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را  تاریخی  این شهر  به گزارش زمان، رویداد مهم تبریز 2018 که 
آزمونی  کند،  معرفی می  اسالم  پایتخت گردشگری جهان  عنوان  به 
بین المللی برای ظرفیت های صنعت گردشگری و فرصت های جذب 

توریست از چهار گوشه جهان است.
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تبریز 2018؛ آزمون بین المللی 
صنعت گردشگری ایران

گفت:  مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی  زمان،  گزارش  به 
از  پس  فرامنطقه ای  توسط کشورهای  فتنه جدید  سه  وقوع 
شکست داعش پیش بینی می شود که برای مقابله با این فتنه ها 

تمهیدات الزم اتخاذ شده است.

به گزارش زمان، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در واکنش به 
ایران  از  نفت  با کاهش خرید  اینکه  بر  مبنی  ترامپ  اظهارات 
اتفاقی در بازار نفت رخ نمی دهد، گفت: عرضه نفت ایران به 

بازار تا 2.۵ میلیون بشکه در روز است.
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پیش بینی وقوع ۳ فتنه  
جدید پس از شکست داعش

 عرضه 2/5 میلیون بشکه ای
 نفت ایران به بازار

6

سرمقاله

دولتی بودن اقتصاد کشور 
مانع جدی کارآفرینی

نگاه روز

2

3

 اعطای وام به صادرکنندگان
۵محصول باغی

تعطیالتی به ضرر 
بخش خصوصی

خطر حذف ایران از ترانزیت 
ریلی شرق به غرب

کشورهای  در  ها  دولت 
پیشرفته  اقتصاد  دارای 
مبتنی بر علوم و فناوری 
وظیفه  دو  جدید  های 
وضع  دارند،  برعهده 
اقتصاد  از  بزرگی  حجم  اما  نظارت.  و  قوانین 
ایران، دولتی است و کارشناسان همین امر را 
بزرگترین مانع در برابر ظهور اقتصاد جدید بر 
امروزه راه  پایه کسب و کارهای نو می دانند. 
اندازی کسب و کارهای نو با استفاده از خالقیت 
و تکنولوژی های روز ارتباطی به یکی از بخش 
های مهم و درآمدزای اقتصاد بسیاری از کشورها 

تبدیل شده است.
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2 سعید حیدری

امام زمان)عج( مبارکباد امامت  آغاز   سالروز 

  قدردانی روسای قوا از
 کمک های مردمی به زلزله زدگان

 آخوندی: هیچ تغییری در خرید هواپیما 
به وجود نیامده است

با دستور رییس جمهور،افزایش قیمت نان فعال منتفی شد

قیمت نان در بالتکلیفی
به گزارش زمان، در حالیکه قرار بود قیمت نان با افزایش 1۵درصدی همراه باشد، با دستور رییس جمهور، این تصمیم منتفی شد. پیش از این ستاد تنظیم بازار اینگونه ابالغ کرده بود که از اول 
آذرماه قیمت انواع نان با افزایش 1۵ درصدی مواجه می شود و حتی برخی نانوایان هم قیمت های جدید را از همان زمان تغییر دادند ولی پس از آن اتاق اصناف تغییراتی در زمان اجرای آن مطرح 

کرد و نهایتا قرار بود از امروز افزایش قیمت در تهران اعمال شود، اما امروز در قالب صحبت های رییس جمهور اینگونه اعالم شده که باید قیمت نان به حالت قبل بازگردد.
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 بودجه 97 از امروز در دستور کار

بودجه ای متفاوت خواهیم داشت

گو
سخن

الح 
ا ف

 ثن
ن -

زما
س: 

عک

1

مهدی حاج محمود عطار

آخوندی: هیچ تغییری در خرید هواپیما 
به وجود نیامده است

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سمینار مجمع جهانی 
راه )پیارک( گفت: هیچ تغییری در زمینه خرید هواپیما 

به وجود نیامده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عباس آخوندی« دیروز 
در گفــت و گو با خبرنگاران افــزود: قراردادهای خرید 
هواپیمــا همچنان به قــوت خود باقی اســت و هیچ 
اتفاقی در این زمینه به وجود نیامده اســت. وزیر راه و 
شهرســازی در ادامه با اشاره به اهمیت ایمنی راه های 
کشور اظهارداشت: برای تبدیل ساختار مدیریت سنتی 
به مدیریت هوشــمند و پیشرفته نیازمند هماهنگی و 
عزم ملی هستیم. وی گفت: ساختار مدیریت هوشمند 
ایمنی راه های کشور نیازمند یک ساختار بسیار بزرگی 
اســت که به ســرمایه گذاری، آمــوزش و هماهنگی 
بین ســه قوه نیاز دارد. وزیر راه و شهرســازی در ادامه 
افزود: تلفات ســه میلیون و 100 هزار نفر در راه های 
کشــورهای مختلف جهان و مجروح شــدن 20 تا ۵0 
میلیون نفر در این راه ها، آمار کمی نیست و به همین 
دلیل سازمان های بین المللی و تمام کشورهای جهان 
برای کاهش این آمار از تجارب خود باید استفاده کنند. 
وی بــا بیان اینکه در مســاله ایمنی راه ها پنج راهبرد 
اصلی مدیریت جاده ها، خودروهای ایمن، کاربران بهتر، 
اعمال قانون و اقدامات امدادی باید بیش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد، گفت: تا کنون 800 اقدام مهم در این 
زمینه در کمیســیون ایمنی راه های کشور به تصویب 
رسیده تا بتوانیم با استفاده از تجربیات جهانی و تغییر 
ســاختارهای مدیریتی و رفتاری ایمنی را در راه های 

کشور ارتقا بخشیم. 
وی تاکید کرد: در صورتی که ما نتوانیم ساختار مدیریت 
هوشمند راه ها را در کشور مستقر کنیم میزان موفقیت 

ما در افزایش ایمنی راه ها بسیار کمتر خواهد بود. 
وی تاکید کرد: هم اکنون تعداد خودروهای کشــور به 
20 میلیون دســتگاه رسیده و استقرار ایمنی در 21۵ 
هــزار کیلومتر راه موجــود در کشــور نیازمند برنامه 
ریزی های دقیق و عزم ملی اســت تــا بتوانیم ایمنی 
را در جاده های کشــور تقویت کنیم. آخوندی با بیان 
اینکه سالیانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو 
به تعداد خودروهای کشــور اضافه می شــود ،گفت: تا 
10 ســال آینده تعداد خودروهای کشــور به بیش از 
30 میلیون دســتگاه می رســد و ایمنی این خودروها 
در راه های کشــور به مدیریت هوشمند جاده نیاز دارد 
و تمام برنامــه ریزی های ما در این زمینه باید در این 
راستا انجام شــود.وزیر راه و شهرسازی با بیان این که 
با 2 میلیون خودرو انتظار مــا از ایمنی با 20 میلیون 
خــودرو و 80 میلیون جمعیت متفاوت اســت، گفت: 
برای انتقال جابجای بار و مسافر کشور از جاده به ریل 
نیازمند 28 میلیارد دالر ســرمایه گذاری هستیم. وی 
اظهارداشت: تامین این میزان سرمایه گذاری از منابع 
داخلی و خارجی کار بسیار بزرگی است و در این راستا 
اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید مورد توجه 
جدی قرار گیرد تا بتوانیم بخشی از جابجایی مسافر و 

بار کشــور را از جاده به ریلــی منتقل کنیم.  آخوندی 
تصریح کــرد: در حال حاضر نیروهــای امداد و نجات 
بســیار خوبی داریم و هنگام حــوادث به کمک مردم 
می آیند؛ اما هنوز نمی توانیم بگوییم که یک سیســتم 
امداد و نجات یکپارچه بین پلیس، هالل احمر، اورژانس، 
بهداشت و درمان و ســازمان راهداری در کشور وجود 
دارد. بــه گفته وی، یکپارچه کردن مدیریت امداد یک 
کار پیچیده و ساختاری است که وقتی بخواهد از سطح 
مرکز تا دورترین جاده عمل شود یک اقدام پیچیده ای 
است که با یک دســتورالعمل اجرایی نمی شود ، بلکه 
نیاز به طراحی و انواع ابزارهای مختلف و هماهنگی های 
مختلــف به  عــالوه قانونگذاری و دســتورالعمل های 

مربوطه را دارد.
وزیر راه و شهرســازی با بیان این که بدون حمل و نقل 
همگانی نمی می توانیم ســطح ایمنــی را در راه های 
کشــور افزایش دهیم ، افزود: البتــه بحث یکپارچگی 
حمل  و نقل درون  و برون  شــهری و یکپارچگی آن با 
توجه به یک میلیارد و 700 میلیون نفر ســفر در ایران 
کار ما را بسیار پیچیده می کند . وی اضافه کرد: سالیانه 
در کشــور 700 میلیون سفر حومه ای در کشور انجام 
می شود و روزانه 2.۵ میلیون سفر حومه ای در اطراف 
تهران داریم و 30 درصد تلفات ســوانح رانندگی ما در 
30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد، ضمن اینکه روزانه 
۵۵0 هزار خودرو وارد تهران و یا از آن خارج می شوند 
و این فارغ از آلودگی هوا، مصرف سوخت و اتالف وقت، 
خطر تصادف را در اطراف تهران بیشتر می کند و قاعدتاً 
بــا یک راهکار بنیادین باید هدایت آن به ســمت ریل 
انجام دهیم که آن هم نیازمند ســرمایه گذاری زیادی 
است. آخوندی با بیان این که تا وقتی که ایران دومین 
ســوخت ارزان جهان را دارد اســتفاده از خودروهای 
شــخصی در ایران به جای وسایل نقلیه همگانی مورد 
توجه اســت، گفت: از جهت قیمت تمام  شده، حمل و 
نقل شخصی قابل  رقابت با حمل و نقل عمومی نیست و 
یا اینکه حمل و نقل عمومی مزیتی برای مردم ندارد زیرا 
با قیمت سوخت پایین از خودرو خود استفاده می کند. 
وی با اشــاره تردد 7۵0 تا 800 هزار کامیون در کشور 
افزود: قیمــت گازوییل در ایران 10 درصد نرخ جهانی 
آن است و با این نرخ نوسازی ناوگان با مشکالتی زیادی 
مواجه اســت به  طوری  که بیش از 20 ســال از بحث 
نوســازی ناوگان می گذرد، اما توفیقــی در این زمینه 
نداشــتیم در حالی کــه تردد آنها در راه های کشــور 

مشکالت بزرگی را از نظر ایمنی به وجود می آورد. 
بــه گزارش ایرنــا، پیارک در ســال 1908 همزمان با 
برگزاری اولین کنگره آن با شــرکت 27 کشور جهان 
تحت نام انجمن بین المللی دایمی کنگره راه - پیارک 
تشکیل شد و از ســال 19۵۵ به مجمع جهانی تغییر 
نام داد و هم اکنون بیش از 2 هزار عضو از 142 کشور 
جهان دارد و وزارت راه و شهرســازی ایران در ســال 
1360 به طور رسمی به عضویت مجمع جهانی پیارک 

درآمده است.

زلزله  به  بیشتر  رسانی  رییس جمهور: کمک 
سپرده  مشکل  حل   ،97 سال  بودجه  زدگان، 
گذاران و مسائل منطقه ای به ویژه دستاوردهای 
در  ترکیه  و  روسیه  ایران،  جانبه  سه  نشست 
سوچی درباره آینده منطقه و سوریه مهمترین 

محورهای گفتگوی نشست سران سه قوه بود.
از خبرگزاری صدا و  نقل  به  به گزارش زمان 
سیما، آقای روحانی در حالی که رییس مجلس 
را  وی  قضاییه  قوه  رییس  و  اسالمی  شورای 
بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  کردند  همراهی 
اینکه پایه های اساسی داعش نابود شده است، 
گفت: راه طوالنی برای مبارزه با تروریسم ادامه 
دارد.آقای روحانی افزود: کسانی که تروریسم را 
در منطقه ایجاد کردند به آسانی دست از آن بر 
با حفظ هوشیاری تالش  باید  نمی دارند و ما 

خود را در این زمینه افزایش دهیم.
وی گفت: منطقه در شرایط و موفقیت های 
نیز وجود دارد.آقای  اما مشکالتی  خوبی است 
سوریه  حامیان  و  ارتش  ملت،  افزود:  روحانی 
در برابر تروریسم موفق شدند.وی گفت: جلسه 
سران سه قوه برای هماهنگی و تسریع در امور 
ببریم. به سرعت پیش  را  اینکه کارها  و  است 

روسیه  سوچی  نشست  درباره  جمهور  رئیس 
نیز افزود: در این نشست توافق شد که باید در 

میدان با تروریسم مبارزه کنیم.

آقای روحانی گفت: درباره وضع سوریه و آینده 
آن سه کشور  اساسی جدید  قانون  این کشور 
گرفتند.وی  تصمیماتی  ترکیه  و  روسیه  ایران، 
افزود: هماهنگی برای ثبات در منطقه برای ما 
اهمیت دارد.آقای روحانی گفت: صهیونیست ها 
وسیله  به  که  هایی هستند  ماجراجویی  پشت 
ها  قدرت  برخی  و  بینیم  می  کشورها  برخی 
مانند امریکا نیز از این ماجراجویی ها حمایت 
اگر  منطقه  کشورهای  افزود:  کنند.وی  می 
کنند  فصل  و  حل  خود  میان  دارند  مشکلی 
حمایت  و  سالح  با  منطقه  نکنند  احساس  و 
می  را  خوشی  و  آرامش  روی  ها  صهیونیست 

سایه  در  آرامش  گفت:  جمهور  بیند.رئیس 
همکاری کشورهای منطقه است.آقای روحانی 
های  روش  از  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود: 
گوناگونی در مسائل منطقه می تواند استفاده 
کند اما سیاست آن تعامل و مذاکره است.وی 
با اشاره به مسائل لبنان نیز گفت: مردم لبنان 
بر مسائل و مشکالت همچون مردم عراق فائق 
آمدند.آقای روحانی افزود: امیدورایم شاهد صلح 
توسعه  و  امیدآفرینی  برای  منطقه  در  ثبات  و 
برای ملت ها باشیم.وی گفت: در نشست سران 
اقتصادی کشور  رونق  برای  تأکید شد  قوه  سه 
اقتصادی  های  فعالیت  موانع  رفع  و  هماهنگی 

پایگاه  اعالم  شود.براساس  انجام  پیش  از  بیش 
دیروز  جلسه  جمهوری؛  ریاست  رسانی  اطالع 
روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه به میزبانی 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
رییس جمهور برگزار شد.دکتر روحانی، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی رییس قوه قضاییه و دکتر 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  الریجانی  علی 
در این نشست درباره مهم ترین مسائل کشور و 
منطقه با هم گفتگو و تبادل نظر کردند.رییس 
جمهور در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران 
قوه  سه  سران  جلسه  برگزاری  اهداف  درباره 
گفت: اولین موضوع مورد  بحث در این نشست 
، وضعیت مردم عزیز ما در استان کرمانشاه  بود. 
اوالً از همه آنهایی که اقدامات خوبی در زمینه 
تشکر   ، دادند  انجام  مردم   به  امداد  و  کمک 
می کنیم.دکتر روحانی اظهارداشت: ما از مردم 
مردم  خود  بویژه  کشورمان  دلسوز  و  مهربان 
استان کرمانشاه ، از مقامات دولتی، نیروهای 
مسلح و همه آنهایی که در این زمینه تالش 
کردند، تشکر می کنیم و  البته اقدامات بسیار 
زیادی باید انجام بگیرد مخصوصاً برای اسکان 
موقت عزیزان زلزله زده که هوا هم این روزها به 
تدریج در حال سرد شدن است و باید بتوانند تا 
زمان ساخت مسکن، یک زندگی قابل تحملی 

را در این ماه ها داشته باشند.

قدردانیروسایقواازکمکهایمردمیبهزلزلهزدگان

کالهبرداریهای کارتی 
شبانه یا روز تعطیل

 یک کارشناس حقوق سایبری گفت: بیشــتر جرائم از نوع کالهبرداری 
کارت به کارت در نیمه های شب و روزهای تعطیل انجام می شود.

علیرضــا طباطبایی در گفت و گو با ایرنا در مورد نقش قربانیان در تحقق 
کالهبرداریهای کارت به کارت، افزود: از جمله جرائمی که طی چند سال 
اخیر رشد قابل توجهی داشته و علیرغم هشدارهای دستگاههای پلیسی 
و قضایی همچنان در کشــور قربانی میگیرد کالهبرداریهایی موســوم به 

کالهبرداری کارت به کارت است. 
وی بــا بیان اینکه جرمی که بطور قطع و یقیــن صرفا بر اثر بی توجهی 
قربانی و شاید بهتر بتوان گفت در اثر طمع قربانی رخ می دهد، گفت: در 
این نوع کالهبرداری شــخص مرتکب طی تماس تلفنی با قربانی و بیان 
داســتانی خیالی مبنی بر برنده شدن شما در قرعه کشی یا فالن مسابقه 
مشــهور صدا و ســیما و یا خرید عمده از شخص قربانی ای که فروشنده 
محصول اســت بگونه ای او را اغوا میکند که فرصت فکر کردن از قربانی 
را گرفته و وی را به سمت دســتگاه عابر بانک می کشاند.این کارشناس 
حقوق ســایبری اظهار داشت: در مقابل دستگاه عابر بانک اتفاقی که رخ 
می دهد صدور دستوراتی از جانب شخص کالهبردار مبنی بر زدن دکمه 
های عددی عابربانک به بهانه بررســی موجودی و یا اخذ آخرین تراکنش 
است چرا که شخص کالهبردار مدعی واریز وجه جایزه به حساب قربانی 

است و قربانی بیچاره نیز منکر واریز شدن این وجه است.
طباطبایی افزود: در نهایت آنچه که رخ میدهد و در نتیجه زدن کلیدهای 
عابربانک صورت می گیرد تعیین رمز دوم بر اساس نظر شخص کالهبردار 
برای کارت بانکی قربانی اســت و پس از بحث و جدل کالهبردار و قربانی 
مبنی بر عدم واریز وجه جایزه شــخص کالهبردار تماس را قطع کرده و 
قربانی هم همچنــان در آرزوی دریافت این جایزه منتظر می ماند،غافل 
از اینکه شــخص کالهبــردار در این تماس تلفنی ابتدا شــماره کارت و 
مشــخصات کارت را از قربانی گرفته و سپس با کشاندن وی به کنار عابر 
بانک یا مبلغی را از حســاب وی برداشت کرده یا رمز دوم کارت وی را با 
نظر خود ایجاد کرده و یا تغییر داده است.وی اضافه کرد: هم اکنون نوبت 
شخص کالهبردار است که اقدام به خالی کردن حساتب قربانی کند این 
اقدام با سرعتی بسیار زیاد و اکثرا در نیمه شب و یا روزهای تعطیل صورت 
می گیرد چرا که در این زمان ها شعبات بانکها تعطیل بوده و عمال کاری 
از دست قربانی بیچاره بر نمی آید و صرفا وی باید شاهد برداشت پول از 

حساب خود باشد.
وی ادامه داد: شخص کالهبردار نیز در این مدت تا سقف ممکن وجه نقد 
به حســاب خود یا حساب نزدیکانش واریز کرده و مابقی وجوه موجود در 
حساب قربانی را به خرید اینترنتی اختصاص داده است. بررسی ها نشان 
می دهد کالهبرداران در این روش الیه های مختلفی را برای انتقال پول 
به حســاب اصلی ایجاد کرده اند تا پلیس و دستگاه قضایی در رسیدن به 
مجرم اصلی دچار مشکل شوند به عنوان مثال پولی که از حساب قربانی 
برداشــت می شود ممکن است حتی در ۵ یا 6 حساب دیگر وارد شده و 
سپس از آنها به حساب های اصلی واریز شود.طباطبایی افزود: در بسیاری 

از موارد مشاهده شده است که شخص مجرم از اشخاص سابقه دار بوده و 
در حال حاضر نیز زندانی است حتی بعضا دیده شده که پس از شناسایی 
وی نامبرده به دادگاه احضار و با بیان اینکه' وجهی برای بازپرداخت ندارم 
'مجددا به زندان برگشت داده شده است و شخص قربانی نیز هیچ ابزاری 
برای بازپس گیری پول خود نخواهد داشــت.وی تاکید کرد: در این گونه 
موارد مهمترین و اصلی ترین اقدام قربانی سرعت عمل است که می تواند 
در صــورت انجام به موقع و صحیح میزان خســارت را به حداقل ممکن 
برساند. نحوه طرح دعوا و اینکه به چه طریقی اقدام حقوقی و کیفری برای 
بازپس گیری وجه صورت گیرد نیز یکی از نکات حائز اهمیت است چرا که 
آنچه در این دعوا اهمیت دارد و مطلوب شخص قربانی است بازپس گیری 
وجوه به یغما رفته خود در کمترین زمان ممکن اســت.این کارشــناس 
حقوق سایبری افزود: اما بر اساس جمله معروف پیشگیری بهتر از درمان 
اســت مهمترین اقدام برای جلوگیری از وقوع این جرم و گرفتار شدن در 
دام مجرمین انجام اقدامات پیشگیرانه است به همین منظور رعایت نکاتی 
در این زمینه توصیه می شود از جمله اینکه باید دقت کرد وقتی شما در 

مسابقه ای شرکت نکرده اید جایزه ای به شما تعلق نمی گیرد.
طباطبایی افزود: توجه داشته باشید هیچکس جایزه شما را بصورت تلفنی 
برای شما واریز نمی کند بلکه پرداخت وجه جایزه نیاز به شناسایی شما 
دارد، توجه کنید کســی از تلفن همراه برای پرداخت جایزه به شما اقدام 
نمی کند، پس دقت کنید اگر از تلفن همراه با شما تماس گرفتند و اظهار 
داشــتند که برنده جایزه شده اید و تالش داشتند اطالعات کارت شما را 
بگیرند یا به ســمت دستگاه عابر بانک هدایت کنند شک نکنید در حال 

تبدیل شدن به یک قربانی کالهبرداری هستید.
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تحریم ها باعث تقویت توان داخلی 
و افزایش تولید ملی شده است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مناسبات 
مثبت و ســازنده ایران و ونزوئال بر گســترش 
همکاریهای تهران- کاراکاس در همه زمینه ها 

تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری 
در حاشــیه چهارمین اجالس سران کشورهای 
صادرکننــده گاز، با تشــریح اوضــاع منطقه و 
سیاســت های خصمانه آمریکا علیه کشورهای 
مســتقل، تصریح کــرد: باید همه کشــورهای 
مستقل و آزادیخواه در جهت چندجانبه گرایی 
در جهــان تــالش و همکاری کننــد.او افزوزد: 
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشــورهایی 
که سیاســت مســتقل از این کشــور دارند به 
انحای مختلــف اعمال می شــود، پیامد مثبت 
رفتار آمریکا برای کشــور ما اتکا به توان داخلی 
و افزایش ظرفیت تولید ملــی برای رفع نیازها 
بوده اســت. شرکت ها و صنایع ایران در سالهای 
اخیر پیشرفت های ملموسی داشته اند. آمادگی 
داریم تا تجربیات خــود را در همه زمینه ها در 
اختیار کشور دوســت ونزوئال قرار دهیم.معاون 
اول رییس جمهور ادامه داد: تدا وم سیاست های 
اشــتباهی که منجر به تقویت افراطی گری در 
جهان امروز می شــود محکوم به شکست است.

نیکوالس مادورو رییــس جمهور ونزوئال نیز در 
این مالقات با ابالغ ســالم گرم به رهبر معظم 
انقالب و رییس جمهوری ایران، خواستار تقویت 
مناســبات در عرصه های مختلف با ایران شد و 
افزود: همکاری شــرکتهای نفت و گاز دو کشور 
می تواند بســترهای خوبی برای ارتقاء ســطح 
همکاریها فراهم کند.وی با تشــریح سیاســتها 
و اعمال فشــار کاخ ســفید علیه کشورش، این 
سیاســتها را شکست خورده دانست و از مواضع 
جمهوری اسالمی ایران در ایجاد ثبات در منطقه 

و حمایت از ونزوئال قدردانی کرد.

اعطای وام به 
صادرکنندگان۵محصول باغی

 معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی 
گفت:خــط اعتبــاری 600 میلیــارد تومانی 
بــا عاملیت بانک کشــاورزی بــرای پرداخت 
تســهیالت به صادرکننــدگان پنج محصول 
باغی ایجاد شــده اســت.به گــزارش زمان به 
نقــل از وزارت جهاد کشــاورزی، محمدعلی 
طهماســبی با اشــاره به این که خط اعتباری 
600 میلیارد تومانی با عاملیت بانک کشاورزی 
برای پرداخت تســهیالت بــه صادرکنندگان 
پنج محصول ســیب، خرما، پســته، زعفران و 
کشــمش ایجاد شده اســت،اظهار داشت: به 
منظــور بهره مندی تولیدکننــدگان از ارزش 
افــزوده محصوالت تولیدی خــود برای ایجاد 
صنایع ســورتینگ و بســته بندی محصوالت 
کشــاورزی تسهیالت با نرخ سود 1۵ درصد از 
خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت 
می شــود.وی با بیان این که استان آذربایجان 
غربی با بیش از یــک میلیون و 200 هزار تن 
تولید ســیب درختی رتبه اول را در کشــور 
دارد،اذعان داشت: با توجه به کیفیت مطلوب 
سیب تولیدی استان،این محصول به کشورهای 
پاکستان افغانستان ترکمنستان و عراق صادر 
می شود.طهماســبی با اشاره به صادرات بیش 
از 80 هزارتن ســیب از ابتدای ســال حاری 
تاکنون گفت:بیش از 47 هزارتن از سیب های 

صادراتی از آذربایجان غربی بوده است.

ابراز بی میلی مرکل برای برگزاری 
انتخابات جدید در آلمان

صدراعظم آلمــان به وضوح گفــت تمایلی به 
برگزاری انتخابات جدید در آلمان ندارد. همزمان 
تالش سیاستمداران آلمانی برای تشکیل دولت 
جدید ادامه دارد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
مذاکرات میــان بلوک محافظه کار آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و دو حزب کوچکتر پیشتر به 
بن بست رسیده بود. شرکای مرکل در دولت در 
حال کناره گیری)حزب سوسیال  دموکرات های 
چــپ میانه( پیشــتر از مذاکره امتنــاع کرده 
بودند اما اکنون می گویند این مساله را بررسی 
می کنند.اگــر مرکل نتواند ائتــالف کند، تنها 
گزینه های پیش رو تشــکیل دولت اقلیت و یا 
برگــزاری انتخابات خواهد بــود. مرکل گرچه 
توانســت در انتخابات پارلمانی 24 ســپتامبر 
حزب اول شــود اما از کسب اکثریت باز ماند. او 
در یک کنفرانس حزبی گفت: مردم رای دادند 
و من قطعا تمایلــی ندارم که اگر تالش هایمان 
شکســت خورد، دوباره از مــردم بخواهیم رای 
بدهند. تالش می کنم تا در ســریعترین زمان 

ممکن دولت تشکیل دهیم.

خبر

کالم  نور
دولتی بودن اقتصاد کشور؛ مانع جدی کارآفرینی

*سعید حیدری
دولت هــا در کشــورهای دارای اقتصاد 
پیشــرفته مبتنی بر علوم و فناوری های 
جدیــد دو وظیفه برعهــده دارند، وضع 
قوانیــن و نظــارت. اما حجــم بزرگی از 
اقتصاد ایران، دولتی اســت و کارشناسان 
همین امر را بزرگترین مانع در برابر ظهور 
اقتصاد جدید بر پایه کســب و کارهای نو 

می دانند. امروزه راه اندازی کســب و کارهای نو با اســتفاده از 
خالقیت و تکنولوژی هــای روز ارتباطی به یکی از بخش های 
مهم و درآمدزای اقتصاد بســیاری از کشورها تبدیل شده است.
تمامی این اتفاقــات حاکی از نقش اثرگذار کســب و کارهای 
مبتنی بر فناوری ها ی نوظهور در دنیا اســت، نقشــی که روز 
به روز در حال گسترش است و برنامه ریزی علمی، پژوهشی و 
حتی اقتصادی امروز بسیاری از سیاست گذاران اغلب کشورهای 

مختلف حول آن می چرخد.
از سال 2010 به بعد، ایران نیز هرچند با تاخیر اما با تالش های 
مثمرثمر تعدادی از بخش های مرتبط و با حمایت از شــرکت 
های دانش بنیان منجر به شــکل گیری و رشــد حدود 3 هزار 
شرکت شده است. شرکت هایی که حدود 9.1 میلیارد دالر در 
ســال تولید ثروت می کنند. ضمن اینکه از سوی مسئوالن امر 
گفته شــده که افزایش صادرات محصوالت با فناوری متوسط 
و بــاال از 1.۵میلیارد دالر بــه 12.1 میلیارد دالر افزایش یافته 
است. ایران با حمایت از شرکت های دانش بنیان به دنبال گذار 
از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی اســت و در سال های اخیر 
توانسته است ســهم نفت را در اقتصاد به شدت کاهش داده و 
به حدود 20 درصد برساند که در مقایسه با کشورهای صاحب 
منابع ســهم بسیار مناسبی است.حال جهش بیشتر در افزایش 
ســهم تولیدات دانش بنیان در اقتصاد کشــور به منظور ایجاد 
اشتغال و تولید ثروت تنها منوط به سیاست گذاری صحیح در 
ایجاد موج های جدید در توسعه علم و فناوری و گسترش هرچه 

بیشتر زیرساخت های الزم در این زیست بوم است.
زیســت بومی مبتنی بر پایه استفاده از فناوری های پیشرفته و 
برای ظهور کسب و کارهای نو که گویا شکل گیری و ایجاد آن 
به دلیل وجود انواع و اقســام مشــکالت ، متاسفانه الک پشتی 
اســت و به کندی پیش می رود.از دالئل حرکت کند کســب و 
کارهای نودر کشور را می توان سرعت بسیار پایین به روز رسانی 
قوانیــن و مقررات کهنه و تعریــف قوانین جدید مربوط به این 
حوزه و همچنین مشکالت بین بخشی و عدم هماهنگی دستگاه 

ها اجرایی و اداری کشور با یکدیگر دانست.
 لذا با تاکید براین که افراد کارآفرین می توانند در بازار تحرک و 
پویایی ایجاد و بازار را تکان داده و از حالت راکد دربیاورند،باید 
افزود: در واقع اگر این کســب و کارهای نو وجود نداشته باشند 
بازار به سمت رکود پیش می رود، پس وظیفه کارآفرینان ایجاد 
پویایی و خروج بازار از رکود اقتصادی اســت. ولی کارآفرینان با 
یــک مانع جدی مواجهه اند؛همان دولتی بودن حجم بزرگی از 
اقتصاد کشــورمان.که اگر این معضل برطرف و بخش خصوصی 
در کشور رونق بیشتری بگیرد و دولت با کنار کشیدن از تصدی 
گری اقتصاد به سمت نظارت و قانون گذاری پیش رود، به طور 
حتم اتفاق خوبی در بخش اقتصاد خواهد افتاد.اگر می خواهیم 
کشور در بحث جهاد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کارهای نو 
موفق عمل کند، بهترین و موثرترین راهکار کاهش تصدی گری 
دولت در اقتصاد و در کل جدایی اقتصاد از سیاست است چراکه 
در این صورت فعاالن بخش خصوصی که همان مردم هســتند 

در بازار رقابتی مسیر خود را بهتر خواهند یافت.
s.heidarizaman@gmail.com

»ابوبکر البغدادی« در بازداشت نیروهای 
آمریکایی 

یک فرمانده الحشد الشعبی عراق اعالم کرد که ابوبکر البغدادی 
سرکرده داعش در اختیار و بازداشت آمریکایی هاست.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک فرمانده در »الحشد الشعبی« 
عراق اعالم کــرد که »ابوبکــر البغدادی« ســرکرده گروهک 
تروریستی داعش که تا کنون از سرنوشت او اطالعاتی در دست 
نبوده، به وســیله نیروهای آمریکایی بازداشت شده است.»جبار 
المعموری« از فرماندهان الحشــد الشــعبی عــراق گفت که 
آمریکایــی ها البغدادی را در اختیــار دارند و تا زمانی که برای 
آنها مفید باشد اقدام به اعدام او نخواهند کرد.این مسئول عراقی 
گفت که آمریکایی ها اگر نیاز داشته باشند که هدف خاصی را 
محقق کنند یا سرکرده داعش دیگر برای آنها فایده ای نداشته 
باشــد، اقدام به اعدام او خواهند کــرد و ماجرای مرگش را هم 
مانند یک فیلــم هالیوودی کارگردانــی خواهند کرد تا جهان 
روایت آمریکا از سرنوشــت البغدادی را باور کند.وی تأکید کرد 
که دنیا به این نتیجه رســیده که همه گروه های افراط گرا که 
در چند دهه گذشــته ظهور پیدا کرده و ادعای پیروی از اسالم 
را داشته اند به وســیله سازمان اطالعات آمریکا ایجاد شده اند 
که متأسفانه با نقش چشمگیر و حمایت مالی کشورهای عربی 
پدید آمدند.به گفته وی داعش برای آمریکا بهانه بازگشــت به 
عراق را با عنوان ـ»مبارزه با تروریسم« فراهم کرد، اما با فتوای 
مرجعیت در عراق و تشکیل الحشد الشعبی این رویای آمریکایی 
برباد رفت و تشــکیل بسیج مردمی عراق معادالت قدرت را در 

عراق تغییر داد.

 تلفات حمله خونین العریش
 به ۳۰۵ کشته افزایش یافت

دادستانی کل مصر از افزایش تلفات حمله خونین العریش به 30۵ 
کشته و 128 زخمی خبر داد.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، دادســتانی کل مصر اعالم کرد 
که تلفات حمله تروریســتی به مسجد الروضه در شهر العریش 
افزایش یافت. بنا بر اعالم منابع بیمارســتانی تاکنون 30۵ نفر 
در این حادثه تروریســتی جان خود را از دســت داده اند.پیش 
از این اعالم شــده بود حمله خونین به نمازگزاران در مســجد 
مذکور، 23۵ کشته و 109 زخمی بر جا گذاشته است.دادستانی 
کل مصر همچنین اعالم کرد که شمار عامالن حمله به مسجد 
الروضه بالغ بر 2۵ تا 30 نفر بوده اســت و تروریســت ها پرچم 
داعــش را با خود حمل کرده بودند.بنا بر اعالم دادســتانی کل 
مصر، در این حمله 27 کودک کشــته شدند و شمار زخمی ها 

بالغ بر 128 نفر بوده است.

سرمقاله

معــاون رییس جمهوری و رییس ســازمان 
برنامــه بودجه بــا تاکید بر اینکــه آخرین 
اصالحــات بودجه 97 در ســازمان برنامه و 
بودجه انجام شده است، گفت: از امروز الیحه 

در دستور کار دولت قرار می گیرد.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، محمدباقر 
نوبخت دیروز درجلســه شورای برنامه ریزی 
استان البرز افزود: باید مصوبات هیات دولت 
درخصوص پیش نویس الیحه بودجه ســال 
97 را نهایی کرده و در وقت مقرر که 1۵ آذر 
است، به مجلس ارایه دهیم. نوبخت با تاکید 
بر اینکه 11 موضوع متفاوت در الیحه بودجه 
سال 97 لحاظ کرده ایم، گفت: این الیحه بنا 
به ضرورت ها، بودجه ای متفاوت از ســنوات 

گذشته است. 
معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه در 
4 ســال دولت یازدهم کشور با 1۵7 میلیارد 
دالر درآمد نفتی اداره شد، گفت: آمار و ارقام 
موجود در کشور در30 سال گذشته مشاهده 
شده به ما کمک می کند تا از ظرفیت های 
کشور مطلع شــویم. رییس سازمان برنامه و 

بودجه همچنین گفت: 20 درصدسهم استان 
ها نســبت به روال جاری افزایش می یابد و 
179 طرح ملی به استان ها واگذار می کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه اســتان البرز اســتان 
مهمی برای دولت اســت و برای بودجه سال 
آینده به صورت مشــخص ارقــام متفاوتی 

نسبت به امسال خواهد داشت، گفت: ارتقای 
شاخص های اقتصادی بالغ بر 32 میلیارد و 
974 میلیون است و برای ۵ پروژه مهم برای 
سال 97 نیز در حد 13 میلیارد تومان اعتبار 
ویژه داریم.وی افزود: کل اعتبارات مورد نیاز 
سال آینده استان 77 میلیارد و 611 میلیون 

تومان است و در کنار آن 39 میلیارد تومان 
برای پروزه های ملی در نظر گرفته می شود. 
نوبخت خاطرنشان کرد که به منظور گسترش 
اعتبارات ملی بخش قابل توجهی از اعتبارات 
ملی برای جلســه شورای برنامه ریزی لحاظ 
خواهد شــد. وی افزود: در افزایش اختیارات 
استان البرز، به سازمان برنامه بودجه استان 
تفویض می کنیم تا با نظر اســتاندار تصمیم 
گیری صورت گیرد، این اقدامات برای ســال 
97 در بودجــه لحاظ شــده اســت. نوبخت 
اضافه کرد: تخصیص اعتبارات سال گذشته 
و اختصــاص بیش از 100 درصدی مصوبات 
ســفر رییس جمهوری به البرز پیگیری و در 
ادامه تخصیص اعتبار بیشــتر در ســال 97 
پیگیری می شــود. وی افــزود: مصوبات دو 
پروژه ملی و ۵ پروژه اســتانی وقتی استانی 
تازه تاسیس می شــد باید جدا از اعتبارات 
مصوب ملی و استانی، برای زیرساخت ها به 
ویژه زیرساخت های اداری در نظر گرفته می 
شــد. در جلسه قبل از تشــکیل شورا تاکید 

کردم این مهم پیگیری شود.

نوبخت اعالم کرد: بودجه 97 از امروز در دستور کار دولت

 بودجه ای متفاوت خواهیم داشت
اند          وه روز نيامد          ه را بر امروزت 
ميفزا، زيرا اگر روز نرسيد          ه، 
از عمر تو باشد           خد          ا روزي تو را 

 حضرت علی)ع(خواهد           رساند          .  

آکسفام نسبت به عدم دسترسی هشت 
میلیون یمنی به آب آشــامیدنی سالم 
و افزایش ابتال به بیمــاری وبا در این 

کشور هشدار داد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، در 
حالیکه چهار فرونــد هواپیمای حامل 
دارو و واکســن وابســته به یونیســف 
)صندوق حمایت از کودکان ســازمان 
ملــل( بــرای اولین بــار وارد فرودگاه 
صنعاء شده اند موسسه خیریه آکسفام 
اعالم کرد، چند روزی است که هشت 
میلیون یمنی به آب آشــامیدنی سالم 
به دلیل محاصره ائتالف متجاوز عربی 
به رهبری عربستان علیه بنادر شمالی 
کشور، دسترسی ندارند.یونیسف اعالم 
کرد که بیــش از 600 هــزار کودک 

یمنی از این واکسن ها استفاده خواهند 
کرد.این اقدامات پس از آن اســت که 
ائتالف متجاوز عربی مدعی شد، مجوز 
عبور به کشتی ها و هواپیماهای حامل 
کمک های بشردوستانه به "الحدیده" 
و "صنعــاء" را داده اســت.در همین 
راســتا، ســخنگوی "برنامه جهانی 
غذا" اعالم کرد که کشــتی وابســته 
به آن حامل کمک های غذایی اســت 
کــه منتظر مجوز بــرای ورود به بندر 
الحدیده است. در حالی که هواپیمای 
وابسته به آن که حامل مواد غدایی در 
فرودگاه صنعا به زمین نشســته است.

آکســفام اعالم کرد که نیــاز مبرمی 
بــه اتخاذ اقدامات فــوری برای تامین 

آب های قابل شرب است.

وزیر امور خارجه کشــورمان، خواستار 
اجرای کامل برجام از سوی تمامی طرف 
ها و بهره مندی ایران از منافع برجام و 
در عین حال رفع محدودیت های بانکی 

در قبال اجرای آن شد.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، یانوش 
لواندوفسکی رئیس گروه روابط با ایران 
در پارلمان اروپــا و هیات همراه که در  
کشورمان به سر می برد،دیروز با ظریف، 
وزیر امور خارجه دیــدار و در خصوص 

مسائل مورد عالقه گفتگو کرد.
در این دیدار در مورد راههای گسترش 
و تعمیق همــکاری های بین جمهوری 
اسالمی ایران و اروپا ، تحوالت منطقه و 

برجام گفتگو و تبادل نظر به عمل آمد.
لواندوفســکی با اعالم مجــدد حمایت 

کامل اروپا از برجام و لزوم اجرای کامل 
آن از ســوی تمامــی کشــورها، برجام 
را نتیجــه صبر، بردباری، شــکیبایی و 
دیپلماسی همه کشورهای مذاکره کننده 
قلمداد کرد و افزود: نتیجه و ثمره برجام 
باید قابل لمس باشــد.وزیر امور خارجه 
کشورمان با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا 
شــریکی مهم برای ایران است، خواستار 
اجرای کامل برجام از سوی تمامی طرف 
ها و بهره وری کشورمان از منافع برجام 
و در عیــن حال رفــع محدودیت های 
بانکی در قبال اجرای آن شــد.در ادامه 
این دیدار وزیر امور خارجه کشــورمان 
به پرســش های برخی از اعضای هیات 
پارلمان اروپــا در مورد تحوالت منطقه 

پاسخ داد.

هشدار درابره دسرتیس نداشنت 
۸ میلیون یمین به آب آشامیدین

  اتکید بر اجرای کامل برجام
 از سوی متایم طرف ها

ضعف دیپلماسی اقتصادی؛ اَبَرچالش توسعه صادرات
قائم مقــام وزیر نیرو در امــور بین الملل گفت: 
ابرچالــش مــا در توســعه صــادرات از منظر 
استراتژیک، »ضعف دیپلماسی اقتصادی« است 
و باید رایزن های اقتصادی در ســفارتخانه ها را 

فعال تر و با دانش تر کرد.
به گزارش زمان به نقــل ازوزارت نیرو؛ علیرضا 
دائمی، قائم مقام وزیــر نیرو در امور بین الملل 
و پشتیبانی صنعت آب و برق، در مورد پتانسیل 
صادرات کاالها و خدمات فنی و مهندسی ایران 
در صنعت آب و برق به کشورهای عراق و سوریه 
اظهار داشــت: ظرفیت توسعه صادرات به عراق 
و ســوریه بســیار زیاد اســت و در گذشته نیز، 
ظرفیت های باالیی برای توسعه صادرات به این 
دو کشــور وجود داشته است.وی افزود: در حال 
حاضر در کشــور عراق، حدود 37 پروژه آبی و 
برقی بزرگ و بیش از 9۵ پروژه در کشــورهای 
همســایه ایران توســط پیمانــکاران ایرانی در 
حال اجرا اســت؛ همچنین بخــش عمده ای از 
پروژه هایی که در ســوریه در حال انجام است، 
پروژه های آبی است و در سوریه نیز قرار است در 
فاز اول، 1000 مگاوات نیروگاه توسط پیمانکار 
ایرانی ســاخته شــود.به گفته دائمی، در عراق 
نیز در بخش نیروگاه ســازی، شرکت های ایرانی 
فعال بودند که از جمله آن ها می توان به ساخت 
نیروگاه خیبر و چندین نیروگاه دیگر که در حال 

اجرا است، اشاره کرد.
قائم مقام وزیر نیرو در امــور بین الملل تصریح 
کرد: در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی 
و همچنین صادرات کاال نیز، ما در شرایط خوبی 

داریم، البته این امر به معنای نبود مشکل در این 
زمینه نیست. در برخی از این کشورها، به دلیل 
تغییر قوانین و مقررات و پایین بودن میزان تعهد 
نســبت به قوانین و مقــررات موجود، در پاره از 
اوقات مشکالتی به وجود آید.وی ادامه داد: تالش 
ما در وزارت نیرو، تقلیل و از بین بردن تمام این 
موانع پیش روی پیمانکاران اســت؛ به گونه ای 
که بتوان مطالبات و صورت وضعیت های آنان را 
زودتــر نقد کرد و روند صدور ضمانت نامه ها هر 
چه ســریع تر انجام شود؛ بنابراین بخشی از آن 
به داخل برمی گردد و بخشی دیگر نیز مربوط به 
کشــورهای هدف است که آن ها می بایست این 
شرایط را تســهیل کنند.قائم مقام وزیر نیرو در 
امور بین الملل، در مورد تمهیدات اندیشیده شده 
برای استفاده از خط اعتباری در نظر گرفته شده 
برای توســعه صادرات به کشــور سوریه و عراق 

اظهار داشت: بخشی از این خط اعتباری، مربوط 
به توسعه صادرات بخش آب و برق به این کشور 
اســت و خوشبختانه در نمایشگاه اخیری که در 
این زمینه در ســوریه برگزار شــد، شرکت های 
ایرانی نقش فعالی داشــتند.وی تصریح کرد: با 
توجه به شــرایط داخلی و خارجی فعلی، تصور 
من این اســت که ما اگر بتوانیم مشکالتی چون 
مشــکل مراودات مالی و بانکــی را حل کنیم و 
امــکان پرداخت ســریع صــورت وضعیت ها و 
صدور ضمانت نامه های بانکــی و تعهد در آزاد 
ســازی ضمانتنامه ها را در داخــل و یا از طرف 
کشور هدف فراهم شود، بازار بسیار خوبی برای 
توسعه صادرات کشور فراهم است.قائم مقام وزیر 
نیرو در امور بین الملــل در خصوص اظهار نظر 
اخیر یکی از مســئوالن اتاق بازرگانی در مورد 
عدم تمایل سوریه به استفاده از کاالهای ایرانی، 

خاطرنشان کرد: معتقدم حداقل در صنعت آب 
و انرژی آن ها، بســیار بــرای تعمیق این ارتباط 
راغب هستند و گواه آن دو بار حضور وزیر انرژی 
ســوریه در ایران در یک مــاه اخیر و ابراز تمایل 
برای حضور شرکت های ایرانی برای ارائه خدمات 
در سوریه است.وی اضافه کرد: البته باید اضافه 
کرد که کاالی ایرانی برای جا باز کردن در بازار 
هر کشوری باید رقابت پذیر باشد؛ یعنی سه ضلع 
مثلث توسعه صادرات یعنی »زمان«، »کیفیت« 
و »قیمت نــازل« را به طور همزمان در تولید یا 
ارائه یک کاال به بازار مدنظر داشته باشد؛ در غیر 
این صورت نمی تواند در آن بازار جایگاه محکمی 
برای خود دســت و پا کند.دائمی گفت: بخش 
خصوصی باید به گونه ای عمل کند که بتواند در 
بازار هدف اعتماد سازی کند، باید توجه داشت 
که هم اکنون ده ها شرکت اروپایی و ده ها شرکت 
در کشورهای منطقه برای توسعه صادرات خود 
در کشور سوریه و عراق حضور دارند و نمی توان 
بدون کاالی باکیفیت انتظار حضور قوی و مؤثر 
در این بازارها را داشــت.وی در پایان در پاسخ 
به ســوالی در مورد اَبَرچالش موجود در توسعه 
صادرات خدمات و کاال به ســایر کشورها اظهار 
داشت: بزرگترین چالش ما در این حوزه، از منظر 
استراتژیک »ضعف دیپلماسی اقتصادی« است، 
می بایست رایزن های اقتصادی در سفارتخانه ها 
را فعال تر و با دانــش تر نمود که بتوانند زمینه 
کنش مناسب میان اقتصاد با سیاست را فراهم 
کنند و از این طریق، زمینه حضور شــرکت های 

خوب ایرانی در خارج از مرزها را فراهم کنند.

آمریکا در بیانیه خود که روز جمعه در نشســت شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد با استقبال از آخرین 
گزارش مدیرکل آژانس از اجرای برجام مدعی شد که واشنگتن 
به تعهدات خود طبق این توافق پایبند است و به این کار ادامه 

خواهد داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نیکول شامپاین، نماینده آمریکا 
در آژانس و دیگر سازمان های بین المللی در وین بیانیه کشورش 
در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را قرائت 
کرد که در آن آمریکا از ادامه راســتی آزمایی و نظارت آژانس 
بر اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( استقبال شده است.
درادامــه این بیانیه که در پایگاه اینترنتی نمایندگی آمریکا در 
ســازمان های بین المللی در وین قرار گرفته، آمده است: ما بار 
دیگــر مدیرکل و معاون مدیرکل در امــور پادمانی و کارکنان 
آنها به دلیل کار فوق العاده شــان و حرفه ای گری شان در انجام 
مسوولیت های خود در ایران قدردانی می کنیم.همچنین در این 

بیانیه آمده است: آمریکا یک بازنگری دقیق در سیاست هایش 
در قبال ایران شــامل بازبینی برجام انجام داده است. ما پس از 
این بازنگری به روشــنی مشخص کردیم که به تعهدات مان در 
این توافق ادامه می دهیــم و انتظار داریم که ایران نیز به طور 
دقیق به تعهداتش عمل کند. ایران برای اعتمادسازی مبنی بر 
اینکه برنامه  هسته ای اش کامال صلح آمیز است و صلح آمیز باقی 
خواهد ماند باید به طور کامل به تمام جنبه های تعهداتش در 
برجام و اقدامات فنی در طول عمر آنها پایبند باشد. هیچ چیزی 
غیر از اجرای کامل و شــفاف ایــن توافق به آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی اجازه نخواهد داد تا به جامعه بین الملل اطمینان 
دهد که ایران بــه تمام تعهدات هســته ای اش عمل می کند.

نماینده آمریکا در ســازمان های بین المللی در ادامه این بیانیه 
گفــت: راســتی آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات هســته ای 
ایران امری ضروری در اجرای موفقیت آمیز برجام اســت. هیچ 
یک از تعهدات این توافق مســتثنی از راســتی آزمایی آژانس 
نیســت. آژانس الزم است که از اختیاراتش شامل بازرسی های 

گسترده تر طبق برجام برای راستی آزمایی اعالمیه های ایران و 
نظارت برجام اســتفاده کند.ما از بیانیه مدیرکل مبنی بر اینکه 
آژانس به ارزیابی اعالمیه های ایران طبق پروتکل الحاقی ادامه 
می دهد و دسترسی های تکمیلی به سایت ها و مکان ها در ایران 
دارد، استقبال می کنیم. هر نگرانی معتبر و جدیدی در خصوص 
فعالیت های هسته ای اعالم نشده شامل مسائل احتمالی مرتبط 
با فعالیت هــای تســلیحاتی می تواند و باید از ســوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دنبال شــود. مــا کامال اطمینان داریم 
که آژانس و بازرســان حرفه ای و متخصص آن به درستی این 
کار را انجام می دهند. همان طور که مدیرکل مشــخص کرده 
اســت در صورت به وجود  آمدن ســوال یا هر عدم اطمینانی 
آژانس این اختیار را دارد که خواســتار دسترسی به هر مکان 
مربوطه ای در ایران بدون تمایز میان نظامی و غیرنظامی بودن 
آن شود. این همان استاندارد مشابه در تمام کشورهای جهان با 
پروتکل الحاقی است که یک ضرورت برای حل نگرانی ها درباره 

فعالیت های هسته ای اعالم نشده احتمالی به شمار می آید.

تاکیدنمایندهآمریکادرآژانسبرادامهپایبندیکشورشبهبرجام
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 پیش بینی وقوع ۳ فتنه  جدید
 پس از شکست داعش

سخنگوی ارشــد نیروهای مسلح گفت: وقوع 
سه فتنه جدید توسط کشورهای فرامنطقه ای 
پس از شکســت داعش پیش بینی می شــود 
که برای مقابلــه با این فتنه ها تمهیدات الزم 
اتخاذ شــده اســت.به گزارش زمــان به نقل 
ازدفاع پرس، ســردار سیدمســعود جزایری 
در خصوص شکســت داعش در غرب آسیا و 
احتمال روی دادن فتنه های جدید در منطقه 
توسط کشورهای فرامنطقه ای اظهار داشت: ما 
سه فتنه را با ابعاد و طراحی های مشخص در 
این رابطه پیش بینی می کنیم که دو مورد از 
این ســناریوها مربوط به مباحث منطقه ای و 
یکی از آن ها مربوط به داخل کشور است.وی 
افزود: برای مقابله با این ســناریوها تمهیدات 
الزم اتخاذ شــده است؛ بدون تردید در رابطه 
با این فتنه ها و یا هرگونه فتنه دیگر مشــابه 
آنچه که با داعش برخورد شــد، برنامه ریزی 
الزم صــورت می گیــرد و فتنه های آن ها جز 
ناکامی برای طراحانشــان چیــزی به دنبال 
نخواهد داشت.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 
همچنین در رابطه با عادی سازی روابط برخی 
کشورها از جمله عربســتان سعودی با رژیم 
صهیونیستی گفت: شواهد گویای آن است که 
رژیم سعودی به آخر خط رسیده است. رژیم 
سعودی یک رژیم وابســته به آمریکا و فاسد 
است؛ لذا داشــتن رابطه با رژیم غیرمشروع، 
غاصب و فاســد به نام اســرائیل دور از ذهن 
نیســت.وی ادامه داد: مســلمانان جهان باید 
نگاه خود را بیش از پیش به حاکمان سعودی 
نافذ کنند و در برابر رژیم های غاصب بایستند 
تا ان شــااهلل جهان اسالم روی آرامش، عدالت 
و رفــاه را به خود ببیند.جزایری همچنین در 
خصوص فرافکنی های اخیــر رییس جمهور 
فرانسه مبنی بر قرار گرفتن بحث موشکی در 
حوزه مذاکرات بیان داشت: کشورهای غربی 
به دلیل ماهیت آموزه های لیبرال دموکراسی 
و  نژادپرســتی  زیاده خواهی،  دارای روحیــه 
ســلطه گری هســتند؛ لذا تنها راه، برخورد و 
مقابله با آنان است؛ از دولت نیز انتظار می رود 
نسبت به این موضع گیری ها برخورد جدی و 
قاطع داشته باشد.ســخنگوی ارشد نیروهای 
مســلح تاکید کرد: این اظهــارات، از نظر ما 

سخیف و از روی نادانی است.

خبر

تعطیالتی به ضرر بخش خصوصی

*مهدی حاج محمود عطار
این مطلب را خوانندگان محترم به هیچ وجه به ضدیت با مهدویت 
و شعائر آن مرتبط نکنند که نویسنده فارغ از این گونه موارد و اتفاقاً 
در جهت نهادینه شدن درست فرهنگ انتظار در زمان غیبت امام 

عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نوشته است.
در زمانه ای که بیش از پیش کشــور به رونق اقتصادی و آن هم نه 
اقتصاد دولتی احتیاج دارد، و این حاصل نمی شــود مگر با حمایت 
از بخش تولید و اقتصاد خصوصی که بارها در مورد آن نوشــته ایم 
و نوشــته اند، آن هم درست در کشــوری که هنوز به خاطر عدم 
تطابقات تعطیلی هــا در حوزه بین الملل سال هاســت دارد ضربه 
می خورد، تعطیل کــردن یک روز دیگر در کشــور یقیناً طبعات 
گســترده مالی را نیز به بخش خصوصــی تحمیل می نماید. این را 

باید عاملی دقیقاً در جهت تضعیف بخش خصوصی قلمداد نمود.
این که نمایندگان محترم به واســطه پاسداشت مقام والیت امری 
ایشــان روزی را تعطیل اعــالم و آن را قانونی قلمداد می کنند و 
کارگــران شــاغل در بخش خصوصی را به هزینــه هایی از جیب 
کارفرما مهمان، خود جای سوال مضاعف را برایمان تداعی می کند. 
ایران کشوری است که اتفاقا تعطیالت رسمی آن کم است )مقایسه 
کنید با بسیاری از کشورها که تعطیالت آخر هفته آنها 2 روز است 
و اتفاقا هم تعطیالت رســمی ثابت و کمتر از ایران دارند( آیا بهتر 

نیست اساسی فکری به حال تعطیالت سالیانه کنیم؟
آیا مقدور نیســت بخش خصوصی و آن دســته از آنهایی را که 
بخاطر نوع تجارتشــان مجبورند با کشورهای دیگر دائم در تبادل 
باشند را با اصالح تعطیالت رسمی کشور یاری رسان باشیم؟ مگر 
نه اینست که به واســطه ی اینگونه تعطیالت و ازدیاد سفرهای 
بین شــهری بخاطر اســتفاده ی حد اکثری از تعطیالت که نوعا 
بین آنها هم روزی کاری اجبارا و غیر رسمی تعطیل می گردد را 

سرو سامان بخشیم؟
آیــا با این کار از فشــارهای مضاعفی که بــه نیروهای انتظامی و 
راهداری بابت شکســتن حجم بارهای ترافیکی تحمیل می کنیم 
کمکــی نکرده ایم؟ از تلفات جاده های کمتر اســتانداردمان نمی 
کاهیم؟ ملت را با یک تقویم از پیش تعیین شده برای برنامه ریزی 
مســافرت ها همراهی نمی کنیم؟ آیا با چنین روشــی بنظر ساده 
کلــی از بار مرگ و میر و مجروحان جاده ای و کنترل جهش های 

قیمتی نمی کاهیم؟
دقت کنید، اینجا نه موضوع تعطیلی روزهاســت و نه کمتر جلوه 
دادن برخی رویدادهای مقدس، بلکه هدف انسجام در برنامه ریزی 
و بهتر و روشــمندتر کردن حمایت های اقتصادی الزم برای برون 
رفت از چالشــهای خودســاخته است. بســیاری از صاحب نظران 
بارها گفته و نوشــته اند که ایران همیشه به لحاظ نیروی انسانی 
کارآمد و منابع طبیعی و خدادادی از درجه ی باالی استانداردهای 
جهانی بهره مند اســت و بنظر اینهمه مشکالت عمدتا ریشه های 
مدیریتی و سیاست زدگی در تمامی مسائل و رویدادهای اجتماعی 
دارد. مســئولین باید زود تر از زمان خیلی دیر شدن عالج واقعه را 

بیاندیشند و اقدامات عملی تری انجام دهند.

یادداشت

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت با یــادآوری 
هشــدارهای رهبر انقالب مبنی بر لزوم هوشیاری 
نســبت به توطئه های اســتکبار گفت: شکســت 
 داعش، اســتکبار را به طراحی توطئه های جدید 

وا خواهد داشت.
به گــزارش زمان بــه نقل ازمهر، جلســه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، دیروز با حضور اکثریت 
اعضا تشکیل شــد.در ابتدای این جلسه، آیت اهلل 
سید محمود هاشمی شــاهرودی، رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت هفته بسیج، 
بسیج را شــجره ای طیبه و حاصل تفکر معنوی و 
انقالبی امام راحل و مقام معظم رهبری دانســت 
و گفت: بسیج، برکات بسیاری برای انقالب، کشور 
و جهان اسالم داشــته و دارد.آیت اهلل سیدمحمود 
هاشمی شاهرودی پیروزی جبهه مقاومت بر گروه 
تروریستی داعش را به رهبر معظم انقالب، ملّت و 
دولت جمهوری اســالمی و نیز ملّت و دولت عراق 

و ســوریه تبریک گفت و از تالش ها و مجاهدات 
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
نیروهــای جبهه مقاومت، تشــکر و قدردانی کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری 
هشــدارهای رهبر معظم انقالب مبنــی بر لزوم 
هوشــیاری نسبت به توطئه های اســتکبار افزود: 

شکست داعش، استکبار را به طراحی توطئه های 
جدید وا خواهد داشت، بنابراین ملّت و دولت عراق 
و سوریه نباید از دسیسه های شیطان بزرگ، آمریکا 
و رژیم صهیونیستی غفلت کنند، هرچند که جبهه 
مقاومت در غلبه بر آن دسیسه ها نیز پیروز خواهد 
بود.به گــزارش روابط عمومی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی در 
ادامه با اشاره به حادثه دلخراش زلزله، بر ضرورت 
سرعت در بازسازی مناطق زلزله زده تأکید کرد و 
برای آسیب دیدگان این حادثه، از خداوند متعال، 
خواســتار صبر و اجر شد.رئیس مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام، همچنین با اشــاره بــه برگزاری 
»اجالس بین المللی محبان اهل بیت)ع( و مسئله 
تکفیری هــا« که در هفته گذشــته برگزار شــد، 
گفت: عنوان محبان اهل بیت)ع(، جاذبه فراوان و 
ظرفیت های بســیاری دارد که از آن می توان برای 

پیشبرد اهداف اسالمی و انقالبی استفاده کرد.

آیت اهلل هاشمی شاهرودی تاکید کرد:

لزوم هوشیاری نسبت به توطئه های جدید استکبار

رقم تخلف صندوق ذخیره 
فرهنگیان؛ ۱۴ هزار میلیارد

 تاکید رهبری بر تولید
 علم و فناوری با مبنای اسالمی

رئیس کمیتــه تحقیق و تفحــص مجلس از 
صندوق ذخیره فرهنگیان، با بیان اینکه تخلف 
احراز شده 14 هزارمیلیارد تومان است، گفت: 
از وزرای سابق آموزش و پرورش، فقط یک نفر 

برای توضیح آمد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جبار کوچکی نژاد 
درباره زمان جمع بندی و ارائه گزارش تحقیق و 
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به صحن 
مجلس، اظهار داشــت: آخرین گزارش را چند 
روز پیش همراه با تمام اســتنادات به صحن 
کمیســیون آموزش و تحقیقات ارائه کردیم؛ 
کمیسیون نیز آخرین دفاعیات مدیران صندوق 
را دریافت کرده و در حال جمع بندی اســت 
تا گــزارش را بزودی، به صحــن مجلس ارائه 
دهد.وی درباره وضعیت حضور وزرای ســابق 
آموزش و پــرورش و مدیــران قبلی صندوق 
ذخیــره فرهنگیان در کمیســیون آموزش و 
تحقیقات برای ارائه توضیحات گفت: ما از همه 

آنها دعوت کردیم اما غیر از آقای فرشــیدی 
)وزیر آموزش و پرورش دولت نهم( هیچ کدام 
از وزرا به جلســه نیامدند، البته مدیران ادوار 
مختلف صندوق ذخیره فرهنگیان و شــرکت 
ســرمایه گذاری و بانک سرمایه در کمیسیون 
حضور یافتند.رئیس کمیته تحقیق و تفحص 
مجلس از صندوق ذخیــره فرهنگیان تصریح 
کرد: علت عدم حضور وزرا را باید از خودشان 
پرســید، اما وقتی که در کمیســیون حاضر 
نمی شــوند، طبیعتاً یعنی جرم را می پذیرند و 

ما هم همین مسئله را در گزارش می آوریم.

مشــاور عالی نظامی فرمانــده معظم کل قوا با 
بیان اینکه بســیاری از علوم نــرم افزاری امروز 
مورد تائید نیست، گفت: رهبری تاکید دارند که 
تولید علم و فناوری با مبانی اسالمی در دستور 
کار قــرار گیرد.به گزارش زمــان به نقل ازمهر، 
سرلشکر حسن فیروز آبادی مشاور عالی نظامی 
فرمانده معظم کل قوا در دومین همایش تجلیل 
از جهادگران عرصه علم و فناوری که دیروز در 
دانشگاه امیر کبیر تهران برگزار شد، گفت: اصل 
انقالب فرهنگی در ســال ۵7 پایه گذاری شد و 
برای آن خون داده شــد تا دانشگاه ها اسالمی 

شود؛ اما اسالمی بودن دانشگاه نه در ظاهر بلکه 
در محتوا است.وی ادامه داد: غربی ها علم ما را 
بردنــد و چیزی را تحویل ما داده اند که موجب 
وابســتگی ما به جهان استکبار شود. بسیاری از 
علوم نرم افزاری مورد تائید نیســت. حضرت آقا 
نیز تاکید کرده و دارند که تولید علم و فناوری با 

مبنای اسالمی را در دستو کار قرار دهیم.
سرلشــکر فیروز آبــادی تصریح کــرد: یکی از 
هدایــای بزرگ امام خمینــی)ره( به جامعه ما 
تولید علوم انســانی مبتنی بر مبانی اســالمی 
است، البته ما عقب ماندگی های فراوانی داریم 
که باید برای برطرف کردن آن بکوشــیم.وی با 
اشاره به ایام هفته بسیج، گفت: انقالب اسالمی 
ایران به برکت تشکیل بسیج توسط امام راحل 
شکل گرفت. ایشان در ابتدا روحانیون و بعد کل 
ملت ایران را بسیج کردند تا نظام شاهنشاهی را 
سرنگون و بعد از آن در جنگ تحمیلی از کشور 

دفاع کنند.



4 شهرستان هایکشنبه 5 آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3632

مفقودی
برگ سبز سواری پیکان تیپ 1600i مدل 82 با شماره شهربانی 879س16 ایران 72 
با شماره موتور111۵8206797 شماره شاسی  0082۵02124بنام ولی ایزک شیری  

رامسرمفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است 

مفقودی
 برگ سبز سواری وانت  وانت سایپا مدل 93 شماره شهربانی 82 ایران 822 م12 شماره 
موتور ۵1807۵1 شماره شاسیnas4۵1100e4924384 بنام محمد مهدی ابراهیم 

تبار آهنگر گردیده از درجه اعتبار ساقط است
بابل 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره 139660331010004391  مورخ 1396/8/7 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی اصغر نیکنام فرزند اباسط درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۵3/18 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از417 فرعی از164 اصلی واقع در مشکین آباد خریداری از 
مالک رسمی احمد ملکوتی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 1688
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/9/۵

  محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

مفقودی
موتور  شماره  با   72 624م74ایران  شهربانی  شماره  8۵با  مدل  سمند  سبز  برگ   
12484221063و شماره شاسی 1۵۵063۵3بنام علی صادقی مفقود گردیده و از درجه 

بابل اعتبار ساقط می باشد 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سنقر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
موضوع  اول  139۵/08/26هیات  شماره139۵6031600900042۵مورخه  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سنقرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور رجبی بسطام 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 663صادره از مرکزی در ششدانگ یک یک قطعه زمین 
مفروضه وبنای احداثی در آن به مساحت ۵2 متر مربع قسمتی از 2221اصلی واقع در 
سنقر –محله اسالم آباد- کوچه شهید حسینعلی رشتیانی خریداری از مالک رسمی 
آقای اسماعیل کاظمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دوماه 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:1396/08/20 تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/09/0۵
محمد ابراهیم بشیری رئیس ثبت اسناد وامالک سنقر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010002462 مورخ 1396/6/27 و رای شماره هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از تهران نسبت به  رحیم آریا منش به شماره شناسنامه 1970 فرزند زینال صادره 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 179/34متر مربع پالک 2894 فرعی از 163 
اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی علی معینی 
نمینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1074
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/9/19

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس

آگهی دعوت
  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان کرند 
غرب می رساند چون جلسه نوبت اول به علت عدم حضور اعضاء به حد نصاب نرسیده 
لذا جلسه نوبت دوم این تعاونی در مورخه 96،9،20 روز دوشنبه راس ساعت 11 صبح 
در محل کانون بازنشتگان برگزار میگردد . لذا از اعضاء در خواست میشود در موعد مقرر 
حضور بهم رسانید ضمنا کسانی که نمی توانند در جلسه حضور یابند می توانند به دیگر 

اعضاء وکالت کتبی بسپارندو هر عضو وکالت بیش از دو نفر را نمی تواند داشته باشد .
دستور جلسه :  گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس

قرائت ترازنامه و بیالن صورتهای مالی 139۵
انتخابات بازرس

تعیین خط مشی آتی شرکت
تاریخ انتشار:96/9/۵ 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره 139660331010004388 مورخ 1396/8/7 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
نیکنام فرزند اباسط درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98/93 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از32۵ فرعی از164 اصلی واقع در مشکین آباد خریداری از مالک رسمی 
غالمحسین انصاری گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1689
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/9/19

  محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

ابالغ دادنامه
حسن  فرزند  ابوالحسنی  حسین  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه 
حقوقی گلوگاه در پرونده کالسه 9۵09981981800۵69 به موجب دادنامه شماره 
گلوگاه  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره   96/۵/2 مورخ   9609971981800۵33
محکوم علیه محکوم است به بطالن سند وکالتنامه تحت شماره 8189 مورخه 93/11/۵ 
تنظیمی در دفترخانه شماره 241 گلوگاه و همچنین ابطال سند انتقال قطعی شماره 
6412 مورخه 94/2/16 تنظیمی در دفترخانه شماره 242 گلوگاه و ابطال سند مالکیت 
رسمی به نام خوانده ردیف اول ) ابوالحسنی( در خصوص پالک ثبتی 204۵ فرعی از ۵ 
اصلی مفروزی و مجزی از 2728 بخش ثبتی 19 گلوگاه و همچنین محکومیت خوانده 
ردیف اول )ابوالحسنی( به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و دوازده هزار و پانصد و 
یک ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرای 
احکام محاسبه می گردد در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 263062۵ ریال بابت 
هزینه اجرایی در حق دولت. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه م باشد. بدیهی است با توجه به عیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در ارجای ماده 72 آ.د.م و 
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف 
ده روز پس از انتشار اگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
م الف: 96/1194  مدیر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان گلوگاه- خواجوی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 13946032۵003008322 مورخ 1394/10/09هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن عباسی در ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 119/6۵ متر مربع قسمتی از پالک 1۵۵ اصلی واقع در بخش 
12 استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای آخه 
کرم زمانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 442
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1396/09/0۵ تاریخ انتشار نوبت دوم1396/09/20

دادنامه
پرونده کالسه 9409981946۵00398 شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

بهشهر تصمیم نهایی شماره
خواهان: خانم زبیده فخاریان فرزند علی اصغر با وکالت آقای شیداهلل قاسم زاده سنگرودی 

فرزند قربان به نشانی بهشهر جنب بانک مسکن مرکزی ساختمان کبیری ط 3 
خوانده: آقای حسن تقوی فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها: 1- مطالبه وجه ناشی از تخلف در انجام تعهد 2- الزام به ایفای تعهد )مالی( 
مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان 

رای دادگاه- راجع به دادخواست زبیده فخاریان فرزند علی اصغر، با وکالت شیداله قاسم 
به خواسته محکومیت خوانده  فرزند غالمرضا  تقوی  بطرفیت حسن  زاده سنگرودی 
به انجام تعهد و تحویل یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در فروشنامه مورخ 
138۵/3/3 با لحاظ داشتن کلیه خسارات دادرسی و مطالبه وجه ناشی از تخلف از 
انجام تعهد مقوم به 100/۵0/000 ریال به استناد فروشنامه عادی مورخ 138۵/3/3 
وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته موکل را به مطالبه بهای آپارتمان مورد 
ادعا به نرخ روز با احتساب وجه ناشی از تخلف قراردادی با احتساب هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی اصالح و تغییر داده است به این شرح که موکل 
وی به موجب فروشنامه عادی مذکور ششدانگ یک قطعه زمین به شماره ورقه مالکیت 
۵94993 به شماره پالک 18/228/260 واقع در اراضی نقاش محله – قطعه دو – بخش 
17 بهشهر ذیل ثبت 29631 صفحه 337جلد1۵7 را به خوانده دعوی انتقال داد و در 
ضمن فروشنامه عادی این ملک به مبلغ 200/000/000 با صدور چک تضمینی از سوی 
خوانده در حق خواهان به شماره سریال 308496 عهده بانک سپه شعبه مرکزی بهشهر 
به تاریخ چک 1386/6/20 صادر و تحویل خواهان نمود تا خوانده دعوی پس از احداث 
و تکمیل مجتمع مسکونی، نسبت به تخصیص و تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال 
واحد دوم از طبق دوم ملک مسکونی فوق را به نفع خواهان تا تاریخ 1386/۵/3 تحویل 
نموده و نسبت به تمام انجام تعهدات قراردادی اعم از احداث و تکمیل واحد مسکونی 
و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان اقدام نماید و چنانچه هر یک از طرفین به 
تعهدات خویش عمل نکند یا قصور یا کوتاهی کنند به ازای هر ماه به مبلغ 1۵0/000 
تومان فرد مقصر در حق متعهد له پرداخت نماید و از طرفی در ذیل بند 9 فروشنامه 
مذکور قید شده )000 چک مزبور بابت ضمانت تحویل یک واحد آپارتمان در طبقه دوم 
تا هنگام تحویل آپارتمان )1386/۵/3( در نزد خانم زبیده فخاریان می باشد که پس از 
انتقال سند آپارتمان در دفترخانه رسمی به خریدار آقای )حسن تقوی( مسترد میگردد 
که پیش قروش آپارتمان معاوضه شده با چک مزبور به قیمت دویست میلیون ریال در 
قرارداد جداگانه تنظیم و بین طرفین مبادله میگردد 000( دادگاه با بررسی جامع اوراق 
و محتویات پرونده نظر به اینکه قیمت واحد مسکونی اختصاصی خواهان در زمان ایفای 
تعهد )1386/۵/3( به مبلغ 200/000/000 ریال حسب صدور ذیل فروشنامه استنادی 
عرفی و ارزش توافقی داشته است و از طرفی متن دست نویس ذیل بند 9 فروشنامه 
مذکور نیز به خواهان بطور ضمنی اجازه وصول وجه چک که ناظر به ارزش و قیمت 
واحد مسکونی بوده است را می دهد و اینکه خواهان در وصول قیمت واحد مسکونی از 
محل همان چک به تاریخ سررسید 1386/6/20 سزاوار دریافت به قیمت روز می باشد به 
بیان دیگر خواهان مستحق دریافت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان جایگزین موضوع 
تعهد با احتساب نرخ تورم از تاریخ 1386/6/20 لغایت زمان وصول طلب می باشد و تا 
زمانیکه خوانده به تعهدات قراردادی تحویل عوض مبیع در حق خواهان تمکین ننماید 
مکلف به پرداخت جریمه ناشی از تخلف موضوع ماده 6 قرارداد می باشد فلذا با پذیرش 
خواسته به استناد مواد 98و198و۵1۵و۵19و۵22 قانون آئین دادرسی در امور مدنی 
و مواد 10و230و307و331 قانون مدنی و مواد 226و227 همامن قانون خوانده را به 
پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال با احتساب تاخیر تادیه اعالمی از سوی بانک مرکزی 
از تاریخ 1386/6/20 لغایت زمان وصول طلب و جریمه ناشی از عهد شکنی خوانده بطور 
ماهیانه موضوع ماده 6 قرارداد از 1386/6/20 لغایت زمان پرداخت کامل عوض مبیع 
)200/000/000 ریال( در حق خواهان که واحد اجرای احکام مدنی در زمان اجرای 
حکم محاسبه خواهد نمود و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف 20 روزپس از ابالغ قابل 

واخواهی و ظرف مهلت مشابه قابل تجدیدنظر خواهی است.
م الف: 96/20/6097 مهدی مقیمیان تبار بیشه- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی بهشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
قانون  برابر رأی شماره 13946032۵003000921 مورخ 1396/07/16هیات موضوع 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مختار نوریان در ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 103/60 متر مربع قسمتی از پالک 1۵۵ اصلی واقع در بخش 
12 استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای بهرام 
شریفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 443
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد 9دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1396/09/0۵ تاریخ انتشار نوبت دوم1396/09/20

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زهری هدایتی فرزند علی

خواهان آقای مختار بابایی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای زهری هدایتی به خواسته خواسته 
طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981981800936 شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گلوگاه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/06 ساعت 
11:300 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف: 96/1193      مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان گلوگاه

 اجالس سرمایه گذاری شرکت های اتریشی
 در اصفهان

بهادری- اصفهان: با هدف گسترش روابط همکاری بین دو کشور 
ایران و اتریش چهارمین نشست کارگروه انرژی در اصفهان برگزار 

شد.
در راستای پیگیری سند نقشه راه همکاری های اقتصادی ایران و 
اتریش، برای یک دوره ۵ ساله از سال 2016 تا 2020 و همچنین 
اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری های دو کشور در زمینه انرژی، 
چهارمین نشست کارگروه انرژی فی مابین دو کشور در تاریخ 30 
آبانماه 1396 در شهر اصفهان به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان 

برگزار شد.
در این نشست که با حضور سفیر اتریش، استفان شوتنر، مدیران 
های  شرکت  همچین  و  اقتصاد  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ارشد 
  OMV،RAG،ILFهمچون انرژی  حوزه  در  فعال  خصوصی 
اتریشی برگزار شد درخصوص نحوه ی روابط همکاری بین دو کشور 
دررابطه با پروژه های باال و پایین دستی، پتروشیمی و بهینه سازی 
مصرف سوخت، برق، انرژی های تجدید پذیر، تحقیقات، گاز، نفت 
و همچنین با هدف سرمایه گذاری شرکت های اتریشی در ایران 

تشکیل گردید.
الزم به ذکر است؛ نشست مذکور به ریاست دکتر اسماعیلی، مدیر 
و  نفت  وزارت  دریای خزر  و کشورهای همسایه  آمریکا  اروپا،  کل 
همتای اتریشی وی، دکتر پنکر، مدیرکل سیاست های انرژی اروپا 
و بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش، برگزار گردید 
و همچنین نمایندگانی از وزارت نفت و شرکت های تابعه، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت 
های تخصصی وابسته با هدف گسترش روابط انرژی بین دو کشور 
حضور داشتند. گفتنی است؛ همکاری اتاق های بازرگانی دو کشور و 
نیز بخش خصوصی بخش مهمی از دیگر همکاری های مطرح شده 

در این اجالس بود.
شایان ذکر است، مطابق با نظر مدیران ارشد وزارت نفت، همکاری 
با اتریش همسو با همکاری با اتحادیه اروپا بوده و می تواند شروعی 
برای دیگر کشورهای اروپایی باشد تا در پروژه های صنعت نفت، گاز 

و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری و مشارکت نمایند.

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 2۵ 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 30 تا 3۵ 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.

بهره برداری از شبکه های آبرسانی 
روستایی آسیب دیده در زلزله

علی پناه - کرمانشاه: مدیر عامل شرکت آبفار 
استان کرمانشاه گفت: با تالش و همت بلند کلیه 
همکاران غیور و غیرتمند شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان کرمانشاه و نیز اکیپهای تعمیرات 
شرکتهای آب وفاضالب روستایی سطح کشور 
اکثر شبکه های آبرسانی روستایی مناطق زلزله 

زده وارد مدار بهره برداری گردید.
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان کرمانشاه، ایرج شهبازی در ادامه 
بیان داشت: اکیپهای تعمیرات شرکت آبفار استان 
در همه روستاهای زلزله زده حضور یافته و شبانه 
روزی درحال تعمیرات در خطوط انتقال و توزیع 
روستاها بوده و پس از تعمیرات کلیه خطوط ، آب 

وارد شبکه های آبرسانی میگردد.
ایرج شهبازی اظهار داشت: منابع تامین آب در 
اکثر روستاهای »قصر شیرین« و »سرپل ذهاب« 
راه اندازی و آب وارد شبکه ها شده است و با 
همت و تالش بی نظیر همکاران وضعیت آبرسانی 

روستایی به پایداری مطلوبی رسیده است.

وضعیت دفنگاه سراوان بررسی شد

منکویی- رشت: با حضور محمدحسن علیپور 
کمیسیون  عضو  و  رشت  شهر  شورای  عضو 
بهداشت و محیط زیست شورا، وضعیت دفنگاه 

زباله ی سراوان مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این بازدید که علیرضا حاجی پور رئیس 
سازمان، دکتر پورعلی کارشناس و همچنین دکتر 
جهانگیری مدیر عامل کارخانه ی کود آلی رشت 
نیز حضور داشتند، نحوه و چگونگی دفن زباله 
در محل لندفیل و دفنگاه مورد بحث و بررسی 
رئیس سازمان  پور  علیرضا حاجی  قرار گرفت. 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با ارائه ی 
گزارشی از ساماندهی رانش اخیر زباله ها و کنترل 
تکثیر حشرات موذی تاکید کرد: با مراقبتهای 
بهداشتی صورت گرفته و اقدامات پیگیر سازمان ، 
وضعیت دفنگاه سراوان مساعد و هم اکنون مشکل 
خاصی وجود ندارد و کار دفن زباله ها با دقت و 
برنامه انجام  می شود.   وی همچنین خواستار 
تامین پوشش مخلوط برای دفن زباله هایی که 
به لندفیل وارد می شوند، شد و گفت: اعضای 
شورای شهر می توانند همچون گذشته در تامین 
این نیاز ضروری سازمان مدیریت پسماندها ما را 
یاری دهند. وی به سمپاشی مداوم و روزانه ی 
محل لندفیل سراوان برای جلوگیری از تکثیر 
حشرات موذی اشاره کرد و گفت: کار سمپاشی را 
نیز همراستا با دفن زباله های ورودی با جدیت به 

طور روزانه و مداوم دنبال می کنیم.

خبر خبر

داودی- اراک: استاندار استان مرکزی گفت: 
راهکارهای ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند 
به  باید  و  است  مجدد  بازتعریف  و  بررسی 
مقوله کتاب در سبد فرهنگی خانوارها توجه 
جدی شود. سید علی آقازاده  در آیین تکریم 
کتابداران استان مرکزی افزود: مقوله کتاب و 
کتابخوانی به عنوان یکی از مولفه های اصلی 
حوزه فرهنگ، ضمن باروری اندیشه در تقویت 
آگاهی  و  بینش  افزایش  و  اجتماعی  نشاط 

عمومی جامعه نقشی بسزا دارد.
و  ها  شهرداری  اعتبارات  کرد:  تصریح  وی 
ظرفیت های مردمی و خیران نیز در نهادینه 
شدن فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه 
تاثیرگذار است. آقازاده بیان کرد: نهاد کتابخانه 
های عمومی استان مرکزی با توجه به وجود 
فضاهای  نبود  جمله  از  مختلف  تنگناهای 
فیزیکی مناسب، تجهیزات در حوزه کتاب و 

کتابخوانی با موفقیت هایی همراه بوده است.
استاندار مرکزی افزود: فرهنگ کتاب و کتاب 
برخوردار  واالیی  جایگاه  از  اسالم  در  خوانی 

است و عاملی مهم در راستای از افزایش بینش 
و دانش محسوب می شود. 

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های نقد 
و بررسی کتاب، اجرای مسابقات جمعی، غنی 
کردن بخش مرجع کتب عمومی، تنوع کتب 
خرید  در خصوص  تسهیالت  ارائه  و  موجود 
کتاب با در نظر گرفتن نیازهای مخاطبان نیز 

از دیگر اقدامات کاربردی در این حوزه است.
کردن  تخصصی  مرکزی،  استان  استاندار 
آشنایی  استان،  نیاز  به  توجه  با  ها  کتابخانه 
نیازهای  به  توجه  استانی،  ناشران  معرفی  و 
مخاطبان، غنی سازی بخش کودک و نوجوان 
در کتابخانه های استان، ایجاد بخش انقالب 
و دفاع مقدس در راستای آشنایی با فرهنگ 
مقاومت را از جمله اقدامات موثر در تقویت 
امور  مدیرکل  برشمرد.  کتابخوانی  فرهنگ 
های  کتابخانه  نهاد  های  استان  و  مجلس 
عمومی کشور نیز در این آیین گفت: شخصیت 
افراد ابتدا در خانواده شکل می گیرد که در 
نتیجه اگر خانواده ای عالقه مند به مطالعه و 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی باشد به طور حتم 
مسیر روشن و موفقی را برای فرزندان خود 
رقم خواهد زد. مرتضی محمد زاده افزود: نهاد 
کتابخانه ها در بحث اعتبارات و نیرو انسانی 
دارای تنگناهایی است که باید برای رفع این 
موانع با مشارکت دیگر دستگاه های مسئول 
کتابخانه  کل  اداره  سرپرست  برداشت.  گام 
های عمومی استان مرکزی نیز تصریح کرد: 
اشاعه مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب 
خوانی تنها بر عهده نهاد کتابخانه ها نبوده و 

نیاز است تمامی دستگاه های فرهنگی در این 
مهم شریک باشند. علی اکبر احمدی اظهار 
واقف هستند  امر  این  بر  امروز همگان  کرد: 
که اگاهی از علوم روز جهان نیازمند مطالعه 
مطالعه  افزود:  احمدی  است.  کتابخوانی  و 
هدفمند عالوه بر ارتقای سطح آگاهی عمومی، 
باید بر بینش و دانش جامعه هدف نیز بیافزاید.

یک میلیون و 84 هزار و 936 جلد کتاب در 
های  کتابخانه  در  عنوان   162 و  هزار   904

استان مرکزی وجود دارد.

استاندار مرکزی تاکید کرد:

لزوم بازتعریف راهکارهای ترویج کتابخوانی

 برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم 
ویژه جامعه کار و تالش در البرز

 جابجایی 920 دستگاه ناوگان عمومی گلستان 
در رفت و برگشت زائران اربعین

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه 
حضور  با  البرز  استان  کاروتالش  جامعه 
جامعه  هاي  خانواده  از  کنندگاني  شرکت 
پوشش  البرز)تحت  استان  وتولید  کار 
بهزیستي وتامین اجتماعي (روز 30 آبانماه 
جاري درنمازخانه اداره کل تعاون، کارورفاه 

اجتماعی استان البرز برگزار گردید
مسابقات  از  دوره  این  زمان؛  گزارش  به 
استان  کاروتالش  جامعه  ویژه  کریم  قرآن 
اجتماعي  امور  معاونت  همت  به  البرز 
وفرهنگي اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی 
ونیز همکاري مطلوب سازمان  البرز  استان 
روز   یک  مدت  به  استان  اسالمي  تبلیغات 
دو  در  جاري  ماه  آبان   30 روز  صبح  از 
بخش خواهران وبرادران در محل اداره کل 
قاریان  حضور  با  اجتماعی  تعاون،کارورفاه 
جامعه کارو تالش استان و قضاوت داوران 

بین المللي واستاني برگزار گردید.
مسابقات  از  دوره  این  کنندگان  شرکت   
در  سال   1۵ باالي  وبرادران(  )خواهران 

،حفظ  وتحقیق  ترتیل  قرائت،  های   رشته 
10جزء،20 جزء وکل قرآن  و مفاهیم قرآن 

کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
شایان ذکراست نتایج مسابقات وبرگزیدگان 
دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه 
جامعه کاروتالش استان البرز پس از داوری 

نهایی به زودی اعالم می گردد.

سلیمانی- گستان: رئیس اداره حمل و نقل 
مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلستان خبر داد: در اربعین امسال 920 دستگاه 
ناوگان عمومی استان، اقدام به جابجایی زائران 
اربعین حسینی )ع( از مرز مهران و مشهد مقدس 

نمودند.
قربانعلی روحی  گفت: از این تعداد ناوگان 610 

دستگاه برای جابجایی زائران اربعین به مرز مهران 
و 310 دستگاه هم به مشهد مقدس اعزام شدند. 
به گفته وی، خدمات دهی و جابجایی زائران 
اربعین توسط 200 نفر از  خدام حسینی )ع( 
 40 اعزام  داد:  ادامه  روحی  شد.  انجام  استان 
دستگاه کامیون برای حمل محموالت موکب 
ها از استان گلستان به کربال، تامین ۵ دستگاه 
اتوبوس بصورت رایگان جهت جابه جایی خادمین 
موکب ها، اعزام یک اکیپ راهداری با تجهیزات 
کامل راهداری به مرز مهران برای امدادرسانی به 
زائرین و اعزام یک اکیپ حمل و نقل به مدت 
دو هفته برای تسهیل کار برگشت زائران از مرز 
مهران به استان از دیگر اقدامات اداره کل در این 
ایام بوده است. وی اظهارکرد: با برنامه ریزی های 
نقل  و  حمل  شرکت های  همه  از  شده  انجام 
مسافربری در این استان خواستیم تا از حداکثر 
ناوگان حمل و نقل اتوبوسی خود استفاده کنند. 
وی یادآورشد: رسیدگی به شکایت های زائران 
در قالب کمیسیون های ماده 12 و رسیدگی به 
تخلفات شرکت ها و موسسات و رانندگان در قالب 

کمیسیون ماده 11 انجام پذیرفت.
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ابالغ اتهام
سرکار خانم ندا ملکی – فرزند عطااله- شاغل در بیمارستان 

شهید مدنی - شهرستان کرج
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غیبت غیرموجه در دست بررسی میباشد و به علت عدم دسترسی 
از  که  میگردد  ابالغ  شما  به  بدینوسیله  سکونت،  محل  آدرس  به 
به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد  تاریخ نشر آگهی حداکثر 
تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات 
واقع در کرج- بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک 
البرز-  بهداشتی درمانی  اداری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمائید.
مراجعه  عدم  و  شده  تعیین  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 
جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه 
شد.  خواهد  اقدام  کارمندان  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  قانون 

96/269/د         م/الف
رییس هیات

ابالغ اتهام
سرکار خانم آزاده معینی – فرزند عزیزاله- شاغل در 

بیمارستان شهید مدنی- شهرستان کرج
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غیبت غیرموجه در دست بررسی میباشد و به علت عدم دسترسی 
از  که  میگردد  ابالغ  شما  به  بدینوسیله  سکونت،  محل  آدرس  به 
به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد  تاریخ نشر آگهی حداکثر 
تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات 
واقع در کرج- بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک 
البرز-  بهداشتی درمانی  اداری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمائید.
مراجعه  عدم  و  شده  تعیین  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 
جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه 
شد.  خواهد  اقدام  کارمندان  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  قانون 

96/268/د م/الف
رییس هیات

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتور 1920306 و شماره 
شاسی S1412286321131 شماره پالک ایران 72-767ق41 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی فقدان مدرک تحصیلی- نوبت سوم
شماره  به  اعتماد  فرزند  سرقین  زاده  موسی  سمانه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 9907 صادره از اردبیل در مقطع کارشناسی رشته مامایی صادره از واحد 
دانشگاهی اردبیل با شماره 3099۵ – 93/2/2مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل به 

نشانی میدان بسیج- ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ارسال نماید.

آگهی رای
تاریخ: 96/6/26         کالسه پرونده:293/4/96                        شماره دادنامه: 399-96

مرجع رسیدگی: حوزه چهارم شوراهای حل اختالف مرکزی رباط کریم 
خواهان: علیرضا دلپسند آدرس: جم شهرک پردیس کوی گلستان پالک 128 

خوانده: محمد صابر صادقی بخی آدرس مجهول المکان 
خواسته: الزام خوانده به انتقال سند خط تلفن به شماره 09122066840 

گردشکار: پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و مالحظه 
نظریه  مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای 

می نماید.
رای شورا

در خصوص دعوی آقای علیرضا دلپسند بطرفیت آقای محمد صابر صادقی بخی به 
خواسته الزام خوانده به انتقال سند خط تلفن به شماره 09122066840 بنام خواهان 
به استناد قولنامه عادی پیوستی و استعالم حاصله از شرکت همراه اول توجها به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ و انتشار آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده الیحه ای ارسال 
نداشته مستندات ابزاری و دعوی خواهان مصون از ایراد و خدشه و تعرض قانونی باقی 
مانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد 230و 219 و 10 قانون 
مدنی و ماده 198 قانون ا.د.م حکم به الزام خوانده به انتقال سند خط تلفن به شماره 
فوق الذکر به نام خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره  غیابی ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و ظرف مهلت بیست روز پس از مهلت مذکور 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری رباط کریم می باشد.م/الف 1781 
احد طاهری- قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم با آقای نادر شعبان امینی فرزند جعفر خواهان علی 
جویباری فرزند مهدی با وکالت مهدی اکبرزاده دادخواستی به طرفیت خوانده نادر 
شعبان امینی فرزند جعفر به خواسته پرداخت ودیعه  اجاره مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه9۵09981293200431)9۵0437( شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان جویبار ثبت و وقت رسیدگی اتیان سوگند مورخ 96/10/20ساعت 
11:30آن تعیین که به دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول مکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی هی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار

صدور سند
آگهی اصالحی مربوط به ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
نظر به اینکه به موجب رای شماره 22008410 مورخ 9۵/07/14 و رای اصالحی شماره 
22003988  مورخ 96/06/01 هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان  رباط کریم که موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عاد ی و تصرفات مالکانه متقاضی 
خانم فرنوش کریمی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 10۵7  صادره از رباط کریم نسبت 
به پالک 160 اصلی قطعه 142 مالکیت رسمی حسین کاشفی و غیره نسبت به یکدانگ 
و دو دهم دانگ مشاع ازشش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی برابر شماره گزارش 
کارشناس به شماره 2311۵ مورخ 94/11/07 و گزارش مورخه 96/03/06 رای هیات 
تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادره اصالح میگردد که به منظور اطالع عموم یک نوبت 
منتشر می گردد در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه اقدام و در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد..م/الف 1۵89 
تاریخ انتشار اولین آگهی: 96/08/06    تاریخ انتشار دولین آگهی: 96/09/06

 رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

 آگهی ابالغ
 مفاد دادخواست و ضمائم

شرکت تعاونی اعتبار ثامن به وکالت وحید حقیقی فرزند-دادخواستی به طرفیت ویدا 
آتش نژاد وغیره به خواسته مطالبه وجه بابت اخذ تسهیالت طبق تصویردادخواست 
تقدیم کرده که دراین شعبه ارجاع  به شماره 112۵/6/9۵حقوقی به ثبت رسیده است 
حسب تقاضای نامبرده واجازه محکمه مستندا به ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی 
دریکی ازروزنامه های کثیراال نتشاردرج وازخواندگان فوق الذکر دعوت می شود که 
پس ازنشرآگهی درروزسه شنبه مورخ 96/10/12ساعت 8:30صبح جهت دادرسی دراین 
شعبه قاضی شورای مجتمع شماره یک حضوریابد ویا قبل ازموعد مقرربه دفتر قاضی 
شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهوازمراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم هرگونه دفاعی وپاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل ازجلسه دادرسی اعالم نماید 
بدیهی است درصورت عدم حضورو یا عدم ارسال الیحه قاضی شورا تصمیم مقتضی 
خواهد گرفت و الزم به ذکراست که مفاد مشخصات خواهان و خوانده و کل ستون 
خواسته دادخواست چاپ شود.مدیر دفتر قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 
یک اهواز-نیل درار-مشخصات طرفین:خواهان: شرکت تعاونی اعتبارثامن به مدیریت 
محمد حسین نظری توکلی-محل اقامت: اهوازخیابان سی متری-جنب سینما بهمن-

خوانده:نام ونام خانوادگی 1-مریدا آتش نژاد-نام پدر:عیدی محمد-شغل:کارمند-محل 
اقامت:اهوازکیان آبادخیابان 23شرقی-پالک 42-   2-فریده آتش نژاد فرزند عیدی 
محمد –اهواز –فرهنگ شهر-خیابان رشد 1مجتمع غزل-پالک 2۵   3-زهره سهرابی 
زمانی فرزند یداله-اهواز –گلستان-خیابان فرهنگ 2مجتمع نادرپالک ۵6- وکیل یا 
نماینده قانونی:نام ونام خانوادگی:وحید حقیقی-کدملی 17۵4200710نام پدر:محمد 
–خیابان طالقانی-بین سی متری و  :اهواز  اقامت  علی-شغل:وکیل دادگستری-محل 
مسلم-دفتر وکالت آقای سعید صلیح-تلفن091234۵3797-تعیین خواسته و بهای 
آن:الزام  خواندگان به تادیه مبلغ 48799087ریال به عنوان اصل و خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 9۵/9/4و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذتبصره 2ماده۵قراردادفروش 
اقساطی به عالوه احتساب کلیه خسارات دادرسی-دالئل ومنضمات دادخواست 1-کپی 
مصدق قراردادفروش اقساطی2-کپی مصدق دلیل مدیریت.3-وکالتنامه وکیل تمبر شده 
.ریاست محترم دادگاه های حقوقی اهواز)شورای محترم حل اختالف(با سالم احتراما 
به وکالت ازخواهان به استحضار می رساند :به موجب قرار داد فروش اقساطی شماره 
806-01169016خوانده ردیف اول به عنوان مدیون اصلی )اخذ کننده تسهیالت و 
خواندگان ردیف 2و3به عنوان ضمانیه مبلغ 48/799/087ریال به عنوان اصل طلب 
و خسارت تاخیر بدهی تا تاریخ9۵/9/4به موکل بدهکارمی باشند که به تجویز ماده 
تضامنی  طور  به  خواندگان  ۵قرارداد،ذمه  ماده  تصریح  به  بنا  و  تجارت  403قانون 
دربرابرموکل مشغول می باشد وتا کنون اقدامی به تادیه بدهی خود ننموده اند.علیهذابه 
موجب دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدورحکم مبنی برالزام خواندگان به 
پرداخت مبلغ حداکثراصل و خسارت تادیه تا تاریخ 9۵/9/4و پرداخت خسارت تاخیربه 
ماخذ تبصره 2ماده ۵قرار داد )روزانه43274ریال(از تاریخ تعهدلغایت صدورو اجرای 
دادنامه و پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارد.با تشکرواحترام:وحید حقیقی وکیل 

شرکت تعاونی اعتبارثامن 
دفتر مدیر شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز-نیل درار

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفرخواست(                

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه      
برای آقای احمد یوسفی  9610432880003629 در پرونده کالسه 961174/104 
به اتهام سرقت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  با عنایت  برای مورخه 1396/10/06ساعت 11:00تعیین گردیده است.  رسیدگی 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 11۵ و180 
قانون آیئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1۵76
مدیر دفتر شعبه 104دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان آقای شعبان فغانی شیخ فرزند علیجان دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت بهروز اکبرزاده قصاب زالکان فرزند علی اصغر در این شعبه تسلیم نموده که 
پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 10/777/96 ثبت و برای مورخه 96/10/2 ساعت 9:30 
صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان 
به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید در غیر 

اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمائم

خواهان آقای/خانم رحیم نوری وحیدفرزندسیف اله دادخواستی به طرفیت آقای/خانم 
کوروش گلچین قره چال فرزندبه خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بااحساب هزینه 
دادرسی،خسارت تاخیروتادیه به مجتمع شوراهای حل اختالف ارجاع وبه کالسه404/96/

ش1ثبت وبرای روزشنبه مورخ96/10/16 ساعت11تعیین وقت گردیده وچون خوانده 
مذکورمجهول المکان اعالم شده لذابرحسب تقاضای خواهان ودستورشوراومستندابه 
ماده73ازقانون آیین درامورمدنی مراتب فوق یک نوبت دریکی از جرایدکثیراالنتشاردرج 
وازخوانده فوق الذکردعوت می شودازتاریخ نشرآگهی به شعبه اول/1شورای حل اختالف 
مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواستی وضمائم آدرس محل اقامت خودرااعالم درغیر 
مقتضی  وشوراتصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  ووقت  مفاددادخواسیت  این صورت 

اتخاذخواهدنمود.             شماره م.الف)9/902(
رئیس شعبه اول/1شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 80000متر مربع دارای 
پالک 234 فرعی از 7۵– اصلی بخش 3 ثبت گرگان واقع در اراضی اترکچال  آقایان  
امان محمد یلمه ء و نور محمد یلمه ء فرزندان  نور محمد و انه قلی  در ساعت 10 
صبح روز پنج شنبه  1396/09/30 در محل وقوع ملک واقع در گرگان اراضی  روستای 
اترکچال به عمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی 
حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم 
نموده وعالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی  می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات 
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.ضمن مقدار18 سهم مشاع از 180سهم 

ششدانگ عرصه وقف می باشد.  م.الف:986
تاریخ انتشار : روز یک شنبه مورخ 1396/09/0۵

محمد اسماعیل پور کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان

آگهي فقدان
آقای محمد آقا محمد برابر وکالتنامه شماره 29194 مورخ 1396/07/18دفتر 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 ۵26۵مترمربع به 
پالک1230فرعی از 363 اصلی مفروز از 889 فرعی واقع در اراضی تپه قشالق جزء حوزه 
ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 422987 صفحه 163 دفتر جلد 1203 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 می¬شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 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 2 کرج 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت 
 NPS به خطرات و عوارض مخدر صنعتی
عنوان  تحت  آن  از  نوعی  روزها  این  که 
»دستمال« خبرساز شده است، هشدار داد.

پرویز افشار ، درباره مخدر جدیدی تحت 
در  که  آنچه  اظهارکرد:  دستمال  عنوان 
شده  منتشر  ها  سایت  و  مجازی  فضای 
جدید  روانگردان  مواد  نوعی  از  حکایت 
درگروه NPSها یا نیوسایکو اسیدها دارد 

که به نام دستمال مشهور شده است.
وی با بیان اینکه عمده ترکیبات این مواد 
است،  محرکی  ترکیبات  جدید  صنعتی 
اثرات  از  نیز  مواد  این  اثرات  کرد:   اظهار 
آمفتامین  مانند  تر  قدیمی  های  محرک 
اثرات  و  است  بیشتر  ها  متافتامین  و  ها 
گفته  است.به  باالتر  هم  آن  تخریبی 
 ، مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
مواد  این  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
است؛  صنعتی  کانابینوئیدهای  دسته  از 

موادی که از نظر ساختار شبیه ماری جوانا 
است، اما مانند ماری جوانا و علف و گرس و 
حشیش کاشتنی نیست، بلکه موادی است 
اثرات  و  می شود  سنتز  آزمایشگاه  در  که 
خیلی  حشیش  از  تخریبش  و  توهم زایی 

تخریبی اش  اثرات  و  است  بیشتر  خیلی 
در  اینکه  بیان  با  است.افشار  هم شدیدتر 
حال حاضر این مواد  در اندازه ای نیست 
باشد،  داشته  فراگیری  اندازه حشیش  که 
تصریح کرد: اما آینده تغییر الگوی مصرف 

در دنیا بیشتر به سمت و سوی این مواد 
است و مردم باید در جریان باشند این مواد 
در قالب دستمال، قرص، اسپری و ... عرضه 
می شوند و حتی ممکن است این مواد در 
آینده بیشتر در غالب عطریات و بخور و ... 
مصرف شود که باید مراقب این ها باشیم.

وی در خصوص نحوه و کشور تولید کننده 
جای  NPSها  معموال  گفت:   مواد  این 
خاصی در دنیا ندارند و اینطور نیست که 
دنیا شایع  ان پی اس در همه جای  یک 
جغرافیایی  منطقه  هر  در  بیشتر  و  باشد 
یکی از انواع آن شایع است. مثال در اروپای 
نوعی   ... و  شرقی  جنوب  آسیای  و  غربی 
خاص از آن شایع است اما چون این مواد 
و  عرضه  میزان  هستند،  صنعتی  نوع  از 
تولید آن در کشورهای آسیای شرقی و آن 
از NPSها  پاره ای  بیشتر است.   منطقه 
ممکن است در محافل و پارتی ها و ... در 

قالب بخور عرضه شود.

نمایش سوابق بیمه شدگان به 
تفکیک سال، ماه و روز

قابلیت  کرد،با  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان 
شدگان؛  بیمه  سوابق  مشاهده  سامانه  جدید 
امکان نمایش سوابق به تفکیک سال، ماه و روز 

فراهم شده است.
تامین  سازمان  از  زمان  رپیام  گزارش  به 
مطالبه  و  درخواست  به  توجه  با  اجتماعی، 
بسیاری از بیمه شدگان تحت پوشش سازمان 
سوابق  میزان  از  اطالع  جهت  اجتماعی  تامین 
ارائه  راستای  در  و  خود  بیمه  حق  پرداخت 
شفاف،  رسانی  اطالع  و  حضوری  غیر  خدمات 
در  تفکیک  به  سوابق  چاپ  و  نمایش  امکان 
شدگان  بیمه  سوابق  مشاهده  اینترنتی  سامانه 
سازمان  گزارش  این  است.براساس  شده  مهیا 
تامین اجتماعی، بیمه شدگان متقاضی استفاده 
از این خدمت که تاکنون از این سرویس سازمان 
استفاده نکرده اند می توانند به بخش مشاهده 
رسانی  اطالع  پایگاه  در  شدگان  بیمه  سوابق 
سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه، با 
مذکور  در سامانه  موجود،  راهنمای  از  استفاده 
ثبت نام کرده پس از ایجاد و فعال شدن حساب 
سوابق  و  پردازی  بیمه  وضعیت  از  کاربری، 
پرداخت حق بیمه خود آگاه شوند.همواره یکی 
از دغدغه های بیمه شدگان آگاهی از مجموع 
بوده  خود  بیمه  حق  پرداخت  سوابق  سنوات 
است که اخیرا این امکان نیز به سامانه اینترنتی 
مشاهده سوابق افزوده شده و از این طریق بیمه 
شدگان می توانند پس از رویت ریز سوابق خود 
روز  و  ماه  سال،  تفکیک  به  سوابق  مجموع  از 
بیمه  گزارش،  این  مند شوند.براساس  بهره  نیز 
شدگان باید آگاه باشند که ممکن است برخی 
از سوابق پرداخت حق بیمه مربوط به سنوات 
اینترنتی  سامانه  در   ) قدیمی  سوابق  گذشته) 
مشاهده سوابق نمایش داده نشود که می توانند 
شعبه  آخرین  یا  ربط  ذی  شعبه  به  مراجعه  با 
محل بیمه پردازی ، نسبت به دریافت، تکمیل و 
ارائه فرم مربوطه به انضمام مدارک و مستندات 

الزم و طرح اعتراض، اقدام کنند. 

خبــــر

خدمات رایگان برای80 درصد از بیمه شدگان 
سالمت

نفر  میلیون  ایران گفت: 40  بیمه سالمت  عامل سازمان  مدیر 
تحت پوشش سازمان بیمه سالمت قرار دارند که 80 درصد آنان 

از خدمات بیمه ای رایگان بهره مند می شوند.
طاهر موهبتی در نشست با أفضل ترار وزیر خدمات بهداشتی، 
مقررات و همکاری های کشور پاکستان در محل سازمان بیمه 
سالمت افزود: به موجب اصل 29 قانون اساسی تامین اجتماعی 
از لحاظ بازنشستگی، ازکارافتادگی، پیری و غیره نیاز به بهداشت 
بصورت بیمه، حقی طبیعی و دولت موظف است از محل درآمد 
عمومی خدمات اشاره شده را برای همه افراد کشور تهیه کند و 
این حقی همگانی است؛ خدمات بیمه ای از زیبایی های منحصر 
به فرد نظام سالمت است و در مقابل آن هر شهروند می تواند 

این حق را از حاکمیت مطالبه کند.
رییس هیات مدیره سازمان بیمه سالمت ایران با بیان اینکه به 
کرد: 20  اظهار  شد،  ایجاد  بیمه سالمت  سازمان  دلیل  همین 
سازمان و صندوق عهده دار پوشش بیمه و سالمت ایرانیان است 
که سازمان بیمه سالمت به عنوان بزرگترین آن 40 میلیون نفر 
را تحت پوشش دارد.به گفته وی، سازمان بیمه سالمت ایران در 
سال 74 با نام بیمه خدمات درمانی ظرف پنج سال در وزارت 
رفاه منتقل شد. در  به وزارت  بهداشت تشکیل و در سال 83 
سال 9۵ یک سازمان مستقل زیرمجموعه وزارت بهداشت فعالیت 
خود را ادامه داد.موهبتی تصریح کرد: سازمان بیمه سالمت ۵ 
صندوق بیمه ای به نام های صندوق کارکنان دولت با جمعیتی 
بیش از ۵ میلیون و 600 هزار نفر، صندوق بیمه روستاییان با 
جمعیتی بیش از 22 میلیون نفر ، صندوق سایر اقشار با جمعیت 
بیمه  و صندوق  ایرانیان  بیمه  نفر، صندوق  میلیون  نیم  و  یک 
همگانی رایگان با جمعیت 11 میلیون نفر را تحت پوشش دارد.
بیمه شده تحت  از 40 میلیون  نفر  ادامه داد: 32 میلیون  وی 
حمایت سازمان بیمه سالمت یعنی 80 درصد جمعیت ، مشمول 
بیمه رایگان و صرفا اعضای صندوق کارکنان دولت و سایر أقشار 
بیمه پرداز هستند. موهبتی صندوق بیمه همگانی رایگان را از 
دستاوردهای دولت آقای روحانی دانست که رایگان بیمه شده 
اند.وی افزود: 96 درصد جمعیت کل کشور فاقد هر گونه فعالیت 
این سازمان هستند.مدیرعامل سازمان  ای تحت حمایت  بیمه 
از چالش های  را یکی  پایدار  منابع  تامین  ایران،  بیمه سالمت 
جدی بیمه ای و درمانی امروز دانست که 9۵ درصد منابع آن 
بویژه در سازمان بیمه سالمت از دولت تامین می شود و خواستار 

ایجاد درآمد منابع پایدار برای آن شد.

خبر

هشدار درباره عوارض مخدر جدیدی به نام » دستمال«

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از طراحی 
و اجرای پروژه هشدار سریع زلزله در تهران در۵ فاز خبر 
داد.بابک نگاهداری گفت:این پروژه در ۵ فاز اصلی طراحی 
و اجرا شد که در فاز نخست امکان سنجی اجرای پروژه 
با توجه به تجارب کشورهای پیشرو در حوزه مطالعات 
زلزله و همچنین خصوصیات و ویژگی های شهر تهران 
مد نظر قرار گرفت.وی ادامه داد:  در فاز دوم مشخصات 
سیستم سخت افزاری سیستم هشدار سریع طراحی و 
در فاز سوم مشخصات سیستم نرم افزاری که باید بستر 
سخت افزار درنظر گرفته شده پیاده سازی شود، طراحی 
شد.رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران رئیس 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اظهار داشت: 
هم اکنون 46 ایستگاه که 20 ایستگاه از آن دارای اولویت 

اول هستند در نتایج این طرح پیشنهاد شده  است.

هشدار سریع زلزله 
در پنج نقطه 

برای  گفت:  زنان  امور  در  رئیس  جمهوری  معاون 
حضور زنان در ورزشگاه  ها شیوه نامه ای تهیه شده 
ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  برای  شرایط  تا  است 
تسهیل و این موضوع امکانپذیر شود.به گزارش پیام 
و  زنان  امور  معاونت  رسانی  اطالع  پایگاه  از  زمان  
تیم  ملی  بازی  پایان  از  ابتکار پس  خانواده؛ معصومه 
فوتسال زنان ایران و ایتالیا افزود: برای حضور زنان در 
نیاز به چارچوب و تدابیر الزم است.وی  ورزشگاه  ها 
ادامه داد: زنان در گذشته در شهرستان  ها در سالن  
های ورزشی حضور داشتند اما ما باید برای حضور آنها 
کرد:  اضافه  کنیم.ابتکار  چاره اندیشی  ورزشگاه  ها  در 
نگرانی  ها بیشتر برای تصویربرداری و عکسبرداری از 
بازی بود، ما باید قدم به قدم به جلو حرکت کنیم و 

نباید از این بابت نگرانی وجود داشته باشد. 

ابتکار: برای تسهیل حضور زنان در 
ورزشگاه  ها شیوه نامه ای تهیه شده است

جایی  تا  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
سوی  از  شده  تعیین  مهلت  در  داریم  اطالع  ما  که 
سازمان بازرسی کل کشور تمامی افراد مشمول قانون 
پست  ترک  بازنشستگان«  کارگیری  به  »ممنوعیت 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  سراج   کرده اند.ناصر 
اظهار  دولتی  دستگاه های  در  شاغل  بازنشستگان 
داشت: تا جایی که ما اطالع داریم در مهلت تعیین 
شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور تمامی افراد 
مشمول قانون »ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« 

ترک پست کرده اند.
باشند که مسئولیتی  افرادی  است  افزود: ممکن  وی 
اما  برسانند  اتمام  به  را  آن  باید  و  دارند  عهده  بر  را 
موردی نداشته ایم که رسماً از اجرای قانون استنکاف 

کرده باشند.

 ترک پست بازنشستگان شاغل
 طي دو هفته اخیر
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قیمت نفت خام آمریکا به باالترین 
رقم در ۲ سال گذشته رسید 

پایان  در  آمریکا  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت 
معامالت روزجمعه با 93 سنت، معادل 1.6 درصد 
افزایش به باالترین رقم در 2 سال گذشته رسید.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه ادامه تعطیلی 
خط لوله انتقال نفت از کانادا به آمریکا موجب 
کاهش عرضه نفت به یک تاسیسات مهم ذخیره 
سازی نفت آمریکا شد، قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدییت روز جمعه به باالترین رقم ها در طی 

بیش از دو سال گذشته رسید.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام 
آمریکا در پایان معامالت روزجمعه با 93 سنت، 
معادل 1.6 درصد افزایش به ۵8 دالر و 9۵ سنت 
رسید. حجم معامالت انجام شده در روز جمعه 
به دلیل تعطیالت جشن شکرگزاری در آمریکا 
با 31  نیز  برنت  نفت  قیمت  نبود.  باال  چندان 
سنت، معادل 0.49 درصد افزایش به 63 دالر 
و 86 سنت رسید. خط لوله ۵90 هزار بشکه ای 
شرکت ترانس کانادا که نفت های شنی آلبرتا را 
به پاالیشگاه های آمریکا می رساند، بعد از بروز 
یک نشتی در داکوتای جنوبی، از روز 16 نوامبر 
بسته شده است. مشخص نیست که فعالیت خط 
لوله کی استون چه زمانی از سر گرفته خواهد 
شد، اما خط لوله مذکور بخش عمده ای از تغذیه 
نفت مورد نیاز مرکز تحویل نفت خام آمریکا در 
کوشینگ اوکالهاما را بر عهده دارد، از این رو بسته 
شدن آن به معنای کاهش میزان ذخایر نفتی 
آمریکاست. طارق ظاهر تحلیلگر بازار نفت در این 
باره گفت: »ما انتظار داریم شاهد ادامه کاهش 
ذخیره نفت در کوشینگ اوکالهاما باشیم...اما اگر 
روسیه بگوید قصد همراهی با اوپک برای تمدید 
توافق کاهش تولید را ندارد، یا اگر شاهد مالفت 
هایی از سوی عراق یا ایران باشیم تمام این رشد 
قیمت ها از بین خواهد رفت.« اوپک قرار است 
نوامبر تشکیل جلسه دهد و در مورد  روز 30 
تمدید توافق کاهش تولید تصمیم گیری نماید، 
هرچند که روسیه در هفته های اخیر سیگنال 
های ضد و نقیضی در مورد همراهی اش با این 

تمدید ارسال کرده است.

نفت در جهانخبـر

  ایران برنده ۴ مناقصه بین المللی سدسازی

یک شرکت ایرانی در 4 مناقصه بین المللی توانست برنده پروژه های 
مطالعات سدسازی، احداث نیروگاه برقآبی، آبیاری و زهکشی و انتقال 
آب شود. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر یک 
مناقصه بزرگ بین المللی سدسازی در کشور »اوگاندا« برگزار شد که 
شرکت ایرانی مهاب قدس در رقابت با شرکت های »الهمایر« آلمان، 
»هچ« کانادا، »موت-مک دونالد« انگلیس و »پویری« سوئیس توانست 
رتبه اول را کسب کند؛ در این مناقصه بررسی سیستم مدیریت ایمنی 

و سالمت دو سد »کاروما« و »ایزمبا« به ایران واگذار شد.
همچنین در همین بازه زمانی، مناقصه بین المللی دیگری در کشور 
زیمبابوه برگزار شد که این بار نیز این شرکت ایرانی توانست بین 
کشورهای هندوستان، ایتالیا، و کشورهای آفریقایی بین 6 شرکت 
برتر قرار گرفته و رتبه اول را کسب کند. در این مناقصه، مطالعات 
امکان سنجی نیروگاه برقآبی سد »اوزبورن« به این شرکت واگذار شد. 
در روزهای اخیر مناقصه بین المللی دیگری در بخش انتقال آب در 
نیجریه برگزار شد. در این مناقصه نیز شرکت ایرانی مهاب قدس در 
رقابت با کشورهای انگلیس، آمریکا، ترکیه، لبنان، امارات و مصر، رتبه 

برتر را کسب کرد و مسئول انتقال آبرسانی در نیجریه شد.

گاز ۳۷ هزار مشترک زلزله زده وصل شد

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: با وقوع زلزله کرمانشاه گاز 43 هزار 
مشترک در مناطق زلزله زده قطع شد که پس از اطمینان از سالمت 
شبکه گازرسانی تاکنون گاز بیش از 37 هزار مشترک وصل شده 
است. به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت؛ مجید بوجارزاده درباره 
روند گازرسانی به مناطق زلزله زده غرب کشور گفت: خوشبختانه با 
اجرایی شدن عملیات نشت یابی و پس از حصول اطمینان از سالمت و 
ایمنی شبکه گازرسانی در غرب کشور به ویژه در منطقه سرپل ذهاب، 
هم اکنون گاز تمامی واحدهای نانوایی به منظور تامین بخش مهمی 

از خوراک مردم در این منطقه وصل شده است.
ادارات دولتی و  نانوایی ها، گازرسانی به تمامی  افزود: عالوه بر  وی 
ساختمان های تجاری و اداری و مراکز عمومی در منطقه سرپل ذهاب 
انجام شد که تا امروز هیچ مشکلی در روند گازرسانی به این مراکز به 
وجود نیامده است. سخنگوی شرکت ملی گاز درباره مشترکان گاز 
آسیب دیده کرمانشاه، گفت: در پی وقوع زلزله 43 هزار مشترک گاز 
طبیعی دچار آسیب دیدگی در منازل خود شدند که پس از عملیات 
نشت یابی و انجام تعمیرات بر روی علمک های قابل تعمیر، هم اکنون 
گاز بیش از 37 هزار مشترک وصل شده و مابقی نیز شرایط وصل 
دوباره گاز را ندارند اما به محض بازسازی ساختمان و تعمیر علمک 
و پس از اعالم آمادگی مشترک، گاز این منازل نیز وصل خواهد شد.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت گفت: عرضه نفت ایران به بازار تا 2.۵ 
میلیون بشکه در روز است و حذف این  مقدار 
در بازار نفت قطعا اثر خود را می گذارد و آقای 

ترامپ زیاد حرف می زند.
بیژن  ملت؛  خانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نامدار زنگنه، وزیر نفت در واکنش به اظهارات 
ترامپ مبنی بر اینکه با کاهش خرید نفت از 
ایران اتفاقی در بازار نفت رخ نمی دهد، گفت: 
عرضه نفت ایران به بازار تا 2.۵ میلیون بشکه 
در روز است و حذف این  مقدار در بازار نفت 

قطعا اثر خود را می گذارد و آقای ترامپ زیاد 
حرف می زند. 

وزیر نفت با اشاره به احتمال تمدید طرح فریز 
نفتی، افزود:بیشتر اعضای اوپک با تمدید فریز 
نفتی موافق هستند اما تصمیم نهایی در نشست 
دولت  کابینه  وزیر  این  شود.  می  اخذ  اوپک 
دوازدهم درباره کاهش قیمت نفت در روزهای 
اخیر تصریح کرد: کاهش قیمت نفت نگران 
کننده نبوده و نشان دهنده کاهش تنش های 

سیاسی در منطقه است.

زنگنه خبر داد:

عرضه 2.5 میلیون بشکه ای نفت ایران به بازار

بر  گفت:  گاز  انتقال  شرکت  مدیرعامل 
و  ایران  بین  برق  تهاتر  قرارداد  اساس 
دریافت  و  گاز  صادرات  برای  ارمنستان 
 2۵0 امسال  نخست  ماه  هشت  در  برق، 
میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر 

شده است.
نفت؛  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انتقال  شرکت  مدیرعامل  توکلی،  سعید 
ارمنستان  به  گاز  صادرات  درباره  گاز 
بین  شده  امضا  قرارداد  اساس  بر  گفت: 
دو کشور، ایران گاز خود را به ارمنستان 
صادر می کند و در مقابل آن برق دریافت 

می کند.
 به این ترتیب ایران از طریق مرز نوردوز 
به  اینچ   30 اختصاصی  لوله  خط  یک  با 
روزانه  تبریز،  در  کیلومتر   110 طول 
به  گاز  مترمکعب  میلیون  یک  حدود 

ارمنستان صادر می کند.
این  به  صادراتی  گاز  حجم  درباره  وی 
قرارداد،  طبق   9۵ سال  در  گفت:  کشور 

36۵ میلیون مترمکعب و در نیمه نخست 
امسال 2۵0 میلیون مترمکعب گاز از این 
البته  شده،  صادر  ارمنستان  به  لوله  خط 
صادراتی حدود  لوله  ساالنه خط  ظرفیت 
مکعب  متر  میلیون   300 و  میلیارد   2

است.
ارمنستان  و  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
شمسی(   1383( میالدی   2004 سال 
مدت  برای  برق  و  گاز  تهاتر  قرارداد  یک 
آن  اساس  بر  که  کردند  امضا  سال   20
نیروگاه  مصرف  به  ایران  صادراتی  گاز 
رسد  می  ارمنستان  در  برق  تولید  های 
وارد  برق  ارمنستان،  از  ایران  و در عوض 
از  ارمنستان  است  به ذکر  می کند، الزم 
اواسط سال 2009 واردات گاز از ایران را 
آغاز کرده است. پیش از این، بیژن زنگنه، 
ایران  گاز  صادرات  افزایش  از  نفت  وزیر 
متر  میلیون  یک  روزانه  از  ارمنستان  به 
اواخر  از  به سه میلیون مترمکعب  مکعب 

سال 2018 خبر داده بود.

ایران۲۵۰میلیونمترمکعبگازبه
ارمنستانصادرکرد

گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بهار و تابستان سال آینده شاهد افزایش 
عراق  به  گاز  روزانه  صادرات  میزان 
ما  فی  قرارداد  طبق  اما  بود؛  خواهیم 
گاز  صادرات  مقدار  سال  سه  طی  بین، 
خود  نهایی  ظرفیت  به  بغداد  به  ایران 

رسید. خواهد 
از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیرعامل  عراقی  تسنیم،حمیدرضا 
در  داشت:  اظهار  ایران  گاز  ملی  شرکت 
حال حاضر روزانه 14 میلیون مترمکعب 

گاز از ایران به عراق صادر می شود.
بهره  مدار  به  با  میزان  این  افزود:  وی 
سراسری  ششم  لوله  خط  آمدن  برداری 

افزایش می یابد.
و  بهار  کرد:  تصریح  نفت  وزیر  معاون 
تابستان سال آینده شاهد افزایش میزان 
صادرات روزانه گاز به عراق خواهیم بود؛ 
سه  طی  بین،  ما  فی  قرارداد  طبق  اما 
بغداد  به  ایران  گاز  صادرات  مقدار  سال 

به ظرفیت نهایی خود خواهد رسید.
تفاهم نامه  امضای  گزارش،  این  اساس  بر 
در  عراق  کشور  به  ایران  گاز  صادرات 
سال 88 صورت گرفت. دو سال بعد این 

به قرارداد تبدیل شد.  تفاهم نامه 
متعهد  ایران  قرارداد  این  اساس  بر 
می شد که روزانه 20 تا 2۵ میلیون متر 

مکعب گاز به عراق صادر کند. 
تأمین  منظور  به  که  قرارداد  این  حجم 
و  »المنصوره«  نیروگاه های  سوخت 
ای  الحاقیه  با  است،  بغداد  »الصدر« 
این  با  رسید  مترمکعب  میلیون   2۵ به 
این  سال  گرم  روزهای  در  که  تبصره 
افزایش  مترمکعب  میلیون   3۵ تا  مقدار 

یابد.
شامگاه سی و یکم خردادماه سال جاری 
عراق  به  ایران  گاز  صادرات  آغاز  شاهد 
روز  در  مترمکعب  میلیون   7 حجم  با 
بودیم و این میزان در حال حاضر به 14 

میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

حجمصادراتگازایرانبهعراق
افزایشمییابد

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ولی برزگر

خواهان آقای ابوالفضل قهرمانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ولی برزگر مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981227300400 شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/10 ساعت 
10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و احضار متهم

کالسه پرونده: 960600
وقت رسیدگی 1396/09/26 ساعت 9 صبح 

شاکی: توزیع برق غرب استان
متهم: حسن صیادی 

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردید و پس از طی تشریفات قانونی به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم بنا به 
دستور دادگاه و بع تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه 
دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهمرساند چنانچه 
بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود برابر مقررات اقدامی می گردد عدم حضور متهم 
در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ تصممیم قانونی و صدور 

رای مقتضی نخواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو محمودآباد - محمدزاده

آگهی قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

نظر به دستور مواد 1و 3 قانون قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقدسندرسمی مصوب 1390/9/20

برابر رای شماره 13966031001401047مورخ 96/2/20هیات اول به کالسه پرونده 
شماره 139۵114410014000401 موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی جویبار تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / خانم شمسیه اسدی جویباری 
فرزند حسین        نسبت به2 دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به  
مساحت 8/08متر مربع قسمتی از پالک فرعی از10اصلی واقع دربخش7جویبارخریداری 
بالواسطه از خانم معصومه پوشیان  محرز گردیده است. لذا به منظور به موجب ماده 3 
قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی و ماده 13 آیین 
مربوطه مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
اگهی 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 قضائی تقدیم نمایندو 
اگر اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست  م. الف 96/60/22۵
تاریخ انتشارنوبت اول : 96/8/20تاریخ انتشار نوبت دوم :96/9/4

حسین روحانی رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 468 و رای شماره 6473 مورخه 96/7/10 به تقاضای آمنه روشنی 
فرزند  صید ولی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 143/۵0  متر مربع 
مجزی شده از پالک  11 فرعی از 3اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( حسین دلفان رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/20 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ناصر زینی وند 

خواهان آقای روح اله یعقوب وند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ناصر زینی وند 
الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده  به خواسته 
کالسه 96099866۵۵600260 شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/16 ساعت 09:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد –محسن چگنی 

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 318/96  و رای شماره 664۵ مورخه 96/7/12به تقاضای  محمد 
عزیزی عبدی فرزند  ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۵4/26 متر 
مربع مجزی شده از پالک  13 فرعی از 3اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید کریم قمری پور رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵4649  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/20 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به یعقوب صیفوری  

خواهان آقای روح اله یعقوب وند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای یعقوب صیفوری 
به خواسته الزام به انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده کالسه 
)ره(  خمینی  امام  مجتمع  اختالف  حل  شورای   6 شعبه   96099866۵۵600260
شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/16 ساعت 09:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6  شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد –محسن چگنی

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده های کالسه 1001402و 1001403 و 1001404 و 1001406 و 1001407 
و 1001408 و 1001409 و 1001410و رای های شماره 1006618 و 1006630 و 
1006۵7۵ و 1006۵91 و 1006600 و 100663۵ و 1006626 و 1006۵8۵  مورخه 
96/7/12 به تقاضای آقایان محمد رحیم و صید رحیم و عبدالرحیم و رحیم و کرم رضا 
و خانم ها شاه پسند و خیر بانو و پروانه همگی کرمپوریان فرزند های عبدالرضا   نسبت 
به 4 دانگ یکباب زمین مزروعی به مساحت مشاع مجزی شده از 41 فرعی از 23 اصلی 
واقع در بخش 4 شهرستان  خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(آقای قلی 
سرهنگی و خانم ها وجیه خانم حسنوند سرهنگی و خانم کشور احمدی  رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 

م الف 41۵4646 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/9/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/20 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 337/96  و رای شماره 64۵9  مورخه 96/7/6 به تقاضای غالم حسین 
محسن زاده فرزند علی طالب نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 107/62 
متر مربع مجزی شده از پالک  42 اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( اسد خان بهاروند  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵46۵1 
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/9/۵   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/20 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
گلستان  تقاضای  به  مورخه 96/۵/2۵   رای شماره 4604  1-پرونده کالسه 1310و 
رهدارپور فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 102/34 متر مربع 
مجزی شده از پالک 10  فرعی 3/1  اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( کرم خدا سبزی دره گرمی رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵464۵ 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/20 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
تقاضای  به  مورخه 96/7/19  رای شماره 1006899  و  1-پرونده کالسه 1000119 
به مساحت  عبدالرضا شاکرمی  فرزند  جهانگیر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
169/44  متر مربع مجزی شده از پالک  13 فرعی از 3اصلی واقع در بخش 4 شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید کریم قمری پور رسیدگی و تائید 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 

م الف 41۵46۵0 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/9/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/20 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

رونوشت آگهی حصر وراثت
اقای شاهین سلیمیان  فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 2۵19به استناد شهادت نامه 
و گواهی فوت و فتوکوپی   شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 422/1/96/ح تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان اقای هوشنگ سلیمیان به شماره 
شناسنامه 2147در تاریخ 1396/6/28در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان طالقان در 

گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از: 
1-اقای شاهین سلیمیان متولد 13۵۵ به شماره شناسنامه2۵19 صادره ازتهران  نسبت 

پسر متوفی 
ازتهران  2- خانم صدیقه سلیمیان متولد 1363 به شماره شناسنامه13۵3۵ صادره 

نسبت دختر متوفی
3- خانم نازنین سلیمیان متولد 1367 به شماره شناسنامه40883 صادره ازتهران نسبت 

دختر متوفی
خانم عزت الملوک صادقیان متولد 1329 به شماره شناسنامه 2369 صادره از تهران  

نسبت همسر متوفی -4 
وچون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال 

میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی 
مقدماتی در خواست مزبور را مطابق بند اخر 364 امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک 

ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد م.الف:   4416
دبیرشورای حل اختالف شهرستان طالقان 

صدور سند
آگهی اصالحی مربوط به ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
نظر به اینکه به موجب رای شماره 22008410 مورخ 9۵/07/14 و رای اصالحی شماره 
22003989  مورخ 96/06/01 هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان  رباط کریم که موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عاد ی و تصرفات مالکانه 
متقاضی خانم مهرنوش کریمی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 2 صادره از رباط کریم 
نسبت به پالک 160 اصلی قطعه 142 مالکیت رسمی حسین کاشفی و غیره نسبت به 
یکدانگ و دو دهم دانگ مشاع ازشش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی برابر شماره 
گزارش کارشناس به شماره 2311۵ مورخ 94/11/07 و گزارش مورخه 96/03/06 رای 
هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادره اصالح میگردد که به منظور اطالع عموم 
یک نوبت منتشر می گردد در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار به مدت یکماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه اقدام و در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد..م/الف 1۵89 

تاریخ انتشار اولین آگهی: 96/08/06    تاریخ انتشار دولین آگهی: 96/09/06
 رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

آگهی نامه صادره
شماره  فرزندجوادبه  محمدمدنی  شودآقای  می  گواهی  بدینوسیله 
ملی۵390030۵۵1بامراجعه به این دادسرااعالم نموده است کارت موتورسیکلت،سندوبرگ 
سبزمتعلق به موتورسیکلت خودبه شماره ۵64/9337۵رادرخرمشهرمفقودنموده است 
که دراین راستاپرونده ای درشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب خرمشهربه 
کالسه961499بایگانی تشکیل شده است این گواهی بنابه درخواست نامبرده جهت ارایه 
به مراجعه ذیصالح جهت صدورکارت های المثنی صادرشده است وچنانچه نیاز به درج 

درروزنامه باشد،اقدام مقتضی صورت گیرد.    شماره م.الف)9/891(
مدیردفترشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب خرمشهر-حراسانی



یکشنبه 5 آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3632اقتصادی7

خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

در حالیکه قرار بود از روزگذشته  )چهارم آذر( 
آذر(  از دوشنبه )ششم  و  تهران  در  نان  انواع 
درصدی   1۵ قیمت  افزایش  با  استان ها  در 
این  رییس جمهور،  دستور  با  باشد،  همراه 
تصمیم منتفی شد.به گزارش ایسنا، پیش از 
این ستاد تنظیم بازار اینگونه ابالغ کرده بود 
که از اول آذرماه قیمت انواع نان با افزایش 1۵ 
درصدی مواجه می شود و حتی برخی نانوایان 
هم قیمت های جدید را از همان زمان تغییر 
دادند ولی پس از آن اتاق اصناف تغییراتی در 
زمان اجرای آن مطرح کرد و نهایتا قرار بود 
از امروز افزایش قیمت در تهران اعمال شود، 
اما امروز در قالب صحبت های رییس جمهور 
اینگونه اعالم شده که باید قیمت نان به حالت 
قبل بازگردد.حسین درودیان - مسئول نظارت 
و بازرسی اتاق اصناف  ضمن اعالم این خبر 
اظهار کرد: طبق صحبت های رییس جمهوری 
قرار است که افزایش قیمت نان متوقف شود.

وی گفت: تصمیمات بیشتر در این زمینه در 

خواهد  گرفته  بازار  تنظیم  ستاد  آتی  جلسه 
شد.همچنین علی فاضلی - رییس اتاق اصناف 
متوقف شدن افزایش قیمت نان را تایید کرد 
اینکه خریدار و  به  با توجه  ایسنا گفت:  به  و 
دارند،  حقوقی  دو  هر  محصول  این  فروشنده 
تصمیم گرفته شده که درباره افزایش قیمت 
نان در جلسه هفته آینده بررسی های بیشتری 
صورت گیرد.وی درباره اینکه طی روزهای اخیر 
برخی نانوایی ها افزایش قیمت را اعمال کردند، 
اظهار کرد: تا آنجاکه ما اطالع داریم هیچ یک 
از نانوایی های دولتی چنین کاری نکرده اند.البته 
این اتفاق در شرایطی رخ داده که نانوایی های 
متعددی در شهر تهران از روز چهارشنبه )اول 
آذر( نسبت به افزایش قیمت نان اقدام کردند 
که در چنین شرایطی انتظار می رود نظارت های 
کافی و گسترده روی نانوایی ها صورت گیرد تا 
در  تخلف  هرگونه  جلوی  آینده  روزهای  در 
حالت  به  قیمت ها  و  شود  گرفته  نان  فروش 

قبلی آن بازگردد.

بررسی مجدد قیمت نان
دستور  به  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
و  مصرف کنندگان  نارضایتی  پی  در  و  وزیر 
تولید کنندگان نان مقرر شد تا افزایش یا ثبات 
گیرد.به  قرار  بررسی  مورد  مجدد  نان  قیمت 
بررسی مجدد  از  فاضلی  علی  فارس،  گزارش 
قیمت نان خبر داد و گفت: در پی اعتراضات 
صنعت،  وزیر  تولیدکننده  و  مصرف کننده 
معدن و تجارت دستور داد تا بحث افزایش و 
یا ثبات قیمت نان مجدد بررسی شود.وی با 
نان دارای دو قیمت دولتی و  اینکه  به  اشاره 

آزاد در کشور است، افزود: قیمت های مختلفی 
برای یک نوع نان وجود دارد که این موضوع 
خوشایند ما نیست و ما باید واقعیت  های جامعه 
و صالح بخش های مختلف از جمله تولید کننده 
و مصرف کننده را باید برای اظهار نظر در مورد 
قیمت نان در نظر بگیریم.رئیس اتاق اصناف 
نان  بررسی مجدد قیمت  اظهار داشت:  ایران 
متعاقبا اعالم می شود ضمن اینکه به اتحادیه  
نانوایان اعالم شده تا از هر گونه افزایش قیمتی 
جلوگیری شود و امروز هم نانوایی ها افزایش در 

قیمت نان نداشتند.

شاخص از 90 هزار واحد گذشت

رکوردزنی تاریخی بورس تهران

خود  تاریخی  سقف  دوباره  کل  شاخص   
ساعت  نیم  همان  در  بار  این  و  داد  ارتقا  را 
ابتدایی بازار، خود را به باالی 90 هزار واحد 
رساند. در این میان البته محرکه های بازار از 
قبل پیش بینی شده بود و در صدر تحرکات، 
فلزی ها بیشترین تاثیر را در تحرک شاخص 
مبنای  بر  می رسد  نظر  به  گرفتند.  عهده  بر 
در  را  بازار  تغییرات  اختیار،  در  پارامترهای 
ادامه هم می توان مشاهده کرد.شاخص بورس 
تهران از مرز 90 هزار واحد گذشت و این بار 
در همان نیم ساعت ابتدایی با افزایش بیش 
از یک هزار واحدی روی عدد باالی 90 هزار 
300 واحد جا خوش کرد. در این میان البته 
حرکتی  روند  و  اثرگذار  عوامل  به  توجه  با 
قابل  ادامه  در  شاخص  دوباره  تغییرات  بازار، 
پیش بینی شده  که  است.همانطور  پیش بینی 
جهانی  بازارهای  لطف  به  هم  بار  این  بود 
با  بازار  کرده ،  جذاب  را  سرمایه گذاری  که 
جهت  گیری مثبت، نخستین روز کاری هفته 
قیمت  رشد  از  متاثر  »فملی«  کرد.  آغاز  را 
را  تاثیر  بیشترین  واحد  با 141  جهانی مس 
در باالکشیدن شاخص بر عهده داشت.در دو 
روز اخیر با اعالم گزارش افزایش واردات فلز 
در چین و سیگنال های افزایش قیمت فلزات 
پایه در بازار لندن، گروه فلزی ها نیز از همان 
ساعت ابتدایی صبح، تحرک های خود را آغاز 

کردند.

چهارمحال بیکارترین استان کشور 

نرخ بیکاری ۲۱ استان کاهش یافت

تابستان  پایان  تا  بیکاری  وضعیت  بررسی 
نشان می دهد نرخ بیکاری 21 استان کاهش 
و  چهارمحال  یافت؛  افزایش  نیز  استان   9 و 
کشور  استان  بیکارترین  عنوان  به  بختیاری 
بر  مهر،  گزارش  شد.به  کرمانشاه  جایگزین 
اساس شاخص های عمده بازار کار به تفکیک 
هر استان در تابستان 96 حاکی از آن است 
که در بین 31 استان کشور نرخ بیکاری 21 
است؛  داشته  استان رشد  و 9  استان کاهش 
استانهای  تمام  در  بیکاری  نرخ  همچنین 
استان  در  فقط  و  بود  مواجه  تغییر  با  کشور 
این  است.بر  مانده  ثابت  نرخ  این  خوزستان 
اساس مقایسه نتایج مطالعات مرکز آمار ایران 
از شاخص های بازار کار در سراسر کشور نشان 
می دهد، نرخ بیکاری در 21 استان آذربایجان 
بوشهر،  البرز،  اصفهان،  اردبیل،  شرقی، 
خراسان  بختیاری،  و  چهارمحال  تهران، 
سیستان  سمنان،  رضوی،  خراسان  جنوبی، 
کردستان،  قم،  قزوین،  فارس،  بلوچستان،  و 
وبویراحمد،  کهگیلویه  کرمانشاه،  کرمان، 
گلستان، گیالن و مازندران در تابستان امسال 
نزولی  روند  گذشته  سال  تابستان  به  نسبت 
داشته است.همچنین نرخ بیکاری در 9 استان 
شمالی،  خراسان  ایالم،  غربی،  آذربایجان 
زنجان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و 
یزد در تابستان 96 نسبت به تابستان 9۵ با 

رشد مواجه بوده است.

از سوی یک شرکت فوالدی صورت گرفت

پرداخت ۳۶۰۰ میلیارد تومان بابت 
سود سهام عدالت طی ۱۰ سال

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد که 
 3600 کنون  تا   138۵ سال  از  شرکت  این 
به  عدالت  سهام  سود  بابت  تومان  میلیارد 
سازمان خصوصی سازی پرداخت کرده است. 
او همچنین با بیان اینکه الزاما باید محصوالت 
فوالد مبارکه از طریق بورس عرضه شود گفت 
فوالد  سهام  که  دارد  برنامه  شرکت  این  که 
ایسنا،  گزارش  کتد.به  خریداری  را  اکسین 
در  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
که شرکت  این  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
فوالد مبارکه اصفهان یکی از شرکتهایی است 
که طبق قانون بخشی از سهام آن به پرتفوی 
سهام عدالت اختصاص داده شده است گفت: 
در سالجاری حدود 20۵ میلیارد تومان بابت 
سود سال مالی 139۵ سهام عدالت در مجمع 
این شرکت تقسیم شده است که تا پایان سال 
به حساب مشموالن واریز خواهد شد.  از سال 
تومان  میلیارد   3600 حدود  تاکنون   138۵
پرداخت  عدالت  سهام  به  این شرکت  توسط 
این  از  البته  افزود:  است.بهرام سبحانی  شده 
صورت  به  تومان  میلیارد  حدود2060  رقم، 
بابت  عدالت  سهام  مشموالن  به  نقدی  سود 
تسویه اقساط سهام خود در سالهای گذشته 
پرداخت شده و حدود 13۵0 میلیارد تومان 
هم بابت افزایش سرمایه در طرح توزیع سهام 

عدالت توزیع شده است. 

خبــــر

 تبیین دستیابی به دانشگاه آرمانی
 توسط رییس دانشگاه خاتم

پنجمین همایش ملی توسعه علمی کشــور، با عنوان راهکارهای 
رســیدن به دانشــگاه نسل ســوم در تاریخ 1آذر 1396، در محل 
دانشــگاه تربیت مدرس و با حضور مشــاور وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، رؤسای 
انجمن ها و دانشــگاه های گروه یک کشور، اعضای شورای انجمن 
علمی ایران، کارشناســان و جمعی از دانشــجویان برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی دانشــگاه خاتم، در این همایش دکتر مجید 
قاســمی پیرامون »توسعه دانشــگاه با هدف دستیابی به دانشگاه 
آرمانی« سخنرانی کرد. وی با اشاره به چالش ها و خواسته ها در راه 
رسیدن به دانشگاه آرمانی، گفت: سیر تحول نگاه به جایگاه دانشگاه 
در چند مرحله خالصه می شود از جمله دانشگاه نسل یکم)آموزش 
محور(، نســل دوم)پژوهش محور(، نسل ســوم)کارآفرین محور(، 
نســل چهارم)قدرت رقابــت محور( که مرحله ی نهایی دانشــگاه 
آرمانی)توسعه ی مقاوم محور( است. ماهیت این جایگاه به نوع نگاه 
به نهادهای مختلف در اقتصاد و جامعه برمی گردد. بنابراین انتظار از 
دانشگاه های کشور با عنایت به باورها و نگرش های مدیریت کشور 
شکل می پذیرد.وی در ادامه طیف وظایف دانشگاه ها را از نسل اول 
تا نسل آرمانی به ترتیب اشاعه ی دانش موجود، تولید دانش جدید، 
کاربرد دانش برای ارتقای ســطح زندگی با ایجــاد قدرت خرید، 
کاربرد دانش برای ایجاد قدرت رقابت در کشور و تولید و اشاعه ی 
دانش برای تداوم بخشــیدن به توسعه ی مقاوم و پایدار برشمرد و 
افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خواهان پیشتازی اقتصاد 
دانش بنیان است و مفهوم این پیشتازی آن است که موتور حرکت 
اقتصاد کشور باید دانش باشد. بنابراین دانشگاه آرمانی باید بتواند 
کارآفرینان دانش پذیری را تربیت کند که با تکیه ی مســئوالنه بر 
دانش و نوآوری، نقش اثرگذاری بر پایدارســازی توسعه ی مقاوم را 
بر عهده بگیرند.وی با طرح بستر استقرار دانشگاه، ادامه داد: بدون 
تردید اگر قرار باشد که دانشــگاه پلی برای رسیدن به کارآفرینی 
باشد، الزم است دانشجویان اصول حضور در بازارهای اقتصادی و کار 
آفرینی را فرا بگیرند. افزایش تعداد بنگاه های نوبنیاد تشکیل شده 
توسط فارغ التحصیالن دانشگاه کافی نیست و مقاومت در بقای این 
بنگاه ها شــرط اصلی توفیق دانشگاه در گسترش کارآفرینی است.

رییس دانشگاه خاتم با اشاره به چالش های کارآفرینی تصریح کرد: 
اگر قرار باشــد دانشگاه عامل تقویت قدرت رقابت شود، الزم است 
دانشجویان به جز درس های فنی خود، رمز و راز مسائل اقتصادی و 
ماهیت خلق قدرت رقابت را فرا بگیرند. برای این کار نیز الزم است 
که رشته های سنتی کنار گذاشته شــود و مجموعه های جدیدی 
به صورت بین رشــته ای جای رشته های ســنتی را بگیرند. یکی از 
بزرگترین مشکالت بنگاه های نوبنیاد این است که کارآفرینان این 
بنگاه ها درک دقیقــی از چگونگی خلق قدرت رقابت در صحنه ی 
فعالیت خود ندارند. قدرت رقابت از مزیت بهره وری حاصل می شود. 

تقدیر از تیم بانک پارسیان در آیین تجلیل از 
برگزیدگان نخستین المپیاد بین بانکی

در مراســمی که عصر چهارشــنبه اول آذرماه در ســالن اجتماعات بانک 
مرکزی، با حضور دکتر سیف، مدیر کل بانک مرکزی، دکتر پرویزیان مدیر 
عامل بانک پارسیان و رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، 
دکتر جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها،همچنین جمعی از مقامات بانکی 
و دانشگاهی و نیز تیم های منتخب برگزار شد ، از اعضا تیم بانک پارسیان، 
تقدیر شــد.در این گردهمایی، نخست آقای دکتر جمشیدی، دبیر کانون 
بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی ضمن  ایراد گزارشی در خصوص 
شیوه برگزاری این المپیاد گفت: این المپیاد پس از تشکیل شدن جلسات 
و کارگروه های متعدد مردادماه سال جاری ، برگزار شدو از میان 18 بانک 
خصوصی، 140 نفردر قالب تیم های 12 نفره  در این رویداد علمی شرکت 
کردند که در نهایت موسسه اعتباری کوثر رتبه  اول ، بانک دی رتبه  دوم، 
بانک های انصار و پارسیان به طور مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند. 
وی ابراز امیدواری کرد، زمینه های ارتقای شغلی برگزیدگان این دوره، در 
بانک ها فراهم آید. رییس کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
از شناســایی و بهره مندی از نیروی های شایســته شبکه بانکی خبر داد.
آقای دکترپرویزیان، مدیرعامل بانک پارســیان، با بیان اینکه این المپیاد 
در واقع مســابقه دانش بانکی در موضوعات مختلف بوده است گفت: بانک 
ها و موسســات اعتباری خصوصی با تمام توان مشارکت فعال داشته اند 
و خوشــبختانه امروز شاهد آیین تقدیر از برگزیدگان این مراسم هستیم.
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی هدف از این المپباد را 
شناسایی، تربیت و بهره مندی از نیروهای شایسته نظام بانکی عنوان کرد.

سوخت ارزان باشد، جاده ها ایمن نمی شود

وزیر راه و شهرســازی گفت: برای افزایــش ایمنی راه ها، باید حمل و نقل 
عمومِی جاده ای به ریل منتقل شــود که نقش صندوق توســعه ملی در 
سرمایه گذاری در توســعه ریل مهم است.به گزارش مهر، عباس آخوندی 
در حاشیه همایش »مدیریت ایمنی راه مجمع جهانی راه ها )پیارک(« در 
جمع خبرنگاران گفت: این همایش برگزار شد تا در خصوص ایمنی راه ها 
بتوانیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم.وی با اشاره به اهمیت انتقال 
مدیریت جاده ها از سنتی و مکانیکی به هوشمند افزود: در روش مدیریت 
هوشمند جاده به محض ورود خودرو به جاده، می توان هویت کامل خودرو 
و راننده را مشــخص کرد که در زمینــه افزایش ایمنی جاده ها به مدیران 
ایمنی راه ها کمک می کند.وزیر راه و شهرســازی درباره لزوم یکپارچگی 
امداد و نجات در جاده ها میان دســتگاه های خدمات رسان جاده ای گفت: 
در یک حادثه امداد خودرو، ســازمان راهداری، پلیس راهور، هالل احمر و 
اورژانس درگیر هستند؛ اما هر کدام به صورت فردی، نه یکپارچه که باید 
این یکپارچگی ایجاد شــود.وزیر راه و شهرسازی گفت: تا زمانی که قیمت 
سوخت در ایران ارزان باشد، حمل و نقل شخصی به عمومی منتقل نشده 

و جاده ها ایمن نخواهد شد..

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن 

رئیــس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمــت مرغ به 78۵0 تومان در 
بازار خبر داد.مهدی یوسف خانی از افزایش حدود 2۵0 تومانی قیمت مرغ 
نسبت به هفته قبل خبر داد و به مهر گفت: قیمت این ماده پروتئینی در 
مراکز خرده فروشــی به 78۵0 تومان رسیده اســت.وی نرخ مرغ زنده را 
۵000 تومان در هر کیلوگرم اعالم کرد و اظهارداشــت: همچنین قیمت 
مرغ آماده طبخ در عمده فروشــی درب کشتارگاه هر کیلو 7000 تومان و 
تحویل درب واحدهای صنفی هر کیلو 71۵0 تومان اســت.رئیس اتحادیه 
پرنــده و ماهی اضافه کرد: همچنین قیمــت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر 
68۵0 تومــان، ران مرغ بی کمر  78۵0 تومان،  ســینه با کتف 13000 

تومان، سینه بدون کتف 14000 تومان و فیله مرغ 16000 تومان است.

خبر با دستور رییس جمهور،افزایش قیمت نان فعال منتفی شد

قیمت نان در بالتکلیفی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار:

ارزآوری خشکبار 9 درصد بیشتر شد
رئیس انجمن واردکنندگان برنج:

الصاق کد شناسه کاال برای واردات برنج اجباری شد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران 
بالغ  جاری  سال  اول  ماهه  هفت  در  گفت: 
به  انواع خشکبار  تن  و 480  هزار  بر 216 
ارزش 863 میلیون و 460 هزار دالر صادر 
شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن 
4.۵ درصد افزایش وزنی و 9 درصد افزایش 
می دهد.محمدحسین  نشان  را  ارزشی 
سال  در  کرد:  اظهار  ایسنا،  به  شمس فرد 
مشخص  جدید  محصول  برداشت  با  جاری 
به سال های  ما نسبت  شده حجم محصول 
از نظر  از سوی دیگر  و  بوده  گذشته کمتر 
شده  برداشت  خشکبار  نوع  هم  جنس 

کمی متفاوت است، چراکه به عنوان مثال 
قبل  سال های  در  شده  برداشت  پسته های 
گرمای  دلیل  به  امسال  اما  بود  درشت تر 
قبل  به  نسبت  پسته ها  این  اندازه  زودرس 
کوچک تر است.وی همچنین گفت: صادرات 
این  گویای  پسته  زمینه  در  ما  ماهه  هفت 
است که در این مدت 38 هزار و ۵00 تن 
کاال به ارزش ۵30 میلیون و 623 هزار دالر 
صادر شده است. در حالیکه در مدت مشابه 
سال قبل رقمی بالغ بر 60 هزار و 24۵ تن 
کاال صادر شده بود که ارزشی بالغ بر ۵44 

میلیون و 870 هزار دالر داشته است.

گفت:  برنج  واردکنندگان  انجمن  رئیس 
کد  الصاق  وارداتی  برنج  رهگیری  برای 
شناسه کاال یا همان برچسب اصالت بر روی 
کیسه های برنج وارداتی اجباری شد.مرتضی 
شاه حسینی رئیس انجمن واردکنندگان برنج 
با قانون و براساس  به  فارس گفت: مطابق 
ماده 7 قانون شورای عالی سالمت و امنیت 
آذرماه 96 نصب شناسه کاال  اول  از  غذایی 
یا همان برچسب اصالت بر روی کیسه های 
برنج وارداتی اجباری شد.شاه حسینی اظهار 
شورای  مجلس  مصوبه  براساس  داشت: 
اسالمی نصب شناسه کاال برای ارتقاء سطح 

کیفی، بهداشتی و سالمت تمامی محصوالت 
براساس  گفت:  است،  الزامی  محور  سالمت 
این مصوبه تمامی واردکنندگان برنج موظف 
این  جاری  سال  آذرماه  ابتدای  از  هستند، 
کاال  افزود: شناسه  کنند.وی  اجرا  را  مصوبه 
)ثبت مشخصات( است  یک کد رجیستری 
که هویت هر کیسه برنج وارداتی را مشخص 
دارو  و  غذا  سازمان  ترتیب  بدین  و  می کند 
و یا وزارت بهداشت می تواند اصالت برنج را 
ردیابی کند و همچنین به وسیله کد مذکور 
بودن  قاچاق  یا غیر  و  بودن  قاچاق  می توان 

کاالی وارداتی را تشخیص داد.

دالری  ارزش  ایران،  آمار  مرکز  رسمی  گزارش  اساس  بر 
صادرات محصوالت کشاورزی در فصل تابستان منفی شده، 
یافته  کاهش  درصد   1۵.38 شیالت  صادرات  اینکه  ضمن 
است.به گزارش مهر ، گزارش تجارت خارجی کشور در فصل 
کاالیی  تجارت  آمار  اساس  بر  البته  که  شد  منتشر  تابستان 
منتشر شده توسط گمرک ایران )به جزء میعانات گازی کد 
المللی رشته  بین  استاندارد  بندی  قالب طبقه  و در   )2709
فعالیت های اقتصادی ISIC.Rev3 و طبقه بندی محوری 

محصوالت CPC1.1 تهیه شده است.
اقتصادی  های  فعالیت  رشته  درباره  انجام شده  بندی  طبقه 
در این گزارش، منعکس کننده رشته فعالیت صادرکننده یا 
فعالیت  بیانگر رشته  واردات  درباره  بلکه  نیست،  وارد کننده 
رشته  بیانگر  صادرات  خصوص  در  و  خارجی  تولیدکننده 

فعالیت تولیدکننده داخلی است.
بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری

ارزش دالری صادرات محصوالت این بخش در فصل تابستان 
1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی 20.26 
درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت 
به فصل گذشته )فصل بهار 1396(، منفی 10.17 است.ارزش 
تابستان  فصل  در  بخش  این  از  محصوالت  واردات  دالری 
1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 82.13 
درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت 

به فصل گذشته )فصل بهار 1396( مثبت 16.18 است.
بخش شیالت

ارزش دالری صادرات محصوالت این بخش در فصل تابستان 
1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 10.89 
درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت 
به فصل گذشته )فصل بهار 1396(، منفی 1۵.38 است.ارزش 
تابستان  فصل  در  بخش  این  از  محصوالت  واردات  دالری 

1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی 9.93 
درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت 

به فصل گذشته )بهار 1396( مثبت 10.76 است.
بخش استخراج معدن

ارزش دالری صادرات محصوالت این بخش در فصل تابستان 
1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 70.3 
درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت 
به فصل گذشته )فصل بهار 1396( مثبت 14.۵7 است.ارزش 
تابستان  فصل  در  بخش  این  از  محصوالت  واردات  دالری 
1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 123.71 
درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت 

به فصل گذشته )فصل بهار 1396(، منفی 0.26 است.
بخش صنعت

ارزش دالری صادرات محصوالت این بخش در فصل تابستان 
1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی 10.66 
درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت 
به فصل گذشته )فصل بهار 1396(، مثبت 1.29 است.ارزش 
دالری واردات محصوالت از این بخش در فصل تابستان سال 
جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت 49.۵3 
درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت 

به فصل گذشته )فصل بهار 1396( مثبت 0.۵8 است.

روایت مرکز آمار از تجارت خارجی

ارزش صادرات کشاورزی کاهش یافت

کمتر از یک ماه از افتتاح و بهره برداری خط آهن 
باکو-تفلیس-کارس، مشهور به راه ابریشم آهنی 
می گذرد و کارشناسان بیم آن دارند که مزیت 
جغرافیایی ایران در ترانزیت ریلی شرق به غرب 
از بین برود.به گزارش مهر، کمتر از یک ماه قبل 
)دوشنبه 30 اکتبر، 10 آبان( خط آهن باکو-

تفلیس-کارس )BTK( با حضور الهام علی اف 
و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور آذربایجان 
و ترکیه و گیورگی کیوریکاشویلی نخست وزیر 
گرجستان در باکو افتتاح شد. این خط آهن که 
به جاده ابریشم آهنی مشهور است، با حمایت 
ترکیه راه اندازی شد و به گفته اردوغان، لندن 
را مستقیما به پکن در مدت 1۵ روز متصل می 

کند.
راه ابریشم آهنی

قرار است این مسیر ریلی 826 کیلومتری، تا سال 
2030 )12 سال آینده( یک چهارم کاالی تجاری 
اروپا با چین را جابه جا کند. ضمن اینکه همین 
خط به تنهایی با برنامه ریزی ترکیه، انتقال ساالنه 
17 میلیون تن کاال و 1.۵ میلیون نفر مسافر را 
هدف گذاری کرده است.اهمیت ایجاد این مسیر 
برای ایران از آن جهت است که با توجه به کاهش 
حدودا هزار کیلومتری مرز دوستیک )واقع در 
چین به عنوان مهمترین مرز صادرات ریلی بار 
این کشور( تا بندر حیدرپاشا )استانبول( از طریق 
داخل  از  که  مسیری  برابر  در  آهن  خط  این 
خاک ایران )مرز سرخس در خراسان رضوی تا 
مرز رازی در آذربایجان شرقی( می گذرد، امکان 
جذب بار ترانزیتی بیشتری داشته و عمال ایران را 
از چرخه ترانزیت دنیا حذف می کند.اهمیت ایجاد 
این مسیر برای ایران از آن جهت است که با توجه 
به کاهش حدودا هزار کیلومتری مرز دوستیک تا 
بندر حیدرپاشا )استانبول( از طریق این خط آهن 
در برابر مسیری که از داخل خاک ایران می گذرد، 
امکان جذب بار ترانزیتی بیشتری داشته و عمال 

ایران را از چرخه ترانزیت دنیا حذف می کند.خط 
بخشی   »)BTK( کارس  تفلیس  »باکو  آهن 
از کریدوری است که از مرز دوستوک چین با 
قزاقستان شروع شده از غرب تا شرق  قزاقستان و 
بندر آکتائو در دریای خزر را طی می کند سپس 
از آکتائو به بندر الت )باکو( رفته و از آنجا با دور 
زدن ارمنستان و با عبور از داخل خاک گرجستان 
و شهر تفلیس پایتخت این کشور، به شهر کارس 
واقع در مرز شرقی ترکیه با گرجستان و سپس 
از این نقطه با خط آهن داخلی ترکیه به بندر 
حیدرپاشا )استانبول( واقع در دریای سیاه و نهایتا 
ـ خاکی »دوستوکـ   اروپا می رسد.کریدور آبی 
استانبول« از طریق خط آهن BTK، ۵ هزار و 
600 کیلومتر است که در برابر طول مسیر تماما 
خاکی این کریدور از داخل خاک ایران به طول 
6 هزار و ۵37 کیلومتر، نزدیک به هزار کیلومتر 
کمتر است.البته در مقابل BTK،   مزیت نسبی 
مسیر ریلی ایران، عدم نیاز به پرداخت هزینه 
های ترانشیپمنت و دو بار جابه جایی از ریل 
به کشتی و مجددا از کشتی به ریل خواهد بود 
چرا که قطاری که از چین راه افتاده، مستقیما 
می تواند با طی مسیر از داخل خاک ایران، به 
بندر استانبول برسد.مزیت نسبی دوم خط ریلی 
ایران، فاصله نسبتا زیاد سیبری است به خصوص 
که پایانه ریلی کاشغر در جنوب غربی چین در 
مرز قرقیزستان با عبور از داخل خاک ازبکستان 
و سپس ترکمنستان به مرز سرخس وارد شده 
و از آنجا به مرز رازی و نهایتا استانبول می رود 
که عالوه بر کوتاه تر بودن، از سرمای زمستان 

سیبری هم در امان است. در حالی که کریدور 
ـ استانبول می تواند در فصول سرد  دوستوک 

سال آسیب پذیرتر باشد.
توافقنامه الجورد

در همین حال افغانستان، ترکیه و آذربایجان در 
اقدامی عجیب توانسته اند با همکاری ترکمنستان 
و سرمایه گذاری 74۵ میلیون دالری همسایه 
شمال شرقی ایران؛  در بندر ترکمن باشی، یکی 
دیگر از مسیرهای ترانزیتی را از ایران بگیرند.بر 
اساس موافقتنامه الجورد، خط آهن مزار شریف 
ـ غربی  در شمال افغانستان به خط آهن شرقی 
ترکمنستان متصل شده و به بندر ترکمن باشی 
که از نظر خط جغرافیایی در نقطه مقابل بندر الت 
در باکو قرار دارد، متصل می شود. ترکمنستان 
در حال حاضر 14 فروند شناور باری سبک ویژه 
تردد در دریای خزر خریداری کرده و توانسته 
طریق  از  چین  از  بار  انتقال  از  مهمی  بخش 
افغانستان را به بندر ترکمن باشی و دریای خزر 
بکشاند. کاال نهایتا از بندر باکو با استفاده از ریل 
»BTK« به استانبول و سپس اروپا منتقل می 
شود. مزارشریف از سمت شمال شرق به خط 
آهن تاجیکستان وصل می شود که فاصله بسیار 

کوتاهی تا مرز جنوبی چین دارد.
چه می توان کرد؟

در حال حاضر ایران تنها مسیر خشکی چین به 
ترکیه است بنابراین هنوز هم کریدور ریلی تمام 
ـ استانبول«  ـ رازی  ـ سرخس  خاکی »کاشغر 
علی رغم دوری مسیر، مزیت نسبِی »کمتر بودن« 
ـ خاکی  هزینه انتقال کاال نسبت به کریدور آبی 

ـ استانبول« را دارد.بنابراین می توان با  »دوستوک 
بازاریابی مناسب، کاهش تعرفه انتقال کاال از ریل 
ایران نسبت به تعرفه نسبتا سنگین کشورهای 
آسیای میانه، کاهش زمان بازرسی های گمرکی 
)در حال حاضر بررسی های گمرکی خط آهن 
BTK به تنها 3 ساعت رسیده است( و معطلی 
بار در مرزهای ایران، افزایش زمان سیر قطار در 
ریل ایران و کاهش هزینه حق دسترسی به ریل، 
بازاریابی بهتری نسبت به خط آهن باکو تفلیس 
کارس داشت.ضمن اینکه با تکمیل خط آهن 
ـ قزوین می توان مزیت جعرافیایی  ـ رشت  باکو 
ـ جنوب را حفظ کرد و از  ایران در کریدور شمال 
معضل عدم دسترسی کشورهای آسیای میانه و 
حوزه قفقاز به آب های گرم خلیج فارس سود برد.
مزیت های ترانزیت ریلی ایران را ارتقاء می دهیم

در همین ارتباط، حسین عاشوری، عضو هیات 
مدیره شرکت راه آهن  درباره کریدور باکو تفلیس 
کارس و امکان رقابت با کریدور ریلی ایران اظهار 
کرد: یکی از مزیت های نسبی ترانزیت در ایران، 
جایگاه جغرافیایی است که چهار راه شمال ـ 
ـ غرب محسوب می شود. اما این  جنوب و شرق 
مزیت برای سایر کشورها هم وجود دارد و تالش 
می کنند با ایجاد کریدورهای جدید، این مزیت 
را به سود خود تغییر دهند.وی با اشاره به احداث 
راه آهن باکو تفلیس کارس از سوی دو کشور 
آذربایجان و ترکیه گفت: احداث این خط آهن 
به قدری برای آذربایجان اهمیت داشت که دولت 
مرکزی باکو 220 میلیون دالر به دولت تفلیس 
وام یک درصدی و بازپرداخت 2۵ ساله داد تا 
گرجستان این خط آهن را در داخل خاک خود 
بسازد. عضو هیئت مدیره راه آهن :آنچه سبب می 
شود یک کریدور فعال بماند، مزیت رقابتی است 
که از مزیت جغرافیایی اهمیت بیشتری دارد که 
تالش می کنیم سه شاخص  رقابتی را در شبکه 
ریلی ایران همواره در حالتی نگه داریم که ترانزیت 

ریلی از خاک ایران افزایش یابد.

 خطر حذف ایران از ترانزیت ریلی
 شرق به غرب
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اوقات شرعی

نفر  دو  بین  فاصله  کوتاهترین  خنده 
است. 

ویکتور هوگو

به مالزمان سلطان که رساند این دعا را 
 که به ُشکر پادشاهی ز نظر مران گدارا

ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم 
 مگر آن شهاب ثاقب مددی کند خدا را

امروز با حافظ

انتشار اثری تازه از محمد رضا 
سرشار

انتشارات سوره مهر اثری تازه از محمد رضا 
سرشار را با عنوان »طنابی از آتش« منتشر 
کرد.کتاب »طنابی از آتش« عنوان داستانی 
از محمدرضا سرشار است که با موضوع شأن 
نزول سوره لهب برای گروه نوجوان نوشته 
سوره  توسط  تازگی  به  اثر  این  است.  شده 

مهر منتشر شده است.
 نگارنده کتاب حاضر، سعی داشته با معرفی 
هر سوره و بیان شأن نزول آن به بررسی هر 
آیه از لحاظ فضیلتش نیز بپردازد. عالوه بر 
این در پایان کتاب موضوعاتی همچون آثار 
اعراض از یاد خدا؛ سؤال و جواب اعرابی از 
پیامبر)ص(؛ طریقه ختم بعضی از ذکرهای 
شریفه؛ آیات و سوری که در قرآن در مورد 
و  ایران؛  در  انبیا  قبور  نازل شده؛  پیامبران 
مکسر سوره اخالص مورد بحث قرار گرفته 
است.  نویسنده تالش کرده تا با زبانی ساده 
گروه  برای  را  نزول سوره مسد)لهب(  شأن 
و  داستانی  زبان  دهد.  شرح  نوجوان  سنی 
مخاطب  برای  را  موضوع  کتاب  این  روایی 
صفحه  در ۵4  کتاب  است.  کرده  جذاب تر 
با  پیشین  در چاپ های  که  گردآوری شده 
تصویرگری ایرج خان باباپور نیز همراه بوده 
مهر  انتشارات سوره  را  اثر  این  است. چاپ 
از  یکی  سرشار  محمدرضا  دارد.   برعهده 
ادبیات کودک و نوجوان  نویسندگان حوزه 
 26 کم  دست  تاکنون،  وی  آثار  که  است 
جایزه را در سطح کشور به خود اختصاص 
خارج  و  داخل  در  آنها،  از  وبرخی  داده 
کشور، به زبان های انگلیسی و اردو، ترجمه 
 who is« المللی  بین  نشریه  شده است. 
who«، در سال 1373 نام وی را به عنوان 
یکی از مشاهیر فرهنگ ایران به ثبت رساند. 
 مجموعه هفت جلدی »داستان های انقالب« 
سرشار)رهگذر(  محمدرضا  ویرایش  با  نیز 
درباره  کوتاه  داستان های  گزیده  شامل 
به  نوجوانان  برای  اسالمی  انقالب  پیروزی 
تازگی توسط سوره مهر منتشر شده است. 

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

شهر  این  که   2018 تبریز  مهم  رویداد 
پایتخت گردشگری  به عنوان  را  تاریخی 
آزمونی  کند،  می  معرفی  اسالم  جهان 
صنعت  های  ظرفیت  برای  المللی  بین 
گردشگری و فرصت های جذب توریست 
از چهار گوشه جهان است.طی هفته های 
اخیر حرکت های خوبی ازسوی مسئوالن 
استانی و ملی جهت هماهنگی برای اجرای 
 2018 تبریز  رویداد  ویژه  های  برنامه 
اجرایی  ستاد  نشست  که  گرفته  صورت 
جمهوری  رئیس  اول  معاون  حضور  با 
در تهران و بالفاصله نشست استانی این 
ستاد با حضور معاون رئیس جمهوری و 
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
نشان  تبریز،  در  گردشگری  و  دستی 
دهنده حساسیت مقام های کشوری در 
این زمینه است.هرچند در سال جاری و 
عنوان  به  تبریز  انتخاب  از  پس  سال  دو 
اسالمی  کشورهای  گردشگری  پایتخت 
ازسوی سازمان کنفرانس اسالمی در سال 
1394، فرصت های زیادی از دست رفته 
های  هفته  و  روزها  طی  باید  اما  است، 
جاذبه  معرفی  برای  الزم  اقدامات  آینده 
ها، ظرفیت ها و ابعاد مختلف گردشگری 
تبریز در سطح منطقه ای و بین المللی 
انجام شود.رئیس سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری با تائید اینکه 
فرصت ها در ماه های گذشته یکی پس 
از دیگری درباره معرفی و تبلیغات تبریز 
2018 از دست رفته، گفت: نباید در ماه 
و  جهانی  معرفی  فرصت  گذشته  های 
فرصتی  که   2018 تبریز  برای  تبلیغات 
ایده آل برای اقتصاد کشور و آذربایجان 

شرقی است، از دست می رفت.
علی اصغر مونسان توجه به امر تبلیغات 
بسیار  را  المللی  بین  رویداد  این  برای 
در  اینکه  بیان  با  و  دانست  موثر  و  مهم 
دست  از  زیادی  های  فرصت  رابطه  این 
المللی  بین  تبلیغات  گفت:  است،  رفته 
گذشته  از  بیشتر  باید  را  زمینه  این  در 
ادامه داد و در این مسیر بخش خصوصی 
باید وارد میدان شود.وی، از رویداد تبریز 
المللی  بین  فرصتی  عنوان  به   2018
عرصه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  برای 
گردشگری و توسعه این صنعت پردرآمد 
یاد کرد و افزود: این مهم باید فتح بابی 
باشد برای رونق و رشد صنعت و اقتصاد 
گردشگری کشور و منطقه، زیرا که این 
صنعت جزو سه حوزه پردرآمد اقتصادی 
بیان  با  رود.مونسان  می  شمار  به  جهان 
نقش  زائی  اشتغال  در  گردشگری  اینکه 
تعیین کننده و بسیار مهمی دارد، یادآور 

شد: از هر 11شغل در جهان، یک مورد 
گردشگری  صنعت  مستقیم  اشتغال  به 
اختصاص دارد و با توجه به ظرفیت های 
بسیار برجسته ایران و آذربایجان در این 
سرمایه  کوچکترین  با  توان  می  زمینه، 
نه  بازار  در  اندک  زحمات  و  ها  گذاری 

چندان رقابتی وارد شد.
وی، گردشگری را زمینه ای الزم و مفید 

در توزیع عادالنه ثروت در کشور خواند.
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
دستی و گردشگری با بیان اینکه در ماه 

برای  مفیدی  چندان  کار  گذشته  های 
صورت   2018 تبریز  المللی  بین  رویداد 
رابطه  این  در  داد:  ادامه  است،  نگرفته 
توجه  ملی  بودجه  و  اعتبارات  به  نباید 
اعتباری  کمبودهای  دلیل  به  زیرا  شود 
دولت انتظار زیادی در این رابطه متصور 
نیست و باید مسئوالن استانی به داشته 
میراث  کنند.مدیرکل  توجه  استان  های 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
آذربایجان شرقی نیز با اشاره به سیاست 
فعاالن  برای  تشویقی  و  حمایتی  های 
حوزه گردشگری از هموارتر شدن مسیر 
حرکت عرصه گردشگری استان خبر داد 
و گفت: رویداد تبریز 2018 نقطه شروع 
در مسیر توسعه گردشگری استان است 
و باید سهم استان را در ورود گردشگران 
دهیم.مرتضی  افزایش  خارجی  و  داخلی 
جذب  پیگیر  راستا  این  در  افزود:  آبدار 
اعتبارات و مشوق های مندرج در قانون 
به منظور حمایت از بخش خصوصی فعال 

در عرصه گردشگری هستیم.
رویداد  گفت:  ایرنا  به  نیز  تبریز  شهردار 
نیست،  نهایی  آرمان  یک   2018 تبریز 
ایجاد  برای  سرآغازی  رویداد  این  بلکه 
ویژه  به  مختلف  حوزه  های  در  تحوالت 

گردشگری است.

تبریز 2018؛ آزمون بین المللی صنعت گردشگری ایران

بازیگر سینما و تلویزیون بابیان اینکه ژانر عارفانه به خلق 
آثار جاودانه در سینما کمک می کند، گفت: ساخت فیلم 

بر اساس آثار شاعران و عارفان تقویت شود.
همایش  اختتامیه  آیین  در  حسینی  شهاب الدین  سید 
سالن  میزبانی  به  حافظ  دوستداران  انجمن  ساالنه 
همایش های پور سینای شاهرود بابیان اینکه باید به سمت 
ساخت فیلم بر اساس داستان، مفاهیم و مبانی ارزشمند 
موجود در آثار شاعران و عارفان بزرگ مانند حافظ حرکت 
کنیم، ابراز داشت: پیش قدم شدن ژانر عاشقانه عارفانه در 

سینما می تواند آثار جاودانه ای را خلق کند.
تشکیل  با  دارند  دست به قلم  که  افرادی  افزود:  وی 
عارفانه و خداجویانه ای  مبانی  استخراج  برای  گروه هایی 
که در فرهنگ و ادبیات ایران وجود دارد می توانند به بارور 

شدن عرفان در سینما کمک کنند.
این کارگردان سینما و تلویزیون بابیان اینکه بیش از هر 
چیزی باید بر اصالت فرهنگ، هنر و هویت سرزمین تأکید 
شود، ابراز داشت: امروزه مناسبات سیاسی جهان به نحوی 
پیش می رود که بسیاری مسائل پنهان می ماند و یکی از 
آن ها هویت سرزمین است که برای حفظ این داشته های 

ارزشمند باید کوشا باشیم.

ژانر عاشقانه عارفانه در سینما 
می تواندخالق آثار جاودانه ای باشد

وحید  کارگردانی  به  برگشتم...«  »وقتی  سینمایی  فیلم 
موسائیان از هشتم آذر در سینماهای سراسر کشور اکران 
روز  از  برگشتم«  »وقتی  سینمایی  فیلم  اکران  می شود. 
چهارشنبه 8 آذر همزمان در سینماهای تهران و شهرستان 
آغاز می شود.  کوروش  پردیس سینمایی  گروهی  به سر  و 
در آستانه اکران این فیلم تبلیغات شهری و محیطی آغاز 
شده است.همچنین دوشنبه 29 آبان اکران خصوصی فیلم 
فرهنگی و  و مدیران  اهالی رسانه  استقبال سینماگران،  با 
هنری در پردیس کوروش برگزار شد.فیلم »وقتی برگشتم...« 
با حضور رضا کیانیان، افشین هاشمی، الدن مستوفی، رعنا 
آزادی ور، بیتا فرهی، سروش صحت، منظر لشگری، امید 
روحانی، حسین محب اهری، نورالدین جوادیان، و با حضور 
فیلمبرداری شده  پاریس  و  دبی  ایران،  در  برومند،  احترام 
است.»وقتی برگشتم... « یک فیلم عاشقانه و در عین حال 
خانوادگی است که قصه آن می تواند بخشی از زندگی هر یک 
از ما باشد.عوامل فیلم وقتی برگشتم... عبارتند از: نویسنده، 
تهیه کننده و کارگردان: وحید موسائیان، تهیه کننده اجرایی 
: آزیتا موگویی، سرمایه گذار: محمد پورراد، مدیر فیلمبرداری: 
آهنگساز:  حسندوست،  حسن  تدوین:  سکوت،  محمدرضا 

فریدون شهبازیان ... پخش از رسانه فیلمسازان مولود.

»وقتي برگشتم «
از هشتم اذر اكران مي شود

تهیه کننده »نرگس مست« می گوید برای اعمال برخی 
تغییرات روی فیلم نیازمند بودجه هستند ولی پولی در 
اختیار ندارند.عبداهلل اسفندیاری تهیه کننده فیلم »نرگس 
آخرین  درباره  دری  جالل الدین  کارگردانی  به  مست« 
مقداری  نیازمند  فیلم  گفت:  سینمایی  اثر  این  وضعیت 
تغییر در تدوین و رنگ است که ما در پی رفع آن هستیم 
و  ما بی پول  زیرا  این موضوع کمی طول کشیده  البته 
منتظر دریافت مبلغی برای انجام کارهای باقی مانده آن 
هستیم.وی افزود: پیش از این بنیاد سینمایی فارابی با 
ما توافق کرده بود که وام دهد و بخشی از هزینه های 
»نرگس مست« را تقبل کند، اما بر خالف آن توافق هنوز 
به ما پولی داده نشده است. در مراجعه به این بنیاد هم 
متوجه شدم که گویا پولی ندارند و افراد زیادی مثل ما 
در  وام هستند.اسفندیاری  دریافت  برای  انتظار  در صف 
پایان عنوان کرد: گویا ما در انتهای صف دریافت این وام 
هستیم با این وجود امیدوارم این اثر در آذرماه به نمایش 
عمومی گذاشته شود.سعید پورصمیمی، سیامک صفری، 
رضا فیاضی، هومن برق نورد، متین ستوده، بهنام قربانی، 
امیرحسین مدرس، مهدی پاکدل، میترا حجار و ... در این 

اثر به ایفای نقش می پردازند.

»نرگس مست« برای اصالح نیازمند 
پول است 

کاریکاتور

شقایق فراهانی به مجموعه 
بازیگران فیلم »پاسیو« پیوست

فیلم  در  پورسرخ  پوریا  بازی  که  حالی  در 
بحرالعلومی  مریم  کارگردانی  به  »پاسیو« 
به  فراهانی  شقایق  است،  رسیده  پایان  به 

مجموعه بازیگران این فیلم اضافه شد.
»پاسیو« که قصه ای زنانه را در بستر شهر 
مریم  بلند  تجربه  اولین  می کند،  روایت 

بحرالعلومی در مقام کارگردان است.
بهناز جعفری، محدثه حیرت، کریم امینی، 
»پاسیو«  بازیگران  دیگر  از  انصاری  بابک  و 
امیر  سید  فیلم  این  هستند.تهیه کننده 

سیدزاده است.

خبر

پنج نمایش از شهرهای اصفهان ، همدان و 
تهران در بخش مسابقه بین الملل بیست و 
چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
اجرا می شوند.به گزارش پیام زمان از روابط 
بین  چهارمین جشنواره  و  بیست  عمومی 
المللی تئاتر کودک و نوجوان ، پنج نمایش 
 ، »پنچه طال«   ، داشت«  ای وجود  »خانه 
پیشونی«  »ماه   ، خاکستری«  های  »بچه 
و »من و در لجباز« در بخش مسابقه بین 
حضور چهارم  و  بیست  جشنواره   الملل 

 می یابند.
طبق اعالم دبیرخانه نمایش های :

کارگردانی  به  داشت«  وجود  ای  »خانه 

مرضیه اشرفیان و مهدی فدایی از اصفهان 
پور  محسن  کارگردانی  به  طال«  ،»پنجه 
خاکستری  های  ،»بچه  همدان  از  قاسمی 
» به کارگردانی امید نیاز از اصفهان ،»ماه 
پیشونی« به کارگردانی آزاده انصاری از تهران 
کارگردانی  به  لجباز«  در  و  »من  ،نمایش 
محمود تیموری از تهران،در کنار 4 نمایش 
خارجی بخش مسابقه بین الملل را تشکیل 

می دهند.
المللی  بین  جشنواره  چهارمین  و  بیست 
 1۵ تا   10 از  نوجوان  و  کودک  تئاتر 
همدان  تاریخی  شهر  در   1396  آذرماه 

برگزار می شود.

پنج نمایش ایرانی به بخش مسابقه بین الملل رسیدند

فاجعه پالسکو به  »سینماحقیقت« راه یافت  

»پنج شنبه سوری«  مستند  فیلم  کارگردان  فردوسی زاده  محمدحسن 
است؛ کارگردانی که اولین مستند درباره ی حادثه آتش سوزی ساختمان 
 پالسکو را در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت رونمایی

 خواهد کرد.
بین المللی  جشنواره  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
خود  فیلم  تازه ترین  محتوای  درباره ی  مستندساز  این  سینماحقیقت، 
در  که  اتفاقی  است؛  پالسکو  فاجعه  از  روایتی  »پنج شنبه سوری«  گفت: 
زبان  از  فیلم  این  در  داد.  رخ  گذشته  سال  دی ماه  اواخر  پنج شنبه  روز 

آتش نشانان اتفاقات تلخ آن روز نقد می شود.
است  قرار  که  مستند  فیلم  این  تلخ  مضمون  به  توجه  با  فردوسی زاده 
برای اولین بار در جشنواره سینماحقیقت به نمایش گذاشته شود، بیان 
کرد: مستندسازی از موقعیت های تلخی که در دنیا اتفاق می افتد، برای 
مستندساز وسوسه انگیز و برای مخاطب جذاب است. حادثه پالسکو هم 
به دلیل عمق فاجعه و درگیر شدن آتش نشانان با این موضوع و اینکه در 
ایران چنین اتفاقی سابقه نداشته، برای من مستند جذابی بود. در کنار 
بحث جذابیت که قطعاً در ساخت یک مستند اهمیت دارد، من تعهدی 

نسبت به این ماجرا احساس می کردم. 
وی در ادامه عنوان کرد: هر ساله در پایان سال مراسمی را برگزار می کنیم 
و  تدبیر  به دلیل عدم  اما  ایجاد می کند،  بین مردم شادی  نوعی  به  که 
همچین عدم کنترل به دلیل عدم تسلط بر احساسات و عدم مدیریت 
شرایط، معموالً تبدیل به تراژدی می شود. درخصوص زندگی روزمره هم 
دچار چنین مشکلی هستیم؛ یعنی به دلیل عدم کنترل شرایط، دقیق 
به مسائل نگاه نمی کنیم. به همین دلیل از کنار مسائل ساده می گذریم. 
بحث تصادفات جاده ای نمونه ی آن است که هر سال شاهدش هستیم. 
به عنوان مثال، به طور میانگین ساالنه حدود 20 هزار نفر کشته جاده ای 
داریم که  خیلی راحت می توانیم در مقابل این اتفاقات بایستیم.  بحث 
ساختمان پالسکو هم همین بود. هنوز هم مسائل ایمنی ساختمان های 
خیابان جهموری و پاساژها رعایت نمی شود. همان خیابان جمهوری، پُر از 
ساختمان های ناامنی است که واقعاً ناراحت کننده است و اگر اتفاق دیگری 

همانند پالسکو رخ دهد، نباید تعجب کرد. 
تحویل جشنواره سینماحقیقت  که  نسخه ای  کرد:  بیان  این مستندساز 
شده، تنها درباره ی ساختمان پالسکو است، اما پایان بندی را با توجه به 
این نکته که ساختمان ها ایمنی الزم را ندارند، برداشته ایم. پرداختن به 
ساختمان پالسکو برای ما صرفاً پرداختن به یک واقعه نبود. هدف این فیلم 
گذشتن از اتفاقات و بی توجهی هایی است که از کنار آن عبور می کنیم. به 
هرحال همه  شاهد بودیم که نیروهای متخصص ما و آتش نشانان عزیزمان 

چگونه از دست رفتند. 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، یازدهمین 
طی  را  »سینماحقیقت«  ایران  مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره 
روزهای 19 تا 26 آذرماه 1396، با شعار »حقیقت بهترین راهنماست« 
که از فرمایشات حضرت علی)ع( است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

پروانه ساخت فیلم »اِلنا« صادر شد.

شورای پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با ساخت فیلم »اِلنا« 
به تهیه کنندگی مشترک امیر عابدی و هومن عین الهی و به نویسندگی 

و کارگردانی هومن عین الهی موافقت کرد.
اجتماعی حساس  های  موضوع  از  یکی  به  درام  ژانر  در  فیلمنامه   این 

 می پردازد که در جلسه هفته گذشته شورا، با ساخت آن موافقت شد.
امیرعابدی و هومن عین الهی پیش از این چندین همکاری مشترک در 
زمینه تهیه و ساخت فیلم های کوتاه، نیمه بلند و مستند در کارنامه خود 
دارند که موفق به حضور در جشنواره های داخلی و خارجی نیز شده است.
فیلم »اِلنا« هم اکنون مرحله پیش تولید را سپری می کند که طبق برنامه 

ریزی های انجام شده، زمستان امسال مقابل دوربین خواهد رفت.

خبر

طـــالق 24ساعته با  نــــون اضافه!
فیروزه مظفری
در حاشــیه تبلیغات کاذب برخی موسسات؛ طالق تان را می گیریم 24 ساعته، 

اسم همسرتان را هم از شناسنامه تان پاک می کنیم!

ژان رنو نخستین فیلم اسپانیایی اش را بازی می کند عالیجناب به شبکه خانگی می آید

در  فرانسه  سینمای  مطرح  بازیگر 
فیلمی فانتزی و هیجان انگیز از پابلو 
روح«   1200« عنوان  با  آراگوس 

بازی می کند.
به گزارش  از ورایتی، ژان رنو بازیگر 
حرفه ای«،  »لئون:  چون  فیلم هایی 
برای  داوینچی«  »کد  »رونین«، 
 1200« عنوان  با  فیلمی  در  بازی 

روح« اعالم موافقت کرد.
از  فانتزی  تریلر  یک  فیلم  این 

و  زاراگوزا  اهل  کننده  تهیه  کارگردان- 
سازنده فیلم  »نوواتوس« است.

کارگردان  ساله   3۵ آراگوس  پایلو 
و  است   1982 سال  متولد  اسپانیایی 
شناخته  نیز  فیلمنامه نویس  عنوان  به 
می شود. او از جوانی کارش را با ساخت 
فیلم کوتاه شروع کرد و در فاصله 200۵ 
فیلمسازان  انجمن  رییس   2008 تا 
مادرید  دانشگاه  در  او  بود.  آراگونس 
ویدیو  چندین  ساخت  و  کرده  تحصیل 
چند  و  کوتاه  فیلم  از 20  بیش  کلیپ، 

سریال را در کارنامه دارد.
این  جهانی  فروش  برای  هادسون  پل 
فیلم انتخاب شده و در عین حال تهیه 
آنتروپی  استودیو  کنار  در  آن  کننده 

زاراگوزا است.

با وجود ریشه اسپانیایی رنو -زیرا والدین 
وی از کادیس در اندولس بودند- فیلم 
دنیای  او در  فیلم  اولین  »1200 روح« 
اسپانیایی زبان خواهد بود. این در حالی 
است که او بازیگر فیلم های غیرفرانسوی 
متعددی از جمله »نیکیتا«، »ماموریت 
غیرممکن« و »آخرین چهره« بوده است.

از  را  اروپایی  دستاورد  جایزه  که  رنو 
 2000 سال  در  اروپایی  فیلم  آکادمی 
کنار  در  فیلم  این  در  کرده،  دریافت 
اینگرید گارسیا جانسون بازیگر سوییسی 
بازی می کند. این بازیگر نامزدی جایزه 
را  اسپانیایی  آکادمی  نوظهور  بازیگر 
دریافت  زیبا«  »جوان  در  بازی  برای 
بازیگر  کورنادو  نیکالس  است.  کرده 
فیلم  این  در  هم  آراگوس  »نوواتوس« 

بازی می کند.

از مجموعه »عالیجناب«  اولین قسمت 
به کارگردانی سام قریبیان از سیزدهم 
خانگی  نمایش  شبکه  وارد  آذرماه 

خواهد شد.
قسمت اول »عالیجناب« به نویسندگی 
تهیه  و  قریبیان  سام  کارگردانی  و 
سیزدهم  از  ردایی  مسعود  کنندگی 
هنرنمای  موسسه  توسط  آذرماه 
خانگی  نمایش  شبکه  در  پارسیان 
توزیع می شود.این سریال با تم سیاسی 
پیش تر قرار بود خردادماه و همزمان با 
انتخابات ریاست جمهوری در دسترس 
مخاطبان قرار گیرد که در نهایت توزیع 

آن چند ماه به تعویق افتاد.
بازیگران اصلی این مجموعه به ترتیب 
حروف الفبا عبارتند از امیر آقایی، سعید 
آقاخانی، لیال اوتادی، پرویز پورحسینی، 

حسین پاکدل، بابک حمیدیان، 
سحر دولتشاهی، امید روحانی، 
حسین سلیمانی، آزاده صمدی، 
حسین عرفانی، احسان کرمی، 
مدرس،  حامد  کریمی،  نازنین 
پریوش  میرزاآقایی،  صالح 
نظریه، مهتاج نجومی و حسین 

یاری.
از  قسمت  اولین  در 
در  دید:  خواهیم  »عالیجناب« 
زمان انتخابات ریاست جمهوری دکتر 
ملک در آستانه شکست با کمک یکی 
معادالت  کارکشته  سیاستمداران  از 
انتخابات را به نفع خود تغییر می دهد. 
این اتفاق همزمان می شود با ورود زنی 
مرموز با نام مخفف ژ.آن به ایران که ...

سریال  این  اصلی  عوامل  دیگر 
مرتضی  فیلمبرداری:  مدیر  از  عبارتند 
مدیر  دهقانی،  بهرام  تدوین:  هدایی، 
موسیقی:  شهزادی،  ایرج  صدابرداری: 
سیامک  صحنه:  طراح  کریمی،  شورا 
غنی،  مهناز  لباس:  طراح  کاری نژاد، 
اول  دستیار  کائد،  میثم  تولید:  مدیر 
عادل  برنامه ریزی:  مدیر  و  کارگردان 
مجیدی،  حبیب  عکاس:  معصومیان، 
مشاور رسانه ای: امین اعتمادی مجدو....


