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رئیس جمهوری اسالمی ایران با تشکر از پوتین برای 
اجالس سران سه کشــور در زمینه صلح و ثبات در 
ســوریه و شرایط امن در این کشــور برای بازگشت 
آوارگان گفــت: هــدف اصلی به دنبال این جلســه 
تشــکیل کنگره ملی سوری – سوری است تا از همه 
اقوام و مذاهب و احزاب فعال راجع به آینده کشــور 

سوریه به بحث و مذاکره بپردازند.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازایرنا، حجت االســالم 
والمسلمین حسن روحانی دیروز در کنفرانس خبری 
مشترک روسای جمهوری اســالمی ایران، روسیه و 
ترکیه در سوچی اظهار داشت: جلسه امروز بسیار باز 
بود و سه کشــور نطرات خود را به صراحت تبیین و 
بیان کردند و هدف اصلی به دنبال این جلسه تشکیل 
کنگره ملی سوری – ســوری است تا از همه اقوام و 
مذاهب و احزاب فعال چــه آنهایی که طرفدار فعلی 
سوریه هســتند و چه آنهایی که معارض هستند در 
ســوچی در آینده نزدیک اجتماع کننــد و راجع به 
آینده کشور سوریه به بحث و مذاکره بپردازند و از آن 
کنگره زمینه برای تدوین قانون اساسی جدید فراهم 
شود.روحانی گفت: اهمیت این اجالس این است که 
در یک زمانی برگزار می شــود که از یک طرف نشان 
داده شده در طول 11 ماه گذشته که همکاری های 
سه کشــور می تواند تاثیرگذار برای کاهش تنش در 
سوریه باشد و اجالس هایی که در آستانه برگزار شد، 
زمینه را برای صلح و ثبات در این کشــور آماده کند.
وی افــزود: از طرف دیگر این گفــت و گو در زمانی 
واقع می شود که پایگاههای اصلی داعش در سوریه و 
عراق از بین رفته و نابود شده است و بنابراین موفقیت 
بزرگی در این منطقه علیه تروریســم به دست آمده 
است.رئیس جمهوری اســالمی ایران ادامه داد: مهم 
این بود که همه جهانیــان این نقطه را حائز اهمیت 
قرار دهند که تروریســم نمی تواند ابزار مفیدی برای 
هیچ کشــوری باشد و در هر شرایطی می تواند خطر 
برای همه باشد؛ کما این که در زمینه داعش دیدیدم 
همان هایی کــه به آن کمک کردنــد، داعش برای 

امنیت خود آن کشــورها خطر آفریــد و عده ای از 
هموطنان بیگناه آنها را به شهادت رساند.

وی گفت: در این شــرایط این جلســه تشکیل شد؛ 
جلســه امروز، جلســه بســیار بازی بود و سه کشور 
نطرات خــود را به صراحت تبییــن و بیان کردند و 
هدف اصلی به دنبال این جلســه تشکیل کنگره ملی 
سوری - ســوری اســت تا از همه اقوام و مذاهب و 
احــزاب فعال - چه آنهایی که طرفدار فعلی ســوریه 
هستند و چه آنهایی که معارض هستند - در سوچی 
در آینده نزدیک اجتماع کنند و راجع به آینده کشور 
سوریه به بحث و مذاکره بپردازند و از آن کنگره زمینه 
برای تدوین قانون اساسی جدید فراهم شود. روحانی 
افزود: و بر مبنای این قانون، این می تواند پیام صلح 
و ثبات برای کلیه منطقه باشــد و ســه کشور، همه 
کشــورهای جهان را برای حمایت در مســیر صلح و 
ثبات در منطقه حساس خاورمیانه به ویژه در سوریه 
دعوت می کنند و همچنین برای کمک به بازگشــت 
آوارگان به کشور و وطن خودشان و بازسازی سوریه 
برای این که مردم بتوانند زندگی راحتی را در آینده 
این کشــور داشته باشند.وی گفت: سه کشور در این 
جلســه نظرات خود را تبیین و بیان و موافقت خود 
را بــا انجام این کنگره در ســوچی در آینده نزدیک 
اعالم کردند و وزرای خارجی ســه کشــور و روسای 
ستاد مشــترک نیروهای مسلح سه کشور و سازمان 
های اطالعاتی سه کشور کمک خواهند کرد تا زمینه 
الزم را برای تشکیل این کنگره ملی تسهیل و فراهم 
کنند و بسیار خوشحالم که شاهد آن هستیم که قدم 
جدید برای صلح و ثبات برای ســوریه برداشته شده 
و امیدواریــم با قدم های بعدی شــاهد امنیت و یک 
انتخابات آزاد و قانون اساسی جدید در سوریه باشیم و 
ثبات و امنیت را در سوریه شاهد و گواه باشیم.روحانی 
افــزود: بار دیگر از رییس جمهــور آقای پوتین برای 
این ابتکار و دعوت و رئیس جمهور اردوغان تشــکر و 
سپاسگزاری می کنم و امیدوارم مسیر این سه کشور 

برای صلح و ثبات منطقه ادامه یابد

روحانی خبر داد:

تشکیل کنگره ملی سوری – سوری در سوچی 

ایران، ترکیه و روسیه بر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید 
رییسان جمهوری سه کشور ایران، ترکیه و روسیه با صدور بیانیه ای در پایان نشست سه جانبه 
دیروز خود در سوچی روسیه، تعهد خود به حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی سوریه را 
مورد تایید مجدد قرار دادند متن کامل بیانیه مشترک رییسان جمهوری سه کشور ایران، ترکیه 
و روســیه به شرح زیر است:'جناب آقای حســن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران، جناب 
آقای والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و جناب آقای رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه در یک نشست سه جانبه که در تاریخ 22 نوامبر 2017 در سوچی برگزار شد، بر 
عزم خود برای ادامه همکاری فعاالنه بین سه کشور ایران، روسیه و ترکیه به منظور برقراری صلح 
و ثبات در ســوریه، در نظر گرفته شده توسط قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
تاکید کردند.رییسان سه کشور تعهد خود به حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی سوریه 
را مورد تایید مجدد قرار دادند و تاکید کردند تحت هیچ شرایطی ایجاد نواحی کاهش تنش فوق 
الذکر و هر گونه ابتکار سیاســی برای حل بحران سوریه نمی بایست حاکمیت، استقالل، وحدت 
و تمامیت ارضی جمهوری عربی ســوریه را تضعیف کند. رییسان جمهوری از نمایندگان دولت 
جمهوری عربی ســوریه و مخالفینی که خود را به حاکمیت، اســتقالل، وحدت و تمامیت ارضی 
و تجزیه ناپذیری ســوریه متعهد می دانند درخواست کردند در کنگره گفت وگوی ملی سوریه 
که در آینده نزدیک در ســوچی برگزار می شود به طور سازنده مشارکت کنند. آن ها همچنین 
توافق کردند فعاالنه به موفقیت این کنگره کمک کنند. ایران، روسیه و ترکیه در خصوص شرکت 

کنندگان در این کنگره مشورت و توافق خواهند کرد. 

 جنِگ جدید، مساوی است با محِو 
رژیم صهیونیستی

جانشــین فرمانده کل سپاه: اســتکبار جهانی 
فهمیده اســت هر جنگ جدیدی معادل است 
با محو رژیم صهیونیستی از جغرافیای   سیاسی 
عالــم  و این حقیقت بزرگی اســت کــه از دل 
فداکاری های شهدای مدافع حرم برخاسته است.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما،  سردار 
سرتیپ حســین  ســالمی در یادواره شهدای 
مدافع حرم در مصالی تهران با اشاره به نقش 
آفرینی شــهدای مدافع حرم در پیروزی های 
اخیر جهان اســالم افزود: بــا منطق مقاومت 
می توان هر تهدیــدی را به یک فرصت تبدیل 
کرد و اســتکبار جهانی فکر می کــرد با ایجاد 
داعــش می تواند  نور خدا را در ســرزمین های 
اسالمی خاموش کند.وی گفت: استکبار جهانی 
گمان می کرد با تهدیــد نوین داعش می تواند 
زبانه های نفوذ انقالب اســالمی را بر صفحات 
قلب و دل مردم مسلمان محدود کند و گمان 
می کرد می تواند مانع گســترش اسالم در بالد 
اسالمی شــود و آن ها می خواســتند منطقی 
از جهــاد بدوی را در مقابل جهاد اســالم ناب 
قرار دهند که نتوانستند.جانشین فرمانده کل 
ســپاه افزود:   آنچه رخ داد این بود که  گســتره 
نفوذ انقالب به واســطه این تهدید پیش رفت 
و این تهدیــد فرصتی برای به هم پیوســتن 
انرژی های متفرق جهان اسالم شد و مسلمانان 
ایران، عراق، ســوریه، یمن، بحرین، افغانستان 
و پاکســتان گردهم جمع شدند و هسته اولیه 
اتحاد جهانی اسالم شکل گرفت و بسیج جهانی 

اسالم در روی زمین تشکل واقعی پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه با شکست داعش آرمان های 
رهبــر کبیر انقالب و اندیشــه های رهبر معظم 
انقــالب تحقق یافت گفت: جهان اســالمی به 
برکت انقــالب  و نفس های رهبری و فرماندهی 
سردار رشــید اسالم قاسم ســلیمانی توانست 
ســطح وســیعی از قدرت دفاعی را ایجاد کند.

سردار سالمی افزود: شهدای مدافع حرم راه های 
سخت غلبه بر دشــمن را هموار کردند.وی در 

بخش دیگری از ســخنانش به فتنه آمریکایی، 
صهیونیستی و سعودی در تجزیه کردستان عراق 
اشاره کرد و گفت: اســتکبار با شکست در این 
طــرح این را به جهانیان اثبات کرد که تســلط 
اســتکبار در هر نقطه ای از عالم اسالم در مسیر 
زوال است. سردار ســالمی افزود: ذخایر عقلی 
دشــمنان ما رو به پایان است و اعتبار سیاسی 
خــود را با شکســت های پی در پــی معاوضه 
می کنند. وی به شکســت دشمنان اسالمی در 
محاصره اقتصادی و سیاســی ایران اشاره کرد و 
گفت: ما امروز در شــرایط بسیار خوبی در نظام 
بین الملل قرار داریم و دشــمنان ما هر چه به 
دشمنی خود ادامه می دهند ضعیف تر می شوند.

سردار سالمی افزود: دشمنان باید عبرت بگیرند 
و برســر عقل بیایند و منطق زور و قول غرور و 
زبان تهدید را کنار بگذارند و بیش ازاین خود را 
در مسیر شتاب دار زوال قدرت شان قرار ندهند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: پیروزی ها یکی 
پس از دیگری فرامی رسد  و ما شاهد جشن های 
بیشتری در صحنه های دفاع از انقالب در مقابل 

دشمنان  خواهیم بود.

افزایش ۳۳درصدی جمعیت بیکار کشور
مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار 
10ساله و بیشتر بر حسب جنس و مدت بیکاری نشان می دهد که در 
بوده اند.به  بیکار  بیشتر  و  ماه  بیکاران 1۹  سال ۹5 حدود ۳۳.7درصد 
گزارش تسنیم، در حال حاضر بیکاری یکی از معضالت اصلی در جامعه 
به حساب می آید اما این بحران زمانی پیچیده تر می شود که دوره انتظار 
برای یافتن شغل طوالنی می شود. مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران 
توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار 10ساله و بیشتر بر حسب جنس و 
مدت بیکاری نشان می دهد که در سال ۹5 حدود ۳۳.7 درصد 1۹ماه 
و بیشتر بیکار بوده اند.طوالنی شدن مدت بیکاری که با عنوان شاخص 

قباًل  که  بیکارانی  برای  به ویژه  می شود،  شناخته   بلندمدت«  »بیکاری 
شاغل بوده اند اثرات مخرب بیشتری دارد، عالوه بر این بیکاری بلندمدت 
می تواند هزینه های سنگینی را به دولت جهت تأمین هزینه های بیمه 
بیکاری تحمیل کند.در سال ۹5، حدود ۳5.5 درصد از اقدامات انجام شده 
برای جست وجوی کار به پرس وجو از دوستان و آشنایان، 18.1 درصد به 
درج آگهی در روزنامه ها یا مطالعه آگهی های استخدام، 14.6 درصد به 
تماس با کارفرما )صاحب کار(، 12.4 درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز 
کاریابی غیردولتی و ۹.1 درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات 

اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.

 تعیین تکلیف حساب های راکد 
زیر ۲ میلیون تومان

 بر اساس اعالم قبلی بانک مرکزی، دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از 
دیروز اجرایی شد. به گزارش زمان به نقل از میزان، بر اساس اعالم قبلی بانک مرکزی، 
دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از دیروز اجرایی شد.بانک مرکزی پیش 
از این، اعالم کرده بود از اول آذر حساب های راکد را در کل شبکه بانکی خواهد بست.
این بخشنامه ابالغ شده و کلیه شعب بانک های کشور، مکلف شده اند در جهت تعیین 
تکلیف حساب های راکد اقدامات مقتضی را انجام دهند.براساس این گزارش شعب بانک 

ها درتهران از ابالغ بخش نامه بانک مرکزی به این شعب خبرداده واعالم کرده اند: اجرای 
این بخش نامه از دیروز آغاز شده است.در بخش نامه اخیر بانک مرکزی حساب راکد به 
حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون 
گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.به گفته مدیرکل مقررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ، ابتدا بانکها موظف اند با صاحبان 
حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر 
صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطالع رسانی ، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک 
مدتی بانک می تواند آن حساب را به حساب های بالتکلیف منتقل کند.ارجمندنژاد این 
اقدام بانک مرکزی را برای ارتقای شفافیت در بانکها اعالم کرده و گفت: این بخش نامه 
17 مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳0 مرداد به بانک ها ابالغ شده است و از اول 

آذر در بانک ها اجرایی شده است وهیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند.
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کالم  نور
سعودی ها همه را باخود غرق خواهند کرد

نگران نباشید، پولش را میدهیم!
*متین مسلم  

می توانیم نبینیم، نگوییم، مانع نشویم و سوداگرانه 
بــا موضو ع کنار بیاییم واتحادیــه عرب هم براین 
وضع شرم آور صحه بگذارد.ولی لطفا پایتخت های 
اروپایی از زیر بار عواقب آتی این بی مسئولیتی ها 
شانه خالی نکنند . در ذهن رهبران اروپایی چه می 
گذرد که ســعودی ها توانسته اند همه را گروگان 

امنیتی و اســیر پول خود کنند؟ شرم آور!این یک واقعیت تلخ است. اما 
آیا با چنین واقعیت تلخی قرار است زندگی و با تبعات آن کنار بیاییم!؟.

خدای من باورکردنی نیست.عربســتان ســعودی جدیــد همه ما را در 
وضعیت عجیب ونگران کننده یی قرار داده اســت. آنها پس از خاورمیانه 
اینک اروپا را تهدید می کنند. وزیر خارجه آلمان یک جمله کوتاه گفت 
"لبنان را بهم نریزید" وزیر خارجه ســعودی همه جا را شلوغ وبا خشم 
سفیر کشــورش از برلین را فرا می خواند. سازمان ملل نسبت به اوضاع 
یمن ابراز نگرانی کرده، اما نماینده عربستان این سازمان را متهم به عدم 
درک واقعیــت و یک جانبه گرایی می کند. عادل جبیر وزیر خارجه این 
کشــور در مصاحبه با لیز دوزت خبرنگار بخش جهانی بی بی سی آنگاه 
که به او می گوید گزارش ها و آمار های رســمی حکایت از بی توجهی 
و نقض حقوق بشــر و کشتار شهروندان یمنی دارد با پرخاش پاسخ می 
دهد"ما اساســا با این گونه آمار ها مشکل داشته و آنها را قبول نداریم".

عربســتان در ســوریه ،عراق لبنان، یمن و قطر،آن مداخالت ویرانگررا 
ترتیب داده و ساماندهی می کند. اما می گوید "این حق ما است". نه در 
حد وزیر خارجه آلمان،البته می توانیم نبینیم و نگوییم و مانع نشــویم و 
سوداگرانه با موضو ع کنار بیاییم واتحادیه عرب هم براین وضع شرم آور 
صحه بگذارد.ولی لطفا پایتخت های اروپایی از زیر بار عواقب آتی این بی 
مسئولیتی ها شــانه خالی نکنند . تکلیف واشنگتن روشن است ولی در 
ذهن رهبران و تصمیمات پایتخت های اروپایی چه می گذرد که سعودی 
ها توانســته اند همه را گروگان امنیتی و اسیر پول خود کنند؟ شرم آور! 
این یک واقعیت تلخ است. اما آیا با چنین واقعیت تلخی قرار است زندگی 
و با تبعات آن کنار بیاییم!؟.خدای من باورکردنی نیســت.یک تحلیل گر 
ارشد سیاست خارجی عرب مقیم پاریس که برای روزنامه فرا منطقه یی 
القبس چاپ کویت مطلب می نویسد می گوید"من فکر میکنم اقدامات 
عربستان در حال تبدیل شدن به یک متد تجاری - امنیتی دائمی خطر 
ناک در منطقه پرالتهاب خاورمیانه است. البته تا آنجا که به ریاض مربوط 
می شود رفتارآنها شاید قابل کنترل باشد - که ظاهرا نیست. اما مشکل 
اصلی این است که سعودی ها مترصدند حداقل سایر متحدان در شورای 
همکاری خلیج فارس را شریک خود در ماجراجویی هایشان کنند".او در 
پاســخ به این ســوال که با توجه به بحران قطر فکر می کند دولت های 
کویت و عمان تســلیم ریاض شوند؟" می گوید "قطر که نشد عواقبش 
را دید.در مورد عمان بعید می دانم.آنها هم مثل قطرمحکم بوده و لقمه 
قابل هضمی نیست . در باره کویت پاسخ روشنی نمی توان داد. جهت تیز 
سیاست ریاض علیه تهران، کار کویتی ها و رابطه شان با ایران رامشکل 
کرده اســت. کویت البته منتقد جدی دولت ایران هست. اما ترجیح می 
دهد خود را در همان چارچوب اعتراض های سیاسی محدود نگه دارد . 
در موضوع ایران نگاه شــیخ صباح خالد احمد وزیر خارجه کویت به نگاه 

یوسف بن علوی بسیار نزدیک است تا عادل جبیر".
تا آنجا که به مخاطرات استراتژیک پیش روی خلیج فارس و خاورمیانه 
عربی مربوط می شــود دیدگاه های این روزنامــه نگار عرب تا حدود 
زیادی منعکس کننده واقعیت اســت.در واقع مــا در برابر دو مخاطره 
متناقض قرار داریم که مشخص نیست دو سر آن را چگونه می توان به 
هم نزدیک و تحلیل کرد. از یک سو عربستان تصور میکند حد وسیعی 
از مخاطــرات که خود عامل و موجد آن بوده را می تواندبا مشــارکت 
همپیمانانش در شــورای همکاری و اتحادیه عــرب مدیریت کند .به 
همین دلیل فشار زیادی روی آنها وارد می آورد . از سوی دیگر همین 
مخاطرات ســبب نگرانی تضمین های حاکمیتی در کویت و عمان و یا 
لبنان مانند قطر شده است. رهبران این کشور ها در یک رودر بایستی 
تمام عیار ، نمی دانند در کدام ســوی ماجرا قرار بگیرند که از تیغ تیز 
سعودی ها در امان بمانند . همراهی با ریاض شرایطی ناپایدار و نسبتا 
جنگی را به آنها تحمیل خواهد کرد. متقابال عدم همراهی هم بســیار 
پرهزینه خواهد بود . وضعیت متناقض برای آنها در همین نکته دوسویه 
رابطه با عربســتان و زیاده خواهی معطوف بــه گروگانگیری امنیت و 
حاکمیت کشورهای کوچک شــورای همکاری است.هفته گذشته در 
واشــنگتن شــیخ محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر در انتقادی 
آشــکار از وضعیت منطقه تصریح کرد"ما شــاهد رهبری بی مالحظه 
و بی مسئولیتی هستیم که ســعی دارد کشور های دیگر را به اطاعت 
محض خود وادار کند. چیزی که شــش مــاه پیش در قطر اتفاق افتاد 
اکنون در لبنان در حال وقوع اســت وآن تالش برای وادار کردن کشور 
های کوچک تر به تسلیم شدن است". آیا پروژه خونین و یکسان سازی 
آســفالت گونه سیاست و حاکمیت در شــورای همکاری خلیج فارس 
توســط ریاض در جریان است؟با نگرانی شــاید!. اتحادیه عرب که روز 
یکشنبه این پروژه را تایید وصورتحساب آن را فورا برای رهبران ریاض 
صادر کرد. آنها هم اعالم کردند "نگران نباشــید . پول و هزینه اش با 
ما،ابدا مشکلی نیست!؟". بسیار خب!ظاهرا همه چیز درست به نظر می 
رســد ،اما در این پروژه ویرانگر لطفا ایــران را مقصر جلوه نداده و پای 

تهران را به میان نکشید.
matinmos@gmail.com

 هشدار درباره اردوغان ایجاد تفرقه
 در کشورهای اسالمی

رییس جمهور ترکیــه: غرب با حمایت از گروه های تروریســتی 
درصدد ایجاد نوعی استعمار نوین در کشورهای اسالمی است.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما؛ رییس جمهوری ترکیه در 
نشست وزیران اقتصادی سازمان همکاری های اسالمی در استانبول 
درباره تالش غرب برای ایجاد تفرقه و تجزیه در کشورهای اسالمی 
هشدار داد.رجب طیب اردوغان گفت : غرب با حمایت از گروههای 
تروریستی درصدد ایجاد نوعی استعمار نوین در کشور های اسالمی 
است. وی این سخنان را پیش از عزیمت به سوچی محل برگزاری 
نشســت ســه جانبه ایران ، روســیه و ترکیه مطرح کرد. رییس 
جمهوری ترکیه تصریح کرد ســازمانهای سرمایه داری غربی برای 
دستیابی به مطامع خود در کشــورهای اسالمی تفرقه و درگیری 
به راه انداخته و بیماریهای چند دهه داخلی خود را به کشــورهای 
اســالمی صادر می کنند. اردوغان از کشورهای اسالمی خواست با 
وحدت و همدلی این توطئه ها را خنثی کنند. رئیس جمهور ترکیه 
تاکیــد کرد نمی توان در برابر اســتفاده از قاتالن به عنوان ابزاری 
برای نفرت انگیزی علیه اســالم ساکت نشســت. وی پرسید چه 
کسی از میلیاردها دالری که کشورهای اسالمی برای خرید سالح 
از غرب پرداخت می کنند، سود می برد؟ اردوغان گفت چه کسی 
از دشمنی برادران با یکدیگر و تالش برای تجزیه دوباره کشورهای 

ما از طریق ایجاد مرزهای ساختگی، سود می برد؟

سرمقاله

 تکذیب میانجی گری تونس
ـ  ریاض   میان تهران 

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای روزنامه کویتی 
مبنی بر درخواست ایران از تونس برای میانجی گری 

میان تهران و ریاض را رد کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش 
خبرنــگاران در خصــوص ادعــای روزنامه کویتی 
الجریــده گفت: ایــران درخواســتی از تونس برای 
میانجی گری میان ایران و عربســتان نداشته و این 
خبر تکذیب می شــود.یک روزنامــه کویتی مدعی 
شده اســت که وزیر خارجه کشورمان در پیامی به 
وزیر خارجه تونس از وی خواســته تا میان ایران و 

عربستان میانجی گری کند.

انهدام باند جعل عنوان وزارت 
اطالعات و دفتر مقام  معظم  رهبری 

وزارت اطالعــات اعالم کرد: باند جعل عنوان وزارت 
اطالعات و دفتر مقام معظم رهبری منهدم شد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت اطالعات، با تالش 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( در ستاد وزارتی و 
اداره کل اطالعات استان سیستان و بلوچستان یک 
باند کالهبــرداری که از طریق جعــل عنوان دفتر 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و این وزارتخانه 
اقدام به اخاذی می نمود متالشــی و سرکرده اصلی 
این باند که مــاه ها متواری بود با هماهنگی مرجع 
قضایی در تهران دستگیر گردید.سرکرده این باند به 
هویت میالد با اجیر کــردن چند نفر و ارایه کارت 
هــای صوری ضمن معرفی خود بــه عنوان کارمند 
وزارت اطالعات و وابسته به بیت مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و دادن وعده های مختلف به افراد ، 
از بیش از 50 نفر صدها میلیون تومان در 15 استان 
کشــور کالهبرداری کرده اســت.وزارت اطالعات 
همچنین به جاعلیــن عناوین این وزارتخانه و دفتر 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( هشــدار داد که 
با ایــن قبیل پرونده ها بدون هیچگونه مماشــاتی 
همچون یک مورد امنیتی برخورد خواهد کرد.وزارت 
اطالعات ضمن تشکر از همراهی دستگاه قضایی و 
خصوصاً دادستان شهرستان زاهدان در پیگیری این 
پرونده از مردم خواست تا هر گونه شکایت از وی و 
یا سوءاســتفاده از عنوان این وزارتخانه و دفتر مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( را فوراً به شــماره ی 

11۳ )ستادخبری وزارت اطالعات( گزارش نمایند.

تلگرام فیلتر نمی شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مزیت استفاده 
از پیام رسان های داخلی این است که اگر در فعالیت 
نرم افزارهای خارجی به هر دلیلی محدودیتی اعمال 

شد، در فعالیت آن ها اختالل ایجاد نشود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســید ابوالحســن 
فیروزآبادی گفت: کاربران فضای مجازی از پیام رسان 
های داخلی استفاده کنند و فعال مسدود کردن پیام 
رسان های خارجی در دستور کار نیست؛ همه کانال ها 
و شبکه هایی که به طور غیر رسمی با بهره گیری از 
نرم افزارهای خارجی در کشــور  فعال هستند، حتما 
در کنار آن، از  شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
داخلی نیز اســتفاده کنند.دبیر شورای عالی فضای 
مجازی  با بیان اینکه اخیرا جلســه ای با وزیر  آموزش 
و پرورش داشــتیم، افزود: در این جلسه مقرر شد تا 
این وزارتخانه برنامه استفاده از پیام رسان های داخلی 
در مدارس را به طور جدی پیگیری کند.فیروزآبادی 
 خاطرنشــان کرد: تبیین این برنامه به دلیل آن است 
که تا حد امکان از اثرهای منفی فعالیت دانش آموزان 
در فضای مجازی کاســته شــود. دبیر شورای عالی 
فضای مجازی  با اشــاره به اینکــه در فضای مجازی 
بخشــی از کار بر عهده وزارت آمــوزش و پرورش و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، افزود: مسئولیت 
کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه در فضای مجازی 

نیز به عهده قوه قضائیه است.

خبر

د          اوري با گمان بر افراد           مورد           
اطمينان، د          ور از عد          الت است.
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اوقات شرعی

حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تاکیــد بر اینکه 
جمهوری اسالمی در همه موارد بر دشمن پیروز 
شده است، بیان داشــتند: جوانان مؤمن با نابود 
 کردن داعش امریکای مستکبر را به زانو درآوردند . 
به گزارش زمان به نقل تسنیم،  حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی دیروز در 
دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور، بسیج 
را پدیــده ای کم نظیر، گره گشــا و از افتخارات 
امــام راحل)ره( خواندند و با تأکید بر گســترش 
روحیه بســیجی بــه معنای »انگیزه و شــوق و 
تالش برای تحقق اهداف انقالب و ســربلندی و 
پیشــرفت ایران«، افزودند: دشمن خصومت خود 
را از هر طرف تشــدید کرده تا مقاومت برخاسته 
از تفکر انقالبی و اسالمی را در منطقه نابود کند 
اما جوانان و مردان مؤمن و پراســتقامت، با دفع 
غده سرطانی تکفیری داعش، دشمنان را به زانو 
در آوردنــد و مفهوم ما می توانیم را بار دیگر برای 

همه اثبات کردند.
رهبر انقالب اسالمی بسیج را به معنای گردآوری 
و استفاده از ظرفیت آحاد مردم و نیروی انسانی 
فعال، مجاهد و مبتکر خواندند و با تأکید بر اینکه 
اگر انقالب اســالمی، بسیج را نداشت، با نقیصه و 
خأل بزرگی مواجه بود، افزودند: سازمان مقاومت 
بســیج به عنوان یک مجموعه کارآمد، نمادی از 
بسیج عمومی مردمی است که وظایف حساس و 
مهمــی برعهده دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به »سخن نو« انقالب اسالمی برای بشریت 
گفتند: ســخن نو انقالب اســالمی ایــن بود که 
جوامع انسانی می توانند به پیشرفت های مادی و 
علمی دست یابند و همزمان رضایت پروردگار را 
کسب و ارزشهای الهی را حفظ کنند.رهبر انقالب 
اســالمی خاطرنشان کردند: تحقق چنین جامعه 
ای و دســتیابی به پیشــرفتهای مادی و اهداف 
واالی معنوی، نیازمند بایدها و نبایدهایی اســت 
که »بی عدالتی، استبداد، فاصله طبقاتی و فساد 
عملی و فکری و غرق شدن در شهوات« از نبایدها 
و »اخالص، احســاس وظیفه، تالش و مجاهدت، 
کار، و جلب رضایت خدا« از بایدها، است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: آن ساختار و قالبی که 
توانست مجموعه بایدها و نبایدها را در خود جمع 
کند، نظام جمهوری اســالمی بود.ایشان گفتند: 
جمهوری اسالمی، با کمک و هدایت پروردگار و 
با بیداری و هوشیاری امام راحل و مجاهدت ملت 
توانست اسالم مورد آرزوی مسلمانان را در قالب 
یک نظام سیاســی محقق کندو پایه اولیه را بنا 
نهد.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: البته 
این نظام سیاسی تا رسیدن به اهداف واالی خود 
فاصله زیادی دارد ولی دستیابی به این اهداف با 
در صحنه بودن و تکیه بر نیروی انسانی مصمم و 

بااراده امکان پذیر است.
ایشــان تأکید کردند: اگر آحاد نیروی انســانی، 
حرکت، هدف و شیوه بســیج را مبنای تالش و 
فعالیت خود در میدانهای مختلف، قرار دهند، در 
واقع همه آحاد کشور بسیجی هستند.رهبر انقالب 
اســالمی افزودند: وظیفه اصلــی نیروی مقاومت 
بسیج این اســت که با هماهنگ سازی ظرفیت 
ها، اراده ها و ابتکارهای مردم بویژه جوانان، برای 
رســیدن به اهداف واالی جمهوری اسالمی، هم 
افزایی ایجاد کند تا شاهد یک حرکت سازندگی 
و تولید و پیشــرفت از جانب میلیونها نفر از آحاد 

مردم، در بخشهای مختلف باشیم.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان با 
اشــاره به ادامه بی وقفه توطئه های دشمنان، از 
کســانی که از بازگو شدن و تکرار عنوان دشمن 
ناراحت می شــوند، انتقاد کردند و افزودند: این 
افراد غافل متوجه نیســتند که اگر دشمن مجال 
بیابــد در وارد کردن ضربه هیــچ تأملی نخواهد 
کــرد، بنابراین بر اســاس یک اصــل عقالنی و 
جاودانه نباید عملی، ســخنی و یا حالتی از خود 
نشان داد که دشمن را به توهم ضعف در صفوف 
ایرانیــان بیندازد و او را به ضربــه زدن و اعمال 
خصومت تشویق کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اســتناد به آیات قرآن کریم، ایستادگی در راه 
خــدا را، هم موجب ثواب اخروی و هم باعث اجر 
دنیوی یعنی عزت و اقتدار و پیشــرفت دانستند 
و افزودند: جمهوری اســالمی ۳8 ســال است با 
خصومتهای استکبار و صهیونیزم و ارتجاع درگیر 
بوده اما امروز صدها و یا شاید هزاران برابر، از اول 
انقالب پیشرفته تر و مقتدرتر است و این، معنای 
پاداش دنیوِی ایســتادگی و استقامت است.رهبر 
انقالب اسالمی، تحلیل درست از واقعیات کشور 
را ضروری خواندند و خاطرنشــان کردند: نباید با 
نگاه به برخی بی اعتقادی و بی اعتنایی ها، انقالب 
و نظام اسالمی را ضعیف شده تصور کرد چرا که 

از اول انقالب این مسائل وجود داشته است ضمن 
اینکه حرکت زیبا، شیوا و مبارک جوانان مؤمن، 
واقعیتی اســت که از همیشه، درخشان تر است.
ایشان، اثرگذاری نســل جوان و مؤمن کشور در 
منطقه را با وجود ندیــدن و درک نکردن دوران 
انقــالب و امام و دفاع مقدس، از معجزات انقالب 
اسالمی خواندند و خاطرنشان کردند: شما جوانان 
توانسته اید امریکای مستکبر را به زانو درآورید و 

شکست دهید.
رهبر انقالب اسالمی عامل حقیقی نابودی و دفع 
غده سرطانی داعش را روحیه و احساس بسیجی 
خواندند و افزودند: دشمنان سعی کردند بوسیله 
این گروه تکفیری غیرانســانی، حادثه ای را علیه 
جریان مقاومت بوجود آورنــد اما جوانان مؤمن، 
با شــوق و انگیزه وارد میدان مجاهدت شدند و 
دشمن را به زانو درآوردند.رهبر انقالب اسالمی با 
انتقاد از کسانی که با خواندن آیه یأس، مالحظه 
و رودربایستی در مقابل قدرتها را تبلیغ می کنند، 
افزودند: چند توطئه پی در پی امریکا، صهیونیزم 
و ارتجاع در منطقه با اقتدار جمهوری اســالمی 
خنثی شد که یکی از آنها نابودی داعش بود، آیا 

این اثبات »ما می توانیم« نیست؟
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، نابودی این گروه 
تکفیرِی غیرانســانی را با همت جوانان و مردان 
مؤمن و تالش کسانی که مقاومت را قبول دارند 
کاری بســیار بزرگ برشــمردند و افزودند: در 
برخی از کشــورهای همسایه نیز باور به توانایی 
در نابــود کردن داعش وجود نداشــت اما وقتی 
به میدان وارد شــدند پیروزی را به چشم دیدند 
و پیام انقالب اسالمی یعنی ما می توانیم را باور 
کردند ضمن اینکه انقالب نیز نشان داد پیامهای 
بدیع و راهگشــای خــود را اینگونه و در عرصه 
عمل به افکار ملتها می رســاند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، روحیه بسیجی یعنی انگیزه و شوق و 
تالش را نیاز همه عرصه های علمی، اقتصادی، 

صنعتی و فرهنگی دانستند و افزودند: میلیونها 
نفر در سراسر کشور عضو سازمان بسیج نیستند 
اما بالقوه بسیجی اند که باید از این ظرفیت فوق 
العاده برای انجام دادن کارهای فراوان در عرصه 
های مختلف اســتفاده کرد.ایشان حفظ بسیج 
را در گــرو حفظ خصوصیات معتبر بســیج از 
جمله »بصیرت« و »دشــمن شناسی« دانستند 
و افزودنــد: جوانــان باید بــا درک ترفندهای 
مختلف دشمن در زمینه های فردی، خانوادگی 
و اجتماعی، این شــیوه ها را خنثی کنند.رهبر 
انقالب اســالمی، ناامید کــردن جوانان و القای 
»ما نمی توانیم« را از شیوه های مهم بیگانگان 
خواندند و افزودند: متأســفانه عده ای در داخل، 
بلندگوی دشمن شــده اند و نمونه های فراوان 
اثبات عینی توانایی های ملت و نظام  را نادیده 
می گیرند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، »سرنگون 
کردن نظام مستبد و وابسته پادشاهی«، »ایجاد 
عوامل و عناصر پیشرفت و اقتدار نظام اسالمی« 
و »توانایی نفوذ در افکار و اندیشــه های ملتها« 
را از جمله نمونه های فراوان توانایی ملت ایران 
برشــمردند و افزودند: از این پس نیز به توفیق 
الهی، انقالب اســالمی با تکیه بر نسل جوان و 
مؤمن، حرکت در مسیر تحقق همه اهداف خود 

را ادامه خواهد داد.
ایشــان، تجربه های مکرر و عینی ملت ایران را 
در عرصه »ما می توانیم« خاطرنشــان کردند و 
افزودند: »ما می توانیم« مفهومی صرفاً اعتقادی 
نیســت بلکه ملت ایران بارها به چشم خود و با 
همه وجود، آن را مشــاهده و درک کرده اســت.
رهبر انقالب اســالمی، مجاهــدت و ثبات قدم 
را از واجــب تریــن و مهمترین لــوازم و عوامل 
پیشرفت خواندند و افزودند: باید درون خودتان، 
محیط پیرامون و عناصر مرتبط را ثابت قدم نگه 
دارید تا وعده پیروزی خدا محقق شــود.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اهداف انقالب در 
زمینه هــای مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی، 
سیاسی و فرهنگی تأکید کردند: به لطف پروردگار 
ایــران عزیز در آینده ای نــه چندان دور به همه 
این اهداف خواهد رســید و نسل جوان معضالت 
اقتصادی را حل، پیشرفتهای علمی را مضاعف و 
مفاهیم و محتوای فرهنگی و قرآنی را در جامعه 
محقق خواهد کرد.رهبر انقالب اسالمی بار دیگر 
هوشــیاری در مقابل دشمنان را توصیه کردند و 
افزودند: نیروهــای مبتکر و مؤمن، برای ترفندها 
و شــیوه های جدید دشــمنان آماده باشند و با 
پیشگیری و پاسخ مناسب، به وظایف خود عمل 
کنند.ایشان در پایان سخنانشان گفتند: از خداوند 
متعال مسألت می کنیم ارواح طیبه شهدای عزیز 
را که در عراق و سوریه مؤمنانه وارد میدان شدند، 

با اولیاء خود محشور فرماید.

رهبر معظم انقالب:

شکست دادن آمریکا معجزه انقالب اسالمی است

 موافقت مجلس اب طرح 
لغو تعطییل 6 آذر

 رسلشکر جعفری: جنگ جدید به محو
 رژیم هصیونیسیت منجر یم شود

 مراقب دستاوردهای
 پیروزی بر داعش ابشیم

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با یک فوریت 
طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی 
تعطیلی روز هشتم ربیع االول از فهرست تعطیالت 

رسمی کشور حذف می شود.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، یک فوریت طرح 
اصالح تعطیالت رسمی در دستور کار جلسه علنی 
دیروز مجلــس قرار گرفت که نماینــدگان با 1۳4 
رای موافــق، 28 رای مخالف و چهار رای ممتنع از 
مجموع 1۹7 نماینده حاضــر با آن موافقت کردند.
علی مطهــری به عنوان طراح این طرح، اظهار کرد: 
بنا بود این طرح با قید دو فوریت مطرح شود چرا که 
می خواستیم به تعطیلی هشتم ربیع امسال برسد اما 
فرصت طرح آن در جلســات گذشته ایجاد نشد.وی 
افزود: این طرح در مجلس نهم مطرح شد و به نحوی 
در الیحه احکام دائمی برنامه های توســعه گنجانده 
شد و به دلیل قولی که برخی دوستان ما داده بودند 
بدون هرگونه تناســبی در این الیحه گنجانده شد و 
در مجلس به نحوی تصویب شد اما شورای نگهبان 
با آن مخالفت کرد و گفت که بار مالی دارد. مجددا 
به دولت فشــار آوردند و رییس جمهــور را مجبور 
کردند نامــه بدهد که بار مالــی را تقبل می کنیم. 
شــورای نگهبان مجددا بــه آن ایــراد گرفت و به 
مجلس دهم ارجاع شــد که اجازه صحبت مخالف و 
موافق داده نشــد و به نحوی مصوب تلقی شد.نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تعطیلی 
سالروز شهادت امام حسن عسگری )ع( و آغاز امامت 
حضرت ولیعصر )عج( مشکالتی ایجاد می کند، گفت: 
این طرح به هیچ وجه جنبه سیاســی یا فراکسیونی 
ندارد و همه فراکسیون ها آن را امضا کردند چرا که 
مصلحت کشــور و جایگاه مجلس را در نظر گرفتیم 
و معتقدیم این موضوع موجب وهن مجلس اســت.

مطهری خاطرنشان کرد: روشن نیست که مردم باید 
در این مناسبت عزاداری کنند یا شادی، ضمن اینکه 
فلسفه تعطیلی بزرگداشت مناسبت است اما آیا ما با 
تعطیلی این مناسبت می توانیم آن را بزرگ بداریم یا 
اینکه اگر ادارات دایر باشند و مطبوعات منتشر شوند 

می شود این کار را انجام داد. 

 معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: یکی از 
دســتاوردهای پیروزی بر گروه تروریســتی 

داعش، اتحاد دولت ها و ملت های منطقه بود.
به گــزارش زمــان به نقل ازایســنا، اســحاق 
جهانگیری دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت 
با تبریک پیروزی جبهه مقاومت بر داعش اظهار 
کرد: الزم است که پیروزی بزرگ جریان مقاومت 
و ملت هــا و دولت های منطقــه خصوصا دولت، 
مردم و نیروهای مســلح عراق و سوریه و دولت 
و ملت ایران و ســایر مسلمانانی که در مبارزه با 
گروه های تروریستی فعال بودند را تبریک بگویم.
وی در ادامــه گفت: این پیروزی را همچنین به 
خدمــت رهبر انقالب که با درایت، تیزهوشــی 
و آینده نگری از ابتدا بــرای مقابله با گروه های 
تروریستی همه نیروها را بســیج کرده بودند و 
همچنین ملت ایران تبریک می گویم.معاون اول 
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه هدف آمریکا و 
سایر کشــورهایی که گروه های تروریستی را به 
وجود آوردند این است که منطقه مهم وحساس 
خاورمیانه در تنش باشــد، خاطر نشــان کرد: 
دشمن می خواهد کشورهای منطقه که از منابع 
عظیم انرژی برخوردارنــد، نتوانند از این منابع 
برای پیشرفت خود اســتفاده کنند. آنها دنبال 
ایجاد اختالف چه میان شیعه و سنی و چه میان 
کشورهای منطقه هســتند تا فرصت توسعه از 
کشورهای منطقه گرفته شود.جهانگیری با بیان 
اینکه ایران با آگاهــی کامل در کنار دولت های 
منطقه قرار گرفت، تصریح کرد: قرار بود داعش 
در ســوریه و عراق حکومت تشکیل دهد، اما در 
یک مبارزه طوالنی شــش ساله داعش به پایان 
خود رســید. در این بین نقش نیروهای مردمی 
مدافعان حرم و شهدای بزرگوار ملت های منطقه 
و ایران برای شکســت داعش بسیار کارساز بود.
وی تاکیــد کرد: برادر بســیار عزیز و بزرگوار ما 
سردار قاسم سلیمانی که یکی از افتخارات بزرگ 
ملت ایران و جهان اسالم است نیز نقش کلیدی 

و تعیین کننده داشت. 

هر جنگ جدید به محو رژیم صهیونیستی 
از جغرافیای عالم منجر خواهد شد.فرمانده 
سپاه با بیان اینکه امروز موازنه قوا به نفع 
مســلمانان آزاده تغییر کرده است، گفت: 
هر جنگ جدید به محو رژیم صهیونیستی 

از جغرافیای عالم منجر خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز، سردار 
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در دیدار 
دیــروز بســیجیان با حضــرت آیت اهلل 
انقالب اســالمی،  خامنه ای رهبر معظم 
طی ســخنانی اظهار داشــت: در طلیعه 
ماه پربرکت ربیــع االول، خدای بزرگ را 
برای توفیق زیارت ولی امر مسلمین، آن 
قامت برافراشــته و هدایتگر عطر غیبت 
جعفری  شکرگزاریم.سرلشــکر  کبــری 
افزود: مالقات با شــما، همواره تشنگان 
حقیقت و جوینــدگان عدالت و حافظان 
حریم الهی را ســیراب می ســازد این بار 
هم ما برای دریافت بیشــتر حقیقت، از 
چشم سار فضیلت ها به دیدارتان آمده ایم 
و اینجانب به نمایندگی از آحاد بسیجیان 
و جمع حاضــر،  از این عنایــت و لطف 
موال و مقتدایمان صمیمانه سپاسگزاری 
می کنم. وی ادامــه داد: همانگونه که در 
اندیشه نورانی حضرت امام)ره( پیش بینی 
می شــد، انقالب مبارک اسالمی در حال 
اســت.  فتح ســنگرهای کلیدی جهان 
انقالب بزرگ اســالمی به برکت الهامات 
حکیمانه  هدایت هــای  و  حیات بخــش 
حضرتعالی، نــه تنها تمرکــز راهبردی 
دشمن بر قلب جهان اسالم را فروپاشانده، 
بلکــه در حــال تعقیــب دشــمنان در 
جبهه های وســیع و در ابعاد مختلف این 
نبرد بین حق و باطل اســت. فرمانده کل 
سپاه تصریح کرد: شعاع نفوذ این انقالب، 
از مســیر قلب ها در حال بازیابی تمدن و 
هویت اسالمی مسلمانان است و موازنه قوا 
به نفع مسلمانان آزاده تغییر کرده است.
سرلشــکر جعفری گفت: به حاشیه رانده 
شدن آمریکا در تحوالت سیاسی و امنیتی 
تکفیری های  روال شــتاب دار  منطقــه، 
رژیم های عنکبوتی  واماندگی  تروریست، 
و وابســته، از نوع صهیونیستی و مرتجع 
عربی آن در منطقه، نشــانگرهای دقیقی 

از متالشی شــدن نظام ظالمانه استکبار 
به محوریت آمریکا در جهان اسالم است. 
فرمانده کل ســپاه خاطرنشان کرد: امروز 
دوست و دشمن ظرفیت های بازدارندگی 
انقالب اســالمی را باور کرده اند و خوب 
می داننــد دیگر رژیم صهیونیســتی یک 
تهدید نیست و نه تنها اندازه یک تهدید 
معتبر را ندارد، بلکــه کوچک ترین خطا 
برایــش آخریــن خطاســت و هر جنگ 
جدیدی به محو ایــن رژیم از جغرافیای 
سیاسی عالم منجر خواهد شد. سرلشکر 
جعفری افزود: عامل اصلی شکســت های 
نظــام ســلطه و پیشــروندگی انقــالب 
اســالمی، سرمایه عظیمی اســت به نام 
بسیج که در موقعیت خطیر فعلی ابعادی 
جهانی یافته و در حال گســترش خود و 
عمق بخشــی به انقالب عظیم اســالمی 
اســت. وی اظهار داشــت: امروز بســیج 
مردمی در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
با بســیج مردمی در سوریه و در عراق به 
هم گره خورده اند و اتحادی نانوشــته به 
ادامه داد:  آورده اند.فرمانده ســپاه  وجود 
مرزهــای جغرافیایی، جای خــود را به 
مرزهای اعتقــادی و انقالبی داده اند. این 
روند سطحی یکپارچه از قدرت عظیمی 
را ایجاد کرده که هیچ سیســتم تهاجمی 
قادر نخواهد بــود در الیه های عمیق این 
قدرت واقعی مســتحکم و شکست ناپذیر 
نفوذ نماید.سرلشکر جعفری گفت: بسیج 
برای پیشگام ماندن در نظم جدید انقالب 
اســالمی و عمل به هنگام و متناســب با 
رشــد انقالب و پیچیده شدن تهدیدات، 
ضمن بازشناســی نقاط قــوت و ضعف 
خود اعتالی بســیج در عرصه های مورد 
نیاز انقالب اســالمی را از سال گذشته با 
تدبیر حضرتعالی، برای نوسازی ساختارها، 
روش ها، سیاست ها و برنامه های عمده در 
دســتور کار قرار داده است. وی افزود: از 
ایــن رو اولویت های کنونی بســیج غلبه 
بر مشــکالتی اســت که مردم از آن رنج 
می برند ستاد تخصصی بسیح مستضعفین 
به همــراه ۳1 ســتاد اســتانی در کنار 
اندیشــه ورز خــود منظومه  هیأت های 
مبارک بــرای کمک به تحقق اســالمی 

فراهم ساخته اند.

را به زانو درآوردند
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 بازگشت حریری به لبنان
 خاتمه بحران یا سناریوی جدید 

*محمدرضا طالجوران
سعد حریری 2 هفته بعد از استعفای جنجالی وارد بیروت شد تا در مراسم 
عید استقالل لبنان شرکت کند؛ محافل سیاسی لبنان در مدت اقامت وی 
درصدد رمزگشایی از جعبه سیاه استعفای نابهنگام وی در ریاض هستند.
ســعد حریری وارد بیروت شد تا در مراســم عید استقالل لبنان شرکت 
کند. هنوز هیچ خبری از مدت اقامت وی در لبنان منتشــر نشده است اما 
محافل سیاسی لبنان در مدت اقامت وی درصدد رمزگشایی از جعبه سیاه 
استعفای نابهنگام وی در ریاض هستند.سعد حریری درحالی وارد بیروت 
شد که خانواده وی همچنان در ریاض اقامت دارند همراهانی که در ریاض 
به پاشــنه آشیل حریری و اهرم فشار سعودی ها بر حریری تبدیل شدند.
حاال چشــم ها به حریری اســت، آیا او قادر به افشــای اسرار پشت پرده 
اســتعفای نابهنگامش در ریاض خواهد بود؟ واقعیت این است که هراس 
از ترور شــدن آنچنان بر جان روح و روان حریری مســتولی شده که هم 
اکنون به یاران نزدیک خود هم بی اعتماد شــده است چراکه در بزنگاه ها 
به راحتی از او عبور می کنند. لذا بعید به نظر می رسد از مواضعی که در 
متن اســتعفانامه خود قرائت کرد عدول کند.سعودی ها به اندازه کافی از 
ابزار الزم برای ترور حریری در بیــروت برخوردارند تا هم حریری را ترور 
کنند و هم با متهم کردن حزب اهلل از منافع سیاســی آن بهره مند شوند.
ذکر خاطره قتل ماجدالماجد عامل انفجار سفارت ایران در بیمارستان بعد 
از عیادت کنســول سفارت عربســتان در بیروت بیش از پیش حریری را 
هراســان کرده است.اما چه شد که ریاض حاضربه پذیرش خروج حریری 
از عربســتان شد؟برای پاســخ به این پرسش باید کمی به عقب برگردیم، 
وقتی که بن ســلمان به وسلیه نیروهای شرکت "بالک واتر" به بازداشت 
دسته جمعی شــاهزادگان میلیاردر سعودی اقدام کرد اقدامی تخیلی که 
تهیه کنندگان هالیوودی هم ســاخت فیلــم آن را به دلیل تخیلی بودن 
غیرممکن می دانند. این اقدام بن ســلمان در تصفیه خاندان آل سعود با 
هدف نزدیک شدن به تخت پادشاهی بود،اقدامی که هرچند با حمایت کاخ 
سفید همراه بود اما با گذشت زمان و درز اخبار از شکنجه و آزار روحی و 
روانی بازداشت شدگان کم کم کشورهای مختلف را وادار به موضع گیری 
کرد و صداهای مخالف حتی در درون هیأت حاکمه امریکا نیز بلند شــد. 
ضمن اینکه ربایش سعد حریری به عنوان نخست وزیر یک کشور ازجانب 
ریاض و شکست تالش ریاض برای طبیعی جلوه دادن اقامت اجباری وی 
در ریاض، مقامات ســعودی را وادار کرد تا حریری را با شــرایطی که ذکر 
شد راهی فرانسه کنند، حریری بعد از پاریس به قاهره رفت و بعد از دیدار 
با السیســی رئیس جمهو مصر راهی بیروت شد تا در مراسم عید استقالل 

کشورش شرکت کند.
حاال سوال این است که چشم انداز آتی لبنان چیست؟

در شــرایط کنونی تالش های عربســتان برای شعله ور کردن آتش فتنه 
طایفه ای در لبنان در ســایه وحدت لبنانی ها و مواضع حکیمانه دبیر کل 
حزب اهلل و رئیس جمهور لبنان ناکام مانده اســت اما این به مفهوم عادی 
شــدن شرایط نیست. حریری در حالی از مقام خود در ریاض استعفا کرد 
که گروه های سیاسی با توافق بر سر قانون انتخابات خود را برای برگزاری 
انتخابات پارلمانی آماده می کردند انتخاباتی که جریان غربگرای 14 مارس 
شانس چندانی برای پیروزی ندارد.در چنین شرایطی تنها گزینه پیش رو 
برای فرار از شکست برگزار نشدن انتخابات است وهمین شرایط برگزاری 
انتخابات را با ابهام فراوان مواجه کرده اســت.هدف بعدی سعودی ها که 
علنا آن را اعالم کرده اند حذف حزب اهلل از کابینه لبنان اســت و این به 
مفهوم اعمال فشــار بر گروه های سیاسی همسو برای تشکیل یک کابینه 
تکنوکرات اســت، امری که با توجه به واقعیت میدانی غیرممکن اســت، 
چراکه این کابینه احتماال نخواهد توانســت رای اعتماد پارلمان را کسب 
کند.نکته بعدی فرد مورد نظر برای احراز پست نخست وزیری است ،امروز 
این ســوال مطرح است که آیا سعد حریری بار دیگر برای احراز این پست 
نامزد خواهدشــد یا خیر؟ برخی تحلیلگران امکان ورود مجدد حریری به 
کابینــه را ضعیف می دانند، و بر این باورند که فــردی معتدل می تواند 
کابینه جدید را تشکیل دهد؛ البته اگر فشار سعودی بر گروه های سیاسی 
اجازه دهد،اگر یک حادثه تروریســتی اوضاع را در لبنان منفجر نکند، اگر 
صهیونیست ها دست به اقدامی جنون آمیز نزنند، و صدها اما و اگر دیگر 

که نشان از پیچیدگی های دشوار صحنه شطرنج سیاسی لبنان است...

 آمریکا ۱۳ شرکت چینی و کره شمالی را 
تحریم کرد

آمریکا 1۳ شــرکت چینی و کره شــمالی را به اتهــام کمک به فرار از 
محدودیتهای هســته ای وضع شده علیه پیونگ یانگ و حمایت از این 
کشــور از طریق برقراری روابط تجاری، مورد تحریم قرار داد.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، دولت آمریکا 1۳ شــرکت چینی و کره شمالی را به 
اتهام کمک به فرار از محدودیتهای هســته ای وضع شده علیه پیونگ 
یانگ و حمایت از این کشور از طریق برقراری روابط تجاری، در فهرست 
ســیاه تحریمهای خود قرار داد.این اقدام واشــنگتن یک روز پس از آن 
انجام شد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را در 
فهرست دولتهای حامی تروریســم گنجاند.وضع این تحریمهای جدید 
نشــاندهنده تمرکز دولت ترامپ بر لطمه زدن بــه روابط تجاری میان 
چین و کره شــمالی اســت؛ اقدامی که به زعم مقامات کاخ سفید برای 
وادار ساختن پیونگ یانگ به عقب نشینی از برنامه توسعه موشکی خود 

ضروری است.

گفتگوی پوتین و ترامپ پیرامون عملیات نظامی 
در سوریه

دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعالم کرد که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا 
پیرامون عملیات نظامی علیه تروریستها در سوریه با یکدیگر بطور تلفنی 
گفتگو کردند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین 
اعالم کرد که »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه و »دونالد ترامپ« 
همتای آمریکایی وی روز ســه شنبه در یک تماس تلفنی پیرامون جنبه 
های عاجل بحران سوریه از جمله تکمیل عملیات نظامی علیه تروریستها 

در این کشور با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.

 تبریک نمایندگان مجلس
 به رهبر انقالب 

پیروزی  اسالمی  نمایندگان مجلس شــورای 
جبهه مقاومت را به مقام معظم رهبری، جبهه 
مقاومت و مردم ایران، عراق، ســوریه و لبنان 
تبریک گفتند.به گــزارش زمان به نقل ازمهر، 
در ادامه جلســه علنی دیروز مجلس شــورای 
اســالمی بیانیه ای با امضــای 206 نماینده 
)تمامی حاضران در جلسه( به مناسبت پیروزی 

مقاومت بر نیروهای داعش قرائت شد.

 هشدار میشل عون 
به کشورهای عربی

رئیــس جمهور لبنان ضمــن تأکید بر لزوم 
همــکاری با دولت این کشــور بــرای انجام 
وظایف خود به کشــورهای عربی هشدار داد 
که لبنان را به ســوی آتش ســوق ندهند.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، »میشــل عون« 
رئیس جمهور لبنان اعالم کرد که در شرایط 
فعلی باید با دولت همــکاری کرده و کمک 
کرد تا بتواند دســتاوردهای داشته باشد.وی 
همچنین تأکید کرد که از حریری خواسته تا 
در ارائه استعفای خود شکیبا باشد و فرصتی 
برای مذاکره میان طرف های مختلف ایجاد 
شود که او هم با این پیشنهاد موافقت کرده 
اســت.رئیس جمهور لبنان بر لزوم رایزنی با 
همه شرکای سیاســی در لبنان تأکید کرد 
و گفت که کشــورهای عربی از سوق دادن 
لبنان به ســوی آتش بر حذر باشند.پیشتر 
سعد حریری نخست وزیر لبنان بعد از ورود 
به بیروت اعالم کرد که به درخواست رئیس 
جمهور این کشور ماجرای استعفای خود را 
به تأخیر انداخته اســت.وی بعدتر در جمع 
حامیان خود در »بیت الوسط« محل استقرار 
نخست وزیر در بیروت گفت که من در کنار 
شما هســتم و در خط مقدم دفاع از ثبات و 

عربیت لبنان باقی خواهم ماند.

حمایت5۱کشور آسیایی و اروپایی 
از برجام 

51  نفر از وزیران امور خارجه آســیا و اروپا و 
مقام های عالی رتبــه دیپلماتیک پس از یک 
نشست مشترک در 'نایپیداو' میانمار با صدور 
بیانیــه ای ضمــن اعالم حمایــت از 'برجام'، 
خواســتار اجرای کامل آن از سوی همه طرف 
ها شــدند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ این 
وزیران پس از یک نشســت مشترک از جمله 
بررسی راهکارهای حل بحران کشتار و آوارگی 
پناهندگان میانماری در نایپیداو میانمار، عصر 
سه شنبه بیانیه مشترکی در ۳۳ بند در مورد 
مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی صادر 
کردند.در بند 18 این بیانیه، اعالم شده است: 
وزیران حاضر در این جلسه حمایت خود را از 
توافقنامه برجام که میــان گروه 1+5 به امضا 
رســید و پس از آن نیــز در قطعنامه 22۳1 
ســازمان ملل از آن حمایت شــد، اعالم می 
کنند.ایــن وزیران افزودنــد: همچنین اعضای 
حاضر خواســتار ادامه اجــرای کامل برجام از 

سوی همه طرف های برجام هستند.

یادداشتخبر

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با بیان اینکه 
برخی کشــورهای منطقه، کارخانه تولید داعش 
دارند گفــت: اگر داعش به اهدافش می رســید 

فاجعه بزرگی رخ می داد.
بــه گزارش زمان بــه نقل از صدا وســیما، علی 
شمخانی افزود: اگر داعش به اهدافش دست می 
یافت وضع مسلمانان و ســایر اقلیت های دینی 
در منطقه چگونه بود اوضاع اقتصادی و شــرایط 
زنان در منطقه دیگر چگونه بود. بدون شک وضع 
نابســامانی پیش می آمد اما با درخواست برخی 
کشــورهای منطقه، ما وارد ماجــرا و مانع از این 

فاجعه شدیم.
او ادامــه داد: در اقدامات ما مقابل داعش دو نکته 
حائــز اهمیت بود یکی اینکه مــا گام به گام و بر 
حســب نیاز وارد شــدیم و به مرحله دخالت در 
فرماندهی هم رسیدیم اما حقیقت امنیت که اگر 
از روز اول بــا همه توان وارد می شــدیم صحنه 
را زودتــر رقم می زدیم امــا ورود گام به گام ما 
بدلیل این بود که شبهات سیاسی در کشور بوجود 
نیاید دیگر اینکه ما تجربه جنگی داشتیم که همه 
اینها در کنار هم توان مستشاری را در بکار گیری 
قابلیت های ناشناخته بر جسته کرد.دبیر شورای 
عالــی امنیت ملی گفت: اگر حمایت های غرب و 
برخی کشورهای عربی منطقه از داعش به شکل 
آشکار و مستقیم نبود سریعتر و کم هزینه تر می 
توانستیم آزاد سازی ها را به ارمغان بیاوریم اما از 
این دخالتها سند و فیلم های بسیاری وجود دارد.
شمخانی افزود: در این مبارزات 600 هزار سوری 
کشته شدند و حدود 6 میلیون نفر آواره به جای 
مانده 500 تا 600 میلیارد دالر هزینه بازســازی 
ویرانه های به جا مانده است و اینها همه دستاورد 
افراط گــری بعضی از کشــورهای منطقه و جاه 
طلبی های آنهــا و بکاری گیری هدایت شــده 
تروریسم توســط غرب اســت فقط برای تامین 

امنیت اســرائیل.او افزود: نمی توان نقش پررنگ 
روســها در حوزه سیاسی و مقابله با اقدامات بین 
المللی را که در مورد ســوریه صورت می گرفت 
نادیــده گرفت اما نباید فرامــوش کرد که بحران 
داعش ژانویه 2011 شــروع و روسیه 2015 وارد 
عمل شد در این سال ها ایران و سوریه و مقاومت 
و انرژی های پنهان تنها مدافعان منطقه بودند و 
اهداف تروریست ها در ســاقط سازی بشار اسد 
ناکام ماند.دریابان شــمخانی گفت: رســیدگی و 
مقابله بــا داعش در منطقه یکی از پیچیده ترین 
پرونــده های ما بــود زیرا ناگفته های بســیاری 
داشــته و دارد انچه به عنوان داعش در ســوریه 
بود مربوط به کشورهای غربی بود اما آنچه امروز 
واقعیت دارد داعش از سوی کشورهای آمریکایی 
و اروپایی حذف فیزیکی و جغرافیایی شد.تهدید 
داعش خاتمه نیافته اســت زیرا این تهدیدات به 
ســمت امنیتی شــدن حرکت خواهد کرد یعنی 
اقدامات تروریســتی در داخل کشــورهایی که 
داعش را پدید آوردند و این روند حداقل ۳0 سال 

بطول می انجامد دوم اینکه بسیاری از داعشی ها 
از آمریکای غربی و آســیای میانه هستند که به 
کشورشــان بر خواهند گشت با تجربه تر از قبل 
و حتما ناامنی هایــی ایجاد خواهند کرد.او ادامه 
داد: ما در کشورمان به جز یک حادثه کوچک که 
برای مجلس اتفاق افتاد آســیب دیگری ندیدیم 
البته اقدامات بســیاری با کمک و اطالع رسانی 
مردم در منطقه خفه شد.شمخانی گفت: غربی ها 
معتقدند خاورمیانه نباید بر چالش بماند اگر بدون 
چالــش ماند تمرکز بر روی موضوع اصلی منطقه 
ای جهان عرب و جهان اســالم یعنی فلســطین 
پدید خواهد آمد.من معتقدم برخی کشــورهای 
اطراف مــا کارخانه تولید داعش دارند مثل ایران 
خــودرو که در ایران ماشــین تولید می کند آنها 
هم تروریست می سازند چون معتقدند 70 درصد 
از جمعیت کشورشــان جوان است و حکومت در 
کشــور موروثی و خاندانی اســت و در این کشور 
جوانانی که آزادی سیاســی و فکری و اجتماعی 
ندارند و زنانشان حق رانندگی ندارند و حس می 

کنند برادران فلسطینی شــان در فشار و ناامنی 
بسر می برند دچار سرخوردگی می شوند این سر 
خوردگی را کجا و چگونه باید خالی کنند، اینگونه 
اســت که طالبان و القاعده و داعش ها شکل می 
گیرد.او گفــت: ضمن اینکه در کنار اینها مکتبی 
به نام وهابیت وجود دارد تا زمانی که این تهدید 
و کارخانه تروریســت سازی تعطیل نشود تهدید 
امنیتی پابرجاست.شــمخانی افزود: آمریکایی ها 
چون می دانستند پروژه ی داعش رو به زوال است 
برنامه تداوم و تاکید بر تحریم ایران و جداسازی 
کردســتان عراق را فعال کردنــد که در هر دوی 
آنها شکســت خورد پس تصمیم بــه برهم زدن 
امنیت لبنان داشتند با گرفتن استعفای اجباری 
ســعد حریری در آن هم شکســت خوردند.دبیر 
شورای عالی امنیت ملی گفت: اقدامات آمریکایی 
ها ادامــه دارد اما ظرفیت خنثی ســازی هم در 
مقایســه با قبل قابل قیاس نیست درست است 
که نزدیکی و دوســتی سران عرب با صهیونیست 
ها روبه افزایش اســت اما این نزدیکی هزینه ای 
زلزله آمیز برایشــان دارد.دریابان شمخانی افزود: 
آشکار ســازی این رابطه دوستانه دستاورد کمی 
نیست، این همکاری و دوستی از جنگ ۳۳ روزه 
و جنگ علیه حماس ، در تفکیک فتح و حماس 
و در تحریک صدام برای حمله به ما هم بود.دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی گفت: ســعودی ها در 
دوره های مختلف دســت از تحریکات علیه ایران 
بر نداشتند آنها صدام را حمایت های مالی بسیار 
کردند اما شکست خورد حمله به سفارت ایران در 
مزار شریف توسط طالبانی بود که ازسوی سعودی 
های حمایت شــده بود حمله به سفارت ایران در 
بیروت هم کار ســعودی ها بود فهرست اقدامات 
سعودی ها علیه ایران بسیار گسترده است اما ما 
خویشتن داری کردیم و 6 سال تروریست ها را در 

سوریه تامین مالی و تسلیحاتی کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

برخی کشورهای منطقه، کارخانه تولید داعش دارند

پادشــاه عربستان از بیانیه نشست اخیر وزرای 
خارجه عرب در قاهره حمایت کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کابینه عربستان 
در جلسه روز سه شنبه در کاخ یمامه به ریاست 
ملک سلمان، پادشاه عربســتان بیانیه پایانی 
نشســت فوری وزرای خارجه عرب علیه ایران 
در قاهره که ایران را به حمایت از تروریســم و 
دخالت در امور داخلی کشورهای عربی متهم 
کرده بود، ارزشمند توصیف کرد.در پی حمله 
موشــکی انصاراهلل یمن به فرودگاه بین المللی 
ملک خالد ریاض مقامات ســعودی ایران را به 
دست داشــتن در این حمله متهم کرد و پس 
از آن از وزرای خارجه تمام کشــورهای عربی 
دعوت کردنــد تا به منظور مقابلــه با آن چه 
دخالت های ایران می خواندند نشســتی فوری 
برگزار کنند که این نشســت در مقر اتحادیه 
عرب در قاهره برگزار شد و شرکت کنندگان در 
بیانیه پایانی ادعاهای بی اساس از جمله حمایت 
از تروریسم علیه ایران و حزب اهلل مطرح کردند.
بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت خارجــه 
کشــورمان در واکنش به بیانیه پایانی نشست 

ضدایرانــی قاهــره، گفت: راه حل مشــکالت 
جاری در منطقه که بخــش عمده آن نتیجه 
سیاســت های عقیم عربســتان سعودی است 
صدور بیانیه ای فاقد ارزش نیست، بلکه راه حل 
دست برداشــتن از دنباله روی از سیاست های 
رژیم صهیونیستی است.همچنین دریابان علی 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی در 
رابطه با نشســت قاهره و بیانیه اتحادیه عرب 
علیه ایران گفت: مثل اینکه فلسطین کشوری 
عربی نیست. مگر نباید در بیانیه اتحادیه عرب 
اقدامات علیه فلسطین از سوی آمریکا و اسرائیل 
برجسته شود. همچنین فهرست اقدامات علیه 
ایران برای اولین بار نیست که مطرح می شود 
و ما معتقدیم که اینها فاقد خاصیت است. این 
فهرست نه واقعیت دارد نه در باور مردم منطقه 
تاثیر می گذارد. ما معتقدیم نمی شود با اسرائیل 
روی هم ریخت و علیه ایران که به آشــکار به 
دنبال احقاق حقوق مردم عرب سنی فلسطینی 
در غزه و نقاط دیگر دنیا اســت و حاضر است 
آنها را در دفاع از حقوقشان مسلح کند، اقدامی 

انجام داد.

در نشســت مشترک اعضای کمیسیون امنیت 
 ملی و سیاســت خارجی مجلس با وزیر دفاع ،

مدیــران عامل ســازمان ها و شــرکت های 
وابسته به این وزارتخانه، ضمن بررسی آخرین 
دستاوردهای وزرات دفاع، بر افزایش توان دفاعی 
کشور باتوجه به تهدیدات دشمنان تاکید شد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این نشست 
با خیرمقدم به اعضای کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس و با قدردانی مجدد از 
رای اعتماد باالی مجلس شورای اسالمی به وی 
اظهار داشت: اعتماد باالی نمایندگان محترم، 
پشتوانه ارزشمندی برای ادای تکلیف و پیشبرد 
اهداف، راهبردها و برنامه هــای وزارت دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح است.وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با تحلیلی از تحوالت 
دفاعی منطقه افزود: سیاست دفاعی جمهوری 
اســالمی ایران بازدارندگی است و تحت تأثیر 
هیچ تهدید، تحریم و فشــاری قرار نمی گیرد 
و متناسب با انواع تهدیدات پیش رو و شرایط 
ژئوپلتیکی کشور به پیش می رویم.وی با اشاره 

به اینکه قدرت و توان دفاعی جمهوری اسالمی 
برای هیچ دشــمنی قابل تصور نیست، تصریح 
کرد: اگر امروز آمریکایــی ها همانند برخی از 
مقاطع در 16 ســال گذشــته که بــا وقاحت 
از تهدید نظامــی به عنوان گزینــه روی میز 
ســخن می گفتند و در حال حاضــر دیگر از 
این موضع بی اثر ســخن بــه میان نمی آورند 
به دلیل قدرت جمهوری اســالمی ایران است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین 
گفت:جمهوری اســالمی  ایران به یک قابلیت 
دفاعی راهبردی بسیار باالیی دست یافته است 
تا جائیکه امروز می توانیم انواع تهدیدات علیه 
نظام اسالمی را در دو حوزه درون و برون مرزها 
به موقع، باقاطعیت و با شــدت سرکوب کنیم.

حاتمــی با بیان اینکه به تمام مولفه های دفاع 
راهبردی با اتکا به توانمندی های متخصصین 
داخلی دست یافته ایم و دشمن به طور کامل به 
این قدرت آگاه است، خاطرنشان کرد: دشمنان 
به زعم خود برای تضعیف همین مولفه ها اقدام 
به تحریم سپاه پاسداران، توان دفاعی و قدرت 

موشکی کشورمان کرده اند.

 حمایت ملک سلمان از
 بیانیه نشست ضدایراین قاهره

 اپسخ قاطع به هتدیدات 
علیه جمهوری اسالیم ایران 

اگهی فقدان
خانم سیده نرگس شمشیری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین دیمیزار به 
مساحت 1012متر مربع به شماره پالک 1117فرعی از110 اصلی واقع در 
نویزک حوزه ثبتی شهرستان طالقان به شماره چاپی 0447854 که ذیل 
دفتر 81صفحه  12۳  شماره ثبت 16426بنام سیده نرگس شمشیری ثبت 
و صادرگردیده و به علت سهل انگاری مفقودگردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 
120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از 
تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت 

به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
رسول مالمیر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طالقان

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در جریان هفته 
نیروی دریایی، ناو موشــک انداز »سپر« در دریای 

خزر به ناوگان این نیرو الحاق می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر دریادار حسین 
خانــزادی فرمانده نیروی دریایــی ارتش دیروز در 
نشستی خبری با اشــاره به نامگذاری هفتم آذر به 
نام روز نیــروی دریایی ارتش، اظهــار کرد: 7 آذر 
روز خلق حماســه ای بزرگ در شــصت و هفتمین 
روز از دفاع مقدس اســت که به دســت ســربازان 
نیروی دریایی رقم خورد.وی با بیان اینکه دشــمن 
بعثی گمــان می کرد که جمهوری اســالمی ایران 
هنوز درگیر انقالب اســت و نیروهای مســلح مان 
دچار ضعف و عدم انســجام هستند، گفت: دشمن 
بعثی فکــر می کرد که در بهترین فرصت ممکن به 
ما حمله کرده و می تواند کشــور ما را با غافلگیری 
تصاحب کند، اما اگر اسناد تاریخی را بررسی کنیم 
مشــاهده خواهیم کرد که نیروی دریایی ارتش با 
هوشمندی هیچگاه در دوران دفاع مقدس غافلگیر 
نشــد.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: مقاومت 
تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی در خرمشــهر 
در کنار مقاومت مردم این شــهر راهبرد حمله برق 
آسای دشــمن را با شکست مواجه کرد و این نیرو 
توانست نقش بسزایی در شکست حصر آبادان ایفا 
کند.خانزادی با اشــاره به حضور و مشارکت نیروی 
دریایی ارتش در عملیات هایــی نظیر ثامن االئمه، 
بیت المقــدس، خیبر، فجر و والفجــر، اظهار کرد: 
عملیات مروارید اولین پیروزی گســترده مدافعان 
انقالب اسالمی بود که توسط دریادالن ارتش تحقق 
یافت و موجب شــد تا روز انجــام این عملیات به 
عنوان روز نیروی دریایی ارتش نامگذاری شود. در 
این روز پایگاه های نفتی رژیم بعثی توسط ناوهای 
نیروی دریایی ارتش منهدم شد و آنچنان آسیبی به 
زیرســاخت های نیروی دریایی دشمن وارد شد که 
تا پایان جنگ دیگر شــاهد حضور این نیرو نبودیم.

وی تصریح کــرد: پس از انجام عملیــات مروارید 

صادرات نفت دشمن بعثی به طور کامل متوقف شد 
و چنانچه حمایت های استکبار به سرکردگی آمریکا 
انجام نمی شد دشمن بعثی امکان ادامه جنگ علیه 

ایران را پیدا نمی کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشــاره به اسکورت 
کشــتی های تجاری و نفتی جمهوری اسالمی ایران 
در ایام جنگ تحمیلی توسط نیروی دریایی ارتش، 
خاطرنشــان کرد: در شــرایطی که محاصره کامل 
دریایی دشمن و بنادر متعلق به آن انجام و خطوط 
مواصالتی آن کامال قطع شــده بود بــرای باز نگه 
داشــتن خطوط دریایی کشور، نیروی دریایی اقدام 
به انجام عملیات اسکورت کاروان های تجاری و نفتی 
متعلق به جمهوری اســالمی ایران کرد.خانزادی با 
اشاره به اســکورت بیش از 10 هزار کشتی تجاری 
و نفتی توسط شــناورهای نیروی دریایی ارتش در 
ایام دفاع مقدس، افــزود: در این ایام بیش از 150 
هزار عملیات دریایی انجــام و حدود ۳00 هزار تن 
کاالی تجاری و نفتی توســط نیروی دریایی ارتش 
اسکورت شد. در این عملیات بزرگ تنها 20 فروند از 
کشتی های اسکورت شده مورد آسیب قرار گرفتند و 
در مجموع موفقیت بسیار بزرگی در زمینه حفاظت 
از کشــتی های تجاری و نفتی توسط نیروی دریایی 
حاصل شــد.وی در بخش دیگــری از صحبت های 
خود با اشــاره به پایان یافتن جنگ تحمیلی و  آغاز 
دوران ســازندگی در کشور، خاطرنشان کرد: بعد از 
دفاع مقدس، نیروی دریایی همچنان در دریاها باقی 
ماند و بــه انجام ماموریت ها و وظایف خود پرداخت 
تا اینکه در ســال 86 با فرمــان مقام معظم رهبری 
در منطقه شرق تنگه هرمز و سواحل مکران جهت 

آبادسازی این مناطق منتقل شد.
فرمانــده نیروی دریایی ارتش بــا تاکید بر اهمیت 
موقعیــت جغرافیایــی جمهوری اســالمی ایران و 
نقش ســواحل مکــران در افزایش اقتــدار دریایی 
کشــور، گفت: جمهوری اسالمی ایران امروز در دو 
منطقه مهم و حســاس قلب زمین و نوار حاشیه ای 

قرار دارد. همچنین بــه لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی 
منطقــه خلیج فارس و ســواحل مکــران را »مرکز 
مرکــز« می نامند که به لحاظ اهمیــت در جایگاه 
بسیار باالیی قرار دارد به همین دلیل است سواحل 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان ســواحل بسیار 
ارزشــمند دنیا شناخته می شــود.خانزادی با بیان 
اینکه نزدیک دو سوم سطح زمین را آب فرا گرفته 
اســت، افزود: تمام آب های روی زمین از طریق ۹ 
گذرگاه مهم به یکدیگر متصل می شــوند که تنگه 
هرمز از جمله این گذرگاه ها اســت. همچنین تنها 
ساحل اقیانوسی کشور که امکان دسترسی بالمانع 
با دریاهای آزاد را فراهم می کند، ســواحل مکران 
اســت. در همین راســتا نگاه فرماندهی کل قوا به 
این ســواحل و انتقال نیروی دریایی برای استقرار 
در منطقه مکران نشان دهنده این است که بخشی 
از سرزمین ما که دروازه طالیی اقتصاد و توسعه آزاد 
است مورد مغفول مانده است.وی با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری مبنــی بر اینکه نیروی دریایی 
پرچمدار توسعه ســواحل مکران است، خاطرنشان 
کرد: نیروی دریایی به واسطه ماموریت هایی که بر 
عهده دارد، دو استراتژی مهم توسعه سواحل مکران 
و اقتدار دریایی را در دستور کار خود قرار داده است. 
در همین راستا بر اساس علوم مختلف به دلیل آنکه 
اســتقرار تمدن دریایی در ســواحل موجب ایجاد 
چرخه های سیاســی، فرهنگی و اقتصادی می شود 
و تعامــل این چرخه ها با یکدیگــر نیز ایجادکننده 
قدرت اســت و همچنین با توجــه به اینکه ناوگان 
نظامــی در کنار نــاوگان تجاری و زیرســاختی و 
علوم دریایی از جمله ابعاد قدرت دریایی محسوب 
می شوند، سواحل مکران برای نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران که می خواهد شاخه نظامی 
تامین کننده قدرت دریایی باشــد اهمیت بسیاری 
دارد.دریادار خانزادی در ادامه نشست خبری خود 
به ارائه گزارشــی از حضور نیروی دریایی ارتش در 
آب های بین المللی پرداخت و گفت: نیروی دریایی 

ارتش طی ســال های اخیر بیش از 50 ناوگروه به 
دریاهــای آزاد و مقاصدی نظیر باب المندب، کانال 
سوئز، دریای مدیترانه و همچنین سواحل پاکستان، 
هندوستان، ســریالنکا، اندونزی، بندری در چین و 
نیــز مقاصدی در جنوب آفریقا اعزام کرده اســت.
وی تاکید کرد: اعزام نیروی دریایی و اعزام ناوگروه 
جهــت ورود بــه اقیانوس اطلــس حرکتی بود که 
آمریکایی ها را وادار بــه اظهارنظر در این باره کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاســخ به پرسشی 
دربــاره زمــان حضور نیــروی دریایــی ارتش در 
اقیانوس اطلس، خاطرنشان کرد: حضور در آب های 
اقیانوس اطلس بســتگی به عوامل فنی، تکنیکی و 
همچنین شــرایط اقیانوس ها و آب های بین المللی 
دارد. مــن این نوید را می دهم که قطعا در آینده ای 
بســیار نزدیک وارد اقیانوس اطلس خواهیم شد و 
در جریان بازدید از کشــورهای دوست در منطقه 
آمریکای جنوبی شــاهد به اهتــزار در آمدن پرچم 
جمهوری اســالمی ایران در سواحل خلیج مکزیک 
خواهیم بود.وی در ادامه با اشاره به اهمیت حضور 
ناوگان نیروی دریایی در ســواحل کشورهای دیگر، 
اظهار کرد: بر اســاس پروتکل های موجود هر مقام 
و مسئولی که بخواهد به کشور دیگری سفر کند با 
خود سالحی حمل نمی کند اما نیروی دریایی تنها 
نیرویی اســت که با تمام تســلیحات و تجهیزات و 
موشک های خود وارد بنادر کشورهای دیگر می شود 
و مجموعه ای از ظرفیت های علمی، صنعتی و تجربه 
و دانــش دریانوردی خود را به رخ دیگر کشــورها 
می کشاند.خانزادی با اشــاره به بیانات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه حضور نیروی دریایی ارتش 
در آب های بین المللی برای کشــورهای آزاد جهان 
الهام بخش اســت، گفت: نیــروی دریایی با حرکت 
در دریاها، توانمندی ها و ظرفیت هایی که به برکت 
انقالب اسالمی کسب کرده را به نمایش می گذارد 
که این موضوع می تواند برای همه کشورها به ویژه 
کشورهای آزاد دنیا الهام بخش باشد.فرمانده نیروی 

دریایی ارتش به بیان اقدامات انجام شــده توســط 
نیروی دریایی ارتش در زمینه مبارزه با پدیده دزدی 
دریایی پرداخت و اظهار کرد: مبارزه با پدیده شوم 
دزدی دریایی یکی دیگراز رسالت های نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران در راستای اقدامات 
پلیس دریایی اســت. نیروی دریایی در این زمینه 
حرکت ســریع، اثربخش و تاثیرگذاری را آغاز کرده 
و تاکنون بیش از 4200 کشــتی تجاری و نفتکش 
متعلق به جمهوری اسالمی ایران یا سایر کشورها را 
مورد اسکورت قرار داده و خطوط مواصالتی دریایی 
امنی برای کشور ایجاد کرده است.وی همچنین با 
بیان اینکه تامین تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی 
در داخل از جمله محورهای در دستور کار این نیرو 
اســت، خاطرنشان کرد: از ســال 88 به بعد شاهد 
ساخت شناورهای مختلف توسط نزاجا با همکاری 
با نهادهای مسئول از جمله وزارت دفاع و دانشگاه ها 
بوده ایم که نمود آن ساخت ناوشکن جماران است.
خانزادی با اشاره به حضور ناوشکن جماران در تنگه 
باب المندب و خلیج عدن، اظهار کرد: در حال حاضر 
عالوه بر انجام ماموریت توسط ناوشکن جماران در 
منطقه باب المندب، شناورهای سبالن و بندرعباس 
نیز در حال حرکت به سمت بنگالدش جهت حضور 
در بزرگ ترین رزمایش امداد و نجات کشــورهای 

حاشیه اقیانوس هند هستند.

الحاق ناو موشک انداز »سپر« در روزهای آینده به نیروی دریایی
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 آغاز طرح پاییزه کتاب در کتابفروشی  های یزد

صادقی مقدم - یزد: سرپرست  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان یزد از آغاز طرح پاییزه کتاب در کتابفروشی  های یزد به منظور 

حمایت از کتابفروشی  ها و ترویج فرهنگ کتاب  خوانی خبر داد. 
علی غیاثی ندوشن افزود: عالقه  مندان به کتاب  خوانی در استان یزد 
از دوم آذر به مدت یک ماه می  توانند از تخفیف 20 تا 25 درصدی 

خرید کتاب استفاده کنند.
وی ادامه داد: کتاب  فروشی  های عضو طرح پاییزه کتاب نیز همزمان 
با روز »کتابگردی« و آغاز طرح پاییزه کتاب کتاب  های خود را با 

تخفیف ۳0 تا ۳5 درصد عرضه می کنند.
به گفته وی، طرح پاییزه کتاب با شعار »هر وقتش دفتریست...« 
پس از طرح  های »کتاب  فروشی به وسعت ایران«،»عیدانه کتاب«، 
تابستانه کتاب و پاییزه کتاب هفتمین گام در راستای توجه به اعطای 
یارانه کتاب و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از کتاب  فروشی  

هاست.

با هدف ارتقاء کمی و کیفی آب استحصالی صورت گرفت:

اصالح و بازسازی چاه شماره 6 در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال ، عملیات 
اصالح و بازسازی و همچنین محوطه سازی چاه شماره 6 اسالمشهر 

به اتمام رسید . 
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران 
اظهار  اعالم خبر مذکور  با  آبفای شهرستان اسالمشهر  امور  مدیر 
داشت: موضوع به روزرسانی و اصالح و بازسازی چاههای قدیمی 
آب شرب شهرستان در دستور کار این امور قرار گرفته و به منظور 
ارتقاء کمی و کیفی آب استحصالی و به روز رسانی تجهیزات و چاهها 
مطابق برنامه ریزی و اولویت بندی صورت گرفته انجام می پذیرد . 

مهندس شفاء نظرپور با اشاره به اجرا طرح مذکور در چاه شماره 6 
این شهرستان یادآور شد : با عنایت به قدمت تاسیسات و تجهیزات 
و از کار افتادگی و فرسودگی الکتروموتور و پمپ این چاه ، علیهذا 
عملیات به روز رسانی و تجهیز مجدد چاه مذکور در دستور کار قرار 
گرفت و با صرف اعتباری معادل ۳00 میلیون ریال از محل اعتبارات 
جاری و داخلی عالوه بر تعویض الکترو موتور و پمپ قبلی ، تجهیزات 
و اتصاالت مربوطه نیز تعمیر و بازسازی گردید و با نصب اتاقک فلزی 
بر روی این چاه مجدداً با آبدهی بیش از 20 لیتر بر ثانیه در مدار 

توزیع قرار گرفت. 
مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان خاطرنشان ساخت : اجرای این 
پروژه همچنان در دستور کار قرار دارد و بلحاظ ضرورت موضوع ، 
عملیات به روز رسانی و تعمیر و تجهیز مجدد چاههای قدیمی دارای 
امکانات و تجهیزات فرسوده در حال انجام می باشد . و انتظار می 
رود با روند فعلی و سرعت عمل قابل قبول در اجرای این پروژه ها ، 
حدالمقدور تا پایان سالجاری تعمیر و تجهیز مجدد تعداد 10 حلقه 

چاه به اتمام رسیده و به مرحله بهره برداری برسد .

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان خبرداد:

اجرای طرح های بازآفرینی در بندر عباس  

از  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  بندرعباس:  اکبری- 
اجرای چند طرح برای بازآفرینی شهر بندرعباس خبر داد.

مهندس  هرمزگان،  شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمحسین شیری در همایش بزرگداشت روز شهرسازی با اشاره 
به بافت موجود شهر بندرعباس گفت: 40 درصد بندرعباس بافت 
این شهر ساحلی  برای  را  و مشکالتی  است  فرسوده  و  ناکارآمد 
بوجود آورده است که تالش داریم این بافت ناکارآمد را با اجرای 

طرح بازآفرینی اصالح کنیم.
وی با بیان اینکه چند محله در بندرعباس بافت کامال ناکارآمد 
دارند که نیاز به بازآفرینی دارند، خاطرنشان کرد، در اجرای طرح 
دخیل  نیز  ها  ارگان  دیگر  شهرسازی،  و  راه  بر  عالوه  بازآفرینی 
تصمیم  شده،  تعیین  و  مشخص  اهداف  یکسری  با  که  هستند 

گیری می کنند تا یک شهر ایده آل برای زندگی فراهم شود.
به گفته شیری، بافت های فرسوده شهری در بندرعباس فاقد سند 
مالکیت بوده و طی سال های گذشته مشکالتی را بوجود آورده 
که اگر اقدامی صورت نمی گرفت مشکالت بیشتری انباشته می 
شد. وی ادامه داد، پیش تر  دو هزار خانوار در محله چاهستانی 
های بندرعباس ساکن بودند و به مرور زمان، خانه های موجود 
بین فرزندان تقسیم و بعضا بخشی از آن به غیر فروخته می شد 
که باعث شده زمین های موجود طی چند سال به قطعات زیاد 
کارآمد  و  بازآفرینی  برای  را  شرایط  که  تقسیم شود  کوچکتر  و 
کردن بافت ها سخت کرد اما با اجرای طرح سند دار کردن زمین 
ها، جلوی این بی نظمی گرفته و مردم به سند دار کردن زمین 

هایشان تشویق کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: با سنددار شدن زمین 
محله های دارای بافت فرسوده شرایط برای بازآفرینی فراهم می 
شود. به گفته وی، در مقطعی اجرای طرح سند دار شدن زمین 
های بافت فرسوده بدلیل هزینه های نقشه کشی برای مردم، روند 
نقشه  اجرای  با  ما تصمیم گرفتیم  اما  را کند کرد  سنددارشدن 
های های هوایی و زمینی برای هر خانه و کسر هزینه از دوش 

مردم ، انگیزه برای سنددار شدن زمین ها را باال ببریم.
واحد مسکونی  و 150  هزار  در حال حاضر چهار  افزود:  شیری 
در محله چاهستانی ها وجود دارد که در نقشه کشی های راه و 
شهرسازی مشخص شده اند و تاکنون حدود 40 درصد سند تک 

برگی دریافت کرده اند.
وی ادامه داد، در مرحله اول معابر در نقشه ها مشخص و پس 
از عقب نشینی منازلی که در طرح قرار دارند، سند برای آن ها 
صادر می شود؛ با این کار بافت های ناکارآمد خود به خود اصالح 

می شود.

برگزاری کنگره بین المللی حقوق 
پزشکی در کرج

کنگره بین المللی حقوق پزشکی با محوریت 
حقوق دارویی در تاریخ 22 و 2۳ آذر در کرج 

برگزار می شود.
به گزارش زمان؛ در این کنگره که با حضور 
برگزار  خارجی  محققان  و  کشوری  مسئوالن 
داروساز،  از 700 حقوقدان،  بیش  خواهد شد 

پزشک میهمان کرج می شوند.
از  قانونی  »حمایت  کنگره  محورهای 
مسئولیت های  و  »حقوق  دارویی«،  ابداعات 
ایران در قبال  داروخانه ها«، »سیاست جنایی 
جرایم دارویی« و »حقوق و مسئولیت شرکت 

های تولید و توزیع دارو« اعالم شده است.

اتمام پوشش عایقی پست برق 
۱۳2کیلوولت کیان آباد اهواز

برداری  بهره  امور  مدیر  فر-اهواز:  وحیدی 
ای  منطقه  برق  شرکت   ، اهواز  غرب  ناحیه 
 )RTV( عایقی  پوشش  گفت:  خوزستان 
مقره های تجهیزات پست برق 1۳2کیلوولت 
کیان آباد اهواز بدون اعمال خاموشی به پایان 

رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان، مرتضی امامی در گفتگو 
توجه  با  کرد:  اظهار  شرکت  این  خبرنگار  با 
ّآب  شرایط  و  ریزگردها  از  ناشی  آلودگی  به 
و هوایی خاص کالن شهر اهواز که منجر به 
خاموشی های ناخواسته و خسارات فراوانی به 
، تصمیم به  این پست برق گردید  تجهیزات 
فنی  تاسیسات  این  در  عایقی  پوشش  انجام 

شد.
با پیگیری  این پوشش عایقی  ادامه داد:  وی 
های بی وقفه مسووالن شرکت  برق منطقه 
ای خوزستان بویژه معاونت بهره برداری این 
شرکت جهت تامین برق مطمئن و پایدار در 
مشترکان  اجتماعی  ورفاه  آسایش  راستای 
گرفته  انجام  منطقه  شریف  مردم  بخصوص 

است.
اهواز  غرب  ناحیه  برداری  بهره  امور  مدیر 
اضافه کرد: پروژه یاد شده در مدت چهار روز 
و بدون اعمال خاموشی به مشترکان اجرایی 

شده است.
 1۳2/۳۳ برق  پست  است،  ذکر  شایان 
برق  کننده  تامین  اهواز  آباد  کیان  کیلوولت 
کیانپارس، کیان آباد، کیانشهر، ورزشگاه غدیر  

و  بخش های دیگری  منطقه است.

بازدید معاون وزیر راه و 
شهرسازي از مناطق زلزله زده

راهداری  مدیرکل  کرمانشاه:   - پناه  علی 
از  کرمانشاه  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
راه و شهرسازي و رئیس  حضور معاون وزیر 
اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري  سازمان 
کشور در استان و مناطق زلزله زده خبر داد.

راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمانشاه،  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
دنبال  گفت:به  خسروانی  بهمن  مهندس 
وقوع زلزله 7.۳ ریشتري در استان کرمانشاه، 
و  راه  وزیر  معاون  داوود کشاورزیان  مهندس 
شهرسازي و رئیس سازمان راهداري و حمل 
استان  در  حضور  با  کشور  اي  جاده  نقل  و 
مناطق  و  مواصالتي  محورهاي  از  نزدیک  از 

آسیب دیده بازدید نمود.
امروز  صبح  که  بازدید  این  افزود:  وي 
چهارشنبه 24 آبان ماه در راستاي کمیسیون 
حضور  با  گرفت  صورت  مجلس  عمراني 
امور  در  شهرسازي  و  راه  وزارت  معاونین 
مسکن مهر و نظام مهندسي ، قائم مقام وزیر 
و  راهداري  سازمان  مهر،رئیس  مسکن  در 
حمل و نقل جاده اي کشور،رئیس کمیسیون 
کرمانشاه،  استاندار  عمران،  اعضاي  سایر  و 
مدیران کل و تني چند از مسئولین مربوطه  
از مناطق زلزله زده و خسارت دیده انجام شد.

اي  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداري  مدیرکل 
استان خاطر نشان کرد:برنامه مذکور در ابتدا 
بازوند  مهندس  سوي  از  توضیحاتي  ارائه  با 
استاندار وقت کرمانشاه در خصوص خسارات 
به  زده  زلزله  مناطق  کنوني  اوضاع  و  وارده 
مقامات کشوري حاضر در استان همراه بود.  

را  میداني  بازدید  این  از  هدف  خسرواني   
به  شده  وارد  خسارات  بررسي  و  نظارت 
منازل  دولتي،  ساختمانهاي  ها،  بیمارستان 
ابنیه  و  ها،  راه  برق،  و  آب  شبکه  مسکوني، 

فني موجود در راه ها عنوان کرد.

خبر خبر

علی اصغر سلیمانی - گلستان: تولیدات 
امروز جوامع به سمت کیفی سازی و رقابت 
رود. می  خود  تولیدکننده   همتایان  با 

گیر  نفس  رقابت  این  در  نظارت  و  ارزیابی 
باعث شده تا حضور کارشناسان زبده و آگاه 
بیشتر  بازار  و  تولید،خدمات  های  حوزه  به 
فرایند  این  شود.استانداردسازی  احساس 
بر عهده  ایران، رسالتی است که  کیفی در 
باشد. می  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 

گردهمایی منطقه ای حوزه معاونت ارزیابی 
کیفیت که با حضور معاون ارزیابی کیفیت 
کل  مدیران  ایران،  استاندارد  ملی  سازمان 
مدیران  مربوطه،  معاونت  تخصصی  دفاتر 
ارزیابی  ادارات  روسای  و  معاونین  کل، 

کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی ادارات 
کل استاندارد استان های گیالن، مازندران، 
قزوین، سمنان، خراسان شمالی و خراسان 
رضوی که به میزبانی استان گلستان برگزار 
شد، بیانگر اهمیت روند فعالیت های بهینه 

این حوزه بوده است.
به  که  روزه  دو  تخصصی  نشست  این  در 
بررسی  جهت  موشکافانه  و  عملی  صورت 
تسهیل  منظور  به  نوین  راهکارهای 
ویژه  به  و  تخصصی  های  حوزه  در  امور 
واردات  و  صادرات  حوزه  استانداردسازی 
برگزار شد،امید به آنکه این گونه گردهمایی 
خدمات  ارائه  برای  موثری  ها،راهگشای 

صحیح،سریع و با اطمینان الزم باشد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد 
ایران،  استاندارد  ملی  گفت:.سازمان  ایران 
استاندارد  از صادرات کاالی غیر  جلوگیری 
را به عنوان رسالت خود دانسته و بر اجرایی 

شدن آن مصرانه تاکید دارد.
جهانبخش سنجابی شیرازی در گردهمایی 
کیفیت  ارزیابی  ای  منطقه  ملی-  دوروزه 
سازمان ملی استاندارد ایران که در گلستان 

مشمول  که  کاالیی  هر  افزود:  برگزارشد، 
استاندارد اجباری است،در زمان واردات،در 
تحت  صادرات  هنگام  در  و  داخلی  تولید 
قرار  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  نظارت 

دارد.
ایران  استاندارد  ملی  سازمان  معاون 
در حال حاضر  ما  که  اظهارداشت: معضلی 
است  این  هستیم  مواجه  آن  با  کشور  در 
به  وارداتی  کاالی  قلم  هزار  بین 20  از  که 
کشور، چیزی کمتر از 2 هزار تعرفه مشمول 
استاندارد اجباری قرار گرفته و این معادل 
تنها 10 درصد از کاالهای وارداتی به کشور 

است. 
ملی  سازمان  کرد:  تاکید  شیرازی  سنجابی 

برنامه 10  بنا دارد در یک  ایران  استاندارد 
مشمول  را  وارداتی  کاالهای  ساله،تمامی 
استاندارد اجباری قرار داده که مقدمات آن 

نیز فراهم شده است. 
وی بیان داشت:بنا به طرح پایلوت استقرار 
در  خودکنترلی  و  خوداظهاری  نظام 
استانداردسازی تولید و تجارت کاال تا پایان 
کاالی  قلم  کاال، 200  هزار  این 2  به  سال 

دیگر اضافه خواهد شد.
وی اذعان کرد: و پس از آن ایجاد نمایندگی 
در آن و فراهم سازی بسترهای نظارتی الزم 
در  وارداتی  و  کاالهای صادراتی  تمام  برای 
آینده خواهد بود و در حال حاضر راه اندازی 
آزمایشگاه  و  ماهیت  تعیین  آزمایشگاه 
دستور  مرز،در  این  در  را  استاندارد  کنترل 

کار داریم.
گفتگوی معاون ارزیابی کیفیت استاندارد 

ایران با صاحبان و بهره برداران شهربازی ها 
در گلستان

به  ها  شهربازی  صاحبان  نشست  این  در 
پرداختند  خود  ومشکالت  مسائل  طرح 
تاییدیه  صدور  فرایند  در  موجود  موانع  و 

استاندارد برای تجهیزات بازی وهزینه های 
وحدت  نبود  و  تجهیزات  از  بازرسی  باالی 
خود  صنف  مسائل  از  را  بازرسی  در  رویه 

دانستند.
و  کاالها  کیفیت  ارزیابی  دفتر  مدیرکل 
در  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  خدمات 
این نشست ضمن استماع مسائل مطروحه 
و  موانع  رفع  نظیر  راهکارهایی  تصویب  با 
و  اصالح  با  ایمنی  تاییدیه  صدور  تسهیل 
شرکت  تعداد  افزایش  آن،  فرایند  بازنگری 
تسریع  جهت  استانها  در  بازرسی  های 
درامر بازرسی،ایجاد نمایندگی شرکت های 
هزینه  کاهش  جهت  ها  استان  در  بازرسی 
سازی  یکسان  نهایت  در  و  بازرسی  های 
چک لیست بازرسی تجهیزات بازی و ایجاد 
،برای حل مسائل  امر  این  در  رویه  وحدت 

مطروحه قول مساعد دادند.
تاکید  نشست  این  در  درویش  پرویز 
صورت  در  ها  شهربازی  برداران  کرد؛بهره 
را  مراتب  بازرسی  های  شرکت  تخلف 
ادارات کل  به  بررسی و پیگیری آن  جهت 

استاندارد استان مربوطه گزارش دهند.
اجرای آئین سنتی »ذکر خنجر« در همایش 

استاندارد
در  این گردهمایی منطقه ای که در محل 
با  برون   اینچه  آهن  راه  اجتماعات  سالن 
برگزار  ترکمن  هنرمندان  از  حضورجمعی 
و  مدعوین  خنجر«  »ذکر  اجرای  با  شد 
مهمانان غیربومی استان گلستان با فرهنگ 
غنی ترکمن، معنای اذکار و اوراد ادا در این 
آئین و همچنین فلسفه حرکات نیایشی آن 
آشنا شدند. همچنین در ادامه معاون ارزیابی 
کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران باهمراهی 
مدیران استاندارد 7 استان کشور بازدیدی از 
نقطه صفر مرزی اینچه برون،گمرک ریلی و 

راه آهن اینچه برون نیز داشتند.
تسهیل نظارت استاندارد در گمرک اینچه 

برون،مستلزم ایجاد نمایندگی است
با  دیدار  در  گلستان  استاندارد  مدیرکل 
فضای  کمبود  به  استان  گمرکات  مدیرکل 

مناسب اداری و مستقل در ایستگاه راه آهن 
اینچه برون و گمرک زمینی جهت اداره کل 

استاندارد اشاره کرد.
پیشنهادی  حل  گفت:راه  فرمانی  محمود 
برای ساخت ساختمان نمایندگی استاندارد 
اینچه برون را از معاون ارزیابی  در گمرک 
در  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  کیفیت 

خواست داریم.
راهکارهایی  تصویب  با  گردهمایی  این 
جهت بهبود فرآیند نظارت بر خدمات و نیز 
کاالهای صادراتی و وارداتی به پایان رسید.

موجود  مشکالت  و  مسائل  بررسی  از  پس 
کیفیت  و  خدمات  بر  نظارت  مسیر  در 
توسط  وارداتی  و  صادراتی  کاالهای 
برای  راهکارهایی  خصوص  در  استاندارد، 
اجماع  به  شده  بینی  پیش  مسائل  حل 
در  مطروحه  مصوبات  جمله  از  که  رسید 
این گردهمایی،تعیین تکلیف مقوله کمبود 
آموزشی  انسانی  نیروی  و  بازرسی  شرکت 
ماهر در حوزه بازرسی تجهیزات بازرسی و 
امور  واگذاری  رویه  تکلیف  تفریحی؛تعیین 
تصدی گری؛راهکارهای کاهش هزینه های 
شناسائی  بازی؛راهکار  تجهیزات  بازرسی 
رهگیری  امکان  و  رسمی  وارداتی  کاالهای 
اکرودیته  و صحه گذاری  احصاء  آن؛راهکار 
گواهی  کننده  صادر  های  آزمایشگاه  بودن 
های آزمون صادره در خارج از کشور؛نحوه 
دارای  صادراتی  محصوالت  با  مواجهه 
نظیر  کشور  داخل  در  تولید  ممنوعیت 
صادرات  جهت   ... و  آنالوگ  پروسس  پنیر 
و مواردی دیگر بود که با هدف تسهیل امر 
بازرسی و نظارت و کاهش هزینه های آن 

بررسی شد.
و  مسائل  بررسی  هدف  با  گردهمایی  این 
نیز  و  واردات  و  صادرات  حوزه  مشکالت 
ارائه  نیز  و  ها  شهربازی  و  خدمات  حوزه 
حوزه  در  کشور  استان   7 عملکرد  گزارش 
گلستان  در  خدمات  و  واردات  و  صادرات 

برگزار شد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران خبرداد:

اولویت اول استاندارد گلستان،استقرار استاندارد در گمرک اینچه برون

 ابوالحسنی - جویبار: رئیس اداره بهزیستی 
شهرستان جویبار با بیان اینکه 2 هزار خانواده 
معلول و بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی 
هزینه   ، مستمری  خدمات  از  شهرستان 
تحصیل ، کمک هزینه مسکن ، بیمه درمانی 
و لوازم توانبخشی برخوردار می شوند گفت: 
شهرستان  این  بهزیستی  هدف  ترین  مهم 
توانبخشی و ایجاد اشتغال بوده است و در 
این راستا یک میلیارد و ۳۳0 میلیون تومان 
تسهیالت اشتغال به جامعه هدف پرداخت 
شده است. اسرافیل یزدانی گفت : 80 نفر 
از مددجویان ، معلولین و خانواده هلی بی 
سرپرست در حوزه های خدماتی ، دامداری 

و کشاورزی ایجاد اشتغال شده است.
وی با اعالم اینکه به 56 فرد با معلولیت شدید 
خدمات مراقبت از منزل ارائه می شود اظهار 
دو  سرپرست  خاخواده  نفر  به 12   : داشت 
معلول کمک هزینه ساخت مسکن با رغم ۳0 

میلیون تومان پرداخت شده است.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان جویبار در 
مسکن   6 ساخت:  نشان  خاطر  راستا  این 
معلولین در شهرستان جویبار به بهره برداری 

رسیده است.
یزدانی در ادامه با اشاره به اینکه به منظور 
توانمندسازی زنان سرپرست خانواده به 72 
نفر خدمات بیمه تامین اجتماعی تعلق می 
افزود: همچنین 60 معلول خویش   ، گیرد 
فرما هزینه خدمات بیمه تامین اجتماعی آنان 

توسط اداره بهزیستی پرداخت می شود.
وی اضافه کرد :  125 نفر برای برخورداری از 
حق بیمه توسط سازمان بهزیستی به تامین 

اجتماعی معرفی شده اند.
با  جویبار  شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس 
بیان اینکه حدود 100 کودک بی سرپرست 
تحصیلی  هزینه  کمک  از  بدسرپرست  و 
برخوردار می شوند تصریح کرد: در این راستا 
15 حامی تمانی هزینه های تحصیلی این 

کودکان را برعهده دارند.
یزدانی به راه اندازی مرکز اورژانس اجتماعی 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان  این  در 
راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، 
اعتیاد و طالق مرکز اورژانس اجتماعی در این 
شهرستان راه اندازی شده است و در این راستا 
6 روانشناس ، متخصص در این مرکز مشغول 

به فعالیت هستند.

مصطفوی - چهارمحال و بختیاری: تعداد 
رانندگانی که تاکنون زیر چتر حمایتی تأمین 
اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری قرار 

گرفته اند، به بیش از 2۳هزار نفر رسید.
تامین  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان   اجتماعی  تأمین  مدیرکل  اجتماعی، 
چهارمحال و بختیاری  با اعالم این خبر گفت 
:این تعداد شامل  رانندگان حمل ونقل بار و 
مسافر بین شهری و درون شهری می باشند که  
طبق قانون بیمه اجباری رانندگان حمل ونقل 
بار و مسافر بین شهری مصوب 1۳7۹/2/18 
مورخ  اصالحیه  و  اسالمی  شورای  مجلس 
تامین  پوشش  تحت  مذکور،  قانون   1۳88

اجتماعی قرار گرفته اند 
غالمرضا محمدی با  اشاره به دستمزد محاسبه 
حق بیمه  رانندگان گفت: دستمزد مبنای 

محاسبه حق بیمه رانندگان بر اساس دستمزد 
مقطوع  دستمزد  میزان  که  است  مقطوع 
رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری در 
مورد رانندگان  مینی بوس و سواری از ابتدای 
دستمزد  حداقل  برابر  معادل 1/1  سال 81 
مصوبه شورای عالی کار و سایر رانندگان برون 
شهری معادل 1/۳ برابر حداقل دستمزد و برای 
رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس )درون 
شهری( معادل حداقل دستمزد تعیین شده 

است.
محمدی افزود: ضریب و نرخ حق بیمه راننده 
بیمه شده نیز عبارت است از 27 درصد دستمزد 
مقطوع تعیین شده که شخص راننده مکلف است 
راسا 1۳/5 درصد آن را به سازمان پرداخت کند. 
مابقی حق بیمه )1۳/5درصد( توسط دولت از 
محل منابع هدفمندی یارانه ها تعهد شده است.  
وی خاطر نشان کرد: رانندگان مذکور، مکلف اند 
شخصا حق بیمه سهم بیمه شده را که بر مبنای 
دستمزد مقطوع تعیین شده، به صورت ماهانه، با 
استفاده از  خدمات غیر حضوری و اینترنتی به 
شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. 

محمدی تاکید کرد چنانچه حق بیمه مربوط 
به فاصله زمانی که راننده برون شهری دارای 
دفترچه کار معتبر بوده است، ظرف مهلت مقرر 
پرداخت نشود، اصل حق بیمه و خسارت تاخیر 
تادیه شامل 1۳/5 سهم بیمه شده،1۳/5 درصد 
سهم دولت و جریمه تاخیر  از وی قابل وصول 

خواهد بود.

  نیمی از حق بیمه  رانندگان چهارمحال و بختیاری 
در تعهد دولت

اعتباریک میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان 
بهزیستی جویبار

آگهی
دادگستری کل استان مازندران - آگهی ابالغ وقت رسیدگی در پرونده ۹40247/102و شکایت آقای 
منصور عزیزی علیه آقای صادق اخوا - موضوع شکایت در امانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه ۹۳0۹۹812۹5000152شعبه 102دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار )102 
جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹/10/1۳۹6ساعت 10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی معدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 

انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه کیفری شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار)۱۰۲ جزایی سابق( - محمد شیردل شورکایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده کالسه 1/2۹۹/۹5 وقت رسیدگی شنبه ۹6/10/2ساعت 
– جویبار خوانده  نور علی  ۹:۳0خواهان پرویز کاملی فرزند 
سمت  به  متر   500 امام  میدان  شهر  قائم  ترا  امامی  شهدا 

میدان جانبازان مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه 
شعبه  تسلیم  فوق  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  خواهان 
اول شورای حل اختالف دادگستری جویبار واقع در خ امام 
بنا  باشد  نموده که در حال رسیدگی می  جنب دادگستری 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  بر  مبنی  خواهان  تقاضای  بر 
حسب دستور شورا وفق   ماده 7۳قانون آیین دادرسی مدنی 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان   تقاضای  حسب  و  و 
از  از اطالع قبل  تا پس  االنتشار آگهی می شود  جرایدکثیر 
حلول دادرسی  جهت ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا 

تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود 
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

اگهی مفقودی 
شاسی  شماره  و   1418۹065۳7۹ موتور  شماره  به   206 پژو  خودرو  سبز   برگ 

NAAP 0۳ EDXBJ 47678۹و شماره پالک ایران 66- 862د 41مفقود و فاقد اعتبار است 
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی مزدا 2000مدل ۹5 با شماره پالک 44۹م44ایران 82 با شماره موتور 
SEA4120۹و شماره شاسی NAGP2PC11GA22866۳بنام دنیا شاه حسینی مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
پالک  شماره  با  سفید  رنگ  به   ۹4 111seمدل  تیپ  سایپا  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
NAS4۳1100F58۳5182بنام  شاسی  شماره  5421722و  موتور  شماره  با   62 562س58ایران 

هدی صمدائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی فقدان سندمالکیت
خانم سکینه نظر نژاد با ارائه 2برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر 4۳ 
گرگان ادعا نموده سند مالکیت ششدانگ پالک  2/17۹۹-  اصلی بخش ۳ثبت 
گرگان که ذیل ثبت 62۳5 صفحه 61 جلد ۳۳ بنام محمد فوجردی فرزند رضا 
به شماره شناسنامه 8 صادره از گرگان دارای شماره ملی 2122045۳45 ثبت 
و سند دفترچه ای بشماره مسلسل ۳۳8867 صادر شده بود سپس طبق سند  
شده  واگذار  نژاد  نظر  سکینه  به  گرگان   4۳ 27۹58-۹5/06/17دفتر  شماره 
که بعلت جابجایی نامبرده  تفاضای صدور المثنی سند مالکیت رااز این اداره  
نموده است .از این رو به استناد به ماده  120 - آئین نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی میگردد تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری 
انجام داده یا مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود باشد ظرف مدت 10روز از 
تاریخ آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک ومستندات  به این اداره 
مقررات  برابر  مذکور  انقضای مدت  از   این صورت پس  غیر  در  نماید  تسلیم 

نسبت به صدور  سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م. الف:8۹4
تاریخ انتشار ۹6/۹/2 روز پنجشنبه 

محمد اسماعیل پور کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز اتومبیل سواری پژو 206 مدل 1۳85 به رنگ نقره ای- متالیک به 
شماره موتور ۳4۹14۳1 و شماره شاسی 108۳675۹ و شماره پالک 657 ب 55 ایران 62 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
میاندرود
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گواهی حصر وراثت
خانم سیده مرضیه اشرفی کالمرودی شماره شناسنامه 1044 کد ملی 6۳0۹64۳۹75  
فرزند سید رحمت اله متولد 1۳52 صادره از املش به استناد شهادت نامه گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹6/ح 4۳5/2 تقدیم این حوزه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان علی اسکندری موسی کالیه فرزند اسکندر به 
شماره شناسنامه 540 کدملی 6۳0۹6۹0027 طبق گواهی فوت شماره 855۳7۹ ف/ 
1۹ در تاریخ ۹6/07/1۳ دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند 
از:  1. نام و نام خانوادگی: محمد اسکندری موسی کالیه   متولد: 1۳76    نام پدر: 
علی    کد ملی: 55604۳4۹4۹    شماره شناسنامه: ---   صادره: تهران     نسبت 

با متوفی پسر
نام پدر:  نام خانوادگی: فاطمه اسکندری موسی کالیه   متولد: 1۳84     نام و   .2
علی    کد ملی: 5560۹26124    شماره شناسنامه: ---   صادره: تهران     نسبت 

با متوفی دختر
۳.  نام و نام خانوادگی: سمانه اسکندری موسی کالیه   متولد: 1۳74    نام پدر: 
علی    کد ملی: 0017۹8627۳   شماره شناسنامه: ---   صادره: تهران     نسبت 

با متوفی دختر
4. نام و نام خانوادگی: سیده مرضیه اشرفی کالمرودی متولد: 1۳52    نام پدر: سید 
رحمت اله   کد ملی: 6۳0۹64۳۹75     شماره شناسنامه: 1044  صادره: املش     

نسبت با متوفی همسر
5. نام و نام خانوادگی: اسکندر اسکندری موسی کالیه  متولد: 1۳15    نام پدر: سرمعلی   
کد ملی: 6۳0۹688۳۳2     شماره شناسنامه: ۳68  صادره: املش     نسبت با متوفی پدر

اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
ابالغ گواهی مربوط صادر  از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

خواهد شد. م/الف 156۳ 
اکبر نیا- رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

رونوشت آگهي حصر وراثت
به شرح  داراي شناسنامه شماره 0۳1-0۳۳604-1  فرد  آقای سید وحید خاتمی 
وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شورا  این  از   ۹60455/65 کالسه   به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید نظام خاتمی فرد بشناسنامه516 در 
الفوت آن  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین  تاریخ 1۳۹6/8/15 

مرحوم منحصر است به : 
1-اقدس رجبی ش ش ۳۳۹ متولد 1۳۳4 صادره از بیجار نسبت همسر متوفی 

کرج  از  1۳6۹صادر  متولد   0۳1-0۳۳604-1 ش  ش  فرد  خاتمی  وحید  2-سید 
فرزند ذکور متوفی

از بیجار  فرزند ذکور  ۳-سید وهاب خاتمی فرد ش ش 566 متولد 1۳60صادره 
متوفی

4-سیده مهتاب خاتمی فرد ش ش 567 متولد 1۳57 صادره از بیجار فرزند اناث 
متوفی

5- سیده سمیه خاتمی فرد ش ش یک  متولد 1۳62صادره از بیجار فرزند اناث 
متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.450 م/الف
قاضی حوزه 64 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهي فقدان
1۳۹6/07/18دفتر  مورخ   2۹1۹4 شماره  وکالتنامه  برابر  محمد  آقا  محمد  آقای 
144 کرج از طرف شهین مهین خاکی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده 
1۹۹/40مترمربع به پالک12۳0فرعی از ۳6۳ اصلی مفروز از 88۹ فرعی واقع در 
اراضی تپه قشالق جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 2117 صفحه 
241 دفتر جلد 22 بنام شهین مهین خاکی ثبت و صادر گردیده است که به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین قانون ثبت در یک نوبت 
انجام  یا  و  نزد خود  مالکیت  وجود سند  مدعی  تا چنانچه کسی  آگهی می¬شود 
معامله نسبت به ملک مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 446 م/الف 
ایرج فهیمي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ کرج 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم

نام پدر: علی نام خانوادگی:ابراهیمی   نام:حمید رضا  
نشاني : البرز کرج ماهدشت خ ش بهشتی حافظ پ 7

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
رقی  انوادگی:ش نام خ - نام:ابراهیم    1

نام پدر: علی
نشاني: مجهول المکان 

محکوم به:
شماره  و   420285 شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
دادنامه مربوطه ۹60۹۹726۹4200157 محکوم علیه محکوم است به تنظیم سند 
رسمی یک دستگاه خودرو ون تویوتا مدل 1۹۹2 به شماره انتظامی 68-7۹۳ س 
۹1به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به نام خواهان و 
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 2/600/000 ریال در حق خواهان محکوم مینماید  

م/ الف 452
مسئول دفتر شعبه65 شورای حل اختالف مجتمع ماهدشت – رقیه محمدی
محل امضا قاضی شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت کرج – سجاد محمدیان 

آگهي فقدان
آقای محمد آقا محمد برابر وکالتنامه شماره 2۹1۹4 مورخ 1۳۹6/07/18دفتر 144 
کرج از طرف شهین مهین خاکی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 52۹5 
مترمربع به پالک12۳0فرعی از ۳6۳ اصلی مفروز از 88۹ فرعی واقع در اراضی تپه 
قشالق جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 422۹87 صفحه 16۳ 
دفتر جلد 120۳ بنام شهین مهین خاکی ثبت و صادر گردیده است که به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین قانون ثبت در یک نوبت 
انجام  یا  و  نزد خود  مالکیت  وجود سند  مدعی  تا چنانچه کسی  آگهی می¬شود 
معامله نسبت به ملک مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 447 م/الف 
ایرج فهیمي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ کرج 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر زند  فرزند حجت اله 

خواهان مریم بیرانوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر زند فرزند حجت اله  
به خواسته مطالبه چک و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم میگردد که خواهان 
تقاضای مطالبه چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال و به عالوه کلیه خسارات قانونی 
به  لغایت صدور حکم مطرح که  تادیه  تاخیر  من جمع هزینه دادرسی و خسارت 
این شعبه ارجاع که به شماره پرونده کالسه ۹60۹۹86656۳00۳26   شعبه 1۳ 
رسیدگی   وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف  حل  شورای 
مورخ 1۳۹6/10/6  ساعت 0۹:00 تعیین که حسب دستورشورا طبق موضوع ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده )امیر زند فرزند 
حجت اله ( و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
به دفتر شورا  انتشار آگهی  تاریخ  از  تا خوانده ظرف  یک ماه پس  آگهی میگردد 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی درشورا حاضر گردد.و در صورت عدم حضور 

خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱3  شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای یاسر اسکندرزاده فرزند علی 

خواهان مریم بیرانوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای یاسر اسکندرزاده فرزند 
علی به خواسته مطالبه چک و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم میگردد که خواهان 
مطالبه چک به مبلغ 60/000/000 ریال و به عالوه کلیه هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه لغایت صدور حکم مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده 
کالسه ۹60۹۹86656۳00۳28   شعبه 1۳ شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1۳۹6/10/6  ساعت 0۹:۳0 تعیین 
به علت  دادرسی مدنی  آیین  قانون  ماده 7۳  که حسب دستورشورا طبق موضوع 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده )یاسر اسکندرزاده ( ظرف  یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی درشورا حاضر 

گردد.و در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱3  شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مهدی صادقی فرزند 

خواهان آقای سید نقی عزیزی فرزند سیدمراد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
مهدی صادقی به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   15 شعبه    ۹60۹۹8665650018۳ کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان خواهان 
  ) باشید  داشته  به همراه  روز رسیدگی  در  را  و مستندات خود  – دالیل  )مدارک 
مورخ 1۳۹6/10/۳  ساعت 0۹:00 تعیین که حسب دستورشورا طبق موضوع ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده 
ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱5 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – سیده ثریا شاهرخوندی . 

آگهی
دادگستری کل استان مازندران_شکایت آقای علی مردی متهم آقای میثم نیعی 
فرزند قدرت اله به اتهام انتقال مال غیر که جهت رسیدگی به شعبه 101دادگاه کیفری 
۹60۹62/101ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  سابق(  )101جزایی  جویبار  شهرستان  دو 
.به  گردیده که وقت رسیدگی آن 11/10/1۳۹6و ساعت 10:۳0تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده ۳44قانون آیین دادرسی کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار - سید کاظم مهدی زاده

مفقودی
 برگ سبز پراید صبا جی تی ایکس مدل 7۹ به رنگ سفید با شماره پالک 414ی 14  
با شماره موتور 00142۹18و شماره شاسی S141227۹62۳۳1۹بنام  ایران 72 

قاسم صالحی جویباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 جویبار 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت سیوان تیپ CDI150مدل 8۹ با شماره 
بهمن  سید  بنام   NDR150*0512046۹* موتور  شماره  586-174۹6و  پالک 

اسالمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
جویبار 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ 111 به شماره موتور ۳4۹6۳74و شماره شاسی 
S 54۳008۹0128۹4شماره پالک ایران 72/ 721ق 4۹ مفقود و فاقد اعتبار می 

باشد .
بهشهر 

مفقودی
موتور  شماره  و   82 88۹ج67ایران  پالک  شماره  به   8۹ مدل  نیسان  سبز  برگ   
5۳1۳24و شماره شاسی 2۳۹0۳6 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
موتور  شماره  با   72 822م۳2ایران  پالک  شماره  با   86 مدل  پراید  سبز  برگ   
سرخی  وحیدیان  اهلل  حبیب  s412286۳27276بنام  شاسی  شماره  1۹4۹۳25و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز پژو پارس مدل 82 با شماره پالک 766ط27ایران ۳۳ با شماره موتور 
12482045170و شماره شاسی 828220۳۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد 
بابل 

خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

معاونین  شورای  جلسه  هجدهمین 
دادستانی تهران در سال 1۳۹6، با حضور 
نواحی  سرپرستان  دادستان،  معاونان 
دادسرا و دوایر نظارت، به ریاست جعفری 

دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
پایگاه  از  زمان  پیام  از  گزارش  به   
انقالب  و  عمومی  دادسرای  رسانی  اطالع 
حلول  تبریک  با  تهران  دادستان  تهران، 
پیامبر اسالم در  ماه ربیع االول که والدت 
این ماه واقع شده است؛ و اشاره به جلسه 
در  رهبری  معظم  مقام  با  نظام  مسووالن 
معاونان  از  اجتماعی،  آسیب های  موضوع 
آسیب های  موضوع  خواست  دادسرا 
با  مرتبط  که  را  آن  مصادیق  و  اجتماعی 
و  گرفته  جدی  است  دادستان  وظایف 
دهند. قرار  کاری  برنامه های  اولویت  در 
اجتماعی  آسیب های  رفع  کرد  تاکید  وی 
مستلزم اقدامات فوق العاده و در چهارچوب 
آسیب های  با  مبارزه  شیوه های  در  تحول 
اجتماعی است.جعفری دولت آبادی با اشاره 
به تجربه دادستانی تهران در موضوع جمع 
به  خطاب  عمومی،  اماکن  از  قلیان  آوری 
وظیفه  داشت:  اظهار  نواحی  سرپرستان 
دادسرای مرکز برنامه ریزی است و مقابله با 
آسیب های اجتماعی باید در تمام دادسرای 
نواحی  لذا سرپرستان  گیرد،  انجام  نواحی 
تعیین  چارچوب  وفق  برنامه ها  اجرای  در 
شده اقدام نمایند.وی آسیب های اجتماعی 
را مهم ترین تهدید برای کشور و مقابله با 
آسیب ها را مهم ترین وظیفه مقامات دادسرا 
دانست و با اشاره به برگزاری جلسه اخیر 

دادستانی کل در موضوع جمع آوری قلیان ها 
طی هفته گذشته، مشکل اصلی در برخورد 
رویه های  تنوع  و  تعدد  را،  آسیب  این  با 
برخی  داشت:  اظهار  و  دانست  دادستان ها 
استان ها به طور کلی قلیان ها را از اماکن 
عمومی اعم از مجاز و غیرمجاز جمع آوری 
نمودن  معدوم  یا  به ضبط  نسبت  و  کرده 
پلمپ  به  نسبت  و  نموده  اقدام  قلیان ها 
مراکز عرضه کننده قلیان اقدام کرده اند؛ این 
در حالی است که آنچه طبق قانون ممنوع 
است  عمومی  اماکن  در  قلیان  ارائه  شده، 
نه فروش لوازم قلیان و یا صرف استعمال 
آن.جعفری دولت آبادی با رد برخی رویه ها 
مبنی بر ورود کیفری محض، از رویه برخی 
به  را  قضایی  برخورد  که  دیگر  استان های 
و  نمود  انتقاد  گذاشته اند  کنار  کلی  طور 

اختالف  بروز  استان ها،  برخی  در  افزود: 
دادگستری  و  اجرایی  دستگاه های  میان 
به این شرح که دستگاه اجرایی با توجیه 
کاهش اشتغال در استان یا زیرزمینی شدن 
اظهار  قانون مخالفت کرده،  اجرای  با  آن، 
داشت: این توجیهات که در دیگر مصادیق 
آسیب های اجتماعی مانند مشروبات الکلی 
مانع  دارد،  منکراتی هم مصداق  و مسائل 
از اجرای قانون نخواهد شد.دادستان تهران 
در  دادستانی  این  اقدام  نحوه  در خصوص 
اجرای قانون منع استعمال مواد دخانی در 
اماکن عمومی، اظهار داشت: اوالً، اقدامات 
قضایی منصرف از قهوه خانه هایی است که 
دارای مجوز هستند لذا تمرکز ما بر روی 
و  رستوران ها  مجوز،  فاقد  قهوه خانه های 
پیشگیرانه  اقدام  ثانیاً،  کافی شاپ هاست؛ 

قرار  نظر  مد  باید  اخطار  و  تذکر  شامل 
گیرد؛ نکته سوم، تدریج و تدبیر در اقدامات 
است و مهم ترین نکته، استفاده از ظرفیت 
است.دادستان  مربوطه  صنف  اتحادیه های 
تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد رویه واحد 
بخشنامه ای  تهیه  از  تهران،  دادسرای  در 
به  زودی  به  که  داد  خبر  راستا  این  در 
اقدام  و  ابالغ خواهد شد  دادسراها  نواحی 
خواهد  آن  اساس  بر  نواحی  سرپرستان 
دولت  جعفری  که  دیگری  بود.موضوع 
آبادی به  آن پرداخت، بازدید هفته گذشته 
معاونان دادستان و قضات دادسرا با بیش 
از سه هزار زندانی بود. وی ضمن تشکر از 
معاونان دادسرا به جهت مالقات زندانیان 
محکوم به اعدام و حبس ابد از بابت ارتکاب 
جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان، 
اجرای  بازدید که مقدمه  این  در خصوص 
با  مبارزه  قانون  به  ماده  یک  الحاق  قانون 
این  در  داشت:  اظهار  است،  مخدر  مواد 
و  قضات  از  نفر  شصت  توسط  که  بازدید 
معاونان دادسرا انجام شد ۳۳00 درخواست 
زندانیان دائر بر اعمال قانون جدید نسبت 
دریافت  ابد  یا حبس  اعدام  به محکومیت 
شد که برای اقدام به دادسرای ناحیه 20 
با  تهران  است.دادستان  گردیده  ارسال 
حبس  و  اعدام  محکومیت های  آمار  ارائه 
ابد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، از 
تهران  استان  دادسراهای  و  دادسرا  نواحی 
می باشند  پرونده هایی  چنین  دارای  که 
خواست تا در اجرای قانون جدید پرونده ها 
را به محاکم انقالب اسالمی ارسال نمایند.

تغییر قیمت داروها
 براساس نرخ تورم 

فروش  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
 برخی داروها بیشتر از قیمت روی جلد در 
گفت:  و  کرد  ارائه  توضیحاتی  ها  داروخانه 
تغییر   ، تورم  نرخ  با  همگام  داروها  قیمت 
عرضه جدید  های  قیمت  با  و   کرده 

 می شود اما شرکت های پخش تعدادی جعبه 
 از قبل دارند که قیمت قدیمی روی آن درج

 شده است.غالمرضا اصغری اظهار کرد: تغییر 
قیمت داروها براساس نرخ تورم است و آخرین 
نرخ تورم در کشور نیز ۹ درصد افزایش اعالم 
شده که افزایش قیمت داروها براساس این 
 نرخ از نیمه دوم امسال آغاز شده و تاکنون

 ۳ درصد افزایش اعمال شده است.
وی تصریح کرد: سقف افزایش قیمت داروها 
۹ درصد است که تاکنون سه درصد اعمال 
شده و تا پایان سال ممکن است به ۹ درصد 
همین  دوشنبه  کرد:  خاطرنشان  برسد.وی 
هفته، جلسه تغییر قیمت داشتیم و براساس 

آن، قیمت 15 قلم دارو تغییر کرد.
داشت:  اظهار  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
تورم،  نرخ  براساس  آنها  نرخ  که  داروهایی 
و ها  داروخانه  در  قبل  از  یافته   تغییر 

قیمت  و  است   شرکت های پخش موجود 
های قدیمی روی جعبه آنها درج شده چراکه 
شرکت های پخش در این فرصت نتوانسته 
اند قیمت های جدید را روی جعبه ها اعمال 
کنند اما از این به بعد این قیمت های جدید 
اعمال خواهد  نیز  روی تولیدی های جدید 
شد اما در فرآیند پخش همان قیمت های 
قبلی درج شده که با قیمت جدید به فروش 
می رسند.اصغری در پاسخ به این سئوال که 
برخی داروخانه ها بطور مثال 10 قلم دارو در 
فاکتور درج می کنند درحالیکه چهارقلم دارو 
به مشتری می دهند و قیمت 10 قلم دارو 
تخلف  مساله  این  گفت:  کنند،  می  حساب 
است و مردم می توانند اینگونه موارد را به 
مرکز پاسخگویی دارویی 14۹0 اطالع دهند 

تا پیگیری شود.
قیمت  توانند  می  ها  داروخانه  افزود:  وی 
جدید را در فاکتور درج کنند اما باید داروها 
مردم  به  خود  خرید  فاکتور  مبنای  بر  را 
با  قبل  از  را  دارویی  اگر  یعنی  کنند  عرضه 
قیمت قدیمی خریداری کرده اند مکلفند با 
همان قیمت به مردم بفروشند و اگر فاکتور 
 خرید آنها براساس قیمت های جدید است 
روی  قدیمی  قیمت  درج  برغم  توانند  می 

جعبه، آن را با قیمت جدید عرضه کنند.

خبــــر

دست ناپاک داعشیان
 از دامن بالد اسالمي کوتاه شد

پی  در  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  تبریک  پیام 
تبریک  پیام  داعش.  پایان  و  مقاومت  محور  غرورآفرین  پیروزی 
رهبر  به  خطاب  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه 
مسلمین و مستضعفین عالم و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام 

خامنه ای منتشر شد.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان،در پی 
پیروزی غرورآفرین محور مقاومت و پایان داعش. پیام تبریک 
رهبر  به  خطاب  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه 
مسلمین و مستضعفین عالم و فرمانده معظم کل قوا حضرت 

امام خامنه ای به شرح زیر می باشد 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ِمنُکم  یَُکن  إِن  الِقتالِ ج  َعلَی  الُمؤِمنیَن  ِض  َحِرّ ِبُيّ  الَنّ أَیَُّها  یا 
یَغلِبوا  ِمائٌَة  ِمنُکم  یَُکن  َوإِن  ج  ِمائََتیِن  یَغلِبوا  صابِروَن  ِعشروَن 
أَلًفا ِمَن الَّذیَن َکَفروا بَِأنَُّهم َقوٌم ال یَفَقهوَن ای پیامبر! مؤمنان را 
به جنگ )با دشمن( تشویق کن! هرگاه بیست نفر با استقامت 
نفر  صد  اگر  و  می کنند؛  غلبه  نفر  دویست  بر  باشند،  شما  از 
باشند، بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند، پیروز می گردند؛ 
 چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند! سوره مبارکه األنفال
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و  شد  حال  شامل  دیگر  بار  الهي  لطف  که  است  چندسالي 
بازماندگان و دلباختگان قافله شهادت، امیدي دوباره یافتند که 
در عصر غیبت امام معصوم درهاي آسمان گشوده شد و عاشقان 
را دست چین مي کنند و به لقاءاهلل مي رسانند. داعش، جریان 
دست ساز استکبار جهاني، گرچه خوابهایي براي سرزمین هاي 
به  اعتماد  با  مجاهدین،  و  مومنین  همه  اما  دید،  مي  اسالمي 
نه،  به دریا  به مسیر سرخ شهادت، دل  اعتقاد  با  و  الهي  ذات 
بالد  دامن  از  را  خناثان  این  ناپاک  دست  و  زدند  اقیانوس  به 
با عروسکهاي  بار دیگر  اسالمي کوتاه کردند. تمام دنیاي کفر 
خیمه شب بازي صحنه گرداني کردند و آنچه در چنته داشتند 
خرابي  و  مظلوم  ملتهاي  کشتار  جز  حاصلي  هیچ  اما  آوردند، 
شهرها و روستاها و از بین رفتن زیرساختها و نمادهاي دیني، 
ملي و تاریخي چیزي به جاي نگذاشتند. آزادیخواهان عالم از 
شیعه و سني با اراده اي پوالدین دست به دست هم ایستادند 
و مقاومت را فریاد زدند، تا آنجا که طعم شیرین پیروزي را به 
و  یمن  و  فلسطین  امروز  چشاندند.  انتظار  چشم  ملتهاي  کام 
مردم زجرکشیده عالم از این پیروزی جبهه مقاومت خرسندند 
اعم  کفر،  دنیاي  همه  نابودی  برای  ای  مقدمه  ظفر،  این  زیرا 
مرهون  الهي  بزرگ  هدیه  این  است.  وهابیت  و  صهیونیسم  از 
مقاومت و پایداري است، چراکه از دیروز تا امروز در همه ی 
جبهه های جنگ سخت، جنگ نرم، تهاجم اقتصادی، تهاجم 
را  پیروزی  کردیم طعم خوش  مقاومت  هرکجا  در  و  فرهنگی 
دچار خسران  شد  تضعیف  مقاومت  جبهه  هرکجا  و  چشیدیم 
همرزمان  و  یاران  نبودن  ما  روزهاي  این  افسوس  شدیم.تنها 
این جهاد است تا در کنار آنها، پیروزي را به جشن بنشینیم. 
گرچه در اعلي علیین در کنار سرور و ساالر شهیدان نظاره گر 
ما هستند. یاد همه شهیدان واالمقام از ایراني، عراقي، افغاني، 
پاکستاني، لبناني و سوري را گرامي داشته و این پیروزي بزرگ 

را به ملتهاي آزادیخواه منطقه و جهان تبریک مي گوییم.
به فرمانده کل قوا و رهبر مسلمین جهان حضرت امام خامنه اي 
دام ظله العالي نیز شادباش مي گوییم و قدردان شهادت طلبي و 
از جان گذشتگي سردار رشید سپاه اسالم حاج قاسم سلیماني 
هستیم. نسل چهارم انقالب اسالمي که فرزندان خلف مبارزان 
انقالبي و مجاهدان 8 سال جنگ تحمیلي هستند، با خود عهدي 
 نو مي بندند و با علم و ایمان، خود را براي روزهاي مبادا مهیا 
 مي کنند. زین پس در هر دعا و نمازی این عهد خود را تکرار

 می کنیم. 

خبر دادستان تهران:

اولویت دادسرا برخورد با قلیان سراهای بدون مجوز است

و  ویژه  منطقه  از  عبور  و  قرمز  از چراغ  عبور  سرعت، 
از  که  است  موتورسواران  عمده  تخلف  سه  اضطرار 
اعمال و  ثبت  تخلف،  ثبت  دوربین های  توسط   دیروز 

 قانون می شود.
سامانه ثبت مکانیزه تخلف موتورسیکلت ها از دیروز در 

معابر تهران کلید خورد. 
بر پایه این گزارش، عبور از چراغ قرمز، سرعت و عبور 
از منطقه ویژه و اضطرار توسط موتورسواران از جمله 
موارد تخلفی است که توسط این سامانه ثبت و اعمال 
قانون می شود. الزم به ذکر است که سردار مهماندار 
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ دو روز پیش از اجرای 
این طرح خبر داد و اعالم کرد: با توجه به آنکه معضلی 
به نام بی انضباطی در حوزه موتورسیکلت ها وجود دارد 
و باعث برخی نگرانی ها از سوی شهروندان شده است 
موتورسواران  تخلف  از  ترتیب  بدین  دارد  قصد  پلیس 
جلوگیری کند.وی تصریح کرد: پلیس قصد ندارد که با 
اعمال قانون به قشری که از طریق موتورسیکلت امرار 
معاش می کنند صدمه وارد کند؛ تخلفاتی که به واسطه 
دوربین ها ثبت می شود مسائلی نیست که به معیشت 
لطمه زند بلکه انجام این تخلفات می تواند به جان خود 

موتورسیکلت سواران نیز صدمه وارد کند.

ثبت مکانیزه تخلف موتورسیکلت ها از 
کلید خورد

رئیس پلیس راهور گفت: صدور گواهینامه رانندگی 
بدون کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی ازدیروز 

در سراسر کشور آغاز شد.
ستادکل  ابالغیه  برابر  گفت:  مهری  تقی  سردار 
بیمه  قانون   54 ماده  استناد  به  و  مسلح  نیروهای 
اثر  در  ثالث  شخص  به  واردشده  خسارات  اجباری 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه از دیروز اول آذر صدور 
موتورسیکلت  و  خودرو  از  اعم  رانندگی  گواهینامه 

بدون کارت پایان خدمت یا معافیت آغاز می شود.
ذکور  متقاضی  افراد  اساس  این  بر  افزود:  وی 
برای  اذر  اول  دیروز  از  توانند  می  سال   18 باالی 
 دریافت گواهینامه رانندگی به آموزشگاه های مجاز
خاطرنشان  ناجا  راهور  پلیس  کنند.رئیس  مراجعه   
کرد: در این خصوص به  آموزشگاههای رانندگی در 
سراسر کشور ابالغ شده است تا نسبت به ثبت نام 
متقاضیان بدون نیاز به دریافت کارت پایان خدمت 
یا معافیت سربازی و پس از طی مراحل الزم اقدام 
بروز  صورت  در  شهروندان  شد:  یادآور  کنند.وی 
با شماره  توانند  زمینه می  این  هرگونه مشکلی در 

تلفن 120 پلیس راهور ناجا تماس بگیرند.

شروع صدور گواهینامه بدون کارت 
پایان خدمت

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور نیروی انتظامی 
افزایش 15 درصدی و 2۳ درصدی شماره گذاری  از 
خودروهای تولید داخل و وارداتی و کاهش ۹6 درصدی 
شماره گذاری موتورسیکلت های نو در کشور خبر داد.

 سرهنگ علی محمدی افزود: در هفت ماهه سال ۹6، 
یک میلیون و 886 هزار، نقل و انتقال خودرو صورت 
گرفته که نسبت به سال گذشته یک و 6 دهم درصد 
افزایش داشته است.وی اضافه کرد: همچنین 810 هزار 
ایم که نسبت به سال  خودروی نوشماره پالک کرده 
گذشته 15 و 7 دهم افزایش داشته است.محمدی ادامه 
به تفکیک، 47  داد: در خصوص خودروهای نوشماره 
هزار و 820 دستگاه خودروی وارداتی نو شماره داشته 
ایم که این رقم نسبت به سال قبل، ۳2 درصد افزایش 
دستگاه   800 و  هزار   762 همچنین  است.  داشته 
خودرو نو شماره تولید داخل شماره گذاری شده است 
که نسبت به سال گذشته، 14 و 8 دهم درصد افزایش 
راهور  پلیس  گذاری  شماره  مرکز  است.رئیس  داشته 
ناجا درخصوص نقل و انتقال موتورسیکلت ها توضیح 
داد: در هفت ماهه امسال 87 هزار و 752 نقل و انتقال 
موتورسیکلت صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است.

شماره گذاری خودروهای داخلی و 
وارداتی افزایش یافت
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آگهی مزایده کتبی
به اجاره یک  به استناد مجوز شورای اسالمی شهر، در نظر دارد نسبت  شهرداری قائم شهر 
واحد فروشگاه مواد غذایی واقع شده در پارک سراج به متراز 55 متر مربع، را از طریق مزایده 
کتبی به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالع بیشتر 
همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته با شماره 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت 

اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.GHaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.
1-نوع کار: اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی واقع شده در پارک سراج به متراژ 55 متر مربع 

2-محل تحویل و اخذ اسناد: واحد قراردادها شهرداری قائم شهر
3-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 96/9/1 الی96/9/9 به مدت 7 روز کاری 

4-قیمت پایه: طبق نظریه کارشناسی، اجاره بهاء یک واحد فروشگاه مواد غذایی ماهیانه 5/000/000 ریال )پنج 
میلیون ریال( و سالیانه 60/000/000 ریال )شصت میلیون ریال( می باشد.

5-میزان سپرده شرکت در مزایده 3/000/000 ریال )سه میلیون ریال( می باشد.
6-نوع سپرده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه.

7-در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط 
شود.

8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
9-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بر عهده برنده مزایده می باشد.

چاپ نوبت اول از مورخ 96/9/۱ چاپ نوبت دوم از مورخ 96/9/۲

حمیدرضا خنکدار - سرپرست شهرداری قائم شهر

نوبت دوم

آگهي فقدان
آقای محمد آقا محمد برابر وکالتنامه شماره 2۹1۹4 مورخ 1۳۹6/07/18دفتر 144 
کرج از طرف شهین مهین خاکی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1۹۹/07 
مترمربع به پالک 1226 فرعی از ۳6۳ اصلی مفروز از 88۹ فرعی واقع در اراضی 
تپه قشالق جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 2120 صفحه 25۳ 
دفتر جلد 22 بنام شهین مهین خاکی ثبت و صادر گردیده است که به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
انجام معامله  یا  نزد خود و  تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  می¬شود 
نسبت به ملک مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 448 م/الف 
ایرج فهیمي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ کرج 

آگهی احضار متهم 
بدین وسیله به آقای محسن علیرضایی فرزند محمد علی فعال مجهول المکان، در 
کالسه پرونده ۹60821 شعبه 101 دادگاه حسب دستور دادرس شعبه 101 دادگاه 
عمومی جزایی رباط کریم براساس محتویات پرونده به اتهام صدور چک پرداخت 
نشده تحت تعقیب می باشد طبق ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می 
شود در تاریخ رسیدگی ۹6/10/11 ساعت 11:۳0 در این شعبه حاضر شده در غیر 

اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد.م/الف 1776
دفتر دادگاه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی )جزایی( دادگستری

 شهرستان رباط کریم- علی نریمانی 

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازآبادان  بشناسنامه۹6صادره  پدرعلی  نام  ئی  طوشه  آقای/بانوسالم 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندمرحوم علی طوشه 
ئی بشناسنامه111۳6صادره آبادان درتاریخ۹6/4/2۹دربندرامام خمینی)ره(اقامتگاه 
بشماره  فرزندعلی  ئی  طوشه  عبدالحسین  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
بشماره  علی  فرزند  ئی  ازآبادان)پسرمتوفی(2-عبدالرضاطوشه  شناسنامه556صادره 
بشماره  فرزندعلی  ئی  ازآبادان)پسرمتوفی(۳-عبدالزهراطوشه  شناسنامه506صادره 
بشماره  فرزندعلی  ئی  طوشه  ازآبادان)پسرمتوفی(4-عبدالعادل  شناسنامه۳۹صادره 
فرزندعلی  ئی  ازآبادان)پسرمتوفی(5-عبدالمحمدطوشه  صادره  شناسنامه460 
فرزندعلی  ئی  ازآبادان)پسرمتوفی(6-زهراطوشه  شناسنامه1۳6۳صادره  بشماره 
فرزندعلی  ئی  ازآبادان)دخترمتوفی(7-خدیجه طوشه  بشماره شناسنامه268صادره 
بشماره شناسنامه4۹۳۳6صادره ازآبادان)دخترمتوفی(8-سالم طوشه ئی فرزندعلی 
تشریفات  باانجام  ازآبادان)پسرمتوفی(والغیر.اینک  شناسنامه۹6صادره  بشماره 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(وحید خندانی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
جانعلی قنبری حیدر آبادی فرزند باباعلی    به شرح دادخواست به کالسه 1/416/۹6 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
باباعلی قنبری حیدر آبادی فرزند باباعلی به ش ش ۳62صادره از جویبار در تاریخ 
۹6/8/15اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار    بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به  1-ذوالفعلی قنبری حیدر آبادی فرزند باباعلی به 

ش ملی 582۹7۳461۳فرزند متوفی 
582۹7۳7221فرزند  ملی  ش  به  باباعلی  فرزند  آبادی  حیدر  قنبری  2-پنجعلی 

متوفی 
582۹1۳258۳فرزند  ملی  ش  به  باباعلی  فرزند  آبادی  حیدر  قنبری  ۳-جانعلی 

متوفی
582۹164711فرزند  ملی  ش  به  باباعلی  فرزند  آبادی  حیدر  قنبری  4-خدیجه 

متوفی
5-رقیه قنبری حیدر آبادی فرزند باباعلی به ش ملی 582۹787۳۳4فرزند متوفی
6-منیژه قنبری حیدر آبادی فرزند باباعلی به ش ملی582۹766027 فرزند متوفی
7-مریم قنبری حیدر آبادی فرزند باباعلی به ش ملی582۹7262۹7 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 اول   شورای حل اختالف جویبار 

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹50۹۹86610600815 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری 
کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹76614700581 تجدید نظر خواه: 
آقای مسعود رشیدی فرزند سبزمراد به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد 
 : گلدشت شرقی کوچه مهر ورزان ۳ همراه 0۹1۳02481۹7 –تجدید نظر خواه 
آقای محمدرضا گودرزی به نشانی مجهول المکان –تجدید نظر خواسته : اعسار از 

پرداخت محکوم به 
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مسعود رشیدی فرزند سبزمراد به 
طرفیت آقای محمدرضا گودرزی نسبت به دادنامه شماره 220/۹6 مورخ ۹6/4/22 
در پرونده کالسه ۹50۹02 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خرم آباد که به موجب آن دادگاه محترم بدوی به لحاظ این که تجدید نظر خواه 
شهود خود را دال بر اثبات اعسار در جلسه دادرسی حاضر ننموده و دلیل دیگری 
دال بر اعسار ارائه نگردیده حکم بر بطالن دعوای مشارالیه را صادر نموده لهذا با 
توجه به محتویات پرونده و صورتجلسه 1۳۹6/۳/22 و عدم حضور تجدید نظر خواه 
و شهودش در جلسه رسیدگی رای صادره صحیحا و منطبق با موازین قانون صادر 
شده النهایه نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل موثری که موجبات فسخ 
دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه 
ای مالحظه  اشکال عمده  نیز ظاهرا  دادرسی  قواعد  و  اصول  رعایت  بر  و  نگردیده 
نمی شود و اعتراض واصله نیز با هیچیک از شقوق پنجگانه ماده ۳48 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ انطباق ندارد و 
بنابراین با استناد به ماده ۳58 قانون مارالذکر ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه 

تجدید نظر خواسته تایید و استوار می شود رای صادره قطعی است . 
شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان 

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه ۹6015۳ آقای جهانگیر شاه کرمی فرزند رستم به اتهام )مشارکت 
در کالهبرداری (موضوع شکایت فرهاد حاتم وند تحت تعقیب میباشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1۳۹2 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف ۳0 روز از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر به عمل می آید. 

دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد 

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  شعبه 101  پرونده کالسه ۹50۹۹86612801046 
خرم آباد )101 جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹7661۳500۹56 شاکی 
: آقای یحیی رهسپار فرزند عیسی به نشانی لرستان – خرم آباد خ ناصرخسرو میدان 
به  اسد  فرزند  محسنی  امیر حسین  :آقای  متهم  یک شرقی  شمیران ک شمیران 
نشانی لرستان – خرم  آباد –مجهول المکان –اتهام : ایراد جرح عمدی با سالح سرد 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امیر حسین محسنی فرزند اسد )متهم به جهت 
متواری بودن آدرس و مشخصات بیشتری از وی در دست نیست ( دابر بر ضرب و 
جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای یحیی رهسپار فرزند عیسی دادگاه نظر 
به جامع اوراق و محتویات پرونده با التفات به شکایت شاکی و اظهارات وی مدافع 
وی که منحصرا از متهم مذکور اعالم شکایت و طرح دعوا نموده است و با عنایت به 
اینکه دالیل و شواهد مندرج در پرونده از جمله تحقبقات مرجع انتظامی و اظهارات 
شهود و مطلعین محلی جملگی حکایت از صحت ارتکاب بزه توسط متهم دارد و 
پزشکی قانونی نیز تاریخ وقوع صدمات را همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم نموده و 
صدمات شاکی را ناشی از اصابت جسم برنده قید نموده است و متهم نیز در جریان 
تعقیب و جلسه این دادگاه حاضر نشده و از ابتدای تشکیل پرونده متواری بوده و 
تالش مامورین جهت جلب و دستگیری وی بی نتیجه مانده است و علی رغم اینکه 
از طریق نشر آگهی احضار گردیده در جلسه مورخه 1۳۹6/4/17 و 1۳۹6/5/28 
دادگاه  رو  این  از  است  نکرده  ارائه  موجهی  عذر  لحظه  کنون  تا  و  نیافته  حضور 
بزهکاری نامبردگان را به شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه 
خصوصی قضیه به جهت عدم قطعیت طول درمان شاکی مفتوح به رسیدگی است 
و از باب جنبه عمومی بزه نظر به اینکه فعل ارتکابی عمال منجر به اخالل در نظم و 
آسایش عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت 
حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند به ماده 614 از قانون تعزیرات 
و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1۳75 و اعمال جهات تخفیف مندرج در مواد ۳7 و 
۳8 از قانون مجازات اسالمی مصوب بلحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی متهم و 
شرایط سنی و تاهلی وی و نداشتن سابقه محکومیت کیفری نامبرده را به تحمل دو 
سال حبس تعزیری محکوم مینماید این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل 
واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

آگهی مزایده مال غیر منقول 
در خصوص پرونده کالسه ۹6082۳ مدنی به خانم سکینه مرادی علیه اصغر رجبیان 
و غیره ورثه های مرحوم منوچهر رجبیان مبنی برمطالبه مهریه که مال غیر غیر 
منقول واقع در بهنمیر – جاده فرح اباد روستای روشندان – روشن یک به شماره 
پالک ثبتی 170 فرعی از ۳ اصلی بخش 1۳ ثبت بابلسر واقع در قریه روشندان ذیل 
ثبت 1187 صفحه ۳85 دفتر ۹ به مساحت 1021/40متر مربع به مالکیت مرحوم 
منوچهر رجبیان بهنمیری صادر و تسلیم گردیده حدود اربعه 170 فرعی عبارتست 
از شماال بطولهای 2/2۳ متر و ۹/4۹ متر و 1۳/۹5 متر 1۳/۹5 متر همگی درب و 
دیواریست به خیابان شرقا به طولهای ۹ متر و 15 متر و 17/11 متر همگی درب و 
دیواریست به خیابان جنوبا بطولهای 24/21 متر پی است به باقیمانده پالک اصلی 
با قطعه چهار و همچنین در جنوب  به طول ۳۹/55 متر پی است اشتراکی  غربا 
و  تقریبی  و  فرضی  با حدود  باشد  می  مرکبات  باغ  بصورت  که  فرعی  پالک 170 
مساحت 4575 مترمربع می باشد که متعلق به مرحوم منوچهر رجبیان بوده است 
که بصورت باغ مرکبات می باشد و در اختیار ورثه مرحوم منوچهر رجبیان قرارداد 
و در دو قسمت متصل است و اول دارای پالک 170 فرعی از ۳ اصلی بخش 1۳ و 
به مساحت 1021/40 متر مربع و دوم به مساحت 4575 مترمربع فاقد پالک فرعی 
وقسمتی از پالک ۳ اصلی بخش 1۳ثبت می باشد خارج ازبافت روستا میباشد که 
هر دو قسمت بصورت باغ مرکبات بهره برداری می گردد ضمنا ملک مذکور فاقد 
سابقه منابع طبیعی میباشدو در خصوص وقفیت از اداره اوقاف استعالم گردد که 
مراتب فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدیدقرار گرفته و با عنایت 
به   1۳ بخش  اصلی   ۳ از  فرعی   170 پالک  با  ملک  از  قسمتی  ابزاری  مراتب  به 
مساحت 1021/40 متر مربع به مبلغ 1/500/000/000 ریال و قسمتی که فاقد 
سند مالکیت به مساحت تقریبی 4575 متر مربع به مبلغ 4/100/000/000 ریال 
قیمت پایه ارزیابی گردیده که در تاریخ ۹6/۹/21 روز سه شنبه ازساعت 10 لغایت 
11 صبح به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابلسر 
به فروش خواهد کسانیکه باالترین قیمت را با توجه به نظریه کارشناس پرداخت 
نماید برنده مزایده خواهد بود طالبین می توانند 5 روز قبل برگزاری مزایده به دفتر 
اجرای احکام مدنی مراجعه تا مورد مزایده به انان ارائه گردد. ضمنا هزینه نقل و 

انتقال بعهده خریدار مزایده است .
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر 

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳07-1۳۹6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم 
آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم فاطمه نجفی فرزند علی نقی  بشماره 
شناسنامه ۳۳۳00816۹4 صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان مسکونی 
به مساحت 110،6۳  متر مربع پالک 2۹ فرعی  از 18 اصلی واقع در اسالم آباد 
متولی  رسمی  مالک  از  وخریداری  عادی  نامه  مبایعه  شامل  شهیدامیدی  خ  غرب 
موقوفات خاص زنگنه بشماره 54،17 مورخ 1۳۹6،7،25  محرزگردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹6،8،16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹6،۹،2

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

تخفیف ویژه نفت ایران به مشتریان آسیایی 

ایران در تالش است تا مشتریان نفت خود در بازار آسیا را حفظ 
کند و با وجود تهدید ترامپ به تحریم بیشتر، امیدوار است با ارائه 
تخفیف در قیمت ها، جذابیت نفت خود را در مقایسه با نفت سایر 

تولید کنندگان خاورمیانه افزایش دهد.
که  اگاه  منبع   ۳ گفته  به  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نخواستند نامشان فاش شود، شرکت ملی نفت ایران در طی چند 
هفته گذشته محموله های فوری نفت خام سبک و سنگین را به 
مشتریان اصلی خود در آسیا پیشنهاد کرده و قیمت نفت خام 
خود در ماه دسامبر را در مقایسه با نفت خام عربستان به پایین 

ترین رقم در طی چند سال گذشته رسانده است.
این در حالی است که کنگره آمریکا تا اواسط ماه دسامبر فرصت 
دارد تا در مورد وضع مجدد تحریم ها علیه ایران که بعد از تاوفق 

هسته ای برداشته شده تصمیم گیری نماید.
تیالک دوشی، مشاور در موسسه میوز اند استانسیل در سنگاپور 
کنگره  از جانب  ها  تحریم  برقراری  »تهدید  باره گفت:  این  در 
آمریکا موجب شده تا ایران از طریق ارائه تخفیف و تعدیل کرایه 

حمل در پی تحکیم موقعیت خود در بازارها برآید.«
شرکت ملی نفت ایران اولین بار قیمت رسمی نفت خام سنگین 
خود برای ماه اکتبر را در مقابل نفت عرب الیت عربستان داد 
و این کاهش را برای محموله های ماه دسامبر نیز مجددا تکرار 
نفت  قیمت  فاصله  تا  شده  موجب  ها  قیمت  کاهش  این  کرد. 
سنگین ایران با نفت عرب الیت عربستان برای ماه دسامبر به 

باالترین رقم در طی بیش از یک دهه گذشته برسد.
در همین حال، کاهش قیمت نفت خام سبک ایران نیز موجب 
الیت  عرب  خام  نفت  با  نفت  نوع  این  قیمت  تفاصل  تا  شده 

عربستان به پایین تین رقم در طی 2 سال گذشته برسد.
به گفته منابع آگاه، این تخفیف ها با هدف حفظ مشتریان فعلی 
نفت ایران صورت گرفته است.منابع تجاری گفتند، کاهش قیمت 
ها برای ماه اکتبرموجب شده تا خریداران ژاپنی و هندی خرید 
خود از ایران را افزایش دهند و انتظار می رود این حجم باالی 
خرید را در ماه های بعد نیز ادامه دهند.پیشنهادات ایران برای 
نفت خود جهت عرضه در ماه دسامبر چند هفته قبل از نشست 
۳0 نوامبر اوپک و تولید کنندگان غیر اوپکی عضو توافق کاهش 
تولید ارائه شده که قرار است در ان در مورد تمدید توافق کاهش 
تولید تصمیم گیری شود توافق کاهش تولید در مارس 2018 
منقضی می شود.به گفته احسان الحق، مدیر بخش نفت خام و 
فرآورده های نفتی موسسه مشورتی ریسورس اکونومیست، این 
در حالی است که صادرات نفت خام بصره عراق افزایش یافته و 
عرضه نفت قطر برای ماه ژانویه نیز رشد داشته و این موجب 
فشار بر بازار انواع نفت خام ایران شده است.با این وجود، تجار 
و تحلیلگران انتظار ندارند که رقابتی مشابه رقابت قبل از انعقاد 
توافق کاهش تولید سال 2016 اوپک بر سر به دست آوردن سهم 
بیشتر از بازار نفت در بگیرد و انتظار می رود تهران تولید نفت 
خود را در حد ۳.8 میلیون بشکه و صادراتش را در سطح 2.4 تا 

2.6 میلیون بشکه در روز حفظ نماید.

تولید ۱۸ میلیون مترمکعب 
میعانات گازی از 3 فاز پارس 

جنوبی

گاز  مجتمع  چهارم  پاالیشگاه  سرپرست 
پارس جنوبی گفت:18 میلیون مترمکعب 
میعانات گازی در نیمه اول سال جاری در 
 فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی تولید شد.

به گزارش زمان به نقل از  پارس جنوبی؛ 
بهزاد ساالری، سرپرست پاالیشگاه چهارم 
پارس جنوبی با بیان اینکه این پاالیشگاه 
وظیفه تأمین خوراک سایر پاالیشگاه های 
تا  گفت:  دارد،  عهده  بر  نیز  را  مجتمع 
بیش  چهارم  پاالیشگاه  از  شهریور  پایان 
ترش  گاز  مکعب  متر  میلیون   ۳۹0 از 
شده  ارسال  یک(  )فاز  اول  پاالیشگاه  به 
توسط  مدت  این  در  داد:  ادامه  است.وی 
پاالیشگاه چهارم یک هزار و 250 میلیون 
 ( دوم  پاالیشگاه  به  ترش  گاز  متر مکعب 
فازهای 2 و ۳( و 78۹ میلیون متر مکعب 
گاز ترش نیز به پاالیشگاه پنجم ) فازهای 
۹ و 10( تحویل شده است.گفتنی است، 
نیز  فازهای 15 و 16(   ( پاالیشگاه ششم 
بیش  جاری  سال  ابتدایی  ماهه  شش  در 
از 2 هزار و 155 میلیون متر مکعب گاز 
ترش از پاالیشگاه چهارم تحویل گرفته اند.

گاز  مجتمع  چهارم  پاالیشگاه  سرپرست 
تولید  تشریح  به  ادامه  در  جنوبی  پارس 
پرداخت  پاالیشگاه  این  محصوالت  سایر 
پاالیشگاه  این  شهریور  پایان  تا  گفت:  و 
بیش از 1۳۹ هزار تن پروپان و 105 هزار 
تن بوتان نیز تولید کرده  است. پاالیشگاه 
از سکوهای  بر گاز دریافتی  چهارم عالوه 
خود بیش از ۳26 میلیون متر مکعب گاز 

از سیری نیز دریافت کرده است.

نفت در جهانکوتاه ازانرژی

زمانی  از  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
متوقف  روسیه  به  ایران  گاز  صادرات  که 
شد، ترکیه به عنوان نخستین بازار هدف 
بنابراین  صادراتی گاز در نظر گرفته شد، 
این کشور قدیمی ترین حوزه صادرات گاز 

برای کشورمان به شمار می آید.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- مدیرعامل 
این مطلب که  بیان  با  انتقال گاز  شرکت 
ایران در نیمه نخست امسال، در مجموع 
پنج میلیارد و 400 میلیون مترمکعب گاز 
از مرز بازرگان به ترکیه صادر کرده، عنوان 
کرد: حجم صادرات به ترکیه در طول سال 
نیمه  در  و  مترمکعب  میلیارد  ۹5، هشت 
پنج میلیارد و  امسال در مجموع  نخست 

400 میلیون مترمکعب بوده است.
سعید توکلی افزود: به طور میانگین روزانه 
حدود ۳0 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه 
با  ما  قرارداد  گفت:   می کند،  صادر  گاز 
ترکیه ساالنه است که بر اساس آن حجم 
مشخصی را باید در طول یکسال به ترکیه 

که  زمانی  اساس  این  بر  دهیم،  تحویل 
مصرف داخلی زیاد می شود مانند زمان اوج 
مصرف در زمستان، حجم صادرات به ترکیه 
را کاهش می دهیم و از این بخش قرارداد 
استفاده می کنیم.صادرات گاز به ترکیه با 
ادامه خط لوله دوم سراسری انتقال گاز که 

منبع اصلی تامین گاز پاالیشگاه گازی فجر 
جم است، انجام می شود و این خط لوله تا 
قزوین ادامه می یابد و از آنجا یک خط لوله 
به سمت استان آذربایجان غربی منشعب 
می شود و سرانجام در مرز بازرگان این گاز 

را به ترکیه صادر می کنیم.

توکلی ادامه داد: خط صادراتی به ترکیه که 
از قزوین منشعب می شود و تا آذربایجان 
تا  تبریز  از  و  است  اینچ   48 دارد  ادامه 
بازرگان نیز قطر آن 40 اینچ می شود که 
از مصارف داخلی  افزون بر تامین بخشی 
مرز  تحویل  را  گاز  انتها  در  آذربایجان 
قزوین،  ایستگاه های  دهد؛  می  صادراتی 
خرمدره، زنجان، هشترود، تبریز و مرند به 
قرار  این خط  روی  کیلومتر  وسعت 6۹6 
دارند که در مجموع خط دوم آذربایجان 

نامیده می شود.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز افزود: شبکه 
انحصاری  شبکه  یک  ایران  گاز  انتقال 
نیست به عنوان مثال فقط یک خط لوله 
در  ترکیه  به  گاز  برای صادرات  انحصاری 
نظر گرفته نمی شود زیرا به سبب پایداری 
و انعطاف عملیاتی که در کشور ما وجود 
قابلیت را داریم که هر مسیری  این  دارد 
را از بخش های مختلف تامین کنیم تا در 

مواقع بحرانی دچار مشکل نشویم.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز خبر داد:

صادرات گاز به ترکیه، به بیش از 5 میلیارد مترمکعب رسید

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه »خط لوله ششم سراسری در زمستان 
امسال به بهره برداری کامل می رسد«، گفت: برنامه ما این است که از ظرفیت خط لوله 

ششم سراسری به طور کامل در زمستان امسال استفاده کنیم.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
اظهار داشت: برنامه ما این است که از ظرفیت خط لوله ششم سراسری به طور کامل 
در زمستان امسال استفاده کنیم.وی افزود: عملیات تکمیل این پروژه ملی به خوبی 
در حال پیشرفت است و هفته آینده برای اطالع از آخرین وضعیت اجرا و پیشرفت 
فیزیکی، از روند تکمیل آن بازدید خواهم کرد.معاون وزیر نفت تصریح کرد: خط لوله 
ششم سراسری در زمستان امسال به بهره برداری کامل می رسد.به گزارش تسنیم، خط 
ششم سراسری که از پارس جنوبی شروع می شود و پس از گذر از استان خوزستان، 
در استانهای لرستان، ایالم و کرمانشاه ادامه می یابد و در نهایت به دهگالن می رسد، 
از مهمترین خطوط سراسری انتقال گاز کشور است.قطعه اول این خط سراسری انتقال 
گاز از عسلویه تا اهواز به طول تقریبی 611 کیلومتر )عسلویه، بیدبلند، اهواز( به عنوان 
یکی از خطوط راهبردی انتقال گاز که وظیفه انتقال روزانه 110 میلیون مترمکعب گاز 
تولیدی پارس جنوبی را به جنوب و غرب کشور بر عهده دارد، پیش از سال ۹۳ تکمیل 
شده بود و اعالم شد که برنامه ریزی ها و عملیات اجرایی برای تکمیل فاز دوم این خط 
لوله سراسری به طول تقریبی 600 کیلومتر از اهواز تا دهگالن تا پایان سال ۹4 آغاز 
شده است.در حالی که طبق برنامه های قبلی می بایست این خط لوله حدفاصل اهواز تا 
دهگالن تا پایان سال ۹4 تکمیل شده و به بهره برداری برسد، اکنون که در میانه سال 
۹6 هستیم هنوز این مهم محقق نشده است. در حال حاضر تکمیل فاز دوم این پروژه 

ملی در دست انجام است.

بهره برداری از خط لوله ششم سراسری انتقال گاز در زمستان 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، طی هشت روز گذشته، حدود ۳0 میلیون لیتر 
فرآورده بنزین، نفت سفید و نفت گاز در استان کرمانشاه و شهرهای زلزله زده، توزیع 

کرده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، فاطمه کاهی، رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، در گزارشی از هشت روز فعالیت این شرکت در مناطق غرب 
کشور برای سوخت رسانی به زلزله زدگان گفت: در بازه زمانی یاد شده )21 آبان ماه تا 
2۹ آبان ماه( 2۹ میلیون و ۹00 هزار لیتر فرآورده در این مناطق، توزیع شده که حدود 

1۳ میلیون لیتر آن بنزین بوده است.
افزود: در دوره مورد بررسی، پنج میلیون و 400 هزار لیتر نفت سفید و 11.5  وی 

میلیون لیتر نفت گاز  در مناطق موردنظر عرضه شده است.
 500 این  بر  افزون  این که  بیان  با  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
هزار لیتر سوخت هوایی نیز برای بالگرد و هواپیماهای باری و مسافری به این منطقه 
ارسال شده است، اظهار داشت: 6 هزار کپسول پیک نیک پر شده تحویل مردم شده 
و همچنین 4500 ظرف سه لیتری نفت سفید از منطقه اصفهان به این مناطق ارسال 

شده که حدود سه هزار عدد آن توزیع شده است.
کاهی، همچنین از فعالیت شبانه روزی کاروان توزیع سوخت سیار در شهرهای استان 
کرمانشاه خبر داد و گفت: کاروان های سیار پنج شبانه روز است که به صورت بی وقفه، 

در حال توزیع محله به محله نفت سفید هستند.
این مقام مسئول، به وجود 2 تاسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع در سرپل ذهاب و ثالث 
باباجانی اشاره کرد و گفت: در این دو مرکز، پیک نیک شهروندان به صورت رایگان 

شارژ می شود.

عرضه حدود 3۰ میلیون لیتر فرآورده در غرب کشور
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تسهیالت دهی با نرخ سود باال سیاستی محکوم 
به شکست است

* صدیف بدری

سیاست تسهیالت دهی برای خانه دار کردن مردم به بن بست 
رسیده است، وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که مردم 
توان بازپرداخت سود وام مسکن را ندارند.تسهیالت دهی با نرخ 
سود باال سیاستی محکوم به شکست است که تاثیر ناچیزی در 
کاهش متقاضیان مسکن دارد.اقداماتی از این دست که دولت با 
آن در پی کاهش رکود در بازار مسکن است شاید در ابتدا بتواند 
رونقی در این بازار ایجاد کند اما به علت نرخ باالی سود بانکی 
بست  بن  به  ها  سایر سیاست  مانند  نهایت  در  نیز  این سیاست 
خواهد رسید.به طور حتم فرد متقاضی دریافت تسهیالت مسکن 
دولت  حمایتی  های  بسته  به  نیاز  و  نبوده  جامعه  مرفه  قشر  از 
تواند  نمی  کوتاه  بازپرداخت  و  باال  سودهای  نرخ  بنابراین  دارد 
مشکلی از زوج های جوان و اقشار آسیب پذیر جامعه در تامین 
مسکن حل کند.وضعیت فعلی اقتصاد کشور مهم ترین عامل به 
اقشار  برای  تامین مسکن  زمینه  ها در  نرسیدن سیاست  نتیجه 
مختلف جامعه است، فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی مهم تر 
از توانمند کردن مردم با وام و تسهیالت جهت خرید مسکن است 
از  زیرا اگر رشد اقتصادی در جامعه صورت بگیرد ساخت وساز 
سوی مردم و همچنین بخش خصوصی مانند سال های قبل رونق 
می گیرد.رونق گرفتن ساخت و سازها در کشور رکود در بخش 
مسکن کاهش چشمگیری خواهد یافت، در حال حاضر تسهیالت 
دهی بانک ها برای تامین مسکن سیاستی برای خانه دار کردن 
اقتصاد  با شرایط فعلی  اقشار متوسط و ضعیف جامعه است که 
این سیاست هستند  اقشاری که جامعه هدف  از  کشور بسیاری 
انگیزه ای برای دریافت این تسهیالت ندارند زیرا توان مالی خود 
را در حد بازپرداخت این نوع وام ها نمی بینند.دولت باید برای 
تامین مسکن و همچنین باز کردن گره کور این بخش در کشور 
به دنبال راه حل اساسی باشد، کاهش مشکالت اقتصادی جامعه 
و توانمند سازی مردم یکی از راهکارهایی است که نیاز به ارایه 
از این  تسهیالت برای خانه دار کردن مردم را کاهش می دهد 
رو دولت باید هر چه سریع تر بر تقویت مبنانی تولید و اشتغال 
در جامعه اقدام کند.متاسفانه در حال حاضر سود باالی تسهیالت 
اعطایی بانک ها تنها در موضوع مسکن مشکل ساز نشده است، 
بازپرداخت سود تسهیالت کشاورزی و غیره نیز مشکالت عدیده 
برای  ایجاد کرده است.رفع مشکالت پیش آمده  برای مردم  ای 
نیست،  قابل حل  دولت  گذاری صرف  با سیاست  مسکن  بخش 
مشکل این بخش باید در کارگروهی ملی متشکل از دستگاه های 
ارگان  سایر  و  و شهرسازی، مجلس  راه  وزارت  مربوطه همچون 
های ذی مدخل با در نظر گرفتن بازه زمانی 5 یا 10 ساله بررسی 
تواند  از راهکارهای مهم دیگری که دولت می  و رفع شود.یکی 
ارایه الیحه مسکن  بازار مسکن کمک کند تسریع در  بهبود  به 
اجتماعی و ساخت مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه تا 

به این ترتیب انباشت تقاضا کاهش یابد.

 قیمت جدید انواع نان اعالم شد

اعالم  تهران  دولتی  نانوایی های  در  فروش  برای  نان  انواع  قیمت 
شد. بر این اساس قیمت نان بربری از 650 به 750 تومان، نان 
تافتون سنتی از 400 به 460 تومان، قیمت نان سنگک از 800 
به ۹20 تومان و نان لواش و تافتون گردان از 210 به 240 تومان 
افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، چندی پیش ستاد تنظیم بازار 
از افزایش 15 درصدی قیمت نان خبر داده بود. بر این اساس قرار 
بود که از اول ماه آذر قیمت نان بدون تغییر در وزن فعلی چانه ها 
در سراسر کشور با 15 درصد افزایش فروخته شود. همچنین قرار 
بود در استان ها قیمت انواع نان توسط استانداری و در تهران توسط 
اتاق اصناف  به  اتاق اصناف اعالم شود که علی فاضلی ، رییس 
ایسنا اعالم کرد که قیمت های جدید نان در تهران از هفته آینده به 
نانوایی ها ابالغ می شود. اما با توجه به مصوبه و ابالغیه ستاد تنظیم 
بازار قرار شد قیمت ها طبق توافق اولیه، از روزگذشته )یکم آذر( 
در سراسر کشور اعمال شود.در همین راستا اتاق اصناف با صدور 
بخشنامه ای ضمن اعالم وزن قانونی چانه های نان به نانوایی ها که 

بدون تغییر مانده، مجوز افزایش قیمت را داده است.

  اعطای6میلیون تومان وام بالعوض
 به زلزله زدگان

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: به هر واحد مسکونی شهری 
تخریب شده در زلزله استان کرمانشاه 6 میلیون تومان و روستایی 
5 میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت خواهد شد.به گزارش مهر، 
علیرضا تابش در نشست خبری درباره اقدامات بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در خصوص بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گفت: 
در پی زلزله 21 آبان، این بنیاد دو روز بعد در تاریخ 2۳ آبان برآورد 
اولیه از میزان شخسارات را تخمین زد که بر اساس آن اقدامات بعدی از 
جمله مصوبه هیئت دولت انجام شد.وی تعداد واحدهای تخریب شده 
غیرقابل تعمیر را 15 هزار و 500 واحد عنوان کرد و افزود: از این تعداد 
4 هزار و 500 واحد مسکن شهری و 11 هزار واحد مسکن روستایی به 
شمار می آیند ضمن اینکه ۳0 هزار و 500 واحد نیز مشمول تعمیرات 
و بازسازی می شوند.رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه داد: این 
برآورد در تاریخ 24 آبان به هیئت وزیران برای تامین تسهیالت بانکی 
و همچنین کمک های بالعوض دولتی ارسال شد که در همین تاریخ 
هیئت دولت مصوب کرد به زلزله زدگان 767 میلیارد و 500 میلیون 
تومان تسهیالت بانکی با سود 4 درصد پرداخت شود که این مصوبه 

بالفاصله به بانک مرکزی ابالغ شد.

  واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری
 ۸۹ درصد افزایش یافت

گمرک ایران از افزایش 8۹ درصدی واردات گوشی تلفن همراه به 
کشور خبر داد.به گزارش فارس، واردات گوشی تلفن همراه  با افزایش 
8۹ درصدی در سالجاری به یک میلیون و ۳62 هزار دستگاه رسید و 
تشریفات گمرکی این تعداد گوشی به صورت هوشمند و الکترونیک 
به کمک سامانه جامع گمرکی انجام شد.بنابراین گزارش؛ درسالجاری 
به ارزش 185 میلیون و ۳06 هزار دالر انواع گوشی تلفن همراه وارد 
کشور شد که به لحاظ ارزش نیز در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته به میزان 7۹ درصد رشد داشته است. این رقم سال گذشته 
به تعداد 71۹ هزار دستگاه و به ارزش 10۳ میلیون و 548 هزار دالر 
بود.گمرک ایران از دسترسی آزاد به اطالعات قیمت واقعی گوشی 
های تلفن همراه خبر داد و اعالم کرد: دسترسی آزاد به قیمت واقعی 
گوشی های تلفن همراه باسامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 

فرامرزی گمرک امکان پذیر است.

آمادگی بانک پاسارگاد برای تأمین 
مالی پروژه های برقی کشور 

 مصطفی بهشــتی روی، عضو هیئــت مدیره بانک 
پاســارگاد ضمن بررســی وضعیــت نیروگاه های 
خورشــیدی تابشــی، امکان تأمین مالی توســط 
بانک های ایرانــی را مطرح نمــود و آمادگی بانک 
پاســارگاد برای نقش آفرینی مؤثر در تأمین مالی 
پروژه هــای برقی کشــور را اعالم کــرد. به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، مصطفی بهشتی روی 
در دومین همایش اینترســوالر ایران، با طرح آمار 
جهانــی وضعیت انــرژی و وضعیت حــوزه انرژی 
در ایــران، ســاختار عملیاتی و مالــی نیروگاه های 
خورشــیدی تابشــی را تشــریح کرد و به بررسی 
امکان تأمیــن پروژه های برقی توســط بانک های 
ایران پرداخت.وی با اشــاره به الگوهای تأمین مالی 
پروژه ای در ایران، طرح  ســرمایه گذاری پروژه ها از 
محل تامین مالی خارجی بــا تضمین دولت، طرح 
ســرمایه گذاری بین المللی برای پروژه های انرژی 
بخش خصوصی، اظهار داشــت که در صورت مهیا 
بودن شرایط، بانک پاسارگاد برای ایفای نقش مؤثر 
در تأمین مالی پروژه های برقی کشور آمادگی دارد.

 اجرای کمپین«به احترام هم« 
در بانک ملت

بانک ملت در راســتای ارج نهادن به مشتریان خود 
و دیگر مشتریان صنعت بانکی و باهدف مؤثر بودن، 
جریانی اجتماعی فرهنگی با مفهوم احترام اجتماعی 
به راه انداخته اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، کمپین "به احترام هــم"، جریانی اجتماعی 
است که افراد جامعه را به احترام متقابل دعوت می 
کند و از آنان می خواهد به احترام یکدیگر مالحظات 
اخالقی هرچند کوچک را رعایت کنند.بر اساس این 
گزارش، بانک ملت برای شــروع این کمپین، حریم 
خصوصی دستگاه های خودپرداز را در اولویت قرار 
داده است.براین اساس و با توجه به تحقیقات انجام 
شــده و درنظرگرفتن دغدغه مشتریان، بانک ملت 
طرح محدوده حریم خصوصی خودپرداز را طراحی 
و اجرا کرده است تا گامی در جهت فرهنگ استفاده 
صحیح از خدمات خودپرداز برداشــته باشــد."به 
احتــرام هم" جریانی دنبالــه دار از مصادیق احترام 
اجتماعی اســت که به صورت یک چالش فرهنگی 
مهم با هشــتگ #به_احترام_هم در شــبکه های 
اجتماعی پیگیری خواهد شد.در عین حال، کمپین 
مجــازی این جریــان  هم در حــال برنامه ریزی و 
اجرا اســت که هــدف از آن،  درگیر کردن کاربران 
شبکه های مجازی با مفاهیم محوری کمپین است و 
در چالشی از افراد دعوت میشود که به اختیار خود 
به تغییر برخی از رفتارهایی که احتمال دارد حقوق 

شهروندی را نقض کند، اقدام کنند.

 تعداد شعب بانک پارسیان
 به ۳2۱ شعبه رسید

با گشایش شعب شــهید عراقی تهران و ستارخان 
شیراز، تعداد شــعب بانک پارسیان به ۳21 شعبه 
رسید.با حضور دکتر عالی شوندی، فرماندار شیراز؛ 
مهندس خســروانی، عضــو هیات مدیــره و دیگر 
مدیران بانک پارســیان و همچنین کســبه و تجار 
محل. شعبه ســتارخان بانک پارســبان در شیراز 
گشایش یافت.فرماندار شیراز در آیین گشایش این 
شــعبه با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج و ماه ربیع 
االول،گفت:بانک ها شــریان حیات کشور هستند و 
قطعا رونق تولید و اقتصاد کشــور نیازمند نقدینگی 
بانک ها ست.وی خاطر نشان کرد: بانک ها توانستند 
با مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، ارایه خدمات 
نوین و همچنین مشارکت در فعالیت های اقتصادی 
به کمک دولــت و تولید و رونق اقتصاد بشــتابند.
فرماندار شــیراز در ادامه بانک پارسیان را به عنوان 
یکی از بانک های موفق برشــمرد که توانسته است 
در مسیر سیاست های دولت حرکت و کمک شایانی 
به رونق تولید و کسب و کار نماید.عضو هیات مدیره 
بانک پارســیان نیز با تبریک هفته بسیج و تقدیر از 
تالش دلیر مردان بســیج و ســپاه در فراهم کردن 
امنیت اجتماعی، گفت: بانک ها نیز در حوزه امنیت 
اقتصادی، به عنوان متولیان بازار پول توانستند برای 
صاحبان کسب و پیشه و اشتعال پایدار،نقش مهمی 

ایفا کنند.

یادداشت خبر

توسعه  و  تجارت  تسهیل  کمیسیون  رییس 
»دولت  گفت:  تهران  بازرگانی  اتاق  صادرات 
باید مراقبت کند با توجه به امکاناتی که در 
تنظیم بازار دارد، مصالح ملی را در نظر بگیرد 
کند.محسن  تعیین  مصلحتی  را  ارز  نرخ  و 
بهرامی ارض اقدس با اشاره به نوسانات نرخ ارز، 
مختلف  از جهات  ارز  »موضوع  داشت:  اظهار 
نقش  ملی  اقتصاد  در  و  است  اهمیت  حایز 
لنگری دارد؛ در واردات، صادرات، تولید، اشتغال 
»به  افزود:  است.وی  اثرگذار  سرمایه گذاری  و 
دلیل این که سهم اصلی تنظیم بازار ارز با دولت 
است و از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت 
و تبدیل ارز نفتی به ریال، تامین بودجه ریالی 
صورت می گیرد، بنابراین دخالت دولت در بازار 
ارز یک امر الزامی از جهات مختلف است و به 
طور طبیعی این دخالت تاثیر اصلی و جدی در 
تنظیم بازار ارز را دارد.رییس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران 
با بیان این که نظام ارزی ما، نظام ارزی شناور 
و مدیریت شده است، تصریح کرد: »نرخ ارز از 
روش های متفاوتی به دست می آید. یک راه این 
است که از قدرت برابری خرید محاسبه کنند. 
ارزی  ببینیم سبد  این است که  راه هم  یک 
کشور بیشتر متمایل به چه ارزی است و شرکای 
تجاری کشور چه کشورهایی هستند و صادرات 
و واردات با چه نرخی صورت می گیرند. از سوی 
دیگر، تحت تاثیر نرخ برابری ارزهای جهانروا با 
یکدیگر است. در بازارهای جهانی دالر، ریال، 
ین، یوان، لیر و... با یکدیگر نرخ برابری دارند که 
آن نیز می تواند روی سبد ارزی ما موثر باشد.«

نباید دچار شوک درمانی شویم
بهرامی ارض اقدس عنوان کرد: »من اسم این را 
نرخ مصلحتی برای اقتصاد گذاشتم؛ به گونه ای 
یعنی  نباید دچار شوک درمانی شویم.  ما  که 
یک دفعه بگوییم نرخ دالر 6 هزار تومان است 

و یا یک دفعه به این اعتقاد داشته باشیم که 
ملی  پول  تا  کند  پیدا  کاهش  باید  دالر  نرخ 
تقویت شود. هیچ کدام از این ها نرخ های درستی 
نیستند.وی متذکر شد: »با توجه به این که امروز 
صادرات  دارد،  وجود  صادرات  برای  ملی  عزم 
غیرنفتی یکی از مهم ترین استراتژی های کشور 
است. حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق 
کاال و سرمایه گذاری نیز موضوع مهمی است. 
ما باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کنیم. یعنی 
ما باید بدانیم برنامه آینده برای ارز چیست تا 
سرمایه گذار بداند اگر در داخل سرمایه گذاری 
می کند، 2 سال دیگر محصول خود را با چه 
کمیسیون  بفروشد.رییس  می تواند  نرخی 
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
تهران تاکید کرد: »همه این ها مستلزم این است 
که نظام ارزی پیش بینی پذیری داشته باشیم که 
همه بخش های اقتصاد مورد حمایت منطقی 
قرار گیرد.بهرامی ارض اقدس به خبرآنالین گفت 

: »نرخ ارز به هرحال در بودجه ریالی دولت تاثیر 
جدی دارد. یعنی اگر نرخ ارز کاهش یابد، بودجه 
با کسری مواجه می شود و کسری بودجه نیز 
تورم به دنبال دارد. تورم نیز در دور بعدی، تولید 
را گرفتار می کند. همه این ها دست به دست هم 
می دهد که با مصلحت اندیشی، نرخ ارز را در بازه 

منطقی مدیریت کنیم.«
نرخ ارز واقعی چه رقمی است؟

وی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز واقعی 
در بازار چه رقمی است؟ گفت: »نرخ ارز واقعی 
حاصل از حذف ارز نفتی از بازار است. روزی 
که ما بدون عرضه بازارساز که بانک مرکزی 
است، نرخ ارز را تابعی از عرضه و تقاضا کنیم، 
یعنی درآمدهای صادرات غیرنفتی در بازار ارز 
عرضه شود، نرخ واقعی ارز را خواهیم دید. اما 
تا آن روز خیلی فاصله داریم.رییس کمیسیون 
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
تهران تصریح کرد: »شما می دانید نیاز وارداتی 

کشور حدود 60 میلیارد دالر است و بخشی از 
این ها کاالی اساسی و مواد اولیه است. درصد 
باالیی از کاالهای وارداتی، کاالی سرمایه ای و 
واسطه ای است که به طور مستقیم در تولید 
نقش دارند. اگر قرار باشد نرخ ارز تابع عرضه 
و تقاضا شود، باید ببینیم تکلیف این کاالها 
وجود  زیادی  اگرهای  و  اما  چه خواهد شد؟ 
دارد.بهرامی ارض اقدس عنوان کرد: »ما باید به 
تدریج وابستگی کشور را از درآمدهای نفتی 
کم کنیم و امور جاری کشور را به درآمدهای 
مالیاتی بسپاریم. الزمه این کار این است که 
به حدی تولید افزایش یابد که با درآمدهایی 
که از تولیدکنندگان از طریق مالیات و عوارض 
دریافت می کنیم، کشور را بتوانیم اداره کنیم. 
این  در  و  نداریم  نفتی  ارز  به  نیاز  زمان  آن 
زمان می توان قیمت ارز را واقعی کرد. البته به 
پیش نیازهای دیگری همچون اصالح ساختار 
خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  بانکی،  نظام 
توسعه روابط با بانک های خارجی، کاهش نرخ 
تورم و... نیاز است.وی خاطرنشان کرد: »دولت 
باید مراقبت کند با توجه به امکاناتی که در 
تنظیم بازار دارد، مصالح ملی را در نظر بگیرد 

و نرخ ارز را مصلحتی تعیین کند.
االکلنگ قیمت ها در بازار طال و ارز

قیمت سکه روزگذشته در بازار کاهش و دالر 
افزایش یافت.  قیمت سکه روزگذشته در بازار 4 
هزار تومان کاهش یافت. این در شرایطی است 
که نیم سکه با افزایش 16 هزار و ۹00 تومانی، 
ربع با افزایش 2 هزار تومانی و سکه یک گرمی 
با افزایش هزار تومانی قیمت مواجه شد.بر این 
اساس، در بازار سکه با قیمت یک میلیون و 
440 هزار و 100 تومان فروش رفت. همچنین 
نیم سکه 726 هزار تومان، ربع سکه 400 هزار و 
700 تومان و سکه یک گرمی 264 هزار تومان 

بود.

نظام ارزی کشور باید پیش بینی پذیر باشد؛

لزوم تقویت قدرت برابری اقتصاد  با ارز

در حالی که وزیر راه علت اجرا نشدن مسکن 
آن  به  منابع  تخصیص  عدم  را  اجتماعی 
برخی  اما  کرده  اعالم   ۹6 بودجه  قانون  در 
کارشناسان معتقدند امکان اجرای این طرح به 
صورت محدود وجود داشته است.به گزارش 
مهر، عباس آخوندی هفته جاری در نشست 
طرح  درباره  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
مسکن اجتماعی گفته بود از آنجا که ریالی در 
قانون بودجه ۹6 برای اجرای مسکن اجتماعی 
در نظر گرفته نشده بود، نتوانستیم این طرح را 
اجرایی کنیم.این اظهارات وزیر راه و شهرسازی 
در حالی بیان شد که قانون بودجه در سه ماهه 
پایانی اجرا قرار دارد و دولت قرار است تا 2 
هقته آینده الیجه بودجه سال ۹7 را به مجلس 
ببرد.همچنین حامد مظاهریان معاون مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو 
با پایگاه خبری این وزارت خانه در اوایل تیرماه 
سال جاری، اجرای مسکن اجتماعی از ابتدای 
سال ۹6 را اعالم کرده و گفته بود بر اساس 
این طرح طی 5 سال و در هر سال 100 هزار 
واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد تأمین می 
شود.به گفته مظاهریان، سازمان ملی زمین و 
مسکن،»زمین« مورد نیاز طرح را تأمین می 
کند و دستگاه های رفاهی مانند کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی، سازمان 
تأمین اجتماعی، انجمن های خیریه و ... تحت 
نظارت بنیاد مسکن انقالب اسالمی هر کدام 
آورده های مالی خود را برای اجرای طرح به 
وزارت راه و شهرسازی می سپارند.وی بخشی 
از طرح مسکن اجتماعی را به صورت ساخت 
مسکن  صورت  به  را  بخشی  جدید،  ساز  و 
استیجاری و بخشی را هم به صورت تأمین 
مسکن از محل واحدهای مسکن مهر بدون 

متقاضی اعالم کرده بود..
از اینجا رانده و از آنجا مانده!

دولت یازدهم و وزیر راه و شهرسازی آن که 
همواره از مسکن مهر به عنوان میراث شوم 
دولت های نهم و دهم یاد می کردند، طرح 
مسکن اجتماعی را در برابر آن علم کردند؛ با 

این حال نه از اتمام مسکن مهر در دولت قبل 
خبری بود و نه از شروع مسکن اجتماعی؛ از 
سویی نیز علی رغم دستور رئیس جمهور برای 
اتمام مسکن مهر در سال جاری، این دستور 
در عمل به اجرا درنیامد و قطعا تحویل بخشی 
از  واحدهای مسکن مهر به سال آینده کشیده 
احتمال  که  است  حاکی  شود.شواهد  می 
قانون  در  اجتماعی  مسکن  طرح  فراموشی 

بودجه سال  آینده نیز وجود دارد.
امکان اجرای مسکن اجتماعی بدون بودجه 

اختصاصی وجود داشت
در همین ارتباط، فردین یزدانی، طراح طرح 
جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره 
اجتماعی  اجرایی شدن طرح مسکن  امکان 
با استفاده از منابع مالی موجودبه مهرگفت: 
طرحهای مسکن بدون در نظر گرفتن منابع 
مالی قابل توجه، امکان اجرایی شدن ندارد. 
بنابراین در نفس این قضیه که تخصیص بودجه 
به آن الزم است، شکی نیست.وی افزود: ولی 
اگر مسکن اجتماعی را در چارچوب سیاست 
های رفاهی عام و فقرزدایی شامل بهداشت، 
تغذیه ، اشتغال، ازدواج، رفاه عمومی و ... در 
نظر بگیریم می بینیم که مسکن هم بخش 
مهمی از آن خواهد بود. بنابراین با استفاده از 
منابعی که در سازمان های رفاهی، حمایتی یا 
حتی صندوق های بیمه ای وجود دارد، امکان 
آغاز پایلوت این طرح در حد محدود وجود 
داشت.طراح طرح جامع مسکن وزارت راه و 
شهرسازی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی 
دو سال است که بودجه ای به عنوان کمک 
هزینه مسکن مستمری بگیران تحت پوشش 
این سازمان در نظر گرفته است که به نظر 
می آید این بودجه چندان استفاده نشد. این 
سازمان هر ساله به مستمری بگیران وام های 

مسکن پرداخت می کند..
مخاطبان و جامعه هدف مسکن اجتماعی 

شناسایی شده است
یزدانی تأکید کرد: طرح مسکن اجتماعی با نام 
حمایت از مسکن اقشار کم درآمد به صورت 
دیده  برنامه در طرح جامع مسکن  چندین 

شده است.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اقشار 
کم درآمد مخاطب مسکن اجتماعی به صورت 
کلی احصاء شده و حتی تعداد خانوارهای تحت 
پوشش هر کدام از نهادهای حمایتی هم برآورد 
نیازمند همکاری  اجرای طرح  اما  بود.  شده 
میان بخشی بود و وزارت راه و شهرسازی باید 
با هر یک از دستگاه های حمایتی به صورت 
دو به دو همکاری می کرد. ضمن اینکه امکان 
همبستگی میان مسکن اجتماعی)حمایتی( 
با سایر برنامه های رفاهی هم در طرح جامع 

مسکن دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در طرح جامع مسکن 
یا مسکن  از مسکن حمایتی  مهمی  بخش 
اجتماعی به صورت ساخت مسکن استیجاری 
یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها بود البته 
دولت نباید وارد می شد بلکه سازمان ها یا 
دستگاه های حمایتی باید این کار را انجام 

دهند.
۲.5 میلیون مستاجر؛ در اولویت

یزدانی ادامه داد: در برآورد اولیه به این نتیجه 
رسیدیم که 2.5 میلیون خانواده مشمول این 
طرح می شوند که جزء 4 دهک اول و همگی 
آنها مستأجر بودند که به همین دلیل فشار 
مسکن بر این خانوارها بسیار زیاد بود بخشی 

ساخت  نیازمند  خانوار  میلیون   2.5 این  از 
مسکن استیجاری و سکونت در آن بودند و 
بخشی هم به صورت پرداخت کمک هزینه 
اجاره، امکان حل مشکالتشان وجود داشت. 
حدود 1.5 میلیون خانوار از این 2.5 میلیون 
خانواده، نیازمند ساخت مسکن جدید برای 
بودند. قیمت  ارزان  استیجاری  سکونت 

کارشناس مسکن درباره اجرای طرح مسکن 
اجتماعی در شهر تهران گفت: تنها صورتی که 
می شود در پایتخت این طرح را اجرا کرد، 
استفاده از روش اسکان خانوارهای مشمول در 
واحدهای مسکونی نوسازی شده در بافت های 
فرسوده و میانی است؛ به این صورت که اگر 
تسهیالت خاص و ارزان قیمت به انبوه سازان 
در بافت های فرسوده داده می شود، به ازای 
آن می بایست 20 درصد واحدهای ساخته 
شده را به مدت 5 سال با واسطه گری دستگاه 
های امدادی و حمایتی به خانوارهای مشمول 
طرح واگذار کنند. بنابراین مسکن اجتماعی با 
نظارت دولت و به دست بخش خصوصی اجرا 
می شد.وی تأکید کرد: در تهران تنها نوعی از 
مسکن اجتماعی که می توان اجرا کرد همین 
مدل است در غیر این صورت نه عقالنی است 
و نه اقتصادی که همه مردم برای سکونت به 

تهران بیایند. 

طرحی که خاک می خورد؛

احتمال فراموشی طرح مسکن اجتماعی در قانون بودجه

قاســم جهرودی، مدیرعامل جدید  محسن 
گروه خودروسازی ســایپا در جلسه معارفه 
خــود گفت: بنده کار محور هســتم و حتما 
از مدل های اســتراتژی توسعه ای استفاده 
خواهم کرد.به گزارش ســایپا نیوز، جلســه 
تودیع و معارفه مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا با حضور دکتر معظمی، معاون وزیر 
و رئیس هیات عامل ســازمان گســترش و 
نوســازی صنایع ایران، مهندس صالحی نیا، 
معــاون امور صنایع  وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت و جمعی از مدیران ارشد گروه سایپا 
در این شــرکت برگزار شــد.در این مراسم 
مهندس محســن قاسم جهرودی با اشاره به 
حضور 25 ساله خود در صنعت خودرو گفت: 
صنعت خودرو صنعت پرکاری است. در این 
صنعت بســیار ســخت کار و تالش کردم و 
توانســته ام تمامی شرایط را تجربه کنم.وی 

افزود: این صنعت متعلق به تمامی کارکنان 
فعال در آن اســت و جای افتخار اســت که 
گروه ســایپا با تولیدات خود تاکنون توانسته 
بســیاری از مردم کشــور را صاحب خودرو 
کند. البته باید در این خصوص برنامه ریزی 
داشته باشیم تا بتوانیم در تمامی کالس های 
خودرویی، محصولی برای تولید داشته باشیم.

قاســم جهرودی تاکید کرد: بنده کار محور 

هستم و حتما از مدل های استراتژی توسعه 
ای اســتفاده خواهم کرد البتــه مدل اصلی 
بنده بر اســاس اعتماد به تک تک کارکنان 
در سایپاست، همچنین به شبکه قطعه سازی 
کشــور که همراه صنعت خودروسازی کشور 
اســت اعتماد دارم.وی افزود: ســایپا دارای 
بهترین پرســنل از جهــت تخصص و دانش 
در صنعت خودرو است و قطعا این توان می 
تواند به رشد بیشــتر در صنعت کمک کند، 
عالوه بر این سایپا شرکتی بسیار چابک است 
و این، از نکات بســیار مثبت آن است.قاسم 
جهرودی گفت: توان تولید سایپا بسیار بیشتر 
از تولید فعلی آن اســت و  در زمینه افزایش 
تیراژ و کیفی تر نمودن تولید محصول حرکت 
می کنیم وحتما آینده بهتری  در این بنگاه 
خواهیم داشــت و می توانیم در این صنعت 

سرآمد باشیم.

چالش های  تشریح  با  ایران  تعاون  اتاق  دبیرکل 
اقتصاد ایران، گفت: تنها راه برون رفت اقتصاد از 
معضل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد، حرکت 
اقتصاد  توسعه  و  مردمی  فعالیتهای  سمت  به 
اظهار  ایسنا،  به  عظیمی  اله  است.ماشاء  تعاونی 
بودن  دولتی  بودن،  نفتی  حاضر  حال  در  کرد: 
و بانکی بودن سه عارضه اقتصاد ایران به شمار 
می رود. سالهاست اقتصاد کشور تک محصولی و 
اعظمی  نفتی است. بخش  به درآمدهای  متکی 
اختیار  در  نیز  آن  زیرمجموعه های  و  اقتصاد  از 
دولت و ساختار دولتی است. بانکهای کشور هم 
تبدیل به بنگاه اقتصادی شده و راه بنگاه داری را 
در پیش گرفته اند، به همین دلیل اقتصاد ایران 
تا رسیدن به جایگاه و رشد واقعی فاصله زیادی 
دارد.وی ادامه داد: در شرایط کنونی، تعاون تنها 
راه برون رفت اقتصاد از بن بست های موجود است 
و قانون هرگونه مداخله در امور اجرایی و مدیریتی 
تعاون را منع کرده است، از این رو باید موانع پیش 

روی تعاونی ها را برداشته و به سمت توسعه اقتصاد 
تعاونی و مردم محور حرکت کنیم.دبیرکل اتاق 
تعاون ایران در ادامه تامین مالی را از مهمترین 
شاخص ها در حوزه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی 
را  مختلفی  ارکان  مالی  تامین  گفت:  و  دانست 
شامل می شود که بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، 
صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری خارجی 
بر  می رود.عظیمی  شمار  به  ارکان  این  جمله  از 
مالی  تامین  حوزه  در  اصالحات  انجام  ضرورت 
تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مهم ترین چالش 
اکثر بنگاه های اقتصادی تامین مالی است و این 
امر فعالیت بنگاه ها را تحت تاثیر مستقیم قرار داده 
است.وی کمبود نقدینگی را یکی از مشکالت عمده 
تعاونی ها برشمرد و با اشاره به بانک توسعه تعاون به 
عنوان تنها نهاد مالی این بخش، افزود: بانک توسعه 
تعاون تنها بانکی است که به بنگاه تبدیل نشده و از 
این جهت نمی توان به عنوان تنها نهاد مالی بخش 

تعاون آن را نادیده گرفت.

سه چالش اقتصاد ایران و راه برون رفت از آنبرگزاری معارفه مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا  




