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به گزارش زمان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه 
رسیدگی به بخش درآمدی الیحه بودجه 9۷، با تصویب جدول 
جریمه سربازان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه 

3طبق سنوات گذشته عمل کرد.

 جریمه سـربازان غائب

 مشخص شد
به گزارش زمان، دبیر دهمین کنگره استروک ایران با اشاره به 
اینکه در هر 10 دقیقه بعد از سکته مغزی فرد 2 میلیون سلول 
عصبی از دست می دهد، گفت: تشخیص درمان به موقع این 

بیماری در نجات جان آن بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش زمان، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، محمدباقر 
نوبخت در نشست خبری در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: 
دولت در چارچوب ثبات بخشی به بازار ارز و رسیدن به قیمت 

معقول تالش می کند. 5

جوانان ایرانی ۷ برابر متوسط 

جهانی سکته می کنند

 مغایرت افزایش نرخ ارز

 با سیاست های دولت
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 ناهمخوانی مصرف سوخت کشور
 با استاندارد جهانی

2

روحانی:افزایش نرخ ارز دالیل روانی و تبلیغاتی دارد

آمریکا فرصت مذاکره با ایران را از دست داد 

سرمقاله

 ایده تا عمل
 در گفت وگوی ملی

نگاه روز

 پیامد افزایش تعرفه ها
 بر اقتصـاد

 جهانگردی یعنی تجربه های
 جدید و هیجان  انگیز

عوامل خارجی، مالحظات داخلــی، لزوم انجام 
اصالحــات فــوری و بازخوانی دوبــاره مفهوم 
پراکندگــی و یا تمرکز قدرت، ســبب شــده تا 
جریان هــای سیاســی "گفت و گــوی ملی" را 
به عنوان راهکاری مؤثر برای برون رفت کشــور 
از مشکالت جاری مورد توجه دوباره قرار دهند.

نیست که گفت و گو در هر جامعه در حال نوسازی 
امری مثبت و تدبیری الزم اســت، اما مهم تر از 
آن اهداف و نتیجه ای اســت کــه می تواند همه 
طرف ها را به انجام ایــن گفت وگو ترغیب کند.

گفت وگوی ملی به عنــوان ایده ای تاریخی هراز 
 گاه و بنابر ضرورت های زمانی از سوی کنشگران

 سیاســیـ  به ویژه اصالح طلبانـ  پیشنهاد شده 
اما به رغم بازار گرمی آن، بنا به برخی مالحظات 

و منافع، فراموش شده است.

8

2 جالل خوش چهره

7 یلدا راهدار

 اشتغال مولد و مبارزه با فقر مطلق؛ دو هدف اصلی دولت
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وزیر اقتصاد خبر داد:

 افزایش ۷ درصدی رشد اقتصادی کشور

 تاکید بر حضور حداکثری مردم
٢٢ بهمن در راهپیمایی 

نسترن کیوان  پور

 صادرات  14میلیون بشکه ای میعانات گازی 
از پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از ثبت رکورد 
جدیــد در پهلودهی نفتکش هــا و بارگیری میعانات 
گازی در پارس جنوبی خبر داد و گفت: 14 میلیون و 
400 هزار بشکه میعانات گازی در دی ماه سالجاری 

به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســید پیروز موســوی 
دیروز سه شنبه در سخنانی اظهار داشت: با پهلودهی 
27 فروند نفتکش در گوی های شــناور پارس جنوبی، 
بارگیری میعانات گازی بــه مقدار 16 میلیون و 430 
هزار بشــکه و بارگیری همزمان سه فروند نفتکش در 
گوی های شــناور 1، 2 و 3 در دی ماه امســال، پس 
از 15 ســال رکورد جدیدی ثبت شد.وی ادامه داد: از 
این مقــدار، 14 میلیون و 400 هزار بشــکه میعانات 
گازی به کشــورهای مختلف صادر شد.موسوی گفت: 
همچنین در دی ماه امســال، 3میلیــون و 300 هزار 
بشــکه به پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
و 5 میلیــون و 200 هزار بشــکه نیز به پتروشــیمی 
نوری )برزویه( ارسال شد.مدیرعامل شرکت پایانه های 
نفتی ایران بر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت نفت 
یادآور شد: حجم عملیات جابه جایی دریایی و خشکی 
میعانات گازی پارس جنوبی در دی ماه امســال از مرز 
2,2 میلیون بشــکه گذشته است.موســوی افزود: در 
حالی که میانگین تعداد نفتکش های بارگیری شده در 
ماه های پیشین امسال، 18 فروند بوده، اما در دی  ماه 

امسال با افزایش 50 درصدی، این تعداد به 27 فروند 
رسید.وی اظهار کرد: میانگین ماهانه بارگیری در 9 ماه 
امســال حدود 13,5 میلیون بشکه بوده، این درحالی 
اســت که در دی  ماه امسال، با رشد 22 درصدی، این 

رقم به 16 میلیون و 430 هزار بشکه رسید.
میــدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین منبع گازی 
جهان اســت که روی خط مرزی مشــترک ایران و 
قطر قرار دارد؛ مســاحت این میدان 9700 کیلومتر 
مربع است که ســهم متعلق به ایران 3700 کیلومتر 
مربع وسعت دارد.ذخیره گاز این بخش از میدان 14 
تریلیون مترمکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشــکه 
میعانات گازی اســت که هشت درصد کل گاز دنیا و 
نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود.

تولید گاز از 10 فاز نخســت پارس جنوبی در ســال 
1392، نزدیک به 285 میلیون متر مکعب بود که این 
میزان با بهره برداری از 11 بخش جدید پارس جنوبی 
به 540 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

میعانــات گازی پارس جنوبــی از طریق گوی های 
شناور )SPM( مستقر در ســواحل عسلویه و سایر 
محصوالت از جمله پتروشــیمی از طریق اسکله های 
موجود در منطقه پارس جنوبی، صادر می شود.میزان 
صادرات نفت و میعانات گازی کشور اکنون به حدود 
2,6 میلیون بشکه در روز رسیده که یک چهارم آن به 

اروپا صادر می شود. رئیس دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
با اشاره به نقش کلیدی طرح اشــتغال خانگی برای جلوگیری 
از مهاجرت روســتائیان و شــهرهای کوچــک، گفت: ظرفیتی 
که توســط این طرح در راســتای حل نیازها، ایجــاد بازار کار، 
فراهم سازی درآمد مناسب و شغل پایدار فراهم می شود، می تواند 

مانع مهاجرت روستائیان و ساکنان شهرهای کوچک شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهناز امامدادی  طارمی با اشاره 
به اینکه در طرح اشتغال خانگی تأکید بر فعالیت های پشتیبان 
و تعاونی است، اظهار کرد: تالش می شود تا از ظرفیت تعاونی ها 
و ســازمان های مــردم نهاد برای احیاء مشــاغل خانگی و ُخرد 
پایدار اســتفاده کرد.وی با بیان اینکه بانوان بیشترین جمعیت 
فعال در حوزه مشــاغل ُخرد و خانگی هســتند، افزود: در طرح 
اشتغال خانگی تفاوتی در جنســیت وجود ندارد و تمامی افراد 

با هر ایده و توانی می توانند در این طرح ســهیم باشــند.رئیس 
دبیرخانه ستاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با اشاره 
به اینکه در طرح توسعه اشتغال توسعه پایدار روستایی و عشایر 
پیش بینی شده است که 10 درصد برای مشاغل ُخرد و خانگی 
تخصیص یابد، تصریح کرد: مشــاغل خانگی با هدف ساماندهی 
و حمایت از مشــاغل خانگی و کوچک طراحی شــده که در آن 
تالش می شود آنچه که هست، تثبیت، شغل های موجود حمایت 
و مشــاغل جدید نیز ایجاد شــود.وی با ذکر اینکه ذاتاً ماهیت 
طرح به گونه ای اســت که اشــتغال جدید و پایدار را به همراه 
دارد، خاطرنشــان کرد: الگوی توسعه مشاغل خانگی و خرد در 
هشــت استان پایلوت انجام خواهد شــد که در راستای احیای 
رشته های منسوخ شده، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 

موجود اجرایی خواهد شد.

نقش طرح اشتغال خانگی در مهاجرت معکوس روستائیان

 افزایش ۷ درصدی
 رشد اقتصادی کشور

وزیر اقتصاد: افزایش رشــد اقتصادی امســال کشــور با احتساب 
درآمد های نفتی 6.5درصد و بدون احتساب آن 7درصد است.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مسعود کرباسیان گفت: این 
رشــد پارســال 12ونیم درصد بود و امیدواریم این استمرار ادامه 
داشته باشــد و تا پایان سال به رشد اقتصادی کشور افزوده شود.

وزیــر اقتصاد همچنین از افزایش بیــش از 70درصدی تخصیص 

بودجه عمرانی نسبت به پارسال خبر داد و گفت: بدهی های دولت 
کاهش یافته و با اختصاص 12هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح 
های اشتغال زا که باید دو ساله به نتیجه برسد ، افق روشنی پیش 
روی ماست.کرباسیان همچنین با بیان اینکه بازار سرمایه خارجی 
ایران با بالغ بر 30میلیارد دالر منابع خارجی و خط اعتباری فعال 
است، افزود: از این رقم 12میلیارد دالر گشایش اعتبار شده، پروژه 
های آن تعریف، ماشین آالت آن وارد و منابع مالی آن تامین شده 
اســت.وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امســال با اختصاص هفت 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در کشور موافقت شده است.

به گفته وی، در بخش منابع داخلی هم 12هزار میلیارد تومان وام 
اشتغال و 20هزار میلیارد تومان نیز کمک بانکی انجام شده است.

کرباسیان گفت: در بازار سرمایه به شاخص 90هزار میلیارد تومان 
نزدیک شده ایم.

مدیرعامل فرابورس ایران می گوید رویداد فین استارز 2018 از هفته 
آینده آغاز و برگزیدگان آن در آخرین روز نمایشگاه بورس، بانک و 

بیمه معرفی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر هامونی درباره فین استارز 2018 
و برنامه های فرابورس گفت: ما احتماال در هفته آینده افتتاحیه فین 
استارز را خواهیم داشت و در عین حال فرآیند و رویداد دو سه ماهه 
فین استارز را شروع خواهیم کرد.وی افزود: همه استارت آپ ها در حوزه 
فین تک می توانند در این رویداد ثبت نام کنند. این استارتاپ ها در سه 
ماه آینده داوری می شوند و در روز اختتامیه که آخرین روز نمایشگاه 

بانک، بورس و بیمه است، برندگان فین استارز معرفی خواهند شد.
مدیرعامل فرابورس تاکید کرد: در آن اختتامیه از فعاالن فین استارز 
در دوره های قبل یعنی فین استارز 2016 تا فین استارز 2017 تقدیر 
اینها  که  شنید  خواهیم  خودشان  زبان  از  و  آورد  خواهیم  عمل  به 
چه کسانی بودند. این می تواند به توسعه و فرهنگ سازی این بخش 
کمک کند.هامونی در پاسخ به این که آیا این استارت آپ ها میان مردم 
است؛   کار تخصصی  شناخته شده هستند، گفت: چون »فین تک« 

باید بشناسند. این  آنها را  بانک ها، بیمه ها و بورس و نهادهای مالی 
ها مثل استارت آپ های حوزه حمل و نقل نیستند که تمام مردم آنها 
را بشناسند. اینها معموال B TO B هستند و شرکت های فعال در 

بازارهای مالی فین تک ها را می شناسند.
فین استارز، یک رویداد استارتاپی مالی است. در این رویداد صاحبان 
صندوق های  و  سرمایه گذار  فرشتگان  شتاب دهنده ها،  استارتاپ ها، 
سازنده ،  دیالوگ  شبکه سازی،  برای  مجالی  جسورانه  سرمایه گذاری 
معرفی ایده ها و فرصت آفرینی در فضایی تعاملی پیدا می کنند.مسابقه 
فین استارز فرصتی برای فرصت سازی است. در این مسابقه فرصتی 
فراهم می آید تا با صاحبان ایده ها با هم به رقابت بپردازید. این رقابت 
تعامل هدف مند و سازنده با شتاب دهنده ها، صندوق های سرمایه گذاری 

جسورانه و فعاالن حوزه سرمایه گذاری را فراهم می کند. 
همچنین موجب یادگیری، شناسایی و بررسی چالش ها و روندهای 
می  جهانی  اقتصاد  در  اثرگذار  و  نوظهور  صنعت  این  در  مطرح 
حوزه  در  برتر  نوآوری های  معرفی  و  شناسایی  مانند  شود.مواردی 
تکنولوژی های مالی، جذب سرمایه و تعامل موثر و کارآمد صاحبان 
ایده های برتر و کارآمد با سرمایه گذاران، ارائه مشاوره به شرکت های 
نوپا، صاحبان ایده و شرکت های دانش بنیان، معرفی نیازهای صنعت 
مالی کشور و ایجاد فضای رقابتی بین استارتاپ ها و نهادهای متولی 
در حوزه مالی کشور و ترویج و فرهنگ سازی برای  معرفی ظرفیت 
های بازار سرمایه های بابت تامین مالی از اهداف این رویداد معرفی 

شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد:

آغاز فین استارز ۲۰۱۸ از هفته آینده

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از ذخیره 
پرتقال و 20 هزار تن  از 40 هزار تن  بیش  سازی 
عید  شب  میوه  تامین  برای  مرغوب  درختی  سیب 

امسال خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدعلی طهماسبی 
با این میزان ذخیره سازی برای تامین و  اظهار کرد: 
پایانی سال هیچ محدودیتی  روزهای  در  میوه  توزیع 
تن  میلیون   5 از  بیش  تولید  از  همچنین  نداریم.وی 
اظهار  و  داد  مرکبات طی سال جاری در کشور خبر 
است.وی  پرتقال  تن  میلیون  میزان 2,8  این  از  کرد: 
سطح باغ های کشور را 2,8 میلیون هکتار برآورد کرد و 
افزود: از این سطح20 میلیون تن محصوالت باغی و 2 
میلیون تن نیز محصوالت گلخانه ای و صیفی برداشت 

و روانه بازار مصرف می شود.
به  درختی  سیب  تن  هزار   400 صادرات  از  وی 
کشورهای هند، عراق و پاکستان در نیمه دوم امسال 
خبر داد و گفت: طی این مدت افزون بر 120 تن پسته 
به 70 کشور صادر شده است. و مغزپسته و زعفران 

 79 خسارت  به  اشاره  با  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 
هزار میلیارد ریالی خسارات بالیای طبیعی به بخش 
این خسارت ها در  کشاورزی طی سال جاری گفت: 
بوده  شیالت  و  طیور  دام،  باغی،  زراعی،  های  بخش 
است.طهماسبی، 45 درصد از خسارت ها را در بخش 

باغ ها، 5 درصد منابع طبیعی، 7  زراعت، 26 درصد 
مابقی در بخش دام  درصد آب و خاک و 17 درصد 
و طیور و شیالت گزارش شده است.وی تغییر الگوی 
کشت در امور باغی در دولت تدبیر و امید را یادآور شد 
و توضیح داد: با توجه به تشدید خشکسالی طی چند 
سال گذشته، کشت نهال های مثمر و داروهای گیاهی 
پرسود )کم آب بر( در استان های لرستان، کهگیلویه و 
بویراحمد، فارس و دیگر نقاط کم بارش کشور با اولویت 

در دستور کار است.

ذخیره سازی 60 هزار تن میوه شب عید
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ایده تا عمل در گفت وگوی ملی
*جالل خوش چهره

عوامــل خارجی، مالحظات داخلی، لزوم انجام اصالحات فوری و 
بازخوانی دوباره مفهوم پراکندگی و یا تمرکز قدرت، سبب شده 
تا جریان های سیاســی "گفت و گوی ملی" را به عنوان راهکاری 
مؤثر برای برون رفت کشور از مشکالت جاری مورد توجه دوباره 
قرار دهند.نیســت که گفت و گو در هر جامعه در حال نوســازی 
امــری مثبت و تدبیری الزم اســت، اما مهم تــر از آن اهداف و 
نتیجه ای است که می تواند همه طرف ها را به انجام این گفت وگو 
ترغیب کند.گفت وگوی ملی بــه عنوان ایده ای تاریخی هراز گاه 
و بنابر ضرورت های زمانی از ســوی کنشگران سیاسی ـ به ویژه 
اصالح طلبانـ  پیشــنهاد شــده اما به رغم بازار گرمی آن، بنا به 
برخــی مالحظات و منافع، فراموش شــده و یــا از اولویت همه 
طرف ها خارج شــده اســت. همین مهم عنصر زمان را به عنوان 
فرصت طالیی در خدمت به تحکیــم توافق عمومی بالموضوع؛ 
حتی به طرزی خطرناک از دســت رفته نمایانده است. براساس 
ضرب المثل قدیمی که ماهی را هروقت از آب بگیرم، تازه است، 
ایده گفت وگوی ملی، هنوز تازه است و می توان از آن در خدمت 
به تحکیم سیاســی و اجتماعی مطابق با منافع عمومی بهره مند 
شــد. اما شرط این کار، نخســت توافق همه طرف های رقیب در 
هرم قدرت از یکســو و نیز جلب اعتماد عمومی از ســوی دیگر 
خواهد بود.اگرچه اصالح طلبان این بار نیز به سیاق گذشته مبتکر 
انجام گفت وگوی ملی هســتند، ولی چگونگی انجام آن را برای 
افکار عمومی روشــن نکرده اند. به عبــارت دیگر این ایراد جدی 
بر کارنامه جریان اصالح طلب در دو دهه گذشــته وارد است که 
عموماً ایده های خود را به شــکل کلی و بدون تبیین مختصات، 
اهداف، ابــزار و نتایج آن بیان کرده اند. بدتر اینکه برای ایده های 
خود مصداق های روشــن و پافشــاری در تعمیق آن نداشته اند. 
همین مهم سبب شــده تا در بزنگاهی چون اکنون که ضرورت 
گفت وگو صد چندان اســت،  در وهله نخســت با برخی تردیدها 
در فهم افکار عمومی روبرو شوند.اصالح طلبان در همه سال های 
گذشــته گفته اند که چه ایده هایی الزم اســت اما در اینکه برای 
تحقق آنها باید از چه چیز پرهیز شــود، منفعالنه عمل کرده اند. 
همین مهم وضعی را به وجود آورده که در واقعی ترین برآورد، نه 
به نفع اکثریت برنده و نه اقلیت بازنده انتخابات ســال های اخیر 
است. ایده گفت و گوی ملی نمی تواند تنها به عنوان ابتکاری برای 
برون رفت از وضعی باشــد که عوامل بیرونــی و دورنی آنهم در 
بزنگاه کنونی موجب آن است، بلکه این انتظار می بایست در همه 
زمان های از دســت رفته، در چارچوب یک مطالبه جدی قوام و 
ثبات می یافت. این گالیه از آن روســت که ایده ها و اولویت های 
اصالح طلبانه در فرایند زمان، دســتخوش تغییر شد و نتوانست 
به گونه الزم به عنوان خواســت عمومی در همه طبقات و بدنه 
اجتماعی تعمیم یابد.اکنون همه عواملی که سبب شده تا باردیگر 
گفت وگوی ملی به عنوان امری الزم مورد توجه قرار گیرد، واقعی 
اســت ولی شــرط کافی در این امر، ایجاد باوری است که قادر 
شود اعتماد عمومی را به آن در چارچوب ایده ای دنباله دار جلب 
کند. در این صورت شــاهد همســویی عمومی با این ایده و نیز 
ایجاد توافق عمومی برای برون رفت از مشــکالت و خنثی کردن 
تهدیدهایی خواهیم بود که ثبات اجتماعی را نشان گرفته است.
Albrz.payam@gmail.com

 کشف تعدادی دستمال  مرطوب آغشته به
 مواد مخدر

 قائم مقــام دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر از کشــف تعداد 
محدودی دســتمال مرطوب آغشته به مواد مخدر توسط پلیس 

مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور خبر داد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا،  علی مویدی در حاشــیه 
دوازدهمین جشــنواره سراســری انتخاب و معرفــی آثار برتر 
مکتــوب در زمینه مبارزه با مواد مخــدر و روانگردان در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه کشف تعداد محدود دستمال آغشته به 
مواد مخدر حکایت از گســترش و حجم باالی آن ندارد گفت: 
ممکن اســت این مواد به شــکل محدود به وسیله مسافران به 

کشور وارد شده باشد.
وی در ادامــه با تاکیــد بر اینکه مردم باید نســبت به این مواد 
هوشمندانه عمل کنند، افزود: این مواد در ایران تولید نمی شود. 
با این وجود مردم باید در قبال این مواد از خود و خانواده شــان 
مراقبت کنند.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه بر اســاس آخرین هماهنگی ها در حوزه کشف ماده مخدر 
گل بــا هر گونه تولید این ماده چه در حجم زیاد و چه در حجم 
کم به شــدت برخورد خواهد شد، اظهار کرد: مردم می توانند هر 
گونــه اطالعات در خصوص تولید این مــاده را در اختیار پلیس 
مبارزه با مواد مخدر قرار دهند.وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه 
و مقابله ای صورت گرفته برای مبارزه با تولید مواد مخدر صنعتی 
جدید مانند گل اظهــار کرد: ماموران نیروی انتظامی در صورت 
کشف این مواد با استفاده از مجوزهای قضایی وارد عمل شده و به 

شدت مانع رشد و توسعه کشت این مواد خواهند شد.
مویدی با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تنهایی در حوزه 
سیاســتگذاری، هدفگذاری و اجرایی عمل کننده نیست ادامه داد: 
ستاد مبارزه با مواد مخدر مجموعه ای از دستگاه هایی است که در 
قانون از آنها نام برده شده است. مقام رهبری در این حوزه گفته اند 
توقع بر این است که همه دستگاه ها به وظایف شان به درستی عمل 
کنند. ما نیز کم کاری و سهل انگاری دستگاه ها را منعکس خواهیم 
کرد.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به توفیقات 
به دســت آمده در چهار دهه گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
تصریح کرد: یکی از اقدامات خوب نظام راهکارهایی بوده است که 
در این حوزه به کار برده اســت. با این وجود حوزه مواد مخدر یک 
پدیده جهانی است. همانطور که در نشست روسیه مطرح شد دنیا 

در عرصه مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نداشته است.
مویدی در ادامه از احصاء پروتکل های پیشــگیری و درمان اعتیاد 
خبر داد و افزود: اگرچه در عرصه مقابله در چهار دهه اخیر توفیقات 
خوبی به دست آورده ایم اما باید تالش خود را افزایش دهیم تا نقطه 
نظرات رهبری و مســئولین نظام محقق شــود. در حال حاضر در 
کشــور با جهل و دانش در حوزه اعتیاد مواجه هستیم.وی در ادامه 
تصریح کرد: ما موظف هستیم تا جهل در حوزه اعتیاد را تبدیل به 
دانش کنیم تا مردم در حوزه اعتیاد با آگاهی به سمت مواد مخدر 
تمایل پیدا نکنند. بــه عبارتی دیگر باید راهکارهایی را ارائه دهیم 
که چگونه مردم معتاد نشوند چرا که در صورت ابتالی شهروندان 
بــه اعتیاد باید هزینه های چند برابــری را پرداخت کنیم. رویکرد 
نظام در حال حاضر متمرکز بر حوزه پیشــگیری از اعتیاد اســت. 
این رویکرد در حال حاضر با اســتفاده از راهکار اجتماعی شدن در 

حال تحقق است.

 تاکید بر حضور حداکثری مردم
 در راهپیمایی ٢٢ بهمن

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکایی ها 
وقتی دیدند در عراق و ســوریه داعــش و گروه های 
سازمان یافته تروریستی جایگاه و سرزمین تصرفی را 
از دســت دادند، آنان را به طرق مختلف به افغانستان 
منتقل می کنند و ما شــاهد انفجــار، ترور و جنایات 
جدیدی در افغانســتان هســتیم.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، سرلشکر محمد باقری با تاکید بر اینکه 
آمریکایی ها بهانه حضورشان در منطقه جنوب غرب 
آســیا را وجود تنش می دانند، گفــت: اگر منطقه ما 
منطقه آرامی باشد قاعدتا باید آنان ارتش خود را جمع 
کنند و بروند و کشــورهای منطقه خودشــان امنیت 
منطقه را تامین کنند.وی افــزود: آمریکایی ها وقتی 
دیدند در عراق و ســوریه داعش و گروه های سازمان 
یافته تروریستی جایگاه و سرزمین تصرفی را از دست 
دادنــد، آنان را به طرق مختلف به افغانســتان منتقل 
می کنند و ما شــاهد انفجار، ترور و جنایات جدیدی 
در افغانستان هستیم.باقری با بیان اینکه اعتقاد داریم 
این توطئه آمریکایی ها در حال توســعه است و ملت 
افغانستان، دست در دســت هم با آن مقابله خواهند 
کرد، گفت: ان شــاءاهلل شاهد آن باشیم که هیچ یک از 
گروه های تروریستی و دست نشانده آمریکا در منطقه 
حضور نداشــته باشــند.وی در پایان با تاکید بر لزوم 
حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: 
22 بهمــن میثاق ملی همه ملت ایران از تمامی گروه 
ها و سالیق درون نظام است و هرکسی که جمهوری 
اســالمی را پذیرفته و آن را به جان خریده و به قانون 
اساسی رای داده است و پای نظام ایستاده با حضور در 
راهپیمایی 22 بهمن به دشمنان پیام می دهد که ملت 
ایران  یک ملت متحد و یکپارچه در پیشــبرد اهداف 

انقالب و مقابله با تهدیدات دشمن است.

 دیدگاه منفی
 ۸۰ درصد ایرانی ها به ترامپ

بر اســاس نتایج یک نظرسنجی بیش از 80 درصد از 
شهروندان ایرانی دیدگاهی منفی درباره دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا دارند.بــه گزارش زمان به نقل 
ازصداوســیما، بر اساس نتایج یک نظرسنجي بیش از 
80 درصد از شهروندان ایراني دیدگاهی منفی درباره 
دونالــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارند.بر اســاس 
نتایج نظرســنجي موسسه گالوپ از شهروندان ایراني 
که به روش مصاحبه تلفني صورت گرفته اســت، 81 
درصد از شهروندان ایراني نسبت به »دونالد ترامپ« 
دیــدگاه منفي دارنــد و فقط 13 درصد از  ســوال 
شــوندگان نظر مثبت داشته اند.شش درصد از سوال 

شوندگان نیز گفتند هیچ نظری ندارند.

حذف مصوبه ممنوعیت افزایش 
تعرفه و عوارض در سال آینده

سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه: مصوبه 
ممنوعیــت افزایش تعرفه، عــوارض و بهای خدمات 
دستگاه ها در سال آینده حذف شد.به گزارش زمان 
به نقل ازخانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد در تشریح 
آخرین مصوبات کمیســیون تلفیق بودجه سال 97 
افــزود: پیش از این کمیســیون تلفیق در مصوبه ای 
در تبصره 6 مقرر کرده بود تمام دستگاه های اجرایی 
موضــوع مــاده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری 
و ماده 29 قانون برنامه ششــم و شــوراهای اسالمی 
شهر و روستا مکلفند به گونه ای اقدام و نظارت کنند 
که در ســال 97 تعرفه و عوارض و بهای خدماتی از 
جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی، درمانی 
و دریافتی پزشــکان و مهندســان نظام مهندســی 
ساختمان و کشاورزی، وکال و کارشناسان دادگستری 
و نظــام دامپزشــکی و امثــال آنها افزایــش نیابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس 
شــورای اســالمی گفت: در این مصوبه آمده بود که 
افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط 
دستگاه ها و نهادهای مذکور به هر نحو ممنوع است.

یوســف نژاد ادامه داد: در آخرین جلســه کمیسیون 
تلفیق این موضوع مورد بحث قرار گرفت که انجمن 
های تخصصی همانند نظام مهندســی ساختمان و 
نظام مهندســی کشــاورزی و همچنین کارشناسان 
دادگســتری، وکال و نظام دامپزشــکی و پزشــکان 
براساس شــرایط خاصی که در اساســنامه و قانون 
خاص آنها مشــخص شــده درباره قیمت ها و تعرفه 
ها اظهارنظر کنند.وی یادآور شد: با بررسی هایی که 
در کمیسیون تلفیق قرار گرفت و با توجه به در نظر 
گرفتن شــرایط اجرایی و اجتماعی این موضوع و با 
توجه به اینکه حدود 1200 شــهر و 35 هزار روستا 
مشــکالتی برای اجرای این موضوع وجود داشــت، 
لذا با توجه به شــرایط انجمن های شناسنامه دار و با 
مذاکراتی که انجام شد به این دلیل که این تشکل ها 
اختیار کافی برای افزایش یا کاهش تعرفه را دارند و 
اینکه این موضوع در قوانین دیگر تامین شــده، این 
بند الحاقی از متن الیحه بودجه حذف کرد.سخنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 تصریح کرد: تالش 
کمیســیون تلفیق این اســت که با هرگونه افزایش 
تعرفه عوارض و مســائل اینچنینی که سبب افزایش 
قیمت به هر صورت می شود مخالفت شود اما انجام 

چنین کاری در مجموع به نفع جامعه است.

اخبار

سرمقاله

 طمع ورزی
 بردگی همیشگی است

کالمامیر

رئیس جمهور گفت: در بودجه ســال 97 به 
اشــتغال مولد و مبارزه بــا فقر مطلق توجه 

عمیق کرده ایم.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، آقای 
روحانــی در آغاز نشســت خبــری خود با 
نمایندگان رســانه های داخلــی و خارجی، 
ایام مبارک دهه فجر انقالب اســالمی را به 
تمام مــردم ایران که انقــالب را به پیروزی 
رساندند تبریک گفت و به روح امام بزرگوار 
و عظیم الشان انقالب اسالمی و همه شهدای 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس درود فرستاد 
و روزهای حماسه آفرین بهمن 57 را گرامی 
داشت.وی افزود: ملت بزرگ ایران بعد از قرن 
ها که در نظام اســتبدادی پادشاهی در رنج 
و تحقیر بود و ده ها ســال کشور در اختیار 
قدرت های بیگانه بود، مردم تصمیم گرفتند 
تا حاکمیت ملی، عزت، اســتقالل، آزادی و 
پــاک کردن کشــور از انواع فســادها و بی 

عدالتی ها را محقق سازند.
روحانــی درادامه نشســت خبری با اشــاره 
به اینکه ما باید زمان شــناس باشیم افزود: 
اگر زمان خود را نشناســیم شــرایط خود را 
نخواهیم شــناخت و اجرای وظیفه هم برای 
ما ســخت و دشــوار خواهد بود.وی با اشاره 
بــه اینکه دولت دوازدهم عالوه بر ادامه همه 
آرمان های انقالب برای این دولت دو هدف 
مهم را تعیین کرده است گفت: اشتغال مولد 
و مبارزه با فقر مطلق دو هدف مهمی اســت 
کــه آنها را دنبال خواهیــم کرد و در بودجه 
ســال 97 به این دو اصل توجه عمیق کرده 
ایم.رئیس جمهور افزود: امیدواریم مصوبه ای 
که در اختیار مجلس گذاشــتیم نمایندگان 
مجلــس همان هــدف ما را مراعــات کرده 
باشــند و ما بتوانیم به وعده ای که به مردم 
داده ایم عمل کنیم و عامل آن وعده باشیم.

رییس جمهور همچنین گفت: انقالب بزرگ 
به پیروزی رســید و امروز بعد از 39 ســال 
همچنان شــاهد حضور، مشــارکت، نشاط 
و اســتقامت مردم در برابــر انواع تهدیدها و 
موفقیت های فراوان در عرصه های داخلی و 
خارجی هستیم .روحانی  ادامه داد: هیچ وقت 
نیست که این مردم از اصل آزادی، استقالل، 
حاکمیت ملی، مبارزه با استبداد و استعمار و 
ایستادگی در برابر متجاوزان و مبارزه با فساد 
دســت بردارند.رئیس جمهور تاکید کرد: راه 
همان راه اســت، شیوه ها البته هم در سبک 
زندگی ما و هم در نحوه اداره کشور باید رو به 
تکامل باشد. روحانی گفت: باید نسل جوان 
ما که امروز 70 درصد جمعیت را تشــکیل 
می دهد، افکار نسل جوان و راهی را که آنها 
توصیــه می کنند باید بشــنویم و بپذیریم. 
تنها شنیدن هم کافی نیست. رئیس جمهور 
افزود: جوان ها نمی خواهند ما فقط صدای 
آنها را بشــنویم آنها دارای افکاری هســتند 
دارای ایده هایی هستند دارای خواست هایی 
هستند، دنیای جدید را می بینند پیشنهاد 
و ســخن دارند و ما باید راه پیشنهادی آنها 
را بشــنویم، ببینیم و مطالعه کنیم. روحانی 
گفــت: با آنها به گفتگو بنشــینیم راهی که 
آنها پیشــنهاد می کنند و مســیری را که 
آنها می پســندند باید در اراده و خواســت 
حاکمیت همــواره تأثیرگذار باشــد. رئیس 
جمهور افزود: جوانان هم شنیدن صدایشان 

و هم اثرگذاری فکرشــان و اراده شان را در 
حاکمیت خواســتارند آنهــا اکثریت جامعه 
ما هســتند. وی با بیــان اینکه آن روزی که 
انقالب ما به پیروزی رســید تعداد جوانان ما 
کمتر از 7 میلیون نفر بود؛ 6 میلیون و 600 
هزار جوان داشــتیم گفت: امروز 25 میلیون 
جوان داریم.رئیس جمهور افزود: جامعه آن 
روز ارتباطش با دنیــا، رابطه اش با یکدیگر، 
سطح سواد و معلومات عمومی با امروز بسیار 
متفاوت است.رئیس جمهور گفت : اگر امروز 
نرخ ارز نسبت به هفته های گذشته افزایش 
داشــته نمی تواند دالیل تجاری و اقتصادی 
داشــته باشد نرخ ارز را متعادل نمی بینیم و 

باید به تعادل برسیم.
رئیس جمهور در پاســخ به ســؤالی مبنی 
بــر اینکه در صورت زیر پا گذاشــتن توافق 
هســته ای ازجانب امریکا ایران چه خواهد 
کرد گفت: من بســیار خوشــحالم که آقای 
ترامپ بعد از یک سال که به کاخ سفید رفته 
هنوز نتوانســته آن فریادهایی را که در دوره 
انتخابــات می زد که ایــن توافق را پاره می 
کند انجــام دهد. روحانی افزود: برجام آنقدر 
اســتحکام داشته که این یک ســال بتواند 
مقاومت کند. اما اینکه امریکا چه می کند از 
هر کسی می پرسیم حتی نزدیکان امریکا و 
حتی کشورهای اروپایی آنها هم نمی دانند. 
هیچ کس پیش بینی نمی کند دولت امریکا 
در آینده چه می کنــد نه تنها درباره برجام 
بلکه درباره همه مســائل دنیا و حتی مسائل 
تجاری و آب و هوا. رئیس جمهور با اشاره به 
اصول دولت ایران در مورد برجام خاطرنشان 
کرد: ما بــر مبنای اصول خود ادامه خواهیم 
داد و آغازگر نقض برجــام نخواهیم بود. در 
عین حــال برجام نه خطی به آن اضافه و نه 
خطی از آن کم می شود. روحانی با تأکید بر 
اینکه برجام یک توافق بین المللی است که 
شــورای امنیت نیز آن را تأیید کرده است، 
افزود: برجام تعهد حزب دموکرات نیســت 
بلکه تعهــد دولت امریکاســت بنابراین این 
تعهد پایدار اســت و اگر تخلفی انجام شود 
امریکا اعتبار خود را از دســت می دهد.وی 
افزود: ما برای آینــده پیش بینی های الزم 
را انجام داده ایم و بودن یا نبودن امریکا هم 

تأثیری بر تصمیم ما نخواهد داشت.
رئیس جمهور گفت: سال آینده رقم اشتغال 

نسبت به ســال جاری افزایش خواهد یافت 
در صورتــی که تبصره مــا در برنامه بودجه 
به شکلی که پیشنهاد داده ایم محقق شود.

روحانی در نشست خبری در پاسخ به سوال 
شبکه خبر که پرسید اشتغال یک میلیون و 
33 هزار شغل در کشور در چه بخش هایی 
خواهد بود افزود: این رقم پیش بینی سازمان 
برنامــه و بودجه بر مبنای برنامه ســال 97 
اســت.وی گفت: اشتغال پیش بینی شده بر 
مبنای تبصــره 18 برنامه بوده و منابعی که 
در آن پیش بینی شده است .رئیس جمهور 
افزود: البته تبصره 18 درکمیســیون تلفیق 
تغییراتی کرده و در این برنامه آمده اســت 
کــه از محل درآمد صندوق توســعه و بانک 
ها در چهار ســال 300 هزار میلیارد تومان 
درآمــد حاصل شــود اما تاکنــون درآمدها 
مطابق پیش بینی دولت نبوده است.روحانی 
گفت: در سال گذشته حدود 700 هزار شغل 
ایجاد شــد و تالش ما این است که این رقم 
در ســال جاری افزایش یابد.وی افزود: حتما 
سال آینده رقم اشتغال افزایش خواهد داشت 
اگر تبصره ها به شکلی که پیشنهاد داده شده 

است محقق شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: اینطور نیست که 
اگر امریکا تصمیم گرفته است به ایران فشار 
بیاورد پس به کشــور ما فشار وارد می شود 
البتــه امریکایی ها چنیــن تصمیمی دارند 
اما ما هم قاطعانه مقابلشــان می ایســتیم.

روحانی در ادامه نشســت خبری در پاســخ 
به پرسش خبرنگار رسانه انگلیسی مبنی بر 
اینکه از اخبار و اطالعات آشکار چنین بر می 
آید که سال آینده ســالی پیچیده و سخت 
برای ایران خواهد بود و همه شــواهد حاکی 
اســت طرف امریکایی در پی ناکارآمد کردن 
دولت شماســت افزود: اینکــه امریکا در پی 
ایجاد مشــکل برای ملت و دولت ایران است 
تردیدی نیست؛ اگر در دولت قبلی امریکا هم 
همین بحث مطرح بود امــا همه اتفاق نظر 
دارند دولت کنونی این کشور با تمام توانش 
در پی اخالل اســت امــا باید دید تا چه حد 
توانمند است و آیا می تواند این کار را بکند.

وی گفت: نمونه ای از این اقدام امریکا تبدیل 
کردن موضوع اعتراضات اخیــر در ایران به 
مسأله ای سیاسی و به تصور خودش تبدیل 
آن به مســأله ای بیــن المللی و امنیتی بود 

و آن را به شــورای امنیت کشاند و نخستین 
شکست مفتضحانه دولت این کشور در ارجاع 
این موضوع به این شورا بود که همه کشورها 
بــا او مخالفت کردند و بــه جای آنکه حرف 
های آنان را بشــنوند دربــاره تثبیت برجام 
سخن گفتند.رئیس جمهور تصریح کرد: هیچ 
گاه سابقه نداشته که وقتی کاخ سفید طرحی 
علیه ایران دارد ناچار به دادن ناهار به سفرای 
کشــورهای عضو شــورای امنیت در حضور 
رئیس جمهــور امریکا باشــد، گرچه گاهی 
در انتخابات ســابقه داشــته است که برخی 
کشورها برای کسب رای چلوکباب می دادند 
اما نخستین بار است که می شنویم در کاخ 
ســفید رئیس جمهور چلوکباب می دهد تا 
بتواند در موضوع یمن و بهانه هایی که علیه 
ایران تراشیده اند رای بیاورد.روحانی خطاب 
به خبرنگار انگلیسی تاکید کرد: هیچ عالمتی 
نمی بینیم که سال 97 سال مشکل سیاسی 
برای ما باشد نه مشکل سیاسی و نه منطقه 
ای البته امریکا همواره در عرصه اقتصادی در 
پی تحریم و فشــار بوده و اکنون نیز هست 
ممکن است فشــارها را کمتر یا بیشتر کند 
اما روابط ما با اتحادیه اروپا اکنون از همیشه 
بیشتر اســت. من که به مســائل مربوط به 
روابط ایران و اروپا آشــنا هستم می دانم که 
روابط دو طرف حتی در مقایســه با پیش از 
سال 2005 بهتر است.وی افزود: روابط ما با 
روسیه شــاید بهتر از همیشه و روابطمان با 
چین بسیار خوب است و با بیشتر کشورهای 
منطقه نیز رابطه خوبی داریم. رئیس جمهور 
گفت: مسائل منطقه آنطور که ما می خواهیم 
پیش می رود ما می خواستیم تروریست ها 
زمین گیر شوند و شد و حال انکه امریکایی 
ها ایــن را نمی خواســتند و ناموفق بودند 
چنانکه در سوریه و عراق موفق نشدند اکنون 
نیز طرح هایی برای ســوریه دارند که موفق 
نخواهد بود.روحانــی در پایان این بخش از 
اظهاراتش افزود: چنین نیست که سال آینده 
به علت فشارهای امریکا دچار مشکل خاصی 
شویم فشار آنها ادامه دارد و تدبیر ما نیز در 

برابر آنان ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهــور دربــاره اصرار بــر مذاکره 
درخصوص برجام و کنترل موشــکی ایران 
گفــت: اصرار بر مذاکــره در خصوص برجام 
را نداریم. روحانــی افزود : همانطور که قبال 
درباره برجام تاکید کردم برجام قابل مذاکره 
یا بازنویســی نیســت یک توافقی است که 
بعد از 30 ماه نوشــته شــد و به امضا رسید 
و شورای امنیت ســازمان ملل متحد بر آن 
مذاکره را تاکیــد کرد و در حال حاضر هیچ 
معنایی نــدارد که مجــدداً درخصوص این 
موضوع مذاکره کنیــم. وی گفت: اما درباره 
امکانات دفاعی به هر چیزی که نیاز داشــته 
باشــیم برای دفاع از خود به آن اهمیت می 
دهیم و ما در برابر دنیا تعهد داریم تا امکانات 
دفاعی خود را برای دفاع از خود تامین کنیم 
و ما نیز دنبال ســالح به خاطر دنیا نیستیم 
بلکــه به خاطر فتوای رهبــری آن را تامین 
می کنیم.وی افزود: تامین ســالح و موشک 
برای کشتن افراد دیگر کشورها ضداخالق و 
ضدشــرع است و ما آن را انجام نخواهیم داد 
آنچه را ایران به آن نیاز دارد تامین و استفاده 

خواهیم کرد.

روحانی:افزایش نرخ ارز دالیل روانی و تبلیغاتی دارد

  آمریکا فرصت مذاکره با ایران را از دست داد 

 نماینده ولی فقیه در ســپاه تصریح کرد: شــرط رهبری و 
شریعت جزو شروط الزم یک انقالب الهی است، ولی شرط 
کافی آن مردم اســت یعنــی باید مردم باشــند تا انقالب 
تداوم پیدا کند همراهی مردم نباشــد هیچ انقالبی استمرار 
نمی یابد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســالم 
والمسلمین علی ســعیدی نماینده ولی فقیه گفت : اگر ما 
نگاهی به انقالبهای عالم داشته باشیم بعضی ها تک محوری 
، یا برمبنای آزادی خواهی هستند مانند انقالب کبیر فرانسه 
، یــا اقتصادی مانند انقالب اکتبر شــوروی و یا بدون هدف 
صرفا سیاسی هستند. در صورتیکه انقالب جمهوری اسالمی 
ایران همه جنبه ها را داراست و تحقق بخش اهداف گسترده 

و متعددی بوده است .
وی افزود :  اگر انقالب ها را بخواهیم دسته بندی کنیم باید 
گفت که نخست انقالب های ناموفق است ، دوم انقالب هایی 

که به ثمر رسیده اند ولی تداوم پیدا نکرده اند و به انحراف و 
سقوط کشیده شده اند و سوم انقالبهای موفق که با چالش 
رو به رو شــده اند مثل انقالب کبیر فرانسه و اما نوع چهارم 
که انقالب کامل اســت ، انقالبی که با همه ابعادش حضور 
پیدا کرد و اســتمرار هم یافت، و در چهل ســالگی انقالب 
اسالمی باید اعتراف کرد که تا امروز کامل ترین انقالب است 
. نماینده ولی فقیه با اشــاره به ارکان الزمه تشکیل دهنده 
یک انقالب الهی گفت : شــروط الزم برای پیروزی و تداوم 
یک انقالب بر مبنی دین ســه رکن است : 1-رهبری الهی 
2-شریعت الهی 3- مردم ، که شرط اول و دوم جزو شروط 
الزم می باشد ولی شرط سوم جزو شروط کافی است ، یعنی 
باید مردم باشــند تا انقالب تــداوم پیدا کند  . چون که اگر 
همراهی مردم نباشــد اســتمرار نمی یابد . وی با اشاره به 
سخن شهید مطهری که می فرماید قدرت بیرونی به همراه 

قوت درونی که با هم ترکیب شوند منجر به اقتدار می شود 
گفت : المؤمن کالجبل الراسخ. ما باید مؤمن مثل آهن تربیت 
کنیم و آن وقت موشــک در اختیارش قرار دهیم و در مورد 

حکومت هم همین جور است.

ابید مردم ابشند ات انقالب تداوم پیدا کند
نماینده ولی فقیه در سپاه:

استراتژی اتمی پنتاگون و 
امکان سنجی تکرار جنگ سرد

المللی آمریکای ترامپ به سوی  با وجود مخالفت های بین   
رود.  می  پیش  به  ای  هسته  های  زرادخانه  سازی  متنوع 
آزمایشات و فعالیت های اتمی دولت جدید ایاالت متحده این 
پرسش را به ذهن متبادر می سازد که آیا جهان شاهد جنگ 

سرد دیگری خواهد بود؟
جدید  جمهوری  رییس  آمدن  کار  روی  با  ایرنا،  گزارش  به 
آمریکا نگاه مقامات کاخ سفید به تحوالت بین المللی سویه ای 
تهاجمی تر به خود گرفته که در استراتژی اتمی اخیر این کشور 
مشهود است. »دونالد ترامپ« رییس جمهوری تازه کار آمریکا 
را  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  کلی  راهبرد  پیش  چندی 

اعالم کرد و به تازگی نیز از استراتژی اتمی خود پرده برداشت.
در دکترین اتمی دولت ترامپ که سیزدهم بهمن ماه منتشر 
شده، آمده است: » برای مقابله با روسیه، زرادخانه اتمی آمریکا 
تنوع بیشتری پیدا می کند و بمب های هسته ای کوچک تر تولید 
خواهد شد.« در بخش هایی از این راهبرد به کشورهای هدف 
از جمله روسیه، چین، کره شمالی و ایران اشاره شده و مقابله 
با مسکو در اولویت قرار گرفته است .برخی دولتمردان آمریکا 
و  تبعات  بار  زیر  از  تا  اند  پرداخته  دلیل  ارائه  به  باره  این  در 
نمونه  عنوان  به  بکاهند  آمریکا  اتمی  قدرت  افزایش  انتقادات 
»جیمز ماتیس« وزیر دفاع آمریکا در موضع گیری خود بحران 
شبه جزیره کریمه و تهدیدات هسته ای علیه ایاالت متحده را 
مطرح کرد که اولی در ارتباط با روسیه و دومی به اختالف با 
کره شمالی اشاره داشت. از طرفی ترامپ هم برای کاستن از 
اعتراضاتی که بعدها متوجه استراتژی وی خواهد شد، تاکید 
را  هسته ای  سالح های  از  استفاده  امکان  استراتژی  این  کرد: 

کاهش خواهد داد و در عین حال، بازدارندگی در برابر حمالت 
علیه آمریکا و متحدان و شرکای آن را افزایش خواهد داد.پس از 
انتشار راهبرد جدید پنتاگون، موج اعتراضی علیه ترامپ و نگاه 
متخاصم وی به جهان به جریان افتاد. در همین ارتباط حجت 
االسالم »حسن روحانی« رییس جمهوری پانزدهم بهمن ماه در 
مراسم افتتاح 10 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس از اهمیت 
توانمندی دفاعی ایران و نقد استراتژی اتمی آمریکا سخن به 
میان آورد.رییس جمهوری اظهار داشت: در دنیایی که معتقد 
است سالح کشتار جمعی نباید وجود داشته باشد و استفاده از 
آن علیه بشریت ممنوع بوده و باید از بین برود، ببینید آمریکایی 
ها با چه زبان وقیحانه ای روسیه را با سالح اتمی جدید تهدید 
می کند لذا هنوز بحث ساخت سالح های جدید و مخرب برای 
این شرایط  آیا در  تهدید و استفاده علیه رقیب مطرح است، 
می شود کسی بگوید که دیگر زمان صلح و همزیستی است و 

نیازی به قدرت دفاعی نداریم؟
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کاهش گفت وگوی بین نسلی در خانواده ها

معــاون امور زنــان و خانــواده رئیس جمهور یکــی از مهمترین 
راهکارهای حل مشــکالت اجتماعی و خانواده در کشور را تالش 

در جهت افزایش فرایند گفتگوی بین نسلی در خانواده ها دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، معصومه ابتکار  گفت: امروزه طرح 
ملی گفتگوی ملی خانواده در مرکز توجهات و تاکید است؛ موضوع 
زنان و خانواده جزو سیاست های جدی است که در منشور حقوق 

شهروندی و برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهور بیان کــرد: در این زمینه تکالیفی داریم که 
برای آن باید تالش کنیم و از طرفی نیز رئیس جمهور برنامه هایی 
برای پیشــبرد وضعیت زنان و خانواده در نظــر گرفته اند که باید 
با همکاری احزاب و تشــکل های سیاســی بتوانیم این برنامه ها را 
پیش ببریم.ابتکار تصریح کرد: امیدواریم که قانون ســازمان های 
مردم نهاد نیز به دولت آمده و به تصویب برسد؛ البته این قانون در 
دستور کار دولت است چرا که سازمان های مردم نهاد از نظر نقش 
آفرینی و تاثیر گذاری احزاب، جلب مشارکت مردم و آموزش مردم 

در ارتباط با موضوعات مهم جامعه دارای اهمیت هستند.
وی با ذکر این مطلب که دولت به تنهایی نمی تواند در این زمینه 
موفق باشــد و نیاز به فعالیت تاثیرگذار نهادهای مردمی از جمله 
سمن ها دارد، گفت: باید با یک رویکرد علمی و اثر بخشی الزم به 
سمت حل مشــکالت برویم.وی در بخش دیگری از سخنان خود، 
احزاب و نقش مهم آنها در حل مشــکالت کشــور را مورد تاکید 
قرارداد و تصریح کرد: معتقد هســتیم که سازمان های غیردولتی 
و احــزاب نقش دیده بانی دارند که میــزان تحقق قوانین و میزان 
پایبندی دولت و حکومت ها را پایش کنند و این امر بســیار مهم 
اســت و دولت دوازدهم به این کارکرد بســیار اعتقاد دارد، نقش 
دیده بانی می تواند از فســاد و مشکالتی که گریبان گیر کشورها 
باشد به اصالح مستمر امور منتهی شــود.ابتکار بیان کرد: انقالب 
اسالمی با اهداف متعالی شکل گرفته است ؛عملکر دولت در ابعاد 
مختلف اجتماعی و رســیدن به اهداف متعالی انقالب بسیار مهم 
و پراهمیت اســت؛ در حقیقت برای انتقــال ارزش های انقالب و 
حکمرانی مطلوب باید بتوانیم این حرکت را به خوبی انجام داده و 

به خصوص با نسل جوان رابطه خوبی داشته باشیم.
معاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهور بیان کرد: اگر بخواهیم 
به دور از کلیشــه ها و مباحثی که دور از واقعیت به نظر می رســد 
سخن بگوییم باید عرض شــود که خانواده در کشورهای مختلف 
دچار تحوالتی شــده اســت که این تحوالت در همه جوامع کم و 
بیش ایجاد شده است.وی افزود: خانواده مامنی برای تامین نیازهای 
عاطفی و معنوی اســت و اگر نتوانیم آن را حفظ کنیم این آسیب 
های جدی به جامعه و اقتصاد وارد خواهد شــد؛ نســل آینده باید 
به دور از خشونت باشــد و این مساله در بستر خانواده محقق می 
شود؛ الیحه خشونت بر علیه زنان، الیحه دفاع از حقوق کودکان و 
نوجوانان در مجلس پیگیری می شود، موضوع مهارت های زندگی 

و مشکالتی که داریم مد نظر و مورد توجه دولت است.
ابتکار بیان کــرد: احزاب در جریان تحوالت اجتماعی نقش آفرین 
و تعیین کننده هســتند و در طرحی که در رابطه با گفت وگو در 
خانواده دنبال می شــود، احزاب نقش سازنده ای دارند.وی بر لزوم 
گفتگوی خانوادگی و گفتگوی بین نســلی در خانواده تاکید کرد و 
گفت: به دالیل متعدد معتقد هستیم که گفت وگوی بین نسلی در 
خانواده ها از دو ســاعت در ده سال پیش به بیست دقیقه رسیده 
است که این مساله تشدید کننده مسایلی چون افسردگی،  ناامیدی 
و اعتیاد جوانان است.ابتکار بیان کرد: متاسفانه نسل دهه 70 نسلی 
اســت که احســاس می کند که دیده نشده و جا مانده است البته 
دهه شصتی ها نیز گالیه های فراوان دارند اما گالیه دهه هفتادی 
ها بیشتر اســت و در این میان احزاب و تشکل های مردمی نقش 

مهمی می توانند ایفا کنند.
وی بــا ذکر این مطلــب که تمام گروه های مرجــع باید با نگاه 
علمی در جهت حل مشکالت خانواده ورود کنند، گفت: باید برای 
حل این مشــکل از زمینه های علمی و فرهنگی استفاده کنیم؛ 
می توانیم جریان سازی اجتماعی خوبی را در بحث گفت وگوی 
ملی خانواده و بین نســلی برقرار کنیم.وی گفت: پژوهش هایی 
در سطح استان با شــاخص های استان و شهرستان باید مطرح 
شــود تا در جهت بهبود شرایط و وضعیت خانواده حرکت کنیم، 
موضوع اشتغال از اولویت های دولت است و کارهای ویژه ای در 
حال انجام اســت.معاون رئیس جمهور اظهارکرد: در زمینه زنان 
سرپرست خانوار کارگروه ویژه  معاونت زنان و خانواده که یک کار 
گروه فراملی اســت را داریم؛ در همین راستا230 میلیارد تومان 
در بودجه سال 96، در بحث بیمه زنان سرپرست خانواده مطرح 
شــده و در مجلس تصویب شــده که امیدواریم در راستای حل 

مشکالت اقدام کنیم.

البغدادی در لیست افراد تحت پیگرد کشور عراق

 لیست جدید چهره های تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق شامل 
14 تــن از جمله رهبر گروه تروریســتی داعش اســت.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، سایت شــبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق 
دیروزلیســت جدیدی از چهره های تحت تعقیب دستگاه قضایی 
عراق شــامل 14 تن از جمله ابوبکر بغدادی، رهبر گروه تروریستی 
داعش را منتشر کرد.طبق مدارک منتشر شده لیست جدید شامل 
9 عراقی، دو عربســتانی، یک یمنی، یک اردنی و یک قطری است.

دولت عراق روز یکشــنبه لیستی از اســامی 60 تن از چهره های 
تحت تعقیب دستگاه قضایی این کشور از جمله رغد، دختر صدام، 

دیکتاتور سابق عراق را منتشر کرد.

شیوع ویروسی مرگبار در هند

ویروس مرگبار بیماری "جنگل کیاسانور" تاکنون صدها نفر را در 
هند آلوده کرده  است.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، آلوده شدن 332 نفر در هند 
به بیماری جنگل کیاســانور تایید شده که تاکنون 19 کشته 
برجا گذاشته است.عالئم و نشانه های این بیماری شامل پایین 
آمدن فشــار خون و استفراغ است.گزارش ها حاکی از آن است 
بر اساس تســت های آزمایشــگاهی در فاصله ژانویه 2016 تا 
2018، 332 مورد ابتال به بیماری جنگل کیاســانور در منطقه 
Sindhudurg هند تایید شده که 19 مورد از مبتالیان جان 
خود را از دست داده اند.به گزارش روزنامه اکسپرس، طبق اعالم 
مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا، این ویروس از طریق 
نوعی کنه یا تماس با حیوان آلوده به انســان منتقل می شود.

عالئم این بیماری به ســرعت و پس از یک دوره نهفتگی سه تا 
هشــت روزه بروز می یابد. همچنین لرز، تب و سردرد از دیگر 

عالئم این بیماری هستند.

گفت وگوی تلفنی ظریف و الوروف 

یک خبرگــزاری روس از گفت وگوی تلفنی 
وزرای خارجــه ایــران و روســیه در مورد 
تحوالت اخیر ســوریه خبــر داد.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا،محمد جواد ظریف و 
ســرگئی الوروف وزرای خارجــه ی ایران و 
روسیه در یک تماس تلفنی در مورد اجرای 
تصمیمات اتخاذ شده در کنگره ملی سوریه 
گفت وگو  کردند. پیش ترروحانی و پوتین در 
یک تماس تلفنی دیگر در مورد اجرای برجام 

گفت وگو کردند.

جریمه سربازان غائب مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اســالمی در ادامه 
رسیدگی به بخش درآمدی الیحه بودجه 97، 
با تصویب جدول جریمه ســربازان غائب برای 
صدور کارت معافیت نظام وظیفه طبق سنوات 

گذشته عمل کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی با تصویب مجلس 
به دولت اجازه داده شد، کلیه مشموالن خدمت 
وظیفه عمومی که بیش از 8 سال غیبت دارند را 
با پرداخت جریمه معاف کند. تمام درآمدهای 
حاصل از اعطای معافیت های مشموالن مذکور 
به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری 
کل واریــز می شود.براســاس مصوبه مجلس، 
مشموالن غائب زیر دیپلم 100 میلیون ریال،  
مشــموالن غائب دیپلــم 150 میلیون ریال،  
مشــموالن غائب فــوق دیپلــم 200 میلیون 
ریال،  مشــموالن غائب لیسانس 250 میلیون 
ریال، مشــموالن غائب فوق لیســانس 300 
میلیون ریال،  مشموالن غائب دکترای عمومی 
علوم پزشــکی 350 میلیون ریال،  مشموالن 
غائب دکتــرای تخصصی غیر علوم پزشــکی 
400 میلیون ریال و  مشــموالن غائب دکترای 
تخصصی رشته های علوم پزشکی و باالتر 500 
میلیون ریال تعیین شد.براساس بند 1 بند ب 
تبصره 11، به ازای هر ســال غیبت مازاد بر 8 
ســال،  10 درصد مبالغ جریمــه پایه، اضافه و 
مدت غیبت بیش از 6 ماه، یکســال محسوب 
می شود.براســاس مصوبه دیگر مجلس در بند 
2  بند ب تبصره 11 مذکور برای مشــموالن 
متاهل 5 درصد و برای مشموالن دارای فرزند 
نیز به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ 

هزینه کسر می شود.

 صادرات ۱۰ ماهه ایران
 ۳۷ میلیارد دالر

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه 
تجارت بحث تامین مالی و مباحث لجستیک را 
مهم ترین مشکالت پیش روی صادرکنندگان 

دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، فرهاد نوری 
دیروز در نشست خبری همایش تامین مالی 
صــادرات اظهار کرد: براســاس ارزیابی هایی 
که صــورت گرفته، نظرات بیــش از 1000 
صادرکننــده ارزیابی شــده تا احصا شــود 
بیشترین مشــکالت صادرات مربوط به کدام 
حوزه ها می شــود.وی با بیان اینکه در فضای 
پس از برجام در حوزه واردات به نظر می رسد 
شرایط مناسب تری نسبت به صادرات وجود 
داشته، اظهار کرد: این موضوع در کنار مواردی 
که به بحــث نقل و انتقــاالت بانکی مربوط 
می شود، در همایش مربوطه مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت.مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی 
سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: 
به هر صورت باید بررســی شود که متناسب 
با حجــم صادرات در دهه هــای مختلف چه 
میزان تسهیالتی در اختیار صادرکنندگان قر 
ار گرفته است.نوری با بیان اینکه در 10 ماهه 
اول امسال حجم صادرات ایران به 37 میلیارد 
دالر رسیده اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته در تالش هســتیم تا در سال 
آتــی مرکزی را با عنــوان کلینیک صادراتی 
راه اندازی کنیم زیرا بررسی های صورت گرفته 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته گویای 
آن است که اکثر این کشورها مراکزی دارند 
تا به طور مشخص به رشد بنگاه های صادراتی 
کمک کننــد.وی با تاکید بــر اینکه در این 
بنگاه های  توانمندسازی  مراکز رویکرد اصلی 
صادراتی اســت، گفت: در مرکز مورد اشاره 
موضوعاتــی مانند امداد صادرات )رســاندن 
صــدای صادرکننــدگان به مســئوالن( در 
حداقل زمان ممکن و رشــد صادرات بنگاه ها 
در حوزه های مختلف از تبلیغات و بسته بندی 
گرفته تا مسائل تکنولوژیک مورد توجه قرار 

خواهد گرفت.

روزنهخبر رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه: دولت در 
چارچوب ثبات بخشــی به بازار ارز و رسیدن 

به قیمت معقول تالش می کند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمدباقر 
نوبخت در نشست خبری در کمیسیون اصل 
نود مجلس با هشــدار دربــاره زیانی که برای 
دالالن ارز قابل پیش بینی اســت افزود: اینها 
ضرر می کنند و نمی خواهیم بار دیگر حادثه 
صندوق های سپرده و موسسات مالی اعتباری 
که سپرده گذاران تصور کردند سود بیشتری 
می گیرند و بعد حبابش ترکید تکرار شــود.

وی بــا رد نقش دولــت در افزایش قیمت ارز 
تاکید کرد: دولت از این موضوع نفع نمی برد 
که پول ملی تضعیف شــود این نادرست است 
کــه بگویند دولت برای جبران کســر بودجه 
بازار ارز را متشــنج می کند.رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجه تاکید کرد: افزایش نرخ ارز با 
سیاست های دولت مغایر است و در چارچوب 
ثبات بخشــی به بازار ارز و رسیدن به قیمت 
معقول تالش می کنیم.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه از تدوین 12 برنامه ســرمایه گذاری 
در دولت برای اشــتغال زایی در سال 97 خبر 
داد.محمدباقر نوبخت گفت: دولت برای تحقق 
نکات مدنظر رئیس مجلس که در جلسه امروز 
بیان کرد برنامه های مختلفــی دارد به ویژه 
درخصوص اشــتغال زایی 12 برنامه سرمایه 
گــذاری با رقم 73 هزار و 400 میلیارد تومان 
ارائه کرده است.وی هدف از تدوین و ارائه این 
برنامه ها را تأمیــن مطالبات ضروری جامعه 
به ویژه ایجاد اشــتغال، توسعه بخش مسکن 
و بازسازی بافت های فرسوده برشمرد.نوبخت 
گفت: با اجــرای این برنامــه در عرصه های 
مختلف 300 هزار فرصت شــغلی ایجاد می 
شــود که 260 هزار فرصت شغلی مربوط به 
حوزه بازســازی بافت های فرسوده و 40 هزار 
فرصت شــغلی مربوط به حوزه ساخت 100 
هزار مسکن روســتایی و مسکن حمایتی در 
شــهر است.وی افزود:ســاخت این 100 هزار 
مسکن به مقاوم ســازی واحدهای مسکونی 

روستایی نیز منجر خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: برای مقابله با آالینده ها 
نیز دولت، برنامه نوسازی ناوگان برون و درون 
شــهری را در سال 97 در دســتور کار دارد.

نوبخت افزود: دولــت همچنین برای کاهش 
آلودگی هوا، کنترل مصرف ســوخت و ایجاد 
رفاه نسبی برای مردم اقدام می کند که در این 
عرصه ها نیز 25 هزار فرصت شغلی ایجاد می 
شود.وی سیاست دولت دوازدهم را فقرزدایی و 
کاهش فقر مطلق دانست و گفت: بر این اساس 
به کسانی که استحقاق دریافت یارانه را دارند 
یارانه پرداخت خواهد شد.نوبخت در پاسخ به 
پرسشــی درباره حذف یارانه بگیران تصریح 
کرد: ما در چارچــوب قانون هدفمندی یارانه 
ها عالقمندیم و معتقدیم که یارانه ها صرفاً به 
خانواده های نیازمند پرداخت شود.وی گفت: 

گاهی اطالعات ما این اســت که 80 میلیون 
نفــر را بگردیم تا بدانیم چه کســانی نیازمند 
دریافت یارانه ها هستند که این سیاست دولت 
نیست اما از ســوی دیگر اگر بدانیم مشخصاً 
چه کسانی نیازمندند تا به آنان یارانه پرداخت 
کنیم این کاماًل عملیاتی اســت.نوبخت تأکید 
کرد: پس مجلس شــورای اسالمی مشخص 
کند که دقیقاً چه کســانی مستحق دریافت 
یارانه هســتند؛ نگویند چه کســانی شایسته 
دریافت یارانه نیستند که در آن صورت عملی 
نیست امیدوارم با کمیسیون تلفیق در این باره 
به تفاهم برسیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
افزود: انتظار داریم جلسات کمیسیون تلفیق 
راهگشا باشــد و بتوانیم به فرمول مشخصی 
بــرای اســتفاده بهینه از منابــع و چارچوب 
کاهــش فقر مطلــق برســیم.وی همچنین 
در پاســخ به پرســش دیگری درباره برنامه 
دولت برای همســان سازی حقوق و دستمزد 
بازنشســتگان گفت: دولــت در الیحه بودجه 
پارسال هزار میلیارد تومان برای ترمیم حقوق 
بازنشستگان پیشــنهاد کرد که مجلس آن را 
به 3 هــزار و 400 میلیارد تومان افزایش داد.

نوبخت افزود: امسال نیز هزار میلیارد تومان به 
همین منظور پیشــنهاد کردیم که کمیسیون 
تلفیــق مجلس هزار میلیــارد تومان دیگر بر 
آن افــزود این از موضوعاتی اســت که دولت 
نیز خواهان اجرای آن اســت.وی اضافه کرد: 
سال گذشته که مجلس بر بودجه بازنشستگان 
افزود دولــت آن را اجرا کرد زیــرا معتقدیم 
مطالبه به حقی است پس مقدماتش را فراهم 
کرده است که رقم پیشنهادی در الیحه بودجه 

97 نیز افزایش یابد تا حداقل به سطح بودجه 
سال 96 برسد.ســخنگوی دولت در پاسخ به 
پرســش مبنی بر اینکه آقای محسنی اژه ای 
اظهار داشته اســت که اعتراضات درخصوص 
مسائل معیشــتی برای بهمن و اسفند پیش 
بینی شــده بود آیا در گزارش وزیر کشور نیز 
این مســئله آمده اســت؟ خطاب به خبرنگار 
تصریح کرد: شــما در این دعوا دو نرخ تعیین 
کردید یکی اینکه این اتفاقات ناشی از مسائل 
معیشــتی بود اما آیا این جایی اثبات شــده 
اســت؟ پس این موضوع از ابتــدا جای تأمل 
اســت.نوبخت افزود: اینکه این اتفاقات پدیده 
اجتماعی اســت و باید مطالعه شود خواست 
دولت نیز بود که انجام شــده است.وی اضافه 
کرد: مسائل اجتماعی معادالت یک مجهولی 
نیســت بلکه تابع مسائل مختلف است آیا می 
شود برخی اقدامات را به مسائل معیشتی ربط 
داد که آنقدر ســخیف است که حتی نامش را 
نمی برم؟ با این همه این موضوع باید مطالعه 
شــود که البته دولت مطالعاتش را انجام داده 
و در حال جمع بندی اســت و به وقتش نیز 
نتایج را اعالم می کنیم.ســخنگوی دولت در 
پاسخ به پرســش دیگری درباره اظهار نگرانی 
مقامات انگلیس از حمایت های مالی ایران از 
حوثی ها تأکید کرد: این سخن نادرستی است 
نگرانی انگلیس از حمایت نابحقی است که از 
دولت سعودی در کشتار مردم به ویژه کودکان 
یمنی می کند االن باید پاسخ دهند که چقدر 
تســلیحات کشــتار جمعی و انواع بمب ها را 
دراختیار ســعودی ها قرار می دهند که این 
طور قتل عام می کنند و ســبب فاجعه بزرگ 

انســانی می شوند.ســخنگوی دولت از اعالم 
آمادگی دولت برای موکول شــدن جلســات 
علنی مجلس به بررســی مجــدد بودجه در 
کمیسیون تلفیق خبر داد.محمدباقر نوبخت در 
حاشیه صحن علنی مجلس در نشست خبری 
گفت: کمیسیون تلفیق فراتر از فرصت قانونی 
وقت مضاعفی دارد که اقدامی انجام دهد و ما 
انتظار داریم برنامــه های دولت که در جهت 
افزایش اشــتغال و کاهش فقر مطلق و ایمنی 
سازی ابنیه روستایی و شهری در مقابل زلزله 
و رفع آلودگی هوا پیش بینی شده مورد توجه 
قرار گیرد.وی با اشــاره به اینکه مجلس طبق 
آیین نامه در فرآیند بررســی بندها و تبصره 
های بخش درآمدی بودجه به نیمه راه رسیده 
است افزود: وقفه ای که رئیس مجلس شورای 
اســالمی تشــخیص داد بــه رای نمایندگان 
گذاشته شد و مورد تایید قرار گرفت تا مسائلی 
در چارچــوب ضرورت های کشــور در قانون 
بودجه منعکس شود و کمیسوین تلفیق مجدد 
برای بررســی این مسائل تشکیل جلسه دهد.

ســخنگوی دولت با اشاره به 12 برنامه دولت 
برای ایجاد اشــتغال ادامه داد: سرمایه گذاری 
بالغ بر 73 هــزار و 400 میلیارد تومان برای 
این بخش تعیین شده اســت تا دولت بتواند 
در عرصه های مختلف پاســخگوی مطالبات 

ضروری جامعه و ایجاد اشتغال باشد.
نوبخت با بیــان اینکه مجلس تــا یک هفته 
آینده جلسه علنی ندارد گفت: دولت در کنار 
کمیسیون تلفیق آمادگی رسیدگی به بودجه 
را دارد.نوبخــت در خصــوص افزایش قیمت 
حامــل های انرژی در ســال 97 گفت: دولت 
قطعاً قیمت بنزین و ســایر حامل های انرژی 
را در ســال 97 افزایش نمی دهد.سخنگوی 
دولت با اشــاره به تدوین دو روش برای یارانه 
بگیران ادامــه داد: اول اینکــه یارانه بگیران 
نیازمند، شناسایی شــوند و یارانه ها دقیقا به 
اقشــار شناســنامه دار پرداخت شود که این 
فرمول دولت اســت که نیاز به کمک مجلس 
دارد .بــرای حذف یارانــه پردرآمدها نیز باید 
جیــب 80 میلیون نفر ایرانــی را بگردیم که 
این از نظر دولت درســت نیست .وی سیاست 
دولت نســبت به یارانه بگیران را اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها دانســت و افزود : وارسی 
کردن اطالعات حساب شــهروندان سیاست 
دولت نیست اما اینکه به سراغ نیازمندان برویم 
و به آنها یارانه بدهیم کامال منطقی است البته 
در جلسات کمیســیون تلفیق باید به فرمول 
مشــترکی برای اســتفاده بهینه از یارانه ها 
جهت کاهش فقر مطلق برسیم .وی با اشاره به 
اختصاص 17 هزار و 300 میلیارد تومان برای 
اشتغال گفت: کمیسیون تلفیق آنرا تایید نکرد 
اشــکالی هم در آن وارد نیست چرا که منابع 
دیگری پیش بینی شــده و در کنار صندوق 
قرار می گیرد که در این راستا سیاست گذاری 

می شود و تسهیالت پیش بینی شده است.

نوبخت مطرح کرد: 

 مغایرت افزایش نرخ ارز
 با سیاست های دولت

 افزایش هشت میلیون تنی 
صادرات محصوالت پتروشیمی 

 توافق روسای سه گانه لبنان
 بر مقابله با تهدیدات اسرائیل 

روند صادرات محصوالت پتروشیمی ایران 
پــس از برجام رو به افزایش گذاشــت و از 
12,8 میلیون تن در سال 1392 به میزان 
20,8 میلیــون تن در پایان ســال 1395 

افزایش پیدا کرد.
به گزارش زمان به نقل ازشرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، با تالش های صورت گرفته از 
سوی دولت و تأثیر اجرای برجام در بخش 
هــای مختلف اقتصادی، مشــکالت بیمه 
ای و حمــل و نقل محصوالت و همچنین 
مشکالت تبادالت پولی و بانکی تقلیل یافته 
و روند صادرات محصوالت پتروشیمی رو 
به بهبود گذاشته است.با توجه به این که 
از سال 1392 تاکنون قیمت جهانی نفت 
روند کاهشی را طی کرده است و در نتیجه 
قیمت های محصوالت پتروشــیمی نیز با 
کاهش شــدیدی مواجه شــده اند، ارزش 
نیز کاهش  صادرات صنعت پتروشــیمی 
یافته اســت، به طوری که ارزش صادرات 

محصوالت از 9,9 میلیــارد دالر در پایان 
سال 1392 به مقدار 9,8 میلیارد دالر در 
ســال 1395 رسید.براساس آمار، مجتمع 
های پتروشــیمی کشــور تا پایــان پاییز 
امسال بیش از 16 میلیون و 400 هزار تن 
محصول به ارزش هشــت میلیارد و 581 
میلیون دالر را صادر کردند.در منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس تا پایان آذر ماه بیش 
از هشت میلیون و 300 هزار تن محصول 
به ارزش 4 میلیــارد و 303 میلیون دالر 
صادر شــد و در منطقه ماهشهر نیز بیش 
از چهــار میلیون و 620 هزار تن محصول 
به ارزش 2 میلیــارد و 494 میلیون دالر 
روانه بازارهای بین المللی شــد.همچنین 
تــا پایان آذر ماه، در ســایر مناطق، بیش 
از 3 میلیــون و 400 هــزار تن محصول 
بــه ارزش یک میلیارد و783 میلیون دالر 
صادر شــد.باالترین میزان صــادرات را از 
نظر وزنی پتروشــیمی زاگرس با بیش از 
2 میلیون و 109 هزار تن و پتروشــیمی 
نوری از نظر ارزش با بیش از 952 میلیون 
دالر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
تا پایان آذرماه امســال به خود اختصاص 
دادند.همچنیــن در منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی بندر امام 
با بیــش از یک میلیــون و 669 هزار تن 
صادرات توانســت بیــش از 824 میلیون 

صادرات را رقم بزند.

رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان 
لبنان دیــروز در کاخ بعبدا دیدار و بر تالش 
بین المللی برای بازداشتن اسرائیل از احداث 

دیوار مرزی تاکید کردند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، کاخ 
بعبدا دیروز شــاهد نشست سه جانبه میان 
حریری  سعد  عون،رئیس جمهوری،  میشل 
نخســت وزیر و نبیه بری، رئیــس پارلمان 
لبنان بود.ســعد حریری پــس از اتمام این 
نشســت ســه جانبه تاکید کرد: فضای این 
نشست و نتایج آن مثبت بود، تمام مرحله 
سابق تشریح شد و طی ماه های آینده شاهد 
همکاری میان همه به خاطر مصلحت لبنان 
خواهید بود.وی در ادامه افزود: این نشست 
مفیــد و ثمربخــش بود و ما بــه همکاری 
دولت، پارلمان و کنفرانس ها تمرکز  کردیم 
و تمام امور مورد اختالف حل شدند.منابع 
اعالم کردند که این نشســت یک ساعت و 
ربع به طول انجامید و طی آن به بررســی 
تهدیدات اخیر اسرائیل برای لبنان به ویژه 
تهدید آویگدور لیبرمــن، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی علیه بیروت پس از استخراج 
نفت و گاز از بلوک 9 در آب های منطقه ای 
لبنان و هشــدار آن به شرکت های روسیه، 
فرانسه و ایتالیا نسبت به عدم انعقاد قرارداد 
با لبنان پرداختند.در بیانیه منتشــر شــده 
آمده است، تهدیدات اسرائیل علیه حاکمیت 
لبنان باید از بین برود و آنها توافق کردند در 

سطح منطقه ای و بین المللی برای ممانعت 
از تالش اســرائیل برای احداث دیوار بتنی 
در مرزهــای لبنان تالش کنند.آنها گفتند، 
تهدیدات اســرائیل نقض قطعنامه 1701 و 
تهدید مستقیم ثبات منطقه است.در همین 
راســتا، لبنان به طرف اسرائیلی ابالغ کرده 
که  نیروهــای حافظ صلح ســازمان ملل 
)یونیفل( با این تهدیدات و همچنین ایجاد 
دیوار بتنی در مرزهای جنوبی با فلســطین 
اشغالی به ویژه در نقاط داخل خط آبی که 
ســازمان ملل آن را ترســیم کرده، مخالف 
اســت.در زمینه داخلــی نیز ایــن دیدار 
سه جانبه شــاهد گشایش هایی در خصوص 
بحران سیاسی اخیر بود.آنها توافق کردند، از 
طریق موسسات قانونی طبق قانون اساسی 
و قوانین الزم االجرا مشکالت داخلی را حل 
کنند و بر لزوم تعهد به منشــور آشتی ملی 
در راستای حفظ وحدت ملی و ثبات کشور 

تاکید کردند.

رونمایی از ۲ دستاورد 
جدید وزارت دفاع

در ششمین روز از دهه مبارک فجر سامانه سیستم رانش 
شــفت متحرک 1800 اســب دریایی برای شــناورهای 
تندروی دریایی و همچنین طراحی و ســاخت سیســتم 
حفاظت از خوردگی بدنه با حضور جانشــین وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، سردار  سرتیپ پاســدار قاسم تقی زاده در 

این مراسم با تبریک ایام اهلل دهه فجر و چهلمین سالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی اظهار داشت: پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی به رهبری بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی  حضرت امام خمینی )ره( و اضمحالل رژیم طاغوتی 
و اســتبدادی پهلوی  توانست به سرعت در عرصه جهانی 
تفکر دینی و انقالبی خود را صــادر و دل های محرومان، 
مســتضعفان و امت های اسالمی را به سوی خود معطوف 
کند.وی با بیان اینکه امروز به برکت انقالب اسالمی قدرت 
»بازدارندگــی« و آمادگی های همه جانبه دفاعی نیروهای 
مســلح جمهوری اسالمی به اوج خود رسیده است، افزود: 
امروزشاهد رونمایی از سامانه سیستم رانش شفت متحرک 
1800 اســب دریایی برای شــناورهای تنــدرو دریایی و 
همچنین طراحی و ســاخت سیستم حفاظت از خوردگی 

شــناورها به عنوان دستاوردی دیگر از متخصصان صنعت 
دفاعی هستیم.وی ســامانه سیستم رانش شفت متحرک 
1800 اســب دریایی را به عنوان پیشــرفته ترین نسل از 
سیســتم های رانش تندرو دریایی معرفــی کرد و ادامه 
داد: سیســتم رانش شــفت متحرک 1800 اسب دریایی 
با تکیه بر توان علمی و فنی متخصصان ســازمان صنایع 
دریایــی وزارت دفــاع و تمام در داخل کشــور طراحی و 
ساخته شده است.جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با قدردانی از تالش مدیران، متخصصان و کارکنان 
زبده  و اقتدارآفرین ســازمان صنایــع دریایی تاکید کرد: 
امروز راهبرد وزارت دفاع روز آمدســازی تجهیزات دفاعی 
مورد استفاده نیروهای مسلح با تکیه بر دانش تخصص و 

توانمندی داخلی است.
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 مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1384 خاکستری روشن با شماره پالک457ج19ایران 
تقی   نام  به  شاسی19812947  شماره   10fss15032238موتور شماره  با   82

مرادپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 المثنی برگ سبز موتورسیکلت سریر125 با شماره پالک47389-586 مدل 89 با 
 NBJ  *** 125B8962677 شماره تنه CG125NBJA2075625 شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پیکان به شماره پالک ایران 96-722ب57 به شماره موتور 

11127687424 و شماره شاسی 77401220 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی 
جناب  آقای روح اهلل چراغی همسر شما مینا میرزادلو در تاریخ 96/11/17در دفتر 

طالق 137 فریدونکنار متعلق به طالق خلع نوبت اول شدند
 حاجی واحدی دفتر طالق ۱3۷فریدونکنار 

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت همرو CC125 مدل 1388 به شماره شهربانی 96283-586 و 
شماره موتور NBF90039 و شماره تنه NBF  ***   125B8820255 به نام 

صادق کیان نژاد امیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل تاریخ :۱396/۱۱/۱6 شماره :۱۰4۱/۱/96

آ گهی رونوشت حصر وراثت 
سعید حق شنو دارای شماره شناسنامه 2442فرزند علی اکبر متولد 1353 صادر 
از تهران بشرح دادخواست و به کالسه 1041/1/96 از این شورا در خواست حصر 
فرزند محمد  اکبر حق شنو  داده که شادروان علی  توضیح  نموده و چنین  وراثت 
علی به شماره شناسنامه 15 در تاریخ 1396/10/30 در اقامتگاه د ائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-سعید حق شنو فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 2442 نسبت پسر متوفی 

دختر  نسبت   12052 شناسنامه  ره  شما  به  اکبر  علی  فرزند  شنو  حق  2-مژگان 
متوفی 

3-معصومه حق شنو فرزندعلی اکبر به شماره شناسنامه 6305 نسبت دختر متوفی 
4-مهناز حق شنو فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 38806 نسبت دختر متوفی 
5-مهسا حق شنو فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 0016559523نسبت دختر 

متوفی 
اینک به نجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا و صیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی 

طرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد . 
شعبه ۱ شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی حصروراثت
آقای محمدعلی شمس نام پدرسیف اله بشناسنامه1930652992صالدره ازاندیمشک 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرش مرحومه 
جواهراسد نژادبشناسنامه 1880858088صادره شوشتردرتاریخ 1396/10/26دردزفول 
بشناسنامه  الذکر2-ابراهیم  فوق  مشخصات  با  متقاضی  عبارتنداز 1-  اش  ورثه  فوت 
9صادره ازشوشتر3- حسین بشناسنامه 138صادره ازاندیمشک)پسران متوفیه(4- شب 
4907صادره  بشناسنامه  ازشوشتر5-شوکت  1881975223صادره  بشناسنامه  چراغ 
بشناسنامه  ازدزفول7-کبری  2002088632صادره  بشناسنامه  6-آسیه  ازشوشتر 
بشناسنامه  ازدزفول9-گوهر  73صادره  بشناسنامه  ازدزفول8-صغری  247صادره 
457صادره ازاندیمشک10-قدم خیربشناسنامه 4906صادره ازشوشتر)دختران متوفیه(

شهرت همگی شمس والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت متوالی به فاصله 
یک ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادروهروصیت نامه به جز سری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است. شماره م الف:)16/191(
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه :9610102290107162

شماره پرونده :9609982290100383
شماره بایگانی شعبه : 960391 تاریخ تنظیم :1396/11/11

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آ قای غالمحسین قاسمی 

به  نظر خواهی  تجدید  دادخواست  قای حسین  هاشمی کلور  آ  نظر خواه  تجدید 
شماره  دادنامه  به  نسبت  قاسمی  غالم حسین  قای  آ  خوانده  نظر  تجدید  طرفیت 
طبق  که  تقدیم  اول  شعبه   960391 کالسه  پرونده  9609972290101234در 
موضوع ماده 73 و 346 قانون آ ئین داددرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوا یح یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا عالم نشانی کامل خود ، نسخه ثا نی دادخواست 
و ضما ئم تجدید نظر خواهی را در یافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه 
ا نقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال  از  ارائه نماید . در غیر اینصورت پس 

پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد  م الف 2327 
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 1022   مورخ 1396/10/24 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  ازپلدختر  بشماره شناسنامه 2236 صادره  مثقالی  فرزند  فریدونی  صید موسی 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  29/30 متر مربع 
پالک 1فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 7خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به 
کاوکالی خریداری از مالک رسمی آقای علی جودکی اصل محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/12/2 

توضیحات : ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 29/30 متر مربع 
الحاقی به پالک 314 فرعی مجزی شده از پالک 1فرعی از 116 اصلی بخش 7خرم 

آبادشهرستان پلدختر موسوم به کاوکالی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی مزایده اموال منقول/ غیر منقول 
نوبت اول 

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 1060 اجرائیه شماره 5/95ش/995 صادره از 
شورای حل اختالف ورامین و ثبت به کالسه 960661 اجرای احکام شورای حل اختالف 
ورامین محکوم علیه آقای علی محمد گل محمدی محکوم گردیده به پرداخت وجه در 
حق محکوم له آقای ابولفضل کاشفی شایسته ،لذا محکوم له در راستای استیفاءمحکوم 
به تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده است که اموال توسط کارشناس ان خبره 
دادگستری به شرح ذیل کارشناسی و ارزیابی گردیده است . اموال شامل یک واحد 
تجاری واقع در ورامین –خ 20 متری رسالت –نبش پیام 8 قطعه اول تفکیکی به 
مساحت 58/22 متر مربع واقع درطبقه همکف که مقدار 4/33 متر مربع آن در آتی 
جرء گذر خواهد شد.این ملک به صورت یک واحد تجاری دوبر به مساحت 58/22 متر 
مربع نوع اسکلت بتنی و نما و فضای داخل و کف سنگ ،دارای امتیاز آب و برق و گاز و 
تلفن مستقل و گرمایش پکیج و سرمایش اسپیلت ودارای 4 درب کرکره برقی – طبقات 
فوقانی آن کاربری مسکونی است به ارزش 2/911/000/000 ریال معادل دویست و نود 
و یک میلیون و یکصد هزار تومان که مقرر گردید اموال فوق الذکر 96/12/21 از ساعت 
9 الی 10 واقع در اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ورامین و با حضور نماینده 
محترم دادستان از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به 
هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 
کلیه هزینه های نقل اتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته 
از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی 
به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد .ضمنا طالبین 
شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از ملک مورد 

مزایده بازدید نمایند .
م الف۱۷۰6خ- محمد جواد زاهدیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ورامین -

آگهی تاسیس شرکت
 افروشه تجارت اروند )با مسئولیت محدود(به شماره ثبت 664۰

محدود( مسئولیت  )با  اروند  تجارت  افروشه  شرکت  اساسنامه  و  شرکتنامه  خالصه 
ودرتاریخ  رسیده  ثبت  به  اداره  این  شماره 6640در  تاریخ1396/11/16تحت  در  که 
1396/11/16ازلحاظ امضاءذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطالع عموم درروزنامه رسمی 
وکثیراال نتشارآگهی می شود 1(-موضوع شرکت:صادرات واردات ،ترانزیت کاال،ترخیص 
خودرووکاالهای مجاز،حق العمل کاری،شرکت درمزایده ومناقصه ،اخذ وام ازبانکها2(-

مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.3(-مرکز اصلی شرکت:خرمشهر کوی آریا 
)کوی مالک اشتر(خیابان الوان پالک 174،کد پستی 6419917174.  4(سرمایه شرکت 
مبلغ 10000000ریال نقدی که نزد مدیرعامل می باشد.5(-اولین مدیران شرکت:آسیه 
افروشه با کد ملی 1829890468به سمت رئیس هیت مدیره و مجاهد افروشه با کد 
ملی 1828361852به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود 
انتخاب شدند.6(-دارندگان حق امضاء:کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهد آورو تجاری وبانکی 
شرکت ازقبیل چک،سفته،و بروات وعقود اسالمی و قرارداد هاو مکاتبات عادی و اداری با 

امضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
حسین میرزایی-سرپرست اداره ثبت شرکت ها

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 1080  مورخ 1396/11/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  ایرج بهروز فرزند صید علی بشماره 
شناسنامه 19421  صادره ازخرم آباد  در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب انبار به مساحت  
465 متر مربع پالک 1فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 8خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم 
به دره خشکه خریداری از مالک رسمی آقای والی اله حیدری محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 
نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/12/2 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 1002  مورخ 1396/10/17 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نجم الدین هدایتی 
نژاد  فرزند صید محمد بشماره شناسنامه 1223 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  97متر مربع پالک 1فرعی از 116 اصلی 
واقع در بخش 7خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی خریداری از مالک رسمی 
آقای شاه احمد حاجی پور محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/12/2 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 907 مورخ 1396/9/20  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم فاضلی 
فرزند شریف بشماره شناسنامه 6874 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب عمارت مسکونی به مساحت  176 متر مربع پالک 1فرعی از 116 اصلی 
واقع در بخش 7خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی خریداری از مالک 
نیاز نصیر مقدم محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم  رسمی آقای ملک 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/3  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/11/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی ابالغ اجرائیه 

 بدینوسیله به شرکت پونه کوه بشماره ثبت 316 ثبت شرکت های خرم آباد ابالغ می 
شود که بانک صادرات لرستان به استناد سند رهنی شماره 39714-94/12/2 دفتر شش 
خرم آباد جهت وصول مبلغ یک میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون و هفتصد و ده 
هزار و نود و پنج ریال تا تاریخ 96/8/21 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالسه 9600298 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 96/10/3 مامور محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18آیین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق 
با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب 

بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م الف 4154853 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد 

جبران کاهش تولید نیروگاه ها  جدی گرفته شود شروع بازپیرایی پارک شادی در شهرستان بابل

برق  شرکت  مدیرعامل  فر-اهواز:  وحیدی 
منطقه ای خوزستان گفت: با توجه به گزارش 
بر  مبنی  خوزستان  برق  و  آب  سازمان  های 
کاهش تولید از نیروگاه های برق آبی استان، 
الزم است از امروز به فکر جبران این کمبود 

باشیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
بزرگ  دشت  محمود  خوزستان،  ای  منطقه 
تولید  کارگروه  تخصصی  نشست  اولین  در 
و مصرف برق استان، اظهار کرد: این کمیته 
بنا به درخواست ستاد خشکسالی استانداری 
به  مربوط  مسائل  تا  شده  تشکیل  خوزستان 
کم بارشی و تاثیر آن بر صنعت برق را، جهت 
عبوری با کمترین آسیب در تابستان پیش رو 

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
وی ادامه داد: گزارش های سازمان آب و برق 
خوزستان حاکی از این است که در پیک سال 
پنجاه درصد کاهش  به سال 96  نسبت   97
آبی خواهیم  برق  های  نیروگاه  از  برق  تولید 
داشت، یعنی در پیک سال نود و شش 4300 
مگاوات تولید برق آبی  داشتیم که با کاهش 
2300 مگاوات از این ناحیه در پیک 97 رو به 
رو خواهیم بود که الزم است از امروز به فکر 

جبران این کمبود باشیم.
رئیس کمیته تولید و مصرف برق استان اضافه 
کرد: مطلب دیگر تاثیر کمبود آب بر نیروگاه 
های حرارتی به خصوص بخار است، چرا که 
با توجه به کیفیت و حجم آب پایین دست 
سدها ممکن است که نیروگاه های بخار نتوانند 
و  باشند  داشته  برق  تولید  کامل  ظرفیت  به 

محدودیت ما را در تولید تشدید کنند.
برق منطقه ای خوزستان  مدیرعامل شرکت 
بیان کرد: با توجه به این موارد باید ظرفیت 

افزایش  از شبکه های مجاور  را  برق  دریافت 
دهیم که نیازمند هماهنگی با شبکه مدیریت 
در حال حاضر  است،  توانیر  و شرکت  شبکه 
تا در  این هماهنگی ها هستیم  انجام  پیگیر 
صورت نیاز از شبکه های مجاور کمبودها را 

جبران کنیم.
 97 پیک  برای  اینکه  بیان  با  بزرگ  دشت 
سال  به  نسبت  را  درصدی  رشد هشت  یک 
96 پیش بینی کردیم، گفت: برای این رشد 
هشت درصدی باید افزایش ظرفیتی معادل 
بخش  اگر  باشیم،  داشته  مگاوات   800
کوچکی را هم برای صادرات به کشور عراق 
یا انتقالی به استان های مجاور داشته باشیم 
پیش بینی 9 هزار مگاواتی را برای تابستان 
97 داریم که باید برنامه ریزی ها را بر این 

مبنا انجام دهیم.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی عاملی که 
بسیار کمک کننده است مساله مدیریت تقاضا 
و مصرف برق است، شرکت برق منطقه ای و 
شرکت های توزیع با برنامه ریزی صحیح در 
مشترکین  و  ها  شرکت  مصرف  رشد  میزان 

نقش پر رنگی در این زمینه بر عهده دارند.
رئیس کمیته تولید و مصرف برق استان ادامه 
داد: مطلب دیگر به خود صنعت برق مربوط می 
شود و آن آماده شدن پروژه های تعریف شده 
و به نتیجه رساندن آنها برای پیک سال 97 در 
حوزه شرکت برق منطقه ای و شرکت های 
توزیع است، این پروژه ها در نقاط اولویت دار 
که خشکسالی و کاهش تولید برق آبی بر آنها 
تاثیر گذار است مثل شمال خوزستان، شمال 
شرق خوزستان و مرکز باید به نتیجه برسند، 
امیدواریم که منابع الزم برای اتمام این پروژه 

ها هر چه سریع تر تخصیص یابد.

به گزارش روابط عمومي سازمان سیما منظر 
قرن  این  در  بابل:  شهرداري  سبز  فضاي  و 
دهی،  جهت  نیازهای  نیازها،  ترین  شدید 
پرورش استعداد، تربیت نمودن و بارورسازی 
تربیتی با مقوله و نیازهای شهروندی و سبک 

زندگی شهری است.
پارک کودک مکانی است آموزشی، تفریحی 
منظور  به  گوناگون  های  فعالیت  آن  در  که 
غنی کردن زندگی کودکان، پروش خالقیت، 
کردن  تحریک  کنجکاوی،  برانگیختن 
محیطی  در  سرگرمی  و  تفریح   ، تصورات 

کامال کودکانه به آنها ارائه می گردد. 

این پارک به منظور جرقه زدن تصورات و 
تخیالت کودکان، آموزش مفاهیم، بیداری 
روحیه  بردن  باال  کنجکاوی،  و  عالقه 
اعتماد به نفس، حس مسئولیت و باالخره 

بازی کردن ایجاد شده است.
 این در حالی است که محیط های شهری 
کوچک  و  بزرگ  از شهرهای  بسیاری  در 
بیانگر نوعی محرومیت و ضعف در جلب 
کنجکاوی ، تخیل و ایجاد انگیزه، فعالیت، 

تحرک و بازی برای کودکان می باشد. 
به  دستیابی  برای  ها  پارک  گونه  این 

اهداف زیر طراحی می شوند:
محیط  بهسازی  منظور  به  فضایی  ایجاد 
بازی  مخصوص  فضایی  ایجاد  زیست 

کودکان
گرد هم آوردن افراد جامعه و کودکان

و  آموختن  برای  مکانی  مهتر  همه  از 
آموزش کودکان؛

بابازاده  مهندس  راستا  همین  در 
فضای  و  منظر  سیما  سازمان  سرپرست 
بازپیرایی  افزود:  بابل  شهرداري  سبز 
 2300 مساحت   با  را  شادی  پارک 
بعنوان پارک دوستدار کودک در  مترمربع  
با  تا  اولویت برنامه های سازمان قرار دادیم 
شاد  کامال  محیطی  ایجاد  و  اندیشه  باروری 
و  آرامش روحی، رشد جسمی  با  موجبات 

ذهنی کودکان را فراهم آورد.
عروسکی  المانهای  کنار  در  پارک  این  در 
باز،  فضای  در  نقاش  های  تخته  کارتونی، 
و  فنری  بازی  وسایل  رنگی،  های  مکعب 
وسایل  از  کودکان  برای  ورزشی   وسایل 
استفاده شده  نیز  استاندارد  و  مناسب  بازی 

تا امنیت نیز در هنگام بازی تامین گردد.

افتتاح ۷۳ طرح برق رسانی به 
ارزش۱5۰ میلیارد ریال در یزد

توزیع  شرکت  مدیرعامل  یزد:  مقدم-  صادقی 
سی  مناسبت  به  گفت:  یزد  استان  برق  نیروی 
ونهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 73طرح 
برقرسانی به ارزش150 میلیارد ریال دراستان یزد 

به بهره برداری می رسد. 
افزود:  خبرنگاران  جمع  در  صحتی  محمدرضا   
این طرحها شامل توسعه و ساخت شبکه شهری 
با 23 طرح به مبلغ 60 هزار و 969  و روستایی 
میلیون ریال، اصالح و بهینه سازی شبکه شهری و 
روستایی با 27 طرح به مبلغ 62هزار و 56 میلیون 
روستایی  و  شهری  معابر  روشنایی  تامین  ریال، 
با 22طرح به مبلغ 24هزار و 354میلیون ریال و 
یک طرح برق رسانی به مسکن مهر به مبلغ یک 
هزار و 500 میلیون ریال اعتبار می باشد. وی ادامه 
داد در حال حاضر4هزار و 800کنتور هوشمند و 
کنترل از راه دور به میزان چهار برابر سهمیه تعیین 
شده برای استان یزد نصب شده که تمام چاههای 
کشاورزی استان، 3هزار و 970 واحد صنعتی و 110 
واحد اداری و تجاری را در بر می گیرد. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق یزد برخورداری روستاهای 
باالی 10 خانوار استان از نعمت برق را یاد آور شد و 
اعالم کرد فروش انرژی در 6 ماه نخست سالجاری 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بخش صنعتی 
11درصد و در بخش خانگی 6 درصد رشد داشته 
و  نوین  دیسپاچینگ  اندازی  راه  صحتی،  است. 
اتوماسیون تجهیزات شبکه توزیع با هدف دسترسی 
سریع به محل عیب در شبکه و رفع به موقع آن 
را اقدامی در جهت کاهش نرخ خاموشی و افزایش 

رضایتمندی  مردمی دانست.

رونمایی از دستاوردهای پژوهشی 
کشاورزی در اراک

مرکز  پژوهشی  دستاورد  هفت  اراک:  داودی- 
تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان 
مرکزی روز جمعه با حضور استاندار مرکزی، نماینده 
مردم اراک، کمیجان و خنداب و جمعی از مسئوالن 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی از 
هفت دستاورد پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی منابع طبیعی استان مرکزی روز جمعه 
اراک،  مردم  نماینده  مرکزی،  استاندار  حضور  با 
کمیجان و خنداب و جمعی از مسئوالن رونمایی 
شد.این دستاوردها شامل لوبیا چیتی رقم صالح، 
لوبیا چیتی رقم غفار، لوبیا قرمز رقم یاقوت، کلزا 
رقم نیما، مشارکت در معرفی گندم دیم نان رقم 
سائین، مشارکت در معرفی گندم دیم نان رقم صدرا 

و معرفی کلن برتر صنوبر است.
 2 تحقیقاتی  طرح  تعداد  این  انجام  راستای  در 
میلیارد و 530 میلیون ریال اعتبار از محل سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور و منابع 

طبیعی هزینه شده است.

خبر

بهره برداری از ۱۹ طرح زیربنایی در نواحی 
صنعتی گلستان

سلیمانی- گلستان: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
گلستان از بهره برداری 19 طرح زیربنایی و عمرانی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی این استان در ایام ا... دهه فجر خبر داد. حجت اله خلیل 
زاده به مناسبت گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: برای بهره برداری از 
این طرح ها بالغ بر 64 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی افزود:  شبکه توزیع گاز، جدول هدایت آبهای سطحی، روشنایی 
معابر، افتتاح ساختمان اداری تصفیه خانه فاضالب صنعتی،  بیس و 
آسفالت و فاز دوم و سوم شبکه جمع آوری فاضالب از مهمترین طرح 

های قابل افتتاح در این ایام است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته این شرکت در چهار سال دولت 
ناحیه  به 6 شهرک و  یادآور شد:  پروژه هاي گازرساني  امید  تدبیر و 
صنعتي و بهره مندي واحدهاي بهره بردار از گاز طبیعي با اعتباري بالغ بر 

17 میلیارد ریال  تکمیل و اجرا شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان ادامه داد: عملیات 
میلیارد  اعتبار 30  با  اقتصادي   ویژه  گازرساني منطقه  پروژه  اجرایي 
ریال آغاز شد. خلیل زاده افزود: تکمیل و اجرای پروژه تأمین ارتباطات 
مخابراتي و دسترسي به اینترنت در 6 شهرک و ناحیه صنعتي با اعتبار 

18 میلیارد ریال از دیگر این فعالیت ها بوده است.
وی از آغاز عملیات اجرایي پروژه فیبر نوري و شبکه داخلي مخابرات 
منطقه ویژه اقتصادي اترک با اعتبار 15 میلیارد ریال خبر داد و گفت: 
همچنین در طول چهار سال دولت تدبیر و امید  4 خودروي آتش نشاني 
خریداری و در شهرکها و نواحي صنعتي با اعتباري بالغ بر  14 میلیارد 
بهره برداري  و  زاده خاطرنشان کرد: ساخت  ریال  مستقر شد. خلیل 
یک تصفیه خانه فاضالب در شهرک صنعتي گرگان2 با اعتباري بالغ 
بر42 میلیارد ریال  و همچنین طراحي و آغاز عملیات اجرایي پروژه ها 
ساخت مدول دوم تصفیه خانه بندرگز و بناور و مدول سوم تصفیه خانه 

مینودشت با اعتبار 50 میلیارد ریال در حال انجام مي باشد.

بهره برداری  از ٢5 پروژه آبفای گیالن
منکویی- رشت: مدیر عامل این شرکت با تشریح پروژه های قابل 
افتتاح و بهره برداری در ایام مبارک دهه فجر گفت: 25 پروژه با اعتبار 

318,291 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفای 
گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: هزینه اجرای این پروژه ها در 
سطح استان اعم از اصالح و توسعه شبکه توزیع آب، اصالح و توسعه 
ایستگاه پمپاژ فاضالب منطقه  تله متری و  شبکه فاضالب، سیستم 
شرقی رشت از محل اعتبارات ملی، استانی و داخلی تأمین شده است.

پمپاژ  ایستگاه  پروژه های ملی تصریح کرد:  اجرای  به  اشاره  با  وی 
فاضالب منطقه شرقی شهر رشت PSK به همراه شبکه جمع آوری 
فاضالب به طول 40 کیلومتر و همچنین ایجاد و اصالح شبکه آب 
شهر لولمان، توسعه شبکه آب سیاه اسطلخ و اجرای بخشی از شبکه 
فاضالب تالش با مجموع اعتبار 264 میلیارد ریال از محل اعتبارات 

ملی استانی هزینه شده است.
آبرسانی  های  پروژه  اجرای  اهمیت  بر  تأکید  با  حسینی  مهندس   
افزود: پروژه آبرسانی به مناطق الکتاسرا و میانرود رضوانشهر، توسعه 
شبکه آب در انزلی، اصالح و توسعه شبکه آب در رشت، رودبار، تالش 
از اهم پروژه های آبرسانی قابل افتتاح در ایام مبارک دهه فجر می 
باشد. وی همچنین نصب192 فقره انشعاب آب در رودبار ، بهسازی 
خانه  تصفیه  و  تأسیسات  مانیتورینگ  و  غازیان  آبرسانی  تأسیسات 
ایام برشمرد و یادآور  فاضالب بندرانزلی را از دیگر پروژه های این 
نفر  نفر بصورت موقت و 3  برای 140  پروژه ها  این  اجرای  با  شد: 

بصورت دائم اشتغالزایی شد.

خبر

از روابط عمومی شهرداری  به گزارش خبرنگار زمان و به نقل 
ا... دهه مبارک فجر با حضور دکتر  ایام  با  صفادشت هم زمان 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاون  امین،  امامی 
وحش  باغ  شهرستانی  و  شهری  مسئوالن  از  جمعی  و  تهران 

صفادشت افتتاح گردید.
مساحت  به  زمینی  در  صفادشت  وحش  باغ  پروژه  اجرای 
حدود 5 هکتار از سال 1387 آغاز شد و تکمیل این پروژه  
با همکاری بخش خصوصی در سال جاری صورت پذیرفت. 
فراهم  باغ وحش صفادشت  در  متنوعی  و  امکانات جدید 
شده است تا شهروندان بتوانند بخشی از اوقات فراغت خود 

را در این مرکز رفاهی جذاب به خوبی سپری نمایند.
سالن  جدید،  حیوانات  با  دیدنی  و  جذاب  مجموعه  این 
آکواریم، غذاخوری و سوارکاری و... همه روزه پذیرای عموم 
شهروندان و عالقه مندان به آشنایی با دنیای حیوانات و 

افرادی است که به دنبال محیطی مفرح هستند.
پرندگان  انواع  گرگ،  خرس،  بنگال،  ببر  آفریقایی،  شیر 
شکاری، مرال- گوزن زرد اروپایی، تشی، میمون رزوس  و 
بابون، میش و قوچ وحشی، اسب پونی، فالبال، آهو، شتر 
الما  از جمله حیواناتی هستند که در بخش محوطه نگه 

داری می شوند.
درسالن آکواریم انواع ماهی آب های شور و شیرین هم چون 

سفره ماهی، ماهی کوی و... مار پیتون، بلک مانیتور، آفتاب پرست 
و مارمولک ها و ... به نمایش گذاشته شده اند. برای احداث این 

پروژه 3 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده است.

افتتاح باغ وحش بزرگ شهر صفادشت 
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سیاست زدگی یک بیماری و آفت بزرگی است

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان گفت: سیاسی بودن مساوی با انقالبی بودن است که مبنای آن 
بصیرت، ایمان، فهم مدیران و توجه به ریشه ها و آرمان ها است و از 
ویژگی انقالب این بود که ملت ما را با این معنا وارد چرخه سیاسی کرد 
که در هیچ جای دنیا چینی چیزی مشاهده نمی شود اما سیاست زدگی 
که اکنون تا حدودی در کشور ما وجود دارد یک بیماری و آفت بزرگی 
است که از خطرات جدی آن این است که سیاسی بودن به معنای 
اول را نفی می کند. به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پیام زمان، 
حجت االسالم و المسلمین محمد جواد حاجی علی اکبری نماینده مقام 
معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در افتتاحیه 
ششمین دوره نمایشگاه های دانش آموزی »مدرسه انقالب« که در 
مدرسه دخترانه شهید اول برگزار شد، اظهار داشت: مدرسه انقالب، آن 
مدرسه جهانی است که جوشیده از فطرت است زیرا زبان فطرت ، زبان 
جهانی است و اکنون نشانه درس های انقالب اسالمی ایران در سراسر 
جهان قابل مشاهده است. وی ادامه داد: انقالب های بزرگی همچون 
انقالب کبیر فرانسه و انقالب اکتبر روسیه تا قبل از انقالب اسالمی ایران 
بزرگ بودند اما با وجود پیروزی انقالب که توانسته 40 سال پای حرف 

ها و ایده ها و اهداف خود بایستد، همه آن انقالب ها کوچک هستند.
حجت االسالم والمسلمین حاجی علی اکبری اضافه کرد: اما معنی دیگر 
مدرسه انقالب ، مدرسه ای است که در آن عناصر مومن و انقالبی تربیت 
شوند که همه فکر و روحیه و اخالق انقالبی داشته باشند و امید است 
وزارت آموزش و پرورش تمامی تالش خود را به کار گیرد تا مدارس ما 
تراز انقالب اسالمی باشند و معلمان، مدیران، کتاب و دفتر و ساز و کار و 
فرآیندهای تعلیم و تربیت انقالبی شوند که البته زمان تمامی این موارد 

امکان پذیر است که دانش آموزان ، انقالبی باشند.
وی با اشاره به اینکه انقالبی شدن ، سفارشی و تزریقی نیست بلکه 
مبتنی بر یک جوشش درونی است که با فهم، درک و عواطف و آرمان 
های انقالب اسالمی گره خورده است، افزود: یکی از ویژگی های مدرسه 

تراز انقالب اسالمی، درون جوش بودن آن است.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان با بیان اینکه سیاسی بودن مساوی با انقالبی بودن است، گفت: 
متاسفانه این روز ما از یک بیماری با عنوان سیاست زدگی رنج می بریم.

وی ادامه داد: سیاسی بودن مساوی با انقالبی بودن است که مبنای 
آن بصیرت، ایمان، فهم مدیران و توجه به ریشه ها و آرمان ها است و 
از ویژگی انقالب این بود که ملت ما را با این معنا وارد چرخه سیاسی 
کرد که در هیچ جای دنیا چینی چیزی مشاهده نمی شود اما سیاست 
زدگی که اکنون تا حدودی در کشور ما وجود دارد یک بیماری و آفت 
بزرگی است که از خطرات جدی آن این است که سیاسی بودن به 
معنای اول را نفی می کند . حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
افزود: سیاسی بودن به معنای اول، انسان را شکوفا می کند زیرا آرمان و 
هدف دارد اما سیاست زدگی ، پژمردگی بی حالی و ناامیدی و خستگی 
به دنبال دارد؛ مساله ای که اکنون تا حدودی در کشور ما به آن مبتال 
هستیم که این امر موجب شده جمال انقالب اسالمی به ویژه در برابر 
چشمان نسل جوان مستور بماند. وی اضافه کرد: در این شرایط نسل 
جوان که انقالب را ندیده و اتفاقات را از نزدیک درک نکرده اند در تحلیل 
های خود دچار اختالل می شوند که همه اینها ناشی از آن است که از 
مرزهای انصاف و اخالق فاصله گرفته ایم؛ درخت انقالب اسالمی ایران 
بسیار پر بار است و هر یک از دستاوردهای آن برای ایجاد یک انقالب 
کفایت می کند اما بیماری سیاست زدگی همانند یک غبار و مه جلوی 
تمامی زیبایی ها و نتایج انقالب را گرفته است که امید است با کمی 

انصاف ، صبر و کنترل قلم ها و زبان ها این بیماری از میان برود.

خبر

بودجه سال ۹۷ انتظار آموزش 
عالی را برآورده نمی کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بودجه 
با  آمده  دولت   97 الیحه  در  که  ها  دانشگاه 
حوزه  انتظارات   ، منابع  محدودیت  به  توجه 

آموزش عالی را برآورده نمی کند.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پیام زمان، 
بیست  مراسم  حاشیه  در  غالمی  منصور 
نمونه  اساتید  نکوداشت  آیین  ششمین  و 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  در  که  کشوری 
رقم  رابطه  این  در  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
عنوان  به  کشور  درآمدهای  از  هم  خوبی 
نشده  گرفته  نظر  در  پژوهشی  های  بودجه 
پژوهشی  های  بودجه  به  اشاره  با  وی  است. 
پژوهشی  بودجه  افزود:  بودجه 97  در الیحه 
دیده  ها  دانشگاه  بودجه  درون  علمی  مراکز 
اگر رقم بودجه دانشگاه ها  می شود و طبعا 
مناسب نباشد ، بودجه پژوهشی را نیز تحت 

تاثیر قرار می دهد.
در  خوبی  رقم  متاسفانه  کرد:  اظهار  غالمی 
بودجه  برای  کشور  درآمدهای  از  مجموع 
علیرغم  نشده،  گرفته  درنظر  پژوهشی  های 
اینکه در قانون برنامه پیش بینی شده بود که 
به  پژوهشی  بودجه  این   96 سال  در  حداقل 
یک درصد برسد که محقق نشد. با این برنامه 
بیشتری در  رقم  بعید است  نیز  در سال 97 

اختیار پژوهش قرار گیرد.
در  فناوری همچنین  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
رقمی  گفت:  ها  دانشگاه  تجهیزات  خصوص 
نیز به تجهیزات اختصاص داده شده که بعد 

از تصویب الیحه بودجه اعالم می شود.

عوارض خروج ازکشور ثابت ماند

زائرین  مصوبه ای  در  مجلس  نمایندگان 
معاف  خروج  عوارض  پرداخت  از  را  اربعین 
کردند و مقرر کردند نرخ عوارض خروج برای 

سفرهای زیارتی بدون تغییر بماند.
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
بررسی جزئیات  در جریان  علنی  سه شنبهو 
الحاقی  بند  بودجه در بخش درآمدی  الیحه 
تصویب  به  را  الیحه  این   11 تبصره  سه 
رساندند که براساس آن در سال 97 عوارض 
براساس  زائرین عتبات  برای  از کشور  خروج 
قانون بودجه سال 96 )37500 تومان هوایی 

و 12500 تومان زمینی( اخذ می شود.
اربعین که  زائرین  به موجب مصوبه مجلس، 
از تاریخ 3 مهر 97 تا 22 آبان 97 از مرزهای 
از کشور خارج  زمینی به مقصد کشور عراق 
معاف  خروج  عوارض  پرداخت  از  می شوند 

هستند.

خبر

اشاره  با  ایران  استروک  کنگره  دهمین  دبیر 
به اینکه در هر 10 دقیقه بعد از سکته مغزی 
فرد 2 میلیون سلول عصبی از دست می دهد، 
گفت: تشخیص درمان به موقع این بیماری در 

نجات جان آن بسیار حائز اهمیت است.
در  اویس قرن  شهرام  زمان؛  پیام  گزارش  به 
استروک  کنگره  دهمین  دبیر  خبری  نشست 
ایران اظهار داشت:  مراقبت از سکته مغزی کار 
تیمی می طلبد و بر این اساس آخرین روش های 
دهمین  در  مغزی  سکته  بیماران  پرستاری 
ایران همچنین تکنسین های  کنگره استروک 
دچار  بیماران  با  مواجهه  اول  خط  اورژانس 
سکته مغزی بوده بنابراین شرکت آنها در این 
در  اورژانس  تکنسین های  ارتقاء  کنگره سبب 

زمینه سکته مغزی می شود.
دبیر دهمین کنگره استروک ایران ادامه داد: 
چندین  طی  ایران  در  مغزی  سکت  شیوع 
که  بوده  صورتی  به  گرفته  انجام  که  مطالعه 
به  مبتال  بیشتر  ایرانی  جوانان  شده  مشخص 
سکته مغزی می شوند. البته منظور از جوانان 

افراد کمتر از 50 سال است.

در  که  مطالعه ای  طی  داد:  ادامه  اویس قرن 
در  مغزی  سکته  بروز  گرفت  انجام  اصفهان 
بنابراین  بود.  جهانی  میانگین  برابر   7 جوانان 
اهمیت  بسیار حائز  بیماری  این  از  پیشگیری 
مربوط  سکته ها  درصد   90 همچنین  است. 
دیابت،  باال،  چربی  خون،  فشار  عامل   10 به 
تحرک،  عدم  زیاد،  وزن  سیگار،  استعمال 

رژیم  و  الکل  مصرف  استرس،  قلبی،  بیماری 
غذایی نادرست در جوانان است.

دچار سکته  که  فردی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
راه  مغزی می شود در هر دقیقه 12 کیلومتر 
سلول  میلیون   2 عبارتی  به  یا  و  آن  عصبی 
به  بین می رود، گفت: لذا درمان  از  عصبی اش 
اهمیت  حائز  بسیار  مغزی  سکته  بیمار  موقع 

است و باید همه این افراد قبل از 4 ساعت و 
نیم طالیی اقدامات الزم برایشان انجام گیرد.

این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه 
تزریق وریدی و کشیدن لخته از رگ دو روش 
سکته  دچار  بیماران  جان  نجات  برای  مهم 
گفت: متاسفانه  است،  طالیی  زمان  در  مغزی 
مسئله  این  کشور  بیمارستان های  همه  در 
از  انجام نمی گیرد و هیچ کدام  بیماران  برای 
درمان  نیز  تهران  خصوصی  بیمارستان های 
وریدی سکته مغزی را ندارد و در حال حاضر 
حوزه  در  فیروزگر  و  شریعتی  بیمارستان  دو 
موفق  بسیار  مغزی  سکته  بیماران  به  کمک 

بودند.
وی با بیان اینکه علیرغم احترام به طب سنتی 
سکته  طریق  این  از  نمی توان  که  بگویم  باید 
دلیل  به  برخی  گفت:  کرد،  درمان  را  مغزی 
فشار خون باال به جای استفاده از قرص آبغوره 
به  که  می شود  سبب  این  و  می کنند  مصرف 
سکته  دچار  خون  فشار  نیافتن  کاهش  دلیل 
به  درمان  و  پیشگیری  بنابراین  شوند.  مغزی 

موقع فشار خون بسیار حائز اهمیت است.

جوانان ایرانی 7 برابر متوسط جهانی سکته می کنند

رئیس سازمان بهزیستی گفت: کاهش آسیب های اجتماعی 
اولویت مهم سازمان بهزیستی است.

آیین  انوشیروان محسنی بندپی در   ، زمان  پیام  به گزارش 
معارفه مدیرکل جدید بهزیستی استان ایالم اظهار داشت: 
کاهش  تدبیر  دولت  در  بهزیستی  سازمان  مهم  رویکرد 

آسیب های اجتماعی است.
وی اضافه کرد: در این راستا تدابیری اندیشیده شده و طی 

سال های اخیر نیز در این زمینه توفیقاتی حاصل شده است.
رئیس سازمان بهزیستی از پوشش 80 درصد نوزادان کشور در 
طرح غربالگری شنوایی خبر داد و اضافه کرد: در اجرای این 

طرح، نوزادان کشور در طرح غربالگری شرکت کردند.
این مسؤول همچنین به پوشش 82 درصدی کودکان در طرح 
پیشگیری از تنبلی چشم نیز خبر داد و متذکر شد: این طرح 
نیز از جمله طرح های موفق سازمان بهزیستی بوده که مورد 

استقبال قرار گرفته است.
طرح های  اجرای  با  داد:  توضیح  بهزیستی  سازمان  رئیس 
جامعه  در سطح  معلولیت ها  از  عمده ای  بخش  غربالگری، 
کاهش یافته و این روند به عنوان یک اولویت در دستور کار 

این سازمان قرار دارد.
محمد نوذری معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم نیز در این 

مراسم گفت: تودیع در نظام اسالمی معنایی ندارد.
وی ادامه داد: هر آنچه باید در این مراسم ها و آیین ها مورد 
توجه واقع شود ارائه خدمات مطلوب به مردم و جامعه هدف 

باشد.

فرمانده نیروی انتظامی از کاهش 5 درصدی جرائم خشن در 
کشور خبر داد.

سردار حسین اشتری در جمع خبرنگاران در بجنورد اظهار 
کرد: در مرزهای کشور آمادگی خوبی وجود دارد و تجهیزات 

مناسبی نیز در اختیار داریم.
با استفاده از  با تاکید بر انسداد مرزهای کشور، افزود:  وی 
وسایل الکترونیکی انسداد مرزها انجام شده و مرزها را به طور 

هوشمندانه کنترل می شود.
سردار اشتری با اشاره به اینکه کشف جرائم مختلف در کشور 
یافته است، عنوان کرد: کشفیات مواد مخدر طی  افزایش 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد 

افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه کاهش سرقت و جرائم مهم امسال در مقایسه 
با سال گذشته حاکی از تالش کارکنان ناجا و همکاری مردم با 
پلیس است، گفت:در برخی از بخش ها کاستی هایی داریم که 

تالش می شود آنها را برطرف کنیم.
اشتری با اشاره به کاهش 5 درصدی جرائم خشن در کشور، 
یادآورشد: خراسان شمالی جزء سه استان کم حادثه به لحاظ 

جرائم خشن است.
وی با اشاره به تصادفات جاده ای، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با همکاری مردم و پلیس و همت مسئوالن و خودروسازان 

نگرانی های ناشی ازحوادث جاده ای کاهش یابد.
اشتری وضعیت امنیتی و انتظامی خراسان شمالی را خوب 

ارزیابی کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو ، گفت: در حال حاضر 60 تا 65 
مشکل  رقم  که  دارد  وجود  کشور  در  دارویی  کمبود  قلم 
نشست  در  اصغری  غالمرضا  ایرنا،  گزارش  نیست.به  سازی 
خبری دستاوردهای سازمان غذا و دارو افزود: این کمبودهای 
دارویی به سه علت وجود دارد، علت اول این است که برخی 
بیماران و پزشکان به استفاده از داروی خارجی اصرار دارند.

وی تصریح کرد: سیاست سازمان غذا و دارو این است که 10 
درصد سهم بازار را به داروهای خارجی مشابه تولید داخل، 
اختصاص می دهد بنابراین قطعا کمبود داروی خارجی وجود 
خواهد داشت از طرفی متاسفانه تبلیغ می شود که داروی 
و  غذا  سازمان  است.رئیس  داخلی  داروی  از  بهتر  خارجی 
دارو درباره علت دیگر کمبود دارویی اظهارکرد: برخی اقالم 
اخیر،  برف  بارش  در  مثال  دارند  ،مشکل  توزیع  در  دارویی 
برخی اقالم دارویی بیمارستان ها کم شد چراکه برای توزیع 
در  توزیع  است  ممکن  یا  بود  شده  پیدا  مشکل  کنندگان 
استان های مختلف به دلیل ترابری دچار مشکل شود.اصغری 
افزود: برخی اقالم دارویی نیز دچار کمبود واقعی شده اند 
چون سیستم در تنظیم بازار آن دچار مشکل می شود.وی 
خاطرنشان کرد: مصرف برخی داروها بیشتر از برآورد است یا 
ماده اولیه آن به هر دلیلی مثال ترخیص نشدن از گمرک یا 
نداشتن استاندارد های الزم رد می شوند.رئیس سازمان غذا 
و دارو گفت: گاهی داروها از کارخانه دیگری وارد کشور می 
شوند که این داروها نیز رد می شوند و تا زمان جایگزینی 

دارو، کمبود به وجود می آید.

اجتماعی  آسیب های  کاهش 
اولویتهاست  جزء 

خشن جرائم  درصدی   5  کاهش 
کشور در   

قلم  65  حدود 
یم دار ویی  دار کمبود   

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی کارکنان پست استان البرز

به اطالع اعضا محترم شرکت تعاونی می رساند. مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
)نوبت اول( این شرکت تعاونی راس ساعت ۱5 روز پنج شنبه مورخ ۱396/۱۲/۱۰ در محل 
سالن جلسات اداره کل پست استان البرز واقع در کرج – چهارراه طالقانی تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانید. 
یادآوری می شود:  ۱- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق 
حضور و  اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این 
صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد داشت اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات 
مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید 
حداکثر ظرف مدت ۱5 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست 
داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر 
و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط 

توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
)فرم  کتبی  دارند درخواست  را  مدیره  هیئت  کاندیداتوری  به  تمایل  که  اعضایی   -۲
مشخصات( حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه 
داشتن مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه- مدرک تحصیلی- تخصصی و تجربی- کارت 

ملی – کارت پایان خدمت )آقایان( و دو قطعه عکس( درب دفتر تعاونی تحویل نمایند. 
3- این مجمع با نصف +۱رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  ۱- انتخاب اعضا  اصلی و علی البدل هیئت مدیره.  
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خواهان :آ قای حسین هاشمی کلور فرزند غفور به نشانی تهران – رباط کریم 

خوانده : آ قای غالم حسین قاسمی به نشانی مجهول ا لمکان 
خواسته : مطالبه طلب و مطالبه خسارت تا خیر تا دیه 

گردشکار :دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادر به صدور رای می نماید .

)) رای دادگاه((
در حصوص دعوی خواهان حسین هاشمی کلور فرزند غفور بطرفیت غالمحسین 
تا  با احتساب خسارت  قاسمی بخواسته ی مطالبه ی طلب 210/000/000 ریال 
به  به موجب یک فقره چک  تا دیه و هزینه دادرسی بدین شرح که خوانده  خیر 
شماره 12/9074/85181 مورخ 1396/2/16 به مبلغ 110/000/000 ریال و یک 
فقره سفته به شماره 982793به مبلغ 10/000/000 ریال به اینجانب مدیون که 
از پرداخت آ ن خود داری می نماید . لذا خواستار محکومیت ایشان به شرح ستون 
انرژی  و  از طریق روزنامه نفت  با وصف دعوت  خواسته مورد استد عاست خوانده 
نکرده  معرفی  و وکیلی  ننموده  ارسال  ای  یحه  و ال  نیافته  مورخ 96/9/18 حضور 
است لذا دادگاه خواسته ی خواهان را در خصوص مطالبه وجه سفته ثابت تشخیص 
مستندا به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آ ئین دادرسی در 
امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
تا خیر  ، پرداخت مبلغ 2/600/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت  اصل خواسه 
تا دیه از تاریخ تقدیم دادخواست )96/5/4( لغایت زمان اجرای حکم که در واحد 
اجرای احکام مدنی محاسبه میگردد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید و در 
خصوص مطالبه وجه چک با توجه به لزوم اخذ توضیح در جلسه دادرسی مستندا به 
ماده 95 قانون آ ئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خوهان در این خصوص 
و ظرف مهلت  غیابی  رای صادره در خصوص محکومیت   . مینماید  اعالم  و  صادر 
بیست روز پس از ابالغ قابل و اخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روزپس  از 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 
خواهد بود و در قسمت دیگر حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد . م الف 2328 
دادرس محاکم عمومی )حقوقی ( رباط کریم  محمد محمدی نژاد 

آگهی مزایده اموال منقول
علی حسین  نافع-  امیر  علیها مجتبی  پرونده کالسه 964433 محکوم  به موجب 
حسنلویی محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال در حق محکوم له 
امیر حیدری و مبلغ 7/500/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است. حسب تقاضای 
محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط 
کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 96/12/14 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد.  
که  است  کسی  به  متعلق  مال  و  شود  می  شروع  ریال   115/000/000 قیمت  از 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 10 در صد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد با 
چک بانکی تضمین شده فی  المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه  
مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از 
تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد خریداراخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد .در 
صورتی که برنده مزایده موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر 
هزینه  مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. در صورتی که روز 
مزایده مصادف با ایام تعطیل شود، مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و 
مکان برگزار می گردد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از 
تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ 
تصمیم دادگاه ) در صورت وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا 
طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی 
اجراء از اموال بازدید نمایید. مورد مزایده مشخصات خودرو: سواری پژو پارس به 
شماره پالک 474 ج 59 ایران 78 دارای دو محور چهارسیلندر بنزین سوز ظرفیت 
پنج نفر به شماره شاسی 19331087  و شماره موتور 12484186479 نقره ای 
رنگ با مندرجات اسناد مسلم الصدور مطابقت داشته و اصالت آن مورد تایید است.

وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید: خودرو مذکور دور تا دور خوردگی 
دارد و بعضی قسمتها بازسازی نشده است، الستیکها نسبتا فرسوده است روکشهای 
صندلی فرسوده بوده خودرو در لحظه بازدید با توجه به ضعیف بودن باطری روشن 
به پارکینگ روشن بوده است الزم بذکر است  انتقال  نگردید لیکن خودرو هنگام 

موتور خودرو سال 1393 با فاکتورو چک شماره موتور اولیه تعویض شده است.
ثالث  با توجه به مدل خودرو، وضعیت ظاهری و در صورت نداشتن بیمه شخص 
ارزش پایه خودرو یکصد و پانزده میلیون ریال معادل یازده میلیون و پانصد هزار 

تومان تعیین می گردد.م/الف 2325 
مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم – غفاری 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه :9610102290406846

شماره پرونده :9609982290400225
شماره بایگانی شعبه : 960231

تاریخ تنظیم :1396/11/10
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و درخواست و ضما ئم به آ قای /خانم اسفند یار سپه 
به طرفیت  دادخواستی  قیدر  / خانم شعبان  قای  آ  عباس خواهان  فرزند  مزد  پور 
خوانده آ قای اسفند یار سپه پور مزد به خواسته ابطال سند رسمی و هزینه دادرسی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982290400225 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/12/21 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
در خواست  و  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  مدنی  دادرسی   ئین  آ  قانون 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آ گهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود ، نسخه ثا نی داد خواست و ضما ئم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسید گی در دادگاه حاضر گردد : م الف 2329 
آگهی ابالغمنشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – اسما عیل پور 

شماره ابالغنامه :9610102290210170
شماره پرونده :9509982290201167

شماره بایگانی شعبه :951196
تاریخ تنظیم :1396/11/14

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و در خواست و ضمائم خواهان فاطمه فرهنگی باوکالت 
سعید فتحی و رسول ابراهیمی دادخواستی به طرفیت خواند گان حسین فرزا نه 
فرو علی فرزا نه فر وومسعود کاشف زاده و فاطمه اسدی فر به خواسته ابطال سند 
مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی و مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9509982290201167شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/3/7 ساعت 9:30تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آ ئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آ گهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آ گهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضما ئم را 
در یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد م الف 2326 
شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – مهدی ساده 

متن آگهی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدامین عفری فرزند 
عزیزدادخواستی  فرزند  بهمنشیری  قیم  امین  محمد  آقای  عبدالجلیل-خواهان 
بطرفیت خوانده آقای محمد امین عفری فرزند عبدالجلیل به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9609986130201164شعبه 
دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهرثبت و وقت رسیدگی 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ1396/12/19ساعت12:00تعیین 
ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
تا خوانده  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  نوبت دریکی  خواهان مراتب یک 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت  ثانی دادخواست و ضمائم  ،نسخه  کامل خود 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:)16/627(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 
بندرماهشهر-علی راشدی

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

را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  ویس  نظر  فرزند  نظری  انور  آقای 
معروف  13کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  ازیک  فرعی   1677 پالک  از 
و  خریداری  زاده  محمدی  مصطفی  آقای  از  شورکه  هرمی  راه  زیر  زمین  به 
به  و  19تشکیل  تحت کالسه 23–  نیز  پرونده  و  نموده  مالکیت  درخواست سند 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 
139660316007001148  مورخ  19 /  9 / 96  حکم به صدور سند مالکیت 
انور نظری صادر  یک باب ساختمان  به مساحت 88/10  متر مربع به نام آقای 
نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای آغه مرادی می باشد لذا مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است 
به  تقاضا  مورد  مالکیت  مقررات سند  برابر  ثبت  اداره  مقرر  مدت  انقضای  از  پس 
نام آقای انور نظری صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

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

تاریخ انتشار اول  3 /  11 /   1396
 تاریخ انتشار دوم  18/  11 /  1396 

 نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

برابر رای شماره 139660331057003701هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  تهران  از  بشماره شناسنامه 1357 صادره  مهدی  فرزند  فرهمند  تیمور رضوی 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 229/29 مترمربع از قطعه 3 و 4 صورت 
مجلس تفکیکی 7668 مورخ 52/06/09 پالک 40 فرعی از 6 اصلی واقع در عباس 
آباد خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت ثریا محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  505م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه  آیین  و ماده 13 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 966   مورخ 1396/10/11 اصالحی پرونده کالسه 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    1393114425008000082
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت  
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  مهدی کرندی فرزند پیرکه 
باب  یک  اعیان  و  عرصه  در ششدانگ  ازپلدختر  بشماره شناسنامه 1446  صادره 
عمارت مسکونی به مساحت  215 متر مربع پالک 1فرعی از 116 اصلی واقع در 
رسمی  مالک  از  کاوکالی خریداری  به  پلدخترموسوم  آباد شهرستان  بخش 7خرم 
به منظور اطالع عموم مراتب در  لذا  آقای علی جودکی اصل محرز گردیده است 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/12/2 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت   رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت
به  که  درخواستی  شرح  به  ابراهیم  فرزند  گرجی  نژاد  مهدی  رضا  آقای 
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شماره15/1456/96 شورای 
شماره  به  امیر  مرحوم  فرزند  آرائی  داداشی  خانم  صدر  که  داشته  اعالم  و  نموده 
شناسنامه 2050541491صادره از بابل در تاریخ 81/9/26در اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از
1- مهر علی مهدی نژاد گرجی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 6 پسر متوفی

2- رشید مهدی نژاد گرجی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 652 پسر متوفی 
3-احمدی مهدی نژاد گرجی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 738 پسر متوفی
4- محمد مهدی نژاد گرجی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 699 پسر متوفی 

5-رضا مهدی نژاد گرجی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 249 پسر متوفی 
6-محترم مهدی نژاد گرجی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 11 دختر متوفی

7- مریم مهدی نژاد گرجی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 9 دختر 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 پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 
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افت بورس ها موجب کاهش قیمت نفت شد 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 71 سنت، معادل 1.1 درصد 
کاهش به 66 دالر و 91 سنت رسید. بر اساس این گزارش، در 
کاهش  بزرگترین  از  یکی  شاهد  جهان  مالی  بازارهای  که  حالی 
های میانه روز از زمان ثبت اطالعات معامالت بورس وال استریت 
هستند، قیمت نفت دیروز بیش از یک درصد کاهش یافت و روند 
کاهشی جلسه قبل را تداوم بخشید. بر اساس این گزارش، قیمت 
هر بشکه نفت برنت دیروز با 71 سنت، معادل 1,1 درصد کاهش 
به 66 دالر و 91 سنت رسید. قیمت فعلی نفت برنت بیش از 4 
دالر نسبت به باالترین رقم های ثبت شده در ماه گذشته کاهش 
نشان می دهد. قیمت نفت خام امریکا نیز دیروز با 69 سنت، معادل 
1,1 درصد کاهش به 63 دالر و 46 سنت رسید. قیمت این شاخص 
نفتی نیز نسبت به باالترین رقم های سال 2018 بیش از 3 دالر 

کاهش داشته است.

عراق مسیر انتقال نفت به ایران را کنترل می کند

دو مقام رسمی عراقی اعالم کردند که نیروهای نظامی این کشور، 
در حال آماده سازی عملیات نظامی هستند تا بتوانند کنترل بر 
منطقه مرزی با ایران را که مسیر انتقال نفت به این کشور است، 
افزایش دهند. به گفته این مقامها، عملیات برای ایمن کردن منطقه 
کوهستانی »همرین« ممکن است هفته جاری آغاز شود. منطقه یاد 
شده میان میدان های نفتی کرکوک و شهر خانقین قرار دارد که 
هم مرز ایران است. مقامهای نفت عراق، ماه دسامبر )آذر - دی( 
اعالم کردند، قصد دارند تا 60 هزار بشکه در روز از نفت منطقه 
کرکوک را از طریق زمینی و با کامیون های نفتکش تحت قرارداد 
معاوضه سوخت)سوآپ( به پاالیشگاه کرمانشاه منتقل کنند، گرچه 
ارسال نخستین محموله که قرار بود هفته گذشته انجام شود به 

دالیل ذکر نشده ای به تاخیر افتاده است.

 همکاری روسیه و سوریه در بخش انرژی

رویترز به نقل از وزارت انرژی روسیه اعالم کرد: »الکساندر نواک«، 
معدنی  منابع  و  نفت  وزیر  غانم«  »علی  و  این کشور  انرژی  وزیر 
سوریه در نشستی درباره همکاری های احتمالی دو کشور در زمینه 
نفت و گاز رایزنی کردند. نواک در بیانیه ای گفت: اهمیت بسیاری 
برای بهبود اقتصاد سوریه، به ویژه بخش نفت و گاز آن قائل هستیم 
که به متوازن کردن شرایط اقتصادی - اجتماعی این کشور کمک 

می کند.

 توتال ٢5 درصد از سهام یک میدان نفتی 
خود را به قطر فروخت

شرکت فرانسوی توتال توافق کرده است که 25 درصد از سهام خود 
را در یک بلوک اکتشاف و تولید نفت واقع در فراسواحل آفریقای 
جنوبی به شرکت دولتی »قطر پترولیوم« واگذار کند. در پی این 
قرارداد، قطر 45 درصد، قطر پترولیوم 25 درصد، شرکت کانادایی 
تولیدکننده نفت و گاز سی ان آر اینترنشنال 20 درصد و شرکت 
آمریکایی »مین استریت انرژی« 10 درصد از سهام این بلوک را در 

اختیار خواهند داشت.

نفت در جهان

 متوسط تولید روزانه
 نفت ۳.۸ میلیون بشکه است

معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت گفت: در 10 ماه نخست سالجاری به طور 
متوسط در هر روز سه هزار و 800 بشکه نفت در 

کشور تولید شده است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، حبیب ا... بیطرف 
مدیران  میثاق  تجدید  آیین  حاشیه  در  دیروز 
امام  مطهر  حرم  در  نفت  وزارت  کارکنان  و 
خمینی)ره( اظهار کرد: امروز شاهد افزایش تولید 
گاز و نفت در کشورهستیم و این صنعت توانسته 
است خدمات گسترده ای را در همه شهرها و 

روستاهای دور و نزدیک این کشور ارائه دهد.
توسعه  و  افزایش جمعیت  بر  افزود: عالوه  وی 
اقتصادی کشور؛ توانسته ایم در تامین منابع نفت، 
گاز و صادرات و همچنین تامین منابع ارزی در 

این زمینه به وظیفه خود به خوبی عمل کنیم.
وی اظهار کرد: خوشبختانه در تولید نفت نسبت 
به ابتدای سالجاری افزایش خوبی را داشته ایم 
تولید  به ظرفیت  روز  در  بشکه  هزار  که 100 
کشور اضافه شده است و متوسط تولید 10 ماهه 
از سه هزارو 800  بیش  نیز  نخست سالجاری 
بشکه در روز است. معاون امور مهندسی، پژوهش 
و فناوری وزارت نفت در زمینه صادرات نفت هم 
گفت: صادرات نفت بیش از پیش بینی سال 96 
بوده و درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام بیش 

از پیش بینی بودجه محقق شده است.
وی ادامه داد: با توجه به راه اندازی 6 فازی که 
انجام  اواخر سال گذشته  پارس جنوبی در  در 
شد؛ هم اکنون ظرفیت تولید روزانه گاز از پارس 
جنوبی به 550 میلیون متر مکعب در روز رسیده 
است که اندکی از تولید کشور عراق بیشتر است.

در  که  را  ماندگی  عقب  توانستیم  افزود:  وی 
سال های گذشته در این زمینه صورت گرفته 
بود را جبران کنیم. وی سرمایه گذاری و توسعه 
صنعت انرژی را از اهداف وزارت نفت بیان کرد و 
یادآور شد: اگر بخواهیم جایگاه خود را در اپک 
حفظ کنیم و در تامین منابع هیدروکربوری که 
منبع اصلی اشتغال مولد برای بخش های پایین 
دستی محسوب می شود به خوبی عمل کنیم، 
بایستی در حوزه نفت، گاز و انرژی سرمایه گذاری 

بیشتری انجام دهیم.
وی عنوان کرد: باید درحوزه بهره برداری صیانتی 
از مخازن نفت و گاز سرمایه گذاری کرد تا عالوه 
بر حفظ تولید به بهره برداری خوبی نیز در این 

زمینه دست یابیم.
های  گروه  با  مذاکراتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
نهایی  توتال  با  قرارداد  اولین  و  انجام  مختلف 
 شده است که امیدواریم دیگر قرار دادها را نیز با 

شرکت های بیشتری در این زمینه انجام دهیم.

خبر

بشکه  میلیون   5/5 مصرف  با  ایران  نفت:  وزیر 
نفت در روز، باالترین میزان مصرف سوخت را 

در جهان دارد.
وزیر نفت درباره باال بودن گوگرد بنزین توزیعی 
در تهران گفت: ممکن است در یک یا دو جایگاه 
چنین باشد، اما به طور کلی بنزین عرضه شده در 
کالن شهرها از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

بیژن زنگنه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه 
همکاری میان وزارت نفت و شهرداری تهران برای 
خرید یکهزار دستگاه واگن متروی شهری درباره 
میزان اکتان بنزین تهران گفت: اطالع دقیقی در 
حال حاضر از این میزان ندارم اما درباره میزان 
گوگرد موجود در بنزین، نمونه برداری انجام شده 
در کالن شهر تهران PPM  60 عنوان شده بود 
در حالی که میزان استاندارد آن PPM 50 است.

وی درباره سخنان رییس سازمان ملی استاندارد 

مبنی بر اینکه گوگرد بنزین در تهران باالتر از حد 
استاندارد بوده است، اظهار کرد: ممکن است در 
یک یا دو جایگاه چنین گفته ای تایید شود اما 

به طور کلی بنزین عرضه شده در کالن شهرها 
از کیفیت مطلوبی برخوردار است.بر اساس این 
ملی  سازمانی  رییس  پیروزبخت،  نیره  گزارش، 

استاندارد روز دوشنبه گفته بود: نتایج جدیدترین 
آزمون کیفی بنزین در 2 نمونه برداری که از بنزین 
تهران صورت گرفته نشان می دهد مشکالتی در 
میزان گوگرد وجود داشت. به طوری که این رقم 
در تهران 60 بود در حالی که طبق استاندارد باید 
50 باشد. البته رقم گوگرد نسبت به سال گذشته 
بهتر شده است.به گفته وی، قرار بود امسال نمونه 
برداری بنزین از 8 کالن شهر به 17 کالن شهر 
توسعه یابد.وی همچنین درباره میزان اکتان موجود 
در بنزین عرضه شده در تهران که یکی از مولفه 
های کیفی سوخت به شمار می رود توضیح داده 
بود: نتایج 50 مورد نمونه برداری نشان می دهد 
که عدد اکتان بنزین حدود 90 است که زیر حد 
استاندارد است؛ اگرچه فاکتورهای نگران کننده 
مانند بنزن و آروماتیک ها مورد مردودی نداشتیم و 

میزان گوگرد نیز در حد استاندارد بوده است.

وزیر نفت اعالم کرد:

ناهمخوانی مصرف سوخت کشور با استاندارد جهانی

ایران قدرت اول تولید برق در منطقه است

وزیر نیرو از ایران به عنوان قدرت اول تولید 
برق منطقه نام برد و گفت: در حال حاضر با 
تمامی کشورهایی که مرز خاکی داریم تبادل 

انرژی داریم.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، رضا اردکانیان 
از  درصد   90 حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
تجهیزات برق را در داخل می سازیم و حتی 
المان های پیچیده نیروگاهی شامل توربین ها 

و ژنراتورها را نیز در داخل می سازیم.
وی افزود: این اندازه در توانمندی در صنعت 
است  توانمندی کشور  از  نقطه روشنی  برق، 
که در 4 دهه گذشته از ظرفیت 7 هزار و 24 
مگاوات تولید برق در سال 57 که آن هم تماما 
توسط نیروگاههایی به صورت کلید در دست 
توسط پیمانکاران و طراحان خارجی احداث 
شده بود، به این سطح از آمادگی رسیدیم که 
امروز قدرت اول تولید برق در منطقه هستیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر با تمامی 
کشورهایی که مرز خاکی داریم تبادل انرژی 

داریم.
فجر  دهه  ایام  در  داشت:  اذعان  اردکانیان 
با  نیروگاهی  پروژه  هفت  برق،  بخش  در 
ارزش دو میلیارد  به  ظرفیت 2723 مگاوات 
و 90 میلیون یورو در بهبهان، یزد، گل گهر، 
سیرجان، سمنگان و سیرجان به بهره برداری 
منطقه  در  نیز  نیروگاه  سه  احداث  و  رسیده 

ارس، خرم آباد و زاهدان آغاز شده است.
 500 و  هزار   78 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
مگاوات ظرفیت نصب شده داریم که بخش 
اعظم آن توسط توان داخلی به بهره برداری 

رسیده است.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه »در حال 
و  برقی  تجهیزات  درصد  از 90  بیش  حاضر 
داخل  در  ژنراتور  و  توربین  شامل  نیروگاهی 
کشور تولید می شود«، گفت: در بخش تجدید 
پذیرها نیز تاکنون 450 مگاوات نیروگاه تجدید 
پذیر به بهره برداری رسیده و 700 مگاولت 
برنامه  پایان  تا  نیز در حال احداث است که 
مگاوات  هزار   5 به  میزان  این  توسعه  ششم 
خواهد رسید که تحول عظیمی در این بخش 

خواهد بود.
وی افزود: در ایام فجر امسال 5 هزار و 317 
بهره  به  توزیع  و  توزیع  فوق  انتقال،  پروژه 
برداری رسید که ارزش پروژه های انتقال و فوق 
توزیع بالغ بر 27 هزارو 840 میلیارد تومان بود 
که حدود 4 هزارو 417 مگاوات با ارزش 3,5 
از طریق بخش سرمایه گذاری  میلیارد دالر 

خارجی تأمین شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه »در بخش آب شهری 
برخوردار  مطلوبی  کیفی  و  کمی  وضعیت  از 
هستیم«، گفت: 99,4 درصد جمعیت شهری 
هم اکنون تحت پوشش شبکه های آب سالم 

و بهداشتی قرار دارند که در سال 57 با توجه 
به جمعیت کم آن زمان فقط 74 درصد مردم 

تحت پوشش بودند.
وی ادامه داد: در بخش آب روستایی نیز دولت 
یازدهم توجه خاصی به این بخش نشان داد که 
امروزه شاهد تحت پوشش بودن 81,5 درصد 
جمعیت روستایی از این نعمت هستیم که با 
پروژه های  برای  اعتبار  تأمین  اینکه  به  توجه 
محل  از  نیز   97 سال  در  روستایی  آبرسانی 
صندوق توسعه ملی مد نظر قرار گرفته است، 

این میزان افزایش خواهد یافت.
با  فاضالب  بخش  در  کرد:  تصریح  اردکانیان 
توجه به اینکه دیر آغاز کردیم ولی در زمان 
پیشروی  حال  در  خوبی  سرعت  با  حاضر 
فقط   57 سال  در  که  طوری  به  هستیم 
پوشش  تحت  شهری  جمعیت  درصد   8,5
رقم  این  امروزه  بوده اند،  فاضالب  سامانه های 
مردم کشورمان  و  داشته  رشد  درصد  تا 48 
از سامانه های بهداشتی و اقتصادی بهره مند 

هستند.
وی افزود: از محل آب های مصرفی شهری و 
روستایی که بیش از 6,5 میلیارد متر مکعب 
است 4,3 میلیارد متر مکعب پساب حاصل 
نیمه  و  مناطق خشک  در  پساب  و  می شود 
برای  آب  تأمین  منبع  مطمئن ترین  خشک 

واحدهای مختلف از جمله صنعت است.

حاضر  زمان  در  ما  داشت:  اذعان  نیرو  وزیر 
قادر هستیم فقط 1,2 میلیارد متر مکعب آن 
را جمع آوری و استفاده کنیم که استفاده از 
و  داخلی  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
خارجی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم این 

میزان را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: ما دوران مدیریت تقاضا را در 
و بحث عرضه محدود است،  داریم  رو  پیش 
لذا تالش می کنیم تا به بحث مدیریت مصرف 
اینکه  به  با توجه  تا  بپردازیم  تقاضا بیشتر  و 
سال های خشکی را تجربه می کنیم، به سالمت 

از این سال ها گذر کنیم.
بنا  دوازدهم  دولت  در  شد:  یادآور  نیرو  وزیر 
داریم تا پایان دولت زمینه اتصال شبکه برق 
اتصال برق  آنجا  از  کشور به کشور روسیه و 
به شبکه اروپا را فراهم کنیم که امیدواریم با 
حمایت دولت و مجلس بتوانیم این امر محقق 
شود. وی در پایان با اشاره به جانمایی صنایع 
آب بر گفت: با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
توافق شده که صنایعی که از این پس آب بر 
بوده و قرار است در کشور ساخته شوند باید 
جانمایی درستی داشته باشند، اما در خصوص 
صنایع آب بری که تاکنون ساخته شده است 
می بایست این صنایع اقدام به بازچرخانی آب 
و یا استفاده از پساب در تأمین آب موردنیاز 

خود کنند.

شماره: 664/۲/96 
 تاریخ :۱396/۱۱/۱۷ 

آ گهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 

وقت رسیدگی 96/12/20 ساعت 9:30 
خواهان :مهرشاد نصیری لتومی 

خوانده : حسین عظیمی برزوکی 
خواسته :مطالبه وجه سفته 

خواهان داد خواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به در خواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آ ئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی میشود تا خوانده از تاریخ 
نشر آ خرین آ گهی ظرف یک ماه به دفتر شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودر وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آ گهی الزم 

شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آ ن ده روز خواهد بود .م/الف 2377
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف رباط کریم

آگهی مزایده
در پرونده 961514/6    اجرائی آقای ورثه مرحوم میرزا علی شاهمرادی ) مصطفی، 
یوسف، یعقوب( محکوم است به تقسیم ترکه و فروش آن در حق ورثه ) رحیمه 
رضایی، اکرم، اعظم، معصومه و یونس شاهمرادی ( و مبلغ 150/000 تومان  نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:
آدرس ملک: اسالمشهر شهرک احمدیه خیابان المهدی نبش کوچه 17 قواره جنوبی  
مدارک و مستندات ابزاری: تصویر سند مالکیت ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 
120 متر مربع قطعه 493 تفکیکی پالک 6224 فرعی از 46 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 39 فرعی از اصلی مزبور واقع در قریه موسی آباد دهستان غار بخش 
12 تهران باحدود و مشخصات: شماال 7/5 متر به خیابان 10 متری ، شرقا 16 متر 
به خیابان 20  تفکیکی غربا 16 متر  به قطعه 456  تفکیکی، جنوبا 7/5  به قطعه 
میرزا  آقای  نام  به  امالک  دفتر860  ذیل شماره 120710 صفحه 311  که  متری 
علی شاهمرادی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 503668 صادر گردیده است.

به    46/6224 ثبتی  پالک  شماره  به  زمینی  قطعه  ارزیابی  کارشناسی:  مورد 
مساحت عرصه 120 متر مربع با بنای احداثی در آن بصورت دو طبقه با زیر بنای 
تقریبی  270 متر مربع مشتمل بر مسکونی و تجاری که با توجه به گواهی پایانکار 
ساختمانهای قدیمی ساز به شماره 4551 مورخ 61/6/17 شهرداری اسالمشهر و 
بالمانع  و  اسالمشهر رسیدگی  ماده صد شهرداری  79/6/5 کمیسیون  رای شماره 

می باشد.
اسکلت ساختمان فلزی و سقف طاق ضربی، فاقد نما، درب و پنجره فلزی، طبقه 
رای  مطابق   ( مربع  متر   64/86 کل  مساحت  به  تجاری  باب  دو  شامل  همکف 
کمیسیون ماده صد( و یک واحد مسکونی و طبقه اول با زیر بنای تقریبی 140 متر 

مربع  مشتمل بر دو واحد مسکونی و راه پله می باشد.
توضیح اینکه طبق بازدید انجام شده یکی از واحدهای تجاری طبقه همکف بصورت 
فعالیت و در  آرایشگاه مردانه مشغول  و واحد تجاری دیگر بصورت  بربری  نانوایی 
اجاره شخص غیر می باشد، واحد مسکونی سمت شمال طبقه اول در تصرف آقای 
مصطفی شاهمرادی ) یکی از وراث مرحوم شاهمرادی( بوده و در آن سکونت دارند.

نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد، مراتب اعالم شده فوق ، موقعیت و محل قرار 
گیری ملک مورد کارشناسی و در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در امر 
کارشناسی، ارزش ریالی ششدانگ مورد کارشناسی بصورت عرصه و اعیان ) تجاری 
و مسکونی( در صورتیکه بال معارض بوده و انتقال آن از نظر قوانین جاریه منعی در 
دفتر خانه نداشته و فاقد بدهی و دیون احتمالی به بانکها و موسسات مالی- اعتباری 
و شهرداری باشد و در صورت عدم واگذاری منافع سرقفلی واحد تجاری به شخص 
بیست میلیون  و  و یکصد  میلیارد  ریال معادل یک  غیر مبلغ 11/200/000/000 

تومان بر آورد می گردد.
به منظور  اموال مزبور  انجام گردیده که  بوسیله کارشناس  ارزیابی آن  و  1.توقیف 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.
2. محل فروش اموال : اجرای احکام مدنی یک اسالمشهر شعبه 6 حقوقی است.

در  و  بازدید  اموال  از  اجرا  هماهنگی  با  مزایده  از  قبل  روز   5 میتواند  هرکس   .3
مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده چهارشنبه تاریخ انجام مزایده 1396/12/09  
فی  را  پیشنهادی  قیمت  در صد  ده  مزایده  برنده  باشد  می  الی 10    9 از ساعت 
المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه 
تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با 
تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد 

شد. م/الف 2098
دادورز شعبه 6  حقوقی محاکم عمومی  اسالمشهر متن آگهی

خواهان لفته حسون نژادیان دادخواستی به طرفیت خوانده علی نبهان و موعود و حسنه 
ونیره و محمد و شمس و حسین و عباس و خاطره ونادره شهرت همگی نبهان به خواسته 
نقل وانتقال ملک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9609986141

300887شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
1396/12/27ساعت9تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان موعودو حسنه و نیره ومحمد و 
شمس و حسین وعباس وخاطره ونادره شهرت همگی نبهان و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.          

شماره م الف:)9/1203(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

متن آگهی 
در پرونده بشماره 960674 در خصوص شکایت پیرولی بگی زاد فرزند کرمعلی بر 
علیه حسن سپهوند به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی 
غیر عمد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار 
درج تا ظرف مهلت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای 
نمایند در صورت عدم  دفاع  انتسابی  اتهام  از  و  آباد حاضر  انقالب خرم  و  عمومی 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید . 
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – الهام رحمتی 

آگهی مزایده 
در راستای اجرای اجرائیه شماره 960392 مورخ 96/06/14 که طی نیابت شماره 
9828/1396 اجرای احکام دادگستری خمینی شهر جهت اجرا به این مرجع واصل 
گردیده در نظراست زمین مزروعی پالک 12/40/349 فرعی که سند مالکیت آن 
ذیل ثبت 16167 صفحه 141 دفتر جلد 153 بمساحت 11488/66 متر مربع به نام 
آقای مرتضی بیرانوند حسب قیمت کارشناسی به مبلغ 688920000 ریال در تاریخ 
1396/12/15 از طریق مزایده در محل مزایده واقع در اجرای احکام مدنی پلدختر 
تا اشخاصی که تمایل به شرکت در  بفروش برساند لذا مراتب بدین طریق آگهی 
جلسه مزایده دارند در تاریخ فوق در محل مذکور )اجرای احکام مدنی دادگستری 
پلدختر ( حضور یابند ضمنا ترتیب بازدید از موضوع مزایده برای مدت 5 روز قبل 

از مزایده فراهم می باشند . 
رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری پلدختر –سوری .

آگهی 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بالی  اهلل  بیت  وکالت  پوربا  باقری  محبوبه  خواهان 
مهرداد حولکیان  و مهر زاده حولکیان و وراث  غالمرضا حولکیان به اسامی فاطمه 
علی آبادی مهدیه  و مهرداد و مهران و مهتاب و مهرزاد همگی حولکیان و به طرفیت 
غالم رضا رزاقی و حیدر حسین پور و عذرا نیازیان و اداره ثبت اسناد و امالک نور 
اسناد و امالک 6ششدانگ یک  اداره ثبت  ابطال سند تنظیمی توسط  به خواسته 
قطعه زمین به مساحت 595/46متر مربع و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل 
دادخواست  در  متن  به شرح  مالکیت  واگذاری  اثبات  و هم چنین  و رهن  انتقال  و 
دادگاه  دوم  به شعبه  رسید  که جهت  نموده  نور  عمومی شهرستان  دادگاه  تقدیم 
به  و  ارجاع  نور  مازندران شهرستان  استان  واقع در  نور  عمومی حقوقی شهرستان 
کالسه 9509981964200105ثبت گردیده که وقت رسیدگی 96/12/22 ساعت 
نیازیان و به  المکان بودن خوانده عذرا   11:30تعیین شده است به علت مجهول 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  وکیل  درخواست 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار 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 جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف 96/718
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه حقوقی  شهرستان نور صادقی 

آگهی وقت رسیدگی 
عباس  خوانده  رضازاده  خواهان  حسن  صبح   11 97/2/17ساعت  رسیدگی  وقت 
دوم  کننده شعبه  رسیدگی  مرجع  رسیدگی  و  آگهی  موضوع  اصغر  فرزند  رستگار 
عمومی  دادگاه  تقدیم  خواسته  به  طرفیت  به  خواهان   میاندرود  عمومی  دادگاه 
میاندرود جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود و به کالس950046 
به  و  است  شده  تعیین  صبح   11 97/2/17ساعت  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت 
علت خوانده و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار خوانده پس از نشر آگهی و اطالعاز  مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی میان رود

 آگهی ابالغ
آقای  خواهان  ابراهیمی  ابراهیم  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
غیر  و  دهقانی  امیر  آقای  متهمین  طرفیت  به  شکایتی  بروجنی   کیانی  علیرضا 
پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  کالهبرداری  و  جعل  بر  دایر 
 102 چمستان  بخش  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  کالسه9409980358100100 
کیفری 2 سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/2/19ساعت 10:30 صبح تعیین 
علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  به  که 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد که خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو  بخش چمستان محمدرضا رضوانی گیل کالیی 

آگهی
 9 شعبه  از  صادره   1396/8/23  – شماره 9609972612801232  برابر حکم   «
و  نموده  مراجعه  دفترخانه  به  ابراهیمی  معصومه  خانم  زوجه  کرج  خانواده  دادگاه 
تقاضای ثبت طالق را دارد لذا به آقای قربانعلی حکیمی اخطار می¬شود تا یک 
اقدام  از رویت در دفترخانه حضور یابد. در غیر این صورت برابر قانون  هفته پس 

خواهد شد. «   96/11804/ف م/الف
سردفتر ازدواج ۲۰ و طالق ۱6 کرج  - سید علی میرسعید قاضی

آگهی مزایده اموال توقیفی
دادگاه  اول  شعبه  از  9509971982602154صادرا  شماره  دادنامه  موجب  به   
زاده  حسین  علی  سید  آقای  مدنی  960548احکام  کالسه  پرونده  و  فریدونکنار 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  سوته  روستای  فریدونکنار  نشانی  به  احمد  سید  فرزند 
210/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 13/008/840ریال بابت 
و مبلغ 5/555/000ریال  الوکاله وکیل  و مبلغ 6/400/000ریال حق  تادیه  تاخیر 
هزینه دادرسی درحق  آقای اسماعیل علی نژاد با وکالت باغبانی و پرداخت مبلغ 
محکوم   اینکه  به  توجه  با  دولت  درحق   دیوانی  هزینه  بابت  10/500/000ریال 
در  واقع  کشاورزی  زمین  قطعه  یک  زاده  حسین  احمد  سید  آقای  ثالث  شخص 
روستای سوته آیش سودشت  معروف به طرح ژاپن به مساحت 2000 متر مربع از 
شمال به طول101/35 متر به زمین وراث  مرحوم سید حسین حسین زاده و از 
شرق  به طول 19/70به کانال زهکشی و غرب به طول 19/73به راه  عبوری بین 
مزارع و از جنوب به طول 101/35متر به زمین کشاورزی سید شریف حسین زاده را 
معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ900/000/000 ریال قیمت گذاری 
گردیده که در تاریخ یکشنبه96/12/8 ساعت 9:45 تا ساعت 10:15صبح در دفتر 
اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود 
افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای 
احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهد 
بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را به حساب دادگاه واریز و 

مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

دادنامه
 به تاریخ 96/11/4کالسه پرونده 96/693شماره دادنامه 96/1021مرجع رسیدگی 
کننده شعبه دوم شورای حل اختالف نور خواهان مجتبی رضایی فرزند ستار به نشانی 
نور خیابان نیما خیابان شهید هاشمی نژاد گلشن 5 پالک 17 خوانده سیروس آقابیگی 
فرزند علی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه به گردشکار و پس از وصول پرونده 
و ثبت نام به کالس باال و دعوت طرفین جهت رسیدگی سرانجام در وقت فوق العاده 
شورا به تصدی امضاکننده زیر تشکیل شد است با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم ذیال  انشا رای می نماید رای قاضی شورا دعوای آقای مجتبی رضایی 
و بطرفیت  سیروس آقا بیگی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ75/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک به شماره819027 تاریخ 95/4/30بانک مهر اقتصاد به همراه هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از طریق سررسید چک تا اجرای کامل دادنامه با عنایت 
به مفاد دادخواست تقدیمی و بقای اصل چک به شماره فوق الذکر و گواهینامه عدم 
پرداخت از بانک محال علیه حاکی از استقرار و استمرار دین  برعهده خوانده می باشد 
و خوانده علی رغم ابالغ اخطاریه و انتظار کافی حضور نیافت ایراد  و دفاعی در قبال 
دعوای مطروحه و پرداخت دین و برائت ذمه خود را ارائه و ابراز ننموده است لذا شورا 
دعوای خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 310 و 313 و 314 و 315 و 320 
و قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ 
ذیل  در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید مبلغ 75 میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ2/025/000ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ95/4/30 
لغایت وصول محکوم به نسبت به محکوم به که  در زمان اجرای حکم محاسبه و از 
محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می گردد رای  شورا غیابی ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واقعی قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف  20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی شهرستان نور می باشد م. الف 96/719
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 539 رای شماره 7604 مورخه 1396/8/7 به تقاضای حسین ساکی 
فرزند شاه بزرگ نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت 951/64 مترمربع 
آباد  از 85 اصلی واقع در بخش 9 شهرستان خرم  از پالک 4 فرعی  مجزی شده 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سبزمراد ساکی رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4154793 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/3  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/11/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی
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پیامد افزایش تعرفه ها بر اقتصاد
* یلدا راهدار 

در دنیای امروز تقریبا هیچ کشوری نمی تواند تمامی 
کاالهای مورد نیاز خود را تهیه کند و ناگزیر از تولید 
طرفی،  از  است.  خود  مزیت دار  کاالهای  تجارت  و 

واردات بی رویه نیز به خصوص در اوایل مسیر توسعه، بنیان اقتصادی 
کشور را متزلزل خواهد کرد. بنابراین کشورها مجبور به واردات محصوالت 
مختلف و البته تحت قوانین تعرفه ای خاص کشور خود هستند. از طرفی، 
برای پیوستن به  ایجاد شرایط رقابتی  شفاف سازی، کاهش تعرفه ها و 
سازمان تجارت جهانی ضروری است و هر از چندی مسووالن به این مساله 
تاکید می کنند اما در عمل با وضع قوانین تعرفه ای شدیدتر دستیابی به 
این هدف را دورتر می کنند. در ذیل به مهم ترین جنبه های تغییرات و 
افزایش تعرفه ها پرداخته شده است.شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین 
دالیل مهم دولت از افزایش تعرفه ها جبران کسری بودجه خود باشد. در 
این حالت به صورت مقطعی به دولت کمک خواهد کرد، اما پیامدهای این 
مساله در کوتاه مدت و بلندمدت گریبان دولت خواهد گرفت. با این که شعار 
دولت افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به نفت است، افزایش عوارض 
تعرفه ای فضای رقابت سالم را از تولیدکنندگان گرفته و آنها را متکی 
به دولت و ناتوان در رقابت بین المللی تبدیل خواهد کرد.باید دید تعرفه 
وارداتی بیشتر بر چه کاالهایی وضع می شود؛ چراکه معموال کاالهای نهایی 
نظیر خودروهای لوکس، مصرف کنندگان خاص خود را داشته و در تورم و 
قدرت خرید مصرف کنندگان تاثیری ندارد. اما زمانی که کاالهای واسطه ای 
مشمول تعرفه وارداتی قرار می گیرند، افزایش تعرفه ها باعث افزایش قیمت 
تمام شده کاالهای نهایی شده و توان رقابت داخلی و خارجی را از آنها 
خواهد گرفت. همچنین افزایش قیمت این کاالها برخی واردکنندگان را 
متوسل به تهیه قاچاقی این کاالها کرده و همه شعارها و اقدامات دولت را 
برای مبارزه با قاچاق از بین می رود.در گذشته سیاست هایی نظیر حمایت 
از صنایع نوزاد و جایگزینی واردات باعث حمایت های بی رویه از تولیدات 
بی کیفیت و در مواردی فاقد مزیت رقابتی کشور شد که اکنون پس از 
گذشت چند دهه این صنایع به مرحله رشد و بلوغ نرسیده اند. حمایت های 
کوتاه و میان مدت تعرفه ای بایستی در مورد کاالهایی صورت پذیرد که از 
مزیت رقابتی برخوردا بوده و منجر به هدر رفت منابع ملی نشود؛ چراکه 
دیگر سیاست های خودکفایی و جایگزینی واردات مدت هاست که منسوخ 
شده است.مسلما بخش خصوصی مانند صنایع خودروسازی که سال ها 
تولید بی کیفیت داشته و محصول آنها تنها انتخاب مصرف کننده بوده 
است، از افزایش تعرفه ها خشنود می شود. اما تا زمانی که دولت به دلیل 
بهره مندی عده ای از منافع پنهان این صنایع، نمی تواند تصمیم قطعی مبنی 
بر کاهش تعرفه داشته باشد. افزایش تعرفه ها در بسیاری از بخش ها از 
جمله صنعت خودرو باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان می شود. این مساله 
نه تنها حمایت از این صنعت نیست، بلکه اجازه نمی دهد صنعت مزبور 
روی پای خود ایستاده و به مرور زمان با دنیا رقابت کند.معضل دیگر در 
خصوص افزایش تعرفه های واردات خودرو بحران آلودگی هوا و مصرف 
باالی خودروهای داخلی است. سیاست گذاران از یک سو برای کاهش 
آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، مردم به کمتر استفاده کردن وسایل 
نقلیه شخصی ترغیب می کنند؛ و از سوی دیگر با افزایش تعرفه خودروهای 
هیبریدی و همچنین تولید خودروهای بی کیفیت داخل، مردم را به خرید 
خودروهای داخلی تشویق می کنند.معضل دیگر که بخش خصوصی را 
سرگردان کرده، تغییر مداوم سیاست های تعرفه ای دولت هاست. فعاالن 
اقتصادی با توجه به تعرفه های موجود اقدام به فعالیت و سرمایه گذاری 
می کنند که ناگهان کاالهای واسطه وارداتی همان بخش مشمول تغییر 
و افزایش تعرفه می شود. این مساله غیرکارشناسی حتی ممکن است 
باعث بحران های اقتصادی نظیر بحران بانکی خواهد شد.تعرفه های باال 
فساد انگیز است. چنانچه کاالیی تعرفه باالیی داشته باشد، ممکن است 
واردکننده برای رهایی از پرداخت تعرفه باال، حاضر شود بخشی از مبلغ 
تعرفه را به مامور گمرک رشوه دهد و از آنجا که در اغلب موارد کارمندان 
از لحاظ مالی تامین نبوده و پایبند به اصول دینی و اخالقی نیز نیستند، 
حاضر به دریافت رشوه می شوند. بنابراین مزیت دیگر کاهش تعرفه ها از 
بین رفتن انگیزه فساد می باشد.روند نوسانات فزاینده نرخ ارز در روزهای 
اخیر نشان دهنده غیرواقعی بودن قیمت ارز است و پایین نگه داشتن 
غیرواقعی آن بیش از این دوام نمی آورد. دولت از یک سو با پایین نگه 
داشتن نرخ ارز راه را برای وادات باز گذاشته و از سویی با افزایش تعرفه های 
وارداتی قصد حمایت از تولید دارد. در اصطالح عامیانه یک بام و دو هوا! 
واقعی کردن نرخ ارز و تک نرخی نمودن آن باعث جلوگیری اقتصادی از 
قاچاق شده و از تولید داخلی نیز حمایت می شود. البته از آنجا که تولید 
داخل بسیار وابسته به تکنولوژی های وارداتی است این مساله باعث بروز 
تورم ناشی از واردات می شود.در پایان باید گفت افزایش تعرفه ها می بایست 
هدفمند باشد و هدفی باالتر از ایجاد درآمد برای دولت را دنبال کند. 
افزایش غیرمنطقی تعرفه ها نه تنها قاچاق، تورم و فساد را افزایش و توان 
رقابتی را کاهش می دهد بلکه مطلوب دولت که همان افزایش درآمد است 

نیز حاصل نخواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

طرح ویژه بانک مرکزی برای اسکناس های جدید
مدیرکل نشر بانک مرکزی از تهیه سند ملی اسکناس خبرداد و با بیان 
اینکه تمام اسکناس های جدید باقطع کوچکتر و باویژگی های خاص نشر 

می شوند،گفت:اسکناس های موجود از رده خارج نمی شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مسعود رحیمی از طرح جدید بانک مرکزی 
برای اسکناس های جدید خبر داد و گفت: برای طراحی اسکناس های 
جدید در اقتصاد ایران، سند ملی اسکناس از سوی بانک مرکزی تهیه 
شده است که بر اساس آن، حوزه های مختلفی که در فرآیند طراحی، 
تولید و نشر اسکناس ذی مدخل هستند، دست به دست هم داده اند و 
برای اولین بار نگاهشان این است که از طراحی موردی یک دموی خاص 
یا یک قطعه اسکناس خاص، از این پس پرهیز کرده و به دنبال این باشند 
که سند 5 ساله یا حتی ده ساله ملی در حوزه اسکناس وجود داشته باشد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: بر اساس سند ملی اسکناس، 
قرار بر این است که در بانک مرکزی، تمام دموهای خاص اسکناس های 
مختلف طراحی شود و ابعاد و اندازه اسکناس را در کنار ویژگی های امنیتی 
و با توجه به دموهای مختلف، طبقه بندی کرده و تخصیص دهیم.وی 
تصریح کرد: مقدمات نهایی شدن این سند فراهم شده و تائید اولیه را 
هم در کمیته فنی در بانک مرکزی اخذ کرده و منتظر این هستیم که با 
توجه به کار کارشناسی زیاد و مطالعات تطبیقی بسیاری که صورت گرفته، 
تخصیص ویژگی امنیتی به هر طبقه از این کار انجام گیرد که بر این اساس، 
مستندات را آماده کرده و در کمیسیون فنی و بعد هم شورای پول و اعتبار، 
به تصویب برسانیم.رحیمی گفت: به طور قطع اسکناس های جدید کوچکتر 
شده تا صرفه جویی در کاغذ نیز صورت گیرد، البته اکنون نمی توان ابعاد 
دقیقی از اسکناس ها را عنوان کنیم؛ ولی بر روی اسکناس های مختلف 
قطع را کوچک خواهیم کرد.این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: اسکناس های موجود را از رده خارج نمی کنیم؛ بلکه از این به بعد تمام 
اسکناس های جدید بر اساس سند ملی اسکناس تهیه خواهند شد؛ اما 
زمان اجرایی شدن آن بستگی به این دارد که در کمیسیون پولی و بانکی 
و مراجع دیگر، این سند مورد تائید نهایی واقع شود؛ اما از هر زمانی که این 

سند ملی تائید شود، مبنای کار قرار می گیرد.

یادداشت

 افزایش بازپرداخت وام مسکن 
به ۱5 سال 

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن از احتمال 
افزایش زمان بازپرداخت انواع تسهیالت مسکن 

از 12 سال به 15 سال خبر داد.
رحیمی  ابوالقاسم  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وام  است  قرار  گفت:  خبری  نشستی  در  انارکی 
نوسازی بافت فرسوده از 17.5 به 16درصد کاهش 
یابد و همچنین طی مکاتباتی که با بانک مرکزی 
داشته ایم تقاضای افزایش زمان بازپرداخت اقساط 
از 12 به 15 سال را ارائه داده ایم.این مدیرعامل 
شبکه بانکی در خصوص عملکرد صندوق پس انداز 
مسکن یکم اظهار داشت: تعداد سپرده های افتتاح 
شده در این صندوق تا 12 بهمن بالغ بر 363 هزار 
فقره بود که 291 هزار فقره آن موجودی زنده بوده 
و مانده سپرده ها نیز به 60 هزار میلیارد ریال می 
رسد.رحیمی انارکی تاکید کرد: از ابتدای تاسیس 
صندوق یکم تاکنون 34 هزار و 300 واحد مسکونی 
از محل این صندوق خریداری شده اند که بیش از 
تامین مالی شده است.  امسال  21 هزار واحد آن 
این واحدها 25  به  یافته  مبالغ اختصاص  مجموع 
هزار میلیارد ریال است که 10 هزار واحد مسکونی 
از سوی زوجین خریداری شده اند.مدیرعامل بانک 
عامل بخش مسکن درباره آخرین وضعیت مسکن 
به مسکن مهر  اعتبار مربوط  یادآور شد: کل  مهر 
555 هزار و 384 میلیارد ریال است که برای 527 
و  ایم  کرده  امضا  قرارداد  آن  ریال  میلیارد  هزار 
تاکنون 495 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و 32 
هزار و 500 میلیارد ریال از تعهدات این بانک باقی 
مانده است.رحیمی انارکی ادامه داد: دو میلیون و 
370 هزار واحد مسکن مهر مشمول دریافت وام بود 
که تاکنون یک میلیون و 800 هزار واحد وام خود 
را دریافت و تقسیط کرده اند که تقسیط 570 هزار 

واحد باقی مانده است.

آغاز اعطای تسهیالت دو طرح 
بزرگ اشتغال در کشور

 600 پرداخت  از  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
کوچک  بنگاه های  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 
پیش بینی  و  داد  خبر  گذشته  سال  در  متوسط  و 
از  پایان سال  تا  بانک  این  تسهیالت  اعطای  کرد: 
گزارش  کند.به  عبور  تومان  میلیارد   6000 مرز 
زمان به نقل ازایسنا، حجت اهلل مهدیان در ششمین 
جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی ها که در مرکز 
همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، اظهار 
می گذرد  بانک  فعالیت  از  سال  از 8.5  بیش  کرد: 
و تنها بانکی در کشور هستیم که در حوزه تعاون 
و خدمت رسانی به تعاونی ها ایفای نقش می کنیم.

وی افزود: ما 450 شعبه و باجه و 3500 پرسنل 
داریم و هدف اصلی از ایجاد این بانک ارتقاء بخش 
تعاون و تامین منابع مالی شرکت های تعاونی بوده 
است. همچنین 70 درصد تسهیالت بانک مطابق 
به  و 30 درصد  تعاون  بخش  به  متعلق  اساسنامه 
گفت:  دارد.مهدیان  اختصاص  تعاون  غیربخش 
 11 که  شد  اجرا  ازدواج  وام  ضربتی  طرح  امسال 
بانک در آن مشارکت داشتند. یکی از آن بانک ها 
بانک توسعه تعاون بود که در اجرای این طرح رتبه 

سوم را به خود اختصاص داد. 

 مدیر متخلف در وزارت نیرو
 برکنار شد

وزارت نیرو با صدور اطالعیه ای از برکناری یکی 
از مدیران این وزارتخانه به دلیل تخلف و نداشتن 
کفایت الزم در امر مدیریت خبر داد.به گزارش 
ایرنا، در این اطالعیه که منتشر شد آمده است: 
در پی دریافت اخبار و گزارش هایی در خصوص 
از شرکت   اداری - مالی در یکی  وقوع تخلفات 
عدم  احراز  با  و  استانی  برق  نیروی  توزیع  های 
کفایت مدیریت الزم، مدیرعامل شرکت مذکور 
از سمت خود برکنار شد.در اطالعیه وزارت نیرو 
آمده است: بر اساس رویکردهای دولت دوازدهم 
در راستای ارتقای سالمت نظام اداری، شفافیت 
مالی و حفاظت از اموال دولتی و حسب دستورات 
ابالغی در اولین فرصت موضوع از طریق معاونت 
و  قرار گرفت  انرژی مورد رسیدگی  و  برق  امور 
مدیرعامل  الزم،  مدیریت  کفایت  عدم  احراز  با 

شرکت مذکور از سمت خود کنار گذاشته شد.

خبر

اعالم  با  ایران  معاون صندوق ضمانت صادرات 
برای  ارز  نرخ  نوسانات  پوشش  خوش  خبر 
صادرکنندگان گفت: اگر نرخ ارز بین سه تا 30 
درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات 

پوشش داده می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آرش شهرآیینی 
نوسانات  پوشش  برای  وزیران  هیات  مصوبه  از 
و  داد  خبر  کشور  صادرکنندگان  برای  ارز  نرخ 
گفت: یکی از مصوبات هیات وزیران که کمک 
شایانی به بخش صادرات کشور خواهد داشت، 
پوشش نوسان نرخ ارز است که در شرایط امروز، 
معنا می یابد؛ البته آن زمان که این مصوبه اخذ 
مصوبه  این  که  بودند  باور  این  بر  برخی  شد، 
محافظه کارانه است و تقاضایی نخواهد داشت؛ 
این  ارز،  نرخ  نوسانات  به  توجه  با  اکنون  ولی 
ضمانت  صندوق  دارد.معاون  کار  جای  موضوع 
صادرات ایران افزود: این محصول را فقط برای 
صادرکنندگان طراحی کرده ایم، نه برای سفته 

مصوبه  این  بنابراین  واردکنندگان؛  و  بازان 
صادرات کشور را از زیان های ناشی از کاهش نرخ 
ارز بیمه می کند.وی تصریح کرد: چنانچه نرخ ارز 

تا سه درصد کاهش یابد، صادرکنندگان خود باید 
این نوسان را پوشش دهند و به عنوان فرانشیز، 
آن را بپذیرند، اما اگر کاهش نرخ ارز بین سه تا 

30 درصد باشد، صندوق ضمانت صادرات ایران، 
آن را پوشش خواهد داد.به گفته شهرآئینی، به 
عنوان نمونه، اگر نرخ دالر اکنون 4700 تومان 
باشد و تا سقف 150 تومان کاهش قیمت پیدا 
کند، خود صادرکننده باید آن را پوشش دهد، 
اما بیش از آن به عهده صندوق ضمانت صادرات 
این پوشش  البته  ایران است.وی اظهار داشت: 
نوسانات نرخ ارز به عنوان یک الحاقیه محصول 
دیگر صندوق اجرایی می شود، به این معنا که 
باید صادرکننده، یک کیس واقعی داشته که به 
صورت اعتباری، کاالی خود را فروخته باشد، باید 
اول کاالی خود را بیمه کند و اگر مطالبات را 
نگرفت، صندوق آن را بپردازد و بنابراین همراه 
با این پوشش می تواند نوسانات نرخ ارز را هم 
کارمزد  خصوص  در  دهد.شهرآئینی  پوشش 
پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: کارمزد بر اساس 
دوره یک ماهه یا شش ماهه متفاوت است، ولی 

نزدیک به 0.2 درصد تعیین شده است.

خبر خوش برای صادرکنندگان؛

پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرات

مفقودی

المثنی سند گمپانی وبرگ سبز جک مدل 1394 
شماره شهربانی 247ج46 ایران 72 با شماره  موتور
با شماره  شاسی  HFC4GA31DF3008342

NAKSH7318FB103481 مفقود گردید ه و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

 مفقودی

 برگ سبز خودرو پژو 405 به رنگ نقره  ای مدل 
62به  ایران  888ب42  شهربانی  شماره  به   1384
شاسی  شماره  به  موتور12484183323  شماره 
14267447به نام عباسعلی طالبی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

آگهی مفقودی 

سند المثنی و کارت سبز خودرو کامیون باری فلزی 
داف رنگ قرمز روغنی مدل 1964 به شماره پالک 
شماره  موتور056562  62شماره  ایران  548ع35 
شاسی052523 به مالکیت عبداهلل ندیم کمیشانی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

آگهی حصر وراثت
پدرطاهربشناسنامه14483  پردازنام  چینی  محسن  آقای 
گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی  دزفول  صادره 
که960826/1/96ح  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت 
دزفول  پردازبشناسنامه1000صادره  طاهرچینی  مرحوم 
اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  دزفول  در   96/8/2 درتاریخ 

عبارتنداز
1-متقاضی از باال2-حسن چینی پردازبشناسنامه10322 

پردازبشناسنامه6763دزفول4- چینی  دزفول3-سجاد 
پردازبشناسنامه6864دزفول5-علی  چینی  محمدحسین 
پردازبشناسنامه2321دزفول6-محمدرضاچینی  چینی 
متوفی(7- پردازبشناسنامه10323دزفول)پسران 

بشناسنامه5748دزفول8-منصوره  پرداز  چینی  فرزانه 
چینی  پردازبشناسنامه10321دزفول9-فاطمه  چینی 
چینی  بشناسنامه17933دزفول10-مرضیه  پرداز 
متوفی(11-عذرا  پردازبشناسنامه4216دزفول)دختران 

متوفی(والغیر.  836شوش)زوجه  وفاداربشناسنامه 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  هرکس  تا  نماید  می  آگهی 
به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی 
به  نامه  صادروهروصیت  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  ازاین  بعد  که  رسمی  و  جزسری 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول

تسهیالت خاص دولت برای صاحبان 
خودروهای سنگین فرسوده

زمینه سازی برای اتصال قطعه سازان 
داخلی به زنجیره بین المللی

ارائه  از  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
تسهیالت دولتی با اقساط 2.5 تا 6 میلیون 

تومان به متقاضیان این طرح خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازشبکه خبر، محمد 
نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در 
خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور 
تصریح کرد: اگر بتوانیم همین اتوبوس های 
موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور 
آلودگی  از  مهمی  بخش  کنیم،  نوسازی  را 
کالن شهرها از جمله تهران رفع می شود.او 
گفت: تمامی هزینه های نوسازی خودروهای 
فرسوده از محل صرفه جویی انرژی صورت 
جلوگیری  با  که  ترتیب  این  به  گیرد،  می 
مقدار  نوسازی،  از  حاصل  انرژی  اتالف  از 
شود.نهاوندیان  می  تامین  الزم  سرمایه 
تشریح کرد: کامیونی که در هر صدکیلومتر 
اگر  کند،  می  مصرف  سوخت  لیتر   65
نوسازی شود حداقل 50 درصد صرفه جویی 
سوخت به همراه دارد که رقم قابل توجهی 
است؛ بنابراین دولت در این شرایط می تواند 
را  آن  بودجه  و  صادر  را  سوخت  این  مازاد 
کند.او  تزریق  کشور  اقتصادی  چرخه  به 
افزود: هدفگذاری دولت این است که ظرف 
مدت سه سال آینده خودروهای فرسوده را 
نوسازی کند، به این منظور از خودروسازان 
خواسته ایم تا با حداکثر توان خودرو بسازند 
صورت  هم  اشتغال زایی  آن  کنار  در  که 
دنبال  را  صادرات  بحث  آن  از  بعد  و  بگیرد 
می کنیم.نهاوندیان ادامه داد: در حال حاضر 
نیاز  از  بیش  داخلی  های  کامیون  تعداد 

داخل است، بنابراین برخی بیکار مانده اند، 
کلید  داران  کامیون  که  است  این  ما  طرح 
خودروهای خود را تحویل دهند و خودروی 
جدیدی با تسهیالت ویژه دریافت کنند.وی 
با این طرح برای 30 هزار نفر در  افزود: ما 
ایجاد  اشتغال  با صنعت  مرتبط  های  بخش 
جمهور  رئیس  اقتصادی  کنیم.معاون  می 
خودروهای  برای  دولت  تسهیالت  گفت: 
سنگین 30 درصد است؛ به این ترتیب عالوه 
اقساط  با  تواند  می  فرد  متقاضی،  آورده  بر 
کامیون  تومان صاحب  میلیون   2.5 ماهیانه 
میلیون   6 ماهیانه  اقساط  پرداخت  با  نیز  و 
شود.نهاوندیان  نو  اتوبوسی  مالک  تومان، 
نیز  بافت های فرسوده  بازسازی  درخصوص 
گفت: در 2700 محله فرسوده، 19 میلیون 
هستند؛  هایی  بافت  چنین  یک  ساکن  نفر 
توجه به بحث بازسازی بافت های فرسوده از 
دیرباز مطرح بوده، اما پیگیری و رسیدگی به 

آن سرعت باالیی نداشته است.

معاون وزیر صنعت، با بیان اینکه زمینه اتصال 
قطعه سازان داخلی به زنجیره تامین بین المللی 
فراهم می شود، از هدف گذاری برای تولید سه 

میلیون دستگاه خودرو تا افق 1404 خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، منصور معظمی 
افق  در  شده  انجام  هدف گذاری های  گفت: 
1404 مبنی بر دستیابی به تولید 3 میلیون 
درصدی   30 صادرات  و  خودرو  دستگاه 
می  ایجاب  کشور،  خودرو  محصوالت صنعت 
کند زیر ساخت اصلی این صنعت که همان 
توجه  مورد  است  آن  ارزش  و  تامین  زنجیره 
و  گسترش  سازمان  گیرد.رئیس  قرار  جدی 
نوسازی صنایع ایران افزود: صنعت قطعه سازی 
با تحوالت صنایع خودروسازی  کشور همگام 
شکل گرفته و در همین راستا، بالغ بر 2 هزار 
ایجاد و  قطعه ساز و مجموعه ساز در کشور 
است.وی  شده  فراهم  توجهی  قابل  اشتغال 
کنترل  از  خارج  محدودیت های  کرد:  تصریح 
بخش صنعت، به همراه نیاز به تقویت هرچه 

بیشتر شاخص های رقابت پذیری در صنعت، از 
جمله مهمترین چالش های پیش روی صنعت 
این  بر  که  است  و خودروسازی  سازی  قطعه 
برگزاری  با  اهداف  این  کامل  تحقق  اساس، 
اینکه  ضمن  می شود،  دنبال  گردهمایی هایی 
در این دوره تالش می شود ضمن تکمیل شدن 
حلقه زنجیره ارزشی صنعت با انتخاب موضوع 
کاستی ها،  جبران  جهت  در  تامین،  زنجیره 

تالش های بیشتری صورت گیرد.
به عنوان متولی  به گفته وی، وزارت صنعت 
صنعت خودروی کشور، در نظر دارد تا پنجمین 
ارائه  با  را  خودرو  صنعت  بین المللی  همایش 
موفق  تجربیات  علمی،  دستاوردهای  آخرین 
با  برگزار کرده و  صنعتی و همفکری جمعی 
تاکید بر عناوین کلیدی همچون ایفای نقش 
و  طراحی  در  قطعات  و  مواد  تولیدکنندگان 
روز،  فناوری های  با  همپایی  تکوین محصول، 
و  بهبود ساختار صنعت قطعه سازی، اصالح 
و  و خودروساز  قطعه ساز  روابط  ارتقاء سطح 
ارتقاء رقابت پذیری و سطح تعامل بین الملل 
صنعت خودرو ایران، زمینه اتصال قطعه سازان 
کشور، به زنجیره تامین بین المللی را مهیا کند.

وی با بیان اینکه امسال نیز در بیست و چهارم 
و بیست و پنجم بهمن ماه پنجمین دوره از این 
همایش برگزار می شود، تصریح کرد: با مرور 
اهداف همایش های پیشین به خوبی مشخص 
زنجیره  در  موثر  عوامل  تمامی  که  شود  می 
صنعت خودرو کشور یعنی استراتژی، طراحی، 
مورد  فروش  از  و خدمات پس  فروش  تولید، 

توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک ســپه از توجه ویژه این بانک به رفع نیازهای 
مــردم در کنار حضوری اثرگــذار در عرصه کالن اقتصادی و 
پرداخت تسهیالت به 271 هزار خانواده متوسط و کم برخوردار 
طی ده ماهه ســال جاری خبر داد.به گــزارش پایگاه اطالع 
رسانی بانک ســپه، محمدکاظم چقازردی ضمن تبریک ایام 
مبارک دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی، افزود: بانک 
سپه به عنوان یکی از بانک های مهم و تأثیرگذار در حمایت 
از طرح های کالن و ملی کشور، کمک به رفع مشکالت اقشار 
مختلف مــردم به ویژه افراد کم برخــوردار را همواره مدنظر 
داشته و در این راستا طی ده ماهه سال جاری بابت تسهیالت 
پرداختی به خانواده های متوسط و کم برخوردار جامعه بیش 
از 36 هزار میلیارد ریال منابع خود را اختصاص داده اســت.

رئیس هیئت مدیره بانک ســپه اظهار داشت: براساس اعالم 
مسئوالن کمیته امداد امام خمینی )ره( بانک سپه با پرداخت 
حدود 22 هزار میلیارد ریال تســهیالت به توانمندســازی و 
خوداتکایی 18 هزار و 243 خانواده تحت پوشش این کمیته 
طی پنج ســال 1390 تا 1395 کمک کرده است.وی ضمن 
تأکید برادامه حمایت بانک ســپه از خوداتکایی خانواده های 

تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( تصریح کرد: این 
بانک در قالب اجرای تبصره 26 قانون بودجه ســال 1395، با 
پرداخت 277 میلیارد ریال تسهیالت به 2 هزار طرح اشتغالزا 
به عنوان دومین بانک کشــور در اعطای تسهیالت به خانواده 
های محروم کشور شناخته شد.چقازردی ادامه داد: بانک سپه 
در ده ماهه ســال جاری 5432 فقره تسهیالت به مبلغ 916 
میلیارد ریال به خانواده های تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی کشور پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: پس از زلزله دلخراش غرب کشور، 
بانک ســپه به عنوان اولین بانک 1000 میلیارد ریال اعتبار 
برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله استان 
های غربی کشــور اختصاص داد.رئیــس هیئت مدیره بانک 
سپه ضمن اشــاره به عملکرد مطلوب این بانک در پرداخت 
تسهیالت ازدواج، خاطر نشــان کرد: در ده ماهه سال جاری 
80 هزار و 471 زوج جوان با تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک سپه زندگی مشــترک خود را آغاز کردند.رئیس هیئت 
مدیره بانک سپه ضمن اشاره به تعامل مطلوب شعب بانک با 
فعاالن اقتصادی در اقصی نقاط کشور به ویژه در استان های 

مــرزی، تصریح کرد: این بانک 25 هــزار میلیارد ریال منابع 
خود را برای اعطای تســهیالت به طرح های مصوب کارگروه 
اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در استان 
های مختلف کشور اختصاص داده است.چقازردی به همراهی 
بانک سپه با سیاست های اقتصادی دولت و تالش برای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری اشاره 
کرد و گفت: بانک سپه برای کمک به رونق تولید و اشتغال در 
نه ماهه سال جاری 6 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیالت به 
1300 واحد تولیدی کوچک و متوســط پرداخت کرده است.

رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت: براساس آمار دریافتی از 
بانک مرکزی در دوره پسابرجام، بانک سپه با 8 میلیارد و 276 
میلیون دالر، بهترین عملکرد ارزی را در سیستم بانکی کشور 
طی ســال 1395 و 9 ماه اول سال 1396 داشته است.رئیس 
هیئت مدیره بانک سپه اظهار داشت: این بانک به همراه چند 
بانک داخلی با کارگزاران ســه بانک کــره جنوبی، اتریش و 
دانمارک قراردادهای اعتباری خارجی میان مدت )فاینانس( 
به مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون یورو برای تأمین مالی طرح 

های کالن و اولویت دار کشور امضاء کرده است.

بهره مندی 2۷1 هزار خانواده کم برخوردار از تسهیالت بانک سپه 

سیف: اوراق مشارکت 
ارزی در راه است

 رئیس کل بانک مرکزی از تالش این بانک برای کنترل 
اوراق  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  ارز  نرخ  نوسانات  کاهش  و 

مشارکت ارزی ظرف دو هفته آینده منتشر می شود.
»ولی اله سیف« دیروز در گفت و گو با ایرنا، ابزارهای ارزی 
و ریالی جدیدی برای سرمایه گذاران معرفی کرد و با اشاره 
ریالی  گذاری  سرمایه  برای  داخلی  بازارهای  جذابیت  به 
هموطنان افزود: اکنون گزینه های جذاب و بدون ریسکی 
اوراق گواهی سپرده  از جمله  داخلی  برای سرمایه گذاران 
گذاری عام ریالی، سپرده گذاری در بازار پول، بورس اوراق 
افزود:  دارد.وی  وجود  مسکن  بخش  و  بدهی  اوراق  بهادار، 
در عین حال برای آن دسته از سرمایه گذارانی که تمایل 
به سرمایه گذاری در دارایی های با پایه ارزی دارند، بانک 
مرکزی و نظام بانکی گزینه های مناسبی را طراحی کرده 

که به زودی از آنها رونمایی خواهد شد.سیف گفت: انتشار 
اوراق مشارکت ارزی توسط بانک مرکزی از گزینه های پیش 
بینی شده و جذاب در این زمینه است که ظرف دو هفته 
آینده راه اندازی و عملیاتی خواهد شد.وی تاکید کرد: بر این 
اساس، سرمایه گذاران می توانند از طریق بانک های عامل 
تهیه  به  نسبت  شد،  خواهد  رسانی  اطالع  آن  جزئیات  که 
اوراق مشارکت ارزی با شرایط مناسب اقدام کنند.به گفته 
مقام مسئول بانک مرکزی عالوه بر این گزینه، انتشار اوراق 
مشارکت ارزی توسط شرکت ملی نفت نیز در دست طراحی 
است که طبیعتاً پس از دریافت مجوزهای الزم، اجرایی و 
اطالع رسانی خواهد شد.سیف افزود: در کنار این موارد، بانک 
گذاری  نظیر سپرده  متداولی  های  گزینه  کنار  در  مرکزی 
ارزی در بانکها، طرح های تکمیلی جذابی دیگری را نیز در 
دست بررسی و اقدام دارد تا از این طریق سرمایه گذاران 
بتوانند عالوه بر ایمن سازی دارایی های ارزی خود، از نرخ 
سود مناسبی نیز برخوردار شوند.رئیس شورای پول و اعبتار 
تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی بهتر 
برای بانکها، ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که بانک ها بتوانند 

منابع ارزی جمع آوری شده را نزد بانک مرکزی با 
ارتباط  این  در  و  کنند  مناسب سپرده گذاری  نرخ 
بانک مرکزی در جهت حمایت از امنیت سپرده ارزی 
بانک  اقدام خواهد کرد.رئیس کل  بانکها  نزد  مردم 
مرکزی با اشاره به آغاز طرح پیش فروش سکه طال از 
دیروز در شعب بانک ملی در سراسر کشور، به مردم 
و سرمایه گذاران توصیه کرد چنانچه عالقه مند به 
در  و طال هستند،  ارز  بازارهای  در  گذاری  سرمایه 
طرح پیش فروش سکه طال مشارکت کنند.سیف به 
برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی که در هفته های 
اخیر به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده اند، نیز 
هشدار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای 
تنبیهی مواجه خواهند شد. وی این گونه فعالیتها را 
سوداگرانه و مخرب در فضای اقتصادی کشور توصیف 
و یادآوری کرد قبل از هرگونه اقدام در این زمینه به 
محدودیت های اتخاذ شده در بخشنامه سازمان امور 
مالیاتی در زمینه تراکنش های ارزی توجه کنند تا 

دچار هزینه های مضاعف مالیاتی نشوند.



از درون خویش  را  نو  راهی  زایش   ، آن گاه که 
احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که 
پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تالش نموده ایی.
 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

شنو پندی زمن ای یار خوش کیش
به خون دل برآید کار درویش   

یقین می دان مجیب و مستجابست
دعای سوخته درویش دل ریش   

امروز با موالنا

»سوءظن« به چاپ هفتم رسید

رمان پلیسی »سوءظن« نوشته فردریش دورنمات 
با ترجمه محمود حسینی زاد به چاپ هفتم رسید.

نوشته  »سوءظن«  پلیسی  رمان  مهر،  گزارش  به 
فردریش دورنمات داستان نویس و نمایشنامه نویس 
سوئیسی، با ترجمه محمود حسینی زاد، به تازگی 

توسط نشر ماهی به چاپ هفتم رسیده است.
»قاضی و جالدش«، »قول« و »سوء ظن« عنوان 3 
رمان پلیسی دورنمات هستند که حسینی زاد آن ها 
را ترجمه کرده و در قالب یک مجموعه 3 جلدی 

توسط ناشر مذکور چاپ شده اند.
و  »قاضی و جالدش« در سال 1950 چاپ شد 
درباره کارآگاهی پیر به نام برالخ است که یک سال 
بیشتر از زندگی اش باقی نمانده و باید در فرصت 
کمی که دارد معمای یک قتل را حل کند. »قاضی 
و جالدش« مثل دیگر رمان های پلیسی دورنمات 
مبارزه بین خیر و شر است. برخالف قهرمان های 
تر و فرز و خوش قیافه  رمان های پلیسی آمریکایی 
و برخالف قهرمان های تر و تمیز و زیرک رمان های 
گروهی  دورنمات  کارآگاه های  اروپایی،  پلیسی 
از  یکی  هم  برالخ  و  هستند  روبه موت  پیرمرد 
اما  انتظار می کشد  را  که مرگ  آن هاست؛ کسی 

سرشار از شور زندگی است.
موفقیت »قاضی و جالدش« باعث شد که دورنمات 
رمان دیگری درباره شخصیت برالخ بنویسد و نامش 

را »قول« بگذارد.
پس از دو رمان مذکور هم، دورنمات »سوءظن« 
را نوشت که داستانش درباره درگیری برالخ با یک 
در  دکتر  این  نازی هاست.  دوران  بی رحم  پزشک 
سال های جنگ جهانی دوم بیماران را بدون بیهوشی 
جراحی می کرده و از آن ها در حکم موش آزمایشی 
استفاده می کرده است. این پزشک بی رحم حاال با 
هویتی جدید پنهان شده و برالخ برای پیدا کردن و 

به دام انداختنش زندگی خود را به خطر می اندازد.
ترجمه محمود حسینی زاد از رمان »سوءظن« به 

تازگی به چاپ هفتم رسیده است.
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اوقات شرعی

انقالب اسالمی ماهیتی فرهنگی دارد
*سرهنگ سید جمال موسوی 
رئیس اداره آموزش و مشارکت عمومی  معاونت اجتماعی فاتب 

پیروزي انقالب اسالمي در ایران تنها یک حادثه داخلي براي تغییر یک رژیم 
اروپائي  و  آمریکائي  از دولتمردان  بسیاري  بلکه همان گونه که  نبود.  سیاسي 
در خاطرات خود،  از آن روزها تعبیر کرده  اند، انقالب از دیدگاه آنان زلزله اي 

ویرانگر براي جهان غرب بود. 
با تبلور انقالب،  آمریکا مطلوبترین شرائط جغرافیائي، اقتصادي و نظامي خود 
را در یکي از حساسترین مناطق جهان که مرزهاي طوالني با رقیب )دولت 
شوروي( داشت،از دست مي  داد.موج هاي این انفجار بزرگ رژیم هاي وابسته 
به غرب را در ممالک اسالمي و بالد عربي متزلزل و بیمناک کرده بود. پیام 
اندیشه دیني  بر  انقالب اسالمي که ماهیتي فرهنگي داشت و مبتني  اصلي 
و ارزش هاي معنوي بود. پیروزي انقالب به معناي صدور پیام و ارزش هاي 
آن و به حرکت در آمدن موجي از خیزش هاي رهایي بخش در کشورهاي 

اسالمي و جهان سوم بود.  
پس از جنگ جهاني دوم نظمي ظالمانه بر جهان حکمفرما بود. مناطق مختلف 
جهان بین دو قدرت غالب شرق و غرب تقسیم شده بود و سازمان هاي نظامي 
ورشو و ناتو نگهبانان این نظم ناعادالنه بودند. هیچ حرکت و تحولي در جهان 
سوم خارج از این چارچوب و بدون وابستگي به یکي از دو قطب حاکم امکان 
موفقیت نمي یافت . اینک انقالبي در جهان معاصر و در منطقه امن غربي ها 
پیروز شده بود که شعار اصلي آن »نه شرقي نه غربي« بود. نهضت حضرت 
شکست  و  بود  درافتاده  آمریکا  امپریالیسم  با  مستقیماً  ایران  در  )ره(  امام 
مبارزات  ادعاي  در  را  کمونیست ها  واقعیت  این  بود.  کرده  تحمیل  او  بر  را 
ضدامپریالیستي شان خلع سالح مي کرد و براي نخستین بار در عصر حاضر، 
دین را به عنوان عاملي حرکت زا در پهنه مبارزات ملت ها مطرح مي ساخت.  با 
وجود همه ناباوري ها و تمامي تالش هایي که در سطح بین  المللي براي حفظ 
رژیم شاه و جلوگیري از موفقیت امام خمیني به عمل آمد، انقالب اسالمي در 
مرحله نخست مبارزات خویش پیروز گردید و از این جهت پیروزي آن بیشتر 
به یک معجزه شبیه بود تا تحولي عادي. به جز امام خمیني )ره( و توده  هاي 
به گفته  ها و وعده هاي حضرت  از تحلیل هاي معمول،  بي شماري که خارج 
امام)ره( باور قلبي داشتند، عموم تحلیل گران سیاسي و همه کساني که در 
رخدادها و حوادث ایران دخیل بودند وقوع چنین پیروزي را، حتي تا روزهاي 

واپسین عمر رژیم شاه ناممکن مي دانستند. 
چنین بود که از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با نظام نوپاي اسالمي در 
پهنه اي گسترده آغاز شد. جبهه دشمني ها را آمریکا رهبري مي کرد و دولت 
انگلیس و برخي دول اروپایي دیگر به همراه تمامي رژیم هاي وابسته به غرب 
در آن مشارکت فعال داشتند.  شوروي )سابق( نیز ناخرسند از اتفاقي که در 
از  با آمریکائي ها در بسیاري  افتاده و به حاکمیت دین منجر گردید،  ایران 
نیروهاي  این هم پیماني در هم¬نوائي  بارز  نمونه  خصومت ها همسو شدند. 
چپ و راست ضدانقالب داخل کشور که بعدها اسناد وابستگي آنان به سفارت 
خانه هاي شوروي و آمریکا افشا گردید و از آن بارزتر هماهنگي همه  جانبه دو 
کشور در تجهیز صدام و حمایت از او در جنگ با جمهوري اسالمي را مي  توان 
مشاهده کرد. اما امام خمیني )ره( با همان منطقي که نهضت اسالمي را آغاز 
کرده بود، در اوج فتنه ها و فشارهاي خارجي انقالب را هدایت کرد و آن را با 

اراده خویش به دوره سازندگي و ثبات هدایت نمود. 
چهره  از  غبار  توانست  بود،  آن  پایه گذار  و  پرچمدار  امام  خمیني  که  نهضتي 
اسالم زدوده و سیماي حقیقي آن را پس از 14 قرن به جهان تشنه عدالت 
بنمایاند و انقالب اسالمي ایران در جهان اسالم به عنوان » انقالب امام  خمیني 
از  یک  هیچ  تاکنون  که  است  علت  همین  به  است.   شده  شناخته   » )ره( 
طرح¬هاي سیاسي و اقتصادي و نظامي آمریکا علیه ایران که غالباً با حمایت 
یا سکوت متحدان منطقه اي و جهاني آن کشور همراه بوده، به نتیجه نرسیده 
است. و موجب گشته پس از گذشت نزدیک به سه دهه مقابله غرب با انقالب، 
امروز تئوریسین ها و سیاستمداران اروپائي و آمریکائي بر ضرورت پذیرش و 
تحمل واقعیت انقالب و جایگاه جمهوري اسالمي در عرصه بین المللي تاکید 
براي  امروزه  رسید،  پیروزي  به   1357 بهمن   22 در  که  نهضتي  مي کنند. 

بسیاري از ملل جهان چراغ راه زندگي است. 
به قرار زیر  تاکنون  انقالب در صحنه  بین المللي  این  مهمترین دستاوردهاي 

بوده است.
1. تجدید بناي تفکر انقالبي بر مبناي دین 

2. مطرح شدن اسالم به عنوان یک ایدئولوژي انقالبي
3. تلفیق موفقیت آمیز رهبري سیاسي و مذهبي 

4. احیاي اخوت اسالمي در میان مسلمانان جهان 
5. احیاي روحیه گرایش به معنویات و ارزش¬هاي دیني در میان مسلمانان 

جهان 
6. احیاي روحیه خودباوري و سلطه ستیزي در میان ملت ها 
7. منفعل شدن دولت¬ها و قدرت¬ها در برابر اراده ملت¬ها 

پایاني یک رژیم سیاسي  به عنوان روز  تنها  نباید  را  این رو »22 بهمن«  از 
و آغازي بر حیات رژیم دیگر تلقي کرد. بلکه باید از آن به عنوان سرفصلي 
برجسته در تاریخ سیاسي ایران و نقطه اي عطف در روند مبارزات ملت ایران 

یاد کرد.

یادداشت

اسِم جهان گردی که می  آید، هیجان، تجربه 
 های جدید و آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم 
مردم مختلف به ذهن  مان می  رسد. شاید حتی 
یاِد گالیور و مارکوپولو هم بیافتیم و به زندگِی 
از خاطره  پُر  و  ماجراجویانه  جذاب، سفرهای 
پیدا  جهانگرد  یک  بخوریم.حاال  غبطه   شان 
کرده  ایم که اگر خِط استوا را 40 هزار کیلومتر 
در نظر بگیریم، آن  قدر سفِر خارجی داشته که 
انگار سه دور، دورِ ُکره  زمین گشته است. آن  
قدر سفِر ایرانی داشته که به قول خودش اگر 
طوالنی  ترین فاصله  ایران را از شمال غرب به 
جنوب شرق 2800 کیلومتر فرض کنیم، انگار 
حدودا 90 بار این مسیر را رفته و برگشته است 

که خروجی  اش می  شود 89 شهر.
مهدی عبدی، جهان  گرد و ایران  گرِد جوانی 
 23 و  جهان  کشور   21 به  تاکنون  که  است 
 1357 متولد  است.  کرده  سفر  ایران  استان 
پیش، جهانگردی  ساِل  از حدوِد 10  و  است 
را به صورِت حرفه  ای آغاز کرده.او که مهمان 
ما بود از تجربیات و خاطراِت جالب و جذابش 

برای ما گفت.
چه شد که جهانگرد شدید، تا به  حال به 

کدام قاره  ها سفر کرده  اید؟
من خیلی مسافرت می  رفتم و سفر را دوست 
داشتم. از زماِن کودکی هم به انیمیشن  های 
پُر از ماجراجویی مثل سندباد و گالیور عالقه 
داشتم و کتاب های ژول ورن را می  خواندم. 
با اینکه رشته  تحصیلی  ام عمران است و مدتی 
را  کامپیوتر  رشته   حرفه  ای  صورِت  به  هم 
دنبال کردم، عالقه به سفر سبب شد خط سیر 
زندگی  ام عوض شود. در دوره  های راهنمایی 
گردشگری شرکت کردم و عکاسی را به صورت 
چندان  سفرهایم  اوایل،  آموختم.  حرفه  ای 
جدی نبود و فقط به قصد تفریح بود. اما کم  
کم تصمیم گرفتم جهانگرد حرفه  ای شوم و به 
آرزویم رسیدم. به حدوِد 21 کشور سفر کرده 
 ام که شامل 70 شهر در سه قاره  اروپا، آسیا و 

آفریقا می  شود.
 سفر کردن یک جهانگرد با افراِد عادی 

چه فرقی دارد؟
به نظر من یک جهانگرد، برنامه  ریزی و هدِف 
افرادی که  اکثر  برای سفر خود دارد.  معینی 
مسافرت می  روند تنها قصدشان تفریح و خوش 
 گذرانی است، فقط در یک شهر می  گردند یا از 
یک هتل و رستوراِن خاص استفاده می  کنند 
با فرهنِگ  اما نفِس جهانگردی این است که 
مردم کشورهای مختلف آشنا شد و تجارب ناب 

و جدید داشت.
جهانگردی  و  ایرانگردی  از  شما  هدِف 

چیست؟
راستش را بخواهید من سعی می  کنم جاهایی 
از  اگر  باشد. مثال در خوِد کرج  بِکر  بروم که 
مردم راجع به آثار تاریخی بپرسید شاید فقط 
کاخ مروارید به ذهن  شان خطور کند و جاهای 
مناظر طبیعِی  نشناسند.در خصوِص  را  دیگر 
اشاره می  کنم.  به جاده  چالوس  دیدنی هم، 
معدود افرادی هستند که می  دانند هر کدام 
از انشعابات جاده  چالوس به آبشار یا دره  ای 
بسیار زیبا منتهی می  شود. من چنین فضاهایی 
که کمتر  شناخته شده باشند، ترجیح می  دهم.
ایران  در  که  جایی  زیباترین  و  بِکرترین 

دیدید، کجا بود؟
ایران خوشبختانه جاهای بِکر و دیدنی بسیار 
دارد. وسعِت کشورمان به قدری زیاد است که 
به قولی چند کشور دنیا را در خود جای داده. 
سمت  به  تعطیلی  هر  در  مردم  اما  متاسفانه 
می   ترافیک  در  ها  و ساعت   می  روند  شمال 
مانند و در آخر از سفرشان لذت نمی  برند و 
با خستگی باز می  گردند اما اگر به غرب کشور 
بروند،  همان طبیعت زیبای شمال را تجربه 

خواهند کرد با این تفاوت که هوا به خصوص 
در تابستان بسیار خنک و عالی است و شرجی 
هم نیست.با این حال اگر بخواهم یک مورد از 
این مکان  ها را برایتان بگویم باید به چهارمحال 
نام  به  دارد  جایی  که  کنم  اشاره  بختیاری 
»آتشگاه« که در دل شهر لردگان در جنوب 
این استان قرار دارد. هرچند به لطف تلگرام و 
فضای مجازی، نسبت به قبل بیش  تر شناخته  
شده. اما طبیعتی تقریبا بِکر و فوق  العاده دارد 
و جاهایی که حتی صعب  العبور است؛ به حدی 
که باید دوره  های کوهنوردی و سنگ  نوردی 
گذرانده باشید یا مثل من با محلی  ها به این 

مناطق بروید که مشکلی برایتان پیش نیاید.
 بهترین سفِر خارجی  تان مربوط به کدام 

کشور است؟
به نظرم هر کشوری زیبایِی خاص خود را دارد 
اما سفِر آخرم به آفریقای جنوبی برایم بسیار 
جذاب بود. بر اساس آمار، آفریقا جزء 10 کشور 
اول دنیا از نظر نا امنی است. مثال ژوهانسبورگ 
و کیپ تاون این طور است ولی با این وجود 
از  بسیاری،  گردشگران  که  زیباست  قدر  آن  
کشورهای مختلف ساالنه به این شهرها سفر 
می  کنند. آفریقای جنوبی در کل از نظر پوشش 
گیاهی و جانوری و مناظر منحصر به فرد، کشوِر 
عجیبی است. در این سفر همراهِ چند نفر از 
دوستان اروپایی  ام بودم و با یک ماشین کرایه  
ای جایی رفتیم که حدود 300 کیلومتر از کیپ 
بوی  و  رنگ  فاصله داشت؛ طبیعت  تاون هم 

دیگری می  گرفت و انگار دنیای جدیدی بود.
خاطره  ای از سفرتان به آفریقای جنوبی 

دارید؟
نام  به  رسیدم  شهر  یک  به  سفر،  همین  در 
»اسولن  دام« که یک موزه  داشت. خانم ُمسنی 
در آن موزه بود که عالقه  زیادی داشت بداند 
که گردشگراِن کدام کشورها به آن  جا می  روند. 
فهمیدم که اولین نفر از ایران هستم که از این 
موزه بازدید می  کنم. برای آن خانم از ایران، 
فرهنگ و غذاهایش توضیح دادم و خیلی عالقه  
مند شد که به ایران بیاید. حِس خیلی خوبی 
داشتم که اولین ایرانی بودم که به این شهر 

سفر می  کردم.
از نظر فرهنگی، کدام کشور برایتان خیلی 

جالب توجه بود؟
قاطعانه می  گویم که سوئیس بهترین کشور 
کشور  این  انگار  است.  فرهنگ  نظر  از  دنیا 
متعلق به یک سیاره  دیگر است. فرهنِگ مردم 
سوئیس فرازمینی است. بعضی از مغازه  ها حتی 
فروشنده ندارد، برخی پمپ بنزین  ها متصدی 
ندارد؛ هر کس کاال و خدمت مورد نظر خود را 
دریافت می  کند و پولش را کامل می  پردازد. به 
جرأت می  توانم بگویم نه در ایران نه در هیچ 
کشور دیگر نمی  توان این نوع رفتارِ اجتماعِی 

منحصر به فرد را یافت.
تا  به  حال اتفاق افتاده که نتوانید با مردِم 

کشوری از نظر زبانی ارتباط برقرار کنید؟
در  اتفاق  این  که  بگویم  برایتان  است  جالب 

ایتالیا که کشوری پیشرفته است برایم رخ داد. 
از ُرم به ونیز می   اولم به این کشور  در سفر 
رفتم و راننده  اتوبوس انگلیسی بلد نبود. با کلی 
حرکاتش  زدِن  و حدس  اشاره  و  ایما  تالش، 
سعی می  کردم ارتباط برقرار کنم که نمی  شد. 
حتی من را اشتباهی یک شهر دورتر از مقصدم 
پیاده  کرد. توی اتوبوس هم کسی انگلیسی بلد 
نبود که کمک بخواهم. پیاده که شدم باید سوار 
قطاری می  شدم و به مقصدم باز می  گشتم که 
متاسفانه توی ایستگاه هم چند نفر جوانی که 
دیدم انگلیسی بلد نبودند. باالخره هرطور شد 
به یک نفر فهماندم که به موبایلش احتیاج دارم 
و به دوستم زنگ زدم که در شهر دیگر منتظرم 
بود. از مسئول فروش ایستگاه هم با بدبختی 
بلیت خریدم.  برایم عجیب بود که در ایتالیا با 
چنین چیزی مواجه شوم.تجربه  دیگرم مربوط 
به مالزی است و سفرم از کواالالمپور به یک 
جزیره به نام »پرهنتیان« در شمال شرقی این 
کشور که هیچ وسیله  نقلیه  ای مانند ماشین و 
موتور و حتی دوچرخه در آن وجود نداشت. در 
یک روستا بودم که کسی انگلیسی نمی  دانست. 
بعضی از مالزیایی  ها غذاها را سرد مصرف می  
این  نه  نبود.  سازگار  من  مزاج  به  که  کنند 
 که همیشه غذای سرد بخورند اما بیِن مردِم 
این کشور، چنین چیزی مرسوم است. بسیار 
گرسنه بودم و وقتی می  خواستم از یک مطبخ 
غذا تهیه کنم دچار مشکل شدم. فروشنده فقط 
ماالیی صحبت می  کرد و نمی  توانستم به او 
بفهمانم که غذایش سرد است یا گرم. هر چند 

باالخره موفق شدم.
گذرانده  اید  که  شبی  ترین  سخت   از 

بگویید؟
شب  های سخت هم زیاد داشتم اما تجربه  ای 
که هیچ  وقت یادم نمی  رود مربوط به سفرم 
از زوریخ به سمت وین در اروپا بود. ساعت 3 
صبح به ترمینال مونیخ رسیدم و اتوبوس وین 
ساعت هفت حرکت می  کرد. چهارساعت عمال 
نمی  توانستم کاری انجام دهم. نه می  شد اتاق 
بگیرم، نه چادر بزنم چون در شهرهای اروپا، این 
کار چندان مرسوم نیست. هوا بسیار سرد بود 
و توی ترمینال می  ترسیدم وسایلم را بدزدند. 
ترس  از  و  بودم  زیر سرم گذاشته  را  کوله  ام 
و سرما خوابم نمی  بُرد.هرچند بسیاری اوقات 
و  سخت  هستم  سفر  در  که  زیادی  ساعات 
طاقت  فرساست. مثال سفِر برگشتم از آفریقای 
جنوبی 26 ساعت طول کشید. تغییِر فشار هوا 
در هواپیما، راحت نبودِن صندلی  ها و تغییر 
مداوم وسایل نقلیه در سفرهای طوالنی آدم را 

خیلی اذیت می  کند.
تا به حال تجربیات  تان را در قالب کتاب 

نوشته  اید؟
خاطراتم را از سفر مالزی و سنگاپور به صورت 
کتاب درآورده  ام اما هنوز ناشری پیدا نکرده  ام. 
دلیل انتخابم هم این است که شروِع سفرهای 
جدی و تلفیقی  ام از این دو کشور بوده است و 
می  خواهم اطالعاتی که در سفرها کسب کرده  

ام در اختیار مردم بگذارم چون مرجِع خاصی 
در اینترنت وجود ندارد. هرچند همین موضوع 
فرق میان ما و خارجی  هاست. آن  ها قبل از سفر 
در مجموعه  کتاب  های راهنمای گردشگری به 
نام لونلی پلنت)Lonely Planet( تحقیق 
می  کنند که همه  جزئیات مورد نیاز برای سفر 
به یک کشور در آن آورده شده اما ایرانی  ها از 

این عادت  ها ندارند متاسفانه!
ضعِف  حرفه  ای،  جهانگرد  یک  دیِد  از 
صنعت توریسم ایران را در چه می  بینید؟

ایران  در  توریسم  صنعت  برای  من  نظر  به 
بسترسازی نشده است. هرچند کیفیت و قیمت 
حمل و نقل عمومی به نسبت مناسب است 
اما هتل  ها اصال خوب نیستند.  در شرق آسیا 
برای یک شب هتل، می  توانید از استخرهای 
کنید.  استفاده  ورزشی  سالن  های  مختلف، 
24 ساعته اتاق نظافت می  شود. فروشگاه  ها 
نزدیک هتل هستند. به اینترنت با سرعت فوق  
العاده باال دسترسی دارید. صبحانه حدود 30 
مدل غذا و میوه و نوشیدنی دارد و تنها مبلغ 
باید پرداخت کنید که برای دو نفر  30 دالر 
بسیار مناسب است.اما در ایران تجربه  ای که 
در یکی از هتل  های اصفهان داشتم آن هم 
با شبی 180 هزار تومان واقعا نامطلوب بود. نه 
در اتاق به اینترنت وای  فای دسترسی داشتیم 
توی  حتی  بود.  کامل  و  مناسب  صبحانه  نه 
عدسی ِ صبحانه سنگ هم پیدا کردم! سرویس 
بهداشتی هم افتضاح بود.به تمام این  ها نبودِن 
و  شهر  سطح  در  عمومی  بهداشتی  سرویس 
مترو را اضافه کنید. این موارد همه دافعه است 
برای گردشگر. خیابان  ها پُر از زباله است. در 
آفریقای جنوبی که همه فکر می  کنند کشور بد 
و کثیفی است، حتی یک تکه زباله روی زمین 
سیگار  رستوران  ها حق  در  کنید.  نمی   پیدا 
کشیدن ندارید. در هتل  ها اگر توی اتاق سیگار 
بکشید 100 دالر جریمه می  شوید. سنگاپور 
هم همین  طور است. کاش در ایران هم این 

موارد رعایت شود.
در پایان چه درد دلی با مسئوالن دارید؟

من خیلی دوست دارم تجربیاتم را در اختیار 
مردم قرار دهم و شهرهای مختلف کشورمان 
را معرفی کنم. در فضای مجازی فعال هستم 
http://mehdi- آدرس  به  وبالگم  در  و 

abdi.blog.ir بخش  هایی از سفرنامه  هایم 
را منتشر می  کنم. اما هر بار به سازمان ها و 
هایم  عکس   تا  کردم  مراجعه  مختلف  ادارات 
نمایشگاه  یک  برگزاری  برای  رایگان  حتی  را 
من  ندیدم.  استقبالی  بگذارم،  اختیارشان  در 
با درجه   لوکال گاید)local guide( گوگل 
5 هستم. برایم جالب است که گوگل همیشه 
برایم ای  میل می  فرستد و از من برای عکس  
کشورهای  خصوص  در  که  اطالعاتی  و  ها 
اما  تشکر می  کند  کنم،  منتشر می   مختلف 
در کشور خودم کسی به حرفه  ام اهمیت نمی  
دهد. ادارات اصال پاسخ نمی  دهند. چند وقت 
پیش عکس  هایم را برای یک کمپانی جهانی 
در اسپانیا فرستادم و وقتی دیدم خبری نشد 
از  و  دادند  پاسخ  ای  میل زدم. سریع  باز هم 
را  ها  هنوز عکس   که  کردند  من عذرخواهی 
ایران چنین نیست.  بررسی نکرده  اند. اما در 
کتاب  های گردشگری در بازار، همه ُکپی  هایی 
از ویکی پدیاست که هرچند مرجع بزرگی  ست 
اما صد در صد قابل استناد نیست. دوست دارم 
یک مستند راجع به کرج بسازم و پیشنهادات 
بسیاری هم داده  ام اما مورد قبول واقع نشده. 
برای  امیدوارم یک روز مسئوالن  این حال  با 
شناساندِن ظرفیت  های گردشگری کرج، البرز 
تجارِب  از  و  قائل شوند  اهمیت  کِل کشور  و 
واقعی سفر استفاده کنند نه متوِن ُکپی  شده 

و تکراری

جهانگردی یعنی تجربه  های جدید و هیجان  انگیز
* نسترن کیوان  پور

کاریکاتور

عبور یوزپلنگ ایرانی از تنگه مرگ!

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )96-52( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان درج اولین نوبت 
آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان 
واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری شنبه تا سه شنبه  ۷-16 و چهارشنبه ها  ۷-15 ( اقدام 
و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به 
مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین 
نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط 
کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد 
 http://iets.mporg.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات www.nigc-kerman.ir مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند. ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.
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 نوبت اول

امراهلل احمدجو از پایان نگارش فیلمنامه سریال »سلمان فارسی« خبر 
داد.

سریال سلمان فارسی که مدتی است نگارش آن به پایان رسیده است، 
در مرحله بازنویسی قرار دارد.

امراهلل احمدجو نویسنده گفت و گوهای فیلمنامه این مجموعه در گفت 
و گو با بانی فیلم عنوان کرد: به قدری فیلمنامه این سریال جذاب است 
که ترجیح دادم تمام تمرکزی روی این کار باشد و در حال حاضر به 
کار دیگری فکر نمی کنم. البته من یکی از کسانی هستم که در نگارش 
دیالوگ ها به داود میرباقری کمک می کنم و دوستان دیگر هم در این 
زمینه کمک می کنند. وی درباره زمان پیش تولید و تولید سریال نیز 
افزود: د اود میرباقری باید تصمیم بگیرد که چه زمانی کار را آغاز کند. 
البته کار از آنجایی که تاریخی است و نیاز به دقت و حساسیت بسیاری 

دارد، کار دلپذیری است و فیلمنامه زیبایی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که به واسطه حضور چند نویسنده دودستگی 
در فیلمنامه به وجود نمی آید عنوان کرد: کار نهایی را خود داود 
میربراقری انجام می دهد و از این نظر هیچ مشکلی در فیلنامه به 

وجود نمی آید.
سریال »سلمان فارسی« در 40 قسمت به کارگردانی داود میرباقری 
و نویسندگی امراهلل احمدجو تولید خواهد شد و داستان از زمان تولد 
سلمان شکل می گیرد و پس از پایان نگارش فیلمنامه وارد پیش 

تولید خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منجر به کاهش تبعیض 
اطالعاتی و مانعی برای رانت های اطالعاتی می شود.

به گزارش پیام زمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدعباس صالحی در هشتمین جلسه کمیسیون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با تاکید بر این مطلب افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی 
نظام جمهوری اسالمی دارد و مجلس شورای اسالمی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و 

عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است.
وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می شود. جامعه 
ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطالعاتی آزرده می شوند و این قانون در کارآمدی سیستم 

اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت های اطالعاتی نقش به سزایی دارد.
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات افزود: عدالت در دسترسی به اطالعات باعث می 
شود مردم احساس کنند انحصار اطالعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطالعات مختص عده 

خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطالعات یکسان هستند.
صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند که اطالعات یکسان به دست آنها می رسد و قانون انتشار و دسترسی 
قانون  این  افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  است.  امر  این  های  زمینه  از  یکی  اطالعات  به  آزاد 
همچنین منجر به حسن تعامل مسئوالن و مردم می شود. این قانون شاهراهی برای رابطه صریح و 
سریع مردم و مسئوالن است. در بخشی از این جلسه، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، گفت: با احتساب 

شهرداری ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند.
حسین انتظامی تصریح کرد: بیش از 170 دستگاه تاکنون به این سامانه پیوسته اند و دستگاه ها در هر 
سه سطح اصلی و سازمان ها و موسسات تابعه در صورتی که مشمول قانون باشند باید به این سامانه 

بپیوندند.

فارسی« »سلمان  نگارش  پایان  قانون دسترسی آزاد به اطالعات مانعی برای رانت اطالعاتی

در چهارمین روز از جشنواره ملی فیلم فجر در پردیس 
ملت ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره به نشست فیلم 

حاتمی کیا آمد.
به گزارش خبرنگار   زمان ، دوشنبه 16 بهمن ماه چهارمین 
روز از جشنواره ملی فیلم فجر میزبان سه فیلم سینمایی 
به  نکش«  اقلیما، »خجالت  نیما  کارگردانی  به  »امیر« 
کارگردانی رضا مقصودی و »به وقت شام« ابراهیم حاتمی 
کیا بود. اولین فیلم »امیر« نیما اقلیما بود که بازخوردهای 

متفاوتی را از سوی اهالی رسانه دریافت کرد.
میالد کی مرام بازیگر این فیلم سینمایی در نشست خبری 
فیلم با ظاهری متفاوت حضور پیدا کرد که در این باره 
یادآور شد این ظاهر گریم فیلمی است که در حال حاضر 

مشغول بازی کردن در آن است.
کی مرام درباره نقش امیر در این فیلم گفت: خیلی وقت 
بود در فکر تغییر بودم و مثل موزیسینی که تمام سازها 
را یاد می گیرد تا آهنگساز خوبی شود من در این کار 
و  نکردم  بازیگری  و  رفتم  پردازی  به سمت شخصیت 

این سبکی است که دوستش دارم. دومین فیلم امشب 
که  بود  مقصودی  رضا  کارگردانی  به  نکش«  »خجالت 
نسبت به فیلم های روز گذشته مورد استقبال چندانی قرار 
نگرفت. این فیلم که اولین اثر رضا مقصودی به حساب می 
آید با بازی احمد مهران فر و شبنم مقدمی حال و هوایی 
شبیه سریال های تلویزیونی و تله فیلم داشت و از بازیگران 
عرصه تلویزیون نیز برای بازی در این فیلم کمدی استفاده 
شده بود. رضا مقصودی کارگردان فیلم »خجالت نکش« 

در نشست خبری فیلم درباره میزان توفیق فیلم های طنز 
در جشنواره گفت: ما فیلم را ساختیم و در اختیار جشنواره 
گذاشتیم و هیات انتخاب کار را پذیرفتند. این فیلم حتما 
ویژگی هایی داشته که در جشنواره پذیرفته شده است. 
درباره خط قرمز فیلم های طنز هم باید بگویم که ما طبق 

ضوابط عمل کردیم و تابع قوانین هستیم.
اما ویژگی مهم چهارمین روز از جشنواره ملی فیلم فجر 
در سینمای رسانه، نمایش »به وقت شام« ابراهیم حاتمی 
کیا بود. این فیلم که با استقبال زیاد اهالی رسانه در 4 
سالن پردیس سینمایی ملت همراه بود، نشست خبری 
پرمخاطبی نیز داشت که پس از نشست فیلم »التاری« 
می توان از آن به عنوان پرمخاطب ترین نشست خبری 
فیلم ها در طول این چهار روز نام برد. حاتمی کیا در 
نشست خبری فیلم عنوان کرد: »به وقت شام« را سرباز 
این مملکت ساخته است. من خودم را سرباز این مملکت 
می دانم و همچنان دلم برای احوال 31 سال پیش که 

همراهانم  شهید شدند و من ماندم تنگ می شود. 

بعد از آرش مجیدی، بهزاد فراهانی و متین ستوده جدیدترین 
بازیگرانی هستند که به سریال »زندگی از نو« پیوستند.

تصویربرد اری سریال »زند گی از نو« به کارگردانی علی محمد  
قاسمی و تهیه کنند گی مهد ی شفیعی همچنان د ر شمال کشور 
د ر حال پی گیری است. این د ر حالی است که به تازگی بهزاد  
فراهانی و متین ستود ه به جمع بازیگران این سریال پیوسته اند . 
مهد ی شفیعی تهیه کنند ه د ر گفت و گو با بانی فیلم عنوان کرد : 
قرار است بازیگران د یگری هم به کار اضافه شوند . ضمن اینکه 

بازنویسی فیلمنامه توسط مریم امینی نیز د ر حال انجام است.
کار  از  د رصد    60 حد ود   امروز  به  تا  افزود :  همچنین  وی 
تصویربرد اری شد ه است. البته بارش برف و سرما کمی ریتم کار 
را کند  کرد ، اما گروه همچنان د ر حال کار هستند . وی همچنین 
د رباره زمان تصویربرداری ادامه د اد : طبق برنامه ریزی های انجام 
شد ه احتماال تا ارد یبهشت کار به طول می انجامد . البته تد وین 
هم د ر حال انجام است، اما به دلیل اینکه سریال سال آیند ه روی 
آنتن خواهد  رفت، گروه با تمرکز بیشتری کار تصویربرد اری را انجام 

می د هند .
وی همچنین د رباره تعد اد  قسمت ها د ر تد وین و کم و زیاد  شدن 
آن عنوان کرد : سریال د ر 30 قسمت طراحی شد ه است، اما ممکن 
است که تعد اد  قسمت ها کمتر یا بیشتر شود . هنوز هیچ چیزی 

مشخص نیست.

یگر »زندگی از نو«  فراهانی و ستوده باز

»به وقت شام« را سرباز این مملکت ساخته است


