور در داخل خودرو جدید ساینا اتوماتیک، 
از نزدیک با امکانــات این خودرو جدید تولیدی 

گروه سایپا هم آشنا شد. 

 بانک پاسارگاد فعال
 در ارایه انواع تسهیالت ریالی

 بانک پاسارگاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، 
رونق کسب  و کار و افزایش تولید و اشتغال، در ۶ 
ماه اول ســال ۱۳۹۶ بیش از ۱۶ هزار و ۶۱ فقره 
تســهیالت ریالی پرداخت کرده اســت.به گزارش 
روابط  عمومی بانک پاســارگاد، این بانک با هدف 
افزایش تولید و اشتغال، سعی کرده است در ۶ ماه 
اول ســال ۱۳۹۶ با اعطای بیــش از ۱8۷ هزار و 
۲۱۵ میلیارد ریال تسهیالت ریالی، گامی مؤثر در 
تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی، در صنایع زیربنایی 
کشور بردارد.بانک پاسارگاد همچنین در ۶ ماه اول 
ســال ۱۳۹۶، با اعطای ۲ هــزار و ۶۲۹ فقره وام 
ازدواج به میزان ۲۰۵ میلیارد ریال، به رسالت خود 
در ایجاد زمینه مناسب برای ازدواج جوانان جامه 
عمل پوشاند. گفتنی اســت بانک پاسارگاد با نگاه 
ویژه به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال، نه تنها 
با اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان و تجار باعث 
رونق تولید و اشتغال شده است بلکه در پروژه های 
بســیار مهم فوالدی، سیمانی، پتروشیمی، آی تی 
و ... که نقش بســیار مؤثری در پیشــرفت کشور 
دارند، زمینه را برای اشــتغال تعداد بسیار زیادی 
از جوانــان فراهــم کرده  و باعث رونــق تولید در 
کشور شده اســت.بنابر این گزارش،مرکز مشاوره 
و اطالع رسانی بانک پاســارگاد به شماره 8۲8۹۰ 
و سیســتم دریافت نظرها در سایت این بانک به 
آدرس www.bpi.ir آماده ارایه مشاوره و پاسخ 

به سؤاالت مشتریان هستند.

 تجلیل از بانک ملت 
در طرح ضربتی وام ازدواج

بانک مرکزی از بانک ملت بابت عملکرد مطلوب 
در طرح ضربتی اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، قدردانی کرد.به گــزارش روابط عمومی 
بانک ملت، در مراسم تجلیل از بانک های عامل 
طرح ضربتی وام ازدواج که با حضور دکتر مسعود 
ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانــان، دکتر ولی 
اهلل سیف رییس کل و مســووالن بانک مرکزی 
همچنین مدیران عامل بانک ها برگزار شد، دکتر 
هادی اخالقی فیــض آثار مدیرعامل بانک ملت، 
لوح سپاســی را بابت عملکرد مطلــوب در این 
طرح، از رییس کل بانــک مرکزی دریافت کرد.
بر اساس اعالم مسووالن بانک مرکزی، بانک ملت 
رتبه دوم را در طرح ضربتــی اعطای وام ازدواج 
از لحاظ تعداد تســهیالت اعطایی، دریافت کرده 
است.بر اساس آمار اعالم شده، بانک ملت تاکنون 
بالغ بر ۷۰ هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه 
در طرح ضربتی وام ازدواج پرداخت کرده اســت.

بر این اســاس، از ابتدای مردادماه سال جاری تا 
اول مهر ماه ۵۲۰ هزار فقره تســهیالت ازدواج از 
سوی بانک های عامل پرداخت شده که به گفته 
مسووالن بانک مرکزی، اعطای این تسهیالت در 

۵۰ روز کاری، بی نظیر است.

گــروه صنعت، معدن و تجــارت: یک هفته 
پــس از اینکه بزرگترین مرکز تجارت ایرانیان در 
آستاراخان روسیه فعالیت خود را آغاز کرده، روز 
پنجشنبه هفته گذشته نخستین مرکز بازرگانی 
آلمــان در ایــران با هدف تســهیل ورود فعاالن 
اقتصادی دو کشــور به بازار یکدیگر زیر نظر اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و آلمان در تهران افتتاح 
شــد. همکاری های بخش خصوصی برای بهبود 
وضعیت تجارت طی سال های گذشته بیشتر شده 
اســت. این موضوع را به ســادگی و از راه اندازی 
دفاتر تجاری بازرگانان ایرانی در ســایر کشورها 
می توان تشــخصی داد. حاال به نظر می رسد که 
با راه اندازی نخســتین مرکز بازرگانی آلمان در 
ایران می توان به آینده نگاه دیگری داشت. آلمان 
به عنوان مهمترین شــریک اقتصــادی ایران در 
اتحادیه اروپا با راه اندازی این دفتر نشان داد که 

نگاه ویژه ای به بازارهای ایران دارد.
امید یراقی، رئیس اتاق مشــترک ایران و آلمان 
در مراسم افتتاح این مرکز گفت: پس از تأسیس 
اتاق مشــترک ایران و آلمان شاهد روزهای تلخ و 
شیرین بســیاری بودیم و تلخ ترین آنها مربوط به 
دوره تحریم است. وی گفت: این اتاق پل ارتباطی 
ایران و آلمان بود که در دولت یازدهم، شــرایط 
بهبــود یافت و پس از برجام بــا همراهی بخش 
اقتصادی سفارت آلمان پذیرای بیش از ۵۰ تاجر 
آلمانی در ایران بودیم. یراقی با اشــاره به افتتاح 
مرکز بازرگانی آلمان گفت: بر این باوریم که آینده 
این مرکز و روابط ایران و آلمان روشــن اســت و 

می توانیم با موفقیت در این مسیر گام برداریم.
اقتصاد آلمان صادرات محور است

علی ماجدی، ســفیر ایران در آلمان با اشاره به 
اینکه در ســال ۲۰۰۰، آمریــکا و اروپا دو هدف 
روابط اقتصادی آلمان بود، افزود: بعد از آن توجه 
این کشــور به بازارهای چین و هند معطوف شد 
و در حال حاضر بازار چین به سطحی رسیده که 
آلمان به دنبال بازارهای جدید است و نگاه آینده 
این کشور به بازارهای روسیه و خاورمیانه است. 
وی با بیان اینکه اقتصــاد آلمان صادرات محور 
اســت، گفت: بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی آلمان در زمینه صادرات اســت به طوری 

که مازاد تجاری این کشــور در ســال ۲۰۱۶ به 
بیش از ۲۵۰ میلیارد یورو و در ســال ۲۰۱۷ به 
۳۰۰ میلیارد یورو رســیده است. ماجدی اظهار 
داشــت: تولید ملــی آلمان دو هــدف را دنبال 
می کند، مورد اول کیفیــت تولید که همراه این 
کیفیت، قیمت ارزان تر نیز مورد توجه اســت و 
هدف دوم دسترســی به بازارها و نگهداری دائم 
آنها و یافتن بازارهای جدید اســت که این نگاه 
باعث انتقال تکنولوژی به کشورهایی مستعد شده 
است. سفیر ایران در آلمان تصریح کرد: سفر وزیر 
خارجه آلمان به همراه هیات ها در پســابرجام 
به ایران و تشــکیل ۵ کمیســیون مشترک پس 
از ۱۴ ســال، بیانگر عالقه این کشور به برقراری 
رابطه اقتصادی با ایران است. ماجدی تاکید کرد: 
انتخاب ایران به عنوان بــازار جدید برای آلمان 
بسیار حائز اهمیت است چرا که ۲۰ هزار شغل در 

آلمان مربوط به صادرات به ایران است.
برجام نباید به مخاطره بیفتد

مایکل کلور، برشــتولد ســفیر آلمان در ایران در 
ادامه این مراســم گفت: آلمان در نهایی شــدن 
برجــام و نتیجــه بخش بــودن آن نقش مهمی 
داشــته و برجام دســتاوردی اســت که نباید به 
مخاطره بیفتد. برای کشــور آلمان مهم است که 
این دستاورد مهم حفظ شود و مردم ایران نتیجه 

آن را در ســفره های خود ببینند. سفیر آلمان در 
ایران گفت: این اســتراتژی جدید آمریکا برای به 
تأخیــر انداختن تصمیم نهایی دربــاره برجام به 
منظور ایجاد نگرانی اســت کــه این نگرانی برای 
اقتصاد همچون ســم است که باید با این موضوع 
مقابلــه کنیم. وی تصریح کــرد: توافق برجام در 
فضای خوب و احترام دو طرفه انجام شد و آلمان 
همیشــه حامی احترام متقابل اســت. این مقام 
مســئول تاکید کرد: آلمان در گذشــته و آینده 
توافق هســته ای را حمایت می کند و با تمام قوا 

برای ادامه آن فعالیت می کند.
رشد صادرات آلمان به ایران

کلــور در ادامه اظهار داشــت: در ۲ ســال اخیر 
صادرات آلمــان به ایران ۱۵ درصد افزایش یافته 
اســت که البته این افزایش صــادرات در زمینه 
کاالهای ســرمایه ای و ماشــین آالت و کاالهای 
مــورد اســتفاده در کارخانه ها بوده کــه تولید 
ناخالص داخلی را افزایش داده اســت. وی با بیان 
اینکه ایران شریک خوبی برای آلمان است، گفت: 
عالوه بر مشــترکات تاریخی بین دو کشور ایران 
از پتانســیل خوبی برای برقراری ارتباط با آلمان 

برخوردار است.
تغییر ترکیب اقتصادی ایران

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

معــادن و کشــاورزی ایران نیز در این مراســم 
گفــت: مدل و ترکیب اقتصــادی ایران در حال 
تغییرات جدی و اساسی اســت و نمی خواهیم 
که دنیا ما را به عنــوان صادرکننده نفت، فرش 
و پسته بشناسد. سلطانی اظهار داشت: به عنوان 
نماینــده بخش خصوصی از مســئوالن آلمان و 
سایر کشــورهای طرف مذاکرات ۱+۵ به غیر از 
آمریکا، به خاطر پشــتیبانی و حمایت از برجام 
تشــکر می کنم. وی تاکید کرد: در فضای جدید 
تعامالت تجاری نمی خواهیم کشوری باشیم که 
آلمانی ها، سوئیســی ها، اروپایی ها ما را به عنوان 
صادرکننده خشکبار، پســته و فرش بشناسند 
اگرچه این ها در صادرات ما باقی می مانند و برای 
حفظ و توســعه آن ها تــالش می کنیم اما مدل 
اقتصادی و ترکیب اقتصاد ایران در حال تغییرات 

جدی و اساسی است.
دور جدید همکاری ها با اروپایی ها

نایب رئیــس اتاق ایران خاطرنشــان کرد: در 
دور جدید همکاری ها با کشــور آلمان، نگاه ما 
به سوی ســرمایه گذاری بر روی نیروی خبره، 
با مهارت و بااندیشــه جوان است؛ می خواهیم 
اســتارت آپ های خود را به دنیا عرضه کنیم 
و در تغییر ساختار مدل اقتصادی روی اقتصاد 
فرهنگ، اقتصــاد هنر و اقتصــاد دانش بنیان 
همــکاری کنیم. وی افــزود: بخش خصوصی 
با این نگاه با همتایــان آلمانی و اروپایی خود 
تعامــل می کند و انتظار داریــم همانگونه که 
بخش خصوصی به این خودباوری رســیده که 
بضاعت و ســرمایه ای بیش از منابع زیرزمینی 
بــرای عرضه به دنیا داریــم، بخش دولتی نیز 
به این باور برســد. ســلطانی خاطرنشان کرد: 
ما عالقه نداریم در مذاکــرات خود با دنیا این 
جمله تکــراری را عنوان کنیم که ایران دارنده 
دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت است 
و بخش خصوصی از این مسائل عبور می کند. 
وی تاکید کرد: دهه آینده دهه پوســت اندازی 
اقتصاد ایران و ظهور و بروز شرکت هایی خواهد 
بود که شانه به شــانه همتایان خود در فناوری، 
نوآوری و تولید کاالها و خدمات باارزش افزوده 

باالتر می زند.

با هدف تسهیل ورود فعاالن اقتصادی دو کشور

مرکز بازرگانی آلمان در تهران راه اندازی شد  

 پشت صحنه اختالف فاحش آمار 
واردات پوشاک

اجرای دوباره کارت های اعتباری 
خرید کاال از یک ماه دیگر

مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشاک وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت ضمن تشــریح علت 
اختالف فاحش آمار واردات پوشــاک توســط 
یونیدو، گمرک و ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال 
و ارز، شــمال غرب و جنــوب ایران را به عنوان 
مبادی اصلی غیرقانونی واردات پوشــاک اعالم 
کرد. افســانه محرابی در گفتگو با ایســنا و در 
پاســخ به علت اختالف فاحشــی که در میزان 
واردات پوشــاک به ایران طبق آمار جهانی در 
سازمان ملل )یونیدو(، گمرک جمهوری اسالمی 
ایران و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وجود 
دارد، اظهار کرد: آمــاری که گمرک در ارتباط 
با میزان واردات پوشاک به کشور اعالم می کند 
معادل ۶۱ میلیون دالر در ســال گذشته بوده 
کــه با آمار مربوط به یونیدو اختالف فاحشــی 
دارد، چرا که ســازمان ملل متحــد اعالم کرد 
سال گذشــته معادل یک میلیارد دالر پوشاک 
به ایران وارد شــده اســت.محرابی افزود: این 
در حالی اســت که ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در ایــن زمینه متولی اســت و طبق آمار 
و اطالعــات مربوطه حــدود دو میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر منسوجات و پوشاک به ایران وارد 
می شود. وی در مورد اختالف مربوط به میزان 
واردات پوشاک به کشور، تصریح کرد: علت این 
اختالف پدیده قاچاق اســت و حل این مساله 
نیازمند همکاری فرابخشی است تا دستگاه های 
مرتبط و ذی ربط با همسو شدن بتوانند مشکل 
مربوطه را حل کنند که در این راستا می توان به 
همکاری دستگاه هایی از جمله گمرک، مناطق 
آزاد اشاره کرد. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و 
پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به این که اقدامات مختلفی در راستای مقابله با 
قاچاق پوشاک در وزارت صنعت ،معدن وتجارت 
صورت گرفته اســت، گفت: ساماندهی واردات، 
کد شناسه کاال و در آینده کد رهگیری از جمله 
اقدامات مختلفی هستند که در راستای مقابله 
با پدیده قاچاق پوشاک مدنظر قرار گرفته است.

محرابــی با تاکید بر این که باید از صفر تا ۱۰۰ 
مسیر حرکت واردات پوشاک به کشور مشخص 
و در ســطح عرضه قابل پیگیری باشد، عنوان 
کرد: عــالوه بر این باید کنتــرل  و نظارت های 
مختلف توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان درســطح عرضه مدنظر قرار 
گیرد و مناطق آزاد به ویــژه مناطق آزاد ارس 
و ماکــو اقدامات جدی  را در این راســتا انجام 
دهند. وی با بیان این که شمال غربی و جنوب 
کشور از جمله موقعیت های جغرافیایی هستند 
که به عنوان مبادی غیرقانونی پوشاک به کشور 
تلقی می شوند، اظهار کرد: مناطق آزاد باید نگاه 
ویژه ای در مقابل با قاچاق داشــته باشــند و بر 
بازارچه های مرزی بیش از هر زمان دیگر نظارت 
شــود. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، ادامه داد: تا 
پیــش از این نیروهای گمرکی دربعضی مبادی 
خروجی مناطق آزاد مستقر نبودند، هرچند به 
تازگی این نیروها مســتقر شده اما شاید آنگونه 
که باید و شــاید ســاختارها نظام مند نیست و 
واردات به راحتی صورت می گیرد. بنابراین باید 
حد و مرز "وزنی" برای واردات پوشاک تعیین 
شده و مشخص شود حداکثر چه میزان پوشاک 
و از کجــا و به چه طریق در طول روزمیتواند به 
کشور وارد  شود. آنچه مشــخص است، تا عزم 
جدی وجود نداشته باشد مسئله واردات پوشاک 

بصورت غیررسمی قابل حل نخواهد بود.

پس از یک دوره مانور رســانه ای بانک مرکزی 
درباره کار ت های اعتباری خرید کاال و مسکوت 
ماندن در اجرا، رئیــس اتحادیه لوازم خانگی از 
اجرای طرح فروش لوازم خانگی با کارت اعتباری 
کاال از یک ماه آینده خبــر داد. گزارش فارس، 
محمد طحان پــور در مراســم رونمایی از یک 
محصول لوازم خانگی جدید تولید داخل، اظهار 
داشــت: طرح فروش لوازم خانگی با کارت های 
اعتباری تا یک ماه دیگر اجرایی می شــود و در 
حال حاضر مقدمات این کار در دست اجرا است.

وی بــا بیــان اینکه در این طــرح، پول به طور 
مستقیم به حســاب تولیدکننده واریز می شود، 
افزود: تولیدکننــدگان باید دفاتر فروش خود را 
تقویت کنند و هر شرکتی که نمایندگی بیشتری 
برای فروش کاال داشــته باشد، فروش بیشتری 
با اســتفاده از کارت های اعتباری خواهد داشت.

بــه گزارش فــارس طرح خریــد کاال از طریق 
کارت های اعتباری که با هدف تقویت تقاضا در 
بازار و کاهش رکود قرار بود سال قبل اجرا شود، 
عمال مسکوت ماند. یکی از ایرادات طرح در سال 
گذشته قابلیت نقد شــدن کارت ها در پوزهای 
فروشگاهی بود.طحان پور در ادامه با بیان اینکه در 
حال حاضر تولیدکنندگان با مشکالت مختلفی 
روبه رو هستند، توضیح داد: تولیدکنندگان چوب 
مالیات بر ارزش افزوده را می خورند، بازار کشش 
خرید نقدی ندارد و در این شــرایط، هنوز چک 
اول وصول نشــده باید ۹ درصد مالیات بر ارزش 

افزوده پرداخت کنند.طحان پور با اشــاره به باال 
بودن سود تسهیالت بانکی برای تولیدکنندگان 
اظهار داشت: ســود بانکی به صورت اسمی ۱۵ 
درصد اســت اما در نهایت این تسهیالت با نرخ 
باالی ۲۳ درصد به دســت تولیدکننده می رسد 
در چنین وضعیتــی تولیدکننده باید بابت مواد 
اولیه از جمله فوالد به شرکت های عرضه کننده 
این مواد، پول نقد پرداخت کند.وی تصریح کرد: 
مشــکل گرانی مواد اولیه بــرای تولیدکنندگان 
وجود دارد ولی نمی توانند قیمت تولیداتشان را 
افزایش دهند، زیرا بازار کشــش الزم را ندارد.به 
گفته وی، اگر فردی سرمایه خود را در بانک های 
داخلی سپرده گذاری کند با توجه به وضعیت ربا 
و سود باالی بانکی می تواند سود قابل توجهی را 
کســب کند که همین مسئله سود باالی بانکی، 
باعث فلج شدن اقتصاد کشور شده بود و سیستم 
بانکی به ســمت تقویت داللی حرکت کرده بود 
که با کاهش نرخ ســود مقداری از این مســئله 
جلوگیــری شــد.رئیس اتحادیه لــوازم خانگی 
در ادامه بــا بیان اینکه بــرای معرفی کاالی با 
کیفیت درجه یک به مشــتریان نمی توانیم نام 
۱۰ کارخانــه را در بیــن ۱۰۰ کارخانــه فعلی 
ببریم، گفــت: بــا تولیدکننــدگان بی کیفیت 
مبارزه می کنیم تا جمع شــوند، چه دلیلی دارد 
مــردم کاالی بی کیفیت بخرند بــرای اینکه در 
کشور اشتغال زایی برقرار باشــد؟وی افزود: اگر 
تولیدکننده به دنبــال دانش و تکنولوژی روز و 
مشارکت با شرکت های خارجی نرود، زمین گیر 
خواهد شد و اگر صادرات گرا نباشد هم نمی تواند 
سهم بازار داخل خود را حفظ کند.طحان پور در 
ادامه از برنامه ریــزی اتحادیه لوازم خانگی برای 
متصل شدن اعضای صنف لوازم خانگی به شبکه 
فروش اینترنتی خبر داد و گفت: تا ۵ سال آینده 
۶۰ درصد اصناف در ایران جمع می شــوند مگر 
اینکــه کاالی تولیدی تحت برنــد عرضه کنند 
 و یا فروشگاه بزرگی شــوند و خدمات مناسبی

 ارائه دهند.

  معدن نیازمند جذب 
سرمایه خارجی

گروه صنعت، معدن و تجــارت: در ایران به رغم برخورداری ذخایر 
بــاالی معدنی، انرژی )نفــت و گاز(، نزدیکی به دریــای آزاد، بازار 
منطقه ای، وجود ذخایر باالی کشــورهای همسایه و جایگاه آن به 
عنوان مسیر ترانزیتی و غیره، هنوز سرمایه گذاری مطلوبی در حوزه 
معدن و صنایع معدنی صورت نگرفته اســت. برای تکمیل زنجیره 
صنعت فوالد ۳۰ میلیــارد دالر، صنعت آلومینیوم ۱۱ میلیارد دالر 
و ســایر صنایع ۱۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است. همچنین 

بررســی ها نشــان می دهد که برای تکمیل زنجیــره ارزش بخش 
معدن کشــور، نیاز به ســرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دالری هستیم.

آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند از مهمترین الزامات برای 
جذب و توسعه ســرمایه گذاری عبارتند از استانداردسازی قوانین 
و مقررات، مشوق ها، زیرســاخت ها، بازارهای داخلی و بین المللی، 
بیمه های پوشش ریسک، تبلیغات و حضور در رتبه بندی های بخش 
معدن و صنایع معدنی و نیز بهبود فضاتی کســب و کار اســت. با 
ایــن نگاه می توان گفت که افزایش رقابت پذیر کردن بخش معدن، 
برگــزاری و حضور در همایش های داخلی و خارجی و غیره از دیگر 
الزامات جذب و ســرمایه گذاری در بخش معدن کشورمان است.در 
همین حال علی اســدی کرم، نایب رئیس کمیته معدن کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس معتقد است که رقمی حدود ۲۰۰۰ میلیارد 

تومان از بهره مالکان معادن به خزانه کشــور واریز می شد و از این 
مقدار ســهمی به توسعه معادن کشــور اختصاص نمی یافت اما با 
همکاری های نمایندگان مجلس در تصویــب قانون جدید، ۱۲۰۰ 
میلیارد تومان از این مبلغ در طول در برنامه ششــم به خود معادن 
بازگردانده می شود. در این میان می توان گفت که اکتشاف و سرمایه 
گذاری دو اولویت مهم بخش معدن در کشور است که در حال حاضر 
یکی از مشکالت اصلی در حوزه جذب و توسعه سرمایه گذاری است 
و اگر ســرمایه گذاران داخلی ورود نکردند، باید از ســرمایه گذاری 
خارجی برای بخش معدن استفاده کنیم.حقیقت این است که ارزش 
افزوده زیادی در بخش معدن می توان ایجاد کرد به گونه ای که هم 
تولید و اشتغال و هم درآمد ملی را افزایش داد و مجلس نیز به سهم 
خود با تصویب قوانین حمایتی از آنان حمایت خواهد کرد. بررسی ها 

نشــان می دهد مجلس در چند سال گذشته نیز با تصویب قوانینی 
همچون »قانون رفع موانع تولید« بودجه هایی را در بخش اکتشاف 
معدن درنظر گرفته اســت. در بخش اکتشــاف و ســرمایه گذاری 
هماهنگی های الزم با رئیس مجلس انجام شــده و به نظر می رسد 

مجلس به دنبال ردیف های خاصی برای توسعه بخش معدن است.
در همین حال معاون وزیر صنعت ایران گفت، این کشــور به دنبال 
جذب ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در صنایع معدنی خود تا سال 
۲۰۲۲ است و در طی چند ماه گذشته موافقتنامه هایی با چند بانک 
اروپایی و آســیایی به امضا رسانده اســت. آنطور که رویترز گزارش 
داده، مهــدی کرباســیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو در حاشــیه 
کنفرانس معدنی ایمارک در ملبورن استرالیا گفت: ما به ۵۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران نیاز داریم. 

دریچهروزنه
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اوقات شرعی

 هر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد . دسته ای
که به قانون پشت پا می زنند و دسته دیگر کسانی 

که با دقت بیش از حد آن را اجرا می کنند. 
آلفرد کاپو

آنچه او ریخت به پیمانه ی ما نوشیدیم 
 اگر از َخمر بهشت است و گر باده ی مست

خنده ی جام می و زلف گره گیر نگار 
 ای بسا توبه که چون توبه ی حافظ بشکست

امروز با حافظ

 »برسد به دست خانم ف«
 در بازار کتاب 

کتاب خاطرات سید احمد نبوی از هشت سال 
دفاع مقدس با عنوان »برســد به دست خانم 

ف« منتشر شد.
به گزارش  مهر، انتشــارات سوره مهر کتاب 
»برســد به دســت خانم ف« شامل خاطرات 
سید احمد نبوی را با گردآوری و تدوین راحله 
صبوری منتشر کرده است.این کتاب که شامل 
خاطرات زندگی و حضور نبوی به عنوان یکی 
از اعضای گردان انصارالرســول در جبهه های 
جنگ تحمیلی اســت در دل خود با بخشــی 
از نامه هایی کــه او در دوران جنگ تحمیلی 
به خانواده و دوســتان خود نوشته تلفیق شده 

است.
راحله صبوری در بخشی از مقدمه خود بر این 
کتاب درباره این نامه هــا و تلفیق آن با متن 
آماده شده از این خاطرات می نویسد »نامه ها 
نشانه های روشنی داشت که نمی توانستم از آن 
چشم بپوشم. آن سطرها و کلمات، جهانبینی 
صوفیانه آدم های زمان خود را حکایت می کرد 
و روشــن، ســاده و به دور از تعصب، از عشق 
سخن می گفت و بی پرده، به آن ویژگی انسان 
اشاره داشــت که او را از دیگر موجودات عالم 
متمایز می کند و آن جوهر محبت و نایزه عشق 
است. نامه ها، زشتی جنگ را در نگاه آدم ها به 
زیبایی و زیبندگی زندگی سوق می دهد و پیام 
برای مردمان این دیار، همیشه آشنا بوده است 
که ای جنگ تو تنهــا زندگی را از ما نگرفتی 
بلکه در تو به حقیقت زندگی دســت یافتیم و 
از نو متولد شدیم با کیمیای عشق و انسانیت.

این کتاب در حجمــی بالغ بر ۵۰۰ صفحه با 
قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.

 اکران فیلم خارجی نه یک غول وحشتناک
 و نه یک منجی است

محمدمهدی حیدریان رییس ســازمان ســینمایی درباره باید و نبایدهای 
اکران فیلم خارجی گفت.محمدمهدی حیدریان رییس ســازمان سینمایی 
با حضور  در بیســت و سومین نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره 
اکــران فیلم های خارجی گفت: در ابتدای هــر بحثی باید ببینیم که هدف 
چیســت، اگر هدف را مشخص کنیم کمیت و کیفیت ها مشخص می شود. 
نمایش فیلم های خارجی نه به خودی خود یک غول وحشــتناک است که 
مــا از آن فرار کنیم و نه یک منجی که به آن پنــاه ببریم. باید ببینیم که 
یک فیلم خارجی به عنوان یک موجود، یک اثر حاضر و مؤثر می تواند با ما 
ارتباط برقرار کند یا نه و اینکه اهداف ما را محقق می کند یا خیر؟وی افزود: 
فیلم خارجی برای سینمای ایران می تواند یک کمک کننده باشد اگر با این 
هدف انتخاب شــود که تجربیاتی را مبتنی بر یک پیشینه و سرمایه ای که 
سال ها است در غرب که موطن صنعت تصویر و فیلم است اتفاق می افتد و 
به یک محصول هایی می رسد، داشته باشد.حیدریان عنوان کرد: آن دسته از 
آثار خارجی که می تواند به فیلمسازان ما کمک کند، تجربیات را در اختیار 
فیلمسازان ما بگذارد، به بینندگان کمک کند که سطح انتظار آنها باال برود و 
امکان تنوع بیشتر را برای مخاطب سینما فراهم سازد، می تواند به ما کمک 

کند یعنی فیلم هایی که هر سه این ویژگی ها را داشته باشد، مؤثر هستند.

»مرد بالشی« راز قتل ها را افشا می کند 

کارگردان »مرد بالشــی« با اشــاره به اینکه این نمایش از تلفیق چهار اثر 
شــکل گرفته اســت، عنوان کرد در این اثر نمایشی مساله کودک آزاری به 
چالش کشــیده شده است.سیاوش اسد کارگردان نمایش »مرد بالشی« که 
در تماشاخانه پایتخت روی صحنه است در این باره به خمهر گفت: استقبال 
از »مرد بالشــی« در ســالن پایتخت به گفته مدیر و مسئوالن تماشاخانه 
نسبت به تئاترهایی که آنجا اجرا رفته بسیار خوب بوده است و خوشبختانه 
مخاطبان نیز با رضایت ســالن نمایش را ترک می کنند.وی درباره داستان 
نمایش توضیح داد: در شــهر قتل هایی اتفاق می افتد که به نوشــته های 
یک نویســنده ربط دارد اما خود نویســنده از این قتل ها چیزی نمی داند 
ولی در بازجویی رازهای پرونده فاش و پرده از اتفاقی تکان دهنده برداشته 
می شود.اســد درباره ویژگی های نمایش عنوان کرد: »مرد بالشی« تلفیقی 
اســت از چهار اثر »غرب غمزده«، »ملکه زیبایی لنین«، »جمجمه در کانه 
مارا« و »دریاچه قو« چایکوفسکی که البته چارچوب متن از نمایشنامه »مرد 
بالشی« مارتین مک دونا گرفته شده است با این تفاوت که نام کاراکترها را از 
نمایشنامه »ملکه زیبایی لنین« وام گرفته ام و ۲ کاراکتر نیز به نمایش اضافه 
کردم که یکی از آنها که دختری الل اســت راوی قصه »مرد بالشی« شده 
است.ساناز سماواتی، کیارش حقگو، بهنام سرلک، ترانه ولدیان، غزل مردی، 
ســیاوش اسد، حمید عرب بازیگران نمایش »مرد بالشی« هستند که تا ۱۲ 

آبان ماه ساعت ۲۱ در تماشاخانه پایتخت روی صحنه است.

حضور »ماجان« در بخش رقابتی دو جشنواره خارجی

فیلم ســینمایی »ماجان« به بخش مسابقه دو 
جشنواره بین المللی روســیه و هند راه یافت.به 
گــزارش  از روابط عمومی فیلــم، »ماجان« به 
کارگردانی رحمان سیفی  آزاد به بخش مسابقه 
جشــنواره بین المللی فیلم " آکبوزات نقره ای" 
روسیه راه پیدا کرده است. این جشنواره با هدف 
اعتباربخشی به کارگردانان خالق که با تمرکز بر 
موضوعات ملی، فرهنگی و قومی فیلم ساخته اند، 

امســال  در تاریخ 8 تا ۱۰ دســامبر ) ۱۷ تا ۱۹ آذرماه( در شهر اوفای روسیه 
برگزار می شود.همچنین این فیلم  به بخش سینمای جهان پانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم چنای هند راه یافت. جشــنواره چنای هند از ۲۳ تا ۳۰ آذر با 
همکاری بنیاد تقدیر سینمای هند برگزار می شود و با نمایش فیلم های منتخب 
سینمای جهان تالش در ارتقای سطح کیفی سینمای غیرتجاری دارد.»ماجان« 
را محمدمهدی عســگرپور تهیه کرده و پخش بین الملــل آن نیز برعهده الهه 
نوبخت اســت. این فیلم محصول موسســه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران اســت.در فیلم »ماجان« مهتاب کرامتی، فرهاد اصالنی، سیما 
تیرانــداز، بهنوش بختیاری، علیرضا اســتادی، بابک انصــاری، بازیگر نوجوان: 
محمدمهدی احدی، بازیگران خردســال: عرفان برزین و سارا میرایی به ایفای 
نقش می پردازند.»ماجان« روایتگر قصه زوجی اســت کــه با چالش بزرگی در 

مواجهه با فرزند خود روبه رو هستند.

هفته بازی پاریس کلید خورد 

دور هشــتم »هفته بازی های پاریس« از دیروز کار خود را شروع کرد.به گزارش  
مهر به نقل از آسوشــیتدپرس، »هفته بازی های پاریس« ۲۰۱۷ که از دیروز یکم 
نوامبر شــروع به کار کرده و تا پنجم همین ماه بــه کار خود ادامه می دهد برای 
دوستداران بازی های کامپیوتری و ویدیویی مجموعه ای کامل از بازی های جهان 
را ارایه می کند.هفته بازی های پاریس که به عنوان PGW شــناخته می شــود 
مکانی ســاالنه برای ارایه بازی های ویدیویی اســت که در اکســپو پورت پاریس 
برگزار می شود.این نمایشگاه در عین حال مجموعه ای کامل از کتاب های مربوط 
به این بازی ها را گرد آورده اســت.کتاب های جــذاب، مقاله ها، راهنمای بازی ها، 
کمیک بوک هایی درباره بازی های کامپیوتری، کتاب های راه حل بازی ها و حقه ها...

همه وهمه در قالب بزرگترین کتاب فروشــی بازی های کامپیوتری در هفته بازی 
پاریس گردآوری شده اند.این مجموعه که از سال ۲۰۱۰ شروع به کار کرده امسال 

در هشتمین سال برگزاری خود برنامه های متنوعی را تدارک دیده است.

سخن حکیمانه

در دنیای کتاب

لشکر لیسانسه های بیکار!
کاریکاتور

هنر هفتم

ادامه از صفحه ۱
اما باالخره ما مسئولیت قبول کرده ایم و تا آخر 
پیش می رویــم. صفحاِت ما هم طرفــداراِن پُر 
شــماری دارد که در کنارمان هستند.«آخرین 
ســوال از حمید ســپیدنام راجع به برندسازی 
شخصی )personal branding( بود. او چنین 
پاسخ داد: »من نمی گویم همه می توانند در این 
حوزه فعالیت کنند. برندســازی شخصی را فقط 
به کسانی پیشــنهاد می کنم که اخالق و سایر 
فاکتورهای این کار را دارند. برندسازی شخصی 
می توانــد به تجارت، رســانه و خیلی حوزه های 
دیگر هــم کمک کند اما ُخب فــرد حتما باید 
یک سری مولفه های شــخصیتی و ویژگی های 
مشــخصی داشته باشــد که بتواند خودش را از 
دیگران متمایز کنــد و آن ویژگی های مثبت را 

تقویت کند.«
 طنزنویس خط خطی در گفتگوبا پیام زمان:
مردم با زباِن طنز ارتباط بهتری برقرار می کنند

مهرشــاد مرتضــوی، طنزنویــس نشــریات 
خط خطی و بی قانون را در غرفه ی خط خطی 
پیدا و ســوال پیچش کردیم! مهرشاد که چند 
ســاِل پیش برای پیام آشنا شــعر و مطالب 
طنــز می فرســتاد، در خصــوِص اســتقبال 
بازدیدکنندگان از نمایشگاه مطبوعات امسال 
گفت: »پارســال به نظرم نمایشگاه مطبوعات 
کیفیِت باالتری داشــت. امســال یک سری 
رســانه ها شــرکت نکردند و همین باعث شد 
نمایشگاه مطبوعات امسال خلوت تر باشد.«او 
با اشاره به اینکه حال و هوای مطبوعات خوب 
نیست، گفت: »متاســفانه نشریات روز به روز 
با مشــکالت عمده ای از نظر مالی و هم چنین 

جذِب مخاطب دســت و پنجه نرم می کنند. 
شبکه های مجازی آن قدر افزایش پیدا کرده اند 
که مردم دیگــر حوصله ی روزنامــه و مجله 
خواندن را ندارند.«مهرشــاد درباره ی مجله ی 
خط خطــی هم گفــت: »زبان طنز همیشــه 
ارتبــاط بهتری با مخاطب ایجــاد می کند به 
همین دلیل هم اســتقبال مردم از این مجله 
باالســت. به این دلیل که طنــز می تواند در 
فضای سیاســِی متغیر بر لبه ی خطوط قرمز 
حرکت کند، برای مــردم جذابیت بیش تری 
دارد و همین سبب می شود انتقادات بسیاری 
نیز در این قالب مطرح شــود کــه نیاز ما به 
نشــریات طنز را نشــان می دهد.«برنامه های 
غرفــه ی خط خطــی در هفته ی نمایشــگاه 
مطبوعات بسیار متنوع و جذاب بود. مهرشاد 
به اجرای اســتندآپ کمدی، حضور مهمانانی 
ماننــد معصومه ابتکار، ارژنگ امیرفضلی، امیر 

کربالیی زاده، احمدرضــا کاظمی، محمدرضا 
هدایتی، هوشــنگ مرادی کرمانی و بزرگمهر 
حســین پور، هم چنین برگزاری نشست های 
تخصصی طنز و کاریکاتور، نقالی و پرده خوانی 
طنز و اعطای مدرک افتخاری طنز از ســوی 
همایــون حســینیان؛ طنزپرداز برجســته ی 

کرجی اشاره کرد.
کودک نخبه ی البرزی در غرفه ی پیام زمان:

مهم ترین دغدغه ام افزایش سرانه ی مطالعه ی 
مردم است

ســارینا بابایی، کودِک نخبه ی البرزی به همراه 
پدرش در غرفه ی گروه رسانه ای پیام حاضر شد 
و از بــودن در کنار خبرنگاران این رســانه ابراز 
خوشحالی کرد.ســارینا از برنامه های آینده اش 
چنین گفت: »تصمیم دارم روز پیوند دانشــجو 
بــا دانش آمــوز را ثبت کنــم. نامــه و کارهای 
اداری را انجــام داده ام و چنــد روز دیگر نیز با 

دکتر هاشــمی دیــدار خواهم داشــت. در این 
روز می خواهم طی بازدیــدی که دانش آموزان 
از دانشــجویان دارند، با امکاناتی مانند اینترنت 
و غیره برای مطالعه و تحقیق آشــنا شوند. یک 
روز بعــد از روز کتابخوانــی را نیز برای این کار 
پیشنهاد می کنم.«چندی پیش نشست کشوری 
کتابخوان در فردیس توسط سارینا کلید خورد. 
سارینا مهم ترین دغدغه اش را برای استان البرز 
کتابخوانــی عنوان کرد و گفت: »دلم می خواهد 
فرهنِگ ایران به سمِت کتابخوانی و مطالعه پیش 
برود. کتابی تحت عنواِن "نزدیک ترین راه" نیز 
در این خصوص نوشته ام چرا که سرانه ی مطالعه 
و ارتقای آن در ایران عزیزم برایم بسیار اهمیت 
دارد.«او از نوشــتِن کتابی در آینده تحت عنوان 
"خوب یا بد" در مورد تکنولوژی هم خبر داد و 
گفت: »چندی پیش یک کتــاب با نام "هوش 
ریاضــی و خالقیت" نوشــتم که کــودکان و 

بزرگساالن را به تفکر تشویق کنم.«
از او پرسیدم که ایده ی نوشتِن کتاب "کودکانی 
از جنس طال" بــا موضوع کودکان کار، چه طور 
به ذهنش رسید. سارینا پاسخ داد: »شب یلدای 
چند ســال پیش بود که چند کودک کار را در 
خیابان دیدم که سرپناهی ندارند. خیلی ناراحت 
شــدم به حدی که پس از رســیدن به خانه به 
هیــچ خوراکی لب نزدم. مادرو پدرم که دلیل را 
پرسیدند گفتم تا کودکان کار سرپناهی نداشته 
باشند هیچ شب یلدایی را جشن نخواهم گرفت.«

از ســارینا خواستم به هم ســن و ساالنش یک 
جمله بگویــد. او گفت: »فقــط می گویم که با 

برنامه ریزی کارهایشان را پیش ببرند.«
Nastaran.keyvanpour@gmail.com

گزارشی از حال و هوای بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات؛

از حمله ی زامبی ها تا روزنامه ُدزدی در روِز روشن!

 ارکسرت مسفونیک
 اب بلیت های ارزان

 جشنواره فیلم توکیو
 از استیون سودربرگ استقبال کرد

 »خندوانه« 
نوروز ۹۷ یم آید

ارکســتر ســمفونیک تهران قرار است برای 
اولین بار در تاالر بزرگ وزارت کشور به روی 

صحنه برود.
علی اکبر صفی پور - مدیرعامل بنیاد رودکی 
- با حضور در بیســت و سومین نمایشگاه 
مطبوعــات و خبرگزاری ها اظهار کرد: برای 
اولین بار ارکســتر سمفونیک تهران در تاالر 
بزرگ وزارت کشــور به روی صحنه خواهد 
رفــت. این اجرا آخر آذرمــاه برگزار خواهد 
شــد.او ادامه داد: قول می دهیم اگر بتوانیم 
با مســووالن تاالر وزارت کشــور در هزینه 
هــا توافق کنیم، برای ایــن اجرا بلیت های 
ارزان قیمت در نظر بگیریم تا بســیاری که 
تمایل دارنــد این اجرا را ببینند بتوانند این 
کار را انجــام بدهند.صفی پور در پاســخ به 
این پرســش که برای اجراهای تاالر وحدت 
قصد ارائه بلیت هــای ارزان قیمت را دارند 
یا خیر؟ گفت: بــه علت اینکه ظرفیت تاالر 
پایین است، این اتفاق سخت می تواند بیفتد، 
اما اگر تاالرهای بزرگ با ما همکاری داشته 
باشــند و هزینه ها را باهــم مدیریت کنیم 
عالقه مندان موسیقی هم می توانند اجراهای 

ارزان قیمت را ببینند.

مدیر شــبکه نســیم اعالم کرد کــه بنا به 
درخواست تیم »خندوانه« این برنامه نوروز 
۹۷ روی آنتن می رود. محمد احسانی مدیر 
شبکه نســیم با حضور در غرفه در بیست و 
سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، 
درباره زمان پخش برنامه »خندوانه« گفت: 
ما تصمیم گرفتیم فاصله زمانی را که تیم به 
آن نیاز داشت به آنها بدهیم چون اواخر فصل 
چهارم فشار زیادی روی تیم برنامه بود و در 

هفته پنج شب برنامه داشتیم.
وی ادامه داد: تولید چنین برنامه هایی سخت 
است و تیم به تدریج دچار فرسایش خواهد 
شد. ترجیح این بود که تیم برنامه چند ماهی 
استراحت داشته باشد تا با ایده ها و طرح های 
جدیدی، فصل بعدی را آغاز کند.مدیر شبکه 
نســیم عنوان کرد:  بنابراین ما زمان الزم را 
بــه آنها می دهیم تا از نوروز ۹۷ برنامه روی 
آنتن بــرود. اکنون هم در حــال مذاکره با 
جناب خان هســتند و در برنامه »خندوانه« 
از این شخصیت بهره برداری خواهد شد. وی 
در پایان گفت: اتفاقات جدیدی در برنامه رخ 
می دهد و فراخوانی هم برای خنداننده شو 

ارایه شده است. 

کارگــردان آمریکایــی با حضــور در 
جشنواره فیلم توکیو با نمایش سه فیلم 
اولیه خود، جدیدترین فیلمش »لوگان 
خــوش شــانس« را نیــز در این دوره 

جشنواره معرفی کرد.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
سایت جشــنواره فیلم توکیو، استیون 
ســودربرگ جوان ترین برنــده جایزه 
نخل طالی کن که این جایزه را ســال 
۱۹8۹ دریافت کرد ســازنده فیلم هایی 
چــون »ارین براکوویــچ« و »یازده یار 
اوشــن« اســت. او فیلم هــای دیگری 
چون »ترافیــک« و »چــه« را نیز در 
کارنامه دارد.کارگردان »سوالریس« که 
ســال ۲۰۱۳ اعالم کرده بود دیگر کار 
ســینمایی نمی کند و از این پس تنها 
به ســاخت سریال برای تلویزیون ادامه 
می دهد سال ۲۰۱۷ از بازنشستگی اش 
در این بخش دست کشید و با ساخت 
»لوگان خوش شــانس« راهی ســینما 
شد.ســودربرگ پیش از نمایش اولیه 
جدیدتریــن فیلمــش در ژاپن که ۳۱ 
اکتبر در جشــنواره فیلم توکیو اکران 

شد، سی امین سال برپایی این جشنواره 
را به برگزار کنندگانش تبریک گفت.این 
کارگردان که پس از ۶ ســال دوباره به 
ژاپن بازگشته، در کنار نمایش سه فیلم 
اولیه خود، جدیدترین فیلمش را نیز در 
این دوره جشنواره به نمایش درآورد.وی 
پیش از نمایش »لوگان خوش  شانس« 
روی صحنه گفت: من پیش از هر چیز 
با دیدن ســینمای ژاپن به این کشور و 
فرهنگ آن عالقه مند شــدم. آن موقع 
یک نوجوان بودم و خیلی سریع عالقه 
مند به این کشــور شــدم.وی از دونالد 
ریچی نیز یاد کرد کــه یک تاریخ نگار 
سینمای آمریکاست و او بود که سینمای 
ژاپــن را به غرب معرفی کرد. وی گفت 
از عالقه مندان بزرگ نوشته های ریچی 
اســت و هنوز نقل قول هــای او را برای 
مخاطبانش می خوانــد.در کنار نمایش 
فیلم »لوگان خوش شــانس« ســاخته 
استیون سودربرگ، ســه فیلم دیگر از 
این فیلمســاز آمریکایی در این دوره به 
نمایــش درآمد که »یازده یار اوشــن« 

محصول۲۰۰۱ از جمله آنها بود.

جکی چان در یک فیلم مستند 
زیست محیطی بازی می کند

فیلمبرداری فیلم مســتندی با همکاری نشنال جیوگرافیک و با حضور 
جکــی چان از دیروز کلیــد خورد.به گزارش  از اکنــس، فیلمبرداری 
مســتندی سه قسمتی در زادوی شــروع شد. این مکان که سرچشمه 
یکــی از بزرگترین رودخانه های چین اســت، در شــمال غربی ایالت 
کیمگای چین واقع شــده است.این مســتند با عنوان »قهرمانان سبز 
جکی چان« پروژه ای اســت که با حضور این ستاره فیلم های اکشن و 
با همکاری نشــنال جیوگرافیک ساخته می شود.چان در این باره گفته 
اســت که این مجموعه برای ارایه نوآوری های سبز برای الهام بخشی و 
آموزش به نسل جدیدی از قهرمانان حرکت سبز ساخته می شود.اولین 
قهرمانی که چان پیدا کرده آرتور هوآنگ ۳8 ســاله اســت ؛ مهندس 
ساختمانی از جامعه نشنال جیوگرافیک برای مکتشفان جدید. هوآنگ 
متخصص بازیافت زباله است.در نخستین اپیزود، آنها نشان می دهند که 
یک ماشــین بازیافت موبایل به نام »ترش پرسو« چگونه عمل می کند.

این مجموعه در کانال نشــنال جیوگرافیک در آوریل ۲۰۱8 روی آنتن 
می رود.منطقه زادوی سرچشمه رود لنکانگ و ۴۰۰۰ متر باالتر از سطح 
دریاست.با افزایش جمعیت در این منطقه، این بخش با چالش بازیافت 
زباله های پالســتیکی روبه روشده است.هر ســال ۲۲ آوریل روز زمین 
نشــنال جیوگرافیک با یک مسابقه در شانگهای جشن گرفته می شود.  
شعار این فعالیت این است: »قهرمانان زیست محیطی خودمان را داشته 

باشیم«. جکی چان مجری این مراسم است.


