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به گزارش زمان،وزیر نفت درباره دستیابی به خودکفایی در تولید بنزین، گفت: 
هر زمان که فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری برسد، وضعیت ما 
در تولید بنزین به پایداری می رسد. وی بیان داشت: »برنامه اعالم شده آنها برای 

6راه اندازی فاز 2 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تا پایان امسال است.

 تولید بنزین در کشور 
به پایداری می رسد

به گزارش زمان، روزنامه ایندیپندنت انگلیس در مقاله ای نوشت : محمد 
بن سلمان ولیعهد عربستان به لحاظ شکست های پیاپی در تصمیماتش به 
خصوص در مورد سوریه، یمن و قطر چهره سال خاورمیانه است. کشورهای 

خاورمیانه به خوبی می دانند که طرف برنده و بازنده کیست.

به گزارش زمان، وزیر آموزش و پرورش گفــت: در آینده ای نه چندان دور 
شاهد جهش بخش رفاهی و خدمات درمانی برای فرهنگیان در کشور خواهیم 
بود. یکی از سیاســت هایی که آموزش و پرورش دنبال می کند، ارائه خدمات 

رفاهی و درمانی مناسب برای فرهنگیان است. 1

بازنده ترین چهره سال 
خاورمیانه؛ بن سلمان

جهش امکانات رفاهی و 
خدمات درمانی فرهنگیان

5

سرمقاله

آمریکا؛ بزرگترین 
ناقِض حقوق بشر

نگاه روز

وقت حمایت از روحاني است

ورود پیکر ۵۵ شهید دفاع 
مقدس به کشور

بخــش پایانــی-  آمریــکا 
کشــوری اســت که به طور 
رســمی از رژیم آل سعود و 
حمله و کشــتارهای روزانه 
مردم یمن حمایت می کند 
و در عین حال مجامع بین المللی را به سکوت می 
کشاند؛ کشوری که طی سال های گذشته جنایات 
فجیعی در کشــورهای مختلف رقــم زد؛ نمونه 
موردی در یک عروسی در پاکستان تعداد بسیاری 
زن و کودک را بی رحمانه با شلیک موشک توسط 
پهپاد، به خاک و خون کشــید و سپس با وقاحت 
علِت آن را اشــتباه در تشــخیص غیرنظامیان با 
عوامل طالبان اعالم کرد، چگونه می تواند خود را 
مدافع حقوق بشر در جهان بداند؟! این موارد تنها 
بخشی از جنایِت آمریکای غاصب آن هم در مقطع 

زمانی سال 2000 تا کنون است. 
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2 نسترن کیوان پور

               یکه زارع تاکید کرد: طراحی و تولید پلتفرم ایران خودرو نیازمند حمایت قانون گذاران
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معاون اقتصادی رییس جمهوری تاکید کرد ؛ 

 اهرم کردن بخشی از 
 بودجه عمرانی 
برای اشتغال زایی

3 سعید شفیعیان
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 درمراسم آغازبه کار خط تولید دنا پالس از سوی مقامات کشور تشریح شد؛

 »خصوصی سازی «رفع چالش صنعت خودرو 

بازار مسکن 
عامل کاهش رشد 

اقتصادی

  شروع اعتیاد
  دانش آموزان 

با سیگار 

 "بیکـاری"
   ابرچالش

 کشور
753

محمدجواد ظریف: 

 حقوق بشر برای ما ارزشی 
راهبردی دارد

 تامین مالی پروژه های بزرگ
 در بازار سرمایه با صندوق  زمین و مسکن
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۹ زیرساخت رشد اقتصادی پایدار ایران
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور با برشــمردن نه 
زیرساخت الزم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، 
گفت:تورم 20درصدی، بیکاری ۱2درصدی، رشد 
۳.۸ درصدی و ضریب جینی ۴2 درصدی شاخصه 
بلندمدت اقتصاد ایران هستند.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، مسعود نیلی در همایش اقتصاد ایران 
در خصوص دسترسی به رشــد اقتصادی پایدار، 
اشــتغالزا و فراگیر گفت: برای رشــد اقتصادی با 
مولفه های پایدار، به ســه عامل نیــاز داریم، به 
این معنا که برای ایجاد اشــتغال در مقیاس باال، 
برطــرف کردن فقر و نیز برطرف کردن چالش ها 
نیــاز داریم؛ در عین حال برای عملکرد بلندمدت 
رشــد اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که 
تورم باال، نرخ بیکاری ۱2 درصدی، رشد اقتصادی 
سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴2 درصدی 
داریم که متوســط عملکرد اقتصاد ایران را نشان 
می دهد.مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود:در 
این میان نه عامل زیرســاختهای رشد را در برمی 
گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات 
اقتصــادی، تعامل پایدار و متــوازن، تامین مالی 
پایدار، تجهیز و تخصیص ســرمایه انســانی و به 
کارگیری دانــش، نظام موثر مقابل با فقر، محیط 
زیســت متوازن، بخش خصوصــی توانمند و در 
نهایت نحوه تجهیز زیرساختها با درآمدهای نفتی 

است. این در حالی اســت که عملکرد بلندمدت 
اقتصاد ایران نشــانگر آن است که علیرغم اینکه 
تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ یک 
از این نه ویژگــی در اقتصاد به صورت بلندمدت 
ایران وجود نداشته است.وی تصریح کرد: برآیند 
عملکرد ما در سالهای اخیر رشد اقتصادی 2.۵ تا 
۳ درصدی را نشــان می دهد که اگر متناسب با 
آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکالتی را 
هم خواهیم داشت. اما سوال این است که اگر این 
مشکالت را به عنوان ابرچالش ها تکرار کنیم، راه 
حلی وجود دارد که این مســائل را حل کرد، باید 
پاسخ داد که راه حل وجود دارد که البته شرط و 

شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم.
به گفته نیلی، ممکن اســت ابرچالش های کشور 
اگر به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه ها 
خواهد شد و این مشکالت را دوچندان می شود.

وی با تفکیک عواملی که رشد را تخریب و عواملی 
که رشد را تضعیف می کنند، گفت: آن  دسته از 
عواملی که رشد اقتصادی را تخریب می کنند، ساز 
و کارهایی همچون بودجه و تمایل سیاستمداران 
به خرج کردن بیشــتر است، این مورد در اقتصاد 
ایــران، تنها محور وفاق همه گروههای سیاســی 
کشور اســت و هر سیاستمداری که روی کار می 
آید، آن چه که با اشــتهای زیــاد به آن پرداخته 

می شود، همین مورد اســت؛ این درحالی است 
که درآمدهای نفتی و مالیاتی سبب می شود که 
این اشتها بیشــتر شود، به این معنا که تمایل به 
خرج کردن در زمان باال رفتن درآمد نفتی بیشتر 
می شــود. نیلی گفت: در این صورت، به تعهدات 
بلندمدت دولت اضافه می شــود و اگر یک تعهد 
اجتماعی نیز پذیرفته شــده و کارمند بیشــتری 
جذب می کند، خود را تا دهها ســال متعهد می 
کند، ضمن اینکه این امر منجر به افزایش جزئی 
از پایه پولی می شود، این در حالی است که قیمت 
نفت با نوســانات مواجه اســت و وقتی که قیمت 
کاهش می یابد، کســری بودجه بیشتر و بدهی 
دولــت به بانک مرکزی یا بدهــی بانکها به بانک 
مرکــزی نیز ارتقا می یابد، پــس برآیندآنها تورم 
زا خواهــد بود.وی اظهار داشــت: ایران به عنوان 
دارنده مزمن ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است؛ 
بنابراین باید به این امر توجه داشــت؛ در حالیکه 
کمتر پیش آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین 
خود قرار گرفته باشــد، بلکه معموال در دو طیف 
کــم و زیاد قرار می گیــرد و این تورم مزمن 20 
درصــد را برای اقتصاد ایران رقم می زند، از اینجا 
دولت وقتی نگاه می کند که با خرج کردن بیشتر، 

خدمات بیشتری ارایه می دهد
ادامه در صفحه 2

بازنده ترین چهره سال خاورمیانه؛ بن سلمان
روزنامــه ایندیپندنت انگلیس در مقاله ای نوشــت : محمد بن ســلمان ولیعهد 
عربستان به لحاظ شکست های پیاپی در تصمیماتش به خصوص در مورد سوریه، 
یمن و قطر چهره ســال خاورمیانه اســت.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پاتریک 
کوپرن نویسنده این مقاله که بخش های از آن دیروز در پایگاه اطالع رسانی المنار 
منتشر شــد، نوشت: کشــورهای خاورمیانه به خوبی می دانند که طرف برنده و 
بازنده کیست و کسی از آنها نمی خواهد که طرف بازنده را بگیرد.کوپرن گزارشگر 
روزنامه ایندیپندنت دراین مقاله که باعنوان ' تصمیم های غیرحکیمانه محمد بن 
ســلمان جایگاه عربستان را در جهان کاسته است' می نویسد : محمد بن سلمان 
ولیعهد عربســتان بدون شک به دلیل شکســت هایش برجسته ترین شخصیت 
منطقه خاورمیانه در سال جاری بوده است.وی افزود: محمد بن سلمان در داخل 
به اقدامات ماکیاولی برای رســیدن به پادشاهی و کنار زدن رقبای داخلی و خارج 
از خاندان ســعودی متهم شــده و در بعد خارجی نیز سیاست های او که نتایجی 
جز شکســت نداشته باعث کاهش جایگاه عربستان در جهان شده است.وی ادامه 
داد: بن سلمان که به بی پروایی مشهور است هدایت پروژه های خارجی عربستان 
را برعهده گرفت که همه آنها نتیجه برعکس داده و هیچ کدام طبق هدف برنامه 
ریزی شده پیش نرفته است.کوپرن اضافه کرد: بن سلمان در سوریه از گروه های 
مخالف دولت سوریه حمایت کرد اما با پشتیبانی روسیه و ایران از بشار اسد، دولت 
سوریه پیروز میدان بوده و او به هدفش نرسید. همچنین ولیعهد عربستان در یمن 

تحت عنوان عملیات 'طوفان قاطعیت' دخالت نظامی کرد اما پس از دوسال و نیم 
درگیری ها ادامه دارد و باعث کشتار۱0هزار نفر شده و هفت میلیون یمنی را در 
مرز گرســنگی و قحطی قرار داده است. وی همچنین نوشت: سیاست خارجی بن 
ســلمان مواجهه با ایران و همپیمانان آن در منطقه بود اما سیاســتی که وی در 
پیش گرفت بیشــتر باعث گسترش نقش ایران و تاثیرگذاری بیشتر آن در منطقه 
شــد.این روزنامه نگار ادامه داد: درباره قطر نیز محمد بن ســلمان با محاصره این 
کشور برای به انزوا کشیدن آن و دور ساختن آن از ایران برعکس باعث شد که این 
همسایه آنها در حاشیه خلیج )فارس( بیشتر به سمت تهران کشیده شود.کوپرن 
افزود: اشتباهاتی که رهبران سیاسی مرتکب می شوند غالبا به دلیل خودشیفتگی 
یا نادانی آنها و یا اینکه نتیجه گوش دادن آنها به توصیه های باطل مشاوران خود 
اســت.وی تصریح کرد: احتکار قدرت توســط محمد بن سلمان با ادعای تصمیم 
گیری های ملی و حمایت از امنیت ملی این کشور کوتاه ترین راه او برای رسیدن 
به محبوبیت مردمی بوده اما این گام باعث شــده تا با شکســت خوردن تصمیم 
هایش و نتیجه ندادن آنها همیشه هزینه کالنی بپردازد.کوپرن می افزاید : تصمیم 
گیری های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان همیشه از این حکمت که عربستان 
باید نقش فعاالنه و دور اندیشانه ای را بازی کند خالی است و تا این لحظه قدرت 
سیاسی و اقتصادی عربستان عقب گرد داشته و بن سلمان متکبر دشمنان بسیاری 

برای این کشور بوجود آورده است.

معاون اقتصــادی رییس جمهوری با بیــان اینکه در 
بودجــه 97 اهتمام ویژه به اشــتغال زایی وجود دارد، 
گفــت: حدود 70 هزار میلیارد تومــان به عالوه آورده 
بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام در 
نظر گرفته شد که شاید با روند فعلی تا 20 سال آینده 

به بهره برداری نمی رسید.
به گــزارش زمــان به نقــل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، محمد نهاوندیان دیروز در مراسم 
گرامیداشت هفته پژوهش که با عنوان »علوم انسانی؛ 
مســاله مندی تولید و اشــتغال« در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد با تاکید بر اینکه 
هفته پژوهش فرصتی است تا درهای مراکز و موسسات 
پژوهشی و دانشگاهی کشور به روی همه اقشار جامعه 
گشوده شوند، اظهار داشــت: در ساختار اجتماعی ما 
دولت، بازار و جامعه مدنی به عنوان بازیگران اصلی در 
حیات اجتماعی و کنشگران اصلی که جامعه را راهبری 
می کنند، مطرح هستند و طبعا هر واحد و کنشگری 
در حیات اجتماعی باید ارتباط خود را با این سه، تعریف 
و مرتبــا آن را بازتعریف و تقویت کند.نهاوندیان افزود: 
هفته پژوهش فرصت مناسبی برای ارزیابی این رابطه 
است و ما باید هرسال شاخصی داشته باشیم تا عملکرد 
را نسبت به هدف و ماموریت سنجیده و موانع و نیازها 
را شناســایی کنیم.معاون اقتصادی رییس جمهوری 
خاطر نشــان کرد: برنامه ریزی و مدیریت اقداماتی که 
باید در هفته پژوهش انجام شود، نیاز به پژوهش دارد 
تا به واسطه آن نشاط و هم افزایی بین جامعه پژوهشی 

و جامعه به معنای اهم آن به وجود آید.
نهاوندیان با اشــاره به این که پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعــات فرهنگی توانایی هایــی دارد که نظیر آن 
در کشور نیســت، ادامه داد: فعالیت های جامع نگرانه 
در این پژوهشگاه به ســبب پژوهشکده های متنوعی 
که درآن وجود دارد بــه خوبی و بهتر از جاهای دیگر 
می تواند انجام شود.معاون اقتصادی رییس جمهوری با 
بیان این که در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال 
باید همه مراکز پژوهشــی این سوال را از خود داشته 
باشند که در این راستا چه تالش موثر و فعالیتی انجام 
داده اند؛ این در حالیســت که تولید و اشــتغال تنها 
موضوع یک ســال نیست بلکه اگر می خواهیم چالش 
های بســیار بزرگ متراکم شده را حل کنیم، باید وارد 

فاز جدیدی از جهش اقتصادی شده باشیم.
نهاوندیان با اشاره به مشکالت صندوق های بازنشستگی، 
آن را مشــکل بحران زای بین نسلی دانست که ناشی 
از غفلتــی چنــد دهه ای اســت و خاطرنشــان کرد: 

امروز بخش وســیعی از پرداختــی های صندوق های 
بازنشستگی از بودجه ساالنه کشور انجام می شود و با 
روال رشد منحنی پرداختی به بازنشستگان در ۱0 سال 
آینده با مشکل جدی در این زمینه مواجه خواهیم بود.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان این که توجه 
به تولید و اشــتغال بــه عنوان مســاله ای اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی بســیار حائز اهمیت است، افزود: 
فرصت های بســیاری با درآمد های بــاالی ارزی در 
کشور از دســت رفته که باید برای جبران آنها تالش 
کرد.نهاوندیــان ادامه داد: یکــی از بخش های خوب 
در بودجه امســال اهتمام جدی و ویژه به اهرم کردن 
بخشــی از بودجه عمرانی برای اشــتغال زایی و بهینه 
کردن اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی در این 
راستا اســت. چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان به 
عالوه آورده بخــش خصوصی برای تکمیل طرح های 
نیمه تمام در نظر گرفته شــد که شــاید با روند فعلی 
تا 20 ســال آینده به بهره برداری نمی رســید و این 
اقدام، تحول ساختاری در این زمینه خواهد بود.معاون 
اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه محو فقر مطلق 
در بخش اجتماعی بودجه جدی گرفته شــده اســت، 
اظهار داشت: سه برابر شدن مستمری افرادی که توان 
تامین حداقل ها را ندارند با هدف این که تا پایان دولت 
هیچ فرد زیر خط فقر در کشور نداشته باشیم، از نکات 
مهم در بودجه است.نهاوندیان اصالح طرح هدفمندی 
یارانه ها به نفع اشتغال را در این راستا دانست و افزود: 
دولت در شــفافیت بودجه بسیار جدی است و معتقد 
اســت که همه مردم باید در جریان چگونگی بودجه و 

هزینه ها در همه دستگاه ها و بخش ها باشند.

اهرم کردن بخشی از بودجه عمرانی برای اشتغال زایی
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آمریکا؛ بزرگترین ناقِض حقوق بشر
*نسترن کیوان پور

 آمریکا کشوری اســت که به طور رسمی از رژیم 
آل ســعود و حمله و کشتارهای روزانه مردم یمن 
حمایت می کند و در عین حال مجامع بین المللی 
را به سکوت می کشاند؛ کشوری که طی سال های 
گذشته جنایات فجیعی در کشورهای مختلف رقم 
زد؛ نمونه موردی در یک عروسی در پاکستان تعداد 

بســیاری زن و کودک را بی رحمانه با شــلیک موشــک توسط پهپاد، به 
خاک و خون کشــید و ســپس با وقاحت علِت آن را اشتباه در تشخیص 
غیرنظامیــان با عوامل طالبان اعالم کــرد، چگونه می تواند خود را مدافع 
حقوق بشــر در جهان بداند؟! این موارد تنها بخشــی از جنایِت آمریکای 
غاصب آن هم در مقطع زمانی سال 2000 تا کنون است. کشوری که دم 
از حقوق بشر می زند و در رسانه های جهانی به طور مستمر در حال ایجاد 
جریانی منفی علیه ایران است، خود بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان 
است.دو سال پیش در دیدار شاعران با مقام معظم رهبری بود که ایشان بر 
لزوم آگاهی بخشی به مردم و افشای جنایات آمریکا تاکید کردند و گفتند: 
»سردشت را در سال ۶۶ بمباران کردند. شوخی است؟ یک شهر را بمباران 
شیمیایی بکنند، هزاران نفر را در یک شهر - بّچه، بزرگ، پیر، جوان، زن، 
مرد - نابود کنند و دنیا ســکوت کنــد! دنیایی که گاهی افتادن یک گربه 
در چاه برایش میشــود به عنوان یک مســئله ای که در خبرگزاری ها و در 
روزنامه ها و در تلویزیون ها منعکس میشود که بله یک گربه ای یا یک مثاًل 
روباهی در چاه افتاده بود، فالن دستگاه، فالن دستگاه، فالن دستگاه جمع 
شدند که این را زنده بیاورند بیرون، یا یک حیوان آبی به ساحل افتاده دارد 
جــان میدهد، این را یک جوری برگردانند به آب، برای این چیزها دنیا آن 
جنجالها را به راه می اندازد، آن وقت برای کشــتار شیمیایی یک شهر این 
دنیا ساکت میمانَد! دنیا که میگویم منظورم ملّتها نیستند، ملّتها وسیله ای 
ندارند، ابزاری ندارند، منظورم قدرتهای مســلّط بر دستگاه های تبلیغاتی 
دنیایند، فارسی اش میشود آمریکا، انگلیس، نیروهای غربی مسلّط، نیروی 
صهیونیستی. اینها هستند که بر فضای تبلیغاتی دنیا مسلّطند، نمیگذارند 
آب از آب ]تــکان بخــورد[. االن دارند یمن را آن جور میکوبند - شــب و 
روز - هیــچ صدایی در نمی آید، غّزه را دیــروز میکوبیدند، چندی قبلش 
لبنــان را میکوبیدند، صدایی از کســی در نمی آید؛ حاال فرض کنید دو تا 
قاچاقچی یک جا محاکمه بشــوند، اعدام بشوند، جنجال تبلیغاتی درست 
میشود؛ خب، دنیا این است، در مقابل این دنیا باید چه کار کرد؟ یک انسان 
باشرف در مقابل یک چنین جبهه گیری ای، در مقابل یک چنین وقاحتی، 
در مقابل یــک چنین خباثتی چه میکند، با قطع نظر از انگیزه ی دینی و 
وظیفه ی ایمانی؛ شــرف انسان، وجدان انســان، انسانّیت انسان چه حکم 
میکند؟ اینها همه بارهایی اســت بر دوش.« تمام این موارد نشان می 
دهد که باید دشــمن را با هوشمندی شناسایی کنیم؛ دشمنی که 
امروز زیرکانه سعی در این دارد که با در اختیار گرفتن رسانه های 
جهــان، از چهره کثیف خود، چهره موجهی به جهان معرفی کند. 
اما باید دانست هر کس بر جنایات آمریکا سرپوش بگذارد، به ملت 
و کشــوِر خود خیانت می کند. به این دلیل نیاز است که نهادهای 
فرهنگی با شفاف سازی اقدامات آمریکا در افغانستان، سوریه، عراق، 
یمن و ... به آگاه ســازی مردم به ویژه در حوزه دشــمن شناسی 
بپردازند. چرا که داستاِن دشمنی آمریکا نه تنها با ایران که با تمام 
کشورهای مظلوم جهان، داستانی دنباله دار است که نیاز به ایجاد 
جریانی فرهنگی برای آگاه سازی مردم و ارتقای بصیرت عمومی در 
حوزه دشمن شناسی دارد. امید که استمرار آگاهی بخشی و شفاف  
ســازی در جامعه بتواند دسِت این مدعیان حقوق بشر را که همان 

ناقضان اصلی آن هستند، برای جهانیان رو کند.
پایان

Nastaran.keyvanpour@gmail.com

ژاپن به طور یکجانبه کره شمالی را تحریم کرد

دولت ژاپن امروز شنبه اعالم کرد که به طور یکجانبه تحریم های 
تازه ای را علیه شــماری از شــرکت های کره شمالی اعمال کرده 
است تا این کشور را برای توقف برنامه تسلیحاتی اتمی تحت فشار 

اقتصادی بیشتری قرار دهد.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این تحریم ها به نوشته روزنامه ژاپن 
تودی در شرایطی صورت می گیرد که پیشتر چین هر گونه تحریم 
علیه کره شــمالی را خارج از چارچوب شــورای امنیت و نادرست 
دانسته است.ژاپن می گوید که دارایی های ۱9 شرکت کره شمالی 
را ضبط کرده اســت تا این کشــور حاضر به مذاکره شده و برنامه 

تسلیحات هسته ای و موشکی بالستیک خود را متوقف کند.
وزارت خارجه ژاپن در بیانیه ای آورده است: شرکت های ذیربط در 
زمینه ذغال سنگ و کشتیرانی و نفت تجارت می کرده و کارگران 
کره شــمالی را به خارج از کشــور اعزام می کرده اند.این تحریم 
هاپس از آن اعمال می شــود که کره شمالی در پایان ماه گذشته 
میالدی یک موشک قاره پیمای بالستیک از مدل 'هوا سونگ ۱۵ ' 
پرتاب کرد که در دریای ژاپن فرود آمد.یوشیهیدا سوگا سخنگوی 
ارشد دولت ژاپن از این اقدام حمایت کرده و تحریم های یکجانبه 
را در چارچوب تحریم های شورای امنیت و پاسخی به این آزمایش 
موشکی دانسته است.این گزارش حاکی است یک شرکت رایانه ای 
کره شــمالی که در کشورهای آلمان، چین ، سوریه ، هند و امارات 
فعال است از جمله شــرکت های تحریم شده است.وزارت خارجه 
ژاپن تصریح کرده که با این تحریم جدید تاکنون ۵۶ شرکت و گروه 
مرتبط با کره شمالی و ۶2 نفر دیگر در ارتباط با برنامه هسته ای و 

موشکی این کشور تحریم شده اند.

پنج شرط روسیه برای تحقق صلح در سوریه

 با پایان بی نتیجه دور هشــتم مذاکرات ژنو، روسیه نشانه هایی از 
آنچه در روند مذاکرات در ســوریه می خواهد را نمایان کرده و پنج 
شرط برای موفقیت طرح صلح در سوریه پیش روی مخالفان قرار 
داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نوشته روزنامه الحیاة، الکسی 
بوروداوکین، نماینده روسیه در مقر سازمان ملل در ژنو گفت: هیات 
مخالفان باید "نکات مهمی" از جمله اعالم آمادگی برای مبارزه با 
داعش و النصره، حمایت از آتش بس و ایجاد مناطق کاهش تنش 
را به دستور جلسه خود بیافزاید.همچنین بوروداوکین تاکید کرد: 
هیات مخالفان زمانی که اعالم کرد بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
باید با آغاز مرحله انتقالی کنار برود، با موضعگیری به مذاکرات آمد 
که نمی توان آن را با تعهد مخالفان مبنی بر عدم تعیین پیش شرط 

مطابق دانست.
نماینده روســیه همچنین از هیات مخالفان خواست برای نامیدن 
و اشاره به هیات دولت سوریه از عبارت "هیات حکومت" استفاده 
نکند.وی تاکید کرد: مســکو هیچ تناقــض و تعارضی میان روند 
مذاکرات ژنو با نظارت سازمان ملل و سوچی که با دعوت والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه قرار اســت اوایل سال آتی میالدی 

برگزار شود، نمی بیند.

علوی: سرمایه گذار باید احساس 
امنیت کند

وزیر اطالعات تاکید کرد: مسئوالن باید به گونه 
ای عمل کنند که سرمایه گذاران برای سرمایه 

گذاری احساس امنیت کنند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
وزارت اطالعات، حجت االســالم و المسلمین 
ســید محمود علوی دیروز )در جلسه شورای 
اداری استان گلستان با اشاره به ایام ربیع االول 
و هفته ی وحدت اظهارداشــت: رشد و تعالی 
مسائل معنوی و عبودیت در گرو وجود امنیت 

است و باید به آن اهتمام جدی داشت.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال 
اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، تصریح کرد: 
در ســایه امنیت و سالمت می توان به اقتصاد 
مقاوم دست یافت و مسئوالن باید به گونه ای 
عمل کنند که ســرمایه گذاران برای سرمایه 
اطالعات  امنیت کنند.وزیر  احســاس  گذاری 
افزود: حمایت ما از ســرمایه گــذار به خاطر 
ســرمایه گذار نیســت تا هر موقع بخواهد به 
اقتصاد کشور شــوک وارد کند، بلکه به علت 
ســرمایه گــذاری و ایجاد فرصت شــغلی در 
جامعه است.علوی گفت: در مواجهه با تخلفات 
اقتصادی باید از بروز تخلفات پیشــگیری کرد 
و برای افزایش ســرمایه گذاری نباید از فساد 
اقتصادی چشــم پوشــی کــرد.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود امنیت، عدالت و آرامش 
را حق مردم دانست و افزود: حکومت اسالمی 
باید چتر امنیت را برای همه آحاد جامعه از هر 
قوم و مذهب و ادیان مختلف بگســتراند.وزیر 
اطالعات با اشاره به آموزه های دینی و رعایت 
حقوق و عدالــت، اظهار کــرد: امیرالمومنین 
علی)ع( مدافع حق پایمال شــده زن یهودی 
غــارت زده بود.علوی اجــرای عدالت، حرمت 
گذاری، تامین معیشــت، محبت و نیکی برای 
همگان را وظیفه حکومت اســالمی دانست و 
گفت: هر کس درون نظام دل در گرو حکومت 
اسالمی دارد باید از همه امکانات به ویژه امنیت 
برخوردار شود و وزارت اطالعات به عنوان یکی 
از تاثیرگذارترین عناصر تامین امنیت، وظیفه 
خــود می داند برای همه مــردم فعالیت کند.

وی افزود: آرامش کنونی جامعه نتیجه چنین 
روشی اســت که مکتب اسالم برای ما در نظر 
گرفته است و مسئوالن استانی وزارتخانه نیز از 
محبوبیت شایانی در میان مدیران برخوردارند.

علوی در پایان با اشــاره بــه رویکرد چرخش 
نخبگانــی درون وزارت اطالعــات، از تــالش 
های مدیرکل ســابق اداره کل اطالعات استان 
گلســتان قدردانی و مدیرکل جدید را معرفی 

کرد.

آمریکا در صدد راه اندازی جنگ 
روانی و ایران هراسی

یــک نماینــده اصالح طلب مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه آمریکایی ها نشان داده اند 
که تعهــدات بین المللی را نادیــده می گیرند، 
گفت: آمریکا بــه دنبال دامــن زدن به ایران 
هراسی اســت تا با برجسته کردن موضوعاتی 

علیه ایران تحریم های جدیدی را وضع کند.
جالل میرزایی در گفت وگو با ایســنا با اشاره 
بــه اظهارات نماینده آمریکا در ســازمان ملل 
اظهار کرد: انتشــار بیانیــه و چنین اظهاراتی 
نشــانه این اســت که آمریکا در صدد است تا 
جنگ روانی راه بینــدازد و هدف طیف تندرو 
آمریکا هم با برجســته کردن اینگونه مسائل و 
چنین شرایطی به حاشیه راندن مسئله قدس 
است تا تمرکز جهانی علیه اقدامات ترامپ را به 
نوعی برهم بزند.این نماینده مجلس با تاکید بر 
اینکه آمریکا با به میان کشیدن برنامه موشکی 
ایران بــه  دنبال دامن زدن به ایران هراســی 
است گفت: خوشبختانه ائتالفی که علیه ایران 
در سفر ترامپ به ریاض مطرح شده بود مورد 
اســتقبال قرار نگرفت و اکنــون به دنبال این 
هستند تا با هیاهو سایر کشورها را هم ترغیب 
کنند.این نماینــده اصالح طلب مجلس افزود: 
در واقع  طیف تندرو هیئت حاکمه در آمریکا 
با البی صهیونیســم و عربســتان سعی دارند 
موضوعاتی را علیه ایران برجسته کرده و تحریم 
های جدیدی را وضع کنند و اجازه ندهند که 
ایران از منافع برجام استفاده کند.وی ادامه داد: 
در واقع صهیونیســت ها با کمک عربستان در 
تالش هستند مســئله جنگ در یمن را تحت 
الشــعاع قرار دهند و به نظر می رســد وزارت 
خارجه آمریــکا و وزارت دفاع این کشــور به 
حاشیه رفته اند که نمایندگی آمریکا در سازمان 
ملل اینگونــه صحبت می کند.میرزایی تصریح 
کرد: خانم هیلی نماینده طیف تندرو در هیئت 
حاکمه آمریکا علیه ایران اســت که آنها از او 
استفاده کرده و به دنبال این هستند از طریق 
این جایگاه سایر کشــورها را تحت فشار قرار 
داده و جنگ تبلیغاتی علیه ایران راه بیندازند.

خبر

سرمقاله

 حضرت علی)ع(

کالم  نور

وزیر امورخارجه گفت: حقوق بشر از دو بعد 
داخلی و بین المللی مهم است و هردوی آن 
با توجــه به مفهوم تغییر قدرت در دنیا مد 

نظر ماست.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد 
ظریف در همایــش انعکاس موازین حقوق 
بشــر در قوانین کیفری ایران که به همت 
دادســرای عمومی و انقالب تهران در مرکز 
فرهنگی شهید بهشــتی برگزار شد، گفت: 
مــا غنی تریــن منابع را در حــوزه حقوق 
بشــر در اســالم داریم اما تمرکز ما بیشتر 
در بحــث اخالق بود و غربــی ها بر حقوق 
تمرکز کردنــد.وی ادامه داد:  بنابراین ما در 
تولید ادبیات حقوق بشر کمتر به این حوزه 
پرداختیــم و خیلی موفق نبودیم البته این 
به آن معنا نیســت که مــا در حوزه حقوق 
بشر کم داریم بلکه به معنای این است که 
ما تمرکز دیگری داشــتیم.ظریف گفت: با 
توجه به شرایط ویژه بین المللی و جمهوری 
اسالمی ایران، حقوق بشر برای ما از دو بعد 
داخلی و بین المللی مهم اســت و هر دوی 
اینها با توجه به اینکه امروز در دنیا مفهوم 
قدرت در حال تغییر و تحول است، مد نظر 
ماســت و دیگر نمی توان قدرت را فقط در 

قدرت نظامی یا اقتصادی خالصه کرد.
وی افــزود: زمانی قدرت یک کشــور را با 
قایــق های توپدار می ســنجیدند که بعدا 
عامل اقتصادی به آن اضافه شد اما شرایط 
کنونی بین المللی ابعاد دیگری را به عنوان 
قدرت در میان دولتها ایجاد کرده است که 
در واقــع این ابعاد جدید قدرت کشــورها 
را افزایــش یــا کاهش مــی دهند.ظریف 
ادامه داد: در این حوزه حقوق بشــر قدرت 

مبنایی کشورهاســت و نقش مهمی دارد و 
برای جمهوری اســالمی ایران نیز از نقش 

دوچندانی برخوردار است.
وزیر امور خارجه افزود: یکی از علل اهمیت، 
این اســت که  ما خود را مجری اسالم می 
دانیم و نکته دیگــر در جمله حضرت امام 
)راحل( است و ما باید به عنوان کارگزاران 
این نظام آن را باور کنیم و آن اینکه مردم 
ولی نعمت های ما هســتند که البته درک 
این موضوع برای قدرتمندان بســیار دشوار 
است اما ما در جمهوری اسالمی ایران این 
باور را با گوشــت و پوست و استخوان خود 
درک کردیم و بایــد در مباحث علمی نیز 
بــه این باور پایبند باشــیم.وی گفت: همه 
کشورهای اطراف ما یا در چتر ناتو هستند 
یا قدرت هســته ای دارند و حیات و ممات 
آن به قدرت های بزرگ وابسته است که با 
یک عطســه ترامپ می لرزند و یا با خنده 
آن ســرخوش می شوند و این وضع منطقه 

ماســت.ظریف افزود: اما چهل ســال است 
که هیچ کس با ما همراه نبوده اســت و در 
هشت ســال جنگ تحمیلی همه به طرف 
مقابل کمک کردند و هشــت سال تحریم 
شدیم که کســی به ما کمک نکرد و همه 
قطعنامه هایی که علیه ما صادر شد عموما 
به اتفاق آرا بود و بجز یکی دو مورد که رای 
ممتنع و منفی داشت بقیه با رای همه بود.

وی ادامه داد: اما مــا چطور دوام آوردیم و 
چطور پیشــرفت کردیم، همه به لطف خدا 
بود و نگاه حضرت امام زمان)عج(  وحضرت 
امام رضا)ع(  شامل حال ما شد.ظریف گفت: 
این مردم بودند که این نظام را نگه داشتند 
و در بزنــگاه های تاریخی به میدان آمدند، 
چــه در صحنه جنگ و چــه در انتخابات.

وی ادامــه داد: در شــرایطی که دنیا تصور 
می کرد که مردم از نظام جدا شــده اند و 
یــا با صندوق های رای قهر کرده اند با این 
فرمایش تاریخی مقام معظم رهبری که رای 

مردم حق الناس است و صندوق های رای 
حق الناس است و  دیدیم که توجه به حقوق 
مــردم چطور آنان را به صحنه آورد و باعث 
اقتدار نظام شد.ظریف گفت: بنابراین هیچ 
پشتیبان دیگری به غیر از مردم نداشتیم و 
حضور مردم باعث شــد ما بتوانیم از سخت 
ترین بحــران های تاریخی عبور کنیم.وزیر 
امورخارجه گفت: برای ما حقوق بشــر یک 
ارزش راهبردی است یعنی حیات و ممات 
کشور ما به رعایت این حقوق وابسته است 
و این گونه نیســت که ما بتوانیم امنیت و 
استقالل خود را و یا پیشرفت و توسعه خود 
را از خــارج بگیریم بلکه مــا به لطف خدا 
ناگزیریــم برای همه اینهــا به مردم متکی 

باشیم.
وی ادامــه داد: برای ما به ویــژه در دوران 
جدید که مشــروعیت و مقبولیت نظام ما 
عامل مردمی اســت حمایت و حضور مردم 

یک نیاز بود و این را نباید فراموش کنیم.
ظریف گفت: بنابرایــن وقتی درباره حقوق 
بشــر صحبت می کنیم در بــاره یک چیز 
لوکس یا مفهــوم غربی و تحمیلی صحبت 
نمی کنیــم بلکه درباره واقعیت ها صحبت 
می کنیم که ادامه حیات جمهوری اسالمی 
ایران را تضمین می کند به عنوان کشوری 
که بنایش را بر این گذاشته است که وابسته 
به خارج نباشد و از حقوق مستضعفان دفاع 
کند و در اجرای سیاســت های مبتنی بر 
باورهای دینــی و نیازهای ملی و راهبردی 

خودش مالحظه کسی را نکند،
وی گفت: برای این کشور با این مشخصات 
رضایتمندی مردم و احســاس وابســتگی 

مردم به نظام یک نیاز حیاتی است.

محمدجواد ظریف: 

حقوق بشر برای ما ارزشی راهبردی دارد

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: طرح 
تحول نظام سالمت بار مالی سنگینی را بر 
دوش دولت گذاشت اما دولت برای تامین 
حقوق مــردم مصمم به ادامــه اجرای آن 
اســت.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، لعیا 
جنیدی تاکید کرد: بخش اعظم این طرح 
در راســتای تامین حقوق بیماران از جمله 
کاهش پرداختی از جیب مردم اســت.وی 
همچنین با اشاره به هفته حقوق شهروندی 
گفت: سه شنبه این هفته اجالسی در این 
زمینه در تهران برگزار می شود که هریک 
از وزارتخانــه ها باید دربــاره عملکرد یک 
ساله خود گزارش دهند و پاسخگو باشند.
وی خاطرنشــان کرد: ما از نقد متخصصان 
در این زمینه اســتقبال می کنیم هرچند 
آنها نیز باید امکانات واقعی دولت را در نظر 
بگیرند.معاون حقوقــی رئیس جمهوری با 
تاکید بر اینکه تامین حقوق ســالمت فقط 
به عهده دولت نیست، گفت: امروزه در دنیا 
بسیاری از شــرکت های خصوصی در این 
زمینه وارد شده اند و حتی مسئولیت جدی 
درباره مســائلی مانند محیط زیست دارند.

وی با بیان اینکه تکلیف متقابل درباره حق 
سالمت نیز برای شــرکت های خصوصی 
وجــود دارد، تصریح کرد: باید به این نکته 
توجه کنیم که اگر آســیبی به هر شهروند 
برســد باید آن را آســیب به خود بدانیم و 
از آن پیشــگیری کنیم.جنیدی همچنین 
با بیان اینکه باید حق ســالمت را در بستر 
بسیار گســترده ای ببینیم، اظهار کرد: به 
گفته تعدادی از مســئوالن و پزشــکان به 
دلیل ارتباط این موضوع با تمامیت جسمی 
بیمــار در برخــی مواقع به جــزا و حقوق 
عمومی ارتباط پیدا می کند که این موضوع 
باعث نگرانی جامعه پزشکی شده است.وی 
ادامــه داد :در این زمینه باید به یک نقطه 
تعادل در رابطه بین پزشک و بیمار برسیم 
تا انگیزه پزشکان برای ادامه کار نیز حفظ 
شود.وی با اشاره به مفاد قانونی درباره حق 
سالمت در قوانین و منشورهای بین الملل 
و قانون اساسی کشور گفت: بر این اساس، 
حق هر فردی اســت که بهترین ســالمت 
جســمی و روحی را داشــته باشد و همه 

تدابیر برای فراهم شدن آن اتخاذ شود.

 وزیر راه و شهرسازی صندوق های زمین 
و ســاختمان را ابزار مناسبی برای تامین 
مالــی پروژه های بزرگ در بازار ســرمایه 
معرفــی کرد.به گزارش زمــان به نقل از 
وزارت راه و شهرســازی، عباس آخوندی 
از نخســتین  بهره بــرداری  در مراســم 
صندوق زمین و ساختمان در منطقه 22 
تهران با تاکید بر ایــن مطلب که تامین 
مالی پروژه های بزرگ در بازار ســرمایه با 
راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان 
ممکــن اســت، گفــت: ایــن واحدهای 
تضمینی کــه به فروش می رســند ایده 
نوینی است که می تواند از ثروت های خرد 

و ملی محافظت کند.
وی گفت: بســیار خرســندم که کار این 
صندوق به نتیجه رســید و امروز شــاهد 
اتمام پروژه ای نوین در بازار ملی کشــور 
هســتیم. وی در ادامه به مشکالت مالی 
اشــاره کرد و افزود: همه مستحضرید که  
با توجه به مجموعــه تنگناهای مالی که 
در تجهیز منابع در بخش مالی وجود دارد 
نیازمند آن هستیم تا بخش بازار سرمایه 

را تقویت کــرده و بتوانیــم تامین مالی 
پروژه های بزرگ را از بازار ســرمایه انجام 
دهیم و این تغییری اســت که گریزی از 
آن،  در ایــن پروژه و  در پروژه های دیگر 
نیســت. همچنین آخوندی بــر رقابت با 
بازاربانکی تاکید کرد و گفت: این کار باید 
بتوانــد در رقابت با بازار بانکی قرار گیرد، 
چنانکه در بسیاری از کشورها صندوق های 
زمین و ســاختمان سهم بزرگی از بازار را 
به خود اختصاص می دهند و ما  مشاهده 
می کنیم  که در بســیاری از کشــورها ، 
صندوق های زمین و ساختمان 2۵ درصد 
از سهم بازار را به خود اختصاص می دهند. 
در ادامه وزیر راه و شهرســازی با اشــاره 
بــه اینکه مدل تامین ســرمایه از طریق 
صندوق زمین و ســاختمان و مستغالت 
مدلی ساده است، افزود: مردم در معامالت 
روزمره در حوزه مسکن مدل انجام شده 
را به کار می گیرند و مهم آن است که این 
کار از معامالت چهره به چهره خارج شده 
و تبدیل به نهادی شــود که در یک نظام 

رسمی امکان کنترل داشته باشد. 

دولت ممصم به ادامه طرح تحول 
نظام سالمت 

اتمین مایل پروژه های بزرگ در ابزار 
رسمایه اب صندوق  زمین و مسکن

۹ زیرساخت رشد 
اقتصادی پایدار ایران

  

ادامه از صفحه ۱
 پــس چالش تورم را هم پیش روی خود می بیند، یعنی نرخ 
ارز، قیمت انرژی و ســایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر 
شود؛ اینجا است که دولت با سوال مردم در خصوص باال بودن 
تورم مواجه می شود؛ پس دولتها با افزایش قیمتها نیز مبارزه 
می کنند و بنابراین به کنترل قیمت دامن می زنند و به جای 
اینکه افزایش قیمت با منشــا تورم را مورد توجه قرار دهند، 
افزایش قیمت با منشــا بنگاه را مــورد توجه قرار می دهند. 
نیلی گفت: هر چه کاالیی مهمتر باشد، شدت مداخله دولت 
در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می شود، طبیعی است که بنگاه 
اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می یابد ولی 
قیمت محصولش با تورم کنترل می شــود، در معرض چالش 
قرار می گیرد و زیان ده می شود. پس اینجا دولت یارانه هایی 
از جمله انرژی به بنگاه می دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد 
می آفریند.وی افزود: اینجا است که دولت وارد فاز تامین مالی 
می شــود، در حالیکه این امر فشار را بر بانکها برای ارایه وام 
ارزان بیشتر می کند؛ ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می 
شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می کنیم؛ 
چراکه دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت 
جویی و افزایش واردات را رقم می زند.مشاور اقتصادی رئیس 
جمهور با بیان اینکه پایین نگاه داشتن نرخ ارز به جهت تامین 
مواد اولیه خوب است، ولی دولت به لحاظ رقابت پذیر نبودن 
محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه ها را باال می برد که 
نتیجه آن، قاچاق است، گفت: این امر تولید متکی به حمایت 
را رقم می زند، این درحالی اســت که دولت در خصوص بازار 
کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع 
جدا می شــود؛ پس تولید با یک فعالیت باانگیزه ســودآوری 
نیست، بلکه همه بنگاهها به جای اینکه با تکنولوژی سر و کار 
داشته باشند، پشت در مسئوالن برای گرفتن امتیازات معطل 
می مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاههای 
اقتصادی هســتند، ضعیف می شوند و در نتیجه این عوامل، 

ابرچالش ها را به وجود می آورند.
نیلی ادامه داد: صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمتگذاری 
و در نهایت بودجه، ابرچالش های اقتصاد ایران هســتند که 
برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که 
اقتصاد ایران را درگیر خود می کند؛ در کنار ســاز و کارهای 
مخرب رشد نیز ساز و کار تضعیف کننده رشد از جمله نبود 
بنگاهــداری خصوصی و ضعیف بودن تعامل با دنیا نیز وجود 
دارد. بر این اســاس نرخ باالی بیــکاری و فقر نیز گریبانگیر 
کشور می شود.وی افزود: اگر ویژگی های عملکرد بلندمدت 
اقتصاد ایران را داده شده بگیریم، ۴ سناریوی نامطلوب پیش 
روی ما قرار خواهد گرفت که ســناریوی  اول آن اســت که 
سناریوهای مخرب رشد را داده شده بگیریم، یعنی مداخالت 
دولت در بنگاهداری در کنار تورم 20 درصدی حفظ می شود؛ 
پس اگر اینجا محور را تعامل با دنیا بگذاریم و با جذب منابع، 
تولید را راه اندازیم، به انباشــت بدهی خارجی تبدیل خواهد 
شد. سناریوی دوم این است که وضعیت نامساعد تعامل با دنیا 
و عوامل مخرب را نیز داده شده انگاشته و با حفظ آن شرایط، 
بر خصوصی ســازی تاکید کنیم، پس در اینجا خصولتی ها 
رشد خواهند کرد؛ چراکه بنگاهها انگیزه کافی را ندارند.نیلی 
سناریوی سوم را انگاشــتن تورم مزمن 20 درصدی بعنوان 
داده شــده، دانست و خاطرنشان کرد: اصالحات ساختاری با 
حفظ تورم 20 درصدی منجر به  این می شــود که بازگشت 
مجدد به عدم تعادل در اقتصاد داشته باشیم و ساز و کارهای 
مخرب دوباره باز خواهند گشت، اما در سناریوی چهارم، حفظ 
سازوکارهای مخرب رشد در دســتور کار قرار گرفته و تورم 
کاهش می یابد، در این صورت تورم مجدد بازخواهد گشت، 
چراکه عواملی که از سمت بنگاه مداخالت را ایجاد کرده اند، 
به کسری بودجه دولت می انجامد و تورم را مجدد حاصل می 
کند؛ پس عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران، از اینرســی باالیی 
برخوردار اســت و اشتباه اســت که اگر بخواهیم به صورت 

موردی در این چهار زمینه، به این موضوع پرداخت.
وی با تاکید بــر اینکه به راه حل جامع نیاز داریم، گفت: اگر 
به این ۴ سناریو، به صورت جداگانه نگاه کنیم، به حالت قبل 
بازخواهیم گشــت؛ این در شرایطی است که این ۴ سناریو را 

بدون استثنا طی سالهای قبل، تجربه کرده ایم.
نیلی با بیان اینکه اگر امنیت در کشور فراهم بوده و زیرساختها 
آماده باشــد، در کنار اینکه محیط در فعالیت های اقتصادی 
معطوف به تحرک باشــد، منجر به تولید محصوالتی خواهیم 

شد که در بازار داخلی و خارجی مبادله می شود، گفت: مازاد 
ایــن مبادله، در اقتصادی که نفت نــدارد، منبع تامین مالی 
دولت می شود ولی در اقتصاد ایران، وقتی در مواجهه با تورم 
20 درصدی، قیمتها را کنترل می کنیم، گلوی اقتصاد را فشار 
خواهیم داد و بنابراین بخش هایی که پیشران در اقتصاد ایران 

هستند، زیان ده خواهند شد.
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: ساز و کارهای مخرب 
رشد، مثل یک ویروس بیماری همه اقتصاد را بیمار می کند 
و تنها عاملی که می تواند این تامین منابع را جبران کند، آن 
است که با نفت این موضوع را تامین مالی کنیم که آن هم در 
شرایط خاصی رخ می دهد، بنابراین مشکالت محیط کسب و 
کار رخ می دهد و با تداوم 20 ساله تورم مزمن، دولت کال کار 
خود را به درگیری با بنگاههای اقتصادی معطوف می کند و 

در نهایت، به کاهش سرمایه گذاری تن می دهد.
وی اظهار داشــت: برای برون رفت از شــرایط موجود نیاز به 
شکل گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه حل های ممکن 
اســت؛ این در شرایطی اســت که اقتصاد مقاومتی، محتوای 
مورد نیاز را برای طراحی راهکارها و ســازوکارها را دارد، اما 
باید این راه حل ها چکش کاری شــده و اراده سیاسی بر آن 
حاکم شود تا پیاده سازی گردد؛ بنابراین اگر بخواهیم به شکل 
درســتی حرکت کنیم، نیازمند آن هستیم که نظام مالیاتی 
کشور را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، پس اگر به این نتیجه 
رسیده ایم که بودجه ورودی ساز و کارهای مخرب در اقتصاد 
ایران است، باید قاعده مند کردن سیاستها را در اقتصاد پیاده 
سازی کرد و مدیریت درآمدهای نفتی را نیز صورت داد، یعنی 

باید صندوق توسعه ملی به لحاظ کارکرد باید تغییر کند.
نیلی با بیان اینکه باید در خصوص سیاستهای پولی، ارزی و 
مالی تجدیدنظرهایی صورت گیرد، گفت: در مورد اینکه بنگاه 
مرکز رشد است و در بخش های مختلف اقتصاد متجلی شده، 
باید بررســی الزم را صورت داد؛ ضمن اینکه در بازار انرژی و 
سیاستهای تجاری و برون گرایی و در نظام حقوقی و محیط 
کسب و کار باید بازنگری صورت داد.پس برای اینکه بتوانیم 
به راه حل برسیم، قطعات پازل را در کنار هم چید.وی با بیان 
اینکه باید عوامل مخرب رشــد را رفع کرده و عوامل تضعیف 
کننده رشــد را هم بهبود بخشــیم، گفت: نقش بخش های 
اقتصادی در تحقق رشــد باال برای اقتصاد ایران را نیز نباید 
نادیده گرفت؛ مساله توزیع و بازتوزیع درامدها را نیز باید مورد 
توجه قرار داد تا خانوارها از رشد حاصل شده بهره مند شوند.
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»وقت حمایت از روحاني است«

* سعید شفیعیان

معموال اطرافیان ادمها چند دسته اند. پایدارترین 
و  بررسي  و  تحقیق  با  که  هستند  کساني  انها 
شناخت قبلي و قلبي حمایت کرده و چون این 
طرفداري باطني و عمیق است به راحتي از اطراف 

کسي که او را لیدر خود نموده اند دست بر نمیدارندشما به حامیان 
پیامبران و امامان و در درجه اي پایین تر به طرفداران رهبران انقالبي 
دنیا و حتي به طرفداران همین فوتبال که ممکن است با یک وجب 
اختالف توپ گل شود یا به تیر بخورد و برگردد نگاه کنید کساني که 
شناختشان عمیق و بقولي با دل و عقل پیمان بسته اند تا اخر مي 
ایستند و از راهي که انتخاب کرده اند دست برنمیدارند مگر انکه با 
مقایسه راه و یا راههاي پیشنهادي جایگزین واقعا به این نتیجه برسند 
که راهي که کنار گذاشته و لیدر تفکري که انها انتخاب نکرده اند 
اگر بود میتوانست انها را زودتر به اهداف خودشان برساند و جامعه 
اي که انها نمایندگي رسمي یا غیر رسمي انرا بعهده دارند کام رواتر 
میشد. در نظر داشته باشیم که ما به هیچ وجه در سال92 و با ضریب 
شدت کمتر در سال9۶ اصال در وضعیت خوبي نبودیم و در این 
اوضاع با توجه به کاندیداهاي داراي شانس برنده شدن انتخاب ما 
فقط محدود به دو طرز تفکر بود که اتفاقا خیلي هم با هم اختالف 
و تناقض داشتند ایا به نظر کساني که این روزها ساز تنها گذاشتن 
اردیبهشت  در29  انتخابشان  اگر  میکنند  کوک  مرتب  را  روحاني 
کاندید رقیب بود اوضاع مملکت بهتر از این بود مشکل فعلي کشور 
در حال حاضر اقتصادي است و سیاست خارجي که انهم مستقیما بر 
اقتصاد کشور تاثیر میگذارد. ایا به نظر شما اگر رقیب اصلي االن حاکم 
ساختمان پاستور بود اوضاع بهتر از این بود؟ رقیبي که شاه بیت طرح 
اقتصادیش افزایش یارانه ها و سیاست اصلي خارجي او سرشاخ شدن 
با امریکا و اروپا بود ایا میتوانست بهتر از این عمل کند سیاست هایي 
مرگ افریني که اتفاقا با همه درست عمل کردن دولت روحاني االن 
بزرگترین مشکالت دولت هستند پس اگر با شناخت کافي و دل 
و عقل روي برگ راي انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري »حسن 
روحاني نوشته اید هنوز براي ابراز ندامت  زود است و اگربا تحلیل 
خودتان به گزینه تنها گذاشتن روحاني رسیده اید کمي انصاف داشته 
باشید و اخر اینکه اگر با تایید امثال سیدحسن خمیني دوباره به 
اعتدال راي داده اید حداقل منتظر اعالم کوچکترین سیگنال منفي 

از طرف انها باشید.شب به خیر پایان.  

نفوذ در برخی دستگاه ها در ماجرای موسسات 
مالی غیرمجاز

یک عضو شورای پول و اعتبار گفت که در ماجرای موسسات مالی 
غیرمجاز ارتباطات عجیب و غریبی برقرار شد که با ورود مسئوالن 

عالی رتبه آن ارتباطات قطع شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا تابش اظهار کرد: موضوع 
موسسات مالی و اعتباری واقعا مسئله بغرنج و پیچیده ای بود. یک 
عده در این ماجرا کالهبرداری کردند و وعده های غیرقابل تحقق 
دادند، ارتباطات عجیب و غریب برقرار کردند و در برخی دستگاه ها و 
برخی نهادها و بیوت برخی علما نفوذ کردند. البته با ورود رهبری و 
سران قوا آن ارتباطات قطع شد ولی هنوز هم چسبندگی هایی دارند 
و فعل و انفعالتی انجام می دهند تا در روند حل مسئله کارشکنی 

کنند.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر حل مشکل 9۸ درصد 
سپرده گذاران، تصریح کرد: البته دو درصدی که هنوز مشکالتشان 
حل نشده، حدود ۳0 درصد از سرمایه را در اختیار داشتند که ما 

مدافع حقوق آنها هم هستیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از این معضل 
به خصوص درباره سپرده  های زیر 200 میلیون تومان به صورت 
نسبی حل شده اما رضایت کامل مردم جلب نشده و سود سپرده 
های مردم هنوز نسبت به تورم هم پرداخت نشده است. همانطور که 
رئیس جمهور گفت این موضوع به بعد از شناسایی امالک موکول 
شده است. هنوز امالک و مستغالتی که صندوق فرشتگان داشته به 
کاسپین تحویل نشده البته صورتش را داده اند اما ارزیابی اش درست 

نیست و تحویل نشده است.

 تاکید آمریکا بر رویکرد دیپلماسی برای 
مواجهه با ایران

 وزیر دفاع آمریکا یک روز پس از جوسازی های سفیر این کشور در 
سازمان ملل علیه کشورمان گفت که نیازی به یک موضع نظامی 

شدید علیه ایران نمی بیند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا، گفت 

که نیازی به موضع نظامی شدیدتر در قبال ایران نمی بیند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه در یک 
پایگاه نظامی در واشنگتن باقیمانده های یک موشک و یک پهپاد را 
به نمایش گذاشت و مدعی شد که این تسلیحات ساخت ایران بوده 
که به دست حوثی های یمن رسیده است و آنها آن را علیه عربستان 

سعودی استفاده کرده اند. 
متیس در پاسخ به این سوال که آیا این شواهد می تواند دلیلی برای 
پاسخ نظامی آمریکا باشد، گفت: پاسخ نظامی خیر؛ به همین دلیل 

بود که سفیر هیلی درآنجا بود و ژنرال های ما حضور نداشتند.
وی افزود: این یک تالش دیپلماتیک برای فاش کردن مقاصد ایران 

برای دنیا است.

انتقاد اکبریان از وجود پرسنل 
مازاد دولت

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس 
مازاد  پرسنل  وجود  که  گفت  اسالمی  شورای 
در وزارتخانه ها، ادارات و آموزش و پرورش باعث 
شده بیش از 9۵ درصد از بودجه صرف حقوق 

و دستمزد شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عزیز اکبریان 
در مراسم آغاز تولید دو محصول جدید ایران 
خودرو با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به صنعت 
خودروسازی، اظهار کرد: در زمان بحران جهانی 
دو  به  آمریکا  خزانه داری  وزارت  اقتصادی، 
خودروسازی فورد و جنرال موتورز ۱۴ میلیارد 
دالر کمک بالعوض کرد در حالی که این دو 
در  این  هستند،  خصوصی  صددرصد  شرکت 
حالی است که سایپا و ایران خودرو در کشور 

ما خصوصی نیستند.
وی اضافه کرد: در آن زمان با رییس جمهور وقت 
صحبت کردیم و قرار شد هزار میلیارد تومان وام 
به این دو خودروسازی بدهند که بعد این مبلغ 
در دولت به ۵00 میلیون تومان کاهش یافت اما 

نهایتا هیچ پولی پرداخت نشد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: قطعه سازها در کشور ما در 
اوج مظلومیت و با کمترین امکانات و مشکالت 
بسیار زیاد مشغول فعالیت هستند و اگر توجه 
الزم به آنها نشود نمی توانند فعالیت شان را ادامه 
دهند. ما زمانی کارخانه ای اطراف تهران داشتیم 
که ۴۵00 کارگر داشت اما اکنون فقط نگهبان 

دارد زیرا نتوانستند دستگاه ها را به روز کنند.
در  اشتغال  باعث شده  آنچه  کرد:  تصریح  وی 
کشور نتواند رونق پیدا کند این است که دولت 
چهار برابر نیازش پرسنل دارد. ما در وزارتخانه ها، 
ادارات و آموزش و پرورش نیروی مازاد داریم و 
همین باعث شده بیش از 9۵ درصد از بودجه 
میان  این  در  شود.  دستمزد  و  حقوق  صرف 

بهترین راه، حمایت از بخش خصوصی است.
اکبریان اصالح سیستم بانکی و مبارزه با قاچاق 
را راهکار رونق تولید عنوان و خاطرنشان کرد: 
داشته  نظام وجود  در  باید عزم همگانی  البته 
به رهبری منتقل  را  قوا مسائل  باشد و سران 
کنند. ما هر اراده ای در بحث هسته ای، جنگ 
و ریشه کنی تروریسم در منطقه داشتیم موفق 
حل  برای  اراده ای  نیازمند  هم  اینجا  و  شدیم 
صنایع  کمیسیون  رییس  هستیم.  مشکالت 
همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و 
اضافه کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه برای 
حمایت از این مجموعه ها عزم کافی ندارند. ما 
باید کمک کنیم این مجموعه های تولیدی مثل 
ایران خوردو و سایپا که برای کشور باعث افتخار 
بر مشکالت  آنها می توانیم  با وجود  و  هستند 

تحریم غلبه کنیم رونق پیدا کنند.

ورود پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس 
از مرز شلمچه به کشور

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: فردا پیکر مطهر ۵۵ شهید 
دفاع مقدس از مرز شلمچه وارد کشور می شود.

سید  سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مشترک  نشست  به  اشاره  با  زاده  محمدباقر 
وزیر  معاون  الفریجی  قاسم  حازم  سرلشکر  با 
نشست  در  کرد:  اظهار  عراق  جمهوری  دفاع 
فنی دو جانبه در مرز خسروی، جلسه خوبی 
را با دوستان عراقی برای ارائه راه های تقویت و 
تداوم عملیات جستجوی پیکرهای مطهر شهدا 

داشتیم.
وی افزود: قرار بر این شد که عملیات تفحص 
با دقت بیشتری در محورهای غرب و جنوب 
عراق انجام گرفته و همچنین این عملیات در 
شلمچه،  اروند،  مناطق  جمله  از  عراق  جنوب 
تقویت  با  باید  زبیدات  و  دجله  شرق  مجنون، 
دستگاه های مهندسی سرعت بیشتری بگیرد. 
عملیات جستجوی شهدا در کردستان عراق به 
خاطر انسداد مرز و شرایط خاصی که در اقلیم 
تا  و  کردستان حاکم است تعطیل شده است 
اعالم آمادگی از جانب دولت مرکزی عراق این 

عملیات متوقف است.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد: هماهنگی 
آذرماه  با 27  فردا  شد  قرار  و  شد  انجام  الزم 
پیکرهای مطهر ۵۵ شهید دوران دفاع مقدس از 
مرز شلمچه وارد میهن اسالمی شوند. جزئیات 

این برنامه متعاقباً اعالم خواهد شد.

یادداشتخبر

امروز تبدیل به  به گفته جهانگیری بیکاری 
یک ابرچالش شده است اینکه گفته می شود 
در هر یک از خانواده ها سه بیکار داریم این 
طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر 
است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است، 
بلکه امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی 

ارشد و دکترا هستند.
اسحاق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانگیری که دیروز در همایش اقتصاد ایران 
شرکت کرده بود، گفت: چالش هایی که امروز 
عنوان  به  که  است  ایران  اقتصاد  روی  پیش 
ابرچالش ها نیز شناسایی می شود، در اندازه 
ملی و جهانی، ابعاد وسیع به خود گرفته و به 
هم تنیده شده اند؛ به نحوی که یکی از این ها 
شود،  حل  آنها  مشکل  تا  شوند  هدفگذاری 

امکان پذیر نیست.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: هیچ کدام 
از این چالش ها صرفا به حوزه اقتصاد مرتبط 
تمامی  رو،  پیش  های  بلکه چالش  نیستند، 
موضوعات کشور رادرگیر کرده است؛ این در 
حالی است که برخی از این چالش ها قدیمی 

هستند.
وی تصریح کرد: تورم یکی از مشکالت پیش 
روی اقتصاد کشور است که اتفاقا بسیار قدیمی 
است و باید با ابعاد خود به آن پرداخت، به 
این معنا که چالش هایی نظیر آب، دیگر یک 
موضوع ساده نیست که در حوزه دو وزارتخانه 
نیرو و کشاورزی باشد، بلکه نهادهای امنیتی 
و وزارت کشور نیز درگیر آن هستند، این در 
حالی است که محیط زیست دیگر یک موضوع 
فانتزی نیست؛ بلکه تاالبهایی در سراسر کشور 
خشک شده اند که تبدیل به تهدیدکننده های 

حیات شده اند.

به گفته جهانگیری، بیکاری امروز تبدیل به 
یک ابرچالش شده است اینکه گفته می شود 
در هر یک از خانواده ها سه بیکار داریم این 
طور نیست، بلکه تعداد بیکاران ۳ میلیون نفر 
است که نوع آنها البته متفاوت از قبل است و 
امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی ارشد 

و دکترا هستند.
وی اظهار  کرد: محدودیت های نظام تامین 
مالی کشور نیز یکی دیگر از چالش ها است 
که در این رابطه مشکالت نظام بانکی نیز به 
صورت خیلی پیچیده شده؛ البته نمی توانیم 
برخی از مسائل و مشکالت بانکهای کشور را 

باز کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: 
بهره وری همواره یکی از چالش های اقتصاد 
ایران بوده است و هر سال بر اساس معلومات 
از  یکی  و  زنیم  می  حرف  یکسری  خود، 

مجهوالت خود را هم نسبت به گذشته برطرف 
نکرده ایم، یعنی چالش ها به قوت خود باقی 
است و معلومات در دوران مختلف تکرار شده 

است.
و  هماهنگی  نباید  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
همگرایی اقتصادی و سیاسی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی را از دست داد، گفت: برنامه جامعی 
که اهداف کمی مشخص و قابل اندازه گیری 
داشته باشد، نتوانسته ایم حاکم کنیم، این در 
حالی است که برنامه ششم توسعه وضعیت 
خاصی داریم. اکنون این چالش ها پیش روی 

سیاستهای اقتصادی قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: در حوزه سیاستگذاری ها، 
نبود دیدگاه علمی سبب شده است که این 
سیاستهای نادرست نقد نشده است، این در 
حالی است که هر سیاستی که نقد شده به 
است  داده شده  نسبت  سیاسی  دیدگاههای 

و فارغ از دیدگاههای سیاسی، این تحلیل ها 
مورد توجه قرار نگرفته است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تحلیل 
است،  نشده  داده  سیاستها  به  راجع  علمی 
گفت: سیاستهای اشتغال زودبازده و ضربتی 
و همچنین خرج کردن منابع برای اشتغالزایی 
همواره به کار گرفته شده ولی هیچگاه نقد 
است  درحالی  این  است؛  نشده  کارشناسی 
که در مورد ارز، هنوز برخورد علمی صورت 
تکرار شده  اشتباهات  و مجدد  است  نگرفته 
است که باید نهادهای پژوهشی نقش خود را 

ایفا کنند.
وی افزود: نهادهای پژوهشی باید بر سر مسائل 
اساسی کشور تالش کنند تا نظرات واحد و 
مشترکی اعمال شود؛ تا همگرایی الزم ایجاد 
شود؛ ضمن اینکه درک مشترکی از شرایط 
موجود اقتصادی را هم به دست آورند. به این 
شرایط  دهنده  تشکیل  های  مولفه  که  معنا 
اقتصادی ایران نیز باید سنجیده شود تا بتوان 

راهکارها را مورد توافق قرار داد.
زمینه  این  در  دنیا  گفت:  جهانگیری 
الزاما  و  است  داشته  زیادی  دستاوردهای 
صنعتی  پیشرفته  کشورهای  دنیا  از  منظور 
نیست؛ بلکه باید به سایر کشورها و خطاها و 
توفیق های آنها اشاره کرد. این در حالی است 
که اکنون جوانان تحصیلکرده امروز در اختیار 
کشور هستند و باید با رویکرد علمی به مسائل 
پیش روی کشور برخورد کرد. البته انباشت 

مطالعات باید در جایی شکل گیرد.
وی اظهار کرد: برخی مطالعات را همانند یک 
میراث می دانند و آن را در اختیار دیگری قرار 
نمی دهند، در حالیکه باید این مطالعات را در 

اختیار دیگران قرار داد.

جهانگیری تاکید کرد:

"بیکاری"  ابرچالش کشور

آگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره 96/97/40      
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان در نظر دارد مناقصه احداث شبکه روشنایی حد فاصل مهدی آباد –ارازگل  را 
به شماره 96/97/40 را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
تا ارسال دعوتنامه از طریق  درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در 

سامانه میباشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد.
-مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 14:00:00 تاریخ 1396/10/03

-مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه :ساعت 00 :13:00تاریخ 1396/10/13
تاریخ بازگشایی:روز پنج شنبه مورخ 1396/10/14 ساعت 9 صبح

-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: گرگان –میدان بسیج –سایت اداری – مقابل ضلع شرقی استانداری –کد پستی 37141-49189 تلفن 32480014
-اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد.

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737و85193768
-جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید

-براورد انجام کار 13.602.942.740 ریال                                           مبلغ تضمین ارجاع کار:680.147.137 ریال
http://iets.mporg.ir آدرس سایت مناقصات و مزایدات

www.setadiran.ir    )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان -دبیرخانه کمیسیون معامالت 

شناسه آگهی:118284

 نوبت دوم

 استان گلستان استان گلستان

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

آقایان امیرفرضی و حسن رحیمی فرزند کاکاعبداله و کریم درخواست رسیدگی به قولنامه 
عادی خود را از پالک فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
قلعه جوانرود که از آقای عباس محمودی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه 9۵-۸7 و ۸9  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 922-۱۳9۶۶0۳۱۶00700092۶  مورخ ۱0 
/  ۸ / ۱۳9۶  حکم بصدور سند مالکیت هر یک سه دانگ مشاع یک بابخانه و دکان به 
مساحت 97/۱0 مترمربع بنام آقایان امیر فرضی و حسن رحیمی صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقایان رستم بیگ وکیلی و امین رستمی و غیره می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت  به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقایان امیر فرضی و حسن رحیمی  

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار اول  ۱۱ /  9  /  ۱۳9۶ تاریخ انتشار دوم  2۶ /  9  /  ۱۳9۶

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

  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 شماره۱۳9۶۶0۳۳۱0۱000۴9۶۵ مورخ ۱۳9۶/۸/22هیات 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 خانم 
سکینه معزی خصوصی فرزند رحیم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱92 
مترمربع مفروز و مجزی شده از۱2۵9 فرعی از۱۶۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری 
از مالک رسمی جمعه یونسی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 ۱۸۸0
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/9/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱0/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

رایزنی وزیر خارجه فرانسه در واشنگتن 
درباره ایران

 اصل برائت و رافت؛ سنگ بنای
 نظام قضایی

است  قرار  که  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
با  دیدار  در  کند  سفر  آمریکا  به  زودی  به 
مقامات این کشور درباره برنامه جامع اقدام 

مشترک)برجام( نیز گفت وگو خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه فرانسه با اعالم این خبر 
گفت که  ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه 
این کشور قرار است فردا به واشنگتن سفر 
کند تا درباره مسائل مختلف از جمله منطقه 

خاورمیانه و ایران گفت وگو کند.
در  فرانسه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
برای  ما  تعهد  بر  لودریان  گفت:  باره  این 
از سوی  که  همانگونه  برجام  کامل  اجرای 
تمام طرفها مورد توافق قرار گرفته، تاکید 
خواهد کرد و به عالوه درباره نارضایتی ما از 
فعالیت های ایران در منطقه و نگرانی هایمان 
در خصوص ادامه برنامه موشکی بالستیک 

ایران رایزنی خواهد کرد.
آیا  اینکه  بر  به سوالی مبنی  وی در پاسخ 
ایجاد یک  برای  از پیشنهاد آمریکا  فرانسه 
ایران  راندن  عقب  برای  بین المللی  ائتالف 
ما  رویکرد  کرد:  اظهار  کند،  می  حمایت 

مشخص است. ما متعهد به اجرای موشکافانه 
برجام هستیم اما مسائل دیگر باید به طور 
جداگانه در چارچوب رایزنی دقیق با مقامات 
سازنده  امیدواریم  که  رسیدگی شود  ایران 
باشد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه 
افزود: ما نگران فعالیت های ایران در منطقه 
بالستیک  موشکی  برنامه  فعالیت  ادامه  و 
این کشور هستیم. رئیس جمهور مکرون و 
وزیر امور خارجه  این را چندین بار مطرح 
کرده اند. در چنین شرایطی است که لودریان 
در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد 
رویکرد ما این است که با همه در منطقه 
صحبت کنیم. هدف ما کاهش تنش ها برای 

حل بحران ها است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: اصل برائت 
و رافت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر 

آموزه های دین حنیف اسالم است.
به گزارش زمان به نقل ازدبیرخانه شوراي 
در  در  شمخاني  علي  ملي،  امنیت  عالي 
حقوق  موازین  انعکاس  تخصصي  نشست 
بشري ایران که دیروز در مجتمع فرهنگي 
شهید بهشتي قوه قضاییه برگزار شد، که با 
حضور دادستان تهران و معاونان دادستاني، 
و شهرستان  تهران  دادسراهاي  سرپرستان 
هاي تابعه برگزار شد اظهار داشت: رعایت 
تعیین  در  کیفري  دادرسي  آیین  دقیق 
تکلیف پرونده هاي مختلف و دقت در صدور 
قانوني  دالیل  به  توجه  و  مختلف  قرارهاي 
براي بازداشت، از ضرورت هاي کیفي سازي 

نظام رسیدگي قضایي در کشور است.
دبیر شوراي عالي امنیت ملي توجه جمهوري 
اسالمي ایران به حقوق بشر را ناشي از اصول 
اساسي  قانون  الزامات  و  اساسي  تکالیف  و 
با  سلطه  نظام  اگرچه  افزود:  و  کرد  عنوان 
فضاسازي هاي مغرضانه و سیاسي به دنبال 
به چالش کشیدن جمهوري اسالمي به بهانه 

این موضوع  هاي حقوق بشري است، ولي 
نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن 

نقاط ضعف احتمالي باشد.
را  امروز کشور  تهدید  ترین  شمخاني مهم 
در  نظام  کارآمدي  به  مردم  اعتماد  کاهش 
ابعاد مختلف دانست و اظهار داشت: گفتار 
بخش  در  نظام  کارگزاران  صادقانه  رفتار  و 
هاي اجرایي، قضایي و تقنیني شاخص اصلي 
حفظ و بسط کارآمدي نظام در ذهن جامعه 
است.  وي با اشاره به ضرورت مبارزه بدون 
عامل  ترین  مهم  عنوان  به  فساد  با  تنازل 
کاهش اعتماد جامعه به کارآمدي نظام افزود: 
رسانه ها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در 
سایه مصونیت قضایي تام، به اطالع رساني 
هر  در  شده  اثبات  فساد  مورد  در  دقیق 

سطحي اقدام کنند.
شمخاني با تاکید بر ضرورت تبیین بهنگام و 
جامع ظرفیت هاي قانوني حقوق بشري در 
ایران گفت: ضمن آنکه نباید اجازه بدهیم که 
موضوعات قضایي ما به مسأله امنیت ملي 
تا سردمدار  کنیم  باید تالش  تبدیل شود، 

حقوق بشر اسالمي در جهان شویم.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک: غرب آسیا باتهدید فروپاشی از درون روبروست
گفت:  استراتژیک  بررسی های  مرکز  رییس 
غرب آسیا با تهدید فروپاشی از درون در آینده 
ای نزدیک روبرو است مگر آن که راه حلی پیدا 
شود که حکومت ها، مرزها و جوامع را یکبار 

دیگر مستقر و پابرجا کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حسام الدین 
غرب  در  منطقه ای  سمینار»امنیت  در  آشنا 
گفت:  نوظهور«  روندهای  و  چالش ها  آسیا؛ 
درست  بیستم  قرن  سرآغاز  در  حکمرانی 
مانند سده های قبل ، از اصول ساده سرکوب 
مخالفان توسط حاکمان و به زنجیر کشیدن 
امروز  کرد؛  می  پیروی  اقویا  توسط  ضعفا 
برخالف سده های قبل، دوران حکمرانی های 

ساده به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: پیشرفت در فناوری ارتباطات 
یکدیگر  با  پیوند  به  را  بیشتری  انسان های 

فرا می خواند، فلسفه حقوق رعایا را دعوت 
می کند تا به شهروندانی صاحب رای و قدرت 

و البته مسئولیت تبدیل شوند.
آشنا افزود: توزیع عادالنه تر ثروت در جهان، 
مردم و کشورها را تا حدی به دانش و قدرت 
سیاسی  خودآگاهی  و  است  کرده  مجهز 
با  این دستاوردها  خواستار پیوند دادن همه 
کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت، امنیت 

و بهروزی برای همه ملت هاست.
ریاست  استراتژیک  بررسی های  رییس مرکز 
جمهوری گفت: منطقه غرب آسیا و شمال 
آفریقا )وانا: WANA( حداقل در یک دهه 
جان  بهای  به  را  دردناکی  تجربیات  گذشته 
احتماال  و  سرگذاشته  پشت  نفر  ها  میلیون 
تجربه های به مراتب بدتری را انتظار می کشد. 
وی خیزش افراط گرایی، تضعیف مردم ساالری 

از  بسیاری  مبتالبه  را  ملی  هویت  بحران  و 
افزود:  و  کرد  عنوان  منطقه  این  کشورهای 
افزایش نامتعادل جمعیت، نگرانی هایی را در 
خصوص توانایی دولت های ناکارآمد در پیشبرد 
توزیع عادالنه ثروت، گشودگی فضای سیاسی 

و تامین رفاه اجتماعی تحمیل می کند. 
آشنا خاطرنشان کرد: مشروعیت بسیاری از 
حکومت های این منطقه به طرز بی سابقه ای 
کاهش یافته است. عالوه بر این فضای مجازی 
گیری  جهت  در  کننده ای  تعیین  نقش 
ایفا  متوسط  طبقه  و  جوانان  قشر  انتظارات 

می کند.
استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق در بخش 
دیگر از سخنان خود گفت: منطقه غرب آسیا 
و شمال آفریقا پیشتاز رشد مصرف کنندگان 

شبکه های اجتماعی در جهان هستند. 

های  دسترسی  توسعه  با  کرد:  اضافه  وی 
متنوع  ارتباطی  مسیرهای  به  مخاطبان 
فرآیندهای  اجتماعی،  شبکه سازی های  در 
ارتباطی یک سویه تبلیغات سیاسی دولت ها 
از دست  تاثیرگذاری گسترده خود را  امکان 
اینکه شبکه سازی  بیان  با  آشنا  است.  داده 
اجتماعی قدرتی به کاربران داده است که می 
توانند اطالعات را از طریق مسیرهای گوناگون 
به دست بیاورند و در برابر تبلیغات سیاسی 
پرحجم ایمن شوند، یاد آور شد: استفاده از 
قدرت تاثیرگذاری های مردم بر مردم به جای 
استفاده از قدرت تاثیرگذاری نظام سیاسی بر 
مردم در تبلیغات سیاسی، از نتایج مهم رشد 
این شبکه ها در منطقه بوده است. به گفته 
اقناع  قدرت  کاهش  به  موضوع  همین  آشنا 

دولت های منطقه منجر شده است. 
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دادنامه 
پرونده کالسه 9۵099۸2۸۸۳۳00۸۶7 شماره بایگانی   9۶0۸۶۴

با  از بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل  دادگاه پس 
استعانت از خداوند قادر و متعال مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای مهدی نیکو خصلت متواری، دایر بر سرقت مدارک و وجه قد و 
چک از آقای مهدی احمدی، دادگاه باتوجه به  ۱. شکایت بی شائبه شاکی 2. گزارش 
مرجع انتظامی عدم وجود دفاعیه از متهم در دادگاه انتساب بزه معنونه به متهم را محرز 
دانسته و نامبرده را مستندا به مواد ۶۶۱ و ۶۶7 قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده 
به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 7۴ ضربه شالق و رد اموال منرج در کیفر خواست در 
صورت وجود عین و رد مثل یا قیمت در صورت نبود آن محکوم و اعالم می دارد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی  در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

خواهد بود. م/الف ۱7۱۱
میثم محمدی خانا پشتانی- رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

دادنامه 
پرونده کالسه 9۵099۸2929۵0۱۸22    شماره بایگانی:9۵2۱۱7 

شاکی: آقای عسگر وکیلی فرزند عین اله به نشانی تهران-  م المپیک ک 2۸ پ ۱۱ 
متهم: آقای رسول باقر پور میخوری فرزند حسن  به نشانی چهاردانگه خ خزایی خ 

مدرس گاراژ شرکا 
اتهام: جعل 

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرارگرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با 
بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای 

می نماید: 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای رسول باقر پور فرزند حسن که به لحاظ عدم دسترسی فاقد قرار 
تامین کیفری می باشد دائر به کالهبرداری  از طریق ارائه چک مجعول ) چک های 
صادرات  بانک   ۶۵2۴۳2-2۸۵۳۴7-2۸۵۳۴۶-2۳۳220-۶۵2۸۵۴-۶۵2۴۳2 شماره 
ایران ) به مبلغ ۱2۴/000/000( تومان موضوع شکایت آقای اصغر وکیلی شاکی توضیح 
داده است مشتکی عنه از بنده نئوپان خریدند و بابت پول آن شش فقره چک دادند قبل 
از سر رسید چک آمدند و گفتند چک ها واقعی نیست و از من گرفتند و یک دست 
خط دادند و گفتند پول شمارا پرداخت می کنم و متواری شده است از توجه به جامع 
محتویات اوراق پرونده ؛ شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی ، مستندات پیوست 
شکایت تقدیمی، متواری بودن و عدم حضور متهم در جلسات دادگاه و عدم دفاع از بزه 
انتسابی دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و با استناد به ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری نامبرده را به تحمل سه 
سال حبس و رد اصل مال به مبلغ ۱2۴/000/000 تومان در حق شاکی و پرداخت جزای 
نقدی به همان میزان مبلغ در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می دارد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه وپس از 
انقضای مهلت مذکورظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان 

تهران می باشد.م/الف ۱7۱0
علی اکبر میرزا خانی - رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سواری زانتیا SXمدل ۸7با شماره شهربانی 22۸د77ایران ۸2 
با شماره موتور 00۳۴0۴۸و شماره شاسی S۱۵۱22۸7۱7۱۴۸۵ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده کالس ۳/۳۱0/9۶ وقت رسیدگی 9۶/۱0/۳0ساعت ۱0 خواهان فیض  اهلل آقابابایی 
شرمه فرزند شید اهلل وکالت علی شجاعی خوانده محمدرضا جعفرپور مجهول المکان خواسته 
مطالبه طلب خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق تصمیم شعبه ۳ حل اختالف دادگاه 
دادگستری جویبار واقع در خ امام جنب دادگستری نموده که در حال رسیدگی می باشد بنابر 
تقاضای خواهان مبنی و مسئول المکان بودن خوانده است دستور شورا و ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان 
آگهی خواهد شد و خوانده می بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و به تاریخ 9۶/۱0/۳0جهت رسیدگی در جلسه حاضر 

گردد در غیر این صورت شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود 
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

آگهی ابالغ
به طرفیت خوانده سید محمد  دادخواستی  پور  عابد  قاسم   وقت رسیدگی خواهان 
حسینی پور به خواسته تعدیل تقسیط محکوم به تقدیم  دادگاه های عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار ارجاع و به 
کالس های 9۶099۸۱9۸2700۵97ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۶/۱۱/۱ساعت 
۱۱:۳0تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و خواهان و تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
 مدیر دفتر  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار

مفقودی 
برگ سبز سواری سمند به رنگ سفید روغنی مدل 9۳ با شماره شهربانی 229ل۳۴ایران 2۸ 
با شماره موتور ۱۴7H0۱0۸۱7۵و شماره شاسی NAACR۱HE۴EF۵۸۴0۸۴بنام 

سهراب طاهری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ سفید شیری روغنی مدل ۸۳ 
به شماره موتور 009۶9۴27و شماره شاسی S۱۴۱22۸۳۳۵9977بنام سیما لطفی 

مرزناکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۶۱7/9۶ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
مصطفی حسینی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته احمد 
حسینی در تاریخ  ۱۳9۶/7/27 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

۱.بهیه نجیب زاده   زایچه : ۸۱۳- ۱۳۴۴    کد ملی  ۳2۳0۱۴0۳۵۴  همسر متوفی
2.حبیب حسینی  زایچه: ۳۸0- ۱۳۳۵   کد ملی  ۴9۵97۵۵۵9۸  فرزند متوفی 

۳.حسین حسینی  زایچه: ۴9۶- ۱۳۴۱  کد ملی ۴9۵97۵۶90۱  فرزند متوفی
۴.مصطفی حسینی  زایچه: ۶0۵-۱۳۴7   کد ملی ۴9۵97۵799۱  فرزند متوفی

۵.افراسیاب حسینی  زایچه: 7۳9۱-۱۳۴9  کد ملی ۳2۳00۶90۱۳  فرزند متوفی  
۶.عثمان حسینی  زایچه: 7۳92-۱۳۵0  کد ملی  ۳2۳00۶902۱  فرزند متوفی

7.یوسف حسینی  زایچه: ۵۵۶-۱۳۶2  کد ملی  ۴9۵9907۵7۶  فرزند متوفی
۸.حمزه حسینی  زایچه: ۱۳7۳   کد ملی  ۴9۵0۱۱79۶۳  فرزند متوفی

9.غنچه حسینی  زایچه:۳۸۱-۱۳۳۸  کد ملی  ۴9۵97۵۵۶2۸  فرزند متوفی
۱0.گالویژ حسینی  زایچه: ۱۳۵9  کد ملی  ۴9۵97۵۸۵97  فرزند متوفی

۱۱.کبری حسینی  زایچه: ۱۴۳۵-۱۳۶۵  کد ملی  ۴9۵99۵۴2۵۶  فرزند متوفی
۱2.بیان حسینی  زایچه: ۱۳۶9   کد ملی  ۴9۵00۴7۱۱۶  فرزند متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی 
یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبزبه نوع کامیونت ون سیستم نیسان تیپ 2۴00،نوع سوخت 
بنزینی وظرفیت ۳۸00کیلوگرم به رنگ آبی معمولی مدل ۱۳۸۱،شماره پالک۳۴-

2۵۱ج۱7به شماره موتور۱777۳۱و شماره شاسیC7۶92۴ به نام علی زارعی فرزند 
اسماعیل صادره ازامیدیه ،بشناسنامه ۴9۸۸،شماره ملی ۵2799۴0۵2۶مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :۴/۵۳0/9۶ شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: ستار محمدی فرزند:محمدرشید
خوانده: عادل ملکی  

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده عادل ملکی فوق تقدیم که 
به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳9۶/۱0/2۵ ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

  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 شماره۱۳9۶۶0۳۳۱0۱000۵72۵ 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 محمد حفیظی فرزند رضا به شماره 
شناسنامه 27 صادره از شهرری در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۶7/20مترمربع 
مفروز از پالک ۱9۵9 فرعی از۱۶۳ اصلی واقع درفردیس - خیابان قریشی - بعد از چهارراه 
خیام - کوچه قریشی - بن بست یاسمن - پالک ۶0۴ خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود عبداللهی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱909
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/9/2۶تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱0/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

دادنامه
کالسه پرونده: ۱2/9۶9/9۶         شماره دادنامه:9۶/9/7-۱2۱۵ 

خواهان: سید رضا حسنی ف سید عباسعلی بادرس: بابل – موزیرج ارشاد شهرک ازدگان 
ضلع شمالی مسجد پ ۴۳ منزل شخصی 

خوانده: حسن کریمی پور حمزه کالئی ف علی اصغر بادرس: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی سید رضا حسنی ف سید عباسعلی بطرفیت حسن 
کریمی پور حمزه کالئی ف علی اصغر بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 200/000/000 ریال 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده خواهان 
بدین شرح بیان میدارد خوانده در تاریخ 9۶/۴/۱۵-۳0۱2۴۱و 9۶/۴/۵-۴90۴۶0 بعهده 
بانک ملی صادر نموده که در تاریخ سررسید به ایشان مراجعه نموده که منجر به گواهی 
عدم پرداخت گردید که فتوکپی مستندات ضمیمه سابقه می باشد. در قبال دعوی 
خواهان، خوانده با وصف ابالغ قانونی به عمل امده در شورا حضور ندارد و الیحه ای 
اوراق و محتویات پرونده  با عنایت به جمیع  ارائه ننموده است فلذا  اقامه و  به شورا 
خصوصا اصل استناد خواهان خواسته خواهان ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد 
۱9۸و۵۱9و۵22و۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 
200/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ ۳/۵۸0/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 9۶/۶/29 لغایت تاریخ وصول محکوم به وفق نرخ 
تعیینی از سوی بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی می باشد و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد و 
پس از انقضاء تاریخ اعالم شده ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای 

عمومی شهرستان بابل میباشد.
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل – حسین مهاجری

اجراییه
مشخصات محکوم له: بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با مدیریت آقای مرادی 

به نشانی ساری بانک ملت سرپرستی استان مازندران
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم : ۱- محمد حسین اصغر تبار لنگوری فرزند 

قربانعلی به نشانی: مازندران بابل پشت ارامگاه معتمدی روستای انگور
2- رستم محمدی رمی فرزند محمد حسن به نشانی: شهرستان بابل  - مازندران بابل 

جاده کمانکال روستای رمنت جنب فضای سبز دین منزل شعبان محمدی
۳- سید جمال میرداداش کاری فرزند سید حسین به نشانی: مازندران – بابلسر پیچ 
میرداداشی  فروشی  مغازه شالی  نوین  و موکت  و فرش  بانک صادرات  قریشی جنب 

***09۱۱۱۱2۳۳9***
۴-جواد علی پور فرزند نقی به نشانی: مازندران – بابل کمربندی شرقی گلستان ۳ ک 

رضوانی
۵- مرتضی حسینی سنگچی فرزند سید ابراهیم به نشانی: مازندران – بابل شهرک 

طالقانی جنب نانوایی سنگکی 
مشخصات نماینده یا مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 

سیده فاطمه پاکنهاد فرزند سید جالل الدین به نشانی: مازندران – بابل – بابل – جاده 
قائمشهر خ اسالم روبروی مدرسه ابتدایی اسالم آباد وکیل بانک ملت مدیریت شعب 

استان مازندران با مدیریت آقای مرادی
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵۱009۱۱۱0۶0۱02۱ 
پرداخت  به  متضامنا  خواندگان   9۵0997۱۱۱0۶007۵9 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
22۳۶00۳۵ریال بعنوان اصل خواسته و 7۳۶0000 ریال هزینه دادرسی و ۸0۴9۶02 
ریال حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید.اجرای احکام مکلف است خسارت 
بدهی  مانده  اصل  نسبت  به  درصد   ۱۸ بماخذ   9۵/2/۱2 تاریخ  از  را  تادیه  تاخیر 
9۱۱099۸۱ ریال به ماخذ روزانه به مبلغ 9۴۳20 ریال لغایت وصول محکوم به محاسبه 
و در حق محکوم له ایصال نماید رای صادره غیابی است در خصوص جمال میر داداشی 

حضوریست.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – احمد عباسی.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طالقان

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳9۶۶0۳۳۱0۱۳00070۵هیات  رای  برابر 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای کیوان عقبایی  فرزندمحمد 
بشماره شناسنامه ۳۶ صادره ازکرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 20۶/۶0مترمربع پالک ۳7۳9 فرعی از9۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
2۵۳۴ فرعی از اصلی مذکور واقع درجزینان خریداری از  مالک رسمی اقای شعبانعلی 

خشنودیان محرز گردیده است. 
قانون  موضوع  اول  9۶/۸/۶هیات  شماره۱۳9۶۶0۳۳۱0۱۳00070۴مورخ  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم ملک ناز عقبایی  
فرزندمحمد بشماره شناسنامه ۵2 صادره ازساوجبالغ در یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 2۳۸/20مترمربع پالک ۳7۳۸ فرعی از9۱ اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 2۵۳۴ فرعی از9۱ اصلی مذکور واقع درجزینان خریداری از  مالک رسمی اقای 

شعبانعلی خشنودیان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:۴۳9۳
رسول مالمیر رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۳9۶/9/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه ۱۳9۶/9/2۶

متن آگهی
آگهی ابالغ دادنامه از طریق روزنامه رسمی کثیراالنتشار طبق تبصره ماده۳02 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ۱-بهروز منافی پور فرزند حسن خواهان محسن 
علیزاده فرزند اسداهلل دادخواستی بخواسته مطالبه طلب وجه چک به شعبه دهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد که به شماره 9۶0۴7۸بایگانی ثبت گردیده پس 
از طی مراحل قانونی به موجب رای شماره 9۶0007۳0 حکم به محکومیت شما به 
پرداخت 2۵0/000/000ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان ومبلغ 7/۸20/0000 
ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل 7/200/000مرحله بدوی وخسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ۱۳9۵/09/۳0 تاریخ سر رسید چک صادرگردیده رای صادر غیابی وظرف 20 
روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در این شعبه وسپس ظرف 20روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد مراتب یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه اعتراض دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی رسمی با تعیین آدرس دقیق  
خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت قانونی حکم قطعی وقابل اجرا می 

باشد .
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرم آباد-
حمیدگوهری سراب 

کاهش انرژی مصرفی با تعویض 
تابلو برق ایستگاه پمپاژ شفت

از  شفت  آبفای  امور  مدیر  رشت:  منکویی- 
تعویض تابلو برق ایستگاه پمپاژ این شهرستان به 
منظور عملکرد بهینه و کاهش انرژی مصرفی خبر 
داد. فراز فرخ فر مدیر امور آبفای شفت با اشاره 
به لزوم برنامه ریزی و نگهداری پیشگیرانه در 
صنعت آب و فاضالب در راستای  عملکرد بهینه 
تأسیسات افزود: یک دستگاه تابلو برق ایستگاه 
پمپاژ تصفیه خانه آب شفت به دلیل عمر باال و 

فرسودگی اجزای مختلف تعویض شد.
وی در ادامه افزود: این تابلو متشکل از ۴ عدد 
تابلو سافت استارتر و یک عدد تابلو برق اینورتر 
جایگزین تابلو مثلثی شد که پس از قطع جریان 
برق، ضمن ذخیره سازی کامل مخازن نسبت به 
تعویض اقدام و تابلو برق جدید وارد مدار بهره 

برداری شد.  
           

اعالم برنامه های ستاد هفته 
پژوهش و فناوری اسالمشهر 

به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری، 
برنامه های ویژه این هفته جهت برگزاری هر چه 
مطلوب تر با هماهنگی و همکاری اعضای ستاد 

هفته پژوهش و فناوری شهرستان اعالم گردید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ 
هفته  های  برنامه  اسالمشهر،  اسالمی  ارشاد  و 
پژوهش و فناوری شامل: نواختن زنگ پژوهش به 
صورت نمادین و با حضور فرماندار محترم و روسای 
ادارات شهرستان در یکی از مدارس اسالمشهر 
و چهاردانگه، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش 
)تجلیل از پژوهشگران برتر(،  برگزاری کارگاههای 
آموزشی، برگزاری ۱۱ سخنرانی علمی با موضوعات 
مختلف، برگزاری نمایشگاه با موضوعات مختلف، 
برگزاری مسابقات مقاله نویسی ، برگزاری نمایشگاه 
ادارت  فرماندار و روسای  بازدید  دست سازه ها، 
از مراکز پژوهشی عصر انقالب، معرفی و تقدیر 
برگزاری  منطقه،  پژوهی  اقدام  برگزیدگان  از 
میزگردهای پژوهشی با موضوعات مختلف علمی، 
برگزاری نمایشگاه آثار و تالیفات معلمان و دانش 
آموزان، بیان اهمیت هفته پژوهش در خطبه های 
نماز جمعه توسط ائمه جماعات ، برگزاری نمایشگاه 
کتاب در میدان ولیعصر احمد آباد مستوفی ، تقدیر 
و  ای  منطقه  و  استانی  کشوری،  برگزیدگان  از 
مسابقات مقاله نویسی و پدافند غیر عامل، ایستگاه 
یاد یار مهربان، برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب 

وجلسات جمع خوانی کتاب می باشد.

خبر

کاهش خسارت در آب با توسعه و فن آوری 
GIS در اراک

 GIS داودی- اراک: رئیس کمیته برگزاری چهارمین کنفرانس ملی
گفت: توسعه فن آوری GIS به کاهش هزینه و خسارت در بخش 
آب کمک شایانی می کند و استان مرکزی به زودی در استفاده از 
این فن آوری در بخش آب از متوسط کشوری پیشی خواهد گرفت. 
مهندس عبدالرضا خلیلی در حاشیه آیین اختتامه چهارمین کنفرانس 
ملی کاربرد GIS در صنعت آب و برق اظهار داشت:مبحث فن آوری 
GIS در صنعت آب و برق بسیار مهم است و باید بیش از این مورد 
توجه قرار گیرد. وی عنوان کرد: امروز شاهد پیشرفت های مهمی در 
این عرصه هستیم و اقداماتی مانند برگزاری این قبیل کنفرانس ها که 
نتایج موثری در پی دارد روند پیشرفت را تسریع می بخشد. خلیلی 
ادامه داد: با توجه به اینکه تاسیسات آب و فاضالب در عمق زمین 
جاسازی شده است استفاده از نقشه های تهیه شده بر اساس فن آوری 
GIS بستر کاهش خسارت و هزینه را به همراه دارد و در کنار تسریع 
در عملکرد، حوادث مربوط به بخش آب و فاضالب را کاهش می دهد. 
وی گفت: به زودی ساختمان GIS در شرکت آب وفاضالب استان 
مرکزی افتتاح و این استان در بخش این فن آوری از متوسط کشوری 

پیشی خواهد گرفت.

ثبت نام جشنواره امتنان از کارگران، گروههاي 
کار و واحدهاي نمونه البرز

حسین فالح نژاد مدیر امور اجتماعي و رفاه استان البرز از ثبت نام 
کار  کارگران،گروههاي  از  امتنان  جشنواره  دوره  نهمین  و  بیست 
وواحدهاي نمونه ۱۳9۶ استان البرز  از تاریخ 2۵ آذرماه لغایت 2۵ 

دیماه سالجاري خبر داد.
به گزارش زمان؛ وي درخصوص این جشنواره اظهار داشت : جشنواره 
امتنان از کارگران،گروههاي کار و واحدهاي نمونه  استان که امسال 
از سوي وزارت متبوع بعنوان جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید  
نامگذاري  گردیده در راستای  تشویق و ترغیب جامعه بزرگ کار و 
تولید و به منظور شناسایی و معرفی  تالشگران  عرصه های مختلف  
تولید، صنعت، کشاورزی و خدماتی همه ساله طی فراخوانی برگزار 

مي شود.  
فالح نژاد ادامه داد: کلیه فعاالن عرصه کار، تالش استان اعم از کارگران، 
گروه های کار وواحدهاي نمونه  مخترع، مبتکر و خالق در واحدهای 
تولیدي و اقتصادی استان می توانند به منظور  شناساندن  خود  به  
جامعه  هدف  وشرکت در این جشنواره از  تاریخ  2۵ آذر ماه  لغایت  
2۵ دی ماه  به مدت یک ماه در سامانه  الکترونیکی  جشنواره به آدرس  

emtenan.mcls.gov.ir ثبت نام نمایند.
مدیر امور اجتماعي و رفاه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز 
با اشاره به اینکه ارایه کلیه مدارک خواسته شده در سامانه ثبت نام 
توسط ثبت نام کنندگان الزامی است افزود: کلیه موارد خواسته شده در 
سامانه ثبت نام جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای 
نمونه دارای امتیاز می باشد و ثبت نام کنندگان در صورت عدم ارایه 

مدارک خواسته شده امتیاز خود را از دست خواهند داد.

خبر

و  راهداری  مدیرکل  گلستان:  سلیمانی- 
حمل و نقل جاده ای گلستان با اشاره به شروع 
فصل زمستان و بروز بحران های طبیعی، گفت: 
از آنجایی که ساختار و وظیفه راهداری حفظ 
وضعیت و ارتقای ایمنی در عبور و مرور است؛ 
برای انجام وظیفه بهتر، این بخش به توجه ویژه 
تری از حیث تامین و تخصیص منابع پایدار نیاز 
دارد. مهدی میقانی در حاشیه مراسم آغاز به کار 
طرح راهداری زمستانی استان در گفت و گوی 
خبری با پایگاه اطالع رسانی اداره کل افزود: 
اگر به این بخش توجه ویژه تری نشود، یکی 
از چالش های در پیش رو؛ بحث ایمنی عبور و 

مرور خواهد بود.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵ ماه از انتزاع بخش 
راهداری از ادارات راه و شهرسازی و الحاق آن 
به ادارات کل حمل و نقل و پایانه ها و تشکیل 
نقل جاده  و  استانی«راهداری و حمل  ادارات 
اداری  عالی  شورای  مصوبه  موجب  به  ای« 

گذشته است، ادامه داد: در عین حال، پس از 
گذشت این مدت؛ اقدامات دو بخش راهداری 
بعنوان نگهدارنده سرمایه عظیم شبکه راهها و 
بخش حمل و نقل بعنوان بهره بردار این شبکه، 
با اقدامات اصالحی، تقریبا روی ریل اصلی خود 

افتاده است.
میقانی بر زحمات شبانه روزی فعالین بخش 

و  ادعا  بی  راهداران  و  ای  نقل جاده  و  حمل 
جامعه بزرگ رانندگان  بخش کاال، مسافر و بین 
الملل استان بویژه در ایام هفته حمل و نقل، 
رانندگان و راهداری، قدر نهاد و گفت: یکی از 
ماموریت های اصلی بخش راهداری، عملیات 
راهداری  زمستانی است که از نیمه دوم آذر 
برودت  بحرانی،  در شرایط  و  ماه شروع شده 

هوا و بارش ها، اقدام سریع و به موقع راهداران 
همیشه اهمیت فراوانی دارد.

این مقام مسوول در گلستان، فرسودگی ماشین 
آالت راهداری را، یکی از کمبودهای فراروی این 
بخش دانست و اظهارکرد: این در حالی است که 
به همت همکاران خوبم، توانسته ایم در سخت 
مشکالت  کمبودها،  وجود  با  و  شرایط  ترین 
را پشت سر گذاشته و از انجام بهینه وظیفه، 
سربلند بیرون بیاییم؛ که جای شکرگذاری دارد.

وی با بیان اینکه به شکر خدا توانسته ایم تا 
مشکل  با  و  آییم  فائق  مشکالت  بر  حدودی 
نباشیم،  روبرو  امسال  راهداری  برای  خاصی 
نقل جاده  و  راهداری و حمل  گفت: سازمان 
ای کشور برای تامین و تجهیز ناوگان راهداری 
استان ها، اقدامات تخصصی از قبیل تامین و 
تجهیز نمک پاش های مکانیزه، برفروب ها و 
غیره را در برنامه کاری خود قرار داده که در 

دست اقدام و تامین می باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:

تامین و تخصیص منابع پایدار راهداری به توجه ویژه نیاز دارد

ساخت بیمارستان 239 تختخوابی بروجن با 
استانداردهای جهانی

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکیدکرد:

مدیریت مصرف آب تنها راه غلبه بر تنش آبی 

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: معاون 
وزیر راه و شهرسازی گفت: بیمارستان 2۳9 
استانداردهای  اساس  بر  بروجن  تختخوابی 

جهانی در حال ساخت است.
محمدجعفر علیزاده روز جمعه در جریان بازدید 
از بیمارستان در حال ساخت بروجن بیان کرد: 
از نگاه سازمان بهداشت جهانی؛ بیمارستان با 
معیارهای علمی، درمانی، اجتماعی و فرهنگی 
و عجین شده با زندگی مردم است که به این 
مسائل در بیمارستان بروجن توجه شده و از 
بیمارستان هایی است که بصورت ویژه کار شده 

است.
وی زمان آغاز عملیات اجرایی این بیمارستان 
را سال ۸۸ عنوان کرد و افزود: دلیل تاخیر در 
اجرای این طرح تخریب برخی بخشها و نوسازی 
دوباره حدود 2۵ درصد از فضای بیمارستان بر 
اساس همین استانداردها و توسعه شهر بروجن 
است. علیزاده افزود: با توجه به اهمیت باالی 
بخش اورژانس در بیمارستان 20 تخت جدید 
به این بخش و ۳۳ تخت به بخش مراقبت های 
ویژه افزوده شد. علیزاده زمان تحویل این طرح 

به دانشگاه علوم پزشکی استان را در گرو تجهیز 
بیمارستان از سوی دانشگاه عنوان کرد و افزود 
: پیش از اتمام طرح، تیم ویژه ای از سوی 
وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری برای بررسی کامل طرح، 
اعمال نقطه نظرات کارشناسان معاونت درمان 
و رفع نواقص بزودی به بروجن اعزام می شوند.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس 
شورای اسالمی نیز راه اندازی بخش ام آر آی 
در این بیمارستان را ضروری دانست و از رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان خواست تا این 

طرح را در اولویتهای تجهیز قرار دهد.
به  نبودن جاده دسترسی  همچنین مساعد 
اورژانس  ورودی  کوچک  بیمارستان،درب 
های  زباله  امحای  مکان  بودن  کوچک  و 
بیمارستانی از مشکالتی بود که در بازدید معاون 
وزیر راه از بیمارستان بروجن مطرح شد. شایان 
ذکر است ساخت بیمارستان جدید بروجن 
با ظرفیت 2۳9 تخت با ۱۶هزار و ۶۸0 متر 
مربع زیربنا از سال ۸۸ آغاز شده و هم اینک به 

پیشرفت 9۵ درصدی رسیده است.

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: عدم بارندگی 
مناسب در فصل پاییز می تواند بحران کم آبی 
را در اصفهان تشدید نماید بنابراین مدیریت 
مصرف تنها راه غلبه بر تنش آبی در اصفهان 

است.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه مدیریت 
مصرف و کاهش آب بدون درآمد از جمله 
راهکارهای غلبه بر بحران کم آبی است عنوان 
استان  آبفا  شرکت  اخیر  سالهای  در  کرد: 
زمینه  در  که  تدابیری  با  توانست  اصفهان 
های فرهنگی، فنی و مهندسی اعمال نمود 
توانست مصرف سرانه آب در اصفهان را نسبت 
به میانگین کشور پایین آورد به طوریکه هم 
اکنون مصرف سرانه آب خانگی در اصفهان 
حدود ۱۵0 لیتر در شبانه روز شده است که 
این رقم نسبت به میانگین کشور کمتر است 
این در حالیست که سرانه مصرف آب در افق 
طرح سال ۱۴00 در اصفهان به ۱۱۵ لیتر به 
ازای هر نفر در طول شبانه روز درنظر گرفته 

شده است.

از  را  آب  مصرف  کاهنده  لوازم  نصب  وی 
آب  مصرف  مدیریت  راههای  دیگر  جمله 
لوازم  نصب  ساخت:  خاطرنشان  برشمرد 
کاهنده مصرف آب به ویژه در اماکن عمومی، 
ارگان ها، سازمانها، هتل ها، مراکز درمانی، 
مراکز آموزشی و دستگاههای نظامی بسیار 
ضروری است این درحالیست که طبق ابالغ 
استانداری در بهمن ماه سال 9۳ در تمامی 
ارگان ها، مراکز آموزشی از جمله دانشگاهها و 
مدارس، مراکز نظامی، مراکز درمانی ملزم به 
نصب لوازم کاهنده مصرف آب و نصب مخزن 

استراتژیک آب شدند.
در  کاهنده  لوازم  تأثیر  به  امینی  مهندس 
کاهش مصرف آب اشاره کرد و تصریح نمود: 
طبق اجرای پایلوت تحقیقاتی از 2۶ مشترک 
خانگی در شهر اصفهان که در آن طرح تمام 
لوازم آب پخش داخلی با لوازم کاهنده مصرف 
آب تعویض شد مصرف آب این مشترکین 
حدود ۱0 الی ۴۵ درصد کاهش یافت به گونه 
ای که می توان گفت به طور متوسط کاهش 

۳0 درصدی مصرف آب را به همراه داشت.
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 شروع اعتیاد دانش آموزان با سیگار وحشیش 

رئیس مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدرناجا گفت: دروغ گویی 
و دزدی از خانه و خانواده از جمله اولین و مهم ترین رفتارهای نامناسبی 
هستند که دانش آموز بالفاصله پس از مصرف مواد به آن ها روی 

می آورد.
سرهنگ روح اهلل فیض بخش در نشستی با  موضوع بررسی »اعتیاد 
با اشاره به مراحل  دانش آموزان و دالیل گسترش آن در جامعه« 
مختلف ایجاد اعتیاد در دانش آموزان، گفت: در حالت کلی اولین قدم 
های اعتیاد در دانش آموز از حضور در محفل های نامناسب دوستانه و 

استعمال سیگار و حشیش شروع می شود.
وی همچنین در ادامه افزود: استعمال دخانیات و حشیش همواره ترس 
از مصرف مواد گوناگون را در ذهن دانش آموز کم رنگ می کند، به 

طوری که این کاهش ترس استقبال از مواد مخدر را به همراه دارد.
رئیس مرکز تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به تغییر 
رفتار دانش آموزان معتاد، اظهار داشت: دروغ گویی و دزدی از خانه و 
خانواده از جمله اولین و مهم ترین رفتارهای نامناسبی هستند که دانش 

آموز بالفاصله پس از مصرف مواد به آن ها روی می آورد.
وی همچنین در ادامه اضافه کرد: مصرف مواد مخدر به صورت روزانه و 
مرتب به تدریج تمام رفتار و کردار دانش آموز را تحت الشعاع قرار می 
دهد، در حالی که مصرف منظم مواد در یک بازه ی زمانی میان مدت 
احساس لذت ناشی از مصرف مواد را در فرد کاهش می دهد، به طوری 
که این فرد برای درمان این موضوع عالوه بر افزایش دفعات مصرف، نوع 

مواد مصرفی را تغییر می دهد.

پایان بخشودگی جرائم رانندگی تا ۵ روز دیگر

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعالم کرد که آخرین 
مهلت استفاده از بخشودگی دوبرابری جریمه دیرکرد جرائم راهنمایی و 

رانندگی تا پایان آذرماه است.
بخشودگی  از  استفاده  مهلت  آخرین  درباره  مهری،  تقی  سردار 
دوبرابری جریمه دیرکرد جرائم راهنمایی و رانندگی اظهارکرد: برابر 
مصوبه مجلس شورای اسالمی، افرادی که تا پایان سال 9۵ جریمه 
های رانندگی خود را که جریمه دوبرابری دیرکرد دارند، پرداخت 
تا پایان آذر آن را  برابر شده فرصت دارند  نکرده و جرائمشان دو 
پرداخت کنند تا مشمول بخشودگی دوبرابری جریمه دیرکرد جرائم 
راهنمایی و رانندگی شوند، و گرنه جریمه دیرکرد به حالت گذشته 
بازخواهد گشت و آنان باید مبلغ جریمه را به همراه جریمه دیرکرد 

پرداخت کنند.  
به گفته وی، این بخشودگی شامل تمام جرائمی خواهد شد که مشمول 
دو برابری می شود؛ البته در حال حاضر جرائمی که با دوربین صادر 
شده دوبرابر نمی شود و تنها تمامی تخلفاتی که به صورت الصاقی و 
تسلیمی برایشان قبض صادر شده و با گذشت دوماه دوبرابر شده اند، 

مشمول بخشودگی هستند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه این فرصت قابل 
تمدید نیست و تصمیمی برای تمدید آن گرفته نشده است، به ایسنا 
گفت: مجلس شورای اسالمی باید در این خصوص تصمیم گیری کند 
و معلوم نیست که در سال های آتی دوباره چنین مصوبه ای صادر شود 

یا خیر.  
سردار مهری با اشاره به رانندگانی که امکان بهره مندی از این تسهیالت 
را دارند، خواست تا پرداخت بدهی خود را به روز آخر موکول نکنند و در 

همین روزهای باقی مانده نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

خبر

ویژگی های  شانزده گانه مدارس 
صالح تشریح شد

و  آموزش  وزارت  تربیتی  و  پرورشی  معاون 
پرورش در دیدار بامربیان و سرگروه های اتحادیه 
های  ویژگی  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های 
شاخص و انتظارات وزارت آموزش و پرورش از 

دانش آموزان را تشریح کرد
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی و امور بین 
الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی 
و  پرورشی  معاون  فیض  مهدی  آموزان،  دانش 
تربیتی وزارت آموزش و پرورش در جلسه ای  
انجمن های  اتحادیه  های  سرگروه  و  بامربیان 
و  آموزش  وظیفه  گفت:  دانش آموزان  اسالمی 
پرورش و کنار آن تشکل های دانش آموزی این 
است که فرزندانی صالح و فارالتحصیالنی مطلوب 

و شایسته را به جامعه تحویل دهیم.
دانش  ای که  وی گفت: مدرسه صالح مدرسه 
آموختگانی تربیت کند که ویژگی هایی از قبیل 
 ، ، متفکر و حقیقت جو  اهل تفکر و عبادت  
متعهد به شریعت و احکام الهی ، امام شناس و 
والیتمدار ، خالق و نو آور ، دانش ورزو فن آموز 
،ماهر و خوداشتغال ،خانواده دوست، اخالق مند 
و بشر دوست ،دارای عرق ملی،انقالبی و تمدن 
ساز ، مشارکت جو ،هنردوست و هنرمند، سالم 
و شاداب، تندرست و ورزیده، طبیعت دوست و 
نقاد ، انتخاب گر و جریان ساز را داشته باشد و 
آموزان  دانش  در  تواند  می  ویژگی  شانزده  این 
غوغایی به پا کند و یک فرد مطلوب و شایسته 

را تربیت کند
معاون پرورشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: بین تشکل ها باید یک تقسیم کاری صورت 
بگیرید و این تقسیم کار برگرفته از سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش است تا  همه تشکل ها 
با همراهی آموزش و پرورش در کنار هم بتوانیم 
که  کنیم  تربیت  مدرسه  در  را  آموزانی  دانش 
خصوصیات و ویژگی های یک فرد صالح راداشته 
باشد  در جلساتی که در شورای هماهنگی تشکل 
های  تشکل  برای  کارهایی  تقسیم  داشتیم  ها 
ایجاد شده است و تشکل های دانش  مختلف 
فرایند  وارد  شده  تعریف  صورت  به  را  آموزی 
آموزش و پرورش خواهیم کرد بدون تقسیم کار 
در محیط محدودی مثل مدرسه می تواند تنش 
آفرین باشد و باید تقسیم کار صورت گیرد تا 
سرمایه ها و ظرفیت ها به خوبی به خدمت گرفته 
شود وی گفت: اگر در مدرسه ای هر چهار تشکل 
دانش آموزی وجود داشته باشد ما از دانش آموزان 
انجمن های اسالمی دانش آموزان توقع داریم تا 
اهل تفکر و عبادت، متفکر و حقیقت جو، متعهد 
به شریعت و احکام الهی و امام شناس و والیتمدار 
باشند و در این چهار ویژگی از دیگران متمایز و 

الگویی برای سایر دانش آموزان باشند.

خبر

آینده ای  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
رفاهی  بخش  جهش  شاهد  دور  چندان  نه 
کشور  در  فرهنگیان  برای  خدمات درمانی  و 

خواهیم بود.
در  بطحایی  محمد  سید  زمان،  گزارش  به 
فرهنگیان  درمانگاه  افتتاح  مراسم  حاشیه 
اهواز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: درمانگاه 
شبانه روزی فرهنگیان اهواز یکی از پیشرفته ترین 
خدمت رسانی  برای  که  است  درمانگاه هایی 
به فرهنگیان در استان خوزستان تاسیس و 
مهمترین  از  یکی  افزود:  وی  شد.  راه اندازی 
ویژگی های راه اندازی این درمانگاه، استفاده از 
منابع مالی غیردولتی است. با تمهیداتی که در 
این زمینه به کار گرفته شد، شاهد افتتاح این 

درمانگاه هستیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امیدواریم 
با خدمات و تعرفه های مناسبی که در اختیار 
فرهنگیان در این درمانگاه قرار می گیرد، شاهد 

ارتقاء بخشی از رضایت فرهنگیان باشیم.

بطحایی عنوان کرد: یکی از سیاست هایی که 
آموزش و پرورش دنبال می کند، ارائه خدمات 
رفاهی و درمانی مناسب برای فرهنگیان است تا 

بتوانیم در شان یک فرهنگی در کشور به آن ها 
خدمات ارائه کنیم.

وی ادامه داد: برنامه های توسعه ای بسیار خوبی 

در استان و کشور در دست اجراست که ان شااهلل 
در آینده ای نه چندان دور شاهد جهش بخش 
برای فرهنگیان در  رفاهی و خدمات درمانی 

کشور خواهیم بود.
دلیل  به  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ممنوعیت های قانونی که وجود دارد، از بخش 
اعتبارات دولتی، نه اعتباری برای انجام چنین 
بتوان  که  اجازه ای  نه  و  دارد  وجود  کارهایی 

چنین مراکزی را احداث کرد.
اتفاق  در حال  آنچه که  کرد:  اظهار  بطحایی 
افتادن است، این مراکز از محل منابع داخلی 
استانها و خیرینی که مشارکت می کنند، احداث 
می شوند. وی افزود: امیدواریم با طبع بلندی که 
خیرین دارند، به همراه منابع داخلی استان ها، 

بتوانیم شاهد افتتاح چنین مراکزی باشیم.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در کل 
کشور در یک سال آینده مراکز متعددی افتتاح 
مراکز خدمات  و  درمانگاه ها  این  خواهد شد. 

درمانی به تدریج در حال افتتاح هستند.

بطحایی خبر داد:

جهش امکانات رفاهی و خدمات درمانی فرهنگیان، در آینده ای نزدیک

دکتر داوود سوری در نشست »فقر در ایران« 
که در وزارت رفاه برگزار شد، به ارائه گزارشی 
از طرح مطالعاتی ترسیم چشم انداز حوزه تحت 
پوشش نظام رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی 
در سناریوهای مختلف اقتصاد کشور پرداخت و 
اظهار کرد: در یک بازه زمانی ۱۱ ساله از سال 
۸۴ تا 9۴ روند تغییر رفاه در خانوار را تحلیل 
کنیم، مشخص می شود، ارتباط رفاه خانوار با 
سیاست های اتخاذ شده در این مدت چه تاثیری 
گذاشته است. وی افزود: در این بازه زمانی شاهد 
نوسانات بسیار مهمی هستیم. با گذشت دو سال 
از دولت نهم با افزایش بی سابقه قیمت نفت 
روبرو شدیم، پس از آن بحث هدفمندی یارانه 
ها پیش آمد و سپس درگیر تحریم شدیم. در 
نهایت دولت یازدهم با رویکردهای جدید روی 
کار آمد و با کاهش قیمت نفت و رفع تحریم ها 

مواجه شدیم.
این مدرس و پژوهشگر اقتصادی با مروری بر 
وضعیت اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی در کشور 
توزیع  به  مربوط  تحلیل های  گفت:  طبق 
درآمد حقیقی خانوار، می توان گفت که هم در 
روستاها و هم شهر توزیع درآمد مناسبتر شده، 
اما متوسط و میانگین درآمد غالب مردم به 
نوعی کاهش یافته است. کاهش هزینه خانوار 

نیز در این بازه زمانی رخ داده است.

سوری ادامه داد: متوسط سن خانوار از 27.9 
به ۳2.۱ سال رسیده است و سن سرپرستان 
خانوار از ۴۵.7 به ۴9.۶ رسیده است. برعکس 

بعد خانوارها در حال کوچکتر شدن است.
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی متوسط 
درآمد افراد نان آور کم شده که نشان می دهد 
اقتصاد ما نتوانسته تولید درآمد کند گفت: 
که  هستیم  فقر  خط  گیری  اندازه  نیازمند 
برآوردها و تعاریف مختلفی برای آن مطرح 
شده اما در هر صورتی تعریف شود باید حداقل 

استانداردهای الزم را در بر بگیرد.
بیان  با  اقتصادی  پژوهشگر  و  مدرس  این 
اینکه در این پروژه، دوخط فقر پایین و باال 
دامنه ای  بود  این  و هدف  گرفتیم  درنظر  را 
را درنظر بگیریم که مباحث مربوط به خط 
فقر را پوشش دهد گفت: وجه متمایز کننده 
اقالم  تامین  برای  است که خانوار  هزینه ای 

غیرخوراکی متحمل می شوند.
به گفته سوری طبق فقر بر مبنای درآمد و 
هزینه خانوارها، در طول سال های ذکر شده، 
فقر روند فزاینده ای داشته بویژه از سال 90 به 
بعد شتاب بیشتری می گیرد و روند فقر در 
کنار افزایش بی ثباتی اقتصادی کامال مشهود 

است.
وی افزود: در مقابل نابرابری در جامعه کاهش 

یافته است. نابرابری معیار خوبی است، اما تنها 
معیار برای بررسی رفاه خانوار نیست. کاهش 
نابرابری وقتی شاخص خوبی است که آن را در 

کنار افزایش سطح رفاه خانوار ببینیم.
این مدرس و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به 
فقر چندبعدی اعم از آموزش، دارایی، درآمد و 
مسکن عنوان کرد: دو معیار برای فقر آموزش 
وجود دارد نخست اینکه خانوار فرزند در سن 
مدرسه اما بازمانده از تحصیل نداشته باشند 
و دوم آنکه افراد بزرگسال حداقل تحصیالت 

ابتدایی داشته باشند.
وی افزود: شاخص دوم فقر از بعد دارایی است 

که دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، وسایل 
حمل و نقل و وسایل زندگی را شامل می شود. 
در شاخص فقر از بعد  درآمدی نیز اولین نشانه 
را تامین کالری خانوار و تامین حداقل غذای 

مورد نیاز خانوار درنظر گرفتیم.
سوری ادامه داد: فقر از بعد منبع درآمدی و 
پایداری منبع درآمد نیز به این برمی گردد که 
چه میزان از درآمد ثابت و چه میزان از محل 
هدفمندی و کمک خیریه ها تامین می شود. 
فقر از بعد مسکن نیز از دو حیث تسهیالت 
محل زندگی و مساحت محل زندگی بررسی 

شده است.

کاهش متوسط درآمد نان آور خانوارها

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

آقای عزیز مرادی فرزند فیض اله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۱۳۴ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین باریکه 
الباغ که از آقای فیض اله مرادی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه 9۵-۸۵  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳9۶۶0۳۱۶0070007۵۵  مورخ 9۶/۶/22 حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۳9/90 متر مربع به نام آقای عزیز مرادی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای حاج احمد رحیمی می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عزیز مرادی صادر خواهد 

نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار اول  ۱۱ /  9 /  ۱۳9۶  تاریخ انتشار دوم 2۶ /  9 /  ۱۳9۶ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی مزایده نوبت دوم
در راستای پرونده های اجرایی این اجرا به کالسه 9۱00۴۴ که بر اساس آن آقای سید 
عین الدین هاشمی فرزند سیدفتاح بعنوان وثیقه گذار ضمانت زندانی آقای سیدنجم 
الدین هاشمی را تقبل نموده بود با توجه به ضبط وجه الوثاقه که شامل یکدستگاه 
ساختمان با شماره ثبت ۳۸۳ فرعی از یک اصلی بخش سیزده کرمانشاه واقع در جوانرود 
خیابان سعدی کوچه مجاور مسجد خاتم االنبیا،ملک مزبور کارشناسی که قیمت اولیه آن 
مبلغ ۱/۶۵۴/000/000 ریال ارزش گذاری شده است نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ 
و مصون از تعرض مانده است .ملک مزبور تا پایان سال در اجاره میباشد.بدین جهت روز 
دوشنبه ۱۳9۶/۱۱/۱0 راس ساعت ۱۱ صبح در محل اجرای احکام حقوقی جلسه مزایده 
برگزار خواهد شد .قیمت کارشناسی قیمت پایه میباشد.و برنده مزایده کسی خواهد بود 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.متقاضیان جهت بازدید از ملک مورد نظر ۵ روز قبل 
از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا میتوانند که از ملک بازدید بعمل آورند.متقاضیان می 
بایستی ده درصد از مبلغ مزایده را به همرا داشته باشند. برنده مزایده باید ده درصد مبلغ 
مزایده را فی المجلس واریز و مابقی را طی یکماه واریز نماید در صورت عدم پرداخت در 
موعد مقرر ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط 

خواهد شد. و نفر دوم بعنوان برنده اعالم خواهد شد.
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی
شهرستان جوانرود- میدان انقالب- ابتدای خیابان شورا

دادنامه 
اختالف  حل  شورای  مخابرات  ویژه  شعبه   9۶099۸۶۶99۸00۱۸۶ کالسه  پرونده 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۶0997۶۶99۸002۶۶ 
خواهان :آقای خسرو کریمی فرزند رمضانعلی با نمایندگی آقای آرش نادی فرزند رحیم 
وآقای امین نظری همگی به نشانی لرستان- خرم آباد دادگستری شهرستان خرم آباد 

دفتر حمایت قضایی ایثارگران 
روبروی  آباد خیابان تمدن کوچه  لرستان-خرم  نشانی  به  خوانده:آقای میثم دوستی 

فروشگاه آسمان پالک ۴9 منزل دوستی  خواسته :مطالبه وجه چک
رای شورا 

بطرفیت  نادی  و آرش  امین نظری  با وکالت  در خصوص دادخواست خسرو کریمی 
میثم دوستی بخواسته مطالبه طلب به مبلغ 20/000/000ریال بابت فروش اسباب 
نزد  بشماره ۵907۱2و۵907۱۱  دوفقره چک  بابت  ریال  ومبلغ۱۶9/200/000  بازی 
بانک صادرات به شرح متن دادخواست تقدیمی نظربه اوراق و محتویات پرونده اظهارات 
خواهان ومالحظه مستندات ابرازی خواهان )تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت (
وبا توجه به اینکه بقاءاصول ومستندات مذکور در ید مدعی داللت بربقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه طلب را دارد وخوانده نیز دلیلی بر برائت ذمه 
استناد مواد  وارد وثابت تشخیص وبه  را  لذا شورا دعوی خواهان  نکرده  ارائه  خویش 
۱9۸و۳0۳و۵02و۵0۳و۵۱9و۵22و از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در امور مدنی ومواد ۳۱۳و۳۱2و۳۱0واز قانون تجارت  وقانون استفساریه تبصره الحاقی 
به ماده 2قانون صدور چک بالمحل مصوب ۱۳۵۵ واصالحیه بعدی وماده 9 از قانون 
شورای حل اختالف حکم به محکومیت خواننده به پرداخت به مبلغ ۱۶9/200/000 
ریال بابت دو فقره چک ومبلغ 20/000/000ریال بابت فروش اسباب بازی که فاکتور 
فروش ضم پرونده می باشد جمعا مبلغ ۱۸9/2000/000 ریال معادل هجده میلیون 
ونهصد وبیست هزار تومان به عنوان اصل خواسته هزینه دادرسی به مبلغ ۴/۸۳0/000 
وخسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک ملی مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت صدور حکم را در حق خواهان را صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ دادنامه قابل واخواهی در همین شعبه وپس از آن ظرف 
مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف ویژه مخابرات –علی علی پور 

  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
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۱۳9۶۶0۳۳۱0۱000۵07۱  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی الرضا یوسفی فرزند امان 
اله به شماره شناسنامه ۶70 صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
البرز خریداری از مالک  9۱/۵0 مترمربع پالک ۱۱9۵۸ فرعی از۱۶۳ اصلی واقع در 
رسمی آقای غالمعباس محمودی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف۱90۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/9/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱0/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره72۶مورخ ۱۳9۶/7/2۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نظر علی حیدروند فرزند شاولی 
بشماره شناسنامه ۱۸۵  صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت 
مسکونی مشتعمل بردکاکین   به مساحت  ۱90/۴7 متر مربع پالک 2۸ فرعی از ۱۴ 
اصلی واقع در بخش ۸ خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم بهدوالبچی  خریداری از مالک 
رسمی آقای رحیم خان نصیر مقدم محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۶/9/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۶/9/2۶
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای حجت اهلل نجف وند دریکوند 

فرزند خدارحم
خواهان آقای بهرام راست پور فرزند بک رضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حجت 
اله نجف وند دریکوند به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9۶00۵۴ شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۶/۱0/۳0 ساعت ۱0صبح تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق مو ضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود –نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم شمسه 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای غالمعلی قدمی شورکائی  فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره ۱/۴۶۳/9۶این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که علی 
قدمی شورکائی  فرزند محسن به شماره شناسنامه ۱ صادره از جویبار در تاریخ 9۶/9/۴در 

اقامتگاهی  دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و وراث حین الفوت و عبارتند از 
۱-بتول ایراندوست فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۱ همسر متوفی

2- غالمعلی قدمی شورکائی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۳فرزند ذکور متوفی 
۳-عبدالعلی قدمی شورکائی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۶فرزند ذکور متوفی 

۴-فتحعلی قدمی شورکائی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۵ فرزند ذکور متوفی 
۵-اصغر قدمی شورکائی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۶۵۵۳ فرزند ذکور متوفی 
۶-هانی قدمی شورکائی  فرزند علی به شماره شناسنامه 2۸۳ فرزند ذکور متوفی 

7-صدیقه قدمی شورکائی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۴2۳ فرزند متوفی
۸- فاطمه قدمی شورکائی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۶9۸ فرزند اناث متوفی 

9-معصومه قدمی شورکائی  فرزند علی به شماره شناسنامه ۵فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم فاطمه نوروز زاده فرزند برارجان به شرح درخواستی که به شماره ۱/۴۵۴/9۶این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که 
صفربخشی پایین  رودپشتی فرزند حیدر به شماره شناسنامه 7۸۱ صادره  از جویبار در 
تاریخ 9۶/۸/20در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده و ورثه حین الفوت 

و عبارتند از 
۱-فاطمه نوروز زاده فرزند برازجان به شماره شناسنامه ۱077 همسر متوفی 

2-الهام بخشی پایین  رودپشتی فرزند صفر به شماره شناسنامه ۱۶ فرزند اناث متوفی 
۳-محمد بخشی پایین  رودپشتی فرزند صفر به شماره شناسنامه 92 فرزند ذکور متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: یاسر ورقیان- کریم پرنیان  کالسه پرونده: ۵۴۶/2/9۶
وقت رسیدگی:روز دوشنبه تاریخ 9۶/۱۱/02 ساعت ۱۵:۴۵ 
خواهان: حسین مهدیلو  خوانده: یاسر ورقیان- کریم پرنیان

خواسته: مطالبه وجه چک 
خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
72 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا چنانچه بعدا ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف ۱7۱7
مدیر دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف اسالمشهر 
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انتخاب شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به 
عنوان پایلوت دو طرح پژوهشی

پروژه های طرح یکپارچه مدیریت پسماند در شرکت ملی نفت 
ایران و توسعه دانش فنی نانو ژل های پلیمری جهت کاربرد در 
کنترل تولید آب همراه چاه منتخب شرکت نفت مناطق مرکزی 
فناوری  و  پژوهش  مدیریت  شاخص  های  پروژه  از  ،که  ایران 
شرکت ملی نفت ایران است ، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

به عنوان پایلوت تعریف شده است. 
نفت مناطق  روابط عمومی شرکت  از  نقل  به  به گزارش زمان 
مرکزی ایران، مهندس احمد رجبی سرپرست پژوهش و توسعه 
فعالیت  با مجموعه  رابطه  در  ایران  مناطق مرکزی  نفت  شرکت 
های صورت گرفته در این اداره طی سالهای اخیر اظهار داشت: 
ارائه شده توسط  از میان  بیش از ۱00عنوان پروژه پیشنهادی 
کمیته های تخصصی پژوهشی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
 ۱20 از  بیش  فراخوان  یک  طی  و  انتخاب  عنوان   ۳0 تعداد  
عنوان   ۱0 برای  رابطه  این  در  شد.  دریافت  آنها  برای  پروپوزال 
پروپوزال های  از  دفاع  برای  برتر  دهندگان  ارائه  از  اولویت دار، 
خود به صورت حضوری دعوت به عمل آمد که منجر به انتخاب 
مجری برتر شد و در حال حاضر از این تعداد، چهار مورد برای 
نفت  ملی  شرکت  فناوری  و  پژوهش  مدیریت  به  نهایی  تایید 
انعقاد  مراحل  تصویب،  صورت  در  که  است   شده  ارسال  ایران 
قرارداد و اجرای پروژه ها انجام خواهد شد. وی افزود: این پروژه 
ها شامل بررسي و مطالعه آزمایشگاهي فرآیند ازدیاد برداشت در 
مخازن میدان پایدار شرق، گازدوست کردن مخازن گاز میعاني 
به منظور بهینه سازي و افزایش تولید در میدان سرخون، ساخت 
گل سبک حفاري و تکمیل چاه با فناوري هاي نوین افرون هاي 
گازي و بررسي اثرات سازند گچساران برداده هاي لرزه اي و اجراي 
زیر  الیه هاي  بهتر  تصویرسازي  براي  پردازش  نوین  روش هاي 

سازند گچساران می شود. 
مهندس رجبی تصریح کرد: در خصوص  پروژه های تاثیر عدم 
و  گاز  تزریق  فرایند  در  سیال  و  سنگ  رفتار  بررسی  قطعیت، 
بازنگری و ارتقاء فناوری طرح جامع میدان دالپری با استفاده از 
  H2Sو بررسي دالیل افزایش First & Fraca نرم افزارهای
برداری  بهره  شرکت  میدانهای  دهرم  گروه  تولیدي  چاه هاي  در 
نفت و گاز زاگرس جنوبي و ارائه راهکارهای اجرایی کاهش آن 
مراحل اداری برای نهایی سازی و طرح مجدد در شورای پژوهش 

شرکت و افزوده شدن به سبد پژوهشی در دست اجرا است. 
و  پژوهش  اداره  شاخص  فعالیت های  از  افزاید:  می  گزارش  این 
به حمایت  توان  ایران می  مرکزی  مناطق  نفت  توسعه  شرکت 
اشاره  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویی  پایان نامه های  از 
کرد. در این راستا از ابتدای امسال ۶۱ درخواست برای صنعتی 
شدن پایان نامه به این اداره ارسال شده  که تاکنون ۴9 عنوان 
پایان نامه ها مطرح و ۴۵  در دو جلسه کمیته تخصصی تصویب 
پایان نامه های  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  عنوان 
عنوان   ۱02 حاضر  حال  در  گذشته،  سال های  از  اجرا  درحال 
پایان نامه دانشجویی درحال اجرا است که از این تعداد ۱7 مورد 
مربوط به دانشجویان دکتری و ۸۵ مورد مربوط به دانشجویان 
کارشناسی ارشد می شود. همچنین از ابتدای سال جاری تعداد 
آنها  از  مورد  گرفته اند که چهار   قرار  مورد حمایت  مقاله  شش 
در  دیگر  مورد  دو  و  رسیده  چاپ  به  معتبر،  علمی  مجالت  در 

همایش ها ارائه شده اند.

خبر

وزیر نفت درباره دستیابی به خودکفایی در تولید 
بنزین، گفت: هر زمان که فاز دوم پاالیشگاه 
برسد،  برداری  بهره  به  فارس  خلیج  ستاره 
وضعیت ما در تولید بنزین به پایداری می رسد.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، بیژن زنگنه 
درباره زمان راه اندازی فاز 2 پاالیشگاه ستاره 
بیان داشت: »برنامه اعالم شده  خلیج فارس 
ستاره  پاالیشگاه   2 فاز  اندازی  راه  برای  آنها 
خلیج فارس، تا پایان امسال است، اما نمی دانم 
که دقیقا چه تاریخی وارد شود، زیرا زمانی که 
واحدها شروع به کار می کنند مدتی طول می 

کشد تا تثبیت شوند.«
روزانه  تولید  میانگین  گزارش،  این  اساس  بر 
بنزین کشور در هشت ماه )تا پایان آبان( امسال 
به 7۴ میلیون و ۴00 هزار لیتر رسید که در 
پارسال حدود هشت  با مدت مشابه  مقایسه 

درصد رشد کرده است.
در مدت مشابه پارسال، میزان تولید به طور 
میانگین روزانه ۶۸ میلیون و ۸00 هزار لیتر 

بنزین بوده است.
میزان تولید بنزین یورو۴ از آغاز فروردین تا 
پایان آبان ماه به طور متوسط روزانه 2۵ میلیون 
و ۸2۴ هزار لیتر بنزین بود که در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال ۱۶ درصد رشد را نشان 
می دهد.میزان تولید بنزین معمولی نیز با رشد 
چهار درصدی به روزانه ۴۸ میلیون و 79۱ هزار 

لیتر افزایش یافت.
اگرچه هنوز بین تولید و مصرف بیش از ۸0 
میلیون لیتری بنزین کشور، شکافی وجود دارد 
که از طریق واردات تامین می شود اما قرار است 
در ماه های آتی با راه اندازی کامل پاالیشگاه 
در  بنزین  واردات  پرونده  فارس  خلیج  ستاره 
کشور برای همیشه بسته شود و ایران عالوه 
بر تامین نیاز داخل به صادرکننده این فراورده 

عزم  دوازدهم،  دولت  شود.  تبدیل  راهبردی 
جدی برای توسعه سریعتر پاالیشگاه میعانات 
گازی کشور و خودکفایی در تولید بنزین دارد 
به طوری که در ماه های اخیر، موانع مدیریتی 
و ساختاری پیش روی توسعه این پاالیشگاه را 
بر طرف کرد. اکنون فاز نخست این پاالیشگاه 
به بهره برداری رسیده، اما وزارت نفت در نظر 
دارد که هر چه سریعتر فازهای دوم و سوم این 

پاالیشگاه را نیز راه اندازی کند.
در صورت بهره برداری از همه فازهای پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، میزان تولید بنزین کشور 

روزانه ۳۶ میلیون لیتر افزایش می یابد که در 
صورت تحقق آن نه تنها واردات به صورت کامل 
قطع می شود، بلکه ایران به صادر کننده بنزین 

تبدیل می شود.
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی کشور 

خلیج  ستاره  ای  بشکه  هزار  پاالیشگاه ۳۶0 
فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه در دست 
از  خاورمیانه،  منطقه  گازی  میعانات  ساخت 
ظرفیت تولید روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین و 
۱۴ میلیون لیتر گازوییل با استاندارد یورو چهار 

اتحادیه اروپا برخوردار است.
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، 
فارس،  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  به  متعلق 
کشور  ساخت  حال  در  پاالیشگاه  نخستین 
استفاده  گازی  میعانات  خوراک  از  که  است 

می کند.
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  ساخت  قرارداد 
در اواسط دهه ۱۳۸0 به امضا رسید که قرار بود 
در مدت چهار سال ساخته شود اما این هدف 
هیچگاه محقق نشد و ساخت آن به دلیل تحریم و 
سوءمدیریت طبق برنامه پیش نرفت و بارها با تاخیر 
افتاد. در نهایت، در دولت یازدهم بخش هایی از فاز 

نخست این پاالیشگاه به بهره برداری رسید.

زنگنه:

تولید بنزین در کشور به پایداری می رسد برداشِت 70 درصد گاز مصرفي کشور 
از مخزن مشترک پارس جنوبی 

مدیر عامل شرک نفت و گاز پارس بیان کرد: 
در حال حاضر قریب به ۵۵0 میلیون مترمکعب 
از مخزن  معادل 70 درصد گاز مصرفي کشور 
که  می شود  برداشت  جنوبی  پارس  مشترک 
زنجیره ای از مخزن )Reservoir(، سکوهای 
و  پاالیشگاه ها  دریایی،  لوله  خطوط  دریای، 
تأسیسات خشکی را شامل می شود و بی شک 
مؤثر در  اقدامات  به  بزرگ،  این دستاورد  عقبه 

زمینه پژوهش و فناوري برمی گردد. 
و  نگهداشت  تولید،  افزود:  فام  مشکین  محمد 
حفظ ۴00 حلقه چاه، ۴0 سکوی دریای، ۳۵00 
کیلومتر خط لوله دریایی و ۱۳ پاالیشگاه خشکی 
نیازمند برنامه جامع بهینه سازي تولید و پایش 

مستمر بر مبناي فناوري روز دنیا است.
وی همچنین ضمن اشاره به سرمایه گذاري 72 
میلیارد دالري که از ۱۵ سال گذشته تا کنون 
در میدان پارس جنوبي انجام شده است، گفت: 
ارزش سرمایه گذاري در این میدان زماني به ثمر 
مي نشیند که بتوانیم با مدیریت صحیح تولید 
از مخزن پارس جنوبي، به صورت مستمر گاز 

مصرفي کشور را تأمین کنیم.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس رفع مشکالت 
چرخه تولید از جمله خوردگي خطوط لوله را از 
دیگر اقدامات مهم پیش روي این شرکت عنوان و 
بیان کرد: متأسفانه سال گذشته بخشي از خطوط 
لوله فاز ۱۶ و ۱9 دچار پارگي شد که علي رغم 
همکاري خوب پژوهشگاه صنعت نفت در این 
زمینه، علت این حادثه هنوز مشخص نشده است.

 واردات نفت کره جنوبی از ایران 
به کمترین سطح رسید

واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه نوامبر 
)آبان - آذر( به دلیل کاهش حمل و نقل نفت 
از خاورمیانه به آسیا در نتیجه کاهش تولید، به 
کمترین سطح از ماه ژوئن امسال )خرداد - تیر( 
رسید. بر اساس این گزارش، بر اساس اعالم روز 
جمعه گمرک کره جنوبی، واردات ماه نوامبر نفت 
این کشور از ایران به حدود ۱.۳ میلیون تن یا ۳۱۶ 
هزار و ۵7۵ میلیون بشکه در روز رسید که 2۵.2 
درصد کمتر از واردات ۱.7۳ میلیون تنی مدت 
مشابه سال گذشته و 2۱.۶ درصد کمتر از واردات 
ماه اکتبر )مهر - آبان( آن از کشورمان است. کره 
جنوبی یکی از خریداران اصلی نفت ایران در آسیا 
است که بیشتر میعانات نفتی از کشورمان وارد می 
کند. به نوشته پایگاه خبری یاد شده، واردات نفت 
کره جنوبی از ایران در ۱۱ ماه نخست سال 20۱7 
با ۳۶.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به حدود ۱7 میلیون تن یا ۳72 هزار و 

۸90 بشکه در روز رسیده است.

کوتاه از انرژی

آگهی مزایده )حراج(
شرکت آب منطقه ای استان گلستان به آدرس گرگان –ابتدای جاده آق قال در نظر 

دارد فروش اقالم ذیل را از طریق مزایده حراج به واجدین شرایط واگذار نماید.

حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداران که باالترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار میشود چنانچه داوطلب به حداقل )قیمت ارزیابی شده ( پیدا 
نشود حراج تجدید و عنداللزوم مورد معامله مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد و این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. مدت 
معامله 10 روز کاری مدت اعتبار قیمت 60 روز می باشد.ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید در ایام هفته و در وقت اداری با شماره تلفن 

32627860-017 تماس حاصل نمائید و یا به سایت ذیل مراجعه نمائید.
http://iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://tender.wrm.ir : آدرس سایت معامالت وزارت نیرو

http://tender.bazares.ir  :سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجرایی http://gsrw.ir : شرکت آب منطقه ای گلستان
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستانشناسه 118433

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
موضوع  هیات  مورخ ۱۳9۶/0۸/0۱   راي شماره ۱۳9۶۶0۳۳۱0۱۱00۱7۳2  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای میکائیل ظریف 
زاده کندری بشناسنامه شماره ۱2۴۳  صادره از شبستر  فرزند خان محمد در قسمتی 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۴۶/7۶  مترمربع 
مفروز از پالک شماره ۱۸9۴  فرعی از ۱70  اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
کاظم ظریف زاده کندری و با مالکیت مالک اولیه آقای حسین خاکباز تایید مینماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۸۸02/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/09/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/09/2۶

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

 نوبت اول

آگهی مفقودی
سند مالکیت وسیله نقلیه سواری پژو ۴0۵ نقره ای مدل 9۱ به شماره پالک 9۸-
۴۵ج9۳۵ به نام امین دوستی فرزند صفدر به شماره شناسنامه ۵۶۱ مفقود و فاقد 

ایالماعتبار می شود.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان قاسم عابدپور دادخواستی به طرفیت خوانده مهری حکیمی  به خواسته تعدیل تقسیط 
محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان فریدونکنار ارجاع و به  کالسه 9۶099۸۱9۸2700۵9۵ ثبت گردیده که 
و وقت رسیدگی آن مورخ ۱۳9۶/۱۱/0۱ ساعت 09:۳00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 7۳ 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 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان فریدونکنار

  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 شماره۱۳9۶۶0۳۳۱0۱000۵۵0۴ هیات اول /دوم 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 شهباز رحیمیان فرزند باقر به 
شماره شناسنامه 9۵۱ صادره از شیروان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
از ۱۶۳ اصلی واقع درفردیس- خ ۴۸ دستگاه -  200 مترمربع پالک ۱2۴۸۳فرعی 
گلستان سوم - پالک ۱۸ خریداری از مالک رسمی آقای حسن بنی اسدی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱907
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/9/2۶تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱0/۱۱

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

  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 شماره۱۳9۶۶0۳۳۱0۱000۵0۸7 مورخ ۱۳9۶/۸/2۵هیات اول/دوم 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 ارشد 
جواندل جانانلو فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۸0۱ صادره از اهر نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۳2/۶۳ مترمربع پالک شماره ۳۳۱۱ 
فرعی از ۱۶۳ اصلی خریداری شده از ملکی مالک رسمی منیژه کالنتری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند         
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱7۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳9۶/9/۱2 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳9۶/9/2۶

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

آگهی درخواست گواهی وراثت 
آقای آیت اهلل قبادی فرزند اسماعیل به شرح  درخواستی که به شماره ۱/۴۴۵/9۶این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرحوم آقای اسماعیل قبادی فرزند موسی به شماره شناسنامه ۳0۶ صادره از ساری 
اقامت های دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و وراث  تاریخ 9۶/۴/۱0در  در 
حین الفوت عبارتند از ۱-فاطمه صغری رحمانی الریمی فرزند عبدالحسین به شماره 

شناسنامه ۱2 همسر متوفی 
2-حبیب اهلل قبادی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 90۴ فرزند ذکور متوفی 

۳-آیت اهلل قبادی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 22 فرزند ذکور متوفی 
۴-محبوبه قبادی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۵۸297۴2۱79فرزند اناث متوفی 
۵-سکینه قبادی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۵۸29۳۵۸0۳۴فرزند اناث متوفی 

۶-زهره قربانی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۵۸29۳۶۳۱۴۳فرزند اناث متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای شجاع خلیلی پیجا  دارای شناسنامه شماره ۵۶۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۴/7۸۴/9۶از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین خلیلی پیجا  به شناسنامه 2۳۳ در تاریخ ۶9/۱/۱اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر از  ۱- شهربانو خلیلی پیجا گل بابازاده 

فرزند ابوالقاسم متولد ۱29۱ به شماره شناسنامه 2۳۴ همسر متوفی 
2-ام  لیال حسین زاده فرزند علی اصغر متولد ۱۳0۴ به شماره شناسنامه ۱۵۱ همسر 

متوفی 
۳-شجاع خلیلی پیجا فرزند حسین متولد ۱۳۴۴ به شماره شناسنامه ۵۶۱ پسر متوفی 

۴-نادعلی خلیلی پیجا فرزند حسین متولد ۱۳2۶ به شماره شناسنامه 9پسر متوفی 
۵-حیدر علی خلیلی پیجا فرزند حسین متولد ۱۳20 به شماره شناسنامه ۵۵۸ پسر متوفی 

۶-عیسی خلیلی پیجا فرزند حسین متولد ۱۳۳۸ به شماره شناسنامه ۵۵۴ پسر متوفی 
7-ناصر خلیلی پیجا فرزند حسین متولد ۱۳۴۸ به شماره شناسنامه ۶92 پسر متوفی 

۸-عابدین ۱۳۴۶ خلیلی پیجا فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳20۸۶پسر متوفی
9- منصوره خلیلی پیجا فرزند حسین متولد ۱۳۱9 به شماره شناسنامه دو دختر متوفی 

۱0-شمسه خلیلی پیجا فرزند حسین متولد ۱۳۳9به ش ش ۵۵۵ فرزند متوفی 
۱۱-دالور خلیلی پیجا فرزند حسین متولد۱۳۳۴به ش ش ۵۴۶فرزند متوفی 
۱2-داود خلیلی پیجا فرزند حسین متولد۱۳۳۴به ش ش ۵۴۶فرزند متوفی 

۱۳-موسی خلیلی پیجا فرزند حسین متولد۱۳۳9به ش ش ۱۴2۱پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه چهارم   شورای حل اختالف بابل

مجری طرح خط لوله ششم سراسری گاز گفت: 
با راه اندازی فاز دوم از خط ششم سراسری، 
انتقال و صادرات گاز در کریدور غرب کشور 

به صورت پایدار و دائمی امکان پذیر می شود.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، 
رمضانعلی سنگدوینی، مجری طرح خط لوله 
ششم سراسری گاز گفت: به منظور تقویت 
سامانه گازرسانی کشور و تأمین گاز استان های 
بوشهر و خوزستان و در ادامه، استان های غربی 
و شمال غربی کشور و در راستای اهداف برنامه 
پنجم توسعه، خط انتقال گاز ششم سراسری 
با  به طول ۱200 کیلومتر و قطر ۵۶ اینچ، 
ظرفیت انتقال ۱۱0 میلیون مترمکعب در روز، 
از مبداء عسلویه )خروجی فازهای 9 و ۱0( در 
استان بوشهر و تا دهگالن در استان کردستان 

تعریف شده است.
وی افزود: هدف از ساخت این خط لوله، انتقال 
روزانه ۱۱0 میلیون مترمکعب گاز از فازهای 
پارس جنوبی برای مصرف داخلی و صدور گاز 

به عراق است.
ششم  خط  پروژه  داد:  ادامه  سنگدوینی 

سراسری از عسلویه تا دهگالن دارای دو بخش 
است، بخش نخست از عسلویه تا اهواز به طول 
۶00 کیلومتر در حال حاضر گازدار شده و در 
حال بهره برداری است و دومین بخش نیز اهواز 
تا دهگالن کردستان را شامل می شود که آن 
هم ۶00 کیلومتر با ۴ گستره اهواز- دزفول، 
و  بیستون،  کوهدشت-  کوهدشت،  دزفول- 

بیستون- دهگالن است.
گاز  سراسری  لوله ششم  خط  طرح  مجری 
با اشاره به این که سال گذشته این خط با 
یک خط ۳0 اینچ دهگالن- سنندج به خط 
بیجار وصل و از طرف دیگر، با خط ۳0 اینچ 
بیستون- کرمانشاه، کریدور غرب گازدار شد، 
گفت: نتیجه این تالش آن بود که سال گذشته 
استان کرمانشاه در زمستان با افت فشار گاز 
مواجه نشد و صادرات به عراق هم از این مسیر، 
میسر شد، ضمن آن که اتصال این خط به خط 
۳0 اینچ پاالیشگاه ایالم، کمک مؤثری برای 
مصرف داخلی استان های کرمانشاه و ایالم و 

نیز صادرات به عراق بود.
سنگدوینی از گازدار کردن حدود 9۵ کیلومتر 

این خط طی سه ماه گذشته خبر داد و گفت: 
مابقی  آماده سازی  حال  در  نیز  هم اکنون 
خط برای تزریق گاز هستیم، چراکه به طور 
تقریبی همه بخش ها آزمایش شده و در حال 

مهیاسازی ادامه خط برای تزریق گاز هستند.
وی همچنین در پایان، یکی از مهم ترین و 
مشکل ترین بحث ها در بخش ساخت خطوط 
لوله را بحث تحصیل اراضی عنوان کرد و افزود: 

در این بخش با مشکالت بسیاری روبرو شدیم 
سوی  از  انجام شده  اقدامات  پشتوانه  با  ولی 
مهندس تربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران و نیز مهندس عراقی، معاون 
وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز و نیز امور 
موفق  توسعه،  و  مهندسی  شرکت  حقوقی 
انجام  به  مطلوب  نحو  به  را  کار  این  شدیم 

برسانیم.

انتقال گاز به غرب کشور پایدار و مطمئن می شود
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 حجم تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا 
درحال افزایش است

معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: حجم تجارت میان ایران و 
اتحادیه اروپا هم در حوزه صادرات و هم در واردات مستمرا درحال 
ایران و  افزایش است و من افق پیش روی همکاری های اقتصادی 
اتحادیه اروپا را مثبت و رو به جلو می دانم.محمد نهاوندیان درخصوص 
روابط و همکاری های اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به ایلنا گفت: 
خوشبختانه در دو سال گذشته همکاری های اقتصادی ایران و اروپا 
ابعاد وسیعی پیدا کرده است؛ هم در رابطه با سرمایه گذاری و هم 

همکاری های فنی و علمی.
ایران مانند فوالد تا  از کاالهای صادراتی  اینکه برخی   بیان  با  وی 
اروپا صادر می شود، اظهار داشت: محدودیت هایی که قبال براساس 
تحریم های ناعادالنه به ما تحمیل شده بود، هم اکنون از بین رفته اند 
و این مسئله موجب توسعه مناسبات و افزایش همکاری ها شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: البته در برخی از حوزه ها 
مانند همکاری های بانکی همچنان زمینه برای گسترش همکاری ها 
وجود دارد و این مسئله موجب می شود تا کاری بیشتری در این 

رابطه انجام شود.

 کیفیت پایین ساخت وساز عامل افزایش
 بافت های فرسوده

کیفیت  وجود  با  گفت:  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  دبیر 
نازل ساخت و ساز در کشور نه تنها از گسترش بافت های ناکارآمد 
شهری جلوگیری  نمی شود بلکه به میزان آن ها اضافه نیز خواهد 
از  یکی  بخشی نگری  براینکه  تأکید  با  ایزدی  محمدسعید  شد. 
آسیب های بزرگ کشور در سال های گذشته در حوزه های مختلف 
به ویژه اقدامات بهسازی و نوسازی در بافت های ناکارآمد بوده است 
اظهارداشت: دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، توجه به این حوزه 
را یکی از اولویت های اصلی خود اعالم کرد و اقدامات مشترک را 
مبنای اصلی آن قرار داد.وی ادامه داد: با وجود آنکه اقدامات خوبی از 
سوی دستگاه ها در این نقاط انجام می شد ولی به دلیل بخشی بودن 
و عدم برخورداری از یک هم پیوندی مناسب کارایی الزم را نداشته و 
به همین دلیل نتیجه مطلوب را برجای نگذاشت. متأسفانه همچنان 
پس از گذشت سه سال در برخی موارد شاهد نگاه های بخشی برخی 
از دستگاه ها هستیم با وجود آنکه بحث نوسازی مناطق ناکارآمد 
مسأله ای چندوجهی بوده و قطعا یک دستگاه به تنهایی نمی تواند 

کاری را پیش ببرد.
 

 ضعف های نظام بانکی یک شبه برطرف نمی شود

مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه روش های مطالعه در نظام بانکی 
باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، گفت: ضعف های نظام بانکی یک شبه 
برطرف نمی شود. احمد عزیزی در پنل تخصصی نظام بانکی در 
همایش اقتصاد ایران گفت: اگر فضای سیاستی و تمایل سیاستگذار، 
به معنای اراده سیاستگذار شکل بگیرد، مشکل اصلی این می شود 
که آیا مطالعات کافی صورت گرفته و این آمادگی برای حرکت سریع 
وجود دارد یا خیر. این امر مهمی است.مشاور بانک مرکزی با بیان 
اینکه ضعف های نظام بانکی، یک شبه برطرف نمی شود، افزود: اگر 
تک تک موسسات مالی در یک اقتصاد، سالم باشند، این طور نیست 
که برآیند این موسسات در نظام بانکی مثبت باشد؛ همانطور که یک 
شبه بازار بین المللی بانکی سقوط کرد. یعنی بانکها به هم قرض 
نمی دادند. بنابراین در ایران، با پدیده های مشکل زا در نظام بانکی 

مواجه هستیم..
 

 سامانه سککوک وارد مرحله اجرایی شد

و  به کسب  کار  و  نامه همکاری در سامانه کشوری کسب  تفاهم 
کار)سککوک( بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
و یک شرکت توسعه تجارت الکترونیک امضا شد. سامانه کشوری 
واحدهای  استفاده  جهت  کار)سککوک(  و  کسب  به  کار  و  کسب 
به  نیاز خود  مورد  و خدمات  فروش کاالها  و  برای خرید  صنعتی 
روشهای نقد و مدت دار راه اندازی شد.با امضای این تفاهم نامه، 
واحدهای صنعتی عضو این سامانه می توانند مواد اولیه خود را بدون 
پرداخت نقدی، با ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک بصورت مدت دار خریداری کنند.در این تفاهم نامه 
آمده است، سککوک، ضمانت نامه های صادره توسط این صندوق را 
تنها در تضمین خریدهای واحدهای تولیدی از تأمین کنندگان مورد 
تأیید صندوق که دارای نمایندگی رسمی فروش از ایشان هستند،  
بکار خواهد گرفت.در این تفاهم نامه آمده است، صندوق، ضمانت 
نامه های صادره را با حداکثر مدت اعتبار ممکن و با قابلیت تمدید 

صادر می نماید.
 

 آغازپرداخت ۳0 میلیاردتومان وام به چایکاران

رئیس سازمان چای با بیان اینکه ۸0 درصد مطالبات چایکاران تسویه 
شده است؛از آغاز پرداخت ۳0 میلیاردی صندوق حمایت از صنعت 
چای به کشاورزان و کارخانجات چای خبر داد.محمدولی روزبهان با 
بیان اینکه حدود ۱۶0 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به حساب 
آنان واریز شده است، اظهارداشت: به طور متوسط نزدیک ۸0 درصد 

مطالبات چایکاران پرداخت شده است
 

 اوضاع خاص نظام بانکی ایران

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از دستور رئیس جمهور برای اصالح 
نظام بانکی خبر داد و گفت: اوضاع نظام بانکی اکنون خاص است و 
نگرانی هایی در رابطه با آن وجود دارد.به گزارش مهر، علی دیواندری 
در پنل سیاستهای بانکی در همایش اقتصاد ایران گفت: وضعیت 
نظام بانکی، یک اوضاع خاص است و نگرانی هایی در رابطه با آن وجود 
دارد؛ این در حالی است که در قالب یک طرح کالن که مطالعات 
جامع اقتصاد ایران را دنبال می کند، نظام بانکی مورد تحلیل قرار 
گرفته است. این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده 
و البته این بانک نیز به دستور رئیس جمهور، اقداماتی را در رابطه با 

اصالح نظام بانکی انجام داده است.

خبر

فاینانس ۴0 میلیارد یورویی 
بانک های چینی

فاینانس ۴0  تخصیص  از  مرکزی  بانک  رئیس 
میلیارد یورویی از سوی بانک های چینی خبر داد 
و تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری هایی که انجام 
می دهیم به زودی مشکل فریز شدن حساب های 

بانکی دانشجویان ایرانی در چین رفع شود.
بانکی  ولی اهلل سیف درخصوص وضعیت روابط 
ایران و چین به ایلنا  گفت: مذاکراتی با چینی  ها در 
شرف انجام است. یکی اقدامات مثبت انجام شده 
خطوط فاینانس خیلی خوبی است که از سوی 
چینی ها برای استفاده در ایران و انجام پروژه های 
سرمایه گذاری در نظر گرفته اند که برخی از آنها 
امضا شده و برخی در شرف انجام شدن است.وی 
درباره رقم این فاینانس اظهار داشت: رقمی حدود 

۴0 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه روابط 
بانکی ما هنوز ساختار مناسبی به خود نگرفته 
انجام  شرف  در  مذاکراتی  داشت:  اظهار  است، 
است. بعضی از بانک های چینی احتیاط هایی را 
می کنند اما مقام های چینی درصدد این هستند 

که وارد عمل شده و مشکل را حل کنند.
 

دالر جا خوش کرد؛ سکه عقب  
نشست

در بازار نخستین روز هفته، دالر آمریکا تغییر 
کاهش 2000  با  تمام  سکه  و  نداشت  قیمتی 
تومانی یک میلیون و ۴۱۱ هزار تومان فروخته 

می شود.
به گزارش ایسنا، در بازار سکه، نیم سکه ۶9۶ هزار 
تومان، ربع سکه ۴02 هزار و 700 تومان و سکه 
گرمی 2۶2 هزار تومان قیمت خوردند.در بازار 
ارز، دالر ۴209 تومان، یورو ۵02۳ تومان،   پوند 
انگلستان ۵77۱ تومان، لیر ترکیه ۱۱2۱ تومان، 
امارات ۱۱۶۴  درهم  و  تومان  چین ۶۵۴  یوان 
تومان فروخته می شود. همچنین بانک مرکزی 
دالر مبادله ای را ۳۵۶۵ تومان قیمت گذاری کرد.

قیمت ها در بازار طال نیز تغییر محسوسی نداشت 
و با ثبات نسبی همراه است. هر گرم طالی ۱۸ 
عیار ۱2۸ هزار و ۳۶۱ تومان و هر مثقال طال 
۵۵۶ هزار تومان فروخته می شود.همچنین هر 
اونس طال برای معامالت در بازار جهانی ۱2۵۵ 

دالر و 20 سنت داد و ستد می شود
  

 سالی ۵۵ میلیارد نخ سیگار
 دود می شود

 معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: فقط پارسال 
بالغ بر ۱.7 میلیارد نخ سیگار قاچاق کشف شده 
که نسبت به مدت مشابه  آن در سال قبلش، رشد 

۳00 درصدی را نشان می دهد.
رضا موسی زاده به ارائه توضیحاتی درباره قاچاق 
توتون و تنباکو پرداخت و در زمینه تاثیر قانون 
منع واردات این کاالها بر حجم قاچاق آنها به 
ایسنا گفت: نیاز ساالنه کشور به مصرف سیگار 
۵۵ میلیارد نخ برآورد شده که در گذشته بخش 

اعظمی از آن از طریق واردات تامین می شد.
 

پرداخت وام بدون بهره به 
خریداران کشتی های تجاری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد 
که این سازمان به خریداران کشتی های تجاری 

وام بدون بهره پرداخت خواهد کرد.
محمد راستاد با اعالم این خبر، به ایسنا گفت: 
دریایی  علوم  دانشگاه  از  بازدید  جریان  در 
رشته  دانشجویان  که  شد  مشخص  چابهار 
برای  به حمایت های جدی  نیاز  دریایی  علوم 
این رو  از  و  دارند  عملی  عرصه های  در  حضور 
سازمان بنادر در هیات عامل خود تصویب کرد 
نقل بخش خصوصی  و  که شرکت های حمل 
برای خرید کشتی های تجاری وام بدون بهره 

دریافت کنند..
 

 تامین مالی پروژه های بزرگ در بازار 
سرمایه با صندوق  زمین و مسکن

و  زمین  های  صندوق  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مالی  تامین  برای  مناسبی  ابزار  را  ساختمان 
پروژه های بزرگ در بازار سرمایه معرفی کرد.

مراسم  در  آخوندی  عباس   ، مهر  گزارش  به 
و  زمین  صندوق  نخستین  از  بهره برداری 
بر  تاکید  با  تهران   22 منطقه  در  ساختمان 
این مطلب که تامین مالی پروژه های بزرگ در 
بازار سرمایه با راه اندازی صندوق های زمین و 
واحدهای  این  است، گفت:  ساختمان ممکن 
نوینی  ایده  می رسند  فروش  به  که  تضمینی 
ملی  و  خرد  ثروت های  از  می تواند  که  است 
که  بسیار خرسندم  گفت:  کند.وی  محافظت 
امروز  و  رسید  نتیجه  به  صندوق  این  کار 
شاهد اتمام پروژه ای نوین در بازار ملی کشور 

هستیم.

خبر

لوله  خط  کار  آغازبه  مراسم  خودرو:  گروه 
 207A پژو  و  توربوشارژ  موتور  با  پالس  دنا 
صندوق دار اتومات،روز گذشته باحضور مقامات 

دولتی و کشوری  کلید خورد  .
مشکل  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
صنعت  چالش های  از  یکی  دولتی  مالکیت 
خودرو از گذشته بوده است. در این زمینه دولت 
باید سهمش را از مالکیت خودروسازی به صفر 

برساند.
به گزارش زمان، محمد شریعتمداری در این 
ایران  در  رابطه  در همین  کرد:  اظهار  مراسم 
خودرو و سایپا در حال طی کردن مراحل برای 

خصوصی سازی واقعی این دو بنگاه هستیم.
وی با بیان این که حمایت های دولتی از صنعت 
پیشرفت  نه  و  عقب افتادگی  باعث  خودرو 
این صنعت شده است، خاطر نشان کرد: اگر 
و  مردم  عمومی  خواست های  بین  فاصله ای 
معلول  دارد،  وجود  خودروسازی  محصوالت 
عوامل مختلفی است که بخشی از آن خارج از 

اراده صنعت خودرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه تدوین 
شده برای تزریق منابع مالی جدید به بخش 
صنعت خبر داد و گفت: در این رابطه ۱0 هزار 
میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۱0 
هزار میلیارد تومان نیز از سوی دولت، ۱0 هزار 
میلیارد تومان از سوی بانک ها و نصف آن از 
سوی بخش خصوصی تامین و به صنعت کشور 

تزریق خواهد شد.
بنگاه   ۳0 امروز  داد:  ادامه  شریعتمداری 
که  هستند  فعال  کشور  در  خودروسازی 
بیشترین سهم بازار آن در اختیار ایران خودرو 
است. سهم تولیدات صنعت خودرو معادل ۳.۵ 
درصد GDP و ارزش افزوده صنعت خودرو 
برابر با ۱۸.۵ درصد ارزش افزوده کل صنعت 

است.
به  باید  سال ۱۴0۴  در  که  این  بیان  با  وی 
جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه پنجم 
آسیا و یازدهم جهان دست یابیم، تصریح کرد: 
هم اکنون حدود ۱200 قطعه ساز در کشور فعال 
هستند که باید با یکدیگر ادغام و قطعه سازان 

بزرگ ایجاد شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: 
قیمت گذاری محصوالت از دیگر مشکالت مهم 
صنعت خودرو است. به عنوان مثال اگر قیمت 
فوالد و دیگر مواد اولیه افزایش یابد خودروسازان 
قادر به افزایش قیمت محصوالت خود نیستند.

شریعتمداری اظهار کرد: اقتصادی نبودن تیراژ 
تولید از دیگر مشکالت صنعت خودرو است، 
توسعه  و  تحقیق  به  کافی  توجه  آنکه  ضمن 
صورت نگرفته و ارتباط با صاحبان تکنولوژی 

خارجی نیز محدود بوده است.
 افزایش ایمنی شرط حمایت مجلس 

از خودروسازهاست
رییس مجلس شورای اسالمی گفت که افزایش 
ایمنی شرط حمایت مجلس از خودروسازهاست. 
علی الریجانی نیز در ادامه این مراسم با اشاره 
به حمایت مجلس از صنایع خودروسازی، گفت: 
یکی از شروط حمایت مجلس از خودروسازان، 
افزایش کیفیت از نظر ایمنی است، قبول کنیم 
برخی محصوالت ما ایمنی الزم را نداشته است. 
باید ایمنی در خودروها متناسب با شرایط جدی 

گرفته شود.
از  مردم  می شود  تصادفی  وقتی  افزود:  وی 
هستی ساقط می شوند. ما وقتی این را به ایران 
خورو می گوییم، می گویند وضع جاده ها خراب 
است. وقتی به وزارت راه می گوییم می گویند 
پلیس باید نظارت کند. هر کس باید کار خود 
را انجام دهد، پلیس باید نظارت جدی تر داشته 
باشد، راه باید استانداردهای راهسازی را رعایت 
کند و خودروسازان متناسب با شرایط ایمنی 

را باال ببرند.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
می گویند آمار تصادفات کم شده و به ۱۶ هزار 
کشته در سال رسیده است، آیا این عدد کمی 
و  معلول  مجروح،  تعداد  چه  بگویید  و  است 

هزینه به جا می گذارد.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آقایان 
مدیران از نظر ملی، دینی و عقلی وظیفه دارند 

هر چه  و  کنند  ایمنی خودروها تالش  برای 
می توانند ایمنی را باال ببرند. حتی صندلی های 
خودروها در بسیاری موارد مشکل دارد و کسی 
که می خواهد برای زیارت با خودرو به مشهد 

برود روی این صندلی ها کمردرد می گیرد.
می خواهیم  از خودروسازان  ما  داد:  ادامه  وی 
برنامه کیفی کردن خود را به ما ارائه کنند، 
اگر الزم باشد از صندوق توسعه وام پرداخت 
می کنیم و در صورتی که نیاز باشد وام بلندمدت 

پرداخت می کنیم.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  الریجانی 
شرکت های  سازی  خصوصی  اینکه  بیان  با 
و  واقعی  رقابت  ایجاد  موجب  خودروسازی 
نمی گویم  من  گفت:  می شود،  کار  پیشرفت 
از این  اما اگر  وضع فعلی خیلی اشکال دارد 
حالت نیمچه خصوصی بیرون بیایید هم وضع 
کارگران و مهندسین بهتر می شود و هم اینکه 
کار با پیشرفت بیشتری مواجه خواهد شد. ما 
هم قانون اصل ۴۴ را در مجلس تصویب کردیم 
اما متاسفانه این قانون در مقام اجرا دچار سقط 
جنین شد و مباحثی که در زمینه »خصولتی« 
مطرح می شود به خاطر این رفتار نادرست است.

کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
مقننه  و  مجریه  قوه  وقتی  است  این  انتظار 
شما  هستند  هماهنگ  هم  با  زمینه  این  در 
)خودروسازان( برنامه خود را ارائه کنید و این 
رقابت  که  شوند  اداره  شیوه ای  به  شرکت ها 
مطرح  بحث هایی  البته  باشد  داشته  وجود 
می شود که بانک ها حمایت نمی کنند اما اگر 
اصالحات انجام بدهید بانکها کمک تان خواهند 
کرد. اینجا مهمترین شرکتی است که می شود 
انتظار داشت تحرکی اتفاق بیفتد بنابراین اگر 
تغییری در مسلکتان انجام دهید حمایت بانکی 

نیز محقق خواهد شد.
به  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
قطعه سازی و همچنین بخش صادرات یادآور 
ایجاد  باعث  که  خوبی  کارهای  از  یکی  شد: 
شغل می شود قطعه سازی است که باید با تغییر 
تکنولوژی ها تغییراتی در آن به وجود بیاید و 
برنامه ای هم برای صادرات قطعه وجود داشته 
باشد چرا که این کار تولید کشور را فعال خواهد 
کرد بنابراین ما می خوهیم برنامه مدونی برای 
قطعه سازی تدوین شود. قطعا دولت و مجلس 
هم از این موضوع حمایت می کنند چرا که این 

کار باعث تولید ثروت می شود.
نیز  کشور  اقتصادی  شرایط  درباره  الریجانی 
گفت: البته شرایط به وضع مطلوبی نرسیده و  
یک بخشی ازآن به خارج برمی گردد و اینکه 
که  دارند  متفاوتی  رفتارهای  کشورها  برخی 
دارد  کارهای سرمایه گذاری  روی  روانی  تاثیر 
اما مهمتر از آن وضع داخل کشور است. بعد 
از مساله برجام با همه گرفتاری ها و بداخالقی ها 
متاسفانه  اگرچه  آمد  وجود  به  گشایش هایی 
سیستم دیوانی کشور خیلی لخت است و با 
تانی تصمیم می گیرد که این خیلی مضر است.

به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
گفت:  ایران،  در  سرمایه گذاری  روند  کندی 
متاسفانه ایستگاه هایی که فرد باید اجازه بگیرد 
بسیار زیاد است و ممکن است در آن فساد هم 
نظامات شان  حال  هر  به  باشد.  داشته  وجود 
اشکال دارد. ما گفتیم شورایی تشکیل شود و 

بخشنامه ها و نظامات زائد اداری حذف شود.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: چرا باید 
و  پیچ  پر  داالن  این  وجود  با  سرمایه گذاری 
خم وارد کشور شود؟ چطور ممکن است یک 

سرمایه گذار یک یا دو سال با کفش آهنی بدود؟ 
ایستگاه های مختلف  روی  افراد  توقف  میزان 
باعث  برای سرمایه گذاری بسیار زیاد است و 
می شود گاهی منصرف شوند. کشورهایی موفق 
هستند که ایستگاه هایشان چه در بانک ها و چه 

در بخش حکومتی کم باشد.
وی اضافه کرد: ما چند قانون برای بهبود فضای 
کسب و کار، رفع موانع تولید و حل مشکالت 
به  متاسفانه  که  کردیم  وضع  سرمایه گذاری 
درستی اجرا نشد. اگر اهتمام دولت جدی باشد 
و فضای کسب و کار تسهیل شود شرایط بهتری 

هم به وجود خواهد آمد.
خارج  زیادی  ایرانیان  کرد:  تصریح  الریجانی 
از کشور یا در داخل هستند که عالقه مند به 
سرمایه گذاری در کشور هستند. سیستم دیوانی 
باید کمک حال آنها باشد. ما از کمیسیون صنایع 
می خواهیم در این زمینه جلسه ای تشکیل دهد 
تا اگر کسی می خواهد سرمایه گذاری کند این 
بندها را از جلوی پایش باز کنیم تا تولید راه 

بیفتد.
اینکه  بیان  با  رییس مجلس شورای اسالمی 
وضعیت  مورد  در  نگرانی هایی  این  از  پیش 
خودروسازها وجود داشت، گفت: خوشبختانه 
گذشته  در  کردیم.  عبور  گذشته  شرایط  از 
این شرکت ها که باید سودآور و فعال باشند 
معضالتی پیدا کرده بودند و ما به دنبال این 
بودیم که منابعی برای اداره آنها پیدا کنیم اما 
این  و  دنبال شد  درستی  مسیر  خوشبختانه 
شرکت ها سرپا شدند و تکنولوژی های بهتری 
به خدمت گرفته شد و ارتباطاتی برای تولید 

محصوالت دیگر برقرار شد.
مدیرعامل  خوشبختانه  گفت:  همچنین  وی 
ایران خودرو هم به محصوالت این شرکت و هم 
نیروی انسانی توجه دارد. مدیران باید دردمندانه 
مسائل کارگران را دنبال کنند، همچنین باید 
در  تحولی  تا  شود  برداشته  درستی  گام های 
حوزه صادرات به وجود بیاید و کسانی که در 
بخش صادرات کار می کنند بدانند تکلیف شان 

چیست.
الریجانی اظهار کرد: از دولت و بخش خصوصی 
صادرات  و  تولید  رونق  برای  می خواهیم 
پیشنهادات خود را ارائه کنند، ما هم وظیفه 
خود می دانیم که اقدامی انجام دهیم که آثار 

این کار در بودجه سال 97 دیده شود
توان باالی قطعه سازان ایرانی

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تفاهم  
اخیر صورت گرفته با شرکت پژو مبنی بر تولید 
قطعات مورد نیاز این شرکت در سایت تولیدی 
خود در الجزایر از سوی قطعه سازان ایرانی خبر 

داد.
هاشم یکه زارع  هم در این مراسم اظهار کرد: در 
تفاهم اخیری که با پژو صورت گرفت قرار شده 
قطعات مورد نیاز سایت تولیدی پژو در الجزایر با 
مشارکت قطعه سازان ایرانی تامین شود. ضمن 
آنکه قطعه سازان ایرانی می توانند در الجزایر نیز 
سرمایه  گذاری کرده و قطعات خود را به پژو 

بفروشند.
وی با بیان این که اگر صنعت خودروی ایران 
نبود ساالنه مقدار زیادی ارز برای واردات خودرو 
به  کرد:  نشان  از کشور خارج می شد، خاطر 
عنوان مثال برای واردات یک میلیون و ۵00 
پایان سال  تا  هزار دستگاه خودروی تولیدی 
جاری باید ۱۵ میلیارد دالر ارز از کشور خارج 

می شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: 

باز  آن  قطعات  به  ۸0 درصد کیفیت خودرو 
می گردد که نشانگر بخش مهم قطعه سازان در 
ارتقاء کیفیت خودروها است. البته سال هاست 
قطعه  صنعت  در  جدید  گذاری  سرمایه   که 
صورت نگرفته و این صنعت در حال پیر شدن 

است.
وی خطاب به رییس مجلس شورای اسالمی، 
افزود: در این زمینه از دولت و مجلس محترم 
می خواهیم کمک کند تا با سرمایه  گذاری های 
جدید وضعیت صنعت قطعه کشور اصالح شود، 
زیرا در غیر این صورت آینده بدی در انتظار آن 

خواهد بود.
صادرات  موضوع  دو  که  این  بیان  با  یکه زارع 
خودروهای  درصدی   70 داخلی سازی  و 
با  همکاری  در  ما  قرمز  خط  دو  پسابرجامی 
در  کرد:  تصریح  است،  خارجی  خودروسازان 
این زمینه به پژو تفهیم کرده ایم که آن دورانی 
که هر طور می خواستند رفتار می کردند تمام 
شده است و باید اقدام به سرمایه  گذاری و ارتقاء 

تکنولوژی در کشور کند.
دولت چهار برابر نیازش پرسنل دارد

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس 
شورای اسالمی گفت که وجود پرسنل مازاد در 
وزارتخانه ها، ادارات و آموزش و پرورش باعث 
شده بیش از 9۵ درصد از بودجه صرف حقوق 

و دستمزد شود.
عزیز اکبریان نیز در ادامه این مراسم  اظهار 
کرد: در زمان بحران جهانی اقتصادی، وزارت 
خزانه داری آمریکا به دو خودروسازی فورد و 
جنرال موتورز ۱۴ میلیارد دالر کمک بالعوض 
صددرصد  شرکت  دو  این  که  حالی  در  کرد 
خصوصی هستند، این در حالی است که سایپا 

و ایران خودرو در کشور ما خصوصی نیستند.
با رییس جمهور  وی اضافه کرد: در آن زمان 
وقت صحبت کردیم و قرار شد هزار میلیارد 
تومان وام به این دو خودروسازی بدهند که 
بعد این مبلغ در دولت به ۵00 میلیون تومان 
کاهش یافت اما نهایتا هیچ پولی پرداخت نشد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: قطعه سازها در کشور ما در 
اوج مظلومیت و با کمترین امکانات و مشکالت 
بسیار زیاد مشغول فعالیت هستند و اگر توجه 
الزم به آنها نشود نمی توانند فعالیت شان را ادامه 
دهند. ما زمانی کارخانه ای اطراف تهران داشتیم 
که ۴۵00 کارگر داشت اما اکنون فقط نگهبان 

دارد زیرا نتوانستند دستگاه ها را به روز کنند.
وی تصریح کرد: آنچه باعث شده اشتغال در 
کشور نتواند رونق پیدا کند این است که دولت 
چهار برابر نیازش پرسنل دارد. ما در وزارتخانه ها، 
ادارات و آموزش و پرورش نیروی مازاد داریم و 
همین باعث شده بیش از 9۵ درصد از بودجه 
میان  این  در  شود.  دستمزد  و  حقوق  صرف 

بهترین راه، حمایت از بخش خصوصی است.
اکبریان اصالح سیستم بانکی و مبارزه با قاچاق 
را راهکار رونق تولید عنوان و خاطرنشان کرد: 
البته باید عزم همگانی در نظام وجود داشته 
باشد و سران قوا مسائل را به رهبری منتقل 
کنند. ما هر اراده ای در بحث هسته ای، جنگ 
و ریشه کنی تروریسم در منطقه داشتیم موفق 
شدیم و اینجا هم نیازمند اراده ای برای حل 

مشکالت هستیم.
مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییس 
اضافه کرد: دولت،  اسالمی همچنین  شورای 
این  از  حمایت  برای  قضاییه  قوه  و  مجلس 
مجموعه ها عزم کافی ندارند. ما باید کمک کنیم 
این مجموعه های تولیدی مثل ایران خوردو و 
سایپا که برای کشور باعث افتخار هستند و با 
وجود آنها می توانیم بر مشکالت تحریم غلبه 

کنیم رونق پیدا کنند.
وی با اشاره به مشکل مالیات در شرکت های 
تولیدکننده خودرو، گفت: هنوز خودرو تولید 
در  این  و  شود  پرداخت  مالیات  باید  نشده 
حالی است که دولت الیحه ای ارائه نمی کند 
بدهند در حالی  نمایندگان طرح  و می گوید 
که دولت فرمانده میدان است و به راحتی در 
بحث های مختلف مثل بیمه، مالیات و قاچاق 

می تواند کار کارشناسی انجام دهد.

 درمراسم آغازبه کار خط تولید دنا پالس از سوی مقامات کشور تشریح شد؛

»خصوصی سازی «رفع چالش صنعت خودرو 
               یکه زارع تاکید کرد: طراحی و تولید پلتفرم ایران خودرو نیازمند حمایت قانون گذاران

ای  شیشه  تاالر  معامالت  روز  اولین  در 
بار  قیمتی  و  نقدی  بازده  کل  شاخص 
 9۴ تراز  وارد  و  کرد  کانال شکنی  دیگر 

هزار واحدی شد. 
کاهش  خودرویی ها  بیشتر  روز  این  در 
اساسی  فلزات  و  کردند  تجربه  را  قیمت 

با رشد مواجه شدند. 
و  نقدی  بازده  کل  شاخص  روزگذشته 
قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۳22 

واحد رشد کرد و به رقم 9۴ هزار و ۶0۶ 
نیز  واحدی رسید. شاخص کل هم وزن 
با 7۵ واحد رشد به رقم ۱7 هزار و ۸2۳ 

دست یافت.
 ۱۱90 با  شناور  آزاد  شاخص  طرفی  از 
 ۱99 و  هزار   ۱02 تراز  تا  رشد  واحد 
و  اول  بازار  شاخص  و  یافت  افزایش 
بازار دوم ۸92 و ۳0۶9 واحد رشد کرد. 
و  واحد رشد کرد  آیفکس ۱۳  همچنین 

به رقم ۱0۵۶ رسید.
شاخص  که  بود  گذشته  هفته های  در 
شکنی  کانال  بار  چند  با  تهران  بورس 
هزار   9۳ کانال  اواسط  تا  بود  توانسته 
بودند  معتقد  بسیاری  برود  باال  واحدی 
قیمت  رشد  افزایش  این  دالیل  از  یکی 
و  نفت  مواد  جمله  از  اساسی  کاالهای 

پتروشیمی و افزایش قیمت دالر است.

یک پژوهشگر اقتصادی گفت: جذابیت بازار 
مسکن برای سرمایه گذاری باعث این بوده 
است که سرمایه به بخش های دیگر اقتصاد 
ایران نرود.به گزارش ایسنا، حمید آذرمند در 
دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: نوسانات 
رشد اقتصادی در ایران باال بوده است. بعد 
نرخ   ۱۳92 تا   ۱۳9۱ سال های  رکود  از 
رشد اقتصادی قابل توجهی در سال ۱۳9۵ 
داشتیم که به زعم کارشناسان پایدار نیست و 
پیش بینی می شود به طور میانگین در ۵ سال 
آینده رشد اقتصادی کشور 2.۵ درصد خواهد 
بود که تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد ایران 
خواهد داشت. از جمله گسترش بیکاری و 

تضعیف جایگاه ایران در جهان بین الملل.
وی چنین توضیح داد: بر اساس طبقه بندی 
گروه  چهار  ما  ملی  حساب های  متعارف 
خدمات، کشاورزی، نفت و صنایع را بررسی 

می کنیم بر اساس بررسی ها در ۵0 سال اخیر 
ابتدا سهم خدمات، بعد  اقتصادی  در رشد 
نفت و صنایع کشاورزی بوده است. او ادامه 
داد: سیاست ارزی، اصالح نظام بانکی، بهبود 
محیط کسب و کار از جمله پیش شرط های 
بخش های اقتصادی برای ایفای نقش است. 
محوریت در درجه اول با نقش شرکت ها و 
بهره گیری از ظرفیت ها در تعامل دنیای خارج 

بستگی دارد.

بازار مسکن عامل کاهش رشد اقتصادی بورس تهران بار دیگر کانال شکنی کرد
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هیچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فریب 
دهد .

گوته

سخن حکیمانه

آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصال
جان گفت ای نادی خوش اهال و سهال مرحبا

سمعا و طاعه ای ندا هر دم دو صد جانت فدا
یک بار دیگر بانگ زن تا برپرم بر هل اتی

 امروز  با موالنا

با کشته شدن علی عبداهلل صالح، سعودی ها 
مترسک خود را در یمن از دست دادند

کاریکاتور

پردرآمدترین بازیگر جهان ستاره دار شد

دواین جانسون، ستاره سرشناس آثار اکشن و کمدی سینمای آمریکا در پیاده رو 
مشاهیر هالیوود صاحب یک ستاره شد.

به گزارش خبرآنالین،  دواین جانسون، ورزشکاری حرفه ای است که در چند سال 
اخیر پله های موفقیت را در عرصه بازیگری با شتابی بسیار باال رفت و حتی عنوان 

پردرآمدترین بازیگر هالیوود را از آن خود کرد.
حال برای قدردانی از این بازیگر، ستاره ای در پیاده رو مشاهیر هالیوود به نام دواین 
جانسون که در عالم کشتی حرفه ای آمریکا با نام »راک« مشهور بود، نصب شده 
است. جانسون که اکنون ۴۵ ساله است در مراسم ستاره دار شدن در پیاده روی 
مشاهیر هالیوود گفت:  »به تنهایی به موفقیت نمی رسید. این کار تنها شدنی 
نیست. برای رسیدن به موفقیت گروهی الزم است و اکنون الزم است که از چند 

تن از افرادی که بدون آن ها به موفقیت نمی رسیدم، تشکر کنم.«
او در ادامه به نقل قولی اشاره کرد که از ۱۵ سالگی سرلوحه کارش قرار داد: 

»خوب است که مهم باشیم اما مهم تر آن است که خوب باشیم.«
ستاره او کنار ستاره وینس مک ماهون و »کرمیت قورباغه« ، ستاره سرشناس 
از  ستاره  دریافت  هنگام  جانسون  است.  گرفته  جای  عروسک های  دنیای 

خانواده اش یاد و تقدیر کرد.

»رویاهای دم صبح« در ۲۴ سینمای فرانسه دیده شد

»رویاهای دم صبح« ساخته مهرداد اسکویی در 2۴ سینمای کشور فرانسه به 
نمایش درآمد. فیلم مستند »رویاهای دم صبح« ساخته مهرداد اسکویی بعد از 
نمایش در 2۴ سینما به مناسبت برنامه ماه سینمای مستند به تور سینمایی خود 

در شهرهای مختلف فرانسه پایان داد.
مرکز سینمای فرانسه هر ساله در ماه مستند تعدادی فیلم تولید این کشور و 
دیگر نقاط جهان را انتخاب می کند و طی یک تقویم دقیق در سینماهای مناطق 

مختلف کشور به نمایش می گذارد.
از جمله شهرهایی که »رویاهای دم صبح« در آن به نمایش درآمد می توان به 
مارسی، نانت، رن، تولوز، اتوریو، رامونویل، جاستار، کاور، مونتابان، ویل نوف سور 

لوت و وردون سور گارون اشاره کرد.
بعد از اکران فیلم »آخرین روزهای زمستان« در سینماهای فرانسه و نمایش 
آن در ماه فیلم مستند فرانسه، »رویاهای دم صبح« دومین فیلم مستند مهرداد 

اسکویی است که در ماه مستند فرانسه به نمایش عمومی گذاشته شد.

نام »غیاث الدین جمشید کاشانی« در فهرست مشاهیر 
یونسکو ثبت می شود

مدیر بخش فرهنگ کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران، از ثبت 
جمشید  الدین  »غیاث  نام 
ستاره  و  ریاضیدان  کاشانی« 
در  ایرانی  پرآوازه  شناس 
سازمان  مشاهیر  فهرست 
جهانی یونسکو در سال آینده 

خبر داد.
در  مستکین  عبدالمهدی   
چهارمین دوره آئین قدردانی 

از یاوران کتاب شهرستان کاشان در مجموعه ساربوک این شهر گفت: کاشان 
دریای زرخیزی است و بوی خوش بالندگی و شکوفایی این شهر به واسطه های 
تالش های بزرگانی چون غیاث الدین جمشید، محتشم و سهراب برای نسل 

کنونی به یادگار مانده و ما هم در برابر آنها مسئولیت داریم.
وی افزود: نه تنها کاشان، که بخشی از هویت ایران زمین مدیون بزرگان این 
خطه است و نسل امروز به عنوان فرزندان آنها برای ماندگاری نام نیکوی 
آنان و دستاوردهایشان برای آیندگان باید گام بردارند و تالش برای ثبت 
نام غیاث الدین جمشید کاشانی در فهرست مشاهیر یونسکو نیز در این 
راستا در دستور کار قرار گرفته است. جمشید بن مسعود بن محمود طبیب 
فیزیکدان  الکاشی(  به  )در غرب مشهور  به غیاث الدین که  ملقب  کاشانی 
کاشانی حدود سال 7۵۸ خورشیدی در این شهر دیده به جهان گشود و 
زندگی کوتاه خود را صرف نواوری در ریاضیات و اختراع ابزار دقیق رصد 

ستاره ها کرد.

»تاریخ عشق« چاپ دهمی شد

ترجمه ترانه علیدوستی از رمان »تاریخ عشق« به 
چاپ دهم رسید.

نوشته  عشق«  »تاریخ  رمان  مهر،  گزارش   به 
نیکول کراوس که با ترجمه ترانه علیدوستی از 
سوی نشر مرکز منتشر شده است، برای دهمین 
نوبت طی یکسال پس از انتشار خود تجدید چاپ 

شد.
نویسنده  کراوس،  نیکول  قلم  به  کتاب  این 
آمریکایی در سال 200۵ منتشر شده است و 
در سال 200۶ در زمره نامزدهای نهایی جایزه 
ادبی  اورنج بوده و در سال 200۸ جایزه  ادبی 
ویلیام سارویان را به دست آورده است. این رمان 
پیرمردی لهستانی است که براساس عالقه جوانی 
خود در بازنشستگی به نویسندگی روی آورده.  
تنها و رنجور از عشق ناکام کودکی و صدمه دیده 
از جنگ جهانی دوم که تمام خانواده ی خود را از 
دست داده و به تنهایی در آمریکا زندگی می کند 
و با تنها دوست و همسایه خود برونو که مردی 

افسرده است،  وقت می گذراند.  
کتاب با داستان آلما دختری نوجوان که پدرش 
را در هفت سالگی بر اثر بیماری ازدست داده و با 
مادر و برادر کوچک ترش زندگی می کنند، پیش 
آلما سعی می کند آخرین خاطرات  رود.  می 
پدرش را حفظ کرده و مانند او باشد. در ادامه این 
دو داستان به طرزی که اصالً انتظارش نمی رود 

به هم ربط مییابند.
ترانه علیدوستی پیش از این نیز ترجمه ای از 
مجموعه داستان »رویای مادرم« نوشته آلیس 

مونرو را توسط نشر مرکز منتشر کرده بود.
نشر مرکز دهمین چاپ از این رمان را در 2۶۴ 
با قیمت 2۱ هزار تومان منتشر کرده  صفحه 

است.

در دنیای کتاب

6هزار نفر در جشنواره بین المللی 
قصه گویی شرکت کردند

پرورش  کانون  معاون  یزد:   - مقدم  صادقی 
در  امسال  گفت:  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی این 

نهاد فرهنگی،۶ هزار و 7۳7 نفر شرکت کردند.
جشنواره  های  برنامه  بیان  با   ، قمرزاده  رضا 
یادشده در یزد افزود: از مجموع شرکت کنندگان 
سه هزار و ۱7۴ نفر نوجوان، سه هزار و 90 تن 
مربی و شرکت کننده آزاد و بقیه قصه گو پدر 
یادآوری  با  وی  هستند.   مادربزرگ  و  بزرگ 
المللی  بین  جشنواره  استانی  بخش  برگزاری 
قصه گویی ادامه داد: بخش منطقه ای جشنواره 
با حضور قصه گویانی از ۳۱ استان به میزبانی پنج 

استان از جمله یزد برگزار می شود.
وی اضافه کرد: حضور پدربزرگ ها، مادربزرگ ها 
و نوجوانان به عنوان قصه گویان در کنار کودکان 
و ارایه مقاله و داستان با موضوع قصه و قصه 

گویی از ویژگی های جشنواره است. 
اینکه مرحله نهایی جشنواره بین  بیان  با  وی 
المللی قصه گویی از یکم تا پنجم بهمن ۱۳9۶ در 
تهران برگزار می شود، مهمترین هدف برگزاری 
این رویداد فرهنگی را ترویج فرهنگ مطالعه و 
کتابخوانی، قصه های فرهنگی و تربیتی، فرهنگ 

زبان مادری و محلی در قصه ها عنوان کرد. 
قمرزاده در ادامه با یادآوری فعالیت یکهزار مرکز 
در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
کشور یادآور شد: قصه گویی یکی از مهمترین 
فعالیت ها در بین ۴0 فعالیت مشخص شده 
برای این نهاد محسوب می شود. معاون فرهنگی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه 
مراکز  در  گویی  قصه  امسال 7۳۶ جشن  داد: 
کانون در کشور برگزار شد که حدود ۸0 هزار 
مخاطب کودک و نوجوانان از این قصه ها استفاده 
کردند. وی، یزد را یکی از فعال ترین استان ها 
در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی 
و  کودکان  فکری  پرورش  های  کانون  بین  در 
نوجوانان دانست و تصریح کرد: این استان در 
زمینه های کتاب خوانی و قصه گویی از مناطق 

پیشتاز است

خبر

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری با بیان اینکه تجربه کشورهای 
موفق دنیا نشان داده که امروزه گردشگری 
در اشتغالزایی و تولید ثروت ملی از صنعت و 

کشاورزی کارآمدتر است، 
از پژوهشگران حوزه میراث فرهنگی خواست، 
بر روی عوامل موفقیت کشورهای گردشگر 

پذیر مطالعه و تمرکز کنند.
علی اصغرمونسان  در آیین نکوداشت هفته 
پژوهش)22 تا 2۶ آذر ماه( در تاالر اجتماعات 
کارکنان  و  مدیران  جمع  در  اسالمی  موزه 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار 
داشت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
تطبیقی  کوتاه مدت  پژوهش های  روی  بر 
و  گردشگری  زمینه  در  موفق  با کشورهای 
پژوهش های بلندمدت و بنیادین تمرکز کند.

دنیا  موفق  کشورهای  تجربه  داد:  ادامه  وی 
نشان داده که امروزه گردشگری در اشتغالزایی 
کشاورزی  و  صنعت  از  ملی  ثروت  تولید  و 

کارامد تر است.
ماه  سه  در  افزود:  جمهوری  رییس  معاون 
در  مناسبی  و  راه حل علمی  گذشته هنوز 
و  گردشگری  ثروت  برای  سازمان  مجموعه 

استفاده از ظرفیت های آن ندیده ام و متعقدم 
یکی از اقدامات خوبی که پژوهشگران ما می 
عوامل  مطالعه  و  توجه  دهند  انجام  توانند 

موفقیت کشورهای گردش پذیر است.
مونسان ادامه داد: مالزی در زمان »ماهاتیر 
محمد« و ترکیه و امارات متحده عربی نیز 
بوده  موفق  زمینه  این  در  مختلف  ادوار  در 
اند و همین کشورهای تازه استقالل یافته از 
اتحاد جماهیر شوروی برای توسعه مسیرهای 
مختلفی را مورد آزمایش قرارداده اند اما به 

این نتیجه رسیده اند که اگر به دنبال مسیر 
برای توسعه و درآمد  باید  کوتاه تر هستند 
تاکید  وی  بپردازند.  گردشگری  به  بیشتر 
کرد: پژوهشگر در بخش صنایع دستی نیز 
باید بدنبال راهکارهایی باشد تا صنایع دستی 
فاخر و ممتاز ما بازارهای بیشتر و بهتر فروش 
جهانی پیدا کند، در زمینه میراث فرهنگی نیز 
مطالعات این مرکز قدیمی و دیرنیه تر است و 

از سطح مناسبی برخوردار است.
اهمیت  به  اشاره  با  معاون رییس جمهوری 

دانشمندان و پژوهشگران در دنیای کنونی آنها 
را جزء مولفه های قدرت هر کشور دانست و 
افزود: هر کشور که قدرت علمی بیشتری دارد 
از امنیت بیشتر نیز برخوردار است، شاید در 
گذشته این طور نبوده اما با تغییرات جهانی، 

علم و عامل ارتقای جایگاه پیدا کرده است.
بسیاری  در  منطقه  در  ایران  داد:  ادامه  وی 
از رشته های علمی، پزشکی و مهندسی در 
جایگاه باالیی قرار دارد و در سطح جهانی هم 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.
مونسان یادآور شد: رسیدن به این سطح از 
ارزشمند  کار  مرهون  علمی  های  پیشرفت 
درهای  کردن  باز  برای  و  است  پژوهشگران 
بسته و طی یک مسیر توسعه توجه به پژوهش 
ضروری است. وی افزود: بخشی از پژوهش 
منجر به جابجایی مرزهای دانش می شود و 
بخشی از آن نیز منجر به حل مساله جامعه 
است که از ان به عنوان پژوهش های کاربردی 

یاد می شود و ما به هر دو اینها نیازمندیم.
معاون رییس جمهوری ابراز امیدواری کرد: 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 
سازمان، جمهوری اسالمی را در مسیر کسب 

اهداف خود همچنان یاری کند.

رییس سازمان میراث فرهنگی:

گردشگری در اشتغالزایی  از صنعت و کشاورزی کارامد تر است

یک ماه از وقوع زلزله استان کرمانشاه می گذشت و حضور 
از هنرمندان دفتر هنرهای نمایشی حوزه هنری  جمعی 
خراسان رضوی با عروسک هایشان به دیدار بچه های زلزله زده 

رفتند تا گل لبخند را بر لب هایشان بنشانند.
در این برنامه که با دیدار با بچه ها از روستای قره بالغ 
شیخمراد شروع شد هنرمندان با اجرای تئاتر، کتابخوانی و 
شعر خوانی، انجام مسابقه و ... لحظاتی شاد را برای بچه ها 

رقم زدند.
 روستاهای بعدی که این هنرمندان رفتند، کوئیک محمود، 
بانی هوان، بزمیرآباد، پیرمیکائیل، متاع صالح، الیاس محمود و 
چند روستای دیگر بود تا با ورود گروه به هر کدام از روستاها 
بچه های سرشار از شوق و شور با شنیدن صدای دعوت 
مبارک برای تماشای نمایش ها به سوی گروه بدوند و آن 
وقت وقت بچه ها باشند و خنده هایی که گروه را به شوق 
می آورد. بچه ها و قصه های عمو رحمان، بازی های نمایشی 
عمو کوروش، عمو جواد و مسابقه های جذابش، قصه ها و 

داستان های شیرین عمو عباس و نبات های عمو امیر.
در پایان هر اجرای پر از شوق و شور، به بچه ها کتاب، 
عروسک آهوی مهربانی، دفتر، کاله، لباس و... به عنوان هدیه 
و یادگاری از شهر مشهد  اهدا شد تا شادی آنها بیش از 
پیش شود. در این اتفاق هنرمندانه گروه ابتدا در ورودی شهر 
سرپل ذهاب بچه ها را به تماشای بازی عروسک ها دعوت 
کردند تا در ادامه شاهد ذوق و شادی بچه هایی باشند که 

زلزله لبخند را از آنها گرفته بود.

هنرمندان تئاتر مشهد در میان مردم 
کرمانشاه

دومین جلسه از سری برنامه های »سینماتک« با نمایش فیلم 
»دانکرک« )Dunkirk 20۱7( برگزار می شود.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه 
»دانکرک«  فیلم  هفته »سینماتک«  این  برنامه  در  هنری، 
نمایش و با حضور مهمانان ویژه این برنامه مورد نقد و بررسی 

قرار می گیرد.
با  اکران فیلم های مستند روز دنیا  با رویکرد  »سینماتک« 
ترجمه اختصاصی و جلسه نقد و بررسی فرمی و محتوایی آثار 

هر هفته در حوزه هنری برگزار می شود.
دومین برنامه »سینماتک« روز دوشنبه 27 آذرماه  ساعت ۱۶ 
در سالن سوره حوزه هنری برپاست و عالقمندان برای حضور 
در سری برنامه های »سینماتک« با عضویت از طریق سایت  

cinoteh.com می توانند در این برنامه ها حضور یابند.
همچنین تسهیالتی ویژه برای عضویت دانشجویان، منتقدان 
سینما و اهالی رسانه در باشگاه مخاطبان سینماتک تهران در 

نظر گرفته شده است که به زودی اطالع رسانی خواهد شد.

نمایش فیلم »دانکرک« در دومین 
برنامه »سینماتک« حوزه هنری

نمایش »کاش خوابت را ندیده بودم« به نویسندگی کامران 
شهالیی و کارگردانی احمد مطوری در تماشاخانه فانوس به 
روی صحنه می رود. در این اثر نمایشی که با کارگردانی و ایفای 
نقش احمد مطوری از امروز یکشنبه 2۶ آذرماه در تماشاخانه 
فانوس به روی صحنه خواهد رفت، ثنا ربیعی، پانیذ نوروزی و 

سامان قربانی نیز به اجرای نقش می پردازند.
مشاور  هرمزی  امیررضا  از:  عبارتند  نمایش  عوامل  سایر 
کارگردان؛ میالد رستم زاده دستیار کارگردان؛ ریحانه شمس 
دستیار صحنه؛ میر آرش مصطفایی طراح صحنه، لباس و نور؛ 
احمد نگهبان طراح گریم؛ مهیار رفعت نیا موسیقی؛ امیررضا 
هرمزی عکاس؛ نوید ملکی یگانه طراحی پوستر، بروشور و 

ساخت تیزر؛  سهیال انصاری مشاور امور رسانه ای.
عالقه مندان برای تماشای این نمایش تا دهم دی ماه هرشب 
ساعت 20 می توانند به تماشاخانه فانوس به نشانی: میدان 
پالک 2۵  آذری  کوچه  یاس-  فروشگاه  تیر- جنب  هفت 

مراجعه نمایند.

»کاش خوابت را ندیده بودم« به روی 
صحنه فانوس می رود

بهره برداری از 2 طرح شهری در امیرکال آغاز 
و کلنگ احداث مزرعه پرورش گل شهرداری 

بر زمین زده شد.
 در آیین بهره برداری از زمین ورزشی پارک 
ساحلی که با حضور شهردار، اعضای شورای 
واحدهای  مسئولین  و  معاونان  اسالمی، 
مدیران  بابل،  مرکزی  بخشدار   ، شهرداری 
ادارات و نهادهای شهر امیرکال و شهرستان 
و نیز آقایان دکتر کریمی رئیس شورای اداری 
و استخدامی استان و عبدی )به نمایندگی از 
استانداری مازندران( در محل پارک ساحلی 
امیرکال برگزار گردید پس از خوش آمدگویی 
آقای رضانژاد مسئول محترم روابط عمومی 
شهرداری به حضار و تبریک این روز خجسته، 
با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید، بهره برداری 

از زمین ورزشی پارک ساحلی آغاز گردید. 
محترم شورای  ریاست  قائمی  آقای  سپس 
با  اکنون  بیان داشتند که  امیرکال  اسالمی 
داشتن شهرداری جوان و کوشا که فرزند این 
شهر می باشد، فصل نوینی در سازندگی شهر 
امیرکال آغاز شده است و شهرداری و شورای 
ایجاد  برای  را  خویش  توان  تمام  اسالمی 
شهری زیبا و برخوردار به کار خواهند گرفت. 
در ادامه  آقای شجاعیان عضو محترم شورای 
خوش  و  تبریک  ضمن  امیرکال  اسالمی 
آمدگویی به میهمانان و تقدیر از جناب آقای 
اسدی شهردار جوان و فعال امیرکال، با مهم 
دانستن طرح توسعه پارک ساحلی امیرکال 
خصوصاً زمیِن ورزشِی این پارک که باعث 
جذب شهروندان و جوانان منطقه می گردد، 

از اداره تربیت بدنی و مسئولین درخواست 
نمود تا در توسعه و تکمیل این زمین ورزشی، 

شهرداری امیرکال را یاری نمایند.
سلیمانی عضو محترم شورای اسالمی شهر 
امیرکال بااشاره به اهمیت طرح پرورش گل 
و تفکیک زباله از مبدأ ، از شهردار و پرسنل 
شهرداری به خاطر تالش شبانه روزی آن ها 
در آماده سازی طرح های شهری قدردانی 
نمودند. دکتر کریمی با قدردانی از اهتمام 
شهرداری  پرسنل  و  شورا  اعضای  شهردار، 
در احداث مزرعه گل، از آن به عنوان یکی از 
طرح های مهم و با درآمدزایی باال یاد نموده 
و افزودند که استانداری مازندران برای کمک 
به تکمیل طرح های شهری امیرکال مبلغ 2۵ 

میلیارد ریال اختصاص داده است. 

  آغاز طرح تفکیک زباله از مبدأ 
فنی  دانشکده  محترم  ریاست  بزرگی  دکتر 
از  نمایندگی  به  صادق)ع(  امام  ای  حرفه  و 
جامعه علمی شهر امیرکال، ضمن تمجید از 
شهرداری برای اجرای این طرح، با اشاره به 
تجربیات کشورهای توسعه یافته در بازیافت و 
بهره برداری از طالی کثیف، طرح تفکیک زباله 
از مبدأ را برای حفظ سالمت محیط زیست و 
رفع بخشی از معضل زباله که گریبانگیر استان 
در  دانستند.    باشد، ضروری  می  مازندران 
خاتمه نیز خانم احدی نژاد نایب رئیس محترم 
شورای اسالمی با سپاس از شهردار و پرسنل 
پرتالش شهرداری برای اجرای طرح تفکیک 
زباله از مبدأ ، بر تداوم آن، فرهنگ سازی و 

همکاری شهروندان تأکید نمودند.

 بهره برداری از 2 طرح شهری در امیرکال

آنسوی آبها

کارگردان مستند »سالسوس« معتقد است 
این مستند نظر موافقان و مخالفان مصرف 

سوسیس و کالباس را بیان می کند.
آریان عطارپور که با مستند »سالسوس« در 
یازدهمین جشنواره »سینماحقیقت« حضور 
دارد، گفت: ساخت این مستند در سال 9۵ 
آغاز شد که البته پیش از آغاز پروسه تولید 
این مستند در سال های 9۳ و 9۴ طرحی 
با موضوع سوسیس و کالباس را دنبال می 
آیا  اینکه  تا درباره  نظر داشتم  و در  کردم 
خوردن این مواد غذایی کار درستی است 
یا خیر، کار کنم. به همین منظور یک طرح 
داستانی درباره گیاهخواری و گوشت خواری 

نوشتم که به جایی نرسید.
وی ادامه داد: در ادامه چند طرحی را که 
درباره سوسیس و کالباس نوشته بودم به 
شبکه مستند ارایه کردم و آنها را براساس 
مدیوم های یک اثر مستند تغییر دادم که 
البته ردپای طرح اولیه که یک اثر داستانی 
توان مستند  و می  دارد  وجود  آن  در  بود 
داستانی  مستند  اثر  یک  را  »سالسوس« 

دانست.

ساخت  کرد:  بیان  مستندساز  این 
»سالسوس« یک سال و ۶ ماه طول کشید 
داشت  ادامه  آن  پژوهش  ماه   ۶ تنها  که 
همچنین تصویربرداری آن به صورت پراکنده 
۸ ماه طول کشید. مهمترین پرسشی که در 
این فیلم مستند مطرح می شود این است 
که چرا باید از سوسیس و کالباس و دیگر 

غذاهایی که سالم نیست استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: در واقع در این مستند با افراد 
مختلف مصاحبه شده و از آنها این سوال 

پرسیده می شود که چرا از این نوع غذاها 
استفاده می کنید و نکته جالب جواب های 
متفاوتی است که دریافت می کنیم به عنوان 
مثال بسیاری از افراد معتقدند غذاهایی از 
این دست بسیار خوشمزه تر است و همین 
نوع جواب ها تبدیل به ایده های طنزآمیز در 

فیلم شده است.
نگاه  واقع  در  »سالسوس«  گفت:  عطارپور 
های متفاوت به غذاهایی مانند سوسیس و 
کالباس را نشان می دهد و من نیز خود به 

عنوان راوی فیلم حضور دارم که در کنار یک 
دکتر فرضی این مستند را روایت می کنیم. 
در مصاحبه هایی که در »سالسوس« آمده 
است موافقان و مخالفان مصرف سوسیس 

کالباس دالیل خود را بیان می کنند.
این  ادامه داد: برای تحقیقات الزم در  وی 
شده  شناخته  های  کارخانه  از  مستند، 
و  کردیم  تصویربرداری  کالباس  سوسیس 
عالوه بر آن با متخصصان بسیاری در حوزه 
سالمت نیز صحبت و کتاب های مختلفی در 
این زمینه را مطالعه کردم اما در نهایت در 
تصمیم گرفتم تا فیلم علمی نسازم و بیشتر 
یک نگاه طنزآمیز اجتماعی را دنبال کنم. من 
تمام تالش خود را کردم تا این مستند دچار 
شعارزدگی نشود و اگر قرار است پیامی به 
مخاطب داده شود، بسیار مالیم و تاثیرگذار 

باشد.
کرد:  بیان  »چغامیش«  مستند  کارگردان 
البته نباید این را فراموش کرد که اکثر آدم ها 
عالقه مند به استفاده از سوسیس و کالباس 
کار درستی  این  دانند که  اما می  هستند 

نیست و بعد از مصرف پشیمان می شوند.

قصه »سالسوس«   های 3 هزار ساله


