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به گزارش زمان، الهام آمرکاشی-مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس با بیان این مطلب که ۷۲ میلیارد دالر سرمایه  گذاری طی ۲۰ 
سال، در پارس جنوبی صورت گرفته و همه دستگاه های کشور در این 

6مدت برای تأمین این اعتبار همکاری کردند.

فاصله ۱۵ میلیارد دالری پارس 
جنوبی تا تکمیل سرمایه گذاری

هزینه  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی  زمان،  گزارش  به 
که  کرد  اعالم  هوا  آلودگی  از  ناشی  عوارض  درمان  باالی  بسیار 
۲.۴۸ درصد تولید ناخالص ملی صرف اثرات مستقیم و غیرمستقیم 

آلودگی هوا می شود.

به گزارش خبرنگار ســینمایی پیام زمان ، آیین اختتامیه 
یازدهمین جشنواره سینما حقیقت برگزار شد.در این مراسم که 
در تاالر اندیشــه حوزه هنری به انجام رسید برگزیدگان معرفی 

شدند. 5

هزینه باالی درمان عوارض 
ناشی از آلودگی هوا

 جشنواره »سینما حقیقت«
 به ایستگاه پایانی رسید

8

سرمقاله

بحراِن تاریخی کشور را 
مدیریت کنیم

نگاه روز
فضای سایبری، مین های 

مجازی

تصویب دستورالعمل جدید 
واردات خودرو  

یک ماه از زلزله کرمانشــاه 
می گــذرد. زلزلــه ای که 
در کنار آســیب رساندن به 
خانه های اهالی آن منطقه، 
بســیاری از خانــواده ها را 
داغدار کرد و غِم سنگینی را بر دلشان گذاشت. 
فاجعــه چنان عظیم بود که مردم ایران در کناِر 
هنرمندان، فوتبالیست ها و بازیگران برای مرهم 
گذاشــتن بر دِل داغداران این زلزله سنگ تمام 
گذاشــتند و از هیچ کمکی دریغ نکردند. جمع 
آوری پــول برای خرید چادر، پتو، کانکس و... و 
ســفر به منطقه زلزله زده گوشه ای از اقدامات 
انســان دوســتانه ی ایرانیان در این مدت بود. 
کمک کردن های روزهای نخست از تب و تاب 
افتاد تا زلزله کرمانشاه هم مانند سایر اتفاقات تلخ 

کشور از یادها کمرنگ شود. 
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2 فرزانه یوسفیان

تروریسم و صهیونیسم دو روی یک سکه

5

با اشاره به پایداری شرایط نامطلوب هوا در کالنشهرها عنوان شد

تعطيلي مدارس حالل مشكل آلودگي هوا نيست 3 احمد جعفری چمازکتی

2

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

همچنان دچار رکود اقتصادی هستيم

اقتصاد کشور با 
شوک های بودجه 

به کما می رود

رتبه دوم سرعت 
 رشد علمی ایران 

در جهان 

  گازوئیل
  ۴۰۰ تومان

 می شود
731

شمخانی تاکید کرد: امنیت کشور در باالترین سطح ممکن

اقتدار موشکی ایران اتفاقی نیست 

 منافع ایران در گرو
منطقه ای قدرتمند و با ثبات

3

معاون وزیر راه خبر داد: احتمال اخذ عوارض از بزرگراهها

 گازوئیل ۴۰۰ تومان می شود
معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: افزایش صد تومانی 
قیمــت گازوئیل، اثر چندانی روی قیمت تمام شــده کاال 
نخواهد داشــت.به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، داوود 
کشــاورزیان با بیان اینکه در بخش حمل و نقل مسافری 
جاده ای، به الگوی قابل قبولی رسیده ایم که همان شبکه 
ســیر همنام و یا برندسازی شرکت های اتوبوسرانی جاده 
ای است، گفت: در این طرح، بیش از هزار و ۶۰۰ شرکت 
مسافری که به عنوان شخصیت حقوقی مستقل ثبت شده 
اند، ولی همکاری مســتمر ندارند، قرار اســت به صورت 
تعداد محدودی شــرکت فعالیت کرده و بغل نویسی نام 
شــرکت بر روی اتوبوس، نام شرکت در مبدأ و نام شرکت 
استانی در مقصد، همنام باشد.معاون وزیر راه و شهرسازی 
ادامــه داد: در زمینه حمل کاال به الگوی جدید نرســیده 
ایــم که بتوان ادعا کرد در خصوص حمل و نقل جاده ای 
کاال، مدرن تر شــده ایم. عماًل الگوهای ما همان قبلی ها 
هستند. امیدواریم با ورود استارتاپ ها، تحوالتی در بخش 
حمــل و نقل کاال رقم بخورد.وی در باره ســامانه کاهش 
هوشمند تردد ناوگان گفت: یکی از اعضای انجمن صنفی 
شــرکت های حمل و نقل گفت که با اجرای این سامانه 
که در اثــر آن دوربین در داخل کابین کامیون نصب می 
شــود، حریم شخصی رانندگان محدود شده است. از نظر 
ما کابین کامیون حریم شــخصی نیست؛ ولی می پذیرم 
که وجود دوربین در کابیــن کامیون، رانندگان را معذب 

کرده است.رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تأکید کرد: علــت وجود دوربین در کابین کامیون به این 
دلیل اســت که قباًل رانندگانی که کارت صورت وضعیت 
به اســم آنها صادر می شــد، این کارت را به فرد دیگری 
بــرای رانندگی کامیون می دادند که از نظر ما قابل قبول 
نیســت؛ به همین دلیل تنها راهی که برای مقابله با این 
وضعیت به ذهن ما رسید، نصب دوربین است. اگر به این 
اســناد برسیم که راه حلی برای هماهنگ بودن نام راننده 
با نام فرد دارنده صورت وضعیت یکسان است، پیدا کنیم، 
احتمال حذف دوربین از این سامانه وجود دارد.کشاورزیان 
در خصوص افزایش قیمت ســوخت تصریح کرد: قیمت 
سوخت باید منطقی باشد و درآمد آن، صرف حمل و نقل 
عمومی در شــهرها مانند مترو و اتوبوس شده و در برون 
شــهرها به صورت یارانه خرید اتوبوس مورد استفاده قرار 
گیرد. در حال حاضر ســرمایه گــذار برای خرید اتوبوس، 
باید ۵۰۰ میلیون تومان آورده شــخصی و ۵۵۰ میلیون 
تومان تسهیالت بانکی ارائه کند که کمتر کسی حاضر به 
اجرای این کار است. به دولت پیشنهاد می کنیم عوارض 
گمرکی واردات اتوبوس و مالیات بر ارزش افزوده را حذف 
کرده و به خریدار اتوبــوس یارانه بدهد که مجموع اینها 
به توســعه حمل و نقل عمومی کمک می کند. قرار است 
قیمت گازوئیل به ۴۰۰ تومان افزایش یابد که ممکن است 

درصد بسیار جزئی روی کرایه ها بیفزاید.

معاون اول رییس جمهوری به دســتاوردهای سال گذشته دولت 
در اجــرای برنامه رونق تولید اشــاره کرد و گفت: در ســال 9۵ 
دستاوردهای خوبی در زمینه رونق بخش تولید حاصل شد و باید 

تالش کنیم که این کارنامه در سال 9۶ نیز تکرار شود.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی معاون اول رییس 
جمهوری، اســحاق جهانگیری دیروز در جلسه بررسی مسائل و 
مشکالت بانکی با قدردانی از تالش ها و زحمات نظام بانکی کشور 
بخصوص در زمینه ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی کوچک و 
متوســط و نیز تکمیل طرح های نیمه تمام، اظهار داشت: بخش 
مهمی از وظایف تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام 
بانکی اســت. وی افزود: البته نظام بانکی با مشکالت و گرفتاری 
های متعددی روبروست که دولت از این مسائل آگاهی دارد و در 
آینده نزدیک جلسه ای برای بررسی این مشکالت برگزار خواهیم 
کرد. معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دســتاوردهای 
سال 9۵ در زمینه کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و 
تکمیل طرح های نیمه تمام که از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی بود، باید در سال جاری نیز تکرار شود، تصریح کرد: الزمه 
تحقق این هدف مهم این است که مدیران کشور مصمم پای کار 
بایستند و برای رفع مشکالت و مسائل کشور تصمیم گیری کنند.
جهانگیری با اشــاره به دالیل تصمیم گیری ســال گذشته برای 
کمک به واحدهای تولیدی مشــکل دار، خاطر نشان کرد: هدف 
اصلی از کمک به این واحدها این بود که به دلیل شرایط نامناسب 
اقتصادی کشور در سالهای 9۰ و 91 که باعث شد تا بخش تولید 
با رکود مواجه شــود و شرایطی نظیر تغییرات نرخ ارز، تحریم ها 
و سایر مشــکالت اقتصادی که خارج از اراده مدیران بنگاه های 

اقتصادی بود، بر واحدهای تولیدی تحمیل شده بود 
وی افزود: به همین دلیل بر اســاس مقــررات بانکی، واحدهای 
تولیدی که دارای چک برگشــتی و معوقــات بانکی بودند نمی 
توانستند تســهیالت دریافت کنند از این رو در ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شــد کارگروهی در سطح ملی و 
استانی برای تســهیل و رفع موانع تولید ایجاد کند تا واحدهای 
تولیدی که به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور با مشکل روبرو شده 
بودند و قابلیت احیا و بازگشــت به چرخه تولید را داشته باشند، 

بتوانند از تسهیالت بانکی برخوردار شوند.
معــاون اول رییس جمهوری ادامه داد: البتــه همانطور که بارها 
اعالم شــد، اغماض و چشم پوشی در خصوص اینگونه واحدهای 
تولیدی به معنای سلب اختیار بانک ها نبود چرا که از بانک های 
عامل خواستیم در صورتیکه یک واحد تولیدی را مستحق دریافت 
تســهیالت نمی دانند و بررســی های کارشناسی بانکی حکایت 
از عــدم توانایی یک واحد تولیدی بــرای احیاء دارد می توانند از 
پرداخت تسهیالت به آن خودداری کنند اما در عین حال از بانک 
ها خواسته شد که پاسخی صریح و شفاف به کارگروه های تسهیل 
و رفع موانع تولید اعالم نمایند و دالیل عدم پرداخت تســهیالت 
را بازگو کنند. وی در ادامه با اشــاره به برنامه دولت برای استمرار 
کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های 

نیمه تمام، از مدیران بانک های عامل خواســت که ضمن رعایت 
اصول بانکداری و مقررات، سختگیری بیش از اندازه انجام ندهند 
و در تعیین وثائق و دریافت اســتعالم ها تا جایی که مقدور است 
کارها را روان ســازی کنند. جهانگیری افزود:  با توجه به یکسان 
بودن قوانین و مقررات بانکی بعضاً شاهد این موضوع هستیم که 
بعضی از مدیران بانک ها نهایت تالش را می کنند تا مشکالت بر 
ســر راه اعطای تسهیالت بانکی به بنگاه های اقتصادی را برطرف 
کنند اما متأســفانه برخی مدیران بانک ها هم هستند آنطور که 
باید انگیزه حل مشــکالت را ندارند و با اتــکا به مقررات موجود 
تالشــی در جهت بازشــدن گره ها انجام نمی دهند. معاون اول 
رییس جمهوری به آمار کلی عملکرد و طرح رونق تولید در سال 
9۶ اشــاره کرد و گفت: آمارها نشــان می دهد که عملکرد طرح 
رونق تولید در ســال جاری پایین تر از ســطح انتظارات بوده که 
البته بخشی از این عدم توفیق می تواند بدلیل تغییرات مدیریتی 
در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه ها شده است. جهانگیری 
ادامه داد: البته براســاس گزارش ها در یکی دو ماه اخیر عملکرد 
طرح رونق تولید بیش از صد درصد رشد داشته است که این نشان 
می دهد اراده ای جدی در میان مدیران شــکل گرفته و امیدوارم 
در ماه های باقیمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در کمک 
به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تکمیل طرح های نیمه 
تمام در کشور باشیم.معاون اول رییس جمهوری از وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی، اســتانداران و بانک 
مرکزی خواست با جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید فعال 
شــوند و از مدیران بانک های عامل نیز خواســت که از مدیران 
زیرمجموعه خود بخواهند که میزان سخت گیری را ضمن رعایت 
مقررات به حداقل ممکن کاهش دهند.وی افزود: اگر همه مدیران 
با جدیت پای کار باشند و اراده و انگیزه کافی وجود داشته باشد، 
در ســال 9۶ نیز دســتاوردهای خوب و ماندگاری در طرح رونق 

تولید خواهیم داشت.

تاکید جهانگیری بر تکرارکارنامه موفق دولت در زمینه رونق تولید

جزییات بازداشت ابوبکر البغدادی به دست نیروهای آمریکایی
  کمیسر خاورمیانه ای کمیته بین المللی حقوق بشر 
جزییات بازداشت ســرکرده داعش به دست نیروهای 
آمریکایــی را تشــریح کرد.به گزارش زمــان به نقل 
ازمهر، هیثم ابوســعید کمیســر خاورمیانه ای کمیته 
بین المللی حقوق بشــر خبر بازداشت ابوبکرالبغدادی 
سرکرده داعش به دســت نیروهای آمریکایی را تایید 
کرد.وی مدعی اســت: البغــدادی در پایگاه صحرایی 
»تی ۲« نگهداری می شود. وی در تاریخ 1۸/۴/۲۰1۷ 
طی عملیات هلــی برنی که از ســوی ۵۰ کماندوی 
آمریکایی انجام شــد، بازداشت شــده است.ابوسعید 
با اشــاره به اینکه وی قبال خبر بازداشت البغدادی را 
اعــالم کرده بود بیان کرد: همه آنچه ما در آن زمان از 

اطالعات موثق درباره سرنوشت البغدادی ارائه کردیم، 
نپذیرفتند و به آن با دیده شــک و تردید نگریستند.
شایان ذکر اســت که روزنامه ینی شفق ترکیه اعالم 
کرده بود که البغدادی به دست نیروهای آمریکایی در 
عراق بازداشــت و به طور محرمانه به پایگاه آمریکایی 
ها در سوریه انتقال داده شده است.این در حالی است 
که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به 
خبر بازداشــت البغدادی به دست نیروهای آمریکایی 
اعالم کرد که روسیه اطالعاتی در این زمینه ندارد.وی 
افزود: نمی توانم اظهار نظری درباره آنچه رسانه ترکیه 
ای اعالم کرده اســت، بیان کنم. نمی دانم که آنها بر 
چه استناد کرده اند. حداقل ما این اطالعات را نداریم.

تصویب دستورالعمل جدید واردات خودرو  
 دســتورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات 
خودرو در جلسه کمیسیون زیربنایی دولت 
به تصویب رســیده و آمــاده طرح در هیات 

دولت شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از ابتدای تیر ماه امسال ثبت 
سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف 
کرد.دلیل این موضوع تدوین دســتورالعمل 
ســاماندهی واردات خودرو از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ارسال آن به هیات 
دولت برای تصویب نهایی، اعالم شــد.در این 
شرایط براســاس جدیدترین اخبار به دست 
آمده این دســتورالعمل در جلسه کمیسیون 
زیربنایــی دولت به تصویب رســید.بنابراین 
طبق روال معمول این دســتورالعمل باید به 
زودی در هیات دولت طرح و به تصویب نهایی 

رســیده و برای ابالغ به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ابالغ شــود.در این شــرایط به نظر 
می رســد طی روزهای آینده با تصویب نهایی 
و ابالغ دســتورالعمل ســاماندهی و مدیریت 
واردات خــودرو، ثبت ســفارش جدید برای 
واردات این محصول از سر گرفته شود.در این 
زمینه شنیده می شود در دستورالعمل جدید 
واردات خــودرو؛ تعرفــه واردات خودروهای 
بــا حجم موتور کمتر از 1۵۰۰ ســی ســی 
معادل ۵۵ درصد، با حجــم موتور 1۵۰۰ تا 
۲۰۰۰ سی ســی ۷۰ درصد، بــا حجم موتور 
۲۰۰۰ تــا ۲۵۰۰ سی ســی 9۰ درصــد و با 
حجــم موتور بــاالی ۲۵۰۰ سی ســی بیش 
از 1۳۰ درصد تعیین شــده اســت.همچنین 
گزارش های رســیده حاکی از آن است که در 
این دستورالعمل واردات خودروهای با حجم 

موتور بیش از ۳۰۰۰ سی سی و ارزش گمرکی 
باالتر از ۴۰ هزار دالر ممنوع شده است.البته 

این موارد در حد پیشنهاد بوده و هنوز نهایی 
نشده و باید به تصویب هیات دولت برسد.

نقدینگی در ۷۳۰ روز ۵۲۰ هزار میلیارد رشد کرد
حجم نقدینگی طی دو ســال اخیر حــدود ۵۲۰ هزار 
میلیارد تومــان افزایش یافته و 1۴۰۰ هــزار میلیارد 
تومان را رد کرده است.تازه ترین آماری که بانک مرکزی 
گردش مالی شــبکه بانکی منتشــر کرد، نشان داد که 
حجــم نقدینگــی در پایان مهرماه به بیــش از 1۴۰۳ 
میلیارد تومان افزایش یافته اســت. میزان نقدینگی در 
مهر امســال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد 
رشــد دارد که نســبت به همین دوره در سال قبل با 

کاهش حدود پنج درصدی همراه شــده به گونه ای که 
میزان رشــد نقدینگی در مهر 1۳9۵ نســبت به مهر 
1۳9۴ حدود ۲۸.۳ درصد بوده است.این در حالی است 
که در مهر امســال در مقایســه با اسفند سال گذشته 
درصد رشــد نقدینگی 11.9  درصــد بود که حاکی از 
ثابت بودن میزان رشد در مقایسه با همین دوره در سال 
گذشــته است، در مهر 1۳9۵ نسبت به پایان سال قبل 
از آن رشد نقدینگی حدود 11.9 درصد ثبت شده بود.
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بحراِن تاریخی کشورمان را مدیریت کنیم
* فرزانه یوسفیان

یک ماه از زلزله کرمانشاه می گذرد. زلزله ای که در 
کنار آسیب رساندن به خانه های اهالی آن منطقه، 
بسیاری از خانواده ها را داغدار کرد و غِم سنگینی را 
بر دلشان گذاشت. فاجعه چنان عظیم بود که مردم 
ایران در کناِر هنرمندان، فوتبالیست ها و بازیگران 
برای مرهم گذاشتن بر دِل داغداران این زلزله سنگ 
تمام گذاشتند و از هیچ کمکی دریغ نکردند. جمع 

آوری پــول بــرای خرید چادر، پتو، کانکس و... و ســفر به منطقه زلزله 
زده گوشــه ای از اقدامات انسان دوســتانه ی ایرانیان در این مدت بود. 
کمک کردن های روزهای نخســت از تب و تاب افتاد تا زلزله کرمانشاه 
هم مانند ســایر اتفاقات تلخ کشور از یادها کمرنگ شود. هر اتفاق تلخ و 
ناگواری که در شهرهای مختلف کشور رخ می دهد، بر اقتصاد، فرهنگ 
و تاریخ نیز اثرات بســیاری می گذارد. اثری که در برخی مواقع تا ســال 
ها چنان بر بدنه ی فرهنگ آســیب می زند که تالش برای احیاء کردن 
آن، زمان می خواهد و صبر. که البته هزینه های تقویت زیرساخت های 
از بین رفته بخش اعظمی از تالش ها برای بهبود شــرایط جامعه است.  
روز گذشته خبری از سوی محمد حسن طالبیان معاون سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری با عنوان کمک های یونسکو برای 
آثار تاریخی زلزله  زده در کرمانشــاه منتشر شد. خبری که در پِس اخباِر 
ناراحت کننده و کمبود امکانات با وجود گذشــتن بیش از ســی و سه 
روز از زلزله کرمانشــاه، نکته ای امیدوار کننده از ســوی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود.با وجود یک هزار و ۷1 پس لرزه 
بعد از زلزله هفت ریشتری کرمانشــاه، مسئوالن میراث فرهنگی مکان 
هایی مانند آرامگاه »ابودوجانه« یا امامزاده »عبدا...« و حتی »تکیه معاون 
الملک« در کرمانشــاه را تعطیل کردند. تکیه معاون الملک با وجود دور 
بودن از کانون زلزله، به دلیل داشــتن ترک هایی از گذشته در این بنای 
تاریخی، احتمال دیدن آسیب  های جدی  تری دارد.جای بسی خرسندی 
اســت که یونسکو در کنار همدردی با مردم زلزله زده ی کرمانشاه، برای 
آثار تاریخی این استان نیز ارزش قائل شده تا جایی که کارشناسان خود 
را برای بررســی آثار تاریخی به ایران بفرستد تا وضعیت این آثار را مورد 

بررسی قرار دهند.
 برخی آثار تاریخی اســتان کرمانشاه در فهرســت موقت برای ثبت در 
فهرســت میــراث جهانی قرار داشــتند و آن آثار چنــان اهمیتی برای 
کارشناســان داشــتند که نه تنها با پیگیری از سوی مسئوالن کشوری 
بلکه نمایندگانی را برای بررسی های نهایی عازم مناطق زلزله زده کردند.

حضور کارشناســان یونســکو شــاید بهترین فرصت برای اهمیت دادن 
مسئوالن برای آثاری تاریخی و مرمت و احیاء آثار غیر منقول در مناطق 
مختلف کشور باالخص کرمانشاه بود. این اقدام مسئوالن را برآن داشت 
تا مناطق زلزله زده در یک ماهه اخیر همچون کرمانشــاه و کرمان را به 
کارگاه های مرمت تجهیز کننــد. در خبری که در خصوص تجهیز این 
کارگاه های مرمت منتشــر شده، آمده است: گمانه هایی در سطح استان 
کرمانشــاه و در کنار بناهای تاریخی ایجاد شــده تا رفتار رخ داده برای 
بناهای تاریخی در قبال زلزله بررسی شوند و با تجهیز بیشتر کارگاه  ها، 
کمک  های اولیه نیز انجام شود. به عنوان مثال اگر دیواری در حال ریزش 
است، پشت بند برای آن درنظر گرفته شود تا طرح مناسب برای مرمت بنا 
تهیه و عملیات اجرائی شدن آن آغاز شود. این نکته که اقدامات اضطراری 
برای بناهای تاریخِی در معرض تخریب باید در اولویت قرار گیرد، درست، 
اما نه تنها در مناطق زلزله زده آن هم به دلیل ترس از پس لرزه ها باید 
به فکر آثار تاریخی در معرض تخریب بود، بلکه باید قبل از رخداد پیش 
آمده به فکِر آثار گرانمایه ی تاریخی که می تواند پیشینه فرهنگی، آداب 
و رسوم و ملی گذشتگان ما را بازنمایی کند، باشیم. نه تنها در کرمانشاه 
و کرمان بلکه بســیاری از شهرهای ایران که دارای آثار تاریخی هستند، 
زلزله آمده و یا به دلیل وجود گســل ها خواهد آمد. هســتند بسیاری 
آثار تاریخی که اگر قبل از وقوع زمین لرزه مرمت و بازســازی شــوند و 
در فهرســت آثار یونسکو و یا حتی ملی قرار گیرند، لزومی به استفاده از 
نوشــدارو نداریم. ما عادت کرده ایم بحران را نه در زمان وقوع بلکه پس 
از مدتی مدیریت کنیم. مدیریت بحران تنها به مسئوالن شهری بر نمی 
گردند، بلکه مسئوالن فرهنگی نیز باید بتوانند بحران به وجود آمده که 

قطعاً بر فرهنگ و آداب و رسوم ما ضربه می زند را مدیریت کنند.
F.Yousefianpour@Gmail.com

 سرمایه گذاری روس ها برای تولید
 واگن و لوکوموتیو در ایران

دو ســند همکاری به ارزش ســه میلیارد یورو برای سرمایه گذاری در 
تولید واگن و لوکوموتیو دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی بین ایران 

و روسیه به امضا رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در این قرارداد که بین راه آهن جمهوری 
اسالمی و مرکز توسعه تجارت روسیه و شرکت بیمه اعتباری روسیه به 
امضا رسید، طرف روس مبلغ سه میلیارد یورو برای تولید مشترک واگن، 
لوکوموتیو و تجهیزات مورد نیاز شبکه حمل و نقل ریلی اختصاص می 
دهند.وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای این قراردادها اظهار کرد: 
در برنامه ششم توسعه برای توسعه شبکه ریلی کشور و زیرساخت های 
آن نیازمند ۲۸ میلیارد دالر ســرمایه گذاری هســتیم که هم اکنون با 
اجرای دو قرارداد، معادل پنج میلیارد دالر آن به مرحله اجرایی رسیده 
اســت.عباس آخوندی گفت: خوشبختانه پنج شنبه گذشته برای برقی 
کردن خط ریل تهران – مشــهد اعتبار اسناد مالی این طرح گشایش 
یافت و قرار اســت در مدت چهار سال برقی کردن این مسیر به پایان 
برسد.وی افزود: با برقی شدن مسیر تهران – مشهد، سرعت سیر قطار 
در این مســیر به ۲۰۰ کیلومتر افزایش می یابد و ۳۵ میلیون مســافر 
در ســال در کمتر از ۶ ساعت از تهران به مشــهد می روند.وی یادآور 
شــد، قرارداد دیگری که به امضا رسیده است، معادل سه میلیارد یورو 
برای تولید مشــترک واگن و لوکوموتیو بین ایران و روســیه اســت تا 
شرکت های روس و ایرانی به صورت مشترک ۲۰ هزار واگن باری را در 
سه شــرکت واگن سازی پارس، کوثر و فوالد درخشان تولید می کند.
آخوندی افزود: بر اساس این خط اعتباری سه میلیارد یورویی، یک هزار 
واگن مسافری در کشــور تولید می شود و ۳۵۰ لوکوموتیو نیز توسط 
شرکت های ایرانی و روســی به صورت مشترک تولید خواهد شد.وی 
گفت: هم اکنون ۲۸ هزار واگن باری در کشــور وجود دارد و با امضای 
این قرارداد و ســاخت ۲۰ هزار واگن باری در این زمینه شــاهد رشد 
۷۰ درصدی واگن ها خواهیم بود.آخوندی گفت: در حال حاضر تعداد 
و اگن های مســافری کشــور ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه است و با ساخت 
یک هزار دستگاه واگن مسافری به استناد این قرارداد، در حوزه تامین 
واگن مسافری نیز شــاهد ۵۰ درصد رشد خواهیم بود.به گزارش ایرنا، 
در قــراردادی که امروز بین راه آهن جمهوری اســالمی ایران و مرکز 
توسعه تجارت روســیه و بیمه اعتباری روسیه امضا شد، شرکت های 
ایرانی و روســی در تولید واگن، لوکوموتیو و سایر تجهیزات مورد نیاز 
شــبکه حمل و نقل ریلی همکاری خواهند کرد.این دو قرارداد تامین 
مالی و پوشش بیمه ای توسط »سعید محمدزاده« مدیر عامل راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران و »پیتر فرادکوف« رییس هیات مدیره مرکز 
توســعه تجارت روسیه و »الکســی توپانف« مدیر عامل بیمه اعتباری 

آر.یی.سی روسیه به مدت پنج سال به امضا رسید.

روحانی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر:
 نجات یک معتاد، احیای انسان
 و اقدامی ملی و انقالبی است

رییــس جمهور، نجات یک معتــاد در جامعه را 
از لحاظ دینی و انســانی، احیای انسان و نجات 
بشریت دانست و تاکید کرد: تالش و حرکت در 
این مسیر، در حقیقت اقدامی دینی، اخالقی، ملی 
و انقالبی و در راستای کمک به مردم بویژه نسل 
جوان کشور است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی دیروز 
در جلسه ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
ضــرورت توجه به نوجوانان و جوانان در مدارس 
و دانشــگاهها و آگاه سازی آنان نسبت به تبعات 
اســتفاده از مواد مخدر، گفت: آموزش و پرورش 
و معلمان و اســاتید ما نقش و مسوولیت بسیار 
حائــز اهمیتی در این زمینه دارند و باید به گونه 
ای گام برداریم که مدارس و دانشگاههای کشور 
محیط های پاک باشند.روحانی مبارزه با پدیده 
پولشویی، گسترش فضاهای نگهداری از معتادان 
و متجاهرین، استفاده از طرح ها و اقدامات نوین 
در زمینه مبارزه با مخدر و بهره گیری از ظرفیت 
های گسترده سازمان های مردم نهاد)سمن ها( 
و بخش های مردمی را در کاهش آمار مبتالیان 
به مواد مخدر مهم دانست و افزود: باید از تجارب 
موفق دیگر کشــورها در مواجهه با پدیده اعتیاد 
و گســترش مواد مخدر اســتفاده کنیم.رییس 
جمهــور بر ضرورت مراقبــت بهتر و جدی تر از 
مرزها و گسترش رایزنی با همسایگان در راستای 
جلوگیری از قاچاق و ورود مواد مخدر به کشــور 
نیز تاکید کرد.در جلســه ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر به ریاســت رییس جمهــور، با عنایت به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب بر لزوم مبارزه جدی 
با قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد در کشــور، 
عملکرد چهارساله دستگاههای عضو ستاد مبارزه 
با مواد مخــدر در چهار حوزه مقابلــه، درمان، 

پیشگیری و صیانت بررسی شد.
در این جلسه همچنین با نگاه آسیب شناسانه 
به فعالیت دســتگاهها در حــوزه های مختلف 
مبارزه با مــواد مخدر،   اولویــت ها در زمینه 
پیشــگیری، توجه به جوانان بویژه در ســطح 
آموزش و پرورش و دانشــگاهها، توجه به امور 
زنان و موضوع درمان و پیشــگیری با مشارکت 
مردم، تعیین و به تصویب رسید.در جلسه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر مباحثی در راستای مقابله 
با مواد مخدر در مرزها انجام و مقرر شــد، طرح 
جامعی در این راســتا و متناسب با آن تهیه و 
در خصوص آن تصمیم گیری شود.گســترش 
مراکزی برای درمان و هدایت معتادان و اشتغال 
آنــان در حوزه های مختلــف فعالیت و کار، از 
دیگر محورهای جلســه ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر بود که در این راســتا وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در زمینه توانمند سازی و بانک 
ها در حوزه ارائه تســهیالت برای کار و اشتغال 
زایی و دیگر دســتگاه ها نیز برای تاسیس این 
مراکز موظف به برنامــه ریزی و انجام اقدامات 
شدند. همچنین مقرر شد ستاد به صورت ماهانه 
این مصوبات را از دستگاههای مربوطه پیگیری 
کند تا بتواندگزارش مناسب و موفقیت آمیزی 
از اجــرای این طرح ها بــه رهبر معظم انقالب 

ارائه کند.

تکذیب سفر ابومازن به ایران 

ســخنگوی جنبش فتح اخبار منتشــر شده 
مبنی بر تصمیم رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین برای سفر به ایران را تکذیب کرد.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، »اسامه القواسمی« 
ســخنگوی جنبش فتح اعالم کرد که ابومازن 
رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین روز 
سه شــنبه به عربستان و ســپس به فرانسه 
ســفر خواهد کرد و هیچ تصمیمی برای سفر 
بــه ایران ندارد.وی با بیــان این مطلب افزود: 
آنچه در برخی رســانه ها درباره سفر ابومازن 
به ایران منتشر شده است صحت ندارد و سفر 
بــه تهران در برنامه های ابومــازن قرار ندارد.

ابومــازن از زمانــی که دونالــد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در ششم دسامبر شهر قدس 
را به عنوان »پایتخت« رژیم صهیونیســتی به 
رسمیت شناخت از ترکیه، مصر، اردن و قطر 
دیدار کرده است.رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین از سال ۲۰1۲ تاکنون از ایران دیدار 
نداشته است. او در آن زمان با محمود احمدی 
نژاد رئیــس جمهوری وقت ایــران، در زمان 
برگزاری اجالس ســران کشورهای غیرمتعهد 

دیدار و گفتگو کرد.

خبر

سرمقاله
کالم  نور

رئیس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه ما 
همچنان دچار رکود در اقتصاد هســتیم، گفت: 
رونق اقتصادی ایجاد نشــده اســت، باید کمک 

کنیم بخش تولید، رونق پیدا کند.
به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، علی الریجانی 
دیروز در ششــمین همایش ملی نقش پژوهش 
در قانونگذاری که در ســالن مشــروطه مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، اظهار داشت: تردیدی 
نیســت که یک قانونگذاری خوب باید متکی به 
پژوهش باشــد تا راه حل های درســتی در این 
مسیر ارائه کند.وی افزود: امروز در زمانی هستیم 
که شرایط کشــور اقتضائات جدیدی دارد و نگاه 
به قانونگذاری باید از نوع متعارف آن تغییر کند.
رئیس مجلس با اشــاره به شــرایط منطقه ای و 
بین المللی عنــوان کرد: در حــال حاضر ما در 
وضعیتی قرار داریم که باید شــرایط منطقه ای 
و بین المللی را در محاســباتمان در نظر بگیریم 
که رفتار آمریکا و برخی کشــورهای منطقه ای 
به نوعی است که دنبال ضربه زدن به منافع ملی 
ما هســتند و هر ازگاهی در مجلس ملی شان و 
با تمهیدات بین المللی، مشــکالتی را برای ملت 
ایــران ایجاد می کنند که این مشــکالت گاهی 
سیاسی، گاهی اقدامات ایذائی منطقه ای و گاهی 
هم مشکالت اقتصادی است.الریجانی با اشاره به 
وضعیت اقتصاد درونی کشــورمان عنوان کرد: ما 
امروز چالش های متعددی در این حوزه داریم که 
برخی از این چالش ها مزمن و مربوط به چندین 
دوره اســت؛ این چالش ها طــوری به هم تنیده 
هستند که حل تک موردی آنها حالل مشکالت 
نیســت.وی افزود: یکی از مشکالت عمده کشور 
در این حوزه مســئله بودجه است. تمام منابع و 
درآمدهایی که کشــور از طریق نفت یا مالیات و 
روش های دیگر تهیه مــی کند، به زور به ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان می رسد، بودجه جاری کشور 
هم همین قدر اســت؛ بنابراین بیش از این نمی 
توانیم به هزینه ها اختصاص دهیم.رئیس مجلس 
شورای اسالمی گفت: برای بودجه عمرانی پیش 
از این، از حساب ذخیره ارزی برداشت می کردیم؛ 
پس از اینکه این حســاب تعیین تکلیف شــد؛ 
صندوق توســعه ملی ایجاد شد و دولت از طریق 
فروش شــرکت ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی 
کسری بودجه خود را تامین کرد، این شرکت ها 

نیز رو به اتمام هستند.
الریجانــی ادامه داد: دولت این بــار برای جبران 
کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت 
کرده است که این امر موجب افزایش بدهی های 
دولت است. اداره کشور با این بودجه جاری امکان 
پذیر نیست. بخش اجرایی کشور فربه شده است؛ 
دولت در آموزش و پرورش باید یک میلیون نفر را 
اداره کند؛ از سوی دیگر وزارت علوم باید اداره شود 

و نیروهای مســلح هم در جایگاه خود قرار دارد.
وی با اشــاره به انتقادات بازنشستگان از وضعیت 
درآمدی و حقوقی شان اظهار داشت: حتما شنیده 
اید که بازنشستگان مرتبا اظهار می کنند درآمد ما 
کافی نیست، صندوق های بازنشستگی نیز توانایی 
و استعداد افزایش حقوق را ندارد؛ بنابراین باید از 
بودجه جاری تامین شود. این روند همچنان رو به 
سقوط است.رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: محیط زیست، گرد و غبار و آلودگی هوا هم 
نیازمند سرمایه گذاری ســنگین است.الریجانی 
همچنین با اشاره به بدعهدی های آمریکا گفت: 
مرکــز پژوهش ها در حوزه سیاســت خارجی با 
توجه بــه رفتاری که آمریکایی ها دارند، باید این 
رفتار را مورد آنالیز قرار دهد و برداشت جدیدی را 
در این خصوص به مجلس ارائه کند. این رفتارها 
تاثیــرات مهمی در اقتصاد و سیاســت داخلی و 
خارجی کشور دارد.وی تشریح کرد: ارزیابی ما این 
نیست که مســائل تروریستی و رفتارهای آمریکا 
در کوتاه مدت اصالح خواهد شــد؛ بنابراین باید 
برنامه ای میان مدت برای برخورد با این رفتارها 
تنظیم شــود.رئیس مجلس در بخش دیگری از 
سخنان خود گفت: در حوزه مسائل اقتصادی اگر 

بخواهیم مسئولیت شناسانه به مسائل کشور نگاه 
کنیم، باید در راستای حل مشکالت کشور اقدام 
شود. اگر مشکالت کشــور به صورت منظمی از 
نظر اقتصادی مورد بررســی قرار گیرد حدود ۳۰ 
چالش بزرگ اقتصادی در کشــور وجود دارد که 
باید با همین منابع موجــود بتوانیم چالش ها را 
حل کنیم.الریجانی تأکیــد کرد: هنوز در ابتدای 
کار هستیم و این چالش ها باید مورد بررسی قرار 
گرفته و از بنیه علمی مراکز مختلف در این زمینه 
استفاده شــود.وی با اشــاره به قانون برنامه پنج 
ساله افزود: این قانون تکالیفی را برای بخش های 
مختلف ایجاد کرده، در زمان بودجه ریزی باید این 
قانون محقق شــود؛ حتی اگر دولت در این زمینه 
تعللی داشــت، باید کمبودهای آن از سوی مرکز 
پژوهش ها جبران شود. به طور مثال، در این قانون 
تکلیف شده که باید 1۵ درصد از استخدامی ها در 
کشــور کاهش یابد، اما در الیحه بودجه سال 9۷ 
چیزی در این بــاره نمی بینیم؛ در حالی که باید 
راهکار کاهش این 1۵ درصد هر ســال در الیحه 
بودجه تعیین شده تا آرام آرام جلو ببریم؛ و اال در 
پایان برنامه پنج ساله مواجه خواهیم بود با اینکه 
پیشرفت قانون برنامه فقط 1۵ یا ۲۰ درصد است.

الریجانی گفت: بارها به مســئولین گفته ام که 
امور کشور را شفاف به مردم بگوییم، منابع ضیق 
است و باید درست مصرف شود؛ اما روال فعلی، 
شرایط کشــور را بهبود نمی دهد.رئیس دستگاه 
قانونگــذاری عنــوان کرد: اینکه بــرای کمبود 
منابع، از اوراق اســتفاده کنیم، شاید برای یک 
سال پاسخگو باشــد، اما استمرار آن یک دولت 
فرومانــده برجــای خواهد گذاشــت؛ پس باید 
اصالح مسیر صورت گیرد.الریجانی با بیان اینکه 
مرکز پژوهش های مجلس همواره جزواتی را در 
تحلیل مشکالت کشور ارائه می دهد که در این 
جزوات، پیشــنهاداتی هم وجود دارد که خوب 
و مفید اســت، گفت: باید ساختاری ایجاد شود 
تا این پیشنهادات محقق شود؛ مرکز پژوهش ها 
باید ما را به تصمیم برساند؛ این گام آخر بسیار 
مهم اســت که پتانســیل های آن نیز در مرکز 
پژوهش ها وجود دارد.وی با اشاره به چالش های 
مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کشور 
گفت: در سال هایی که گذشت، مشخص شد که 
وضعیت موجود، حاصِل چیست؛ ظرفیت کشور 
از نظر نیروی انســانی و منابع، خوب است و اگر 
از این منابع درست استفاده شود، شرایط کشور 

تغییر می کند.
الریجانــی با بیان اینکه ما همچنان دچار رکود 
در اقتصاد هستیم، گفت: رونق اقتصادی ایجاد 
نشده است، باید کمک کنیم بخش تولید، رونق 
پیدا کند. ممکن است فشارهای درآمدی از نظر 
مالیات، متناسب باشد و بعد تغییر کند، اما رونق 
ایجاد کردن در کنار این فشارها، ایجاب می کند 
که مسائل تولیدکنندگان به درستی درک شود.
رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: توصیه 
می کنــم با بخش خصوصی و اتــاق بازرگانی در 
حــوزه بانک و مالیات در تعامل باشــید و آنها را 
درک کنید، تا صادرات و تولید درســت نشــود، 

شرایط برای کسب درآمد مهیا نخواهد شد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران اهداف 
مهمی دارد، افزود: در مســیر حرکت ۴۰ ســاله 
گام های خوبی برداشــته شده است، منابع ما در 
زمینه ی روستاها و مسائل زیربنایی روستایی به 
خوبی مصرف شده اســت، اما اقتصاد کشور باید 
زاینده و بالنده باشــد؛ اینکــه منابعی را از نفت 
بگیریــم و خرج کنیم، اقتصــاد زاینده به وجود 
نخواهد آمد؛ مــا باید نقص خودمان را بفهمیم و 
به آن توجه کنیم.الریجانی خاطرنشان کرد: فکر 
می کنم بخش تولید همچنان دچار مشکل است و 
اگر بخواهیم مشکالت حل شود؛ باید قانونگذاری 
به این بخش کمک کنــد، هنوز در بودجه ریزی 
گرفتار رتق و فتق امور هســتیم؛ کار ســاده ای 
نیست اما باید شروع کنیم و برنامه  روشنی داشته 

باشیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی: رونق اقتصادی ایجاد نشده است

همچنان دچار رکود هستيم

 کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد 
از احتمال اعالم جــرم علیه رهبر میانمار به 
دلیل وضعیت اســفناک مسلمانان روهینگیا 

خبر داد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، »زید رعد 
الحسین« کمیســر ارشد حقوق بشر سازمان 
ملل متحد اعالم کرد که به دلیل کشــتار و 
اخراج هزاران نفر از مســلمانان روهینگیا از 
میانمار احتمال اعالم جرم علیه »آنگ ســان 
ســوچی« رهبر این کشــور وجود دارد.وی 
در ادامه عنوان داشــت: تعجب نخواهم کرد 
اگــر دادگاهی اعالم کند کــه ارتش میانمار 
در اقدامات خود علیه مســلمانان روهینگیا 
مرتکب نسل کشی شــده است.سازمان ملل 
پیشتر با ارائه گزارشی در خصوص مسلمانان 

روهینگیا کشتار و اخراج آنها از میانمار را به 
عنوان نمونه ای از پاکســازی قومی توصیف 
کرده بود.در همین رابطه امروز دوشــنبه نیز 
گزارشــی در خصوص به آتش کشیده شدن 
منازل مسلمانان روهینگیا با وجود توافق برای 
بازگشت آنها به منازلشان منتشر شده است.

بر اساس اعالم ســازمان دیدبان حقوق بشر 
تنها چند روز بعد از آنکه میانمار و بنگالدش 
توافقی را برای بازگشــت آواره های مسلمان 
روهینگیایــی به منازلشــان امضــا کردند، 
ارتش میانمار اقــدام به آتش زدن خانه های 
مسلمانان روهینگیا کرده است.این سازمان با 
بررسی تصاویر ماهواره ای جدید اعالم کرده 
که ۴۰ روستای متعلق به مسلمانان روهینگیا 

در ماه های نوامبر و اکتبر تخریب شده اند. 

وزیر دفاع با شــاره به ادعــای اخیر نیکی 
هیلی دربــاره ایران گفــت: مجموعه فنی 
حوزه دفاعی ایران ضمن شکایت به سازمان 
ملل درخواستی مبنی بر ارسال قطعه ای از 
موشــک به ایران جهت بررسی را پیگیری 
خواهد کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
امیر حاتمــی در رابطه با اظهارات ســفیر 
آمریکا در ســازمان ملــل در مورد کمک 
تســلیحاتی ایران بــه یمن و اســتفاده از 
موشک ایرانی برای حمله به ریاض، گفت: 
بنابر ادعای مطرح شده، مجموعه فنی حوزه 
دفاعی جمهوری اســالمی در حال بررسی 
ادعای نیکــی هیلی، نماینده دائمی آمریکا 
مبنی بر تحویل تســلیحات ایرانی به انصار 
اهلل یمــن و نشــان دادن تصویــری از این 

موشــک ها در سازمان ملل است.وی افزود: 
از این رو مجموعه هــای فنی حوزه دفاعی 
جمهوری اســالمی درخواســتی را تنظیم 
کرده تا بتوان در این رابطه جهت شفافیت 
به سازمان ملل شکایت کنیم.حاتمی تصریح 
کرد: دشمنان جمهوری اسالمی می توانند 
هر ادعایی را مطرح کنند اما به دنبال طرح 
شکایت، بنا به درخواست جمهوری اسالمی 
باید قطعه ای از این موشک ها تحویل ایران 
داده  شــود.وزیر دفاع در گفت وگو با خانه 
ملت یادآور شــد: بدون بررسی و از راه دور 
نمی توان پاسخ این ادعای را داد، از این رو 
به زودی شکایت جمهوری اسالمی در قالب 
درخواســتی تهیه و به سازمان ملل ارجاع 

خواهند کرد.

احمتال اعالم جرم علیه »سوچی« به 
دلیل وضعیت مسلماانن روهینگیا

واکنش حامتی به ادعای آمریکا درابره 
موشک های شلیک شده به ریاض

 حضرت علی)ع(

رئیس قوه قضاییه: ایران هرگز بر سر توانمندی های دفاعی خود مذاکره نمی کند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ایران بر ســر توانمندی دفاعی و 
موشــکی خود مذاکره نمی کند، به کشورهای اروپایی پیشنهاد 
داد به ایران اجازه دهد به موضوعات موشکی آنها ورود پیدا کند.

بــه گزارش زمان به نقــل ازاداره کل روابط عمومی قوه قضاییه 
آیــت اهلل آملی الریجانی در جلســه مســئوالن عالی قضایی با 
گرامیداشت یاد و خاطره شــهید آیت اهلل دکتر مفتح، ۲۷ آذر 
ســالروز وحدت حوزه و دانشگاه را تبریک گفت و تصریح کرد: 
وحدت حوزه و دانشگاه آرمانی بسیار بلند و تأسیسی در دوران 
انقالب اسالمی است که البته تبیین ابعاد گوناگون این وحدت، 

نیازمند تأمالت متعدد و جدی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال، در مورد شــخصی که 
محکوم می شود گاهی بزرگنمایی می کنند و با انتشار مطالب 
خــالف واقع به بهانه های حقوق بشــری، از این شــخص یک 
قهرمان می ســازند در حالی که اتهامات و محکومیت این فرد، 
آن چیزی نیســت که در رسانه هایشان بیان می کنند. در این 
قبیل موارد دستگاه قضایی باید برای جلوگیری از شایعه پراکنی 
ها و تشــویش اذهان و افکار عمومی، باید پس از قطعیت رأی، 
برخی از جزییات موضوع را به اطالع مردم برساند. متاسفانه ما 
چون خودمان مدام درگیر پرونــده ها و موضوعات مختلف در 
دستگاه قضایی هستیم تصور می کنیم که سایرین نیز از مسائل 

مورد بررسی ما مطلع هستند در حالی که اینگونه نیست.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه همه مســئوالن، قضات و 
کارکنان قوه قضاییه در جایگاهی قــرار دارند که باید محکم و 
اســتوار خدمت کننــد و هرگز از هجمه ها هراســی به دل راه 

ندهند، آیه شــریفه »ان اهلل یدافع عن الذین آمنوا«، را مصداق 
شرایط موجود دانست و تاکید کرد: توصیه من به همه مسئوالن 
دستگاه قضایی این اســت که عالوه بر تالش در جهت خدمت 
رســانی به نحو کامل، در راســتای تبیین و تشریح مشکالت و 
همچنین خدمات قوه قضاییه بــرای احقاق حق با جدیت گام 
بردارند.رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره 
بــه ادعاهای اخیر نیکی هیلی نماینده آمریکا در ســازمان ملل 
مبنی بر اینکه موشک های پرتاب شده از سمت یمن به ریاض، 
ســاخت ایران بوده اســت، اظهار کرد: طرح چنین ادعاهای بی 
اساسی ناشی از شکســت های متعدد منطقه ای و بین المللی 
آمریکاســت. آنها با صرف وقت و هزینه های کالن تالش کردند 
که با پدید آوردن گروه تروریســتی داعش در منطقه به اهداف 
خود دســت یابند و طبق برنامه ریزی های خود، در مدت ۲۰ 
سال به بهانه حضور داعش و مبارزه با آن، چهره منطقه را تغییر 
دهند اما با حضور مقتدرانه جمهوری اســالمی در کنار برادران 
خود در منطقه، داعش به نقطه پایان رســید و سر حامیانش به 

سنگ خورد.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: از ســوی دیگر، آمریکا در بحث 
انتقال پایتخت رژیم صهیونیســتی از تل آویو به قدس شریف با 
وجود البی های فراوان، منزوی شد و همچنان شاهد اعتراضات 
مردم در کشــورهای مختلف و به ویژه در سرزمین های اشغالی 
هســتیم.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکــه همه این موارد، عزم 
آمریکا را برای ایجاد اجماع علیه جمهوری اســالمی جزم کرده 
اســت، ادعاهای اخیر »نیکی هیلی« را شبیه شوهای تلویزیونی 

دانســت و خاطر نشــان کرد: در این مورد هم جز عربستان و 
رژیم صهیونیستی هیچ کشوری به این ادعاها توجه نکرد و خود 
سازمان ملل نیز این ادعاهای واهی و بی اساس را که با نمایش 

دادن چند قطعه فلز مطرح کردند، نپذیرفت.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه بهتر اســت آمریکایی ها با 
عبرت گرفتن از تجربیات مکرر خود از این ایذاهای بی اساس و 
بی فایده دست بردارند، اظهار کرد: آنها مطمئن باشند که نمی 
توانند با این کارها ایران را بر ســر توانمندی دفاعی و موشکی 
خود پای میز مذاکره بکشانند. اروپایی ها هم تالش نکنند که با 
زمزمه کردن بعضی حرفها مذاکرات موشــکی را در قالب توافق 
برجــام دنبال کننــد زیرا ایران در مســائل دفاعی خود با هیچ 
کشــوری مذاکره نمی کند.اگر اروپا به مذاکرات موشکی عالقه 
مند اســت اجازه دهد ایران به موضوعات موشکی و دفاعی آنها 
ورود پیدا کندرئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا چنین 
مذاکراتی برای خود اروپایی ها قابل تحمل است، به کشورهای 
اروپایی پیشــنهاد داد که اگر به مذاکره بر ســر توانمندی های 
موشکی عالقه مند هســتند، اجازه دهند که جمهوری اسالمی 
به موضوعات دفاعی و موشــکی آنها ورود پیدا کند و با آنها به 
مذاکــره بپردازد.آیت اهلل آملی الریجانــی در پایان تاکید کرد: 
این تصــور که چون ایران با برخی مشــکالت اقتصادی مواجه 
اســت پس می توانند به این بهانه فشارهایی را وارد کنند تصور 
بسیار غلطی است زیرا مردم ما با بصیرت و هوشیاری باالی خود 
همــواره در صحنه حضور دارند و بارها نشــان داده اند که این 

خیاالت دشمن کاماًل باطل است.

تروریسم و صهیونیسم دو روی یک سکه   
علی الریجانی در نشســت فوق العاده کمیته فلسطین اتحادیه بین المجالس کشورهای اسالمی 
گفت: اقدام مشــترک تروریســت ها با کمک ایاالت متحده در منطقه باعث آشفتگی در منطقه 
شــد و صهیونیست ها از این مسئله استفاده کردند.وی افزود: صهیونیست ها اعالم کردند که ما 
در بهترین شرایط هستیم، چون کشورهای اسالمی با هم درگیر هستند و به جان هم افتاده اند.

الریجانی عنوان کرد: مســئله تروریسم و صهیونیسم دو روی یک سکه هستند. صهیونیست ها 
ماجرای جدیدی در کردســتان عراق مطرح کردند. آن مسئله حل شد و ماجرای انتقال سفارت 
امریکا به قدس اشــغالی مطرح شــد. آمریکا به دنبال این اســت که از فضای آشفته کشورهای 
اســالمی اســتفاده کرده و رژیم صهیونیســتی را یک گام به جلو ببرد تا آرمان آزادی فلسطین 

فراموش شود و صورت مسئله را پاک کند.
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فضای سایبری، مین های مجازی
*احمد جعفری چمازکتی

انقالب در فناوری اطالعات و بهره گیری رســانه ها 
از این ابزار و ورود آنان به فضای سایبر، این آمادگی 
را به پایگاههای خبری داد تا ضمن افزودن به شمار 
مخاطبان، حوزه نفوذ خود را تا دروازه های سیاست 

داخلی و بین المللی افزایش دهند. پیشرفت در فناوری رسانه ای و اضافه 
شــدن شماری از ســبک های خبری ، پیچیدگی فعالیت در این حوزه را 
دوچندان کرده اســت. قبل ازورود رسانه ها به فضای مجازی ، رسانه های 
مکتوب شــامل روزنامه ها، هفته نامه ها و مجالت در مواجهه با اعتراض 
مخاطبان خود ، آمادگی آن را داشتند تا براساس قانون مطبوعات ، نسبت 
به درج تکذیبیه اقدام کنند.انقالب در فناوری اطالعات و بهره گیری رسانه 
ها از این ابزار و ورود آنان به فضای ســایبر، این آمادگی را به پایگاههای 
خبری داد تا ضمن افزودن به شمار مخاطبان، حوزه نفوذ خود را تا دروازه 
های سیاست داخلی و بین المللی افزایش دهند.در وضعیت جدید، رسانه 
ها دیگر " رویداد مدار" نیستند بلکه سیاست های خبری آنان به "فرایند 
مداری" تغییر جهت داد. یعنی رســانه ها به انتشــار صرف رویداد بسنده 
نکرده بلکه با اســتفاده از تحلیل و تفسیر پیرامون آن رویداد، چشم انداز 
رخداد مورد نظر را برای مخاطبان خود ترســیم می کنند.فقدان احزاب و 
تشکل های سیاسی در جامعه ای ، این فرصت را فراروی اصحاب رسانه ها 
قرار می دهد تا رهبری فکری و سیاسی مخاطبان خود را در دست بگیرند. 
در همین زمان است که مساله " اقناع " افکار عمومی ) با پیش فرض تعهد 
سیاسی ( بیش از پیش در دستور کار رسانه ای قرار می گیرد.وقتی رسانه 
ای در این حوزه فعال شد، توجه خاصی به اخبار رقیب دارد. خبرهایی که 
این رســانه ها از حوزه رقیب خود منتشر می کنند ، دارای " سابقه خبر" 
ی است که این سابقه در واقع ماشه شلیک ماشین جنگ روانی به جبهه 
رقیب است.سلســله گزارش ها ، تحلیل و تفسیر پیرامون حتی یک خبر 
کوتاه و بعضا غیر موثق از رقیب ، کارکرد ماشــین جنگ روانی این رسانه 
ها است.شــکل کار به این گونه است که با طراحی یک جدول خبری که 
دارای مقطع زمانی خاص است ، انواع کار خبری شامل مصاحبه ، گزارش ، 
تحلیل ، تفسیر و ... پیرامون یک رویداد خبری صورت می گیرد. مخاصبان 
در یــک دوره زمانی - به عنــوان مثال یک ماه - در معرض انواع تولیدات 
خبری از یک شــخص یا یک جریان سیاســی قرار می گیرند . مداومت و 
تکرار ادعاها در خصوص ســوژه مورد نظر مخاطبان را تحت تاثیر قرار می 
دهد. این تاثیرات در واقع خروجی مورد نظر رسانه هایی است که در این 
حوزه فعال هستند.در این نوع از فعالیت خبری درصدی از اخبار ارایه شده 
غیر موثق ، پیشــداوری و گمانه زنی اســت، اما وقتی در حجم وسیعی از 
تولیدات قرار می گیرد، به چشم نمی آید.ارسال " تکذیبیه" در این نوع از 
فعالیت رسانه ای نه تنها چاره ساز نیست بلکه فرصت مجدد به رسانه مورد 
نظر را می دهد تا ادعاهای جدیدی را در پاســخ به تکذیبیه مطرح سازد. 
ضمن اینکه فاصله انتشار خبر و ثبت آن در موتورهای جستجو چند ثانیه 
اســت.در عصر حاضر حتی درخواست حذف خبر از خروجی رسانه ها نیز 
چاره کار نیست چرا که این خبر بالفاصله در موتورهای جستجو ثبت شده 
و هر لحظه در دســترس کاربران اینترنت قرار می گیرد.در دوره حاضر از 
فعالیت رسانه ای، عنصر" تکذیبیه" نه تنها تهدید نیست ، بلکه می تواند 
یک فرصت برای رسانه ها باشد. در همین پیوند است که رسانه های فرایند 
مدار از عنصر تکذیبیه به عنوان حلقه وصل جنگ روانی اســتفاده برده و 

مقطع جدید از فعالیت ها هدفمند خود را کلید می زنند.

هشدار انگلیس به عربستان درباره محاصره یمن

 وزیر توسعه بین الملل انگلستان تاکید کرد که عربستان هیچ دلیلی برای 
منع ورود کمک های بشردوســتانه به یمن ندارد و اگر این کشور به رفتار 
خود ادامه دهد قوانین بین المللی را نقض کرده اســت.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی که دیروز منتشر کرد، نوشت: 
خانم »پنی موردانت« که به خاورمیانه سفر کرده است طی اظهاراتی گفت 
که انگلســتان نگرانی های امنیتی عربستان را درک می کند؛ اما این کشور 
نمی تواند به هر بهانه ای مانع ورود کاالهایی که پیش از این کنترل شده، 
به یمن شــود.وی به مقامات عربســتان هشــدار داد: روشن است که اگر 
شــما از گرسنگی به عنوان سالح اســتفاده می کنید، قوانین بین المللی را 
نقض کرده اید. من در جریان ســفرم ]به جیبوتی[ شاهد بودم که جلوی 
کمک های بشردوستانه ]به یمن[ گرفته  شــده است. اگر این کاالها وارد 
یمن نشــود 1۵۰ هزار کودک ظرف چنــد ماه آینده از بین خواهند رفت.
این وزیر دولت انگلســتان گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار کودک 
در یمن دچار سوءتغذیه شــده اند و اگر مواد غذایی وارد این کشور نشود 
نرخ مرگ ومیر به شدت باال خواهد رفت. وی با بیان اینکه از اهمیت رابطه 
راهبردی کشورش با عربستان آگاه است اعالم کرد: اما اگر درباره واقعیت ها 
ســخن نگوییم به این رابطه کمکی نکرده ایم و چنانچه ]عربستان[ قوانین 
بشری را نقض کرده باشــد، رابطه دو طرف دچار مشکل خواهد شد.پنی 
موردانت خاطرنشان کرد که دولت انگلستان انتظار دارد تا عربستان ظرف 
مدت کوتاهی به خواست کشورش پاســخ دهد و اگر برخالف این انتظار 

رفتار کند، انگلستان در مواضع خود با ریاض تجدیدنظر خواهد کرد.

 گوگل و آمازون ؛ دو رقیب جدی بانکها
 در سال ۲۰۱۸

 مدیر عامل اسبربانک روسیه گفت: ورود نامحسوس دو غول فناوری جهان، 
گوگل و آمازون به عرصه خدمات مالی، بزودی آنها را به رقیب جدی بانک 
هــا تبدیل خواهد کرد.به گزارش زمان به نقل ل ازمهر، هرمن گرف مدیر 
عامل اســبربانک روســیه گفت: گوگل و آمازون دو شرکت غول فناوری 
جهان در سال آینده به دلیل منافع خود در حوزه خدمات مالی، به رقبای 
بانک ها تبدیل خواهند شد.گرف گفت: موضوع رقابت کردن با آنها نیست، 
بلکه این دو شــرکت در حال رقابت کردن هســتند. معتقد هستم که در 
سال های آینده گوگل و آمازون به پلت فورم های ما بطور کامل دسترسی 
خواهند داشت.مدیر عامل اسبربانک تصریح کرد: باید بطور مساوی با همان 

میزانی که این دو شرکت خود را مجهز به فناوری می کنند. 

تصویب کلیات الیحه بودجه ۹۷ 
در کمیسیون بودجه

یــک عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس از 
تصویــب کلیات الیحه بودجه ســال 1۳9۷ در این 
کمیسیون خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
محمدرضا تابش اظهار کرد: در پی برگزاری جلسات 
کمیســیون برنامه و بودجه با حضور دکتر نوبخت 
و سایر مســئوالن دولتی ذیربط و طرح ویژگی های 
الیحه بودجه تقدیمی توسط آنها و پاسخ به ابهامات 
و نقدهای نمایندگان محتــرم و ارائه نقطه نظرات 
نمایندگان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و اتاق 
بازرگانی و تعاون، کلیات الیحه بودجه سال 1۳9۷، 
بــه اتفاق آرای نمایندگان حاضر در کمیســیون به 
تصویب رسید.وی افزود: رسیدگی به جزییات الیحه 
بودجه، بالفاصله آغاز شــده و نتیجه امر و مجموعه 
پیشــنهادات کمیسیون بودجه به کمیسیون تلفیق 
ارائه خواهد شد.گفتنی  است از کمیسیون بودجه 9 

نفر در کمیسیون تلفیق حضور دارند.

رتبه دوم سرعت رشد علمی ایران 
در جهان 

 وزیر علوم گفت: از نظر سرعت رشد علمی با افزایش 
۰.۵ درصدی در حال حاضر در رتبه دوم جهان قرار 
داریم.بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، منصور غالمی 
دیروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده کشور 
در سالن اجالس سران گفت: توسعه کیفی دانشگاه 
ها از موضوعاتی اســت که بر عهــده این وزارتخانه 
گذاشــته شده و در راســتای برنامه های باالدستی 
کشــور است که با هماهنگی و همکاری همه نهادها 
امیدواریم به این برنامه دست یابیم.وی افزود: حضور 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در فضای رقابتی از دیگر 
برنامه های این وزارتخانه است که باید شرایطی ایجاد 
شود تا این مراکز بتوانند در صحنه بین المللی رقابت 
کنند.وزیر علوم تاکید کرد: دانشگاه ها و پژوهشگاه 
ها در صحنه علمی توانســته اند نقش خوبی را ایفا 
کننــد به نحوی که در حال حاضر کشــور رتبه 1۶ 
توسعه علمی و انتشــار مقاالت را به خود اختصاص 
داده اســت.غالمی افزود: از نظر سرعت رشد علمی 
بــا افزایش ۰.۵ درصدی در حال حاضر در رتبه دوم 
جهــان قرار داریم.وی تاکید کرد: در حال حاضر 1۴ 
تا 1۸ دانشگاه کشور در رتبه بندی های بین المللی 
جایگاه های مطلوبی را کســب کرده اند.وزیر علوم 
خاطرنشان کرد: باید سهم بیشتری از تولید ناخالص 
ملی در حــوزه تحقیقات، هزینه شــود که بتوانیم 
دانش را به فناوری و فناوری را تجاری سازی کنیم.
غالمی تاکید کــرد: ارتقاء کیفی فعالیت های مراکز 
علمی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز 

پژوهشی با قوت بیشتری پیش خواهد رفت.

ترفندهای ترامپ برای ممانعت از 
فروش هواپیما به ایران

رســانه های آمریکایی از مخالفت احتمالی رئیس 
جمهوری آمریکا با صــدور مجوز فروش هواپیما به 
ایران خبر می دهند و اعتقــاد دارند دونالد ترامپ 
گزینه هایی را در دســت بررسی دارد تا جلوی این 
معامله ها را بگیرد یا اینکه آن را بسیار زمانبر کند.

به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، پــس از پایان مهلت 
دوماهه، کنگره آمریکا تصمیم خود را درخصوص ادامه 
برجام اعالم نکرد و به نظر می رسد ترامپ باید بار دیگر 
در این مورد نظر بدهد. از سوی دیگر گویا سیاستگذاران 
در ایاالت متحده فرایند دیگری را در دستور کار خود 
قرار داده اند و می خواهند بــا افزایش محدودیت ها، 
در نختســین گام فروش هواپیمای مسافربری به ایران 
را دچار مشــکل کنند. در این چارچوب گرچه مجلس 
نماینــدگان آمریکا با تصویب طرح »افزایش نظارت بر 
فــروش هواپیما به ایران« به صورت مســتقیم فروش 
هواپیمــا  به ایران را ممنوع نمی  کنــد، اما این اهرم را 
بــه دولت آمریکا به ویژه وزارت خزانه داری می دهد تا 
در مســیر صدور مجوز فروش هواپیمای مسافربری به 
ایران مانع هــای جدی را ایجاد کند.اکنون نمایندگان 
کنگره آمریکا با مســئولیتی که از طریق این طرح بر 
دوش وزارت خزانه  داری آمریکا قرار می دهند دســت 
ترامپ را برای ناکارآمد کردن این معامله باز می گذارند. 
به نوشــته یورونیوز، نمایندگان جمهوری خواه کنگره 
هدف اصلی این طرح را شــفاف سازی در زمینه نحوه 
فروش، تامین مالی و رعایت مفاد مجوزهای قانونی در 
آمریکا اعالم کرده اند. مخالفان طرح اما آن را گامی در 
جهت نادیده گرفتن تعهدات آمریکا در برجام می دانند. 
مجلس نمایندگان آمریکا تاکنون چند بار تالش کرده 
است تا در طرح فروش هواپیما به ایران را که در دولت 
اوباما به تصویب رسید، عقیم کند اما هیچ یک از اقدام 
ها تاکنون به قانون تبدیل نشده است. تارنمای روزنامه 
»وال استریت ژورنال« در گزارشی از به مخاطره افتادن 
قراردادهای فروش هواپیما از سوی دو شرکت بوئینگ 
و ایربــاس به ایران به علت برنامه های تازه ترامپ خبر 
داد و نوشت: رویکرد کاخ سفید نسبت به توافق هسته 
ای ســال ۲۰1۵ می تواند بر شرکت های هواپیمایی 
تاثیرگذار باشد و موجب دامن زدن به تنش ها آمریکا با 
اروپا هم شود. گزارش با اشاره به تالش 1۵ ماهه این دو 
شرکت بزرگ برای دستیابی به این معامله، تهدیدهای 
آمریکا به ویژه احتمال خروج از توافق بین المللی برجام 
را عامل هراس بوئینگ و ایربــاس عنوان کرد. این دو 
غول صنعت هواپیماســازی در اروپا و آمریکا، قرارداد 
فروش نزدیک بــه ۳۰۰ هواپیما را به ایران امضا کرده 
اند. ارزش کل معامله ها تا ۴۰ میلیارد دالر برآورد شده 
اســت. با این که ایرباس تا به حال سه جت مسافربری 
را به ایران تحویل داده اســت اما اقدامات دولت ایاالت 
متحده می تواند مانعی بر ســر انجام کامل معامله به 

شمار رود. 

یادداشتخبر

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفت: در حال 
حاضر امنیت کشور در باالترین سطح ممکن قرار 
دارد و این مهم مرهون برنامه ریزی های مستمر 

و منظم است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی شمخانی اظهار 
داشت: امروز امنیت کشورمان در باالترین سطح 
ممکن قرار دارد.وی ادامه داد: بر اســاس ارزیابی 
هــای مختلف صــورت گرفته در شــرایط فعلی 
کشــورمان دارای امنیت باالیی اســت اما قبول 
داریم که نتوانسته ایم مشکالت معیشتی مردم را 
رفع کنیم.دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به 
شــرایط فعلی در کشورمان و منطقه، عنوان کرد: 
روزگاری نه چندان دور در خود پادگان  ســنندج 
مشغول به دفاع از انقالب و اسالم بودیم اما امروز 
جنگ با دشمن به حلب سوریه کشیده شده است.
وی با اشــاره به دلیل حضور خود در این اجتماع 
دانشگاهی در اســتان کردســتان، افزود: در هر 
شهری به درخواســت خودم به دانشگاه می روم 

چون احساس می کنم هنوز دانشجو هستم.
شمخانی با اشاره به اینکه نتوانسته ایم، مشکالت 
معیشتی مردم را رفع کنیم، گفت: این مهم تنها 
به کمــک نظام حل نمی شــود و نیازمند تالش 
تمام مردم برای رفع مشــکل اســت.وی با بیان 
اینکه دانشــگاه ها باید تولید ثروت کنند، افزود: 
همســایگی کردســتان با کشــور عراق فرصتی 
برای توسعه گردشــگری سالمت، دانش پزشکی 
به دلیل پیشــرفته بودن ایران و توسعه صادرات 
دارویی و خدمات پزشــکی به مردم منطقه است 
که باید به ثروت تبدیل شــود.دبیر شورای عالی 
امنیت ملی عنوان کرد: مهمترین موضوع کشــور 
ما اقتصاد اســت و باید همه در راستای رفع این 
مشکل بسیج شوند.وی افزود: اقتدار، امنیت، رفاه، 
پیشــرفت و تمدن بدون تالش ممکن نیســت و 
تمالش تمام جامعه را برای رســیدن به پیشرفت 
می طلبد و افراد زمانی مــی توانند آینده خوبی 
داشــته باشند که در آن مشــارکت کنند.وی در 
پرسش و پاســخ با دانشجویان گفت: تاثیر فضای 

مجازی کمتر از زندگی حقیقی افراد نیست و در 
زندگی نسل جوان ما بسیار دارای اهمیت است و 
از نظــر این تاثیر گذاری فضای مجازی به فضایی 
حقیقی تبدیل شــده است.شمخانی گفت: دیر به 
این فضا وارد شــده و دچار عقب ماندگی در این 
مهم هســتیم اما برای این مهم ســاختار درست 
کرده و جمهوری اسالمی اندک اندک بر این فضا 
مسلط شده است.شمخانی در مورد پرسشی مبنی 
بر فرسودگی پادگان ها و نیرو هوایی ایران، گفت: 

پادگان های ایران به هیچ عنوان فرسوده نیست.
دبیر شــورای عالی امنیت ملــی اظهار کرد: نیرو 
هوایی ایــران به دلیل اینکه تولید کننده هواپیما 
نیست نســبت به پیشرفت صنعت هوایی در دنیا 
عقب ماندگی دارد ولی توانمندی های خاصی نیز 
در اختیار دارد.وی افزود: اگر تحریم ها مانع رشد 
ایران در این مورد شــده است نباید به نقطه ای 
آسیب پذیر تبدیل شــود و ما برای این مورد نیز 
ابزار جایگزین از جمله موشک در نظر گرفته ایم.

شمخانی گفت: قدرت موشکی جمهوری اسالمی 
ایــران قدرت منحصــر به فرد عبــرت گرفته از 
وضعیت جنگ هشت ساله است که نه قابل انهدام 

و نــه قابل رقابت اســت.وی گفــت:  توان علمی 
موشــکی ایران فراتر از توان تولیدی ایران است و 
علت شــکاف در  این بین ناتوانی در تولید و عدم 
شناخت بحران های فنی نیست، بلکه منابع مالی 
است.وی در پاســخ سوالی مبنی بر عدم استفاده 
دولت از ســرمایه انســانی و زمان استفاده از آن، 
گفت:  در گزارش توســعه انسانی سالیانه سازمان 
ملل، ایران  که در صدر توسعه علمی دنیا قرار می 
گیرد اتفاقی نیســت بلکه برنامه ریزی شده است 
و با مقایســه دوره های مختلف از قبل از انقالب 
تاکنون می توان به این نتیجه رسید.وی در مورد 
آزادی احمد متوســلیان گفت: ذهنیت دورغینی 
ایجاد شــده اســت که شــمخانی گفته بود، که 
متوســلیان دندانی کرم خورده ما بود که کندیم، 
شــمخانی چنین ادبیاتی در برار دشمن خود نیز 

ندارد چه رسد به فردی که مانند برادرش باشد.
شــمخانی گفت: ۳۵ سال از اسارت وی می گذرد 
و اگر زنده بود حتما خبری از او به دســت ما می 
رسید.وی تاکید کرد: بنده به هیچ وجه نمی گویم 
که احمد متوسلیان شهید شده است اما هر کاری 
را بــرای پیدا کردن او انجام داده ایم که به نتیجه 

نرسیده ایم.دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ 
ســوالی مبنی بر اینکه ایران با وجود مشــکالت 
اقتصــادی که دارد چرا هزینــه های زیادی را در 
کشور هایی مانند فلسطین، لبنان و سوریه انجام 
می دهد، عنوان کرد:  هزینه ای که آمریکایی ها، 
صعودی ها و دیگر کشور ها در منطقه انجام می 
دهند تریلیون ها دالر است و ایران مشابه چنین 

پول هایی را ندارد.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا گفت: 
آمریکا دو تریلیون دالر در عراق و افغانستان خرج 
کرده و وزیر خارجه و نخست وزیر سابق قطر نیز 
اظهار کرد که کشور های عربستان، ترکیه و قطر 
۳۷۰ میلیارد دالر برای برهم زدن ســوریه هزینه 
کرده انــد در حالی که ایران با کمترین هزینه ها 
اقتدار منطقه ای را بدست آورده و در مقابل چنین 
هزینه های عددی نیست.شمخانی گفت: امنیت 
ایران در مرز های کشــور تامین نمی شــود بلکه 
فراتر از مرز های ایران اســت و زمانی که امنیت 
بــه مرز های ایران کشــیده شــود ملت تصمیم 
گیرنده امنیت ایــران نخواهند بود بلکه داعش و 
قدرت های منطقه برای ایران تصمصیم خواهند 
گرفت.دبیر شورای عالی امنیت ملی  با بیان اینکه  
اعدادی که گفته می شود دروغ است، اظهار کرد: 
هزینه هایــی که ایران انجام مــی دهد در قبال 
تامین امنیت مردم است و سرمایه گذاری نیز در 
بازار های مانند سوریه و لبنان انجام می گیرد که 
باید از آن استفاده کرد و حتما باز پس گیری آن 
در قبال هزینه هایی که شــده است قابل دریافت 
است.شمخانی در پاسخ سوالی در مورد رفع حصر 
نیز گفت: اکنون حصر به نسبت گذشته از وضعیت 
بهتری برخوردار است اما همچنان این روند ادامه 
دارد.وی در مــورد دیدگاه خــود مبنی بر تجزیه 
اقلیم کردســتان عراق، گفت : نســبت شیعیان و 
مردم ایران با مردم کرد غیر قابل گسستن است و 
نسب ایران با مردم کرد مانند نسبت ترکیه، سوریه 
و عراق با آنها نیست و ایران هیچ جدایی با کرد ها 

ندارد و به راحتی همدیگر را درک خواهند کرد.

شمخانی تاکید کرد: امنیت کشور در باالترین سطح ممکن

اقتدار موشكی ایران اتفاقی نيست

 منافع ایران در گرو منطقه ای
 قدرتمند و با ثبات

دشمنان می خواهند مسیر انقالب 
عوض شود

وزیــر امور خارجه، منافع ایــران را در گرو 
منطقــه ای قدرتمند، پیشــرفته و با ثبات 

اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد 
ظریف دیروز در نخستین کنفرانس تاریخ 
روابط خارجی که در دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، 
اظهــار کرد: ایران به عنــوان تمدنی کهن 
تاریخ ساز است، بازخوانی تحوالت مرتبط با 
تحوالت بین المللی به ویژه ۲۰۰ ساله اخیر 
که بازتــاب آن در زندگی امروز هم وجود 
دارد امری مهم اســت.وی افزود: ایرانی ها 
از کهن ترین ایام ســهمی مهم در برقراری 
ارتباط با دولت ها و ملت ها داشته اند و این 
امر در بســتری از روابط تمدنی و فرهنگی 
اســتمرار داشــته و در قالــب رفتارهای 
دیپلماتیک تــا کنون هم ادامه دارد.ظریف 
افزود: زندگی امــروز ما در گرو فهم دقیق 
تاریخ گذشته است و ما با فهم تاریخ روابط 
خارجی به دنبال بهره گیری از آن به منظور 
ارتباط آنها در گذشته و حال هستیم. باید 
توجه داشت که مطالعه تاریخ برای ما توقف 
در گذشــته و افتخار صرف به داشته های 
تمدنی ما نیســت؛ تاریخ برای ما باید برای 
درمــان امروز جامعه خــود و دیگر جوامع 
باشــد و تاریخ بــرای درس گرفتن و بهتر 
زیستن اســت.وزیر امور خارجه کشورمان 
در بخشــی دیگر از صحبت هــای خود با 
اشــاره به نقش موثری ایــران در تحوالت 
منطقه از گذشــته تا نون اظهار کرد: امروز 

در موقعیت کنونی نیــز ایران کنش گری 
موثر و موفق در تحوالت منطقه دارد.ظریف 
همچنین تاکید کــرد: ایران منافع خود را 
در گرو منطقه ای قدرتمند، پیشــرفته و با 
ثبات می بیند.وزیر امور خارجه کشــورمان 
همچنین در بخشی از صحبت های خود در 
این نشست که تعدادی از سفرای خارجی 
مقیم تهران نیز حضور داشــتند با اشاره به 
ســابقه مقاومت ملت ایران در طول تاریخ 
تاکید کرد: امیدواریم هیاهو ساالران منطقه 
ای و بین المللــی اندکی از تاریخ مقاومت 
ایــران  را مطالعــه کنند.رییس دســتگاه 
دیپلماسی با اشاره به جوسازی نادرست و 
اشــتباه برخی از افراد و رسانه ها مبنی بر 
این که در پی احیای امپراتوری کهن خود و 
گسترش حوزه نفوذاش  است، تصریح کرد: 
این ها گذاره های باطل و بی بنیادی اســت 
که فقط برای تنیدن در پروژه ایران هراسی 
به آن پرداخته می شود.دیپلمات عالی رتبه 
کشورمان ادامه داد : ایران بر حفظ تمامیت 
ارضی کشــورهای منطقه و استقالل آنها 
تاکید دارد و منافع خود را در گرو منطقه ای 

 معاون هماهنگ کننده ارتش با اشــاره به 
دشــمنی های اســتکبار با انقالب اسالمی 
گفت: دشــمنان اکنون مقابله نرم و تغییر 
هویت و سبک زندگی ایرانیان را دستور کار 

خود قرار داده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر حبیب 
اهلل ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش 
در آییــن اختتامیه ســی و هفتمین دوره 
پایور،  کارکنان  ویژه  مسابقات سراســری 
وظیفه و دانشــجویان ستاد ارتش گفت: از 
ابتدای انقالب اسالمی تاکنون خصومت ها 
و دشــمنی ها علیه کشورمان وجود داشته 
، چون نظام اســالمی مســیر و جهتش با 
آنان متفاوت اســت؛ به عبارت دیگر ما با 
نظام استکبار به هیچ وجه اشتراک نداریم 
چرا که آن ها به دنبال استعمار و استثمار 
هستند و ما راه خدایی را دنیال می کنیم. 
عالوه بر این بسیاری از منافع نظام استکبار 
با پیروزی انقالب اسالمی در کشورمان از 
بیــن رفت و هر چه هم تالش کردند تا به 
جایگاه قبلی برگردند، نتوانستند. وی افزود: 
دشمنان با هدف شکست انقالب اسالمی 

توطئه های مختلفی را علیه این انقالب اجرا 
کرده اند و بدین منظور ابتدا از ترور شروع 
کردند که نتیجه این اقدام آن ها شــهادت 
حدود 1۷ هــزار نفر از مــردم ایران بود، 
اما چون نتیجــه نگرفتند اختالفات قومی 
و مذهبی را راه انداختند و انواع و اقســام 
کارشکنی ها را در سطح بین المللی انجام 
دادند، جنگی هشت ساله را تحمیل کردند، 
تحریم هــا را شــدت دادنــد و جنگ های 
ترکیبی و نیابتی را راه انداختند اما موفق 
نشدند و با این حال باز هم دست از توطئه 
بر نمی دارند.امیر سیاری تصریح کرد: امروز 
هم یکــی از ابعادی که دنبــال می کنند، 
جنگ نرم است و در این رابطه خیلی هم 
تالش می کنند؛ زمانی مقام معظم رهبری 
در خصوص تهاجم فرهنگی دشمن هشدار 
دادند و بعد از چند ســال این هشدار را با 
اســتفاده از عبارات شــبیخون فرهنگی و 
ناتوی فرهنگی و اکنون نیز در قالب عبارت 
جنگ نرم تکرار کردند؛ امری که متاسفانه 
خیلی ها در کشــور این هشــدارها را باور 
نکردند. امیر سیاری بیان کرد: تغییر سبک 
زندگی هم موضوع دیگری است که دشمن 
در برابــر ما آن را دنبــال می کند؛ در این 
حالت وقتی هویــت فرهنگی ما را بگیرند 
به راحتی می توانند هر آنچه را می خواهند 
به دســت آورند؛ امروز در فضای مجازی، 
رسانه ها، ماهواره ها و شبکه های تلویزیونی 
اقدامات بسیاری علیه انقالب اسالمی انجام 

می شود.

آگهی حصر وراثت
بشناسنامه۳۷۵صادره  فتح  علی  پدر  نام  حبیبی  شاه  غالم  آقای 
ازالیگودرزدرخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که 9۶۰۵۳۴ح مرحوم علی حبیبی لیرک بشناسنامه۷91 صادره الیگودرزدر 
تاریخ 9۶/۷/11در اهواز اقامتگاه موقت فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی پری 
ناز آرپناهی بشناسنامه11۳9۲از دزفول )زوجه متوفی(۲-زهرا حبیبی لیرک 
بشناسنامه1991۰۰۳۲۰1از دزفول۳- سحر حبیبی لیرک بشناسنامه و کد ملی 
1991۵۴۷۷۲۲از دزفول۴-فاطمه حبیبی لیرک بشناسنامه ۴9۶۰۵۸9911از 
الیگودرز۵-ریحانه حبیبی لیرک بشناسنامه1991۲۴9۲۷۶از دزفول)دختران 
متوفی(۶-فاطمه نیک مختاری بشناسنامه ۴1۶۰۴۸11۶۷از الیگودرز )مادر 
متوفی(و الغیر.پرونده کالسه 9۶۰۵۳۴ح  در شورا ثبت گردید.اینک با انجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است .
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف دزفول

پیش بیین صندوق بین امللیل پول از رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی 
واقعی در ســال 1۳9۶ )1۸-۲۰1۷ میالدی( به ۴.۲ درصد برسد و 
نرخ تورم در سال آینده با اتکا بر سیاست های احتیاطی تک رقمی 
شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، هیات مشاوره ای ماده ۴ صندوق 
بین المللی پول در گزارش پایانی مأموریت ســال ۲۰1۷ برای ایران 

خواستار انجام اصالحات در بخش مالی شده است.
صنــدوق بین المللی پول در گزارش خود از انجام اصالحات در نظام 
جامع یارانه های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه 
در بودجه پیشنهادی سال 1۳9۷ )19-۲۰1۸( استقبال کرده است.
در بخــش هایــی از این گزارش که روز دوشــنبه بانک مرکزی آن 
را به عنوان گزار پایانی مأموریت هیأت مشــاوره ای ماده ۴ صندوق 
بین المللی پول در ســال ۲۰1۷ برای ایران منتشر کرد، آمده است: 
دیدگاه های بیان شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است 
و لزوماً دیدگاه هیأت اجرایی صنــدوق را منعکس نمی کند. هیأت 
اعزامی براساس یافته های اولیه این مأموریت، گزارشی تهیه می کنند 
که پــس از تأیید مدیریت صندوق برای بحــث و تصمیم گیری به 
هیأت اجرایی صندوق ارائه می شــود.هیأت مشاوره ماده ۴ صندوق 
بین المللی پول، به سرپرســتی خانم »کاتریونــا پرفیلد«، از دوم تا 
ســیزدهم دسامبر ۲۰1۷ )11-۲۲ آذر 1۳9۶( برای انجام مذاکرات 
و تهیه گزارش ســاالنه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد.در این 
گزارش آمده اســت: »بهبود رشــد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز 

گسترش یافته است. پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی 
واقعی در سال 1۳9۶ )1۸-۲۰1۷( به ۴.۲ درصد رسیده و در صورت 
انجــام اصالحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان مدت 
حتی تا مرز ۴.۵ درصد نیز افزایش پیدا کند.«همچنین، »پیش بینی 
می شود در صورت تصویب افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ تورم 
در ســال 1۳9۷ )19-۲۰1۸( بطور موقت در مقایسه با سطح 9.9 
درصدی آن در ســال 1۳9۶ )1۸-۲۰1۷(، افزایش پیدا کرده و بار 
دیگــر در میان مدت و با اتکا بر سیاســت های احتیاطی، تک رقمی 
شود.«بر اساس گزارش کارشناســان صندوق بین المللی پول، » با 
وجود بهبــود وضعیت، اقتصاد ایــران در کوتاه مدت با چالش هایی 
روبرو خواهد بود. تشدید آسیب پذیری های مالی و نااطمینانی ها در 
بخش خارجی بر لزوم اجرای اصالحات برنامه ریزی شــده در بخش 
مالــی تأکید می ورزد. تنظیم یک بســته اصالحات اقتصادی جامع 
حــاوی اقدامات مکمل بودجه ای جهت کاهــش بدهی های دولت، 
یکسان ســازی نرخ ارز و انتقال سیاست های پولی به یک چارچوب 

بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد.«
بر این اســاس »اجرای هر چه سریع تر اصالحات ساختاری، تکمیل 
AML/( اصالحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

CFT( و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه 
ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال زایی باالتر 
را فراهم خواهد ساخت«. به اعتقادات این نهاد بین المللی، »ضروری 

است بانک ها و مؤسسات اعتباری هرچه سریع تر مورد تجدیدساختار 
قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورت گرفته در زمینه 
تبدیل مؤسســات مالی بدون مجوز به مؤسســات اعتباری، به مهار 
رقابت شدید میان بانک ها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ  سود که 
با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است.«از این 
رو »الزم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک  ها، یک برنامه 
بررسی تسهیالت پرداختی به اشخاص مرتبط، و همینطور یک برنامه 
عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به منظور تجدید سرمایه بانک ها 
و حل و فصل مشــکل وام های معوق )NPLs( به سرعت آغاز شود. 
هزینه های تجدیدسرمایه می تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید 
و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شــود. در این راستا الزم است 
بــه منظور حمایت از این فرایند اصالحــی، اختیارات بانک مرکزی 
در حوزه نظارت و حل و  فصل مشــکالت بانکی تقویت شود«.»بانک 
مرکزی در شــرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از 
طریق مداخله در بازار ارز نســبت به ثبات بخشــی به نرخ ارز اقدام 
کرده است؛ یکسان ســازی نرخ های دوگانه و افزایش انعطاف پذیری 
نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه های پرهزینه 
و تقویت رقابت پذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست 
پولی به گونه ای که واجد تقویت اســتقالل بانــک مرکزی و قدرت 
کنترل نقدینگی باشــد، به منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین 

و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری است«.
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آگهی مفقودی 
سند کمپانی خودرو سواری کار سیستم نیسان تیپ پاترول ۴ درب به شماره موتور 
ایران ۲۷۵/۷۲ق ۷۴ مفقود و  ۰1۲۴۶۶و شماره شاسی 111۴9۳ و شماره پالک 

بهشهر فاقد اعتبار است 

آگهی
خواهان آقای احمد یدالهی پور به شماره ملی ۴۰۷۰۳۵11۸۳  ساکن :خرم آباد 
جاده کمربندی روبروی شهرک صنعتی شماره 1گاراژ یدالهی پور  خوانده : آقای 
کیانوش عالی پور بشماره ملی ۴۰۷۰۴1۶۳۰۷ به نشانی :خیابان ناصر خسرو چهارراه 
نفتی کوچه دانش دوم حیاط هشتم سمت راست کدپستی ۶۸1۶9۷۴۸۵۵ خواسته 
:صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۵/۸۵۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
بدهی مندرج در قرارداد فاکتور مورخه 9۵/۷/1۰ و پرداخت 1۲۲/9۶۶/۰۰۰ ریال 
بابت ۳۸۸ روز تاخیردر انجام تعهد به موجب تراضی در بند ۲ قرارداد فاکتور مذکور 
و پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده تا اجرای قطعی رای داور و حق الزحمه داوری 
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس 
ازابالغ و  بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به 

شرح زیر رای صادر و انشا گردید.
رای داوری : در خصوص دعوی خواهان آقای احمد یداللهی پور به طرفیت آقای 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  رای  صدور  خواسته  به  پور  عالی  کیانوش   :
1۵/۸۵۰/۰۰۰ بابت اصل بدهی مندرج در قرارداد فاکتور تنظیمی مورخه 9۵/۶/1۰ 
انجام تعهد  بابت خسارات عدم  انضمام مبلغ 1۲۲/9۶۶/۰۰۰ ریال  به  ارائه شده و 
تراضی شده در بند ۲ قرارداد فوق الذکر به قرار هر روز ۲ درصد کل مبلغ فاکتور 
به میزان ۳1۷/۰۰۰ ریال لحاظ ۳۸۸ روز تاخیر در انجام تعهد و هم چنین احضار 
طرفین به حضور در جلسه داوری از طریق توافق شده به شرح انتشار در روزنامه 
استحضاراز  و  اطالع  رغم  علی  خوانده  اینکه  و   9۶/۸/۷ مورخ  زمان  االنتشار  کثیر 
حضوردر جلسه رسیدگی داوری استکاف نموده است لهذا به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید درخصوص درخواست خواهان بخواسته فوق با توجه به تاخیر 
۳۸۸ روز اعالمی خواهان و اینکه خسارت عدم انجام تعهد روزانه دو درصد کل مبلغ 
قرارداد فاکتورموصوف روزانه ۳1۷/۰۰۰ ریال توافق و تراضی گردیده است رای به 
محکومیت خوانده به پرداخت 1۵/۸۵۰/۰۰۰ ریال بابت اصل بدهی و پرداخت مبلغ 
1۲۲/99۶/۰۰۰ ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد و پرداخت کلیه خسارات قانونی 
وارده و حق الزحمه داوری صادر می گردد رای صادره به عنایت به تراضی در بند 

قرارداد فاکتور فوق الذکر قطعی است . 
داور قرار داد- اسداله یداللهی پور .  

احضار متهم 
بدینوسیله آقای محمد قاسم یعقوب پور فرزند عادل فعال مجهول المکان با توجه 
به  است  متهم  دادگاه  9۶۰99۸۶۶11۶۰۰۵۲۲این  کالسه  پرونده  محتویات  به 
ساعت   1۳9۶/11/۰۸ تاریخ  برای  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر  که  کالهبرداری 
در  نوبت  یک  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده 1۷۴  اجرای  در  مراتب  1۰ صبح 
جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام 
انتسابی به خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در 
اجرای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳9۲ اتخاذ تصمیم می نماید. 
دادرس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی . 

آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد فاکتور 9۵/1۲/۲9 فی ما بین آقایان احمد 
یداللهی پور و آقای مصیب موسوی فرزند محمد به شماره ملی ۴۰۶۰۳9۳۵۶۵حسب 
درخواست صدور رای داوری توسط خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت خوانده 
ریال  پرداخت 1۸۴/۸۰۰/۰۰۰  و  بدهی  اصل  بابت  ریال  پرداخت ۳۵/۰۰۰/۰۰۰  به 
خسارت قانونی و عدم انجام تعهد بابت ۲۶۴ روز تاخیر در انجام تعهد مطابق با مفاد 
پرداخت سایر  و  باشد  ریال می  تاخیر ۲ درصد ۷۰۰/۰۰۰  روز  ازای هر  به  قرارداد 
خسارات قانونی تا اجرای قطعی رای داوری و حق الزحمه داوری بدین وسیله به آقایان 
احمد یدالهی پور و مصیب موسوی ابالغ می گردد در تاریخ 9۶/1۰/۲۰ ساعت 1۰ 
صبح در محل خرم آباد جاده کمربندی روبروی شهرک صنعتی شماره یک دفتر گاراژ 
حضور بهم رسانند عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی 

در قرارداد قطعی و الزم االجراست 
داور قرارداد- بهزاد سپهوند . 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۲۶۲۸ مورخ 1۳9۶/۷/۲ 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 خانم فاطمه زینعلی فرزند 
خیراله به شماره شناسنامه 1۲۰۵ صادره از کن درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
1۶۰مترمربع پالک شماره 1۲۶1 فرعی از1۶۳ اصلی خریداری شده از ملکی مالک رسمی 
آقای خیراله احمدی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دوماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۴۵۶۲ مورخ 1۳9۶/۸/11هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای 
حسن نصر آبادی فرزند محمدحسین درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۰ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از ۸۶۴۸ فرعی از1۶۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری 
از مالک رسمی اسماعیل صیرفی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دوماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 19۲9
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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  شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵۶۶۶  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحمت جوادی فرزند کمندعلی 
به شماره شناسنامه ۳۰۰ صادره از بیجاردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 11۰ 
مترمربع پالک فرعی از1۶۴ اصلی واقع در البرز- کرج - مشکین دشت - خیابان شهید 
مرادی - کوچه وحدت - پالک ۲۳ خریداری از مالک رسمی آقای تیمور محمودی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵۶1۴ مورخ 1۳9۶/9/1۲هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مسعود گیالنی نژاد فرزند محمود به شماره شناسنامه 9۷ کد ملی ۲۲۷9۶۳۲۸۴۵ 
صادره از رامسر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۷۴/۶۳ مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۵۸۰ فرعی از 1۶۳ اصلی واقع در 
سرحد آباد استان البرز - شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی حسین خاکی 
فیروزمحرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۴1
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵11۳ 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 خانم سارا زندی آتشبار فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه ۷۲1۲ کدملی ۰۴۵۳۳۲۰۰۰۷ صادره از تهران در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۲1۴/۵۰ مترمربع پالک 1۰۴۴ فرعی از1۶۳ اصلی واقع در کرج 
-فردیس- کانال غربی - شقایق غربی - جنب ساختمان اداره آب خریداری از مالک 
رسمی آقای حسن فارسیجانی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 19۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵۶۸۶ 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 علی اصغر درستکاربارکوسرائی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵9 شماره ملی ۲۷۲۲۲۶۳۷۳۴صادره از الهیجان 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۴۳/۸9 مترمربع پالک ۴9۶ فرعی از1۶۳ 
اصلی واقع در فردیس- فلکه سوم - خیابان ۲۸ - کوچه وحدت - پالک 11۰ خریداری 
از مالک رسمی خانم هاجر پسیان محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 19۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵۶۷۶ 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 ذوالفقار جعفری نمین فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه ۸9 شماره ملی ۲۶19۶۰۸1۵۵ صادره از آستارا در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 1۴۷/۳۵ مترمربع پالک 1۶۲۷ فرعی از1۶۳ اصلی واقع 
درکرج - فردیس- خیابان ۲۷ غربی جدید- بعد از فضای  سبز - کوچه بهار۵ - پالک 
1۲ خریداری از مالکین رسمی: کامران ، پریدخت، ایراندخت ، ناهید، پروانه ، ماه بانو، 
مهین دخت ، همگی صدوقی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 19۳۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۴۴۲۰ 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 مجید حسینیان فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 1۰9 کد ملی ۰۴9۰۳۴1۸۷1 صادره از شهرری در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۵۰۲/۵۵ مترمربع پالک ۲۶۰ فرعی از1۶۳ اصلی واقع در جاده 
مالرد- روبروی نیروگاه - کوچه قربانلو خریداری از مالکین رسمی آقایان: نصراله سمیعی 
زفرقندی- حسین سمیعی زفرقندی- محمد هدای پورخامه  محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵۶۳۴ 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 قربانعلی لطفی فرزند عباسعلی 
به شماره شناسنامه ۸۴۳ کد ملی 1۰۶1۳1۲۳۷۲صادره از نیشابور درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 19۸ مترمربع پالک 11۰9 فرعی از1۶۳ اصلی واقع در فردیس- 
بلوار قریشی- کوچه یاس - پالک ۵۵۵ خریداری از مالک رسمی خانم فرخ لقا کسروی 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

شهردار جدید شهر بهارستان مطرح کرد:

۸۵ میلیارد تومان پیش بینی بودجه شهرداری  

بهارستان  جدید  شهردار  خبری  نشست  اصفهان:  بهادری- 
با اصحاب رسانه استان اصفهان وشهر بهارستان در دفتر یحیی 

عیدی در شهرداری بهارستان برگزارشد.
یحیی عیدی بیرانوند شهردار بهارستان دراین جلسه مطرح کرد: 
بودجه ای که برای شهرداری بهرستان درسال جاری پیش بینی 
شده است ۸۵ میلیارد تومان عنوان شده وشهرداری برای تحقق 
این بودجه زیاد موفق عمل نکرده و در 9 ماه سال جاری تاکنون 

تنها ۲۰ درصد این بودجه محقق شده است. 
وی اشتغال، سرمایه گذاری و نقدینگی را نیاز اساسی درشهرهای 
و  است  جوانی  شهر  بهارستان  شهر  گفت:  و  کرد  عنوان  جدید 
استعداد و زیر ساخت های خوبی دارد و امیدوارم با تحقق اشتغال 

وجذب سرمایه گذار این شهر بر شهر اصفهان سایه اندازی کند.
بیرانوند ادامه داد: ۶۰ درصد درآمد شهرداری ها با صدور پروانه 
،محقق می شود و اگر حوزه ساخت وساز رونق نداشته باشد این 
منبع درآمدی شهرداری نیز تحقق پیدا نخواهد کرد و ما باید برای 

تحقق درآمد پایدار شهرداری ،فکر اساسی بکنیم.
و خدمتش  از حضور  روز  بهارستان که ۲۰  شهردار شهر جدید 
در شهرداری این شهر می گذرد ، عالوه بر جذب سرمایه گذار، 
ایجاد اتاق فکر،تشکیل انجمن ها وتشکل ها و استفاده از ظرفیت 
مردمی، ایجاد مجموعه های بزرگ فرهنگی، ورزشی، گردشگری و 
فرهنگسرا را ازدیگر برنامه های خود عنوان کرد و افزود: شهرداری 
و شرکت عمران تعامل خوبی باهم خواهند داشت و باید تالش 

کنیم هردو کار خود را به خوبی انجام دهند.

شناسایی ۲ هزار هکتار معادن شورآب دریایی در بوشهر 

احمدی- بوشهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر 
با اشاره به شناسایی ۲ هزار هکتار معادن شورآب دریایی در استان 

گفت: این معادن توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود.
سیدحسین حسینی محمدی در جلسه شورای معادن استان بوشهر 
با بیان اینکه ۲۲۵ معدن در استان بوشهر دارای پروانه بهره برداری 
است اظهار داشت: ۲۲۵ واحد معدنی طبقه یک مصالح ساختمانی در 

استان بوشهر وجود دارد که 9۴  معدن آن فعال است.
بوشهر  استان  در  بهره برداری ۷۵ معدن  پروانه  اینکه  بیان  با  وی، 
باطل شده است، افزود: به زودی برای واگذاری این معادن به سرمایه 

گذاران، جلسه مزایده برگزار می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از رونق بازار 
معادن استان بوشهر خبرداد و گفت: با توجه به فراهم شدن بازار 
معادن استان بوشهر در کشور قطر، فعالیت معادن استان بوشهر رونق 

می یابد.
حسینی محمدی با بیان اینکه بیشترین معادن استان بوشهر در 
دشتستان و دشتی قرار داد خاطر نشان کرد: سال گذشته ۲۰ میلیارد 
ریال از محل معادن استان بوشهر درآمد حقوق دولتی وصول شد 
که این رقم در 9 ماه امسال  1۰ میلیارد و ۳9۰ میلیون ریال است.

خبر

نشست هم اندیشی مدیر حراست 
آموزش فنی وحرفه ای گلستان

اندیشی  هم  نشست  گلستان:  سلیمانی- 
مدیر حراست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 
استان گلستان با کارشناسان مربوطه این واحد 
با محوریت بیان اهداف و برنامه های سازمانی  

برگزار شد .
ضمن  حراست  مدیر  سمیعی  جلسه  این  در 
برشمردن شعار امسال وتاکید مقام معظم رهبری 
مبنی بر اقتصاد مقاومتی ،تولیدو اشتغال گفت: 
قطعا اقدامات حراست در سال 9۶ با محوریت 
و مبنا قراردادن این شعارو برنامه های اقتصاد 

مقاومتی بوده و خواهد بود.
مدیرحراست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 
استان گلستان رویکرد حراست را تعامل خوب 
تابعه  مراکز  و  ستادی  همکاران  با  سازنده  و 
برشمردو  مراجعین  کرامت  و  شان  رعایت  و 
تاکیدکرد:ماهیت وجودی حراست ها  در راستای 
و  اجرایی  و  اداری  فرایندهای  تضمین سالمت 
صیانت از سرمایه های سازمان باالخص نیروی 
انسانی است.  وی افزود: یک حراست موفق عالوه 
برصیانت از حقوق پرسنل می تواند بعنوان چشم 
بیدار و گوش شنوای مجموعه سازمانی خود با 
مشاوره سازنده وبهنگام به مدیران مجموعه در 

تحقق اهداف کالن سازمان کمک نماید .
سمیعی حراست را یکی از بازوان پرتوان مدیریت 
هر مجموعه دانست و افزود: قطعا با نگاه ویژه 
جناب آقای حسینی طلب مدیر کل آموزش فنی 
وحرفه ای استان گلستان در تخصصی کردن نگاه 
ونگرش در حراست ها به ایجاد فضایی تعاملی با 
استفاده حداکثری از نیروهای متعهدومتخصص 
اداره کل  از جمله  اهداف سازمانی  پیشبرد  در 

ومراکز موثر باشیم.
مهارت  و  دانش  سطح  ارتقاء  همچنین  وی 
کارشناسان حراست ها  را یک ضرورت و نیاز 
عنوان کرد وگفت: زمانی این امر محقق خواهد 
شد که حراست ها ازعلم ، تخصص و درایت و 
تعهد  با  توأم  اطالعاتی  اشراف  و  بینی  روشن 

برخوردار باشند.

خبر

به گزارش زمان؛ شرکت تهویه نیا در یک سمینار 
تخصصی که در هتل همای تهران برگذار شد، از 
محصول جدید خود با نام Blueair که نوعی 
دستگاه تصفیه هوا است و با همکاری شرکت 

سوئدی همراه بود، رونمایی کرد. 
صدری مدیرعامل شرکت تهویه نیا در مراسم 
رونمایی محصول جدید Blueair عنوان کرد: 
با توجه به آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی 
انسان ها و به خصوص کشور ما را   امروزه  که 
تهدید می کند از دستگاهی رونمایی می کنیم 
تا 99/9۷  این دستگاه سوئدی قادر است  که 
درصد آلودگی های هوا را از بین ببرد و امکان 
دارد.  نیز  را  میکرون  آلودگی های ۲/۵  اصالح 
بوی  دود سیگار،  قارچ،  آلودگی هایی همچون 
نامطلوع، ذرات ریز، گرد و غبار و... با این دستگاه 
از بین می روند. تمام مدل های دستگاه حداقل ۵ 
بار در ساعت هوا را تصفیه و به گردش درخواهند 
نیا درخصوص  آورد. مدیرعامل شرکت تهویه 
محصوالت  با  درمقایسه  محصول  این  قیمت 
مشابه در بازار توضیح داد: این محصول ممکن 
است در نظر اولیه درمقایسه با برندهای موجود در 
بازار کمی گران به نظر برسد که این قیمت باالتر 
به دلیل کیفیت و دقت در تصفیه هوا، صدای کم 

و مصرف کم انرژی است.
وی خاطرنشان کرد: این دستگاه ما را در عمل به 

وظایف اجتماعی خود کمک می کند و امیدواریم 
با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار 
گیرد تا شرکت تهویه نیا در کاهش آلودگی هوا 

کمک کرده باشد.
  )Girish Bapat( باپات  گیریش  ادامه  در 
بلوایر  شرکت  آسیای  شرق  و  غرب  مدیر 
هوای   تصفیه  دستگاه  ضرورت  درخصوص 
بلوایر تصریح کرد: این شرکت ۲1 سال پیش 
به وجود آمد و بنیان گذار شرکت در آن سال ها 
به آسیب های آلودگی های زیست محیطی پی 
برده بود همان گونه که امروزه می بینیم از هر 
1۰ نفر 9 نفر از هوای آلوده آسیب می بینند. 
ما می خواهیم بازار خود را در آسیای غربی و 
خاورمیانه گسترش دهیم و برای ما مشخص 

است که ایران بازار بسیار ویژه ای برای محصوالت 
ما خواهد بود. باپات تاکید کرد: زمانی که به دنبال 
شریک در ایران بودیم شرکت های بسیار کمی 
حاضر بودند با ما همکاری کنند. موضوع اصلی 
که برای ما حائز اهمیت بود این بود که شرکت 
نیا اصرار دارد برای مشتریانش »خدمات ویژه  ای« 
ارائه دهد و »کیفیت محصوالت و برند« نیز برای 
این شرکت بسیار مهم است از این رو ما با شرکت 

نیا در این زمینه شروع به همکاری کردیم.
  )TR Ganesh(گانیش آر  تی  همچنین 
مدیرکل خاورمیانه بلوایر در این مراسم عنوان 
کرد: ما از بلوایر تنها برای تصفیه هوا استفاده 
نمی کنیم، این یک موضوع خاص و انحصاری 
برای ما محسوب می شود و شعار ما این است: 

»هوای تازه برای همه«. در دستگاههای بلوایر 
از تکنولوژی هپا سایلنت و فیلترهای شیبدار 
استفاده شده است. این امر به ما کمک می کند 
ذرات کوچک تر از یک میکرون را به دام بیندازیم 
و باعث می شود راندمان کار ما  99/9۷ درصد 
باشد. گانیش ویژگی  مهم دستگاه تصفیه هوا را 
مصرف بسیار پایین انرژی آن دانست و تصریح 
کرد: این تجهیزات در سطوح پایین تنها 1۵ 
وات مصرف می کند و این میزان به اندازه یک 
استانداردها  براساس  ما  است.   LED المپ 
عمل و توصیه می کنیم. تجهیزات مورد استفاده 
در تصفیه هوا باعث می شوند این دستگاه هر 
محدوده را ۵بار در ساعت تصفیه کند. همچنین 
تصفیه  را  گازها  اینکه  بر  عالوه  ما  تجهیزات 
تصفیه  نیز  را  هوا  در  معلق  ذرات  می کنند، 
می کنند. وی افزود: تجهیزات بلوایر استاندارهای 
جهانی را به طور کامل پوشش می دهد و این امر 
محصوالت شرکت را از سایر محصوالت متمایز 
می کند. در ضمن بلو ایر جزئی از گروه یونیلیور 
است. پویا پناه قائم مقام مشاور بخش بازرگانی 
از سوئد  ادامه گفت: واردات  سفارت سوئد در 
به ایران نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش 
یافته و در ۶ ماهه نخست سال ۲۰1۷ نیز نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش 
داشته است. وی افزود: ما امیدواریم همکاری بین 

دو کشور سوئد و ایران بیشتر از قبل شود. 

رونمایی از هشتمین عضو خانواده تهویه نیا؛

blueair دستگاه تصفيه هوای خانگی 

بهره مندی پایين استان مرکزی از درآمد حمل ونقل مرمت کاخ مروارید حدود 10 سال طول می کشد

داودی- اراک؛ مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل استان مرکزی گفت: با وجود اینکه 
استان مرکزی جزو 1۰ استان برتر در حوزه 
حمل و نقل است، اما درآمد ناشی از آن به 

خود استان باز نمی گردد. 
گرامیداشت هفته  مراسم  در  زندی فر  علی 
حمل و نقل، رانندگان و راهداری، عنوان کرد: 
استان مرکزی جزو استان هایی است که در 
حوزه حمل و نقل گردش مالی بسیار خوبی 
دارد، اما  تمام درآمد آن به خود استان باز 

نمی گردد. 
فعالیت  اینکه خدمات رسانی و  بیان  با  وی 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  راهداران 
حوزه  در  راهداران  چنانچه  افزود:  است، 
خدمات رسانی غفلتی داشته باشند، تبعات 
معموال  داشت.  خواهد  دنبال  به  نامطلوبی 

خدمت رسانی  به  سال  طول  در  راهداران 
مشغولند، خدمات برف روبی جاده ها، برپایی 
مقدمات سفره های نوروزی، اصالح جاده ها 
ناشی از بارش، مقدمات سفره های تابستانی 
و زمستانی از آن جمله است که این مهم 
را  حوزه  این  اندرکاران  دست  تمام  تالش 

می طلبد. 
وی تصریح کرد: در استان قریب به ۶۳۰۰ 
میزان  این  از  که  دارد  وجود  راه  کیلومتر 
حدود ۴۴۰۰ کیلومتر راه روستایی و مابقی 
راه های اصلی و شریان ها هستند، ساالنه ۸۰ 
میلیارد تومان بودجه برای نگهداری راه ها در 
نظر گرفته می شود که از این میزان تنها ۳۰ 
تا ۴۵ درصد محقق می شود و این در حالی 
هزینه  تومان  میلیارد   1۵ حدود  که  است 

نگهداری راه های استان است. 

سرپرست معاونت میراث فرهنگی البرز گفت: 
هزینه کردن برای مرمت کاخ مرواید تا قطعی 

نشدن وضعیت مالکیت آن منطقی نیست.
به   نقل از ایسنا؛ حسین امین افشار اظهار کرد: 
کاخ مروارید طی چند دهه آسیب های زیادی 
دیده و بخش های زیادی از آن تخریب شده 
است. وی ادامه داد: شاید اگر اعتبار و امکانات 
الزم برای ساخت مجدد این کاخ وجود داشت، 
در نهایت این فرایند دو ساله به اتمام می رسید 
ولی برای مرمت آن بین پنج تا 1۰ سال زمان 

الزم است.
وی توضیح داد: البته باید گفت مرمت بناهای 
تاریخی تخریب شده در کل دنیا امری حساس 
و زمان بر است و تنها مختص کاخ مروارید 

نیست.
موجود  مرمت  موانع  برخی  به  اشاره  با  وی 

جز  به  کرد:  ابراز  کاخ  این  مرمت  مسیر  در 
مشکالت اعتباری، هنوز تکلیف مالکیت این 
کاخ مشخص نیست و میراث فرهنگی طی سه 
سال گذشته تنها وظیفه نگهداری از این بنا را 

عهده دار شده است.
امین افشار توضیح داد: طی این مدت بیش از 
چهارمیلیارد تومان برای حفظ و جلوگیری از 
تخریب بیشتر این بنا توسط میراث فرهنگی 
هزینه شده ولی واقعیت این است تا مشخص 
نشدن وضعیت مالکیت این کاخ، هزینه کردن 

برای مرمت آن منطقی نیست.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی البرز گفت: 
دارد  تالش  فرهنگی  میراث  حاضر  حال  در 
وضعیت فعلی کاخ را به همین شکل نگه دارد و 
اجازه ندهد این بنا بیش از این تخریب و آسیب 

ببیند.
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آگهی دعوت شرکت تعاونی مسكن شماره یک دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کرج )در حال تصفيه(

مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن شماره یک 
 1396/10/13 تاریخ  در  تصفیه  حال  در  کرج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
در  واقع  خمینی  امام  ساختمان  باهنر  شهید  سالن  محل  در   16 ساعت 
دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج تشکیل خواهد شد. لذا حضور کلیه اعضا 
یانماینده تام االختیار با معرفی نامه رسمی از هیات تصفیه تعاونی مسکن 
الزامی است. لذا کلیه اعضا از ساعت 9 الی 11 از تاریخ 1396/10/02 لغایت 
و  بازرسان  و  انتخابات هیات تصفیه  نام در  مورخ 1396/10/06 جهت ثبت 
یا دریافت معرفی نامه باید به دفتر هیات تصفیه در محل ساختمان اداری 
با  به مهر هیات تصفیه  دانشگاه مراجعه و ضمن دریافت فرم ممهور شده 

حضور طرفین نسبت به تکمیل و امضا وکالتنامه اقدام نمایند.

تعاونی از پذیرش وکالتنامه با غیر از شرایط فوق معذور است.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیات تصفیه

2-انتخاب اعضا هیات تصفیه
3-انتخاب ناظران هیات تصفیه

4-تصمیم گیری در خصوص اینکه پیگیری شکایت از شهرداری و سازمان 
آب از طریق وکیل و یا توسط هیات تصفیه انجام بگیرد.

رئيس هيات تصفيه

مفقودی
مالکیت)برگ سبز( خودرو سواری   که شناسنامه  اطالع می رساند  به  وسیله  بدین 
سیستم: پژو –تیپ:۴۰۵GLXI  مدل:1۳91  به  شماره موتور: 1۲۴9۰۲9۷۵۸۴ و 
شماره شاسی : NAAM11CA۶CE۲9۸1۶۴ به نام عماد محمدی مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای میرفالح ناصری فرزند دوستعلی 

خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عباس  فرزند  طوالبی  ملکی  بهمن  آقای  خواهان 
به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  دوستعلی   فرزند  ناصری  فالح  میر  آقای 
پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۶۵۶۴۰۰۳۰۰ شعبه1۴   به شماره  ارجاع که  این شعبه 
رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  خانواده شهرستان  مجتمع  اختالف  شورای حل 
مورخ 1۳9۶/1۰/19  ساعت ۰9:۰۰صبح  تعیین مفاد دادخواست بدین شرح اعالم 
می گردد که خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر مفاصای بدهی های وام معوق 
نزد بانک ملی شعبه انقالب و تسویه کامل آن و مطالبه مبلغ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
اینجانب طی  از حقوق  بابت ضمانت وام  پنجاه و دو میلیون ریال وجه پرداختی 
استنکاف  از  ناشی  های  زیان  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  های ضمیمه  فیش 
پرداخت دین بر حقوق و زندگی خواهان را نموده است که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  طبق موضوع 
االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده 
آگهی می گردد  تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه 
1۴ شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی درشعبه 
خوانده  عدم حضور  گردد.در صورت  حاضر  آباد    خرم  اختالف  شورای حل   1۴

غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد –معصومه حسینی . 

آگهی مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری پژو ۲۰۶ مدل 1۳9۶ شماره شهربانی ۷9۷/۸۲ج11 شماره 
موتور A 9۲۴۲۴ 1۶۵ شماره شاسی NAAP ۰۳ EE ۶ HJ ۰۶۰۴۸1به نام 

حسن عابدی چراتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۶۵۵۶۰۰1۴۵ شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام 
نهایی شماره 9۶۰99۷۶۶۵۵۶۰۰۲9۰  آباد تصمیم  خمینی )ره ( شهرستان خرم 
خواهان : آقای سیاوش نریمانی فرد فرزند دوست مراد با وکالت آقای محمد نریمانی 
فرزند پاپی حسن به نشانی لرستان –خرم آباد خ انقالب کوچه مصطفی خمینی 
تختی  خیابان  –تولیددارو  تهران  نشانی  به  موالیی  علیرضا  1-آقای   : –خواندگان 
کوچه مهرابی پالک 1۰ کدپستی 1۳۷1۶۳۴۳1۵ ۲-آقای بهزاد زینی وند به نشانی 
لرستان –ایالم دره شهر کوی طالقانی پایین تر از مسجد علی بن ابیطالب کوچه 

افالک –خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو 
رای قاضی شورا : 

در خصوص دادخواست خواهان سیاوش نریمانی با وکالت محمد نریمانی به طرفیت علیرضا 
موالیی –بهزاد زینی وند به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال اتومبیل به شماره 
انتظامی ۷۸۴۸۸۲ ایران ۳1 با توجه به اوراق محتویات پرونده و تصویر مصدق قرارداد 
عادی مورخ که خوانده ذیل آن راامضاء نموده و داللت بر رابطه معاملی بین طرفین دارد و 
مالحظه مکاتبه شماره ۳۴1۳/1/۴/۲۸۴ پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان و تصویر 
مصدق سند مالکیت اتومبیل که همگی حکایت از مالکیت رسمی علیرضا موالیی نسبت به 
اتومبیل مذکور دارد دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۲۲1-۲۲۰-۲19-1۰ 
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به 
حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل با شماره انتظامی ۳1-۷۸۴۸۸۲ 
ایران بنام خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان فوق بر علیه خوانده 
ردیف دوم آقای بهزاد زینی وند با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده سند رسمی خودرو 
بنام علیرضا موالیی می باشد که مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع 
دعوی وی در این مشق صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد میباشد. 
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف خرم آباد – فرود رضایی . 

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9۵۰99۸۶۶1۲۰11۸۸ آقای سعید اسدی فرزند روح اله به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت رسول تیربازاری فرزند رضا علی 
تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی وفق 
ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا نامیرده در مورخ 
1۳9۶/1۰/۲۶ در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و 
از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با 

قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – ابراهیم مظفری کیا . 

رای هیئت /نوبت دوم 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  1۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   1۳9۶۶۰۳۰1۰۶۰۰۰۶91۰
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
فرزند  مهر  رادان  آقای/حسین  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفانه  ورامین  ملک 
علی اصغر  بشماره شناسنامه ۲۶۸۴ صادره از اصفهان  در ششدانگ /یک قطعه 
از  9۲فرعی  پالک  مربع  متر   1۶۲/۷۰ مساحت  /به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین 
مشاعی  و  رسمی  مالک  از  خریداری  ورامین....  باغرین  در.....قریه  واقع  اصلی   ۲
عموم  اطالع  منظور  به  لذا   . است  گردیده  محرز   .... مهر  رادان  آقای/..... حسین 
مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین 
مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  رسید، 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/1۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/9/۲۸

م.الف 650ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

اجرائيه 
و   9۶1۰۰9۶۶1۰۷۰1۸۳۸ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
این  از  صادره   9۶/۷/۳۰ مورخه   9۶۰99۷۶۶1۰۷۰۰۷11 مربوطه  دادنامه  شماره 
دادگاه در پرونده کالسه 9۶۰۲9۴ محکوم علیهم محکومند به تنظیم سند رسمی 
فرعی   ۸۴۲/1/۴۰ پالک  زیر  مربع  متر   1۰ مساحت  به  کف  هم  مغازه  باب  یک 
اول  طبقه  در  واقع  مربع  متر   111/۵۳ تجاری  آپارتمان  واحد  یک  دانگ  و شش 
نیز محکوم  و  له  نام محکوم  به  آباد  فرعی بخش یک خرم  زیر پالک ۸۴۲/1/۴1 
علیهم محکومند به پرداخت مبلغ ۶۶۷/۷۵۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 
به لحاظ  الوکاله وکیل در حق محکوم له درضمن  ۳۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق 
غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم مستند به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین 
دادرسی مدنی محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین متناسب بسپارد و طبق ماده 
۶ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیهم می باشد هم 
چنین مستند به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیه ظرف ده 
روزمفاد اجرائیه را به موقع اجرا نگذارد باید یک بیستم )پنج درصد (محکوم به را 
بابت نیم عشر دولتی به حساب صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران واریز نماید . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 

آباد – محمد علی مومنی . 

رای هیئت /نوبت دوم 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳99۶۰۳۰1۰۶۰۰۰۶۵۵۰ 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات 
مالکانه  تصرفانه  ورامین  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای/حبیب عبادی دهاقانی فرزند مرتضی  بشماره شناسنامه 
1۰۲1۷ صادره از تهران در ششدانگ یک  باب خانه /به مساحت 1۰۰ متر مربع 
پالک 111فرعی از 1۲ اصلی واقع در.....قریه خیر اباد ورامین.... خریداری از مالک 
به  لذا   . است  .... محرز گردیده  آقای/..... حبیب عبادی دهاقانی  و مشاعی  رسمی 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید، ظرف مدت یکماه  از  پس 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/1۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/9/۲۸

م.الف 656ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
برابر راي شماره 1۳9۶۶۰۳۳1۰1۳۰۰۰۴۵۴  مورخ 1۳9۶/۰۵/۲۸  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملکی طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم آسیه 
کیان فرزند شمس بشناسنامه شماره ۲1۷ صادره از ساوجبالغ بخش طالقان یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 1۶۳۶.۲۲ مترمربع به پالک ثبتی 1۲ فرعی از 1 اصلی واقع 
در گراب حوزه ثبتی طالقان خریداری از مالک رسمی آقای قلی کیان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 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. 9۶/۸۸۳۶/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/۰9/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۶/۰9/۲۸

رسول مالمیر- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

از  را  عادی خود  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  احمد  فرزند  رستمي  بهرام  آقای 
پالک 1۴۵ فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرود که از آقای ایرج امینی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
نیز تحت کالسه 9۶ – ۴۴ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳9۶۶۰۳1۶۰۰۷۰۰۰۸۷۰  مورخ  ۲9 
/  ۷ / 9۶  حکم به صدور سند مالکیت یک بابخانه به مساحت ۸۵/۲۰  متر مربع 
به نام آقای بهرام رستمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
وراث فتح اله نظری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانی که 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 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت  باید ظرف یک ماه  صالحه ارسال گردد، معترض 
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 بهرام رستمی صادر خواهد نمود صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  1۳ /  9 /   1۳9۶ تاریخ انتشار دوم  ۲۸ /  9  /  1۳9۶

آگهی حصر وراثت
آقای محمد یوسفی دارای شناسنامه شماره ۴-۵9۶9۸۰۲9۶  به شرح دادخواست به 
کالسه 9۶۰1۸۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  9۵/1۲/۵   در  به شناسنامه ۳۳۴1۴9۷۵۰1   یوسفی  داده شادروان عبداله 

اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر است به : 
1.محمدیوسفی   کد ملی ۴-۵9۶9۸۰۲9۶  تاریخ تولد  1۳۴9  نسبت  پسر متوفی
۲.لطف اله یوسفی    کد ملی  ۵-۳۳۴۰9۳۷۷۴  تاریخ تولد  1۳۴۰  نسبت  پسر 

متوفی
۳.لیلی یوسفی   کد ملی  ۵-۳۳۴۰9۳9۵۲  تاریخ تولد  1۳۵۲  نسبت  دخترمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

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

آقای هادی بدری فرزند امین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  فرعی 
از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳ کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از آقای امین 
بدری خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۵– ۲۴ 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 
شماره  1۳9۵۶۰۳1۶۰۰۷۰۰۲1۷۵ مورخ  ۲۵ / 1۲ / 9۵  حکم به صدور سند مالکیت 
یک باب خانه به مساحت  9۲/۶۰ متر مربع بنام آقای هادی بدری صادر نموده است و 
نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان داود و برهان و دیار غفوری می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵روز 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 صالحه 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 ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای هادی بدری صادر خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  1۳  /   9 /  1۳9۶ تاریخ انتشار دوم ۲۸  /   9 /  1۳9۶

سرقت، جرمی که روز و شب ندارد! 

به گزارش پیام زمان- سرقت، جرمی که شب وروز نمی شناسد.
می گویند بیشتر در تاریکی شب رخ می دهد، ولی در روز روشن 
هم به عینه در شهر شاهده آن هستیم، دیگر سارقان دوشیفته کار 
مدینه  روزی  ایران  کل  بلکه  پایتخت  تنها  نه  داریم  کند!آرزو  می 
فاضله شود، که در آن کوچکترین جرایم از اعتیاد و دزدی گرفته تا 

اختالس و قتل و خیانت خبری نباشد.
همگانی  آموزش  اداره   – فاتب  اجتماعی  معاونت  راستا  این  در 
تواند کار  ارائه کرده که می  برای کاهش سرقت  راهکارهای های 
به شرح ذیل  این آسیب که  باشد در جهت کاهش  مناسبی  کرد 
لوازم  به  خودرو  نبودن  مجهز  مانند  مختلفي  عوامل  است:امروز  
در  خودرو  روشن،رهاکردن  موتور  با  خودرو  کردن  ک  تر  ایمني، 
معابر بدون رعایت اصول امنیتي،سپردن سوئیچ به افراد غیرمطمئن 
امن  نا  مکان  در  توقف  مسافر،  سوارکردن  هنگام  احتیاطي  بي  و 
هنگام استراحت موجب کاهش ضریب امنیت و امکان بروز سرقت 

مي شود.
توصیه های پلیس: 1-خودروي خود را تنها به مراکز تعمیر داراي 
جواز کسب بسپارید و به هیچ وجه به تعمیرگاهها و صافکاري هاي 

مستقر در کنار خیابان اعتماد نکنید. 
پایان  تا  امکان  صورت  در  نیز  معتبر  تعمیرگاههاي  در  حتي   -۲
تعمیرات در مaحل بمانید؛ اگر این امر امکا نپذیر نیست، کلیدهاي 
غیرضروري نظیر کلید قفل و زنجیر و کلید منزل را از دسته کلید 

جدا کنید و همراه خود ببرید. 
غیرمطمئن  اشخاص  به  خود  خودروي  سوئیچ  سپردن  ۳-از 

خودداري کنید. 
و  متفرقه  افراد  به  را  خود  خودروي  یدکي  کلیدهاي  ساخت   -۴

ناشناس نسپارید. 
۵- اگر خودروي خود را در پارکینگ داراي نگهبان پارک مي کنید، 

در صورت لزوم، سوئیچ را تنها به نگهبان تحویل دهید. 
۶-اجازه ندهید افراد ناشناس پشت فرمان بنشینند. 

۷- اگر خودرویتان دچار مشکل فني شد که براي حل آن به کمک 
دیگران نیاز داشتید، خودتان پشت فرمان بنشینید و بقیه کارها، 

نظیر هل دادن خودرو را به دیگران بسپارید. 
۸- در صورتي که براي پارک خودرو یا خارج شدن از محل پارک 
دچار مشکل شده اید، پیشنهاد افراد غریبه را براي نشستن پشت 
ویژه  به  توصیه  این  نپذیرید؛  خودتان  به  کمک  منظور  به  فرمان 

درباره خانمها و افراد سالخورده صادق است.
9-در زمان فروش خودروي خود، هرگز به یک غریبه اجازه ندهید 
به بهانه امتحان کردن خودرو، به تنهایي پشت فرمان بنشیند، حتي 
زیرا  نپذیرید،  بگذارد  نزد شما  را  اگر پیشنهاد کرد خودروي خود 

احتمال سرقتي بودن این خودرو وجود دارد. 
پارک  هنگام  1-در  موتورسیکلت:  سرقت  از  پیشگیری  راههای 
از قفل و زنجیر  موتورسیکلت ها در کنار خیابان و  معابر متعاقباً 

کتابی و قفل یو شکل سوئیچ استفاده گردد. 
۲-مالکین موتورسیکلت ها در زمان پارک سعی کنند که موتورهای 

خود را در پارکینگ های عمومی پارک نمایند. 
۳-با عنایت به اینکه در خیلی از خیابان های تهران جلوی پاساژها و 
مراکز تجاری پارکبان حضور فیزیکی دارد. دارندگان موتورسیکلت 
به جهت جلوگیری از سرقت  می توانند موتورشان را به پارکبان 

تحویل و قبض تحویل بگیرند. 

خبر

تكذیب جریمه بي حجابها 
 توسط دوربين پليس

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی به شایعات 
رانندگان  تصویر  ثبت  درباره  مطرح شده 
بدحجاب توسط دوربین های جاده ای، واکنش 
نشان داد.به تازگی برخی از کاربران با انتشار 
مدعی  اجتماعی  شبکه های  در  تصاویری 
شدند که پلیس با استفاده از دوربین جاده ای، 
بی حجابان را جریمه می کند.در همین رابطه 
گویی،  و  گفت  در  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
جریمه بی حجابان توسط دوربین های پلیس 
را تکذیب کرد.سردار تقی مهری در واکنش 
به انتشار شایعاتی در خصوص جریمه شدن 
کشور  جاده های  در  رانندگان  از  تعدادی 
به دلیل عدم رعایت حجاب توسط دوربین های 
جاده ای اظهار کرد: این موضوع به هیچ وجه 
صحت نداشته و هیچ تخلف این چنینی توسط 

دوربین های جاده ای ثبت نشده است.
کرد:  خاطرنشان  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
دوربین های جاده ای پلیس تخلفات خاصی را 
ثبت می کنند که ثبت تخلف بدحجابی راننده 

و تخلفات این چنینی جزو این موارد نیست.

زنان بيشتر از مردان
 دچار مشكالتی آرتروز هستند

و  آرتروسکوپی  زانو،  جراحان  انجمن  رئیس 
آسیب ورزشی با بیان اینکه اضافه وزن، عدم 
ویتامین   انجام ورزش های روزانه  و کمبود 
مفصل  زودرس  ساییدگی  باعث  می تواند   D
زانو و آرتروز می شود  گفت: حدود ۷۰ درصد 
گزارش  است.به  زنان  در  زانو  های  آرتروز  از 
ورزشی،  آسیب  و  آرتروسکوپی  زمان،  پیام 
دکتر محمد رازی در آستانه برگزاری پنجمین 
زانو،  جراحی های  انجمن  ساالنه  دو  کنگره 
اظهارداشت:  ورزشی  آسیب  و  آرتروسکوپی 
این کنگره بزرگترین کنگره بین المللی ایران 
ارتوپدی است که 1۴ و 1۷ فوریه  در حوزه 
۲۰1۸ در سالن همایش های بین المللی کیش 
اصلی ترین  کرد:  تصریح  وی  می شود.  برگزار 
است؛  پذیری  انعطاف  کاهش  ارتروز  عالئم 
آرتروز  به  مبتال  بیماران  دلیل  به همین 
و  خم  را  خود  مفاصل  راحتی  به   نمی توانند 
راست کنند و درد در مفصل نیز از دیگر عالئم 
به شمار می رود.رازی با بیان اینکه زنان بیشتر 
از مردان دچار مشکالتی همچون آرتروز می 
شوند، گفت: نوع فعالیت زنان در منزل، عدم 
 D  انجام ورزش های روزانه، کمبود ویتامین
می تواند باعث ساییدگی زودرس مفصل زانو و 
آرتروز می شود و اضافه وزن نیز نقش مهمی 

در این زمینه دارد.

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به هزینه 
بسیار باالی درمان عوارض ناشی از آلودگی 
هوا اعالم کرد که ۲.۴۸ درصد تولید ناخالص 
غیرمستقیم  و  مستقیم  اثرات  صرف  ملی 
در  حریرچی  می شود.ایرج  هوا  آلودگی 
نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت افزود: 
تا ۷ درصد  متوسط ۲.۴۸  به طور  دنیا  در 
تولید ناخالص ملی کشورها به دلیل آلودگی 
نیز ۲.۴۸  ما  کشور  در  می رود.  بین  از  هوا 
عوارض  صرف  ملی  ناخالص  تولید  درصد 
ناشی از آلودگی هوا می شود. یعنی سالیانه 
۳۴ هزار میلیارد تومان برای اثرات مستقیم 
می شود. هزینه  هوا  آلودگی  غیرمستقیم  و 

بروز  بر  هوا  آلودگی  تاثیر  به  اشاره  با  وی 
بیماری های مزمن تنفسی، قلبی – عروقی، 
سرطان ها و کبد چرب اظهار کرد: مطالعات 
و تخمین هایی که در زمینه آمار مرگ و میر 
ناشی از آلودگی هوا انجام می شود می توانند 
مرگ های منتسب به آن را بررسی کنند. این 
آمارها نیز بسته به مدل مطالعاتی انجام شده 
در  بدون  زمستان  فصل  در  است.  متفاوت 
نظر گرفتن آلودگی هوا به دلیل بیماری های 

از  البته  دارد  وجود  بستری  افزایش  فصلی 
زمستان سال گذشته تا زمستان سال جاری 
تفاوت معناداری در زمینه افزایش مراجعات 
وزارت  نداشته ایم.سخنگوی  بیمارستانی 
بهداشت با اشاره به بند الف ماده ۷۰ قانون 
برنامه ششم توسعه مبنی بر اجباری بودن 
جمعیت  آحاد  برای  سالمت  بیمه  پوشش 
کشور اظهار کرد: طبق این بند برخورداری 

از یارانه دولت برای حق سرانه بیمه از طریق 
بر  شده  مشخص  ضوابط  و  وسع  ارزیابی 
اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب 
قانون   ۲9 اصل  طبق  برسد.  وزیران  هیات 
اساسی دریافت خدمات بهداشتی، درمانی و 
بیمه حقی  به صورت  پزشکی  مراقبت های 
همگانی است. طبق اعالم وزیر رفاه در حال 
بیمه سالمت  فاقد  ایرانی  میلیون  حاضر ۷ 

هستند.وی ادامه داد: در حال حاضر در دنیا 
با این موضوع به سه شیوه برخورد می شود. 
می دانند.  مردم  حق  را  آن  کشورها  برخی 
در  و  دولت  وظیفه  نیز  دیگر  درکشورهای 
مواردی مورد خاص ملت شناخته می شود 

که هر کلمه بار حقوقی متفاوتی دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فهرست 
رسمی دارویی کشور که هر سه ماه یک بار 
باید تدوین و منتشر شود، اظهار کرد: این 
مورد در قانون برنامه ششم توسعه نیز مطرح 
شده است و طبق آن تجویز دارو خارج از 
فهرست یاد شده تخلف است. در حال حاضر 
بیش از 9۸.۵ درصد از کسانی که بستری 
برای آنها تجویز می شود آن را اجرا می کنند 
از کشورها  و بستری می شوند. در بسیاری 
این رقم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است. این 
بر  اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات  به  آمار 
یعنی  ندارد.  اقتصاد  به  ربطی  و  می گردد 
مردم در کشور ما بستری می شوند حتی اگر 
دچار هزینه های کمرشکن سالمت شوند. به 
همین دلیل ما باید سیاست های خود را بر 

این اساس تدوین کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

هزینه باالی درمان عوارض ناشی از آلودگی هوا

سریع  هشدار  و  بینی  پیش  مدیرکل 
اشاره  با  کشور  هواشناسی  سازمان 
در  هوا  نامطلوب  شرایط  پایداری  به 
تبریز،  اصفهان،  تهران،  کالنشهرهای 
هفته  پایانی  روزهای  تا  اراک  و  ارومیه 
اظهار کرد: برای حل بحران آلودگی هوا 
باید اقدامات اساسی صورت گیرد. قطعا 
اساسی  نمی تواند چاره  مدارس  تعطیلی 
وظیفه  باشد.احد  مشکل  این  حل  برای 
روزهای  طی  را  تهران  جوی  وضعیت 
آینده پیش بینی کرد و گفت: وزش باد 
روز  و سه  جاری  روز  توجهی طی  قابل 
و  نمی شود  بینی  پیش  تهران  در  آینده 
این  مناطق  اکثر  در  جوی  آرام  شرایط 
آالینده ها  بنابراین  است  حاکم  استان 
روز  صبح  حتی  و  چهارشنبه  روز  تا 
پنجشنبه )میهمان تهران خواهند بود.  

پنجشنبه  روز  از ظهر  بعد  از  افزود:  وی 
)۳۰ آذر( وزش باد باعث کاهش غلظت 
پنجشنبه  طی  و  می شود  آالینده ها 
و   1( شنبه  و  جمعه  روزهای  و  شب 
در  ضعیفی  بارش های  شاهد  دی(   ۲

بینی  پیش  بود.مدیرکل  خواهیم  تهران 
هواشناسی  سازمان  سریع  هشدار  و 
کشور در مورد آلودگی سایر کالنشهرها 
تبریز،  ارومیه،  شهرهای  کرد:  اظهار 
تا  پایدار  جوی  شرایط  اراک  و  اصفهان 
خواهد  برقرار  آذر(   ۲9( چهارشنبه  روز 
آذربایجان  و  غربی  آذربایجان  در  کرد. 
با رشد  وقت چهارشنبه  اواخر  از  شرقی 
نتیجه  و در  ابر، شرایط صعود هوا مهیا 
شد  خواهد  کاسته  آالینده ها  غلظت  از 
پنجشنبه شاهد  تا  از چهارشنبه شب  و 
آذربایجان  و  غربی  آذربایجان  در  بارش 
هوا  پاکی  باعث  که  بود  خواهیم  شرقی 

خواهد شد.

تعطیلی مداری چاره اساسی برای حل 
آلودگی هوا نیست

باید  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وظیفه 
آلودگی  کاهش  برای  اساسی  اقدامات 
هوای کالنشهرهای کشور صورت گیرد، 
نمی تواند  مدارس  تعطیلی  قطعا  گفت: 

آلودگی  بحران  حل  برای  اساسی  چاره 
اتخاذ  باشد. بهتر است کشور ما در  هوا 
مشکل  حل  برای  اساسی  تصمیمات 
الگو  اروپایی  کشورهای  از  هوا  آلودگی 
فصل  در  و  حاضر  شرایط  در  بگیرد. 
کشور  شهرهای  از  بسیاری  که  زمستان 
هوا  اروپا  در  هواست.  آلودگی  دچار  ما 
شرایط مساعدی دارد و غالبا در وضعیت 

پاک قرار دارد.

اقداماتی  از  است  بهتر  کرد:  تاکید  وی 
انگلیس  یا  ژاپن  مثل  کشورهایی  که 
دادند،  انجام  آلودگی  مشکل  حل  برای 
مقطعی  یک  در  کنیم.  الگوبرداری 
آلودگی هوا در این کشورها تلفات بسیار 
زیادی داشت. این کشورها در صنعت و 
در زمینه مصرف انرژی دست به اقدامات 
اساسی زدند و توانستند با کاهش شدت 
انرژی بر مشکل آلودگی هوا فائق بیایند.

تعطيلي مدارس حالل مشكل آلودگي هوا نيست
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 آغاز دور تازه مذاکرات
 شرکت ملی پتروشیمی و شل

مدیر ســرمایه گذاری شــرکت ملی پتروشــیمی از آغاز دور تازه 
مذاکرات با شرکت شل در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: پس از 
این مذاکرات، نحوه مشارکت این شرکت در طرح های پتروشیمی 

مشخص می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حســین علیمراد با بیان این 
که شرکت های خارجی متقاضی سرمایه گذاری در ایران عالقه مند 
به مشارکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا پایش ازسوی این 
شرکت هستند، افزود: با توجه به منع قانونی مشارکت شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در سرمایه گذاری، این موضوع امکانپذیر نیست.

 این در حالی اســت که مذاکره با شرکت های صاحب نام اروپایی 
و آســیایی تداوم دارد و تاکنون نتایج بسیار خوبی به دست آمده 
است، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره 
بــه این که این شــرکت تنها می تواند روی پــروژه های خاص با 
فناوری نو و در مناطق کمتر توســعه یافته ســرمایه گذاری کند، 
ادامه داد: بنابراین شــرکت های خارجی را یا به سمت این پروژه ها 
سوق می دهیم تا مشــارکت آنها افزایش یابد و یا به سمت بخش 

خصوصی هدایت می کنیم.

 استقبال هندی ها از سرمایه گذاری
 در ساخت مخزن نفت در ایران

شــرکت هندی آی ام سی فعال در حوزه ساخت و مدیریت مخازن 
ذخیره ســازی و پایانه صادرات مواد نفتی، عالقه مندی خود برای 

سرمایه گذاری در این حوزه را اعالم کرد.
به گزارش زمان بــه نقل از وزارت نفت؛ آشــوانی رائو، مدیرعامل 
این شــرکت هندی در نشســت با مدیرعامــل و برخی مدیران و 
رؤســای شــرکت پایانه  های نفتی ایران گفت: صنعت نفت ایران 
برای جذب سرمایه در حوزه های باالدستی و پایین دستی جایگاه 
ویژه ای در بازارهــای جهانی دارد و در این میــان حوزه صادرات 
نفت خام، ال ان جی و محصوالت پتروشــیمی از جذابیت بیشتری 
برخوردار اســت.وی با بیان این که پس از برجام، صنعت نفت ایران 
در کانون توجه جهانی به ویژه توجه شــرکت های بزرگ نفتی دنیا 
برای ســرمایه گذاری در حوزه اکتشــاف، تولید و توسعه و انتقال 
فناوری قــرار گرفت، ادامه داد: ظرفیت های خوبی برای ســرمایه 
گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی ایــران وجود دارد. رائو 
از ســرمایه گذاری در حوزه ساخت و مدیریت مخازن ذخیره سازی 
در مناطق عملیاتی جنوب ایران استقبال کرد.سید پیروز موسوی، 
مدیرعامل این شــرکت هم در این نشســت گفــت: هند، دومین 
مشتری نفت خام ایران است که در زمان تحریم های ظالمانه علیه 
کشــور، به عنوان یک مشتری وفادار هیچ گاه خرید نفت مورد نیاز 
خود را قطع نکرد. شــرکت پایانه های نفتی، اطالعات شرکت ها و 
درخواســت و زمینه های مایل به همکاری آنان را ارزیابی و نتیجه 

این ارزیابی را به شرکت ملی نفت ایران اعالم می کند.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان 
ایــن مطلب که ۷۲ میلیارد دالر ســرمایه  
گــذاری طی ۲۰ ســال، در پارس جنوبی 
صورت گرفته و همه دستگاه های کشور در 
این مدت برای تأمین این اعتبار همکاری 
کردنــد که یک نوع، همــکاری ملی برای 
توســعه پارس جنوبی انجام شده، اذعان 
داشت: از مجموع ۸۷ میلیارد دالر سرمایه 
گذاری تعیین شــده برای توســعه میدان 
گازی پارس جنوبــی تا کنون ۷۲ میلیارد 

دالر تأمین شده است.
آمرکاشــی-  الهام  زمان،  گزارش  به 
محمد مشــکین فام مدیرعامل شــرکت 
نفــت و گاز پــارس دیروز در بیســتمین 
سالگرد تأســیس این شرکت که در سالن 
جلسات ســاختمان این شرکت، با حضور 
 مدیرعامل و مجریان طرح ها برگزار شــد؛ 
 در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح عملکرد

 ۲۰ ســالهء این شرکت، از عزم خود برای 
بهبود مدیریت پروژه در سال های آتی خبر 
داد و با اشــاره به میزان گاز تجمعی تولید 
شده از میدان پارس جنوبی به هزار و 1۶۲ 
میلیارد مترمکعب، اظهــار کرد: با در نظر 
گرفتن نرخ 1۸ ســنت برای هر مترمکعب 
گاز، ارزش محصوالت تولید شده به بیش 

از ۲۰۰ میلیارد دالر می رسد.
مشکین فام با ذکر این مهم، که ایران سهم 
کمتری از مســاحت، گاز و میعانات گازی 
میدان مشــترک پارس جنوبی نسبت به 
قطر دارد؛ افزود: درحال حاضر در برداشت 
گاز از این میدان، ایران با قطر برابر شــده 

است.
وی همچنیــن ســهم گاز تولیدی پارس 
جنوبــی را ۷۰ درصــد از کل گاز تولیدی 
کشور دانســت و گفت:  این مسأله اهمیت 
تولید این شرکت را نشان می دهد و اینکه 
چقدر کشــور به گاز تولیدی از این میدان 

نیاز دارد.
وی در مــورد محصــوالت تولیدی پارس 
جنوبی گفت:  از مجموع طرح های تکمیل 
شده پارس جنوبی هم اکنون روزانه ۴۵۶ 
میلیون متر مکعب گاز ســبک به شــبکه 
سراســری تحویــل می شــود، همچنین 
روزانــه ۴۵ میلیــون مترمکعب گاز ترش 

بــرای تزریق به میادیــن نفتی عرضه می 
شود و تولید روزانه میعانات گازی به ۸۰۸ 
هزار بشــکه در روز رسیده است و اتان به 
پاالیشــگاه که  عنوان مهمترین محصول 
ارزش افزوده ۲۰۰ برابری نســبت به گاز 
دارد، به ۵ میلیون تن در ســال رسیده و 
ســاالنه ۷.9 میلیون تن LPG به منظور 
صــاردات و روزانه ۳۷۵۰ تن گوگرد تولید 
می شود.مشــکین فام با ذکر این نکته که 
در فروردین ماه سال جاری ۳ طرح عظیم 
)فازهــای 1۷ و 1۸، 19، ۲۰ و ۲1( افتتاح 
شــد و از خردادماه تا کنون بیش از ۴۰۰ 
کیلومتر لوله گذاری شامل ۲ خط فاز 1۴، 
خط اول فــاز 1۳ و خط اول فاز ۲۲ انجام 
شده است، از ساخت و بارگیری ۴ سکو در 
سه ماهه چهارم سال و همچنین راه اندازی 
آزمایشی چندین ردیف پاالیشگاهی در این 
مدت خبر داد و گفت: ســکوی ۱۴A که 
در یارد ایزوایکو )بندرعباس( ساخته شده، 
دی ماه به سمت موقعیت حمل می شود و 

در تاریخ ۲۲ بهمن نیز راه اندازی آزمایشی 
ردیف اول پاالیشــگاه  فازهای ۲۲، ۲۳ و 
۲۴ را در برنامه داریم؛ همچنین در اسفند 
ماه ۳ سکوی ساخته شــده در یارد صدرا 
)بوشهر( به سمت موقعیت حمل می شود 
و تا پایان امســال نیز ردیف اول پاالیشگاه 
فاز 1۳ به صورت آزمایشی به مدار می رود.

مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پارس در 
تشــریح پیشــرفت فاز 1۳ پارس جنوبی 
گفت: اولین ســکوی این فــاز که در یارد 
صدرا ســاخته شــده اســت اســفند ماه 
بارگیری می شــود و پس از نصب در نیمه 
اول سال 9۷ راه اندازی می شود؛ پیشرفت 
حفاری این فاز تا پایان آبان ۸۳.۰۳ درصد 
و پیشــرفت ســکوها در این زمان ۸۲.۴۲ 

درصد بوده است.
وی در تشــریح پیشرفت فاز 1۴ نیز گفت: 
 اولین ســکوی آن دی ماه حمل، و بهمن 
نصب می شود و ان شــاءا... اسفند ماه راه 
اندازی می شــود؛ حفاری این فاز تا پایان 

آبان ۷1.9۲ درصد پیشــرفت داشــته و 
ســکوهای آن نیز در همین زمان ۸9.۵۴ 

درصد پیشرفت داشته اند.
مشکین فام همچنین در توضیح وضعیت 
فازهــای ،۲۲ ۲۳ و۲۴ گفــت:  پیشــرفت 
حفــاری این فازها تا پایــان آبان، ۸۰.۸۵ 
درصد و پیشرفت ســاخت سکوها در این 
مدت ۸۳ درصد بوده است و اولین سکوی 
 این فاز اســفند مــاه بــه موقعیت حمل 
می شود و پس از نصب در نیمه اول سال 
9۷ راه اندازی می شود. مدیرعامل شرکت 
نفــت و گاز پارس در ادامــه از مذاکره با 
مرسک که پیشــرفت خوبی داشته است 
خبر داد و بیان کــرد: این مذاکره از همه 
مذاکره ها جلوتر اســت و احتماال تا دو ماه 
آینده به نتایج خوبی برسیم و مسائل حل 

و فصل شده و قرارداد امضاء شود.
مشکین فام درخصوص مذاکره با هندی ها 
برای توســعه میدان گازی فرزادB، با ذکر 
این مهم که در این مذاکرات، مسأله فروش 
گاز این میدان است؛ تصریح کرد: هندی ها 
مــی گویند ایران این گاز را خریداری کند 
اما با توجه به این که در کشــور، کمبودی 
در گاز وجود ندارد، نیازی به خرید این گاز 
نداریم.مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس 
درباره مشارکت روسیه در این میدان گازی 
نیز گفت: مذاکرات اولیه با شرکت گازپروم 
روســیه و سایر شرکت ها در این باره شده 
اســت.وی در ادامه در مورد عملکرد توتال 
در توســعه فاز 11 توضیــح داد: توتال در 
توســعه فاز 11 مطابق و حتــی جلوتر از 
برنامه پیش می رود. کندی کار در ابتدای 
همــه طرح ها وجــود دارد. در حال حاضر 
اسناد مناقصه توزیع شده و پیمانکار ایرانی 
انتخاب خواهد شــد. دراین زمینه مشکلی 

وجود ندارد.
مشــکین فام همچنین در مورد جایگزینی 
چیــن به جای توتال در فاز 11، تشــریح 
کرد: در قرارداد پیش بینی شده که چنانچه 
توتال از قرارداد خارج شــود اتفاقی نیفتد 
 CNPC و اگر توتال ادامه ندهد شــرکت
چین کار را دنبــال می کند و چنانچه این 
شــرکت چینی هم نتوانست پروژه توسط 

پتروپارس دنبال خواهد شد.

قیمت نفت افزایش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 1۴ سنت 
معــادل ۰.۲ درصد افزایش بــه ۶۳ دالر و ۳۷ 
سنت رسید.به دنبال تداوم تعطیلی خط لوله 
انتقال نفت از دریای شمال و بروز نشانه هایی از 
کند شدن روند رشد تولید نفت آمریکا، قیمت 
نفت افزایــش یافت، با این حال چشــم انداز 
بازارهای نفت نشان می دهد که به رغم کاهش 
تولید های اوپک و متحدانش، چشم انداز بازار 
نفت همچنان با مازاد عرضه مواجه اســت.  بر 
اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام 
آمریکا قیمت هر بشــکه نفت خام آمریکا با 9 
سنت، معادل ۰.۲ درصد افزایش به ۵۷ دالر و 
۳9 ســنت رسید.  قیمت هر بشکه نفت برنت 
با 1۴ ســنت معادل ۰.۲ درصد افزایش به ۶۳ 
دالر و ۳۷ سنت رســید. تجار گفتند، افزایش 
جزئی قیمــت نفت به دلیل تعطیلی خط لوله 
فورتیز در دریای شــمال و بروز نشانه هایی از 
کند شدن رشد تولید در آمریکا رخ داده است.

روسیه بیش از ۸ درصد جهش 
ساالنه در صدور گاز ثبت کرد

رویتــرز به نقــل از گازپروم گــزارش داد که 
صادرات گاز این کشــور به خــارج از اتحادیه 
جماهیر شوروی سابق، از ابتدای ژانویه تا 1۵ 
دسامبر سال جاری، با ۸.۳ درصد رشد ساالنه 
بــه 1۸۴ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
رســید. تولید گاز شــرکت گازپروم در همین 
فاصله با 1۳.۴ درصد افزایش به ۴۴۷ میلیارد و 

9۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

امکان سنجی سرمایه گذاری قطر 
در صنعت انرژی عراق

وزارت نفــت عــراق در بیانیــه ای اعالم کرد: 
شــرکت قطر پترولیوم به ســرمایه گذاری در 
بخش انرژی عراق عالقه نشــان داده است.در 
این بیانیه آمده اســت که قطر پترولیوم برای 
مشارکت در طرح های گاز طبیعی، استخراج، 
پاالیش و زیرســاخت های پتروشــیمی اظهار 
تمایل کرده است.عراق از شرکت های خارجی 
برای شرکت در مناقصه هایی به منظور اکتشاف 
و توســعه ذخایر نفــت و گاز این کشــور در 

بلوک های جدید دعوت کرده است.

نفت در جهان

آگهی مفقودی 
مفقودی کارت دانشجویی اینجانب حسین صدری فرزند محمدعلی به شماره دانشجویی 
9۶1۲۰۲۴۶ و کدملی ۵۵۶۰۵۰۳۷۵۴ دانشجوی رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی 

بهشهردانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار است .

آگهی مفقودی 
برگ سبز و معاینه فنی  خودرو سواری کار سیستم نیسان تیپ پاترول ۴ درب به 
شماره موتور ۰1۲۴۶۶و شماره شاسی 111۴9۳ و شماره پالک ایران ۲۷۵/۷۲ق 

۷۴ مفقود و فاقد اعتبار است 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد بهشهر 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابررأی شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵11۵ 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 حمید خلج ضیغمی فرزند مختار 
به شماره شناسنامه ۳1 صادره از ساوه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲1۶ 
مترمربع پالک 1191۴ فرعی از1۶۳ اصلی واقع درکرج- فردیس - سه راه حافظیه - بلوار 
ثابتی - کوی بعثت - پالک ۲۷ خریداری از مالک رسمی آقای محسن زادمهر محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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
موضوع  اول/دوم  1۳9۶/۷/۲هیات  مورخ  شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۲۶۲۸  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
زینعلی فرزند خیراله به شماره شناسنامه 1۲۰۵ صادره از کن درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 1۶۰ مترمربع پالک شماره 1۲۶1 فرعی از1۶۳ اصلی خریداری 
شده از ملکی مالک رسمی آقای خیراله احمدی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 
مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۳۰

تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره 1۳9۶۶۰۳۳1۰1 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 خانم منیر عبداله خانی فرزند میرزا آقا به شماره 
شناسنامه ۲۸ صادره از کرج درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲19/۶۷ مترمربع 
مفروز ازپالک ۲۳۶۴ فرعی از۲۲ اصلی واقع در البرز خریداری از مالک رسمی آقای عزت اله 
عبداله خانی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۳۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵۵۲۷ 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 جعفر بابایی فرامرز فرزند مبارک 
به شماره شناسنامه ۲۰۳۴ صادره از رزن درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۰۰مترمربع پالک 1۰۰۷ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در کالک خریداری از 
مالک رسمی آقای سعید باقرپورمحرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 19۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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 شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۰۵۶۸1 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 خانم زهرا طاهری فرزند صفی اهلل به 
شماره شناسنامه 1۶9۶9 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
1۷۸/۵۸مترمربع پالک 11۷9 فرعی از 1۶۳ اصلی واقع در فردیس - خیابان سرحدی 
- گلستان ۵ - پالک ۵ خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 19۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

 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
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره1۳9۶۶۰۳۳1۰1۰۰۰۵۷۲1  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ناصری 
نژاد فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 1۳۸۴9 صادره از تویسرکان در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۴۳/۵۳ مترمربع پالک 1۶۶۴ 
فرعی از1۶۳ اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای داود وهاب زاده 
حقی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف 19۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/9/۲۸  تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/1۰/1۳

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس - محمد سلیمانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 قسمتی از پالک دواصلی بخش سه رامهرمز

نظرباینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقدسندرسمی مستقردرثبت رامهرمز مالکیت و تصرفات مفروزی آقای محمد حسن 
1۲۸۵۸۸۰۲۵۰بشناسنامه۴۰۵صادره  کدملی  دارای  محمد  فرزند  پوریان  حسین 
و  نموده  شماره 1۳9۶۶۰۳1۷۰۰۵۰۰۳۳۵۳مورخه9۶/۸/۶تائید  برابررای  را  ازاصفهان 
آگهی های ماده۳قانون تعیین تکلیف انتشاریافته لذا تحدید حدودپالک موصوف به نام 
مشارالیه تحت عنوان ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت 19۶/۶۴مترمربع به آدرس 
رامهرمزمیدان سلمان فارسی در روز سه شنبه  مورخه9۶/1۰/۲۶ازساعت9الی1۲ظهربه 
استناد ماده1۴ قانون ثبت انجام میگیرد.لذا بدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یا 
مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطارمی گرددکه عملیات تحدید حدود و نقشه 
برداری درساعت و روزمقرردرآگهی انجام و شروع خواهدشدواعتراض نسبت به حدود یا 
حقوق ارتفاقی با توجه به ماده۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به 

مدت ۳۰روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ انتشار:9/۲۸/  1۳9۶
شیری –رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
عرصه قسمتی از پالک 11۳۶اصلی بخش یک رامهرمز

نظرباینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقدسندرسمی مستقردرثبت رامهرمز مالکیت و تصرفات مفروزی خانم ماه سلطان 
قنواتی فرزند رجب دارای کدملی 191۰۷۲۵۷۶۵بشناسنامه 1۳۴صادره ازرامهرمزرا 
برابررای شماره 1۳9۶۶۰۳1۷۰۰۵۰۰۳۵۰۷مورخه9۶/۸/9تائید نموده و آگهی های 
ماده۳قانون تعیین تکلیف انتشاریافته لذا تحدید حدودپالک موصوف به نام مشارالیه 
به مساحت۸۸/۰۴مترمربع   تجاری  یکباب ساختمان  عنوان ششدانگ عرصه  تحت 
عرصه قسمتی از پالک 11۳۶اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز-
مورخه9۶/1۰/۲۷ازساعت9الی1۲ظهربه  درروزچهارشنبه   عصر)عج(  ولی  خیابان 
استناد ماده1۴ قانون ثبت انجام میگیرد.لذا بدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین 
ارتفاقی اخطارمی گرددکه عملیات تحدید حدود و  یا مجاورین و صاحبان حقوق 
نقشه برداری درساعت و روزمقرردرآگهی انجام و شروع خواهدشدواعتراض نسبت 
به حدود یا حقوق ارتفاقی با توجه به ماده۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحددید حدود به مدت ۳۰روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ انتشار:1۳9۶/9/۲۸
شیری–رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

آگهی حصر وراثت
خرمشهردرخواستی  از  11۴صادره  پدرباقربشناسنامه  نام  طرفی  بانومهنازجاسمی 
بخواسته صدورگواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم طاهره 
پیرهادی بشناسنامه1صادره سربندردرتاریخ 1۳9۶/9/۸درخرمشهر اقامتگاه دائمیش 
فوت ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر ۲-فاطمه بشناسنامه 
متوفی(۴-سعید  ۵۸۶خرمشهر)دختران  بشناسنامه  1۴۸91شمیرات۳-شهناز 
بشناسنامه  ۶-سلیم  ۸۶خرمشهر  بشناسنامه  ۵-حمید  ۵۸۷خرمشهر  بشناسنامه 
11۸۳خرمشهر)پسران متوفی(و الغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور 
ازمتوفی  نامه  یا وصیت  دارد  اعتراض  تا هر کس  نماید  آگهی می  نوبت  را دریک 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  نزداوباشد 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  به جز سری و رسمی که  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:)9/9۸1(
سید محمد محمدی-رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی اجرائيه
مدیریت  با  مرکزی  کوثر  اعتباری  :شرکت  لهم-نام  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
اهواز- خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  پوربه  فهیمی  جواد  و  رضائی  عیسی 
علیهم:1- علیه/محکوم  محکوم  وسوم-مشخصات  دوم  فلکه  بین  کیانپارس  اهواز 
اهواز-اهواز-سه  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  جبار-به  پدر  سواری،نام  ماجد 
راخرمشهر-خیابان ۷غربی کوچه شهید فیلی پالک ۷1    ۲-جبار سواری،نام پدر 
دریچ به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز –سه راه خرمشهر خیابان 
۷غربی کوچه شهید فیلی پالک ۷1     ۳-فاخر سواری،نام پدر شنیشل به نشانی 
استان خوزستان-هفت تپه-منازل کارگری پشت پاسگاه پالک ۵۵     ۴-عبدالحسن 
عبیداوی،نام پدر داوود به نشانی استان خوزستان –شهر شاوور-خیابان دستغیب۳  

مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی
استان  نشانی  به  علی  محمد  پدر  نام  :وحید حقیقی  علیه:نام  /محکوم  له  محکوم 
خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز خیابان طالقانی دفتر وکالت آقای سعید صلیح-
مدیریت  با  مرکزی  کوثر  اعتباری  لهم:شرکت  له/محکوم  رابطه:وکیل-محکوم  نوع 
حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  پور-محکوم  فهیمی  جواد  و  رضائی  عیسی 
دادنامه مربوطه9۶۰99۷۶19۵۸۰۰۵1۵محکوم علیه  به شماره و شماره  مربوطه 
محکوم است به صورت منفرداو متضامنا به پرداخت مبلغ ۷۲۶۰۰۰۰۰۰ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۴۷۴۷۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
قیمت که  نرخ شاخص  استندای مورخ1۳9۴/۲/1۷برطبق  تاریخ سررسیدچک  از 
از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای 
احکام مدنی است ،دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده 
دعوی وصول و به خواهان ایصال نمایدوخواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفاوت 
هزینه دادرسی خواهد بود.ضمنا محکوم علیه محکوم به پرداخت نیم عشر اجرایی 
در حق صندوق دولت می باشد.اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر میباشد.
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-پناهی-
محل امضاء رئیس و مهر دادگاه:علیمرادی     محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
اجرای  گذارد)ماده۳۴قانون  اجرا  بموقع  مفادآنرا  روز  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ 
که  کند  معرفی  بدهد۳-مالی  به  مجکوم  پرداخت  برای   مدنی(۲-ترتیبی  احکام 
اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد 
قیمت  و  یامقدار  تعداد  شامل  اموال خودرا  کلیه  روز  نداندبایدظرف سی  اجراییه 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به 
هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث 
وهرنوع  انتقاالت  و  نقل  فهرست  نیز  و  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات  وکلیه  دارد 
تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
مالی1۳9۴(۴-خودداری محکوم  اجرای محکومیت  نحوه  می شود)مواد۸و۳قانون 
تعزیری  حکم،حبس  اجرای  فراراز  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه 
و  ماده۲۰ق.م.ا  و  مدنی  احکام  اجرای  دارد.)ماده۳۴قانون  درپی  را  هفت  درجه 
ماده 1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳9۴(۵-انتقال مال به دیگری به هر 
نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر 
دومجازات می شود.)ماده۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳9۴(۶-چنانچه 
صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..

)تبصره 1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳9۴(
شعبه20 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان اهواز

آگهی حصر وراثت
بانو زمزم حسین زاده رویس نام پدرحبیب بشناسنامه ۲۷صادره ازخرمشهردرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم هادی 
قاسم زاده رویس بشناسنامه ۲1۲9صادره خرمشهردرتاریخ 1۳9۶/9/۸درخرمشهر 
فوق  مشخصات  با  متقاضی   -1 عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمیش  اقامتگاه 
۳-معانی  ۲۶خرمشهر  بشناسنامه  رویس  زاده  قاسم  الذکر)همسرمتوفی(۲-صمیره 
قاسم زاده رویس بشناسنامه ۲۵۷۵خرمشهر۴-عفیفه قاسم زاده رویس بشناسنامه 
مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  متوفی(و  )خواهران  ۲۸۲1خرمشهر 
مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  نزداوباشد 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:)9/9۸۰(
سید محمد محمدی-رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

مفقودی
برگ سبز خودروی پراید جی ال ایکس آی به رنگ نقره ای متالیک مدل 1۳۸۷ 
شاسی  شماره  و   ۲۴۳1۶۶۲ موتور  شماره  و   ۶۲ ط   ۷1۶   ۶۸ پالک  شماره  به 
S1۴1۲۲۸۷۷۷1۳۲۳ بنام داود صباغی با کد ملی ۰۰۸۲۰۸9۵۲۳ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد:

فاصله 15 ميليارد دالری پارس جنوبی تا تكميل سرمایه گذاری

مشکین فام با ذکر این مهم، که ایران سهم کمتری از مساحت، گاز و میعانات 
گازی میدان مشترک پارس جنوبی نسبت به قطر دارد؛ افزود: درحال حاضر 
در برداشت گاز از این میدان، ایران با قطر برابر شده است.وی همچنین سهم 
گاز تولیدی پارس جنوبی را ۷0 درصد از کل گاز تولیدی کشور دانست و گفت:  
این مسأله اهمیت تولید این شرکت را نشان می دهد و اینکه چقدر کشور به 

گاز تولیدی از این میدان نیاز دارد.
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ایران روی کاالهای چینی را کم کرد!

مبادالت تجاری ایران و چین با روند صعودی، از مرز ۴۳ میلیارد 
دالر گذشت که در این میان تراز تجاری ایران نسبت چین مثبت 
است.به گزارش ایسنا، براساس سیاست های اعالم شده، تجارت 
ایران و چین تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه در هر سال 
باید 1۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.سال گذشته مبادالت دو کشور 
از  متاثر  جاری  سال  در  مبادالت  این  که  بود  دالر  میلیارد   ۳۵
است.  کرده  عبور  میلیارد دالر  مرز ۴۳  از  مناسب  بازاریابی های 
این مراودات معموال به این گونه بوده است که ۵۵ درصد به نفع 
ایران و ۴۵ درصد به نفع چین بوده است؛ یعنی تراز تجاری به 
نفع ایران بوده است. پیش بینی ها حاکی از این است که مبادالت 
پایان سال ۲۰1۷ میالدی  اقتصادی تهران - پکن در  تجاری و 
و  گاز  نفت،  نیز  حاضر  حال  برسد.در  دالر  میلیارد   ۴۵ رقم  به 
پتروشیمی در صدر اولویت های صادراتی تهران به پکن قرار دارد 
و بر اساس توافقات صورت گرفته چشم انداز ۶۰ میلیارد دالری 
برای سطح مبادالت تجاری دو کشور طی 1۰ سال آینده ترسیم 

شده است.
 

 ۸۰ درصد گوشی های تلفن همراه 
در انتظار طرح رجیستری

گوشی  پرفروش  برندهای  هنوز  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
تلفن همراه با سهم ۸۰ درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار 

نگرفته است.
 به گزارش مهر ، علی فاضلی با اشاره به اینکه طرح رجیستری از 
برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه 
برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص 
با  بگیرند.وی  قرار  این طرح  در  هر چه سریعتر  باید  است  داده 
اشاره به نوسانات ارز و حذف ارز مبادله ای از گوشی تلفن همراه 
گفت: این رویه بر قیمت ارائه گوشی تلفن همراه بر مشتری اثر 
با بیان گله مندی صنف  ایران  اتاق اصناف  گذاشته است.رئیس 
گوشی تلفن همراه از مورد توجه قرار نگرفتن برای اجرای طرح 
رجیستری ادامه داد: ۴۰۰ هزار بنگاه صنفی عرضه کننده گوشی 
تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این طرح 

باید مورد توجه قرار گیرد.
  

   معاون کرباسیان ؛
رسیدگی به پرونده های کالن مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سیاست  های 
نظام مالیاتی، پویا، کارآمد و مودی محور است، گفت: مهم ترین 
عدالت  افزایش  و  مالیاتی  فرار  با  مبارزه  مالیاتی  نظام  برنامه 
سیدکامل  بانکی،  و  پولی  پژوهشکده  گزارش  است.به  مالیاتی 
به عنوان یک دستگاه  مالیاتی  اظهار داشت: سازمان  نژاد  تقوی 
مجری، سیاست های مالیاتی دولت به ایفای نقش می پردازد و 
در حال حاضر مهم ترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی 
و افزایش عدالت مالیاتی است و رشد مالیات ها نیز از محل بسط 
منابع جدید و شناسایی مودیان جدید تأمین خواهد شد.معاون 
نظام  برنامه های جدید  از  ادامه  اقتصادی و دارایی در  امور  وزیر 
و  گفت  سخن  اقتصادی  مناسب  شرایط  ایجاد  برای  مالیاتی 
قانون مالیات های مستقیم،  خاطرنشان کرد: در اصالحیه جدید 
مشوق ها و حمایت های خوبی از تولید و صادرات پیش بینی شده 
که مهم ترین آن ها کاهش نرخ مالیات ها، هدفمندسازی معافیت ها 

و ارائه مشوق های متعدد به فعاالن اقتصادی است.

عرضه اینترنت نامحدود توسط شرکت مخابرات 
متوقف شد

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از استقبال 1۴۷ هزار نفر شامل 
مشتریان بسته های قبلی مخابرات و مشتریان جدید از بسته های 
مدل غیرحجمی اینترنت براساس مصرف منصفانه خبر داد.محمد 
رضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به وضعیت 
به  می کنند،  استفاده  مخابرات  حجمی  اینترنت  از  که  کاربرانی 
ایلنا گفت: مخابرات خود را ملزم می داند تا به مشترکان  سرویس 
همین  بر  کند  کسب  را  مشتریان  رضایت  و  دهد  ارائه  مناسب 
مخابرات  شرکت  حجمی  اینترنت  عضو  که  مشترکانی  اساس، 
هیچ  بدون  است  شده  ذکر  آن ها  قرارداد  که  زمانی  تا  هستند، 
مشکلی می توانند از سرویس های حجمی استفاده کنند اما پس 
از مدت زمان قرارداد باید به مدل غیر حجمی بر اساس مصرف 

منصفانه مهاجرت کنند.

خبر

اعطای ۲۱۰ میلیارد تومان 
 تسهیالت به صنایع سمنان 
توسط بانک صنعت و معدن 

مبلغ ۲1۰ میلیارد تومان در ســال 1۳9۵ از سوی 
بانک صنعت و معدن به واحدهای صنعتی اســتان 
سمنان پرداخت شده است.به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی بانک صنعت و معدن، سهم استان سمنان 
از کل تســهیالت پرداختی این بانک به استان هاي 
کشــور در ســال گذشــته ۶ . ۲ درصد بوده است.

این تســهیالت به منظور ایجاد، توســعه و تکمیل، 
بازســازی و تامین ســرمایه در گــردش واحدهای 
مختلف صنعتی استان سمنان پرداخت شده است.
گفتنی است بانک صنعت و معدن از ابتدای اجرای 
طرح رونق تولید تاکنون حدود 1۰۲ میلیارد تومان 
تسهیالت نیز در قالب این طرح به صنایع کوچک و 
متوسط استان سمنان پرداخت کرده است.همچنین 
بنابر گــزارش دیگری از بانک صنعت و معدن،مبلغ 
۲۲۰ میلیارد تومان در ســال 1۳9۵ از ســوی این 
بانک به واحدهای صنعتی اســتان گیالن پرداخت 
شــده اســت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
صنعت و معدن، سهم استان گیالن از کل تسهیالت 
پرداختی این بانک به اســتان هاي کشور در سال 
گذشته حدود ۳ درصد است.این تسهیالت به منظور 
ایجاد، توســعه و تکمیل، بازسازی و تامین سرمایه 
در گردش واحدهای مختلف صنعتی استان گیالن 

پرداخت شده است.

معرفي محصوالت جدید شرکت 
پرداخت نوین با حضور مدیران 

بانک اقتصادنوین

در آستانه میالد با سعادت حضرت محمد مصطفي 
)ص( و طي مراســمي خدمات و محصوالت جدید 
شــرکت پرداخت نوین آرین معرفي شد.به گزارش 
روابــط عمومي بانک اقتصادنویــن، این محصوالت 
همزمان با برگزاري نمایشگاه و همایش ارایه خدمات 
و محصوالت »طلوع نوین« و با حضور مدیران عالي 
رتبه بانک اقتصادنوین از جمله بنیان گذار، رییس و 
اعضاي هیات مدیره، سرپرست و سایر مدیران ارشد 
بانک اقتصادنوین و مدیران ارشــد شرکت پرداخت 
نوین و شرکت هاي وابسته این بانک معرفي شد.در 
این همایش که با حضور سرپرســتان شعب مناطق 
تهران و استان ها و روساي شعب بانک اقتصادنوین 
برگزار شد جزییات خدمات جدید شرکت پرداخت 
نوین تشــریح شــد ضمن اینکه مدیر امور شعب و 
تعدادي از سرپرستان مناطق این بانک نیز به بیان 
دیدگاه هــا و نظرات خود در خصوص خدمات مورد 
نیاز مشــتریان این بانک پرداختند.مهندس محمد 
صدرهاشمي نژاد بنیانگذار بانک اقتصادنوین در این 
همایش با اشاره به فاصله گرفتن بانک اقتصادنوین 
با سیســتم بانکداري کشــور طي چند سال اخیر 
بیان کرد: اقتصادنویــن با تصمیم گیري هاي دقیق 
و سیاســت گذاري هاي منطقي در سال هاي گذشته 
توانســته راه متفاوتي را نســبت به اکثر بانک هاي 
کشور در اقتصاد کشــور پیش گیرد تا بتواند ثابت 
و پــا برجا بماند. وي گفت: امروز شــرکت پرداخت 
نوین به عنوان شرکت ارایه دهنده خدمات بانکداري 
الکترونیکي بانک اقتصادنوین همه زیر ساخت هاي 
الزم را براي ســرویس دهي الکترونیک آماده کرده 
و در کنــار آن محصوالت جدیدي را آماده عرضه به 
بازار کرده که مي تواند مشتریان زیادي را در بازار به 

سمت خود جذب کند.

 افتتاح شعبه بانک پارسیان
 در شهرستان زابل 

۳۲۵ شــعبه بانک پارســیان صبح امــروز با حضور 
معاون فرماندار زابل ، امام جمعه اهل تســنن زابل 
، کســبه و تجار منطقه و همچنیــن مدیراعتبارات، 
مدیرامورشــعب و مدیر پشتیبانی بانک پارسیان در 
شهرستان زابل افتتاح شد .سرکار خانم معین افشار، 
معاون فرماندار زابل در مراســم  افتتاح این شــعبه 
گفت:   باتوجه به شعار امسال که توسط مقام معظم 
رهبری به »اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشــتغال »نام 
گذاری شده است، بانک های خصوصی به این نکته 
توجه کرده و با حمایت خود و ارایه تسهیالت زمینه 
اشتغالزایی و رونق تولید را در شهرستان زابل فراهم 
کنند.وی خاطر نشان کرد:  بانک پارسیان به عنوان 
یکی از بهترین بانک های خصوصی، می تواند نقش 
موثری در این خصوص ایفــا نماید.همچنین موالنا 
شه بخش، امام جمعه اهل تســنن زابل نیز با بیان 
اینکه بانک پارسیان یکی از  موفق ترین بانک هایی 
اســت که در نظام بانکداری خوش درخشیده است،    
اظهار کرد : حضور بانک پارســیان در زابل نشــان 
دهنــده اهتمام ویژه این بانک برای کمک و حمایت 
این بانک به مردم، کســب و کار و تولید این منطقه 
است.درادامه مراسم پارسیان، خواجه نصیری مدیر 
اعتبارات بانک پارســیان بیان کرد: بانک پارســیان 
درراســتای تکمیل زنجیره بانکــی موفق به افتتاح 
شــعبه ای دیگر در شهرستان زابل شد و باتوجه به 
سیاستی که برای مردم این منطقه درنظرگرفته شده 
است، تمرکز اصلی بر روی مسئولیت اجتماعی است 
و تاکنون طبــق توافق های صورت گرفته با بنیادها 
و صندوق هایی که منابعی دراختیاردارند، قرار شده 
اســت تا کمک هایــی به این منطقه شــود.خواجه 
نصیری افزود:  بانک پارســیان با داشتن 1۰۰ هزار 
ســهامدار و تعداد کثیری سرمایه گذار و با حمایت 
مشتریان قصد دارد، شعب بیشتری راه اندازی کند و 
درکارهای زیربنایی مانند خط انتقال گاز ، آبرسانی و 
... مشارکت فعال تری داشته تا نتایج آن برای همگان 

مشهود و خیرعمومی را دربرداشته باشد .

خبر

گروه اقتصاد: در الیحه بودجه سال آینده گرچه 
نفتی و شاید  به کاهش درآمدهای  دولت دست 
کاهش وابستگی به نفت زده است ولی در مقابل 
بیشترین کاهش هزینه ای در بخش عمرانی اتفاق 
نمی شود.  محسوب  خوشایندی  اتفاق  که  افتاده 
در مجموع دولت به سمت افزایش منابع از محل 
درآمد مالیاتی و سایر درآمدها حرکت کرده است.
هزار   119۴ سقف  با  آینده  سال  بودجه  الیحه 
میلیارد تومان بسته شده است که در مقایسه با 
قانون بودجه سال جاری که 11۵۲ هزار میلیاردی 
بود تا ۳.۷ درصد افزایش دارد. این گرچه نشان 
دهنده رشد نه چندان باالی سقف کلی مصارف 
بررسی  ولی  است  آینده  سال  در  دولت  منابع  و 
در  هزینه  و  درآمد  بخش  در  الیحه  جزئیات 

مواردی قابل تامل است.
دولت در بخش منابع خود برای سال بعد 119۴ 
هزار و 9۳۵ میلیارد تومان پیش بینی کرده است. 
بودجه  و  عمومی  بودجه  بخش  دو  از  منابع  این 
انتفاعی  موسسات  بانک ها،  دولتی،  »شرکت های 
توضیح  در  می شود.  تشکیل  دولت«  به  وابسته 
دولت  عمومی  بودجه  که  گفت  باید  بخش  این 
اختصاصی«  »درآمدهای  و  عمومی«  »منابع  را 
تشکیل می دهد که در مجموع برای سال آینده 
به ۴۲9 هزار و 911 میلیارد تومان رسیده که در 
قیاس با ۳9۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد سال جاری ۶.۵ 

درصد رشد دارد.
نفت ریخت

منابع عمومی در بودجه عمومی بخش اصلی منابع 
دولت را تشکیل می دهد که برای سال آینده ۳۶۸ 
نسبت  که  شده  پیش بینی  تومان  میلیارد  هزار 
 ۶.1 امسال  مصوب  تومان  میلیارد  هزار  به ۳۴۶ 
که  این  وجود  با  اما  است،  یافته  افزایش  درصد 
منابع عمومی افزایش دارد در همین بخش که از 
سه جزء تشکیل شده کاهش 1۰ درصدی وجود 
دارد به طوری که واگذاری دارایی های سرمایه ای 
)فروش نفت و فرآورده های آن( به عنوان یکی از 
بخش های اصلی منابع عمومی 1۰۶ هزار و ۵۶1 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به 
امسال  تومان مصوب  میلیارد  11۸ هزار و 9۵1 
به عبارتی  1۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. 
دولت از درآمدهای نفتی 1۰.۴ درصد برای سال 
فروش  میزان  که  هرچند  است  کرده  کم  آینده 
براساس نفت در هر بشکه ۵۵ دالر ثابت و مبنای 
دالری تبدیل به ریال آن ۳۵۰۰ تومان است که 

نسبت به سال جاری افزایش دارد.
تسویه بدهی دولت از محل اوراق ادامه دارد

واگذاری  به  مربوط  عمومی  منابع  دیگر  بخش 
همچنین  و  اوراق  انتشار  یعنی  مالی  دارایی های 
که  است  دولتی  شرکت های  سهام  واگذاری 
محل های  مجموع  بین  در  را  افزایش  بیشترین 
درآمدی دولت دارد. از محل واگذاری دارایی های 
سال  در  تومان  میلیارد  هزار   ۶۸ حدود  مالی 
به ۵۳ هزار  نسبت  آینده کسب درآمد شود که 
افزایش دارد. حدود  امسال ۲۶.۸ درصد  میلیارد 
دو سالی است که دولت با انتشار اوراق و به ویژه 
از محل اسناد خزانه برای تسویه بدهی های خود 
به پیمانکاران اقدام می کند که خود عامل افزایش 
درآمدی از محل واگذاری دارایی های مالی شده 

است.
درآمدها رشد کرد

سایر  و  مالیات  بخش  دو  شامل  که  درآمدها  اما 
درآمدها است یکی دیگر از بخش های اصلی منابع 
عمومی دولت را تشکیل می دهد و در سال آینده 
11.1 درصد رشد دارد. درآمدها در مجموع 19۳ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که 
در سال جاری 1۷۴ هزار میلیارد تومان مصوب 
آینده 1۲۸ هزار  برای سال  قرار است  بود.  شده 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه واریز شود 
که نسبت به 11۶ هزار میلیارد تومان مصوب سال 

جاری 1۰.۵ درصد افزایش دارد.
در شرایطی درآمد مالیاتی با افزایش همراه است 
اعالم  بودجه  و  برنامه  نوبخت رئیس سازمان  که 
درآمدی  از  تومان  میلیارد  هزار  کرده حدود ۴۰ 
که می شود از محل مالیات به دست آورد اکنون 

طبق قانون معاف هستند در عین حال که در کنار 
آنها هستند مشاغل و فعالیت های در سایه ای که 
مالیاتی نمی پردازند و دولت می خواهد با شناسایی 

آنها چتر مالیاتی را گسترده تر کند.
بخش  در  دولت  درآمدهای  سایر  همچنین 
فروش  و  خدمات  مالکیت،  از  ناشی  درآمدهای 
خسارت ها  جرائم،  از  حاصل  درآمد  یا  و  کاالها 
متفرقه  درآمدهای  سایر  و  عوارض  و  تعرفه ها  و 
تشکیل داده اند. عوارض خروج از کشور جزوی از 
همین درآمدهاست که رشد تا سه برابری آن در 

سال آینده در روزهای اخیر حاشیه ساز شد.
درآمدهای اختصاصی هم نظارت می شود

به منابع عمومی باید درآمدهای اختصاصی را هم 
و  شرکت ها  خود  برای  درآمدها  این  کرد.  اضافه 
بر  نظارتی  تاکنون  و  بوده  دولتی  سازمان های 
نوبخت،  اما آن طور که  نداشت،  خرج آن وجود 
عنوان کرده قرار است از سال آینده دولت بر این 
بخش درآمدی و هزینه های آن نیز نظارت داشته 
استفاده  جهت  در  خواسته  سازمان ها  از  و  باشد 
در بودجه های عمرانی اقدام کند. در مجموع برای 
سال آینده حدود ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
به ۵۲  نسبت  تعیین شده که  اختصاصی  درآمد 

هزار میلیارد امسال تا 9.1 درصد رشد دارد.
نفت،  فروش  از  متشکل  عمومی  منابع  مجموعه 
درآمدهای  با  همراه  درآمدها  و  اوراق  فروش 
تشکیل  را  آن  عمومی  بودجه  دولت  اختصاصی 
بعد  سال  برای  دولت  عمومی  بودجه  می دهد. 
۴۲۴ هزار و 911 میلیارد تومان است که نسبت 
به ۳9۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد مصوب امسال ۶.۵ 
بودجه  است.همچنین  داشته  افزایش  درصد 
انتفاعی  موسسات  و  بانک ها  دولتی،  شرکت های 
و  هزار   ۸1۳ آینده  سال  برای  دولت  به  وابسته 
9۸۷ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به 
مصوب ۸۰۰ هزار و ۸۰۲ میلیاردی مصوب امسال 
1.۷ درصد رشد کرده است. مجموع بودجه این 
بخش به اضافه بودجه عمومی کل منابع دولت را 
تشکیل می دهد که به 119۴ هزار میلیارد تومان 

در سال1۳9۷ افزایش می یابد.
11۹4 هزار میلیارد تومان کجا خرج می شود؟

اما در مقابل منابع 119۴ هزار میلیاردی بودجه 
سال 1۳9۷ همین میزان مصارف وجود دارد که 
و  عمومی  بودجه  مصارف  عمومی،  مصارف  در 
موسسات  و  بانک ها  دولتی،  شرکت های  مصارف 
انتفاعی وابسته به دولت خالصه می شود. در برابر 
هزینه های  بخش  سه  عمومی  منابع  بخش  سه 
آنها نیز وجود دارد به طوری که هزینه ها حدود 
۲۷۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۲۵۳ 
هزار میلیارد مصوب امسال ۸.9 درصد رشد دارد. 
و  حقوق  پرداخت  عمدتا  را  دولت  هزینه های 
دستمزد تشکیل می دهد و در کنار آن هزینه های 
رفاه  بالعوض،  کمک های  دارایی ها،  و  اموال 

اجتماعی یا اعتبارات یارانه ای را در بر می گیرد.
باید یادآور شد با توجه به اینکه درآمد 19۶ هزار 
میلیاردی حاصل از درآمد مالیاتی و سایر درآمدها 
تومان پاسخگوی  تا  ۸۳ هزار میلیارد  نمی تواند 
تمام هزینه های جاری دولت باشد تراز عملیاتی 
بودجه به منفی ۸۳ هزار میلیارد تومان در سال 

آینده افزایش یافته است.

به بودجه های عمرانی تحت  هزینه دیگر مربوط 
برای  است.  سرمایه ای  دارایی های  تملک  عنوان 
را  خود  عمرانی  بودجه های  دولت  آینده  سال 
1۵.۳ درصد کاهش داده است به گونه ای که از 
حدود  به  جاری  سال  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار   ۷1
۶۰ هزار میلیارد تومان رسید، به عبارتی گرچه 
نداشته  وجود  مستقیمی  ارتباط  است  ممکن 
باشد اما در مجموع وقتی از درآمدهای نفتی به 
عنوان بخشی از درآمدها کاسته شده در آن سو 
هزار   1۰ تا  که  هستند  عمرانی  بودجه های  این 
است،  شده  حذف  آنها  میزان  از  تومان  میلیارد 
نشان  عمرانی  بودجه های  پیشینه  حال  این  با 
در  کامل  تحقق  و  پرداخت  اغلب  که  می دهد 
آنچه که در بودجه مصوب می شود، وجود ندارد.

با  که  هم  میلیاردی  هزار   ۶۰ همین  عبارتی  به 
سال 1۳9۶  برای  جاری  سال  به  نسبت  کاهش 
تعیین شده ممکن است محقق نشود. برنامه دولت 
براین است تا با مشارکت بخش خصوصی بتواند تا 
۶۸ هزار میلیارد تومان از این محل تامین کرده و 
در مجموع 1۲۸ هزار میلیارد تومان به بخش های 
عمرانی اختصاص دهد.همچنین مصارف از محل 
درآمدهای اختصاصی نیز ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان است که نسبت به ۵۲ هزار میلیارد امسال 
افزایش 9.1 درصدی دارد. مجموع مصارف بودجه 
عمومی دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی 
به ۴۲9 هزار میلیارد تومان در سال بعد افزایش 
هزار   ۸1۳ مصارف  آن  به  اگر  که  یافت  خواهد 
بانک ها، موسسات  میلیاردی شرکت های دولتی، 
انتفاعی وابسته به دولت افزوده شود کل مصارف 
به 119۴ هزار میلیارد تومان می رسد و در نهایت 
بودجه دولت در رقم 119۴ هزار میلیارد تومان 

تراز خواهد شد.
تخصیص بودجه ۹6 قابل دفاع نیست

عضو کمیسیون برنامه، بوجه و محاسبات مجلس 
با انتقاد از تخصیص بودجه سال 9۶ بیان داشت 
و  است  عملیاتی  الفاظ  در  تنها   9۷ بودجه  که 
به کما  با شوک های بودجه 9۷   اقتصاد کشور 
می رود.عبدالرضا مصری میزان تخصیص بودجه 
گفت:  ملت   خانه  وبه  کرد  ارزیابی  را   9۶ سال 
بودجه سال 9۶ نیست،  اظهارنظر درباره  فرصت 
ارزیابی  امکان  نشود،  تمام  سال  تا  معموال  چون 
از  بسیاری  ندارد،  وجود  های  هزینه  و  درآمدها 
دریافت ها در بهمن و اسفند ماه انجام می شود 
و بسیاری از تعهدات دولت در هزینه های جاری 
به اسفند ماه موکول است.عضو کمیسیون برنامه، 
ادامه  اسالمی  و محاسبات مجلس شورای  بوجه 
پذیر است  امکان  نظر  اظهار  زمانی  بنابراین  داد: 
که تراز مالی مهیا شده باشد اما تا به این جای 
کار هم در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه 
ای هم در ارتباط هزینه های جاری عدد تخصیص 

قابل قبول و منطبق با بودجه نیست.
وی با بیان اینکه در طول ۳۷ سال بودجه کشور به 
سمت بزرگتر کردن دولت و افزایش حقوق بگیران 
رفته است، بیان داشت: در حال حاضر درآمدهای 
حاصل از فروش نفت و مالیات برای تامین هزینه 
های جاری دولت مصرف می شود منظور ار دولت 
المال  بیت  از  که  است  و همه کسانی  حاکمیت 
حقوق می گیرند. این نماینده مجلس تاکید کرد: 

آید  می  اعتبارات کم  بخشی  در  که  هرزمان  اما 
هزینه خدمات و امکانات را افزایش می دهند و 
دست در جیب مردم می کند، این روند نامیمون 
است و تا این روند اصالح نشود بودجه ها اعداد و 

ارقامی برای هزینه های جاری کشور است.
بودجه ۹7 در الفاظ عملیاتی است

وی در خصوص بودجه عملیاتی توضیح داد: هنوز 
ساز و کار بودجه عملیاتی فراهم نشده است و اگر 
منظور از بودجه عملیاتی پرداخت حقوق کارکنان 
آموزش و پرورش توسط استان ها است که بیشتر 

چالش برانگیز می شود تا عملیاتی.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه در بودجه سال 9۷ 
حقوق، مزایا، اضافه کاری و حق ماموریت ها تغییر 
یا حذف نشده است، اظهار داشت: با این شرایط 
نمی توان بودجه را عملیاتی نمی بینم بلکه تنها 
شوک هایی وجود دارد و اعتقاد دارم بودجه سال 

9۷ در الفاظ عملیاتی است.
 دولت با بودجه ۹7 در اتاق شیشه ای

 قرار گرفت
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
فضای  ایجاد  با  دوازدهم  دولت  که  این  بیان  با 
شفاف در ارائه الیحه بودجه 9۷ آن را در معرض 
افکارعمومی هم قرار داد، گفت: دولت با این کار 
در اتاق شیشه ای قرار گرفت.محمدرضا بادامچی 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
معتقد است که ارائه الیحه بودجه به این شکل در 
جهت شفاف سازی هزینه ها و درآمدهای دولتی 
و این که دولت در یک اتاق شیشه ای قابل رصد 

باشد، اقدام بسیار مطلوب و ارزشمندی است.
به شفافیت در منابع، در آمد،  اشاره  با  بادامچی 
هزینه ها و ردیف های الیحه بودجه 9۷ کل کشور 
گفت: قطعا این بودجه ارائه شده از سوی دولت 
پس از بررسی و چکش کاری در کمیسیون های 
تخصصی و کمیسیون تلفیق در مجلس شورای 
مردم  شد.نماینده  خواهد  هم  تر  شفاف  اسالمی 
در  پردیس  و  اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران، 
بودجه  در  سازی  شفاف  ضرورت  افزود:  مجلس 
و برنامه های اقتصادی از مواردی بود که رئیس 
جمهوری در زمان انتخابات بیان کرده بود و ارائه 
الیحه به این شکل در جهت شفاف سازی هزینه 
ها و درآمدهای دولتی و این که دولت در یک اتاق 
شیشه ای قابل رصد باشد، اقدام بسیارمطلوب و 

ارزشمندی است.
 برخی به این نوع شفافیت در بودجه 

هنوز عادت ندارند
وی با بیان این که اکنون هزینه ها و در آمدهای 
شده  بیان  شفاف  صورت  به   9۷ سال  در  دولت 
است، گفت: البته برخی دستگاه ها و ارگان ها به 
این نوع و درجه از شفافیت هنوز عادت ندارند، و 
از طرفی برخی هم که مالیات پرداخت نمی کنند 
و درآمدهای دولت تامین نمی شود و تحقق نمی 
می  ایجاد  دولت  برای  سربار  های  هزینه  و  یابد 
کنند وبعد ما هر جا که ما کم می آوردیم از منابع 
استفاده می کنیم؛  المال  بیت  و  درآمدی دولت 
این در صورتی است که این قدر هم منابع نداریم 
که بتوانیم این کسری درآمدها را پوشش دهیم و 

جبران کنیم.
پرداخت بر مبنای عملکرد گامی مثبت

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
اسالمی گفت: رویکرد و نگاه رییس جمهوری و 
دولت دوازدهم در تنظیم و تدوین الیحه بودجه 
سال 1۳9۷ کل کشور خوب بوده است.جمشید 
جعفرپور در ارزیابی الیحه بودجه سال 1۳9۷ کل 
آینده  سال  بودجه  الیحه  براساس  افزود:  کشور 
بودجه بر مبنای خروجی دستگاه ها پرداخت می 
شود یعنی اینکه به جای عادت دادن دستگاه ها 
به دریافت یک پول ثابت که هر سال 1۰ تا 1۵ 
و  فعالیت  به  را  ها  آن  اضافه شود  آن  به  درصد 
خروجی وادار کنیم و این گامی مثبت است.وی 
ادامه داد: نزدیک ۳۵ درصد از بودجه کل کشور 
امیدوارم مجلس  تنظیم شده که  مبنا  بر همین 
شورای اسالمی نیز در این زمینه همکاری الزم را 

با دولت داشته باشد.

» پیام زمان « دیدگاه نمایندگان مجلس را بررسی می کند:

اقتصاد کشور با شوک های بودجه به کما می رود

آگهی فقدان 
پرونده ثبتی پالک 1۳9۷/۶۷بخش 1شوشتر

نظربه اینکه پالک 1۳9۷/۶۷بخش 1شوشتر که ذیل شماره ثبت ۴۴۰۰دفتر 
جلد ۲۸صفحه ۲۲9به نام آقای عبدالحمیدپاشایی فرزند اکبرثبت و سند 
صادر گردیده مفقود شده است و با جستجوی فراوان سابقه ای ازآن بدست 
نیامده لذا به منظورتشکیل پرونده المثنی بدینوسیله آگهی فقدان پرونده 
انتقال  مدعی  احدی  گرددتا چنانچه  منتشر می  عموم  اطالع  فوق جهت 
عین یامنافع پالک مرقوم به نام خود باشند از تاریخ انتشارآگهی به مدت 
9۰روزمستندات رسمی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک تسلیم نمایند 
درغیراین صورت و پس ازسپری شدن مدت مذکور پرونده المثنی تشکیل 

وجانشین پرونده اصلی خواهد شد.شماره م الف:1۵/۴9۸
حیدر شاهینی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شوشتر

سومین همایش ملی »کارآفرینی، استقامت ملی و توسعه پایدار« 
در تاریخ ۲۵ آذر 1۳9۶ در محل مرکز همایش های صدا و سیما 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این کنفرانس 
از دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، با اهدای تندیس 
به عنوان کار آفرین نمونه تقدیر شد و وی به بیان تجربیات خود 
در زمینه کارآفرینی پرداخت.مدیر عامل بانک پاسارگاد در ابتدا 
با اشاره به فرمایش گهربار پیامبراکرم )ص( که فرمودند: » من 
از فقر ملتم نگران نیستم، بلکه از سوء تدبیر امتم نگران هستم« 
گفت: سوء تدبیر فقر را هم ایجاد می کند و ممکن است از جهات 
بی تعهدی ها،  کم دانشی،  بی دانشی،  جهالت،  مانند  باشد  مختلف 
هواهای نفسانی و ... وی ادامه داد: یکی از ویژگی های کارآفرینی، 
تعهد است؛ معنای کلمه ی Entrepreneur یعنی شخصی که 
که  می رود  مسیری  به دنبال  قطعاً  شخصی  چنین  است.  متعهد 
دانش خود را گسترش دهد، برای آنکه جامعه را دچار سوء تدبیر 
نکند. کارآفرین فارغ از مباحث علمی و تعابیر کتاب ها، کسی است 
که بنا بر فرمایش پیامبر گرامی اسالم، فارغ از سوء تدبیر باشد و 
توانسته باشد متعهدانه عمل کند. وی تصریح کرد: به عنوان مثال 
نداشته باشد،  وجود  دست دوز  کفش های  مغازه ی  که  شهری  در 
شخصی که آن مغازه را افتتاح می کند، نوآوری و کارآفرینی جدید 
را انجام می دهد. کسی که برای تغذیه ی مردم خدمات جدید را 
ارایه می دهد، باز هم کارآفرینی می کند و .... اما بنا بر تجربیات 

خودم، کارآفرینی باید نوآور و نوبنیاد باشد. استارت آپ ها در واقع 
فعالیت های نوبنیاد هستند. اینکه فارغ  التحصیل  دانشگاه ما، دانشی 
را یاد بگیرد و بتواند شغلی نیز داشته باشد، کارآفرینی است اما واقعاً 
وقتی می گوییم توسعه پایدار و کارآفرینی پایدار، یعنی چه؟ این 
به معنی کارآفرینی نوآور است.وی خاطرنشان کرد: از سال 1۳۸9 
بانک پاسارگاد مؤسسه ای را به نام شناسا را ایجاد کرد. نقش این 
مؤسسه شناسایی طرح های نوآور و حمایت از آنها بود. این مرکز 
تاکنون توانسته است تعداد زیادی طرح نو را دریافت کند و تعدادی 

آنها  و  ارزیابی کرده  را  دارند  قابلیت سرمایه گذاری  را که  آنها  از 
را راه اندازی کند. وی با اشاره به برخی از این طرح ها ادامه داد: 
به عنوان مثال طرح حلزون گوش مخصوص افراد ناشنواست که با 
قیمتی بیش از 1۶۰ میلیون تومان از خارج از کشور وارد می شد. 
کسی که از طفولیت به دلیل مشکالت حلزون گوش، شنوایی خود 
را از دست داده است و استطاعت مالی دارد با همان قیمت 1۶۰ 
میلیون تومان از خارج از کشور این حلزون را تأمین کرده و مشکل 
خود را حل می کند. اما خانواده هایی که از نظر مالی ضعیف هستند 
باید همان شرایط را تحمل کرده و فرزندشان ناشنوا باقی بماند. 
خدا را شاکریم که در این طرح و با همکاری شرکت  دانش بنیان 
و متخصصان تحصیلکرده و با حضور دکتر فرهادی که وزیر علوم 
وقت بودند و به دلیل تخصصی که دارند هدایت این پروژه را بر 
عهده گرفتند، توانستیم این حلزون را با قیمتی در حدود ۴ میلیون 
تومان در ایران تولید کرده و آن را مرتب به روز کنیم. وی افزود: 
ما در دانشگاه خاتم یک کافه آی تی راه انداخته ایم و هر دو هفته 
می کنند.  مراجعه  آنجا  به  دارند  نو  ایده های  که  کسانی  بار  یک 
ایده ها بررسی می شوند و از 1۰ فکر برتر تقدیر می شود. سپس آنها 
را برای ادامه ی کار و محقق کردن عملیاتی آن ایده ی نو هدایت 
می کنیم. یکی از همین طرح های نو که ما دنبال کردیم، قابلیت 
انجام خدمات بسیار مهمی را دارد. حتی به برخی از مؤسسات هم 

عرضه شد که متأسفانه استقبال نکردند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی: 

طرح اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی نوبنیان در اقتصاد مقاومتی 
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نگه  را  زبانش  که  ابلهی  اندازه  به  هیچ کس 
می دارد به یک مرد عاقل شباهت ندارد. 

سنت فرانسیس

سخن حکیمانه

در عشق توام نصیحت و پند چه سود
ذهرآب چشیده ام مرا قند چه سود

گویند مرا که بند بر پاش نهید
دیوانه دل است پام بر بند چه سود...

 امروز  با موالنا

قدرت موشکی انصاراهلل یمن

کاریکاتور

اکران پویانمایی »کليله و دمنه« از 6 دی 

اولین تیزر پویانمایی »کلیله و دمنه« به کارگردانی علیرضا توکلی بینا 
رونمایی شد.

اولین  فارابی،  بنیاد سینمایی  روابط عمومی  از  به گزارش پیام زمان 
تیزر پویانمایی »کلیله و دمنه« به کارگردانی علیرضا توکلی بینا به تهیه 

کنندگی زهرا هاشمی در آستانه اکران عمومی رونمایی شد.
»کلیله و دمنه« یکي از ارزشمندترین گنجینه هاي ادبیات فارسي است 
که با داستان هاي پند آموز و شیرین از زبان حیوانات درس زندگي به 
پویانمایی درباره دو شغال  این  یاد مي دهد.داستان  نوجوانان و جوانان 
به نام های کلیله و دمنه است که با حوادث تلخ و شیریني در جنگل 
روبرو مي شوند. عالقه آنها وارد شدن به دربار شیر است. وقتي به آنجا 
شیر  اطرافیان  و خوب  بد  کارهاي  عاقبت  نظاره گر  ناچار  به  مي رسند، 
اتفاق  آنها  براي  که  حوادثي  از  و  مي شوند  روباه  و  کفتار  گرگ،  مانند 
مي گیرند. عبرت  درس  جنگل  حیوانات  بقیه  و  دمنه  و  کلیله  مي افتد 

در سینماهای سراسر  از چهارشنبه ۶ دی  دمنه«  و  »کلیله  پویانمایی 
کشور اکران می شود.

محمد شاه محمدی داور یک جشنواره استراليایی شد

یک جشنواره  داور  کوتاه  سینمای  فیلمساز  محمدی  شاه  محمدحسن 
استرالیایی شد.محمدحسن شاه محمدی فیلمساز ایرانی داور جشنواره 
موسسه  توسط  که  جشنواره  شد.این  استرالیا   Short Soup فیلم 
سینه وست استرالیا در شهر سیدنی برگزار می شود در پانزدهمین دوره 
انجمن  عضو  و  ایرانی  فیلمساز  محمدی  شاه  میزبان محمدحسن  خود 
داورانی  با  همراه  محمدی  است.شاه  داور  عنوان  به  ایران  کوتاه  فیلم 
را  جشنواره  از  دوره  این  های  فیلم  سوییس  و  استرالیا  کشورهای  از 
 Short فیلم  جشنواره  دوره  پانزدهمین  کنند.برگزیدگان  می  داوری 
 Soup استرالیا روز  ۲۸ ژانویه ۲۰1۸ در المپیک پارک سیدنی معرفی

 می شوند.

»اشک تمساح« در ارمنستان روی پرده رفت

برخی  در  اکنون  هم  فیلم  این  تمساح«،  »اشک  کارگردان  گفته  به 
سینماهای ارمنستان در حال اکران است.

رضا حسین آبادی کارگردان فیلم سینمایی »اشک تمساح« در گفتگو 
اکنون در  فیلم هم  این  فیلم گفت:  این  با مهر درباره آخرین وضعیت 
سینماهای ۲ شهر بزرگ ارمنستان با نام های ایروان و گیومری در حال 
نمایش است و خودم هم در این کشور حضور دارم. این را هم باید بگویم 
که این فیلم در ایروان به زبان ارمنی و در برخی از سکانس ها با دوبله 

ارمنی در حال اکران است.
وی با اعالم اینکه تاکنون استقبال خوبی از این اثر شده است، افزود: 
تهیه   ۲ و  است  ارمنستان  و  ایران  مشترک  محصول  تمساح«  »اشک 

کننده ایرانی و ارمنی دارد.
حسین آبادی عنوان کرد: »اشک تمساح« تا ۲ ماه دیگر در ایران به زبان 
فارسی اکران می شود البته آن قسمت هایی از فیلم که به زبان ارمنی 

است به صورت زیرنویس فارسی پخش می شود.

مجموعه داستان جدید پيمان 
هوشمندزاده به چاپ دوم رسيد

کتاب »روی خط چشم« 
مجموعه  به عنوان 
پیمان  جدید  داستان 
توسط  هوشمندزاده 
نشر چشمه به چاپ دوم 

رسید.
کتاب  مهر،  گزارش  به 
چشم«  خط  »روی 

پیمان  جدید  داستان  مجموعه  عنوان  به 
چشمه  نشر  توسط  تازگی  به  هوشمندزاده 
صد  کتاب،  این  است.  رسیده  دوم  چاپ  به 
و پنجاهمین عنوان از مجموعه »جهان تازه 

داستان« است که این ناش چاپ می کند.
پیمان هوشمندزاده بیشتر در حوزه داستان 
کوتاه فعالیت دارد و اغلب آثارش در این ژانر 
نوشته و چاپ شده اند. عالوه بر »روی خط 
چشم« که در سال جاری چاپ شد، مجموعه 
تا  »دو  کردن«،  »ها  »شاخ«،  داستان های 
بود«  که حرفش  »لذتی  کتاب  دو  و  نقطه« 
و »وقت گل نی« نیز از این نویسنده توسط 
همین ناشر چاپ شده که دو کتاب آخری، 
یکی در حوزه داستان و عکس، و دیگری در 
زمینه داستان بلند نوشته شده اند.»ها کردن« 
مجموعه داستان موفق این نویسنده بود که 
میانه دهه ۸۰ چاپ شد و دیگر کتاب هایی 
راه  ادامه  شدند،  منتشر  آن  از  پس  که  هم 
هوشمندزاده در همین مسیر بودند.مجموعه 
داستان »روی خط چشم« 1۰ داستان کوتاه 
شان، حروف  عناوین  که  گیرد  می  بر  در  را 

الفبای فارسی هستند. 

در دنیای کتاب

11 اثر به شبكه نمایش خانگی 
می آید 

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 
فیلمنامه  هشت  ساخت  و  اثر  عنوان  یازده 

موافقت کرد.
روابط  از  نقل  به  زمان   پیام  گزارش  به 
آذر  جلسات  در  سینمایی،  سازمان  عمومی 
ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور 
اکثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم های 
»قلب سفید قاصدکها« به تهیه کنندگی علی 
محمودی،  افشین  کارگردانی  و  تن  رویین 
سعید  کنندگی  تهیه  به  ماهی«  »دریاچه 
سعدی و کارگردانی مریم دوستی، »قهرمانان 
منصوری  بیتا  کنندگی  تهیه  به  کوچک« 
به  »اعتراف«  قناعت،  حسین  کارگردانی  و 
کارگردانی  و  امینی  سهیال  کنندگی  تهیه 
شهاب حسینی، »نوجوانی« به تهیه کنندگی 
بدون  »زندگی  نوری،  سعید  کارگردانی  و 
محمدی  جعفر  کنندگی  تهیه  به  زندگی« 
و  »چهل  فر،  معین  کاوه  کارگردانی  و 
و  آگاه  دل  ناهید  کنندگی  تهیه  به  هفت« 
کارگردانی مشترک احمد اطراقچی/ علیرضا 
عطااهلل تبریزی، »کوپال« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی کاظم مالیی، »هورام« به تهیه 
کنندگی نشوان عطاپور و کارگردانی حسین 
گنج خانی، »بدلکار« به تهیه کنندگی علی 
مردمی و کارگردانی کیومرث صمدی طاری 
و »عینک« به تهیه کنندگی عبداهلل باکیده و 

کارگردانی رضا آقایی موافقت شد.
فیلم  عنوان  هفت  عرضه  با  جلسه  این  در 
خارجی، ۴ عنوان فیلم مراکز فرهنگی، کوتاه 
و جشنواره ها و پنج عنوان فیلم مستند و 
آمد.همچنین  عمل  به  موافقت  آموزشی 
شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت هشت 

فیلمنامه موافقت کرد.

خبر

»سینما  المللی  بین  جشنواره  یازدهمین 
های  بخش  برگزیدگان  با شناخت  حقیقت« 

مختلف به کار خود پایان داد.
پیام زمان  به گزارش خبرنگار سینمایی 
سینما  یازدهمین جشنواره  اختتامیه  آیین   ،
حیدریان،  محمدمهدی  حضور  با  حقیقت 
آذرنیا  حسین  سینمایی،  سازمان  رئیس 
شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
تبریز و مرتضی رزاق کریمی از مستند سازان 
و  کارگردان  کیا  حاتمی  ابراهیم  پیشکسوت، 
چهره های دیگری از سینما شامگاه یکشنبه 
۲۶ آذر برگزار شد.در این مراسم که در تاالر 
اندیشه حوزه هنری به انجام رسید برگزیدگان 
به شرح زیر معرفی شدند،برگزیدگان مسابقه 
بین الملل :هیات داوران این بخش که شامل 
جان فرانکو ُرزی، داریل اِلس، کتایون شهابی، 
پیمپاکا تویرا و سام کالنتری بودند برگزیدگان 
این بخش را معرفی کردند.جایزه ویژه هیات 
داوران در بخش مسابقه کوتاه و نیمه بلند به 
مستند  کارگردان  وطن دوست«  »محمدرضا 
»لوتوس« اهدا شد.در بخش مسابقه کوتاه و 
به »محمدرضا وطن دوست«  نیمه بلند جایزه 
شد.جایزه  اهدا  »لوتوس«  مستند  کارگردان 
»افسانه  به  کوتاه  مستند  فیلم  بهترین 
ساالری« کارگردان مستند »هیچکستان« از 
پرتغال و فرانسه اهدا شد.جایزه بهترین فیلم 
مستند نیمه بلند به »الخاندرو جی. سالگادو« 
عشق«  جنگل  »بولینگو،  مستند  کارگردان 
مسابقه  بلند  بخش  شد.در  اهدا  اسپانیا  از 
»عزت اهلل  به  داوران  هیات  ویژه  جایزه  هم 
من«  ایل  »مادرم  مستند  کارگردان  پروازه« 
به  مستند  بلند  فیلم  بهترین  اهدا شد.جایزه 
با  »زنانی  مستند  کارگردان  فرهمند«  »رضا 

گوشواره های باروتی« اهدا شد.
برگزیدگان بخش هنر و تجربه: در این بخش 
کارگردانان  عطائی،  کوروش  و  موسوی  آزاده 
»در جستجوی فریده« تندیس هنر و تجربه 

را دریافت کردند.
کارگردان  اشرفی  داود  به  نیز  تقدیر  لوح 
مستند  شبکه  شد.جایزه  اهدا  بولوار«  »قصه 
باقر  محمد  کارگردانی  به  »ادوارد«  :مستند 
شاهین موفق به دریافت جایزه شبکه مستند 
شد.جایزه آیفیک :مستند »قاضی و مرگ« به 
دریافت  به  موفق  خادمی  حسن  کارگردانی 
شهرداری  جوایز  شد.بخش  آیفیک  جایزه 
باقری«  »مهدی  به  بخش  این  اول  :جایزه 
خورشید«  خانه  جستجوی  »در  کارگردان 

اهدا شد.
جایزه دوم نیز به »حسن نقاشی« کارگردان 
»شهرام  به  سوم  جایزه  و  »وازاریه« 
خاموشان«  »وادی  کارگردان  میراب اقدم« 
آوینی«:بخش  شهید  »جایزه  شد.بخش  اهدا 
با  مستند  آثار  ویژه   آوینی«  شهید  »جایزه 

موضوع انقالب اسالمی، دفاع مقدس و حوزه 
مقاومت، تقدیر هیات داوران به »سیداحسان 
دوسیه  یک  »رزم آرا:  کارگردان  عمادی« 
داوران  هیات  ویژه  شد.جایزه  اهدا  مسکوت« 
کارگردان  رزاق کریمی«  »مصطفی  به  نیز 
فیلم  شد.بهترین  اهدا  ایران«  قدس  »بانو 
مستند کوتاه )کارگردانی( به »احمد زائری« 
کارگردان »همشهری جنگ« اهدا شد.تندیس 
بلند  مستند  فیلم  بهترین  آوینی  شهید 
)کارگردانی( نیز به »رضا فرهمند« کارگردان 
»زنانی با گوشواره های باروتی« اهدا شد.بخش 
سینماحقیقت  فیروزه  :نشان  فیروزه  نشان 
مستندساز  رزاق کریمی«  »مصطفی  به  نیز 
پیشکسوت تبریزی که با سه فیلم »بانو قدس 
برای  »خاطراتی  و  هدهد«  »پرواز  ایران«، 
تمام فصول« در این دوره از جشنواره حضور 
داشت، اهدا شد.جوایز بخش ملی:دیپلم افتخار 
و جایزه نقدی هم در بخش بهترین صدا به 
کیومرث محمد چناری و حسن مهدوی برای 
تعلق  باروتی«  های  گوشواره  با  »زنانی  فیلم 

گرفت.در بخش بهترین تصویربرداری نیز علی 
شیالندری برای فیلم »دیدن و بودن« جایزه 
گرفت.جایزه بهترین تدوین را در این بخش 
جستجوی  »در  فیلم  برای  راد  نجفی  حمید 

فریده« دریافت کرد.
در بخش بهترین موسیقی نیز جایزه به افشین 
فریده«  جستجوی  »در  فیلم  برای  عزیزی 
اهدا شد.جایزه بهترین کارگردانی فیلم کوتاه 
عسگری  نیما  و  امیری  اهلل  فتح  به  مستند 
برای ساخت فیلم »محیط بان« تعلق گرفت.

جایزه بهترین کارگردانی فیلم بلند مستند را 
هم به رضا فرهمند برای ساخت فیلم »زنانی 
اهدا شد.»البراتور«  باروتی«  با گوشواره های 
ساخته علی همراز و محمد کارت نیز برگزیده 

جایزه ویژه هیأت داوران شدند.
موسوی  آزاده  به  جشنواره  دبیر  ویژه  جایزه 
»در  فیلم  ساخت  برای  عطایی  کورش  و 

جستجوی فریده« اهدا شد.
هم  میلیونی   1۴۰ جایزه  و  فیروزه  تندیس 
برای بهترین فیلم این دوره جشنواره حقیقت 
به تهیه کننده فیلم »بانو قدس ایران« موسسه 
این  نقدی  جایزه  گرفت.  تعلق  فیلم  عروج 
فیلم به هالل احمر جهت تهیه کانکس برای 

تعدادی از مردم زلزله زده کرمانشاه اهدا شد.
جشنواره  دوره  یازدهمین   ، زمان  گزارش  به 
فیلم مستند ایران با عنوان»›سینما حقیقت« 
با  آذر   ۲۶ امشب  و  شده  شروع  آذر   19 از 
داد. پایان  خود  کار  به  برگزیدگان  شناخت 

این دوره از جشنوار با شعار »حقیقت بهترین 
از فرمایشات حضرت علی)ع(  ه  راهنماست« 
است، در پردیس سینمایی »چارسو« برگزار 
اندیشه حوزه  و مراسم اختتامیه آن در تاالر 

هنری اجرا شد.

جشنواره »سينما حقيقت« به ایستگاه پایانی رسيد

مجید صالحی از ساخت اولین فیلم سینمایی اش در مقام 
کارگردان به تهیه کنندگی محمد شایسته خبر داد. 

فریدون  مقابل  که  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  این 
جیرانی در برنامه ی اینترنتی ۳۵ حاضر شده بود،ادامه داد: 
کارگردانی دو سریال، یک مجموعه و دو تله فیلم داشته ام 
اما تا به حال سینمایی کار نکردم و این اولین فیلم سینمایی 
است که قصد دارم، بسازم.او خبر داد که فیلمش یک فیلم 
کمدی است و خاطرنشان کرد: حدود ۷ سال است که قرار 
است بسازیم اما خود من زیاد عالقه ای به ساخت نداشتم 
و دغدغه ام نبود و االن هم هنوز دغدغه ام نیست و هنوز 
هم مردد هستم. ژانر خاصی مدنظرم نیست اما ژانر رئال و 
کمدی موقعیت را دوست دارم و بیشتر هم ترجیح می دهم 
برای مخاطب کار کنم.مجید صالحی در بخش دیگری از 
این گفت وگو در پاسخ به اینکه »تو کی می خواهی حرف 
سیاسی بزنی؟« گفت: من اهل سیاست نیستم. چند وقت 
پیش یک عکسی منتشر شد که خداراشکر به خیر گذشت 
و کسی به من کاری نداشت.او در پاسخ به این نقطه نظر که 
»یعنی فیلمی کمدی اجتماعی می سازی بدون حرف های 
سیاسی؟« توضیح داد: حاال ممکن است بازیگرها و نویسنده 
پیشنهادهایی برای حرف سیاسی بدهند که ممکن است 
پیش بیاید اما من حرف سیاسی نمی زنم و همین جا اعالم 

می کنم اگر حرفی زده شد، برداشت سیاسی نکنند.

مجید صالحی کمدی می سازد 

دو نمایش »مکعب« نوشته سبا سلیمانی و به کارگردانی 
علی سلیمانی و نمایش »زندان قصر« نوشته کهبد تاراج 
و کارگردانی مهران خوش بین با موضوعات زندگی شهری 
و محیطی در بخش جنبی ششمین جشنواره تئاتر شهر 

اجرا خواهد شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی ششمین جشنواره 
تئاتر شهر، نمایش »مکعب« تیرماه سال جاری در خانه 
سلیمانی  علی  اثر  این  در  شدو  اجرا  تئاتر  اداره  نمایش 
ایفای نقش می کنند.  به همراه همسرش سهیال جوادی 
کودکی  از  سلیمانی  علی  زندگی  روایت  نمایش  داستان 
تا امروز است که در محله جوادیه به دنیا آمده و زندگی 
مرور  را  محله  و  شهر  شخصیت های  و  خاطرات  و  کرده 
نوشته  سلیمانی  علی  دختر  توسط  نمایش  این  می کند. 

شده و روایت یک خاطره از شهر و محله است.
نمایش »زندان قصر« نوشته کهبد تاراج و به کارگردانی 
مهران خوش بین در مهرماه و در باغ موزه زندان قصر و 
نمایشی  اثر  این  اجرا شد.  مجموعه  این  بند سیاسی  در 
قصه زندانیان فراموش شده را به تصویر می کشد. ششمین 
نمایشی  رویداد  اصلی ترین  به عنوان  تئاتر شهر  جشنواره 
هنری  و  فرهنگی  سازمان  توسط  تهران  شهرداری 
شهر  در  دی ماه   ۷ تا  آذر   ۲۸ تاریخ  از  تهران  شهرداری 

تهران برگزار خواهد شد

دو نمایش با موضوع زندگی شهری و 
محیطی در بخش جنبی جشنواره تئاتر شهر

جدیدترین  تاریک«  »اتاق  سینمایی  فیلم  فنی  مراحل 
پایانی  روزهای  به  حجازی  اهلل  روح  سینمایی  ساخته 
رسیده تا فیلم برای حضور در سی و ششمین جشنواره 

ملی فیلم فجر آماده شود.
کارن همایونفر از مدتی قبل و در سومین همکاری اش 
با حجازی بعد از فیلم های زندگی خصوصی آقا و خانم 
بانو موسیقی  میم و زندگی مشترک آقای محمودی و 

»اتاق تاریک« را ساخته است.
طراحی و ترکیب صدا توسط امیرحسین قاسمی، جلوه 
فیلم  تدوین  و  مطوری  جواد  توسط  بصری  ویژه  های 
فیلم  از  ای  نسخه  و  شده  انجام  شهبازی  رضا  توسط 
ارسال  فجر  جشنواره  دبیرخانه  به  مقرر  موعد  در  نیز 
حجازی  ساخته  پنجمین  تاریک«  است.»اتاق  شده 
آقا  ابرها، زندگی خصوصی  میان  فیلم های در  از  پس 
و  بانو  و  آقای محمودی  زندگی مشترک  میم،  خانم  و 
مرگ ماهی است.حجازی سه سال بعد از آخرین ساخته 
اش مرگ ماهی امسال با »اتاق تاریک« که تجربه ای 
به  شود  می  محسوب  هایش  ساخته  سایر  با  متفاوت 

جشنواره فیلم فجر می آید.
مروارید  رنجبران،  امیررضا  سهیلی،  ساعد  بیات،   ساره 
کاشیان، محمد امامی، رضا احمدی، ژیال دایی با معرفی 

سید علیرضا میرساالری بازیگران اتاق تاریک هستند.

»اتاق تاریک« در جشنواره ملی فیلم فجر

خبر

وزیر ارشاد در دیدار با سفیر آلمان، گفت: 
حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
ما هم  و  بوده  بیشتر  تعامل  برای  فرصتی 
ازحضور آلمان در نمایشگاه تهران استقبال 
نقل  به  زمان  پیام  گزارش  می کنیم.به 
رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدعباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
آلمان  سفیر  برشتولد  کلور  با  خود  دیدار 
در تهران، ضمن اشاره به دیرینگی روابط 
فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی میان 
روابط  اخیر  سال های  در  گفت:  کشور  دو 
دو کشور نسبت به گذشته افزایش داشته 
و  روحانی  آقای  دولت  در  ویژه  به  است. 
فضای پسابرجام دریچه ای جدید از روابط 

میان ایران و آلمان گشوده شده است.
وی افزود: روابط فرهنگی به اعتبار پایدار 
و  ملت ها  بر  بیشتری  تاثیر  خود  بودن 
دولت ها نسبت به روابط اقتصادی، سیاسی 
و ... دارد و نقطه ارتباطی بین ایران و آلمان 
و  بوده  نیز وجود روابط فرهنگی و هنری 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  هست.وزیر 
و  فرصت ها  داد:  ادامه  دوازدهم  دولت 
ظرفیت های فرهنگی و هنری بسیاری در 

ایران و آلمان وجود دارد که می توان از آنها 
و  ملت  دو  میان  روابط  گسترش  هدف  با 
آشنایی آن ها از یکدیگر استفاده کرد که از 
آن جمله می توان به ظرفیت های سینمایی، 
نمایشی،  هنرهای  تجسمی،  هنرهای 
کرد. اشاره   ... و  رسانه  کتاب،  موسیقی، 

صالحی گفت: سینمای ایران دارای نیروهای 
خالق و جوانی است که آینده درخشانی را 
برای آن رقم می زند. در حال حاضر نیز در 
بین المللی سینما  برگزاری جشنواره  حال 

حقیقت هستیم که فیلم های مستند قابل 
توجهی در آن به نمایش درآمده است.وی 
با اشاره به استعدادها و ظرفیت های هنری 
کشورمان در حوزه های موسیقی، هنرهای 
تجسمی و نمایشی و ... افزود: تعامل در این 
زمینه نیز می تواند خط ارتباطی خوبی برای 
گسترش تعامالت و روابط فرهنگی و هنری 
دو کشور باشد. ایران دارای هنر موسیقی 
ملی، اقوام و نواحی است که جذابیت های 
المللی  بین  روابط  گسترش  برای  زیادی 

فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دارد.عضو 
همزمان  رو  پیش  ماه های  در  داد:  ادامه 
انقالب  پیروزی  سالگرد  جشن های  با 
موسیقی،  فیلم،  جشنواره های  اسالمی، 
تجسمی، نمایشی و ... فجر در ایران برگزار 
می شود که از حضور کشور آلمان در این 
گفت:  می کنیم.وی  استقبال  جشنواره ها 
دو  رسانه  اصحاب  میان  تعامل  و  گفتگو 
کشور نیز در شناخت بیش از پیش دو ملت 
تاثیرگذار است. نمایشگاه بین المللی کتاب 
نمایشگاه های  بزرگترین  از  یکی  تهران 
کتاب در منطقه و جهان محسوب می شود 
که ناشران و مولفان دو کشور می توانند در 
آن به گسترش مبادالت فرهنگی و هنری 
کتاب  نمایشگاه  در  ایران  بپردازند. حضور 
بیشتر  تعامل  برای  فرصتی  فرانکفورت 
بین  نمایشگاه  در  آلمان  از حضور  و  بوده 
المللی کتاب تهران نیز استقبال می کنیم.

صالحی با اشاره به برگزاری جایزه جهانی 
این جایزه  ادامه داد:  ایران  کتاب سال در 
یکی از اقداماتی است که در آن به بهترین 
کتاب هایی که در حوزه اسالم شناسی به 
زبان های دیگر منتشر شده است از سوی 

رییس جمهور ایران اعطا می شود.

در دیدار با سفیر آلمان در تهران مطرح شد؛

صالحی: از حضور آلمان در نمایشگاه کتاب تهران استقبال می کنيم

اسامی یازده فیلم منتخب هیات  انتخاب سینمای 
مستند سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اعالم 

شد.
بازبینی  از  پس  امسال  زمان  پیام  گزارش  به 
یازده فیلم زیر توسط هیات انتخاب بخش سودای 
اضافه  بخش  این  به  فیلم  دو  حداقل  سیمرغ، 
خواهد شد و بر اساس آیین نامه جشنواره امسال، 
دست اندرکاران این فیلم ها در رشته های مختلف 

مورد قضاوت داوران قرار خواهند گرفت.
اسامی یازده فیلم منتخب هیات انتخاب مستند 
از  )متشکل  فجر  فیلم  و ششمین جشنواره  سی 

محمد آفریده، حبیب احمدزاده و فرهاد مهران فر( 
به شرح زیر است:

1- »آبی به رنگ آسمان« به کارگردانی امیر رفیعی 
و تهیه  کنندگی امیر رفیعی، علی فتح اهلل زاده

۲- »بانو قدس ایران« به کارگردانی مصطفی رزاق 
کریمی و تهیه  کنندگی مؤسسه فرهنگی عروج

۳- »ترور سرچشمه« به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان و تهیه  کنندگی مجید رجبی معمار

آزاده  کارگردانی  به  فریده«  جستجوی  »در   -۴

آزاده  کنندگی  تهیه   و  عطایی  کوروش  موسوی، 
موسوی، کوروش عطایی

فتح اهلل  کارگردانی  به  انقراض«  گرداب  »در   -۵
امیری و تهیه  کنندگی باقر نظامی، فتح اهلل امیری

۶- »رزم آرا، یک دوسیه ی مسکوت« به کارگردانی 
سیداحسان عمادی و تهیه  کنندگی حسام اسالمی

۷- »زنانی با گوشواره های باروتی« به کارگردانی 
رضا فرهمند و تهیه  کنندگی مرتضی شعبانی

مهراد،  عطا  کارگردانی  به  باد«  به  رو  »فریاد   -۸

مهراد،  عطا  کنندگی  تهیه   و  جمالی  سیاوش 
سیاوش جمالی

9- »ملوانان تنها به دریا نمی روند« به کارگردانی 
اهلل کرم  کنندگی  تهیه   و  رضایی زاده  اهلل کرم 
و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  رضایی زاده، 

تجربی
1۰- »موج نو« به کارگردانی احمد طالبی نژاد و 
تهیه  کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی، احمد طالبی نژاد

سودابه  کارگردانی  به  شاپور«  انتیوک  »وه   -11
مجاوری و تهیه  کنندگی سودابه مجاوری، مرکز 

سیمای خوزستان
در یادداشت ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر آمده است: »سینمای مستند، 
سینمایی ریشه دار و آگاهی بخش است که توانایی 
در برگرفتن سطوح مختلف جامعه را دارد. از این 
رو، حضور مستندهای شاخص و منتخب را در سی 

و ششمین جشنواره فیلم فجر ارج می نهیم.

اعالم اسامی 11 فيلم 
منتخب هيات
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