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به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده 
های نفت، گاز و پتروشیمی  اذعان داشت: از سال ۸۶ میزان صادرات فرآورده 
های نفت، گاز و پتروشیمی رقمی بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دالر بوده است که 

6متأسفانه در سال جاری نتوانسته ایم میزان صادرات خود را افزایش دهیم.

عدم افزایش میزان صادرات 

فرآورده های نفتی در ده سال گذشته
به گزارش زمان، شاپور محمدی گفت: سقف تامین مالی جمعی فعال تا 
۵ میلیارد تومان است که از طریق عامل انجام می شود؛ ضمن اینکه فعاالن 
تامین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز می توانند از طریق دریافت 

مجوز فعالیت خود را دنبال کنند.

به گزارش زمان،وزیر ارتباطات با اشــاره به اینکه ضرر کسب و کارها را 
از فیلترینگ بررســی کرده و با مسئوالن متولی نیز رایزنی هایی را صورت 
داده ایــم گفت: به خصــوص اینکه تصمیمات این چنینــی می تواند بازار 

سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. 3

 سقف ٥میلیارد تومانی

 تامین مالی دسته جمعی

 توسعه اقتصاد دیجیتال

 از اولویت های مهم کشور

7

سرمقاله

»عملگرايي ظريف«

نگاه روز

ترامپ  گوشه رينگ: 
کارستان برجام! 

توضیح وزير اقتصاد درباره 
عدم واريز سود سهام عدالت

ما  عامیانه  درفرهنــگ 
معمــوال ادمهاي ظریف  
پاســتوریزه هســتند و 
خیلي اهل عملگرایي و 
کار میداني نبستند ولي 
ظاهرا" محمــد جواد" ما اهل عمل و کار 
است وبه جزء پیامهاي کوتاه ومختصرش 
در" توییت" بیشــتر ژن  اکتیویي دارد و 
این دقیقا پاشــنه اشیل سیاست خارجي 
ما در چهل ســال گذشــته بوده است. از 
اول انقالب بخصوص هشــت سال دولت 
مرحوم ایت اهلل هاشــمي رفسنجاني که 
"شناژ " سیاست خارجي ما متاسفانه قوام 
کمي یافت و متخصص اطفال طفل نوپاي 
دیپلماســي خارجي ما را هیچوقت قد و 

وزن نکرد.
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رونقاستارتآپها
باکاهشنرخسودبانکی

3 سید عباس موسوی
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ظریف در اجالس گفتگوهای فرهنگی بیان کرد:

 قدرتهایبزرگبدنبالتحمیلتفکر"دشمنانگاری"

واکنش ظریف به بیانیه مذبوحانه ترامپ

شروع فروش اینترنتی 
کوییک از هفته جاری

فروش محدود خــودرو کوییک هفته جاری به صــورت اینترنتی 
و در شــبکه نمایندگی های مجاز گروه ســایپا آغاز می شــود.به 
گزارش ســایپا نیوز؛ فروش جدیدترین محصول گروه خودروسازی 
ســایپا از روز سه شــنبه 2۶ دی ماه به صورت اینترنتی یا مراجعه 
به نمایندگی های مجاز گروه ســایپا در سراسر کشور انجام خواهد 
شــد.خودرو کوییک بــا توجه به مــدل انتخابــی دارای امکاناتی 
چــون گیربکس اتوماتیــک CVT، فرمان برقی، اســتارت دکمه 
ای ، سیســتم ورود بدون کلید، مولتی مدیــا ، دوربین دنده عقب 
، سیستم پایش فشــار باد تایرها)TPMS(، کروز کنترل، کنترل 
صوتی روی فرمان و ... می باشــد.خریداران می توانند جهت کسب 
 اطالعات بیشتر به سایت رسمی گروه خودروسازی سایپا به نشانی

 www.saipacorp.com  یا شــبکه نمایندگی های مجاز گروه 
خودروسازی سایپا در سراسر کشــور مراجعه کنند.  گفتنی است 
با توجه به محدودیــت تعداد فروش در این مرحله عالقمندان این 
خودرو که تصمیم به خرید دارند می توانند از  روز سه شنبه 2۶ دی 
ماه نســبت به خرید اقدام کنند.بدیهی است با توجه به محدودیت 
تعــداد فروش خودروها، اولویت واگذاری بر اســاس زمان ثبت نام 

خواهد بود و پس از تکمیل ظرفیت فروش متوقف خواهد شد.   

رشوط غیرممکن؛ گروگان گیری برجام به دست آمریکا

رییس جمهور آمریکا بنا به توصیه برخی از اعضای دولت خود و همچنین معدود 
مشاوران آگاهش تصمیم گرفت که علی رغم میل باطنی اش و با استفاده از زبان 
تهدید و کشــیدن خط و نشــان برای ایران و هم پیمانان اروپایی اش برای بار 

سوم تعلیق تحریم های هسته ای علیه ایران را در چارچوب برجام تمدید کند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دونالد ترامپ در حالی که به خاطر اظهارات 

نژادپرســتانه خود دچار دردسر شده است و در مراســم یادبود »مارتین لوتر 
کینگ« از پاسخگویی به خبرنگاران در مورد اظهارات نفرت آمیزش خودداری 
کرد، جمعه در بیانیه ای در مــورد برجام اعالم کرد: من تعلیق تحریم  ایران را 
اعالم می کنم اما این در راســتای تضمین توافق با متحدان اروپایی واشنگتن 

برای رفع نواقص توافق هسته ای ایران و آخرین فرصت است.
وی ادامه داد: در صورت عدم دســتیابی به این توافق نامه )جدید(، آمریکا دیگر 
تمدیــد تعلیق تحریم های ایران را انجام نمی دهد و از توافق هســته ای خارج 
می شــود. اگر در هر زمانی من به این نتیجه برســم که چنیــن توافقی قابل 
دســتیابی نیست فورا از برجام خارج می شــوم و هیچ کس نباید به حرف من 
شک کند.ترامپ هم چنین به کشورهای اروپایی اعالم کرد: اگر کشورهای دیگر 
در طول این فرصت سه ماهه در راستای رسیدن به این توافق عمل نکنند، من 
توافق آمریکا با ایران را لغو می کنم؛ این کشــورها هستند که انتخاب می کنند 

با ما همکاری نکنند و در کنار جاه طلبی های هسته ای و مردم ایران بمانند.
رییس جمهور آمریکا در ادامه بیانیه خود به تشریح  شروطش برای اصالح برجام 
پرداخــت و گفت: اول این که در این توافق با کشــورهای اروپایی و طرف های 
دیگر برجام از ایران خواســته شود که بازرسی از همه سایت هایی که بازرسان 
بین المللی در خواست آن را دارند انجام شود. دوم، باید تضمین شود ایران هرگز 
به دستیابی به سالح های هســته ای نزدیک نخواهد شد. سوم، برخالف توافق 
هســته ای این ابعاد نباید هیچ تاریخ انقضایی داشته باشد چرا که سیاست من 
جلوگیری از همه مســیرهای ایران برای دستیابی به سالح هسته ای است، نه 

فقط برای ده سال بلکه برای همیشه و اگر ایران با هر یک از این مفاد موافقت 
نکند تحریم های آمریکا به طور خودکار بازخواهند گشت. شرط چهارم این که 
برای اولین بار برنامه موشــکی دوربرد و برنامه هســته ای ایران دو امر الینفک 
هستند و این که توسعه آزمایش های موشکی ایران باید تحت تحریم های سخت 

قرار گیرد و این مسایل باید به طور صریح در قوانین آمریکا لحاظ شود.
رییس جمهــوری آمریکا در ادامه این بیانیه رژیم ایــران را بزرگ ترین حامی 
تروریســم خوانده و گفته اســت: این رژیم تا کنــون از حمایت های مالی و 
تســلیحاتی و آموزش صد هزار نظامی برای تخریب خاورمیانه حمایت کرده 
است و به رژیم آدم کش بشار اسد کمک می کند تا مردم خود را قتل  عام کند. 
اکتبر ماه گذشته من استراتژی خود را برای مردم آمریکا و جامعه بین المللی 
در راســتای مقابله با اقدامات مخرب ایران اعالم کــردم. ما در حال مقابله با 
جنگ های نیابتی ایران در یمن و سوریه هستیم و از انتقال پول به تروریست ها 
توســط ایران جلوگیری می کنیم.وی ادامه داد: تا کنــون بیش از صد فرد و 
نهاد مربوط به رژیم ایران که در برنامه موشــکی این کشــور و دیگر اقدامات 
غیر قانونی آن مشارکت داشته اند را تحریم کرده ایم. امروز من 1۴ فرد و نهاد 
دیگر را به فهرســت تحریم های ایران اضافــه می کنم.در ادامه این بیانیه و در 
اظهاراتی مداخالنه جویانه ترامپ به اعتراض های اخیر در ایران اشــاره کرد و 
ادعا کرد که ایران پول مردم خود را صرف سیســتم های تسلیحاتی و حمایت 
از تروریســم می کنــد و با حمایت از این اعتراض ها از همه کشــورهای دیگر 
خواســت از مردم ایران در برابر حکومت شان حمایت کنند. همه این اقدامات 

در تضاد با سیاســت ها و اقدامات دولت قبلی آمریکا است. ترامپ مدعی شد: 
رییس جمهور اوباما نتوانست در زمانی که مردم ایران در سال 2۰۰9 به خیابان 
آمدنــد در جهت حمایــت از آنها اقداماتی انجام دهــد. او در زمانی که ایران 
مشــغول به انجام آزمایشات موشکی خطرناک و صدور ترور بود چشم خود را 
بست. او با رژیم ایران کنار آمد تا به توافق فاجعه بار و پر نقص دست یابد. من 
همــواره در مورد نظر خود درباره برجام صریحا ابراز نظر کرده ام. این توافق به 
ایران در ازای دریافت امتیازات بســیار کمی، منافع زیادی می دهد. پول های 
زیادی که از طریق این توافق به ایران رســید بیش از صد میلیارد دالر بود که 
یک میلیارد ۸۰۰ میلیون آن پول نقد بود و این پول در راســتای افزایش رفاه 
مردم استفاده نشده است، بلکه در راستای پر کردن جیب رهبران ایران مورد 
اســتفاده قرار گرفته است. بر خالف مخالفت من با این توافق تا کنون آمریکا 
را از توافق هسته ای خارج نکرده ام در عوض دو گزینه  را مطرح کرده ام، یا باید 
توافق هسته ای پر از نقص برجام اصالح شود یا آمریکا از آن خارج شود.ترامپ 
با اعالم این که "امروز من تعلیق تحریم های ایران را اعالم می کنم" گفت: من 
از شرکای خود می خواهم گام های موثری در همکاری با ما برای آنچه "دیگر 
اقدمات بدخواهانه ایران" خواند بردارند.وی ادامه داد: عالوه بر دیگر اقدامات، 
شــرکای ما باید از نقل و انتقاالت مالی با سپاه پاســداران، گروه های نظامی 
وابســته به آن و هر کســی که در رابطه با حمایت ایران با تروریسم همکاری 

می کند خودداری کند.
ادامه در صفحه2

پوتین شانس اول پیروزی در انتخابات روسیه 
یک نظرسنجی جدید در روسیه حکایت از آن دارد که بیش از ۸۰ 
درصد از رای دهندگان این کشــور در انتخابات ریاست جمهوری 

به پوتین رای می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نتیجه نظرسنجی اخیر روسیه نشان 
می دهد که بیش از ۸1 درصد از رای دهندگان روسی که به طور 
قطعی قصد دارند در انتخابات ریاســت جمهوری آتی در روسیه 
در تاریخ 1۸ ماه مارس )2۷ اســفند( شــرکت کنند، از نامزدی 
والدیمیــر پوتین رئیــس جمهوری کنونی کشورشــان حمایت 
خواهند کرد. این نظرســنجی توسط بنیاد سنجش افکارعمومی 
سراســری روســیه و  از تاریخ 1۰-۸ ژانویه ســال 2۰1۸ انجام 

گرفته است.بر اساس نتیجه این نظرسنجی، ۸1.1 درصد از سؤال 
شوندگان گفته اند که حاضرند به والدیمیر پوتین رای بدهند. نفر 
بعدی در فهرست نامزدهای محبوب در انتخابات ریاست جمهوری 
روســیه، »پاول گرودینین« نامزد حزب کمونیست روسیه با ۷.۶ 
درصد است.»والدیمیر ژیرینوفسکی« رهبر حزب لیبرال دموکرات 
روســیه و نامزد این حزب در انتخابات ریاســت جمهوری با ۴.2 
درصد حمایت مردمی، در جایگاه سوم قرار دارد. تنها ۰،۷ درصد 
افرادی که قصد دارند در انتخابات آتی ریاســت جمهوری روسیه 
شــرکت کنند، از نامزدی »کسینیا ســوبچاک« )روزنامه نگار و 

مجری زن تلویزیونی( حمایت کرده اند.

بیانیه وزارت خارجه 
درباره اقدامات آمریکا

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در بیانیه ای اعالم کرد 
که ضمن پیگیری نقض برجام توســط آمریــکا ، به اقدامات اخیر 

این کشــور در تحریم مقامات ایرانی به بهانه واهی پاسخ مناسب 
خواهــد داد. به گزارش زمان به نقل ازمهــر، متن بیانیه وزارت امور 
خارجه به این شرح است: » روز جمعه رئیس جمهور آمریکا علیرغم 
تالش یک ســاله خود برای از بین بردن برجــام، بار دیگر ناگزیر به 
تمدید اسقاطیه های الزامی در برجام گردید. استحکام درونی برجام 
و حمایــت بین المللی از این توافق، راه را بر تالش های آقای ترامپ، 
رژیم صهیونیســتی و اتحاد نامیمون تندروهای جنگ طلب برای لغو 
این توافق یا ایجاد تغییرات در آن بســته اســت. با این حال، رئیس 
جمهور آمریکا بر اســاس رویه یک ســاله خود همچنان به اقدامات 
خصمانــه علیه مردم ایران ادامه داده و تهدیداتی را تکرار می کند که 
بارها در اجرای آنها ناتوان مانده است و با ادامه روش یک سال گذشته 
خود همزمان با انجام اقدامات اجباری مندرج در برجام، و برای نشان 
دادن خصومت با مرم بزرگ ایران، از ســر استیصال تعدادی از اتباع 
ایرانــی و غیرایرانی را به بهانه هــای غیرقانونی، کهنه و مضحک در 
فهرست تحریم قرار داده است تا حداقل جبران بخشی از ناکامی های 

خود را کرده باشد.
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"عملگرایي ظریف"

درفرهنگ عامیانه ما معموال ادمهاي ظریف  پاســتوریزه 
هســتند و خیلي اهل عملگرایي و کار میداني نبســتند 
ولي ظاهرا" محمد جواد" ما اهل عمل و کار اســت وبه 
جزء پیامهاي کوتاه ومختصرش در" توییت" بیشــتر ژن  
اکتیویي دارد و این دقیقا پاشنه اشیل سیاست خارجي ما 
در چهل سال گذشته بوده است. از اول انقالب بخصوص 

هشت سال دولت مرحوم ایت اهلل هاشمي رفسنجاني که "شناژ " سیاست 
خارجي ما متاســفانه قــوام کمي یافت و متخصص اطفــال طفل نوپاي 
دیپلماسي خارجي ما را هیچوقت قد و وزن نکرد و واکسن هاي ضروریش 
را نــزد و این نوزاد طبیعي روز به روز ضعیف ویرقاني شــد تا همین چند 
سال پیش که مبتکر وصل خزر به عمان  از سیاست خارجي فقط تسلیت 
به مادر "چاوز" را به یادگار گذاشت  در حالیکه این روزها با رسیدن سن 
انقالب به چهل باید شــاهد عاقله شــدنش میبودیم  ولي از  موفق نبودن 
سیاست خارجي ما همین دلیل بس که رییس جمهور کاسب امریکا غرب 
را به دوشــیدن هر چه بیشتر ایران دعوت میکند لذا باید گفت که به جزء 
موفقیت نســبي در کاهش ایران هراسي در مقطع هشت ساله اصالحات 
مابقي ایام را بیشتر بر طبل شعار کوبیده ایم و به اتش زدن ادمک و پرچم 
و نمادهاي  کشــور هدف دلخوش کرده ایم و بقول ما یزدي ها "  زورمان 
به خر نرســیده پاالن خر را زده ایم" ولي خوشبختانه در دو رویداد اخیر 
جهاني اگر انصاف داشــته باشیم و چشم باز کنیم باید گفت که عملگرایي 

ظریف در حال محصول نوبرانه است.
 این دو مصداق عبارتنــد از : اول ابتر ماندن اقدام امریکا براي دخالت در 
ناارامي هاي ایران با درخواســت تشکیل نشست فوق العاده شوراي امنیت 
که به جز متحد همیشگیش با مخالفت اکثر قریب به اتفاق اعضاء روبرو شد 
و دوم  هارت و پورت ها و بلوف هاي ترامپ در مخالفت با برجام  که البته 
این شــعارها و تهدیدها بسیار در جو جهاني به نفع ماست کما اینکه روز 
جمعه22 دي مثل پسر خوب مو طالیي نشست و با خودکار شش رنگش 
تمدید تعلیق یک دوره چهــار ماهه دیگر را امضاء کرد و به نوعي مغلوب 
هوش و ذکاوت ظریف شد. علي ایحال بد نیست امریکایي ها هم مصیبت 
رییس جمهور "هاله اي" که توهم مي اورد را بچشــند البته شکي نیست 
که "دونالد جان" در  طــرح  و برنامه هاي اقتصادي یدطوالیي دارد ولي 
در پولتیک خارجي باید بیاید پیش یکي از "چي ها"!!  پسرم دونالد جان 
اســتاد عراقچي هستند، استاد تخت روانچي هم  هکذا هر کدام را بخواي 
میتوني برای واحد مباني سیاست برداري!! ببخشید دکتر ظریف چطور ؟ 
کالسشان جا دارد؟  نه پسرم ایشان بیشتر دنبال کارهاي میداني هستند تا 
تیوري!! میتواني " کارورزي" را پیش ایشان برداري!! چشم !! افرین پسرم 
یادت باشــد یک ایراني را هرگز تهدید نکن!! به اعراب اعتماد نکن  ضمنا 

دیوانه بازي موقوف!!  
Alborz.payam@gmail.com

افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ ممنوع شد

ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال 9۷ از مصوبه 
امروز این کمیســیون در مورد ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال 

9۷ خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: براساس 
مصوبه کمیســیون تلفیق دولت مکلف اســت حقوق و مزایای مســتمر 
گروه های مختلف حقوق بگیر دســتگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای 
هیئت علمی و قضات رابه گونه ای افزایش دهد که متوســط رشد حقوق 
و مزایای مســتمر کارکنانی که در ســال 9۶  کمتــر از ۵۰ میلیون ریال 
اســت، به صورت پلکانی نزولی، به میزان 1۰ درصد باشد.حداکثر میزان 
افزایش 1۸ درصد خواهد بود.به گفته وی، به موجب مصوبه کمیســیون 
تلفیــق حقوق و مزایای مســتمر کارکنانی که در ســال 9۶ بیش از ۵۰ 
میلیون ریال اســت و حقوق و مزایای مســتمر مقامات موضوع ماده ۷1 
قانون مدیریت خدمات کشــوری و مدیران عامل و اعضای هیئت  مدیره، 
روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری 
و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی 
اعضای شوراهای اسالمی شهر مراکز استانها در سال 9۶ افزایش نمی یابد 
و هرگونــه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد 
کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی 
دراموال محسوب و مرتکبین مشــمول مجازات مقرر در ماده ۵9۸ قانون 
مجازات اسالمی )تعزیرات( خواهند بود. رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس 
جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضا شورای نگهبان،  وزرا، 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور ، استانداران 
و سفرا ، معاونین وزرا مشــمول این مصوبه می شوند.این نماینده مجلس 
همچنین یادآور شــد: طبق مصوبه دیگر کمیســیون تلفیق پاداش پایان 
خدمت موقوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشــی از هزینه های 
ضرروی کارکنان دولت و پاداش های مشــابه به مقامات، روسا، مدیران و 
کارکنان کلیه دســتگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم از 
جمله وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران حداکثر 
معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون ۷۶ قانون مدیریت 
خدمات کشــوری در ازای هر سال خدمت )تا سقف ۳۰ سال( که از لحاظ 
بازنشســتگی و وظیفه مالک محاســبه قرار می گیرد، خواهد بود. براین 
اســاس هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این بند تحت هر عنوان در حکم 
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محســوب و مرتکب مشمول مجازات 
مقرر در ماده ۵9۸ قانون مجازات اســالمی)تعزیرات( می شود. یوسف نژاد 
در این باره گفت: پیش از این میزان پاداش پایان خدمت نامحدود بود که 

با این مصوبه حداکثر پاداش پرداختی 2۵2 میلیون تومان خواهد بود.

 بررسی بودجه ۹۷ 
در مجمع تشخیص مصلحت 

کمیســیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به منظور بررســی و انطباق الیحه بودجه سال 9۷ 
کشور با سیاست های کلی نظام تشکیل جلسه داد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، کمیسیون نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ریاست محسن 
رضایی و با حضور نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور و اعضای کمیسیون تشکیل جلسه 
داد.در این نشســت گزارش هیأت انطباق حقوقی 
کمیســیون نظارت در خصوص مغایرت تعدادی از 
بندهای الیحه بودجه 9۷ کشور با سیاست های کلی 
نظام ارائه شد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
با اشــاره به ابالغ آیین نامه نظارتی، نقش مجمع را 
در این خصوص بســیار مهم دانست و گفت: حسب 
دستور مقام معظم رهبری، مجمع می بایست نظارت 
خود بر نحوه اجرایی شــدن سیاســت های کلی را 
اعمــال نماید که با توجه بــه اهمیت قانون بودجه 
کشور، بررســی میزان انطباق الیحه ی پیشنهادی 
دولــت با این سیاســت ها مورد توجــه جدی و در 
دســتور کار مجمع قرار گرفته اســت.رضایی نگاه 
مجمع به مقــدورات و مضایق دولت را واقع بینانه و 
با رویکرد گره گشــایی در چارچوب اسناد باالدستی 
کشــور دانست و گفت: در راســتای مراقبت و عدم 
انحراف قانون بودجه ســال آتی، مواردی که پس از 
توضیحات دولت، به عنوان مغایرت با سیاست های 
کلی به تصویب مجمع تشــخیص برسد، به شورای 

محترم نگهبان ارسال خواهد شد.

حضور به موقع و هوشیارانه مردم 
عامل شکست دشمنان

وزیر اطالعات: حضور بموقع و هوشیارانه ی مردم و 
نهاد های دخیل در امنیت، موجب شکست دشمنان 

و از بین رفتن حوادث گذشته شد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازصداوســیما ، حجت 
االســالم و المسلمین علوی وزیر اطالعات با اشاره 
بــه حوادث هفته های اخیر، گفــت: با واکاوی این 
حــوادث می توان درس های عبــرت انگیزی برای 
پیشگیری از آن گرفت.حجت االسالم و المسلمین 
علوی افزود: اینگونه اتفاقات باید ما را به آســیب 
شناســی و واکاوی آن ها برای جلوگیری از تکرار 
چالش ها رهنمون کند و راه اساســی پیشگیری از 
چالش ها، هم افزایی و پرهیز از ضایع کردن انرژی 
هاســت.وزیر اطالعات با بیان اینکــه اختالفات، 
موجب هالکت ملت ها می شــود افزود: در صورت 
وحدت و همدلی، استحکام ملت ها تقویت می شود 
و آن زمانی که همه نهاد های دخیل در امر امنیت 
بــا یکدیگر وحدت پیدا کردنــد و مردم به صحنه 
آمدند توانستند حوادث تلخ را از بین ببرند.حجت 
االسالم و المسلمین علوی با اشاره به تعداد اندک 
آشــوبگران و دامن زدن دشــمنان و تسری دادن 
آن به برخی نقاط کشــور گفت: گرچه این حوادث 
آســیب هایی رساند و موجب شاد دشدن دشمنان 
شد امام هم افزایی همه دستگاه ها و نمایش قدرت 
جمهوری اســالمی به مهار حوادث و آسیب ها در 
کمترین زمان ممکن منجر شــد.وزیر اطالعات بر 
کنار گذاشتن اقدامات و اعمال وحدت شکن تاکید 
کرد و گفــت:: باید برای التیام زخم ها گام برداریم 
و نارضایتی هــا را برطرف کنیم.حجت االســالم و 
المســلمین علــوی دامن زدن بــه نارضایتی ها را 
شیوه دشمنان دانست و گفت: باید از بازی کردن 
در پازل دشــمن پرهیز کرد، چرا که ممکن است 
دامن زدن به نارضایتی هــا در درون نظام موجب 
بروز مجدد حوادث و ناآرامی ها شود.وزیر اطالعات 
افزود: دشــمن در صدد فعال کردن گسل است و 
باید عوامل نارضایتی ها را به عنوان آسیب اجتماعی 
واکاوی کنیم تا به تهدید بالقوه منجر نشود.حجت 
االسالم و المســلمین علوی بر تمسک به سیره ی 
اولیای الهی و ائمه ی اطهار بویژه پرهیز از رفتار های 
اشتباه و شرایط عزت آفرین که موجب کوتاه شدن 
دست دشــمنان از اقوام گذشته شد تاکید کرد و 
گفت: امیر المومنین علی علیه السالم می فرمایند 
با اجتناب از تفرقه و تشــویق به وحدت و همدلی 
و توصیــه کردن یکیدیگر به بــرادری می توانید از 

آسیب دیدن نظام جلوگیری کنید.

 اظهارات ضد ایرانی »ماتیس« 
به بهانه حمایت از مردم

 وزیر دفاع آمریکا در حمایت از اغتشاشــات اخیر 
ایران و به بهانه حمایت از مردم اظهاراتی را علیه 
تهــران ایراد کرد.به گزارش زمــان به نقل ازمهر، 
جیمز ماتیــس وزیر دفاع آمریــکا در حمایت از 
اعتراضات ایران گفت: این خیلی مهم اســت که 
ما از مردم ایران حمایــت کنیم.ماتیس در ادامه 
مدعی شد:  فکر می کنم خیلی مهم است بگوییم 
کــه ما مردم ایران را درک می کنیم. مشــکل ما، 
اگر مشکلی داشته باشــیم، با مردم ایران نیست. 
مردم ایران هم از حکومت خسته شده اند. هر چند 
آمریکا از اعتراضات حمایــت می کند اما این بر 
عهده خود مردم ایران است که چه نوع حکومتی 

را انتخاب می کنند.

اخبار

سرمقاله

 از دست دادن دوستان، غربت 
و تنهایی است.

کالمامیر

وزیر امــور خارجه کشــورمان گفت: تفکر 
مبتنی بر ائتالف ســازی و دشــمن انگاری 
دیگران، تفکری اســت که از ســوی قدرت 

های بزرگ بر جهان تحمیل شده است.
به گزارش زمان بــه نقل ازمهر، محمدجواد 
ظریف وزیــر امور خارجه دیــروز در آیین 
افتتاحیــه نخســتین اجــالس گفتگوهای 
فرهنگی آســیایی که در سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اســالمی آغاز به کار کرده است، 
برگزاری این اجالس را بسیار ضروری و مهم 
خواند و اظهارداشت: آسیا مهد فرهنگ ها و 
تفکرهای گوناگــون و مهد تمدن در جامعه 
جهانی است.  همانطور که آسیا را در جامعه 
بین الملل بــه نام قاره کهن می شناســند، 
همواره خاســتگاه تفکر و فلسفه، گفتگو و 
درک مشــترک بوده است.وی در عین حال 
از اینکه همین قــاره کهن محل بحران ها، 
درگیری ها، کشــمکش ها و کشــتارهای 
فراوانی اســت و فاصله بسیار مهم و طوالنی 
بــا مبانی فرهنگی و اعتقادی و دیدگاه های 
مختلف در آسیا پیدا کرده است، اظهار تاسف 
کرد.وزیر امور خارجه افزود: هر چند  آســیا 
دارای نگــرش های گوناگون و متنوع فکری 
است اما آنچه در منطقه ما می گذرد، با هر 
چیزی که به آن اعتقاد داشته باشیم از جمله 
مبانی اعتقادی و اســالمی مغایرت و تضاد 
اساســی دارد؛ با این دو برداشت  مشترک 
به نظر من گفتگوهای فرهنگی امروز صرفا 
یک حرکت دانشــگاهی و آکادمیک نیست 
و اگرچه دانشــگاه ها و محیط دانشگاهی و 
فرهنگی میزبان این حرکت ها هســتند، اما 
گفتگوی فرهنگی امروز یک ضرورت امنیتی 
و حیاتی برای همه ماســت.وی با تاکید بر 
اینکه ما نیازمند گفتگوی فرهنگی هستیم، 
منظور خود را از گفتگو چنین بیان کرد: دنیا 
در قرون گذشته بر اساس پارادایم مبتنی بر 
قدرت حرکت کرده کــه نتیجه آن، بازی با 
حاصل جمع صفر بوده و جز ضرر و درگیری 
و کشــتار برای مردم جهــان نتیجه ای به 

همراه نداشته است.
ظریف تاکید کرد: پارادایم کنونی مبتنی بر 
دشــمن انگاری و ائتالف سازی برای در هم 
کوبیدن دشمنان فرضی است. بازی های با 
حاصل جمع صفر، ضرورتا به نتیجه بازی با 

حاصل جمع منفی می پردازد. اگر بخواهیم 
به قیمــت ناامنی دیگران، بــرای خودمان 
امنیت ایجاد کنیم، ناگزیر همگان در ناامنی 
خواهند زیست و متاسفانه آنچه امروز امنیت 
بیــن المللی به اصطالح حفظ کرده ترس از 
کشته شــدن همگانی است.به گفته ظریف، 
تفکــر مبتنی بر ائتالف ســازی و دشــمن 
انگاری دیگران، تفکری اســت که از سوی 
قــدرت های بزرگ بر جهان تحمیل شــده 
است و برای خروج از این پارادایم که در قرن 
ها و دهه های گذشــته حاصلی جز ناامنی 
و کشــتار برای مردم جهان نداشــته است، 
ما ناگزیریــم پارادایم گفتگو را جایگزین آن 
کنیم؛ پارادایم مبتنی بر فراگیری شــاملیت 
و حضور همگان برای رفع مشکالت مشترک 

جهانی است.
ظریف گفت: در گفتگو بر اســاس فرهنگ 

آســیایی و اسالمی ما بیشتر به دنبال درک 
ــْر ِعَباِد الَّذیَن  و فهم یکدیگر هســتیم؛ َفَبِشّ
ِبُعوَن أَْحَسَنُه ما بیشتر  یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّ
به دنبال یادگیری هستیم و قبل از آنکه به 
دنبال تحمیل عقاید مقابل باشــیم به دنبال 
درک خاســتگاه فکری و نگرانی های طرف 
مقابــل هســتیم.وی ادامــه داد: در چنین 
گفتگویی هستیم که طرف مقابل هم نگرانی 
ها، آرزوها و امیدهایی مشابه با خود ما دارد، 
اولین چیزی که در گفتگو به آن دست می 

یابیم انسانیت مشترک خود ماست.
وزیر امــور خارجه کشــورمان ادامــه داد: 
متاســفانه ما امروز می بینیم فردی قدرت 
را در ایاالت متحده آمریکا در دســت خود 
گرفته که آنقدر فهم و ادراک ندارد که ملت 
هــا را با الفاظ رکیــک و غیرقابل پذیرش و 
حتی غیرقابل باور از این حیث که مســئول 

یک کشور بزرگ است، خطاب می کند. این 
نگرش مانع رسیدن به یک پارادایم گفتگوی 

فرهنگی فراگیر در جهان است.
وی تاکید کرد: همه ما نیازمند این هستیم 
که با چنین نگرشی از مبانی فکری و فرهنگی 
آن که مبتنی بر خود برتر بینی است مقابله 
کنیم و راهی هم جز شروع گفتگو بر مبنای 
فهم متقابل وجود ندارد.وی افزود: نکته مهم 
دیگر نقش فرهنگ بــه عنوان عامل امنیت 
زاســت؛ ما امروز در منطقه خودمان مواجه 
با حرکتی خطرناک مبتنی بر نفرت، تکفیر 
و افراط هســتیم. مهمتر از مقابله نظامی با 
این حرکت مقابله با فرهنگی اســت که بر 
مبنای نفرت و ایجاد وحشــت از دیگران به 
باطل تــالش می کند خــود را حفظ کند.

ظریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به تعدی به حقوق ملت فلســطین با چراغ 
ســبز برخی حکومت های ناکارآمد منطقه، 
گفت: حکومت های ناکارآمد های منطقه به 
جای مقابله با ریشه گسل های اجتماعی در 
کشورهای خودشان تالش کرده اند با ایجاد  
نفرت در دیگران و همچنین ایران هراســی 

این وحشت و نفرت را جایگزین کنند.
وی تاکید کرد: در بعد ســلبی هم گفتگوی 
فرهنگــی می تواند مبانی تفکر افراطی را به 
چالش بکشد و جهان ما را از این بلیه نجات 
دهد؛ از بعد ایجابی هم ما برای اینکه بتوانیم 
از پارادایم ائتالف ســازی های خطرناک به 
فرهنگی حرکت کنیم،  پارادایم گفتگوهای 
نیاز به اقدامات اطمینان ســاز برای امنیت 
شــبکه ای داریم، در این زمینه، گفتگوهای 
فرهنگــی و تماس بین اهل علــم و فکر و  
تــالش برای پیدا کردن راه های مشــترک 
و رفع مشــکالت مشترک همگانی، حرکتی 

ضروری است.
وی در پایان سخنانش تاکید کرد: دوستانی 
که اینجا برای حضور در نخســتین اجالس 
گفتگوهای فرهنگی آســیایی در تهران گرد 
هم آمده انــد، نیازمند مبانی فرهنگی برای 
این گفتگو هســتند با ایــن تصور و نگرش 
بنده تصور می کنم که این اجالس ضروری 
و غیرقابل اجتناب اســت و امیدواریم آسیا 
این بار هم مانند قرون گذشته بتواند تمدن 

جهانی را از گرداب کنونی رهایی بخشد.

ظریف در اجالس گفتگوهای فرهنگی؛

قدرتهایبزرگبدنبالتحمیلتفکر"دشمنانگاری"هستند

معــاون وزیر و رئیس ســازمان مدیریت 
بحــران کشــور از تهیــه 'برنامــه جامع 
آموزشی مدیریت بحران استان' خبر داد 
و افزود: جهت هدفمند نمودن برنامه های 
آموزشــی مدیریت بحران استان ها، این 
پروژه باید دربســتر این برنامه با جدیت 
تا پایان سال تهیه شــده و از سال آینده 

اجرایی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان مدیریت 
بحران کشور، اسماعیل نجارتصریح کرد: 
با تدوین برنامه جامع آموزشــی مدیریت 
بحــران کشــور، کمیته ای متشــکل از 
دســتگاهها و عالقه مندان حوزه مدیریت 
سوانح استان ها در زمینه آموزش تشکیل 
خواهد شد و در این برنامه لحاظ خواهد 
شد.نجار ادامه داد: پس از تهیه برنامه جامع 
فوق الذکر تقویم آموزشــی هر دستگاه در 
ابتدای ســال جهت برنامه ریزی و اجرا به 
دستگاههای ذیربط ارســال خواهد شد و 
پایش و ارزیابی الزم انجام می شــود.وی 
افزود: ادارات کل مدیریت بحران اســتان 
ها موظفند عملکرد آموزشی دستگاه های 
ذیربط را هر شــش ماه یکبار اخذ و پس از 
جمع بندی ضمن ارائه در شورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان یک نسخه از گزارش 
را به معاونت پیش بینی و پیشگیری این 

سازمان ارسال کنند.در ادامه نجار عملکرد 
آموزشی مدیریت بحران کشور را تشریح 
کرد و گفت: به تفکیک استانی دردو بخش 
دوره های برگزار شده توسط دستگاه های 
اجرایی ذیربط و اداره کل مدیریت بحران 
اســتان ها مورد ارزیابی قرارگرفته است.

وی افزود: بر اســاس نتایج های بدســت 
آمده؛ در بخش دســتگاه هــای اجرایی 
تعــداد 1۵1 هــزار و ۳1۸ نفر طی 229 
هزارو 1۷ ســاعت و در حوزه ادارات کل 
مدیریت بحران تعداد 1۰ هزار و1۳۰ نفر 
طی 9۸9 ساعت در سراسر کشور آموزش 
هــای الزم را در زمینــه مدیریت بحران 
کســب کرده اند.رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور تاکیدکرد: استانهای همدان، 
اصفهان و فارس به ترتیب بیشترین افراد 
آموزش دیده توسط دستگاه های اجرایی 
و استان های خراســان رضوی، مازندران 
و فارس بیشــترین افراد آمــوزش دیده از 
طریق اداره کل مدیریت بحران استان را به 
خود اختصاص داده اند.نجار اظهار داشــت: 
دوره های اصــول و مبانی مدیریت بحران، 
مدیریت ریســک و کاهش خطرپذیری در 
ســطح مدیران و کارشناسان دستگاه های 
 دولتی باید در اولویت برنامه های آموزشــی

 استان ها قرار بگیرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
آمریکا، مشتری اطالعات ما در تلگرام است.

به گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللی رئیس 
سازمان پدافندغیرعامل کشور در سخنرانی 
خود در نشســت بصیرت افزایی با موضوع 
بررسی علت اغتشاشــات اخیر در دانشگاه 
علوم و فنون فارابی با اشــاره به اعتراضات 
و اغتشاشات اخیر در کشور گفت: این یک 
حادثه امنیتی و مدرن اســت ، باید ابعاد آن 
شناســایی شــده و توطئه های آتی خنثی 
شود.ســردار جاللی گفت: برای بررسی این 

حادثه سه فرضیه در نظر گرفته می شود.
1- فرضیه اول این اســت کــه حادثه را با 
منشا داخلی و حوزه اقتصادی و معیشتی و 
یکسری نارضایتی اجتماعی در نظر بگیریم 
که با مطرح شــدن آن جریانــات خارجی 

سواستفاده کردند.
2- فرضیــه دوم میتوان حادثه را با منشــا 
داخلی و اختالفات بین جناح های مختلف 
سیاسی درنظر گرفت که تا اندازه ای رسانه 

های خارجی هم روی آن سوار شدند.
۳- فرضیه ســوم اینطور مطرح میشود که 
ما یک سری مشــکالت داخلی داریم ولی 
اصل طراحی با منشا خارجی دنبال میشود 
وطبیعتا عناصر تهدیدگــر در بیرون آن را 
طراحی کردند تا دریک جریان هماهنگ با 

مشکالت داخلی و در موقعیتی مناسب آن 
را اجرا کنند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور با توجه به فرضیه های ذکر شده برای 
حوادث اخیر کشور بیان کرد: باید شواهد و 
قرائن را بررســی کرد تا ببینیم واقعیت به 
کدام فرضیه نزدیکتر است. خارج از هرگونه 
گرایش سیاسی اگر به این موضوع نگاه کنیم 
خواهیم دید با یک مثلث روبرو هستیم که 
یکســری مباحث خاص را در برمیگیرد. در 
ضلع اول بحث تهدید دشمن است و در ضلع 
دوم فضای سایبری و شبکه های اجتماعی  
و ضلع دیگر آســیب ها و ضعف ها را شامل 
میشود.رئیس پدافند غیرعامل کشور با اشاره 
به ضلع دشمن در جریان حوادث اخیر بیان 
کرد: مســلما اطالعات ما در تلگرام مشتری 
خاص خودش را دارد مشتری مثل آمریکایی 
ها منافقین و هر گروهی که ظرفیت نیروی 
عملیاتی داشته باشد. در واقع دشمنان یک 
آشوب بدون ســر)فرمانده( ترتیب میدهند 
چرا که تجربه به آن ها نشان داده که قدرت 
اطالعاتی جمهوری اســالمی باال است و به 
راحتی میتواند این فرمانده را تشخیص داده 
و  نابود کند لذا باید در البه الی شبکه های 
اجتماعی مخفی باشند و بعد با تمام توان از 
ظرفیت رســانه های خارجی و شبکه های 

اجتماعی استفاده کنند.

تدوین برنامه جامع آموزشی 
یت بحران استانی مدیر

یکا، مشتری  سردار جاللی: آمر
اطالعات ما در تلگرام است

ادامه از صفحه 1
ترامپ هم چنین خطاب به اروپایی ها و شــرکایش گفت که 
باید حزب اهلل را یک سازمان تروریستی تعیین کنند و افزود: 
آنها )شــرکای آمریکا( باید در محدود کردن توسعه برنامه 
موشکی ایران و توقف اشاعه تسلیحات به خصوص در یمن 
با ما همراه شوند. شرکای اروپایی ما باید در برابر تهدیدهای 
سایبری ایران بایستند. آنها باید به رژیم ایران فشار بیاورند 
تا از نقض حقوق شــهروندان خود دست بردارند و نباید با 
گروه هایی که دیکتاتــوری در ایران را تقویت می کنند و به 

سپاه پاسداران پول می رسانند تجارت کنند.
رییس جمهور آمریــکا در پایان تاکید کرد: هیچ کس نباید 
به حرف من شــک کند من پیش تر اعالم کردم که برجام 
را تاییــد نمی کنم و این کار را انجــام دادم. من از اینجا از 
کشــورهای اروپایی می خواهــم که در رفــع نقص توافق 
هســته ای ایران به آمریکا بپیوندند.  بر اساس این گزارش 
پیش از انتشــار این بیانیه، رســانه های خارجی نیز اعالم 
کرده بودندکه رییس جمهور آمریکا در عین حال که تعلیق 

تحریم ها علیه ایران را یک بار دیگر تمدید کرد اما هشــدار 
داده اســت که برای آخرین بار اســت که تعلیق تحریم ها 
را تمدید می کند.بر اســاس گزارش رســانه ها و خبرنگاران 
آمریکایی، کاخ سفید اعالم کرده است که این برای آخرین 
بار است که تعلیق تحریم ها علیه ایران را تمدید می کند مگر 
آمریکا و اروپا بتوانند به توافقی برای ممنوعیت دائمی برنامه 
غنی سازی ایران و توسعه موشکی ایران دست یابند.هم زمان 
با این موضوع، دولت آمریکا همان طور که پیش از این اعالم 
کرده بود تحریم هایی را  نیز علیه برخی از افراد ، شرکت ها 
و نهادهای ایرانی و  همچنین تعدادی از شــرکت ها و افراد 
خارجی که با ایران همکاری می کنند به بهانه نقض حقوق 

بشر و همچنین سانسور اطالعات اعمال کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا بر اســاس اطالعیه ای که در پایگاه 
اینترنتــی خود قرار داد، 1۴ فــرد و نهاد ایرانی و یا مرتبط با 
ایران را در لیســت تحریم های جدید خود قرار داده است.از 
دیگر ســو وزیر خزانه داری آمریکا نیز در مورد اهداف آمریکا 
از اعمــال تحریم های جدید علیه ایران  گفــت : ما ایران را 

به دلیل توسعه برنامه موشــکی خود و اقدامات ثبات زدایش 
در منطقــه تحریــم کردیم.الیوت انگل عضو ارشــد کمیته 
روابط خارجی مجلس نماینــدگان آمریکا  نیز بعد از تمدید 
تعلیق تحریم های هسته ای ایران از سوی ترامپ در خصوص  
سیاست  واشــنگتن در قبال تهران بیانیه ای  منتشر کرد.بنابر 
گزارش پایگاه اینترنتی مجلــس نمایندگان آمریکا  انگل در 
بیانیه خود با تکرار ادعای خصمانه و بی اساس واشنگتن مبنی 
بر اینکه ایران برای منطقه خطرناک است گفت:  آمریکا نقشی 
اساســی برای اعمال فشار بر ایران برای تغییر رفتارهایش به 
عنوان بزرگترین حامی تروریست و تهدید علیه امنیت جهانی 
دارد.ایــن ادعاهــا در حالی به طور مکرر  و به شــکلی نخ نما 
از ســوی مقامات آمریکایی مطرح می شود که سیاست های 
مداخله جویانه و جنگ طلبانه آمریکا در منطقه خاورمیانه دلیل 
اصلی مشــکالت این منطقه و تنش های به وجود آمده است 
اما این کشــور همواره تالش می کند  تا با طرح این ادعاهای 
بی اساس توجه جامعه بین الملل را از این حقایق منحرف کند 

و به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد.

شروط غیرممکن؛ گروگان گیری برجام به دست آمریکا
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

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

فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   1۳ ماده  و   
    1۳9۶۶۰۳۳1۰1۳۰۰۰۷۶2 شماره   رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های 
مورخ   9۶/۸/1۷  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
باریکانی   رجب  آقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  طالقان  ملک 
از  ۴۸99۵۷۰۴۸1صادره  ملی  کد  و  شناسنامه۵  بشماره  فرزندفتحعلی 
طالقان در۶سهم مشاع از9۶سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی  
به مساحت    ۸۶۴۵۰ مترمربع به پالک ثبتی29 اصلی واقع در باریکان 
حوزه ثبتی طالقان  خریداری از  مالک رسمی آقای اسداله مصباح محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 1۵ 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف: ۴۴۶1
تاریخ انتشار نوبت اول:  1۳9۶/1۰/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۳9۶/11/12
رسول مالمیر - رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

سعید       شفیعیان

واکنش ظریف به بیانیه مذبوحانه ترامپ

وزیر امور خارجه کشــورمان پس از تمدید دوباره تعلیق تحریم های هسته ای و هشدار ترامپ به 
اروپایی ها برای آن چه رفع نواقص برجام خواند، تاکید کرد: برجام قابل مذاکره مجدد نیســت. 
محمد جواد ظریف در صفحه توییترش نوشت: سیاست ترامپ و بیانیه وی تالش های مذبوحانه ای 
برای خدشــه دار کردن یک توافق محکم چندجانبه است که همزمان بندهای 2۶، 2۸ و 29 آن 
توافق را نیز به شــکل مغرضانه ای  نقض می نماید. برجام قابل مذاکره مجدد نیست: بجای تکرار 

لفاظی های کهنه، آمریکا باید مانند ایران به تعهداتش در برجام عمل نماید.
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ترامپ  گوشه رینگ: کارستان برجام! 
* سید عباس موسوی

»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا به رغم میل باطنی، برای 
ســومین بار پایبندی ایران به برجام را تایید و تعلیق تحریم های 
هســته ای را تمدید کند؛ موضوعی که ناکامی دیگر در پیشــبرد 
سیاســت های ضد ایرانــی کاخ ســفید و پیروزی بــزرگ برای 
اعضای1+۵ محسوب می شود.1. ترامپ و تیم تندروی او چه قبل 
از روی کار آمدن و چه پس از آن هر چه در توان و چنته داشــتند 
و دارنــد علیه برجام و توافق هســته ای با ایران به کار گرفتند ؛ تا 
جایی که آن را 'بدترین توافق تاریخ آمریکا' خواندند و دولت اوباما 
را بــه بی عرضگی و به باد دادن منافع ایــاالت متحده و در خطر 
افکندن امنیت ملی آن کشــور در مقابــل ' مذاکره کنندگان قهار 

پارسی ' متهم کردند.
2. تعلیق چندباره تحریم های برجامی از ســوی رئیس جمهوری 
خودخــواه و لجوج آمریــکا و ناتوانی او در خروج از برجام نشــان 
داد مذاکره کننــدگان ایرانی با عّده و ُعّده ای اندک برابر ۶ قدرت 
جهانی با عقبه ای سیاســی، حقوقی، اطالعاتی و امنیتی در طول 
2۳ ماه مذاکرات نفس گیر کاری کردند کارستان؛ چونانکه ترامپ 
و تیم حقوقی - امنیتی- فنی او در یکســال اخیر حتی نتوانستند 
کوچکترین بهانه ای برای خدشه به برجام پیدا کنند و از آن خارج 
شــوند.از ســویی دیگر اوضاع چنان پیش رفت که آنان دریافتند 
هرگونه عقب نشینی و خروج یکجانبه دولت ایاالت متحده از برجام 
، نه در شــعار بلکه در عمل انزوای جهانی و رسوایی تاریخی برای 
دولت آمریکا را رقــم خواهد زد و متحدان دیرینه را هم در مقابل 

شان قرار خواهد داد.
۳. این شــرایط جز در ســایه اجماع ملی و عزم نظام از یک سو و 
درایت، ذکاوت، کیاســت و کاردانی تیم مذاکره کننده هسته ای و 

شخص دکتر محمد جواد ظریف از دیگر سو دست یافتنی نبود.
۴. درخواســت اصالح برجام و همزمان دســت یازیدن آمریکائیان 
به 'تحریم های یکجانبه غیربرجامی' به بهانه های حقوق بشــری، 
موشــکی یا تروریسم آبی است که بر آتش خشم خود می ریزند و 
البته مــی دانند در جهان چند جانبه گرای کنونی نه تنها خریدار 
ندارد بلکه روز به روز اثر بخشــی چنین به اصطالح ظرفیتی را به 

حداقل رسانده و این حربه را نیز کامال از دست می دهند.

 
وجود 20 هزار کارت فعال بازرگاني در ایران

رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران از ابطال هزار و ۶۷۶ کارت 
بازرگانی در دو سال اخیر در کشور خبرداد.به گزارش زمان به نقل 
ازصدا و سیما، مجتبي خسروتاج با اشاره به وجود 2۰ هزار کارت 
فعال بازرگاني در ایران افزود: سال گذشته 9۶۴ و از ابتداي امسال 
تاکنون ۷12 کارت بازرگاني در سراســر کشور مسدود شده است.

وي با تاکید بر عملیــات پایش و غربالگري کارت هاي بازرگاني از 
سوي ســازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و اتاق هاي بازرگاني 
استان ها گفت: بر اساس این مکانیزم کارت هاي فاقد ضوابط مندرج 
در آئین نامه دولت از چرخه فعالیت هاي تجاري خارج مي شــوند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایــران گفت: نبود نظارت کافي و بي  
دقتي در زمان صدور کارت هاي بازرگاني در دو دهه گذشته بیش 
از سایر عوامل منجر به سوء استفاده از این کارت ها در کشور شده 
است.خســروتاج افزود: صدور کارت هاي بازرگاني منوط به شرایط 
الزم از جملــه تائید فرد متقاضي از ســوي دو نفر فعال اقتصادي 
باتجربه، داشــتن دفتر و محل کســب و کار، ارائه سوء پیشینه و 

نداشتن سابقه کیفري است. 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کارت هاي بازرگاني 
براي تجارت خارجي صادر مي شود، افزود: افراد عالقمند به فعالیت 
در این حوزه باید از مقررات صادرات و واردات مطلع و همینطور از 
ضوابط مترتب در امر تجارت آگاهي کامل داشته باشند.خسروتاج با 
اشاره به اینکه تجارت خارجي مي تواند یکي از رشته هاي اشتغالزا در 
کشور باشد، گفت: اگر افراد بصورت حرفه اي در این رشته وارد شوند 

مي توانند به توسعه تجارت مملکت کمک شایان توجهي کنند.

رونق استارت آپ ها با کاهش نرخ 
سود بانکی

طبق تفاهم نامه ای که روزگذشته میان سه وزارت خانه و 
یک معاونت علمی امضا شد از این پس استارت آپ های 
سقف  تا  داشت  خواهند  را  آن  شانس  قبول  مورد 
صورت  به  و  بورس  بازار  طریق  از  تومان  میلیارد   ۵
اقتصاد  این زمینه وزیر  تامین مالی شوند. در  جمعی 
برای  رونق  ایجاد  در  سودبانکی  کاهش  است  معتقد 
این  ایسنا،در  بوده است.به گزارش  استارت آپ ها موثر 
اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  نشست، 
تاکنون به بازار سرمایه اولیه توجه چندانی در کشور 
اجرای  برای  مالی الزم  منابع  بود، گفت: عمده  نشده 
بانکی  سیستم  طریق  از  تاکنون  پروژه ها  و  ها  طرح 
تامین می شد و عمده فعالیت بورس نیز نقل و انتقال 
به  امروز  نامه  تفاهم  است.  بوده  فعالیت ها  در  سهام 
شکل  شراکت  و  سرمایه گذاری  گیری  شکل  منظور 
گرفته که در آن قابلیت اجرای ایده های افراد با نظارت 
می شود. بررسی  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

کرباسیان ادامه داد: پس از تصویب ایده در شورای عالی 
بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می تواند 
امثالهم  و  تعاونی ها  قالب  در  خرد  منابع  تجمیع  به 
بپردازد و در نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد. 
حال که سود سپرده های بانکی کاهش یافته، شرایط 
برای مشارکت مردم در فناوری های نوین، استارتاپ ها 
و کسب و کارهای نوپا فراهم شده و در سال های اخیر 
و  فراوان در عرصه های حمل  نوآوری های  ارائه  شاهد 
نقل، استارتاپ ها و غیره بوده ایم.وی ادامه داد: تاکنون 
کمبود  دلیل  به  جامعه  سطح  در  فراوانی  ایده های 
فراهم  فرصتی  اینک  ولی  بود،  نشده  محقق  سرمایه 
شده تا در قالب شراکتی، فامیلی، جمعیت اهدایی و 
... به تامین مالی اقدام کنند.کرباسیان ادامه داد: اکنون 
سود بانکی پایین آمده و می تواند کسب وکارهای نوپا و 
استارت آپی برای مردم جذاب کند و سرمایه ها به این 
سمت هدایت شود. با جهشی که در این کار صورت 
گرفته، اثرات مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد.در ادامه 
این نشست، شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار - درباره شیوه تامین مالی جمعی در بازار 
سرمایه گفت: ساماندهی و مجوزی برای آن ها درنظر 
دارند  وجود  که  مالی  نهادهای  و  شد  خواهد  گرفته 
می توانند نمایندگی بگیرند و در قالب دستورالعمل از 
که  نمایندگی هایی  ولی  کنند.  فعالیت ها حمایت  این 
فعالیتشان متوقف خواهد شد.وی  باشند  بدون مجوز 
درباره شیوه های تامین مالی شرکت های نوپا گفت:این 
نوع تامین مالی می تواند از طریق وام و شراکت باشد 

ولی در این تفاهم نامه شراکت مد نظر است. 

هتک حرمت صهیونیست به 
مسجداالقصی

 شــهرک نشینان صهیونیســت در اقدامی هتاکانه 
ضمن یورش به صحن های مسجداالقصی اقدام به 
سر دادن شــعارهای ضد اسالمی کردند.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، اقدامات هتاکانه شهرک نشینان 
رژیم صهیونیستی علیه مسجداالقصی همچنان در 
سایه حمایت های مســئوالن این رژیم، ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، شهرک نشینان صهیونیست 
به صحن های مســجداالقصی یورش بــرده و این 
مســجد را مورد هتک حرمت قرار دادند.شــهرک 
نشینان صهیونیســت پس از یورش به صحن های 
مســجداالقصی اقدام به ســر دادن شعارهای ضد 

اسالمی در آنجا کردند.

یادداشتخبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی اســت، پیشــنهاد کرد که 
ستادی با عنوان »جذب و ساماندهی سرمایه 

گذاری« در کشور تشکیل و فعال شود.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، محمد 
شریعتمداری افزود: رســیدن به رشد ۸ 
درصــدی اقتصــاد و 9 درصدی صنعت، 
مســتلزم جذب ۷۷۰ هزار میلیارد تومان 
ســرمایه داخلی و خارجی در کشور است 
که برای تحقق آن باید بیش از پیش تالش 
کنیم. وی تصریح کرد: بررسی های انجام 
شده نشان می دهد که مشکل ۷۵ درصد 
واحدهای صنعتی کشور، کمبود نقدینگی 
و ســرمایه در گردش است. شریعتمداری 
اظهار کرد: درهمین ارتباط امســال بیش 
از 2 میلیارد دالر ســرمایه خارجی جذب 
شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
همچنین قرارداد جذب ۴۰ میلیارد دالر از 
طریق فاینانس و روش های دیگر با بانک 
هــای مختلف دنیا تنظیم شــده که این 
منابع به زودی به چرخه اقتصادی کشور 

تزریق می شود.
 شــریعتمداری گفــت: قــرارداد ۵ میلیارد 

دالری شــرکت ســرمایه گذاری خارجی با 
طرف ایتالیایــی از جمله ایــن قراردادها با 
هــدف جذب منابع مالی و ســرمایه گذاری 
خارجی در کشور است. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه تالش دشــمن برای 
منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده، 
افزود: رشــد صنعتی کشــور از منفی 1۰.۸ 
درصــد به مثبــت ۴.۴ درصد رســیده که 
نشــاندهنده موفقیت اقدامات انجام شــده 

برای رشد و توســعه اقتصادی کشور است. 
شــریعتمداری تصریح کــرد: از مجموع ۸۵ 
هزار واحد تولیدی کشــور حدود یک هزار و 
2۰۰ واحد دارای مشــکل هستند که ۵۰۰ 
واحــد از این تعداد در رکود بســر می برند. 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه 
اینکه سال 9۷، سال خوبی از نظر اقتصادی 
برای کشــور خواهــد بود، افزود: رشــد 1۷ 
درصدی مجوزهای صادره نشــانه امید برای 

گسترش و جذب ســرمایه گذاری در کشور 
اســت. وی تاکید کرد: ریــزش و رویش در 
واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر 
به اصالح ساختار مالی، انسانی و زیرساخت 
ها منجر شود، به طور قطع مفید خواهد بود. 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت همچنین به 
کارهای بی سابقه انجام شده در بخش معدن 
کشور اشاره و اظهار کرد: برای نمونه، تولید 
کنسانتره از 2۸ میلیون تن در ابتدای فعالیت 
دولت یازدهم به ۵۶ میلیون تن و تولید فوالد 
از 22 میلیــون تن به ۴۸ میلیون تن با ۶.۵ 

میلیارد دالر صادرات افزایش یافته است. 
شریعتمداری گفت: 1۷ هزار واحد صنعتی 
در کشــور و ۵ هزار واحــد صنعتی نیز در 
شــهرک هــای صنعتی مشــغول فعالیت 
هستند که از این تعداد ۸92 واحد به دلیل 
شــرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار می 
کنند و حــدود 2۰۰ واحد آن نیز تعطیل 
شده اســت. وی تصریح کرد: برای تامین 
نقدینگی این واحدهای صنعتی، هماهنگی 
نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال 
آن هستیم تا دســتورات ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی توسط بانک ها به خصوص 
در اســتان تهران که فاقــد این هماهنگی 

است، اجرایی شود.

پیشنهاد وزیر صنعت برای تشکیل ستاد سرمایه گذاری؛

مشکل75درصدواحدهایصنعتیکشورنقدینگیاست

توضیح وزير اقتصاد درباره عدم 
واريز سود سهام عدالت

سقف ٥میلیارد تومانی تامین مالی 
دسته جمعی

وزیر اقتصاد عدم واریز ســود سهام عدالت 
مشموالن از زمان اعالم پرداخت ها را منوط 
به بررسی سازمان خصوصی سازی دانست 
و گفت: البته 1۴ میلیون نفر هنوز شــبای 
خود را اعالم نکــرده اند.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، مسعود کرباسیان در پاسخ به این 
سوال که چرا با گذشت چند روز هنوز برخی 
مشموالن، سود سهام عدالت خود را دریافت 
نکرده اند، گفت: علت این امر را از ســازمان 
خصوصی سازی جویا خواهم شد.وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی افزود: البته 1۴ میلیون 
نفــر هنوز کد شــبای خود را به ســازمان 
خصوصی ســازی و سامانه ســهام عدالت 
اعالم نکــرده اند که بر این اســاس ممکن 
اســت برخی مشــموالن که هنوز سودی 
دریافت نکرده اند، در زمره این 1۴ میلیون 
نفر باشند.اگرچه رئیس جمهور روز دوشنبه 
هفته گذشته دستور واریز سود سهام عدالت 
را صادر کرده و از ســه شــنبه نوزدهم دی 
ماه نیز کار واریز مبالغ به حســاب بانک ها 
از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شده 
است اما برخی بانک ها هنوز سود مشموالن 
را به شماره شــبای آنها واریز نکرده اند.این 
در حالی اســت در زمانی کــه دولت اعالم 
کرد مشــموالن کد شبای خود را به سامانه 
ســهام عدالت اعالم نمایند، رقابت فشرده و 

تنگاتنگی همراه با تبلیغات گسترده از سوی 
بانک ها آغاز شد و همه شعب بانکی بسیج 
شده بودند تا شماره شبای حساب هر کسی 
را که در بانک آنها گشــایش حساب کرده 
اســت را از طریق پیامک یا اطالع رســانی 
های متنوع صادر نمایند. در حالیکه اکنون 
با گذشــت پنج روز برخی بانــک ها هنوز 
ســودی را به حساب مشموالن واریز نکرده 
اند.بر اساس اعالم سازمان خصوصی سازی، 
ســود هر یک از مشموالن که تا سقف یک 
میلیون تومان سهام عدالت در اختیار دارند، 
1۵۰ هزار تومان است که در مرحله اول یک 
سوم آن یعنی ۵۰ هزار تومان به حساب وی 
واریز می شود. ضمن اینکه حداقل سود نیز 
برای افرادی که افزایش سرمایه نداده اند 2۶ 
هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، سقف 
تامین مالی دسته جمعی برای استارتاپ ها 
را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: فعال 
تامین مالی به صورت فردی انجام نمی شود.

به گــزارش زمان بــه نقل ازمهر، شــاپور 
محمدی در مراسم امضای تفاهم نامه تامین 
مالی دسته جمعی گفت: سقف تامین مالی 
جمعی فعال تا ۵ میلیارد تومان اســت که از 
طریــق عامل انجام می شــود؛ ضمن اینکه 
فعاالن تامین مالی جمعی که تاکنون حضور 
داشــتند نیز می تواننــد از طریق دریافت 
مجوز فعالیت خــود را دنبال کنند و از این 
بابت بــرای فعاالن قبلی جای نگرانی وجود 
نــدارد؛ بنابراین، مردم فقط به عامالن مجاز 
ارایه این خدمات که نام آنها بر روی سایت 
ســازمان بورس و اوراق بهادار قــرار دارد، 

باشند.رئیس سازمان بورس  مراجعه داشته 
و اوراق بهادار افزود: اینکه از سرمایه گذاران 
خارجــی بخواهیم در این طــرح ها تامین 
مالی کنیم، در تفاهم نامه پیش بینی نشده 
ولی خارجی ها می توانند گواهی شــراکت 
سرمایه گذاری جمعی را در ایران خریداری 
کنند که فعالیت آن طبــق ۴9 ماده آیین 
نامه پیش بینی شــده در این زمینه باشد.

وی تصریح کرد: کســانی که در حال حاضر 
در زمینــه تامین مالی جمعی فعالیت دارند 
۶ مــاه مهلت دارند تا خــود را با آیین نامه 
جدید وفــق دهند. فرابورس می تواند آیین 
مطابقــت را انجام دهد تا در صورت فعالیت 
های غیرقانونی، جلوگیری الزم به عمل آید.

وی افزود: تا جایی کــه قوانین اجازه بدهد 
تالش می کنیم شــرایط آسان سازی شود. 
در تفاهم نامه مــواد متعددی وجود دارد و 
امکان توصیه پروژه ها به ســرمایه گذاران و 
مردم وجــود ندارد و این اقدام نباید صورت 
گیرد.رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
تصریح کرد: امــکان تامین مالی جمعی در 
بازار ســرمایه در این قالب پیش بینی شده 
و اطالعات مربوط به کســب و کار در پروژه 
ها دیده می شود. حساب بانکی رسمی نیز 
تعریف می شود که منابع در آن حساب وارد 

می شود تا از منابع مردم صیانت شود.

آگهیمفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت خودروی سواری پژو پارس TU۵ مدل 9۴ به رنگ 
سفید به شماره پالک ۶۳۵ب۵۸ ایران 2۸ به شماره موتور BOO۸۳۸۵۰ 1۳9 و شماره 
شاسی NAAN11FC۴FK۸۳1۸۶1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

آگهیمفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید سیستم سایپا تیپ LS 1۳2 مدل 1۳9۰ رنگ سفید به 
شماره موتور ۴21۰9۶۸ به شماره شناسایی S 1۴2229۰2۸۵۵1۳به شماره پالک 
۳1 ایران ۶1۶ ج ۶۶ بنام حسین جوکار فرزند کالن به کدملی ۶1299۴1۷۰۶ مفقود 

لرستان – خرم آباد. و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهیحصروراثت
آقای رمضان محمدی فرزند اصغر به شرح درخواستی که به شماره9۶/9۴۰ این  شورای 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم ربابه 
عبدی فرزند قربان به شماره شناسنامه ۳۳۸ صادره از بابلسر در تاریخ 9۶/1۰/11در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند از
1- رجبعلی کاملی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۴۴2 فرزند متوفی

2- رمضان محمدی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 22۷1۳ فرزند متوفی 
۳-یزدان محمدی فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۶92 فرزند متوفی 

۴-آمنه محمدی فرزند اصغر شماره شناسنامه 2 فرزند متوفی 
۵-محرم محمدی فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۴۷۵ فرزند متوفی 
۶-آتیکه محمدی فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۴۸۶ فرزند متوفی 

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

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

آگهیمزایدهمالغیرمنقولنوبتاول
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه اجرایی 
اتاق خواب  دو  دو طبقه شامل  یکباب ساختمان  اجرایی کالسه9۶2۶۳۸  پرونده  در 
آشپزخانه حال و پذیرایی در طبقه اول و دارای امتیازات آب و برق و گاز متعلق به آقای 
مرتضی شیربخش واقع در بابل جاده قائمشهر خداداد ۳۳ نارنجستان 2 بعد از مسجد 
را در روز چهارشنبه تاریخ 9۶/11/11و ساعت 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند مساحت عرصه ۷9/1۷متر مربع و 
مساحت اعیان ۷۸/۴2متر مربع می باشد کارشناس قیمت کل عرصه و اعیان ساختمان 
فوق را به مبلغ ۸۶۳/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین  نموده است که مزایده از قیمت پایه اعالم 
شده کارشناس شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده 1۰ 
درصد مبلغ را فیلم مجلس و باقی مانده را باید ظرف یک ماه پس از مزایده پرداخت نماید 
و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده درصد اخذشده در حق دولت ضبط 

خواهد شد کلیه هزینه های نقل و انتقال سند به عهده خریدار است 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل اصغر آردی 

گواهیحصروراثت
آقای قدیر کیانی و شناسنامه شماره ۵۳9 به استناد شهادت نامه گواهی فوت و رو نوشت 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 9۶۰۷۴۴تقدیم این شورا نمونده چنین اشعار داشته 
که شادروان ذبیح اهلل کیانی به شناسنامه شماره ۳۵۴ در تاریخ شنبه 2۵ آذر 1۳9۶ در 
گذشته و ورثه وی  در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-عظیم کیانی فرزند یزدان به شماره 
شناسنامه ۳1۳ زوجه متوفی  2-قدیر کیانی فرزند ذبیح اهلل شماره شناسنامه ۵۳9 فرزند 
متوفی  ۳-سیروس کیانی فرزند ذبیح اهلل شماره شناسنامه 29 فرزند متوفی  ۴-نوروز 
کیانی فرزند ذبیح اهلل شماره شناسنامه یک فرزند متوفی  ۵-حوریه کیانی فرزند ذبیح 
اهلل شماره شناسنامه ۵۳۸ فرزند متوفی  ۶-سمیه کیانی فرزند ذبیح اهلل شماره شناسنامه 
9۰فرزند متوفی  ۷-عالیه  کیانی فرزند ذبیح اهلل به شماره شناسنامه ۵۷۵ فرزند 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 خواهدم. الف 9۶/۳۵9 
 قاضی شورای حل اختالف چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

آگهیابالغ
فرزند  گلیردی  هاشمی  حسن  سید  آقای  به  ضمائم  دادخواست  و  دادرسی  وقت   

سیدعباس
آقای سید حسن  به طرفیت خوانده  دادخواستی  راد  پرتوی  آقای منوچهر  خواهان 
هاشمی گلیردی به خواسته الزام به تنظیم سند قطعی سواری روا دوگانه سوز مقوم 
به مبلغ۶۵میلیون ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9۶

۰99۸۸۶۰۴1۰۰1۶1شعبه۴1حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۶/12/1۳9۶ ساعت 9صبح تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب 1نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف 1ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. شماره9۶9۴/م الف/12
دبیر شعبه 41حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری ویژه زندان شهرستان 
کرمانشاه -میالد درکهء
کرمانشاه،22بهمن،خیابان تعزیرات،کوچه 205

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم تامارا آقا مجیدی و سمیرا آقا 

مجیدی و پودیت فلدمان 
خواهان آقای /خانم صفت اهلل علیزاده  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای /خانم 
تامارا آقا مجیدی و سمیرا آقا مجیدی و پودیت فلدمان به خواسته الزام به حضور 
پرونده کالسه  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  رسمی   تنظیم سند  و 
9۶۰99۸2929۴۰۰۸۷9   شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1۳9۶/12/۰۸ ساعت 1۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 19۰۸
 متصدی امور دفتری دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه- اسماعیل حاجی وند 
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 ساماندهی در خدمت رسانی حوزه 
سالمت گیالن

منکویی- رشت: رییس دانشگاه علوم پزشکی 
جامع  بیمارستان  احداث  با  گفت:  گیالن 
سالمت  حوزه  در  رسانی  خدمت  گیالن،  در 

ساماندهی می شود.
دکتر یوسف زاده در خصوص احداث بیمارستان 
جامع استان گیالن نیز گفت: احداث اورژانس 
یک  به  گیالن  استان  نیاز  بیمارستانی  های 
بیمارستان جامع را بر طرف نمی کند و ما به 
دنبال احداث یک بیمارستان جامع دانشگاهی در 
سایت الکان هستیم که بالغ بر ۵۰ هکتار جنگل 
در اطراف این بیمارستان خواهد بود و کار را شروع 
کردیم و اگر مجوز ماده 2۴ را از سازمان مدیریت 
اخذ کنیم می توانیم با استفاده از ظرفیت فاینانس 

این پروژه را به انجام برسانیم.
وی ادامه داد: ما برای اخذ مجوز این بیمارستان 
در حال رقابت با دانشگاه های دیگر هستیم، با 
کشور  در  بیمارستان   1۰ فاینانس  از  استفاده 
 ۳ ساخت  کار  تاکنون  که  شد  خواهد  ساخته 
برای  ها  دانشگاه  و  شده  عملیاتی  بیمارستان 
۷ بیمارستان دیگر در حال رقابت هستند که 
شانس دانشگاه علوم پزشکی گیالن نسبت به 
سایر دانشگاه ها با توجه به اقدامات انجام شده 
بسیار زیاد است. اگر این بیمارستان احداث شود 
تمام فعالیت های آموزشی و علمی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن در این بیمارستان انجام خواهد 
بیمارستان درمانی در شرق گیالن  شد و یک 
غرب  در  درمانی  بیمارستان  یک  و  )الهیجان( 
گیالن )تالش ( و یک بیمارستان برای شهر رشت 
فعالیت خواهد داشت. وی اظهار امیدواری کرد: 
اگر مجوز های الزم اخذ شود تا ۵ سال آینده این 
بیمارستان جامع )مگاهاسپیتال ( در سایت الکان 

به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به تجربه مدیریتی خود در بیمارستان 
پورسینا، گفت: بر اساس طرح های اجرا شده در 
بیمارستان پورسینا، این الگو، در ابعاد وسیع تر و 
سطوح باالتر در سطح دانشگاه به کار گرفته شد 
و با استفاده از ظرفیت های موجود، در ۶ ماهه 
نخست سال 9۵  برای ده سال آینده تدوین شد.

خبر

ثبت81 وقف جدید در استان مرکزی

داودی- اراک: سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی 
گفت: ۸1 وقف جدید در سال جاری در نقاط مختلف این استان به 

ثبت رسید.
حجت االسالم حسین دالوری افزود: ارزش این وقف ها در مجموع 

حدود 2۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. 
وی ادامه داد: در سال جاری به ترتیب هفت وقف در شهرستان اراک، 
چهار وقف در آشتیان، چهاروقف در تفرش، هفت وقف در خمین، هشت 
وقف در خنداب، 9 وقف در دلیجان، پنج وقف در زرندیه، 9 وقف در ساوه، 
2 وقف در شازند، 1۴ وقف در محالت، 2 وقف در کمیجان و 1۰ وقف 
در فراهان به ثبت رسیده است.  سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان مرکزی بیان کرد: زمینه وقف های ثبت شده امسال استان در 
فعالیت های قرآنی، رسیدگی به امور ایتام و خانواده های معتادان، خدمات 
پزشکی و بازسازی عبتات عالیات است.  حجت االسالم دالوری اظهار 
کرد: ۳۶ مورد از وقف های امسال استان انتفاعی) غیر درآمدزا( از قبیل 
مدرسه و مسجد و بقیه موقوفات درآمدزا است.  وی اضافه کرد: با توجه 
به نزدیک شدن سالرزو شهادت حضرت زهرا)س( و ایام فاطمیه انتظار 
می رود موقوفات جدید رشد چشمگیری را در سال جاری داشته باشد.  
سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی بر ترویج فرهنگ 
وقف در راستای نیاز سنجی روز جامعه تاکید کرد.  پنج هزار و 2۰۰ 
موقوفه در نقاط مختلف استان مرکزی به ثبت رسیده است که بیش از 2 

هزار موقوفه اقتصادی و درآمد زا هستند.

اعطای 8 میلیارد تومان تسهیالت به واحد های 
تولیدی محمودآباد

ایسنا؛ فرماندار محمودآباد از اعطای حدود ۸ میلیارد تومان تسهیالت 
به واحد های تولیدی این شهرستان خبر داد.

یحیی یوسف پور در گفت و گو با ایسنا مازندران، با بیان اینکه تاکنون 
با تالش دستگاه های مربوطه 921 نفر با دریافت تسهیالت در قالب 
مشاغل تولیدی و خدماتی در سطح شهرستان مشغول به کار شدند، 
اظهار کرد: براساس سهیمه اشتغال در مازندران سهم محمودآباد به 

منظور ایجاد شغل هزار و 1۶۰ نفر بوده است.
وی افزود: بیکاری یکی از دغدغه های مهم رهبری و تمام مسئوالن 
بوده که با همراهی مردم باید تالش فراوانی در زمینه اشتغال برای 

شهروندان به ویژه جوانان در سطح شهرستان فراهم شود.
فرماندار محمودآباد با اشاره به اینکه در راستای حمایت از خانواده 
های تحت پوشش، نهادهای حمایتی تاکنون موفق به جذب 1۰۰ 
تسهیالت اهدایی شده است، گفت: با حمایت دستگاه های متولی امر 
اداره بهزیستی، کمیته امداد و بسیج سازندگی موفق به جذب کامل 
تسهیالت اهدایی شده و به 1۵1 نفر به میزان 2۴ میلیارد و نهصد 
میلیون ریال تسهیالت کم بهره در قالب طرح های اشتغالزایی پرداخت 
شد. یوسف پور از ثبت نام 12۷ شرکت و واحد تولیدی محمودآباد در 
سامانه بهینه یاب خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۵۴ واحد 
تولیدی مورد تائید کارگروه های استانی قرار گرفته و ۷ میلیارد و ۸2۰ 

میلیون تومان تسهیالت به شرکت ها پرداخت شد.

خبر

افتتاح شرکت  بهادری- اصفهان؛ در آستانۀ سالروز 
نمایندۀ  علیشاهی  آقاپور  فوالدمبارکه، دکتر معصومه 
ابوالفضل  دکتر  و  اسالمی  در مجلس شورای  شبستر 
ایران  بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس  روغنی 
به همراه جمعی از اعضای این کمیسیون با حضور در 
فوالدمبارکه ضمن دیدار با دکتر بهرام سبحانی از آخرین 

دستاوردهای شرکت فوالدمبارکه بازدید کردند.
دکتر آقاپور علیشاهی پس از بازدید از خطوط تولید 
فوالدمبارکه با اشاره به اهداف خود از این بازدید گفت: 
با مشکالت صنعت فوالد  از نزدیک  این مهم بود که 
کشور، به ویژه در استان اصفهان آشنا شویم؛ در عین 
حال شرایط انجام مطالعات تطبیقی استان را ارزیابی 
کنیم و با کنار هم گذاشتن این کمبودها و مزیت ها 
به هم افزایی بیشتر در صنعت کشور دست یابیم. هدف 
بعدی این بود که از نزدیک با ظرفیت های تکنولوژیکی 
با  کشور، به ویژه در بخش صنعت فوالد و همچنین 
کنندگان  مصرف  نیاز  رفع  برای  موجود  توانمندیهای 

از  یکی  عنوان  به  بنده  برای  طورکلی  به  شویم.  آشنا  داخلی 
نمایندگان مردم شریف کشورمان در مجلس شورای اسالمی این 
مهم بود که از نزدیک با توانمندی ها و ظرفیتهای فوالدمبارکه 
به عنوان بزرگترین مجموعۀ فوالدسازی و تولیدکنندۀ ورقهای 

فوالدی کشور بیشتر آشنا شوم.
وی خاطرنشان کرد: در جریان بازدید امروز بیش از هر چیز نظم 
و انضباط حاکم بر خطوط سیستماتیک تولید فوالدمبارکه و پس 

از آن، نگاه مدیریت این شرکت به کارکنان و اجرای توسعه های 
شرکت تحسین برانگیز بود. باید اذعان داشت یکی دیگر از نقاط 
قوت فوالدمبارکه سیاستهای درون زای این شرکت است که بر 

سیاست های برون زای آن نیز تأثیر انکارناپذیری دارد.
آقاپور علیشاهی از انسجام سازمانی فوالدمبارکه به عنوان یکی 
دیگر از نقاط قوت این شرکت یاد و اضافه کرد: همۀ قسمتهای 
فوالدمبارکه کار یکدیگر را کامل میکنند؛ به گونه ای که در واحد 

مالی و فروش و بازاریابی این شرکت از زحمات کارکنان 
تولید به خوبی حمایت میشود .

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
تأکید بر اینکه راهبرد »ما میتوانیم« به خوبی در همۀ 
به  است، گفت:  معنی شده  فوالدمبارکه  بخش های 
عبارت دیگر، فوالدمبارکه مانند پلی است که میتواند 
تمام صنایع کشور را از درۀ رکود نجات دهد. این شرکت 
میتواند یک پایلوت اقتصادی مناسب برای کشور معرفی 
شود؛ همچنان که در مقاطع مختلف دیده شده است که 
این شرکت علیرغم بسیاری از محدودیتها در زمان های 

مختلف توانسته است خروجی خوبی داشته باشد.
وی افزود: فوالدمبارکه به عنوان یک صنعت مادر همیشه 
باعث افتخار بوده و هست؛ تا جایی که وقتی به تاریخچۀ 
ساخت و بهره برداری این شرکت مراجعه می کنیم، 
می بینیم این شرکت به خوبی در زمانهای مختلف از 
تونل ها و تنگناهای سخت با موفقیت و سربلندی عبور 
کرده است. به معنی واقعی فوالدمبارکه در شرایط فعلی 

سقراط صنعت کشور است.
وی خاطرنشان کرد: این مزیت که فوالدمبارکه توانسته است با 
افزایش کیفیت محصوالت خود در بازارهای جهانی حضور موفقی 
داشته باشد، مانع تزلزل این شرکت در تنگناهای مختلف شده و 
شرایطی فراهم کرده است که این شرکت در نموداری با شیب 
مثبت مالیم، همواره برای کشور و سایر ذینفعان خود سودآور 

باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

فوالدمبارکه در شرایط فعلی سقراط صنعت کشور است

بررسی وضعیت مقاوم سازی واحدهای روستایی در آق قال افتتاح اولین تصفیه خانه اضطراری شهر اروند کنار 

مقاوم  وضعیت  گلستان؛  سلیمانی- 
شهرستان  روستائیان  مندی  بهره  و  سازی 
آق قال با حضور خسروی، مدیر بنیاد مسکن 
شهرستانهای گرگان و آق قال، بخشدار مرکزی 
شهرستان، مدیران ادارات بهزیستی و کمیته 
امداد و دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی 

روستاها بررسی شد.
خسروی در ابتدای این جلسه ضمن تشکر 
از بخشدار مرکزی آق قال به جهت هماهنگی 
و برگزاری این جلسه ابراز داشتند: این جلسه 
سازی  مقاوم  به  مربوط  تخصصی  بصورت 
واحدهای مسکونی روستایی و جلوگیری از 
ساخت و سازهای غیر مجاز است که از وظایف 

اصلی دهیاران می باشد.
ایشان ابراز داشتند: دهیاران بعنوان متولیان 
اصلی روستاها در قبال مردم مسئول هستند 
و بعنوان منتخب مردم نقش بسزایی در ترویج 
فرهنگ مقاوم سازی دارند که این مسئولیت با 
بروز حوادث غیر مترقبه در چند ماه اخیر در 
سطح کشور و حتی استان آن هم با شناسایی 

و ثبت گسل های فعال در شهرستان آق قال دو 
چندان است. خسروی با تشریح نحوه زندگی 
و وضعیت مردم در مناطق زلزله زده کرمانشاه 
از  کدام  هیچ  به  که  شاهدیم  همه  افزودند: 
واحدهای مسکونی روستایی که از تسهیالت 
مقاوم سازی استفاده کرده بودند، هیچ خسارتی 
وارد نشده و از همه مهمتر اعضای این خانواده 
ها االن در کنار هم زندگی می کنند و داغدار 
عزیزانشان نیستند و خسارت جانی و مالی 
ندیده اند. وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود 
قال،  آق  شهرستان  در  روستایی  واحدهای 
رتبه مقاوم سازی در شهرستان را به همراه 
بندرترکمن و گمیشان را در رتبه سه شهرستان 
آخر اعالم کردند و از دهیاران خواستند از امروز 
و  مقاوم سازی  ترویج  بحث  در  بطور جدی 
تشویق مردم و حتی تشریح وضعیت مردم در 
صورت بروز حوادث، نسبت به این امر مهم و 
جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام 
جدی کنند و دین خود را در این خصوص 

نسبت به مردم روستای خود ادا کنند.

وحیدی فر- اهواز: آیین افتتاح تصفیه خانه 
اضطراری 1۰ هزار متر مکعبی شهر اروندکنار 
استاندار،  عمرانی  معاون  استاندار،  با حضور 
فرماندار و نمایندگان مردم آبادان در مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  خوزستان  استاندار  خوزستان،  فاضالب 
ایین افتتاح این تصفیه خانه با اشاره به اینکه 
شهرهای آبادان و خرمشهر حق به گردن همه 
کشور دارند، اذعان داشت: اجرای طرحهای 
در دست اجرای آب و فاضالب در شهرهای 
آبادان و خرمشهر حدود 2 تا ۳ سال آینده 
به اتمام خواهد رسید. مدیر عامل شرکت آبفا 
خوزستان نیز در این آیین گفت: اولین تصفیه 
خانه اضطراری 1۰ هزار مترمکعبی اروند کنار 
به منظور پایداری آب آشامیدنی اروندکنار و 

روستاهای مسیر احداث شده است.
صادق حقیقی پور اعتبار هزینه شده برای راه 
اندازی این تصفیه خانه 1۰ هزار متر مکعبی را 

یک میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد.
وی تصریح کرد: این تصفیه خانه به وسیله 
2 فیلتر تصفیه آب با ظرفیت 1۰تا 1۵ هزار 
متر مکعب از طریق خط انتقال، آب را  وارد  

سیستم شبکه توزیع شهر می کند.
افزایش  به  استان  آبفا  مدیره  هیئت  رئیس 
و  کرد  اشاره  کنار  اروند  در شهر  آب  تولید 
گفت: در حال حاضر تامین آب شهر اروند 
کنار از شهرستان آبادان ۶ هزار متر مکعب 
در شبانه روز است که با وارد مدار شدن این 
تصفیه خانه ، تامین آب در شبانه روز به به 12 

هزار متر مکعب افزایش یافته است.
حقیقی پور  به تالش آبفا خوزستان به منظور 
ارتقاء رضایتمندی مشترکین شهرهای فوق 
پرداخت و خاطر نشان کرد: با راه اندازی این 
تصفیه خانه مشکل کمبود آب  به شهرهای 
از 19  برطرف و جمعیتی بیش  اروند کنار 
هزار نفر تحت پوشش خدمات این طرح قرار 

گرفت.

دادنامه
پرونده کالسه 9۵۰99۸۶۶11۶۰۰۶۳۴ شعبه 1۰۷ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
: آقای  )1۰۷ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۶۰99۷۶۶1۴1۰1۰1۶ شاکی 
نوروز گل رخ فرزند امیراله به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد ۳۰متری 
پژوهنده بنفشه 9 پالک 2۶ –متهم : آقای اسماعیل سپهوند فرزند سی خان به نشانی 

–اتهام : 1- مشارکت در تخریب 2- تهدید 
گردشکار کار: پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و تعیین وقت رسیدگی و 
ابالغ به طرفین سرانجام دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس از بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال با تکیه 

بر شرف و وجدان آتی مبادرت به اصدار رای می نماید. 
رای دادگاه : راجع به اتهامات آقای اسماعیل سپهوند فرزند سی خان متولد ۷۵/2/1۰ 
دسترسی  عدم  لحاظ  به  آزاد  و  بیشتر  مشخصات  فاقد   ۴۰۶۰۸۶۵۳۰۳ کدملی  با 
تخریب  در  ( مشارکت  نفسانی ب  و ضررهای  قتل  به  تهدید   ) الف  بر  دایر  به وی 
عمدی شیشه های منزل موضوع شکایت آقای نوروز گل رخ و کیفر خواست شماره 
9۶1۰۴۳۶۶11۰۳99۵ صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد نظر به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده از جمله :شکایت شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و به 
موجب الیحه ابرازی در جلسه مورخ 9۶/1۰/2۰ این دادگاه گواهی گواهان که ایشان از 
روی قطع و یقین و مستند به امور حسی مبادرت به ادای شهادت نموده اند گزارشات 
مکرر مرکز فوریت های پلیس 11۰ مشعر بر وقوع بزه های معنونه مفاد تحقیقات 
محلی مورخ 9۵/۶/2۶ که با اوضاع و احوال مسلم و محقق انطباق داشته تصاویر ضم 
پرونده که از لوح فشرده متضمن فیلم لحظه وقوع بزه های معنونه استخراج شده اند 
و قطع نظر از اینکه متهم از بدو تحقیقات مقدماتی متواری بوده و علیرغم نشر آگهی 
ارائه ننموده است بنابراین  صورت گرفته حضور نیافته و الیحه یا عذر موجهی نیز 
مواد  به  مستندا  و  تشخیص  مسلم  و  محرز  ایشان  بزهکاری  ابرازی  ادله  مجموع  از 
از   211-1۸۴-1۸۳-1۷۶-1۷۴-1۶2-1۶۰-1۴۴-1۴1-1۴۰-12۵-2۷-19-1۸-2
قانون مجازات اسالمی مصوب 92/2/1 و رعایت ماده 1۳۴ قانون اخیر الذکر در بحث 
تعدد مادی جرایم ارتکابی و مواد ۶۶9و ۶۷۷ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 
مصوب ۷۵/۳/2 با اصالحات بعدی مرتکب را بابت بزه تهدید به تحمل ۷۴ ضربه شالق 
تعزیری درجه ۶ که در خفاء و در محوطه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و 
انقالب خرم آباد و به صورت متعارف و بر نواحی غیر حساس بدن نواخته خواهد شد و 
بابت مشارکت در تخریب عمدی به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می 
نماید بدیهی است در مقام اجرا صرفا مجازات اشد قابل اجرا بوده و اگر مجازات اشد به 
یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا 
خواهد شد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد 

مفقودی
۴221۳۶9شماره  کارت  شماره  با  ولو  کمپرسی  کامیون  خوشمند  کارت 

پالک۳۷۳ع11ایران۷۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشید
 بابل

آگهیحصروراثت
آقای رحمت رنجبر شناسنامه شماره ۳1۶ به استناد شهادت نامه گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 9۶۰۷9۶تقدیم شورای نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان عاتکه  محمدزاده به شناسنامه شماره ۶۸ در تاریخ سه شنبه ۳ مرداد 

1۳9۶ در گذشته و ورثه ای در هنگام درگذشت عبارتند از 
1-حسن رنجبر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۵ فرزند متوفی 

2-قنبر علی رنجبر فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 1۸9 فرزند متوفی 
۳-احمد رنجبر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 22۵ فرزند متوفی

۴- رحمت رنجبر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۳1۶ فرزند متوفی 
۵-حیدر رنجبر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۳1۶ فرزند متوفی
۶- سلیمه  رنجبر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۶ فرزند متوفی 

۷-رحیم رنجبر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 1۷۴ فرزند متوفی 
خدیجه رنجبر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه19۰ فرزند 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 خواهدم. الف 9۶/۷۴۷
 قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان 

گهیحصروراثت
آقای حسین رنجور به شناسنامه شماره 1۴۴ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه  درخواستی به شماره9۶۰۷۶۵ تقدیم شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان حسن رنجور به شناسنامه شماره ۴۸9 در تاریخ شنبه 2۶ آذر 

1۳92 در گذشته و ورثه  وی هنگام درگذشت عبارتند از 
1-حسین رنجور فرزند حسن شماره شناسنامه 1۴۴ فرزند متوفی 

2-رضوان نورکامی فرزند حسن شماره شناسنامه 1۷۴ فرزند متوفی 
۳-زینب رنجور فرزند حسن شماره شناسنامه 1۳۸ فرزند متوفی 

۴-عاتکه  رنجور  فرزند حسن شماره شناسنامه 1۵۳ فرزند متوفی 
۵-فرحناز رنجور فرزند حسن شماره شناسنامه 2 فرزند 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 م. الف 9۶/۷۴۶
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

آگهیقرارتامینخواسته
به تاریخ: 1۸/1۰/9۶/  شماره قرار:.......  / کالسه پرونده: 9۶/1/1۸۷1/ مرجع رسیدگی: 
حوزه یک شماره حل اختالف شهرستان فردیس / خواهان: حسین بختیاری به آدرس: 
جاده مالرد، خیابان اهری، 1۵ متری نسیم، نسیم ۶، ساختمان نگین، طبقه همکف / 
خوانده: مهدی شکرگزار به آدرس: مجهول المکان / خواسته: صدور قرار تامین خواسته

گردش کار: خواهان به شرح باال به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و 
درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد )مدارک موجود در پرونده( 
را نموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق حوزه در وقت فوق 
العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر در حضور / غیاب / خواهان / خوانده تشکیل و با 

بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. 
به  خواسته  تامین  قرار  صدور  تقاضای  درخواست  تقدیم  با  خواهان  اینکه  به  نظر 
به   ۶۳۶۵۴۸ شماره  به  سفته  فقره  یک  بابت  ریال   1۰۰۰۰۰۰۰۰ مطالبه  استناد 
تاریخ ۰۶/۰۸/9۶ و قبض سپرده شماره ۶۷۳۷۳۷ نموده است چون ارکان و شرایط 
درخواست فراهم می باشد لذا شورا مطابق ماده 1۰۸ و ماده 11۷ قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ صد میلیون ریال را از اموال خوانده / خواندگان 
/ متضامنا / بالمناصبه به جز ... این تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد این قرار 

همزمان با  ابالغ قابل اجرا و ظرف 1۰ روز قابل اعتراض در این حوزه می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهیاحضارمتهم
عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه   9۶۰99۸۸۴۰۴۸۰۰۴2۶ شماره  پرونده  در 
موجب  به  عبدالمجید  فرزند  محمدی  مهدی  آقای  روانسر  شهرستان  انقالب  و 
شکایتآقایحمید خضریبه اتهام جعل تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او ، طبق ماده 1۷۴ 
قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم 
ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته 

خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰99۸۸۴۶۴2۰۰2۳۰ شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود 

)1۰1 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۶۰99۷۸۴۶1۳۰۰9۸1
شاکی:آقای عثمان رستمی فرزند امین به نشانی استان کرمانشاه –شهرستان جوانرود- 

شهر جوانرود-خ سعدی پشت بانک ملی مرکزی
متهم:خانم فاطمه محمدی فرزند رضا به نشانی کرمانشاه-پشت ترمینال اسالم آباد 

غرب چادرنشین  چادرنشین های پشت ترمینال اسالم آبادغرب
اتهام: مشارکت در یک فقره سرقت مستوجب تعزیر

رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم فاطمه محمدی فرزند رضا ساکن کرمانشاه مبنی بر مشارکت 
در سرقت تعزیری مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی موضوعشکایت 
آقای عثمان رستمی،دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و اقرار 
متهم در مرحله دادسرا و عدم حضور وی در جلسه دادرسی دادگاه علی رغم ابالغ از 
طریق انتشار آگاهی و توجها به مفاد کیفرخواست شماره 9۶۰۳۶۸ بزهکاری نامبرده 
را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده ۶۵۶از قانون تعزیرات مصوب سال 1۳۷۵ 
لحاظ  به  اسالمی مصوب سال 1۳92  قانون مجازات  از  مواد ۳۷ و ۳۸  رعایت  با  و 
گذشت شاکی خصوصی،متهم خانم فاطمه محمدی را به پرداخت ده میلیون ریال 
جزای نقدیبدل حبس درجه هفتو نیز پرداختمبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل 
شالقدرجه هشت محکوم می نمایدو در خصوص رد مالنیز با توجهبه گذشت شاکی 
خصوصی منتفی است رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی سپس 

بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی است.
 رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری
 دو جوانرود-حسین نادری

رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 
جوانرود)101 جزایی سابق(-اسعد محمدی

آگهیابالغ
 وقت  رسیدگی  به خواندگان  مجهول المکان ) سید  حسین ، سید حسن ، سید 

رقیه  جملگی  حجتی(
خواهان  خانم  سید  مریم  حجتی  دادخواستی  به  طرفیت  خواندگان  سید  حسین  
حجتی  و غیره  به خواسته  الزام  به تنظیم  سند  تقدیم  دادگاه  شفت  نموده اند  
که جهت  رسیدگی  به شعبه  اول دادگاه  عمومی ) حقوقی(  دادگستری  شهرستان  
شفت  ارجاع  و به  کالسه 9۵۰99۸1۸۴۳1۰۰۳۸۸ ثبت  گردیده  و وقت  رسیدگی  
آن  1۳9۶/11/2۴  ساعت 1۰ تعیین  شده است  . به علت  مجهول المکان  بودن  
خواندگان  ) سیدحسین ، سید حسن  ، سید  رقیه  جملگی  حجتی(  و در خواست  
خواهان  و به  تجویز  ماده ۷۳  قانون  آیین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقالب  
در امور  مدنی  و دستور  دادگاه  مراتب  یک نوبت  در یکی  از جراید  کثیراالنتشار  
آگهی  می شود  تا خواندگان  پس از  نشر  آگهی  و اطالع  از مفاد  آن  در وقت  مقرر  
فوق  جهت  رسیدگی به دادگاه  مراجعه  و نیز  نسخه  ثانی  ضمائم  را دریافت  نمایند.
7711- مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری
 شهرستان شفت – بهاری خرم

آگهیحصروراثت
بشناسنامه2۷۰وکدملی۵999۸2۳۳۶۶صادره  پدرحیدر  نام  الیا  صالح  علی  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازکهگلویه 
مادرم مرحوم خدابس چروکی بشناسنامه22وکدملی۵999۶۰۴۴۰صادره ازکهگلویه 

درتاریخ9۴/۸/2۰در بهبهان اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از
1-متقاضی با مشخصات باال متولد1۳۵2  

2-نورمحمد البا فرزندحیدر بشناسنامه2۳۳۳وکدملی۵999۶۸۴11۰متولد1۳۳۸
۳-گل محمد البافرزندحیدر بشناسنامه2۳۳2وکدملی۵999۶۸۴1۰2متولد1۳۴۰)پس

ران متوفیه(
۴-حکیمه آلبا فرزندحیدر بشناسنامه9وکدملی۵999۸۸۵۷9۵متولد1۳۴۳

۵-سکینه البافرزندحیدر بشناسنامه2۷1وکدملی۵999۸2۳۳۷۴متولد1۳۵1
بشناسنامه2۳۳1وکدملی۵999۶۸۴۰99متولد1۳۳۷)دختران  ۶-خاورالبافرزندحیدر 

متوفی(می باشندوالغیر.
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس   اینک 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف:)12/۶12(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهیدادنامه
حیدرزاده  فاطمه  خانم  باوکالت  شادگان  مرکزی  شعبه  سپه  خواهان:بانک 
خیابان شهیدعلی  نشانی خوزستان-خرمشهر-خرمشهرکوت شیخ  فرزندعبدالواحدبه 
به  فرزندصادق  جعفرالبوعلی  :1-آقای  پالک۵91.خواندگان  علی  امام  کوچه  منیعات 
نشانی خوزستان-شادگان-خیابان پاسداران شرقی-جنب آرامگاه سیداجباری2-آقای 
صادق وحیدی فرزندفاخربه نشانی خوزستان-شادگان-جنب تاکسی سرویس جنوب 
۳-آقای قاسم البوغبیش فرزندمحمدبه نشانی خوزستان-شادگان-بانک ملت شادگان۴-

آقای قاسم عاشوری زاده فرزندکاظم به نشانی مجهول المکان.خواسته:مطالبه وجه.رای 
دادگاه:درخصوص دادخواست تقدیمی بانک سپه شعبه مرکزی شادگان باوکالت خانم 
فاطمه حیدرزاده به طرفیت آقایان1-قاسم عاشوری زاده فرزندکاظم2-صادق وحیدی 
فرزندفاخر۳-قاسم البوغبیش فرزندمحمد۴-جعفر آلبوعلی فرزندصادق به خواسته مطالبه 
مبلغ دویست وهفت میلیون ویکصدوچهل وپنج هزاروهشتصد وشش ریال بابت اصل 
التزام تاتاریخ9۶/1/۳1ومحاسبه روزانه مبلغ چهل وهشت هزارریال بعنوان  وام ووجه 
خسارت عدم انجام تعهدتازمان اجرای حکم قطعی ومطالبه خسارات دادرسی،دادگاه 
اعطایی  قراردادتسهیالت  مصدق  رونوشت  ومالحظه  پرونده  محتویات  به  باعنایت 
نکرده  ودفاعی  دادرسی حاضرنشده  آنان درجلسه  به  ابالغ  علیرغم  واینکه خواندگان 
ودلیلی بربرائت ذمه خودتقدیم نکرده اندلهذادادگاه بنابه مراتب مذکورخواسته خواهان 
راوارددانسته ومستندابه مواد۵1۵،19۸و۵19قانون آیین دادرسی مدنی وماده1۵ازقانون 
تضامنی  برمحکومیت  سال1۳۷۶،حکم  ربامصوب  بدون  بانکی  عملیات  قانون  اصالح 
خواندگان به پرداخت مبلغ2۰۷1۴۵۸۰۶ریال بابت اصل خواسته ووجه التزام تاتاریخ 
9۶/1/۳1وپرداخت روزانه مبلغ۴۸۰۰۰ریال بعنوان خسارت عدم انجام تعهدتااجرای کامل 
حکم قطعی وپرداخت۵۵۶۰۰۰۰ریال بعنوان هزینه دادرسی وپرداخت شش درصدمبلغ 
می  صادرواعالم  خواهان  وکیل،درحق  الوکاله  حق  خواسته(بعنوان  موردمطالبه)اصل 
دارد،رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم)قاسم البوغبیش(حضوریست وظرف بیست 
روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظردردادگاه های تجدید نظراستان خوزستان می باشدونسبت 
به خواندگان دیگرغیابی وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس 
ازآن ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می 

باشد.شماره م.الف)9/1۰2۰(
دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری
 شهرستان شادگان-سید علی شفیعی

آگهیابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به آقای بهروز صیدی فرزند 

صیدی  بهروز  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جمور  مهدی  آقای   خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مطالبه   خواسته  به 
9۶۰99۸۸۶۰۳۳۰۰2۶9شعبه۳۳حقوقی شورای حل اختالف شهیدبهشتی  شهرستان 
کرمانشاه ثبت و وقت رسیدگی مورخه ۳۰/11/1۳9۶ساعت 9صبح تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 1نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف 1ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. شماره9۶۶1/م الف/12
دبیر شعبه 33حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی ویژه زندان شهرستات 
کرمانشاه طیبه یوسفوند
کرمانشاه 3راه مسکن،جنب کالنتری 22مسکن،شورای حل اختالف

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳9۶۶۰۳۳1۰۵۷۰۰۳۵۳۰هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آرش  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - کرج  ملک  ثبت  حوزه 
مرادیان فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 1۰۷۶ کد ملی ۰۰۷119۸۰۶۷  صادره 
از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵1۵/۷9 مترمربع 
پالک 1۷۷۰ فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای یوسف 
صادقی نیایش محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  ۵۰۰ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳9۶۶۰۳۳1۰۵۷۰۰۳11۵هیات 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 عابدین 
در ششدانگ  انگوران  از  بشماره شناسنامه ۵۷۳ صادره  اوسط  علی  فرزند  سلطونی 
یکباب ساختمان به مساحت ۳۰۰ مترمربع پالک 19۸1 فرعی از 9 اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله گروسی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴9۷ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک
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مفقودی
شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  به   9۵ سواری mvm۳1۵مدل  خودروی  سبز  برگ   
شاسی  mvm۴۷۷fjaf۰۳99۳۷شماره  موتور  شماره  با   ۸2 ایران  ۶۴9ج۳1  پالک 
natfbakd۴f1۰۰9۶92بنام بهدخت چراغی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشید
 بابل

رونوشتآگهیحصروراثت
استناد  به   ۶۴۶9۸۳۸219 ملی  شماره  به  عبدالخالق  فرزند  قاسمی  حسن  آقای 
 1۳۶2/۰۴/۰۳ مورخ   ۴۰929۵ شماره  فوت  گواهی  و  پرونده  پیوست  استشهادیه 
و با ابراز مشخصات ورثه، درخواستی به شماره 9۶۰۳۵9 تقدیم این شورا نموده و 
چنین اظهار داشته که شادروان مرحوم عبدالخالق قاسمی فرزند محمد به شماره 
ملی ۶۴۶9299۰۴۰ صادره از مریوان متولد 1۳۰۸ در تاریخ 1۳۶2/۰۴/۰۳ در محل 

اقامت خود روستای آویهنگ فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1-خانم آمینه رضایی فرزند ولی محمد به ش.ش 1۷۶ متولد 1۳۰9 به شمراه ملی 

۶۴۶929۸۸1۸ صادره از مریوان )همسر متوفی(
2-خانم فرشته قاسمی فرزند عبدالخالق به ش.ش 1۸۵۸ متولد 1۳۳۳/12/۰۳ به 

ش.م ۶۴۶9۳1۵۶2۳ صادره از سنندج )فرزند متوفی( 
۳-خانم شرافت قاسمی فرزند عبدالخالق به ش.ش 2۰۷۳ متولد 1۳۳۳/12/۰۵ به 

ش.م ۶۴۶9۳1۷۶۷۷ صادره از سنندج )فرزند متوفی(
۴-خانم فریده قاسمی فرزند عبدالخالق به ش.ش 2۷۵1 متولد 1۳۴۷/۰۶/1۰ به 

ش.م ۶۴۶9۳2۴۳۵۵ صادره از سنندج )فرزند متوفی(
۵-آقای حسین قاسمی فرزند عبدالخالق به ش.ش 2۷۵۳ متولد 1۳۴۸/۰9/۰۶ به 

ش.م ۶۴۶9۳2۴۳۷1 صادره از سنندج )فرزند متوفی(
۶-آقای حسن قاسمی فرزند عبدالخالق به ش.ش ۵ متولد 1۳۵۰/۰1/۰1 به ش.م 

۶۴۶9۸۳۸219 صادره از سنندج )فرزند متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
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 شد.
م الف: 3254 شورای حل اختالف بخش کالترزان )شویشه(

آگهیمزایدهنوبتدوم
از شعبه 1۰  اعطایی  نیابت  راستای  دارد در  نظر  احکام حقوقی جوانرود در  اجرای 
اجرای احکام حقوقی کرمانشاه که بر اساس آن آقای محمد محمودی فرزند کاکاعبداله 
و دیگر خسارات  اصل خواسته  بابت  تومان  میلیون  مبلغ 2۰1  پرداخت  به  محکوم 
دادرسی در حق آقای ابراهیم محمدمرادی لهذا باتوجه به توقیف ساختمان نامبرده 
واقع در جوانرود بلوار انقالب کوی نیلوفر و ارجاع امر به کارشناس ملک مورد نظر 
ارزیابی گردیده است نظره کارشناسی به طرفین ابالغ و مصون از عرض مانده است.

مشخصات ملک توقیفی بدین شرح میباشد:
1-ملک دارای سند ثبتی میباشد.بشماره پالک ۳۰۴۸ فرعی از یک اصلی جوانرود 
میباشد.2-ملک مزبور براساس استعالم دریافتی از اداره ثبت اسناد جوانرود در قبال 
مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن میباشد بمدت ده سال و مازاد آن توقیف شده 
است.۳-ملک مزبور به مساحت 2۷۷ مترمربع عرصه میباشد.و دارای 91۵/۳ متر مربع 
اعیانی میباشد. ملک دارای اسکلت فلزی و نوساز میباشد و در ۵ طبقه میباشد.۴-یک 
واحد از ساختمان مذکور که طبقه دوم میباشد براساس تحقیق کالنتری از محل 
مورد نظر فروخته شده است. واحد سوم و چهارم از ساختمان بمدت یک سال در 
اجاره میباشد و پایان اجاره 1۳9۶/12/29 میباشد.و طبقه اول نیز در اختیارمحکوم 

علیه میباشد.
۵-ارزش هر متر عرصه مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۵۵۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
میباشد.ارزش هرمتر اعیان مبلغ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۵۴9۰۷۸۰۰۰۰ ریال 
برآورد گردیده است. ارزش کل ملک 11۰۳۰۷۸۰۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد و 

یکصد و سه میلیون و هفتاد و هشت هزار تومان برآورد شده است.
 11 ساعت   1۳9۶/11/2۳ مورخ  دوشنبه  روز  در  مزایده  جلسه  منظور  همین  به 
کارشناسی  شد.قیمت  خواهد  تشکیل  جوانرود  مدنی  احکام  اجرای  محل  در  صبح 
11۰۳۰۷۸۰۰۰۰ ریال قیمت پایه میباشد و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید .شرکت کنندگان در مزایده  باید ده درصد از مبلغ مورد 
مزایده را به حساب دادگستری واریز و قبض سپرده را به همراه داشته باشند.برنده 
مزایده می بایستی فی المجلس ده درصد را پرداخت و مابقی طی یکماه واریز گردد. 
در صورت عدم پرداختدرموعد مقرر یا انصراف نفر دوم بعنوان برنده مزایده انتخاب و 
ده درصد پرداخت پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
اجرا  این  با هماهنگی  مزایده  انجام  از  قبل  روز  مزایده ۵  در  شد.متقاضیان شرکت 

میتوانند از ملک مورد مزایده بازدید بعمل آورند.
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

ابالغوقترسیدگی
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه      
اتهام  مورد  در   9۶1۴۷۷/1۰2 کالسه  پرونده  در    9۶1۰۴۳2۸۸۰۰۰۰۴۴2۷
کیفر  تقاضای  محمدی  عالیه  شکایت  با  امانت  در  خیانت  اتهام  به  رضائی  زاهد 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده 
1۳9۶/12/۰۵ساعت ۰۸:۴۵ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد ۳۴۴  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1۸۵۶
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر ) شعبه 102 دادگاه جزایی 
سابق( 

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰99۸۸۴۶1۳۰۰۰۵9 شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود 

)1۰1 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۶۰99۷۸۴۶1۳۰۰9۸2
جوانرود-شهر  کرمانشاه-شهرستان  نشانی  به  بهرام  فرزند  تنها  زکریا  آقای  شاکی: 

جوانرود–فرمانداری جوانرود
متهم: آقای میالد بابائی فرزند قاضی به نشانی کرمانشاه-جوانرود خ شافعی وحدت ۳۶

اتهام: مزاحمت تلفنی
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای میالد بابایی فرزند قاضی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی دادگاه 
از  استعالم  نتیجه  و  تنها  ذکریا  آقای  وشکایت  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  با 
اپراتورهای مربوطه و دالیل و مدارک مضبوط در پرونده و با امعان نظر به عدم حضور 
متهم علی رغم احضار از طرق انتشار آگاهی، بزهکاری نامبرده ممحرز و مسلم بوده 
مستندا به ماده ۶۴1 از قانون تعزیرات مصوب سال 1۳۷۵، آقای میالد بابایی را به 
تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست 

روز قابل واخواهی سپس بیست روز دیگر پس از ابالغ  قابل تجدیدنظر خواهی است
رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو جوانرود-حسین 

نادری
رونوشت برابر اصل و اداریست

  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 
جوانرود)101 جزایی سابق(-اسعد محمدی

متنآگهی
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  وراثت  حصر  نوشت  رو  خواهان 
9۶۰99۸۳۸۵۵۷۰۰۷۶2 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمدرضاکیانی دسفاردی فرزند محمد به ش ش 1۳۶1 
سرانجام در تاریخ 1۳9۶/۸/۳۰ در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ ملکی کیهانی   فرزند جعفر به ش ش 1۸۳ ) مادر متوفی ( 

2ـ مهوش آرامش  فرزند غالم  به ش ش ۴۶۸92۷۶۷۸1 ) زوجه متوفی (
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان اردل ـ زهرا قنبری

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳9۶۶۰۳۳1۰۵۷۰۰۳۵۴9هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
معصومه فالحتی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ۳ صادره از کرج در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 199 مترمربع پالک 1۵۳۷ فرعی از 9 اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای ذوقعلی نقدی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴9۸ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۳9۶۶۰۳۳1۰۵۷۰۰۳۵۵۰هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
محمد ابراهیم داودی پور فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ۴ صادره از تحت جلگه 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۰۵/۴1 مترمربع پالک ۷۰ فرعی از ۳۶2 
اصلی واقع در کرج- محمدشهر – حجت آباد – خ شهید محمود رضایی – روبروی 
محرز  اوف  خاکی  علی  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  پالک ۴۳۳  گلخانه 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴9۳ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشتآگهیحصروراثت
دادخواست  به شرح  ملی  ۴۶1۰۳99۴9۰   دارای شماره  امیرشیخ  سامانی   اقای 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح   ............ به کالسه 
داده که شادروان اسداله شیخ سامانی بشناسنامه شماره 1۰۴ درتاریخ 1۳9۶/1۰/9  
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

1 ـ ماه سلطان تراکمه  سامانی  فرزند رحیم  به  شماره ملی : ۴۶22۸9۵2۸۵ ) 
زوجه دائمی ( 

2 ـ اسماعیل  شیخ  سامانی  به شماره ملی ۴۶2۳1۸11۵۴ )فرزند ذکور(
۳ ـ  ابراهیم شیخ سامانی  به شماره ملی ۴۶2۳21۴۰۸۷ )فرزند ذکور(

۴ ـ علی  شیخ سامانی  به شماره ملی ۴۶2۳۶۳۴2۰۵ )فرزند ذکور(
۵ ـ امیرشیخ  سامانی  به شماره ملی  ۴۶1۰۳99۴9۰  )فرزند ذکور و الغیر( 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشتآگهیحصروراثت

اقای امین شاهسون مارکده دارای شماره ملی ۴۶2۳2۸۳۳۸۰ به شرح دادخواست 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین    9۶۰۸۵۶ کالسه  به 
 ۴۶1۰1۰۷۰۵۸ ملی  بشماره  مارکده   شاسون  الهه  شادروان  که  داده  توضیح 
درتاریخ 1۳9۵/۸/19دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1 ـ امین شاهسون مارکده فرزند مسلم  به  شماره ملی : ۴۶2۳2۸۳۳۸۰ ) زوج ( 
2ـ  ناصر شاهسون مارکده فرزندکاظم  به شماره ملی ۴۶2۳۰۷99۴۵ )پدرمتوفیه(
۳ ـ  زهرا عرب مارکده فرزند رجبعلی به شماره ملی ۴۶2۳1۳۳۸۴2 )مادرمتوفیه(
۴ ـ الناز شاهسون مارکده  به شماره ملی ۴۶11۳19۶11  )فرزند اناث و الغیر(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  1 سامان  اختالف شماره  به شورای حل  ماه  ظرف یک 

صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشتآگهیحصروراثت
اقای احمدریاحی  سامانی  دارای شناسنامه شماره1۷۳ به شرح دادخواست به کالسه 
9۶۰۸۴۷  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
درتاریخ 1۳9۶/1/۳۰   بشناسنامه شماره 219  ریاحی  سامانی   بیگم  تاج  شادروان 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1 ـ احمدریاحی سامانی  فرزند عبدالباقی به  شماره ملی : ۴۶22۸۴9۷۰۴ ) زوج ( 

ملی  ۴۶2۰۸۵1۳9۶   به شماره  فرزند محمدابراهیم   بتول شیروانی  سامانی  ـ   2
)مادر و الغیر( 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

اگهیمناقصه
جمهوری اسالمی ایران وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه شماره................................. تا

ریخ.................................. پیوست................................ آدرس : کرمانشاه،خیابان بنت الهدی 
گویا:  تلفن   ۳2۸1۴۴۴۴ دورنگار:   ۳2۸1۴۴۴۸-۴1  : تلفن  فرمانداری  صدر،مقابل 
kermanshah@سایت وب : www.kermanshah.rmto.ir ۳2۸۸۸11۸
) ای  مرحله  عمومی یک  مناقصه  تجدید  kerآگهی  پست  الکترونیکی   :  rmto.ir

چاپ: در دو نوبت به شماره ۶9/1۷/۸۵( •کارفرما: اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان کرمانشاه •موضوع تجدید مناقصه: مناقصه پروژه اجرای لکه گیری 
قسمت  سایر  و  برگشت  باند  خسروی  –مرز  قصرشیرین  محور  آسفالت  روکش  و 
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۳۴.۳۷۴.۷۷۷.۳۷۴ :برآورد مبلغ••مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۶۶۶.۰۷۶.۸۳۸.۷ 
ریال. •محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات ابالغي ۰۳1۳1۰۳۰۳1و۰۳1۳1۰۳۰۳1 
دارای  بایستي  مي  کنندگان  شرکت  کلیه  گر:  مناقصه  •شرایط  استاني  اعتبارات 
،ثبت شده  ریزی کشور  برنامه  و  از سازمان مدیریت  وترابری  راه  پایه ۵  گواهینامه 
در سامانه ساجار و دارای تجربه اجرای یک کارمشابه (درزمینه روکش آسفالت در 
پنج سال گذشته ) •مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 
۰۳1۳/۰۰/1۳ •مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
مورخ ۰۳1۳/۰۰/۰۵  روزیکشنبه  بازگشایی: ساعت ۰۰ صبح  •تاریخ   ۰۳1۳/۰۰/۰۳
•اطالعات تکمیلي در اسناد مناقصه موجود مي باشد. •محل دریافت اسناد: کرمانشاه 
– بلوارشهید کشوری - روبروی استانداری - ساختمان شماره ۰ اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه- اداره پیمان و رسیدگي- تلفن: ۳۳۰۳۳۳1۰-

روبروی  الهدی صدر-  بنت  بلوار  تکمیل شده:کرمانشاه-  اسناد  تحویل  •محل   11۳
فرمانداری- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه- طبقه همکف-

دبیرخانه- تلفن: ۰۳ -۳1۰۳11۰۰-11۳ •دریافت اسناد مناقصه از طریق پایگاه ملي 
اطالع رساني مناقصاتir.mporg.iets:\\https امکان پذیر میباشد.

 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه
تاریخ انتشار اول:9۶/1۰/2۴ تاریخ انتشار دوم:9۶/1۰/2۵

صدور36میلیوننسخهالکترونیک
درمراکزتامیناجتماعی

نسخه  تولید  اجتماعی،  تامین  ملکی سازمان  درمانی  مراکز  در 
پیاده  حال  در  الکترونیک  پرونده  و  شود  می  انجام  الکترونیک 
عمومی  روابط  کل  اداره  از  زمان  پیام  گزارش   است.به  شدن 
سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان در هنگام مراجعه به مراکز 
درمانی ملکی این سازمان نیازی به ارائه دفترچه درمانی ندارند و 

با ارائه کدملی خدمات موردنیاز را دریافت می کنند.
تأمین  سرپایی  و  بستری  مراکز  تمامی  در  الکترونیک  نسخه 
اجتماعی تولید می شود و بعد از مراجعه بیمار به مراکز درمانی 
تأمین اجتماعی و تأیید استحقاق درمان بقیه مراحل به صورت 
در  دفترچه  حذف  برنامه  اجرای  شود.با  می  انجام  الکترونیک 
مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی بیش از ۳۶ میلیون نسخه 
الکترونیک تولید شده است .در سازمان تأمین اجتماعی از سال 
جاری حرکت جدیدی برای توسعه برنامه نسخه الکترونیک به 
مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز شده و مراکز درمانی طرف قرار 
داد در استانهای یزد، اصفهان، گیالن و مازندران به سامانه نسخه 
الکترونیک متصل شده اند.این برنامه از سال گذشته در یزد به 
اند  سامانه شده  وارد  پزشک  و ۳۰9  آغاز شده  پایلوت  صورت 
که تقریبا ۵۰ درصد پزشکان این شهر را شامل می شوند و در 
ماه های اخیر 12۷ هزار نسخه به صورت الکترونیک تولید شده 
است. استانهای گیالن، مازندران و اصفهان نیز اخیرا به سامانه 
نسخه الکترونیک متصل شده اند و برای توسعه این برنامه تالش 
گسترده ای در سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد.برنامه 
الکترونیک  دولت  استقرار  در  اساسی  گامی  الکترونیک  نسخه 
در حوزه سالمت است و فواید بسیاری دارد که با نهایی شدن 
مراحل تحقیقاتی نتایج بیشتری نیز آشکار می شود.تولید نسخه 
الکترونیک است و پس  پرونده  ایجاد  اولین گام در  الکترونیک 
از فراهم شدن امکان تولید نسخه الکترونیک، اطالعات بیماران 
ذخیره و به راحتی در دسترس پزشک معالج و سایر پزشکانی 

که در آینده خدماتی را به بیمار ارائه می دهند، قرار می گیرد. 

شرایطخروجداروهای

بدوننسخهازپوششبیمهای،فراهمنیست

طرح حذف 1۶۰ قلم دارو از پوشش بیمه ای و بامحوریت داروهای 
OTC مدتی است که در شورای عالی بیمه مطرح شده، اما هنوز 
تصویب نشده است؛ داروهایی که عوارض زیادی ندارند و بدون 
نسخه پزشک هم می توان آنها را از داروخانه تهیه کرد. قرص های 
مسکن، سرماخوردگی و ... در این دسته از داروها قرار می گیرند.

تاکنون موافقان و مخالفانی داشته  این طرح  ایسنا،  به گزارش 
و  بهداشت  کمیسیون  عضو   – مره صدق  سیامک  دکتر  است؛ 
درمان مجلس- در این خصوص گفته است که حذف داروهای 

پیشنهادی از لیست بیمه ها آسیبی به حوزه سالمت نمی رساند.

خبر

معلمانحقالتدریسي
نگرانآیندهشغليخودنباشند

تهران در  پرورش شهر  و  آموزش  مدیرکل 
برنامه پرسشگر با بیان اینکه افزایش کیفیت 
آموزش به رشد نیروی انسانی باکیفیت در 
در  داشت:  اظهار  می شود،  منجر  کشور 
حق التدریس ها  همواره  گذشته  سال   ۳۵
و  کرده اند  خدمت  پرورش  و  آموزش  در 
آنها  خدمات  به  همواره  پرورش  و  آموزش 
دهه  در  افزود:  است.وی  داشته  احتیاج 
دانش آموزی،  جمعیت  افزایش  با  و   ۶۰
نیروی  و  داشتیم  شیفته  سه  و   2 مدارس 
که  شدند  جذب  بسیاری  حق التدریس 
شدند  پرورش  و  آموزش  استخدام  کم کم 
بازنشستگی  سن  به  معلمان  این  اکنون  و 
رسیده اند و تا سال 1۴۰۰، ۳2۰ هزار معلم 
کرد:   اضافه  شد.باقری  خواهند  بازنشسته 
شهر تهران هم اکنون یک میلیون و 1۰۰ 
هزار دانش آموز دارد که پیش بینی می شود 
تا سال 1۴۰۰ این میزان به یک میلیون و 
نشان دهنده رشد  که  برسد  نفر  هزار   ۳۵۰
آینده  سال  چند  در  دانش آموزی  جمعیت 
خواهد بود.مدیرکل آموزش و پرورش شهر 
تهران ادامه داد: با توجه به این روند رو به 
بازنشستگی  آمار  دانش آموزان،   تعداد  رشد 
دوره  شدن  ساله  سه  و  فرهنگیان  باالی 
 ۵۰ جذب  به  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی 
نیازمند هستیم. آینده  هزار معلم در سال 

پایه  یکباره  شدن  اضافه  به  اشاره  با  وی 
آن  در  گفت:  ابتدایی،  مقطع  به  ششم 
کم  ابتدایی  معلم  هزار  یک شبه ۵۰  سال 
با رشته های  افرادی  آوردیم و ناچار شدیم 
بیاوریم. ابتدایی  ششم  پایه  به  غیرمرتبط 

تأمین کمبود ۵۰ هزار  باقری در خصوص 
نیروی انسانی برای سال آینده بیان داشت: 
دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی 1۰ هزار 
پرورش  و  آموزش  برای  انسانی  نیروی  نفر 
ساالنه تأمین می کند، ۸ هزار نفر در آزمون 
پرورش  و  آموزش  گذشته  استخدامی 
هزار   1۵ داریم  انتظار  و  شدند  استخدام 
نفر در آزمون بهمن ماه ردیف استخدامی 
بگیرند و برای مابه التفاوت نیرویی که نیاز 
و  کاردانش  رشته های  در  مخصوصاً  داریم 
طریق  از  هستیم  ناچار  حرفه ای،  و  فنی 
نیروهای  حق التدریس  و  خدمات  خرید 

شاغل، کمبود را جبران کنیم. 

خبر

اعتیاد  تقاضای  کاهش  کارگروه  رییس 
بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
اینکه با گسترش فضای مجازی در جامعه 
دسترسی به مواد مخدر سهل تر شده است، 
گفت: امروزه فضای مجازی یکی از راه هایی 
است که دسترسی ها راحت می شود و حتی 
ارتباط  با  جوانان  که  داریم  سایت هایی 
گرفتن با آنها می توانند به راحتی و بدون 

اینکه رفت و آمد کنند، گل را تهیه کنند.
مصرف  سابقه  به  اشاره  با  صفاتیان  سعید 
ماده  گفت:  کشور  در  گل  مخدر  ماده 
گل، حدود شش سال است که در کشور 
نوعی  اصل  در  ماده  این  می شود.  مصرف 
حشیش است که به صورت مصنوعی تولید 
می شود و قدرت تخریب ماده ای که در آن 
ده ها  شاید  به حشیش  نسبت  دارد  وجود 
گل  عملکرد  خصوص  در  باشد.وی  برابر 
هشدار داد: این ماده برعکس حشیش که 
کم  خیلی  اضطرابش  و  توهم  حالت های 
است خیلی سریع می تواند افراد را در فاز 
توهم، افسردگی و اضطراب ببرد و متاسفانه 
مریض هایی که به این حالت می رسند و در 
دوره های  می شوند،  بستری  بیمارستان ها 
درمان طوالنی دارند.رییس کارگروه کاهش 
مصلحت  تشخیص  مجمع  اعتیاد  تقاضای 
نظام با بیان اینکه با گسترش فضای مجازی 
در جامعه دسترسی به مواد مخدر سهل تر 
مجازی  فضای  امروزه  گفت:  است،  شده 
یکی از راه هایی است که دسترسی ها راحت 
با  جوانان  که  داریم  سایت هایی  می شود. 
راحتی  به  می توانند  آنها  با  گرفتن  ارتباط 

و بدون اینکه رفت و آمد کنند، گل را تهیه 
کنند.وی باورهای غلط در میان جوانان را 
از دیگر عوامل به دام افتادن آنان دانست و 
اظهار کرد: امروزه این خرده فرهنگ میان 
جوان های 1۷، 1۸ ساله نیست که بنشینند 
و با وافور تریاک مصرف کنند. اینها به دنبال 
مصرف ماده ای به نام گل هستند که آنها را 
چند ساعت بتواند به فضای خاصی ببرد و 
از این شرایطی که اطرافشان است، بیرون 
ترویج مسایل  بیایند.صفاتیان در خصوص 
مصرف  به  جوانان  برای جذب  واقعی  غیر 
گل عنوان کرد: از طرفی قاچاقچی ها دارند 
به مسایل خالف واقعی از جمله اینکه اگر 
گل مصرف کنید ذهن و حافظه یا قدرت 
بدنی شما قوی تر می شود و بهتر می توانید 
روی موضوعی تمرکز کنید، دامن می زنند 
و هم خود مصرف کنندگان این مسایل را 

مطرح می کنند تا بگویند این مواد نسبت 
به مواد دیگر خیلی بهتر است و ما آن را 
برای شرایط خاص استفاده می کنیم.وی با 
بیان اینکه مردم نسبت به حوزه مبارزه با 
مواد مخدر بی اعتماد شده اند، تصریح کرد: 
یعنی مردم نگاه می کنند چرا مبارزه صورت 
چرا  و  نمی دهد  رخ  اتفاقی  ولی  می گیرد 
دسترسی مواد آنقدر راحت و قیمت مواد 
به این اندازه ارزان است و چرا برنامه های 
پیشگیری موثر نبوده است.عبدالرضا عزیزی 
نیز با بیان اینکه ماده مخدر گل برخالف 
است،  مخرب  و  خطرناک  بسیار  عنوانش، 
اظهار کرد: متاسفانه جوانان فکر می کنند با 
مصرف گل، مشکلی ایجاد نمی شود. منشاء 
این فکر از اینجاست که در 1۵ ایالت آمریکا، 
مصرف »شاهدانه« را آزاد کردند و گل هم 
از مشتقات ماری جوانا محسوب می شود و 

آزاد  ماده  این  فکر می کنند؛ چون  جوانان 
به  بنابراین  نمی کند.  ایجاد  است، مشکلی 
سمت این ماده مخدر بیشتر روی آوردند.

وی تاکید کرد: گل با حدود 11.9 درصد 
بعد از تریاک دومین ماده مخدری است که 
به صورت مستمر در ایران مصرف می شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید 
بر اینکه مقابله با این آسیب تنها از عهده 
یک کمیسیون برنمی آید، گفت: در سطح 
مقام معظم رهبری  با حضور  و  باال  بسیار 
و روسای قوای سه گانه و نمایندگان سایر 
تشکیل  جلسه ای  ماه  هر شش  دستگاه ها 
آبان ماه  از  نشست ها  این  نتیجه  می شود. 
9۴ تاکنون، تشکیل یک سازمان اجتماعی 
و ایجاد یک ردیف اجتماعی است و برای 
 ۳۰۰ آینده،  سال  بودجه  در  بار  اولین 
نظر  در  موضوع  این  برای  تومان  میلیارد 
 ۳۶۰ این،  از  غیر  افزود:  شد.وی  گرفته 
میلیارد تومان هم برای ستاد مبارزه با مواد 
اعتبار گذاشته شده که هرچند در  مخدر 
مقایسه با پول هایی که مافیای مواد مخدر 
دارند و گردش مالی شان که 1۶۰۰ میلیارد 
دالر در سال است، کم است؛ اما نسبت به 

گذشته اعتبارات خوبی هستند.
صفاتیان که در یک برنامه رادیویی سخن 
وزارت  رویکرد  اینکه  بیان  با  می گفت، 
کشور در رابطه با کلیه مواد مخدر رویکرد 
در  مردم  دادن  مشارکت  و  اجتماعی 
پیشگیری از مواد مخدر است، تصریح کرد: 
هیچ  باشند،  نداشته  مشارکتی  مردم  اگر 

کسی نتیجه نمی گیرد

دسترسي به مواد مخدر با گسترش فضای مجازي

وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون  حکیم زاده، 
اتفاق  هیچ  می گوید:  پرورش  و  آموزش 
مدارس  در  زبان  آموزش  درباره  تازه ای 
زبان  آموزش  ممنوعیت  است؛  نداده  رخ 
همیشه وجود داشته است. براساس اسناد 
شامل  ابتدایی  مدارس  برنامه  باالدستی 
آموزش زبان انگلیسی نمی شود اما آموزش 
به  فوق برنامه  ساعات  در  انگلیسی  زبان 

معاونت پرورشی برمی گردد.
در  انگلیسی  زبان  آموزش  ممنوعیت   
سال  دو  و  سال  یک  به  ابتدایی  مدارس 
که  سال هاست  بلکه  برنمی گردد  گذشته 
در این مدارس چنین آموزشی وجود ندارد 
هرچند که در سال های گذشته و با افزایش 
برای  آموزشی  چنین  به  والدین  اشتیاق 

غیرانتفاعی  مدارس  بعضی  فرزندانشان، 
این موضوع را در برنامه درسی خود قرار 
خانواده های  فرزندان  راه،  این  از  و  دادند 
متمول و طبقه متوسطی را به مدارس خود 
می کشانند. موضوعی که هیچ گاه متدوال 
نبوده و حتی طرح آزمایشی آن، در دوره 
اصالحات هم به ناگاه تعطیل شد و آموزش 

ابتدایی  مدرسه  چند  از  انگلیسی  زبان 
روزهای  در  شد،  حذف  هم  موردبررسی 
گذشته و با انتشار سخنان دبیر کل شورای 
عالی آموزش و پرورش از سوی صداوسیما 
بار دیگر به بحث روز تبدیل شد تا بار دیگر 

این مسئله به بحث گذاشته شود.
از  گفت و گو  آن  در  نویدادهم«  »مهدی 

در  انگلیسی  زبان  آموزش  ممنوعیت 
مدارس ابتدایی دولتی و غیرانتقاعی سخن 
گفته بود و دلیل این ممنوعیت را هم لزوم 
ادبیات  و  زبان  و  ایرانی  فرهنگ  به  توجه 
نویدادهم  سخنان  بود.  دانسته  فارسی 
اگرچه پیش از این هم، روند رایج آموزش 
و پرورش در ایران بوده و در سخنان دیگر 
اشاره  آن  به  هم  قبل  سال های  مسئوالن 
شده بود اما یک نکته جدید داشت و آن 
مدارس  در  آموزش  این  ممنوعیت  هم 
غیرانتفاعی حتی به صورت فوق برنامه بود؛ 
یعنی ممنوعیت آن چیزی که بسیاری از 
خانواده با همین نیت و انگیزه فرزندان خود 

را به مدارس غیرانتفاعی می فرستند.

ممنوعیتآموزشزبان
همیشهوجودداشتهاست
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قیمت نفت سبک ایران به مرز 68 دالر رسید

قیمت نفت سبک ایران که سال 2۰1۸ را با افزایش آغاز کرده 
بود، در هفتــه منتهی به پنجم ژانویــه )1۵ دی( به مرز ۶۸ 
دالر برای هر بشــکه رســید.به گزارش زمان به نقل از وزارت 
نفت، میانگین قیمت نفت ســبک ایران از ابتدای سال 2۰1۸ 
تاکنون، ۶۴ دالر و ۵۷ ســنت برای هر بشکه بوده است.قیمت 
نفت خام ســنگین ایران در دوره مورد بررسی یک دالر و ۴۰ 
سنت برای هر بشــکه افزایش یافت و به ۶۴ دالر و ۳۸ سنت 

برای هر بشکه رسید.
میانگین قیمت نفت ســنگین ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون 
۶۴ دالر و ۳۸ سنت برای هر بشکه بوده است.قیمت سبد نفتی 
اوپک نیز در هفته منتهی به پنجم ژانویه به ۶۵ دالر و ۴9 سنت 
رســید که نسبت به هفته گذشته، یک دالر و ۵۰ سنت افزایش 
نشــان می دهد. قیمت نفت خام شاخص دبلیو.تی.آی در هفته 
منتهی به دوره مورد بررسی، یک دالر و ۳۶ سنت افزایش یافت 
و به ۶1 دالر و ۳۶ ســنت برای هر بشــکه رسید. در هفته مورد 
بررســی، قیمت نفت خام شــاخص برنت با 2 دالر و 2۸ سنت 
افزایش به ۶۷ دالر و 9۴ ســنت برای هر بشــکه رسیده است. 
قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان نیز به ترتیب ۶۴ دالر 
و ۷1 سنت و ۶۴ دالر و 99 سنت برای هر بشکه بود که نسبت 
به هفته گذشــته به ترتیب 9۳ ســنت و یک دالر و ۵۰ سنت 
افزایش نشــان می دهد.میزان صادرات نفت ایران اکنون حدود 
2.۵ تا 2.۶ میلیون بشــکه در روز است که سال 2۰1۸ نیز این 
حجم از صادرات ادامه خواهد داشــت.حدود ۶۰ درصد از نفت 
صادراتی ایران به بازارهای آســیا و بقیه به کشــورهای اروپایی 
صادر می شود.میزان تولید نفت ایران نیز روزانه بین ۳.۸ تا ۳.9 
میلیون بشکه در نوسان است که همین روند نیز در سال 2۰1۸ 

ادامه پیدا می کند.

قیمت نفت به 80 دالر نمی رسد 

یک تحلیلگر بازار انرژی گفت: ما انتظار نداریم کمبود عرضه نفت ما 
را به صورتی پایدار به نفت ۸۰ دالری برساند.بر اساس این گزارش، 
ممکن است اوپک عامل اصلی طوالنی ترین دوره کاهش ذخایر نفت 
خام آمریکا در طول فصل زمستان در یک دهه گذشته تلقی شود، 
اما عوامل دیگری نظیر تقویت حاشیه سود پاالیشگاه ها، زمستان 
ســرد و تقاضای قــوی در خارج از آمریکا نیز در کاهش شــکاف 
بیــن عرضه و تقاضا موثر بوده اند.قیمت نفت خام آمریکا از اواخر 

گذشته  ژوئن  ماه 
تــا کنــون حدود 
۶۰ درصد افزایش 
یافتــه و قیمت ها 
رقم  باالترین  بــه 
در طــی ۳ ســال 
رسیده  گذشــته 

است.

نفت در جهان

 مناقصه توتال بدون وقفه
 در حال انجام است

وزیر نفت گفت: قرارداد با توتال بدون هیچ تاخیر 
و وقفه ای در حال اجرا اســت و تمامی مناقصات 
آن به جز مناقصه حفاری برگزار شــده اســت.به 
گــزارش زمان به نقل از خانــه ملت، بیژن نامدار 
زنگنه درباره آخرین وضعیت قرارداد ایران و توتال، 
 گفت: قرارداد با توتال بدون هیچ تاخیر و وقفه ای

 در حال اجرا اســت و تمامــی مناقصات آن بجز 
مناقصه حفاری برگزار شــده و تمامی پیمانکارها 
مشخص شــده اند. وزیر نفت در خصوص داخلی 
یا خارجی بودن پیمانکارها، تصریح کرد: بجز یک 
پیمانکار مابقی پیمانکاران داخلی هســتند و به 

زودی فعالیت هایشان به آنها بالغ می شود.

درخواست ایران از ژاپن و کره جنوبی 
برای شرکت در عملیات اطفاء حریق

علی ربیعی نماینده ویــژه رییس جمهوری و 
مسئول کمیته رســیدگی به نفتکش حادثه 
دیده ســانچی که دیروز بــه منظور پیگیری 
آخرین وضعیت این نفتکش وارد شــانگهای 
شــد، اعالم کرد: از ژاپن و کــره جنوبی برای 

شرکت در عملیات اطفا درخواست کرده ایم.
به گزارش زمان بــه نقل از ایرنا، ربیعی افزود:  
امروز به هر شکل باید تیم امداد و نجات ایرانی 
روی کشــتی بروند و تکلیــف دریانوردان ما 
مشخص شود. وی تصریح کرد: ژاپنی ها آماده 
همکاری و کمک هســتند و امروز از کره ای 
ها هم درخواســت کمک خواهیم کرد و می 
خواهیم هماهنگی به نحوی انجام شــود که 
بیشترین اثربخشی را داشــته باشد. نفتکش 
ایرانــی حامل 1۳۶ هزار تــن میعانات گازی 
صادراتی ایران به کره جنوبی عصر شــانزدهم 
دی مــاه پس از برخورد یک کشــتی باری با 
آن، طعمه حریق شــد. کشــتی فله بر هنگ 
کنگــی به نام »کریســتال« بــا مالکیت یک 
شرکت لجستیکی در اســتان »جه جیانگ« 
چیــن حــاوی ۶۴ هزار تــن غله بــود که از 
آمریکا به مقصد اســتان »گوانگ دونگ« در 
جنوب چین می رفت و در بین راه به کشــتی 
نفتکش »سانچی« با مالکیت شرکت »برایت« 
از جمهوری اســالمی ایران برخورد کرد. این 
حادثه ســبب انفجار و آتش سوزی در کشتی 
نفتکش شــد و از ۳2 سرنشین آن شامل ۳۰ 

نفر ایرانی و 2 تن بنگالدشی خبری نیست.

 سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های
 نفتــی با بیان این نکته کــه از 12 میلیارد 
دالر صادرات فرآورده های نفتی حدود ۸.۵ 
میلیارد دالر متعلق به اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی ایران بوده اســت، بیان 
کرد: از ســال ۸۶ به بعد تاکنون نتوانستیم 
میــزان صادرات را افزایــش دهیم و به نظر 
می رســد تا پایان ســال 9۶ میزان صادرات 

افزایش پیدا نکند.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- سید 
حمید حســینی ســخنگوی اتحادیه صادر 
کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
دیروز در نشســت خبری با اصحاب رسانه، 
اذعان داشــت: از ســال ۸۶ میزان صادرات 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی رقمی 
بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دالر بوده اســت که 
متأسفانه در سال جاری نتوانسته ایم میزان 

صادرات خود را افزایش دهیم.
 حســینی همچنیــن از کاهش صــادرات 
فراورده های نفتی ایران به عراق و افغانستان 
خبر داد و اظهار داشت: شرکت نفت، خود را 
از بازار عراق و افغانستان محروم کرده است.

وی افــزود: ایــن دوبازار یکــی از بهترین و 
مطلــوب ترین بازارهای ایران هســتند که 
متأســفانه میزان صادرات ما به آنها کاهش 
یافتــه و برنامه ریزی برای قطع صادرات نیز 
انجام شــده اســت. این در حالی است که 
صادرات گاز جانشین صادرات فرآورده های 

نفتی به عراق شده است.
حسینی در ابتدای نشســت خبری با بیان 
اینکــه در دوازدهمیــن همایش ســاالنه 
صادرکننــدگان فراورده هــای نفت، گاز و 
پتروشــیمی قصد داریم تا بخش حاکمیتی 
و رگوالتوری صادرات فرآورده های نفتی را 
به بحث و بررسی بگذاریم. چرا که متأسفانه 
طی ســال 9۶، صادرات فرآورده های نفتی 
افزایش نداشته اســت و حتی در مقایسه با 
میزان صادرات گذشته با کاهش روبرو بوده 

است.
ســخنگوی اعضای هیات مدیــره اتحادیه 
صادرکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز 
و پتروشــیمی با اشــاره به اینکه تشــکل 
های اقتصادی ســه مســئولیت سنگین را 
برعهده دارند تا بتوانند مســیر توســعه را 
بــرای این بخش رقــم بزنند، اظهــار کرد: 

ایــن اتحادیه ضمــن توانمندســازی اعضا، 
جلســات و کمیســیون های مختلفی را در 
جهت شبکه ســازی و بازارسازی و ارتباطات 
بین المللی برگزار می کند تــا از این طریق 
صدای اعضای اتحادیه را به گوش مسئوالن 

برساند.
وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه به صورت 
رسمی و یا غیررسمی شاهد قاچاق فرآورده 
های نفتی هســتیم تصریح کرد: علت ارزان 
ماندن نــرخ گازوئیل با وجود طرح پیمایش 
ســوخت روشن نیست. چرا که با استفاده از 
این طرح می توان به خودروهای دیزلی که 
در حوزه حمل و نقل فعال هســتند سوخت 
با یارانه تخصیــص داد در حالی که قیمت 
پائین این فرآورده همچنــان موجب رونق 

بازار قاچاق است.
حســینی با بیان این مهــم که کیفیت قیر 
ایــران بســیار باال بــوده و مــورد تقاضای 
کشورهای منطقه و حتی اروپایی است و با 
اشاره به ظرفیت ۴ میلیون تنی صادرات قیر 
ایران تصریح کــرد: با توجه به اینکه جنس 
نفت تولید شــده در ایران از منابع در حال 
توسعه )میادین غرب کارون( از نوع سنگین 
و فوق سنگین است، بنابراین سرمایه گذاری 
در بخش صنعت قیر توجیه اقتصادی دارد. 
این در حالی اســت که توجه شایسته ای به 
این بخش نشده اســت. یکی از دالیلی که 
موجب ضعف صنعت قیر طی مدت گذشته 
شــده، صدور مجوز غیرکارشناسانه از سوی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احداث 
واحدهای تولید قیر بوده است.

ســخنگوی اعضای هیات مدیــره اتحادیه 
صادرکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز 
و پتروشــیمی تاکید کرد: بایــد قوانین و 
مصوبات در کشور به گونه ای تصویب شود 
که جلوی فساد و تخلف را بگیرد، بنابراین 
از وضعیــت فعلی راضی نیســتیم چرا که 
قاچاق فرآورده های نفتی در کشور افزایش 
یافته اســت و این امر بیانگر این است که 
تصمیمات غلط ســبب ایجاد مشکالت در 

کشور می شود.
وی همچنین با بیان اینکه یکی از مهمترین 
وظایف این اتحادیه بازارســازی و شــبکه 
سازی برای اعضای آن در سطوح بین المللی 
اســت، گفت: با وجود تعاملی که با دولت 
داریم اما مشکالت و چالش های زیادی نیز 
وجود دارد چرا که ارتباط بخش دولتی با ما 
 با تشکل های خصوصی به طور شایسته ای

نیســت و زمانی که به هر یــک از آنها به 
 طــور جداگانــه مراجعه مــی کنیم گفته 
می شود که ما به تنهایی نمی توانیم در حوزه 
 مورد نظر شما تصمیم گیری و یا حمایتی 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به اورهال فــاز 1۵-1۶ و 1۷-

1۸ پــارس جنوبی تصریح کــرد: در دوره 
هــای محدودی دولــت مجبور شــد تا به 
جای خوراک گازی به بسیاری از واحدهای 

پتروشیمی خوراک مایع تحویل دهد.

ســخنگوی اعضای هیات مدیــره اتحادیه 
صادرکننــدگان فرآورده هــای نفــت، گاز 
و پتروشــیمی بــا تأکید براینکــه اتحادیه 
صادرکننــدگان فرآورده هــای نفت و گاز با 
چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند، 
گفت: به همین منظور همایشی را در جهت 
رسیدن به اهداف مورد نظر برگزار می کنیم 
و در این همایش دو پنل در راســتای بحث 
نرم افــزاری و حاکمیتی، بحث گوالتوری در 
صنعت نفت و نیز برپایی میزگرد تخصصی 
در زمینه بررسی چالش های این حوزه و ارائه 

راهکارهای اصولی برگزار می شود.
حســینی افزود: اگر یک نظام قانونمند در 
کشور حاکم باشد به طور یقین از تصمیمات 
غیرکارشناســی جلوگیری  و  غیرمنطقــی 
می شــود، متاسفانه طی سال های گذشته با 
تصمیمات غیراصولی مســئوالن این بخش 
با موانع زیادی روبرو شــده است، به عنوان 
مثال چند ماه گذشت مجلس ارائه ۴میلیون 
تن قیر رایگان تصویب کرد در حالی که این 
موضوع درســت نبود چرا که سبب از بین 
رفتن منابع عظیم ملی در کشور شد. بعد از 
اینکه متوجه شد که تصمیماتشان نادرست 

بوده این مصوبه را حذف کرد.
ســخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده 
هــای نفتی با بیــان این نکته کــه یکی از 
کمبودهای موجود در حوزه صادرات فرآورده 
هــای نفتی نبــود یک بخــش رگوالتوری 
یــا تنظیم کننــده که در بخــش داخلی و 
بین المللی اســت، بیان کرد: به این ترتیب 
شــاهد تصمیمات غیرکارشناســانه و کوتاه 
مدت هســتیم. به طور مثال ســال گذشته 
مجلس ۴ میلیون تن قیر رایگان توزیع کرد 
که منجر به صادرات غیررســمی و آســیب 
زدن به بازارهای صادراتی شــد در حالی که 
از همان ابتدا این تصمیم با مشارکت بخش 

خصوصی مواجه شد.
وی در پایــان بــا اشــاره به لــزوم اجرای 
رگوالتوری گفت: متوجه نشــدیم چه کسی 
در کشــور اجازه نمی دهد، بحث رگوالتوری 
اجرا شــود. شــورای رقابــت در این زمینه 
تکلیف قانونی داشــت که تصویب شــد و 
به هیات دولت فرســتاد، امــا هیات دولت 
مخالفت کرد. مشخص نیست چه کسی باید 

در این زمینه پاسخگو باشد.

سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی خبر داد:

عدمافزایشمیزانصادراتفرآوردههاینفتیدردهسالگذشته

کوتاه از جهان

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

آگهيموضوعماده3قانون
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
هیات    1۳9۶/۰9/21 مورخه     1۳9۶۶۰۳۳1۰11۰۰22۵۴ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
متقاضي خانم سیما سپاسگذار خشکنودهانی بشناسنامه شماره 2۷2۵ صادره از 
فومن فرزند عسگر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت 12۳/1۵ مترمربع مفروز از پالک شماره ۳9۸ فرعی از 1۶9 
اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای فضل اله کابلی و با مالکیت مالک اولیه 
آقای علی اکبر کریم تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/999۴/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۶/1۰/۰9 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۶/1۰/2۴

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج
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فاقد سند رسمي
هیات    1۳9۶/۰9/21 مورخ     1۳9۶۶۰۳۳1۰11۰۰22۵۳ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
متقاضي آقای نقی جمال  بشناسنامه شماره ۵ صادره از فومن فرزند یحیی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
12۳/1۵ مترمربع مفروز از پالک شماره ۳9۸ فرعی از 1۶9 اصلی واقع در البرز 
با خریداری از آقای فضل اله کابلی و با مالکیت مالک اولیه آقای علی اکبر کریم 
فاصله 1۵ روز  به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  تایید مینماید. 
متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتي  آگهي مي شود 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 9۶/1۰۰2/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۶/1۰/۰9  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۶/1۰/2۴

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

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸۸ به رنگ صورمه ای متالیک با شماره پالک ۵9۶د۴1ایران ۷2 با 
شماره موتور 29۸۷۸۳2و شماره شاسی s1۴222۸۸۰۸۷1۸۴مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشید 
بابل 

مفقودی
 سند خودروی پراید سواری تیپ صبا  جی تی ایکس مدل 1۳۸1 به رنگ شیری 
شاسی  ۰۰۳9۵۵2۵شماره  موتور  ۷2-۵۶9ه۵۵شماره  انتظامی  شماره  با  سفید 
s1۴122۸1۸۶1۰۵۷به مالکیت روح اهلل کوچکی اطربی  مفقود گردیده و درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
 سند کمپانی سواری پیکان 1۶۰۰ مدل ۸۰ به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 
۸۵۷م12 ایران ۸2 با شماره موتور 1112۸۰21۸۳۷و شماره شاسی ۸۰۴۴۳۷۰2بنام 

بابلفرزانه کریمی اصل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشید 

مفقودی
المثنی برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۷۸ با شماره پالک 
9۸۶ج2۴ایران ۷2 با شماره موتور  22۵2۷۸۰۵۸۵۳و شماره شاسی ۷۸۳۰۸1۵۰بنام 

ناصر حمزه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

دادنامه
اختالف  حل  شورای  11حقوقی  کالسه9۶۰99۸۸۶۰91۰۰۳۷۵شعبه  پرونده 

شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی
خواهان :آقای مهدی جلیلیان فرزند اردشیر به نشانی شهر کرمانشاه بلوار طاقبستان 

کوی 1۳1انتهای کوچه شعبانی بعد از بن بست دوم سمت راست درب چهارم
خوانده:آقای اشکان رحمتی پور فرزند احمد خواسته:مطالبه وحه سفته

رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان مهدی جلیلیان به طرفیت خوانده اشکان رحمتی به 
خواسته با توجه به عدم حضور خواهان در جلسه علیرغم ابالغ وقت دادرسی و اینکه 
قاضی شورا بدون توضیح از ایشان بدون اخذ توضیح از ایشان نمی تواند رای صادر 
کند به استناد ماده9۵قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر کرد.قرار 
صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ به طرفیت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

عمومی )حقوقی(شهرستان کرمانشاه است شماره9۶۶2/م الف/12
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهید سلیم قنبری-حق نجاتی

آگهیابالغ
 رسیدگی  و دادخواست وضمائم  ب آقای مصطفی اله کرمی فرزند براخان خواهان 
ب  کرمی  اله  مصطفی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   رستمی  جالل  آقای 
ارجاع و  این شعبه  به  الزام ب تنظیم سند یک دستگاه خودرو مطرح که  خواسته 
حل  شورای  2۴حقوقی  کالسه9۶۰99۸۸۶۰2۴۰۰۶۷۴شعبه  پرونده  شماره  ب 
اختالف مجتمع  شهید مطهری)بانک ها و تصادفات(شهرستان کرمانشاه ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ29/11/1۳9۶ساعت 1۶:۰۰تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع 
ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی ب علت مجهول المکان  بودن  خوانده  و در خواست 
آگهی می  گردد خوانده  االنتشار  از  جراید   کثیر  یکی   در  نوبت   مراتب  یک  خواهان 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی ب دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

شورا حاضر گردد. شماره:9۶9۵/م الف/12
دبیر شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )بانک  ها و تصادفات(
شهرستان کرمانشاه_زهره رشیدی
کرمانشاه_22بهمن_خیابان تعزیرات_کوچه205

آگهی ثبتی
تاسیسموسسهغیرتجاری

 حقوقی و داوری عدالت جویان انصاف قروه در تاریخ 1۳9۶/۰۸/29 به شماره ثبت 1۳۸ 
به شناسه ملی 1۴۰۰۷21۸۵۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع : انجام کلیه فعالیت حقوقی و داوری و حل و فصل دعاوی از طریق وکالی دارای 

پروانه در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی فعالیت شرکت: کردستان شهر قروه –کارگر – کوچه ش احمدرضا فعله 
گری- کوچه معرفت پالک ۰- طبقه اول –کدپستی ۶۶۶19۳۴۵۶۶

سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 

خانم سمیرا حاجیان به شماره ملی ۳۷9۰۰۷2۴۵1 دارنده 2۵۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه
خانم نرگس محمدی به شماره ملی ۳۷9۰1۶۴۷۸1 دارنده 2۵۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه

ریال سهم  دارنده 2۵۰/۰۰۰  به شماره ملی ۳۷9۰2۰29۸۳  فعله گری  زهرا  خانم 
الشرکه

آقای کیوان فرهادی به شماره ملی ۴۸۰12۶9۳۷1 دارنده 2۵۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه
اولین مدیران: خانم سمیرا حاجیان به شماره ملی ۳۷9۰۰۷2۴۵1 و به سمت رئیس 

هیئت مدیره بهمدت نامحدود
آقای کیوان فرهادی به شماره ملی ۴۸۰12۶9۳۷1 و به سمت عضو هیئت مدیره به 

مدت نامحدود
خانم زهرا فعله گری به شماره ملی ۳۷9۰2۰29۸۳ و به سمت مدیر عامل و به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و  اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و 
سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان

آگهی
اخطار ماده 1۰1 آئین نامه اجرای اسناد رسمی

آقای میثم محمدی فردی 
نشانی: شهرک واوان خیابان عالمه جعفری خیابان دکتر حسابی کوچه الله قطعه ۸۸1  
رسمی  کارشناس    1۳9۶/۰۸/۳۰ مورخ   9۶/2۰۳ شماره  به  وارده  گزارش  برابر 
دادگستری پالک ثبتی 1۶29۸  فرعی از ۵۴ اصلی ملکی بنام آقای میثم محمدی 
فردی مدیون پرونده اجرایی کالسه 9۵۰۰۴۷۶  مبلغ 1/92۰/۰۰۰/۰۰۰   ریال ارزیابی 
گردیده لذا وفق ماده 1۰1 آئین نامه اجرا چنانچه به مبلغ مذکور معترض هستید 
اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه ضمیمه فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ ۵/۸۰۰/۰۰۰  ریال واریز به حساب سیبا 
شماره ۰1۰۳1۳۴۸۰۰۰۰1 نزد بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
به این اداره واقع در اسالمشهر- قائمیه- سایت اداری تحویل  و ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد و یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد و ارزیابی ملک قطعی و هیچگونه ادعا و اعتراضی مسموع نیست. و چنانچه ملک 

فوق بیمه می باشد به این اداره اعالم فرمائید. م/الف 19۰۷
مسئول اجرای ثبت اسالمشهر- فریدون فتحی 

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۶1۰2۰1۰۵۰ شعبه ۳ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
– شماره 9۶۰99۷۶۶1۰2۰1۵29  نهایی  تصمیم   ) سابق  حقوقی  )دوم  آباد  خرم 

خواهان :خانم زهرا هواسی فرزند رضا به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد 
–خواندگان: 1-آقای رضا هواسی  بلوک 11 واحد 1۳  آباد هزار دستگاه  شهر خرم 
فرزند شیخ حسن به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد ۶۰ متری خیابان 
آپادانا مخمل کوه 2 )فعال مجهول المکان ( 2-دادستان محترم شهرستان خرم آباد به 
نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 

آباد –خواسته : درخواست صدور حکم رشد 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم زهرا هواسی فرزند رضا به طرفیت ولی قهری 
رضا هواسی فرزند شیخ حسن و دادستان عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به 
خواسته صدور گواهی رشد با توجه به جامع محتویات پرونده مالحظه تصویر مصدق 
شناسنامه شماره ۴۰۶122۳۶۶۶ خواهان که متولد 1۳۸۰/1/21 می باشد و مصابحه 
حضوری دادگاه با مشارالیه بدون نیاز به جلب نظریه پزشکی قانونی که جملگی موید 
رشد فکری و جسمی خواهان می باشد و اینکه خواندگان دفاع موثری در رد ادعای 
مذکور به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی مستندی که حکایت از عدم رشد فکری 
متقاضی را داشته باشد ابراز و اقامه ننموده بنابراین رشد فکری خواهان از نظر این 
دادگاه محرز بوده و مستندا به مواد 119۳و 121۰ قانون مدنی و ماده 1۰2 قانون 
امور حسبی و مفهوم قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1۳1۳/۶/1۳ با درخواست 
نامبرده موافقت نموده و گواهی رشد خواهان را از تاریخ 1۳9۶/۷/2۳ صادر و اعالم می 
نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان خرم آباد –ابراهیم نظری مقدم . 

دادنامه
پرونده کالسه 9۵۰99۸2۸۸2۵۰۰۷۶1  شماره بایگانی   9۶۰۰2۸

با استعانت از خداوند قادر و متعال به شرح برگه  دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 
جداگانه مبادرت به صدور رای می نماید: 

رای دادگاه: در خصوص واخواهی آقای مجید طاهر خانی فرزند نور اله نسبت به رای 
غیابی شماره 9۶۰99۷2۸۸۶1۰۰۶۳۰ صادره از شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر 
اسالمشهر ) جزایی سابق( که به موجب آن متهم به اتهام مشارکت در سرقت، به تحمل 
شش ماه حبس محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مالحظه الیحه 
واخواهی و دالیلی که موجب صدور رای غیابی مذکور گردیده است، واخواهی محکوم 
غیابی را رد و مستندا به ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق الذکر را در 
خصوص تطبیق عمل مجرمانه و انتساب بزه به نامبرده تایید می نماید، اما با توجه به 
فقد سابقه کیفری محکوم غیابی و اخذ رضایت شاکی خصوصی، وی را مستحق تخفیف 
دانسته و حبس فوق را مستندا به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسالمی به چهار ماه تقلیل 
و حبس مذکور را مستندا به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴9  همان قانون با عنایت به فقد 
سابقه کیفری و پیش بینی اصالح مرتکب و، به مدت یکسال به صورت ساده تعلیق و در 
اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسالمی، به موجب همین دادنامه به محکوم اعالم می شود 
در صورت ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص و دیه یا تعزیر تا درجه هفت 
در ایام تعلیق، عالوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره ی وی اجرا می شود.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 1۸۶۰

میثم محمدی خانا پشتانی- رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر) جزایی سابق( 

اجرائیه
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۶1۰۰9۶۶1۰۷۰1۴۸۶ و شماره 
و  دادگاه  این  از  صادره   9۶/۵/2 مورخه   9۶۰99۷۶۶1۰۷۰۰۴2۴ مربوطه  دادنامه 
دادنامه شماره 9۶۰99۷۶۶1۵۳۰۰۵۰۴ مورخه 9۶/۷/1 اصداری از شعبه نهم دادگاه 
تجدید نظر استان لرستان در پرونده کالسه 9۶۰1۵2 محکوم علیهما محکومند به 
1-پرداخت تضامنی مبلغ ۴۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 2-پرداخت مبلغ 
1۳/۸۴2/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی ۳-مبلغ 19/۴۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان 
حق الوکاله وکیل در صورت قطعیت رای در مرحله بدوی ۶۰ درصد این مبلغ قابل 
وصول است همگی در حق محکوم له ۴-خسارت تاخیر تادیه )کاهش ارزش پول (

مطابق شاخص بانک مرکزی از روز تقدیم دادخواست 9۶/2/۳1 تا روز وصول محاسبه 
از محکوم علیهما اخذ و به محکوم له تحویل می شود و پرداخت حق اجرا طبق ماده 

۶ قانون اجرای احکام مدنی به عهده محکوم علیهما می باشد . 
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد – محمد علی مومنی . 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9۶۶۰۳۳1۰۵۷۰۰۳9۸۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور  حوزه ثبت ملک کرج - 
تاکستان در ششدانگ یک  از  فرزند علی بشماره شناسنامه 12۴۵ صادره  عظیمی 
از ۳۶2 اصلی واقع در  باب ساختمان به مساحت 22۵ مترمربع پالک ۶۵۷ فرعی 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 
قضایی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت یک 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵1۶ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابررأی شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵2۶۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین دارابی فرزند 
شعبان به شماره شناسنامه 9 کد ملی ۰۶21۳9۰9۴1 صادره از سربند )کهریز( در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 19۶ متر مربع پالک 29۳9 فرعی ا ز 1۶۳ 
ارم - بین بنفشه و سمیه غربی - پالک ۵۵۸۸  بلوار  اصلی واقع در جاده مالرد - 
خریداری از مالک رسمی  نساء سلیم و محرم سلیم محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 21۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/1۰/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/11/9

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 
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آغاز صادرات ترانسفورماتو ایرانی به پنج کشور 
اروپایی و آسیایی

ترانســفورماتور توربین بادي ساخت داخل که پیش از این محققان جوان 
کشورمان موفق به طراحی آن شده بودند، به تولید انبوه رسید و صادرات 
آن به کشــورهای مختلف نیز آغاز شــد.تا پیش از این ترانسفورماتورهای 
ویژه نیروگاه های بادی از خارج وارد می شــد و برای وارادات این ترانس 
ها ســاالنه بیش از ۵۰ میلیون دالر هزینه می شــد و حاال با تولید انبوه 
جمهوری اســالمی ایران جزء کشــورهای صادرکننده این ترانس ها قرار 
گرفت.ترانسفورماتورهاي توربین بادي تولیدی داخل دارای کیفیت گروه 
A جهانی است و با نمونه هاي خارجي آن قابلیت رقابت کامل دارد و حتي 
در بعضي از پارامترهاي طراحي وکیفي نسبت به نمونه مشابه ساخته شده 
توسط شــرکت هاي اروپاي غربي داراي مزیت هایي از جمله پایین بودن 
جهش حرارتي حداکثر روغن و متوسط سیم پیچ به میزانحدود 1۰ درجه 
سانتیگراد است.سوریه، عراق، ارمنستان، بالروس و قرقیزستان کشورهائی 
هستند که بزودی ترانسفورماتورهای ویژه نیروگاه های بادی تولید ایران به 
آنها صادر خواهد شد.مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو با بیان اینکه 
امــروزه بحث تولید برق در نیروگاه هاي با انرژي پاک و تجدیدپذیر مانند 
نیروگاههاي بادي از اولویت هاي صنع برق کشــور مي باشد، گفت: عالوه 
بر قدرت باالیی که این ترانس ها دارند، قابلیت نصب آنها در ناسل توربین 
های بادی نیز یکــی از کم نظیر ترین ویژگی های این ترانس های کامال 
ایرانی است.وی اضافه کرد: ترانسفورماتورهای ویژه نیروگاه های بادی، برق 
تولیدی حاصل از نیروی باد در نیروگاه های بادی را وارد شبکه توزیع برق  
می کنند که می تواند زمینه تولید برق در نیروهای بادی کشور را توسعه 
چشــمگیری دهد.مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو همچنین از طراحی و 
ســاخت ترانس های فوق کم تلفات به دست متخصصان داخلی خبر داد 
و گفت: در چارچوب سیاست های وزارت نیرو جهت کاهش تلفات شبکه 
توزیع برق کشــور،جوانان متخصص گروه صنعتی ایران ترانسفو همچنین 
موفــق به طراحی و ســاخت ترانس های فوق کم تلفــات )›CC ( برای 
مناطق جنوبی کشور شدند.وی اضافه کرد: این ترانس ها که قادرند به طرز 
چشمگیری به کاهش تلفات شبکه و جلوگیری از هدر رفت انرژی کمک 
کنند، بزودی به تولید انبوه خواهند رسید.فتحی پور همچنین از طراحی 
اتو ترانسفورماتور )600MVA  و 400KV ( کیلو ولت در داخل کشور 
خبر داد و گفت: با راه اندازی خط تولید این ترانس و تولید آن؛ به ازای هر 
دستگاه ترانسفورماتور مذکور؛ از خروج حدود ۵ میلیون دالر ارز جلوگیری 
خواهد شد.وی افزود: طراحی ترانسفورماتورهای توزیع آلومینیومی با هدف 
کاهش بهای تمام شــده یکی دیگر از افتخارات جوانان کشورمان در گروه 
صنعتی ایران ترانسفور اســت که با هدف کاهش هزینه های سرمایه ای 

مورد نیاز در شبکه برق تولید خواهد شد.

دالر و سکه در بازار آزاد چند؟

در بازار روزگذشته دالر آمریکا با ثبات نسبی قیمت ۴۳9۰ تومان 
و سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۴۸۵ هزار تومان فروخته 
می شود.  طبق آنچه در تابلو اعالنات صرافی ها درج شده است، نیم 
سکه ۷22 هزار تومان، ربع سکه ۴1۷ هزار تومان و سکه گرمی 
2۸1 هزار تومان قیمت دارد.در بازار ارز نیز یورو ۵۴۸۰ تومان، لیر 
ترکیه 119۳ تومان، پوند انگلستان ۶۰۸۵ تومان، یوان چین ۶9۰ 
تومان و درهم امارات 121۵ تومان فروخته می شود.بانک مرکزی 
هم دالر مبادله ای را ۳۶۴۶ تومان برای روزگذشته  قیمت گذاری 
کرده است.و اما قیمت ها در بازار طال در مسیر صعودی قرار گرفته 
است؛ به طوریکه هر گرم طالی 1۸ عیار 1۳9 هزار و 2۷ تومان و 
هر مثقال طال ۶۰2  هزار تومان در طالفروشی ها داد و ستد می شود

 وام اشتغال در روستاهای بدون آب
 کارساز نیست

وام  پرداخت  می گوید:  کار  اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  عضو 
کارشناسی  و  دقیق  نظارت  و  احتیاط  با  باید  روستایی  اشتغال 
صورت گیرد تا شاهد هدر رفت منابع و عدم ایجاد شغل نباشیم.

علی اصالنی به ایسنا اظهار کرد: تزریق نقدینگی به روستاها برای 
رونق اشتغال و کاهش بیکاری خوب است، ولی باید توجه داشت 
که در حال حاضر بسیاری از روستاهای کشور خالی از سکنه است 
درصد   ۸۰ از  بیش  امروز  وی  گفته  ندارد.به  چندانی  جمعیت  و 
روستاها خالی شده و دلیل اصلی آن نبود آب و امکانات بهداشتی 
و درمانی بوده است.اصالنی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد 
بودیم که برخی از روستاییان که به شهرها مهاجرت کردند با اعالم 
خبر پرداخت وام به روستاها برگشتند ولی به مجرد گرفتن این وام 
مجددا راهی شهرها شدند و تسهیالت دریافتی را صرف ساخت 

خانه کردند تا اجاره بدهند و امرار معاش کنند.

خبر

برگزاری نخستین کنفرانس 
فرانچایز در ایران 

نخستین نمایشگاه و کنفرانس بین المللي فرانچایز 
 World(ایران  با حمایت شــوراي جهاني فرانچایز
Franchise Council(  و برخــي از انجمــن 
هاي ملي فرانچایز کشــورهاي توسعه یافته، وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعــي، اتاق اصناف ایران و خانه صنعت، معدن 
و تجــارت ایران ،امروز یکشــنبه و در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهرانبرگزار می شود.به 
گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی نمایشگاه و 
کنفرانس بین المللي فرانچایز ایران ایران:اینرویداد 
امــروز با حضور مقامات و معاونان وزارت کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت صنعــت، معدن و تجارت، رئیس 
اتــاق اصناف ایــران، رئیس اتــاق بازرگانی ایران، 
معاون بانــک مرکزی ایران، برخــی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی، محققان، استادان دانشگاه 
ها و صاحبان بنگاه های اقتصــادی برگزار خواهد 
شد.نخســتین نمایشــگاه و کنفرانس بین المللي 
فرانچایز ایــران بزرگترین رویداد حوزه فرانچایز در 
خاورمیانه است که با هدف بهره گیري از توانمندي 
هاي برترین مشــاورین داخلــي و بین المللي این 
حوزه، بسترســازي براي تنظیــم قرارهاي مالقات 
موثر رو در رو، برگزاري کارگاه هاي آموزشي جانبي 
و تبلیغات گسترده و ارائه خدمات بهینه به شرکت 

کنندگان، فرهنگ سازي عمومي برگزار می شود.

تصویب یک هزار و 621 میلیارد 
ریال تسهیالت کالن بانک ملی

بانک ملی ایران در آذرماه سال جاری یک هزار و ۶21 
میلیارد ریال تسهیالت کالن ریالی را مصوب کرده 
است.به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، از مجموع درخواست های مصوب شده در 
مدت مذکور تعداد چهار فقره تامین مالی طرح در 
بندی  بسته  و  فراوری  دارو،  برق،  تولید  زمینه های 
مالی  تامین  فقره  یک  است.همچنین  بوده  گوشت 
نورد  احیای مستقیم، ذوب،  واحدهای  احداث  طرح 
و گندله سازی به ارزش 2۴۶ میلیون یورو از محل 
و  ملت  بانک های  با مشارکت  ملی  توسعه  صندوق 
صنعت و معدن مصوب شده که سهم بانک ملی ایران 
در این تسهیالت نیز به ارزش ۸۰ میلیون یورو می 
باشد. از سوی دیگر بانک ملی ایران در راستای اجرای 
سیاست های دولت مبنی بر ساماندهی و کمک به راه 
اندازی، تکمیل و تقویت واحدهای تولیدی با اشتغال 
کمتر از 1۰۰ نفر )بنگاه های کوچک و متوسط( تا 
پایان آذرماه سال جاری تعداد دو هزار و 2۵۳ فقره 
تسهیالت به ارزش 1۸ هزار و 2۰۷ میلیارد و ۴1۴ 

میلیون ریال پرداخت کرده است.

آمار واردات برنج آب رفت!

ممنوعیت  کشاورزی  وزیر  دستور  با  حالیکه  در 
واردات برنج تا اطالع ثانوی ادامه دارد، آمار رسمی 
که از سوی این وزارتخانه منتشر شده، گویای نکته 
جالبی است و آن این که »میزان واردات 9 ماهه این 
محصول از آنچه به عنوان واردات هشت ماه آن اعالم 
شده بود، کمتر شده است.به گزارش ایسنا، امسال 
آن  ممنوعیت  و  برنج  واردات  برای  سیاست گذاری 
قدری تغییر کرد؛ به گونه ای که از ابتدای مردادماه 
که هر ساله چهار ماه فصل ممنوعیت واردات این 
محصول استراتژیک شروع می شد به سه ماه کاهش 
یافت و مقرر شد از ابتدای آذرماه واردات برنج از سر 
گرفته شود که البته اعتراض برخی کارشناسان را 
در پی داشت.این در حالی بود که به گفته علی اکبر 
وزارت  صنایع  و  بازرگانی  توسعه  معاون   - مهرفرد 
جهاد کشاورزی - ممنوعیت واردات برنج از همان 
روزهای ابتدایی آذرماه با دستور حجتی تمدید شد 
و بر این اساس تا اطالع ثانوی ادامه پیدا خواهد کرد.

خبر

1۳9۶۶۰۳۳1۰۵۷۰۰۳۵۴۸هیات  شماره  رای  برابر 
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  / دوم موضوع  اول 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات 
ماوی  سلیمی  رستم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
میانه  از  صادره   ۳ شناسنامه  بشماره  اله  نعمت  فرزند 
 1۰1/۴۴ مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در 

در  واقع  اصلی   ۳۶1 از  فرعی   ۶۵۳ پالک  مترمربع 
کوچه   – شعبانی  شهید  خیابان   – محمدشهر  کرج- 
کشاورز خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا رجبی 
خضرآباد محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
شود  آگهی می  روز  فاصله 1۵  به  نوبت  دو  در  مراتب 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که 
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 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  ۴92 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

1۳9۶۶۰۳۳1۰۵۷۰۰۳۵2۸هیات  شماره  رای  برابر 
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 
العابدین  زین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
کدملی   12 شناسنامه  بشماره  غالم  فرزند  بختیاری 
از ماکو در ششدانگ یکباب  ۴929۸۵۴9۷۰ صادره 

 112 پالک  مترمربع   1۰۸/91 مساحت  به  ساختمان 
از  واقع در محمدشهر خریداری  از ۳۶2 اصلی  فرعی 
گردیده  محرز  عسگری  منصور  آقای  رسمی  مالک 

است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴99 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم - هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

بانکی در  تجمیع کارت های  گروه اقتصاد: 
کشور نیازمند الزامات خاص مالی است  زیرا 
بانک   2۰ حدود  کشور  در  حاضر  حال  در 
برای  کدام  هر  که  داریم  مالی  موسسه  و 
کرده اند  صادر  کارت هایی  خود  مشتریان 
که اگر قرار باشد این کارت ها تجمیع شوند، 
باید مبدا و حساب هایی که مشتریان از آن 
می کنند  استفاده  خود  تراکنش های  برای 
مورد  در  بانک ها  که  چرا  باشد،  مشخص 
اینکه  ،بنابراین  هستند  ذی نفع  تراکنش ها 
بتوانیم کارت ها را تجمیع کنیم عملی است؛ 
اما این که بتوانیم سود بانک ها را در آن در 
نظر بگیریم سخت به نظر می رسد. بهتر است 
کارت های مربوط به سالمت، تامین اجتماعی 
و حتی کیف پول خرد را در کارت هوشمند 
ملی تجمیع کنیم، اما این که همه کارت ها را 

تجمیع کنیم شدنی نخواهد بود.
تجمیع  طرح  که  است  حالی  در  این 
بانکی  کارت های  و  خدماتی  کارت های 
چنانچه اقتصاد در وضعیت ثباتی قرار داشته 
باشد به سالمت الکترونیک خواهد انجامید 
کارت  کردن  حمل  جای  به  است  بهتر  و 
هوشمند  کارت  از  استفاده  با  بانک  چندین 
انجام دهیم  را  روزمره  امور  از  بسیاری  ملی 
و به نظر می رسد چنین طرحی تحول جدی 
در دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک 
ایجاد کند اما به شرط آنکه زمینه ها و الزامات 

همراه با آن به خوبی انجام شود
تجمیع  طرح  های  زمزمه  که  است  مدتی 
می  گوش  به  کارت   یک  در  کارت ها  همه 
رسد و این طرح منتقدان و موافقان زیادی 
دارد ،زیرا عده ای فعاالن و کارشناسان بانکی 
معتقدند که زیر ساخت های اجرای این طرح 
در کشور فراهم نیست و اجرایی شدن این 
طرح هزینه های زیادی را بر دوش دولت و 
در کنار آن مردم می گذارد و از طرف دیگر 
بسترهای الزم برای چنین طرحی با وضعیت 
نمی رسد  نظر  به  منطقی  اقتصادی  فعلی 
معتقدند که  این طرح  موافقان  و  درمقابل 
اجرای این طرح از چند دسته گی کارتخوانها 

و هدر رفت هزینه ها جلوگیری می کند
پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز 

بانک مرکزی
داود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت 
تجمیع  پرونده  اینکه،  بیان  با  مرکزی  بانک 
مرکزی  بانک  میز  روی  بانکی  های  کارت 
سازی  آماده  حال  در  ها  بانک  گفت:  است، 
برای صدور کارت های هوشمند هستند.وی 
بانک  به برگزاری جلسات مشترک  با اشاره 
مرکزی با بانک ها، گفت: یکی از موضوعاتی 
اجرایی  و  بررسی  حال  در  اکنون  هم  که 
بانک  آماده سازی  بحث  هستیم،  آن  شدن 
ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و 
صدور کارت های هوشمند است.مدیر اداره 
در  گفت:  مرکزی  بانک  پرداخت  نظام های 
کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت های 
هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام 
این  از  استفاده  برای  داخلی  نظر  از  خاصی 
کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های 
هوشمند استفاده نکردیم.محمد بیگی، یکی 
از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین 
المللی را بهره گیری  از کارت های هوشمند 
در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: 
شود  انجام  اقدام  دو  باید  مهم  این  برای 
نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده 
شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت 
ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت 
از  در خارج  بتواند  کند  هوشمند صادر می 

کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.مدیر اداره 
عملیاتی  مرکزی،  بانک  پرداخت  نظام های 
شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل 
های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را 
به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده 
را  آینده آن  تیرماه سال  تا  امیدواریم  و  ایم 
استانداردهای  ما  تا کشور  برسانیم  اتمام  به 
کنند. رعایت  را  ها  کارت  سازی  هوشمند 

از  بعد  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
تغییری در کارت  استانداردها،  آماده سازی 
ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد:  بانکی  های 
تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های 
چالشی و جدی است و به همین دلیل در 
کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام 
شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع 
با  مرکزی  بانک  در  مسئول  مقام  کنند.این 
در  اصلی  موضوعات  از  یکی  براینکه  تأکید 
این حوزه، هزینه هایی است که اینکار می 
تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست 
بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصوالت 
جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات 
کارت های هوشمند در پرداخت های برون 
از کشور  پرداخت های خارج  از  خط و هم 
های  پرداخت  تعریف  در  کند.وی  استفاده 
برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد 
همیشه  که  نیست  نیازی  روش  این  در  که 
ارتباط مرکز )بانک صادرکننده کارت( برقرار 
باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل 
بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفالین  
انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر 
شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می 
شود.محمد بیگی در پاسخ به این سوال که 
آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی 
دلیل  به  طرح   این  خیر،  گفت:  شود؟  می 
است  محدود  خودپردازها  خدمات  اینکه 
معنی  فروش  های  پایانه  حوزه  روی  بیشتر 
پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های 
فروش ۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می 
بنابراین  کرد:  تصریح  ادامه  در  رسانند.وی 
پرداخت های برون خط که می تواند یکی از 
محصوالت جانبی هوشمند سازی باشد، یکی 
از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب 
می کند که به این سمت حرکت کنند.محمد 
بیگی، پرداخت های خارج از کشور را یکی 
دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های 
بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که 
افزود:  بود؟  خواهند  ارزی  ها  کارت  این  آیا 
از  مشتری  و  هستند  ریالی  کارت ها  این 
همین کارت در خارج از کشور استفاده می 
کند به این صورت که با توجه به نرخی که با 
بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت 
برداشت  ریال  از حساب مشتری  ولی  کرده 
می کند.مدیر اداره نظام های پرداخت بانک 
بانکی  روابط  به  ارتباط  همین  در  مرکزی 
ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه 

هم همین مدل را داریم منتهی این مساله 
در حوزه کارت های هوشمند نبوده بلکه در 
حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.

 EMV وی با تأکید براینکه حرکت به سمت
حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دالر هزینه صرفا 
در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: 
اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه 
کارت  تاریخ  که  زمان  هر  و  تدریج  به  باید 
ها تمام می شود، بانک ها آماده باشند که 
کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار 
داد:  ادامه  بیگی  دهند.محمد  قرار  مشتری 
هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت 
هایی که دارند احتماال 2 تا 2.۵ برابر کارت 
تومان  هزار   1۰ محدوده  در  و  مگنت  های 
خواهد بود.این مقام مسئول در بانک مرکزی 
تأکید کرد که معموال این پروژه ها در کوتاه 
مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان 
برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به 
دو دلیل است، یک اینکه زمان صدور کارت 
اینکه  هم  دوم  و  است  ساله  معموال سه  ها 
مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته 
های  کارت  که  هایی  مشتری  چراکه  باشد 
این  در  بتوانند  باید  دارند  هم  ساده  خیلی 
شبکه از خدمات استفاده کنند.وی گفت: هم 
اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم 
به  دهند  انجام  باید  ها  بانک  که  کارهایی 
صورت مشخص و مدون ابالغ کنیم تا آنها 
خواهند  حرکت  مسیری  چه  در  بدانند  هم 

کرد
صرف هزینه های هنفگت برای طرح ها

اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  آرگون  عباس 
کارت های  ادغام  طرح  با  رابطه  در  تهران 
خدماتی و کارت های بانکی با کارت هوشمند 
ملی گفت: اقتصاد کنونی در شرایطی نیست 
که آمادگی انجام چنین طرح های پرتحول و 
هزینه بر را داشته باشد و نه تنها این طرح 
است  نشده  فراهم  آن  الزم  زیرساخت های 
بلکه به نظر می رسد که کارکرد مناسبی هم 
ایفا نخواهد کرد و تنها با صرف هزینه های 

هنفگتی پس از مدتی به کنار خواهد رفت.
جمع آوری کارت ها

محمدرضا آرمان مهر استاد اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شاهرود، مطرح کرد که این طرح به 
نفع اقتصاد و مبادله خواهد بود؛ چرا که به 
کاهش هزینه های دولت می انجامد و با جمع 
آوری کارت های متعدد در دست مردم کمک 
بزرگی به کاهش هزینه ها و تسهیل در کارها 
خواهد شد و انجام این طرح راحتی بسیاری 
در امور روزمره زندگی برای مردم به ارمغان 

خواهد آورد .
تجمیع کارتها یک ضرورت فوری

کارشناس  صفری   بهزاد  رابطه  همین  در 
یک  کارتها  تجمیع  کرد:  خاطرنشان  بانکی 
هدر  به  از  جلوگیری  برای  فوری  ضرورت 
ارز  خروج  طریق  از  ملی  سرمایه های  رفتن 

از کشور برای خرید دستگاه های کارت خوان 
آن  از  دستگاه  چند  مغازه  هر  در  که  است 
آمار  برخی  طبق  طور  همین  است.  موجود 
حدود ۳۰ میلیون کارت بانکی غیرفعال در 
ضرورت  به  اشاره  با  دارد.وی  وجود  کشور 
قانون گذاری در حوزه کارت های الکترونیکی 
در کشور، اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان 
تنظیم گر در این حوزه باید قوانینی را وضع 
کند تا همه بانک ها بتوانند به صورت مشترک 
کارت  یک  و  کنند  استفاده  کارت  یک  از 
داشته  را  حساب  چندین  به  اتصال  قابلیت 
باشد.این کارشناس بانکداری الکترونیکی با 
بانکی  کارت های  تجمیع  ضرورت  بر  تاکید 
و خدماتی، اظهار کرد: الزم است که وزارت 
ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها 
و  کنند  مشورت  هم  با  بانک  نمایندگان  و 
یک استاندارد واحدی را برای ارائه خدمات 
به شهروندان توسط بانک ها تدوین کنند تا 
دیگر شاهد جزیره ای عمل کردن سازمان ها 

نباشیم.
)سامانه  پروژه سپاس  به طرح  اشاره  با  وی 
بانک  توسط  سیار(  الکترونیک  پرداخت 
مرکزی، بیان کرد: این طرح را هر بانکی و 
به صورت جزیره ای برای مشتریان خود اجرا 
کرد و همین موضوع باعث شد تا این پروژه 
عمال گسترش پیدا نکند، ضمن این که به 
دلیل یکپارچه نبودن این خدمات استقبال 
چندانی هم از آن نمی شود و آن چنان هم 
نمی تواند درآمدزا باشد.صفری با بیان این که 
زیرساخت های اجرای طرح تجمیع کارت ها و 
خدمات در کشور وجود دارد، گفت: مساله ی 
مهم در این باره هم افزایی بانک ها و نهادهای 
یکپارچه  قوانین  است.  یکدیگر  با  مختلف 
جزیره ای  از  می تواند  زمینه  این  در  کننده 

عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند..
 تجمیع کارت های نیازمند الزامات

 خاص مالی
الکترونیکی  بانکداری  کارشناس  اعتقاد  به 
نیازمند  کشور  در  بانکی  کارت های  تجمیع 
در حال حاضر  و  است  مالی  الزامات خاص 
موسسه  و  بانک   2۰ حدود  در  کشور  در 
مشتریان  برای  کدام  هر  که  داریم  مالی 
قرار  اگر  که  کرده اند  کارت هایی صادر  خود 
مبدا  باید  شوند،  تجمیع  کارت ها  این  باشد 
برای  آن  از  مشتریان  که  حساب هایی  و 
تراکنش های خود استفاده می کنند مشخص 
تراکنش ها  مورد  در  بانک ها  که  چرا  باشد، 
با  حسینی  هستند.سیدمحمدامین  ذینفع 
بیان این که بهتر است کارت های بانکی در 
طرح تجمیع کارت ها گنجانده نشوند، گفت: 
اینکه بتوانیم کارت ها را تجمیع کنیم عملی 
است اما این که بتوانیم سود بانک ها را در آن 
در نظر بگیریم سخت به نظر می رسد. بهتر 
تامین  سالمت،  به  مربوط  کارت های  است 
اجتماعی و حتی کیف پول خرد را در کارت 
هوشمند ملی تجمیع کنیم، اما این که همه 
کارت ها را تجمیع کنیم عملی نیست.به نظر 
می رسد تفکیک تجمیع کارت های بانکی از 
کارت های مربوط به احراز هویت ایده بهتری 
از تجمیع همه کارت ها باشد چرا که به این 
شکل دیگر از معضالت مربوط به حسابرسی 
هرروزه  دردسرهای  و  بانک ها  حساب های 
دیگر  تجمیع  با  می توان  و  شده  فارغ  آنها 
کارت های صادره توسط نهادهای حاکمیتی 
به خدمت رسانی بهتر به شهروندان اقدام کرد. 
دستگاه های  نصب  هزینه  از  دولت  اینگونه 
برای  تراشه دار  پرتعداد کارت خوان کارتهای 

بانک ها نیز فارغ می شود.

»پیام زمان «وضعیت آماده سازی بانک ها برای اجرای یک طرح جدید را بررسی می کند :

تجمیعکارتهایبانکیدرپیچوخمتصمیمگیری

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ضرر کسب و کارها 
را از فیلترینگ بررسی کرده و با مسئوالن متولی 
نیز رایزنی هایی را صورت داده ایم گفت: به خصوص 
اینکه تصمیمات این چنینی می تواند بازار سرمایه 
و  اگر چه همه کسب  و  قرار دهد  تاثیر  را تحت 
کارها وابسته به پیام رسان ها نیستند، اما باید تالش 
کنیم حداقل چالش را برای کسب و کارهای نوپا 
آذری  جواد  محمد  ایسنا،  گزارش  کنیم.به  ایجاد 
امضای  برنامه  در  ماه،  دی   2۳ امروز  جهرمی 
مالی سرمایه جمعی  تامین  مدل های  تفاهمنامه 
محل  در  که  نوین  و  نوپا  کارهای  و  برای کسب 
گفت:  شد  برگزار  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
یکی از اولویت های مهم کشور در آینده پیش رو 
توسعه اقتصاد دیجیتال است. کشورهای مختلف 
استراتژی ها و برنامه های بلندمدت خود را دنبال 
می کنند، به طور نمونه کشور هندوستان برنامه 
از  معادل 2۰ درصد  تا سال 2۰2۵،  ریزی کرده 

تولید ناخالص داخلی پنج تریلیون دالری خود را 
از این محل تامین کند.او به اهمیت موضوع تامین 
مالی کسب و کارهای کوچک هم اشاره کرد و گفت: 
در مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا، 
تامین مالی جمعی در بورس صورت می گیرد. بنا بر 
این طرح، افراد می توانند ایده های خود را در بورس 
عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پول های 
خرد که عموما 1۰ تا ۵۰ میلیون تومان است تامین 
کنند و البته در آینده هم افزایش سرمایه صورت 
می گیرد.وی چنین توضیح داد: این تامین مالی 
جمعی از سه طریق سرمایه گذاری اعانه ای یا نذر 
اشتغال، شراکت و دریافت سهم شرکت استارتاپ 
و سرمایه گذاری برای دریافت بخشی از کاالهای 
بود. خواهد  آینده  در  استارتاپی  شرکت  تولیدی 

جهرمی افزود: ایران ظرفیت های باالیی در حوزه 
کسب و کارهای آی تی محور دارد و البته تامین 
مالی یکی از مشکالت آن ها است که تالش کردیم 

با طراحی چنین مدل هایی تامین سرمایه مورد نیاز 
آن ها صورت گیرد. امروز در دنیای اقتصاد، دیجیتال 
یکی از محورهای اقتصادی به حساب می آید که بر 
این اساس استراتژی اقتصاد دیجیتال کشور در حال 
طراحی است و گام های آخر را می گذراند.وی ادامه 
داد کرد: بعد از تدوین نهایی، این استراتژی باید 
به تصویب هیات دولت برسد. طرح تکاپو از سوی 
وزارت کار نیز اجرایی شده است که به نظر می رسد 
بخشی از اشتغال زایی را پوشش دهد؛ البته سال 
گذشته نیز صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر 
نیز اجرایی شده و در بورس مصوب و ابالغ شده 
از  برنامه رونمایی  ارتباطات در حاشیه  است.وزیر 
کسب وکارهای نوپا در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرر 
از فیلترینگ گفت: ضرر کسب و  کسب و کارها 
کارها را از فیلترینگ بررسی می کنیم، اغتشاشات 
در همه کشورها ممکن است برخی مشکالت را 
ایجاد کند و حتی کسب و کارهای واقعی را هم 

تحت الشعاع قرار دهد که بر این اساس اغتشاشات 
اخیر در ایران نیز باعث شد قیمت ارز و سکه باال 
اثر بگذارد.  رود و بر روند طبیعی کسب و کارها 
البته بازارها به رفتار دراز مدت ما نگاه خواهند کرد.

آذری جهرمی درباره طرح رجیستری تلفن همراه 
هم گفت: ۶۰ درصد گوشی های آیفون اکنون از 
مجاری رسمی وارد کشور می شوند و این آمار قابل 
قبولی است، در حالی که در گذشته تنها ۵ درصد 
این گوشی ها به صورت رسمی وارد می شد. بخشی 
از گوشی های تلفن همراه به صورت مسافری وارد 
کشور می شوند، اما اکنون با اجرای طرح رجیستری 
۵ هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شده است که 
البته همه آن ها متأثر از اجرای طرح رجیستری 
نیستند و ممکن است همراه مسافر وارد کشور شده 

و همراه او نیز خارج شود.
آذری جهرمی درباره گرانی هفته های اخیر گوشی 
تلفن همراه از رایزنی با وزارت صنعت، معدن و 

تجارت برای ساماندهی بازار خبر داد و گفت: ما بر 
روی این مسئله حساس هستیم و بر این اساس 
البته  می کنیم  مذاکراتی  هم  وزارت خانه  این  با 
افزایش نرخ ارز تأثیر بسزایی در گرانی گوشی ها 
داشته ضمن اینکه حذف ارز مبادله ای نیز بازار را 
متأثر کرده است.وزیر ارتباطات گفت: محدودیت 
تعداد وارد کنندگان گوشی تلفن همراه از دیگر 

است  ممکن  البته  است.  قیمت  افزایش  دالیل 
کانال واردات محدود باشد و تصدی گری در این 
رابطه مشاهده شود که البته رقابت کافی را از بین 
می برد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در 
این رابطه در حال تدوین دستورالعملی است که 
تعداد وارد کنندگان متنوع شوند و این در مراحل 

آخر کار است.

توسعهاقتصاددیجیتالازاولویتهایمهمکشور



آگهیمزایدهعمومی
استانداری چهارمحال و بختیاری

در نظر دارد 7 دستگاه خودرو سواری مازاد بر نیاز خود 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت 
3 روز جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده ) 1 ـ برگ شرایط شرکت در 
مزایده 2ـ  فرم تعهد خرید مزایده ای خودرو ( به استانداری چهارمحال 

و بختیاری در خیابان کاشانی ـ چهارراه دولت مراجعه نمایند.

برادرانارجمندجنابآقایانسیروسحاتمی
اسماعیلصفاری،روحالهرحمانیومحمدرضانظرپور

عنوان  به  را  گرامی  سروران  شما  شایسته  انتخاب 
و  کیان  سامان،  بن،  شهرهای:  جدید  شهرداران 
صمصامی در استان چهار محال و بختیاری، صمیمانه 
عزیزان  شما  روزافزون  توفیق  نموده،  عرض  تبریک 
شهیدپرورآن  و  فهیم  شریف،  مردم  به  درخدمت  را 

شهرها از درگاه خداوند متعال خواستارم.
زهرامصطفویـسرپرستروزنامهپیامزمان

دراستانچهارمحالوبختیاری

فاطمه حسن زاده - خبرنگار زمان: مهندس سید 
سلیمان محمدیان که در سابق رییس اداره حمل و 
نقل و مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل و در 
حال حاضر بعنوان مدیر امور مالی شهرداری امیرکال 
می باشد درگفتگویی با خبرنگار روزنامه  پیام زمان  
پیرامون مسایل و رویکرد شهرداریها برخی مسائل را 

مطرح کردند که در ذیل میخوانید: 
یک  بعنوان  شهری  مدیریت  یک  از  تعریفی 

کارشناس امور شهری داشته باشید؟
-- اگر مدیریت به درختی تشبیه شود مانند مدیریت 
صنعتی، مدیریت مالی و ....دارد یکی از شاخه های 
است.مدیریت  مدیریت شهری  درخت،  این  جدید 
یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به 
مقاصد سازمان. وظایف مدیریت عبارتند از برنامه 

ریزی، سازماندهی ، نظارت و انگیزش
شهرها  در  شهری  مدیریت  سیستم  هدف   

چیست؟ 
-مدیریت شهری به مثابه جزئی از سیستم حکومتی، 
اداره امور شهرهاست .و نقشی که دولت برای این 
سیستم قائل می شود تعریف این هدف را روشن 
می سازد.تردیدی نیست که این تعریف هرچه باشد 
هدف سیستم مدیریت شهری در جهت اهداف ملی 
بوده و با آن همسوست و از کلیات آن تبعیت می 
کند.در واقع مدیریت شهری عبارت است ازاداره امور 
شهری در سطح ملی ، اقتصادی و اجتماعی در کشور 

است.
 آیا بنظر جنابعالی مدیریت شهری امری صرفا 
تخصصی و مرتبط با شکل ونمای ظاهری و بوم 

شناختی هر شهر است؟
- چنین تعریفی از مدیریت شهری کامال منطبق و 
روند مدیریتی شهرها در کشورهای توسعه نیافته 
در  صرفا  شهری  مدیریت  کشورها  این  ودر  بوده 
ساخت بزرگراه ، جاده خالصه می شود .با مدنظر 
قرار دادن نحوه اداره شهرها در کشورهای توسعه 

آشکار  شهری  مدیریت  از  تلقی  این  بطالن  یافته 
میشود.در واقع مدیریت شهری در کشورهای توسعه 
نیافته با مقیاس کارکرد اجتماعی سنجیده میشود نه 
کارکرد ظاهری.رویکرد عمومی در مدیریت شهری 
پویا از این قرار است که تا چه حد می توان از افکار 
عمومی و توان مردم برای اداره شهر بهره جست تا از 
این رهگذر به واسطه این ارتقای معنوی یک ارتقای 

مادی صورت گیرد.
 ویژگی یک شهردار خوب چیست؟ 

آگاهی،  دانایی،  خوب  شهردار  یک  های  ویژگی 
هوشمندی، توانایی، داشتن قابلیت، تخصص، تدین و 
نگاه درست به مشکالت است. مدیریت یکی از ویژگی 
های کامال الزم برای شهردار است و شهرداری چون 
از اعتبارات دولتی بطور مستقیم بهره مند نمی شود و 
بخش زیادی از بودجه شهرداری از طریق کمک های 
مردم حاصل می شود لذا شهردار باید افکار اقتصادی 
داشته باشد و بتواند با دستگاههای اجرایی ارتباط 
الزم را داشته باشد. چون شهرداری نهاد فرهنگی 
است و با همه فعالیت هایش زیر چتر فرهنگ باید 
انجام شود پس شهردار باید برای موفق عمل کردن 

فرهنگی باشد.

شهرداران  موفقیت  و  شکست  دالیل  از   
توضیحاتی ارائه کنید؟  

برای  آگاهی  و  دانش  به  شهرداران  بودن  -مجهز 
مواجهه با کار سخت رمز موفقیت آنان و حرکت در 
این راستا منجر به افزایش طاقت و توان شهرداران 
برای کارکردن در محیط سخت واز سوی دیگر منجر 
به ارائه خدمات دهی بیشتر و مطلوبتر به مردم می 

شود.
شهرداران،  عملکرد  درارزیابی  ها  شاخص  از  یکی 
آنان در جذب سرمایه گذاری است. میزان تالش 

باید تشویقی  برنامه های شهرداران  سیاست ها و 
باشد لذا شهرداران باید با اجرای این برنامه سرمایه 
گذاران را به سرمایه گذاری بیشتر و گسترده تر در 

عمران شهری ترغیب و تشویق نمایند. 
مدیریت  شهری  جامعه  امروز  شما  بنظر   

اقتصادی بوده یا مدیریت فرهنگی ؟ 
-شهرسیستمی چند وجهی است که وجوه و ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی، قانونی 
و تکنولوژی را در  بر می گیرد. بهر حال هردو وجه 
بسیار مهم بوده و شهرداران باید در هردو اهتمام و 

توجه ویژه داشته باشند.

کارشناس امور شهری: میزان سنجش شهرداران، جذب سرمایه گذار باشد

جنابآقایعبدالرضاعلیپناه

بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را 
اداره فرهنگ و ارشاد  به سمت ریاست 
تبریک  شهریار  شهرستان  اسالمی 
عرض نموده، توفیق روزافزون شما را در 

کلیه مراحل زندگی آرزومندیم.
روزنامهزمان-سرپرستیاستانتهران
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وزارت کشور
استانداری چهارمحال و بختیاری

فکر  بدون  کردن  عمل  شکستی،  هر  علت 
است.

 )الکس مکنزی(

سخن حکیمانه

اگر عالم همه پرخار باشد
دل عاشق همه گلزار باشد

وگر بی کار گردد چرخ گردون
جهان عاشقان برکار باشد

امروز با موالنا

»خانه روان« به کتابفروشی ها 
رسید

روان«  »خانه  رمان 
جسی  یا  نوشته 
محمد  ترجمه  با 
روانه  حکمت 
کتاب فروشی ها شد.به 
مهر؛ترجمه  گزارش 
رمان  حکمت  محمد 

پرمخاطب »خانه روان« توسط نشرنون منتشر 
آن  نویسنده   جسی«  »یا  که  رمان  این  شد. 
است، مدت هاست در لیست آثار پرفروش بازر 
کتاب آمریکا و جهان قراردارد و برنده ی جایزه  
پن همینگوی و جایزه  ملی کتاب آمریکا بوده 
است  نسل  هفت  داستان  است.»خانه روان« 
در گستره  سه قرن و دو قاره. داستان زندگی 
بیداد،  و  داد  تردید،  و  ایمان  ماندن،  زنده  و 
و  بخشش  ایستادن،  نو  از  و  درهم شکستن 
فراموش نکردن و داستان آب و آتش. رمانی 
عظیم که در آن داستان  انسان هایی که ماندند 
و هراسشان از آتش نقل می شود و آن هایی که 
برده شدند و وحشتشان از آب.سرنوشت برای 
افیا و اسی، دو خواهر ناتنی و بی خبر از وجود 
یکدیگر، دو مسیر متفاوت را برگزیده و یا جسی 
ما را همراه این دو در این مسیر طوالنی که تا 

شش نسل پس از آن ها طول می کشد.

د   ر د   نیای کتاب

گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
و  سیاست  براساس  صرفا  نباید  دولت ها 
پایه  بلکه  کنند،  با هم گفت وگو  اقتصاد 
گفت وگوی  باید  دولت ها  گفت وگوی 

فرهنگی باشد.
سیدعباس   ، زمان  پیام  گزارش  به 
صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی - 
در حاشیه مراسم گفت وگوهای فرهنگی 
گفت وگو  در  ایران  نقش  درباره  آسیایی 
با  آسیا  گفت:  آسیا  منطقه  در  فرهنگی 
مهد  و  می شود  شناخته  فرهنگ  عنوان 
در  است.  دین  و  تفکر  فلسفه،  فرهنگ، 
این میان هویت جمهوری اسالمی ایران 

هم با فرهنگ شناخته می شود.
ایران  بخواهیم  اگر  ما  داد:  ادامه  وی 
روح  کنیم،  فرض  کالبد  و  روح  یک  را 
آسیا،  روح  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
تفسیر  و  تصویر  این  با  است،  فرهنگ 
نقطه  با  آسیا  در  فرهنگی  گفتگوهای 
خاص  مفهوم  و  معنا  یک  ایران  کانونی 
جان مایه  با  بتوانیم  اینکه  دارد،  را  خود 
فرهنگی ایران و آسیا فضایی فراهم شود 
با این روح  که جامعه جهانی و آسیایی 

بیشتر زندگی کنند.
درباره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نقش ایران در توسعه فرهنگی غرب آسیا 
طبعا  افزود:  نیز  اسالمی  کشورهای  و 
توسعه  بستر  و  مقدمه  فرهنگی  توسعه 
و  است  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 

بستر  یک  عنوان  به  فرهنگ  به  اگر  ما 
روان ساز توسعه نگاه کنیم، نه به عنوان 
درمی یابیم  اجتماعی،  زندگی  ضلع  یک 
و  اقتصادی  سیاسی،  توسعه  قطعا  که 
مگر  نمی شود؛  میسر  اجتماعی  توسعه 

آنگه فرهنگ توسعه پیدا کند.
صالحی با طرح این سوال که پایه توسعه 
می توان  چگونه  و  چیست  بر  فرهنگی 
توسعه فرهنگی را ایجاد کرد، یادآور شد: 
برای  مایه ای  و  مبنا  می تواند  که  آنچه 
گفت وگوهای  باشد،  فرهنگی  توسعه 
فرهنگی است که از طریق تفاهم، تعامل 
فرهنگی  توسعه  که  است  گفت وگو  و 
آسیایی،  جامعه  زیرا  می شود؛  حاصل 
جهان اسالم و کل دنیا از طریق گفت وگو 
بیشتر  را  خود  مشترک  نقطه  می توانند 
ویژگی های  آن  براساس  و  کنند  پیدا 
افزایی  هم  را  خود  مزیت های  مشترک 
که  کسانی  برای  را  فرصت ها  و  کند 
را  فرهنگ  توسعه  مسیر  می خواهند 

ببندند، خواهد بست.
فرهنگی  رایزن های  نقش  درباره  وی 
کرد:  نشان  خاطر  نیز  مسیر  این  در 
رایزن های فرهنگی در اصل، پل ارتباطی 
به  را  آنها  ما  و  هستند  جهان  و  ایران 
عنوان دریچه ارتباطی می شناسیم. اگر با 
همین تفسیر که همه توسعه اجتماعی، 
توسعه  به  متصل  سیاسی  و  اقتصادی 
برویم،  جلو  بخواهیم  است  فرهنگی 

رایزن های فرهنگی می توانند فرصت های 
بیشتری را برای گفت وگو فراهم کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: 
گفت وگوهای  می توانند  ما  رایزن های 
مردم  گفت وگوهای  نخبگان،  با  نخبگان 
با مردم و گفت وگوهای فرهنگی دولت ها 
دولت ها  کنند.  برقرار  را  یکدیگر  با 
اقتصاد  و  سیاست  براساس  صرفا  نباید 
محکمی  پایه  زیرا  کنند؛  گفت وگو  باهم 
گفتگو  می تواند  دولت ها  گفت وگو  از 

فرهنگی دولت ها باشد.
فرهنگی  رایزن های  کرد:  اضافه  صالحی 
گفت وگوهای  هم  کنند  تالش  باید  ما 
نخبگانی و هم گفت وگوهای اجتماعی و 
گفت وگوهای  و  دهند  توسعه  را  مردمی 
و  روان تر  فرهنگ  پایه  بر  را  دولت ها 
اهمیت  زمینه  در  کنند.وی  سریع تر 
این  گسترش  و  توسعه  در  فارسی  زبان 
گفت وگوها نیز تصریح کرد: زبان فارسی 
صرفا زبان یک کشور نیست، بلکه زبان 
تاریخ آسیا و  به  اگر  یک فرهنگ است، 
که  زبان هایی  از  یکی  کنیم  نگاه  جهان 
زبان فرهنگ و تمدن تلقی می شود، زبان 
فارسی در  زبان  فارسی است؛ هر مقدار 
فضای جهانی پژواک بیشتری پیدا کند، 
توسعه کمی و کیفی بیشتری پیدا کند؛ 
در حقیقت زبان فرهنگ توسعه بیشتری 
زبان  فارسی  زبان  زیرا  است،  کرده  پیدا 
هست  هم  آینده  زبان  و  نیست  گذشته 

زبان  در  ما  ادبیات  و  فلسفه  دیانت،  و 
فارسی تجلی پیدا کرده است.

صالحی ادامه داد: بسیاری از ترجمه های 
را  فارسی  زبان  این شکوه  نمی توانند  ما 
در  که  غنایی  و  باروری  و  دهند  نشان 
زبان فارسی خوابیده است، یک اتفاق و 
نشان می دهد  است که   ویژگی خاصی 
قطعا توسعه زبان فارسی توسعه فرهنگ 
اهمیت  راستای  در  است.وی  بشریت 
و  داعش  با  مبارزه  برای  کنفرانس  این 
گروه های تکفیری در منطقه، اظهار کرد: 
آنچه به نظر می آید گروه های تکفیری و 
گروه های افراطی پارادیم کینه و نفرت را 
انسان ها  دور شدن  از طریق  آنها  دارند، 
تکفیری  افراطی،  گفتمان  یکدیگر  از 
میزان  هر  ساختند.  را  خود  خشونت  و 
گفت وگو  جای  به  گفت وگو  گفتمان 
بستر  طبیعتا  بنشیند،  کینه  و  نفرت 
و  عقیم تر  را  آنها  فرهنگی  و  اجتماعی 
گفتمان  و  پارادیم  می کند،  ناکارآمدتر 
ناتوان سازی  به  می تواند  گفت وگو 
گفتمان افراطی، تفکرهای سلفی افراطی 

و تفکرهای خشونت بیانجامد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد:

گفت وگوی فرهنگی باید پایه گفت وگوهای دولت ها شود

آیدا  کارگردانی  به  »اسرافیل«  سینمایی  فیلم 
به  مهاجر  مستانه  تهیه کنندگی  و  پناهنده 
به  اژدها  جایزه  دریافت  برای  رقابت  منظور 
سوئد می رود.به گزارش از  نقل از مشاور رسانه 
تازه ترین حضور خارجی  در  »اسرافیل«  فیلم، 
گوتنبرگ  جشنواره  مسابقه  بخش  در  خود 
این  در  »اسرافیل«  سوئد شرکت خواهد کرد. 
بهترین  اژدهای  جایزه  کسب  برای  جشنواره 
فیلم خارجی با 19  فیلم دیگر رقابت خواهد 

کرد.جشنواره فیلم گوتنبرگ از ۶ تا 1۶ بهمن ماه )2۶ ژانویه تا ۵ فوریه( در سوئد 
برگزار می شود. این جشنواره که از سال 19۷9 آغاز به کار کرده، بزرگترین رویداد 

سینمایی اسکاندیناوی محسوب می شود.
پخش خارجی این فیلم سینمایی را کمپانی Dream Labs به مدیریت نسرین 
داکای  فیلم  فستیوال  در  زودی  به  فیلم،  این  همچنین  دارد.  عهده  به  میرشب 
بنگالدش در بخش سینماگران زن و در فستیوال فیلم های ایرانی پراگ روی پرده 
انسانی  روابط  و  عاطفی  نیازهای  چالش ها،  درباره  درامی  رفت.»اسرافیل«  خواهد 
است که فیلمنامه آن توسط ارسالن امیری و آیدا پناهنده به نگارش درآمده است.

رقابت »اسرافیل« با ۱۹ فیلم برای دریافت اژدها

کارگردانی  به  معبر«  »سد  سینمایی  فیلم 
محسن قرایی امروز یکشنبه 2۴ دی ساعت 1۸ 
و  شده  داده  نمایش  ارسباران  فرهنگسرای  در 
پس از آن با حضور عوامل نقد و بررسی می شود.

باشگاه فیلم تهران، »سد معبر«  از  به گزارش  
که پیش از این در جشنواره بوسان کره جنوبی 
کسب  هایی  موفقیت  مالزی  گلوبال  گلدن  و 
سد  اداره  کارمند  قاسم  داستان  است،  کرده 
معبر شهرداری را روایت می کند که برای تغییر 

وضعیِت زندگِی خود با نرگس همسرش اختالف نظر دارد و در این مسیر با چالش 
مواجه می شود.

محسن قرایی کارگردان، بهمن کامیار تهیه کننده و جمعی از بازیگران فیلم مهمانان 
چهارصد و شصت و یکمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.  

ناصری،  عرفان  شریفی،  آوا  رحمتی،  اکبر  فالح،  نادر  کوثری،  باران  بهداد،  حامد 
فتح اهلل  نژاد، سجاد رحیمی، غالمعلی رضایی،  بهرام سروری  آقاحسینی،  مرتضی 
طاهری، مهدی میری و نگار عابدی، علیرضا کمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی 

و محسن کیایی جمعی از بازیگران این فیلم هستند.

»سد معبر« در فرهنگسرای ارسباران

وزيرعلوم: جهل و جنگ
 با گفت وگوی فرهنگها از بین می رود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فرهنگ های مختلف با گفت و گو، همفکری 
و گسترش همکاری ها موجب از میان برداشتن جهل و جدایی و جنگ خواهند 
شد.منصور غالمی در افتتاحیه نخستین اجالس گفت و گوی فرهنگی آسیا افزود: 
آسیا ته تنها پهناورترین قاره جهان که کهن ترین قاره در تمدن، فرهنگ و علم و 
دانش است. وی اظهار داشت: تنوع فرهنگی و تکثر اقوام و فرهنگ ها در آسیا این 
قاره را از دیگر قاره ها متمایز ساخته است. عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان 
کرد: ما در قاره ای زندگی می کنیم که اشتراکات تمدنی، تاریخی و فرهنگی فراوانی 
در بین مردم کشورهای مختلف آن به چشم می خورد و آسیا از دیدگاه فرهنگ 
دارای مرز محدودی نیست. غالمی به اشتراکات کشورهای آسیایی در زمینه های 
خط ، زبان، دین و آداب و رسوم اشاره کرد و گفت: خاستگاه اصلی عرفان نیز از آسیا 
برخاسته و به شهرت جهانی رسیده است. نخستین اجالس گفت وگوهای فرهنگی 
آسیایی، ، 2۳ دی ماه شنبه با حضور ۷۰ شخصیت  فرهنگی و علمی از 2۰ کشور 
آسیایی در حسینیه الزهرا )س( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی گشایش یافت. 
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه، منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مصطفی آیدین رییس هیأت 
امنای دانشگاه استانبول، محمود نیلی رییس دانشگاه تهران، محمد مشکات الدین 
رییس دانشگاه شرق داکا و دین شمس الدین مشاور رییس جمهور اندونزی به عنوان 
سخنران در این اجالس حضور دارند. کمیسیون  های »شرق آسیا«، »شبه قاره« و 
»آسیای مرکزی و قفقاز« این اجالس، به مدت سه روز و به ترتیب در دانشکده 
مطالعات جهان دانشگاه تهران، دانشگاه فرودسی مشهد و مازندران )بابلسر(، با حضور 

اندیشمندانی از ایران و 2۰ کشور از قاره آسیا برگزار خواهد شد. 
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