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به گزارش زمان، بانک مرکزی در جلسه ای فوق العاده مصوب کرد که 
نظام بانکی نسبت به اعطای تسهیالت قرض الحسنه ١٠ میلیون تومانی 
به هر خانوار آسیب دیده در زلزله استان های غربی اقدام کند. بعد از وقوع 

زلزله در استان های غربی کشور و خسارت های وارده...
7

 اختصاص وام ١٠ میلیونی

 به هر خانوار زلزله زده
به گزارش زمان، محمدتقی نوربخش در نشست خبری که دیروز 
برگزار شد، ضمن ابراز همدری و اعالم تسیلت برای مردم زلزله 
زده کرمانشاه، گفت: از همان ساعات اولیه زلزله نیروهای تامین 

اجتماعی در بخش های مختلف پای کار بودند.

به گزارش زمان، سید عباس عراقچی دیروز در سمینار 
بین المللی روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه ای درغرب 
آسیا اظهار داشت: روندهای تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا 

نگران کننده است.
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برقراری »بیمه بیکاری« 

آسیب دیدگان زلزله  از آذرماه

 روند تسلیحاتی غرب آسیا 

نگران کننده است
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سرمقاله

چرا به دنبال مقصر 
معلوم می گردید!؟

نگاه روز

7

 فردا دیر است
 خیلی دیر!

افزایش ۶۰ هزار تومانی 
قیمت سکه  در یک هفته

واگذاری سهام دو شرکت 
دولتی در آذرماه

با چنین رواداری و تحمل 
پذیری در قبال هم پیمانان 
عرب منطقه، کماکان می 
توان چشمان خود را روی 
واقعیات بست. یا به دلیل 
آنچه مهار ایران در منطقه خوانده شده دستان 
آنها را در منطقه برای هر کاری باز گذاشت. 
به گروگان گرفتن  تا  گرفته  یمن  بمباران  از 
با یک چنین  اما  لبنان!.  قانونی  نخست وزیر 
گسست و شکاف بزرگ فوق امنیتی آنهم به 

قیمت گردش...
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2 متین مسلم

 رحلت حضرت رسول اکرم )ص(
 و شهادت امام حسن مجتبی )ع( تسلیت باد

 تاکید الریجانی بر پیگیری
 با حساسیت آسیب های اجتماعی 

2
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 محسن حاجی میرزایی
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صرافی ها دالر نمی فروشند؛

 مشتری ها، تماشاچی دالر های پشت ویترین  
به گزارش زمان، صرافی ها در میدان فردوسی دالر نمی فروشند و تنها خرید دالر از مردم را در دستور کار قرار داده اند؛ نظارت بر صرافی هاضعیف و بازار دالالن مقابل پاساژ افشار داغ است.بازار ارز روزهای عجیبی 
را سپری می کند؛ خود دالرفروشان هم شاید تکلیف خود را نمی دانند؛ اگرچه تالش می کنند از این آب گل آلود ماهی بگیرند.بازار ارز حال و روز خوبی ندارد؛ اگرچه دولت معتقد است بازار را کامال تحت کنترل دارد؛ 
قیمت نوسان خاص خود را دارد و از نظارت کافی بر روی بازار ارز و مکانیزم عرضه ارز در بازار خبری نیست. بررسی  بازار آزاد سکه و ارز که از روزهای اخیر با صعود قیمت همراه شده است، نشان می دهد که مردم 

مقابل صرافی ها تجمع کردند و نظاره گر تابلو اعالن قیمت ها هستند اما خرید و فروش به شکل محسوسی انجام نمی شود. 
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سنگ تمام مردم برای زلزله زدگان

مریکا  آ مات  قدا ا  ظریف: 
رد ندا قانونی  وجاهت  هیچ 

 روحانی: وقت همدلی
 برای یاری مردم است

ارتش زیمبابوه قدرت را 
در دست گرفت

زیمبابوه در پی تحرک ارتش بعد از مناقشــه بین همســر رئیس جمهوری 
این کشور و معاونش که به برکناری معاون موگابه منجر شد، شب ناآرامی 

را شاهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا،  در پی شــنیده شــدن صدای تیراندازی 
شدید و آتش توپخانه در حومه شمالی هراره، پایتخت زیمبابوه، در ساعات 
نخســت دیروز که این گونه تصور می شــود ارتش دست به تحرک نظامی 
برای کودتا علیه رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور زده باشد، افسران 
ارتش در بیانیه ای که از تلویزیون رسمی قرائت کردند وقوع کودتای نظامی 
را در پی تســلط بر مقر رادیو و تلویزیون ملی این کشــور تکذیب کردند.

ارتش این کشــور در بیانیه ای اعالم کرد، به دنبال "کودتای نظامی" علیه 
حکومت رابرت موگابه نیســت.ارتش در بیانیه ای که از شبکه زی بی سی 
پخش شد،  تاکید کرد، فقط "مجرمان را هدف گرفته است."پیشتر ایزاک 
مویو فرســتاده زیمبابوه در آفریقای جنوبی صحبت هــا درباره کودتا را رد 
کرد و گفت: دولت "صحیح و ســالم اســت."در بیانیه ارتش آمده اســت: 
می خواهیم با کســانی مقابله کنیم که "مرتکب جرایمی شده اند که باعث 
رنج اجتماعی و اقتصادی در کشــور شــده است. به محض دست یافتن به 
این اهداف، انتظار بازگشت اوضاع به حالت عادی را داریم."طبق این بیانیه، 
موگابه که ۹۳ ســال دارد و خانواده اش در ســالمت هستند و امنیت آنها 
تضمین شده اســت.یک منبع دولتی نیز از دستگیری وزیر دارایی توسط 
ارتش به منظور ریشه کنی جنایتکاران اطراف موگابه که باعث رنج و عذاب 
اقتصادی و اجتماعی مردم شده اند خبر داد.ایگناتیوس چومبو، وزیر دارایی 
از اعضای برجسته جناج جی۴٠ از حزب زانو پی اف است.معلوم نیست که 
چه کسی هدایت اقدام نظامی را بر عهده دارد.در این راستا سفارتخانه های 

آمریکا و انگلیس از شــهروندان این دو کشــور خواسته اند مواظب باشند و 
در خانه های خود بمانند.پیشــتر شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفته 
بودند، تیراندازی شــدیدی را دیروز در نزدیکی مقــر اقامت رابرت موگابه 
مشــاهده کرده اند.یک شاهد عینی که در نزدیک مقر اقامت موگابه زندگی 
می کند، گفت: ما صدای ۳٠ تا ۴٠ گلوله را از ســمت منزل رئیس جمهور 
طی سه تا چهار دقیقه شــنیدیم.اخیرا رقابت میان گریس موگابه، همسر 
رئیس جمهور و معاون ســابق او در جریان بوده است.پیشــتر حزب حاکم 
زیمبابوه فرمانده ارتش را به "رفتار خائنانه" متهم کرد که پس از هشــدار 
او در مــورد مداخله نظامی بود.بعد از آنکــه موگابه معاونش را اخراج کرد، 
ژنرال کنســتانتینو چیونگا او را به چالش کشید و گفت ارتش آماده است 
برای پایان پاکســازی ها در داخل حزب زانو پی اف وارد عمل شود.موگابه 
هفته پیش امرسون منانگاوا، معاون رئیس جمهور را بر سر اختالفی در مورد 
جانشینی برکنار کرد.منانگاوا قبال جانشین ریاست جمهوری تلقی می شد 

اما حاال گریس موگابه همسر رئیس جمهور در این موقعیت قرار دارد.

امور خارجه گفت: قطعنامه وضعیت حقوق   سخنگوی وزارت 
بشر در ایران که توسط کانادا و تعداد دیگری از کشورهای غربی 

ارایه شده است اقدامی مردود و غیرقابل قبول است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس 
در  خارجه  امور  وزارت  ای  رسانه  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز 
در  کشورمان  علیه  بشری  حقوق  قطعنامه  تصویب  به  واکنش 
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: جمهوری 
اسالمی ایران قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران که در هفتاد 
و دومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط کانادا 
اقدامی  را  ارایه شده است  از کشورهای غربی  تعداد دیگری  و 
گزینشی  ابزاری،  استفاده  داند.  می  قبول  غیرقابل  و  مردود 
از موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه  و سیاسی 
نادرست  اقدامی  کشورهای مستقل جهان رویکردی محکوم و 

به  نتیجه ای جز تضعیف جایگاه  واالی حقوق بشر  است که 
ناقضان   بزرگترین  از  تعدادی  حمایت  و  داشت  نخواهد  دنبال 

رسوای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، متجاوزین و 
جنایتکاران جنگی و حامیان و مروجین اصلی تروریسم، خشونت 
و افراطی گری از این قطعنامه تنها یکی از  دالیل بی اعتباری  و 

سیاسی بودن آن است.  
کرد:  تاکید  دیگر  بار  پایان  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جمهوری اسالمی ایران نظام مبتنی بر مردم ساالری دینی است 
و  همواره و همیشه در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات 
بین المللی خود  کامال جدی بوده و آماده است تا بر اساس اصول 
متعالی خود در جهت ارتقاء جایگاه حقوق بشر در جهان گفتگو 
و  همکاری های سازندهای را در چارجوب  احترام متقابل، برابری 
و عدالت و انصاف و دور از اغراض سیاسی با تمامی ساز و کارهای 
مشروع بین المللی با کشورهاِی عالقمنِد به تحکیم و حمایت 

واقعی از حقوق بشر داشته باشد.

قطعنامه حقوق بشری علیه ایران اقدامی مردود است

واگذاری سهام دو شرکت دولتی در آذرماه
ســازمان خصوصی ســازی سهام دو شــرکت دولتی 
را ١۳ آذر امســال واگــذار می کند.به گزارش زمان به 
نقل ازسازمان خصوصی سازی، سهام دو شرکت دولتی 
توسط ســازمان خصوصی ســازی در روز ١۳ آذرماه 
امسال واگذاری می شــود که بر این اساس ۹۷.۲۶١ 
درصد ســهام شــرکت خدمات مهندسی آب و خاک 
پارس با ســرمایه ۶۶۶ میلیــارد و ۹۶۳ میلیون ریال 
بــه صورت وکالتی در این روز روی میز مزایده خواهد 
رفت.این بلوک، ۶۴۸ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۲ ســهم 
شــرکت خدمات مهندسی آب و خاک پارس را شامل 
می شــود که به قیمت پایه هر ســهم ۸۲۴۸ ریال و 
ارزش کل پایــه ۵ هزار و ۳۵٠ میلیارد و ۴۶١ میلیون 

و ١۲٠ هــزار و ۴۹۶ ریال به صــورت ١۵ درصد نقد 
و بقیه اقساط ۶ ســاله برای این واگذاری قیمتگذاری 

شده است.
همچنین ۹۵ درصد ســهام شرکت ســرمایه گذاری 
گســترش و توسعه صنعت با ســرمایه ۸۵٠ میلیون 
ریال به صورت وکالتی در روز ١۳ آذرماه امسال واگذار 
خواهد شد.بر اساس این گزارش، این بلوک ۸٠ میلیون 
و ۷۵٠ هزار سهمی شرکت سرمایه گذاری گسترش و 
توسعه صنعت نیز قرار اســت به قیمت پایه هر سهم 
١١ هزار و ۷۶۵ ریال و ارزش کل پایه ۹۵٠ میلیارد و 
۲۳میلیون و ۷۵٠ هزار ریال به صورت ۳٠ درصد نقد 

و بقیه اقساط ۴ ساله واگذار شود.

گسترده ترین تالش دموکرات ها برای برکناری ترامپ

گروهی از دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا در گســترده ترین 
تالش برای برکناری ترامپ از ریاست جمهوری متحد می شوند.به گزارش 
زمان به نقل ازصدا و سیما؛ نشریه هیل نوشت: گروهی از دموکرات های 
مجلس نمایندگان آمریکا دیروزدر اقدامی که به منزله گســترده ترین 
تالش تاکنون برای برکناری ترامپ از ســمت ریاست جمهوری است، 
برای ارائه توضیحات و اســتدالل های جدید درباره اســتیضاح جدید 
متحد می شــوند.این نشریه در گزارشی به قلم مایک لیلیس در پایگاه 
اینترنتی خود نوشت: دفتر استیو کوهن، نماینده دموکرات ایالت تنسی 

این اقدام را اعالم کرد.کوهن ماه اوت با اشاره به پاسخ رئیس جمهور به 
راهپیمایی های مرگبار حامیان برتری سفیدپوستان در شارلوتزوویل در 
همان ماه، تصریح کرده بود که به تالش رسمی برای برکناری ترامپ از 
سمتش خواهد پیوست.لوئیس گوتیرز، نماینده دموکرات ایالت ایلینویز 
و یکی از منتقدان شــدید ترامپ در ایــن تالش با کوهن همکاری می 
کند. معلوم نیست چه تعداد دموکرات دیگر به این دو نفر ملحق خواهد 
شــد. دفاتر این دو نماینده نیز درباره اســتدالل هایی که می خواهند 
برای استیضاح ترامپ ارائه کنند، چیزی نگفته اند. گوتیرز اوایل این ماه 
گفت قانونگذاران با کارشناسان حقوقی قانون اساسی همکاری تنگاتنگی 
دارند و دالیل خــود را ارائه خواهند کرد. وی در آن زمان گفت: »برای 
ما روشــن اســت که او )ترامپ( برای سمت ریاســت جمهوری آمریکا 
مناسب نیســت.«این قانونگذاران در شروع تالش رسمی برای برکناری 
ترامپ از کاخ ســفید، به برد شرمن، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا، 
و ال گرین، نماینده دموکرات ایالت تگزاس ملحق می شــوند. شــرمن 
توضیحات مکتوب خود برای استیضاح ترامپ را بر اقدام وی در برکناری 
جیمز کومی، رئیس ســابق اف ابی آی معطوف کرده اســت. کومی در 

راس تحقیق فدرال درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
۲٠١۶ آمریکا قرار داشــت؛ تحقیقاتی کــه در آن، احتمال تبانی گروه 
ترامپ با مســکو برای تاثیرگذاری روی نتایج انتخابات نیز تحت بررسی 
بود. شــرمن گفت ترامپ با برکناری کومی در اجرای عدالت کارشکنی 
کرد.استدالل ها و توضیحات گرین درباره لزوم استیضاح ترامپ جامع تر 
اســت. وی به فهرستی از اتهامات استناد می کند که به گفته وی، باید 
موجب برکناری ترامپ شود، از جمله »اظهارات قابل اثبات برای تحریک 
گروههای حامی برتری سفیدپوستان، زن ستیزی، تعصب، نفرت، بیگانه 
هراسی و نژادپرســتی. «تالش برای اســتیضاح ترامپ در میان سران 
دموکرات ها به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است، چرا که سران 
حزب، به ویژه نانسی پلوسی، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا، و استنی 
هویر، نماینده دموکرات ایالت مریلند، به علت نگرانی از مختل شــدن 
تحقیات رابرت مولر، مشــاور ویژه درباره مداخله روســیه در انتخابات، 
ســعی می کنند دموکرات ها را متقاعد به توقف تالش برای استیضاح 
ترامپ کنند.با این همه، گوتیرز گفت ســران حزب در برابر تالش اخیر 

برای استیضاح ترامپ مقاومت نکرده اند.

تحویل ۸ هواپیمای جدید برجامی تا پایان سال میالدی

شرکت هواپیماساز ATR  که پیش از این شش فروند 
هواپیمای مســافربری جدید به ایران تحویل داده بود، 
برنامه ریزی کرده تا پایان ســال جاری میالدی هشت 

هواپیمای دیگر نیز به ایران ایر تحویل دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، پس از نهایی شــدن 
برجــام و آغــاز مذاکره شــرکت هــای هواپیمایی با 
هواپیماســازان بزرگ، ایران ایر توانســت سه قرارداد 
مجزای خرید هواپیما را نهایی کند.١٠٠ فروند ایرباس، 
۸٠ فرونــد بویینگ و ۲٠ فرونــد ATR در حالی در 
سبد خرید هما قرار گرفت که دیگر ایرالین های ایرانی 
نیز کار خــود را در این عرصه دنبال کردند و تفاهم و 
قراردادهایی در این زمینه به امضا رساندند.ایران ایر در 
طول ماه های گذشــته ۳ فروند ایرباس تحویل گرفت 
و ای تی آر نیز به این شــرکت ایرانی ۶ فروند هواپیما 
تحویل داد تا ایران مجموعــا در بازار پس از برجام ۹ 

هواپیمای جدید دریافت کند.
در کنار قراردادهای بلندمدت امضا شــده با ایرباس و 
بویینگ، قرارداد ایران با شرکت ATR کوتاه مدت بوده 
و بناست این هواپیماساز ایتالیایی – فرانسوی تا پایان 
سال ۲٠١۸ میالدی تمام ۲٠ هواپیمای خریداری شده 
از سوی ایران را تحویل دهد.صحبت های جدید مدیر 
شــرکت ای تی آر نشان می دهد این شرکت تا پایان 
سال جاری هشــت فروند هواپیمای دیگر نیز به ایران 
تحویــل خواهد داد و به این ترتیب جمع هواپیماهای 

برجامی ایران به ١۷ فروند خواهد رسید.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته همین فرایند در 
ســال آینده میالدی نیز ادامه خواهد یافت و در کنار 
به پایان رســیدن قرارداد ATR تحویل هواپیماهای 
بویینگ نیز آغاز خواهد شــد و ایران ایر ایرباس های 

جدید خود را نیز تحویل  خواهد گرفت.

عکس: ایسنا
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همدردی ها باید در عرصه عمل و 
کمک به مردم با قوت ادامه پیدا کند

رهبــر معظــم انقالب 
جلسه ای  در  اســالمی 
با حضور رؤســای قوای 
تن  چنــد  و  ســه گانه 
با  کشور  مســئوالن  از 
ابــراز تأســف عمیق از 
زلزله  تلخ  بسیار  حادثه 
کرمانشــاه و با تقدیر از حضور مسئوالن در مناطق 
زلزله زده و همــدردی با مردم تأکیــد کردند: این 
همدردی ها باید در عرصــه عمل و کمک به مردم 
بــا قوت ادامه پیدا کند تا از مشــکالت و رنج مردم 
بکاهد.بــه گــزارش زمان به نقل ازایســنا، حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به داغدارشــدن مردم 
کرمانشــاه در این حادثه گفتند: مــا در این غم با 
مردم دالور و مرزبانان دلیر استان کرمانشاه شریک 
هستیم.رهبر معظم انقالب اسالمی افزودند: مصیبت 
و فقدان عزیزان، تلخ و ســخت است اما امیدواریم 
خداوند متعال ســکینه و آرامش خود را بر دل های 
خانواده های داغدار، نازل و چشمان آنان را به لطف 

و رحمت خود روشن کند.
ایشــان، جاری شــدن خون محبــت و همیاری در 
رگ های جامعه اسالمی را از تأثیرات اینگونه حوادث 
دانســتند و گفتند: این حوادث همه را به حضور در 
صحنه هــای همیاری وارد می کنــد و امیدواریم در 
اثر این محبت و برادری، برکات الهی شــامل حال 
مردم دالوِر ســرزمین پهلوان پرور کرمانشاه و همه 
ملت ایران شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، حادثه 
تلخ اخیر را آزمایشــی الهی و میدانــی برای ادای 
وظیفه مسئوالن برشمردند و افزودند: در این دو روز 
مسئوالن از جمله رئیس جمهور محترم با حضور در 
میان مردم مصیبت زده بــا آنان همدردی کردند و 
امیدواریم این همدردی ها در عرصه عمل و کمک به 
مردم نیز با قوت ادامه یابد و از مشکالت و درد و رنج 
مردم با توجه به هوای ســرد و در پیش بودن فصل 
دشوار سرما بکاهد.در این جلسه، رئیس جمهور نیز 
با اشــاره به تالش همه دستگاه ها در عملیات امداد 
و نجات و رسیدگی به حال مجروحان و بازماندگان 
حادثه، گفــت: این حادثه برای مــا یک امتحان و 
آزمایش است و از همه دستگاه هایی که تالش کرده 
و می کنند از جمله نیروهای مسلح که بسیار خوب 

وارد عمل شدند، تشکر می کنم.

واعظی توافق برای تغییر ساختار 
دولت را ردکرد

رییــس دفتر رییس جمهور، توافــق میان دولت و 
مجلس برای تغییر ساختار دولت را رد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمود واعظی در 
حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران در 
پاســخ به این پرســش که آیا توافقی میان دولت و 
مجلس برای تغییر ساختار دولت انجام شده، گفت: 
این موضوع که میان رییس جمهور و رئیس مجلس 
بحثی صورت گرفته باشــد امری طبیعی اســت و 
توافقی صورت نگرفته اســت چرا که این موضوع به 
تمامی نمایندگان مجلس بازمی گردد که باید درباره 
آن اظهار نظر کنند پس در اینجا توافق میان روسای 
مجلس و دولت معنا ندارد بلکه باهم تفاهم می کنند 
که کارها چگونــه پیش رود چرا که تصمیم در این 
زمینه با مجلس است.وی در پاسخ به پرسشی درباره 
ارائه گزارش هایی در خصوص نابســامانی در توزیع 
موارد ضروری به زلزله زدگان غرب کشور و صحت 
آن، گفت: ستاد بحران برای کاستن از نابسامانی ها 
هر روز جلسه می گذارد و آقای روحانی هم موافقت 
کردند که وزیر کشــور به جای آمدن به جلســات 
هیئت دولت، جلسات ستاد بحران را تشکیل دهند.

شرط عضویت رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل در شوراهای عالی

 نمایندگان مجلس شورای اســالمی با رفع ایراد 
شورای نگهبان مقرر کردند رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشــور با اذن مقام معظم رهبری بتواند 
عضو برخی از شوراهای عالی شود.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی بررسی گزارشی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان 
به طرح عضویت رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور در برخی از شــوراهای عالی در دستور کار 
صحن علنی مجلس قرار گرفت.این طرح مرداد ماه 
سال ۹۶ در مجلس به تصویب رسیده بود. شورای 
نگهبان معتقد بود نظر به اینکه اساسنامه پدافند 
غیرعامل کشور به تایید مقام معظم رهبری رسیده 
اســت که به موجب بند ۵ مــاده ١۴ آن، رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل عضو برخی از شوراهای 
عالی کشور می باشــد و نیز اعضای شورای عالی 
فضای مجازی توسط معظم له تعیین می شود لذا 
مداخله مجلس در این امور مغایر اصل ۵۷ قانون 

اساسی است.

خبر

کالم  نور
سوداگری امنیتی در خاورمیانه و خلیج فارس

چرا به دنبال مقصر معلوم می گردید!؟
*متین مسلم 
با چنیــن رواداری و تحمل پذیری در قبال هم 
پیمانان عرب منطقه، کماکان می توان چشمان 
خود را روی واقعیات بست. یا به دلیل آنچه مهار 
ایران در منطقه خوانده شــده دستان آنها را در 
منطقــه برای هر کاری باز گذاشــت. از بمباران 

یمن گرفته تا به گروگان گرفتن نخســت وزیر قانونی لبنان!. اما با یک 
چنین گسست و شکاف بزرگ فوق امنیتی آنهم به قیمت گردش حساب 
هــای بانکی ، منطقا صحبت از ضرورت حفظ آرامش ،دفاع و حمایت از 
ثبات و صلح درخاورمیانه کامال بی معنا والبته شــرورانه اســت. ممکن 
است باورش سخت باشد و از نظر عده یی غیر قابل قبول!. اما کم نیستند 
تحلیل گرانی که معتقدند تا زمانی که عربســتان سعودی به یک نقطه 
اتکا و یا پیروزی ولو نمادین در یکی از صحنه های جنگ های خاورمیانه 
که با آنها درگیر اســت دست نیابد مشکالت منطقه به قوت خود باقی 
خواهنــد ماند و چون نمی تواند تاوانــش را منطقه خاورمیانه باید پس 
بدهد.شاید شرورانه به نظر برسد- که حتما هست- اما محمد بن سلمان 
و دوقلوی سیاسی اش عادل جبیر در یک بی مباالتی آشکار نشان داده 
و ثابت کرده اند از پرداخت هزینه های سنگین ایجاد تنش و ناامنی هیچ 
واهمه یی ندارند.در مقابل معلوم نیســت)که البته هست( هنگامی که 
حفظ ثبات وتامین امنیت در خاورمیانه عربی و خلیج فارس از اهمیت 
راهبردی،کالسیک و خدشه ناپذیری برخوردار است - نه فقط به خاطر 
تامین منابع اســتراتژیک انرژی وتضمین صادرات آن- چرا غرب حاضر 
به پذیرش و تحمل حدی اینچنین باال از تنش و آشــوب سیستماتیک 
در منطقه شــده است!.مضحک به نظر می رسد وقتی می بینیم منشاء 
و عامل اصلی این نابســامانی های بی ســابقه و مخاطره آمیز، متحدان 
محافظه کار عربی هستند که دیگربه هیچ قاعده سیاسی و دیپلماتیکی 
ونیز اصولی اخالقی خود را پایبند نمیدانند، حتی اگر این بی قاعده گی 

بازداشت و حصر خانگی نخست وزیر قانونی یک کشور باشد.
با چنیــن رواداری و تحمل پذیری در قبال هــم پیمانان عرب منطقه، 
کماکان می توان چشــمان خود را روی واقعیات بست. یا به دلیل آنچه 
مهار ایران در منطقه خوانده شــده دست های آنها را در منطقه برای هر 
کاری باز گذاشت. از بمباران یمن گرفته تا به گروگان گرفتن نخست وزیر 
قانونی لبنان!. امابا یک چنین گسست و شکاف بزرگ فوق امنیتی آنهم 
به قیمت گردش حســاب های بانکی ، منطقا صحبت از ضرورت حفظ 
آرامش ،دفاع و حمایت از ثبات و صلح درخاورمیانه کامال بی معنا والبته 
شــرورانه اســت. مضرات چنین رویکرد مخاطره آمیزی که اززمان روی 
کارآمدن رئیس جمهور ترامپ در ایاالت متحده جنبه یی کامال رســمی 
بــه خود گرفتــه و دولت خانم ترزا می در بریتانیا نیــز بر آن مهر تایید 
زده، متاســفانه در حال تبدیل شدن به یک متد دائمی و سیستماتیک 
درساختار سیاســت دولت های غربی نسبت به خاورمیانه و دولت های 
تنگ نظر آن اســت.آنگاه که حتی مشــاهده می کنیم آقای مکرون به 
عنوان تجلی آرمان های چپ مدرن اروپایی که بار سنگین جنبش چپ 
ســنتی وآزادیخواه فرانسه را بر دوش می کشد! در هیاهوی بحران های 
شوک آور خلیج فارس، خود را به امارات می رساند و باقی مانده حساب 
بانکی دولت این کشــور را برای فروش دو فروند ناوچه جنگی گرانقیمت 
خالی می کند. سوداگری امنیتی در حساس ترین نقطه استراتژیک جهان 
تبعات خاص و غیر قابل پیش بینی خود رابه همراه دارد که اروپا باید آنها 
را قبول کند و به دنبال مقصر هم نگردد.با کشــیدن بی مورد پای ایران 
بــه دامنه بهانه های موجود،حتی در میان مدت امکان ندارد بلوک غرب 
و مشخصا اروپا بتواند بر مشــکالتی فائق بیاید که اعراب ثروتمند بطور 
تصاعدی در ""امر سیاست محض،دیپلماسی متوازن، امنیت راهبردی، 
ثبات عمومی و اخالق اجتماعی"" بوجود آورده اند .در حالی که سیاست 
های منطقه یی و امنیتی غرب آشکارا توسط این متحدان ناراحت و زیاده 
خواه به گروگان گرفته و یا خریداری شده است . مدتهاست یمن به ویرانه 
یی تبدیل و میلیون ها نفر گرســنه و تشنه اند.عراق و سوریه با حمایت 
های مالی گروه های ســلفی متحد اعراب محافظه کار و داعش به ویرانه 
یی تبدیل شــده اند. بحرین در بحران دائمی به سر میبرد. قطر در خطر 
نابودی حاکمیت ملی ست. از اوایل سال ۲٠٠١ تا به امروز صدها نیروی 
ایدئولوگ دینی تربیت ورها شــده از ســوی مراکز مذهبی و خیریه و به 
شدت خشونت طلب مذهبی مورد حمایت عربستان و هم پیمانانش در 
خیابان های اروپا و ایاالت متحده جوالن می دهند و شهروندان عادی را 
با بمب های دست ساز،چاقو و اتومبیل به قتل می رسانند و اینک در تازه 
ترین مورد نخســت وزیر قانونی یک کشور را به گروگان گرفته ووادار به 
کناره گیری می کنند!!)چیزی شبیه داستان معروف برادران دالتون ها در 
کانزاس سیتی!(.اما ظاهرا فائق آمدن فوری بر همه این مشکالت یک راه 
حل ساده یی دارد" ایران مقصر است!". البته میتوان از این زاویه کج هم 
به موضوع نگاه کرد و با چشم بستن بر واقعیات منطقه ونادیده انگاشتن 
و بی تفاوتی نســبت به پیام های ارسالی از تهران، سیاست های گذشته 
را همچنان دنبال کرد.اما حال که ثبات اســتراتژیک منطقه به خواست 
اعراب بهم خورده و ریزش کرده اســت ، بــدون آنکه توازنی منطقی از 
مناسبات توزیع قدرت جای آن را بگیرد،بلوک غرب نه در اصول سیاست 
مــدرن و نه اخالق کاربردی، دیگر حق نــدارد از ضرورت امنیت و ثبات 
سخنی بگوید در حالی که همه میدانند مقصر اینهمه ناامنی چه کسی و 

در کجاست که حتی به نزدیکان خود هم رحم نمی کند.
matinmos@gmail.com

 نشست قطعه سازان ایرانی و خارجی 
درباره خودروهای پسابرجامی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازی ایران از برگزاری نشست 
هفت جانبه بین قطعه سازان ایرانی و خارجی برای بررسی راه های 

داخلی سازی ۷٠ درصدی خودروهای پسابرجامی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، آرش محبی نــژاد اظهار کرد: در 
روزهای اخیر هیات هایی از شــرکتهای قطعه ســاز خارجی برای 

شرکت در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو به تهران آمدند.
وی با بیان اینکه در حاشــیه این نمایشــگاه روز گذشته نشست 
مشــترک هفت جانبه ای بین قطعه ســازان ایرانی و قطعه ســازان 
خارجی برگزار شــد، خاطرنشان کرد: قطعه ســازانی از کشورهای 
فرانســه، هند، کره جنوبی، تایوان، ترکیه و چین در این نشســت 
حضور داشتند.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: در 
این نشست برنامه های فعلی و اهداف  آینده صنعت خودرو و قطعه 
ایران برای میهمانان خارجی تبیین شده و فرصت های همکاری دو 
جانبه تشریح شد.وی افزود: مسووالن انجمن قطعه سازان فرانسه نیز 
در این نشست حضور داشتند و درباره راه های افزایش همکاری های 
دو جانبه بین قطعه سازان ایرانی و فرانسوی بحث و تبادل نظر شد.

محبی نژاد با بیان اینکه برگزاری نشســت با قطعه ســازان خارجی 
در راســتای تحقق اهداف تعیین شــده برای داخلی ســازی ۷٠ 
درصدی خودروهای پسابرجامی صورت گرفت، تصریح کرد: طبق 
دســتورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو سال از آغاز 
تولید خودروهای پســابرجامی داخلی سازی آنها باید به ۷٠ درصد 

افزایش یابد.

سرمقاله

رییس  جمهور گفت: وقــوع حوادثی طبیعی 
میز محاکمه نیست که در آن همدیگر را پای 
آن کشانده و به محاکمه بکشانیم، بلکه چنین 
اتفاقاتی زمان یاری و کمک و همدلی بیشتر 

مردم و انسجام و وحدت است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم 
حســن روحانی رئیس جمهور اسالمی ایران 
دیروز در جلسه هیأت دولت با اشاره به وقوع 
زلزله در منطقه غرب کشور و کرمانشاه اظهار 
کرد: زلزله شــدیدی که با قــدرت و بزرگی 
۷.۳ ریشتر در کرمانشاه بوقوع پیوسته کمتر 
سابقه داشته اســت. وقوع چنین زلزله ای در 
هر کشوری خطرناک بوده و مشکالت زیادی 
به همراه دارد و در کشــورمان نیز این زلزله 
خسارات زیادی بخصوص در روستاها به همراه 
داشته است.وی پیشگیری و مقابله با خطرات 
ناشی از زلزله را وظیفه همگانی توصیف کرد 
و گفت: اینکه خانه ســاخته خــود مردم در 
منطقه سرپل ذهاب ســالم مانده و در مقابل 
یک ساختمان دولتی فرو ریخته، نشان دهنده 
وقوع فســاد در این زمینه اســت و مشخص 
اســت که در بخش پیمانکاری ساخت و ساز 
فساد وجود داشته است.روحانی تصریح کرد: 
حوادثی مانند زلزله درســی برای همه ماست 
که چگونه همدیگر را یاری کرده و با همدیگر 
باشیم.رییس جمهور با قدردانی از همدردی و 
کمک های خودجوش ملت ایران به هموطنان 
زلزله زده خود، گفت: در چنین مواقعی بسیار 
مهم است که روحیه برادری و اخوت و عشق 
به وطن و اسالم را بیش از پیش نمایان سازیم 
و در این راســتا مردم غیور، قهرمان، شجاع و 

پهلوان استان کرمانشاه پیشگام بودند.
روحانــی همچنین بــا تشــکر از تالش ها و 
فداکاری همه دســتگاه های دولتی و نظامی 

که به صحنه امداد و کمک رسانی وارد شدند، 
گفت: دیروز در جریان بازدید از مناطق زلزله 
زده صحنه هایــی از ایثار و فداکاری دیدم که 
بســیار دلگرم کننده بــود و در یک نمونه در 
بیمارستان آیت اهلل طالقانی در دو روز گذشته 
حــدود ۳٠٠ عمل جراحی انجام شــده و از 
چهره پزشــکان و پرســتاران کاماًل مشخص 
بود که شــبانه روز و بدون استراحت مشغول 
امدادرسانی بودند و این بسیار ارزشمند است.

رییس جمهور با تأکیــد بر اینکه تالش همه 
بر این اســت که کاری کنیــم که آالم مردم 
کاهش پیدا کند، اظهار داشت: امروز در جلسه 
هیأت دولت تصمیمــات الزم در زمینه نحوه 
کمک رسانی از جمله ارایه کمک های بالعوض 
و وام و نیز چگونگی اسکان موقت و اضطراری 
آســیب دیدگان، اتخاذ خواهد شد.روحانی با 
اشــاره به نیاز حدود ۳٠ هزار خانه شهری و 
روســتایی مناطق زلزله زده کرمانشــاه برای 
بازســازی و ترمیم، گفت: همــه باید در این 

زمینــه کمک کنند. اما مســئولیت اصلی در 
اســتقرار موقت و دائمی مردم زلزله زده، بنیاد 
مسکن اســت و خواهش می کنم که کارهای 
موازی در این زمینه صورت نگیرد و هر کسی 
کــه قصد کمــک دارد، آن را در اختیار بنیاد 

مسکن قرار دهد.
رییــس جمهور افــزود: در زمینه کمک های 
دیگر نیز بهتر اســت هالل احمر مرجع باشد 
و در حوزه اطالع رســانی با توجــه به اینکه 
در چنیــن مواقعی اخبار و شــایعات کذب و 
گسترده ای، گفته می شود، مرجع اصلی مردم 
برای اطالع از امور، بایستی صدا و سیما باشد.

رییس جمهور همچنین با قدردانی از بیانات 
و تأکیــدات رهبــر معظم انقــالب در زمینه 
رسیدگی به آســیب دیدگان، گفت: دولت با 
تمام وجــود تأکیدات ایشــان را مورد توجه 
قرار خواهــد داد.روحانی در بخش دیگری از 
سخنان خود به شرایط حساس منطقه و لزوم 
هوشــیاری در چنین شــرایطی اشاره کرد و 

گفت: امروز شرایط منطقه از هر زمان دیگری 
حساس تر شده است و ضرورت دارد در مقابل 
آن هوشیار باشیم.رییس جمهور با بیان اینکه 
پیش از این عــده ای در منطقه چنین تصور 
می کردند کــه با حضور قدرت هــای بزرگ، 
امنیت در منطقه مستقر می شود و لذا بعضی 
به انگلیس و آمریکا و قدرت های خارجی تکیه 
کرده بودند، اظهار داشــت: امروز همه به طور 
کامل مشــاهده کردند که حضور قدرت های 
خارجی هیچ فایده ای برای منطقه نداشــته 
است.روحانی اظهارداشت: قدرت های خارجی 
از حضــور در منطقه صرفاً برای بازارگرمی به 
منظور فروش  سالح های خود و زمینه مناسب 
بــرای دخالت در بازار منطقه و بازی با قیمت 
نفت اســتفاده کرده و اهداف سوء خود را در 
این زمینه ها دنبــال کردند و هیچ گاه حضور 
آنها به نفع مردم منطقه نبوده و به جز دردسر 
و گرفتــاری هیچ نتیجه ای نداشــته اســت.

رییس جمهور با اشاره به اینکه "هر زمان که 
مقامات  آمریکایی به منطقه آمده اند، بالفاصله 
پس از آن، آتش جنگ و تنش در بخشــی از 
منطقه شعله ور شده است"، گفت: با دخالت 
قدرت های خارجی جنگ های بزرگی در عراق، 
افغانستان و  ســوریه به وقوع پیوسته و یمن 
به هم ریخته اســت. آیا کســی هست که به 
فکر مردم یمن باشــد و ادای انسانیت کند؟ 
مردم بی دفاع یمن چندین ســال است که با 
مشکالت ناشی از بیماری، فقر و بمباران های 
مســتمر دســت و پنجه نرم می کند. به چه 
علت کشــوری که مسلمان اســت و خود را 
خادم حرمین می داند، اینگونه مردم بی گناه و 
مسلمان یمن را تحت فشار قرار داده و اظهار 
تأســف و پشــیمانی هم نکرده و همچنان به 

جنایت هایش ادامه می دهد.

روحانی: زلزله میز محاکمه وایجاد اختالف نیست

وقت همدلی برای یاری مردم است
خد          ا  تا  پوش،  چشم  د          نيا  حرام  از 
نماياند          ،  تو  به  ا  ر  آن  زشتي هاي 
و غافل مباش که لحظه اي از تو 

غفلت نشود          . 
حضرت علی)ع(

وزیرامورخارجــه گفت:ادعاهــای ایــاالت 
متحده آمریکا علیه ایران در حوزه حقوقی 
هیچ وجاهــت قانونی نــدارد و به همین 
دلیل هم جمهوری اســالمی ایران تاکنون 
موفق بوده که مانع از اجرای این احکام در 

کشوری دیگری به جز کانادا شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد جواد 
ظریف برای پاســخ به ســوال جهانبخش 
محبی نیــا نماینده مــردم میاندوآب در 
مــورد اعــالم آخرین وضعیت خواســته 
مدعیــان در محاکمه بیــن المللی علیه 
جمهوری اســالمی ایران و دفاع مسوولین 
کشــوردر این زمینه درجلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی حضور یافت.رییس 
دستگاه دیپلماســی ایران گفت: در بحث 
اقدامــات ایاالت متحــده علیه جمهوری 
اســالمی ایران همانطور که در کمیسیون 
به آن اشــاره شد، دو دســته اقدام توسط 
ایاالت متحده در حوزه حقوقی وجود دارد. 
یک گروه اقداماتی است که بدنبال توافق 
الجزایر در دیوان دعوایــی ایران و آمریکا 
مطرح می شــود یک دســته اقداماتی در 
آمریکایی علیه جمهوری اسالمی  محاکم 
ایران ارائه می شود. وی افزود: اقداماتی که 
در دیــوان دعوایی ایران و آمریکا به دنبال 
بیانیه الجزایر ارایه می شود، اقداماتی است 
که طبق مصوبه دولت وقت ، مســوولیت 
پیگیری آن در جمهوری اســالمی ایران 
به عهــده دفتر خدمات حقوقی ریاســت 
جمهوری در آن زمان و مرکز امور حقوقی 
بین المللی ریاســت جمهــوری در امروز 
اســت و وزارت امورخارجــه هــم در این 
دعــاوی کمک کار دفتر خدمات اســت و 
مسوولیت مستقیمی در این زمینه برعهده 
ندارد.ظریف یادآور شــد: امــا در دعاوی ، 
عموم این دعاوی حل و فصل شــده است 
. آخریــن دعوایی که در خارج از دادگاه با 
مذاکره حل و فصل شد و وزارت خارجه و 
شــورای عالی امنیت ملی آن مذاکرات را 
دنبال کردند منجر به پرداخت یک میلیارد 
و هفتصد میلیون دالر شــد کــه یکی از 
قسمت های یک دعوای جمهوری اسالمی 
علیه ایــاالت متحده مربــوط به صندوق 
فروش های تسلیحاتی بود.وی اضافه کرد: 
اما حوزه دوم دعــاوی که علیه جمهوری 
اســالمی ایران مطرح می شــود دعاویی 
اســت که در دادگاه های آمریکایی علیه 

ایران مطرح می شــود نه در محاکمه بین 
المللی. دادگاه هــای آمریکایی به موجب 
قانونی که در دهه ۷٠ میالدی در مجلس 
نمایندگان این کشور تصویب کردند مجوز 
گرفتند برای اقامه دعوا و رسیدگی به دعوا 
ادعاهایی که شــهروندان آمریکایی  علیه 
در مورد کشــورهایی که در فهرســت به 
اصطالح تروریسم آمریکا قرار دارند.ظریف 
به ' اقدام سیاســی دولت آمریکا درســال 
١۹۸۴ میــالدی و ١۳۶۳ هجری در وارد 
کردن ایران به فهرســت کشورهای حامی 
تروریسم' اشــاره کرد و گفت: نمایندگان 
و مردم اطالع داشــته باشند که این اقدام 
آن قدر سیاســی بود که در همان ســال 
ایاالت متحده دولت متجاوز صدام حسین 
را از فهرست کشــورهای حامی تروریسم 
برداشت و جمهوری اســالمی را وارد آن 
فهرســت کرد و این نشــان دهنده میزان 
سیاســی بودن این حرکــت آمریکایی ها 
اســت.رییس دســتگاه دیپلماسی گفت: 
بدنبال آن قانون و بدنبــال قانونی که در 
دهه ۷٠ شمسی در مجالس ایاالت تصویب 
شد شهروندان آمریکایی این امکان را پیدا 
کردند که علیه جمهوری اسالمی در محاکم 
آمریکایی اقامه دعوا کنند و براثر آن دعواها 
اموالی از جمهوری اسالمی در ایاالت متحده 
یــا اموالی را که ادعا مــی کردند مربوط به 
ایران است مورد تصرف و بیشتر به صورت 
بلوکه شــدن و مانع نقل و انتقال آن آموال 
شــدند .وزیر امــور خارجه اظهار داشــت: 
مهمتریــن مورد آن در دو ســال قبل رای 
نهایی دیوان عالــی آمریکا بود که منجر به 
توقیف مقداری از اموال جمهوری اســالمی 
ایران شد، اموالی که در دولت نهم در یکی 
از بانک هــای آمریکایی ســرمایه گذاری 
شــده بود.ظریف گفت: جمهوری اسالمی 
در برابــر آن اقدام در ابتــدا با هماهنگی 
دولت و مجلس شــورای اســالمی قانون 
اقدام متقابل را تصویب کرد که این قانون 
تاکنون دوبار بازنگری شده و براساس آن 
شهروندان ایرانی هم توانسته اند در دادگاه 
های جمهوری اســالمی علیــه اقدامات 
جنایتکارانه آمریــکا اقامه دعوا کنند. وی 
گفت: تقریبا تا امروز حدود۶٠ میلیارد دالر 
در آمریکا علیه ایران حکم صادر شــده و 
مبلغ مشــابهی هم در جمهوری اسالمی 

علیه آمریکا حکم صادر شده است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: قطعاً 
با اراده ای که از مسئولین کشور سراغ داریم 
و تدابیر هوشمندانه رهبری انقالب، به فضل 
الهی تحریم کاتســا هم به فرصتی برای ما 

تبدیل می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار رمضان 
شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل 
سپاه با اشــاره به راهبرد سپاه برای  مقابله 
با تحریم کاتسا، گفت: اصل قانون کاتسا که 
علیه جمهوری اســالمی وضع شده، هدفش 
این است که فشار مضاعفی را بر ملت ایران 
وارد می کند و صرفاً سپاه مد نظر آنها نیست 
و موضوع موشکی و هسته ای صرفاً بهانه ای 
اســت برای آن.وی با بیــان اینکه از ابتدای 
انقالب تا به امروز ســپاه پاســداران تحت 
تحریم آمریکا قرار داشته است و این مسئله 
تحریم ها موضوع جدیدی نیست، گفت: همه 
پیشــرفت های ما در حوزه دفاعی و امنیتی 
کشــور در ســایه همین تحریم ها به دست 
می آید.مسئول روابط عمومی کل سپاه افزود: 
ما در طول ۳۹ ســال گذشــته برای مقابله 
هر چه بهتر با تحریم های اعمالی از ســوی 
آمریکا، تدابیر هوشمندانه ای را اتخاذ کرده ایم 
و تا حد زیادی توانسته ایم کم و کاستی های 
خــود را در حوزه های مختلــف در همین 
شــرایط جبران کنیم و به ایــن حد از توان 
رسیده ایم که محکم بگوییم که قادر هستیم 
از مردم و کشور خود محافظت کنیم.سردار 
رمضان شریف تصریح کرد: آن زمان هم که 
تجهیزات کافی در اختیار نداشتیم، توانستیم 
صدام را که علیه کشور ما قد َعلَم کرده بود، 
ســر جایش بنشــانیم و امروز شما از حزب 
بعث عراق هیچ خبری نمی شنوید و مطمئن 
باشــید همه افراد دیگــری هم که بخواهند 
علیه نظام جمهوری اسالمی اقدامی داشته 
باشند را سر جایشــان خواهیم نشاند.وی با 
بیان اینکه قدرت دفاعی ما قابل مقایســه با 
اوایل انقالب نیست، گفت: مهمترین عنصر 
قدرت ما، اعتقاد قلبی مردم به دین، مذهب 
و نظامشان است و من احساس نمی کنم که 
اتفاق خاصی در راه باشد. مأموریت های سپاه 
تعریف شــده و روشن اســت و بدون کمک 
دیگران و تحت شرایط تحریمی هم می تواند 
به خوبی به راه خــود ادامه دهد و تحریم ها 
هیــچ تأثیری در ســپاه و مأموریت های آن 
نخواهد داشــت و شــاید تأثیــری که بر ما 

می گذارد، افزایش انگیــزه ما جهت تقویت 
تــوان و بنیه دفاعی کشــور است.مســئول 
روابط عمومی کل ســپاه اظهار داشت: این 
اقداماتی که آمریکایی ها انجام می دهند، به 
نوعی واکنشی است به شکست های سال های 
اخیــر آنها در منطقه، چرا کــه آمریکایی ها 
تکلیفشان با ما مشــخص بوده و هست، اما 
آنها در سال های اخیر تالش های زیادی برای 
تجزیه کشورها و تغییر جغرافیای منطقه با 
بوجود آوردن برخی گروهک های تروریستی 
همچون داعش انجام دادند و امروز احساس 
می کنند که دستاورد ملموسی برای آنها به 
باشد.ســردار رمضان شریف  نداشته  همراه 
ادامه داد: آمریکایی ها تالش می کنند تا سر 
و صدا و جنجال رســانه ای، افکار عمومی را 
به سمت و سوی دلخواه خودشان بکشاند و 
شکست های خودشان را بپوشاند و برای آن، 

مقصری پیدا کنند.
 اما قطعاً با اراده ای که از مســئولین کشور 
ســراغ داریم و همچنین بــا توجه به تدابیر 
هوشــمندانه رهبر انقالب در اداره کشور و 
عبور دادن کشــور از بحران هــای مختلف، 
فکر می کنم به فضل الهــی این تهدید هم 
به فرصتی برای ما بدل خواهد شــد و از این 
موضوع نگرانی خاصی نداریم.وی در پاسخ به 
این سؤال که آینده داعش را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ گفــت: داعش به وجــود آمد تا 
صاحب یک سرزمین و محدوده جغرافیایی 
مشخصی باشــد و آن را توسعه بدهد که با 
نگاهی به نقشه اولیه ترسیم شده آن گروه، 
گستره جغرافیایی وسیعی را برای خودشان 
در نظر گرفته بودند.مســئول روابط عمومی 
کل سپاه خاطرنشــان کرد: داعش به لحاظ 
ســرزمینی و جغرافیایی، امروز در شــرایط 
بسیار نامناســبی قرار دارند و اینکه بتوانند 
دارای ســرزمین مشــخص باشــند، تقریباً 
منتفی شــده و می توان گفــت کار آنها در 
منطقه تمام شده اســت. اما نمی توان گفت 
تفکــر داعش هــم جمع خواهد شــد، چرا 
که حتماً به شــکل دیگری و در جغرافیای 
دیگری ظهور و بروز خواهند کرد؛ کما اینکه 
در کشــورهای اروپایی هم شــاهد هستید 
که امروز پس از ۶٠-۵٠ ســال آرامشی که 
داشــتند، مجدداً ناآرامی به سراغ آنها آمده 
و البته این گروه های تروریســتی ساخته و 

پرداخته همین کشورهای اروپایی هستند.

یکا  یف: اقدامات آمر  ظر
هیچ وجاهت قانونی ندارد

یم کاتسا« تهدیدی  »تحر
 که به فرصت تبدیل می شود

احتمال مرگ بیش از ۵۰ هزار کودک یمنی تا پایان سال
 برخی گــزارش ها از یمن اعالم کردند کــه احتمال دارد تا 
پایان سال بیش از ۵٠ هزار کودک یمنی به علت گرسنگی و 

بیماری جان خود را از دست دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احتمال دارد تا پایان سال بیش 
۵٠ هزار کودک یمنی به علت بیماری و گرســنگی ناشی از 
جنگ در این کشور بمیرند.گروه های بشردوستانه تخمین می 
زننــد که در حدود ١۳٠ کودک هر روز در یمن که فقیرترین 
کشــور جهان عرب به شــمار می رود، می میرند، زیرا آنها با 
قحطی و بزرگترین شــیوع بیماری وبا در تاریخ مدرن روبرو 

هستند.برآورد می شــود که حدود ۴٠ هزار کودک در سال 
جاری به علت ســوء تغذیه شدید در سال جاری جان خود را 
از دســت داده اند.یکی از فعاالن حقوق بشر یمنی گفت: این 
مرگ و میرها قابل پیشگیری است. روزانه صدها مادر داغدار 

کودکان خود می شوند.
برخی منابع مــی گویند که حدود ۳۸ هزار و ۵٠٠ کودک از 
ســوء تغذیه حاد در یمن رنج می برند و سازمان های کمک 
کننده معتقدند که تنها حدود نیمی از این افراد تحت درمان 

هستند.
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فردا دیر است، خیلی دیر!
 محسن حاجی میرزایی

حادثه زلزله اســتان کرمانشاه ســنگین و اندوهبار بود. جمعی از 
هموطنان عزیز را از دســت دادیم و تعدادی نیز مجروح شــدند. 
حجم خسارات ناشی از تخریب ساختمان ها، تأسیسات و راه های 
مواصالتی باالست.حوادث در کنار این آثار تلخ و آزاردهنده،حامل 
پیام های مهم تری نیز هستند. وقتی به تاریخ نگاه می کنیم بخشی 
از پیشــرفت جوامع و تمدن بشری در پی همین رخدادها و بحران 
ها بوده است. روزگاری شاهد مرگ و میرهای انبوه ناشی از بیماری 
های واگیــردار بودیم که به یکباره جمعیت عظیمی را گرفتار می 
کرد. اما جوامع هوشــمند یاد گرفتند که تلخی و ســنگینی این 
پدیده ناگوار را به انگیزه توسعه خدمات بهداشتی و ارتقای فرهنگ 

سالمت در جامعه تبدیل کنند و موفق هم بودند.
هم اکنون در برخی از کشــورها با وجود زلزله های بزرگ، شــاهد 
مرگ و میر و خســارت بسیار محدود هستیم. بسیاری از جوامع با 
تجهیز ســازه ها و اصالح فرآیندهای ساخت و ساز و رعایت نکات 
ایمنی طبیعت را مهار و مســخر کرده اند. این حوادث تلخ، انگیزه 
های انسان ها را برای پیشگیری و ممانعت از بروز خسارات گسترده 
و مرگ و میرهای وسیع برانگیخته است و به تدریج از تسلط نسبی 
طبیعت بر زندگی آدمیان کاسته و امکان چیرگی انسان بر حوادث 
طبیعی را موجب شــده است. شاید در مواردی شدت و گستردگی 
حادثه انگیزه های بیشــتر و جدی تر را برانگیزد. بنابراین جا دارد 
در کنار ســوگواری برای جان باختگان و همدردی با بازماندگان و 
حمایت و پشــتیبانی از بازگشت ســریع تر آنان به زندگی عادی، 
تصمیماتی بگیریم و اقداماتی انجام دهیم که با اصالح ســازه ها و 

فرآیندها درجه آسیب پذیری جامعه خود را کاهش دهیم.
کم نیستند مناطقی که در صورت بروز زلزله هایی با چنین اندازه و 
وسعت در معرض مخاطرات بسیار عظیم هستند و فردا دیر است. 
بر همه متولیان امر، اندیشمندان، کارشناسان و عموم مردم فرض 
اســت که به حوادث محتمل آینده بیاندیشند و از همه توان خود 

برای ایمن سازی جامعه استفاده کنند.

 تصویب قطعنامه انتقادی سازمان ملل 
درباه وضعیت حقوق بشر در ایران

ســازمان ملل با تنهــا ۸۳ رای موافق قعطنامــه ای را در انتقاد از 
وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سازمان ملل روز سه شنبه به این 
قطعنامه که بــه ابتکار کانادا در کمیته امور اجتماعی، انســانی و 
فرهنگی سازمان ملل )کمیته ســوم مجمع عمومی( تنظیم شده 
بود، رای مثبت داد. گفته می شود که کانادا برای تهیه پیش نویس 
این قطعنامه با ده ها کشور و ســازمان حقوق بشری رایزنی کرده 
است.بنا بر گزارش شبکه بی بی سی، قطعنامه انتقادی سازمان ملل 
با ۸۳ رای مثبت در مقابل ۳٠ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع تصویب 
شده است که در آن نسبت به نقض حقوق بشر در برخی زمینه ها 
در ایران نگرانی جدی ابراز شــده اما در عین حال از پیشــرفت در 
زمینه های دیگر استقبال شده است.این قطعنامه پنج صفحه ای با 
طرح ادعاهایی نسبت به آن چه وضعیت بد زندان ها، بازداشت های 
خودسرانه، محدودیت ها بر آزادی دینی و عقیدتی و تبعیض علیه 
اقلیت هــای قومی و مذهبی و همچنین زنــان خوانده ابراز نگرانی 
می کند.همچنین این قطعنامه در پی گزارش ۲۳ صفحه ای عاصمه 
جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران که ماه پیش منتشر 
شد، تصویب شده است.این قطعنامه در ادامه از پیشرفت ایران در 
زمینه قوانین مربوط به اعدام، مشارکت در کمیته حقوق کودکان 
و کمیته حقوق معلوالن استقبال، همچنین به فرآیند مسالمت آمیز 
انتخاباتی ایران اشاره و از تماس ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر 
سازمان ملل استقبال می کند.چین، کره شمالی، پاکستان، روسیه، 
سوریه و ونزوئال از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای 

منفی دادند.

 قانون تقسیمات کشوری با الگوی اصالحی 
در حال بازنگری

مدیرکل تقســیمات کشــوری وزارت کشــور گفت: تا پایان سال 
جاری تمامی نقاط جمعیتی کشور دارای کد تقسیماتی می شوند و 
برای اولین بار تمامی این مناطق دارای شناسنامه در همه سطوح 

خواهند شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  سعید جاللی ، تقسیمات کشوری 
را محلی برای انســجام و وحدت ملی دانســت و عنوان کرد: نظام 
درجه  بندی برای اولین بار در تقســیمات کشــوری اجرا می شود 
که در این قالب تفاوت های میان یک شهرســتان دارای قدمت با 
یک شهرســتان جدید مشخص خواهد شــد.وی سیاست دولت را 
روستازایی اعالم کرد و افزود: در قالب این سیاست تمامی روستاها 

در کشور شناسایی و کد گذاری می شوند.
مدیرکل تقسیمات کشــوری وزارت کشور با اشاره به اختالفات 
مرزی میان اســتان ها و شهرستان ها، تصریح کرد: برای رفع این 
مشــکل در این دولت تدقیق مرز میان استان ها و شهرستان ها 
برای اولین بار انجام شــد.جاللی خاطرنشــان کــرد: در نظام 
درجه بندی تقسیمات کشوری جلوی عطش بی انتهای تقسیم 
شهرستان های بزرگ گرفته می شود چون شهرستان ها در نظام 
درجه بندی از امتیازات بیشــتری برخوردار می شوند.وی به سه 
راهبرد تقســیمات کشوری اشاره کرد و گفت: افزایش وحدت و 
انسجام ســرزمینی، ارتقاء رفاه مردم و اعمال درست حاکمیت 
ملی ســه راهبردی اســت که اگر با هم محقق شوند به اهداف 
خود خواهیم رسید.مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با 
بیان اینکه قانون تقســیمات کشوری با الگوی اصالحی در حال 
بازنگری است، عنوان کرد: در چارچوب نظام تقسیمات کشوری 
موجود قصــد داریم اصالحاتی انجام دهیم.جاللی اضافه کرد: از 
مــوارد مهم در این بازنگری توجه به نقش جزایر و ســواحل در 
تقسیمات کشــوری است تا حداکثر ظرفیت برای توسعه فراهم 
شــود.وی گفت: تالش دولت تدبیر و امید ایجاد آرامش در همه 
ســطوح و به خصوص تقسیمات کشوری است و نقش جزایر در 
توسعه ملی و آمایش سرزمینی بســیار مورد توجه خواهد بود.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور نظام درجه بندی و کد 
گذاری را از گام های مهم در تقسیمات کشوری برشمرد و اظهار 
کرد: تا پایان سال جاری تمامی نقاط جمعیتی کشور دارای کد 
تقسیماتی می شــوند و برای اولین بار تمامی این مناطق دارای 
شناسنامه در همه ســطوح خواهند شد.جاللی افزود: این اقدام 
موجب شناخت بهتر از سطوح جمعیتی و استفاده در طرح های 

توسعه ای و آمایش سرزمینی می شود.

 تاکید الریجانی بر پیگیری
 با حساسیت آسیب های اجتماعی 

رییس مجلس شورای اسالمی با تشریح جلسه 
غیرعلنی دیروز خانه ملت درمورد آسیب های 
اجتماعی گفت: همه بخش های کشــور باید 
نسبت به آســیب های اجتماعی با حساسیت 
پیگیری کنند.به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، 
علی الریجانی افزود: در جلسه غیرعلنی دیروز 
خانه ملت گزارشی در خصوص مسایل آسیب 
های اجتماعی و تصمیماتی که در کشــور در 
این زمینه اتخاذ شده ارایه شد که این مسائل 
بایــد پیگیری شــود به خصوص بــا توجه به 
عنایت و توجهی که رهبر معظم انقالب به این 
موضوع دارنــد.وی ادامه داد: همه بخش های 
حکومت باید نســبت به آسیب های اجتماعی 
با حساسیت پیگیری های الزم را داشته باشند.

رییس مجلس خاطرنشــان کرد یادآور شــد: 
همچنین پیش از تشــکیل جلسه علنی امروز 
حاج هادی ســماواتی از مداحــان اهل بیت 
)ع( در ســوگ پیامبر اکرم )ص( ، امام حسن 
مجتبی )ع( و امام رضا )ع( مرثیه سرایی کرد.

تصویب 281 میلیارد تومان به عنوان 
کمک بالعوض به زلزله زدگان 

 ســخنگوی دولت از تصویــب ۲۸١ میلیارد 
تومان به عنوان کمک بالعوض به زلزله زدگان 

کرمانشاه خبر داد.
به گزارش زمــان به نقل ازایســنا، محمدباقر 
نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به مصوبــات دولت برای 
رســیدگی به وضعیت آســیب دیدگان مناطق 
زلزله زده غرب کشــور گفت: هیات دولت ۶۵۹ 
میلیارد تومان برای تســهیالت و ۲۸١ میلیارد 
تومان به عنوان کمک بالعوض به زلزله زدگان 
کرمانشــاه را تصویب کرده اســت و به خانواده 
هایی که نیاز به احداث و بازســازی خانه دارند، 
در روســتاها ۲۵ میلیون و شهرها ۳۵ میلیون 
تومــان وام تعلق می گیرد.وی افزود: ۵ میلیون 
تومان نیز به روستاییان و ۶ میلیون تومان هم به 
شهرنشینان کمک بالعوض پرداخت خواهد شد 
و خانواده هایی که نیاز به مرمت خانه دارند، هم 
١۲ میلیون تومان وام و ۲ میلیون تومان کمک 
بالعوض دریافــت می کنند.نوبخت تاکید کرد: 
کســانی که به خرید لوازم خانه احتیاج دارند، 
۳ میلیون تومان وام و و ۲ میلیون تومان کمک 
بالعوض دریافت می کنند و برای اسکان موقت 
خانواده ها، در روســتاها ۳ میلیون تومان و در 
شهرها ۵ میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت 
می شود.سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه این 
مبالغ فقط برای خانواده ها در نظر گرفته شده 
و غیر از مصوبه ای اســت که باید برای جبران 
زیربناها و بناهای دولتی در نظر بگیریم، گفت: 
ایــن ارقام به بانک مرکزی و ســازمان برنامه و 
بودجه ابالغ شده است.وی افزود: بانک مرکزی 
هم بخشنامه ای را برای کسانی که برای خرید 
لوازم خانه و موارد ضــروری نیاز به پول دارند  
تصویب کرده که از طریق قرض الحسنه انجام 
می شود.نوبخت تاکید کرد: برای پرداخت این 
مبالــغ، روند ابالغ کردن صــورت گرفته و قرار 
است بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه 
ایــن مبالغ را پرداخت کننــد که ۶۵۹ میلیارد 
تومان را بانک مرکزی و ۲۸١ میلیارد تومان را 
سازمان برنامه و بودجه پرداخت می کند و تالش 
می کنیم که این مبالغ را تا قبل از پایان این ماه 
جــاری پرداخت کنیم.وی در پایان گفت: بانک 
مرکــزی هم بخشــنامه ای دارد که همه زلزله 
زدگان بازپرداخت وام های قبلی شان به مدت 
دو سال وقفه بیفتد و به بنیاد مسکن ماموریت 
دادیم که همه مشکالت را اینگونه  حل کند و 
تصمیم دولت هم همین است که این مشکالت 

را حل کند.

تبدیل هند به سومین اقتصاد 
بزرگ جهان 

بانک مرکزی آمریکا پیــش بینی کرد تا یک 
دهه آینده رشد اقتصادی هند از آلمان و ژاپن 
هم بیشتر شود و عنوان سومین اقتصاد بزرگ 

جهان را به خود اختصاص دهد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، بانک آمریکا 
اعالم کرد، هند احتماال طی ١٠ ســال آینده 
با رشد قوی اقتصادی روبرو خواهد شد و گوی 
ســبقت را در تولید ناخالــص داخلی از ژاپن 
خواهد ربود؛ این کشور در حال حاضر در مسیر 
رســیدن به پنجمین اقتصادی بزرگ جهان تا 
سال ۲٠١۹ میالدی حرکت می کند. پیش از 
این، هند در میان کشورهای بریکس )برزیل، 
روســیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( موفق 
به پشــت سر گذاشتن برزیل و رسیه شده بود 
و بعداز چین خــود را به دومین اقتصاد بزرگ 
این گــروه تبدیل کرده بود؛ اکنون پیش بینی 
می شود تا سال ۲٠١۹ میالدی هند کشورهای 
فرانسه و بریتانیا را پشــت سر بگذارد و بعداز 
آلمان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان شود.بانک 
آمریکا اعالم کرد، هند تا سال ۲٠۲۸ میالدی 
در رشد تولید ناخالص داخلی از آلمان و ژاپن 
هــم پیش خواهد افتاد و رشــد اقتصادی این 
کشور به ١٠ درصد در سال تا یک دهه آینده 
می رسد و عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان 

را از آن خود خواهد کرد.

یادداشتخبر

معاون وزیر امور خارجــه گفت: هم اکنون برجام 
بخشــی از نظام عدم اشــاعه شــده است. هیچ 
جایگزینی بــرای برجام در منطقه نیســت و اگر 
آمریکا بخواهد آن را پاره کند باید پاسخ دهد که آیا 
خاورمیانه بدون برجام منطقه ای امن تر است یا نه.

بــه گزارش زمــان به نقــل ازایرنا، ســید عباس 
عراقچی دیروز در ســمینار بین المللی روندهای 
تسلیحاتی و امنیت منطقه ای درغرب آسیا اظهار 
داشت: روندهای تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا 
نگران کننده اســت.وی در توضیح دیدگاه خود به 
تبیین این مساله در سه حوزه تسلیحات متعارف، 
تسلیحات غیرمتعارف و تسلیحات غیرمتقارن اشاره 
کرد.عراقچی گفت: در حوزه تســلیحات متعارف 
واقع امر این است که غرب آسیا به بزرگترین بازار 
تســلیحاتی دنیا تبدیل شده است به طوری که از 
سال ۲٠١۲ فروش تســلیحات در دنیا ١٠ درصد 
افزایش یافته اســت که این امر بعد از جنگ سرد 
بی سابقه است.معاون حقوقی و بین الملل وزارت 
امور خارجه اضافه کرد: یک سوم از این تسلیحات 
از سوی آمریکا، یک چهارم از سوی روسیه و بقیه 
توســط چین و برخی از کشورهای اروپایی تامین 
می شــود.وی بزرگترین بازار تسلیحات متعارف را 
خاورمیانه عنوان کرد و اظهار داشــت: بزرگترین 
خریداران تسلیحات متعارف عربستان، قطر، امارات 

و ترکیه هستند.
عراقچی تمایــل غرب به فروش ســالح و منافع 
اقتصادی سرشــار آن را از جملــه عواملی عنوان 
کرد که زمینه ســاز تمایل آن ها به ایجاد بحران 
و تنش و امنیت سازی در منطقه خاورمیانه است.

وی یادآور شد در بحران های پی در پی و درگیری 
های منطقه در همه جا ردپای فروشندگان سالح را 
می توان دید. معاون وزیر امور خارجه خال امنیتی 
را دلیل دیگر افزایش بی سابقه فروش سالح های 
متعارف در منطقه خوانــد و در ادامه به تهدیدات 
جدید ناشــی از تروریسم اشــاره کرد که زمینه را 
برای فروش تسلیحات بیشــتر فراهم کرده است.

عراقچی مسائل داخلی کشــورها و نگرانی آن ها 
از آینده خــود را دلیل دیگــر افزایش خریدهای 
تســلیحاتی در منطقه عنوان کرد و گفت:عاملی 
که اخیرا اضافه شــده است تمایل برخی کشورها 
برای جلب نظر رییس جمهور جدید آمریکا و خرید 
سیاست های آمریکا با پول های نفتی و معامالت 
تسلیحاتی است.وی با اشاره به قرارداد ۴٠٠ میلیارد 
دالری آمریکا و عربســتان گفت : قول خرید ۴٠٠ 
میلیارد دالر تســلیحات داده می شود برای اینکه 
اولین ســفر ترامپ به یک کشــور مشخص باشد 
و وقتی هم به این کشــور ســفر می کند به بقیه 
رهبران خیلی روشــن می گوید که آیا شما نمی 
خواهید از این ســالح های زیبا بخرید.معاون وزیر 

امور خارجه افزود: از همــه این ها مهمتر نگرانی 
هایی است که برخی از کشور های منطقه نسبت 
به محور مقاومت پیدا کــرده اند و فکر می کنند 
مقابله با محور مقاومت با خرید تسلیحات بیشتر و 
مجهز کردن خود به سالح بیشتر امکان پذیر است.

وی یادآور شد: در هر حال مجموعه این عوامل باعث 
شــده است که غرب آسیا شاهد رقابت تسلیحاتی 
بسیار سنگین بین کشــورها باشد و خاورمیانه به 
بزرگترین بازار تســلیحات خارجی تبدیل شــود.

عراقچی افزود: در این بین رژیم صهیونیستی هم 
به سیاست خود ادامه می دهد به طوری که بیش 
از ١۸ میلیارد دالر هزینه نظامی این رژیم اســت 
و با سیاســت هایی که اتخاذ شده درگیری ها در 
منطقه به سمت اهداف غیرصهیونیستی سوق داده 
می شــود و در این فضا این رژیم به سیاست خود 
ادامه مــی دهد.معاون حقوقی و بین الملل وزارت 
امــور خارجه خاطرنشــان کرد: در حوزه ســالح 
های نامتعارف، برآورد ها نشــان می دهد که رژیم 
صهیونیســتی بین ۸۵ تا ۴٠٠ کالهک هسته ای 
دارد. اگر غرب آســیا را هم در این منطقه حساب 
کنیم کالهک های پاکســتان هم حــدود ١٠٠ 
کالهک برآورد می شــود و البته گفته می شــود 
مواد الزم برای تامین ۲٠٠ کالهک را دارد.وی در 
بخش دیگری از سخنانش به ایده خاورمیانه عاری 
از ســالح های هسته ای اشــاره کرد و گفت: این 
ایده شــاید از دهه هفتاد در منطقه مطرح بوده و 
مصر و ایران بنیانگذار این ایده بوده اند با این حال 
مانع اصلی رژیم صهیونیســتی بود که اجازه نداد 
منطقه عاری از سالح های هسته ای شکل بگیرد.

معاون وزیر امور خارجه یادآور شــد: در کنفرانس 
بازنگری NPT در ســال ۲٠١٠ این ایده به طور 
جدی مطرح و قرار شــد در سال ۲٠١۲ کنفرانس 
بین المللــی در این خصوص شــکل بگیرد اما با 

کارشکنی رژیم صهیونیستی و حمایت های امریکا 
این امر محقق نشد.عراقچی گفت: تالش ها ادامه 
یافت تا در ســال ۲٠١۵ و نوبت بعدی کنفرانس 
بازنگری برگزار شود که این کنفرانس هم شکست 
خود و رژیم صهیونیســتی اجازه نداد این ایده به 
جایی برســد.وی گفت احتمال شکســت مجدد 
کنفرانس بازنگری در ســال ۲٠۲٠ هم وجود دارد 
با این حال تمهیداتی اندیشیده شده تا از شکست 
آن جلوگیری کنند.عراقچی در ادامه به سالح های 
شیمیایی اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی و 
مصر عضو کنوانســیون منع سالح های شیمیایی 
نیســتند و سوریه هم عضو این کنوانسیون نبود و 
سالح شــیمیایی داشت اما در جریان بحران اخیر 
ســوریه به عضویت کنوانســیون در آمد و سالح 
ها ی خود را نابود کــرد. معاون وزیر امور خارجه 
اضافه کرد: با این حال هنوز هم در ســوریه گاه و 
بی گاه از این ســالح ها اســتفاده می شود و مهم 
دسترسی تروریســت ها به این سالح است.وی با 
بیان اینکه دالیل روشــنی برای استفاده جریانات 
تروریستی و داعش از سالح های شیمیایی وجود 
دارد اظهار داشــت: سوریه برای جلوگیری از بهانه 
جویی به عضویت این کنوانســیون در آمده است.

این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان به سالح های 
نامتعارف و نگرانی های ناشــی از آن اشاره کرد و 
گفت تنها تحول مثبت در این حوزه برجام است و 
برجام توافقی است که در حوزه عدم اشاعه صورت 
گرفته است.به گفته عراقچی ، برجام توافقی است 
که در آن یک کشــور به اراده خود نسبت به عدم 
دست یابی به ســالح هسته ای اعتماد سازی می 
کند و در مقابل حق آن کشور برای استفاده صلح 
آمیز از انرژی هســته ای و اجرای آن به رسمیت 
شــناخته می شود.وی یادآور شد: ایران فقط برای 
ســال های محدودی، محدودیت هایی را پذیرفته 

است تا ماهیت صلح آمیز برنامه خود را نشان دهد 
و در مقابل به حق جمهوری اسالمی برای استفاده 
صلح آمیز از انرژی هســته ای بخصوص در حوزه 
غنی سازی احترام گذاشته شــود.عراقچی اضافه 
کرد: این امر توســط شورای امنیت مورد پذیرش 
واقع شــد، ما ســابقه نداریم که شورای امنیت به 
کشوری چراغ سبزی بدهد مگر در قطعنامه ۲۲۳١ 
برای ایران.وی با بیان اینکه برای یک روز هم غنی 
سازی در ایران تعطیل نشد، گفت: برجام به غنی 
ســازی احترام می گذارد و شورای امنیت هم به 
کشورها توصیه می کند که در بخش صلح آمیز با 
ایران همکاری کند.معاون وزیر امور خارجه تصریح 
کرد: ضمیمه ۳ برجام مربوط به همکاری های صلح 
آمیز هســته ای با ایران است و این کارها مشروع 
شده است، در واقع شورای امنیت برنامه ایران را از 
یک برنامه ممنوعه به یک برنامه مشروع به شمول 
غنی سازی تبدیل کرده و به آن احترام می گذارد 
و در مقابل ایران بــرای زمان محدود اقداماتش را 

محدود می کند تا اعتماد سازی کند.
وی اضافه کرد: تمام محدودیت ها دو مشــخصه 
دارد، نخســت اینکه دوره زمانی محــدود دارد و 
هیچکدام دائمی نیست و دیگر این که هیچ نیازی 
از کشــور را تعطیل نمی کند و محدودیت ها بعد 
از یک دوره زمانی که نیازهای ما هم از آن ســال 
ها شروع می شود، برداشته می شود.رییس ستاد 
پیگیری اجــرای برجام با تبیین ابعاد و پیامدهای 
منطقه ای و بین المللی برجام اظهار داشت: برجام 
بخشــی از رژیم عدم اشاعه شــده و اهمیت آن از 
بحث هسته ای کامال فراتر رفته است. بدون برجام 
کلیت نظام عدم اشــاعه به خطر می افتد و برای 

همین جامعه بین الملل از آن حمایت می کند.
وی یادآور شــد: بنابراین برجام مسئله ای فراتر از 
ایران و حتی منطقه است ؛ بحث نظام عدم اشاعه 
اســت و اینکه می شود با مذاکره، تفاهم و اعتماد 
سازی به نقطه ای رســید که کشوری تعهد کند 
به سمت ســالح ممنوعه نرود و در مقابل حق آن 
کشور مورد شناسایی و احترام واقع شود.عراقچی 
تصریح کرد: در واقع توازنی بین حقوق و تکالیفی 
که در NPT اســت، در برجام کامال رعایت شده 
است.عراقچی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
در ایــن اوضاع تنها تجربه ای که وجود دارد و یک 
بحران پیچیده با مذاکره حل شده است برجام است 
و این تجربه ای اســت که جامعه بین الملل نمی 
خواهد آن را دســت بدهد.وی گفت: برجام پیمان 
مستحکمی اســت و استحکام آن را می بینید که 
١٠ ماه اســت ترامپ می خواهد آن را پاره کند اما 
نمی تواند، علت اول این است که برجام متکی به 
قطعنامه شــورای امنیت و حتی بیشتر، قطعنامه 

شورای امنیت است.

عراقچی: برجام بخشی از نظام عدم اشاعه شده است

 روند تسلیحاتی غرب آسیا نگران کننده است

هافینگتون پست بعید ندانست که سیاست 
جدید ملک سلمان و پسرش به فروپاشی 
سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم سعودی 

بینجامد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســایت 
آمریکا در گزارشــی  هافینگتون پســت 
نوشــت: بعید نیســت که سیاست جدید 
ملک ســلمان بــن عبدالعزیز، پادشــاه 
عربســتان و محمد بن ســلمان، ولیعهد 
این کشور به فروپاشی سیاسی، اقتصادی 
و نظامی عربســتان بینجامد.این ســایت 
همچنین نســبت به نتایج بازداشت های 
اخیر در داخل عربســتان که تنها به این 
کشور محدود نخواهد شــد، هشدار داده 
گویی  نوشــت:  پست  اســت.هافینگتون 

عربســتان در خاورمیانــه ای که شــاهد 
تحوالت سریع اســت، این همه مشکالت 
برایش کافی نیست که اخیرا بحران جدید 
ناشی از بازداشت ١١ شاهزاده و وزیر سابق 
این کشــور را درهم بکوبــد. اقدامی که 
ملک ســلمان و پسر جسورش محمد بن 
ســلمان، ولیعهد این کشور اتخاذ کرده اند 
احتماال آغاز پایان عربســتان باشــد.این 
رسانه آمریکایی ادامه می دهد: در شرایطی 
که ملک ســلمان ۸۲ ســاله در وضعیت 
جسمانی وخیمی قرار دارد سؤاالت درباره 
این مسئله زیاد می شود که آیا وی قبل از 
مرگ به نفع پسرش از قدرت کناره گیری 
می کند. بیشــتر تحلیلگران معتقدند که 
محمد بن سلمان با اخراج فرمانده گار ملی 
عربســتان مرتکب اشتباه کشنده ای شده 
است.این ســایت نوشت: به نظر نمی رسد 
هدف از کمپین جسورانه محمد بن سلمان 
و حتی کمپین مبارزه با فساد نابودی فساد 
باشــد بلکه بیشــتر هــدف، از بین بردن 
دشمنانش برای دستیابی به قدرت مطلق 
است. تأکید عربستان بر شفافیت و آزادی 
بیشتر صرفا یاوه گویی است. اکنون معلوم 
نیســت گام بعدی در قبال شــاهزادگان 
بازداشــت شــده و دیگر بازداشتی ها چه 

 هافینگتون پست از آغاز 
پایان نظام سعودی خبر داد

مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی اتمی با 
بیان اینکه آژانس اکنون اطالعات بیشتری 
از فعالیت های هســته ای ایران دارد، گفت: 
آژانس از ســال ۲٠٠۲ تاکنــون در مرکز 
تالشــها برای حل موضوع هسته ای ایران 

بوده است.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایســنا، یوکیا 
آمانو مدیــرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در آخرین گام از ســفر ۹ روزه اش به 
آمریکا در دانشــگاه هاروارد به ســخنرانی 
دربــاره نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در ایــران و اینکه چرا برنامــه جامع اقدام 
برای  مشترک )برجام( یک دستاورد آشکار 
راستی آزمایی است، پرداخت.بنا بر گزارش 
پایــگاه اینترنتی آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی آمانو گفــت: آژانس اکنون در نتیجه 
اجرای برجام، فعالیت های بازرسی قویتری 
را در ایــران انجــام می دهــد و اطالعات 
بیشــتری درباره برنامه هسته ای این کشور 
دارد.وی افــزود: آژانس ابزارهای بازرســی 
بیشتری در برنامه هسته ای ایران دارد که از 
زمان اجرای توافق ایران و قدرت های جهانی 
کوچک تر شــده اســت. ایران طبق برجام 
فعالیت های هسته ای اش را کاهش داد و با 
دسترسی های بیشتر برای بازرسی موافقت 

کرد.مدیرکل آژانــس تصریح کرد: ما بدون 
برجــام دانش کمتری از برنامه هســته ای 
ایران داشتیم. ایران به تمام تعهدات مرتبط 
هســته ای خود طبق برجام عمل می کند 
و آژانس به تمام مکان هایی که الزم اســت 
در این کشور بازرسی شود، دسترسی دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه پیشــرفت کمی 
در طول این ســالها حاصل شده بود، اظهار 
کرد: پس از روی کار آمدن حســن روحانی 
در سال ۲٠١۳ یک تحول در مسیر درست 
به وقوع پیوست که سرانجام به امضای نقشه 
راه میان ایران و آژانس در ژوئیه ۲٠١۶ برای 
شفاف ســازی درباره ابعاد احتمالی برنامه 
هسته ای ایران و توافق جداگانه میان ایران 

و گروه ١+۵ و اتحادیه اروپا انجامید.

 آژانس اکنون ابزارهای 
بازرسی بیشتری در ایران دارد

راهکارهای سه گانه مجلس و دولت برای تحول صنعتی و تجاری
ســرعت بخشــیدن به جذب ســرمایه گذاری خارجی در راستای 
اســتفاده از ظرفیت رفع تحریم ها، تداوم مشــوق های صادراتی و 
نیــز در نظر گرفتن چارچوب های جدید بــرای انعقاد قراردادهای 
بین المللی از جمله مسائلی است که به تازگی توسط مجلس شورای 
اسالمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برآن ها تاکید شده است.

بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، پس از نهایی شــدن برجام 
پیش بینی ها بر این بود که جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان 
یکی از اهداف اولیه در راســتای رونق تولید و تجارت مدنظر قرار 
گیرد تا بتوان بدین طریق شاهد تغییر و تحول در بخشی صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان یکی از بازوان تحرک اقتصاد در کشــور 
بود. مساله ای که شاید آن گونه که باید و شاید مدنظر قرار نگرفت 
و با گذشــت زمان حدود دو ســال از برجام شــاهد آن هستیم 
که مجددا مســووالن بر جذب ســرمایه گذاری خارجی با سرعت 

بیشتری تاکید کرده تا بتوان از ظرفیت  رفع تحریم  به نحو مطلوب 
استفاده کرد و در راستای رونق تولید گام برداشت.در نشستی که 
اخیرا مابین نمایندگان و رییس مجلس رییس مجلس شــورای 
اســالمی با مســووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد 
علی الریجانی بر جذب ســرمایه گذار خارجی با سرعت بیشتری 
تاکید شد تا بتوان با بهره گیری از ظرفیت رفع تحریم ها در راستای 
منافع کشــور به منظور جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات الزم 
را انجام داد و از تکنولوژی های بهتر در تولید کشور استفاده کرد.

در این زمینه رییس مجلس شورای اسالمی همچنین با تاکید بر 
این که باید در بخش صادرات به صورت جدی تری گام برداشــت 
خواســتار پیگیری اســتراتژی صادراتی به صورت جدی شد و به 
دو نکته در بخش صادرات به منظور در نظر گرفتن شــرکت های 
بزرگ صادراتی و نیز ایجاد رقابت در بخش های مختلف آن اشاره 

کرد. وی همچنین خواســتار تداوم مشوق های صادراتی شد و از 
اعالم آمادگی مجلس شــورای اسالمی در راستای در نظر گرفتن 
تســهیالت الزم خبر داد.به گفته وی، دولــت عنوان می کند که 
بــرای پرداخت بودجه جاری مجبور اســت از بخش های دیگری 
برداشــت کند، بنابراین الزم اســت در قانون پیش بینی شود دو 
درصد از صادرات را در صندوقی برای پشتیبانی از صادرکنندگان 
در نظر گیرند. بنابراین الریجانی خواســتار شد تا این موضوع به 
صورت دائمی انجام شــود تا بخش های مختلف صادراتی دغدغه 
عدم حضور طی سال های آتی را نداشته باشد.عالوه بر این محمد 
شــریعتمداری خوســتار در نظر گرفتن چارچوب جدیدی برای 
قراردادهای بین المللی شــد تا براســاس آن مشکالت موجود در 
انعقاد قراردادها کمتر شده و بتوان در راستای جذب سرمایه های 

خارجی به صورت عملیاتی تری گام برداشت.
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 بهینه سازی لوله های باالنس پایپ توربین 
واحد 1 نیروگاه مارون

وحیدی فر-اهواز: برای نخستین بار، لوله های باالنس پایپ توربین 
واحد ١ نیروگاه مارون به همت کارشناسان این نیروگاه بهینه سازی 
و تعویض شد. معاون مهندسی و بهره برداری نیروگاه مارون گفت: 
طی عملیات بازرسی سالیانه که از محفظه زیر پیت توربین واحد١ 
انجام گرفت، حجم باالی رسوب گذاری و زنگ زدگی مسیر باالنس 
پایپ های آن مجموعه مشاهده شد که با بررسی های فنی و ضخامت 
سنجی قطر لوله های موجود مشخص شد جداره لوله ها کاهش حدود 
سه میلی متری داشته و این موضوع ریسک باال در بروز نشت آب در 
هنگام آبدار بودن درافت تیوب و آب گرفتگی واحد را در پی خواهد 
داشت. »هادی هوشیار« افزود: به همین دلیل جهت افزایش طول عمر 
دستگاه ها و تجهیزات و جلوگیری از فرسودگی آنها و باتوجه به عدم 
قرار داشتن واحد١ در مدار، پیشنهاد انجام پروژه اورهال اساسی شامل 
تعویض و رنگ آمیزی تجهیزات باالنس پایپ داده شد. هرچند در سال 
های گذشته عملیات رسوب زدایی و رنگ آمیزی و حفاظت پوششی 

روی تجهیزات باالنس پایپ صورت می گرفت.
وی با بیان اینکه خارج نمودن لوله های باالنس پایپ مستلزم دمونتاژ 
کامل یاتاقان توربین و تجهیزات ابزاردقیق و کنترلی مصوبه بر روی 
توربین واحد١ بوده، خاطرنشان کرد: حجم بزرگی از عملیات مربوط به 
دمونتاژ یاتاقان توربین )TGB( و سپس مونتاژ آن بعد از تعویض لوله 
های باالنس بوده که با توجه محدود بودن فضای پیت توربین نیازمند 

دقت و ریسک باالیی بوده است.

اعزام چهار اکیپ امدادی از شرکت گاز اصفهان 
به مناطق زلزله زده غرب کشور

بهادری- اصفهان: سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان گفت: چهار 
اکیپ امداد و تعمیرات و نشت یابی گاز، از سوی شرکت گاز اصفهان 
به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام شدند که هم اکنون مشغول بررسی 
شبکه و راه اندازی مجدد رگوالتورها و نشت یابی در منطقه هستند.

سید حسن موسوی در خصوص وضعیت گاز مناطق زلزله زده و کمبود 
گاز با توجه به اینکه در فصل سرد قرار داریم، اظهار داشت: خوشبختانه 
کمبود گاز در مناطق زلزله زده وجود ندارد و قطعی گاز تنها به لحاظ 

ایمنی است.
وی، با بیان اینکه درحال حاضرشدت سردی هوا زیاد نیست و از لحاظ 
گازرسانی مشکلی نداریم، تاکید کرد: نکته اصلی در مناطق زلزله زده 
مباحث ایمنی و سالم بودن شبکه ها است.سخنگوی شرکت گاز استان 
اصفهان با اشاره به اینکه خوشبختانه پاالیشگاه گاز ایالم با وجود قطعی 
گاز، از شب گذشته وارد مدارشده است، بیان داشت: شرکت گاز استان 
اصفهان برای کمک در مناطق زلزله زده دو اکیپ امداد و تعمیرات 
شامل ١٠ نفر را به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام کرده و اکنون 
مشغول بررسی شبکه و راه اندازی مجدد رگوالتورهای گاز در کرمانشاه 
هستند.وی، با اشاره به اینکه وقتی قطعی سراسری گاز بر اساس این 
گونه حوادث اتفاق می افتد تمام رگوالتورها قطع می شود، افزود: بعد 
از بررسی تمام رگوالتورها در محل با رعایت نکات ایمنی، گاز در شبکه 

جریان می یابد.

  برگزاری نمایشگاه کتاب 
در اسالمشهر

بیست  آغاز  با  همزمان  اسالمشهر:  نوری- 
کتابخوانی  و  کتاب  هفته  دوره  پنجمین  و 
نمایشگاهی به همین منظور با ۵٠٠ عنوان کتب 
به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاری 

انتشارات هادی در اسالمشهر برپا شد.
این نمایشگاه در راستای تقویت فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه 
و به منظور ترغیب و ترویج نهضت کتابخوانی 
شامل  کتاب  عنوان   ۵٠٠ ارائه  با  و  برگزار 
اجتماعی،  عرفانی،  مذهبی،  دینی،  موضوعات 
 ١۵ ارائه  با  و....  نوجوان  و  روانشناسی،کودک 
درصد تخفیف در معرض دید عموم عالقمندان و 
بازدیدکنندگان قرار گرفت. گفتنی است نمایشگاه 
فوق از ۲٠ لغایت ۳٠ آبان ماه دراسالمشهر به 
ایستگاه  جنب  زرافشان  خیابان  ابتدای  نشانی: 

اتوبوسرانی میزبان عموم عالقمندان می باشد.

 گشت و پایش شبانه 
محیط زیست رشت

اداره  رییس  خودکار  اصغر  منکویی-رشت؛ 
حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با اعالم 
صورت  ریزی  برنامه  براساس  گفت:   خبر  این 
گرفته در خصوص پایش و نظارت شبانه روزی 
و  تولیدی  و  خدماتی  و  صنعتی  واحدهای 
همچنین گشت و کنترل مناطق و مطابق برنامه 
تنظیمی تعدادی از کارشناسان محیط زیست 
رشت، واحدهای صنعتی، معادن برداشت شن 
و ماسه، شکارگاههای حیات وحش و همچنین 
محل های تخلیه شبانه زباله و پسماند را مورد 
پایش و نظارت قراردادند  و در این بازدید چندین 
منبع آالینده محیط زیست شناسایی و اخطاریه 

زیست محیطی الزم صادرشد.
خودکار افزودالزم به ذکر است برنامه گشت شبانه 
بطور مرتب جهت کنترل منابع آالینده و اقدامات 
قانونی الزم در محیط زیست شهرستان رشت 

انجام خواهد شد.

خبر خبر

داودی- اراک: حجت االسالم اصغر سلطانی، 
سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
مرکزی، امروز ۲۳ آبان، در نشست خبری ویژه 
دهه وقف با اشاره به زلزله اخیر کرمانشاه از 
اهدای بیش از ١٠هزار بطری آب یک و نیم 
مشارکت  محل  از  گفت:  و  داد  خبر  لیتری 
مردمی و موقوفات مرتبط با اطعام، عزاداری و 
روضه سیدالشهداء)ع( خدمات خوبی به زائران 
اربعین اعطا شد. بیش از ۲۲ نفر از خادمان به 
همراه دو نفر از کارکنان اوقاف استان در قالب 
کاروان اعزامی در موکب سیدالشهداء)ع( مسجد 

جامع براثای کاظمین استقرار یافتند.
موکب  استقرار  ١۳روز  در  کرد:  تصریح  وی 
روزانه ۴هزار  براثا  در مسجد  سیدالشهداء)ع( 
غدای گرم بین زائران توزیع شد. برای بیش از 
۵هزار نفر امکان اسکان شبانه وجود داشت که 
هر شب قریب به ۲۵٠٠ نفر از خدمات اسکان 
موکب استفاده می کردند. برای ۳هزار نفر نیز 
هر روز میان وعده تهیه می شد. بیش از ۸٠هزار 

بطری آب نیز بین زائران توزیع شد.
حجت االسالم سلطانی ادامه داد: خدمات اوقاف 
امام  موکب  و  نبود  مرزی  برون  تنها  استان 
رضا)ع( و سیدالشهداء)ع( در مهاجران نیز در 

قالب توزیع  را در  داخل کشور خدمات خود 
١۲٠٠ وعده غذای گرم به مسافران ارائه می داد. 
از  توزیع غذای گرم بین مسافران ۵روز قبل 
اربعین آغاز شد و تا ۴روز بعد از آن ادامه داشت.

وی در تشریح روز شمار دهه وقف گفت: دهه 
وقف از ۲۵آبان آغاز و تا ۴آذر ماه ادامه دارد، 
»وقف، رسانه و بسیج مردمی«، »وقف، سنت 
ترویج  »وقف،  بیت)ع(«،  اهل  سیره  و  نبوی 
فرهنگ قرآنی«، »وقف، بقاع متبرکه و زیارت«، 
»وقف، خانواده و سبک زندگی اسالمی«، »وقف، 
علم و فناوری«، »وقف، اقتصاد مقاومتی، تولید 

و اشتغال«، »وقف، علما و حوزه های علمیه«، 
»وقف، محیط زیست و سالمت«، »وقف، اجرای 
امینانه نیات واقفین« عناوین روزهای دهه وقف 
است. سرپرست اداره کل اوقاف استان بیان کرد: 
در دهه وقف بیش از ١۵٠ برنامه شهرستانی و 
ستادی در استان برگزار می شود، برای ساخت 
فاز دوم بیمارستان آیت اهلل خونساری اراک از 
محل اوراق وقفی مشارکتی یک میلیارد و ۲٠٠ 
میلیون تومان جمع آوری شد. وی تصریح کرد: 
وقف، ۲۶نشست  یاوران  برگزاری ١٠همایش 
تخصصی وقف با حضور صاحبنظران و اساتید، 

تشکیل انجمن یاوران وقف با مشارکت گروه های 
۵نفره به منظور ایجاد وقف های جدید در حوزه 
آموزان  دانش  ایتام،  قرآن،  سالمت،  ازدواج، 
به  باشیم  واقف  همه  برپایی ۳١ایستگاه  و...، 
همراه خیمه های معرفت، غباروبی امامزادگان، 
غباروبی گلزارشهدا، برگزاری ۳٠ برنامه شاخص 
ویژه شهادت امام حسن مجتبی)ع( و نبی مکرم 
اسالم)ص(، برگزاری بیش از ۵٠ برنامه شاخص 
ویژه شهادت امام رضا)ع( در ۵٠ بقعه از جمله 

برنامه های اجرایی است.
حجت االسالم سلطانی افزود: از دیگر برنامه ها 
رسانه،  و  وقف  همایش  برگزاری  به  می توان 
مقاومتی،  اقتصاد  و  وقف  تخصصی  نشست 
اقتصاد  و  اسالمی  زندگی  سبک  همایش 
خانواده با محوریت وقف با حضور قدیری ابیانه، 
سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، دیدار 
مدیرکل با نماینده ولی فقیه استان، همایش 
سفیران هالل سرخ حسینی با همکاری هالل 
احمر، برپایی نمایشگاه از دستاوردهای اداره کل 
برگزاری  آمنه خاتون)س(،  امامزاده  اوقاف در 
و  قرآن، نشست تخصصی  با  انس  ١٠محفل 
هم اندیشی وقف و حوزه های علمیه استان و 

مسابقه پیامکی اشاره کرد.

برگزاری 150 برنامه فرهنگی وقف در استان مرکزی

صادقی مقدم - یزد: استاندار یزد گفت: باید 
به مساله کمبود آب در استان توجه شود و در 
این راستا همه گزینه های ممکن برای کاهش 

نگرانی مردم یزد مورد بررسی قرار می گیرد.
نشست  نخستین  در  قمی  زمانی  محمود 
مشترک با اصحاب رسانه استان یزد با تاکید 
بر اهمیت ساماندهی معیشت و اقتصاد افزود: 
مهمترین مساله در استان یزد کمبود آب است 
و همه تالش خود را برای رفع این مشکل به 
کار خواهیم گرفت، چرا که هرگونه توسعه 
ای نیازمند تامین منابع آبی است. وی ادامه 
داد: بر این اساس موضوع انتقال آب از استان 
چهارمحال وبختیاری و جنوب کشور پیگیری 
می شود. استاندار یزد گفت: یزد، تنها شهر 
جهانی ایران است و باید از این ظرفیت برای 

توسعه استان به بهترین نحو استفاده شود.
زمانی قمی افزود: صنعت در گذشته در اکثر 

پیوست  بدون  یزد  جمله  از  کشور  مناطق 
این  وجود  اما  گرفته  شکل  زیستی  محیط 
سرمایه   در استان و رتبه دوم یزد در حوزه 
معدن در کشور، این حق را به یزدی  ها می 
  دهد که از صنایع های با تکنولوژی باال )های 
تک( و بدون آالیندگی   در صنعت و معدن بهره 
گیرند. استاندار یزد ادامه داد: همه نسخه های 
توسعه ای در یزد با پیوست محیط زیستی، 
تاریخی، فرهنگی و تمدنی اجرا می شود و 
رسانه ها می توانند در این راستا کمک شایانی 
کنند. وی تصریح کرد: بنیاد نخبگان ماموریت 
تشکیل اتاق فکر برای تعیین اولویتهای استان 
را دارد و باید از اصحاب رسانه نیز در این اتاق 
فکر استفاده شود. زمانی قمی با بیان اینکه 
از  افزود:  است،  دولت  مجری سیاست های 
همه افرادی که دل در گرو توسعه استان دارند 

برای کمک و همیاری استقبال می شود.

مصطفوی - چهارمحال و بختیاری: مدیر 
و  چهارمحال  عمومی  های  کتابخانه  کل 
بختیاری گفت: سرانه فیزیکی کتابخانه های 
عمومی چهارمحال و بختیاری با رقم بیش از 

۲ متر، از نرم کشوری باالتر است.
فرهاد خلیل مقدم در نشست با خبرنگاران 
های  کتابخانه  فیزیکی  داشت: سرانه  اظهار 
استان با وجود ۶۴ باب کتابخانه شامل ۵١ 
کتابخانه نهادی و ١۳ کتابخانه مشارکتی به ۲ 
متر و ۸۵ سانتی متر رسیده است که نسبت 
به نرم ١متر و ۷۵ سانتی متری کشوری باالتر 
است. خلیل مقدم با اشاره به اینکه بیشترین 
سرانه فیزیکی به شهرستان های بن و بروجن 
به ترتیب با ۵ و ۴ مترمربع سرانه تعلق دارد 
فیزیکی  سرانه  کمترین  کرد:  خاطرنشان 
کتابخانه در شهرستان های لردگان و کوهرنگ 
است که با اجرای طرح توسعه کتابخانه های 

روستایی و عشایری این رقم  افزایش می یابد.
وی با اشاره به تجهیز کتابخانه ها به اینترنت 
از  درصد   ۴٠ به  نزدیک  گفت:  رایگان 
کتابخانه های استان به اینترنت رایگان مجهز 
شده اند و به ترتیب اولویت سایرکتابخانه ها نیز 

از این امکان بهره مند می شوند.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تصریح 
کرد: برای جلوگیری از مضرات فضای مجازی 
و جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی شعار امسال 
هفته کتاب با عنوان آینده روشن با خانواده 

کتابخوان مطرح شده است. 
فرهاد خلیل مقدم تجلیل از مسئوالن کتابخانه 
عضویت  برتر،  کتابخوانان  و  کتابداران  ها، 
رایگان در کتابخانه ها، بخشودگی جرائم تاخیر 
در تحویل کتاب و آغاز اجرای طرح نذر صدا 
برای نابینایان را از مهمترین برنامه های هفته 

کتاب و کتابخوانی در استان برشمرد.

 سرانه فیزیکی کتابخانه های چهارمحال 
و بختیاری باالتر از نرم کشوری

 بررسی گزینه های تامین آب
 استان یزد

خالصه آگهی مزایده عمومی
 نوبت اول و دوم

در  کرج  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
نظر دارد شش باب مغازه تجاری )بدون سرقفلی( 
موقوفه آستان امامزاده محمد)ع( حصارک و یک 
باب مغازه )بدون سرقفلی( موقوفه لیستر در خلج آباد را از طریق 
مزایده کتبی به اجازه واگذار نماید. متقاضیان میتوانند جهت 
اوقاف  اداره  به  مزایده  آگهی  مطالعه  و  بیشتر  اطالعات  کسب 
و امور خیریه کرج واقع در بلوار آیت اله طالقانی شمالی پالک 
454 و یا به وب سایت www.oghafalborz.ir مراجعه و در 
صورت تمایل پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 

1396/09/11 به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج- حسین مهدیان

فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
1- پروژه حفاظت از اراضی ملی استان کردستان

شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه
1- شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی باشد.

2- دارای مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا - مرکز انتظام با رتبه دو باشد.
3--دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس: کردستان - سنندج - چهار راه گلشن - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان - واحد حقوقی
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از نشر آگهی
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.

 نوبت دوم

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی 

استان کردستان

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

١-محمود هدایتی فرزند امیر به نشانی : لرستان – خرم آباد-  مطهری –پل دارایی 
زاده خ آیت اله کاشانی ساختمان الماس 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

١-رامین هاتف فرزند توفیق به نشانی : مجهول المکان 
۲-مصطفی نیک محضری احمقه فرزند ...نشانی : مجهول المکان 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶١٠٠۹۶۶۹٠١٠٠۷٠۹ 
و شماره دادنامه مربوطه ۹۶٠۹۹۷۶۶۹٠١٠٠۳١١ محکوم علیه ها محکوم هستند 
 ۵/١١٠/٠٠٠ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲٠٠/٠٠٠/٠٠٠ مبلغ  پرداخت  به 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 

١۳۹۶/١/١۵ تا یوم االداء در حق محکوم له می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –سمیه دلفانی .

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای امین امینی تاری فرزند صادق 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه ۲ خانواده 
آباد در پرونده کالسه ۹۶٠۹۹۸۶۶١٠۹٠٠١١۶ به موجب دادنامه  دادگستری خرم 
خانواده  دوم  شعبه  از  صادره   ١۳۹۶/۴/۲۴ مورخ   ۹۶٠۹۹۷۶۶١٠۹٠١۴۷۴ شماره 
محکوم علیه محکوم به پرداخت ١١۸ عدد سکه بهار آزادی طرح جدید بعنوان مهریه 
و مبلغ ۸۳/۴٠٠/٠٠٠ بابت نفقه معوقه زوجه در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم 
عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ . د. م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – ثریا سمریان .  

متن آگهی 
جناب محمد شیخه پور فرزند احمد در خصوص شکایت خانم زینب سپهوند فرزند 
محمد رضا علیه شما دایر بر انتقال مال غیر در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای خرم آباد 
به شماره پرونده ۹۶٠۹۹۸۶۶١١۷٠٠۵١۹ ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این 
آگهی فرصت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت 

وفق قانون مقررات در خصوص شما قرار صادر خواهد شد. 
مدیر دفتر 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عدالت  فرزند  جمالی  رسول  آقای  خواهان 
عزیز علی عزیز پوری نورخدا به خواسته مطالبه وجه چک بانضمام کلیه خسارات 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  قانونی  و  دادرسی 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  ۹۶٠۹۹۸۶۶١٠١٠٠۶٠۹ شعبه 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ١۳۹۶/١٠/٠۵ ساعت ٠۸:۳٠ تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون

و  اراضی   و  ثبتی   وضعیت   تکلیف   تعیین   قانون   نامه   آیین     ١۳ وماده    
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره ١۳۹۶۶٠۳١۸٠۲۲٠٠۵۲٠۷در 
مورخ ١۳۹۶/۷/۳٠ هیات اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  
اله  فرزندکریم  اولم  عاشوری  مهناز  خانم   متقاضی  بالمعارض   مالکانه  تصرفات  
بشماره  شناسنامه ۲۴صادره از دریک دانگ  مشاع از  شش  دانگ یک  قطعه زمین 
به مساحت  ۳۵٠ مترمربع بر بنای احداثی فاقد  مجوز به مساحت  ۲۷/۲۸ متر مربع 
در شش دانگ پالک ١۳۲۳فرعی  از ۲۲  اصلی  مفروز و مجزی  شده  از پالک ١٠۳ 
فرعی  از ۲۲اصلی  واقع  در قریه لنگ بخش ۲۶ گیالن خریداری  از مالک  رسمی 
آقای  ولی  اله اسمعیلی محرز  گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  
در دو نوبت  به  فاصله ١۵  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.
رم الف:4736 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول: ١٠/۹۶/۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸/۲۵/ ۹۶  

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند 

رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون

  وماده ١۳  آیین  نامه  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  
فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره ١۳۹۶۶٠۳١۸٠۲۲٠٠۵۲٠۳در مورخ ١۳۹۶/۷/۳٠ 
هیات اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و  ساختمانهای 
فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  تصرفات  مالکانه 
بالمعارض  متقاضی اقای اردشیر عاشوری اولم فرزندکریم اله بشماره  شناسنامه ١صادره 
از دردودانگ  مشاع از  شش  دانگ یک  قطعه زمین به مساحت  ۳۵٠ مترمربع بر بنای 
احداثی به مساحت  ۲۷/۲۸ متر مربع در شش دانگ پالک ١۳۲۳فرعی  از ۲۲  اصلی  
مفروز و مجزی  شده  از پالک ١٠۳ فرعی  از ۲۲اصلی  واقع  در قریه لنگ بخش ۲۶ 
گیالن خریداری  از مالک  رسمی آقای  ولی  اله اسمعیلی محرز  گردیده  است  لذا  به 
منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به  فاصله ١۵  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.
رم الف:4738 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول: ۹۶/۸/١٠ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸/۲۵/ ۹۶  

آگهی حصر وراثت
آقای امین بهرامی دارای شماره شناسنامه ۳۳۲۹۹۵١۲۵۷ به شرح دادخواست به 
کالسه ۲۷۴/۹۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بدرالملوک نجاتی به شناسنامه ۲۸۶در تاریخ ١۳۹۶/۷/١۷ اقامتگاه 

دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
١-امین بهرامی فرزند خانجان  به شماره ملی: ۳۳۲۹۹۵۵١۲۵۷  پسر متوفی
۲-افشین بهرامی فرزند خانجان  به شماره ملی: ۳۳۲۹۹۷١۸٠٠  پسر متوفی

۳-علی بهرامی فرزند خانجان  به شماره ملی: ۳۳۲۹۷۲۸٠۶١  پسر متوفی
۴-امید  بهرامی فرزند خانجان  به شماره ملی: ۳۳۲٠١۴١۸۴۸  پسر متوفی

۵-مهسا  بهرامی فرزند خانجان  به شماره ملی: ۳۳۲٠۲۲۲٠۵۸  دختر متوفی
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
از تاریخ نشر نخستین  کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گواور- محمدسنگ شکن

دادنامه
از  قبل  هرسین  کرمانشاه شهرستان  آدرس  به  مرکزی صحنه  ملی  بانک  خواهان: 

چهارراه انقالب دفتر وکالت مرادی
خوانده: ١- فرزانه خزایی ساکن صحنه شهرک امام خمینی خیابان معلم ۵ . ۲- 

سید امراله حقیقی ساکن صحنه خیابان شهید رستمی
موضوع: مطالبه
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست مدیریت شعب بانک ملی شعبه مرکزی صحنه با وکالت آقای 
حمیدرضا مرادی بطرفیت ١- خانم فرزانه خزایی ۲- سیدامراله حقیقی بخواسته 
مطالبه مبلغ ۴۴١۸٠٠٠ ریال بابت استفاده از تسهیالت مضاربه به انضمام خسارات 
تاخیرو تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی شورا با عنایت به خواسته مذکور 
و بقا اصول و مستندات یاد شده در دست خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواندگان در قبال ادعای 
بر  دلیلی  و  نیاورده  بعمل  موثری  دفاع  و  ایراد  هیچگونه  آن  مستندات  و  خواهان 
پرداخت دین و برائت ذمه خود را ابراز نکرده اند لهذا حقانیت خواهان در دعوی 
مطروحه بنظر شورا ثابت و محمول بر صحت تلقی با استناد به مواد ١۹۸ و ۵١۵ 
و ۵١۹ ق.ا.د.م خوانده ردیف اول را به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان ملزوم 
می نماید: ١- مبلغ ۴۴١۸٠٠٠ ریال بابت اصل خواسته ۲- ١۴۳۲٠۹٠٠ ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه تا تاریخ ۹۴/١۲/۵ و از این تاریخ روزانه مبلغ 
تادیه روزانه و پرداخت مبلغ۲۸١٠۹۹ ریال  ۳۷۵۳ ریال بعنوان خسارات تاخیر و 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی دعوی نسبت به خوانده 
ردیف دوم با توجه به استرداد دعوی از ناحیه وکیل خواهان رد میشود. رای صادره 
این شعبه  قابل واخواهی در  ابالغ  از  غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز پس 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  از آن ظرف مهلت بیست روز  میباشد و پس 

عمومی حقوقی صحنه میباشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه
حسین احمدیان  مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه

دادنامه
عمومی)حقوقی(  دادگاه  اول  شعبه   ۹۶٠۹۹۸۸۴۴٠۳٠٠٠۶٠ کالسه  پرونده 

شهرستان صحنه تصمیم نهایی شماره ۹۶٠۹۹۷۸۴۴٠۳٠٠۵۲۴
استان  نشانی  به  داد  علی  فرزند  آبادی  شیخی  بابائی  محمدولی  آقای  خواهان: 

کرمانشاه- شهرستان صحنه-شهر صحنه-روستای شیخی آباد علیا
فرزند  یاری  عباداله  آقای   -۲ ابراهیم  فرزند  فرهادی  عبداله   ١-آقای  خواندگان: 

عبداله ۳- آقای مجتبی خزایی فرزند چراغعلی همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای محمد ولی بابایی فرزند علیداد به طرفیت خواندگان 
به اسامی ١-آقای عبداله  فرهادی فرزند ابراهیم ۲- آقای عباداله یاری فرزند عبداله 
تنظیم سند  به  الزام  تقاضای  به خواسته  فرزند چراغعلی  آقای مجتبی خزایی   -۳
یک قطعه زمین دیمی موضوع سند شماره ١۲۷۴۵۵-۶۹/۷/١١ صادره از دفترخانه 
بدین توضیح که خواهاندر  احتساب کلیه خسارات دادرسی  با  شماره ۷ کرمانشاه 
مطابق  داشته  اظهار  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  و  نشده  حاظر  رسیدگی  جلسه 
از خواندگان محترم  زمین کشاورزی  قطعه  مورخ ۷۲/۸/١ یک  عادی  نامه  مبایعه 
خریداری نموده ام و قیمت مورد مامله را یکجا پرداخت نموده ام و از همان زمان 
تا کنون در ید و تصرف خودم بوده که آن را کشت کرده ام اینک خواندگان دعوی 
موجب  به  حکم  تقاضای صدور  لذا  هستند  المکان  مجهول  و  کرده  کوچ  محل  از 
دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. خواهان آدرس خواندگان را مجهول المکان 
حاضر  دادرسی  جلسه  در  که  دعوت  آگهی  نشر  طریق  از  نامبردگان  نموده  اعالم 
نگردیده و الیحه دفاعیه نیز به دادگاه تقدیم ننموده اند, دادگاه مراتب در خصوص 
آخرین وضعیت و مشخصات مالک یا مالکین پالک ثبتی شماره ١۲۷۴۵۵-١١/۶۸/۷ 
شماره  به  پاسخ  که حسب  استعالم  صحنه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  اداره  از  را 
۹۶/١۲/۴۲۷۹۳-١۳۹۶/۳/۲۸ به استناد یک فقره سند مزروعی خریداری شده به 
کرمانشاه   ۶ شماره  دفترخانه  در  تنظیمی   ۶۹/۷/١١ مورخ   ١۲۷۴۵۵ ثبت  شماره 
و  مشترکا  همگی  یاری  عباداله   -۳ خزایی  مجتبی   -۲ فرهادی  عبدل   -١ آقایان 
به صورت شراکتی مساحت ١۲٠٠ متر مربع اراضی مزروعی بصورت مشاع از کل 
به مفاد دادخواست  با عنایت  لذا دادگاه  اند  ششدانگ قریه مذکور مالکیت داشته 
تقدیمی و مستندات پیوستی و پاسخ استعالم صورت گرفته از اداراه جهاد کشاورزی 
به شرح صدرالذکر و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی دعوی خواهان را وارد 
تشخیص و مستندا به مواد ١۹۸ و ۵١۵ و ۵١۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
١٠ و ۲١۹ و ۲۳٠ و ۲۲و ۲۲۳ قانون مدنی و اصل صحت و لزوم قرارداد حکم به 
الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند یک قطعه زمین 
دیم موضوع سند شماره ١۲۷۴۵۵-۶۹/۷/١١ صادره از دفتر خانه شماره ۶ کرمانشاه 
موضوع قرارداد عادی مورخ ۷۲/۸/١ و نیز پرداخت مبلغ ۲١۵٠٠٠ ریال بابت هزینه 
اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت  و  دادرسی در حق خواهان صادر 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی صحنه-حسین نظری

سازمان اوقاف و امور خیریه
اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز

اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان کرج
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اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

و  اراضی   و  ثبتی   وضعیت   تکلیف   تعیین   قانون   نامه   آیین     ١۳ وماده   
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره ١۳۹۶۶٠۳١۸٠۲۲٠٠۵۲٠۹در 
مورخ ١۳۹۶/۷/۳٠ هیات اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  
تصرفات  مالکانه بالمعارض  متقاضی  خانم خورشید عاشوری  اولم  فرزندکریم اله 
بشماره  شناسنامه ۸صادره از دریک  دانگ  مشاع از  شش  دانگ یک  قطعه زمین 
به مساحت  ۳۵٠ مترمربع بر بنای احداثی فاقد  مجوز به مساحت  ۲۷/۲۸ متر مربع 
در شش دانگ پالک ١۳۲۳فرعی  از ۲۲  اصلی  مفروز و مجزی  شده  از پالک ١٠۳ 
فرعی  از ۲۲اصلی  واقع  در قریه لنگ بخش ۲۶ گیالن خریداری  از مالک  رسمی 
آقای  ولی  اله اسمعیلی محرز  گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  
در دو نوبت  به  فاصله ١۵  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.
رم الف:4732 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول: ١٠/۹۶/۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸/۲۵/ ۹۶  

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ١۳۹۶۶٠۳٠١٠۶٠٠٠۶۷١۹و اصالحی١۳۹۶۶٠۳٠١٠۶٠٠٠۷١۷۶... 
هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض متقاضی آقای /رحیم للوی فرزند ستار  بشماره شناسنامه ۴۵٠۴صادره 
از  ری ششدانگ /یک قطعه زمین مزروعی /  به مساحت ١۶٠۶۲۸/۵٠ متر مربع 
پالک فرعی از ۲١۳ اصلی و ۲١۳/١واقع در..... قریه صادق اباد  ورامین ....خریداری 
نسبت  به  هریک  بوربور   اکبر  علی  و  وحیدی  وبابا  للوی  رسمی......ستار  مالک  از 
١۸۳۳۳/۳۳ متر مربع از پالک ۲١۳ اصلی و یداله معصومی از پالک ۲١۳ اصلی 
بمقدار ۲۴۶۲۸/۵٠ متر مربع و سید مصطفی طباطبایی بمقدار ۲۷٠٠٠ متر مربع از 
پالک ۲١۳/١ اصلی و عباس و باقر تاجیک منصوری وراث غالمعلی تاجیک منصوری 
بمقدار ۵۶٠٠ متر مربع از پالک ۲۳١/١ و سید حسن طباطبایی بمقدار ۴۸۴٠٠ 
متر مربع از پالک ۲١۳/١ اصلی  ...... محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز 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 خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند،بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:١۳۹۶/٠۸/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:٠۹/٠۹/١۳۹۶

599ث م الف  محمد رحیم پور راینی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  اول/  هیات   ١۳۹۶۶٠۳٠١٠۶٠٠٠۶۳۷۷ شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
خانی  /رحمن  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۴۵۹صادره از ششدانگ یک باب خانه /به مساحت 
١۴۴ متر مربع پالک ۴۳۶فرعی از ١۲ اصلی واقع در..... قریه خیر اباد  ورامین ....

خریداری از مالک رسمی آقای /......علی اصغر گلشن ...... محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ١۵ روز آگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز 
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 خودرا به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند،بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:١۳۹۶/٠۸/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:٠۹/٠۹/١۳۹۶

595ث م الف  محمد رحیم پور راینی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ 
خواهان خانم ربابه محمد پور فرزند علی اکبر دادخواستی را بطرفیت آقای اسماعیل 
حقوقی  و  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خواسته طالق  به  اله  نصرت  فرزند  یخکشی 
بهشهر نموده که به شماره کالسه ۹۶٠۳۴١ ثبت دفتر شعبه اول حقوقی بهشهر 
گردیده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای اسمعیل یخکشی و در 
خواست خواهان و به تجویز  ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده ظرف یک هفته پس از نشر آگهی نسبت به معرفی داور 
واجد الشرایط )مسلمان – متاهل – حداقل ۳٠ سال سن- عدم اشتهار به فسق – 
آشنا با مسائل داوری و خانوادگی و اجتماعی ( در این شعبه حاضر شوید در صورت 

عدم معرفی داور دادگاه راسا از طرف شما داور انتخاب خواهد نمود.
م الف 91/20/6051 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر 

 ابالغ وقت دادرسي
شماره پرونده: ۲/۷۷۶/۹۶

خواسته  به  دادخواستي  احمدرضا  فرزند  رازقي  زهرا  خانم  خواهان  اینکه  به  نظر 
پور  ابیضی و بهمن فتح اهلل  به طرفیت خوانده فریده  مطالبه ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال 
پیته فرزند — در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانوني به کالسه 
۲/۷۷۶/۹۶ثبت و براي مورخه ۹۶/۹/۲۶ساعت ١٠ صبح تعیین وقت گردیده است. 
لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضاي خواهان به استناد ماده ۷۳قانون 
آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج و به 
خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگي در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در 
غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضي به عمل 

خواهد آمد. 
مدیر دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان بابل

مفقودی 
شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  آقازاده  کربالیی  سحر  التحصیلی  فارغ 
۲٠۵٠۴۲۵۸۹۹صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد 

دانشگاه قائمشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  که  درخواستی  شرح  به  اصغر  فرزند  جویباری  مهدوی  حسنعلی  آقای 
وراثت  انحصار  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  شماره۲/۳۸۵/۹۶/۲این شورا 
شماره  به  حسینعلی  فرزند  جویباری  مهدوی  مرتضی  که  داشته  اعالم  و  نموده 
اقامتگاه دائمی  از قائمشهر در تاریخ۹۶/۶/١۴ در  شناسنامه۲١۵٠٠١۶۳٠۳ صادره 

خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه وراث حین الفوت  عبارتند: از 
١-- کلثوم صبحی جویباری فرزند فاضل به شماره شناسنامه ۲۲۴۲ مادر متوفی

 ۲-حسین علی مهدوی جویباری فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۲١١۲ پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه ۹۵٠١۷١اجرای  متمرکز محکوم علیه شرکت تعاونی سبد سازان سبز 
آزاد جویبار و خانم فاطمه چلنگری  به پرداخت مبلغ ۵۵۹/۵۳۶/۵٠٠ریال اصل خواسته 
بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز 
اجرای حکم در حق آقای هادی آزادی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست 
محکوم له اموال 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 به فروش می 
رساند مال مورد مزایده دستگاه های تزریق پالستیک فاقد پالک بدنه با الکتروموتور ۳٠ 
کیلووات با صفحه فرمان دیجیتالی می باشد که به قیمت ۳۸۵/٠٠٠/٠٠٠ریال  ارزیابی شده 
است مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و مبلغ ١٠ درصد قیمت پیشنهادی فیلم مجلس از برنده مزایده اخذ 
و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش و وصول می گردد در غیر این صورت مبلغ ١٠ 
درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد موعد و زمان فروش روز۹۶/۹/١۳ ساعت ۹ صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار میباشد زمان بازدید از زمان مزایده در یکی از 

روزهای اداری پس از انتشار می باشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار بربری بربری 

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه ۹۵٠۷۲۳ اجرای مدنی شورای محکوم علیه آقای محمد مژده محکوم 
احمد مسائلی محکوم  آقای  ریال در حق  میلیون  مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/١١۶  پرداخت  به 
گردیده است لذا این اجرا بنا به دادخواست وکیل محکوم له اموال محکوم علیه را در 
جهت تامین و توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 

دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند .
مال مورد مزایده یک دستگاه قالب تزریق پالستیک مربوط به ساخت سبد پالک بدنه  
واقع در جویبار، خیابان کالگرمحله، پشت دبیرستان ایثار، جنب موزاییک سازی کارگاه 

پالستیک و سبد سازی مژده ١-قیمت کارشناسی شده ١۷۲/٠٠٠/٠٠٠ میلیون ریال 
۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 

برنده مزایده محسوب خواهد شد.
 ۳- مورد و زمان فروش روز دوشنبه۹۶/۹/١۳ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس 

از انتشار می باشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار معصومی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  دادخواست  شرح  به  شعبان  فرزند  الریمی  رکابدار  رحمان  آقای   
و  نموده  وراثت  نظام  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۲/۳۸۹/۹۶این 
اعالم داشته شعبان رکابدار الریمی فرزند داوود به شماره شناسنامه ۲١۴ صادرات 
نموده  فوت  جویبار  شهرستان  خود  دائمی  های  اقامت  ۹۶/۸/۸در  تاریخ  قائمشهر 

وراث حین الفوت وی عبارتند از 
١ رحمان رکابدار الریمی فرزند ذکور با شماره شناسنامه ١۲۴۹ فرزند شعبان 

۲- قهرمان رکابدار الریمی فرزند ذکور شماره شناسنامه ۳۳ فرزند شعبان 
۳- سلمان رکابدار الریمی فرزند ذکور با شماره شناسنامه ١۸۵۴ فرزند شعبان

۴-  سلیمان رکابدار الریمی فرزند ذکور با شماره شناسنامه ١۸۵۳ فرزند شعبان 
۵- حسین رکابدار الریمی فرزند ذکور با شماره شناسنامه ۵۴٠ فرزند شعبان 

۶- حسن رکابدار الریمی فرزند ذکور با شماره شناسنامه ۸ فرزند شعبان 
۷-ذوالفعلی رکابدار الریمی فرزند ذکور با شماره شناسنامه١١٠۷ شعبان 

۸-سبحان رکابدار الریمی فرزند ذکور با شماره شناسنامه ١۹۹۴ فرزند شعبان 
۹-علی رکابدار الریمی فرزند ذکور با شماره شناسنامه ۲۳۶۵ فرزند شعبان 

١٠-مهناز رکابدار الریمی فرزند انار انار شماره شناسنامه ١۴۲۶ فرزند شعبان 
١١-محرم اسدی الریمی همسر متوفی با شماره شناسنامه ۸۳۶ فرزند ابراهیم

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

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی محمد رضا هدایتی فرزند حمید رضا 

فرزند  هدایتی  رضا  محمد  آقای  علیه  دون  هدایتی  رضا  حمید  آقای  شاکی 
مالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  به  دایر  رضا  حمید 
۹۶٠۹۹۸١١١۲۹٠٠۶٠١شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ١٠١ جزایی 
دستور  حسب  که  تعیین   ۹ ساعت   ۹۶/۹/۲۸ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  سابق 
به علت مجهول  دادگاه طبق موضوع مواد ١۷۴و۳۴۴قانون آیین دادرسی کیفری 
از جراید کثیر  نوبت در یکی  بودن متهم و در خواست شاکی مراتب یک  المکان 
االنتشار آگهی می گردد خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 101 جزایی سابق 

آگهی مزایده 
به  آزادی  کامیار  آقای  علیه  محکوم  شورا  مدنی  ۹۶٠١٠۲اجرای  کالسه  پرونده  در 
پرداخت۲۶٠/٠٠٠/٠٠٠ میلیون ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت 
تاخیر تادیه  و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای احکام در حق آقای 

مصطفی کاظمی محکوم گردیده است.
 لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال را جهت تامین و توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار 
تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده یک ملک بایر  ماسه زار به مساحت 
۴۵٠ مترمربع واقع در جویبار ،روستای گلدشت ،بعد از پاسگاه مرزی عبور دوم جنب 

زمین قدیری قطعه پنجم غربی.
 حدود اربعه: از شمال به زمین محمد دربندی

 از جنوب متصل به زمین قدیری
 از شرق وصل به  راه عبوری با عرض ۸ متر

 از غرب وصل به  به زمین تصرفی قدیری
 قیمت کارشناسی شده به مبلغ۳۶٠/٠٠٠/٠٠ میلیون ریال )سیصد و شصت میلیون 
ریال(  می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت پیشنهاد 
را نمایند   برنده مزایده محسوب و مبلغ ١٠ درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ و نابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول میگردد  در غیر اینصورت 
مبلغ ١٠ درصد  به نفع دولت ضبط خواهد شد موعد و زمان فروش روز دوشنبه در تاریخ  
۹۶/۹/۲٠ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان 

بازدید از زمان مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد .
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار معصومی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حسن اسداهلل زاده فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره ١/۴١۴/۹۶ین شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که علی اسداهلل 
زاده میستانی  فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۳۷۲ صادره از بابل در تاریخ ۹۶/۷/۲ 
در  اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه حین الفوت وی  عبارتند از
 :١ _فاطمه صغری کاظم نژاد فرزند محمد حسین شماره شناسنامه ۳ همسر متوفی 

۲_رقیه اکبرزاده فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه ۹ مادر متوفی 
۳_ حسین اسداهلل زاده میستانی فرزند علی به شماره ملی ۵۸۲٠٠۵۲۵۸۷  فرزند 

ذکور متوفی
 ۴_ حسن اسداهلل زاده میستانی فرزند علی به شماره ملی ۵۸۲٠٠۵۲۶٠۹فرزند ذکور 

متوفی
 ۵ - مریم اسداهلل زاده میستانی فرزند علی به شماره ملی ۵۸۲۹۸۹۶۸٠١ فرزند اناث 

متوفی
 ۶ -مهدیه اسداهلل زاده میستانی فرزند علی به شماره ملی۸۲٠٠۵۲۵۹۵ فرزند اناث 

متوفی
۷- فاطمه اسداهلل زاده میستانی فرزند علی به شماره ملی۵۸۲٠٠۹۵۹٠١فرزند اناث 

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

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

دادنامه 
) )حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  کالسه۹۶٠۹۹۸١۲۹۳۲٠٠١۲۳  پرونده 

شهرستان جویبار تصمیم نهایی شماره
 خواهان آقای نعمت اهلل ولی زاده پهناب محله فرزند رحیم به نشانی مازندران جویبار 

نرسیده به سه راه خدمات کارگاه پالستیک 
خوانده : آقای احمد شبرنگ به نشانی... خواسته مطالبه وجه بابت ...

رای دادگاه
 در این پرونده آقای نعمت اهلل ولی اهلل زاده پهناب  محله فرزند رحیم دادخواستی 
به طرفیت آقای احمد شبرنگ به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۲١ میلیون تومان به 
انضمام خسارات دادرسی را مطرح و به شرح منعکس در دادخواست و صورتمجلس 
دادگاه اجماال بیان داشته برابر مصدق فاکتورهای فروش و گواهی گواهان تعدادی 
سبد میوه و ارزش مبلغ خواسته به خوانده محترم فروخته و سبدها را هم تحویل 
داده اما تاکنون قیمت سبد ها را وصول نکرده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور 
حکم به شرح خواسته را دارد دادگاه  توجها به اظهارات خواهان بشرح  مذکور و عدم 
حضور و دفاع خوانده و عدم تعرض ایشان نسبت به مستندات خواهان و مسئولیت 
ادعای خواهان از تعرض خوانده خاصه  اظهارات گواهان صرفنظر از اینکه فاکتورها 
به نام شخص دیگری به نام آقای رنجبر صادر گردیده در مجموع ادعای خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص داده، بنا براین   مستندا به مادتین ١۹۸و ۵١۹ قانون آیین 
دادرسی مدنی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزینه های 
دادرسی مربوطه با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می دارد این رای غیابی و در مدت ۲٠ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ۲٠ روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 

های تجدیدنظر استان مازندران می باشد. عبداهلل نظری
 رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی از برقراری 
بیمه بیکاری بــرای حدود ١٠ هزار نفر از زلزله 
زدگان کرمانشاه که بیمه تامین اجتماعی داشته 

و بیکار شده اند، خبر داد.
به گزارش زمــان به نقل ازایســنا، محمدتقی 
نوربخش در نشست خبری که دیروز برگزار شد، 
ضمن ابراز همدری و اعالم تســیلت برای مردم 
زلزله زده کرمانشاه، گفت: از همان ساعات اولیه 
زلزله نیروهای تامیــن اجتماعی در بخش های 
مختلف پــای کار بودند و به مردم ارائه خدمات 
داشتند.وی افزود: حدود ۶٠٠ نفر از مصدومین 
زمین لرزه به دو بیمارستان تامین اجتماعی در 
کرمانشاه مراجعه کردند و ١٠٠ نفر نیز به مراکز 
درمانی تهران اعزام شدند که افراد بیمه شده و 
غیر بیمه شده بودند.به گفته این مسئول، از این 
۶٠٠ نفر مراجعه کننده ۲١٠ نفر آنها به صورت 
سرپایی درمان شدند.مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی با اشاره به حمایت هایی که قرار است 
از زلزله زدگانی که بیمه تامین اجتماعی دارند 
صورت گیرد، ادامه داد: قرار اســت مستمری و 
بیمه بیکاری این افراد خــارج از نوبت و ظرف 
مدت یک هفتــه پس از مراجعه برقرار شــود.

نوربخش از برقراری بیمــه بیکاری این افراد از 
آذرماه خبر داد.وی پیش بینی کرد، حدود ١٠ 
میلیارد تومان در مــاه برای بیمه بیکاری بیمه 
شــدگانی که بیکار شــده اند پرداخت شــود و 
یادآوری کرد: این مبلغ برای حدود ١٠ هزار نفر 
خواهد بود.نوربخــش تصریح کرد: این خدمات 
فقط برای بیمه شــدگان در چهار شهرســتان 
زلزلــه زده اصلی یعنی قصرشــیرین، ســرپل 

ذهاب، ثــالث باباجانی و گیالنغرب اســت.وی 
خاطرنشــان کرد: اگر از بیمه شدگان ما افرادی 
در ســایر مراکز درمانی و بیمارستان ها بستری 
باشند، از بعد هزینه درمان، حمایت هایی از آنها 
صورت خواهد گرفت.مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی تاکیــد کرد: به عالوه به مســتمری 
بگیرانی که در اثر زلزله دچار حادثه شــدند نیز 
وام ضــروری تا میزان چهار میلیون تومان برای 

امور اضطراری پرداخت خواهد شد.به گفته این 
مسئول، کارفرمایانی که به دلیل زلزله خصوصا 
در شــهرک صنعتی سرپل ذهاب آسیب دیدند 
نیز از نظر پرداخت حق بیمه حمایت می شوند 
تــا بتوانند با دغدغه کمتری بازســازی صنایع 
خود را انجــام دهند.نوربخش گفت: افرادی که 
بخواهند از این حمایت ها بهره مند شوند باید به 
مراکز تامین اجتماعی مراجعه کنند.وی با بیان 
اینکه در بعد درمان نیز از مردم سرپل ذهاب و 
شهرهای زلزله زده حمایت خواهد شد، تصریح 
کرد: از آنجایی که در سرپل ذهاب مرکز درمانی 
نداریم، یک مرکز درمانی سیار از امروز به مدت 
دو ماه در اختیــار مردم خواهد بود که خدمات 
درمان ســرپایی و دارو را بــه زلزله زدگان ارائه 
می دهد.مدیرعامــل ســازمان تامین اجتماعی 
از بررســی میزان خســارت وارد شده به مراکز 
و شــعب تامین اجتماعی در چهار شهرســتان 
زلزلــه زده هم خبر داد و عنــوان کرد: به دلیل 
اســتحکامی که این مراکز داشتند خسارت آنها 
چندان کلیــدی نبوده، اماکار بازســازی مراکز 
آسیب دیده نیز به سرعت انجام می شود تا آماده 

خدمت رسانی به مردم باشد.

چرخه معیوب چاقی و 
بی تحرکی دانش آموزان

و  وزیرآموزش  تربیت بدنی و سالمت  معاون 
پرورش گفت: با توجه به آمارها باید جنبش 
سراسری آمادگی جسمانی در دانش آموزان 

راه اندازی و توسعه یابد.
به گزارش پیام زمان، مهرزاد حمیدی در 
با  که  تربیت بدنی  درس  تخصصی  کمیته 
حضور مدیران و کارشناسان دفتر تربیت بدنی 
و همچنین معاونین تربیت بدنی و سالمت ۸ 
کنیم  تالش  باید  گفت:  شد،  برگزار  استان 
و  منطقه  استان،  در  را  تربیت بدنی  منزلت 
مدرسه باال ببریم. امروز تربیت بدنی یکی از 
بخش های اولویت دار در نظام تعلیم و تربیت 
سالمت  و  تربیت بدنی  است.معاون  کشور 
هر  کرد:  تصریح  پرورش  و  وزیرآموزش 
تحصیلی  دوره ١۲ساله  در طول  دانش آموز 
درس  ساعت   ۳٠۲ حدود  مجموعا  خود 
ناچیز  بسیار  که  می گذرانند  را  تربیت بدنی 
است و با شرایط کنونی زندگی ماشینی جای 
دانش آموز  اینکه  بر  تاکید  با  دارد.وی  تامل 
امروز برای تحرک در فضای آموزشی چیزی 
افزود:  ندارد،  تربیت بدنی  درس  ساعت  جز 
در  را  دانش آموزان  فعالیت  که  است  کافی 
زندگی شهرنشینی و آپارتمان نشینی کنونی 
با گذشته قدری مقایسه کنید و قبول کنیم 
که دانش آموز امروز در خانه و محله تقریبا به 
بی تحرکی صرف رسیده و این باعث چرخه 
است.به  شده  بی تحرکی  و  چاقی  معیوب 
گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
خاطرنشان  پرورش،وی  و  آموزش  وزارت 
کرد: اگر می خواهیم جامعه سالم و با نشاط 
اجتماعی  آسیب های  ریشه  باشیم،  داشته 
را  کشور  امنیت  و  اقتدار  و  بخشکانیم  را 
توسعه دهیم، باید تربیت بدنی و ورزش را در 
دانش آموزان توسعه دهیم و جنبش آمادگی 

جسمانی را راه اندازی کرده و توسعه دهیم.

 کمک رسانی دانش آموزان به مردم 
زلزله زده استان کرمانشاه 

ضمن  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دبیرکل 
همدردری با مردم زلزله زده استان کرمانشاه از پایگاه جمع آوری 

کمک های دانش آموزی به زلزله زدگان غرب کشور خبر داد.
دفتر  الملل  بین  امور  و  عمومی  ازروابط  زمان  پیام  گزارش  به 
کل  دبیر  آموزان،  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  مرکزی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با تسلیت به مناسبت 
ابراز  و  زلزله غرب کشور  در  از هموطنان  تعدادی  باختن  جان 
همدردی با بازماندگان این زلزله از جمع آوری کمک های دانش 
استان  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  در  آموزی 
کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان بر اساس لیست اقالم مورد نیاز برای کمک به زلزله 

زدگان کرمانشاه آماده دریافت کمک های مردمی است.
از  متاثر  کشور  سراسر  آموزان  دانش  کرد:  خاطرنشان  عالمتی 
این فاجعه دردناک هستند و همه آماده کمک به همساالن و 
مردم زلزله زده استان کرمانشاه هستند از این سو اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان برای کمک به مردم این استان پایگاه 

جمع آوری کمک های دانش آموزی را مهیا کرده است 
وی با بیان اینکه مردم و دانش آموزان سراسر کشور می توانند 
حساب  ١۸٠۴۳۴۲۳۹۳   شماره  به  را  خود  نقدی  های  کمک 
بانک تجارت )اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان 
کرمانشاه( واریز کنند و کمک های غیر نقدی خود را می توانند 
به دفاتر اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان سراسر کشور 
تحویل دهند..دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
تصریح  کرمانشاه  زدگان  زلزله  نیاز  مورد  ملزومات  به  اشاره  با 
کرد: از آنجا که سایر سازمان ها مسئولیت تحویل ملزومات به 
مردم زلزله زده استان کرمانشاه را برعهده گرفته اند و از آنجا که 
دانش آموزان برای کمک به همساالن خود اقدام کردند عالقه 
مندان می توانند با ارسال لوازم التحریر ، پتو و آب آشامیدنی 
دانش آموزان استان کرمانشاه را یاری کنند  و استان کرمانشاه 
مسئولیت تحویل این اقالم به دانش آموزان زلزله زده را برعهده 
گرفته است به امید روزی که هیچ دانش آموزی بی سرپناه نباشد 

و بتواند در آرامش و رفاه به تحصیل خود بپردازد.

خبر

وزیر آموزش و پرورش از دوشیفته شدن مدارس سالم 
در مناطق زلزله زده خبر داد تا در تحصیل دانش آموزان 
وقفه ایجاد نشود.محمد بطحایی در حاشیه جلسه هیات 
دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره 
اقدامات وزارت آموزش و پرورش در مناطق زلزله زده، 
مدارس  پیکر  به  زیادی  صدمات  کرمانشاه  در  گفت: 
ایالم هم  و  استان کردستان  البته در دو  و  وارد شده 
ساختمان  به  صدمات  آمدن  وارد  از  هایی  گزارش 
مدارس به دست ما رسیده است که بر اساس اعتبارات 
پیش بینی شده، قرار است به سرعت مدارسی که قابل 
استفاده نیستند بازسازی شوند و مدارسی که به دلیل 

خسارت بر سازه هایش ایمن نیست، ایمن سازی شود.
دوشیفت  از سیاست  ما  فاصله  این  در  داد:  ادامه  وی 
کردن مدارس در مناطقی که این امکان وجود داشته 
باشد استفاده می کنیم تا تحصیل دانش آموزان با وقفه 
روبرو نشود.بطحایی افزود: همه تالش مان را می کنیم 
تحصیل  آموزان  دانش  ایمنی  حداکثری  تامین  با  که 

شان ادامه پیدا کند و وقفه تحصیلی پیدا نکنند.

 دوشیفته شدن مدارس سالم 
در مناطق زلزله زده

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه وظایف این وزارتخانه در 
قبال زلزله زدگان انجام شده و در حال اجراست، گفت: 

مشکل کمبود دارو در مناطق زلزله زده نداریم.
باید  افزود:   دولت،  هیات  جلسه  حاشیه  در  هاشمی   
نباشد  آلوده  زلزله زدگان  آب  و  غذا  که  باشیم  مراقب 
و از ایجاد این مشکل پیشگیری کنیم.ما همچنین باید 

مراقب بهداشت محیط باشیم.
 وی با اشاره به اینکه باید به مشکل روحی آسیب دیدگاه 
و  روان پزشکی  تیم   ۴٠ افزود:  شود  رسیدگی  زلزله 

رواشناسی داوطلبانه عازم مناطق زلزله زده شده اند.
مردمی  گفت:انجمن های  همچنین  بهداشت  وزیر 
بیماری های کلیوی و سرطانی نیز فعال شده اند و در 

حال خدمت به بیماران سرطانی و کلیوی هستند.
افزود: تیم های بهداشتی هم در شهرها و هم در  وی 
روستاها فعال هستند و مردم هم باید مسائل بهداشتی 
را رعایت کنند. در عین حال بخشی از احشام هستند 
از  ناشی  بیماری های  به  نسبت  باید  و  آوارند  زیر  که 

اجساد آنها، نکات بهداشتی رعایت شود.

 کمبود دارو 
در در مناطق زلزله زده نداریم 

نادرست  تبلیغات  کشور،  در  چاقی  شیوع  از  نگرانی 
درمان چاقی و ناکافی بودن امکان فعالیت بدنی بیشتر 
در فضاهای شهری از جمله دغدغه های مطرح شده در 

نشست خبری کنگره پیشگیری از چاقی بود.
دکتر مجید ولی زاده در نشست خبری این کنگره که 
برگزار  تهاجمی  کم  جراحی های   تحقیقات  مرکز  در 
شد،   با بیان اینکه گسترش چاقی از سال ١۹۹٠ در 
گریبان  به  دست  آن  با  جهان  تمام  و  شده  آغاز  دنیا 
نفر  میلیون  از ۳٠  بیش  ایران  در  کرد:  اظهار  هستند، 
در  کشورهای  در  موضوع  این  دارند.  غیرطبیعی  وزن 
دچار  چاق  بیماران  می شود.  دیده  بیشتر  توسعه  حال 
مشکالت زیادی مانند آرتروز، درد کمر، پرفشاری خون، 
دیابت، اختالالت چربی خون و سکته های قلبی و مغزی 
می شوند.وی ادامه داد: چاقی عالوه بر زمینه سازی برای 
پایین  نیز  را  زندگی  کیفیت  مختلف  بیماری های  بروز 
می آورد. در بسیاری از کشورها چاقی به عنوان بیماری 
تلقی می شود. در ایران ۲٠ درصد کودکان دچار اضافه 

وزن و چاقی هستند.

 30میلیون نفر
 درگیر چاقی غیر طبیعی 

برقراری »بیمه بیکاری« آسیب دیدگان زلزله  کرمانشاه از آذرماه
خبر
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قیمت نفت باز هم کاهش یافت 

مورد  در  را  تردیدهایی  انرژی  المللی  بین  آژانس  آنکه  از  پس 
ماه  چند  طی  در  انرژی  بازار  در  تقاضا  و  عرضه  شکاف  کاهش 
گذشته مطرح کرد، قیمت نفت بعد از کاهش در جلسه گذشته، 

دیروز نیز شاهد افت بیش از یک درصدی بود.
با ۷۷  برنت دیروز  نفت  این گزارش، قیمت هر بشکه  اساس  بر 
سنت، معادل ١,۲۴ درصد کاهش به ۶١ دالر و ۴۴ سنت رسید. 
 ۶٠ با  دیروز  هم  آمریکا  اینترمدییت  تگزاس  وست  نفت  قیمت 

سنت، معادل ١,١ درصد افت به ۵۵ دالر و ١٠ سنت رسید.
کاهش قیمت ها بدان معناست که قیمت شاخص های مهم نفتی 
هم اکنون نسبت به باالترین رقم ها از سال ۲٠١۵ تاکنون که 

هفته گذشته به ثبت رسید، حدود ۵ درصد افت کرده است.

 انتقال مسیر ترانزیت نفت کرکوک
 از ترکیه به ایران 

 ١۵ روزانه  ابتدا  ایران  تجاری،  منابع  و  عراقی  مقامات  گفته  به 
عراق  از  دالر  میلیون  یک  تقریبی  ارزش  به  نفت  بشکه  هزار 
تحویل خواهد گرفت و این رقم به تدریج به ۶٠ هزار بشکه در 

روز افزایش خواهد یافت.
منابع  و  دولتی  مقامات  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
طی  در  کرکوک  میدان  نفتی  محموله  اولین  گفتند،  تجاری 

روزهای آینده تحویل ایران خواهد شد.
در هفته های اخیر، عراق برای اولین بار موافقت کرده که مسیر 
انتقال نفت خام استان کرکوک را از ترکیه به سمت ایران تغییر 
دهد و نفت این استان به مصرف پاالیشگاه کرمانشاه برسد. بر 
اساس توافق جدید، اولین محموله نفتی طی روزهای آینده از 

طریق کامیون های نفتکش تحویل ایران خواهد شد.
 به گفته مقامات عراقی و منابع تجاری، ایران ابتدا روزانه ١۵ 
عراق  از  دالر  میلیون  یک  تقریبی  ارزش  به  نفت  بشکه  هزار 
تحویل خواهد گرفت و این رقم به تدریج به ۶٠ هزار بشکه در 

روز افزایش خواهد یافت.
تهران و بغداد همچنین یک پروژه احداث خط لوله انتقال نفت 
ایران و از آنجا به خلیج فارس  را از میادین کرکوک به شمال 

جهت صادرات احیا کرده اند.
حمید حسینی، دبیرکل ایرانی اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته، 
ایران می خواهد خط لوله ای احداث کند که بتواند روزانه ۶۵٠ 
و  داخلی  مصرف  برای  را  عراق  کردستان  نفت  از  بشکه  هزار 

صادرات به خاک ایران انتقال دهد.
شمال  از  موجود  صادراتی  مسیرهای  جایگزین  لوله  خط  این 
امیدهای  به  و  شد  خواهد  ترکیه  طریق  از  مدیترانه  به  عراق 
اروپا  به  انرژی  انتقال  قطب  یک  به  شدن  تبدیل  برای  آنکارا 

لطمه خواهد زد.
این پروژه همچنین نشان دهنده شکست طرح های آمریکا در 

جلوگیری از نزدیک شدن عراق و ایران به یکدیگر است.

توزیع1.۵ میلیون بطری آب معدنی
در مناطق زلزله زده

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور، گفت: 
سه دستگاه تجهیزات بسته بندی آب در محل 
مستقر و روزانه صد هزار آب بسته بندی، توزیع 

می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو؛ حمیدرضا 
جانباز با اشاره به اینکه آب شهرهای قصرشیرین 
و سرپل ذهاب، از محل سراب سرپل ذهاب تامین 
می شود، عنوان کرد: با توجه به پس لرزه های که 
از دیروز بعدازظهر و امروز صبح داشته ایم، مجددا 

آب این منطقه کدورت پیدا کرده است.
وی با اشاره اینکه در حال حاضر، بیش از ۹٠ 
و  شده  بازبینی  قصرشیرین  آب  شبکه  درصد 
هیچگونه مشکلی ندارد، تصریح کرد: هم اکنون 
آب در مخزن است و به آرامی آن را به شبکه شهر 
قصرشیرین تزریق می کنیم. در شهر سرپل ذهاب 
انتقال آب ما هیچ مشکلی  نیز، خطوط اصلی 
ندارد.جانباز ادامه داد: یک خط سه کیلومتری 
و  است  مشکل  دچار  شهر،  اصلی  خیابان  در 
همکاران ما نسبت به رفع اتفاق رخ داده اقدام 
کرده اند. آنچه که ما باید انجام بدهیم این است 
که اطمینان داشته باشیم آب باعث فرونشست 
منازل نمی شود؛ چرا که اکثر انشعابات شکسته 
شده است؛ بنابراین در حال ارزیابی نقاط هستیم 
که به صورت جدی آسیب دیده اند تا نسبت به 
انسداد خطوط لوله اقدام کنیم.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب کشور با بیان اینکه هم اکنون در 
حال احداث سکوهای برداشت آب هستیم، اظهار 
کرد: در حال حاضر نیز ١.۵ میلیون بطری آب 
معدنی توزیع شده است. سه دستگاه تجهیزات 
بسته بندی آب در محل مستقر و روزانه صد هزار 
می شود. همچنین سه  توزیع  بندی  بسته  آب 
آزمایشگاه سیار کیفیت آب نیز در بخش شهری 
و یک آزمایشگاه در بخش روستایی مستقر شده 
زده  زلزله  مردم  به  کرد:  خاطرنشان  است.وی 
اطمینان می دهیم تا وصل شدن شبکه آب شرب 
آب  تامین  در جهت  هیچگونه مشکلی  پایدار، 
بسته بندی نداریم و همکاران هم اکنون در اقصی 
نقاط کشور نیز در حال ارسال مرسوالت هستند. 
حال  در  نیز  شهری  آب  شبکه های  همچنین 
پایداری است؛ ما سعی می کنیم با رفع کدورت 
آب، نسبت به توزیع آب در شبکه اقدام و نسبت 
به انسداد انشعاباتی که ساختمان های آن ها دچار 

مشکل شدند نیز همزمان اقدام کنیم.

نفت در جهان خبر

آمار گمرکی نشان داد صادرات نفت خام ایران 
به کره جنوبی در پی کاهش صادرات میعانات 
ایران به آسیا، در اکتبر نسبت به ماه پیش از 
با این همه  آن ۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد 

بر مبنای ساالنه افزایش ۸۳ درصدی داشت.
در  آمرکاشی-  الهام  زمان،  گزارش  به 
حالی که ایران تامین کننده اصلی نفت فوق 
سبک معروف به میعانات به کره جنوبی است 
ارائه  واردات  جزئیات  منتشره،  آمار  در  اما 
نشده است و بر اساس آمار، کره جنوبی که 
یکی از مشتریان آسیایی بزرگ ایران است، 
١.۶۵ میلیون تن یا ۳۹٠ هزار و ۶۷۵ بشکه 
در روز نفت خام ایران را در اکتبر خریداری 
کرد که این میزان در مقایسه با واردات ۸۳.١ 
میلیون تن در سپتامبر، ۹.۵ درصد کاهش 
اکتبر  از  باالتر  درصد   ۸۳ حدود  اما  داشت 
سال گذشته است. بر اساس گزارش رویترز، 

کاهش صادرات نفت ایران به کره جنوبی در 
شرایطی روی داده که تهران تالش می کند 
شدن  برچیده  از  پس  را  خود  نفت  تولید 
تحریم های هسته ای در سال گذشته افزایش 
تحریم ها  دوران  در  که  بازاری  و سهم  دهد 
به رقیبانش واگذار کرده بود را پس بگیرد. 
بین الملل شرکت  امور  سعید خوشرو، مدیر 
ملی نفت ایران اواخر سپتامبر به رویترز گفته 
بود به دلیل مشکالت فنی در میدان گازی 
پارس جنوبی که رفع آنها یک تا دو ماه طول 
با کاهش تولید مواجه  ایران  خواهد کشید، 
شده و صادرات میعانات خود را کاهش داده 
از  نفت  صادرات  گمرکی،  آمار  طبق  است. 
ایران به کره جنوبی در فاصله ژانویه تا اکتبر 
افزایش  درصد   ۴۶.۵ جاری،  میالدی  سال 
یافت و به حدود ١۵.۷ میلیون تن یا ۳۷۸ 
هزار و ۴۴۷ بشکه در روز رسید، در حالی که 

در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۷۲.١٠ 
میلیون تن بود.  آمار گمرکی نشان داد میزان 
مجموعا  اکتبر  در  جنوبی  کره  نفت  واردات 
بشکه  میلیون   ۲.۹۴ یا  تن  میلیون   ١۲.۴۴
در روز بود که ۷.۴ درصد نسبت به ۵۹.١١ 
گذشته  سال  مشابه  مدت  در  تن  میلیون 

افزایش داشت.
اگر چه واردات نفت خام کره جنوبی در ماه 
میالدی گذشته بر مبنای ساالنه افزایش داشت، 
اما واردات نفت این کشور از عربستان سعودی 
۳٠.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
کاهش یافت و به حدود ۲.۷ میلیون تن یا ۶۳۴ 

هزار و ۸۷۶ بشکه رسید، زیرا این کشور در 
راستای توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک 
به  عرضه جهانی همچنان  مازاد  برای حذف 

محدود کردن تولید نفت خود ادامه می دهد.
مجموع واردات نفت خام کره جنوبی در ١٠ 
ماه نخست سال ۲٠١۷ به میزان ۳.۸ درصد 
افزایش یافت و به ١۲۲.۹۵ میلیون تن یا ۲.۹۶ 
میلیون بشکه در روز در مقایسه با ١١۸.۴۴ 
میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته رسید. 
آمار واردات نفت نهایی کره جنوبی برای اکتبر 
اواخر ماه جاری از سوی شرکت ملی نفت کره 

منتشر می شود.

واردات نفت کره جنوبی از ایران   
    افزایش یافت

سرپرست پاالیشگاه اول پارس جنوبی گفت: 
فاز یک در حال حاضر روزانه ۲۷ میلیون متر 
مکعب گاز، ۴٠ هزار بشکه میعانات گازی و 
١٠٠ تن گوگرد تولید می کند که با کاهش 
زمان تعمیرات به تولیدات پاالیشگاه اضافه 
می شود. به گزارش زمان به نقل از مجتمع 
این  بهزاد عبدی گفت:  پارس جنوبی،  گاز 
پاالیشگاه از ابتدای راه اندازی در سال ١۳۸۲ 
تاکنون بیش از  ١٠۳ میلیارد متر مکعب گاز 

شیرین به خط سراسری تزریق کرده است.
به گفته وی در این مدت فاز یک موفق به 
تولید ۵٠٠ هزار تن گوگرد نیز شده و بیش 
از ١۲۴ میلیون بشکه میعانات گازی نیز به 

مبادی صادراتی ارسال کرده است.
فاز یک  اینکه در  بیان  با  عبدی همچنین 
انبار روباز گوگردی قرار دارد که در ابتدای 
راه اندازی جهت جمع آوری و صادرات گوکرد 
از  گفت:  است،  شده  احداث  مجتمع  کل 
ابتدای تأسیس SPGC تاکنون از این انبار 
بیش از ۴ میلیون تن گوگرد صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فاز یک با توجه 

به طراحی امکان تولید مستقیم اتان، بوتان 
از  پاالیشگاه  این  گفت:  ندارد،  را  پروپان  و 
ابتدای راه اندازی ۶ هزار و ۴٠٠ میلیون متر 
مکعب گاز غنی به پتروشیمی پارس ارسال 
کرده که منجر به تولید ۳ میلیون تن اتان، 
۲ میلیون تن پروپان و یک میلیون و ۲٠٠ 
هزار تن بوتان شده است. عبدی در ادامه به 
آمادگی این پاالیشگاه برای تولید پایدار در 
زمستان با توجه به انجام تعمیرات اساسی 
موفق اشاره کرد و گفت: از ابتدای تأسیس 
با توجه به طراحی تعمیرات اساسی فاز یک 
همواره یک ماه طول می کشید، چرا که باید 
در این بازه تمام بسترهای MRU تعویض 
می شد، اما با تغییراتی که همکاران فاز یک 
پارس جنوبی ایجاد کردند، این کار در زمان 
کارکرد پاالیشگاه انجام می شود و بدون توقف 
امکان تعویض کاتاالیست ها فراهم شده است. 
سرپرست پاالیشگاه اول گفت: فاز یک در حال 
حاضر روزانه ۲۷ میلیون متر مکعب گاز، ۴٠ 
هزار بشکه میعانات گازی و ١٠٠ تن گوگرد 
تولید می کند که با کاهش زمان تعمیرات، ۲٠ 

روز به تولیدات پاالیشگاه اضافه می شود.

تولید روزانه 27 میلیون متر مکعب گاز از فاز 1 پارس جنوبی

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: گاز ١۷ 
نیروگاه  مقیاس کوچک به دلیل نپرداختن 
پرداخت  از  پس  که  بود  شده  قطع  بدهی 
بخشی از این مبلغ، گاز تعدادی از نیروگاه ها 

وصل شده است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، سعید 
از  گاز  ملی  شرکت  مدیرگازرسانی  مومنی، 
مقیاس  های  نیروگاه  از  تعدادی  گاز  وصل 
گاز  آبان،  اوایل  گفت:  و  خبرداد  کوچک 
از نیروگاه های مقیاس کوچک به  تعدادی 
دلیل نپرداختن بهای گاز مصرفی معادل ۷۵ 
میلیارد تومان قطع شد، این در حالی است که 
شرکت ملی گاز با وجود این بدهی مدت زمان 
زیادی با این نیروگاه ها همکاری کرده بود. 
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ادامه داد: گاز، 
خوراک اصلی این نیروگاه ها برای تولید برق 
است و تا زمانی که این خوراک تامین نشود 

آنها از فعالیت اصلی خود بازمی مانند.
وی افزود: جلسه ای با حضور مسئوالن وزارت 
نیرو و شرکت ملی گاز برگزار شد تا وضعیت 
گازبهای  محاسبه  نحوه  و  بدهی  پرداخت 
نیروگاه ها مورد بررسی قرار گیرد، که این امر بر 

اساس میزان راندمان نیروگاه ها تعیین می شود.
برای  قانون معین  ادامه داد: مطابق  مومنی 
تعرفه نیروگاهی، اگر راندمان تولید این واحدها 
کمتر از ۵٠ درصد باشد تعرفه گازبهای آنان 
به صورت صنعتی و در صورتی که راندمان 
باشد مانند تعرفه  از ۵٠ درصد  آنها بیشتر 

نیروگاه های بزرگ محاسبه می  شوند.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، گفت: بخشی 
از مبلغ بدهی به شرکت ملی گاز پرداخت 
نیروگاه  از  تعدادی  گاز  آن  شده که مطابق 
های CHP ) سیستم تولید هم زمان برق و 
حرارت ( نیز وصل شده اما وصل گاز کامل 
تنها با پرداخت تمام مبلغ بدهی میسر می شود. 
وی تصریح کرد: شرکت ملی گاز نمی تواند 
گازرسانی  روند  به  مبالغ  این  بدون دریافت 
به نیروگاه های بدهکار ادامه دهد، زیرا خود 
شرکت ملی گاز نیز تعهداتی به دولت و ستاد 
سازی  بهینه  شرکت  و  یارانه ها  هدفمندی 
مصرف سوخت دارد و باید پاسخگوی آنان 
باشد، محل تامین منابع مالی این تعهدها نیز 
از طریق دریافت مبالغ قبض ها است بنابراین 

ما مجبور به قطع گاز این نیروگاه ها شده ایم. 

گاز تعدادی از نیروگاه های مقیاس کوچک وصل شد 

آگهی دعوت مجمع 
عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  شرکت صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی استان ایالم )سهامی خاص(به شماره ثبت ۳۶۶۶ و شناسه 

ملی ١٠۳٠٠٠۶٠۸۸٠
بخش کشاورزی  توسعه  از  کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت  اطالع  به 
استان ایالم )سهامی خاص( می رساند که جلسه مجامع عمومی فوق العاده و عادی 
به طور فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب رأس ساعات ۹ و ١٠ صبح روز شنبه مورخ 
۹۶/۹/١١ در محل سالن جلسات بانک کشاورزی به آدرس ایالم- خیابان آیت اله 

حیدری- ساختمان مدیریت شعب بانک کشاورزی برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید 
تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود در روز و ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانند.
الف- دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۹ صبح

١( اصالح ماده ١۷ اساسنامه )در خصوص تغییر سال مالی شرکت(
۲( اصالح ماده ۳ اساسنامه )در خصوص تغییر آدرس شرکت(

ب: دستورات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت ١٠ صبح
١( تصمیم گیری در خصوص انتخاب بازرسین قانونی

۲( تصمیم گیری در خصوص انتخاب موسسه حسابرسی
۳( انتخاب روزنامه کثیر النتشار
هیئت مدیره شرکت۴( انتخابات اعضای هیئت مدیره

آگهی احضار
در پرونده کالسه ۹۴٠١۳۶ این شعبه آقای امیر صیادی برنوزاده به اتهام مشارکت 
در یک فقره سرقت خودرو سمند و تغییر در ارقام شاسی خودرو موضوع شکایت 
آقای مسعود هدایتی مهر تحت تعقیب می باشد. وفق ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری دادگاه های عمومی و انقالب به شما ابالغ می شود جهت رسیدگی به اتهام 
خود و دفاع منتسبه در مورخه ۹۶/۴/۴ ساعت ١١ صبح در این شعبه جهت دفاع از 
اتهام وارده حاضر گردد و ضمنا عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد شد.

ماده ۳۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری: در تمام امور کیفری طرفین می توانند وکیل 
یا و کالی مدافع ود را معرفی کنند.

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان قصرشیرین- بهمن باباخانی
قصرشیرین-خیابان راه کربال-میدان مهدیه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
دایر  فصیحی  مصطفی  متهم  علیه  ای  شکوائیه  آبادی   دیز  جعفری  علی  شاکی 
بخش  عمومی  دادگاه  تقدیم  جرح  و  ضرب  ایراد  به  منتهی  منازعه  در  شرکت  به 
چهاردانگه نموده که جهت رسیدگی به شعبه ١٠١ واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و 
به کالسه شماره ۹۵٠۹۹۸۲۹۲۹۵٠٠۶۲۶  و شماره بایگانی ۹۵٠۷١۷  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن روز شنبه  مورخ ۹۶/١١/۲۸ ساعت   ١١:۳٠  صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی و دفاع از اتهام منتسبه حاضر گردد.. در غیر اینصورت دادگاه به موضوع 
غیابی رسیدگی نموده و حکم مقتضی را ضادر خواهد نمود. ضمنا حق معرفی و 
استفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده میتواندجهت دفاع 
نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه  انتسابی در معیت یک  اتهام  از 

حضور یابد.م/الف ١۴۸۷
منشی شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت برسیدگی 

شهرداری گرگان با مدیریت حسین صادقلو بعنوان شهردار گرگان دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه بطرفیت آقای علیرضا علی نژاد فرزند علی اکبر تقدیم که به 
این شعبه ارجاع و به کالسه ۹۶٠٠۳۳ عمومی و حقوقی ثبت شده چون خوانده 
علیرضا علی نژاد فرزند علی اکبر مجهول المکان می باشد حسب دستور در دادگاه 
طبق ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روز نامه 
های کثیراالنتشار محلی درج و آگهی می شود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 
سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
روز ۴ شنبه مورخه ۹۶/١٠/۲۷ ساعت ١۳ ظهر در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
بهشهر حضور بهم رساند واال دادگاه رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
م الف 96/20/6052 مدیر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

آگهی حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  امیری دارای شماره شناسنامه ۲۹۳۴   خانم آسیه 
١/۵٠٠/۹۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه    ١۳۹۶/۸/١ تاریخ  در  به شناسنامه ۳۶۷۵  امیری  یاور  علی  که شادروان 

دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
 ١۳۲۷/۳/١۲ ت.ت:   ۲۹۳۴ شناسنامه:  شماره  به  شریف   فرزند  امیری  ١-آسیه 

همسرمتوفی
۲-چنگیز امیری فرزند علی یاور  به شماره شناسنامه: ۳۴ ت.ت: ١۳۲۷/۶/۲۵ پسر 

متوفی
۳-کامبیز امیری فرزند علی یاور  به شماره شناسنامه: ١۲ ت.ت: ١۳۶۲/۶/١۷ پسر 

متوفی
۴-موسی امیری فرزند علی یاور  به شماره شناسنامه: ۷۹ ت.ت: ١۳۶۵/١/١۵ پسر 

متوفی
۵-فردوس امیری فرزند علی یاور  به شماره شناسنامه: ۵۳۴۲ ت.ت: ١۳۴۸/۶/۲۸ 

دختر متوفی
۶-فروزان امیری فرزند علی یاور  به شماره شناسنامه: ۵۵۳۸ ت.ت: ١۳۵۳/١/۵دختر 

متوفی
۷-پرستو امیری فرزند علی یاور  به شماره شناسنامه: ۵۵۳۹ ت.ت: ١۲/۵/١۳۵۵ 

دختر متوفی
 ١۳۶٠/۷/١ شناسنامه: ۵۸۲۵ ت.ت:  به شماره  یاور   علی  فرزند  امیری  ۸-صبریه 

دختر متوفی
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
از تاریخ نشر نخستین  کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
قلی  نجف  آقای  متهم  علیه  ای  کلهرشکوائیه  مجید  و  کلهر  مهدی  آقایان  شاکی 
لیالیی دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی، تقدیم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ١٠١ واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه 
شماره ۹۵٠۹۹۸۲۹۲۹۵٠١۲۷۶ و شماره بایگانی ۹۵١۴۸۹ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن روز شنبه  مورخ ۹۷/٠۲/٠۸ ساعت   ۹:۳٠  صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و دفاع 
از اتهام منتسبه حاضر گردد.. در غیر اینصورت دادگاه به موضوع غیابی رسیدگی 
نموده و حکم مقتضی را ضادر خواهد نمود. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل 
دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده میتواندجهت دفاع از اتهام انتسابی در 
معیت یک نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه حضور یابد.م/الف ١۴۸۸
منشی شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مراد همتی فرزند همت

خواهان آقای رسول جمالی فرزند عدالت  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مراد همتی 
فرزند همت به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
پرونده کالسه ۹۶٠۹۹۸۶۶١۳۴٠٠٠۹۷  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ١۳۹۶/۹/۲۹ ساعت ٠۹:٠٠تعیین 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 میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – محسن ولی زاده . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

خواهان آقای میالد امیری آرزومان فرزند علی دادخواستی به طرفیت خوانده ١-روح اله 
حیدریانی الفت آبادی فرزند کرم ۲-روح اله حیدریانی الفت آبادی فرزند کرم ۳-یداهلل 
علیمرادی فرزند مرتضی ۴-کرم حیدری به خواسته وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع که به شماره پرونده کالسه ۹۶٠۹۹۸۶۶١۲٠٠٠۷۶۳   شعبه دهم  دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ١۳۹۶/۹/۲۶ ساعت 
٠۸:۳٠ تعیین 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 میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
 مدیر دفتر شعبه دهم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
 خرم آباد –حمید گوهری سراب .

متن آگهی 
محکوم له : امیر علی گراوند 

محکوم علیه :احسان ساالروند
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به احسان ساالروند که مجهول المکان 
اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه  از  صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می 
موجب  به   ۹۵٠۹۹۸۶۶۹٠۲٠٠۳۴٠ کالسه  پرونده  در  آباد  خرم  قدوسی  مجتمع 
دادنامه شماره ۹۶٠۹۹۷۶۶۹٠۲٠٠۲٠۳ مورخ ۹۶/۵/۲۴ صادره از شعبه دوم شورای 
حل اختالف قدوسی خرم آباد حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم )مالک رسمی 
(به حضور در یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی و انتقال رسمی خودروی سواری 
پراید به شماره انتظامی ۴١-١۶۶د ۴۸ و همچنین پرداخت مبلغ ۷۴٠/٠٠٠ ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید پرداخت نیم عشر و حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده 
محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی 
ابالغ واقعی  یا  له  از محکوم  تامین متناسب  یا اخذ  به معرفی ضامن معتبر  منوط 
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 
۷۳ آ. د م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج 
می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول  گردد در غیر 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد – فرزانه مدهنی .   آگهی مفقودی 

مواد  حمل  –کارت   ۲۸١۶۸١۲ هوشمندی  شماره  به  هوشمند  کارت  مفقودی 
شماره  به  شیرزاد  فرزند  دولتشاه  احسان  آقای  خدمت  بدو  کارت  و  خطرناک 
شناسنامه ۲۷۴١ و شماره ملی ۴٠۷۳۲۹۷۲۲۸ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
لرستان –شهرستان خرم آباد 

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون

و  اراضی   و  ثبتی   وضعیت   تکلیف   تعیین   قانون   نامه   آیین     ١۳ وماده    
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره ١۳۹۶۶٠۳١۸٠۲۲٠٠۴۸۳۸در 
مورخ ١۳۹۶/۷/۶ هیات اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  
تصرفات  مالکانه بالمعارض  متقاضی  آقای  غالمر ضاعاشوری فرزندکریم اله بشماره  
شناسنامه ۹صادره از دردو  دانگ  مشاع از  شش  دانگ یک  قطعه زمین به مساحت  
۳۵٠ مترمربع بر بنای احداثی به مساحت  ۲۷/۲۸ متر مربع در شش دانگ پالک 
١۳۲۳فرعی  از ۲۲  اصلی  مفروز و مجزی  شده  از پالک ١٠۳ فرعی  از ۲۲اصلی  
اله  واقع  در قریه لنگ بخش ۲۶ گیالن خریداری  از مالک  رسمی آقای  ولی  
اسمعیلی محرز  گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به  
فاصله ١۵  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  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول   بدیهی است  در صورت   نمایند.  تقدیم  

اعتراض  طبق مقررات  سند مالکیت  صادر  خواهد شد.
رم الف:4734 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول: ۹۶/۸/١٠    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸/۲۵/ ۹۶  

رونوشت آگهی انحصار وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  اکبری دارای شناسنامه شماره١۲١۳   آقای عباس 
۳۲۷۶ از این شورا داد خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شد 
که شادروان محمدحسین اکبری به شناسنامه٠۵۲٠۹٠۶۲٠۹  در تاریخ ۹۶/۵/۳١ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : 
١- فاطمه شانقی  ش.ش: ۵۶۶     س.ت :   ١۳۵١    مادر                   

۲- عباس اکبری  ش.ش: ١۲١۳      س.ت :  ١۳۴۶    پدر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :۲۹٠۵۲ 
دبیر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی
961467

خواهان پروانه هدایت منش دادخواستی به طرفیت خوانده علی اصغر خزائی  فرزند 
الماس به خواسته اثبات نسب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه  ۴ دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان 
شنبه  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  کالسه۹۶١۴۶۷  به  و  ارجاع  شهریار 
المکان بودن خوانده  ۹۶/١١/١۴وساعت ۸صبح تعیین شده است به علت مجهول 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
از جراید کثیر  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و 
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 گردد.م.الف:۲۹٠۵۳
مدیردفترشعبه چهارم  دادگاه خانواده شهرستان شهریار- رسولی

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹۶٠۹۹۸۸۴۴٠۳٠٠١۲٠ کالسه  پرونده 

شهرستان صحنه تصمیم نهایی شماره ۹۶٠۹۹۷۸۴۴٠۳٠٠۶۴۸
خواهان: خانم دیجه دیندار فرزند مراد به نشانی استان کرمانشاه- شهرستان صحنه-

شهر صحنه- سی متری کوچه یاس رو به روی نانوایی هوشمند
خوانده: آقای عباس عبدالپوری فرزند رمضان به نشانی مجهول المکان

خواسته: سلب حضانت
رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم خدیجه دیندار فرزند مراد به طرفیت آقای عباس عبدالپوری 
اعطای  و  فرزند مشترک  به  به خواسته سلب حضانت خوانده نسبت  فرزند رمضان 
حضانت وی به خواهان بدین توضیح که خواهان اظهار میدارد خوانده دعوی سابقا 
اسم  به  فرزند پسر  ما یک  ازدواج  بوده که حاصل  اینجانب  قانونی  و  همسر شرعی 
اشکان می باشد و اینجانب از همسرم حسب مفاد طالق نامه طبق دادنامه شماره 
اعتیاد  ایشان  ام  ۹٠٠٠۲۴۲ مورخ ۹٠/۴/۸ شعبه دوم حقوقی صحنه طالق گرفته 
شدید به موادمخدر صنعتی دارد و مدت دو سال از حضانت فرزندم که نزد من است 
می گذرد اما هیچ خبری از خوانده جهت تحویل گرفتن بچه نشد و در این مدت هیچ 
کمک مالی بعمل نیاورده و حتی یک تماس هم نگرفته است وما هیچ تغییر مکانی 
نداده ایم و مدت پنجاه سال است که محل زندگی پدرم که من هم با ایشان زندگی 
میکنم ثابت است و حتی شماره منزل هم تغییر نکرده است همسرم اکنون آواره 
است و هیچ مسکن و کار مشخصی ندارد به همین دلیل حضانت فرزندم را خواستارم.

خواهان آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و نامبرده از طریق نشر آگهی 
احضار لیکن مشارالیه در جلسه دادرسی حاضر نشد و الیحه دفاعیه نیز ارسال نکرده 
دادگاه باعنایت به تقاضای خواهان قرار استماع شهادت شهود را صادر و نسبت به 
اخذ اظهارات آنان اقدام نموده است لذا با عنایت به اظهارات خواهان,مفاد دادخواست 
تقدیمی و مستندات آن,عدم حضور خوانده و عدم ارسال الیحه دفاعیه , اظهرات شهود 
که موید ادعای خواهان میباشد و اعتیاد زوج و در نظر گرفتن سن طفل و نظر موافق 
قاضی محترم مشاور و با توجه به ترک و رها کردن طفل از سوی خوانده دعوی خواهان 
را وارد تشخیص و مستندا به ماده ١۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ١١۷۲ و 
١١۷۳ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ١۳۹۴/١۲/١ حکم به 
سلب حضانت خوانده نسبت به طفل به نام اشکان متولد١۳۸۸/۲/١۴ به شماره ملی 

۴٠۶١۸۵۸۹۶۳ و واگذاری حضانت وی به خواهان صادر و اعالم
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان صحنه

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای محسن قربانی فرزند غالمعلی 

خواهان آقای حسین اکبری میاندشتی شکایتی به طرفیت خوانده آقای محسن قربانی 
به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و اهانت مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه ۹۵٠۹۹۸۲۹۲۹۶٠٠۴١٠ شعبه ١٠۲ دادگاه عمومی بخش 
تعیین که حسب  و وقت رسیدگی مورخ ۹۶/٠۹/۲۹ ساعت ٠٠:۹  ثبت  چهاردانگه 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المکان بودن خوانده و متهم در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ١۴۸۴
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- بهرام سهرابی زاده  
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مطالبات گندم کاران تسویه شد

کشت  فصل  از  ماه  دو  حدود  که  حالی  در 
می گذرد گندم کاران بابت فروش محصول شان 
طلبکار  تومان  میلیارد  حدود ۲۷٠٠  دولت  از 
بودند که به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی 
طی روز های گذشته  همه این طلب تامین و 

پرداخت شد.
سال  زراعی  سال  در  گرچه  ایسنا،  گزارش  به 
گندم  تضمینی  وخرید  تولید  میزان  گذشته 
کاهش محسوسی نسبت به سال زراعی قبل از 
آن )سال ١۳۹۵ – ١۳۹۶( داشت و در پایان 
کشاورزی  جهاد  وزارت  گندم،  برداشت  فصل 
اعالم کرد بیش از هشت میلیون و ۸٠٠ هزار 
تن گندم خریداری کرده است اما دولت برای 
مانند  استراتژیک  این محصول  بهای  پرداخت 
سال گذشته با مشکل مواجه بود.چرا که پس 
از گذشت هفته ها از فصل برداشت گندم هنوز 
مطالبات گندم کاران بابت فروش محصول شان 
پرداخت نشده بود و مسئوالن این وزارتخانه و 
دولت هر هفته وعده روزها و هفته های آینده 
پس  باالخره  می دادند.اما  آن  پرداخت  برای  را 
از حدود ۶٠ روز از پایان فصل زراعی، کیامرز 
قاسمی زانیانی - قائم مقام برنامه ریزی اقتصادی 
وزارت جهاد کشاورزی -  به ایسنا گفت: همه 
مطالبات گندم کاران طی دیروز و امروز تسویه 

شده است.
وی افزود: در سال زراعی سال گذشته هشت 
بالغ  ارزشی  به  میلیون و ۸۷۶ هزار تن گندم 
بر ١١ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان از کشاورزان 
خریداری شد که حدود ۲۷٠٠ میلیارد تومان از 
بهای این محصول استراتژیک باقی مانده بود.

وزارت جهاد  اقتصادی  ریزی  برنامه  مقام  قائم 
فروش  با  امروز  و  دیروز  گفت: طی  کشاورزی 
خزانه  از  آن  اعتبار  دریافت  و  مرابحه  اوراق 
باقی مانده مطالبات گندم کاران  توانستیم همه 

تامین و به حساب شان واریز کنیم.
 

 نیازی به واردات میوه نداریم

کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  رئیس 
بابیان اینکه اگرقراراست کیوی وارد شوددیگر 
برای  وقتی  شود،گفت:  انجام  تولید  نباید 
باید  چرا  نشده،  انجام  کاری  میوه  صادرات 

توافق نامه واردات امضا شود.
سید رضا نورانی در واکنش به مباحث مطرح 
به  نیوزیلند  از  کیوی  واردات  بر  مبنی  شده 
از  یکی  ایران  اظهارداشت:  مهر   ایران،به 
قطب های تولید کیوی درجهان است، وقتی 
کشوری تولیدکننده بزرگ یک محصول است 
نمی تواند واردکننده آن هم باشد.وی اضافه 
قرار  جنوبی  کره  نیم  در  نیوزیلند  کرد:چون 
ایران شش  با  آن  کیوی  تولید  فصل  گرفته، 
ماه فاصله دارد و  در شش ماه از سال تولید 
مراوداتی  داشتند  قصد  آنان  ندارد،  کیوی 
انجام دهند که بتوانند کیوی ایران را وارد و  
با برند نیوزلند به کشورهای دیگر صادر کنند.

 افزایش ۶۰ هزار تومانی قیمت 
سکه  در یک هفته

بازار سکه در یک هفته اخیر با شیب تندی 
طوری که  به  گرفت؛  قرار  افزایشی  مسیر  در 
 ۶٠ از  بیش  مدت  این  در  تمام  سکه  قیمت 

هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بازار سکه در یک هفته اخیر 
سال  در  را  خود  زمانی  دوره   سابقه ترین  بی 
جاری پشت سر گذاشت و نرخ سکه با شیب 
تندی در مسیر افزایشی قرار گرفته است.بازار 
سکه در سال جاری در چند مقطع دستخوش 
تغییر و تحوالتی شد که این تغییرات بیشتر 
در  است.  بوده  ارز  نرخ  افزایش  تاثیر  تحت 
مرز  از  دالر  نرخ  که  زمانی  ماه  مهر  اواسط 
۴٠٠٠ تومان عبور کرد قیمت سکه تمام به 

یک میلیون و ۳٠٠ هزار تومان رسید.
نسبی  نوسات  با  سکه  اخیر  ماه  یک  حدود 
شیب  گذشته  هفته  از  اینکه  تا  بود  همراه 
در  تمام  سکه  نرخ  شد.  تند  آن  افزایشی 
اواسط هفته گذشته یک میلیون و ۳۳۹ هزار 
تومان بود اما پس از آن با روند صعودی روبرو 
تمام  سکه  ماه(  آبان   ١۸( پنجشنبه  شد.روز 
و  رسید  تومان  هزار   ۳۵۸ و  میلیون  یک  به 
یکشنبه )۲١ آبان ماه( با ادامه این روند این 
تومان  هزار   ۳۷۳ و  میلیون  یک  سکه  نوع 

عرضه شد.

خبـر خبر

 حل معضل بیکاری با ایجاد بازاری جدید
 در اقتصاد ایران

به نظر می رسد مساله بیکاری در جامعه به اندازه ای کالن شده 
است که تنها با ایجاد بازاری جدید در اقتصاد می توان برای این 
حجم از بیکاران ایجاد شغل کرد؛ بازاری که عالوه بر ایجاد اشتغال 
در سطحی گسترده، بتواند افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور 

را هم تضمین کند.
سال های  طی  کشور  جمعیت  جهشی  رشد  ایسنا،  گزارش  به 
دهه ۶٠ به گونه ای بوده است که جمعیت شناسان از اصطالح 
استفاده  آن  برای  جمعیت  انفجار  یا   »BABY BOOM«
می کنند. در این سال ها به دالیل زیادی از جمله بهبود وضعیت 
به  روستاییان  گسترده  مهاجرت  همچنین  و  جامعه  بهداشتی 
اتخاذ سیاست های تشویقی  از سوی دیگر  و  از سویی   شهرها 
برای رشد جمعیت، نرخ رشد جمعیت حتی تا ۳.۹١ صدم درصد 
کامال  هم  دوره  این  جمعیتی  سنی  هرم  در  که  رفت  پیش  هم 

نمایان است.
این رشد جمعیت متولدین دهه ۶٠ و حتی اوایل دهه ۷٠ حاال 
باعث افزایش جمعیت جوانان جویای کار شد. جمعیتی که اکثرا 
التحصیالن  فارغ  حاال  دانشگاهی  و  آموزشی  امکانات  افزایش  با 
بازاری  باید  صورت  هر  در  که  امری  هستند.  هم  کار  جویای 
برای اشتغال آنها فراهم شود.علی شکوری  ، عضو هیات علمی 
در  بیکاری  مساله  اقتصادی  عوامل  به  اشاره  با  تهران   دانشگاه 
کشور افزایش تب تحصیالت دانشگاهی در جامعه را عاملی برای 

بیکاری در جامعه توصیف کرد. 
او در گفتگو با ایسنا برای تحلیل مساله بیکاری به عوامل کالن 
اقتصادی اشاره کرد و گفت : زمانی که رشد اقتصادی در کشور 
کند باشد، رونقی نیز در بازار به وجود نمی آید و نیروی کاری هم 
جذب نمی شود. بسیاری از سرمایه گذاری ها در کشور به دلیل 

مشکالت اقتصادی ناپایدار هستند..
 

   جترو،  چراغ هاي صنایع مدرن را پسندید

مدیران و مسئوالن سازمان توسعه تجارت ژاپن )جترو( در بازدید از 
شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن کیفیت و تنوع محصوالت تولید 

این کارخانه را مطلوب ارزیابي کردند. 
مهندس علي چنگي مدیرعامل شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن 
دراین زمینه گفت : هدف بازید مدیران ســازمان توسعه و تجارت 
ژاپن از این کار خانه ، ارتقاي دانش فني و کیفي محصوالت و توسعه 

همکاري بیشتر در حوزه تولید چراغ  خودرو است . 
وي افزود: در این بازید از ١١ شــرکت مطرح ژاپني در حوزه هاي  
مختلف تولید چراغ خــودرو، فوالد، بیمه ، محصوالت الکترونیکي 
و الســتیک  آمادگي خودر را جهت همکاري و انتقال دانش فني   
به شــرکت هاي ایراني اعالم کردند.چنگي  به آمادگي این شرکت 
در تولید محصوالت به روز اشــاره کرد و گفت: با توســعه خطوط 
تولیــد، ارتقا دانش  فني  و آموزش نیروي انســاني این شــرکت 
آماده تولید محصوالت جدید براي خودروهاي جدید شرکت هاي 
خودروســازي است.خاطر نشان ساخت : محصوالت این شرکت به 
بازار ها ي ترکیه و عراق راه یافته است و به دنبال توسعه بازار هاي 
صادراتي براي محصوالت تولید ي هستیم . وي تاکید کرد: ارتقاي 
کیفیت و توجه به تحقیق و توسعه و پاسخگویي به نیاز روز مصرف 
کنندگان در سرلوحه امور این شرکت قرار دارد . چنگي با اشاره به 
فعالیت شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن در سال ۶۹ ، افزود : این 
شرکت با توسعه خطوط تولیدخود ، توانست  نیاز انواع چراغ براي 
محصوالت تولیدي خودرو سازان کشور ) گروه صنعتي ایران خودرو 
، سایپا ، بهمن ( و دیگر شرکت هاي تولید کننده خودرو تامین کند 
. مدیرعامل شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن خاطر نشان ساخت 
: با افزایش تیراژ تولید خودرو سازان و استقبال خوب از محصوالت 
تولیدي صنایع چراغ اتومبیل مدرن ، فازدوم به دلیل کیفیت و تنوع 
در آشــتیان به بهره برداري رسید . مدیرعامل شرکت صنایع چراغ 
اتومبیل مدرن به تولید ۴ میلیون ۲٠٠ هزار چراغ اتومبیل در سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته؛ تعامل بهتر با 
شــرکت هاي خودرو سازي  در ســال ۹۶ این تولید به بیش از ۵ 
میلیون چراغ خودرو خواهد رسید. درادامه  نیز مدیر دفتر تجاري 
جترو در ایران با بیان اینکه محصوالت تولید شــرکت صنایع چراغ 
اتومبیل مدرن از کیفیت قابل رقابتي با مصحوالت خارجي برخودار 
است افزود:بازدید از خطوط مختلف تولید و دریافت اطالعات الزم 
از مدیران این شرکت شرایط براي همکاري در حوزه هاي مختلف 
فراهم است .الزم به ذکر است شرکت صنایع چراغ اتومبیل مدرن 
در  شــهریارد و در سال ۶۹ تاسیس شد که در حال حاضر به طور 

مسقیم زمینه اشتغالزایي ۹٠٠ نفر را فراهم کرده است.

اعزام 2۵ کامیون مایحتاج شهرهای زلزله زده

مایحتاج  حاوی  کامیون   ۲۵ اعزام  از  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
ضروری ساکنان شهرهای زلزله زده خبر داد.

علی فاضلی به  ایسنا، اظهار کرد: اتاق اصناف ایران با مشارکت 
ده ها اتحادیه از روز اول وقوع زلزله در غرب کشور تاکنون بیش 
از ۲۵ کامیون مایحتاج ضروری مردم را به نقاط زلزله زده ارسال 
غذایی  مواد  از  بخش ها  تمام  در  که  کاالها  این  ارسال  و  کرده 
 ... و  بهداشتی، شوینده، پوشاک، وسایل گرمایشی  مواد  انواع  تا 
ادامه  داشت.وی  خواهد  ادامه  نیاز  زمان  تا  و  می شود  شامل  را 
داد: همچنین از سوی اتحادیه های نان ۲.۵  تا پنج تن نان تازه 
به منطقه های آسیب دیده ارسال می شود. تامین آرد مورد نیاز 
این منطقه نیز توسط این اتحادیه ها تقبل شده است.رئیس اتاق 
اصناف در عین حال گفت: یکی از متصدیان اتحادیه صباغان نیز 
بازسازی صفر تا ١٠٠ یکی از مدارس در مناطق زلزله زده را بر 

عهده گرفته است.

خبر

صرافی ها در میدان فردوسی دالر نمی فروشند 
کار  را در دستور  از مردم  تنها خرید دالر  و 
و  صرافی هاضعیف  بر  نظارت  داده اند؛  قرار 
بازار دالالن مقابل پاساژ افشار داغ است.بازار 
می کند؛ خود  را سپری  عجیبی  روزهای  ارز 
دالرفروشان هم شاید تکلیف خود را نمی دانند؛ 
اگرچه تالش می کنند از این آب گل آلود ماهی 
بگیرند.بازار ارز حال و روز خوبی ندارد؛ اگرچه 
دولت معتقد است بازار را کامال تحت کنترل 
از  و  دارد  را  نوسان خاص خود  قیمت  دارد؛ 
نظارت کافی بر روی بازار ارز و مکانیزم عرضه 
آزاد  بازار  بررسی   نیست.  خبری  بازار  در  ارز 
سکه و ارز که از روزهای اخیر با صعود قیمت 
مردم  که  می دهد  نشان  است،  شده  همراه 
مقابل صرافی ها تجمع کردند و نظاره گر تابلو 
اعالن قیمت ها هستند اما خرید و فروش به 
شکل محسوسی انجام نمی شود. بازار سکه و 
قرار  مسیر صعودی  در  اخیر  روزهای  در  ارز 
گرفته و به رکوردهای بی سابقه ای در سال 
جاری رسیده است؛ به طوریکه قیمت سکه که 
از حدود ١٠ روز پیش حرکت افزایشی خود 
را شروع کرد طی این بازه زمانی بیش از ۶٠ 
هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است و به 
مرز یک میلیون و ۴٠٠ هزار تومان رسید که 
این قیمت باالترین نرخ دالر در حدود دو سال 
گذشته به حساب می آید.از سوی دیگر بازار 
ارز در مسیر صعودی قرار دارد. دالر آمریکا به 
عنوان مهمترین ارز موجود در بازار از حدود 
دو ماه پیش به سمت افزایش قیمت رفته و 
تومان عبور  از مرز ۴٠٠٠  ماه  اواخر مهر  در 
کرد. طی روزهای اخیر این نوع ارز وارد کانال 
۴١٠٠ تومانی شد که باالترین نرخ در سال 
هم  هنوز  باشد،  چه  .هر  است  بوده  جاری 
و  است  دولت  بازار  در  ارز  عرضه کننده  تنها 
این بانک مرکزی است که باید افسار بازار را 
در دست بگیرد؛ اگرچه بگیر و ببند را نباید 
سرلوحه کار خود قرار دهد.بانک مرکزی همان 
قدر که مدعی است باید تنها تنظیم کننده 
اندازه  همان  باشد،  کشور  پولی  سیاستهای 
باید نظارت خود را بر بازار تقویت کند.قیمت 
ارزهای دولتی هم که هر روز صبح از سوی 

افزایشی  روند  می شود،  اعالم  مرکزی  بانک 
دارد؛  البته آهسته و پیوسته ؛ اما مکانیزم های 
کنترلی و به خصوص نظارتی در بازار ارز بسیار 
ضعیف است. برخی معتقدند بانک مرکزی به 
عنوان رگوالتور بازار ارز، همان قدر که مدعی 
است باید تنها تنظیم کننده سیاستهای پولی 
کشور باشد، همان اندازه هم باید نظارت خود 
تا  تقویت کند  بازار  به  ارز  نحوه عرضه  بر  را 
همین سیاستهای پولی، به درستی اجرا شوند. 
بسیاری از صرافی ها، حتی صرافی های مجاز، 
طی روزهای گذشته از فروش دالر به مردم 
خود  کاری  فعالیت  دامنه  و  کرده  خودداری 
را بسیار محدود کرده اند. گشت و گذاری در 
صرافی های فعال در فاصله میدان فردوسی تا 
چهارراه استانبول تهران به خوبی این اوضاع 
وارد  نیست که  نشان می دهد؛ حتی الزم  را 
صرافی شده و با فروشندگان سر صحبت را 
باز کنیم بلکه تابلوهایی که هر روز قیمت های 
ارز را به صورت دستی یا دیجیتال در معرض 
دید عابران قرار می دهد، این را به خوبی روایت 
می کند.برخی صرافی ها طی روزهای گذشته 
عالوه بر خاموش کردن بخش قیمت ارز روی 
پشت  هم  را  برگه هایی   ، دیجیتال  تابلوهای 
ویترین های خود چسبانده اند که به مشتری 
تذکر می دهد درباره اینکه چرا خرید و فروش 

اساس هم  نکنند.بر همین  ندارند، سوال  ارز 
بسیاری از صرافی ها، کار خود را این روزها بر 
روی خرید و فروش و معامالت سکه متمرکز 
کرده اند و بنابراین ارز را ذخیره می کنند تا در 
زمان مناسب به فروش برسانند؛ اینجا است 
بر  مرکزی  بانک  ضعیف  نظارت  ردپای  که 
عملکرد صرافی ها کامال مشهود دیده می شود.

برخی صرافی ها طی روزهای گذشته عالوه بر 
خاموش کردن بخش قیمت ارز روی تابلوهای 
دیجیتال ، برگه هایی را هم پشت ویترین های 
خود چسبانده اند که به مشتری تذکر می دهد 
ندارند،  ارز  فروش  و  خرید  چرا  اینکه  درباره 
سوال نکنند.یکی از صرافان خیابان فردوسی 
تهران به مهر گفت: این روزها فروش ارز برای 
صرافی ها چندان جذابیتی ندارد و بعضی از آنها 
چند روزی است که کال فروش دالر را متوقف 
کرده اند؛ اگر فردی دالر بخواهد باید از تعداد 
محدودی از صرافی ها آن را خریداری کند یا 
از فروشندگان بی نام و نشان و غیررسمی که 
گوشه خیابان می ایستند و خرید و فروش می 
نیاز را تامین  ارز مورد  با نرخ باالتری  کنند، 
برخی صرافی ها  اگر هم  داد:  ادامه  کند.وی 
می  سوال  مشتری  از  حتما  بفروشند،  دالر 
کنند که چقدر می خواهد و حاضر نیستند 
که در اعداد و ارقام باال به او ارز بفروشند.به 

موازات اینکه بازار رسمی ارز در ایران به سمت 
فروش محدود دالر پیش می رود، بازار دالالن 
و معامله گران فردایی در مقابل پاساژ افشار 
داغ است و هنوز هم هستند افرادی که قیمت 
با دیگران بر سر تعیین  را فریاد می زنند و 
نرخ ارز جدال می کنند. به همین دلیل اگر 
سری به محوطه مقابل پاساژ افشار بزنیم، به 
خوبی تجمع بیش از حد این افراد را متوجه 
می شویم که به نظر می رسد عالقه زیادی 
به تعیین کردن نرخ دالر دارند و تالش می 
کنند که افسار بازار را به دست گیرند.حال باید 
منتظر ماند و دید که مکانیزم های نظارتی بر 
روی صرافی ها چطور پیش خواهد رفت و بانک 
مرکزی برای متخلفانی که از عرضه ارز در بازار 
خودداری می کنند و  پیشخوان اجرایی کردن 
چه  هستند،  ارز  بخش  در  دولت  تصمیمات 

تدبیری خواهد داشت.
 صرافی ها خالی از مشتری، ویترین ها 

پر از تماشاچی!
بررسی های میدانی از بازار آزاد نشان می دهد 
قیمت ها  اعالن  تابلو  و  صرافی ها  مقابل  که 
مردم زیادی تجمع کرده اند و توجه ها به شکل 
محسوسی به سمت قیمت ها جلب شده است. 
نظر می رسد که خرید و  به  این وجود  با  اما 
فروش چندانی انجام نمی شود و معامالت تقریبا 
ساکن مانده است و مردم تمایلی چندانی برای 
خرید ندارند.به گفته برخی از صرافی ها در چهار 
راه استانبول که مرکز فروش و همچنین حضور 
دالالن است، احتمال ادامه افزایش قیمت سکه 
دارد، چرا که در حال  بعد وجود  روزهای  در 
حاضر قیمت ها چندان واقعی نیست و ممکن 
است این روند ادامه پیدا کند.به گفته رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران، وضعیت بازار در 
ارز  افزایش قیمت  به  با توجه  چند روز اخیر 
ناخوداگاه با التهاب همراه و سبب افزایش قیمت 
اظهار کرده که  آرای  سکه شده است.کشتی 
تعدادی از واحدها با تفاوت قیمت بیشتری سکه 
را می فروشند، چون این تصور برایشان به وجود 
آمده است که اگر بخواهند خرید کنند دچار 
زیان می شوند. به نظر می رسد با التهاباتی که 

ایجاد شده قیمت ها واقعی نیست.

صرافی ها دالر نمی فروشند؛

مشتری ها فقط تماشاچی دالر های پشت ویترین ها  

بانک مرکزی در جلسه ای فوق العاده مصوب 
کرد که نظام بانکی نسبت به اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه ١٠ میلیون تومانی به هر خانوار 
آسیب دیده در زلزله استان های غربی اقدام 
کند.به گزارش ایسنا، بعد از وقوع زلزله در 
استان های غربی کشور و خسارت های وارده، 
شبکه بانکی نیز در کنار کمک هایی در قالب 
نقدی و غیر نقدی که بر اساس اقدام خود 
مصوبه  با  اکنون  بود،  شده  انجام  بانک ها 

بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیالتی 
به طور یک پارچه شده است.در جلسه ای که 
روز  سه شنبه در بانک مرکزی برگزار شد، 
مصوبه  دو  بانک  این  اعتبارات   کمیسیون 
مهم در رابطه با جریان زلزله اخیر داشت.در 
جلسه این کمیسیون مقرر شد نظام بانکی 

قرض الحسنه  تسهیالت  اعطای  به  نسبت 
١٠ میلیون تومانی به هر خانوار آسیب دیده 
اقدام کند.این  غربی  استان های  در  زلزله  از 
تسهیالت با معرفی ستاد حوادث غیرمترقبه 
استان به بانک عامل و با شش ماه تنفس و 
تقسیط چهار ساله پرداخت می شود. با توجه 

به تاکیدی که درباره تسهیالت قرض الحسنه 
وجود دارد، سود رایج بانکی )١۸ درصد( را 
شامل نشده و به آن کارمزد چهار درصد تعلق 
خواهد گرفت.سهمیه هر یک از بانک ها در 
سوی  از  است  قرار  تسهیالت  این  پرداخت 
بانک مرکزی اعالم شود.اما دیگر مصوبه بانک 
مرکزی به مهلت دهی به کسانی است که قبل 
از وقوع زلزله در این مناطق تسهیالت بانکی 

دریافت کرده بودند.

اختصاص وام 10 میلیونی به هر خانوار زلزله زده

مفقودی
شماره  با   ۹۳ مدل  روغنی  سفید  رنگ  ١۳١SEبه  سایپا  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  ۵۲۷۳۹۸۶و  موتور  شماره  و   ۴۴ شهربانی١۹۸ل۲۸ایران 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  ساالریه  پرویز  NAS۴١١١٠٠E١١١۳۸۹١بنام 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز خودروی پراید دی ام هاچ بک انژکتوری به رنگ مشکی روغنی مدل 
١۳۸۶با شماره پالک ۷۲۷م۵۲ایران ۳۳و شماره موتور ۲٠۳۹١۹۲و شماره شاسی 
فاقد  و  گردیده  مفقود  قادیکالئی  نرگس جباری  مالکیت  S١۴۴۲۲۸۶١۸۶۷۴۹به 

اعتبار است 
نکا 

 مفقودی
سما  دانشگاه  از   ۲٠۵٠١۶٠۷٠۴ ملی  کد  با  عمران  پور  کریم  مراد  علی  آقای   
چمستان نور با مدرک کاردانی با شماره دانشجویی ۸۷٠۸۲۵١۹۴ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی 
کارت  شماره  ۴۸با  ۲۷١ب۷۷ایران  پالک  شماره  ۵/۲با  ایسوزو  هوشمند  کارت 
۲٠۲٠۷۳۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد بابل مفقودی خودروی 
ایسوزم ۶ تن با شماره ۷١۳ع۵۴ایران ۲۲ و شماره کارت ۲۵۲۳۹۸۳ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

رفت  می  انتظار  حالیکه  در  بورس:  گروه 
روند نزولی و رو به پایین قیمتها و شاخصها 
در بورس تهران ادامه یابد و شاهد اصالح 
ولی  باشیم،  بازار  استراحت شاخص کل  و 
رخ  بازار  در  وضعیتی  چنین  خوشبختانه 
عمومی  سطح  رشد  شاهد  حتی  و  نداد 
افزایش  و  نمادها  از  بسیاری  در  قیمتها 

جزیی نماگر بازار نیز بودیم.
صاحبنظران،  و  کارشناسان  از  بسیاری 
عمده دالیل حرکت مجدد صعودی بازار را 
تداوم افزایش نرخ ارزها و همچنین انتشار 
سال  بودجه  الیحه  از  رسمی  غیر  اخباری 
۹۷ توسط دولت عنوان کرده اند جایی که 
بودجه در  مبادالتی در  ارز  نرخ  قرار است 
محدوده ۳۸٠٠ تومانی باشد،لذا در صورت 
مبنا قرار دادن این نرخ جدید برای دالر در 
امکان  ای،  بودجه  محاسبات  و  مفروضات 
 ۴۲٠٠ محدوده  تا  دالر  قیمت  افزایش 

تومانی دور از ذهن نخواهد بود.
های  شرکت  سهام  که  حالیست  در  این   
رشد  و  رونق  از  ای،  پایه  بازار  و  کوچک 
به  و  بوده  برخوردار  توجهی  قابل  قیمتی 
نظر می رسد سفته بازان و حرفه ای های 
کوچک،  های  شرکت  این  سمت  به  بازار 
اند،  آورده  هجوم   ... زودبازده  و  ده  زیان 
لذا نه تنها شاهد کاهش قیمتها و شاخص 
بر  روزبروز  نیستیم،بلکه  پایه  بازار  نانوشته 
ارزش بازار و بازدهی این نمادهای تبعیدی 
از  نیز  سازمان  مسئوالن  و  میشود  افزوده 
اکثر  در  حباب  تشکیل  و  قیمتها  کنترل 

نمادهای مذکور عاجز مانده اند
سالجاری  اول  نیمه  در  حالیکه  در  اما  و 
ادامه  شاهد   ،۹۶ ماه  شهریور  پایان  تا  و 
رکود چند ساله در بازارهای موازی ) نظیر 
و  خودرو  ارز،بازار  و  طال  مسکن،بازار  بازار 
از  و  است  برگشته  ورق  اینک  بودیم،   )...
نیمه دوم سال شاهد رونق روزافزون و رشد 

بازارهای موازی با بورس هستیم.
 افزایش بیش از ١٠ درصدی قیمت امالک 

و مستغالت، رشد ۳٠٠ تومانی دالر و یورو، 
افزایش بیش از ١٠٠ هزار تومانی هر قطعه 
سکه طال،افزایش ١٠ درصدی قیمت انواع 
... مصداق بارزی از این تحوالت  خودروها 
که  جایی  است.  موازی  بازارهای  رونق  و 
شده  کاسته  پول  بازار  رشد  و  رونق  از 
بانکی  های  سپرده  سود  نرخ  کاهش  با  و 
های  سپرده  درصد)   ١۵ به  درصد   ۲٠ از 
یکساله(، عمأل بخش قابل توجهی از منابع 
تدریجی  نقدینگی مردم در حال خروج  و 
از شبکه بانکی و جایگزینی آن با یک بازار 

بهتر و بیش بازده تر است.
با تحرک  معامله گران بورس تهران همسو 
بر شاخص  تأثیرگذاری  برای  بازارگردان ها 
بورس، شاهد اقبال خریداران سهام به گروه 
بود،  فلزات اساسی و تک سهم های معدنی 
حجم معامالت در اغلب نمادها به زحمت 

به یک میلیون سهم می رسد.
براساس این گزارش بورس تهران در حالی 
مواجه  رخوت آور  و  کم حجم  معامالت  با 
در  بازارگردان ها  تحرک  با  همسو  که  بود 
نمادهای شاخص ساز گروه فلزات اساسی و 
معدنی شاهد اقبال خریداران سهام به گروه 
فوالدسازان و سنگ آهنی ها بود. هم زمان 
در جریان معامالت نقدی سهام نیز برخی 
کد  به  کد  و  دوطرفه  معامالت  با  نمادها 
روبه رو شدند که در این زمینه می توان به 
ذوب آهن اصفهان، ملی مس، ماشین سازی 
سایپا  اردکان،  صنعتی  سرامیکهای  اراک، 
اشاره کرد. نهایت پتروشیمی زنجان  و در 

متعادل  و  کم حجم  بازاری  سهام  بازار 
سهام،  بازارگردانی  با  هم زمان  که  بود 
و  اساسی  فلزات  گروه  به  خریداران  اقبال 

تک سهم های معدنی قابل توجه بود.
بورس  نقدی  بازده  و  قیمت  کل  شاخص 
پایان  در  )تدپیکس(  تهران  بهادار  اوراق 
 ۹۶ ماه  آبان   ۲۴ چهارشنبه  روز  معامالت 
هزار  رقم ۸۸  روی  واحدی   ۵۶ افزایش  با 
و ۵ واحد ایستاد.شاخص کل هم  وزن اما 

با افزایش ۷ واحدی عدد ١۷ هزار و ۵۴۷ 
واحد را به نمایش گذاشت.

افزایش  با  نیز  شناور  آزاد  سهام  شاخص 
١٠۳ واحدی به رقم ۹۴ هزار و ۷۸۹ واحد 

دست یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش ۹۶ 
واحدی به رقم ۶١ هزار و ۵۶۵ واحد دست 
یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ١۷۸ 
واحدی عدد  ١۹۲ هزار و ۴١۸ واحد را به 

نمایش گذاشت.
)آیفکس(  فرابورس  کل  همچنین شاخص 
 ۹۹۷ رقم  روی  واحدی   ۷ افزایش  با  نیز 

واحد ایستاد.
در  سهام  معامالت  گزارش،  این  براساس 
نماد فوالد مبارکه با ۸۸ واحد، ملی صنایع 
مس ایران با ١۸ واحد و معدنی و صنعتی 
بیشترین  افزایش  واحد   ١۵ با  گهر  گل 
تاثیرمثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس 
به نام خود ثبت کردند.در مقابل، معامالت 
با ١۸  نماد معامالتی گروه سایپا  سهام در 
با ١۵ واحد و  نفت اصفهان  پاالیش  واحد، 
بیشترین  با ١۲ واحد کاهش  ایران خودرو 
تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش 
کشیدند.ارزش کل معامالت بورس تهران در 
حالی به بیش از ١۴۴ میلیارد تومان نمایش 
داده شد که ناشی از دست به دست شدن 

بیش از ۷۶١ میلیون سهم و اوراق مالی قابل 
معامله طی ۴۸ هزار و ۶۳۸ نوبت داد و ستد 
بود.طی معامالت نماد معامالتی شرکت های 
آسیا،  بیمه  بروجرد،  نساجی  کارخانجات 
اوراق صکوک اجاره شرکت واسط مالی مهر 
اجاره  اوراق صکوک  نماد صبصیر،  در  یکم 
شرکت واسط مالی آذر یکم در نماد صکاشی 
از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل 
فرآورده های  شرکت های  معامالتی  نماد 
اعتباری  کارت  جام،  تربت  قند  و  غذایی 
حق  سبحان،  دارویی  گروه  ایران کیش، 
تقدم خرید سهام لبنیات کالبر، حق تقدم 
خرید سهام بیمه ما، سرمایه گذاری توسعه 
و عمران استان تهران، اوراق اختیار فروش 
اختیار  اوراق  سبحان،  دارویی  گروه  تبعی 
خرید سهام دارویی سبحان بازگشایی شدند.

معامالت  به  که  تهران  بورس  دوم  بازار  در 
اختصاص  عمده  سهامداران  درون گروهی 
دارد، در حالی بیش از ١۵٠ میلیون از اوراق 
ایرانیان  پتروشیمی  تبعی  فروش  اختیار 
معامالت  با  تومان  میلیارد   ۳٠ ارزش  به 
گروه  در  که  بود  مواجه  درون گروهی 
از  بیش  ایرانیان  سرمایه گذاری  پتروشیمی 
 ۲۲ از  بیش  ارزش  به  سهم  میلیون   ١۵٠
سهامدار  انتقالی  کدهای  به  تومان  میلیارد 

عمده جابه جا شد.

با تقویت 56 واحدی شاخص کل بورس رقم خورد:

آغاز روند صعودی تاالر حافظ
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اوقات شرعی

جایی که شمشیر است آرامش نیست. 
ارد بزرگ

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل 
ُکشت ما را و دم عیسی مریم با اوست

حافظ از معتقدان است گرامی دارش 
 زانکه بخشایش بس روح مکّرم با اوست

امروز با حافظ

»مرگ تصادفی یک 
آنارشیست« در بازار 

نمایشنامه  از  فو  داریو  بازنویسی  آخرین 
آنارشیست«  یک  تصادفی  »مرگ  مشهور 

روانه بازار کتاب شد.
از  بازنویسی  آخرین  مهر،  گزارش  به 
نمایشنامه »مرگ تصادفی یک آنارشیست« 
از  کاویانی  جمشید  ترجمه   با  فو  داریو  اثر 

سوی نشر کیان افراز منتشر شد.
داریو فو، نمایشنامه نویس، بازیگر، نویسنده، 
کارگردان،   تصویرپرداز، نقاش، طراح صحنه 
و از فعاالن سیاسی ایتالیاست که در سال 

١۹۹۷ برنده ی جایزه ی ادبیات نوبل شد.
نمایشنامه  »مرگ تصادفی یک آنارشیست« 
که  می آید  به شمار  او  آثار  مشهورترین  از 
و  کارگردانی  به  پی درپی  سال  سه  به مدت 
بازیگری خود او در شهرهای مختلف ایتالیا 
اجرای  کماکان  و  برده شد  روی صحنه  به 
دیگر  کارگردان های  توسط  نمایشنامه  این 

ادامه دارد.  
نمایشنامه   »مرگ تصادفی یک آنارشیست« 
به روز درآمده است. متن  بازنویسی و  بارها 
حاضر آخرین بازنویسی است که توسط خود 

او در سال ۲٠٠۲ صورت گرفته است.
به طور خالصه،   همان طورکه برتولت برشت 
ما  آوازهای  تاریک،  لحظات  »در  گفته: 
زمان  اما  بود.  خواهد  تاریکی ها  درباره  هم 
روشنایی هم خواهد رسید.« ولی دچار توهم 
نشویم، زیرا گستاخی و وحشی گری قدرت 
را باز هم خواهیم دید؛ قدرتی که به لباس 

جدید و نقابی دیگر درخواهد آمد.«
افراز در  این نمایشنامه از سوی نشر کیان 
١۷٠ صفحه با قیمت ١۵ هزار تومان منتشر 

شده است.

در دنیای کتاب

رگ خواب زن را ضعیف نشان مي دهد

وابسته  اصلی رگ خواب، یک زن  طیبه سیاوشی: »موقعیت شخصیت 
است که توانایی اداره زندگی اش را ندارد و دائم از کسی فریب می خورد و 
به مشکالتش افزوده می شود.«طیبه سیاوشی از نمایندگان فعال در امور 
فرهنگی و اجتماعی است. وی از اعضای فعال کمیسیون فرهنگی در امور 
مربوط به سینما، تئاتر و تلویزیون است و از سوی دیگر در فراکسیون زنان 
مجلس نیز حضوری پررنگ دارد. »طیبه سیاوشی« با انتقاد از عدم تنوع 
ژانر در سینمای ایران، به صبح نو گفت : گاهی اوقات به سختی می توان 
فیلمی با موضوعی متفاوت پیدا کرد. این روند را دائماً در جلسات تخصصی 
مطرح می کنم و هشدار می دهم. اخیراً به رییس کمیسیون فرهنگی عرض 
کردم که من اصاًل کاری به جناح سیاسی ندارم، حرفم این است که سینما 
در بحث موضوعات یک دست نشود. این ماجرا مثل کتاب است که با 
یکسان سازی ممیزی ها، کتاب به کنار گذاشته شده است. مدعی سینمای 
فیلم های سال  از  است.  ناقص  درواقع همان هم  ولی  اجتماعی هستیم 
گذشته، به طور ویژه سه فیلم »ماجرای نیمروز«، »ابدویک روز« و »بدون 
تاریخ بدون امضا« را دوست داشتم.عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد 
به فیلم »رگ خواب« بیان کرد: رگ خواب فیلمی است که شاید موضوع 
جدیدی را بیان می کند ولی موقعیت شخصیت اصلی فیلم، شرایطی است 
که دائم در سینما درباره زنان تکرار می شود. یک زن وابسته که توانایی 
اداره زندگی اش را ندارد و دائم از کسی فریب می خورد و به مشکالتش 
افزوده می شود. فیلم هایی امثال رگ خواب شاید برای ساعتی مخاطب را 

با خود همراه سازند ولی دستاورد فرهنگی خوبی ندارند. 

»حورا« بهترین فیلم در جشنواره فیلم طالیی 
بین المللي  جشنواره  بیستمین  در 
به  فیلم  بهترین  جایزه  طالیي  فیل 
ساغرچیان  غالمرضا  ساخته  »حورا« 
از  زمان  پیام  گزارش  شد.به  اهدا 
روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
بیستمین جشنواره  فیلم »حورا« در 
بخش  در  طالیی«  »فیل  بین المللی 
»چشم انداز آسیا« به نمایش در آمد 
را کسب کرد. فیلم  بهترین  و جایزه 

جشنواره  در  گذشته  سال  فیلم  این 
آالیتز هندوستان جایزه »نتپک« را به 

عنوان بهترین فیلم دریافت کرد و همچنین در بخش مسابقه جشنواره 
عهده  به  فیلم »حورا«  بین المللی  دارد.پخش  فیلم کودک چین حضور 
بنیاد سینمایی فارابی است و در آن مهران احمدی، مریم بوبانی، سید 
جواد زیتونی، مرتضی نخفی، سولماز ندایی، محمد طاهرخانی و... ایفای 
نقش دارند.در بیستمین جشنواره بین المللي »فیل طالیي« که در شهر 
کوتاه »رویای سرخ« ساخته  فیلم  برگزار شد،  حیدرآباد در کشور هند 
شهریار پور سیدیان نیز جایزه دوم فیلم کوتاه در بخش چشم انداز آسیا 

را از آن خود کرد.

سه جایزه جدید از جشنواره های خارجی 
برای فیلم »حد«

فیلم کوتاه »حد« ساخته جواد دارایی از ۲ جشنواره جهانی سه جایزه برد.
فیلم کوتاه »حد« ساخته جواد دارایی در هفتمین دوره جشنواره »سنت 
ماریا  با  مشترک  صورت  به  را  جوانان  آینده  امیدهای  جایزه  کالود« 

کالرکسون برای فیلم »بلوز در حیاط مدرسه« دریافت کرد.
همچنین »حد« در دومین دوره جشنواره ترسناک میامی جایزه بهترین 

بازیگر برای داوود معینی کیا و جایزه دوم بخش تعلیق را دریافت کرد.
مسایل  موضوع  با  که  دارایی  جواد  کارگردانی  به  »حد«  کوتاه  فیلم 
این  از  پیش  شده،  فیلمبرداری  کرج  اسالم آباد  در  معلوالن  مشکالت  و 
جوایزی همچون بهترین فیلم خارجی زبان »هالیوود هیلز«، بهترین فیلم 
»موندنس«، بهترین فیلم »تریان« و بهترین فیلمبرداری »بلیدینگام« را 
به دست آورده و  به سی و دومین فستیوال بین المللی »فورت الدردیل« 

آمریکا راه یافته بود.

خبر

درحالی کــه فیلــم ســینمایی »زرد« با سخن حکیمانه
فروش بــاالی چهار میلیارد تومان در صدر 
اکران  پُرفروش تریــن فیلم های در حــال 
سینما قرار گرفته اما »خفه گی« آمار فیلم 
پُرفــروش هفته را به خــود اختصاص داده 
اســت.در حالی که به روزهای پایانی هفته 
و تعطیالت ســینما به دلیل ایام سوگواری 
نزدیک می شــویم، اســتقبال از آثار روی 
پرده هر چند خیلی چشــم گیر نیست اما 
همچنان مخاطبان هنر هفتم را به سالن ها 
می کشاند.»خفه گی« اول و دوم:در تازه ترین 
آمار فروش هفتگی فیلم ســینمایی »خفه 
گی« )فریدون جیرانی( گــوی رقابت را از 
»زرد« ربود و در صدر پرفروش های هفتگی 
قرار گرفت.این فیلــم فروش هفتگی ۷۷١ 
میلیون تومان داشــته اســت و در مجموع 
پس از ســه هفتــه اکران در ١۳٠ ســالن 
سینما توانسته، سه میلیارد و ١۵٠ میلیون 

تومان فروش کند و در مجموع پس از فیلم 
»زرد« در رتبــه پرفروش ترین فیلم های در 
حال اکران قرار گیرد.در خالصه داســتان 
این فیلم آمده است: صحرا مشرقی پرستار 
یک بیمارستان روانی است. مسعود سازگار 
همســرش را که ظاهرا دیوانه شده در این 
بیمارستان بستری می کند. صحرا مشرقی 
وقتی با همســر مسعود آشنا می شود، پی 
به حقایقی عجیب از زندگی آنها می برد و 
ناخواسته وارد ماجراهایی می شود... »زرد« 
دوم و اول:»زرد« )مصطفی تقی زاده( فیلم 
پرفروش این روزهای ســینما نیز این هفته 
۵۸۲ میلیون توان فروش داشته است و در 
مجموع پس از ۵ هفته اکران در ١١۵ سالن 
سینما توانسته با ۴ میلیارد و ۳۶٠ میلیون 
تومان بــه تنهایی در صدر پرفروش ها قرار 

گیرد.
در خالصــه داســتان زرد آمده اســت که 

آدم های عجیبی هستیم... امروزمون با فردا 
خیلی فرق می کنه.»خالتور« رشد فروش به 
آهســتگی:»خالتور« )آرش معیریان( فیلم 
تازه اکران شــده این روزهای سینما نیز با 
فروش نسبتاً خوبی اکران خود را آغاز کرده 
و توانســته در رده سوم پُرفروش های هفته 

قرار گیرد.
این فیلم فروش هفتگی ۵۵۲ میلیون تومان 
داشته اســت و در مجموع پس از دو هفته 
اکران در ۸۴ سالن ســینما در مجموع به 
فــروش یک میلیــارد و ۷١ میلیون تومان 
رسیده اســت.این کمدی-موزیکال روایتی 
ارائه می دهد از زندگی سه جوان موزیسین 
که سعی زیادی دارند اسیر موسیقی بازاری 
نشــوند و به اجرای قطعات موجه بپردازند 
اما عدم اقبال مخاطبان موجب می شود به 
سراغ نوعی از موســیقی بروند که با وجود 
جدی گرفته نشــدن از سوی کارشناسان، 

مخاطبان فراوانی دارد...
»خانه دختر« افت فروش به آهستگی

فیلم ســینمایی »خانه دختر« )شــهرام 
شاه حسینی( که با ســر و صدای بسیار 
بــه دلیل توقیف بودن دوســاله اش برای 
اکــران به نمایــش در آمد حــاال فروش 
هفتگــی ۴۵۷ میلیون تومانــی را تجربه 
کــرده و کم کم تعــداد مخاطبان آن در 
حال کاســته شــدن اســت.این فیلم در 
مجموع با چهار هفته اکران در ١١۶ سالن 
ســینما فروش دو میلیارد و۵٠٠ میلیون 
تومان فروش داشته است. این فیلم روایت 

مردی به نام مرتضی اســت که قصد دارد 
خانه کوچک شان را زیر قیمت بفروشد تا 
زودتر از محله و نگاه ســنگین مردمانش 
فرار کند...»قهرمانان کوچک« قهرمان در 
گیشه: فیلم سینمایی »قهرمانان کوچک« 
)حسین قناعت( که بیشتر از آن به عنوان 
اثر مخصوص نوجوانان یاد می شــود نیز 
از همان ابتدای اکران با اســتقبال خوب 
مواجه شــد و همواره در میان ســه فیلم 
پرفروش هفته قرار داشــت.این فیلم این 
روزها با کاهش مخاطبان، فروشی بیشتر 
از ۳۸١ میلیون در هفته نداشــته است و 
در مجموع بــا پنج هفته نمایش در ١۳١ 
سالن سینما توانسته یک میلیارد و ۹۲۹ 
میلیــون تومان فروش کنــد و خود را به 
مرز دو میلیارد تومان برســاند.این فیلم 
دربــاره چهار کودک و نوجــوان هفت تا 
یازده ساله تکواندوکار است که پدرانشان، 
کارگران یک کارخانه تولید لوازم التحریِر 
در ُشُرِف تعطیلی هستند، برای جلوگیری 
از بیــکاری پدرانشــان و گیــر انداختن 
قاچاقچیاِن ایــن کاال، که در واقع عامالِن 
اصلی این تعطیلی هستند، به تعقیِب آنها 
می پردازند، ماجراهایی شــاد، اکشــن و 

سرگرم کننده را رقم می زنند و...
نفس های آخــر »ملی«: »ملــی و راه های 
نرفتــه اش« )تهمینــه میالنــی( نیــز که 
هفته های پایانی نمایش خود را پشــت سر 
می گذارد، فــروش هفتگی بهتــر از ١۵۴ 

میلیون تومان نداشته است.

»خفه گی«
 پُرفروش ترین فیلم هفته

فیلم سینمایی »کروکودیل« به کارگردانی مسعود تکاور 
به مرحله صداگذاری رسید.

در  تکاور  مسعود  کارگردانی  به  »کروکودیل«  سینمایی 
ادامه مراحل پس از تولید خود به صداگذاری رسید.

سینمایی  فیلم  کارگردان  و  نویسنده  تکاور  مسعود 
توجه  با  گفت:  فیلمش  درباره صداگذاری  »کروکودیل« 
به فضای حادثه ای فیلم »کروکودیل« و شرایط حساس 

تولید آن، می خواستم صداگذاری فیلمم واقعی باشد.
انتخاب  و  »کروکودیل«  فیلم  صداگذار  درباره  وی 
انتخاب  در  من  داد:  توضیح  جواهرزاده  محمدمهدی 
هستم.  مستعد  و  نبوغ  دارای  افراد  دنبال  تیمم  اعضای 
جواهرزاده با دریافت چند جایزه برای فیلم هایی که کار 
کرده نشان داد که توانمند است به خصوص صداگذاری 

رئالیته فیلم من را خوب می تواند بشناسد و ایجاد کند.
و  دارد  ای  حادثه  فضایی  »کروکودیل«  سینمایی  فیلم 
درباره چند جوان است که می خواهند از مسیری سریع 
را می خواهند یک شبه بدست  اما پر خطر، همه چیز 
بیاورند، اما...عوامل فیلم سینمایی حادثه ای »کروکودیل« 
عبارتند از نویسنده و کارگردان مسعود تکاور، تهیه کننده 
نادعلی،  یوسف  گذار  سرمایه  ندوشن،  جامعی  اهلل  عزت 
صدا گذار محمد مهدی جواهرزاده و مشاور رسانه ای علی 
موذن جامی.بازیگرانی که در فیلم سینمایی »کروکودیل« 
به ایفای نقش پرداختند عبارتند از کوروش تهامی، اندیشه 
فوالدوند، حسین مهری، الهه حصاری، رضا یزدانی، رامین 

پرچمی، افسانه چهره آزاد و رامتین خداپناهی.

 جدیدترین خبرها 
از »کروکودیل«

به مناسبت هفته  مسابقه عکس »کتاب در قاب تصویر« 
 ۳٠ تا  آبان   ۲٠ از  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  در  کتاب 
آذر برگزار می شود.به گزارش پیام زمان از رسانه خبری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،  مسابقه عکس 
»کتاب در قاب تصویر« با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام با موضوع کتاب، کتابخوانی 

و کتابخانه برگزار می شود.
 عالقه مندان برای شرکت در این مسابقه باید ابتدا صفحه 
اینستاگرام مدیریت کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری 
http://instagram.com/tehran_ نشانی  به  را 

library دنبال کنند و عکس های خود را با درج هشتگ 
#من_کتاب_می_خوانم در صفحه اینستاگرام بارگذاری یا 

به صفحه اینستاگرام مدیریت کتابخانه ارسال کنند.
 محدودیتی از لحاظ تعداد ارسال عکس وجود ندارد ولی 
از هر شخص صرفا یک عکس پذیرفته می شود. همچنین 
باشد و  باید توسط خود شرکت کننده گرفته شده  عکس 
تا  دارد  نگه  خود  نزد  جوایز  اهدای  روز  تا  را  عکس  اصل 
دهد.  ارائه  مسابقه  مسئوالن  به  شدن  برنده  درصورت 
اسالمی  مقررات جمهوری  و  قوانین  مطابق  باید  عکس ها 
ایران باشد و حریم حقوقی و مالکیت معنوی اثرهای دیگران 

رعایت شود.

مسابقه عکس
 »کتاب در قاب تصویر« 

به گفته عباس رافعی کارگردان »فصل فراموشی فریبا« 
به  اکران است و  این فیلم در کشورهای عربی در حال 

زودی در رومانی هم به نمایش گذاشته می شود.
عباس رافعی کارگردان سینما در گفتگو با  درباره اکران 
فیلم سینمایی »فصل فراموشی فریبا« در کشورهای عربی 
گفت: حضور در جشنواره ها می تواند راه را برای ورود به 
بازارهای جهانی باز کند، اما این حضورها نباید مقصد و 
هدف نهایی باشند. جشنواره ها معموال مثل مفصل ها 
و لوالهایی عمل می کنند که آثار را به اکران عمومی، 
صاحبان سینما و پخش کننده ها در کشورهای مختلف 
حضورهای  فرصت  از  باید  هم  ما  و  کنند  می  معرفی 
جشنواره ای برای ورود به بازارهای دنیا و پخش جهانی 

آثار ایرانی استفاده کنیم.
در  فریبا«  فراموشی  »فصل  سینمایی  فیلم  افزود:  وی 
حدود ۸۹ جشنواره جهانی شرکت کرد و بیشترین جوایز 
فنی مثل جایزه تدوین، فیلمبرداری و... را برای سینمای 
ایران به ارمغان آورد در حالی که فیلم های سینمای ایران 
اغلب جایزه های مفهومی مثل جایزه ویژه هیات داوران، 
جایزه ویژه منتقدان را دریافت می کنند و کمتر پیش می 
آید که جوایز فنی بگیرند. البته اگر ما با استانداردهای 
سینمای جهان فیلم بسازیم این اتفاق می افتد و فیلم ما 

به شکل استاندارد وارد چرخه خارجی می شود.

اکران »فصل فراموشی فریبا« 
در کشورهای عربی

کاریکاتور
اینم نوزاد معتاد!

مهدی عزیزی
در حاشیه تولد بیش از 480 نوزاد معتاد در 6 ماهه اول 96.

فراخوان٢بخش ازجشنواره 
تئاتر فجر منتشر شد

هویت  و  »پوستر  بخش  مدیر  اسمی  امیر 
بصری« و مسابقه »عکس«  سی و ششمین 
جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد: امسال بخش 
»پوستر و هویت بصری« شامل سه رویداد و 
مسابقه   رویدادها  از  یکی  بود؛  خواهد  برنامه 
پوستر است که به روال همیشگی، جزییات 
و مقررات آن در فراخوان مشخص شده است 
شده  انتخاب   آثار  از  نمایشگاهی  همچنین 
توسط هیات داوران، برگزار می شود و کتابی 

از آثار برگزیده منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگی های این رویداد افزود: 
برآیند  می بینیم،  تئاتر  روی صحنه   ما  آنچه 
تالِش جمعِی افراد و هنرمندان مختلف است. 
عکس های این بخش که نامش را »بیرون از 
و  پنهان  زوایای  راوی  گذاشته ایم،   صحنه« 
آشکار این فرآیند و ثبت کننده  حافظه  تاریخی 
در  بخش  این  طراحی  دالیل  از  یکی  است. 
با  که  است  تئاتری  عکاسان  به  توجه  واقع 
آن،  تولید  فرآیند  و  نمایش  گروه  در  حضور 
می کوشند با نگاه حرفه ای و خالقانه  خود، این 
لحظات ناب را روایت کنند.اسمی ادامه داد: 
برنامه  دیگر به موضوع هویت بصری در تئاتر 
می پردازد و گفتگو در مورد مباحث پراهمیت 
برندینگ، هویت کالمی و هویت بصری را در 
این  مستمر  دوره   سومین  این  می گیرد.  بر 
مباحث در جشنواره خواهد بود و رویداد آخر 
تئاتر است.وی  تبلیغات  این بخش،  و جدید 
در پایان درباره بخش تبلیغات تئاتر توضیح 
تئاتر  اضافه شدن  با  اخیر  سال های  در  داد: 
و گسترش  تئاتر کشور  فضای  به  غیردولتی 
نحوه   در  رقابت  نمایش ها،  و  سالن ها  کمی 
اطالع رسانی ها و تبلیغات و جذب مخاطبان 

فشرده شده است. 
مهلت ارسال آثار و سایر مقررات و جزییات 
مشخص  فراخوان  در  بخش  این  برنامه های 

شده است.
سایت  در  پوستر  و  عکس  بخش  فراخوان 
قابل   www.fitf.ir آدرس  به  جشنواره 

دریافت خواهد بود.

خبر

ساخته  امضاء‹  بدون  تاریخ،  ›بدون  فیلم 
داوران  هیات  جایزه  جلیلوند  وحید 
فیلم  منتقدان  المللی  بین  فدراسیون 
نوزدهمین  در  را   )FIPRESCI(
جشنواره فیلم براتیسالوا از آن خود کرد؛ 
جشنواره  این  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه 
نیز به ›نوید محمدزاده‹ برای بازی در این 

فیلم اهدا شد.
جوایز  اهدای  و  اختتامیه  مراسم 
فیلم  المللی  بین  جشنواره  نوزدهمین 
›سینما  در  شب  شنبه  سه  براتیسالوا 
در   )KINO LUMIERE( لومیر‹ 
پایتخت اسلواکی برگزار شد و با توجه به 
عدم حضور عوامل فیلم، ›حمیدرضا مدد‹ 
معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
اتریش )اکردیته در اسلواکی( جوایز این 

فیلم را دریافت کرد. 
›بدون  فیلم  کارگردان  جلیلوند  وحید 
تاریخ، بدون امضاء‹ در یک پیام تصویری 
مسئوالن  و  داوران  از  تشکر  ضمن 
کردن  فراهم  برای  براتیسالوا  جشنواره 
این  در  فیلمش  شدن  دیده  فرصت 
از طرف  جایزه  دریافت  گفت:  جشنواره، 
منتقدان همواره بسیار لذت بخش است 

به دلیل اینکه فیلمساز می داند که از نگاه 
دقیق و تیزبین منتقد گذشته و فیلمش 
با تمام جزییات دیده شده است. وی در 
ادامه این پیام تصویری ضبط شده افزود: 
من  صورت  در  چندانی  خوشحالی  اگر 
نیست، عذر من را بپذیرید به دلیل اینکه 
تعدادی  شدم  مطلع  پیش  ساعت  چند 
کشور  غربی  مناطق  در  هموطنانم  از 
متاسفانه جان خود را در حادثه زلزله از 
دست داده اند که برای خانواده های آنها 
برای  را  آرزوی صبر کرده و شب خوبی 

شما آرزو می کنم. 
بهترین  جایزه  که  نیز  محمدزاده  نوید 
بازیگر مرد این جشنواره را دریافت کرد 
دومین  برای  گفت:  تصویری  پیامی  در 
بار است که این جایزه را می گیرم ؛ دو 
سال پیش هم این جایزه را برای بازی در 
فیلم ›ناهید‹ گرفتم و ممنوم از فستیوال، 
دبیر فستیوال و هیات محترم داوران. وی 
افزود: وقتی صبح این خبر را شنیدم نمی 
زیرا  ناراحت  یا  باشم  خوشحال  دانستم 
که  ای  منطقه  در  کشورم  در  قبل  شب 
زادگاه من است منطقه ایالم، کرمانشاه و 
کردستان، زلزله آمد و خیلی از هموطنان 

ماندند و کشته  آوار  زیر  و همزبانان من 
را به جان  این جایزه  شدند. می خواهم 
بازماندگان  و  باختگان  مال  باختگان، 
نوزدهمین  کنم.  تقدیم  تلخ  اتفاق  این 
جشنواره بین المللی فیلم براتسالوا از ۹ 
نوامبر )١۸ آبان( آغاز شده است و تا روز 

پنجشنبه ١۶ نوامبر )۲۵ آبان( ادامه دارد. 
در نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
به  کارگردان  بهترین  جایزه  براتیسالوا، 
فیلم ›خانه  برای  ›سولین یوسف‹ عراقی 
بدون سقف‹ محصول آلمان، عراق و قطر 

تعلق گرفت. 

اهدای دو جایزه مهم به فیلم »بدون تاریخ ، بدون امضا«

بر  مبنی  را  خبرهایی  تارانتینو  کوئنتین 
اینکه فیلم جدیدش درباره چارلز منسون 
ایندی  از  تکذیب کرد.به گزارش   است، 
عاشق  که  آمریکایی  کارگردان  وایر، 

ساختن فیلم های جنجالی است ، به نظر 
دیگر  را  منسون  می رسد موضوع چارلی 
باشد  دیده  جنجالی  حد  از  زیاده  خیلی 
جدیدش  فیلم  که  این  کرد  اعالم  زیرا 
درباره این شخصیت باشد شایعه ای بیش 

نیست.
مبنی  شد  منتشر  شایعاتی  امسال  اوایل 

بر این که تارانتینو روی پروژه ای درباره 
کار  گروهش  و  قاتل  منسون  چارلز 
آن  همه  می رسد  نظر  به  اما  می کند، 

شایعه ها اکنون بی مورد باشند.
این  شدن  ساخته  تارانتینو  حال  این  با 
فیلم را تکذیب نکرد و تنها به این اکتفا 
فیلم  موضوع  شخصیت  این  که  کرده 

می تواند   ١۹۶۹ سال  اما  نیست،  او 
همچنان موضوع اصلی فیلم وی باشد.

گفته شده اعضای گروه منسون می توانند 
همین  در  و  باشند  فیلم  موضوع  هنوز 
حال از جذب چهره هایی چون برد پیت، 
به  ال جکسون  و ساموئل  رابی  مارگوت 

عنوان بازیگران فیلم یاد شده است. 

فیلمی درباره
 »چارلز منسون« نمی سازد


