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از سال  ماه  علی رغم گذشت حدود هشت  گروه صنعت، تجارت: 
تولیدی  واحدهای  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۵۸۰ تنها   ۱۳۹۶
صادرات گرا تعلق گرفته که این رقم معادل ۱۲.۶ کل تسهیالت ۴۶۰۰ 

میلیارد تومانی در سال جاری است.
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  طرح رونق تولید صادرات گرا 

در بن بست تسهیالت  
به گزارش زمان، مهلت چند روزه فدراسیون فوتبال به تیم های استقالل، 
پرسپولیس، تراکتورسازی و نفت تهران برای ارائه مدارک و مستندات و حل 
مشکالت مالی این تیم ها به منظور صدور مجوز حرفه ای این باشگاه ها که 

قصد حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارند، روبه پایان است.

به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- حمید بورد مدیر شرکت نفتی فالت 
قاره اظهار کرد: امکان تأمین بیش از 7۰ درصد از نیاز صنایع باالدستی در 
داخل کشور وجود دارد و تحقق این امر نیازمند تالش تولیدکنندگان در 

راستای ارتقا کیفیت و حمایت و نترس بودن مدیران ذیربط دارد. 
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 حذف نفت از آسیا 

و استقالل در لبه تیغ

توانایی ایران در تأمین 

تجهیزات باالدستی صنعت نفت
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سرمقاله

انقضاء سیاست های حمایتی 
صنایع کوچک و متوسط

یادداشت
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حضور کمرنگ نشریات 
ورزشی در نمایشگاه مطبوعات

 زندگي پنج قبیله معروف
 در دهکده لسدي

 لبنان، هدف
 ماجراجویی جدید 

بی تردید الزم است امروز که اقتصاد ایران 
شده،  مواجه  پی  در  پی  های  چالش  با 
با شیوه  ارتباط  سیاست های گذشته در 
حمایت از صنایع کوچک و متوسط مورد 
بازنگری قرار بگیرد تا شاید به این شکل 
بخشی از معضالت مالی، مالیاتی، بانکی، 
مدیریتی، مسائل سخت افزاری و نرم افزاری 
که سد فعالیت این بنگاه ها شده، کاهش 
یافته و با رونق آن ها، زنجیره تولید تحریک   
شود و چرخ های اقتصاد با هزینه کمتری به 

حرکت در   آید.
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11 محمد حسین برخوردار

روحانی خواستار شناسایی و مجازات 
عامالن ترور مرزبانان ناجا شد

اخیر نیه  بیا به  ن  تهرا کنش   وا
ن یرا ا علیه  یمن  ئتالف  ا  
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مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه 
سه  مسکن،  متقاضیان  به  کمک  منظور  به 
پیشنهاد را در قالب کاهش نرخ سود، افزایش 
توسط  اوراق  انتشار  مسکن،  تسهیالت  مدت 
و  جهانی  بازارهای  در  ملی  توسعه  صندوق 
خرید اوراق MBS بانک مسکن توسط سایر 

بانک ها ارایه کرده است.
رحیمی-  زمان،کاوه  گزارش  به 
منظور  به  کرد:  اظهار  تبریزی  عبده  حسین 
از  پیشنهاداتی  مسکن،  متقاضیان  به  کمک 
طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارایه شده و 
بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصالحاتی در 
سه زمینه انجام دهد. یکی از این اصالحات، 
تسهیالت صندوق  بازپرداخت  مدت  افزایش 
سال،   ۱۵ به   ۱۲ از  یکم  مسکن  پس انداز 
کاهش نرخ سود از ۹.۵  به 7 درصد و کاهش 
است.وی  ماه  به ۴  از ۶  مدت سپرده گذاری 
دادم  پیشنهاد  بنده  که  دوم  مسیر  افزود:  
خود  ترازنامه  از  مسکن  بانک  که  است  این 
به اتکای تسهیالت اعطایی حدود ۵ میلیارد 
اوراق منتشر کند.  امروز  نرخ  به قیمت  دالر 
و  بخرد  ملی  توسعه  صندوق  را  اوراق  این 
مساله  این جا  در  فروش  رساند.  به  دنیا  در 
پوشش ارز مطرح می شود که بانک مرکزی 
باید این پوشش را انجام دهد؛ یعنی امروز ارز 
به قیمت روز ریال  از صندوق می گیرد و  را 
می دهد و در سررسید هم اگر قیمت روز ارز 
از اصل و سود اوراق بیشتر شد، تفاوت نرخ را 
بانک مرکزی با هدف کمک به بخش مسکن 
اقشار ضعیف و متوسط پوشش  به  و کمک 
که  سوم  پیشنهاد  تبریزی،  می دهد.عبده 
و شهرسازی  راه  وزیر  آخوندی  دکتر  توسط 
و دکتر بت شکن مطرح شده را خرید اوراق 
MBS بانک مسکن توسط سایر بانک های 
خرید  سوم  موضوع  گفت:  و  دانست  داخلی 
اوراق MBS بانک مسکن توسط بانک های 
است  قانونی  ذخیره  سپرده  محل  از  داخلی 
که هم اکنون نرخ آن صفر است. بدین ترتیب 
پیشنهاد می شود بانک ها اوراق MBS  بانک 
هدف  و  بخرند؛  درصد   ۲ سود  با  را  مسکن 
بانک مرکزی از این اقدام کمک به مردم برای 

تأمین مسکن حداقلی و پرداخت وام های خرد 
مقیاس است. بانک مرکزی نباید نگران باشد 
که امتیاز بزرگی می دهد که باعث تورم خواهد 
شد، بلکه باید با این دید نگاه کند که دارد به 
متقاضیان واقعی بخش مسکن کمک می کند. 
البته بانک مرکزی ممکن است نگران مسائل 
تورمی آن باشد که راهکار اول این است که 
هم  خارجی  فاینانس  کند.  کنترل  را  حجم 
نرخ  اگر  کرد  خواهد  کمک  مساله  این  به 
ارز پوشش داده شود.مشاور مالی وزیر راه و 
شهرسازی هم چنین به استقبال باال از صندوق 
پس انداز مسکن یکم طی ماه های اخیر اشاره 
افزایش استقبال نگرانی هایی  و تصریح کرد: 
را مبنی بر خودکفایی صندوق ایجاد کرده و 
این سوال طرح شده که اگر استقبال باز هم 
به  اتکا  با  می تواند  صندوق  آیا  شود،  بیشتر 
منابع خود به متقاضیان وام بدهد یا خیر. از 
 این رو، مدیر بانک مسکن به دنبال ترمیم منابع

 صندوق است. به نقل از ایسنا، در این راستا، 
وزیر راه و شهرسازی چند پیشنهاد به آقای 
سیف داده اند. یکی اینکه دوره استمهال خط 
اعتباری مسکن از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یابد.

این که صندوق  دوم  پیشنهاد  داد:  ادامه  وی 
صندوق،  این  تقویت  جهت  در  ملی  توسعه 
مقداری در آن سرمایه گذاری کند. به اعتقاد 
من صندوق توسعه ملی می تواند وام های بانک 
مسکن را به دنیا بفروشد، مشروط بر آن که 
مساله پوشش نرخ ارز را حل کنیم. اگر اوراق 
بهادار به پشتوانه رهنی بانک مسکن منتشر 
شود، صندوق توسعه ملی می تواند این اوراق 
را در دنیا بفروشد. فقط مساله این است که 
موضوع ریال و دالر را درست حل کنیم.عبده 
که  زمانی  است  ممکن  کرد:  تاکید  تبریزی 
را پس  دالر  ملی می خواهد  توسعه  صندوق 
بگیرد نرخ دالر جهش کرده باشد، لذا بانک 
مرکزی چون می خواهد به مسکن کمک کند 
باید به همان نرخی که دالر را دریافت کرده، 
ارزی  اوراق  خریداری  به  هم  نرخ  همان  به 
با  و  دارد  وجود  امکان  این  کند.  بازپرداخت 
توجه به این که فرایند تدریجی و طوالنی مدت 

است، به تورم فشار وارد نمی شود.

 سه سناریوی جدید دولت
 برای متقاضیان مسکن

دالیل حذف بانک ها از چرخه صدور واحدهای سرمایه گذاری
 عضو هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: گســتردگی 
حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانک ها و نظارت غیر مستقیم سازمان 
بر آن شــعب، از دالیل اصلی صدور و ابطــال الکترونیکی واحدهای 

سرمایه گذاری بود.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان بورس و اوراق بهادار، علی سعیدی گفت: 
گستردگی حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانک ها و نظارت غیر مستقیم 

سازمان بر آن شعب، از دالیل اصلی اجرای این برنامه بود.
وی با بیان اینکه در گذشته برخی از مدیران صندوق های سرمایه گذاری 
کــه بیش از نیمی از دارایی های تحت مدیریــت کل صندوق ها را اداره 
می کنند، زیرســاخت های الکترونیکی جهت صــدور و ابطال، بدون نیاز 

به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شــعب بانک را فراهم کردند، 
افزود: این امر باعث تســهیل در صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و 
امکان نظارت مناســب تر برای سازمان بر عملکرد مدیران را فراهم نموده 
است.معاون رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: در حال حاضر بیش 
از ۵۰ درصد تعداد صدور و ابطال توســط مدیران صندوق های ســرمایه 
گذاری صورت می گیرد که از طریق زیرساخت الکترونیکی تهیه شده برای 
این منظور انجام می شود.وی ادامه داد: مشتریان این صندوق ها نیازی به 
حضور در شــعب بانک و یا مراجعه حضوری به مدیر را ندارند و دریافت و 
پرداخت از طریق زیرساخت الکترونیکی ایجاد شده توسط مدیران سرمایه 
گذاری صورت می گیرد.معاون رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکید 

کرد: پیش بینی سازمان این است که الباقی مدیران صندوق های سرمایه 
گذاری نیز از این زیرساخت الکترونیکی استفاده کنند.سعیدی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر امکان ابطال واحدهای ســرمایه گذاری توسط شعب 
بانک میســر اســت، گفت: این امر در جهت تسهیل شــرایط برای ابطال 
واحدهای ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران که از طریق شعب بانک 
صورت گرفته در نظر گرفته شــده است.عضو هیات مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار تصریح کرد: با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام می شود، 
در صورت ایجاد مکانیزم نظارتی مناسب، صدور و ابطال از طریق بانک ها 
و شعب منتخب آنها که زیرساخت الکترونیکی الزم را برای صدور و ابطال 

فراهم و توسط بانک مربوطه معرفی شده اند، امکان پذیر خواهد شد.

 تداوم مسیر
 اصالح نظام پولی ایران

قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزایش نرخ ســود ســپرده ها، هزینه فرصت 
نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل کمتری برای نگهداری پول دارند.

بــه گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، اکبر کمیجانی در دهمین همایش 
دو ســاالنه اقتصاد اسالمی؛ اشتغال و ســرمایه گذاری در اقتصاد اسالمی و 
اقتصــاد ایران، به تبیین نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و اشــتغال 
پرداخت و گفت: ثبات بخشــی به اقتصاد بــا تأکید بر کاهش تدریجی نرخ 
تورم به ســطوح یک رقمی و تداوم آن، رویکرد کلی سیاســت های بانک 
مرکزی بوده که در بخش سیاست پولی که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، 
تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روش های غیردستوری 

در تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی در بخش سیاســت نظارتی؛ انتظام بخشــی به بازار 
پول و گســترش چتر نظارتی بانک مرکزی، در بخش سیاست  ارزی؛ ثبات 
بخشــی به بازار ارز و زمینه سازی برای یکسان ســازی نرخ ارز و در بخش 

سیاست اعتباری؛ هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی، تامین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیــدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها به عنوان 

اولویت های بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است.
وی جهت گیری اصلی سیاســت های اعتباری سیستم بانکی در سال های 
اخیر به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل را عمدتاً بر حفظ 
اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد معرفی و عنوان کرد: 
این امر از مســیر جهت دهی تســهیالت به تأمین مالی سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی انجام شده است. همچنین شبکه بانکی از طریق تسهیل 
دسترســی به تسهیالت جدید بانکی توسط بنگاه های بزرگ تولیدی که به 
دالیلی خارج از اراده خود، از جمله تشدید تحریم های ناعادالنه در سال های 
۱۳۹۰- ۱۳۹۲، در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی دچار مشکل شده 
بودند، به یاری تولید آمد. همچنین طی این سال ها تأمین مالی بنگاه های 
کوچک و متوسط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ 
و سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.کمیجانی، اعطای تسهیالت خرید 
و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی 
محصوالت کشــاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاه هایی که تولیدات آن ها 
امکان صادرات دارند را از دیگر اقداماتی خواند که توســط نظام بانکی برای 

حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شده است.
وی تامیــن مالی خرد اقتصاد با هــدف تحریک تقاضای مصرفی را از دیگر 

اهداف بانک مرکزی در حوزه اعتبــاری خواند و افزود: اجرای طرح تنزیل 
اسناد تجاری فروش اقساطی خودرو از طریق شبکه بانکی، تامین مالی طرح 
فروش اقســاطی کاالهای مصرفی بادوام تولید داخل، ابالغ دســتور العمل 
صدور کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی و اجرای طرح های ضربتی اعطای 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ از جمله این 
اقدامات بوده است.کمیجانی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت 
از تولید ملی و بهبود فضای کســب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک 
مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت 
عرضــه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی بــه بازار، تخصیص ارز به 
تقاضاهــای واقعی، ممنوعیت مبادالت فردایــی ارز ، ابالغ مقررات ناظر بر 
عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی ســامانه سنا و اعالم نرخ ارز مورد عمل 
صرافی ها جهت مبادالت نقدی و ابالغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید 
و فروش ارز به نرخ آزاد توســط بانک ها را انجام داده است.قائم مقام بانک 
مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان سازی 
نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای 
کامل یکسان سازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ 
ارز بازار آزاد از ۱۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۶.۲ درصد طی هفت ماهه 

اول سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.
ادامه در صفحه۳

1

کاهش نرخ سود، افزایش مدت تسهیالت و انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی 

سه سناریوی دولت برای متقاضیان مسکن
به گزارش زمان،کاوه رحیمی- حسین عبده تبریزی اظهار کرد: به منظور کمک به متقاضیان مسکن، پیشنهاداتی از طرف وزارتخانه به بانک مرکزی ارایه شده و بانک مسکن نیز نامه نوشته تا اصالحاتی در سه 
زمینه انجام دهد. یکی از این اصالحات، افزایش مدت بازپرداخت تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال، کاهش نرخ سود از ۹.۵  به 7 درصد و کاهش مدت سپرده گذاری از ۶ به ۴ ماه است.

وی افزود:  مسیر دوم که بنده پیشنهاد دادم این است که بانک مسکن از ترازنامه خود به اتکای تسهیالت اعطایی حدود ۵ میلیارد دالر به قیمت نرخ امروز اوراق منتشر کند. 

5

70 درصد داروی مصرفی در داخل تولید می شود

  افزایش قیمت دارو 

متناسب با میزان تورم

هومن ناظمی

مهدی عبدی

محمدرضا عرفانیان
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روحانی خواستار شناسایی و مجازات 
عامالن ترور مرزبانان ناجا شد

رییس  جمهوری در پیامی ضمن تسلیت شهادت 
مظلومانه هشت تن از مرزبانان نیروی انتظامی از 
مســئوالن اطالعاتی و امنیتی خواست در اسرع 
وقت و با پیگیــری و اقدامات قاطع، عامالن این 
جنایــت دردناک را شناســایی و مجازات کنند.

بــه گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، متن پیام حجت االســالم و 

المسلمین حسن روحانی به این شرح است:
در آســتانه اربعین حسینی، شــهادت مظلومانه 
هشــت تن از مرزبانان غیور نیــروی انتظامی در 
منطقه مرزی چالدران به دســت اشــرار کوردل 
و ایادی ترور و خشــونت، باعث تألم خاطر ملت 
بزرگ ایران شــد.اینجانب ضمن تسلیت شهادت 
ایــن عزیزان از مســئوالن اطالعاتــی و امنیتی 
می خواهم در اســرع وقت و با پیگیری و اقدامات 
قاطع، عامالن این جنایت دردناک را شناســایی 
و مجــازات کنند.از درگاه خداونــد متعال برای 
این شــهدای گرانقدر علو درجات و همجواری با 
شــهدای کربال و برای خانواده های محترم آنان 
صبر و اجر مســألت دارم.ماموران مرزبانی عصر 
جمعه – ۱۲ آبان - پس از اتمام ماموریت مرزی 
و هنگام بازگشت به گروهان در نزدیکی روستای 
'دوشــان تپه'، واقع در ۱۵ کیلومتری نوار مرزی 
در کمین تروریســت ها گرفتار شــدند و در این 
درگیری هشت نفر از مرزبانان به شهادت رسیدند 
که ســه نفر از آنان نیروی کادر و پنج نفر دیگر 

سرباز وظیفه بودند.

 دیدار فرمانده ارتش پاکستان
 با ظریف

ژنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکســتان با 
محمــد جواد ظریف وزیر امــور خارجه جمهوری 

اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ژنرال قمر جاوید 
باجوا فرمانده ارتش پاکســتان که برای انجام یک 
دیدار رســمی به تهران سفر کرده است، دیروز در 
محل وزارت امورخارجه با محمد جواد ظریف وزیر 
امورخارجه کشــورمان دیــدار و گفت وگو کرد.در 
این مالقات طرفین در خصوص طیف وســیعی از 
همکاری ها در زمینه های مختلف به ویژه سیاسی، 
اقتصادی، امنیتی، تامیــن امنیت مرزها، مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افراط گرایی گفت وگو 
و تبادل نظر کردند.آمادگی جمهوری اسالمی ایران 
برای صــادرات برق و گاز به پاکســتان، تاکید بر 
اتحاد جهان اسالم و ضرورت هوشیاری کشورهای 
اسالمی برای خنثی کردن نقشه های ایجاد تفرقه 
میان کشــورهای اسالمی و  نیز موضوعات منطقه 
ای و بیــن المللی از دیگــر محورهای گفت وگوی 

ژنرال قمر جاوید و ظریف بود.

بررسی آخرین تحوالت منطقه در 
گفت وگوی وزرای دفاع ایران و عراق

وزیر دفاع جمهوری اســالمی ایــران در گفت و 
گوی تلفنی با وزیــر دفاع عراق آخرین تحوالت 
منطقه ای و بین المللی را بررسی و بر همکاری 
و تالش بیشــتر برای نابودی کامل تروریست ها 

تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر سرتیپ امیر 
حاتمی در این گفت و گو، آزادســازی شهر القائم 
عراق و پیروزی های اخیر میدانی را به وزیر دفاع و 
ملت عراق تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد :به 
زودی امنیت در سراســر کشور عراق برقرار شود.

وی بــا بیان اینکه کاری کــه ارتش و مردم عراق 
انجام دادند در تاریخ مبارزات منطقه ثبت و ضبط 
خواهد شــد، افزود: آمادگی خــود را برای کمک 
به بازســازی عراق با بهره گیری از تمام ظرفیت 
ها اعالم می کنیم و شــرایط الزم برای همکاری 
براســاس تفاهمنامه ای که در سفر جنابعالی به 
تهران امضا شد، کامال مهیاست.حاتمی با اشاره به 
فرارسیدن ایام اربعین حسینی، از تالش وافر وزیر 
دفاع و همه فرماندهان عراقی برای برقراری امنیت 
مراسم اربعین حسینی )ع( تشکر و قدردانی کرد.

وزیر دفاع عراق نیز در این گفت و گوی تلفنی با 
تبریک انتصــاب امیر حاتمی به عنوان وزیر دفاع 
جمهوری اســالمی ایران اظهار امیدواری کرد :در 
این دوره شاهد توسعه همکاری های دفاعی بین 
دو کشــور ایران و عراق باشیم.سرلشــکر عرفان 
محمود الحیالی پیروزی ارتش عراق بر تروریست 
های تکفیری را پیــروزی همه ملت های منطقه 
دانســت و تصریح کرد: این گروه های تروریستی 
موجب بــی ثباتی و ناامنی در منطقه شــدند و 
امیدواریم در آینده شــاهد ریشــه کن شدن این 
تروریست ها به طور کامل باشیم.وی اظهار داشت: 
حمایت ها و پشــتیبانی های بی دریغ جمهوری 
اسالمی ایران در برقراری امنیت و ثبات در عراق 

و منطقه را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد.

خبر

کالم  نور
لبنان هدف ماجراجویی جدید 

*محمدرضا عرفانیان

ســعد حریری پس از ســفر به عربســتان در اقدامی غیرمنتظره از 
سمت نخســت وزیری لبنان کناره گیری کرد . این رفتار غیرعادی 
وی ابهامات فراوانی نه فقط برای مقامات سیاســی لبنان بلکه برای 
بســیاری از ناظران سیاسی منطقه ایجاد کرد.سعد حریری در متن 
استعفای خود در حالی حزب اهلل و ایران را هدف حمالت لفظی خود 
قرارداده بود که سال گذشته با حمایت حزب اهلل توانست بر مستند 
نخست وزیری لبنان تکیه زند و چند روز پیش نیز در دیدار با هیات 
ایرانی از حمایت های تهران ابراز خرســندی کرد.این رفتار حریری 
آنچنان غیر متعارف بود که رییس جمهوری لبنان با ابراز شــگفتی 
اعالم کرد منتظر بازگشــت حریری و شنیدن دالیل این استفعا از 
زبان خود اوست . براین اساس به نظر می رسد کناره گیری حریری 
از نخســت وزیری لبنان از درون سناریوی نه چندان ساده برخاسته 
باشد که با گفته های وی فاصله زیادی دارد.پیروزی های اخیر جبهه 
مقاومت و نیروهای مردمی سوریه در جنگ با تروریست های داعش 
عالوه بر اینکه موجب بقای نظام سیاسی سوریه و تمامیت ارضی این 
کشــور شد، به گونه ای آشــکار قدرت جبهه مقاومت و حزب اهلل را 
در رویارویی با تحریکات خارجی و نیروهای فرامنطقه ای به نمایش 
گذاشــت.این نمایش قدرت برای تل آویو ، قدرتهای فرامنطقه ای و 
برخی کشورهای منطقه قابل هضم نبود. ازاین روی تالش می کنند 
بویــژه حزب اهلل را از مواضع مختلف هدف حمالت خود قرار دهند.

رسانه های غربی و برخی رسانه های وابسته منطقه چندی است که 
از احتمال وقوع جنگ بین حزب اهلل و رژیم صهیونیستی سخن می 

گویند، ولی این سخنان نوعی نعل وارونه است. 
اندیشــکده 'امریکن اینترپراز' در مقاله مبسوطی در خصوص توانایی 
نظامی حزب اهلل نوشــت، این گروه شبه نظامی صدها هزار راکت و 
موشک در اختیار دارد و بوســیله صدها موشک بالستیک خود می 
تواند عالوه بر تل آویو ، نقاط مهم و استراتژیک را در عمق سرزمین 
های اشغالی هدف قرار دهد. بنابراعالم اندیشکده امریکن اینترپرایز ، 
اسراییل از زمان جنگ سال ۱۹7۳ هیچگاه با چنین تهدیدی روبرو 
نبوده است.ازســوی دیگر 'موسسه واشــنگتن' نیز که یکی از ارکان 
اصلی و با نفوذ البی رژیم صهیونیســتی در آمریکا محسوب می شود 
از توان نظامی و قدرت عملیاتی چشمگیر حزب اهلل در برابر اسراییل 
ســخن گفت.براین اســاس بعید به نظر می رسد که مقامات تل آیو 
درشــرایط کنونی حاضر باشند خطرات چنین جنگ مستقیمی را با 
حزب اهلل به جان بخرند. ایجــاد جنگ داخلی در لبنان و قرار دادن 
حزب اهلل درکانون این بحران شــاید سناریوی ساده تری برای محور 
تل آویو - واشنگتن - ریاض در رویارویی با این گروه باشد.عربستان 
سعودی مدتها است که به کمک هم پیمانانش تالش می کند حزب 
اهلل را عامل اصلی بحران های سیاســی لبنان معرفی کند . ازســوی 
دیگر تکاپو برای قرار دادن حزب اهلل در فهرست گروههای تروریستی 
روی دیگر تالشــهای تل آویو – واشنتگتن و ریاض در مقابله با این 
گروه اســت.همانگونه که عبدالباری عطوان، ســردبیر روزنامه الرأی 
الیوم در تحلیلی نوشــت : 'اســتعفای حریری در راستای نقشه راه 
عربستانی - آمریکایی است که تا حزب اهلل را به عنوان شاخه نظامی 
و قوی نزدیک به ایران هدف قرار  دهد. براســاس این سناریو درگیر 
شــدن حزب اهلل در یک جنگ داخلی و یا حداقل گرفتار شــدن در 
یک بحران سیاســی گســترده می تواند این گروه را از نقش آفرینی 
جــدی در جبهه مقاومت بازدارد و بویــژه ازتهدیدات این گروه علیه 
رژیم صهیونیســتی بکاهد. با این وجود باید اذعان داشت که از نظر 
مردم لبنان حزب اهلل فقط یک گروه شــبه نظامی نیست . حزب اهلل 
بــا باورهای مردم لبنان درآمیخته و آنان این گروه را ضامن و حافظ 

ثبات کشور خود می دانند.

رشد 11 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 95

 شاخص های اقتصادی فراتر از پیش بینی
 حاصل شد

-شاخص های اقتصادی حاصل شده در سال ۹۵ فراتر از پیش بینی بود 
به طوری که در اکثر این شاخص ها رقم بدست آمده فراتر بوده است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا،بر اساس گزارش فصلی اقتصاد ایران برای 
بهار سال ۱۳۹۶ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است،متوسط 
رشد ساالنه محصول ناخالص داخلی هشت درصد پیش بینی شده بود 
که در ســال ۹۵ به ۱۱درصد رسید.متوسط نرخ تورم پیش بینی شده 
برای ســال های برنامه ۸.۸درصد اســت.این شاخص در سال ۹۵ رقم 
۶.۹درصد را نشــان می دهد.نرخ بیکاری متفاوت از شاخص های دیگر 
اســت به طوری که برای نرخ بیکاری متوســط ۱۰.۳ درصد در طول 
برنامه پیش بینی شده بود اما این شاخص در سال ۹۵ رقم ۱۲.۴درصد 

را نشان می دهد.
پیش بینی ضریب جینی برای ســال آخر برنامه ششــم توسعه ۰.۳۴ 
است.این شاخص در سال ۹۵ به ۰.۳۹ رسید.نسبت مالیات به محصول 
ناخالص داخلی در ســال ۱۳۹۵ رقم ۲۵.۳ درصد پیش بینی شده بود.

این شــاخص در ســال ۱۳۹۵ رقم ۲۶.۱ را نشــان می دهد.همچنین 
برای نســبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در ســال ۹۵ رقم 
۳۵.۳درصد پیش بینی شــده بود.این شاخص در سال ۹۵ رقم ۳۵.۹ 
را نشــان می دهد.تردیدی نیست همه این شاخص ها در سایه انضباط 
مالی که از سوی دولت یازدهم اتخاذ شده بود حاصل شده است.کاهش 
نرخ بیکاری مســتلزم سرمایه گذاری است و این در حالی است که در 
ســال های اخیر با خیل انبوه جمعیتی مواجه بودیم که در سال های 
گذشــته به دلیل ناامیدی از بازار کار کشــور رهسپار دانشگاهها شده 
بودند.»علی طیب نیا« وزیر اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم در همان 
روزهای شــروع دولت تدبیر و امید پیش بینــی کرده بود که بازار کار 
کشــور بزودی با خیل جمعیت فارغ التحصیل از دانشــگاههای کشور 
مواجه خواهد شد.تعداد جمعیت فعال)جمعیت شاغال و بیکار( در سال 
۹۲ در کشور ۲۳میلیون و ۸۲۴هزار و ۵۵۱ نفر بود که در بهار سال ۹۶ 
به ۲۶میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۵۰نفر افزایش یافته است.تردیدی نیست 
برخی از شــاخص های اقتصادی در کشور بهبود یافته است اما اقتصاد 
ایران هنوز با چالش های بیشــماری مواجه اســت.همه این چالش ها 
سبب شده است که در جدیدترین گزارش بانک بین المللی بازسازی و 
توسعه در مورد سهولت کسب وکار در کشورهای عضو بانک جهانی،رتبه 
کسب و کار در ایران که در گزارش سال گذشته با کسب ۵۶.۲۲ امتیاز 
در رتبه ۱۲۰ جهان قرار گرفتــه بود، در گزارش جدید به رغم افزایش 
اندک امتیاز ایران و رسیدن آن به ۵۶.۴۸، با چهار پله سقوط در رتبه، 
در جایگاه ۱۲۴ جهان قرار گرفته است؛ رتبه ای که نازلترین رتبه ایران 
در سه سال اخیر به شمار می رود.تعامل سازنده با دنیا، توجه به تولید و 
صادرات،رونق صنعت گردشگری،حمایت از طرح های اشتغالزا و مهمتر 
از همه آشــتی با طبیعت برای حفظ محیط زیســت می تواند بهبود 
شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشته باشد.تمامی رشد 
اقتصادی،کاهش نرخ تورم،تثبیت قیمت نسبی ارز،بهبود شرایط کسب 
و کار را زمانی مردم حس می کنند که این تغییرات را در شرایط عینی 

زندگی خود حس کنند.

یادداشت

معــاون اول رییــس جمهوری بــر ضرورت 
توســعه علم و فناوری در کشــور و نیز لزوم 
دستیابی به دانش و فناوری های جدید تاکید 
کرد و گفت: جهت گیری اصلی نظام توسعه 

علم و فناوری است.
بــه گزارش زمان بــه نقل از پایــگاه اطالع 
رســانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق 
جهانگیری دیروز در جلســه شــورای ملی 
ایمنی زیســتی به گزارش نماینده سازمان 
حفاظت محیط زیست در خصوص فضاسازی 
های رسانه ای علیه مهندسی ژنتیک و علم 
بیوتکنولوژی اشــاره کرد و افزود: فناوری و 
دانشــی با این درجه از اهمیت نباید قربانی 
دعواهای سیاسی شود و امنیت روانی جامعه 
به هــم بخــورد.وی با تاکید بــر ضرورت و 
اجتناب ناپذیر بودن توســعه علم و فناوری 
در کشــور و نیز لزوم دســتیابی به دانش و 
فناوری های جدید، خاطرنشــان کرد: جهت 
گیری اصلی نظام توسعه علم و فناوری است 
و یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی 

نیز دانش بنیان کردن اقتصاد کشور است. 
وی همچنیــن با یــادآوری دســتاوردها و 
پیشــرفت های کشــور در زمینه فناوری ها 
و تولیدات دارویی، بر لزوم توســعه علمی و 
دســتیابی به فناوری هــای جدید در حوزه 
کشاورزی با رعایت حساسیت ها تاکید کرد.

معــاون اول رییس جمهوری افزود: دســت 
انــدرکاران علــم بیوتکنولوژی و مهندســی 

ژنتیک نباید بخاطر برخی فشارهای سیاسی 
و ســخنان منتقدین، فعالیت خود را متوقف 
کنند بلکه باید شــجاعانه و به دور از مسائل 
سیاسی، با استدالل منطقی و از موضع علمی، 
تردیدها و نگرانی هــای مخالفین را برطرف 

سازند و به جامعه آرامش خاطر بدهند.
جهانگیری تصریح کرد: کســانی که به دلیل 
اطالعات نادرست و غیر کارشناسانه با موضوع 
مهندسی ژنتیک و علم بیوتکنولوژی مخالفت 
داشته و دچار تردید هستند، اگر با استدالل 
های علمی و منطقی از ســوی صاحبنظران 
ایــن علم متقاعد شــوند و نگرانی های آنها 
در این خصوص رفع شــود، قطعاً به توسعه 

این علم کمک خواهند کرد.وی همچنین به 
گزارش ارائه شــده در خصوص عدم اجرای 
برخی مصوبات پیشــین شورای ملی ایمنی 
زیستی،  اشاره کرد و یادآور شد: به دلیل عدم 
پیگیری و اجرای برخی مصوبات، شاهد وقفه 
و تاخیر در پیشــرفت کارها هستیم که الزم 
است رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
با حساسیت جدی این موضوع را دنبال کند 
تا عقب ماندگی های گذشــته جبران شود.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در 
این جلســه با بیان این که تاکنون در زمینه 
بیوتکنولوژی و تولیــد محصوالت تراریخته 
فرصت ســوزی شده، گفت: متاسفانه در این 

زمینه فضاسازی سیاسی شده در صورتی که 
مهندســی ژنتیک یک موضوع کاماًل علمی 
است که بســیاری از کشــورهای جهان از 

دستاوردهای آن بهره مند شده اند.
در این نشســت که وزیر علــوم،  تحقیقات و 
فنــاوری و رییس ســازمان حفاظت محیط 
زیست نیز حضور داشــتند گزارشی از علل 
عدم اجــرای برخی مصوبات شــورای ملی 
ایمنی زیستی نظیر عدم ابالغ لغو آیین نامه 
اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی و عدم ارائه 
گزارش پروژه توانمند سازی ایمنی زیستی از 
سوی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست 
ارائه شد.دستورالعمل اجرایی ایمنی زیستی 
دستگاه های اجرایی نیز از دیگر موضوعاتی 
بود که در این جلســه مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و مقرر شــد دســتورالعمل کلیه 
دستگاه های اجرایی به منظور هماهنگی در 
کمیســیون هماهنگی مطرح و مبنای عمل 
قرار گیرد و گزارش آن در جلســه آتی ارائه 
گردد.در این جلسه گزارشی نیز از هشتمین 
اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیســتی 
)کارتاهنا( ارائه که در این گزارش به ســابقه 
حضــور جمهوری اســالمی ایــران در ادوار 
مختلف پرداخته شــد و دســتاوردهای این 
اجالس نظیر عضویت ایران در شورای حکام، 
عدم تصویب ممنوعیت ویرایش ژنومی و عدم 
تصویب آیین نامه بازدارنــده آنالیز احتمال 

خطر، مورد بررسی قرار گرفت.

جهانگیری: علم مهندسی ژنتیک نباید قربانی دعواهای سیاسی شود

تاکید برضرورت توسعه علمی کشور
امام علی )ع(: 

وفاد          اري با خيانت کاران نزد           خد          ا 
نوعي خيانت، و خيانت به خيانت 
کاران نزد           خد          ا وفاد          اري است.

رئیس مرکز بررسی های اســتراتژیک امنیت ملی در نشست 
خبری گفت: خطاهای محاسبات و استراتژیک عربستان، موج 

ناامنی در لبنان و منطقه ایجاد کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شــفیعی رئیس مرکز بررســی 
های استراتژیک امنیت ملی دیروز در نشست خبری کنفرانس 
امنیتی تهران اظهار کرد: وضعیت منطقه غرب آســیا به دلیل 

دخالت های آمریکا، وضعیت بحرانی به خود گرفته است.
وی ادامه داد: اگر به ابتدای هزاره سوم برگردیم، دخالت آمریکا 
در عراق و افغانســتان موجب شکل گیری تکفیری ها و ظهور 
تروریسم در این کشورها شد و سوریه عراق و لیبی را با آشوب 
رو به رو کرد.شفیعی با بیان اینکه کشور های منطقه همگرایی 
خوبی ندارند گفت: خطاهای محاسبات و استراتژیک عربستان 
در موضوعات مختلف مانند فشــار بر »ســعد حریری« برای 

استعفا، موج ناامنی در لبنان و منطقه ایجاد کرده است. 
رئیس ســتاد کنفرانس امنیتی تهــران گفت: ما معتقدیم باید 
بحث ها میان کشورهای منطقه را کنار بگذاریم و برای مقابله 
با تهدیدات مشــترک با هم گفتگو کنیم. به همین دلیل شعار 
کنفرانس سال گذشته اعتماد، گفتگو و همکاری متقابل بود. ما 
معقتدیم برخی از مشــکالت منطقه به دلیل نبود گفتگو میان 
کشورهای مختلف در زمینه تهدیدات مشترک باید با هم گفتگو 
کنیم زیرا در سرنوشــت همدیگر شریک هستیم.وی ادامه داد: 
از ســال گذشته به دلیل احساس نیاز، کنفرانس امنیتی تهران 
شکل گرفت و در اولین کنفرانس آقای الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی سخنرانی کرد. در کنفرانس سال گذشته بیش 
از ۱۰ اندیشکده غیرایرانی از کشورهایی همانند روسیه شرکت 
داشــتند و به اعتقاد مهمانان این کنفرانس، جمهوری اسالمی 
حرف خود را زده و اکنون نوبت دیگر کشــورها اســت که به 
موضوع امنیت منطقه بپردازند.شفیعی افزود: در دی ماه امسال 
دومین کنفرانس امنیتی تهران در ســالن اجالس سران برگزار 
خواهد شــد و در این کنفرانس بدنبال آن هستیم بخش های 
راهبــردی و بین الملل کنفرانس امنیتی را تقویت کنیم؛ البته 
در مرحلــه اول ایــن کنفرانس که در ۱۶ شــهریور در بیروت 
لبنان برگزار شــد بخش راهبردی مورد بررســی قرار گرفت و 
راهکارهایی در خصوص غلبه بر مشــکالت منطقه و کار دسته 
جمعی و مشترک بیان شد.رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
امنیت ملی اظهار داشت: در جاهای مختلف منطقه، دارای رژیم 
های حاکم و توانایی های خوبی هســتیم و نیاز به وجود یک 
ابرقدرت برای تشــکیل یک کنفرانس امنیتی وجود ندارد. به 
اعتقاد ما کشورهای منطقه می توانند امنیت خود را به خوبی 
تامین کنند و نیازی نیســت مناسبات خود را با یک کشور که 

هزاران کیلومتر به آن فاصله دارد گره بزنند.
رئیس ستاد کنفرانس امنیتی تهران تصریح کرد: در ۱۸ دی ماه 
بخش اصلی کنفرانس برگزار می شود که در افتتاحیه آن، دکتر 
روحانی رئیس جمهور کشورمان به سخنرانی خواهد پرداخت 
و ســخنران اختتامیه این کنفرانس آقای الریجانی خواهد بود.

وی افزود: در این کنفرانس تالش می کنیم  مسئولین مختلف 
از کشورهای همسایه و حتی وزرای سابق و اسبق دعوت شوند 
تــا بتوانیم پیش فرض ها و پیش نویس امنیت بومی در منطقه 
را بررســی و تدوین کنیم.شــفیعی در خصــوص برنامه هایی 
که قبل از روز اخیر کنفرانس امنیتی تهران برگزار می شــود، 
خاطرنشان کرد: ۸ نشست تخصصی در دانشگاههای عالی دفاع 
ملی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشــگاه تهران، فارابی و عالمه 
طباطبایی برگزار می شــود که در این نشست های تخصصی، 
متخصصان و صاحبنظران به بررسی ابعاد و موضوعات موثر بر 

رژیم امنیتی منطقه می پردازند.
رئیس ستاد کنفرانس امنیتی تهران با اشاره به سفر ترامپ به 
منطقه گفت: رئیس جمهور آمریکا بعد از بازگشت از سفری که 
به عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت گفت من 
رفتم و ۴۰۰ میلیارد دالر پول آوردم که از این مبلغ حدود ۱۰۰ 
میلیارد مختص فروش تسلیحات نظامی بود. انگلستان و دیگر 
کشورها نیز بدنبال بستن اینگونه قراردادها با کشورهای منطقه 
اســت و این اقدام می تواند منطقه را به زرادخانه ســالح های 
مختلف تبدیل کند.وی افزود: در کنفرانس امنیتی تهران باید 
در مورد فروش تســلیحات به کشورهای منطقه بحث کنیم و 
مشخص شود این اقدامات به چه میزان می تواند امنیت منطقه 
را با خطر مواجه کند.شفیعی ادامه داد: در آذرماه، در 7 نشست 
تخصصی به موضوعات هویت های نوظهور و امنیت منطقه به 
بحث ذیل دولت ها می پردازیم. در منطقه غرب آسیا ما شاهد 
گروههای مقاومت و در مقابل آن گروههای تکفیری هستیم که 
جدا از دولت ها هستند. در کنفرانس تهران به نقش این گروهها 

در امنیت منطقه پرداخته می شود.
رئیس ستاد کنفرانس امنیتی تهران گفت: موضوع دیگری که 
در این سلسله نشست ها پرداخته می شود، موضوعات فرامنطقه 
ای و تاثیر آن در امنیت منطقه اســت. مثال ما به نقش آمریکا، 
روسیه و دیگر کشورها در رژیم امنیتی منطقه می پردازیم.وی 
یکی دیگر از مباحثی را که بر رژیم امنیتی منطقه تاثیر گذاشتن 
حکمرانان کشــورهای منطقه دانست و افزود: همانطور که می 
دانید حاکمان کشــورها و موضوعاتی چون سرمایه اجتماعی و 
مردم در تعیین امنیت منطقه تاثیرگذار هستند.شــفیعی بیان 
داشــت: موضوعات مختلفی همچون فضای سایبری و مجازی 

و ترریسم ســایبری در رژیم امنیت منطقه مطرح است که در 
نشســت های تخصصی به واکاوی ابعاد آن می پردازیم.رئیس 
ســتاد کنفرانس امنیتی تهران افزود: یکی دیگر از پیوندهای 
اصلی امنیت، توسعه اقتصادی است و البته فرصت ها و چالش 
هایی که کشورهای منطقه در بحث انرژی با آن روبرو هستند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به استراتژی ترکیه در ساخت 
ســدهای فراوان از سرچشمه های فرات گفت: اقدام ترکیه در 
ســاخت چندین سد از سرچشمه های فرات، نه تنها در کشور 
عراق بلکه برای کشــور ما هم تاثیر مخربی دارد که باید به آن 

بپردازیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.
شفیعی تروریســم و افراطی گرایی را یکی دیگر از موضوعاتی 
خواند کــه در کنفرانس امنیتی تهران بــه بحث و تبادل نظر 
پیرامون آن پرداخته خواهد شــد و تصریح کرد: تروریســم از 
بعد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به دلیل تاثیری که بر امنیت 
منطقــه دارد باید مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. اگرچه به 
اعتقاد ما تا چند ماه آینده چیزی به عنوان حکومت داعش در 
منطقه وجود نخواهد داشت اما برای داشتن امنیت کامل باید 
به ریشه های تروریســم و افراط گرایی توجه شود.رئیس ستاد 
کنفرانــس امنیتی تهران با تاکید بر اینکه جمهوری اســالمی 
نقش محوری در مبارزه با تروریســم دارد، گفت: ما معتقدیم 
گفتمان جمهوری اســالمی باید بیش از پیش مورد بحث قرار 
گیرد و منطق جمهوری اسالمی در موضوع سوریه و فلسطین 
باید با صدای بلند اعالم شود، زیرا در مقابل ما کسانی هستند 
که اســتراتژی های نادرست خود را در کنفرانس های امنیتی 

مانند منامه اعالم می کنند.

خطاهای راهبردی عربستان، موج ناامنی در منطقه 

ســخنگوی وزارت امور خارجــه با رد اتهامات 
اخیر در بیانیه ائتالف تحت رهبری عربســتان 
ســعودی علیه یمن که به جمهوری اسالمی 
ایــران وارده شــده اســت آن را نــاروا، غیر 

مسئوالنه، مخرب و تحریک آمیز خواند.
به گزارش زمــان به نقل ازمرکز دیپلماســی 
عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه، بهرام 
قاســمی با یادآوری جنایــات جنگی و تجاوز 
چند ســاله ســعودی ها در قبال مردم یمن، 
واکنش یمنی ها را اقدامی مســتقل خواند که 
عامل آن را باید در تجاوزات ســعودی ها و نه 
اقدام و یا تحریک هیچ کشور دیگری جستجو 
کنند. وی افزود: ســعودی ها کــه در جنگ و 
تجاوز طوالنی مدت نظامی قادر به دســتیابی 
به اهداف شــوم خود نبوده و نیستند، در یک 
عملیات ناشــیانه و نابجای روانی با وارد کردن 
اتهامات موهوم، بی اســاس و سراســر کذب، 
ائتالف شکســت خورده خود را در تنگناهای 
بیشتری قرار می دهند. سخنگوی وزارت امور 

خارجه ادامه داد: توصیه مشــفقانه ما به آنان 
این اســت با کنار نهادن فرافکنی و اتهام زنی 
های پوچ، حمــالت به مردم بیگناه و بی دفاع 
یمن را هر چه ســریع تر متوقف کنند و راه را 
برای گفت و گوهای یمنی - یمنی و برقراری 
صلح در آن کشــور هموار سازند.در بخشی از 
بیانیه فرماندهی ائتالف عربی ادعا شــده است 
عالوه بر موشــک های شلیک شده روز شنبه 
شــبه نظامیان حوثی)انصاراهلل( از خاک یمن 
با بــرد ۹۰۰کیلومتر، حمله موشــکی دیگری 
۲۲ ژوئیه ســال جاری میــالدی)۱۳۹۶.۵.۵( 
که کارشناســان فنی نظامی نقش ایران را در 
تولید و قاچاق این موشک ها به حوثی ها تایید 
کردند، انجام گرفت.در این بیانیه نقش ادعایی 
دولت ایران درتجهیز شبه نظامیان حوثی یمن 
به این موشــک ها نقض قطعنامه های شورای 
امنیت خوانده شد به طوری که به موجب آن 
تسلیح حوثی ها ممنوع و نقض قطعنامه ۲۲۱۶ 

شورای امنیت دانسته شد. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از شناسایی 
۱۴۰ شــرکت وابسته به تامین اجتماعی برای 
واگذاری بــه بخش خصوصی خبر داد و گفت: 
ســه هولدینگ تامین اجتماعی نیز تا آذر ماه 

وارد بورس می شوند.
به گزارش زمان به نقل از ایســنا، ســید تقی 
نوربخش با اشاره به راهبردهای اقتصادی آتی 
ســازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: یکی از 
راهبردهای دکتر روحانی در قبال صندوق های 
بازنشســتگی خروج از بنگاه داری است. به تبع 
آن تامین اجتماعی نیز که مبتنی بر اصول بنگاه 
داری صندوق های بیمه ای در دنیاســت تالش 
کرده اســت تا حدامکان خروج از بنگاه داری و 
ورود به بازار ســرمایه را دنبال کرده و به ایجاد 
ارزش افزوده برای سرمایه گذاری بیمه شدگان 
که ناشــی از پرداخت حق بیمه های آنهاست  
اهتمام کنیم.وی افزود: این یک راهبرد علمی، 
منطقی و منطبق بر سیستم اکثر صندوق های 
 DB دنیاست که مشابه ما با روش تعریف شده

اداره می شــوند. از جمله آثار و مزیت های این 
روش آن است که منابع بیمه شدگان شفاف و 
محاسبه پذیر می شود و صندوق ها که ظرفیت 
حیات خلوت شــدن دارند از بنگاه داری خارج 
می شوند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با 
بیان اینکه این سیاست از ابتدای دولت یازدهم 
مدنظر بوده اســت عنوان کرد: در هیمن راستا 
حدود ۱۴۰ شــرکت و بنــگاه اقتصادی که در 
راهبردهای سرمایه گذاری صندوق قرار نداشته 
و یا زیان ده بوده اند و نیاز به اصالح ســاختار 
داشــته اند توسط گروه کارشناســی تعیین و 
مشخص شده و بخشی از آنها در حال واگذاری 
به بخش خصوصی و تبدیل به منابعی در بازار 
ســرمایه هســتند.نوربخش افزود: ما با همین 
دیدگاه حرکت می کنیم و جلســاتی هفتگی با 
حضــور وزیر رفاه، مدیــران عامل صندوق ها و 
شرکت های ســرمایه گذاری و افرادی از سایر 
بخش های اقتصادی به منظور عملیاتی شــدن 

این راهبرد تشکیل می شود.

واکنش شدید تهران به بیانیه اخیر 
ائتالف یمن علیه ایران

واگذاری ۱۴۰ شرکت تامین  
اجتماعی به بخش خصوصی
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 پیروزیهای اخیر مقاومت
 شکست طرحهای صهیونیستی آمریکایی

مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین 
الملــل با تبریک پیرزویهــای اخیر بر 
تکفیریان داعش گفت: این پیروزیها در 
واقع پیروزی محور مقاومت و شکست 
طــرح هــای تخریبی صهیونیســتی 
آمریکایی است.به گزارش زمان به نقل 
ازصداوســیما؛ علی اکبر والیتی مشاور 
ارشد مقام معظم رهبری در امور بین 

الملل با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.در 
این دیدار بر اهمیت ادامه رایزنی ها و هماهنگی ها میان جمهوری 
اسالمی ایران و سوریه برای تحکیم و ادامه روند پیروزی های محور 
مقاومت و هم پیمانان علیه ترویســم و حامیانش تاکید شد.وزارت 
امور خارجه سوریه در بیانیه ای اعالم کرد: والیتی و المعلم در این 
دیدار، درباره نقش مهم روابط بر جســته تهران و دمشق در قبال 
تحوالت سوریه، منطقه و جهان در سایه رویدادهای اخیر سیاسی 
و میدانی به رایزنی نشستند. در این بیانیه آمده است: مشاور رهبر 
معظم انقالب اسالمی ایران با تبریک پیرزویهای اخیر بر تکفیریان 
داعش در شرق این کشــور، به دولت، ارتش و مردم، تصریح کرد، 
"این پیروزیها در واقع پیروزی محور مقاومت و شکست طرح های 

تخریبی صهیونیستی آمریکایی است.
دکتر والیتی همچنین خاطر نشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
همچنــان مواضع حمایتی خود را از ســوریه در همه زمینه ها به 
ویژه در جنگ علیه تروریســم ادامه خواهد داد.المعلم نیز بر عزم 
واراده ســوریه برای ادامه جنگ علیه تروریســم تکفیری تا تحقق 
پیــروزی و برقراری مجدد آرامش و ثبات در سرتاســر خاک این 
کشور تاکید کرد. وزیر امور خارجه سوریه با تبیین پیرزویهای اخیر 
در میادین نبرد و همچنین در عرصه های سیاسی افزود: سوریه در 
این پیروزیها و به ویژه پیروزیهای دلیرمردان ارتش سوریه در جبهه 
دیرالزور، مدیون همکاری هم پیمانان و دوستان است.وی در ادامه 
از حمایت همه جانبه جمهوری اســالمی ایران از سوریه قدردانی 
کرد و اظهارداشت، این پیرزویها خط بطالنی بر نقشه های دشمنان 
سوریه علیه این کشور است.مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی در 
امور بین الملل ، روز گذشــته از لبنان به سوریه سفر کرده و قرار 
اســت، در این سفر با شماری از مقامات ارشد سوریه از جمله بشار 

اسد رییس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کند.

 ترامپ ژاپن را مجبور به خرید
 تجهیزات نظامی کرد

ترامپ برای کاهش کسری تراز تجاری 
آمریکا با ژاپن نخست وزیر این کشور 
را بصورت غیر مستقم مجبور به خرید 
تجهیزات نظامی از ایاالت متحده کرد.

به گزارش زمان به نقل از مهر، »دونالد 
ترامپ« رییس جمهــور آمریکا بعداز 
ســخن گفتن در مورد تجارت نابرابر 
توکیو-واشــنگتن از »شــینزو ابــه« 

نخست وزیر ژاپن خواست تا با خرید تجهیزات نظامی آمریکایی در 
ایاالت متحده اشتغالزایی شود.ترامپ در یک کنفرانس مصبوعاتی 
مشــترک با نخست وزیر ژاپن در توکیو گفت: ژاپن متحد آمریکا 
بمنظور کاهش شــکاف تجاری میان دو کشــور می تواند سامانه 
موشک دفاعی، راکت یا جنگنده اف ۳۵ از آمریکا خریداری کند. 
البته لحن گفته ترامپ حاکی از اعمال فشار آمریکا بر روی ژاپن 
بــرای خرید تجهیزات نظامی بود.ترامــپ در ادامه گفت: یکی از 
چیزهایی که فکر می کنم مهم است این مطالب است که نخست 
وزیــر ژاپن قصد خرید مبالغ زیادی تجهیــزات نظامی از آمریکا 
را دارد و بایــد ایــن کار را انجام دهد و این مســئله برای آمریکا 
اشــتغالزایی زیاد و افزایش امنیت برای ژاپــن را به همراه دارد.

بر اســاس اعالم وزارت خزانه داری آمریکا، اختالف کســری تراز 
تجــاری آمریکا با ژاپن در ســال ۲۰۱۶ میالدی ۶۹ میلیارد دالر 
اعالم شــده است که دومین کسر بزرگ تراز تجاری آمریکا بعداز 
چین محسوب می شود که علت اصلی آن واردات زیاد خودروها و 
وسایل الکترونیکی ژاپنی به آمریکا است.  به غیر از انتقاد ترامپ 
از تجارت این کشــور و پیشنهاد خرید تجهیزات نظامی، سیاست 
جدید یا قرار داد مهمی در سفر او به ژاپن صورت نگرفت.نخست 
وزیر ژاپن گفت: در حال خرید جنگنده اف ۳۵ از آمریکا هستیم؛ 
ضمن اینکه باید تجهیزات حافظتی بیشــتری برای کشتی های 

خود از آمریکا خریداری کنیم.

نشست میشل عون با فرماندهان امنیتی

رئیس جمهوری لبنان اعالم کرد که 
همه رهبران سیاســی درخواست ها 
بــرای آرام کردن اوضــاع که باعث 
تقویت ثبات امنیتی کشور می شود را 

اجابت کرده اند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، 
لبنان  رئیس جمهوری  میشــل عون، 
طی نشســتی امنیتی که در کاخ بعبدا 

برای بررســی پیامدهای اســتعفای ســعد حریری، نخست وزیر 
مســتعفی لبنان برگزار شــد، تاکید کرد که همه رهبران سیاسی 
به درخواست ها برای آرام نگه داشتن اوضاع که باعث تقویت ثبات 
امنیتی و حفظ وحدت ملی می شــود، پاسخ دادند.حریری در متن 
اســتعفای خود مدعی شده بود: فضای کنونی لبنان شبیه فضایی 
اســت که پدرم، رفیق حریری در آن ترور شد و توطئه ای در پشت 
پرده برای هدف قرار دادن من در جریان اســت و بیم ترور شــدن 
دارم.سلیم جریصاتی وزیر دادگستری لبنان نیز که در این نشست 
حضور داشت،  اظهار داشت، میشل عون در نشست امنیتی بر ثبات 
امنیتی، مالی و اقتصادی تاکید کرد.وی همچنین خاطرنشان کرد 
که رئیس جمهوری لبنان خواستار آمادگی کامل قضایی و امنیتی 
جهت پیگیری تحوالت کنونی شــد.جریصاتی تاکید کرد، میشل 
عــون هرگز قبل از اینکه با ســعد حریری دیــدار کند، تصمیمی 
نمی گیرد.وی با بیان اینکه این نشســت ها با فرماندهان امنیتی و 
قضایی جهت پیگیری تحوالت کشور باز خواهد ماند، گفت: در این 
نشست فرماندهان امنیتی گزارش های امنیتی درباره مسائل مطرح 
شده در استعفای حریری در خارج را ارائه کردند اما هیچ یک مورد 
امنیتی مشــکوک ثبت نکرده بودند.وی در عین حال تاکید کرد: 
سیســتم های امنیتی نسبت به هر گونه تالش ترور طی دوره اخیر 

در کشور اظهار بی اطالعی کردند.

ضرورت توسعه مناسبات دفاعی و 
امنیتی ایران و پاکستان

فرمانده ارتش پاکســتان با حضور در محل ســتاد 
کل نیروهای مسلح با سرلشــکر باقری دیدار کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ژنرال قمر جاوید 
باجوا فرمانده ارتش پاکستان که در رأس یک هیات 
عالی رتبه نظامی به تهران سفر کرده است، با حضور 
در محل ســتاد کل نیروهای مسلح ، مورد استقبال 
رسمی مسئوالن این ستاد قرار گرفت .وی همچنین 
با ســردار سرلشکرپاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران به 
منظور رایزنی در رابطه با موضوعات مختلف دوجانبه 
و منطقه ای دیدار کرد.ضرورت توســعه مناســبات 
دفاعی و امنیتی در حل مشکالت مشترک به ویژه 
شــناخت و مبارزه با زمینه های گسترش تروریسم 
در مرزهای دو کشــور، ضرورت گسترش مناسبات 
امنیتی دفاعــی در حوزه های صنعتی، تحقیقاتی ، 
پژوهش و آموزش، تاکید بر مشترکات تاریخی دینی 
و فرهنگی دو کشــور وبهره گیری از این ظرفیت ها 
در مجامع بین المللی و منطقه ای و بهره مندی از 
ظرفیت های دفاعی و سیاسی در حل مسائل منطقه 
ای و تشریک مســاعی به عنوان دو کشور بزرگ و 
قدرتمنــد منطقه بدون دخالــت بیگانگان ازجمله 

محورهای گفتگوهای طرفین بود.

حج عمره امسال برگزار نمی شود

»حمید محمدی« با تاکید بر اینکه امکان برقراری 
عمره برای ایرانی ها در شــرایط فعلی فراهم نیست، 
گفت: اواخر آذرماه ایران و عربســتان بر ســر حج 
واجــب مذاکــره خواهند کرد.به گــزارش زمان به 
نقل ازایسنا، رییس ســازمان حج و زیارت برقراری 
شرایط مناسب برای مناسک حج و عتبات عالیات را 
اولویت  اصلی ســازمان حج و زیارت دانست و گفت: 
مذاکرات سازمان حج و زیارت با عربستانی ها صرفا 
درباره موســم حج تمتع سال ۹۶ بوده است.معاون 
وزیر ارشاد با بیان این که رایزنی با سعودی ها برای 
برگزاری حج تمتع، ســاالنه انجام می شــود، گفت: 
برنامه ریــزی جدی برای برگــزاری حج ۹7 صورت 
گرفته و محورهای مذاکره در حال آماده شدن است 
و احتماال اواخر آذرماه با عربستانی ها در این باره وارد 
مذاکره شویم.وی یادآور شد: بهتر شدن شرایط حج، 
مد نظر ســازمان حج و دیگر مسؤوالن کشور است، 
امــکان دارد در این مذاکرات برخی مفاد تفاهمنامه 
ســال قبل کم و زیاد شود و از آنجا که ارائه خدمات 
کنســولی به مردم از اهمیت باالیی برای مسؤوالن 
ایرانی برخوردار است، لذا مذاکرات در راستای ارائه 
بهتر این خدمات و حفظ امنیت مردم صورت خواهد 
گرفت.»محمدی« با بیان این که خوشبختانه حجاج 
سال قبل از خدمات و شرایط راضی بودند و این مهم 
را بارها در رسانه ها اعالم کردند، افزود: ۲۵ کارگروه 
زیرنظر سازمان حج موارد مختلف مرتبط با این سفر 
را به شیوه های مختلف موشکافی و بررسی می کنند.

رییس ســازمان حج و زیــارت همچنین درباره 
وضعیت برقــراری عمره، گفت: از ســر گرفتن 
دوباره عمره به بســتر، زمینه ســازی و ســاز و 
کارهای ویژه نیــاز دارد که در صورت تامین آن 
از سوی عربســتان، این مهم اتفاق خواهد افتاد، 
البته اگرچه انتظار باز شدن راه گفت وگو در موارد 
مشابه پس از برقراری حج تمتع بجا است، اما در 
شرایط فعلی هنوز روابط سیاسی ایران و عربستان 
برقرار نشده است.محمدی در گفتگو با خبرگزاری 
خانه دولت، درباره امکان برقراری دوباره عمره در 
پی تفاهم بر ســر برگزاری حج تمتع، اظهار کرد: 
امکان برقراری عمره در شــرایط فعلی به دلیل 
نبود بسترهای سیاســی، زمینه  و ساز و کارهای 

مناسب آن فراهم نیست.

 توافق هسته ای
 حاصل یک تالش جهانی

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا تاکید کرد: توافق 
هســته ای با ایران بــه اهداف خود دســت یافته 
اســت و این توافق حاصل یک تالش جهانی بوده 
اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جان کری 
وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا در نشستی  در 
اندیشکده انگلیسی چتم هاوس با موضوع ارزیابی 
توافق هســته ای ایران و گروه ۱+۵ پس از گذشت 
دو سال از اجرای آن که با حضور کاترین اشتون، 
مســئول پیشین سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
برگزار شــد، با تکیه بر ادعاهای بی اساس غرب و 
آمریکا در گذشته علیه برنامه هسته ای کشورمان 
گفت: توافق هسته ای با ایران نه تنها مانع استفاده 
از ســالح هسته ای توســط ایران است، بلکه مانع 
استفاده سایر کشورها از این سالح نیز شده است. 
کری ادامه داد:  هدف از این توافق ایجاد دیدگاهی 
جهانی بود که توسط کشورهای قدرتمند و بزرگ 
به امضا رســید. بنابراین این توافــق تنها با ایران 
نبوده اســت و هم اکنون این مســئله از اهمیت 
زیــادی برخوردار اســت. من اکنــون می خواهم 
از حال ســخن بگویم و کامال واضح و شــفاف در 
این باره ســخن خواهم گفت. ایران تصمیم گرفته 
است برنامه های هسته ای خود را ادامه ندهد و در 
این زمینه گام مهمی برداشته است. این در حالی 
اســت که آیت اهلل خامنه ای هم این توافق را تایید 
کرد.وی گفت: یک تالش جهانی در فرایند برجام 
صــورت گرفت و حتی چین و روســیه نقش های 
قابل توجهی در آن ایفــا کردند. ما به تالش های 
بیشتر و نه کمتر احتیاج داریم. مسئله مهمی که 
باید تذکر دهیم این اســت که توافق هسته ای با 

ایران دقیقا مطابق اهدافش کار می کند.

خبرخبر

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نهادینه 
سازی فرهنگ اســتفاده از وکیل توسط مردم 
برای جلوگیری از شــکل گیری دعاوی و وقوع 
جرایــم گفت: دســتگاه قضایــی باید وکالی 
دادگســتری را از خود بداند و وکال نیز باید با 
در نظر داشــتن ارزش های اخالقی، انســانی 
و اسالمی، تنها هدفشــان احقاق حق باشد تا 
رابطه ای معقول، منطقی و صحیح بین وکال و 

دستگاه قضایی ایجاد شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل آملی 
الریجانی در جلسه مســئوالن عالی قضایی با 
تسلیت فرا رســیدن ایام اربعین حسینی)ع(، 
تصریح کــرد: با اینکه تصاویر منعکس شــده 
در صدا و ســیما از عزیمت مــردم به کربالی 
معلی تنها بخش کوچکی از این حرکت عظیم 
مردمــی را بــه نمایش می گــذارد اما همین 
مقدار هم بســیار عجیب و تاثیرگذار است . در 
این تصاویر می بینیم افراد مختلف از ســنین 
گوناگون با عزم و اراده ای راســخ در این مسیر 
قدم بر می دارند و کسانی که شاید در شرایط 
عادی پیمودن چنین راهی برایشــان بســیار 
سخت باشد، با اشــتیاق این مسیر طوالنی را 
طی مــی کنند. امیدواریم ایــن قدم ها محل 
تجلــی عنایات ائمه اطهــار)ع( و حضرت حق 
تعالی باشد و بیش از پیش موجب تنویر قلوب 
شــیعیان و محبان اهل بیت )ع( شــود.رئیس 
قوه قضاییه با بیــان اینکه چنین حرکت های 
معنوی و عظیمی باعث آشــکارتر شــدن راه 
صحیح ائمه برای مردم در اقصی نقاط دنیا می 
شــود و مطمئنیم که بیش از پیش مشتاقان 
زیادی را از سراســر جهان به این مسیر جذب 
می کند، خاطرنشــان کرد: ان شاء اهلل با ظهور 
قائم آل محمد)عج( انتقام حقیقی از کسانی که 
در طول تاریخ جنایاتی را خصوصاً در مورد ائمه 
معصومین )ع( روا داشته اند، گرفته خواهد شد.

آملی الریجانی در ادامه با تســلیت شــهادت 
۸ تن از مرزبانان غیور کشــورمان در منطقه 
مرزی چالدران در اســتان آذربایجان غربی به 
خانــواده ها و بازماندگان ایــن عزیزان، تاکید 
کرد: دشــمنان جمهوری اســالمی مطمئن 
باشــند که غیورمردان ایران، انتقام خون این 
جوانان را که مظلومانه به شــهادت رسیدند، 
خواهنــد گرفــت. تاکنون نیز بارهــا ضربات 
سختی بابت این قبیل اقدامات ایذایی متحمل 
شده اند و قطعاً این بار نیز در پس این حرکت 
ناجوانمردانه، مجازات سخت جوانان کشورمان 
نهفته اســت و دشمنان نتیجه این اقدام خود 
را خواهنــد دید.رئیس قــوه قضاییه در بخش 
دیگری از ســخنان خود بــا قدردانی از همه 
شرکت کنندگان در راهپیمایی شکوهمند ۱۳ 
آبان بویژه دانش آموزان و دانشــجویان، اظهار 
کرد: باید استکبارستیزی را زنده نگه داریم تا 

دشمن ما بداند که ملت ایران بیدار است. رهبر 
معظم انقالب نیز فرمودند نوجوانانی داریم که 
تحلیلشــان از بســیاری افراد مسن تر دقیقتر 
اســت و این برای همه ما مایه مباهات خواهد 
بود. امیدواریم با این ســطح از بصیرت، فهم، 
تالش، شور و نشاط، آینده ای روشن و متعالی 
در انتظار این نوجوانان و ملت عزیزمان باشد.

آملی الریجانی در ادامــه با تاکید بر ضرورت 
شناخت دشمنان و پیش بینی ترفندهای آنها 
تصریح کرد: در طول تاریخ انقالب و همچنین 
در تاریخ ســرزمین های دیگر مشــاهده می 
کنیم که هرکجا دشمنان شــناخته شده اند 
و ترفندهایشــان پیش بینی شــده، پیروزی 
به دســت آمده است.رئیس دســتگاه قضا با 
بیان اینکه مــردم باید مراقب اقدامات فرینده 
دشمنان باشــند، افزود: امروز اختاپوس رسانه 
ای غــرب خصوصاً آمریکایی هــا در کل دنیا 
اثرگذار اســت و سرمایه های عظیمی را برای 
تاثیرگذاری در دنیا به کار می بندند. بر همین 
اســاس مردم عزیز ما باید تبلیغات دشمن و 

ساختارهای تاثیرگذار آنها را بشناسند.
آملی الریجانی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
همواره محل دشــمنی دشــمنان متعدد در 
منطقه و جهان خصوصاً از ســوی آمریکا بوده 
اســت، اظهار کرد: امروز دشــمن مسلح تر به 
میدان آمده اســت و بویژه با در دست گرفتن 
فضای مجازی قصد براندازی نرم دارد. مقامات 
آمریکایی به صراحت سخن از تغییر نظام ایران 
به میان مــی آورنــد و از روی حماقت، ملت 
ایران را با این سابقه عظیم تمدنی و فرهنگی، 
تروریست می خوانند. دقیقاً اینجاست که مردم 
ما باید توجه داشته باشند که رسانه های بیگانه 
درصدد تفرقه افکنی و براندازی هستند تا مردم 
از آرمان های خود دســت بکشــند و اهداف 

انقالب را تغییر دهند.
آملــی الریجانی افزود: بر اســاس اعالم مرکز 

آمــار و فناوری اطالعات قوه قضاییه، با در نظر 
گرفتن ۱۵ میلیون پرونده موجودی در دستگاه 
قضایی، متوســط زمان رسیدگی به هر پرونده 
بین ۹۰ تا ۱۰۰ روز محاســبه شــده است که 
البتــه با توجه به اینکه بســیاری از پرونده ها 
در مرحله دادســرا یا در محاکم بدوی مختومه 
می شوند، طبیعتاً با کســر اینگونه پرونده ها، 
در مــورد پرونده های در حال رســیدگی، این 
متوسط زمانی افزایش خواهد یافت.رئیس قوه 
قضاییه اولین و اصلی ترین دلیل اطاله دادرسی 
را کمبود نیروی انســانی در دســتگاه قضایی 
برشمرد و خاطرنشــان کرد: این موضوع را به 
طور مکرر در طول ســالهای متمادی با دولتها 
و مجالس در میان گذاشــته ایم اما متاسفانه 
مقاومت عجیبی در برابر تامین نیروی انسانی 
قــوه قضاییه وجــود دارد و واقعــا در چنین 
شرایطی نمی توان از دســتگاه قضایی انتظار 
معجزه داشــت. وقتی تعداد پرونده ها افزایش 
داشته اما متناسب با آن شاهد افزایش نیروی 
انســانی نیســتیم، افزایش زمان رسیدگی به 

پرونده ها طبیعی خواهد بود.
آملی الریجانی گفت: امــروز چه در محاکم و 
دادسراها و چه در سایر نهادهای قضایی نظیر 
دیــوان عدالــت اداری، دیوان عالی کشــور و 
دادسرای دیوان عالی، بسیاری از قضات شریف 
ما خارج از ساعات کاری هم مشغول به بررسی 

پرونده ها هستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بدون همکاری 
دولت و مجلس برای جــذب قاضی و کارمند 
در دســتگاه قضایی حل مشکل اطاله دادرسی 
ممکن نخواهد بود، خاطر نشــان کرد: ما برای 
جذب ســاالنه ۸۰۰ قاضی که در قانون پیش 
بینی شده است، طی سنوات مختلف به معنای 
دقیق کلمه جنگیــده ایم. حتی در چند نوبت 
از مقــام معظم رهبری برای حل این مشــکل 
اســتعانت خواســتیم زیرا دولت ها و مجلس 

همــکاری الزم را نمی کردنــد البته در حال 
حاضر مجلس محترم همکاری بســیار خوبی 
در این زمینه دارد. بر اســاس همین پیگیریها 
توانستیم طی ۸ سال بیش از ۴۰۰۰ قاضی به 
سیســتم قضایی اضافه کنیم و امروز ۱۱ هزار 
قاضی مشغول به فعالیت هستند که البته طی 
این ســالها ۲۰۰۰ قاضی نیز بازنشســته یا به 
دلیل برخی تخلفات از دستگاه قضایی منفصل 

شده اند.
آملی الریجانی با اعالم آمادگی دستگاه قضایی 
بــرای هر گونه اقدام در جهت جذب و آموزش 
قضات و کارمندان قضایی و همکاری برای رفع 
این کمبود، اظهار کرد: یکی دیگر از مهمترین 
دالیــل اطاله دادرســی، تعداد بــاالی پرونده 
هاست. حســب برخی گزارش ها در بعضی از 
کشــورهای غربی یک قاضی در طول روز تنها 
به یک پرونده رســیدگی می کند اما این آمار 
در کشــور ما به روزانه بیــن ۵ تا 7 پرونده نیز 
می رسد. در چنین شرایطی واضح است که با 
وارد آمدن فشــار به قاضی و عدم فرصت برای 
دقت الزم در رسیدگی به پرونده مشکالتی به 

وجود خواهد آمد.
رئیــس قوه قضاییه با بیان اینکه کثرت پرونده 
ها دالیل متعددی دارد، افزود: بعضا مطرح می 
شــود چرا قوه قضاییه در جهت پیشگیری از 
جرایم و شکل گیری دعاوی کاری انجام نمی 
دهد. نباید فراموش کرد که جرایم و دعاوی از 
بیرون قوه قضاییه وارد می شوند و در بسیاری 
از موارد می بینیم که وقتی یک دستگاه اجرایی 
کار خود را درســت انجام نمی دهد، جرایم و 
دعاوی حقوقی زیادی شــکل مــی گیرد و در 
واقع شاهد ســرریز سهل انگاری سایر دستگاه 
ها به قــوه قضاییه هســتیم.آملی الریجانی با 
تاکید بر ضرورت همکاری همه دســتگاه ها با 
قوه قضاییه در مقوله پیشگیری از وقوع جرم و 
شکل گیری پرونده ها و دعاوی حقوقی خاطر 
نشــان کرد: به عنوان مثال در اثر عدم نظارت 
کافی بر موسســات مالی، مردم دچار گرفتاری 
های فراوان می شوند و همه این موارد به شکل 
پرونده وارد دستگاه قضایی می شود. در واقع ما 
میراث دار مشکالتی هستیم که هیچ نقشی در 

شکل گیری آنها نداشته ایم.
رئیس قوه قضاییه در ادامــه تاکید کرد: یکی 
از مهمتریــن دالیــل کثرت پرونــده ها عدم 
آگاهی مــردم از کیفیت تنظیــم قراردادها و 
روابط حقوقی خود است که در این زمینه باید 
فرهنگ استفاده از وکیل نهادینه شود و مردم 
با انجام مشورت با یک وکیل یا حقوقدان قابل 
اطمینان، سطح کیفی قراردادها یا سایر مسائل 
حقوقی خود را ارتقا دهند تا شاهد شکل گیری 
بسیاری از پرونده ها و وقوع بسیاری از جرایم 

نباشیم.

رئیس قوه قضاییه: ایران انتقام شهادت 8 مرزبان را خواهد گرفت

فرهنگ استفاده از وکیل باید نهادینه شود

جلسه بررســی عملکرد اقتصاد مقاومتی 
با موضوع اســتقرار گمرک الکترونیک، با 
حضور ســیدحمید پورمحمــدی، معاون 
سازمان برنامه و بودجه و مسئوالن گمرک، 

در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
به گزارش مهر، جلســه بررسی عملکرد 
اقتصــاد مقاومتی بــا موضوع اســتقرار 
گمرک الکترونیک، با حضور ســیدحمید 
برنامه و  پورمحمدی، معــاون ســازمان 
بودجه و مســئوالن گمرک، در ســازمان 

برنامه و بودجه برگزار شد.
قــرار بر این بود که این جلســه با حضور 
محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه برگزار شــود؛ امــا وی در این 
جلســه حضور نیافــت.در این جلســه، 
فرود عســگری، رئیس گمرک گفت: این 
سیســتم از نیمه دوم سال ۹۲ در جهت 
شفاف ســازی واصالح رویه های قدیمی 
درگمرک مســتقر شــد، ضمن اینکه با 
اجرای این سیســتم هم اینک اطالعات 
شرکتهای حمل ونقل ، بنادر ، قبض انبار 
، بارنامه ، گواهی بازرسی و ثبت سفارش 
بصورت الکترونیکی انجام می شــود که 
باعث تســهیل کار و جلوگیــری ازجعل 
وتخلف می شود.وی گفت: با این سیستم 
همچنین اظهارنامــه از راه دور انجام می 
شود ونیازی به مراجعه حضوری به گمرک 
نیست .عســگری با بیان اینکه ۱۳ ایکس 
ری درگمرکات کشــور تعبیه شده است 
گفت: دو دســتگاه ایکس ری ســریع که 

توانایی تصویر ســازی در۳۵ ثانیه رادارد 
درگمرک شــهید رجایی ودوغارون نصب 
شده و البته در تالش هستیم تا پایان سال 
۳۱ دستگاه دیگر درگمرکات مهم کشور 
نصب کنیم.عسگری گفت: با نصب جی پی 
اس در کامیونها وتریلیهای می توان شاهد 
انحراف یا عدم انحراف درمســیر باشیم.

وی بابیــان اینکه بانک متخلفان و فعاالن 
اقتصادی مجاز را تشکیل داده ایم، افزود: 
در جهت شفاف ســازی و رعایت حقوق 
شــهروندی در پورتال گمــرک همه می 
توانند در لحظه امار ۲۰ قلم عمده کاالی 
وارداتی، صادراتی وترانزیتی را مشــاهده 
کنند؛ همچنین در7 ماهه امسال ۱۲ هزار 
و۵۰۰ میلیارد تومــان حقوق ورودی و ۶ 
هزار و۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش 
افزوده دریافت کردیم.عســگری، از کشف 
۵۰ مورد قاچاق انسان در گمرکات کشور 
خبر داد وافزود: کشف مواد مخدر با کمک 
ایکس ری درگمرکات 7۱۱ درصد رشــد 
داشــته است و از ســال ۹۳ تا۹۵ ؛ ۳۴۹ 
تن پیش ســاز مواد مخدر کشف شد. در 
یک مورد هــم، ۵۳۶ کیلوگرم هروئین را 
درگمرک لطف اباد کشف کردیم.عسگری 
افــزود: قصد داریم دروازه مشــترک را با 
ارمنســتان وافغانستان  گمرکات روسیه، 
ایجاد کنیم که درمرحله تســت اســت؛ 
همچنین تــالش داریم بــرای همکاری 
مشــترک با گمرکات ترکیه و آذربایجان 

نیز اقداماتی انجام دهیم.

ایجاد  بانک متخلفان و فعاالن اقتصادی 
مجاز در گمرک

بانک  اقدامــات  و  کمیجانــی رویکردها 
مرکــزی در حــوزه ســاماندهی بــازار 
غیرمتشکل پولی و به خصوص موسسات 
غیرمجاز را نیز چنین تشریح کرد: مبارزه 
قاطعانــه با موسســات مالــی غیرمجاز 
و حــل و فصل مشــکالت تمامــی آنها 
تا پایــان ســال ۱۳۹۶ از طریق اجرای 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین 
چهــارگام "شناســایی نهادهــای پولی 
غیرمجــاز"، "تعیین وضعیــت نهادهای 
متقاضی مجــوز"، "جلوگیری از فعالیت 
نهادهای غیرمجاز" و "انحالل و پی گیری 
حقوقــی کیفــری نهادهــای غیرمجاز" 
عملیاتی شــده اســت.وی اقدامات بانک 
مرکزی برای نظــارت موثر بر بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی را نیز شامل: 
تشــکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی 
بــه مطالبات معوق" در راســتای اجرای 
بند یکم مصوبه یازدهمین جلســه ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی و 
رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی، 
الزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر 
مالی  گزارشگری  اســتانداردهای  اساس 
بین المللی )IFRS( در راســتای ارتقای 
کیفیت و شــفافیت گزارشــگری مالی و 
افزایش مقایســه پذیری صورت های مالی 
بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللی، 
بانکها  کاهش نسبت مطالبات غیرجاری 
از  ۱۴.7 درصد در پایان ســال ۱۳۹۱ به 
۱۱.۱ درصد در پایان شــهریور ماه سال 

۱۳۹۶ و طراحی نظام نوین نظارت بانکی 
دانست.قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل 
عملکرد متغیرهای کالن پولی بیان کرد: 
طی ســال های اخیر سهم شــبه پول از 
نقدینگی همواره در حــال افزایش بوده 
که این مســئله عمدتاً ناشــی از افزایش 
نرخ سود سپرده های بانکی بوده است. با 
افزایش نرخ سود سپرده ها، هزینه فرصت 
نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل 
کمتری برای نگهداری پول دارند. هرچند 
به طور کلی ســهم رشد پایه پولی بیش 
از سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی 
بوده است، لیکن رویکرد بانک مرکزی در 
ســال های اخیر بر ارتقای انضباط پولی و 
بهبود و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی 
به نفع افزایش سهم ضریب فزاینده بوده 
اســت.کمیجانی در پایان، نتایج پیگیری 
سیاســت های پولی منضبــط را چنین 
برشمرد: رشــد ۲۳.۸ درصدی نقدینگی 
در دوازده ماهه منتهی به پایان شــهریور 
که کاهش ۴.۸ واحد درصدی نســبت به 
دوره مشــابه سال قبل را نشان می دهد. 
رشد ۱۸.7 درصدی پایه پولی در دوازده 
ماهه منتهی به پایان شهریور که حاکی از 
کاهش ۱.7 واحد درصدی نسبت به دوره 
مشابه سال قبل است. رشد ۴.۳ درصدی 
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور 
نســبت به ماه مشابه سال قبل که بیانگر 
کاهش ۲.۶ واحد درصدی نسبت به دوره 

مشابه سال قبل است.

 تداوم مسیر
 اصالح نظام پولی ایران
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شهر  از  ساعت  یک  حدود  فاصله  در  دهکده  این 
ژوهانسبورگ قرار گرفته است. به نظر من بهترین قسمت 
است؛  لسدي  دهکده  از  دیدن  ژوهانسبورگ  هاي  جاذبه 
جایي که با فرهنگ ناب آفریقاي جنوبي آشنا مي شوید، 
با گویش، لباس هاي محلي، سنت ها و معماري سازه هاي 

آفریقایي .
این دهکده  البرز،  اشنای  پیام  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
داستان زندگي پنج قبیله معروف آفریقاي جنوبي را براي 
اندبله   ،  Xhosaخوزا هاي  قبیله  کند؛  مي  بازگو  شما 
زولو   ،   Basothoبسوتو  ،  Pediپدي  ،  Ndebele

.Zulu
رقص  و  مخصوص  گویش  مخصوص،  لباس  قبلیه  هر 
در  اشتراکشان  وجه  ولي  دارد.  را  خودش  به  مخصوص 
ازدواج است. براي ازدواج داماد در ازاي عروس به خانواده 
دختر گاو مي دهد و فقط تعداد گاوها در قبایل فرق دارد  
بیشتر،  قبایل مثلي هست که مي گوید: »گاو  میان  و در 
این قبیله ها،  زن بیشتر؛ زن بیشتر، دردسر بیشتر!« بین 

که  هستند  تر  معروف  همه  از  زولوها 
معروف  امپراطوري  شاکا؛  پادشاهي  به 
زولوها را تاسیس کردند و افتخار پیروزي 
داشتند.  را  ها  انگلیسي  با  جنگ  در 
به معناي  بومي  زبان مردمان  لسدي در 
»نور« است. با ورود اتوبوس توریست ها  
به دهکده، فردي که مسئولیت دیده باني 
را بر عهده دارد با نوعي آوا بقیه را خبر 

مي کند. 
رقص هاي سنتي  و  آواز  با  اهالي دهکده 
خود به استقبال بازدیدکنندگان مي آیند 
و اگر شما هم تمایل داشتید مي توانید با 
اهالي رقصي داشته باشید. بعد از مراسم 

استقبال، بازدید کننده ها به سالن اصلي 
به  راجع  اطالعاتي  تا  شوند  مي  هدایت 
دهکده و قبایل به آن ها داده شود و بعد 
رقص قبیله ها آغاز مي شود.  در نگاه اول 
رقص قبیله ها شاید فقط براي سرگرمي 
باشد ولي در حالت هاي مختلف داستان 
هایي از روبرو شدن با حیوانات مختلف، 
است.  خاص  آداب  و  دشمنان  با  جنگ 
ها  قبیله  از  بازدید  به  نوبت  آن  از  بعد 
مي رسد. محل زندگي قبایل در محوطه 
با  است.  شده  ساخته  نمادین  صورت  به 
ورود به هر دهکده، راهنمایي که همراه 
گروه است به شما احوال پرسي به زبان 

با  بان قبیله  با دیده  باید  محلي قبیله را مي گوید و شما 
زبان محلي احوال پرسي کنید و اجازه ورود بگیرید و بعد، 
و  اسکان، گویش  نحوه پوشش،  توضیحات کامل در مورد 
این کار براي هر پنج قبیله تکرار  داستان هاي هر قبیله. 
مي شود. اینجاست که نظرمان نسبت به  قبیله هاي آفریقا  
و  ایم  دیده  قبال  هایي که  داستان  و  ها  فیلم  تمام  در  که 

خوانده ایم عوض مي شود. 
در مورد آن ها همیشه فکر مي کردیم بدوي هستند ولي 
از این داستان ها متوجه مي شویم چه داستان هاي  بعد 
ارتباط  شخصه  به  دارد.  وجود  ها  آن  مورد  در  شنیدني 
است  جالب  و  کردم  برقرار  اهالي  از  تن  چند  با  صمیمي 
بدانید این افراد نماینده قبایل خود هستند ولي در دنیاي 
از  یکي  بوک  و فیس  اینستاگرام  زندگي مي کنند.  مدرن 
امیدوارم روزي به صورت واقعي در  را گرفتم و  افراد  این 

میان این قبایل چند روزي را سپري کنم.

      mehdi_abdi_  ۵7 @  ا yahoo.com

آشنایي با فرهنگ ناب آفریقاي جنوبي؛

* مهدی عبدیزندگي پنج قبیله معروف در دهکده لسدي

رییس جمهوری آمریکا با سفر به کشورهای منطقه شرق آسیا با 
یک تیر دو نشان را هدف قرار می دهد؛ از سویی برای بیشینه سازی 
منافع اقتصادی و تجاری واشنگتن تالش می کند و از سویی دیگر 
به رهبران پیونگ یانگ در خصوص برنامه اتمی آنها هشدار می دهد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، منطقه شرق آسیا این روزها میزبان 
مهمان بلندپایه ای از دیگر سوی اقیانوس آرام است. »دونالد ترامپ« 
رییس جمهوری آمریکا از روز جمعه ۱۲ آبان ماه سفر خود به پنج 
کشور ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین را آغاز کرد؛ سفری 
۱۱ روزه که به منظور گفت و گو و رایزنی با مقام های توکیو، سئول، 
پکن، هانوی و مانیل برای تامین بیشینه منافع سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی واشنگتن صورت می گیرد.
در حدود یازده ماهی که از زمان ریاست جمهوری ترامپ می گذرد، 
هنوز چارچوب سیاست خارجی او در حوزه های مختلف جغرافیایی 
چون اروپا و آسیا صورت مشخص و روشنی به خود نگرفته است. 
اظهارات و عملکرد متناقض ترامپ اسباب بی اعتمادی رهبران 
کشورهای اروپایی و آسیایی به او را فراهم آورده است. این مساله نه 
تنها هم پیمانان استراتژیک، بلکه رقبای آمریکا را هم با تردیدهایی 
جدی در خصوص نوع موضع گیری و کنشگری در برابر واشنگتن 

مواجه کرده است. 
این مساله در مورد کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای منطقه 
شرق آسیا هم صدق می کند. ترامپ طی این مدت با رفتار و کنش 
متناقض، سیگنال های ضد و نقیضی به کشورهای منطقه ارسال 
کرده است. به عنوان نمونه او از یک سو بر شراکت استراتژیک و 
تقویت روابط اقتصادی با کشورهای این منطقه تاکید کرده و از 
سویی دیگر از »پیمان تجاری اقیانوس آرام« خارج شد؛ توافقی که 
از سوی دولت اوباما برای یکسان سازی استانداردهای تجاری میان 
آمریکا و کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و با هدف افزایش سطح 
مبادالت اقتصادی میان واشنگتن با منطقه آسیا -پاسیفیک امضا 

شده بود. 
ترامپ همچنین از یک سو از لزوم ارتقای امنیت این منطقه سخن 
می گوید و از سویی دیگر با تحریک کره شمالی، ثبات و امنیت 

منطقه را در معرض خطر قرار می دهد.
با این تفاسیر، می توان گفت سفر رییس جمهوری آمریکا به این 

منطقه در وهله نخست از این منظر اهمیت دارد که خطوط سیاست 
خارجی تازه آمریکا در این منطقه را روشن و شفاف تر خواهد کرد 
و چارچوب راهبرد تازه آمریکا در این منطقه را تبیین خواهد کرد؛ 
اگرچه می توان از تقویب مناسبات سیاسی و امنیتی و ایجاد جبهه 
ای در برابر کره شمالی و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری دوجانبه 

به عنوان مهمترین اهداف راهبردی واشنگتن در منطقه یاد کرد.
شاید بتوان یکی از مهمترین اهداف ترامپ از سفر به منطقه را تالش 
برای کنترل توان اتمی و مهار کره شمالی دانست. از زمان روی کار 
آمدن ترامپ، بار دیگر مساله توان اتمی شمالی به مساله ای چالش 
برانگیز در شبه جزیره کره بدل شده است. رفتار تحقیر و تحریک 
آمیز ترامپ از یک سو و بلندپروازی های رهبران تازه کره شمالی 
از سوی دیگر تنش میان واشنگتن و متحدان آن در شرق آسیا با 
پیونگ یانگ را وارد فاز جدی تری کرده است تا جایی که برخی 
ناظران در خصوص خطر حمله اتمی کره شمالی هشدار داده اند. 
تشدید تنش میان دو طرف طی یازده ماه گذشته، اقدام به آزمایش 
موشک های بالستیک و تهدید حمله اتمی از سوی پیونگ یانگ و 
تهدید جدی رهبران واشنگتن را به دنبال داشته است. ترامپ قصد 
دارد در جریان سفر بلندمدت خود، با کمک گفتن از کشورهای 
منطقه به ویژه چین فشارهای بیشتری بر کره شمالی وارد و با اتخاذ 
موضع جمعی سخت تر و جدی تر در برابر این کشور، پیونگ یانگ 

را به تجدید نظر در برنامه های اتمی خود وادار کند.
در میان کشورهای منطقه، چین می تواند بیشترین تاثیر را بر کره 
شمالی بگذارد، چرا که حجم قابل توجهی از مبادالت تجاری کره 
شمالی با چین صورت می گیرد. آمریکا می خواهد با ترغیب رهبران 
چین به اتخاذ سیاست های سختگیرانه تر در برابر پیونگ یانگ، 

رهبران کره را به تحدید برنامه های اتمی مجبور کند. 
به نظر می رسد این تالش واشنگتن موثر افتد و چین از خلل روابط 
نزدیک تر خود با کره شمالی، رهبران پیونگ یانگ را به پایین 
کشیدن فتیله مانورهای موشکی و تهدیدات اتمی قانع کنند. این 

مساله فرصتی را در اختیار پکن قرار می دهد تا در یک حوزه دیگر 
هم در قالب رقابت های قرن بیست و یکمی خود برای رهبری 

جهان، از آمریکا پیشی بگیرند.
رهبران پکن طی این مدت از خلل و آشفتگی در سیاست خارجی 
رییس  پینگ«  اند. »شی جین  برده  بهره  نفع خود  به  آمریکا 
جمهوری چین که در جریان آخرین کنگره حزب کمونیست پایه 
های قدرت خود را بیش از پیش تثبیت کرد، برای ورود بیش از 
پیش پکن به مناسبات سیاسی و امنیتی در جهان تالش می کند 
تا از این مسیر کشورش را یک گام دیگر به رویای بزرگ خود مبنی 
بر »کسب جایگاه برتر در جهان« نزدیکتر کند. اعالم آمادگی چین 
در خصوص تمایل رهبران آن برای ورود مقتدرانه به پیمان زیست 
محیطی پاریس برای مبارزه با آلودگی هوا و استقبال رهبران اروپایی 

از این پیشنهاد را می توان در همین چارچوب تفسیر کرد. 
برخی تحلیلگران بر این باورند که ترامپ در جریان این سفر مهار 
چین در حوزه های مختلف اقتصادی و نظامی را هم مدنظر دارد. 
چین یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان و یکی از بزرگترین رقبای 
آمریکا ظرف یک تا دو دهه آینده خواهد بود. قدرت اقتصادی در 
آینده برای چین قدرت نظامی و سیاسی را هم ایجاد خواهد کرد. 

تعامل با این قدرت بالقوه، در دستور کار واشنگتن قرار دارد. 
ترامپ در سفر آسیایی خود در کره جنوبی هم به اطمینان بخشی 
به رهبران سئول در خصوص حمایت آمریکا از آنها در برابر کره 
شمالی خواهد پرداخت و این مهم را با دیدار از مهمترین پایگاه 
های نظامی خود در خاک این کشور و دیدار با نظامیان آمریکایی 
مستقر در آن به انجام خواهد رساند؛ مانند دیدارهایی که در ژاپن 
انجام داد. ژاپن و کره جنوبی به عنوان متحدان آمریکا، بیش از دیگر 
کشورها در منطقه در معرض تهدیدهای کره شمالی قرار دارند و 
پایگاه های نظامی و ضد موشکی آمریکا در منطقه را میزبانی می 
کنند. حضور ترامپ در این منطقه در شرایطی که فعالیت های 
موشکی کره شمالی افزایش یافته است، حامل پیام روشن و آشکاری 

برای رهبران پیونگ یانگ است.
افزایش تجارت آزاد دوجانبه و ایجاد فرصت های بیشتر برای شرکت 
های آمریکایی در منطقه، از دیگر اهداف ترامپ از سفر به منطقه 
است. از دید آمریکایی ها چین بسیاری از فرصت های اقتصادی 
در این منطقه را از آن خود کرده است. ترامپ به جای پایبندی به 
پیمان های تجارت جمعی اما بر تقویت تجارت دوجانبه تاکید دارد 
تا بتواند با رایزنی با رهبران این کشورها با فراهم کردن عرصه ای 
مهیاتر برای فعالیت شرکت های آمریکایی و ترغیب این کشورها به 
سرمایه گذاری در آمریکا، از کسری تراز بازرگانی خود با آنها بکاهد.

منطقه جنوب و شرق آسیا به خاطر برخورداری از ظرفیت های 
اقتصادی گسترده و جمعیت کالن، در حال تبدیل شدن به یکی 
از محورهای اقتصادی جهان است. وجود کشورهای رو به رشدی 
چون چین، هندوستان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور و ... در این 
منطقه موجب پیش بینی برخی کارشناسان مبنی بر این گزاره شده 
که قطب اقتصادی و ژئوپلتیکی جهان در حال تغییر به سوی آسیا 
است. بر همین مبنا می توان گفت این منطقه در آینده ای نزدیک 
در اقتصاد جهان و ایاالت متحده آمریکا نقشی تعیین کننده خواهد 
داشت.  آگاهی نسبت به این تحول مهم، از سال ها پیش رهبران 
واشنگتن را به بازبینی در اولویت بندی سیاست های اقتصادی خود 
ترغیب کرده است. در سند امنیت ملی آمریکا هم تغییر تمرکز 

استراتژیک این کشور به سوی آسیا ذکر شده است.
اولویت  از  آمریکا  برای  اقتصادی  لحاظ  به  منطقه  این  اکنون 
استراتژیک برخوردار است. ترامپ در وهله نخست می خواهد کسری 
تراز تجاری خود با کشورهای این منطقه را جبران کند و در وهله 
بعد توازن تجاری را به نفع خود تغییر دهد. رییس جمهوری آمریکا 
این مهم را نه در پیمان های جمعی چند جانبه، بلکه در پیمان های 
تجاری دوجانبه می جوید تا بتواند برای تحقق آن از قدرت چانه زنی 

و ارتباطات خود بهره ببرد.
معنای خروج ترامپ از پیمان تجاری اقیانوس آرام در روزهای 

نخست تصدی پست ریاست جمهوری هم همین بود که واشنگتن 
همچنان رهبری اقتصادی جهان را در دست قرار خواهد داد اما 
این بار با کمترین و یا بدون هیچ هزینه ای . با این حال کشورهای 
منطقه در مورد سیاست های یک جانبه گرایی تجاری ترامپ 
خوشبین نبوده و بر این باورند که این استراتژی و راهکار در نهایت 

منافع تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه را به خطر می اندازد.
شاید یکی از مهمترین دالیل مخالفت ترامپ برای حضور در اجالس 
سران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام )اپک( که 
قرار است در روزهای آتی در هانوی برگزار شود همین باشد. البته 
بر اساس مجموعه ای از محذورات کاخ سفید اعالم کرد که ترامپ 
در این نشست شرکت خواهد کرد. او همچنین در مانیل به عنوان 
آخرین مقصد سفر منطقه ای خود در اجالس سران آسه آن هم 
شرکت خواهد کرد؛ دو اجالسی که به منظور بررسی چالش های 

آینده منطقه برگزار خواهد شد. 
رییس جمهوری آمریکا ممکن است در حاشیه نشست آسه آن با 
رییس جمهوری روسیه دیدار کند. کرملین روز جمعه اعالم کرد 
که مذاکراتی برای دیدار »والدیمیر پوتین« با ترامپ درحاشیه این 
نشست انجام شده است. دستیاران رییس جمهوری آمریکا هم در 
واکنش به این گزارش ها گفته اند که ممکن است چنین نشستی 
برگزار شود. دیدار احتمالی پوتین و ترامپ در حالی برگزار خواهد 
شد که طرح تازه اتهاماتی مبنی بر تماس تیم انتخاباتی ترامپ با 
مقامات روسیه، به طور جدی تری فشارها را بر رییس جمهری 
آمریکا افزایش داده است. با این حال به نظر می رسد بحث و رایزنی 
با پوتین در خصوص مساله سوریه و برجام برای ترامپ مهمتر از 
چالش های سیاسی درونی آمریکا باشد؛ دو موضوع مهمی که مسکو 
و واشنگتن بر سر آن اختالف نطرهای عمده ای دارند و شرایط 

ایجاب می کند بر سر آن به گفت و گو بنشینند.
در مجموع سفر یازده روزه ترامپ به منطقه جنوب شرق آسیا برای او 
از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ پیگیری اهداف تجارت دوجانبه از 
یک سو و پی گیری منافع سیاسی و امنیتی به ویژه در خصوص مهار 
کره شمالی از سویی دیگر در دستور کار رییس جمهوری آمریکا قرار 
دارد تا شاید از رهگذر این سفر بتواند دستاورهایی چندجانبه نصیب 

واشنگتن کند.

         ترامپ در جنوب شرق آسیا به دنبال چیست؟

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۴۶۰۰۰۱77 مورخ ۹۶/۵/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
 7۶۴ تعاونی  شرکت  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  روانسر  شهرستان  ثبتی 
با نمایندگی مدیر عامل آقای فایق فرخی به شماره شناسنامه ۱۸7  مرغ گوشتی 
صادره از روانسر فرزند حسین با کد ملی ۵۹۶۹۵7۸۸۹۴  درخواست رسیدگی به 
سند رسمی مشاعی به مفروز خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۴/7۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت مفروزه ششدانگ عرصه و اعیان یک 
واحد مرغداری گوشتی به مساحت ۱۱۶۰۰ متر مربع به نام شرکت تعاونی 7۶۴ 
پرورش مرغ گوشتی با امضاء آقای فایق فرخی مدیر عامل از پالک .... فرعی از ۲۰ 
اصلی زرین چقا واقع در بخش ۱۲ کرمانشاه که طبق وکالتنامه رسمی شماره ۹۲۹۱ 
مورخ ۸۴/۹/۲۹ دفتر ۳۹ روانسر از آقای جهانبخش و کاوه وعطا و رعنا همگی گل 
خریداری  باشد  می  رسمی(  )مالک  سلیمان  هدهد  شرکت  و  خریداری  محمدی 
نموده است صادر لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
و رسید  تسلیم  اداره  این  به  را کتبا  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  این آگهی  اول 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ، لذا معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۶/7/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۶/۸/۱۶

یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
برابررای شماره ۶۵۱مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ هیات اول موضوع قانون تعیین  سند رسمی 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز اله بهرامی 
چگنی فرزند شکر اله بشماره شناسنامه ۲7۳۵۱  صادره ازپلدختردر ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱7۹  متر مربع پالک ۱  فرعی از ۱۱۶ 
اصلی واقع در بخش7 خرم آباد شهرستان پلدختر موسوم به کاوکالی خریداری از مالک 
رسمی آقای شیخمراد نور علیوند محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۸/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۸/۱۶ 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۶۵۲ مورخ ۱۳۹۶/7/۲ و رای اصالحی شماره 
۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۱هیات 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 رحمان 
محمودی نهرانی  فرزند یعقوب به شماره شناسنامه ۱۵۰۳ کد ملی ۵۸۸۹۲۶۲۳۳۵ 
صادره از زنجان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۵ متر مربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۹۹۱فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع 
در سرحد آباد -استان البرز- شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی حسین 
باشند می توانند  گلدوزی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
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 ۱۵7۴
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۶/۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۶/۸/۳۰

 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

اول موضوع  برابررأی شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۴۰۹مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ هیات 
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 
محمود کرامت قره بالغ فرزند حبیب بشماره شناسنامه ۱۳۵۴ صادره از هشترود 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۳/۰۹ متر مربع پالک ۱۶۲۸ فرعی 
از۱۶۳اصلی واقع دربخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالکین رسمی 
پروانه، کامران، ماه بانو، ایراندخت، مهین دخت، ناهید همگی صدوقی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 ۱۴۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۶/7/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۶/۸/۱۵

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
اول/دوم  هیات   ۱۳۹۶/7/۱۰ مورخ  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۸۹۴  برابررأی 
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 
بشماره شناسنامه ۱۵۶۴  عزیزاله  فرزند  تقی طهرانی  تقی حاجی  محمد  متقاضی 
کد ملی ۰۰7۵۲۲۵۸7۵ صادره از تهران نسبت به یک دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۰۲/۱۴ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲7۵۹ 
فرعی از ۱۶۳اصلی واقع در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
حیدرعلی معمار ضیاء نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار 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 ۱۴۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/7/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۸/۱۵

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۳۳۶مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای باباعلی 
زیدی پور فرزند شابابا بشماره شناسنامه ۴۴۱ صادره ازپلدختردر ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱7۵ متر مربع پالک ۲۸ فرعی از ۱۴ 
اصلی واقع در بخش ۸ خرم آباد شهرستان پلدختر موسوم به دوالبچی خریداری از 
مالک رسمی آقای صید حیدری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۸/۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۸/۱۶ 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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
اصالحی  رای  و   ۱۳۹۶/7/۳۰ مورخ  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۰۵۹  برابررأی 
موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳۹۶/۸/۱۱ مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵۶7 شماره 
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 ذبیح اله ربیعی فرزند علی پناه در مساحت ۹۱۱/۴۵ متر مربع مشاع 
از ششدانگ به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع دایر باغ مفروز و مجزی شده از ۳۳۹۴ 
فرعی از ۱۶۲ اصلی واقع در کرج خریداری مع الواسطه از مالک رسمی سید محمود 
حسینی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف ۱۵۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۶/۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۶/۸/۳۰

 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 ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳7۰۵ مورخ ۱۳۹۶/7/۲۳ و رای شماره هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان آقای علی اصغر رضا زاده شالکوهی فرزند محمود بشماره شناسنامه ۵۵۶ 
 ۲۹۱ شناسنامه  بشماره  فریدون  فرزند  جمشیدی  فرزانه  خانم  و  رشت  از  صادره 
به  ساختمان  باب  یک  در ششدانگ  دانگ  به سه  نسبت  یک  هر  تهران  از  صادره 
مساحت ۱۱۹/۲۹ متر مربع پالک ۵۰7 فرعی از ۲۲ اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی 
شهرستان فردیس خریداری ازمالکین رسمی حاج خانم عبداله خانی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۴۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۶/7/۳۰ تاریخ انتشارنوبت دوم ۱۳۹۶/۸/۱۵

کفیل اداره ثبت 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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۸۹۹ مورخ ۱۳۹۶/7/۲7 و رای شماره هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قدیر قائمی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۲۸7۵۵ صادره از 
پالک  مربع  متر  به مساحت ۱۵۲  باب ساختمان  یک  به ششدانگ  نسبت  قوچان 
۲۱۱۶ الی ۲۱۱۸ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس 
خریداری از خود مالک گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
از  از اخذ رسید در ظرف مدت یکماه  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م/الف ۱۵۳۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۶/۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۶/۸/۳۰

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۳۴۰۰۴۳۶ شعبه ۱۰۲ 

اسالمشهر )۱۰۲ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی: آقای رحیم رستمی فرزند هاشم به نشانی اسالمشهر شاتره اول شاتره پ ۶۸ 

متهم: آقای محمد رضا آزاد فرزند بابا حبیب به نشانی مجهول المکان 
 اتهام: ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای محمد رضا آزاد فرزند بابا حبیب دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی نسبت به آقای رحیم رستمی که در کیفر خواست صادره به شماره ۸۲۱ 
متهم به عنوان مجهول المکان معرفی شده است دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق 
پرونده نظر به اینکه شاکی به شرح صورتمجلس تنظیمی مورخ ۹۶/7/۲۵ رضایت 
خود را نسبت به متهم اعالم نموده است ضمن انطباق موضوع با مفاد ماده ۱۳ قانون 
آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعالم می 
نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران است .م/الف ۱۴۲۵ 
کریمی- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده ۱7۴قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
بهداشت عمومی  در  تهدید علیه  اتهام  به  فرزند علی  که  آبادی  تازه  رضا عبدی 
شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب در پرونده 
کالسه به شماره بایگانی  ۹۶۰۴۵۹ تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه دادیاری حاضر شوید و از خود دفاع نمایید، در صورت عدم حضور یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، این شعبه در حقوق الناس و حقوق 
عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی را صادر می نماید. 

بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه  کمتر از یکماه نباشد.م/الف ۱۳۳۱
دادیار شعبه 7 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
در پرونده کالسه ۹۵۰۰۱۰۵ ثبتی پالک ۱۴ فرعی از ۲۵7۸ اصلی بخش یک شرق 
بابل به مساحت ۵۰/۳۰۲ متر مربع اعیان ملک به صورت یک ساختمان مسکونی با 
قدمت ۳۵ سال به صورت یک قطعه روی همکف با زیر بنای کلی ۳۲۰ متر مربع که 
طبقه همکف شامب پارکینگ موتور خانه انباری یک اتاق خواب سرویس بهداشتی 
پذیرایی  هال  خواب   اتاق   ۳ شامل  مربع  متر   ۱۶۰ مساحت  به  فوقانی  طبقه  و 
سرویس بهداشتی آشپزخانه کابینت با امتیاز آب و برق و گاز با رعایت جمیع جهات 
کارشناس بهای آنرا به مبلغ ۵/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است را از طریق 
مزایده حضوری در روز شنبه مورخ ۹۶/۹/۱۱  از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ همان روز 
در دفتر شعبه ۸حقوقی بابل به فروش برسان مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع 
به باالترین مبلغ پیشنهاد ی فروخته خواهد شد برنده مزایده باید ۱۰ درصد ارزش 
مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و بقیه را حداکثر ظرف یک 
ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط 
خواهد شد طالبین و خریداران می توانند ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی 

این دادگاه از مال مورد نظر بازدید به عمل آورید 
مدیر شعبه 8 حقوقی دادگستری بابل پور جعفر 
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که خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر کرد  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 

قیمت دارو افزایشی نداشته، بلکه متناسب 
با نرخ تورم تغییر کرده است.

مباحث  درباره  اصغری،  غالمرضا  دکتر 
مطرح مبنی بر افزایش قیمت دارو در سال 
جاری، گفت: باید توجه کرد که هر سال در 
کشور میزانی از تورم وجود دارد. اگر قیمت 
دارو متناسب با میزان تورم تغییر کند، به 

معنی افزایش قیمت تلقی نمی شود.
وی با بیان اینکه طبق اعالم دولت در حال 
است،  رقمی  تک  کشور  در  تورم  حاضر 
یا  تغییر  هر  اساس  این  بر  گفت:  ایسنا  به 
افزایش قیمتی که در دارو متناسب با نرخ 
تورم و در حد تورم موجود در کشور اتفاق 
دارو  قیمت  افزایش  به معنی  تنها  نه  افتد، 
افزایش  که  معناست  این  به  بلکه  نیست، 
پارسال  قیمت  همان  و  نداشتیم  قیمتی 
افزایش  این  بنابراین  است.  شده  تکرار 
قیمت جدا  افزایش  از بحث  باید  را  تورمی 

کرد.
اصغری با تاکید بر اینکه به مفهوم افزایش 
نداشته ایم،  دارو  قیمت  در  تغییری  قیمت، 

قیمت هایی  تغییر  اساس  این  بر  داد:  ادامه 
که اعمال می کنیم، کمتر از نرخ تورم و یا در 
حد نرخ تورم خواهد بود. در عین حال باید 
می یابد،  افزایش  تورم  که  وقتی  کرد  توجه 
دارو  تولیدکننده  کارخانه های  هزینه های 
نیز متناسب با تورم باال می رود. به همیت 

ترتیب میزان حقوق پرداختی به کارگر هر 
برق  از طرفی هزینه  افزایش می یابد،  سال 
... نیز باال می رود. حال اگر قیمت  و آب و 
دارو هم متناسب با میزان تورم تغییر نکند، 
یا  می کند  ضرر  دارو،  تولیدکننده  کارخانه 

حاشیه سودش کم می شود.

رییس سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره 
پرداخت  در  بیمه گر  سازمان های  تاخیر  به 
حال  در  گفت:  داروخانه ها،  مطالبات 
از  تومان  میلیارد   ۲۵۰۰ به  نزدیک  حاضر 
سازمان های بیمه گر طلب داریم. البته میزان 
مطالبات مان نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
را  آن  میلیارد   ۵۰۰ پیش  چندی  که  بود 
هفته  است  قرار  همچنین  کردند.  پرداخت 
آینده هم ۵۰۰ میلیارد دیگر را هم بدهند 

تا میزان مطالبات به ۲۰۰۰ میلیارد برسد.
با تالش   اینکه خوشبختانه  بیان  با  اصغری 
به  منجر  که  حادی  مشکل  همکاران مان 
اختالل در ارائه خدمت شود، در داروخانه ها 
توجه  باید  البته  گفت:  است،  نشده  ایجاد 
پخش  و  تولیدکننده  شرکت های  که  کرد 
اجتماعی  تامین  سازمان  به  متعلق  دارو 
است و حدود ۳۰ درصد بازار دارویی را در 
اختیار دارند. در عین حال در حال حاضر 
مطالبات  میزان  درصد   ۳۰ شرکت ها  این 
دارویی داروخانه ها، از ما طلبکارند و ما هم 
از  را  شرکت ها  مطالبات  میزان  درصد   ۶۰

آنها طلبکاریم.

تعداد خودروهاي تهران ٨برابر 
ظرفیت معابر است

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسالمی 
شهر تهران و تعدادی از اعضای شورای شهر در ستاد 
مرکزی پلیس راهور تهران حاضر شدند و از بخش 
مختلف این پلیس بازدید کردند. پس از این بازدید 
جلسه ای با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ، سردار مهماندار رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ و مهندس محسن هاشمی 

رئیس شورای اسالمی شهر تهران برگزار شد.
در این جلسه سردار رحیمی تأکید کرد: پلیس بنا 
دارد در کنار شورای شهر و شهرداری فضایی را ایجاد 
کند که خدماتی شایسته به شهروندان ارائه شود. 
بخش زیادی از معضالت ترافیکی شهر تهران قابل 

حل است.
وی در همین رابطه گفت: برای حل این مشکالت 
باید برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت مد نظر قرار 
گیرد. اگر پلیس در کنار شهرداری نباشد، مدیریت 
شهری دچار مشکل می شود. البته نگاه ما مبتنی 
بر هم افزایی است که نتیجه آن افزایش رفاه مردم 
است. رئیس پلیس پایتخت که خود پیش از این 
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بوده ضمن اشاره به 
محدودیت های پلیس بیان کرد: به عنوان کسی که 
قبالً در پلیس راهنمایی و رانندگی بوده می گویم که 
پلیس برای حل مسئله ترافیک برنامه دارد و رویکرد 

ما در این زمینه هم افزایی و همدلی است.
از رحیمی سردار مهماندار، رئیس پلیس  پیش 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اظهار کرد: یکی 
از چالش های اساسی مدیریت کالنشهرها بحث 
ترافیک است. مردم هر روز با این مسئله مواجهند 
و بر اساس آن مدیریت شهری را قضاوت می کنند. 
تهران عالوه بر مشکالت جمعیتی خود، به علت 
اینکه مرکز کشور است با تقاضای زیادی برای سفر 
مواجه است که این تقاضا به صورت تزایدی در چند 

سال گذشته افزایش یافته است.
مهماندار در همین رابطه اضافه کرد: یک پنجم کل 
خودروهای کشور، معادل ۴ میلیون دستگاه خودرو 
در تهران شماره گذاری شده و این را باید در کنار 
خودروهایی در نظر گرفت که به صورت شناور در 
تهران تردد می کنند. اولین چیزی نیز که گردشگران 
راجع به توسعه یافتگی یک شهر قضاوت می کنند 

ترافیک آن است.
وی در رابطه با مسئله ترافیک شهر تهران آمارهای 
مختلفی ارائه کرد: وضعیت تهران به این صورت 
است که بیش از ۹ میلیون جمعیت ساکن، ۳ 
میلیون جمعیت شناور و ۲۰ میلیون سفر روزانه 
دارد. این شهر ۵7۰۰ تقاطع دارد که تنها ۶۶۰ 
تقاطع آن به  صورت هوشمند مدیریت و کنترل 
می شود. همچنین نسبت خودروها به معابر آن نیز 
۸ برابر است. مهماندار برخی از چالش های مهمی را 
که شهر تهران با آن مواجه است این گونه برشمرد: 
استفاده زیاد از خودروهای شخصی به گونه ای که 
به ازای هر ۲ نفر یک خودرو وجود دارد، کمبود 
زیرساخت های حمل ونقل، عدم تناسب ظرفیت 
معابر با نقاط ایجاد مراکز تجاری و تفریحی، وجود 
گلوگاه های ترافیکی و اشکاالت هندسی معابر، ورود 
حجم زیادی از سفرهای روزانه از اطراف به تهران، 
کمبود تجهیزات ITS، عدم بازدارندگی مقررات 
و عدم تناسب تجهیزات و نیروی انسانی پلیس با 

نیازهای واقعی.

خبــــر

 مشارکت مردم با پلیس و نهادهای امنیتی 
در اربعین 

مهم ترین وظیفه و مأموریت قرارگاه اربعین نیروی انتظامی، برقراری 
و حفظ امنیت زائران در حماسه ی بزرگ اربعین حسینی )ع( است.

مأموران نیروی انتظامی، خدمت رسانی به مردم در کنگره ی عظیم 
اربعین را وظیفه و مایه ی مباهات و افتخار خود می دانند.

به گزارش  پیام زمان از معاونت اجتماعی فاتب ،مشارکت با پلیس و 
نهادهای امنیتی، یعنی: دقت در محیط پیرامونی و انعکاس صحیح و 
به موقِع موارد مشکوک-  توجه به پیام ها و توصیه های مربوط به 
برقراری نظم و انضباط اجتماعی-  اجتناب از بحث و جدل با آنان در 

حین انجام مأموریت
توصیه های پلیس: حوصله و شکیبایی زائران گرانقدر در هنگام انجام 
امور مرزی و گمرکی، راهگشای پلیس و سایر عوامل اجرایی برای ارائه 
ی خدمات مطلوب تر خواهد بود -همکاری و هماهنگی با مدیر و 
روحانی کاروان به معنای ایجاد محدودیت برای زائران نیست-سالمتی 
و امنیت مسافران در هر سفری مرهون نظم و انضباط و رعایت مقررات 
گروهی است-توقف و اقدام به تهیه فیلم و عکس در هنگام بروز حوادث 
غیرمترقبه، یعنی در معرض تهدیدات احتمالی قرار گرفتن-در هنگام 
وقوع حادثه، شرایط را برای خدمات رسانی به موقع نیروهای امدادی 
فراهم کنید.   بعد از اقامت چند چیز مهم را شناسایی کرده و به خاطر 
بسپارید:مسیر اصلی و امن اقامتگاه تا حرم مطهر و بالعکس-شماره 
تلفن اقامتگاه-شماره ی اتاق-نام اقامتگاه )هتل یا ساختمان محل 
اقامت(-از همراه داشتن پول زیاد و اشیاء قیمتی در رفت و آمد ها و 
یا مخفی کردن در محل اقامت  خودداری نموده و بهتر است آنها را 
در صندوق امانات بگذارید-گوشی تلفن همراهتان را حتی یک لحظه 
در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید-کودکان، خانم ها و سالمندان را 
در محل اقامت  تنها نگذارید-استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی و 
اجتناب از تردد انفرادی در مسیر رفت و آمد به حرم مطهر و بازار، از 
نکات ایمنی بسیار مهم و ضروری برای خانم هاست-به افراد ناشناس 
اعتماد نکرده و هیچ شی ء یا بسته ای را به عنوان امانت از آن ها قبول 
نکنیم-اعتقاد ارزشمند شما به نذر و تبرک، نباید موجب غفلتتان از 
مجرمانی شود که با خوراکی و نوشیدنی یا عطر مسموم، قصد سرقت 
اموالتان را دارند-تصویربرداری از اماکن نظامی و انتظامی مانند مقرها و 
مراکز ایست بازرسی، چه در ایران و چه در عراق جزء موارد ممنوعه ای 

است که زائران باید از انجام آن پرهیز کنند.

 ضرورت نهادینه کردن راهبرد پیشگیری
 از سرطان در کشور

دبیر علمی سومین سمپوزیوم بین المللی نسترن با تاکید بر ضرورت 
نهادینه کردن راهبرد پیشگیری از سرطان در کشور،گفت: آموزش 
سبک زندگی سالم و خودآزمایی سرطان به دانش آموزان در مشهد آغاز 
شده است. دکتر علی متولی زاده اردکانی در آستانه برگزاری سومین 
پیشگیری  مرکز  اظهار کرد:  نسترن  بین المللی سرطان  سمپوزیوم 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه  سرطان نسترن 
فردوسی مشهد و جهاد دانشگاهی سومین سمپوزیوم بین المللی نسترن  

را از تاریخ ۸ تا ۱۰ آذر ماه امسال برگزار خواهد کرد.
و  پیشگیری  افزود:  سمپوزیوم  این  علمی  محورهای  مورد  در  وی 
تشخیص زودهنگام سرطان، مدیریت و درمان هدفمند سرطان، تغذیه 
و مکمل های دارویی و نقش آنها در پیشگیری از سرطان و مطالعات 
پایه و میان رشته ای سرطان از محورهای اصلی سومین سمپوزیوم 
بین المللی نسترن است. دبیر علمی سومین سمپوزیوم بین المللی 
نسترن بیان کرد: یکی از اهداف مهم سمپوزیوم، نهادینه کردن راهبرد 
پیشگیری از سرطان در بین مدیران و مسئولین مربوطه در وزارت 

بهداشت و همزمان در بین جوانان است.
متولی زاده اردکانی عنوان کرد: در جهت اجرایی کردن این راهبرد، 
مرکز پیشگیری سرطان نسترن به شکلی هدفمند ۱۰۰ دبیرستان 
دخترانه در مشهد را زیر پوشش آموزش های پیشگیری از سرطان در 
حوزه های تغذیه، سبک زندگی شامل روانشناسی، ژنتیک، ورزش و 

خودآزمایی قرار داده است.

خبر

سردار حسین رحیمی در دیدار با جمعی از هنرمندان 
با اشاره به جوشش درآوردن روح انسانی و شاد کردن 
بیان  است،  فاخری  و  ارزشمند   ، بزرگ  کار  که  مردم 
جامعه  گذار  اثر  و  فرهیخته  افراد  از  هنرمندان  داشت: 
گذار  تاثیر  جامعه  فرهنگ  در  توانند  می  که  هستند 

باشند.
وی با اشاره به اینکه شما هنرمندان از گروه های مرجع 
واالیی  و  باال  جایگاه  هنرمندان  داشت:  عنوان  هستید، 
نزد مردم دارند از این رو از مسئولیت و رسالت برتر و 
بالطبع مسئولیت و وظیفه  ؛ و  باالتری نیز برخوردارند 

آنها سنگین تر و خطیر تر از دیگران است.
وی با بیان اینکه هنرمندان مورد حمایت همه جانبه ما 
هستند، افزود: کار شما می تواند خیر، ثواب و عبادت 
که  چرا  باشد  همراه  خالصانه  و  الهی  نیت  با  اگر  باشد 
شادی را به مردم هدیه کردن و غم و غصه را از دل آنها 

زدودن عبادت بزرگ و ارزشمند است .
باید  اینکه  بر  تاکید  با  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده 
و  انجام شود  ما  فعالیت های  قانون همه  مر  اساس  بر 
تخطی از قانون از هیچ کس و به هیچ وجه پذیرفتنی 
نیست، گفت: ما مخالف شادی مجاز نیستیم و معتقدیم 
از آنجایی که در کشور جمهوری اسالمی ایران زندگی 
می کنیم باید در چارچوب شئونات،ضوابط و مقررات آن 

به امور خود بپردازیم.

رحیمی: با شادي مجاز مخالف نیستیم

تکمیلی  بیمه  جدید  جزییات  درباره  بیات  اصغر  علی 
بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سقف تعهدات و خدمات 
درمانی به بازنشستگان در قرارداد جدید ۴۰۰۰تومان افزایش 

یافته است.
علی اصغر بیات در مورد بیمه تکمیلی جدید بازنشستگان 
استان های  از  از نظرسنجی  تامین اجتماعی گفت: پس 
رضایت 7۰  اعالم  با  بازنشستگان  های  کانون  و  مختلف 
درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی از ارائه خدمات شرکت 
این  انجام مناقصه  از  آتیه سازان حافظ و همچنین پس 
شرکت مجددا به عنوان شرکت بیمه ای برای ارائه خدمات 

بیمه تکمیلی به بازنشستگان تحت پوشش انتخاب شد.
وی گفت: به دلیل توانمندی مالی و همچنین توانمندی در 
مدیریت شرکت آتیه سازان حافظ برای پنج سال از سال ۹۲ 
تا ۹۶ در راستای ارائه خدمات بیمه ای به بازنشستگان تامین 
اجتماعی فعالیت می کند که برای سال ۹۶ و ۹7 نیز این 
شرکت در مناقصه توانست نظر سازمان را جلب کند. رئیس 
کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی با اشاره به اینکه مهلت بیمه تکمیلی بازنشستگان تا 
پایان آبان ماه است، گفت: از ابتدای آذر بیمه شدگان با قرار 
جدید خدمات بیمه تکمیلی دریافت می کنند و همچنین 
سه ماه فرصت دارند تا برای حذف و اضافه نام خود و افراد 
تحت تکفل شان در لیست بیمه قرارداد جدید به کانون های 

بازنشستگان در شهرستان های مختلف مراجعه کنند.

اعالم جزئیات جدید بیمه تکمیلي بازنشستگان

»علی اصغر مونسان«  گفت: پروژه لغو ویزای ایران هدفمند 
می شود و تمرکز ما روی کشورهایی خواهد بود که لغو ویزا 

با آن ها به ورود بیشتر گردشگر منجر شود.
»مونسان« در کمتر از سه ماهی که رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده، بارها درباره لغو 
ویزای ایران سخن گفته؛ او در توضیح علت آن به ایسنا 
گفت: ما خیلی گیِر داستان لغو روادید ایران نیستیم، چون 
خوشبختانه درحال حاضر برای اتباع ۱۸۰ کشور، ویزای 
فرودگاهی با اعتبار ۹۰ روز صادر می شود، اما معموال لغو 
ویزا امتیازی است که به جریان گردشگری کمک می کند.

او اضافه کرد: لغو ویزا باید هدفمند انجام شود، چون بعضی 
بیشتر  باعث خروج  و  نیست  ما  نفع  به  کار  این  وقت ها 
گردشگر و مسافر از کشور می شود، به هر حال لغو ویزا 

سیاستی متقابل است.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
برای  این سازمان  تمایل  تکرار  به  توجه  با  این که  درباره 
گسترش رژیم لغو ویزا، آیا پروژه جدیدی در این باره مطرح 
تعقیب  را  آن  است که  این موضوع مهمی  شده؟ گفت: 
پیش  هدفمند  باید  پروژه  این  معتقدیم  می کنیم، چون 
برود، باید نخست کشورهای هدف مان را تشخیص دهیم 
و به شکلی سیاستگذاری کنیم که این موضوع برای ما بُرد 
ـ بُرد باشد، نه این که لغو ویزا انجام دهیم و خروج بیشتر 

گردشگر از کشور را موجب شویم.

پروژه جدید ایران برای لغو ویزا

نظر به دستور مواد  یک و سه قانون تعیین 
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آیین   13 ماده  و  رسمی  سند  فاقد  های 
امالکی که در هیأت  الذکر  قانون فوق  نامه 
اداره  مستقردر  مذکور  قانون  در  مندرج 
ثبت اسناد و امالک فارسان مورد رسیدگی 
و رأی آن صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد :
به  چلیچه  آباد  شاه  مزرعه  در  واقع  امالک 
شماره  پالک ثبتی 389 اصلی چهارمحال و 

بختیاری  بخش َده:
چلیچه  حیدري  علي  آقاي   - فرعي   247
شش دانگ یکبابخانه به مساحت  156/68  
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

هاشم صالحي چلیچه
شماره   به  فارسان   ابنیه   در  واقع  امالک 
و  چهارمحال  اصلی   416 ثبتی  پالک 

بختیاری  بخش َده:
2819 فرعي - آقاي اکبر اسالمي فارساني 
مساحت   به  خانه  یکباب  دانگ  شش 
  356 پالک  از  قسمتي  مربع  متر   177/96
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  فرعي 

فتحعلي عزیزیان فارساني 
3862 فرعي - آقاي  اژدر محمودي شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت  201/62 متر 
مربع قسمتي از پالک 765  فرعي خریداری 

شده مع الواسطه از سیداسداهلل مرتضوي 
شماره   به  فارسان   قریه   در  واقع  امالک 
و  چهارمحال  اصلی   417 ثبتی  پالک 

بختیاری  بخش َده:

یداللهي  اهلل  آیت  آقاي   - فرعي   3174
به  خانه  یکباب  دانگ  شش  فارساني  
مساحت  177/99 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از حمید یداللهي
به  فارسان   نصرت   مزرعه  در  واقع  امالک 
شماره  پالک ثبتی 420 اصلی چهارمحال و 

بختیاری  بخش َده:
قاسمي  غالمرضا  آقاي   - فرعي   2311
از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  دهکردي 
شش دانگ یکباب خانه به مساحت 104/91 
آقای  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

کرم سلیماني فارساني
عبداللهي  خدامراد  آقاي  فرعي   2765
آرپناهي نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
 235/89 مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
آقای  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

شهباز فاضلي
صالحي  نریمان  خانم   - فرعي   2773
به  خانه  یکباب  دانگ  شش  فارساني 
شده  خریداری  مترمربع   261/80 مساحت 

مع الواسطه آقای امامقلي غفاري فارساني
2780 فرعي - آقاي ناصر محمدي فارساني 
شش دانگ یکباب خانه به مساحت 189/48 
آقای  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

محمد سلیماني فارساني
شش  یوسفي  بهروز  آقاي  فرعي   2834
 170/89 مساحت  به  خانه  یکباب  دانگ 
مترمربع خریداری شده مع الواسطه از آقای 

قربانعلي بهرامي فارساني
شش  برام  کریمي  رضا  آقاي  فرعي   3114

فرعي   150 پالک  با  که  خانه  یکباب  دانگ 
به  میدهد  را  ساختمان  یکباب  تشکیل 
شده  خریداری  مترمربع   219/55 مساحت 

مع الواسطه آقای لطفعلي فاضلي فارساني
فارساني  صالحي  قلي  آقاي  فرعي   3818
شش دانگ یکباب خانه به مساحت 215/65 
آقای  الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع 

فتح اهلل بهرامي
سلماني  مهشوره  خانم  فرعي   3827
دشتکي شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
الواسطه  مع  شده  خریداری  مترمربع   412

آقای فتح اهلل بهرامي 
خانم زینب نصیري شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 182/91 مترمربع خریداری شده 

مع الواسطه آقای مراد شیرواني فارساني
پالک  شماره   به  باباحیدر  در  واقع  امالک 
بختیاری  و  چهارمحال  اصلی   432 ثبتی 

بخش َده:
باباحیدري  بهرامي  حسینعلي  فرعي   1014
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/03 
از  الواسطه  مع  شده   خریداری  مربع  متر 

آقای جانمراد بهرامي 
ششدانگ  پور  ابراهیم  پروانه  فرعي   1182
متر   371/40 مساحت  به  ساختمان  یکباب 
آقای  از  الواسطه  مع  خریداری شده   مربع 

علمدار برمایون 
ششدانگ  خسروي  مجتبي  فرعي   2218
متر   516/38 مساحت  به  خانه  یکباب 
آقای  از  الواسطه  مع  خریداری شده   مربع 

سیدرحیم رضوي باباحیدري

ششدانگ  بزوشم  محمود  فرعي   2538
متر   343/36 مساحت  به  خانه  دوباب 
آقای  از  الواسطه  مع  خریداری شده   مربع 

سیدشریف هاشمي
امالک واقع در قریه جونقان به شماره  پالک 
بختیاری  و  چهارمحال  اصلی   463 ثبتی 

بخش َده:
جونقاني  اماني  نجفقلي  آقاي  فرعي   1637
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
موجب  به  متقاضي  مربع  متر   288/08
سند شماره 4531 مورخ 1350/11/13مالک 
رسمي مشاعي پالک 463 اصلي مي باشد. 

فرد  مرادیان  رجبعلي  آقاي  فرعي   1735
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
الواسطه  303 متر مربع خریداری شده مع 

از حیاتقلي شفیعي فرد
جونقاني  پاک  ترابي  خدیجه  فرعي   1937
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/87 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

عبدالکریم رضائي جونقاني 
به سه  نسبت  نورعلي  یعقوب  فرعي   2065
ساختمان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
مربع  متر   193/28 مساحت  به  تجاري 
غالمعباس  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

فروزنده  
2545 فرعي آقاي سعید محمدیان جونقاني 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   204/14

الواسطه از چراغعلي محمدیان 
نیکو  رستمي  فریبرز  آقاي  فرعي   2890

تجاري  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مربع  متر   181/85 مساحت  به  مسکوني 
و  داریوش  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

منوچهر رستمي نیکو 
3209 فرعي آقاي موسي ملک زاده جونقاني 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320/04 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

صفرعلي کشاورز 
زاده  درویشي  خیبر  آقاي  فرعي   3842
جونقاني ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   240/14

الواسطه از سبزعلي اسدي جونقاني 
جونقاني  زارع  وهاب  آقاي  فرعي   4431
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت 
یکباب خانه به مساحت 197/75 متر مربع 
خدامراد  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

اسکندري 
فرد  صالحي  پرویز  آقاي  فرعي   4909
جونقاني ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   273/91

الواسطه از شیرعلي امیني 
جونقاني  فرزانه  زینب  خانم  فرعي   4943
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/16 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر 

علیداد اماني جونقاني 
آقاي مجتبي قاسم مفرد ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه به مساحت 125/52 متر مربع 
غالمعلي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

امیني 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  0به 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی این آگهی نسبت به امالک فوق 
الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
در  و  آگهی  محلی  و  کثیراالنتشار  روزنامه 
صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره 
از  ماه  دو  تا  باید  باشند  داشته  اعتراضی 
تاریخ  از  و  شهرها  در  آگهی  انتشار  تاریخ 
را  خود  اعتراض  روستاها  در  آگهی  الصاق 
به اداره ثبت اسناد فارسان تسلیم و رسید 
از  ماه  یک  ظرف  باید  نمایند.معترض  اخذ 
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی 
فارسان تحویل دهد.در این صورت اقدامات 
دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت، 
مهلت  در  اعتراض  که  صورتی  در  است. 
گواهی   ، معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم 
به  مبادرت  ثبت محل  اداره   ، نکند  ارائه  را 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت 

نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول :

 روز سه شنبه 1396/08/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 

روز چهارشنبه 1396/08/30
 علي رحیمي پردنجاني

 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک
 شهرستان فارسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتي فارسان)55(

توجه :شهروندان محترم حوزه ثبتي فارسان ، اين اداره آمادگي تعويض اسناد مالكيت دفترچه اي با اسناد مالكيت كاداستري را به منظور تثبيت موقعيت امالك شما در سيستم كاداستري و بانك جامع 
امالك به منظور جلوگيري از طرح دعاوي احتمالي بر عليه شما را در مدت زمان محدودي دارد.

رییس سازمان غذا و دارو خبر داد:

 افزایش قیمت دارو 
متناسب با میزان تورم

در  توضیحاتی  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
ارتباط با میزان مراجعه مردم به مراکز درمانی، 
اقدامات وزارت بهداشت در حوزه کاهش آسیب 
و  هوا  آلودگی  کاهش  راهکارهای  معتادان، 
قیمت دارو و هدف از کاهش عرضه قلیان در 

کشور مطرح کرد. 
ایرانی  هر  اینکه  با  ارتباط  در  ایرج حریرچی 
و  درمانی  مراکز  به  بار  چند  ساالنه  متوسط 
اساس  بر  مراجعه می کند، گفت:  داروخانه ها 
و  بهداشت  وزارت  توسط  که  اقدام مشترکی 
مرکز آمار ایران همچنین پژوهشکده آمار انجام 
گرفت، مشخص شد هر ایرانی به طور متوسط 

در سال ۴.۶۸ بار برای دریافت خدمات سرپایی 
به پزشک مراجعه می کند که این شاخص از 
برخی از کشورهایی با درآمد باال پایین تر و از 
برخی کشورهای با درآمد باال و مشابه مقداری 

باالتر است. 
بار  میزان  این  از  اینکه  به  اشاره  با  حریرچی 
مراجعه ۲.۲۵ بار آن مربوط به پزشک عمومی 
و خانواده بوده است، گفت: ۱.۸۶ بار نیز مراجعه 

به متخصص گزارش شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: بر اساس 
بررسی های انجام گرفته هر ایرانی ۲۲ صدم 
می کند  مراجعه  دندانپزشک  به  سال  در  بار 

و به عبارتی هر صد ایرانی ۲۲ بار مراجعه به 
دندانپزشکی دارند. حریرچی در پاسخ به سؤالی 
داشت:  اظهار  ریزگردها  با موضوع  ارتباط  در 
ریزگردها منشأ گوناگون دارند ولی آنچه که 
از  قطر کمتر  با  ذرات  میزان  است  خطرناک 
۲.۵ میکرون بوده که باید این مسأله مدنظر 
قرار گیرد. سرب و بنزن از جمله مواد آالینده 
هستند که در اکثر استان ها میزان آنها کنترل 
شهر،  داخل  منشأ  معلق  ذرات  ولی  می شود 
مجاور شهر، منشأ اقلیمی داخل و خارج کشور 
را دچار چالش  و سالهاست که کشور  دارند 
اینکه 7۰ درصد داروی  بیان  با  کرده اند. وی 

مصرفی کشور در داخل تولید می شود، گفت: 
دو چالشی که صنعت دارو با آن روبه رو است 
یکی ظرفیت بیشتر از مصرف داخل است و 
هنوز  دارو  در صادرات صنعت  اینکه  دیگری 

جایگاه خوبی را به دست نیاورده است.
حریرچی در مورد فعالیت های وزارت بهداشت 
در حوزه مقابله با عرضه قلیان و دخانیات، گفت: 
در این زمینه باید تعامل دو طرفه صورت گیرد، 
هدف ما از اقدامات انجام گرفته کاهش مصرف 
است نه بستن مغازه ها و همه باید در این زمینه 
کمک کنیم تا مصرف قلیان و سیگار کاهش و 

کنترل یابد.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

70 درصد داروی مصرفی کشور در داخل تولید می شود
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
انجمن ناشنوایان استان البرز شماره ثبت 444

به دلیل به حد نصاب قانونی نرسیدن اعضای محترم جلسه مجمع عمومی 
عادی فوق العاده نوبت اول در مورخ 96/7/25 بدینوسیله از کلیه اعضای 
تا در مجمع عمومی  البرز دعوت میگردد  استان  ناشنوایان  انجمن  محترم 
عادی فوق العاده نوبت دوم این انجمن که راس ساعت 10 صبح روز جمعه 
مورخ 96/9/10 در ساختمان انجمن به آدرس: میدان سپاه، میدان والفجر، 
دانشجویی  بسیج  جنب  گلستان  خیابان  دستگاه  چهارصد  شهدای  بلوار 
استان البرز نبش شقایق 1 برگزار میگردد حضور بهم رسانند ضمنا یادآوری 
و  یافته  رسمیت  اعضا  تعداد  هر  حضور  با  مجمع  مرحله  این  در  میگردد 

تصمیمات آن معتبر خواهد بود.
الزامی  البرز  استان  ناشنوایان  انجمن  معتبر  عضویت  کارت  ارائه  تذکر: 

میباشد و از ورود اعضای بدون کارت عضویت جلوگیری بعمل میاید.
دستور جلسه: 1-استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره

2-استماع و رسیدگی به گزارش بازرس
3-تصویب گزارشهای مالی منتهی به تاریخ 95/12/29

4-انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین )اصلی و علی البدل(
5- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

چگونه قربانی مد نشویم
 

روز  مد  تسلیم  را  خود  که  است  فردی  مد  قربانی   یک 
مدهای  این  از  استفاده  با  اینکه  به  توجه  بدون  و  کند  می 

زودگذر چگونه به نظر می رسد، از آن ها پیروی می کند.
برای همه  مد،  نوع  بیتوته، یک  از  نقل  به  به گزارش زمان 
برای  تواند  نمی  مدها  همه  همچنین  و  نیست  مناسب  افراد 
یک نفر مناسب باشد. به منظور جلوگیری از تبدیل شدن به 
یک قربانی مد، شما باید سبک لباس و پوشش مناسب تیپ 
خود را پیدا کرده و بیشتر از آن ها استفاده کنید. همچنین 
برایتان  از لباس ها  یابید که بعضی  این آگاهی دست  باید به 
مناسب و زیبا هستند، درحالی که برخی دیگر اینطور نیستند.

 
1- به سلیقه خود لباس بپوشید

 • متناسب با نوع و شکل بدنتان، لباس بخرید. افراد مختلف 
روز،  مد  پوشش  و  ها  لباس  اگر  دارند.  متفاوتی  های  سلیقه 
مناسب شما نیست، خودتان را به پیروی از آن مجبور نکنید.

 2- بدن خود را بپذیرید
 • مناطقی از بدنتان را که ایراداتی دارد )مثاًل شکم بزرگ( 
به  کنید.  پیدا  ایرادات  این  پوشاندن  برای  راهی  و  بشناسید 
نامتناسب  هایی  قسمت  باید  لباس  کلی،  قانون  یک  عنوان 
بدن را بپوشاند و با جلب توجه بیننده به قسمت های الغر و 

متناسب بدن، موجب تعادل در پوشش شود.
 • از پوشیدن لباس هایی که مناطق مشکل دار را به چشم 
می آورد، اجتناب کنید. یک دامن دارای تزئینات و الیه های 
شکل،  مستطیل  بدن  نوع  با  الغر  زن  یک  برای  مختلف، 
را  دامن  همین  اگر  اما  می دهد  فرم  بدن  به  و  است  مناسب 
به  را  توجه  ناخواسته  بپوشد،  شکل  گالبی  بدن  با  زن  یک 
نامتناسب خود جلب کرده است.  پایین تنه بزرگ و  قسمت 
همچنین پوشیدن پالتو پوست برای یک زن الغر اندام، زیبا 
نیست و او را شلخته نشان می دهد، درحالی که برای یک زن 
با بدن گالبی شکل، کاماًل زیبا و متناسب است. لباس هایی 
که موجود هستند برای تمامی تیپ های بدنی قابل استفاده 

است اما به یاد داشته باشید:

 3- سایز خود را بدانید
کار،  این  برای  اندازه گیری کنید.  متر،  با  را  • دور کمر خود 
متر را در اطراف باریک ترین قسمت کمر، محکم ببندید. این 
می  نامیده  طبیعی”  کمر  “دور  اصطالح  در  که  کمر  قسمت 

شود، معموالً درست در زیر قفسه سینه قرار دارد.
به دور ضخیم  را  متر  تنه خود،  پایین  اندازه گیری  برای   •  

ترین قسمت بپیچید و اندازه بگیرید.
 

۴- تنظیم بودجه
چقدر  واقعاً  ببینید  و  کنید  نگاه  خود  ماهانه  درآمد  به   •
مشکل  با  که  کنید  هزینه  پوشاک  و  لباس  برای  می توانید 

روبرو نشوید.
•  اگر نمی توانید بر میزان خرید خود، کنترل داشته باشید، 
خانه  در  را  آن ها  و  نکنید  استفاده  اعتباری  کارت های  از 
بودجه  خریدتان  برای  که  میزان  همان  به  فقط  بگذارید. 

تعیین کرده اید، پول نقد به همراه ببرید.

گوناگون خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

افزایش خطر مرگ و میر سالمندان 
 D با کمبود مصرف ویتامین

بروز  احتمال   ،D ویتامین  پایین  سطوح   
مرگ و میر در بزرگساالن مسن را افزایش 

می دهد.
همشهری  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بررسی های  انجام  با  محققان  آنالین، 
و  سفیدپوست   ۵۳۸ و  ۲ هزار  روی  خود 
 7۰-7۹ سنین  در  آمریکایی  سیاهپوست 
آنها برای  سالگی و جمع آوری نمونه خون 
تعیین سطوح ویتامین D و مطالعه وضعیت 
آنها در هر شش ماه دریافتند که  پزشکی 
باالی  سطوح  و   D ویتامین  پایین  سطوح 
هورمون پاراتیروئید با افزایش میزان مرگ 

و میر در افراد مسن همراه است.
 D محققان افزودند غلظت پایین ویتامین 
یک  در  میلی لیتر  بر  نانوگرام   ۲۰ از  کمتر 
سوم از افراد مورد مطالعه در این آزمایش، 
نزدیک به ۵۰ درصد میزان مرگ و میر را 
افزایش داده است که در این میان مقادیر 
 ۳۰ از  کمتر  صورت  به   D ویتامین  پایین 
خطر  افزایش  با  نیز  لیتر  میلی  بر  نانوگرم 
قابل توجهی برای بروز مرگ و میر همراه 

بوده است.
کلی  سالمت  برای  صحیح  تغذیه  داشتن   
با  این مطالعه  و  و عمومی بدن مهم است 
به  تغذیه  در   D ویتامین  اهمیت  بر  تأکید 
که  بیان می کند  بدن،  زمان رشد  در  ویژه 
دریافت ویتامین D آسان بوده و از طریق 
قرار دادن پوست در معرض نور آفتاب و یا 
از طریق دریافت رژیم غذایی و مکمل های 

غذایی قابل تأمین است.
توجه  قابل  مزایای  نیز  گذشته  تحقیقات   
و  سالمت  بهبود  در   D ویتامین  نقش 
پیشگیری از بیماری ها را نشان داده است و 
کمبود آن را به طور مستقیم با بروز اشکال 
مختلفی از سرطان ها و بیماری های قلبی - 

عروقی مرتبط دانسته است.

 سالمت

یــک پژوهشــگر اجتماعــی اظهارکرد: 
اجتماعی در  از بی تفاوتی های  بســیاری 
جامعه امــروزی از ســبک زندگی هایی 
نشــات می گیرد که به ســبک زندگی 
جهــان غرب تمایــل پیدا کرده اســت.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمد 
علیزاده در خصوص علل و آسیب های بی 
تفاوتی اجتماعی گفت: عدم وجود مسئول 
دقیق و متولی اجتماعی در کشور یکی از 
مهمترین دالیل رشد بی تفاوتی اجتماعی 
اســت، به طوری که این موضوع متولی و 

مسئول انگیزشی خاصی ندارد.
وی همچنین در ادامه افزود: بی توجهی 
بــه موضوعات پیشــگیرانه در حوزه های 
مختلف اجتماعی مهم ترین عامل رشــد 
بی تفاوتی اجتماعی در جامعه کنونی است، 
به طوری که تا سالهای قبل هیچ راهبرد و 
برنامه منسجم در این حوزه وجود نداشته 
اســت.این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به 

جنگ نرم از طریق رسانه های نوین، اظهار 
اجتماعی  بی تفاوتی های  از  بسیاری  کرد: 
در جامعه امروزی از ســبک زندگی هایی 
نشــات می گیرد که از طریق جنگ نرم 

پایه ریزی شــده اند، به طوری که سبک 
زندگی ایرانی و اسالمی به سبک زندگی 
جهان غرب ســوق پیدا کرده اســت.وی 
همچنیــن در ادامه اضافه کــرد: تربیت 

خانوادگی، مهاجرت به شهرهای بزرگ و 
فضای آموزشــی نامطلوب از جمله موارد 
و موضوعات داخلی هستند که نرخ رشد 
را در کشــور  بی تفاوتی هــای اجتماعی 
افزایش مــی دهند.علیزاده با اشــاره به 
تفاوت شهر و روستا در موضوع بی تفاوتی 
اجتماعی، توضیح داد: بدون شک محیط 
یک روســتا بســیار به ندرت و در مواقع 
کم تری دچار بــی تفاوتی اجتماعی می 
شود، برای مثال وضعیت بهبود و بررسی 
یک فرد معتاد در شــهری بزرگی مانند 
تهران و یک روستا می تواند نرخ بروز بی 
تفاوتی اجتماعی را در این دو محیط مجزا 
مشخص کند.وی همچنین در ادامه افزود: 
موضوعات و معضالت مختلف موجود در 
کالنشهرها همواره می تواند بر رشد نرخ 
بی تفاوتی اجتماعی موثر باشد، در حالی 
که مهاجر پذیری کالنشهرها نیز در بروز 

این آسیب بسیار موثر است.

دالیل رشد بی تفاوتی اجتماعی در جامعه امروزی

شکل گیری  باعث  دوقطبی  اختالل   
وضعیت  در  غیرعادی  و  شدید  تغییرات 
خلق وخویی و سطح انرژی فرد می شود و 
توانایی او برای رسیدگی به کارهای عادی 
مربوط به خانه، مدرسه، دانشگاه و محل 

کار را تحت تاثیر قرار می دهد. 
از سالمتیسم،  نقل  به  به گزارش زمان 
 cyclothymic( سایکلوتایمی  اختالل 
معموال  ادواری  خلق  یا   )disorder
همین  خفیف  اشکال  از  یکی  به عنوان 
گرفته  نظر  در  دوقطبی  اختالل 
فرد  سایکلوتایمی،  اختالل  در  می شود. 
هایپومانیا  طوالنی  دوره های  با  بیمار 
کم  شدت  با  ولی   )hypomanias(
دوره های  همچنین  و  می شود  مواجه 
تجربه  را  خفیفی  و  زودگذر  افسردگی 
طول  به  هفته   ۲ از  کمتر  که  می کند 
افسردگی  دوره های  مانند  و  می انجامند 

ماژور طوالنی نیستند. 
به  سایکلوتایمی  اختالل  در  هایپومانیا 
اختالل  به  مبتال  افراد  در  حالت  همین 
به سوی  و  دارد  شباهت   ۲ نوع  دوقطبی 
برای  نمی کند.  پیشروی  کامل  مانیای 
نظر،  مورد  فرد  که  است  ممکن  مثال 
بهره وری،  از  اغراق آمیزی  و  غریب  حالت 

سودمندی، خالقیت و قدرت را احساس 
از  را  واقعیت  با  خودش  ارتباط  اما  کند، 
افراد  از  بعضی  درواقع،  نمی دهد.  دست 
به اختالل سایکلوتایمی، دوره های  مبتال 
سرخوشی ناشی از این اختالل را جذاب و 
لذت بخش می یابند. این افراد مانند افراد 
مبتال به اختالل دوقطبی دچار ناتوانی و 

مشکالتی از این دست نمی شوند.
آمارهای جهانی نشان می دهند که امروزه 
حدود یک درصد از مردم آمریکا، به میزان 
مساوی از نظر زنان و مردان، به اختالل 
ابتال  علت  هستند.  مبتال  سایکلوتایمی 
اما  است،  ناشناخته  اختالل هنوز  این  به 
ژنتیک می تواند در این زمینه نقش داشته 
باشد. موارد ابتال به اختالل سایکلوتایمی 
یا  خانواده  اعضای  که  افرادی  میان  در 
مبتال  دوقطبی  اختالل  به  بستگان شان 

هستند، شیوع بیشتری دارد. 
در  معموال  سایکلوتایمی  اختالل  عالئم 
نوجوانی یا دوران جوانی و ورود به دوران 
این حال،  با  می شوند.  مشاهده  بزرگسالی 
از آن جایی که عالئم این اختالل خفیف 
که  گفت  می توان  به سختی  هستند، 
اختالل سایکلوتایمی از چه زمانی شروع 

شده است. 

عالئم اختالل سایکلوتایمی 
اختالل  به  افراد  بودن  مبتال  تشخیص 
سایکلوتایمی می تواند به سادگی از طریق 

توصیف عالئم زیر انجام بگیرد: 
- اپیزودهایی که شامل دوره های کوتاه و 
تکرارشونده افسردگی هستند و در بعضی 
هایپومانیا.  از  اپیزودهایی  حتی  موارد  از 
این الگوی اپیزودیک، حداقل باید به مدت 

۲ سال وجود داشته باشد.
درنتیجه  و  هستند  دائمی  که  عالئمی   -  
کمتر از ۲ ماه بدون عالئم را در زندگی فرد 

اختالل  می گذارند.اپیزودهای  باقی  بیمار 
سایکلوتایمی معموال و تا حدودی غیرقابل 
 پیش بینی هستند. افسردگی یا هایپومانیا،  
هر دو، می توانند در این حالت برای روزها 
یا هفته ها ادامه پیدا کنند و بعد خلق وخوی 
به حالت  ماه  دو  یا  به مدت یک  بیمار  فرد 
وجود  احتمال  این  حتی  برگردد.  عادی 
بین  نرمالی  و  عادی  دوره  هیچ  که  دارد 
این مراحل ایجاد نشود. در بعضی از موارد 
هم اختالل سایکلوتایمی به سمت بیماری 

دوقطبی کامل پیشروی می کند.

اختالل سایکلوتایمی یا خلق ادواری چیست؟

آگهی  ابالغ
تدین  جملگی  مژگان   و  رضا   ( المکان  مجهول  خواندگان   به  رسیدگی  وقت    

احمدی (
خواهان  شعبان شعبانی  احمدسرائی دادخواستی  به طرفیت خواندگان  رضا  و 
مژگان  جملگی تدین احمدی فرزند حسن به خواسته  الزام به  تنظیم  سند تقدیم  
دادگاه شفت  نموده اند که جهت رسیدگی  به شعبه اول  دادگاه  عمومی )حقوقی( 
ثبت  کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۸۴۳۱۰۰۳۹۳  به  و  ارجاع   شفت   شهرستان  دادگستری 
علت   به  است  تعیین شده  آن ۱۳۹۶/۹/۲۲ ساعت ۱۰  وقت  رسیدگی   گردیده  
مجهول المکان بودن  خواندگان  مذکور و درخواست  وکیل خواهان  و به تجویز  
ماده 7۳  قانون  آیین دادرسی  دادگاه های  عمومی  و انقالب  در امور  مدنی و 
دستور دادگاه  مراتب  یک نوبت  در یکی از  جراید کثیراالنتشار اگهی می شود  
تا خواندگان  پس از  نشر آگهی  واطالع از مفاد ان در وقت  مقرر  فوق  جهت  

رسیدگی  به دادگاه  مراجعه  نمایند.
۴76۴- مدیر دفتر شعبه  اول  دادگاه  عمومی) حقوقی( دادگستری شهرستان  شفت- بهاری خرم

آگهی احضار متهم
بدینوسیله به متهم  آقای  آرمین کوچکی پور درپرونده  به شماره بایگانی  ۹۶۰۴۱۴ 
ابالغ  می گردد  جهت  دفاع  از بزه انتسابی  خود  در مورخه  شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۸ 
ساعت ۸/۳۰ صبح  در شعبه ۱۰۲  دادگاه  کیفری ۲ رشت  واقع  در میدان  نیروی  
دریایی  حاضر شود  مراتب  در اجرای  مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون  آیین دادرسی  
کیفری  در یکی از روزنامه ها آگهی  می گردد  بدیهی است در صورت عدم حضور 
متهم  یا عدم ارسال  الیحه  دفاعیه  یا عدم  معرفی  وکیل  دادگاه  غیابا  مبادرت  

به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
۴768- رییس شعبه 102  دادگاه  کیفری 2 رشت -  ابراهیم  مهریاری

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
مورخه  رای شمار۲۴۱7   و  پرونده کالسه ۱۱۴۴  ذیل:  بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  فرزند سرهنگ   تقاضای حسین شاکرمی  به   ۹۶/۳/۲۹
عمارت به مساحت ۱۳7/۱۵ متر مربع مجزی شده از پالک 7۱ فرعی از ۱۱ اصلی 
واقع در بخش دو خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی(مراد علی شمسیان  
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
ارائه گواهی عدم تقدیم  با  اینصورت متقاضی  ارائه حکم نهایی می باشد در غیر  با 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۸۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۸/۱    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۸/۱۶ 

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

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

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

فاقد سند رسمي
و   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱۲۶۵ و   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱۲۶۴ شماره  آرا   برابر 
۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱۲۶7   مورخ ۱۳۹۶/۶/۹   هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ۱- آقای 
قربان صفری آینه ده فرزند آیت اله به شماره شناسنامه ۲ نسبت به یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ خریداری از مالک رسمی برابر وکالتنامه ۲- آقای عباس چائی 
از  نیم مشاع  به یک دانگ و  به شماره شناسنامه ۲۰۱ نسبت  کار فرزند اسمعیل 
ششدانگ خریداری از مالک رسمی برابر وکالتنامه ۳- آقای مجتبی حسینی مزلقانی 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  شناسمه ۲7۳7  به شماره  اسمعیل  فرزند 
رسمی  مالک  مزلقانی  حسینی  مجتبی  آقای  )توضیحا  رسمی  مالک  از  خریداری 
مشاع میباشد( و سند مالکیت آن ذیل ثبت صفحه ۳۱۵ دفتر ۱۲۵۵ ثبت و صادر 
شده است و به صورت شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۰ 
مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک ۲۰۴۹ فرعی از ۱۵۴- اصلی واقع در حسن 
آباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 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. ۹۶/۶۵۳۸/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۸/۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/۸/۱۶
عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالك 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۶۹۴   مورخه ۱۳۹۶/۰7/۲7  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
علیرضا افتاده بشناسنامه شماره ۱۳  صادره از سراب فرزند عیوض در قسمتی از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۵۳/7۵   مترمربع 
قطعه ۱۶ تفکیکی از پالک شماره ۵۴۱۱ فرعی از ۱7۰  اصلی واقع در البرز و با 
خریداری از آقای مراد حیدرنژاد و با مالکیت مالک اولیه آقای حسین خاکباز تایید 
مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این 
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. 

۹۶/7۸۳۲/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

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

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۸۰۱   مورخه ۱۳۹۶/۰۸/۰7  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
محسن دهقانی سانیچ بشناسنامه شماره ۱7۶۶  صادره از کرج فرزند فضل اله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳۰۰  
مترمربع مفروز از پالک شماره ۲۴۹ فرعی از ۱۴۳ اصلی واقع در البرز و با خریداری 
از خانم رقیه زارع رفیع و با مالکیت مالک اولیه خانم فرحناز امیری تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/7۹۱۱/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

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

آگهی دادنامه
دوشهرستان  کیفری  ۱۰۲دادگاه  ۹۶۰۹۹۸۶۱۴۵۲۰۰۰۲۰شعبه  کالسه  پرونده 
شماره۹۶۰۹۹7۶۱۴۵۲۰۱۱۰۰خواهان: نهایی  سابق(تصمیم  دزفول)۱۰۲جزایی 

روبروی  صنعتی  خوزستان-دزفول-شهرک  نشانی  به  فرزندعلی  انعام  رحیم  آقای 
شهرک سیاه منصورخیابان۵مجتمع دوم .خوانده:آقای رحمان سلیمانی فرزندبارانی 
به نشانی مجهول المکان،خواسته:اعساراز پرداخت محکوم به،گردشکار:آقای رحیم 
بر  صدورحکم  خواسته  وبه  سلیمانی  رحمان  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  انعام 
ثبت  فوق  شماره  به  که  تقدیم  آن  وتقسیط  به  محکوم  یکجای  اعسارازپرداخت 
درروزنامه  مراتب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  وبه  تعیین  رسیدگی  ووقت 
کثیراالنتشارآگهی شده ودادگاه پس ازاستماع اظهارات خواهان و گواهی گواهان 
و با بررسی جمع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدوررای می نماید.رای دادگاه:درخصوص دادخواست آقای رحیم انعام فرزندعلی 
براعسار  صدورحکم  خواسته  وبه  فرزندبارانی  سلیمانی  رحمان  آقای  طرفیت  به 
شماره۹۵۰۰۰۱۱7صادره  دادنامه  موضوع  به  محکوم  تقسیط  و  یکجا  ازپرداخت 
از این دادگاه که به شرح آن خواهان مزبور به پرداخت دویست و چهل میلیون 
به  توجه  با  است  محکوم شده  خوانده  درحق  انضمام خسارات  به  نقد  وجه  ریال 
اینکه  نظربه  و  خواهان  ابرازی  مدارک  و  گواهان  گواهی  و  تقدیمی  دادخواست 
خوانده با وصف ابالغ قانونی درجلسه دادگاه حاضرنشده و الیحه ای ارسال نداشته 
و دالیل و مدارکی دائر بر تمکن مالی و توانایی خواهان درپرداخت یکجای بدهی 
ارائه ننموده است خواسته خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد۶و7و۸و۱۱قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به تقسیط محکوم به مذکور به پرداخت 
تمامی  استهالک  تا  ریال  میلیون  ده  پرداخت  پیش  وبا  ریال  میلیون  سه  ماهانه 
بدهی صادرواعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی درهمین دادگاه و سپس ازآن تا بیست روزدیگر قابل تجدیدنظردرمحاکم 

تجدید نظراستان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه یکصد ودوم دادگاه کیفری2دزفول-امیرحسین احمدی نیا

آگهی ابالغیه
حقیقی:۱-نام:نصراله۲-نام  شونده  ابالغ  مشخصات   ،۹۲۰۹۹۸۶۱۴۱۳۰۰۰۹۸
خانوادگی: بهروزی ۳-نام پدر: محمد۴-کدپستی:۵-کدملی۶-نشانی:مجهول المکان 
خلیل  آقای  نظرخواهی  تجدید  خصوص  پیوست:در  شهرداری،مدارک  7-منطقه 
احمدی نژاد بطرفیت شما نسبت به دادنامه۹۶۰۹۹7۶۱۴۱۱۳۰۰7۰۴صادره از این 
ابالغ   به شما  ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی  به پیوست نسخه  شعبه 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  ۳۴۶قانون  ماده  حسب  است  .مقتضی  میشود 
ازرویت اخطاریه،به  پاسخی دارید ظرف ده روز پس  وانقالب درامورمدنی چنانچه 
این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید درغیر اینصورت پرونده به همین 
کیفیت به تجدیدنظرارسال میگردد.ضمنا به پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی 
این  ازدریافت  گردد.توجه:پس  می  )غیرمکانیزه(ارسال  ضمائم  و  خواهی  /فرجام 
انجام خواهد شدوابالغ به صورت  الکترونیک  اوراق قضایی به صورت  ابالغ  ابالغیه 
کاغذی درموارد محدود واستثاءانجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نمایید.چنانچه  اقدام  ازطریق سامانه  آتی  ابالغیه های  و  ابالغیه  این  ومشاهده  نام 
جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه ورمز(دریافت ننموده ایدجهت ثبت 
الکترونیک قضائی ودرصورت عدم دسترسی به نزدیک  ازدفاترخدمات  نام به یکی 

ترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

اکهی ابالغ
 وقت دادرسی و نسخه ثانی اخطاریه و دادخواست و ضمائم 

فعال   . مددیان  .عالم  مددیان  نصراله   . مددیان  حوا  بانوان  و  اقایان  به  بدینوسیله 
مجهول المکان ابالغ میگردد اقای احمد اکبریان و غیره دادخواستی به خواسته الزام 
به تنظیم سند به طرفیت نام بردگان تسلیم دادگاه عمومی طالقان نموده که پس 
از ثبت به کالسه۹۶۰۰۲۳ حقوقی برای روز ۹۶/۹/۱۸ ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت 
گردیده است.لذا مراتب در اجرای ماده 7۳ قانون ائین دادرسی مدنی یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا نامبردگان جهت دریافت نسخه ثانی اخطاریه و 
ضمائم به دفتر دادگاه عمومی طالقان مراجعه در جلسه رسیدگی دادگاه حاظر شود. 

در  صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود . م/الف :۴۳۹۰
تاریخ انتشار :۹۶/۸/۱۶

اسحاقی مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان

آگهی مزایده
برگزاری  مزایده:-محل  اول-مال  :نوبت  مزایده  مزایده:۱۳۹۶/۹/7-نوبت  برگزاری  زمان 
به  حکم  اجرای  خرمشهر-درراستای  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  مزایده:دفتر 
شماره۹۴۰۹۹7۶۱۴۱۳۰۰۰۵۹آقای مسلم ناصری بصیر)رابحی(فرزندحمدعلیه شرکت 
کوک سبز که محکوم است به پرداخت مبلغ ۶۹۴۲۲۳۱۳۸ریال درحق محکوم له که با 
توجه به توقیف اموال از جانب محکوم له با مشخصات ذیل و با توجه با ارزیابی طریق ارجاع 

کارشناس و تعیین قیمت و با توجه به ابالغ نظریه کارشناس و عدم اعتراض 
طرفین واجرای تشریفات مقرردرجلسه ۱۳۹۶/۹/7ساعت۸:۳۰به مزایده گذاشته میشودکه 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.

خریدار مکلف به پرداخت ده درصد از قیمت پیشنهادی فی المجلس و الباقی ظرف 
مدت یک ماه می باشدکه درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقررده 
درصد از قیمت تودیعی ضبط می گرددو ضمنا هزینه نقل وانتقاالت به عهده خریداراموال 
است و خریدار می تواند جهت رویت اموال تا پنج روزقبل ازتاریخ مزایده با مراجعه به 
اموال:۱-یکدستگاه  نماید.مشخصات  اقدام  خرمشهر  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای 
قیمت  به  کارکرد  بدون  نو  باالکتروموتورزیمنس 7۵کیلووات  بیستونی  کمپرسورگازی 
۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال۲-تعداد۵۰۰۰۰انواع آهن االت شامل انواع قطعات تیرآهن و نشتی 
وورق و مخزن فلزی وانواع لوله سایرقطعات فلزی به قیمت۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال۳-یکدستگاه 
دامپرخراب به قیمت ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال۴-یکدستگاه ترانسفورماتورحدودkv ۲۰۰ نو به 
قیمت ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ریال۵-یکدستگاه پمپ با الکترو موتورحدود ۱۰کیلو وات به قیمت 
۳۵۰۰۰۰۰۰ریال،که قیمت کل اموال جمعا۸۵۰۰۰۰۰۰۰ریال)هشتصدو پنجاه میلیون 

ریال(اعالم می گردد.شماره م الف:)۹/۸۳۱(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-عزیزی
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قهرمانی ایران در مسابقات 
IFBB جهانی پرورش اندام

تیم پرورش اندام ایران در مسابقات قهرمان جهان 
)IFBB( با گرفتن شــش مدال طال، پنج نقره و 
ســه برنز در صدر رده بندی مدالی مسابقات قرار 
گرفت و قهرمان شــد.به گــزارش زمان به نقل 
از ایسنا، محســن صمدی توانست با ۹ امتیاز در 
اورال به قهرمانی برسد و هیتام الزجالی از عمان 
را شکست دهد.ایران با مدالی که صمدی کسب 
کــرد تعــداد مدال های طالی خود را به شــش 
برســاند و به  این  ترتیب باالتــر از کره جنوبی با 
پنج مدال طال قرار گرفــت و در صدر رده بندی 
مدالها قرار گرفت.صمدی پیــش از این در وزن 
باالی ۱۰۰ کیلوگرم با امتیاز ۱۶ قهرمان شــده 
بود.اولین مدال آور طالی ایران حسین کالته بود 
که در وزن ۹۵ کیلوگرم با ۲۲ امتیاز قهرمان شد. 
والدیمیر بیروک از اوکراین بــا ۳۰ امتیاز مدال 
نقره این وزن را کسب کرد.در وزن ۹۰ کیلوگرم 
مهدی قناوتی  با ۳۲ امتیاز مدال نقره کسب کرد.

در وزن ۸۵ کیلوگرم حامد محمود عینی توانست 
مدال نقره کسب کند. او رقابت سختی با الزجالی 
از عمان داشت که مدال طال را کسب کرد.مظاهر 
تابانی نیز در وزن ۱۰۰ کیلوگرم دیگر ورزشــکار 
ایرانی بود که با ۳۹ امتیاز مدال برنز کسب کرد.

در رشته فیزیک نیز  مسابقات برگزار شد و اکبر 
ســرباز نماینده ایران، مقابل گوستاوســون اک 

شکست خورد و نتوانست برنز کسب کند.

 خوشحالی معنادار انصاری فرد
 در لیگ یونان

کریم انصاری فــرد بعد از گلزنــی در تیم یونان 
خوشحالی معناداری را انجام داد که مورد توجه 
رســانه های یونانی قرار گرفت.به گزارش زمان به 
نقل از ایسنا، المپیاکوس در رقابت های لیگ یونان 
به مصاف تیم نه چنــدان مطرح پالتانیاس رفت 
و بــا نتیجه  پر گل پنج بر یک به برتری رســید.  
کریم انصاری فرد موفق شد گل چهارم تیمش را 
از روی نقطه پنالتی  به ثمر برســاند. انصاری فرد 
بعد از این گل به سمت سرمربی این تیم رفت و 
او را در آغوش گرفت.این بازیکن ایرانی در بازی 
با پانیونیوس هم بعد از گلزنی به ســراغ سرمربی 
تیم رفت و او را در آغوش گرفت تا نشان دهد با 

لمونیس رابطه خوبی دارد.

خبـر خبر

 حضور کمرنگ نشریات ورزشی
 در نمایشگاه مطبوعات

*هومن ناظمی
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های  داخلی با حضور 
موسســات مطبوعاتی، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری،جمعه هفته 
گذشته با مراسم اختتامیه در مصالء حضرت امام خمینی)ره( به پایان 
رسید ولی آنچه که در این یک هفته مشخص بود عدم استقبال و نبود 

شور وهیجان رسانه ای در این دوره از نمایشگاه بود.
نمایشــگاه مطبوعات در سال های گذشته دارای شور و شوقی بود که 
همین شور واشــتیاق بر ضرورت برپایی آن تأکید می کرد اما در سال 
های اخیر این ضرورت مانند ســابق وجود ندارد و درنهایت در دوره به 
اوج خود رسید.البته باید این نکته را هم متذکر شد که عملکرد اهالی 
رسانه در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، بسیار چشمگیر بود و 
در هر غرفه ای مشغول یاری و اطالع رسانی مخاطبان و اهالی مطرح و 
چهره های حقوقی، هنری، سیاسی، اقتصادی و... بودند.در بخش رسانه 
های ورزشی تعداد اندکی از نشریات این حوزه حضور داشتند که غرفه 
روزنامه های خبر ورزشی ،گل،پیروزی و فرتاک ورزشی را می توان از 

مهمترین نشریات ورزشی در این دوره از نمایشگاه نام برد.
بی شــک نمایشگاه مطبوعات یک بســتر خوبی را فراهم کرده است 
که ورزشــکاران بتوانند حضور پیدا کنند و در جریان امور قرار بگیرند 
ولی در بیست و ســومین دوره از نمایشگاه مطبوعات استقبال خوبی 
از ســوی ورزشکاران نشد.نشریه خبر ورزشی با دکوری کامال متفاوت 
نســبت به سالهای گذشــته در این دوره از نمایشگاه حاضر شده بود 
ولی عدم دعوت از چهرهای سرشــناس ورزشی وتوجه بیشتر آنها به 
به پایگاه خبری خبرآنالین باعث شــده بود نشریه وزین خبر ورزشی 
کمتر دیده شــود.دیگر روزنامه ورزشی پیروزی بود که باعث شده بود 
هواداران تیم پرطرفدار پرســپولیس به دنبال غرفه این نشریه باشند 
ولی تنها نکته این غرفه بنر تیم پرســپولیس بود که باعث شــده بود 
هواداران پرســپولیس با این بنر عکس ســلفی انداخته و از این غرفه 
عبور کنند.نکته جالب توجه در هنگام پخش بازی پرسپولیس و سایپا 
در یکی از روزها نمایشــگاه مسئوالن غرفه  این نشریه از نتیجه بازی 
بی اطالع بودند در شــرایطی که چند غرفه خبرگــزاری این دیدار را 
به صورت مستقیم در نمایشــگاه پخش می کردند.یکی ازپایگاه های 
خبری موفق در این دوره از نمایشــگاه ورزشی فرتاک ورزشی بود که 
فعالیت خوبی در نمایشــگاه داشتند.این پایگاه خبری که بیشتر اخبار 
پیرامون لیگ دسته یک وفوتبال کشور را پوشش می دهد توانست در 
این دوره نشســت های تخصصی فوتبال با کارشناسان برگزار کند که 
باعث استقبال اهالی ورزشی به خصوص رشته فوتبال شد.روزنامه گل 
هم در این دوره فعالیت نسبتا خوبی داشت و با دعوت از پیشکسوتان 
ورزشــی و برگزاری نشست های تخصصی توانست مقام دوم نشریات 
ورزشی را از آن خود کند.درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که جای 
خالی نشریاتی همچون ابرار ورزشی،هدف،استقالل جوان،شوت وپایگاه 
های خبری ورزش ســه در این دوره از نمایشگاه مطبوعات خالی بود 
و امیدواریم شــرایطی از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد فراهم شود تا 
مشــکالت نشریات تخصصی ورزشی حل شود تا شاهد حضور پررنگ 

این نشریات در سال آینده نمایشگاه مطبوعات باشیم.
Hooman_nazemi@yahoo.com

روزنه

در حالی که حذف نفت تهران از لیگ قهرمانان 
آسیا قطعی به نظر می رسد، به ترتیب تیم های 
تراکتورسازی، پرسپولیس و استقالل توانستند 

بخشی از مشکالت مالی خود را حل کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مهلت چند 
روزه فدراســیون فوتبال به تیم های استقالل، 
پرسپولیس، تراکتورسازی و نفت تهران برای 
ارائه مدارک و مستندات و حل مشکالت مالی 
این تیم ها به منظور صدور مجوز حرفه ای این 
باشــگاه ها که قصد حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا را دارند، روبه پایان است و کمیته بدوی 
صدور مجــوز حرفه ای آخرین نظــر خود را 

درباره این چهار تیم اعالم می کند.
بعد از مهلت فدراســیون، مدیران نفت تهران 
هیچ اقدامی در جهت رفع مشــکالت و ارائه 
مســتندات نکردند تا حذف ایــن تیم تقریبا 
قطعی شود و دیگر تیم های لیگ برتری مانند 
ذوب آهن خودشــان را برای ارائه مســتندات 
آماده کنند.در سوی دیگر، تراکتورسازی تبریز 

پیشــرفت بســیار خوبی در روزهای گذشته 
داشــته و بــا پرداخت بخشــی از بدهی ها و 
توافق با شاکیان، گام بسیار بزرگی برای اخذ 
مجوز حرفه ای برداشــته و با ادامه این روند، 

سرخپوشــان تبریزی در فصــل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا حضور خواهند داشت.

علی رغــم خبرهایی که پیرامون اســتعفای 
علی اکبــر طاهری از مدیریت پرســپولیس 

تیم شــنیده می شــود، مدیران این باشــگاه 
هم توانستند بخشــی از مشکالت مالی خود 
را حل کنند و بــا توافق یا پرداخت مطالبات 
طلب کاران می توانند در لیگ قهرمانان آســیا 
حاضر باشند.استقاللی ها هم با توجه به حجم 
بــاالی بدهی های خــود، تواســتند گام های 
مفیدی بردارند اما کماکان خطر حذف از آسیا 
و نگرفتن مجوز حرفه ای را احساس می کنند. 
در حال حاضر استقالل از نظر حل مشکالتش 
عقب تر از تراکتورسازی و پرسپولیس است و 

نسبت به این دو تیم کار بیشتری دارد.
سخنگوی دولت، از کمک دولت به سرخابی ها 
برای حل مشکالت مالی این دو تیم خبر داد 
و به نظر می رســد که سه تیم تراکتورسازی، 
پرســپولیس و استقالل مجوز حضور در آسیا 
را به دست می آورند.در صورتی که هر کدام از 
این چهار تیم نتوانند مجوز حرفه ای را بگیرند، 
به ترتیب، ذوب آهن، سپاهان و پیکان شانس 

جایگزینی دارند.

آخرین وضعیت ۴ نماینده ایران برای اخذ مجوز حرفه ای آسیا؛

حذف نفت از آسیا و استقالل در لبه تیغ

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول – نوبت اول
 بموجب  پرونده  اجرایی  کالسه ۹۶۰۰۵۵  اجرای  احکام مدنی  حوزه قضایی  
بخش  رودبنه که طی نیابت مجدد صادره از اجرای  احکام  مدنی  الهیجان  بشماره 
۱۳۹۶۰۳۴۰۰۰۱۸۹۰۱۸ مورخ۱۳۹۶/۸/۱۰ و بموجب رای  صادره  از سوی شعبه  
دوم  دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان  الهیجان حکم به تقسیم  ترکه  مرحوم  
عیسی  حاجی  پور از طریق  فروش خانه  و محوطه  و تقسیم  حاصل از فروش  فی 
مابین  وراث  صادر  و قطعی  گردیده  است لذا با توجه به ارائه  نظریه کارشناسی  
در مورخه ۱۳۹۶/۱۹.۵ که مصون  از اعتراض طرفین پرونده  بوده  و بشرح  ذیل  

می باشد.
مشخصات  ملک و ارزش  ریالی

از  یک محوطه بمساحت  تقریبی  ۲۶۵۰  متر مربع    ملک  موصوف  عبارتست 
ارزش  به   غربی   در جنوب   واقع   بر  یک خانه  مسکونی  یک طبقه   مشتمل 
۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال و یک  خانه  مسکونی  یک  طبقه  واقع  در غرب  به ارزش  
۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال  و یک انباری  واقع  در میانه  محوطه  با ابعاد  x۱۲ ۵/۳ متر با 
دیوار  بلوکی  و شیروانی  حلب  و با  قدمت ۳۰ سال  به ارزش ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و 
ارزش  زمین ۱/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد حدود  اربعه  ملک  طبق  حدود تعرفه  
شده  و اظهارات  طرفین  شماال  بطور  منکسر  پرچین  بطول  تقریبی  ۳۱  متر  به 
خانه  و محوطه  آقای  علیرضا  صابری  شرقا  بطور منکسر  خندق  وورای آن سیم  
خاردار بطول ۸۲  متر به خانه  و محوطه  وراث  قربان  ذهبان  جنوبا بطول تقریبی ۲۵  
متر ابتدا  به کوچه  خاکی  و سپس  دیوار  بلوکی  به خانه  و محوطه  وراث  موسی  
قاسم  پور نیک  فرجام  و غربا  بطور  منکسر  سیم خاردار  بطول  تقریبی  7۸  متر 
به خانه  و محوطه  وراث  آقا بزرگ  علی  محمدزاده  محدود و متصل  می باشد  خانه  
مسکونی  یک  طبقه  واقع  در جنوب  غربی  بمساحت  زیر بنا  ۸7  متر مربع  با 
قدمت  ۳۰  سال  مشتمل بر  یک سالن ، هال ، آشپزخانه  ، سرویس  بهداشتی  کرسی  
بلوک  ، دیوار  آجر نما  سیمانی  دیوار  و سقف  گچ  کف  لیسه ای  شیروانی  چوب  
با پوشش  حلب  پنجره  آلومینیوم  درب  چوبی  و آلومینیوم می باشد  و از امتیاز آب 
و برق  و گاز مستقل  برخوردار  است. در یوم کارشناسی  خانه  مسکونی  یک  طبقه  
واقع  در غرب  بهمراه  انباری  و بخش  شمالی  محوطه  در تصرف  آقای  محمد صادق  
حاجی پور بوده است. الزم به  ذکر است بنا به  اظهارات  طرفین  ملک  تعرفه  شده  
فاقد  سند رسمی  می باشد سنجش  ابعاد با استفاده از متر دستی  و براساس  حدود  
تعرفه شده  توسط  طرفین  انجام گرفته  و در صورت لزوم  تعیین  ابعاد  و مساحت  
دقیق  استفاده از  ابزار  و افراد متخصص ) نقشه  بردار(  ضروری  می باشد.بنابراین  
و با توجه به  موقعیت  ملک  ، نوع و کیفیت  بنا  و بررسی  های  بعمل  آمده  از 
معتمدین  و مطلعین  محلی  و با درنظر  گرفتن  جمیع  جوانب  موثر  در قضیه  ارزش  
پایه  ششدانگ  عرصه  و اعیان  ملک  موصوف  با امتیاز  تاسیسات  متعلق  بمبلغ 
۱/۹7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  معادل  یکصد و نود و هفت  میلیون  و پانصد هزار تومان 
ارزیابی  و بر آورد  می گردد.که در روزپنجشنبه مورخه ۱۳۹۶/۹/۲  از ساعت ۱۰ الي 
۱۱ در محل دفتر اجراي احکام مدني حوزه قضائي بخش رودبنه با حضور نماینده قائم 
مقام محترم دادستان حوزه قضائي بخش رودبنه از طریق مزایده حضوري به فروش 
مي رسد ومزایده در روز و ساعت تعیین شده تشکیل شده و از قیمت پایه شروع و به 
کسي که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و خریدار موظف است ده 
درصد از قیمت کل خریداري شده في المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حداکثر 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاري مزایده پرداخت و رسید آن را به اجرا تسلیم 
نماید و چنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله )۹۰ درصد 
باقیمانده( را در فرجه مقرر پرداخت نماید سپرده او )وجه ۱۰ درصدي واریزي( پس 
از کسر هزینه هاي عملیات اجرایي بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست 
مجدد محکوم له مزایده تجدید مي گردد. متقاضیان مي توانند پنج روز قبل از برگزاري 
مزایده از ملک صداالشاره واقع در آدرس فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطالع بیشتر 
به این اجرا مراجعه فرمایند. این آگهي یک بار در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار 

محلي درج و در معابر عمومي و نقاط پر تردد شهر الصاق مي گردد.
۴763-  اجراي احکام مدني حوزه قضائي بخش رودبنه- علیرضا مهدی نژاد

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

رسمی  - قطعه یک ایالم 
برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۱۸۰۵ مورخ ۰7/۱۶/ ۱۳۹۶ هیأت اول/ هیأت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله پروانه، فرزند احمد، به کد 
ملی ۴۵۰۰۱۲۴۲۴۱ مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت 
۲۱۳/۴۵ مترمربع، پالک شماره ۲۴ فرعی از ۱۳۳ اصلی، واقع در ایالم- خ شهید عبدالهی 

پور - خریداری شده از بهیار پروانه و منتسب به مالکیت عزیز علی تیموریان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت 
دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ۹۶/۰۸/۱۶ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:۹۶/۰۹/۰۱

صفری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: حسن ویسی – نشانی محل اقامت:جوانرود شروینه روستای 

قلعه جی
مشخصات محکوم علیه: محمد ولی زاده -نشانی محل اقامت:مجهول المکان

اختالف  مورخ ۹۶/۴/۳۱   شورای حل  دادنامه شماره  ۱۹۹  بموجب  به:  محکوم 
به پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰  جوانرود شعبه دوم محکوم علیه  محکوم است 
بابت  هزینه های دادرسی و  بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۱۰۵/۰۰۰  ریال  ریال 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ ۹۲/7/۱ لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان و 
مبلغ هفتصدوپنجاه هزار تومان به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت  محکوم می باشد
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۲۴۳ و رای شماره ۳۰7۵ مورخه ۹۶/۴/۱۸ 
به تقاضای سیامک دالوند فرزند علی یار نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
۱۲۱/7۵ متر مربع مجزی شده از پالک  ۳۸اصلی واقع در بخش دوشهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( پاپی میردریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۸۲ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۸/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۸/۱۶ 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۲۰۳ و رای شماره ۴۲۹۱ مورخه 
۹۶/۵/۲۱ به تقاضای زهرا بیرانوند فرزند نور مراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ۱۰۸/۳۳  متر مربع مجزی شده از پالک ۵۵۳   فرعی۳۸  اصلی واقع 
در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صاحب جان 
عبد ساالری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۴۸7 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۸/۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۸/۱۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۴۸۴۶ و رای شماره ۴۰۹۱ مورخه 
۹۶/۵/۱۶ به تقاضای آسید محمد رضا طاهری فرزند آقا سید احمد نسبت به یک 
از پالک  ۲۵   قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۱7۰۰۰۰ متر مربع مجزی شده 
اصلی باقیمانده واقع در بخش چهارشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( محمود طاهری ۲- پرونده کالسه ۴۸۴7 و رای شماره ۴۰۴۶ مورخه 
۹۶/۵/۱۶ به تقاضای آسید محمد رضا طاهری فرزند آقا سید احمد نسبت به یک 
از پالک  ۲۵   به مساحت ۹۴۴۵۵  متر مربع مجزی شده  قطعه زمین کشاورزی 
اصلی باقیمانده واقع در بخش چهارشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( مریم طاهری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
االنتشار و  مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر  ۱۵ روز جهت اطالع 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۸۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۸/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۸/۱۶ 

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

ابالغ
در پرونده  کالسه ۹۲۱۳۴۴ در خصوص  متهم  جمشید  تائبی  مبنی بر  جعل ، 
فعال  مجهول المکان  پرونده  فوق  حسب  دستور  دادگاه  طبق  مواد ۱7۴ و ۳۴۴  
قانون  ایین  دادرسی  کیفری  و حسب  دالیل  موجود در پرونده  حسب ) شکایت  
شاکی ، سند عادی  مورخ ۸۵/۵/۱۹ ، استعالم  اداره ثبت  اسناد(  وقت  رسیدگی  و 
تحقیق  و اخذ آخرین  دفاع  به تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ ساعت ۱۱ صبح  تعیین  و ابالغ می 
گردد  تا در جلسه  رسیدگی  به ادرس: کوچصفهان – میدان گاز حوزه قضایی بخش  
کوچصفهان  حاضر  گردد  و در صورت  عدم  حضور  دادگاه  غیابا  اتخاذ  تصمیم  

خواهد نمود. در ضمن حق برخورداری  از وکیل  دادگستری  به شما تفهیم شد.
۴767- مدیرشعبه  دوم دادگاه عمومی بخش  کوچصفهان- فاضل محبی

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۸۰۲   مورخه ۱۳۹۶/۰۸/۰7  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
محمد دهقانی سانیچ بشناسنامه شماره ۱7۹۶ صادره از کرج فرزند فضل اله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳۰۰  
مترمربع مفروز از پالک شماره ۲۴۹ فرعی از ۱۴۳ اصلی واقع در البرز با خریداری از 
خانم رقیه زارع رفیع و با مالکیت مالک اولیه خانم فرحناز امیری تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/7۹۰۹/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمي
اول  هیات     ۱۳۹۶/۶/۳۰ مورخ    ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱۴۴7 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
بصورت    ۲۰۹۶ شناسنامه  بشماره  اله  سیف  فرزند  قدیانی  اکبر  آقای  متقاضی 
به مساحت ۶۹/7۴ مترمربع  مفروز و  بنای احداثی  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
مجزی شده از پالک ۴۳   فرعي از ۱۵۶- اصلي واقع در حاجی آباد خریداری از 
ایزد یار که مالکیت نامبرده ذیل ثبت صفحه 7۹ دفتر  مالک رسمی خانم فاطمه 
۱۱۱۹ ثبت و صادر شده،  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض دادخواست 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. ۹۶/7۶7۸/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۸/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۹/۱

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۳۹۲   مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۲  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
از  پرویز در قسمتی  فرزند  تهران  از  بشناسنامه شماره ۹۰  صادره  مریم دیرکوند 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۴۱۶/۶۶   مترمربع 
مفروز از پالک شماره ۸۴۰  فرعی از ۱۶7 اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک 
اولیه خود متقاضی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ۹۶/7۸۳۰/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

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

ابالغ
در پرونده  کالسه ۹۵۱۴۸۸ در خصوص  متهم  شاهرخ سلیم نیا مبنی برایراد ضرب 
عمدی و توهین ، فعال  مجهول المکان  پرونده  فوق  حسب  دستور  دادگاه  طبق  
مواد ۱7۴ و ۳۴۴  قانون  ایین  دادرسی  کیفری  و حسب  دالیل  موجود در پرونده  
حسب ) شکایت  شاکی ، گواهی پزشکی قانونی ، گواهی گواهان ، تحقیقات محلی (  
وقت  رسیدگی  و تحقیق  و اخذ آخرین  دفاع  به تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ ساعت ۱۰صبح  
تعیین  و ابالغ می گردد  تا در جلسه  رسیدگی  به ادرس: کوچصفهان – میدان گاز 
حوزه قضایی بخش  کوچصفهان  حاضر  گردد  و در صورت  عدم  حضور  دادگاه  
غیابا  اتخاذ  تصمیم  خواهد نمود. در ضمن حق برخورداری  از وکیل  دادگستری  

به شما تفهیم شد.
۴766- مدیرشعبه  دوم دادگاه عمومی بخش  کوچصفهان- فاضل محبی

 راهبرد وزارت ورزش در ایجاد
 10 هزار فرصت شغلی

 دعوت 33 بوکسور
 به اردوی تیم ملی

معــاون حقوقی، امور مجلــس و هماهنگی امور 
اســتان های وزارت ورزش و جوانــان گفت: با 
اجرای طرح اشتغال فراگیر پیش بینی می شود 
بیش از ۱۰هزار نفر در طرح های اشــتغال زایی 
این وزارتخانه مشــغول به کار شوند.به گزارش 
زمان بــه نقــل از وزارت ورزش و جوانان، امیر 
رضا خــادم در خصوص برخی طرح های مطرح 
شده  با معاون اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مورد برنامه توســعه اشتغال فراگیر 
این وزارتخانه گفت: طرح اشتغالزا منتج از ادغام 
چند طرح  برنامه اشتغال فراگیر، به شکلی بود که 
ماحصل آن اشتغال بیش از ۱۰ هزار نیروی کار، 
پرداخت تســهیالت بانکی ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
ریالی برای کارفرما و همچنین پرداخت مقرری 
سه میلیون ریالی و بیمه یک تا دو ساله نیروهای 
کارورز باشــد. وی گفت: ۶ جلسه  کارشناسی با 
صاحب نظــران حوزه اشــتغال و کارآفرینی در 

ورزش برگزار کردیم و ۱۲ طرح اشتغال زا را در 
سه قالب مســتقیم،  پشتیبان و کارورزی تدوین 
کردیم . معاون وزیــر ورزش و جوانان گفت: این 
طرح ها شامل هشت طرح  اشتغال زایی مستقیم 
با عناوین »ایجاد مرکز تندرستی، توانمندسازی، 
نوســازی و رقابت پذیری  باشــگاه های ورزشی 
مشکل  دار، ایجاد مراکز اســتعدادیابی ورزشی، 
ایجاد کلینیک طب ورزشی و حرکات اصالحی، 
ایجاد آکادمی  ورزش های پایه و المپیکی، ایجاد 
کمپ ورزشی، ایجاد آژانس گردشگری ورزشی و 
طرح موزه ورزش« اســت.خادم افزود:  همچنین 
سه طرح اشتغال زایی پشتیبان شامل شناسایی 
و احصاء فهرست مشاغل ورزشی ایران با توجه به 
طبقه بندی استاندارد  بین المللی مشاغل ، تدوین 
و پیاده سازی نظام صالحیت حرفه ای در ورزش 
و ایجاد سامانه جامع منابع انسانی و کاریابی  در 

ورزش نیز وجود دارد.

۳۳ بوکسور به مرحله نخست تمرینات آماده 
ســازی تیم ملی بوکس بزرگســاالن ایران 
دعوت شــدند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 
فدراســیون بوکس اعالم کرد: نفرات دعوت 
شــده باید صبح ۲۰ آبان مــاه با حضور در 
آکادمی ملی المپیــک، خود را به کادر فنی 
تیم ملی معرفی کنند.بوکسورها در دو گروه 
به اردو دعوت شده اند که گروه نخست از روز 
اول در اردو حضور دارند و گروه دوم باید خود 
را آماده نگه دارند تا در مسابقات انتخابی تیم 
ملی که ماه آینده برگزار می  شــود، شرکت 
کنند.هدایــت تیم ملی بوکس بر عهده اکبر 
احدی است و علی مظاهری، سعید نوروزی 
و اسداهلل جوهری به عنوان مربی این تیم را 
همراهی می کنند.اسامی بوکسورهای دعوت 

شده به قرار زیر است:
محمــد عزیزی)آذربایجان غربــی(، فروتن 

محرابــی  ســجاد  و  آزادی  ناصــر  گل آرا، 
)البرز(، ســجاد محمدپور، شاهین موسوی، 
علیرضا نریمانی، میالد روشــن زاده و محمد 
علی شــهیدی )تهــران(، ســجادکاظم زاده 
)توابــع تهــران(، جعفر ناصری و ســیاوش 
خاکســاری  ســجاد  امیدی)خوزســتان(، 
)خراســان رضوی(، دانیال شه بخش، امین 
عســگری، مســلم مقصودی ومبین کهرازه 
)سیســتان و بلوچستان(، ســجادی یوزی، 
آرمین امجدیان، دانا اســمعیل زاده، حسین 
دانشــور، ســیامک قربانی و فرهاد عزیزی 
)کردستان(، کامیاب مرادی، بیژن کسائی پور 
و عباس افشارنیا )کرمانشاه(، رضا سلیمانی 
)کهکیلویه و بویراحمد(، سینا خمر و ابراهیم 
ناظری )گلستان(، سامان مرادی )لرستان(، 
امیر مرتضی پــور موحد )قزوین( و ســینا 

قلعه بندی و ایمان رمضانپور) مازندران(
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مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون تاکید کرد:

تالش مضاعف شرکت، توسعه روستاها و اشتغال زایی نیروهای بومی
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اصالحیه 
آگهی از شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر با شماره پرونده ۱/۸7/۹۶ که در تاریخ 
۹۶/۸/۱۴در روزنامه پیام زمان چاپ شده است نام خوانده رضا علی پور علی اکبر 

کله بستی صحیح می باشد 

مفقودی
پالک  شماره  ۲۶۱۶۱۱۵به  کارت  شماره  به  مسافری  ناوگان  هوشمند  کارت   

۳۹۹ع۵۲ایران ۳۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
با   7۲ 7۲۱م۴۵ایران  پالک  شماره  ۸7با  mvm۱۱۰مدل  ماشین  کمپانی  سند   
شماره موتورmvm۳7۲fG7۰۰ ۶۵۹۸ و شماره شاسی IR۸۶۲۱۱۰۰7۴۸۱بنام 

سید سادات حسینی کالگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز پژو سواری ۲۰۶ مدل ۹۵ با شماره پالک 7۲۸ن۳۱ ایران ۶۶با شماره 
NAABP۴۱FE۱GL7۸۵۳۶۳علی  شاسی  شماره  ۱۶۳B۰۲۸۵۳۱۳و  موتور 

قلی تبار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
شماره   ۸۲ ایران  پالک ۶۳۴ج7۸  شماره   ۹۳ مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ   
شاسی NAAN۰۱CAXRH۱۰۸۶۴۸شماره موتور ۱۲۴K۰۳77۲7۳بنام حامد 

یوسفی امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی هاچ بک پژو مدل ۹۴با شماره شهربانی ۳۸۱ل۳۶ ایران ۸۲ با 
شماره موتور ۱۶۵A۰۰۰۶۱۸۴و شماره شاسی NAAP۰۳EE۹E۵۶۰۱۰۱7بنام 

یاسر پور رمضان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودي
ایران  ۲۳7م۹۴  پالک  شماره  با  متالیک  اي  نقره  پژو۲۰۶مدل۸۴  کمپاني  سند   
7۲ شماره شاسي موتور fss۱۵۱۴۸۸۰۶۱۹۸۳۲۸۰7  ۱۰بنام سیدمسعود احمدي 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
شماره  ۴۴با  ۹۴۱ج۹۵ایران  پالک  شماره  ۹۴با  ۲۰۶مدل  پژو  سواری  سبز  برگ 
موتور ۱۶۳B۰۲۱۵۱۵7و شماره شاسی NAAP۴۱FE۹FJ۲۹۱7۱۸بنام حسن 

عبانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
شماره  به  بژ  رنگ  به   ۸۳ مدل  بک  هاچ   ۲۰۶ پژو  خودرو  مدارک  و  اسناد  کلیه   
شهربانی ۹۲۹ل۸۵ایران ۳۲ با شماره موتور ۱۰FSM۸۴۵۶۲۸۰۲و شماره شاسی 

۰۰۸۲۶۴7۰۴7مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی نکا 

برگه سبزموتورسیکلت تندرسوپررنگ قرمزمدل۱۳۸۹شماره موتور۲۰۱۰۰۲۵۴شماره 
ازدرجه  مفقودگردیده  مظلومی  سیدهاشم  NEH۱۲۵T۸۹۳۲۳۹7بنام  تنه  

اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی
کابین  پیکاپ تک  نیسان مدل  وانت  بقیه سند خودرو  و  مادر  و سند  برگ سبز   
شماره  با   ۳۲ انتظامی ۸۹۵ط۲۲ایران  شماره  به  آبی  رنگ  ۱۳7۲به  مدل  بنزینی 
موتور ۰۱۳۰۹۶و شماره شاسی ۰۹۱۰۲۹بنام مسلم تقی پور بیرگی  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
بشماره  ایسوزوکامیونت  ۲۸۳۰۳۲۳ماشین  بشماره  هوشمندماشین  کارت  شماره   

انتظامی ۸۲۸ع۱۲ایران7۲مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی
ایسوزو  کامیونت  ماشین  )اعالم(وضعیت وسندکمپانی  برگه سبز  کارت شناسایی   
موتور۵۱۹۸۴۸شماره شاسی  رنگ سفید شماره شهربانی۹۳۴ع۲۱ایران 7۲شماره 
NAGNKR۵۵E۰۸۶۰۱۹۸۶  .بنام سیدمرتضی مظلومی مفقودگردیده ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد
جویبار 

مفقودی 
برگ سبز موتور سیکلت تندر شهاب  مدل ۸۹ با شماره شهربانی ۵۸۶۶۸۴۳7با شماره 

تنه ۸۹۳۲۱۳۵و شماره موتور ۲۰۱۰۰۶۶۰ مفقودازدرجه اعتبارساقط می باشد
بابل 

مفقودی 
متالیک  ای  نقره  رنگ  ۱۳۸7به  پرایدمدل  ماشین  سبز  برگه  ومفقودی  مخدوشی 
شهربانی  s۱۴۱۲۲۸7۵۵۰۰7۵شماره  شاسی   موتور۲۶۳7۸۴۲شماره  بشماره 

۶۳۹م۲۹ایران۸۲بنام کریم مرتضوی فومشی مفقودازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

احضار متهم 
اله قره داغی در پرونده کالسه ۹۵۱۶7۳ تحت تعقیب  اینکه متهم نعمت  به  نظر 
است و در حال حاضر نامبرده مجهول المکان است بدین وسیله مشارالیه در یکی 
از جراید کثیراالنتشار به اتهام عدم رعایت مفاد مواد ۹۱،۹۲،۹۵،۱7۵،۱7۶  قانون 
کار عمومی احضار و یاد آور می شود زمان احضار از زمان نشر آگهی کمتر ازیکماه 

نباشد.م/الف ۱۴۲۲
آگهی احضار متهم محمد علی شیری- دادیار شعبه هفتم شهرستان اسالمشهر 

المکان  مجهول  متهم  به  کیفری  دادرسی  آئین  ۱7۴قانون  ماده  طبق  بدینوسیله 
اتهام سرقت در  به  بایگانی ۹۶۱۰۰7 که  به شماره  فرزند دولتیار  احمدی  مسعود 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۸۸۴۸۰۰۹۹۰ در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد، مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، این شعبه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و 
قرار مقتضی را صادر می نماید. بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید 

کمتر از یکماه باشد.م/الف ۱۴۲۳
علیرضا یعقوبی زاده- دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
صدیقه ولی زاده پاشا به ش ش ۸۵۸- ۲۰۶۲۱7۰   به شرح دادخواست به کالسه 
۱۰/۸۴۵/۹۶ این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد رضا قلی زاده پاشا به ش ش ۱۳در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۲اقامتگاه 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  بابل     شهرستان  خود  دائمی 

منحصر است به 
۱-مصطفی قلی زاده پاشا فرزند محمد رضا و صدیقه به ش ش ۲۰۵۰۱۸۳۹۴۱ 

محل تولد بابل متولد  ۱۳۶۹فرزند متوفی 
۲-الهه قلی زاده پاشا فرزند محمد رضا و صدیقه به ش ش  ۲۰۵۰۶۸۰۸۲۱محل 

تولد بابل  متولد ۱۳7۴فرزند متوفی
۳-صدیقه ولی زاده  پاشا فرزند محسن و حوری  به ش ش  ۸۵۸محل تولد بابل  

متولد۱۳۴۸ همسر  متوفی
۴-خیرالنساءباباجانی فرزند عبداهلل و طاوس به ش ش ۱ متولد ۱۳۱۶محل تولد 

بابل مادر متوفی 
بابل   تولد  پاشا فرزند نعمت اهلل و نصرت  به ش ش ۱ محل  ۵-رمضان قلی زاده 

متولد ۱۳۱۶پدر  متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

دادنامه 
کالسه پرونده ۲/۱۴۰/۹۶ شماره پرونده ۹۶/۵/۲۸-۴7۰ 

پاساژ  بابل خ طالقانی  نژاد طبری  پهلوان  وکالت مهدی  با  اقتصاد  بانک   : خواهان 
قلی تبار ط ۲ 

خوانده ۱- امید مختارزاده بابل بازار روز بوتیک مختارزاده ۲- عبداهلل رضا زاده خ 
کشاورزی پور گنجی ۲۲ شهرک امام رضا وحدت ۱۴ 

خواسته : مطالبه وجه 
رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مهدی پهلوان نژاد طبری 
بطرفیت خوانده آقای ۱- امید مختار زاده ۲- عبداهلل رضا زاده بخواسته مطالبه 
طلب به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند 
بر  به شماره ۱۴۰۹/۸۱۰۶۶۱/۳۰  دعوی خواهان فتوکپی مصدق یک فقره چک 
عهده ملت و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال 
ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه شورا حاضر دفاع موجه و محکمه پسندی 
ارائه ننموده است فلذا شورا  مبنی برائت ذمه خویش و یا پرداخت دین به شورا 
به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از هر گونه خدشه و تعرض دعوی 
به  خوانده  ذمه  بر  دین  استصحاب  با  و  تشخیص  صحت  بر  محمول  را  مطروحه 
تجارت  قانون  ۳۱۰و۳۱۳و۳۱۵  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۱۹۸ مواد  استناد 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱7۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  خوانده  محکومیت  به  حکم 
ریال   7۲۰/۰۰۰ مبلغ  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۵۱۹ و   ۵۱۵ بمواد  مستندا 
بابت هزینه دادرسی و مبلغی بعنوان حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان 
اجرای  حکم  اجرای  مرحله  در  ضمنا  نماید  می  اعالم  و  صادر  اقتصاد  مهر  بانک 
احکام مدنی نسبت به بر آورد خسارت تاخیر تادیه از زمان ۹۶/۱/۵ و اخذ آن از 
خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی دادگستری بابل خواهد بود 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل اصغری 

احضار متهم
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۳۴۰۰۴۰۰ این شعبه رضا محمدی به اتهام ضرب 
این شعبه   به  به موضوع  جرح عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است که رسیدگی 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ساعت ۹:۰۰ تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ۱۱۵ قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
در تاریخ فوق جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف ۱۴۲۴ 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 103 دادگاه کیفری اسالمشهر- مرضیه پور محمدی 

آگهی مزایده 
به  کفیلی  احمد  علیه  محکوم  مدنی   احکام  ۹۶۰۱۲۶اجرای   کالسه  پرونده  در 
پرداخت مبلغ 77۰/۲۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته به انضمام  خسارت تاخیر لذا 
این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف از 
طریق مزایده با حضور نمایند دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 
جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند ضمنا  مال مورد مزایده ۳ دانگ مشاعی 
از عرصه و اعیان پالک ثبتی ۴۸ فرعی از ۱۵ اصلی که با کاربری شالیکوبی در حال 

فعالیت می باشد 
پالک ثبتی مورد تعرفه به مساحت عرصه ۱۸۰۰ متر مربع با اسکلت فلزی ارتفاع 
میانگین حدود 7 متر سقف شیروانی دارای انشعاب برق ۳ فاز فشار قوی و گاز که 

بصورت شالیکوبی با نام توحید مورد بهره برداری می باشد  
مشاع  انگ  سه  برای  ریال   ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  کارشناسی   کل  ۱_قیمت 

می باشد 
۲_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهادنمایند 

برنده مزایده محسوب خواهد شد 
۳_موعد و زمان فروش روز ۹۶/۹/۱۱ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشند زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد 
آدرس جویبار جاده گلیرد

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

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

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

فاقد سند رسمی 
به موجب تبصره ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده ۱۳ آئین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی  سه 
به  که  غرب  آباد  اسالم  شهرستان   ۱۸ پالک  در  احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ 
در  مندرج  اختالف  حل  هیات   ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۲۰۰۱۳۱۰ شماره  رای  موجب 
قانون مذکور آقای کیوان آزادی  بشماره شناسنامه  777 فرزند فرمان صادره از 
اسالم آبادغرب در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶،۹،7  راس ساعت ۱۱:۳۰ در محل 
پالکهای  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  شد  خواهد  انجام  ملک  وقوع 
مجاور اخطار میگردد که در روز وساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند مطابق 
تقاضا کننده در موقع تحدید حدود  وامالک چنانچه  اسناد  ثبت  قانون  ماده ۱۵ 
از طرف  با حدود اظهار شده  نباشد ملک مورد تقاضا  یا نماینده اش حاضر  خود 
اسناد مجاورینی  ثبت  قانون  ماده ۲۰  مجاورین تحدید حدود خواهد شد مطابق 
به  میتوانند  هستند  قائل  خود  برای  ارتفاقی حقی  حقوق  یا  به حدود  نسبت  که 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت محل 
تسلیم و در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
 تاریخ انتشار:۱۳۹۶،۸،۱۶

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

برگزاری نشست فیلتراسیون شرکت ملی گاز ایران 
در اراک

پژوهشی  قطب  تخصصی  علمی  نشست  اولین  اراک:  داودی- 
مرکزی  استان  گاز  شرکت  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  فیلتراسیون 
برگزار گردید.  اولین نشست هم اندیشی قطب پژوهشی فیلتراسیون 
با حضور نمایندگان مدیریت پژوهش و فناوری و امور مهندسی شرکت 
آذربایجان  استانی خراسان رضوی،  گاز  ایران،  شرکتهای  گاز  ملی 
شرقی،کرمانشاه، لرستان، زنجان، سمنان و مازندران همزمان با نهم آبان 
ماه سالجاری به میزبانی شرکت گاز استان مرکزی در سالن کنفرانس 

این شرکت برگزار گردید. 
روابط  رئیس  طراوتی  نشست،  این  ابتدای  در  گزارش  این  برپایه 
اهمیت  خصوص  در  مهمانان،  به  آمدگویی  خوش  ضمن  عمومی 
مقوله فیلتراسیون نکاتی را ارائه نمود ودر ادامه  جواد مهندس مدیر 
عامل شرکت گاز استان با اشاره به موقعیت استراتژیک این استان، 
به بیان بخشی از توانمندیهای این شرکت پرداخت.در ادامه شفیعی 
رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان مرکزی ضمن اشاره 
به استانداردهای گاز و لزوم تصفیه اصولی آن به مسئولیتهای اجتماعی 
این شرکت در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای پرداخت سپس هر یک 
از حضار جلسه با ارائه نقطه نظرات خود به بحث وتبادل نظر پرداختند 
و در پایان قطعنامه پایانی نشست علمی تخصصی قطب پژوهشی 

فیلتراسیون قرائت گردید. 

ذوب آهن اصفهان ، شرکت برگزیده دریافت 
تندیس ملي رعایت حقوق مصرف کننده شد

اصفهان- خبرنگار زمان:   در همایش تقدیر از واحد هاي نمونه و 
برگزیده رعایت حقوق مصرف کننده در سطح استاني و ملي، ذوب 
آهن اصفهان با پشتوانه نیم قرن تجربه و تالش بعنوان شرکت برگزیده 
جهت دریافت تندیس ملي سال ۹۵ مورد تقدیر ویژه قرار گرفت و 
دکتر احسان دشتیانه معاون فروش و بازاریابي این شرکت، لوح تقدیر را 
دریافت نمود. در حاشیه این آیین که با حضور دکتر نوابي معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان کشور یک شنبه ۱۴ آبان ماه در محل سالن همایش 
های اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد،  دکتر احسان دشتیانه معاون 
بازاریابي و فروش شرکت با بیان این که ذوب آهن اصفهان سال گذشته 
موفق به کسب تندیس نقره اي حمایت از حقوق مصرف کننده شد و 
امسال کاندید دریافت تندیس طالیي مربوطه است، گفت: از سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که به واحدهاي  تولیدی 

وکیفي همچون ذوب آهن اصفهان توجه ویژه دارد قدرداني مي کنم.

رفع تصرف۵۷۰ هکتار اراضی ملی بوشهر 

احمدی- بوشهر؛ مدیرکل منایع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر 
گفت: در نیمه نخست امسال افزون بر ۵7۰هکتار اراضی ملی استان 
بوشهر از دست سودجویان رفع تصرف شده است. سهیل مهاجری در 
نشست بررسی روند اجرای طرح مقابله با زمین خواری در استان بوشهر  
با اشاره به شناسایی برخی از عوامل زمین خواری اخیر در شهرستان 
کنگان اظهار داشت: منابع طبیعی در این ارتباط با دیگر دستگاههای 
استان بوشهر ارتباط تنگاتنگی دارد و عرصه را بر زمین خواران تنگ تر 
کرده است. وی از رفع تصرف زمین های ملی در استان بوشهر خبرداد 
و تصریح کرد: در نیمه نخست امسال افزون بر ۵7۰هکتار  اراضی ملی 
استان بوشهر از دست سودجویان رفع تصرف شده  که این مهم تنها با 

تعامل همه دستگاههای ذی صالح امکان پذیر بوده است.

اجرای پروژه بهسازی زباله های 
رانش شده لندفیل سراوان

رشت - خبرنگار زمان: پس از رانش چند هفته 
با  لندفیل سراوان که  زباله های  ی گذشته ی 
پخش شدن مگسها در اطراف و همچنین اعتراض 
اهالی منطقه همراه بود؛ کار بهسازی، گندزدایی، 
سمپاشی و اصالح زباله های رانش شده با جدیت 
آغاز شده است. علیرضا حاجی پور رئیس سازمان 
مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اعالم این 
مطلب گفت: هم اکنون روزانه دو تا سه کارگر 
سمپاش عملیات مقابله با تکثیر مگس و حشرات 
موذی را با سمپاشی زباله های رانش شده انجام 
می دهند.  حاجی پور افزود:  برای اینکه بتوانیم از 
وضعیت نامناسب زباله های رانش کرده ی لندفیل 
سراوان خارج شویم با به کارگیری دو سه بیل 
مکانیکی و بولدزر تالش می کنیم تا کار متمراکم 
کردن و همسطح کردن زباله های رانش کرده را 
انجام داده و پس از آن با حمل شن و ماسه به 
وسیله ی کامیونها، کار مخلوط پوش کردن زباله ها 
را انجام می دهیم تا از پرانش آلودگیها جلوگیری 

شده و  نگرانیهای اهالی منطقه را رفع کنیم.
   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
رشت افزود: ضمن قدردانی از صبوری اهالی منطقه 
که با مسووالن همراهی کردند؛ امیدواریم با اقداماتی 
که انجام می شود بتوانیم تا زمان ساخت و بهره 
برداری از نیروگاه زباله سوز، با کمترین مزاحمت 
برای اهالی منطقه ی سراوان عملیات دفن زباله را 

به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

توسعه شهر کرمانشاه نیازمند  
درآمدهای پایدار شهری

ابراهیمی- کرمانشاه؛ دکتر علی یارتبار مدیر 
امور مالی شهرداری کرمانشاه گفت : برای توسعه 
شهر باید به طرف درآمدهای پایدار شهری برویم 
و آن را تعریف کنیم و در این زمینه در حال انجام 
برنامه هایی هستیم که نظام درآمدی شهرداری 
را از فروش تراکم و در آمدهای غیرپایدار به اخذ 
عوارض از دارایی های شهری و نوسازی امالک 
در کنار سرمایه گذاری مشارکتی و فروش اوراق 
مشارکت به عنوان درآمدهای پایدار تغییر دهیم.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و امور 
بین الملل شهرداری، دکتر یارتبار افزود: تمامی 
مدیران باید در مجموعه مدیریت شهری عالوه بر 
مدیریت هزینه، مدیریت درآمد نیز داشته باشند 
و این در حالیست که سالهاست فقط به مدیریت 
هزینه توجه داشته ایم و از بخش درآمدزایی برای 

پیشرفت شهر و اهداف توسعه غافل بوده ایم.
شهر  کرد:  تاکید  شهرداری  مالی  امور  مدیر 
کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیران 
پرتالش و سخت کوش و با برنامه نیاز دارد تا در 
کنار مجموعه مدیریتی مردم نیز همراه و همگام 

برای توسعه شهر مشارکت داشته باشند.

خبر خبر

مناف  زمان:  سید  خبرنگار  گلستان- 
هاشمی استاندار گلستان در جلسه شورای 
استان،  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
های  آسیب  و  اعتیاد  سن  اینکه  بیان  با 
است،  یافته  کاهش  استان  در  اجتماعی 
گفت: آستانه تحمل مردم در درگیری های 
محلی و جدل های خانوادگی افزایش یافته 
است و ما باید بصورت ریشه ای در زمینه 

کاهش آمارها تالش کنیم.
وی با تاکید بر نتیجه اقدامات، یادآور شد: 
باید  و  دارند  سنگینی  وظیفه  ها  کمیته 
وصل  گانه   ۵ های  کمیته  به  اعضا  تمامی 
تغییرات  و  اصالحات  ها  روش  در  و  شوند 

لحاظ شود.
اثرگذاری  کار  و  ساز  افزود:  هاشمی 
مشخص  باید  ها  کمیته  در  ها  مسئولیت 
شود و با توجه به حساسیت جلسات شورای 
استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 

جلسات  در  شخصه  به  مدیران  است  نیاز 
حضور داشته باشند. وی یادآور شد: نیروی 
انتظامی و دستگاه قضایی باید با اقتدار در 
تا برخی  عرصه مقابله حضور داشته باشند 
گمان نکنند که می توانند به خرید و فروش 

مواد مخدر در استان بپردازند.

اعتبارات  جذب  اهمیت  بیان  با  هاشمی 
باید  گفت:  مخدر،  مواد  با  مقابله  حوزه  در 
افزایش  و  مدیران تالش الزم جهت جذب 
تخصیص بودجه را داشته باشند و این امر 

در سایه پیگیری محقق می شود. 
از  سازی  فرهنگ  نقش  گلستان  استاندار 

مسیر بزرگان مذهبی و برنامه های صدا و 
سیما را بسیار مهم دانست و افزود: بهترین 
اقدام در مسیر پیشگیری آموزش خانواده و 
همچنین توجه به آموزش در حوزه آموزش 

و پرورش و دانشگاه هاست.
از هزینه  اگر بخشی  وی خاطر نشان کرد: 
اختصاص  ورزش  به  سالمت  حوزه  در  ها 
یابد یقیناً شاهد اثرگذاری بیشتر در زمینه 
گرایش  پیشگیری  خصوصا  پیشگیری 

جوانان به اعتیاد هستیم.
اقتصادی  رونق  به  توجه  گلستان  استاندار 
در  اگر  گفت:  و  دانست  مهم  ای  مسئله  را 
حوزه کارآفرینی به خوبی عمل کنیم، شاهد 

کاهش آسیب های اجتماعی خواهیم بود.
وی افزود: باید تالش کنیم با تحلیل درستی 
از شاخص های فعلی و ارتقای آن در پایان 
که  آلودگی  کاهش  زمینه  مسئولیت  دوره 

مطالبه مردم است را فراهم کنیم.

استاندار گلستان تاکید کرد:

لزوم آموزش، کارآفرینی و اشتغال در کاهش آسیب های اجتماعی 

نسیم کیادلیری- کرج؛ کمیته امداد و دفتر 
آستان قدس رضوی در استان البرز باهدف 
مددجویان  به  خدمات  گسترش  و  تسهیل 
برای تشرف به مضجع حضرت ثامن الحجج 

)ع( تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش زمان و به نقل از سایت خبری 
کمیته امداد، مدیرکل کمیته امداد البرز با 
اشاره اینکه این تفاهم نامه در هفت ماده و ۱۱ 
بند تنظیم شده است، گفت: پذیرایی از زائران 
مددجو و اعطای غذای رایگان به صورت سه 
روز و سه شب برای سالمندان، دانش آموزان، 
دانشجویان، نخبگان و زوج های جوان تحت 
حرم  به  تشرف  توفیق  تاکنون  که  حمایت 
یا مدت طوالنی  و  نداشته  را  مطهر رضوی 
مهم ترین  سپری شده،  آنان  قبلی  زیارت  از 

موضوع مورد توافق دو طرف بود.
محمد محمدی فرد با تأکید بر استفاده از 
ظرفیت عالقه مندی و دلباختگی محرومان 

معین  به عنوان  علیه السالم  رضا  به حضرت 
نمایندگان و خادمان  افزود: حضور  الضعفاء 
منازل مددجویان تحت حمایت  رضوی در 
به ویژه بیماران خاص و صعب العالج در قالب 
تبرکی حضرت  اهداء  و  الجنه  مفتاح  طرح 

ازجمله موارد این تفاهم نامه است.
این تفاهم نامه مقررشده  وی اعالم کرد: در 
کمیته امداد و دفتر آستان قدس رضوی برای 
ارائه خدمات معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و 
اردوهای جهادی توسط خادم یاران امام رضا 
علیه السالم با یکدیگر همکاری و هم افزایی 

کنند.
ارائه  گفت:  البرز  امداد  کمیته  مدیرکل 
سوی  از  معرفی شده  نیازمندان  به  خدمات 
دفتر آستان قدس رضوی درزمینه اشتغال، 
وام قرض الحسنه، جهیزیه و درمان ازجمله 
برای  تفاهم نامه  این  در  تعیین شده  تکالیف 

کمیته امداد است.

علل  از  یکی  ارومیه  دانشگاه  رئیس  ایسنا؛ 
خشکی دریاچه ارومیه را عدم تخصیص به موقع 
وکافی اعتبارات دانست وگفت: از اعتبارات درنظر 
گرفته شده برای احیا دریاچه ارومیه فقط ۲۰ 

درصد تخصیص یافته است.
رحیم حب نقی افزود: در حال حاضر دریاچه 
ارومیه در بدترین وضعیت خود قراردارد و یکی 
از علل شکست طرح احیای دریاچه ارومیه عدم 
تخصیص بودجه کافی است. وی گفت: درزمان 
آغاز طرح احیای دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه 
از لحاظ علمی عدم موفقیت طرح مذکور را پیش 
بینی کرده بود، چراکه وضعیت دریاچه ارومیه 
در زمان آغاز طرح در شرایط مناسبی نبوده و 

رسوبات نمک بستر دریاچه را پر کرده بود.
حب نقی ادامه داد: برابر اعالم کارشناسان، قبل 
از بوجودآمدن وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، 
از ۳۰میلیارد مترمکعب آب در دریاچه  بیش 
وجود داشت و ساالنه ۲.۵ میلیارد مترمکعب 

هم اب از طریق رودخانه های منطقه به دریاچه 
سرازیر می شد ولی با وجود این روند خشکی 

دریاچه ادامه پیدا کرد.
ورود ساالنه ۳  قول  احیا  ستاد  داد:  ادامه  وی 
میلیارد مترمکعب آب از حقابه رودخانه ها را به 
دریاچه داده بود ولی از نظر متخصصین دانشگاه 
بدلیل عدم فراهم کردن این میزان آب وسرعت  
پر شدن بستدریاچه ر با رسوبات نمک این امکان 

وجود نداشته است.
رئیس دانشگاه ارومیه با انتقاد از عدم استفاده 
کافی و درخور شان از ظرفیت متخصصین بومی 
منطقه در احیای دریاچه ارومیه اظهارکرد: در 
طرح احیای دریاچه ارومیه از ظرفیت دانشگاه 
ارومیه و متخصصین رشته های آب و کشاورزی 
حل  برای  که  درحالی  نشد  استفاده  دانشگاه 
نیروهای  بایدبه  هرمنطقه  در  موجود  مسائل 
علمی و متخصصین بومی همان منطقه بها داده 

شود.

تشرف محرومان البرزی به  مشهد آسان تر شدشکست طرح احیاء دریاچه ارومیه

بهزیستي  مدیرکل  شهرکرد؛  مصطفوی- 
چهارمحال وبختیاري با اعالم این خبر افزود: 
براي اجراي این طرح دراستان ۴۹۵پایگاه در 
ها  خانه  کودک،  مهدهای  بهزیستی،  مراکز 
و مراکز بهداشت در نظر گرفته شده است. 
وي اظهار کرد: این پایگاه ها از اول آبانماه 
دراستان فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان 

آذر ماه فعال می باشند.
امسال  بینی می شود  افزود: پیش  میرزایی 
هزار   ۵۱ استان  کودک  از ۵7هزار  بیش  از 
کودک ۳ تا ۶ ساله جامعه هدف استان در 
گیرند. قرار  بینایی  ارزیابی  مورد  طرح  این 

با  وبختیاری  چهارمحال  بهزیستی  مدیرکل 
بیان آمار اجرای این طرح در سال گذشته 

۲۳کودک  و  ۵۰هزار  پارسال  گفت:   ،
ارزیابي شدند که از این مجموع، دو هزار و 
۸۸۵کودک مشکوک بوده که بعد از ارجاع 
عیوب  به  مبتال  کودک   ۴7۹ و  هزار  تعداد 
ادامه  برای  انکساری تشخیص داده شد که 

درمان به متخصصین ارجاع شدند.
هفت  تا  چشم  تنبلی  بیماری  گفت:  وي 

سالگی قابل تشخیص و درمان است و پس از 
۱۲ سالگی امیدی به درمان آن وجود ندارد.

وي اظهار کرد: سال گذشته پوشش اجراي 
استان ۹۵درصد جامعه هدف  این طرح در 

بوده است.
طرح آمبیلیوپی همه ساله همزمان با سراسر 

کشور در آبان ماه اجرا می شود.

اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در پایگاه های بینایی سنجی چهار محال و بختیاری



10 سه شنبه 16 آبان 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3619نفت و انرژی

دفتر توتال در ایران رسما شروع به کار کرد

با موافقت اشتغال کارشناسان شرکت نفتی توتال در هیات فنی اشتغال 
اتباع خارجی، توتال رسما کار خود در ایران آغاز کرد.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، درخواست شروع به کار مدیران و 
کارشناسان شرکت نفتی توتال ایران بی وی روز یکشنبه ۱۴ آبان  ماه 
در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح شده و مورد موافقت این 

هیات قرار گرفته است.
اداره  در  جاری  سال  مهرماه  در  وی  بی  ایران  توتال  نفتی  شرکت 
ثبت شرکت ها و موسسات تجاری ایران به ثبت رسیده و در زمینه 
سرمایه گذاری پروژه های باالدستی، میان دستی و پایین دستی نفت و 

گاز فعالیت خواهد داشت.

 پتانسیل ایران، روسیه و قطر برای 
تعیین  قیمت جهانی گاز

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: عمده ترین 
تولیدکننده گاز در منطقه، کشورهای ایران، روسیه و قطر هستند، این 
سه کشور با هماهنگی یکدیگر می توانند تعیین  کننده قیمت گاز جهان 

باشند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، اسدا... قره خانی با اشاره به 
منافع مشترک ایران و روسیه و همچنین روابط نزدیک ایران و قطر، 
گفت: عمده ترین تولیدکنندگان گاز جهان، کشورهای ایران، روسیه و 
قطر هستند که با هماهنگی یکدیگر می توانند تعیین کننده قیمت گاز 

در جهان باشند.
وی افزود: ایران و روسیه در منطقه خاورمیانه، منافع مشترک راهبردی 
زیادی دارند، منافع این ۲ کشور حول محور سیاست بوده و سیاست به 

منافع اقتصادی نیز ختم می شود.
قره خانی با بیان این که در دل منافع اقتصادی، حوزه نفت و انرژی 
نقش پررنگی دارد، تصریح کرد: ایران می تواند با روسیه در زمینه 
امضای قراردادهای نفتی همکاری ویژه ای داشته باشد، روسیه دارای 
ذخایر بزرگ نفت و گاز است، در زمینه فناوری نیز جایگاه خوبی دارد. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ایران در خاورمیانه در 
باور مشترکی دارد، روسیه نسبت به شرکت در  از اهداف  بسیاری 
پروژه های نفت و گاز ایران عالقه نشان می دهد و ایران نیز از نظر 
امضای چند  با  اکنون  هم  است.  موقعیت خوبی  دارای  جغرافیایی 
تفاهم نامه نفتی بین ایران و روسیه در زمینه نفت و گاز، همکاری خوبی 

در حال شکل گیری است.
برجام  اجرای  با  کرد:  عنوان  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
و امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی 
متشکل از شرکت توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
چین )CNPCI( و شرکت پتروپارس ایران، تابوی تحریم ها شکسته 
شده است، روسیه نیز با امضای تفاهم نامه های اخیر ثابت کرد ایران 
در بازارهای جهانی در زمینه انرژی نقشی موثر دارد و نمی توان آن را 

نادیده گرفت.

حضور شرکت ملی حفاری در بازار عراق

همکاری و تسهیل فرآیند حضور شرکت ملی حفاری ایران در بازار 
جنوب عراق، در نشست مشترک مدیران این شرکت با هیئت بلندپایه  

عراقی مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، هیات عراقی متشکل از رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس عراق، مقامات استانی و مدیرعامل شرکت 
نفتی ذیقار این کشور با مدیران ارشد شرکت ملی حفاری ایران دیدار 
و بر تسهیل فرآیند حضور این شرکت در میادین نفتی جنوب عراق 

تاکید کردند.
ملی  بازاریابی شرکت  عملیات  و  مطالعات  رئیس  سعید حیدریان، 
حفاری در این زمینه گفت: در جلسه مشترک با هیئت عراقی که در 
محل ساختمان مرکزی شرکت در اهواز برگزار شد،  طرفین به بحث 
و تبادل نظر پیرامون راهکارهای الزم برای تسهیل حضور ملی حفاری 

در کشور عراق پرداختند و توافقات اولیه در این خصوص حاصل شد.
وی افزود : حضور در بازار حفاری کشور عراق به عنوان یکی از بازارهای 
هدف شرکت ملی حفاری ایران همواره در برنامه های این شرکت قرار 

داشته است.

نفت رکورد دوساله را شکست 

نفت در حالی که شکاف بین عرضه و تقاضا را 
در بازار کمتر کرده قیمت نفت در آغاز معامالت 
 ۲۰۱۵ جوالی  از  رقم ها  باالترین  به  هفتگی 

تاکنون رسیده است.
به گزارش زمان به نقل از بورس کاال، خبر ها 
از عربستان حاکی است، ولیعهد این کشور با 
بازداشت گسترده مقامات و چهره های سرشناس 
این کشور، به بهانه مقابله با فساد در پی تحکیم 

قدرت خود بر آمده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
دیروز با ۲۰ سنت، معادل ۰.۳ درصد افزایش 
نسبت به رقم پایانی جلسه گذشته، به باالترین 
رقم از جوالی ۲۰۱۵ یعنی ۶۲ دالر و ۴۴ سنت 
رسید. قیمت نفت برنت هم اکنون ۴۰ درصد 
باالتر از پایین ترین رقم های ثبت شده در ژوئن 
۲۰۱7 است. قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز 
با ۱۵ سنت، معادل ۰.۳ درصد افزایش نسبت به 
رقم پایانی جلسه قبل به ۵۶ دالر رسید. قیمت 
نفت وست تگزاس اینترمدییت هم اکنون یک 
سوم باالتر از پایین ترین رقم های ثبت شده در 

سال ۲۰۱7 است.
بهانه  به  عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد 
دستگیری های  انجام  ضمن  فساد  با  مقابله 
اعضای خاندان سلطنتی، در  بین  گسترده در 
بین  در  است.  برآمده  خود  قدرت  تحکیم  پی 
سرمایه  و  مقامات  وزرات،  شدگان،  بازداشت 
تالل،  بن  ولید  نظیر  شده ای  شناخته  گذاران 
عبداهلل،  بن  مطعب  و  سعودی  میلیاردر  تاجر 
رئیس گارد ملی این کشور قرار دارند. موسسه 
آر بی سی کپیتال در یادداشتی در این زمینه 
تحول  یک  دستگیری ها  این  هرچند  نوشت: 
انتظار  اما  است،  عربستان  در  مهم  سیاسی 
نمی رود تغییرات فوری ای در سیاست نفتی این 
کشور ایجاد کند. به نظر می رسد که محمد بن 
سلمان قویا متعهد به تمدید توافق کاهش تولید 
آرامکو  شرکت  سهام  فروش  سیاست  تداوم  و 

است.
از  نشانه هایی  می گویند  تجار  حال،  همین  در 
کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار در 

حال مشاهده است. 

شرکت ملی نفت ابوظبی نقدینگی 
ایجاد می کند

به گزارش رویترز، یک منبع خبری اعالم کرد که 
که شرکت ملی نفت ابوظبی »ادنوک« قصد دارد 
سهام بخشی از شبکه جایگاه های سوختگیری 
و فروشگاه های خرده فروشی محصوالت خود را 
در امارات در ماه دسامبر واگذار و در هفته جاری 

۶ میلیارد دالر وام از ۱۳ بانک تهیه کند.
این اقدام، در پی کاهش درآمدهای نفتی این 
کاال  این  جهانی  های  قیمت  افت  و  شرکت 
صورت گرفت و امارات بر آن شد تا دارایی های 

انرژی خود را خصوصی سازی کند.

ازبکستان نیز در نشست 3۰ نوامبر 
حضور دارد

رویترز به نقل از خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان 
نشست  در  است  ممکن  ازبکستان  که  نوشت 
کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( که قرار است ۳۰ نوامبر 
در وین برگزار شود، به عنوان ناظر شرکت کند.

الفالح گفت: ازبکستان پاسخ مثبتی برای حضور 
در نشست آینده داده و آمادگی خود را برای 

شرکت در آن اعالم کرده است.
مجموع تولید نفت و میعانات این کشور آسیای 
مرکزی در سال ۲۰۱۵ میالدی 7۸ هزار و ۹۰۰ 

بشکه در روز بوده است.

کوتاه از انرژینفت درجهان

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران ضمن 
بیاِن توانایی باالی شرکت های ایرانی در تامین 
افزود: 7۰  نفت؛  صنعت  باالدستی  تجهیزات 
درصد از تجهیزات مورد نیاز این بخش از سوی 

شرکت های داخلی تامین می شود.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- حمید 
بورد مدیر شرکت نفتی فالت قاره در آخرین 
تخصصی  تجهیزات  نمایشگاه  نهمین  از  روز 
داخلی صنعت نفت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: امکان تأمین بیش از 7۰ درصد از نیاز 
صنایع باالدستی در داخل کشور وجود دارد و 
تحقق این امر نیازمند تالش تولیدکنندگان در 
راستای ارتقا کیفیت و حمایت و نترس بودن 
اعالم  با  همچنین  بورد  دارد.  ذیربط  مدیران 
اینکه ساخت کامل سکوهای دریایی صنعت 
نفت به دست توانگران داخلی انجام می شود، 
گفت: اهتمام شرکت نفت فالت قاره ایران به 
روند  پارسال  از  که  داخلی  بخش  از  حمایت 
شتابانی به خود گرفته باعث شده است تامین 
بیش از نیمی از تجهیزات مورد نیاز این صنعت 

از سوی شرکت های داخلی انجام شود.
بیان  با  قاره  فالت  نفتی  شرکت  مدیرعامل 
این نکته که تا پایان امسال مذاکرات توسعه 
میدان اسفندیار به نتیجه می رسد، تشریح کرد: 

مذاکره مجموعه وزارت نفت با نروژی ها درباره 
توسعه میدان اسفندیار به دالیل فنی به نتیجه 
نرسید که مشکل ما در زمینه توسعه این میدان 
تأمین سرمایه است، اما تا پایان امسال مذاکرات 
خود با سایر شرکت های داخلی وخارجی را در 

این مهم به نتیجه خواهیم رساند.
اسفندیار،  میدان  توسعه  برای  داد:  ادامه  وی 
و مپنا  داخلی  شرکت  با  مذاکره  حال   در 

و  ها  ژاپنی  همچون  خارجی  های  شرکت 
کره ای ها هستیم که این مسئله از نظر فنی و 

تخصصی شدنی امکان پذیر است.
پارس  نفتی  الیه  از  برداری  بهره  درباره  بورد 

از  برداری  بهره  بر  نظارت  گفت:  جنوبی 
به  مهرماه  اول  از  جنوبی  پارس  نفتی  الیه 
 شرکت نفت فالت قاره ایران سپرده شده اما 
بهره برداری از این میدان همچنان بر عهده 

شرکت نفت و گاز پارس است.
مدیرعامل شرکت نفتی فالت قاره در ادامه با 
اشاره به حضور برپایی نمایشگاه صنعت نفت 
بین  خوبی  ارتباط  را  نمایشگاه  خوزستان، 
تولیدکنندگان و بهره برداران دانست و افزود: 
امسال ۲۶۰ شرکت در این نمایشگاه حضور 
دارند که طی بازدیدهای انجام شده، به این 
از  بسیاری  حل  توان  که  ایم  رسیده  نتیجه 

مشکالت باالدستی صنعت نفت، توسط این 
شرکت ها امکان پذیر است.

مدیرعامل شرکت نفتی فالت قاره با بیان اینکه 
منکر گالیه شرکت های سازنده داخلی مبنی 
بر عدم همکاری و استفاده از تجهیزات داخلی 
نیستیم، گفت: استانداردهای وزارت نفت بسیار 
باالست، ولی باتالش بیشتر و ارتقای کیفیت 
کار و حمایت مدیران می توان بر مشکالت غلبه 
کرد. بورد ادامه داد: پیمانکاران کار به شکل 
EPC تحویل می گیرند از این رو مسئولیت 
تأمین کاال نیز بر عهده آنان است. حتی در 
اسناد و مدارک هم قید می شود که اولویت 
با شرکت های داخلی است، بنابراین پیمانکاران 
در قبال زمان، هزینه و کیفیت به کارفرما تعهد 
می دهند.  بورد در پایان گفت: در راستای گالیه 
شرکت های داخلی مبنی بر عدم همکاریشان و 
استفاده از تولیدات آنها معایبی وجود دارد. برای 
مثال شرکت هایی که به اسم سازنده وارد عمل 
می شوند، به واقع سازنده نیستند و یا کیفیت 
کاال در حد، حداقلی استانداردهای مورد نظر 
نیست. عالوه بر این در بعضی مواقع، زمان از 
جانب آنها رعایت نمی شود و پیمانکار به اعزای 
کارفرما  به  باید  را  گزافی  جریمه  تاخیر،  هر 

پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران خبر داد:

توانایی شرکت های ایرانی در تأمین تجهیزات باالدستی صنعت نفت

گفت:  نهم  پاالیشگاه  مدیریت  سرپرست 
از ابتدای سال تاکنون، ۱۴ میلیون و ۴۶۱ 
جهت  و  تولید  گازی  میعانات  هزاربشکه 

صادرات بارگیری شده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سید 
محمد مهدی هاشمی، سرپرست مدیریت 
پاالیشگاه نهم پارس جنوبی گفت: پاالیشگاه 
نهم به عنوان بزرگترین پاالیشگاه مجتمع 
با  اکنون  خاورمیانه،  و  جنوبی  پارس  گاز 
تامین ۱۱ درصد از گاز مورد نیاز کشور نقش 

بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: پاالیشگاه نهم مجتمع گاز پارس 
جنوبی از ابتدای سال تا کنون بیش از ۱۴ 
میلیارد و 7۶۲ میلیون متر مکعب گاز از 
طریق سکوی دریایی و خط پنجم سراسری 
دریافت کرده، همچنین با تالش شبانه روزی 
متخصصان و کارکنان فاز ۱۲، در همین بازه 
زمانی بیش از ۱۳ میلیارد و ۲۵۵ میلیون 
و  شده  سازی  شیرین  نیز  گاز  مترمکعب 
امیدواریم این میزان تولید در شیرین سازی 

تداوم داشته باشد.

تعمیرات  اظهارکرد:  نهم  پاالیشگاه  مدیر 
با تالش تمامی  نهم  پاالیشگاه  اساسی در 
واحدهای عملیاتی در بخش های مختلف به 
خوبی و با رعایت کامل مسائل ایمنی و بدون 
هیچ گونه حادثه ناتوان کننده پایان یافت و 
اکنون این پاالیشگاه با تمام توان برای تولید 
آماده  پایدار گاز هموطنان در فصل سرما 

است.
میعانات  تولید  درباره  مسئول  مقام  این 
گازی این پاالیشگاه از ابتدای سال تاکنون 
گفت: با تکیه بر توان متخصصان جوان و با 
تجربه  از ابتدای سال تا کنون، بیش از۱۴ 
میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۸۱ بشکه میعانات 
گازی تولید و صادر شده، عالوه بر این در 
همین بازه زمانی، حدود ۴۶ هزار و ۶۹ تن 
گوگرد دانه بندی شده بسیار مرغوب نیز در 
پاالیشگاه نهم تولید شده است.تولید روزانه 
گاز شیرین معادل ۸۳  میلیون متر مکعب 
در تاریخ ۱۲ تیرماه سال جاری با همت و 
ثبت  به  پاالیشگاه  این  متخصصان  تالش 

رسیده است. 

عملیات سوخت رسانی به وسایل نقلیه حامل 
زوار اربعین حسینی با استقرار دو جایگاه سیار 
در ورودی شهر خرمشهر و هفت جایگاه سیار 
در مسیر زائران در منطقه ایالم آغاز شده است.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، دو 
جایگاه با عرضه بنزین و نفت گاز برای رفاه حال 
زائران اربعین حسینی و جلوگیری از ورود 
خودروها، کاروان ها و اتوبوس های حامل زوار 
حضرت اباعبدا...)ع( به محدوده ترافیک شهری 

مستقر شده است.
در جایگاه سیار نفت گاز، عرضه این سوخت 
تنها به اتوبوس های حامل زوار با نرخ ۳۰۰ 
تومان امکان پذیر است؛ این دو جایگاه هرکدام 
یک  و  مناسب  سازی  ذخیره  ظرفیت  با 
دیسپنسر دونازله، آمادگی ارائه سوخت الزم 
به وسایل نقلیه زائران اربعین حسینی را دارند.

دو  خرمشهر  به  اهواز  مواصالتی  محور  در 
جایگاه اختصاصی ثابت عرضه سوخت با همه 
توان عملیات سوخت رسانی را به کاروان های 
جایگاه  باب  هفت  می دهند.  انجام  زیارتی 
سیار عرضه سوخت بنزین و نفت گاز نیز در 

ایستگاه های پایانه محتشم، پارکینگ اربعین، 
شهرک  اسالمیه،  شهرک  برکت،  پارکینگ 
گنبد پیر محمد و شهر شباب جانمایی شده 
است. جایگاه های سیار استقرار یافته با ظرفیت 
های ذخیره سازی ۱۸ هزار، ۲۴ هزار و ۲۶ 
و هر کدام  فرآورده ساخته شده  لیتر  هزار 

شامل یک دیسپنسر دو نازله می شود.
مراجعین  به  ارائه  قابل  بنزین  نرخ سوخت 
در این جایگاه ها، هزار تومان و نرخ سوخت 
نفت گاز با ارائه کارت سوخت برای اتوبوس های 

حامل زوار حسینی، ۳۰۰ تومان است.
همچنین جایگاه اختصاصی صدف در فاصله ۳ 
کیلومتری از مرز بین المللی مهران با داشتن ۴ 
نازل عرضه فرآورده بنزین و هشت نازل عرضه 
فرآورده نفت گاز، آماده خدمت رسانی به زائران 

عتبات عالیات است.
برچسب شماره تلفن های پاسخگویی منطقه، 
سامانه ۰۹۶۲7 و کشیک منطقه در مجاری 
عرضه برای دریافت دیدگاه ها و بازتاب بروز 
عرضه  جایگاه های  در  احتمالی  مشکالت 

سوخت استان نصب شده است.

در پاالیشگاه نهم پارس جنوبی انجام شد؛

تولید بیش از ۱۴ میلیون بشکه 
میعانات گازی 

به منظور ایجاد رفاه حال زوار اربعین انجام شد؛

استقرار ۹ جایگاه سیار عرضه 
وار سوخت در مسیر ز

رئیس عملیات تولید سکوی فاز یک پارس 
اساسی ۱7 سکوی  تعمیرات  جنوبی گفت: 
مدت ۱7۹  در  جنوبی  پارس  دریایی  گازی 
روز، از ابتدای اردیبهشت آغاز و در مهرماه به 

پایان رسید.
عمومی  روابط  از  نقل  به  به گزارش زمان 
شرکت نفت و گاز پارس، مهدی رجبی اعالم 
کرد: تعمیرات اساسی سکوهای میدان گازی 
پارس جنوبی، باهدف افزایش ضریب اطمینان 
تولید گاز در فصل زمستان امسال با اجرای 
بدون حادثه  کار  و ۴۵۳نفر ساعت  7۴هزار 

توسط نیروهای شاغل در سکوها انجام شد.
وی به صدور ۹ هزارو ۳۱7 مورد مجوز کار 
انجام شده در این زمینه اشاره کرد و ادامه 
داد: انجام تعمیرات اساسی ساالنه عاملی برای 
افزایش ضریب اطمینان تولید پایدار گاز در 

فصول سرد سال است.
نظر  در  با  تعمیرات  این  کرد:  بیان  رجبی 
گرفتن مولفه های ایمنی از جمله بازبینی و 
بررسی شیرهای ایمنی مخازن گاز و اطمینان 
از عملکرد آنها، پایش و تمیزکاری تجهیزات 
انجام می شود. وی با اشاره به اینکه شرکت 
نفت و گاز پارس به منظور کاهش مدت زمان 
برنامه  نظر گرفتن  در  با  و  تعمیرات ساالنه 
دوره  در  تغییر  ایجاد  سمت  به  پیشگیرانه، 
انجام تعمیرات اساسی ساالنه پیش می رود، 
افزود: انتظار داریم در سال های آتی، تعمیرات 
از  جنوبی  پارس  دریایی  سکوهای  اساسی 

ساالنه به ۲ یا ۳ سال افزایش یابد.
تولید  بیشترین میزان  اینکه  بیان  با  رجبی 

برداشت  پارس جنوبی  میدان  از  گاز کشور 
می شود، اظهار کرد: در زمان حاضر مدیریت 
 ۱7 راهبری  شرکت  این  تولید  و  عملیات 
برعهده دارد  را  سکوی گازی پارس جنوبی 
و قرار است هفت سکوی دیگر در حال بهره 
برداری هم تا پایان امسال بطور رسمی تحویل 
این مدیریت شود. میدان عظیم پارس جنوبی 
شامل ۱۳ پاالیشگاه بزرگ گازی و ۴۰ سکوی 
تاکنون ۱۰  شمار  این  از  که  است  تولیدی 
پاالیشگاه در بخش خشکی و ۲۵ سکو در دریا 

تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
در مجموع، کار ساخت سه پاالیشگاه دیگر در 
دست اجراست و از ۱۵ سکوی فازهایی که 
باید تکمیل و آماده راه اندازی شوند، هم اکنون 

۱۲ سکو در کارخانه شرکت های سازنده در 
طرح  از  نیز  سکو  و ۲  است  ساخت  دست 
توسعه فاز ۱۱ در مدت ۲ سال آینده و پس از 
نهایی شدن قرار داد توسعه این طرح ساخته 

خواهد شد.
از سال ۱۳7۴ عملیات اجرایی طرح توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی در شهرستان های 
عسلویه و کنگان استان بوشهر آغاز شده و 
تاکنون از مجموع ۲۴ فاز توسعه ای میدان 
گازی پارس جنوبی ۱۸ فاز به بهره برداری 
رسیده و ۶ فاز دیگر در دست اجراست که 
تا پایان سال ۱۳۹7 باید همه این طرح ها به 

بهره برداری برسد.
هم اکنون از ۱۸ فاز در بهره برداری میدان 
میلیون   ۵۴۰ روزانه  جنوبی  پارس  گازی 

مترمکعب گاز تولید می شود.

پایان تعمیرات اساسی 17 سکوی گازی پارس جنوبی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
سکینه احمدی دونچالی فرزند قنبر  علی    به شرح دادخواست به کالسه ۱/۳۹۸/۹۶ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابوالفضل صفاری بیدهندی فرزند حبیب اله به ش ش ۱۶۹۶۸صادره از تهران در 
تاریخ ۹۶/۸/۴اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار   بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-سکینه احمدی دونچالی فرزند قنبر علی به ش ش ۶ همسر متوفی 

۲-محسن صفاری بیدهندی فرزند ابوالفضل به ش ملی ۰۰۱۲۸۱77۴۰فرزند ذکور 
متوفی 

۳-سمیه صفاری بیدهندی فرزند ابوالفضل به ش ش ۰۰7۴۹۱۱۰7۴ دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم محمدرضا صیاد دریابخش فرزند

خواهان آقای علیرضا بصیرتیان دادخواستي به طرفیت خوانده آقای محمدرضا صیاد 
دریابخش به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
 ۵ مجتمع شماره  کرج-  اختالف  ۹۶۰۹۹۸۲۶۹۴۲۰۰۴۲۶ شعبه ۶۵ شورای حل 
)مجتمع ماهدشت( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ساعت ۰۰: ۹ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسي مدني به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  ۴۳۵م/الف
مسئول دفتر شعبه 65 شورای حل اختالف مجتمع ماهدشت – رقیه محمدی

آگهی مزایده 
مبلغ  به  علیه  محکوم  متمرکز   مدنی  احکام  ۹۶۰۰۴۲اجرای   کالسه  پرونده  در 
تادیه  تاخیر  گرفتن خسارت  نظر  در  بدون  اصل خواسته  بابت  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
و .. قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق آقای حبیب 
اهلل اقبالیان محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموالمحکوم 
علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نمایند دادستان و مدیر 
اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند مال 
مورد مزایده قسمتی از عرصه و اعیان ملک با پالک ثبتی ۸۱۶ فرعی از ۱۹ اصلی 
به شماره دفتر امالک ۱۵7 صفحه ۲۶7 به شماره ثبت ۲۱۴۶7بمساحت ۲۳۰ متر 
مربع متعلق به آقای علی کاکو به آدرس جویبار – جاده الریم – بعد از روستای 

گلبرد – پایین رود پشت – زیار محله – جنب آب بندان 
حدود اربعه 

از شمال : وصل به باقیمانده پالک ثبتی فوق از جنوب وصل به وصل به خیابان عام 
از شرق وصل به شارع عام از غرب وصل به باقیمانده پالک ثبتی فوق 

میلیون   و سی  میلیارد  ۱/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰یک  مبلغ  به  کارشناسی   کل  ۱_قیمت 
ریال می باشد 

۲_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهادنمایند 
برنده مزایده محسوب خواهد شد 

۳_موعد و زمان فروش روز ۹۶/۸/۲7ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشند زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار آگهی تحدید حدود اختصاصی

تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۱۹۱.۵۰ متر مربع دارای پالک ۵۱۲ فرعی از ۱۲۵ – اصلی بخش ۲ ثبت گرگان واقع در 
اراضی تاریکی آقای علیرضا لشکریان فرزند محمدعلی در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه 
۱۳۹۶/۹/۱۳ در محل وقوع ملک واقع در گرگان میدان باهنر عرفان۲ معرفت۱ کدپستی 
۴۹۱۸۸۸۴۹۵۵ به عمل خواهد آمد از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق 
ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گرگان 
تسلیم نموده وعالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی  می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت 

وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.م/الف/۹۰۹
محمد اسماعیل پور کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان

آگهی حصر وراثت
 آقای حسین خدامرادی  دارای شناسنامه شماره ۵۹۶۹۸۸۶۰۹۲ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۶۰۱۳۵  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین 
تاریخ  به شناسنامه ۸-۳۲۳۰۲۲۶۸۲ در  توضیح داده شادروان حسن خدامرادی  

۹۶/۸/7  اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-حسین خدامرادی  کدملی  ۵۹۶۹۸۸۶۰۹۲     متولد  ۱۳۶۲  نسبت پسر متوفی
۲-شهناز خدامرادی  کدملی  ۳۲۳۰۲۲۸۹7۹    متولد  ۱۳۴۵  نسبت دختر متوفی
۳-گلناز خدامرادی  کدملی  ۵۹۶۹۵۰۶۸۸۵   متولد  ۱۳۵۹   نسبت دختر متوفی
۴-افسانه خدامرادی  کدملی ۵۹۶۹۹۵۲7۳7    متولد  ۱۳۶۶   نسبت دختر متوفی

۵-رضیه مرادی  کد ملی  ۴۹۵۹7۴۶۵۲۱   متولد  ۱۳۳۸  نسبت همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه  اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

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
اول/دوم  ۱۳۹۶/7/۲۳هیات  مورخ  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۶۸۸  برابررأی 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود رضا قلی فرزند مرادعلی درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۳۰۸/۱۴ متر مربع مفروز و مجزی شده از ۲۳۹۳ فرعی از ۲۲ 
اصلی واقع در کالک خریداری از مالک رسمی ساره خاتون شاه محمدی گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتیکه 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 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف۱۴۳۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/7/۳۰   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۸/۱۵

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

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

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

رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۰7-۱۳۹۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم فاطمه نجفی فرزند علی نقی  بشماره شناسنامه 
۳۳۳۰۰۸۱۶۹۴ صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 
۱۱۰،۶۳  متر مربع پالک ۲۹ فرعی  از ۱۸ اصلی واقع در اسالم آباد غرب خ شهیدامیدی 
شامل مبایعه نامه عادی وخریداری از مالک رسمی متولی موقوفات خاص زنگنه بشماره 
۵۴،۱7 مورخ ۱۳۹۶،7،۲۵  محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶،۸،۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶،۹،۲

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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
/دوم  اول  هیات   ۱۳۹۶/7/۱۰ مورخ  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۸۹۲  برابررأی 
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 افسر رنگیها فرزند حسن بشماره شناسنامه ۴7۲ کد ملی ۰۰۴۴۶۲۰۳۴۹ 
صادره از تهران نسبت به پنج دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۲/۱۴ متر 
مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲7۵۹ فرعی از  ۱۶۳ اصلی 
واقع در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی حیدرعلی معمار 
از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  ضیاء 
تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  از  رسید ظرف مدت یک ماه 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۴۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/7/۳۰   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۸/۱۵

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 
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 انقضاء سیاست های  حمایتی 
صنایع کوچک و متوسط

* محمد حسین برخوردار

بی تردید الزم است امروز که اقتصاد ایران با چالش های پی در پی 
مواجه شده، سیاست های گذشته در ارتباط با شیوه حمایت از صنایع 
کوچک و متوسط مورد بازنگری قرار بگیرد تا شاید به این شکل بخشی 
و  مسائل سخت افزاری  مدیریتی،  بانکی،  مالیاتی،  مالی،  از معضالت 
نرم افزاری که سد فعالیت این بنگاه ها شده، کاهش یافته و با رونق آن 
ها، زنجیره تولید تحریک   شود و چرخ های اقتصاد با هزینه کمتری به 
حرکت در   آید .در چند سال اخیر بحث های فراوانی پیرامون رهایی 
اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی و لزوم گام برداشتن در مسیر 
اقتصاد مقاومتی و تاب آور مطرح شده و همه صاحبنظران بر پایه 
این باور که کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید کند، 
از منابع طبیعی  ناتوانی است که به مرور مجبور می شود  کشوری 
خودش استفاده کند، به دنبال راه های دورن زا کردن اقتصاد کشور 
بوده اند، اما در بین همه نظرات و نسخه های اقتصادی، توجه به صنایع 
کوچک و متوسط به دالیل مختلف، بیش از سایر راهکارها مورد تاکید 
قرار گرفته است .امروزه تکیه اصلی چرخه تولید در اقتصاد کشورهای 
توسعه یافته و در بیشتر کشورهای درحال توسعه بر محور بنگاه های 
کوچک و متوسط قرار دارد اما در ایران فعاالن این حوزه خسته و دلزده 
از بروکراسی کند و شعارزدگی های مرسوم در حال خروج از کسب و 
کار خود هستند.امروزه تکیه اصلی چرخه تولید در اقتصاد کشورهای 
توسعه یافته و بسیاری از کشورهایی که در سالهای اخیر رشد چشم 
گیری را تجربه کرده اند، بر محور بنگاه های کوچک و متوسط قرار 
گرفته است. این بنگاه ها که به اختصارSMEنامیده می شوند، تبدیل 
به ستون خیمه اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا شده و تقریبا 
بیش از ۹۰ درصد کسب  وکارهای موجود را کسب  وکارهای کوچک و 
متوسط تشکیل می دهند. حتی در میان کشورهای همسایه، کشوری 
همچون ترکیه نیز موفقیت های صادراتی خود را مدیون کارگاه های 
تولیدی کوچک و خصوصی است.شاید یکی از اصلی ترین دالیلی که 
طرفداران توسعه صنایع کوچک به آن توجه دارند این است که صنایع 
کوچک برای آغاز به کار و حتی استمرار فعالیاتشان، از یک سو به 
سرمایه اولیه پایینی نیاز دارند و از سوی دیگر،ظرفیت اشتغالزایی باالیی 
دارند. این به آن معنا است که دولت با تحمل فشار مالی اندک و حمایت 
از این بنگاه ها، می تواند سهم بزرگی از مسئولیت اشتغال آفرینی خود 
را به این بنگاه ها واگذار کند. ضمن اینکه بدلیل انعطاف پذیری، هزینه 
تغییر در آنها بسیار پایین تر از سایر صنایع است. عالوه بر این، کارکرد 
این صنایع در خصوص توزیع عادالنه ثروت نیز حائز اهمیت است.

اما متاسفانه علی رغم وجود مزایای مختلفی که بر توسعه این صنایع 
مترتب است، هرچند می توانستیم به سهولت از سیاستهای حمایتی 
کشورهای مختلف، بمنظور رشد بنگاههای کوچک و متوسط الگوگیری 
کنیم، ولی فارغ از شعارزدگی های مرسوم، آنچه که امروز در مورد این 
صنایع در ایران دیده می شود حاکی از آن است که ضعف در حمایت 
ها موجب شده که این بخش از اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی الزم 
دست پیدا نکند و بروکراسی کند و مبهم اداری حتی بخشی از فعاالن 
این حوزه را دلزده و خسته ساخته تا حدی که تولید کنندگان کوچک 

ناچار به خروج از کسب و کار خود شده اند.
alborz.payam@gmail.com

 موفقیت در بخش معدن در گرو بازار فروش

رئیس خانه معدن ایران، موفقیت در بخش معدن و تحقق برنامه های 
پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ را در گرو سرمایه گذاری خارجی و 
بهرامن  محمدرضا  برشمرد.  مصرف  بازارهای  به  تولیدات  عرضه 
افزود: استفاده از ظرفیت های فعلی و جدید معدنی کشور نیازمند 
سرمایه گذاری های جدید است. به گفته وی، در برخی موارد شاهدیم 
از ظرفیت های بخش معدن و صنایع معدنی به طور کامل استفاده 
نشده است. رئیس خانه معدن ایران اظهار کرد: در بخش اکتشافات، 
نگاه عده ای منحصر و محدود به اکتشافات اولیه است اما گاهی اوقات 
اکتشافات حین بهره برداری نیاز است که خود نیازمند سرمایه گذاری 
جدید است. بهرامن ادامه داد: می توان از سرمایه گذاری خارجی برای 

توسعه اکتشافات حین بهره برداری بهره جست.

راه اندازی 6 هزار واحد صنعتی تا پایان سال

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هرماه باید 
۵۰۰ واحد تولیدی جدید در کشور راه اندازی شود، گفت: امسال در 
مجموع راه اندازی ۶ هزار واحد صنعتی جدید و ایجاد ۵۰ هزار شغل 
توسط این وزارتخانه در کشور پیش بینی شده است. رضا رحمانی 
با بیان اینکه ۶ هزار واحد صنعتی امسال باید در کشور راه اندازی 
شود، افزود: امسال ۲۰ هزار میلیارد تومان برای احیا ۱۰ هزار واحد 
صنعتی، معدنی، کشاورزی وگردشگری در کشور درنظر گرفته شده 
است. این مقام مسئول همچنین گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز 
برای بازسازی و نوسازی صنایع متوسط، کوچک و اصناف تولیدی در 

جهت برنامه های اقتصادی مقاومت پیش بینی کرده ایم

 ٨۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه داریم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ 
هزار واحد صنفی بدون پروانه داریم، گفت: به ازای هر ۲۵ نفر یک 
واحد صنفی داریم که این آمار برای کشورهای عقب افتاده است. 
به گزارش ایسنا، سیدمحمود نوابی با بیان اینکه تاکنون در راستای 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی ۱۶ همایش برگزار 
از بنگاه ها در تبلیغات  امروزه در کشور بسیاری  شده، اظهار کرد: 
افرادی  نیستند.  شرکت  به  حاضر  ممیزی  در  اما  هستند،  مدعی 
که حرفی برای گفتن و جرات در شرکت فرایند ممیزی دارند در 
این گونه مراسم ها ثبت نام می کنند. وی افزود: تمام واحدها باید حقوق 
مصرف کنندگان را رعایت کنند و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که 

بتوانیم متخلفان را معرفی کنیم.

 انتظار نابجای رفع بیکاری از بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: دولت 
انتظار تولید و رفع بیکاری را از بخش خصوصی دارد اما این خواسته 
در شرایطی که واحدهای تولیدی با مسائل متعددی روبرو هستند، 

نابجا است. 
سید عبدالوهاب سهل آبادی اظهار کرد: کارفرمایان ما با مشکالت 
چندگانه ای دست و پنجه نرم می کنند. بیمه تأمین اجتماعی، مسئله 
از  را  تولید  انگیزه  به طور جداگانه  تقاضا هرکدام  و کمبود  مالیات 
تولیدکننده سلب می کنند و در این میان می توان گفت فشار مالیاتی 
واحدهای تولیدی این استان را به تنگ آورده است. وی افزود: فشار 
مالیاتی زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی را فراهم می کند که در پی 

آن تشدید مسئله بیکاری طبیعی است.

خبط بزرگ مشی تصدی گری دولت 
در صنعت خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد 
است که دولت بنگاه دار خوبی نیست بنابراین یک 
اشتباه و خبط بزرگی است اگر مشی بنگاه داری 
و تصدی گری در دولت ادامه پیدا کند. محمدرضا 
داشت:  اظهار  خبرخودرو  با  گفتگو  در  نجفی 
دولت و نهادهای عمومی اساسا بنگاه داران خوبی 
نیستند بنابراین چنانچه به دنبال صنعت و تولید 
پویا، بالنده و رقابتی هستیم دولت باید دستش را 
به عنوان متصدی و متولی و بنگاه دار از بنگاه های 
کشور برداشته و در چارچوب قانون نسبت به 
واگذاری آنها به واجدین صاحب صالحیت اقدام 
کند، که این هم نیازمند تامین ملزوماتی از جمله 
بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع محیطی از 
پیش پای تولید و صنعت و تجارت است در غیر 
این صورت ترسیم آینده ای روشن برای دستیابی 
به صنعتی رقابتی، اقتصادی و پویا اساسا توهمی 
بیش نخواهد بود. وی تصریح کرد: باید براساس 
برنامه ای زمان بندی شده و دقیق به سمت کاهش 
تصدی گری دولت و خصوصی سازی به معنای 
دقیق کلمه حرکت کنیم، در این صورت می توان 
انتظار داشت حقوق مصرف کننده رعایت و آینده 
پیش رو و مورد انتظار در بخش های تولیدی و 
نیز صنعت خودروسازی به درستی محقق و ابزار 
آن فراهم شود. به گفته نجفی در چنین شرایطی 
می توان انتظار داشت که تولید رقابت پذیر مفهوم 

پیدا کند.

 خدمت رسانی شبانه روزی به 
زائرین در موکب کارکنان بانک ملی

مسیر  در  ایران  ملی  بانک  کارکنان  موکب 
عاشقان  میزبان  روزها  این  اربعین،  راهپیمایی 

زیارت حرم اباعبداهلل الحسین )ع( است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
اربعین  تا  روزی  که چند  در حالی  ایران،  ملی 
حسینی باقی مانده، عمود ۲۰۳ طریق الحسین 
در مسیر نجف به کربال با نذورات کارکنان بانک 
به موکبی کوچک اما پر از معنویت تبدیل شده 
است. موکب کارکنان بزرگترین بانک جهان اسالم 
در یکی از بزرگترین اجتماعات شیعیان جهان، 
حضورش را از یک هفته پیش آغاز کرده و تا چند 
روز پس از پایان مراسم نیز بر پا خواهد بود. این 
موکب را جمعی از همکاران به نمایندگی از ۴۰ 
هزار کارمند بانک ملی ایران به صورت خودجوش 
برپا کرده اند تا در آن به زائران امام حسین )ع( 

خدمت رسانی کنند.
موکب کارکنان بانک ملی ایران به صورت ۲۴ 
ساعته انواع خدمات رفاهی و پذیرایی از جمله ارائه 
زیارت نامه، ماسک بهداشتی، آب، انواع نوشیدنی 
و کاله برای کاهش آثار گرمای هوا را به عشاق 

الحسین )ع( ارائه می کند.
هزینه این خدمات را کارکنان بانک تامین کرده 
اند تا نذورات پرسنل این موسسه عظیم به صورت 
یک جا و هدفمند در راستای حرکت باشکوه و 
معنوی راهپیمایی اربعین صرف شود و سهمی به 

سزا در آن ایفا کند.

رایزنی قطعه سازان با دولت برای 
افزایش قیمت

انجمن قطعه سازان خودرو در نامه ای از اعضایش 
خواست تا اطالعات الزم در مورد تأثیر افزایش 
نرخ عوامل تولید بر قیمت تمام شده قطعات را 
به این انجمن ارائه دهند تا برای تعدیل قیمت 
قطعات با دولت و مجلس رایزنی کنند. به گزارش 
فارس، انجمن قطعه سازان در نامه ای به اعضای 
این انجمن از آنها خواست تا اطالعات الزم را در 
مورد اثرگذاری نرخ عوامل تولید بر قیمت تمام 
شده تولید قطعات خودرو را به این انجمن ارائه 
تغییر  برای  رایزنی الزم  بر اساس آن،  تا  دهند 
سازمان  و  صنعت  وزارت  مجلس،  با  قیمت ها 
گسترش صورت گیرد. در این نامه از قطعه سازان 
خواسته شده تا سهم افزایش دستمزدها، قیمت 
مواد اولیه داخلی و رشد نرخ ارز در بهای تمام 
شده تولید قطعات را به انجمن قطعه سازان ارائه 

دهند.

اعالم اسامی۱۲ محصول غذایی 
غیراستاندارد

۱۲ محصول غذایی به دلیل غیراستاندارد بودن در 
بازرسی های صورت گرفته از واحدهای تولیدی، 
صنفی و عرضه مواد غذایی طی ماه گذشته توقیف 
و به دادگاه معرفی شد. مسلم بیات، مدیرکل اداره 
استاندارد تهران در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: با 
بازرسی های صورت گرفته در بازار در طرح اجرای 
هماهنگ استاندارد، قند با دو نام تجاری » آباریس« 
و »موهبت«، خرما با نام های تجاری »مضافتی بم« 
و » نخل سبز«، چای با نام تجاری »محسن«، 
شکر با نام تجاری »توکل« و جو پرک با نام تجاری 
» آذرشهر« به دلیل نداشتن استاندارد در واحد 
صنفی توقیف و متخلفان به دادگاه معرفی شدند. 
وی افزود: بازرسان استاندارد در بازرسی هایی که از 
واحدهای تولیدی در یک واحد تولیدی آبمیوه در 
جاده ورامین، آب انار، آب آلبالو و سرکه با نام های 
تجاری »مهیج«، » آوند« و »توفیق« که بدون 
مجوز استاندارد تولید می شد را شناسایی، توقیف 
و به دادگاه معرفی کردند. به گفته بیات، همچنین 
در این بازرسی ها سویا و آرد سوخاری با نام های 
تجاری »ستاره« در واحد تجاری در جاده آبعلی به 

دلیل غیراستاندارد بودن توقیف شد.

سرمقاله خبر

علی رغم  تجارت:  صنعت،  گروه 
گذشت حدود هشت ماه از سال ۱۳۹۶ 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۵۸۰ تنها 
تعلق  صادرات گرا  تولیدی  واحدهای 
رقم معادل ۱۲.۶ کل  این  گرفته که 
در  تومانی  میلیارد   ۴۶۰۰ تسهیالت 

سال جاری است.
و  وعده  علی رغم  ایسنا،  گزارش  به 
دولت  حمایت  در  مختلف  وعیدهای 
در  صادرات گرا  تولیدی  واحدهای  از 
حمایت  بسته  ابالغ  با  و  جاری  سال 
به  که  غیرنفتی  صادرات  توسعه  از 
پیشبرد  ملی  برنامه  قانون  پیشنهاد 
صادرات  )توسعه  اقتصاد  برون گرایی 
غیرنفتی( در ستاد فرماندهی اقتصاد 
بر  تصور  رسید،  تصویب  به  مقاومتی 
این بود که در سال جاری اوضاع ارائه 

صادرات گرا  تولیدی  واحدهای  به  تسهیالت 
بهبود یابد. مسئله ای که تاکنون و با گذشت 
حدود هشت ماه از سال ۱۳۹۶ عملی نشده 
و تنها حدود ۱۳ درصد از تسهیالت مربوطه 
به این واحدها اختصاص یافته است.بر اساس 
جاری  سال  در  شده  اتخاذ  تصمیم گیری 
۴۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای حمایت 
از واحدهای تولید صادرات گرا در نظر گرفته 
شده که ۲۳۰۰ میلیارد تومان آن متعلق به 
به  متعلق  آن  مابقی  و  ملی  توسعه  صندوق 
بانک هایی است که با این صندوق مشارکت 
سود  نرخ  که  است  حالی  در  دارند.این 
تسهیالت مربوطه در سال گذشته ۱۱ و ۱۶ 
درصد بود که در سال جاری با نرخی متوسط 
فرماندهی  ستاد  تصویب  به  درصد   ۱۳.۵
اقتصاد مقاومتی رسید تا در اختیار واحدهای 
تولیدی صادرات گرا قرار گیرد، عالوه بر این 
سال  بودجه  در  منابع  تومان  میلیارد   ۲۲۰
تسهیالت  مابه التفاوت  پرداخت  برای  آینده 
اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا در 

نظر گرفته شده است.

الزم به ذکر است که در بسته حمایت 
از توسعه صادرات غیرنفتی سه ردیف 
توسعه  صندوق  منابع  شامل  اعتباری 
ملی، منابع بانکی و منابع بودجه جهت 
تولیدی  واحدهای  به  تسهیالت  ارائه 
دولت  و  گرفته  نظر  در  صادرات گرا 
برای  صنعتی  نوسازی  بر  دوازدهم 
صادرات گرا کردن صنعت کشور تاکید 
کرد.بنابراین طرح رونق تولید به همراه 
در  غیرنفتی  از صادرات  بسته حمایت 
بر  قرار  و  خورد  کلید  نیز  جاری  سال 
در  تولید  رونق  طرح  در  تا  شد  این 
تومان  میلیارد  هزار   ۳۰  ،۱۳۹۶ سال 
گیرد.  تعلق  صنعتی  واحدهای  به 
تومان  تسهیالتی که ۲۰ هزار میلیارد 
واحد  هزار   ۱۰ به  پرداخت  جهت  آن 
صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی 
و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
و  واحد صنعتی کوچک، متوسط  به ۵۰۰۰ 
بهسازی صنایع  و  نوسازی  منظور  به  بزرگ 

تعریف شد. 
اعالم کرد  باید  طرحی که در مورد آن هم 
با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها 
میلیارد  هزار   ۳۰ تسهیالت  از  درصد   ۳.۹۶
تومانی مربوط به آن عملیاتی شده و با توجه 
نگرانی  سال  پایان  تا  مانده  باقی  فرصت  به 
بسیاری را در ارتباط با محقق شدن پرداخت 
رقم مذکور ایجاد کرده است.پرداخت حدود 
میلیارد   ۴۶۰۰ تسهیالت  از  درصدی   ۱۳
واحدهای  برای  شده  گرفته  نظر  در  تومانی 
تولیدی صادرات گرا با گذشت هشت ماه و نیز 
پرداخت تنها حدود چهار درصد از تسهیالت 
۳۰ هزار میلیارد تومانی طرح رونق تولید با 
گذشت شش ماه از سال جاری نگرانی های 
وعده ها  شدن  محقق  مورد  در  را  مختلفی 
بهبود  منظور  به  شده  اتخاذ  تصمیمات  و 
وضعیت صنعتی و صادراتی کشور در بخش 

غیرنفتی ایجاد کرده است.

نگرانی ها ادامه دارد؛

 طرح رونق تولید صادرات گرا در بن بست تسهیالت  

سهم بخش صنعت کشور از صادرات قابل دفاع نیست تشکیل 9 اتاق مشترک بازرگانی جدید در دستور کار

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
گفت: سند چشم انداز ۱۴۰۴ در دولت های 
و  گرفت  قرار  بی مهری  مورد  دهم  و  نهم 
زیاد  مدت  دراین  چشم انداز  در  انحراف 
داشت:  اظهار  مقدسی  سیدمهدی  گردید. 
سند  هم  یازدهم  دولت  در  متاسفانه 

چشم انداز ۱۴۰۴ صدرصد اجرا نشد. 
ششم  برنامه  تصویب  در  کرد:  تاکید  وی 
مجددا  تا  کرد  تالش  مجلس  توسعه،  
چشم انداز  سند  با  راستا  هم  ششم  برنامه 
برروی ریل قرار بگیرد. این نماینده مجلس 
به سمت  باید  اقتصاد کشور  اظهار داشت: 
حرکت  صادرات(  )توسعه  محور  صادرات 
و  تشکیل  در  دولت  باید  راستا  این  در  و 
تالش  محور  صادرات  شرکت های  تقویت 
کند. به گفته وی سهم بخش صنعت کشور 

از صادرات قابل قبول و قابل دفاع نیست. 
درحال  خارجه  وزارت  ساختار  افزود:  وی 
تحول است و معاونت دیپلماسی اقتصادی 
به زودی معرفی خواهد شد تا روند توسعه 
و  منسجم  هدف  کشورهای  در  صادرات 

فعال پیگیری شود. 
ادامه  در  مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 
در  روند خصوصی سازی  اینکه  به  اشاره  با 
کشور تاکنون خیلی موفق و اثربخش نبوده، 
اظهار داشت: دولت باید نقش سیاست گذار 
و تعیین راهبردها را برنقش شرکت گردانی 
اولویت وترجیح دهد. مقدسی تاکید کرد: 
نیاز به جذب سرمایه گزاری خارجی ساالنه 
حداقل ۶۵ میلیارد دالر از منابع مختلف، 
در برنامه پنج ساله ششم پیش بینی شده 

است. 

و  اتاق  کشور،   ۳۸ با  ایران  حاضر  درحال 
شورای مشترک بازرگانی دارد که قرار است 
۹ اتاق مشترک بازرگانی جدید میان ایران 
تاجیکستان،  آفریقای جنوبی،  با کشورهای 
لهستان، کویت، قطر، اتریش، پاکستان، ویتنام 
و اندونزی تشکیل شود. با این حساب ایران 
۴7 اتاق و شورای مشترک بازرگانی خواهد 
داشت که ۴۱ مورد آن اتاق مشترک بازرگانی 
است. به گزارش ایسنا، معاونت بین الملل اتاق 
بازرگانی ایران این خبر را اعالم کرده، چراکه 
در راستای توسعه روابط تجاری با کشورهای 
بیشتری قرار است تعداد اتاق های بازرگانی هم 
بیشتر شود. به طور کلی اتاق ها و شوراهای 
بازرگانی  اتاق  نظر  زیر  بازرگانی  مشترک 
فعالیت می کنند و وظیفه اصلی آنها این است 
که زمینه فعالیت را برای تجار و بازرگانان با 

کشورها و بازراهای هدف تجاری فراهم کنند. 
اتاق ها و شوراهای مشترک همگی دارای یک 
رئیس و یک دبیر کل و تعدادی اعضا هستند.

فعالیت اتاق ها و شوارهای مشترک بازرگانی 
همگی در یک سطح نیست؛ برخی تحرک 
کمتری  فعالیت  برخی  و  بیشتر  اقتصادی 
دارند. نوع عملکرد و فعالیت اتاق های مشترک 
سیاسی،  روابط  سطح  به  توجه  با  بازرگانی 
کشورهای  و  ایران  فرهنگی  و  اقتصادی 

مختلف، متفاوت است
. به طور طبیعی فعالیت تجاری و اقتصادی 
اتاق ها و شوراهای مشترکی که در مجاورت 
و همسایگی ایران هستند مثل عراق، ترکیه و 
عمان بیشتر است؛ هرچند تبادالت تجاری با 
بعضی دیگر از کشورهای آسیایی و اروپایی در 

سطح نسبتا باالیی است.

6 هزار واحد صنعتی جدید تا پایان سال باید در کشور راه اندازی  شود
حـال بـا توچـه بـه مشـکالتی کـه صنعـت بـا آن دسـت و پنجـه نرم مـی کند 
قائم مقـام وزیـر صنعت، معـدن و تجارت گفـت: تا پایان امسـال باید شـش هزار 
واحـد صنعتـی جدیـد در کشـور راه اندازی شـود.به گـزارش ایلنا ، رضـا رحمانی 
در جلسـه سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی اسـتان البرز که عصر یکشـنبه در  
سـالن شـهدای دولت برگزار شـد، با بیـان اینکه گمـان می کردم اختیـارات البرز 
هماننـد اسـتان تهران اسـت، ابراز کـرد: در راسـتای اجرایی شـدن طـرح رونق 
تولید، سـال گذشـته 16 هزار میلیارد تومـان اعتباربانکی برای احیـای هفت هزار 
واحـد صنعتـی و کشـاورزی در نظر گرفته شـده بـود.وی بـا اعالم اینکه امسـال 
حـدود 20 هزار میلیـارد تومـان اعتباربانکی برای احیـای 10 هـزار واحد صنعتی، 
معدنـی، کشـاورزی و گردشـگری در نظـر گرفته شـده اسـت، افـزود: 10 هـزار 
میلیارد تومان اعتباربانکی برای بازسـازی و بهسـازی صنایـع و واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسـط در راسـتای برنامه ها و سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی مصوب 
شـده اسـت.معاون طرح و برنامـه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشـان کرد: 
مدعـی نیسـتیم که بـا اجـرای ایـن طرح ها درصـدد رفـع 100 درصد مشـکالت 
هسـتیم اما بدون شـک هـدف دولت در راسـتای توزیـع و تخصیص پول اشـتباه 
نبـوده اسـت.رحمانی با اشـاره بـه اینکه احیـای واحدهـای تولیدی نیمـه فعال و 
راکـد از جملـه اهداف دولت محسـوب می شـود کـه در این راسـتا از ظرفیت های 
ویـژه و متعـددی اسـتفاده کـرده اسـت، ادامـه داد: در حـد مصوبات کارگـروه با 
بانـک مرکـزی توافق شـد کـه بـه اسـتان ها اختیـار داده شـود و وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت نیز پیگیـر این امر اسـت.

خیز وزارت صنعت برای تامین مالی طرح های معدنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از 
مهم ترین برنامه های دولت دوازدهم توجه 
را  و همه تالش خود  است  معدن  به حوزه 
در افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و 

ارتقای ارزش افزوده معدنی بکار می گیریم.
در  شریعتمداری  محمد  زمان،  گزارش  به 
تامین  همکاری  تفاهمنامه  امضای  مراسم 
بیمه  صندوق  بین  معدنی  های  طرح  مالی 
معدنی و بانک صنعت و معدن که با حضور 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیر عامل بانک 
صنعت و معدن و رئیس خانه معدن برگزار 
شد، افزود : هم صندوق بیمه سرمایه گذاری 
و  صنعت  بانک  هم  و  معدنی  های  فعالیت 
از بخش معدن و صنایع  معدن در حمایت 
معدنی پیشتاز هستند.وی گفت : با افزایش 
حمایت  امکان  صندوق  سرمایه  برابری   ۱۰
استفاده  برای  و  فراهم شده  بیشتر  و  جدی 
با  صندوق  های  تفاهمنامه  بانکی  منابع  از 
افزود  است.شریعتمداری  شده  امضا  بانکها 
های  فعالیت  برای  تومان  میلیارد   ۴۰۰  :
معدنی و تامین ماشین آالت در اختیار بخش 
ها  بر ضمانتنامه  دارد که عالوه  قرار  معدن 
 ۶۰۰ از  گفت:  است.وی  بانکی  تسهیالت  و 
هزار میلیارد تومان تسهیالت که نظام بانکی 
در اختیار اقتصاد و فعاالن صنعتی و معدنی 
قرار می دهد ۴۰۰ میلیارد تومان آن باید به 
بخش صنعت و معدن داده شود که تاکنون 
۳۲ درصد آن جذب شده است.شریعتمداری 
افزود : با اجازه رهبری استفاده از یک و نیم 

ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  دالر  میلیارد 
برای طرح ها در مناطق محروم و روستایی 
فعال شد که بخش معدن از جایگاه ویژه ای 
با توجه به نقش آن در ایجاد و توسعه تولید و 
اشتغال برخوردار است .وی گفت : با این روند 
بخش  رونق  آتی شاهد  های  و سال  امسال 
معدن و صنایع معدنی هستیم و انتظار داریم 
ویژه  به  توجه شود  معادن  ایمنی سازی  به 
معادن ذعالسنگ که شرایط ایمنی نامناسبی 
بیشتر  جذب  باعث  معادن  ایمنی  ؛  ندارد 

جوانان به معدن خواهد شد.
سقف تسهیالت معدنی برداشته شد

مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این 
مراسم از کاهش یک درصدی نرخ سود وام 
سقف  گفت:  و  داد  خبر  معدن  بخش  در 
شد.  برداشته  معدنی  تسهیالت  تخصیص 
چهارسال  طی  افزود:  افخمی  اشرف  علی 

مالی  تامین  متوقف  های  طرح  گذشته 
شده اند و هفت طرح فوالدی را نیز تامین 
اعتبار کرده ایم؛ ضمن اینکه ۵ طرح دیگر 
ارزش  به  مجموع  در  سازی  گندله  حوزه 
که  شده  مالی  تامین  دالر  میلیارد  سه 
ظرفیت تولید فوالد کشور را هفت میلیون 
صنعت  بانک  کرد.مدیرعامل  خواهد  اضافه 
تامین  جای  حال  عین  در  افزود:  معدن  و 
مالی بخش معدن و صنایع معدنی کوچک 
خالی است و اکنون تصمیم داریم چهارصد 
و  کنیم  پرداخت  تسهیالت  تومان  میلیارد 
سقف هم در نظر گرفته نشده است، ما در 
بخش های پشتیبان اقتصاد کشور از جمله 
حوزه  در  را  مهمی  کارهای  معدنی  صنایع 
راه آهن صورت داده ایم که در مجموع دو 
ایم. زیرساخت کرده  را صرف  میلیارد دالر 

وی تصریح کرد: برای حوزه معدنی نرخ سود 

و  ایم  داده  کاهش  درصد  یک  داوطلبانه  را 
به هفده درصد رسیده است، البته این گام 
اول است.افخمی گفت: در حوزه زیرساخت 
در بخش ریلی نیز ۲ میلیارد دالر ضمانت 
و  صنعت  بانک  رسالت  و  هدف  و  کردیم 
این  است،  ملی  اقتصاد  از  حمایت  معدن 
تامین  درصد   ۴7 اخیر  سال   ۴ در  بانک 
مالی نیروگاه ها را در کشور انجام داده که 
افزود:  بوده است.وی  حدود ۲ میلیارد دالر 
همچنین در بخش سرب ورودی هم کمک 
کردیم و در حوزه صنایع کوچک و متوسط 
یکی از تامین کنندگان اصلی هستیم.رئیس 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
گفت:  مراسم  ادامه  در  معدنی)ایمیدرو( 
های  فعالیت  گذاری  سرمایه  بیمه  صندوق 
معدنی  فعاالن  از  حمایت  هدف  با  معدنی 
از اکتشاف تا حلقه آخر تشکیل شده است.

بود  قرار  صندوق  افزود:  کرباسیان  مهدی 
واگذار شود که از برنامه واگذاری خارج شد 
و سرمایه آن از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۱۰ 
میلیارد تومان افزایش یافت و بیش از ۴۰۰ 
میلیارد تومان در قالب وام و ضمانتنامه به 
معدنکاران کمک شده است.وی گفت : این 
صندوق حامی معدنکاران کوچک و متوسط 
در  برداری  بهره  پروانه  پذیرش  با  و  است 
صندوق به عنوان ضمانت ، فعاالن می توانند 
از بانک ها تسهیالت دریافت کنند و حدود 
در  ضمانتنامه  و  وام  تومان  میلیارد   ۳۰۰

دولت یازدهم تاکنون صادر شده است.

دالر ۲۲ تومان گران شد
در بازار روزگذشته دالر آمریکا افزایش قیمت محسوسی پیدا 
کرد و ۴۰7۳ تومان فروخته شد. سکه تمام طرح جدید نیز 
قیمت  تومان  هزار   ۳۲۵ و  میلیون  یک  صعودی  حرکت  با 
دارد. به گزارش ایسنا، بازار سکه با شیب صعودی همراه شده 

است. نیم سکه ۶7۸ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۳ هزار تومان 
بازار  تومان عرضه می شود.طال در  و سکه گرمی ۲۵۵ هزار 
داخلی نیز افزایشی شده است. هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۲۴ 
هزار و ۳۹۰ تومان و هر مثقال طال ۵۳۹ هزار تومان عرضه 
می شود. همچنین هر اونس طال برای معامالت در بازار جهانی 
۱۲۶۹ دالر و ۵۲ سنت قیمت دارد.در بازار ارز نیز یورو و پوند 
انگلستان افزایش قیمت پیدا کردند و به ترتیب ۴7۸۰ تومان 
و ۵۳۸۱ تومان فروخته می شوند. همچنین لیر ترکیه ۱۰7۴ 

تومان و یوان چین ۶۳۳ تومان عرضه می شود.
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اوقات شرعی

آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست . 
ضرب المثل ایرانی

ن شد که بار مّنت ماّلح بُردمی 
 گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست 
 اَحباب حاضرند به اَعدا چه حاجت است

امروز با حافظ

انتشار 3 رمان ایرانی و خارجی

در  »کاتارسیس  »گوشه نشین«،  رمان های 
و  نوابغ  انجمن  در  »تنهایی  و  زیبا«  هنرهای 

احمق ها« به تازگی راهی بازار شده اند.
به گزارش ایسنا، کتاب »گوشه نشین« نوشته 
بهاره مرادی در ۱۵۲  با ترجمه  اوژن یونسکو 
صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۱ 

هزار تومان در نشر ققنوس منتشر شده است.
می خوانیم:  کتاب  جلد  پشت  نوشته  در 
از زندگی  سی وپنج سالگی وقت کنار کشیدن 
است. حداقل این نظر شخصیت اول تنها رمانی 
است که اوژن یونسکو نوشته. ارثیه ناگهانی این 
شغل  که  می دهد  رمان  قهرمان  به  را  امکان 
بی اهمیت و کسل کننده اش در اداره ای گمنام 
را ول کند. او دیگر کاری ندارد جز این که سعی 

کند از زندگی لذت ببرد...
اثر  این  شی ء گرای  و  ساده  زبان  در  ما  آنچه 
می یابیم، قابلیتی نمایشی و حتی تراژیک است 

به قدرت نمایشنامه های اوژن یونسکو.
 همچنین کتاب »کاتارسیس در هنرهای زیبا« 
نوشته مهدی عزتی در ۱۰۳ صفحه با شمارگان 
۵۵۰ نسخه و قیمت 7۰۰۰  تومان در نشر هیال 

عرضه شده است.
است:  شده  نوشته  کتاب  جلد  پشت  در 
کاتارسیس زیبای من که نه اسمش را می دانستم 
و نه می خواستم که بدانم. کاتارسیس زیبای من 
که با دیدنش خوشبخت ترین آدم روی زمین 
بودم. با بی خیالی با دوستانش حرف می زد و 
قشنگ ترین خنده روی زمین بر لبش بود. از آن 
روز، بی این که حرف دیگری درباره کاتارسیس 
ما  مشترک  عشق  راز  به  کاتارسیس  بزنیم، 
تبدیل شد. خاطره ای مقدس و مشترک میان 
ما.  از آن روز، هرکداممان که زودتر می دیدش  
دیگری را خبر می کرد و نیمکتی روبه رویش و 
دورتر از او پیدا می کردیم و در سکوت کامل 

نگاهش می کردیم. فقط نگاهش می کردیم!
یادشده،  تازه منتشرشده در نشر  دیگر کتاب  
احمق ها«  و  نوابغ   انجمن   در  »تنهایی  رمان 
نوشته ونداد جلیلی در ۱۵۸ صفحه با شمارگان 

۶۶۰ نسخه و بهای ۱۱ هزار تومان است.
در نوشته پشت جلد کتاب عنوان شده است: از 
سمت غربی پل خارج می شویم. بهتر می دانم 
االن بیشتر از این با او نباشم تا بتواند در تنهایی 
فکر کند. او به راه سمت چپ می رود  و من به 
راه سمت راست. در این فکرم که باید سفری به 
تهران بروم، وسایلم را بیاورم و پول رهن انبار را 
بگیرم، الزمم خواهد شد.   بعد برمی گردم، یعنی 
ذهنم بر می گردد و گذشته را دوره می کند. یاد 
خانم مهندس پارسی گو می افتم و یاد زنم، که 

حاال دیگر حتما باید بگویم زن سابقم.

کتابخانه

هفت انیمیشن ایرانی در»ماراتن« یونان

هفت انیمیشن کوتاه ایرانی درجشنواره 
یونان  »ماراتن«  انیمیشن  بین المللی 

به نمایش درخواهند آمد.
انتسابی  اکتسابات  انیمیشن های 
در  شجاعی،  سمانه  کارگردانی  به 
اسدی،  هژیر  ساخته  می وزد  باد 
محسن  کارگردانی  به  تماشاچی 
مرثیه ای  جمشید؛  باقری دستگردی، 
بر یک اسطوره ساخته معین صمدی،  
مسلم  کارگردانی  به  سایت  الیت 
المیرا  ساخته  انگیز  روح  طباطبایی، 
کارگردانی  به  پیشخدمت  و  باقرزاده 

بین المللی  جشنواره  سومین  در  ایران  از  نمایندگی  به  عابدی  فرنوش 
انیمیشن یونان به نمایش گذاشته خواهند شد.

هنر  ترویج  هدف  با  »ماراتن«  انیمیشن  بین المللی  جشنواره  سومین 
انیمیشن تحت حمایت وزارت فرهنگ و هنر یونان ۸ تا ۱۱ نوامبر)۱7 تا 

۲۰ آبان( برگزار خواهد شد.

۵٨ درصد روس ها هر روز تلویزیون تماشا می کنند

نظرسنجی مرکز مطالعه افکار عمومی 
درصد   ۵۸ که  می دهد  نشان  »فوم« 
تلویزیون  روز  هر  روسیه  شهروندان 
تماشا می کنند و ۳7 درصد معتقدند 
شده  بهتر  خبری  برنامه های  کیفیت 

است.
طبق نظرسنجی انجام گرفته از سوی 
مرکز مطالعه افکار عمومی »فوم« در 
سپتامبر ۲۰۱7، ۵۸ درصد شهروندان 
تماشا  تلویزیون  روز  هر  روسیه 
می کنند، در گروه های سنی باالتر این 

میزان ۸۲ درصد-۶7 درصد و در گروه های سنی جوان تر ۳۶ درصد است.
همچنین ۳7 درصد از جامعه آماری اذعان کرده اند طی دو، سه سال اخیر 
کیفیت برنامه های خبری در تلویزیون روسیه به مراتب بهتر شده است. 
امروز این میزان نسبت به ماه می سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد کمتر شده است.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در روسیه آن را تهیه و برای 
انتشار در اختیار مهر قرار داده است، در عین حال به عقیده ۱۵ درصد 
از شهروندان، کیفیت برنامه های خبری در تلویزیون روسیه کاهش یافته 

است. ۲۴ درصد هم هیچ گونه تغییری مشاهده نکرده اند.
رویدادهای  خصوص  در  »فوم«  عمومی  افکار  مطالعه  مرکز  نظرسنجی 
از  اوقات  بیشتر  روسیه  مردم  که  می دهد  نشان  کشور  از  خارج  و  داخل 
طریق برنامه های کانال یک )۵۳ درصد( و یا کانال روسیه ۱ )۵۰ درصد( 

با خبر می شوند.

 نمایش ۵۰۰ عنوان کتاب از ایران
 در نمایشگاه کتاب وین

ایران با نمایش ۵۰۰ عنوان کتاب در 
هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی 

کتاب وین شرکت می کند.
موسسه  عمومی  روابط  گزارش   به 
ایران،  فرهنگی  نمایشگاه های 
هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
ماه  آبان   ۲۱ تا   ۱7 از  وین  کتاب 

برگزار می شود.
غرفه جمهوری اسالمی ایران در این 
از نمایشگاه ۳۶ مترمربع است.  دوره 
مرکز  در  اتریش  کتاب  نمایشگاه 
نمایشگاهی شهر وین برگزار می شود.

هنر،  ایران شناسی،  حوزه های  در  کتاب  عنوان   ۵۰۰ ایران  غرفه  در 
ادبیات، تاریخ، دفاع مقدس، کودک و نوجوان، کتب تخصصی دانشگاهی 
امور دانشجویان وزارت  از جمله سازمان  و منشورات دانشگاه های کشور 
علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه کردستان، 
نمایش  به  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  و  یزد  دانشگاه  مازندران،  دانشگاه 

گذاشته می شود.
دیدار و مذاکره با نمایندگان دانشگاه و مراکز علمی وین، معرفی نمایشگاه 
دیدار  فشرده،  لوح  و  بروشور  کاتالوگ،  قالب  در  تهران  کتاب  بین المللی 
اتریش  ناشران  اتحادیه  رئیس  با  مذاکره  وین،  کتاب  نمایشگاه  رئیس  با 
در خصوص گسترش همکاری های دوجانبه و رونمایی از کتاب »چهلم« 
مجموعه عکس های پیاده روی اربعین از عکاسان کشور از جمله برنامه های 

حضور ایران در این دوره از نمایشگاه است.
نمایشگاه کتاب اتریش از ۱7 تا ۲۱ آبان ماه برگزار می شود. مراسم »شب 
طوالنی کتاب« نیز یک روز قبل از افتتاح رسمی نمایشگاه برگزار خواهد 

شد.

آنسوی آبها

سخن حکیمانه

معضل کم آبی را جدی بگیریم

كاريكاتور

فیلم »لیال« ساخته داریوش مهرجویی پس از 
۲۰ سال این روزها دوباره روی پرده سینماها 
آمده و در گروه »هنر و تجربه« اکران شده 
است؛ فیلمی که یکی از آثار موفق پرونده 

کارگردانش محسوب می شود.
همزمان با اکران عمومی این فیلم در اسفند 
گفت وگوی  فیلم«  »گزارش  ماهنامه   ،7۶
تفصیلی را با داریوش مهرجویی داشته است 
که پس از ۲۰ سال به بازخوانی بخشی از این 

گفت وگو درباره ی فیلم »لیال« می پردازیم.
»لیال« از دو نظر کامل ترین فیلم شماست؛ 
یکی به لحاظ ساختار روایی جدیدی که از 
از  به زن  »هامون« شروع شده و یکی هم 
نظر اجتماعی و اینکه می خواهد گذشته را 
به حال پیوند بزند. تصویر اولیه این فیلم از 

کجا آمد؟
به گزارش ایسنا،این هم از مواردی است که 
تصویر خاصی نداشت، بعدا شکل گرفت. اول 
با متن شروع شد. خانم مهناز انصاریان به 
من تلفن زد و گفت برای یکی از دوستانش 
برای  است  قرار  و  آمده  پیش  مسئله ای 
شوهرش زن پیدا کند. این اتفاق افتاد، اما 
آخر سر بعد از خواستگاری، وقتی شوهرش 
خانه  از  اول  زن  آورد،  خانه  به  را  دوم  زن 
بیرون زد. خانم انصاریان به من گفت »این 
داستان چه طور است؟« گفتم »بد نیست 
مواردی  چنین  است،  کلیشه ای  کمی  ولی 
قبال هم داشته ایم مثل »شوهر آهو خانم« 
و »هنرپیشه«. ولی برو با آن خانم صحبت 
او  از  بیشتری  چیزهای  کن  سعی  و  کن 
بیرون بکشی. از او بخواه برای تو موقعیت ها 
را تشریح کند.« خالصه رفت و بعد از یک 
هفته آمد و گفت »از او سوال کردم و این 

چیزها را گفت.« خواندم و دیدم بد نیست. 
همین طور با هم کار کردیم و من گفتم »بیا 
خانواده اش را در نظر بگیریم و ببینیم مثال 
چه  در  و  کیست  مادرش  کیست؟  پدرش 
خانم  کار  اواسط  می کند.«  زندگی  فضایی 
ندارد  آدم وجود  این  »اصال  انصاریان گفت 
و این داستان را خودم نوشته ام!« تشویقش 
کردم و بعد هم نشستم فیلمنامه را از آب 
درآوردم. خیلی چیزها به آن اضافه یا از آن 
کم کردم. این است که تصویر خاصی نداشت 

و از ابتدا همین طور شروع شد.
به نظر می رسد جایگاه اقتصادی-اجتماعی 

خانواده رضا چندان معلوم نیست.
رضا و پدرش شرکتی دارند و وضعیت زندگی 
آن ها خوب است. او خانه و ماشین دارد و 
خانه پدرش هم که معلوم است. اما نوع کاری 
که می کند و اینکه چقدر درآمد دارند مطرح 
نشده است. ولی به هر حال داشتن کامپیوتر 
و امثال آن نشان دهنده وضعیت کلی اوست.

نمادین  کامال  مراسم  یک  از  »لیال«  فیلم 

سنتی شروع می شود و همان جا هم خاتمه 
می یابد. از اینکه فیلم را با مراسمی سنتی 

شروع کردید، قصدی داشتید؟
است  خانواده ای  دو  زندگی  فضای  این  نه، 
یک  لیال؛  مثال  می بینیم.  فیلم  در  ما  که 
دایی دارد و مادر دارد و در چنین خانه ای 
زندگی می کند و شله زرد پختن هم یکی از 
رسم های آن هاست. یادم می آید برای شروع 
فیلم با خانم انصاریان موضوع های مختلفی 
را بررسی کردیم. چون موضوع مهم سرآغاز 
آشنایی این هاست و نه مسئله مراسم. برای 
اینکه ما می خواستیم موقعیتی خلق کنیم که 
این دو نفر برای اولین بار با هم آشنا شوند. 
آن جاست که تلنگر زده می شود و این دو با 
این  این اصل در  هم جفت می شوند. روی 
فکر بودیم که این آشنایی را در چه صحنه ای 
بیاوریم و کجا بیاوریم. چون این یک صحنه 
کلیدی است. اول فکر کردیم آن ها یکدیگر را 
در تئاتر ببینند، یا در یک کنسرت. فکرهای 
مراسم  این  باالخره  تا  کردیم  هم  دیگری 

می تواند  که  آمد  خاطرمان  به  شله زردپزی 
دست  به  کاسه  دادن  باشد.  زیبایی  مراسم 
رضا قشنگ بود. این،  از آغاز فیلم. آخر فیلم 
هم بعدا به این صورت شکل گرفت که آن ها 
دوباره در چنین مراسمی به یکدیگر وصل 

می شوند.
دوران  به  تازه  جور  یک  رضا  خانواده  در 
خانواده  در  ولی  می شود  دیده  رسیدگی 
مسلک  عارف  آدم  آن  وجود  خاطر  به  لیال 
–که مثل خیام است- و در ضمن زن هم 
نمی گیرد یا اگر گرفته طالق داده، وضعیت 

دیگری را شاهد هستیم. این درست است؟
همین  بود.  همین  فکر  مقداری  یک  بله، 
با آن ها تماس  خانواده هایی که آدم بیشتر 
می کنم  سعی  همیشه  من  یعنی  دارد. 
فیلم هایم برداشتی از واقعیات دوروبرم باشد. 
انتخاب  ما خط  به  که  واقعیت هاست  اصال 
می دهد و اصال اینکه خانه این ها چطور باشد 
و دکورش چگونه باشد و چطور لباس بپوشند 

از همین واقعیات سرچشمه می گیرد.
فیلمنامه خیلی خوب و دقیق و پیش برنده 
اشخاص  برای  که  مخمصه هایی  و  است 
داستان ایجاد شده محکم است ولی در انتها 
یک عنصر خارجی –زن دوم رضا- به فیلم 

تحمیل می شود.
اصال این اساس داستان است. اگر این عنصر 
را از داستان بگیریم دیگر قصه ای وجود ندارد. 
باعث تنش و تضاد می شود  آن چیزی که 
این است که یک خانواده نیمچه مدرن که 
زیاد هم غربزده نیستند به چنین مسئله ای 
تن می دهند و خود این غریب و خاص بودن 
موقعیت است که جلب توجه می کند و ارزش 

این را دارد که درباره اش صحبت شود.

بازخوانی یک گفت وگو برای »لیال« پس از 20 سال

با ترجمه، دراماتورژی و  انتظار آدولف«  پوستر نمایش »در 
با طراحی سهیل دانش  کارگردانی علیرضا کوشک جاللی 
اشراقی رونمایی شد. »در انتظار آدولف« اثر ماتیو دالپورته و 
الکساندر دال پتلیر با ترجمه، دراماتورژی و کارگردانی علیرضا 
کوشک جاللی، از  ۲۱ آبان ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی 

تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.
بازیگران عبارتند از اشکان خطیبی، آناهیتا درگاهی، حسین 

امیدی، آوا شریفی و رضا موالیی.
از دیگر عوامل می توان به امیر حسین دوانی )طراح صحنه(، 
اشراقی)مدیر  دانش  سهیل  لباس(،  درگاهی)طراح  آناهیتا 
مصطفی  گرافیک(،  حکیمی)طراح  حامد  طراحی(،  هنری 
پیرهادی)عکاس(، سارا حدادی )مدیر روابط عمومی و مشاور 
رسانه ای و تبلیغات(، شکوفه داودی)دستیار کارگردان و منشی 
صحنه(، مهرداد تقوی )دستیار تهیه و مدیر صحنه(، میثم 
سلیمانی، نگین سلیمانی، محمد غضنفری، سوزان عظیمی 
)دستیاران صحنه( اشاره کرد، الزم به ذکر است مبل رضوان 
حامی این نمایش خواهد بود. علیرضا کوشک جاللی برنده 
جایزه افتخاری تئاتر کلن –آلمان  نمایش “در انتظار آدولف” را 
از ۲۱ آبان به مدت سی شب در سالن استاد ناظر زاده کرمانی 
تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می برد، پیش فروش این نمایش 

با تخفیف دانشجویی در سامانه تیوال آغاز شده است.

 آغاز بلیت فروشى نمایش
 »در انتظار آدولف«

مجیدرضا  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  »آستیگمات« 
مصطفوی به اصالح رنگ رسید.

مراحل فنی فیلم سینمایی »آستیگمات« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی مجیدرضا مصطفوی ادامه دارد. به تازگی ساخت 
تیتراژ  فیلم توسط احسان برآبادی به پایان رسیده است و 
مراحل اصالح رنگ فیلم توسط سامان وفایی و روزبه رایگا 

مدیر فیلمبرداری این فیلم ادامه دارد.
از  بعد  مصطفوی  مجیدرضا  فیلم  دومین  »آستیگمات« 
»انارهای نارس« است که در جشنواره های خارجی نیز حضور 
داشت و توسط انجمن جهانی منتقدان سینمایی )فیپرشی( 

مورد توجه قرار گرفت.
و  کرمی  پیام  مشترک  قلم  به  که  فیلم  این  فیلمبرداری 
سال  ماه  بهمن  اواسط  است  درآمده  نگارش  به  مصطفوی 
گذشته آغاز شد و آخر اسفند ماه به پایان رسید و نخستین 
نمایش »آستیگمات« در صورت به پایان رسیدن مراحل فنی 

در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر خواهد بود.
مهتاب نصیرپور، محسن کیایی، باران کوثری، هادی حجازی 
فر، سیامک صفری، حسین پاکدل، بهنوش بختیاری، حسام 
محمودی، محمد شاکری و با حضور نیکی کریمی در این فیلم 

ایفای نقش می کنند.

 »آستیگمات« 
به اصالح رنگ رسید 

»ایران«  مستند  کارگردانان  از  یکی  مجتهدی  حمید 
روایتگر حماسه  پیاده روی اربعین می شود که پیش بینی 

می شود تدوین و تولید آن تا پایان سال طول بکشد.
حمید مجتهدی مستندساز به سفارش و حمایت بسیج 
رسانه ملی اثری درباره حماسه  زائران پیاده اربعین می 
سازد و قرار است آن را در فضایی ادبی و شاعرانه تهیه 

کند.
علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی قطعه ای را برای 

این مستند در نظر گرفته است.
تدوین این مستند تا پایان امسال به طول می انجامد و 

پخش آن به سال آینده موکول خواهد شد.
رشته  در  را  خود  کارشناسی  مدرک  مجتهدی  حمید 
سینماتوگرافی و عکاسی از ریجنت کالج دانشگاه لندن 
دریافت کرده است. وی همچنین تخصص فیلمبرداری، 
کالیفرنیا،  دانشگاه  از  هوایی  فیلمبرداری  و  نورپردازی 

لس آنجلس )یو سی ال ای( آمریکا داد.

 علیرضا قربانى
 برای مستند ایرانى مى خواند

لوگوی تماشاخانه و مدرسه تئاتر 
سه نقطه تغییر کرد

جهت  نقطه  سه  تئاتر  مدرسه  و  تماشاخانه 
لوگو  اقدام به طراحی مجدد  برند  به روزرسانی 
برای این مجموعه کرد. به گزارش رسیده، این 
گروه در ادامه فعالیت های خود در تماشاخانه و 
مدرسه تئاتر سه نقطه جهت به روزرسانی برند 
اقدام به طراحی مجدد لوگو برای این مجموعه 

کرده است.
در لوگوی جدید تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه 
نقطه عناصر تشکیل دهنده ساده بوده و رنگ 
لوگو، فونت و پس زمینه با هویت بصری و رنگ 
برند گروه فرهنگی و هنری دال همسان شده 
است. تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه با دو 
تماشاخانه جهت اجرا )استاد شکیبایی به ظرفیت 
۵۰ نفر و استاد خسروی به ظرفیت ۶۰ نفر(، ۳ 
پالتو جهت تمرین گروه های نمایشی و هنری 
و یک کافه آماده ی ارائه خدمات به اهالی هنر، 

اصحاب رسانه و مخاطبان محترم تئاتر است.

خبر

فیلم  تدوینگر  قربانی  حمیدرضا  گفته  به 
سینمایی »دوباره زندگی«، این اثر در مراحل 
پایانی تدوین است. حمیدرضا قربانی تدوینگر 
فیلم سینمایی »دوباره زندگی« به کارگردانی 
رضا فهیمی در گفتگو با  ایسنا گفت: در حال 
حاضر »دوباره زندگی« مراحل پایانی تدوین را 

سپری می کند.
وی درباره انگیزه خود برای همکاری با این 
پروژه توضیح داد: ۲ عامل مشوق من برای 
عامل  اولین  بود؛  زندگی«  »دوباره  مونتاژ 
فیلم کوتاه و تاثیرگذار »کودکان ابری« رضا 
که  بود  مشخص  فیلم  آن  در  بود.  فهیمی 
کارگردان آینده خوبی خواهد داشت. دومین 
عامل فیلمنامه فیلم »دوباره زندگی« بود که 
تمامی معیارهای یک فیلمنامه خوب را داشت 
ادامه  قربانی  بود.  منطبق  من  ذهنیت  با  و 

انتخابم  داد: پس از شروع کار متوجه شدم 
درست بوده است و رضا فهیمی به درستی 
فیلم را کارگردانی می کند و برخالف برخی 
کارگردان های اول که با دکوپاژهای پیچیده 
و بی ربط نسبت به فیلمنامه سعی می کنند 
کارگردانی خود را به رخ بکشند، او هیچگاه و 
در هیچ سکانسی این کار را نمی کرد و همیشه 
با کارگردانی منسجم پالن هایی که به درستی 
قصه را روایت می کرد و در خدمت فیلمنامه 

بود در اختیار من می گذاشت.
وی در پایان با اشاره به بازیگران فیلم سینمایی 
»دوباره زندگی« تاکید کرد: بازی های یکدست 
و روان گالب آدینه و شمس لنگرودی نیز یکی 
از نقاط قوت کار بود و این ۲ فاکتور به من 
کمک  کرد که به درستی این فیلم را تدوین 

کنم.

فیلمنامه »دوباره زندگی« مرا جذب کرد

استیون سیگال در سریال آزارهای جنسی هالیوود! نمایش ویژه مستند ایرانی برای نوجوانان فرانسوی

جولیانا مارگولیس تجربیاتش درباره هاروی 
واینشتاین و استیون سیگال را بازگو کرده 
جوانی  دختران  نگران  است  گفته  و  است 

است که شاید هنوز آسیب پذیر هستند.
جولیانا  است  داده  گزارش  ایندیپندنت 
»همسر  چون  آثاری  بازیگر  مارگولیس، 
خوب« گفته است به جنی هات دربرنامه 
دوران  اوایل  در  است  گفته  تلویزیونیش 
کاریش، در مواجهه با هر دو دستیار زن به 
سمت اتاق های هتلی هدایت شده است که 
فرض بر یک مالقات کاری بوده است؛ اما به 
گفته این بازیگر »این زنان مرا به نیام شیر 

هدایت می کردند«
مارگولیس ادعا کرده است که در ۱۹۹۶ در 
او گفته  طول فصل سوم سریال ER، به 
شده اگر واینشتاین را مالقات کند، از او تست 
گفته  همچنین  او  می شود.  گرفته  سینما 
است همان زمان به او قول داده می شود در 

اتاق هتل با یک زن هم اتاق خواهد شد.
مارگولیس می گوید »آن زن در را زد و پشت 
سر من ایستاد. واینشتاین با لباس حمام در 
را باز کرد. می توانستم بفهمم که اتاق با نور 
شمع روشن شده است و شام برای دو نفر 

مهیاست. دیدم واینشتاین به زن خیره است، 
مردیکه دزد«

در ارجاع به سیگال، مارگولیس می گوید ۲۳ 
ساله بود وقتی بازیگردان زن از او خواسته به 
اتاق آقای بازیگر برود تا صحنه ساعت ۱۰ 
شب را مرور کنیم. به او گفته می شود نقش 
بین او و بازیگر زن دیگری است که او را به 
کارت گروه بازیگران سینما می رساند، دری 

به سوی صنعت سینما.

عرصه  در  فعال  بین المللی  سازمان  یک 
دم  »رویاهای  مستنند  کودکان  حقوق 
صبح« را در دو نوبت در شهر استراسبورگ 

فرانسه به روی پرده می برد.
به  که   »SOS دهکده جهانی کودکان«
عنوان یک سازمان مستقل و غیردولتی از 
سال ۱۹۴۹ در حوزه برآورده کردن نیازها، 
عالیق و دفاع از حقوق کودکان فعال است، 
مستند »رویاهای دم صبح« ساخته مهرداد 

نمایش  به  ویژه  برنامه ای  در  را  اسکویی 
می گذارد.

روز  نوامبر،   ۲۳ با  همزمان  مستند  این 
دو  در  کودکان  حقوق  از  دفاع  جهانی 
صورت  به  نوجوان  مخاطبان  برای  نوبت 
ویژه به روی پرده می رود و پس از نمایش 
کارشناسان به بحث و گفتگو پیرامون این 

اثر مستند خواهند پرداخت.
را  آن  بین المللی  پخش  که  مستند  این 
نسرین میرشب برعهده دارد، روایت کننده 
در  که  است  نوجوانی  سرگذشت دختران 
حکم  گرفتن  برای  سال،  پایانی  روزهای 
آزادی خود از کانون اصالح و تربیت انتظار 

می کشند.
جشنواره  از  بین المللی  عفو  جایزه  کسب 
بین المللی فیلم برلین،  اعطای جایزه بزرگ 
مهرداد  به   آمریکا  فالس«  »ترو  جشنواره 
اسکویی به عنوان بهترین مستندساز سال 
نیز جایزه  ۲۰۱۶، دریافت جایزه  بزرگ و 
جشنواره  از  »الهام بخش«  فیلم  بهترین 
فول فریم آمریکا از جمله جوایز بین المللی 

مستند »رویاهای دم صبح« است.


