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به گزارش زمان، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: راه حل مشکالت 
منطقه که بخش عمده آن نتیجه سیاست های عقیم عربستان است، 
صدور بیانیه نیست بلکه راه حل، دست برداشتن از دنباله روی از سیاست 

های رژیم صهیونیستی است.
3

مشکالت منطقه؛ نتیجه 

سیاست های عقیم عربستان 
به گزارش زمان، وزیر آموزش و پرورش گفت: از چند روز 
آینده حرکت اتوبوس های اردویی فقط با ارسال »کد حرکت« 
از مرکز به سرپرستان اردو امکان پذیر بوده و این کد به منزله 

مجوز نهایی اردو است.

به گزارش زمان، اسحاق جهانگیری در این جلسه با قدردانی 
از دست اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تالش برای حفظ ثبات 
و آرامش در بازار کاال و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و 

توزیع کاالهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد.
5

حرکت مشروط اتوبوس های 

اردوهای دانش آموزی

تاکید جهانگیری بر تنظیم 

بازار و لزوم حمایت از تولید 

2

سرمقاله

 چشم اشتغال به 
سیاست های بانک مرکزی

نگاه روز

3

 کیپ آگوالس
 سفر به آخر دنیا

 بایدهای توسعه
 ترانزیت در اقتصاد

 قاسم جهرودی
 مدیرعامل سایپا شد

برای  قدری  به  بانکها  اخیر  سالهای  در   
متقاضیان تسهیالت موانع سخت ایجاد کرد 
هاند که در عمل کسی قادر به وارد شدن در 
آن سیستم و دریافت تسهیالت نمی شود. این 
تولیدی  واحدهای  حتی  که  است  ای  قاعده 
مستثنا  آن  از  نیز  کشور  خوشنام  و  امین 
نیستند. درواقع سیستم بانکی در شرایط فعلی 
از پرداخت تسهیالت و اعتبارات مالی واهمه 
دارد.درواقع مقررات خاص و دست وپاگیری که 
برای بانکها تعریف شده نظام بانکی ایران را به 

شدت دچار ترس کرده است. 
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11 محمدرضا بهرامن

 رئیس جمهوری
 فردا به روسـیه می رود

مهدی عبدی

سیده فاطمه مقیمی

11

بازدهی نامناسب طرح رونق تولید نشان داد:

 نبض ُکند اقتصاد در بنگاه  های تولیدی
به گزارش زمان- بهنام راد، بازدهی نامناسب طرح رونق تولید در سال جاری به دالیل مختلف از جمله عدم استقبال واحدهای تولیدی و سخت گیری های نظام بانکی موجب شده موجب شده تا 
با انتقادات تند و تیزی در این راستا همراه باشیم و تولیدکنندگان این طرح را در عمل ناموفق بدانند.در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیالتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان 
 به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و پس از آن تصمیم بر این شد که در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیالت به

۳۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گیرد.

2

رهبر معظم انقالب: من با یکایک دل های داغدار شما همدردم

مهم ترین اولویت تامین مسکن زلزله زدگان 

یم
سن

: ت
س

عک

معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر ریاســت جمهوری گفت: حسن روحانی رئیس جمهوری به دعوت رسمی 
همتای روس خود فردا به روسیه سفر می کند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پرویز اســماعیلی با اعالم این خبر در حساب توییتری خود نوشت: ›دکتر روحانی 
فردا اول آذر به دعوت رســمی والدیمیر پوتین و برای سفری یکروزه جهت شرکت در اجالس سه جانبه روسای 

جمهوری ایران،روسیه و ترکیه در خصوص سوریه، به شهر سوچی روسیه سفر می کند.‹
معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر ریاســت جمهوری در ادامه افزود: ›عالوه بر اجالس فوق، رئیس جمهوری 

دیدارهای دو جانبه ای نیز با همتایان روس و ترکیه ای خود خواهد داشت.‹
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ظریف و یاماموتو دیدار کردند

دبیرکل سازمان  نماینده  یاماموتو،  تادامیچی 
ملل در امور افغانســتان دیروز با دکتر محمد 
جــواد ظریف، وزیر امور خارجــه دیدار و در 
خصوص مسائل افغانستان گفت وگو و تبادل 

نظر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  در این دیدار 
یاماموتو گزارش مبسوطی از اوضاع کنونی و 
امنیتی افغانستان و همچنین راه های مختلف 
تــداوم گفت وگوهای صلح در افغانســتان به 
منظور اســتقرار ثبات و امنیت در این کشور 
ارائــه کرد.در ایــن دیدار وزیــر محترم امور 
خارجه ضمن اشــاره به همکاری های جاری 
میان کشورمان و افغانســتان و لزوم افزایش 
شتاب این همکاری ها در عرصه های مختلف 
سیاســی و اقتصــادی از اهمیــت مقابله با 
گســترش تهدیــدات و خطر گــروه داعش 
در منطقــه و از جمله افغانســتان با توجه به 
شکســت های اخیر این گروه تروریســتی در 
کشــورهای عراق و ســوریه یادآور شد.اعالم 
حمایت کشورمان از تالش های دولت وحدت 
ملی افغانستان و سیاســت جاری جمهوری 
اســالمی ایران در راســتای ایجــاد ثبات در 
این کشــور و همچنین حمایت از تالش های 
ســازمان ملل در تمامی ابتــکارات مربوط به 
استقرار صلح در افغانستان از جمله محورهای 
دیگــر گفت وگوها در این  دیــدار بود.ظریف 
همچنین آمادگی جمهوری اسالمی ایران به 
منظور همکاری نزدیک با سازمان ملل و دیگر 
کارگزاری های آن ســازمان در تمامی حوزه 
های مورد انتظار در افغانستان را اعالم داشت 
و افزود: ایران خواستار ثبات در افغانستان بوده 

و تالش ایران نیز در این راستاست.

معضل جدیدی کنکور در کشور 

رییــس مجلــس شــورای اســالمی گفت: 
دانشــگاه ها باید بپذیرند که بخشی از بودجه 
خــود را از طریق پژوهش تامیــن کنند زیرا 
دانشگاه های معتبر دنیا از طریق فروش نفت 
اداره نمی شوند و باید انگیزه ای را در آنها ایجاد 
کنیم که این دو بخش به طور طبیعی نیازمند 

هم باشند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی الریجانی 
دیروز در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید و 
پیشین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران افزود: 
تردیدی نیست که ظرفیت های خوبی به لحاظ 
نیروی انســانی و اساتید دانشگاهی در کشور 
وجود دارد و طبعا دانشگاه تهران نیز از چنین 
ظرفیتی برخوردار است و یکی از دانشگاه های 
درجه یک کشور به شــمار می رود.وی افزود: 
همیشــه این گلــه وجود دارد که سیســتم 
دیوانی کشور به بخش های دانشگاهی از نظر 
پژوهشی متصل نیست و این مساله قصه امروز 
هم نیست، از حدود سی و چند سال پیش این 
موضوع مطرح بوده اســت که چگونه می توان 
بخش های دانشگاهی را با بخش های اجرایی 
کشور مرتبط کرد، در این راستا مشکل اصلی 
پول نفت و نظام بودجه ریزی کشــور اســت.

الریجانی اضافه کرد: ما در اداره کشور پولی را 
به دستگاه های اجرایی می دهیم، با دانشگاه ها 
نیز همین کار را می کنیم و طی یک ســال با 
این پول امورات خود را می گذارند در واقع نه 
دستگاه های اجرایی احساس نیاز به دانشگاه ها 
دارند و نه دانشــگاه ها چنین احساسی را دارا 
هســتند.رییس مجلس یادآور شــد: در این 
سال ها روش های مختلفی طراحی شد، دفتر 
ارتباط مجلس با دانشگاه یا ارتباط با صنعت 
هم طراحی شد اما نتیجه بخش نبود.الریجانی 
تاکیــد کرد: زمانــی تصویــب کردیم کنکور 
برداشته شود اما ســازوکار آن در وزارتخانه ها 
ســامان نیافت. دانشگاه ها می توانند افراد را از 
نظر علمی انتخاب کنند، این حرف سنجیده ای 
اســت و سپس تمرکز بیشتری بر کیفیت کار 
علمی داشته باشند، دراین راستا تصور می کنم 
با مرکز ســنجش و وزارت علــوم هم اگر کار 
شود می توان به فرمول عاقالنه ای که بر اساس 

شرایطی افراد را انتخاب کند دست یافت.

خبر

کالم  نور
با انبوه گدایان چه کنیم؟

*مجید ابهری  
کمتر کسی هست که از چهارراهها و خیابانهاومیادین تهران واکثر 
شــهرهای بزرگ عبور کند اما با انبوه گدایان قد ونیمقدوزن ومرد 
وپیروجوان روبرو نشــود؛ گدایانی که باســماجت تمام از عابرین 
تقاضای پول میکنند.تکدی به شکلهای مختلف در اکثر شهرهای 
دنیا وجود دارد؛اما با این شــکل وروش کمتر میتوان دید؛میتوان 
گفت گدایان درتهران توســط مافیایی پیچیده اداره میشــودکه 
تعیین محل کار و قیمت ســرقفلی اماکن شلوغ وپررفت آمد مثا 
میادین بزرگ امامزاده ها؛بازار های روزووو از این جمله هســتند. 
گاه دختــران نوجوانی را می بینیم که اصال ازدواج نکردند اما یک 
یا دو کودک کوچک یا در بغل دارند ویا بر پشــت بسته اند.درواقع 
این کودکان کرایه ای هستند واز والدین معتاد بین ۱۵ تا ۲۰ هزار 
تومان اجاره میشــوند؛اگردقت کنید ازصبح تا شب در سروصدای 
خیابانها و ســرما وگرما این کودکان معصوم خواب هستند؛والدین 
بیرحم آنها؛صبحها موقع تحویل بــه آنها تریاک میخورانند تا بی 

سروصدا الال کنند.
یعنی جوانترین معتادان در همین قشــر حضور دارند.۵۰ درصد 
گدایان ثروتمند بوده ودارای چندین باب خانه ومغازه هســتند و 
درآمد روزانــه آنها بین ۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بر حســب مکان 
وســاعات فعالیت متفاوت میباشد.بســیاری از این افراد بشــکل 
خانوادگی گدایی میکنند؛و صبحها وانتهای سرویس آنهارا در محل 
استقرارشــان پخش کرده وشبها جمع میکنند.کودکان حاضر در 
چهارراهها که 8۵ درصد از آنها غیر ایرانی هســتند؛ زیر پوشــش 
فروش گل فال چســب دعا ووو شیشــه پاک کنی روزانه بیش از 
چند نفــر درآمد دارند اکثر آنها فقط روزانه یک ســاندویچ و ۱۰ 
تــا ۱۵ هزار تومان مزد میگیرند؛8۰درصد ازآنها از کشورشــان یا 
دزدیده شــدند ویا بعنــوان کار به ایران آورده شــدند؛بیماریهای 
پوســتی وگوارشی وریوی وآزارهای جنسی کمترین کارها برعلیه 
آنهاست. حاال که آموزش وپرورش ثبت نام کودکان خارجی حتی 
بدون شناسنامه را مجاز اعالم کرده دیگر بهانه ای برای حضور آنها 
در خیابانها نیست.این کودکان که به »کودکان خیابانی«شناخته 
میشــوند؛تفاوت اساســی با کــودکان کار دارند کــه در صورت 
نیاز بــه آن خواهم پرداخت.اما چرا روز بــه روز به جمعییت این 
افراد اضافه میشــوند؟تنبلی درآمد کالن وبی زحمت اصلی ترین 
دالیل گرایش به این رفتار ضد اجتماعی میباشــد.از نگاه جامعه 
شناختی؛فقر؛عالقه واحترام مردم به رفتار کمک به فقرا؛خال قانون 
وفقدان اراده بر مبارزه با تکدی ومتکدیان؛ دالیل گســترش این 
ناهنجاری میباشد.حرفه آموزی و اشتغالزایی ؛ایجاد مراکزکار های 
دستی؛تدوین سیاستهای مهاجرت معکوس؛بازگرداندن بیگانگان 
غیر مجاز به کشورشــان در جهت ازدیاد فرصتهای شــغلی برای 
کارگران ایرانی و کاهش آسیهای اجتماعی ناشی از حضور بعضی 

از بیگانگان.
مهمتریــن نکتــه که بایــد بطورجــدی موردتوجــه هموطنان 
قرارگیرد؛عدم کمک به اینگونه افراد تنبل وبی مســئولیت که در 
اینصورت این اشــخاص مجبور به پیدا کــردن کار وتحرک برای 
ادامه زندگی هستند؛صدالبته بسیاری از آنها آنقدر پول دارند که تا 
پایان عمرشان کافیست.)امان ازطمع(.مردم مهربان ودلسوز کمکها 
وصدقات خودرااز طریق نهادهای مرتبط؛تشــکلهای خیر عمومی 
ومردمی؛مساجد؛اشــخاص و مــورد اعتماد بــه نیازمندان واقعی 
و آبرومند برسانند.شــاید بتوانیم با این پدیده شــوم وضد اخالق 

واجتماع مقابله کنیم.

قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا شد

به گفته عضو هیات مدیره ســایپا بــا تصویب هیات مدیره این گروه 
خودروسازی محسن قاسم جهرودی به عنوان مدیرعامل جدید سایپا 
منصوب شــد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا،علیرضا بادکوبه با اعالم 
این خبر افزود: جهرودی دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه 
امیرکبیر اســت که پیش از این در ایســاکو و ساپکو سابقه مدیریت 
داشته است و مدیرعاملی شرکت های ریخته گری آلومینیم و یاتاقان 

بوش را نیز در کارنامه خود دارد.

باطل شدن نتایج همه پرسی کردستان عراق

یک مقام دادگاه عالی فدرال عراق امروز دوشنبه اعالم کرد این دادگاه 
طی حکمی همه پرسی منطقه کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی 
اعالم کرده است .به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، یک مقام دادگاه 
عالی فدرال عراق دیروز اعالم کرد این دادگاه طی حکمی همه پرســی 
منطقه کردســتان عراق را مغایر با قانون اساسی اعالم کرده است .یک 
مقام دادگاه عالی فدرال عراق اعالم کرد این دادگاه دیروز حکم داد همه 
پرسی که روز ۲۵ سپتامبر درباره جدایی منطقه کردستان عراق برگزار 
شده بود ، با مفاد قانون اساسی این کشور مغایرت دارد و نتایج آن فاقد 
وجاهت و اعتبار قانونی و باطل است .به موجب این گزارش دادگاه عالی 
عراق مسئولیت حل وفصل اختالفات میان دولت مرکزی عراق و مناطق 

مختلف این کشور از جمله منطقه کردستان عراق را بر عهده دارد.

 آغاز طرح آمارگیری برخورداری خانوارها
 از فناوری اطالعات و ارتباطات 

طــرح آمارگیری »برخورداری خانوارها و اســتفاده  افــراد از فناوری 
اطالعات و ارتباطــات - ۱۳٩٦« به همت مرکز آمار ایران از دیروز به 
مدت یکماه در کشــور آغاز شد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، هدف از 
اجرای این طرح که به ســفارش سازمان فناوری اطالعات ایران انجام 
می شود، محاسبه  ضریب نفوذ اینترنت و برخی شاخص های بین المللی 
در حوزه  »فناوری اطالعات و ارتباطات« در سطح استان های کشور و 
ارســال به »اتحادیه  مخابرات بین المللی« )ITU( برای انجام مقایسه 
های بین المللی اســت.در این طرح، بــا مراجعه  ماموران آمارگیری به 
خانوارهای تعیین شده، پرسشنامه طرح به دو شیوه  مصاحبه  حضوری 
و خود اظهاری تکمیل می شود.شــاخص های مهم بخش ارتباطات و 
فناوری اطالعات تا پایان خردادماه سال ٩٦ نشان می دهد،تعداد تلفن 
ثابت دایری ۳۰ میلیون و ۵٩۰ هزار و ۳۲۳ شــماره، تعداد سیم کارت 
واگذار شده تلفن همراه ۱۵٦میلیون و ۱۱هزار و ۲8۳ خط، تعداد سیم  
کارت فعال تلفن همراه 8۳ میلیــون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴ خط، تعداد 
تلفن همگانی کشور ۱۱۳هزار و 8۰۷ دستگاه، تعداد روستاهای دارای 
تلفن خانگی ۴8 هزار و ٩۵8 روســتا، ضریب نفوذ تلفن ثابت ٦۱.۳8 
درصد،ضریب نفوذ مشترکین فعال تلفن همراه کشور ۱۳.۱۰۴ درصد، 
مشــترکین پهن باند ســیار ۴۱میلیون و ۵۷هزار و ۴۱ مشترک و در 
نهایت مشترک پهن باند ثابت ۱۰میلیون و ۲8۱ هزار و ۴۲۳ مشترک 
است.یادآور می شود،مجری اصلی این طرح وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات است که با همکاری مرکز آمار ایران اجرایی می شود.

یادداشت

رهبــر انقالب اســالمی با ابراز همــدردی با 
یکایک دلهای داغدار در شــهرها و روستاهای 
آسیب دیده، افزودند: با غم شما، دلهای ما پر از 

غم و افکار ما نیز گرفتار شد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقــام معظم رهبری، حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی دیروز 
برای بازدیــد از مناطق زلزلــه زده به صورت 

سرزده وارد کرمانشاه شدند.
رهبر انقالب اسالمی ابتدا در شهر سرپل ذهاب 
حضور یافتند و از مناطق خسارت دیده بازدید 
کردند. ایشــان ســپس در جمع مردم داغدار 
و مصیبت زده ســرپل ذهاب حاضر شــدند و 

دقایقی در جمع آنان سخنرانی کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای خطــاب به مردم 
گفتند: بســیار مایل بودم که در زمان شادی 
دلها و خرمی زندگی به شهر شما مردم مهربان 
و باوفا بیایم نه در شرایطی که دچار غم و بال و 

چنین مصیبت شدیدی هستید.
رهبــر انقالب اســالمی با ابراز همــدردی با 
یکایک دلهای داغدار در شــهرها و روستاهای 
آسیب دیده، افزودند: با غم شما، دلهای ما پر از 

غم و افکار ما نیز گرفتار شد.
ایشان با اشاره به مقاومت و ایثار و ایستادگی 
مردم استان کرمانشاه در دوران دفاع مقدس، 
خاطرنشــان کردند: این اولین باری نیست که 
شهر شــما مردم صبور و مهربان و شهرهای 
اطراف آن دچار چنین مشــکالتی شده است 
بلکه شما در دوران جنگ تحمیلی نیز محکم 
و استوار، مردانگی و استقامت و پهلوانی خود 
را در مقابل درد و رنج ها نشــان دادید و امروز 

نیز نشان خواهید داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: انســان های 
بــزرگ و دالور در مقابل حوادث می ایســتند 
و آن حوادث را مغلــوب اراده خود می کنند، 
بنابراین اگر چه زلزلــه، بال و مصیبت بزرگی 
است که با ویرانی، همه را داغدار و مصیبت زده 
می کند اما همین زلزله در اثر ایستادگی مردم 
و تالش آنان برای تجدیــد حیات و آبادانی و 

عمران می تواند به یک نعمت تبدیل شود.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه می توان 
با ایســتادگی در مقابل مشکالت و بهره گیری 
از ظرفیت های عظیم ملــت در مقابل بالیای 
طبیعی و تحمیلی ایستادگی کرد، افزودند: این 
حادثه، ملت ایران را به حرکت در آورد و مردم 
در همه نقاط کشور، با احساس اینکه دلشان در 
کرمانشاه است و به کرمانشاه مدیونند، به قدر 
وسع و توان خود به وظیفه کمک رسانی عمل 
کردند.ایشان افزودند: مسئوالن بویژه در برخی 
بخش ها در این حادثه خوش درخشیدند و کار 
و تالش کردند و در همان ساعات اول حادثه، 
ارتش در شــهرها و سپاه در روستاها با حضور 
موثر، به یاری افراِد زیِر آوارمانده شــتافتند اما 
من به این حد از تالش ها قانع نیستم بنابراین 
مســئوالن بخش های مختلــف باید تالش و 

مجاهدت خود را مضاعف کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مــردم را به تالش 
برای آباد ساختن منطقه و رقم زدن روزگاری 
بهتر فرا خواندند و خطاب به آنان گفتند: چشم 
امید را به نیــرو، تالش و قدرت خود معطوف 
کنید و با تکیه به غیرت خدادادی، زندگی شاد 

و باطراوتی بسازید.

رهبرمعظمانقالبدربازدیدازمناطقزلزلهزده:

من با یکایک دلهای داغدار شما همدردم
مال  خود          ت وصي  آد          م!  فرزند            اي 
اي  گونه  به  امروز  باش،  خويش 
د          اري پس  د          وست  عمل کن که 

از مرگت عمل کنند          . 
 حضرت علی)ع(

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: در 
نشست مشترک با هیات اروپایی در اصفهان 
مشکالتی را که از طرف آمریکا در ارتباط با 
برجام به وجــود آمده مطرح کرده و تدابیر 

جلوگیری از آنها را نیز بررسی می کنیم.
 بــه گــزارش زمــان بــه نقــل ازایرنــا، 
»بهروز کمالوندی« دیروز در حاشیه مراسم 
ختم پدر بهرام قاســمی سخنگوی وزارت 
امور خارجه در جمع خبرنگاران با اشــاره 
به نشســت روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
مقامات ایرانی و اتحادیه اروپا، اظهار کرد: ما 
سال گذشته نشستی تحت عنوان انتظارات 
و مســئولیت ها در بروکســل در خصوص 
همــکاری های هســته ای و اتحادیه اروپا 
داشــتیم و در آنجا مطرح شــد که چنین 

برنامه ای در تهران برگزار شود.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی افزود: در 
نشســت روزهای سه شنبه و چهارشنبه در 

اصفهان اینکه همکاری های هسته ای ایران 
و اتحادیــه اروپا به چه نقطه ای رســیده و 
چه چشــم اندازی پیش رو داریم را بررسی 

می کنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به 
این ســوال که آیا در این نشست در مورد 
موضوع برجام و مســائل پیش روی آن نیز 
صحبت خواهد شــد یا خیر، گفت: من در 
ســخنرانی خود به این موضوع و مشکالتی 
کــه از طرف آمریــکا در ارتباط با برجام به 
وجــود آمده خواهــم پرداخــت و اعضای 
مختلف برجام باید تدابیری داشته باشند که 
چگونه می توان جلــوی این روندی که به 
ناکجا آباد ختم می شود را گرفت.امروز قرار 
است در قالب سمیناری با موضوع »همکاری 
های هسته ای: پیشرفت ها و چشم اندازها« 
با حضور هلگا اشمید ، سیدعباس عراقچی 

و بهروز کمالوندی در اصفهان برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی با بیان اینکه امروز جهان اسالم با 
چالش های فراوانی روبه رو است گفت: یکی 
از این چالش ها، تالش دشمنان در راستای 

نشر الگوهای غیردینی است.
به گزارش زمان بــه نقل ازایرنا،آیت اهلل علی 
سعیدی دیروز در کنگره ۵۰ شهید روحانی 
استان کردستان که در مرکز بزرگ اسالمی 
غرب کشــور در ســنندج برگزار شد افزود: 
امروز دشمنان در برخی از کشورها فرهنگ 
دینی را اســتحاله کرده و فرهنگ بی بند و 
بــاری را ترویج می  دهند.وی بــا بیان اینکه 
در ۲۰۰ سال اخیر تاریخ معاصر، جغرافیای 
منطقه اسالم با مشکالت زیادی مواجه بوده 
است،اضافه کرد: به رغم گذشت ۱۵ قرن از 
گفتمان و ســنت نبوی و نقــش بزرگان در 
تبیین این ســنت، جغرافیای جهان اسالم 
همواره جوالنگاه اندیشــه ها و گفتمان های 

غیردینی بوده است.آیت اهلل سعیدی با اشاره 
به اینکه بخشــی از جهان اسالم، در سیطره 
اندیشــه لیبرالیسم و بخشــی از آن نیز در 
تصرف افکار مارکسیســتی قرار گرفته بود 
گفت: جدایی دین از سیاست، دیگر توطئه و 
هدف دشمنان اسالم بود که به صورت جدی 
در سطح جهان دنبال شد.نماینده ولی فقیه 
در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه روحانیون همواره منادی اندیشه دینی 
بودند، تاکید کرد: اگر نیروهای مسلح پاسدار 
مرزها هستند علمای دینی پاسدار اندیشه ها 
بوده و بر تــارک تاریخ نام روحانیون بزرگی 
اقبــال الهوری،  الدین،  مانند ســیدجمال 
ســیدقطب و حضرت امام)ره( می درخشد.

آیت اهلل سعیدی اضافه کرد: علما و روحانیون 
در ســخت ترین شرایط در راه دفاع از اسالم 
و حاکمیت توحید، جان خود را فدا کرده اند؛ 

پس باید قدردان آنان باشیم.

بررسی مشکالت ایجادشده توسط 
یکایی ها در برجام  آمر

 نماینده ولی فقیه در سپاه:هدف دشمنان
ویج الگوهای غیردینی است  تر

تاکید جهانگیری بر تنظیم بازار و لزوم حمایت از تولید داخلی
جلسه ســتاد تنظیم بازار دیروز به ریاســت معاون اول رییس 
جمهور برگزار شــد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، اســحاق 
جهانگیری در این جلسه با قدردانی از دست اندرکاران کارگروه 
تنظیم بازار و تالش برای حفــظ ثبات و آرامش در بازار کاال و 
خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کاالهای مصرفی 
در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای 

مردم ایجاد نشده است.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره بــه افزایش قیمت برخی از 
کاالها در مقاطعی از سال، تصریح کرد: ممکن است که در برخی 
مقاطع شــاهد افزایش قیمت تعدادی از کاالها باشــیم که البته 
دالیل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کاال 
از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.وی با تاکید بر 
اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش های اقتصادی را به 
کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته 
باشد به همین دلیل باید حتی االمکان با ساز و کارهای اقتصادی 
بدنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باشــیم.معاون اول رییس 
جمهور ادامه داد: برای تنظیم بازار در شــرایطی که ساز و کارها 

و روش های اقتصادی پاســخگو نیســت، ابزارهای دیگری نظیر 
تعیین تعرفه و محدودیت ثبت ســفارش می تواند موثر باشد که 
البته در این گونه شــرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و 
توجه به کشاورزان و تولید کنندگان نیز همواره مورد توجه قرار 
گیرد.وی همچنین پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالها از ســوی 
دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار 
در شرایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد 
و گفت: البته در این گونه موارد حتماً باید نظر مثبت ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور مبنی بر تخصیص بودجه الزم اخذ شود 
چــرا که در غیر اینصورت دولت نمــی تواند به تعهد خود عمل 
نماید.جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف 
در جهت تنظیم بازار، خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی 
باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، 
نظارت جدی تری داشــته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از 
طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختاللی در بازار ایجاد 
کنند.معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها 
بایــد با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم 

بازار در کشــور کمک کنند، از وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خواســت شبکه های توزیع کاالها را به 
دقت مورد بررســی قرار دهند تا انحصار در این شبکه ها ایجاد 

نشود و روند توزیع کاال به درستی صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به برخی پیشنهادات برای آزاد سازی قیمت 
هــا، تصریح کرد: البته برنامه آزاد ســازی قیمت ها باید همواره 
در دســتور کار باشــد و الزم اســت که در کارگروه تنظیم بازار 
این موضوع بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزاد 
سازی قیمت ها برای چه کاالهایی میسر است. در دولت یازدهم 
نیز قیمت برخی کاالها آزاد ســازی شــد و عده ای دغدغه آن 
را داشــتند که قیمت این اقالم بــاال رود اما در عمل قیمت این 
کاالها کاهش پیدا کرد.جهانگیری گفت: ذخایر کاالهای اساسی 
که در زمان تحریم ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در 
وضعیت فعلی که شرایط پیچیده ای وجود ندارد و کشور از ثبات 
داخلی و بین المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کاالهای 
اساســی البته نیازمند بررسی مجدد است. البته ذخایر کاالهای 
اساسی همواره باید در وضعیت اطمینان بخش قرار داشته باشد.

مهم ترین اولویت کنونی تامین مسکن زلزله زدگان 

رهبر معظم انقالب اسالمی وظایف مسئوالن را در قبال زلزله زدگان استان کرمانشاه، بسیار 
سنگین خواندند و تاکید کردند: مهم ترین اولویت کنونی، مسئله تامین مسکن زلزله زدگان 
و بازسازی مناطق تخریب شده و آسیب دیده است که باید با پشتیبانی دستگاه های مختلف 

نظامی و غیرنظامی و با مدیریت متمرکز، کار جهادی و با سرعت عمل الزم انجام شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای پس از بازدید از مناطق زلزله زده در جلســه رســیدگی به 
مشکالت زلزله زدگان در جمع مسئوالن استانی و محلی و جمعی از فرماندهان نظامی و 
انتظامی با تاکید بر این که مردم آســیب دیده باید پیشرفت کار را حس کنند، گفتند: در 
این زمین لرزه، وســعت مناطق آسیب دیده زیاد است و اگرچه شهر سرپل ذهاب و برخی 
شــهرهای دیگر خسارات سنگینی دیده اند اما برخی روســتاها به کلی ویران شده اند که 
حادثه مهمی است. ایشان، سرعت عمل در ساخت خانه های مردم آسیب دیده و همچنین 
تامین وسایل گرمایشی را ضروری برشمردند و خاطرنشان کردند: برای انجام این مسئولیت 

سنگین، مدیریت متمرکز الزم است.

طرح ۳ مرحله ای چین برای حل بحران روهینگیا 
وزیر خارجه چین در راســتای ارائه راه حلی 
بلند مدت که پایان  بخش آوارگی مسلمانان 
روهینگیا باشــد، طرح ۳ مرحله ای را در این 
زمینه ارائه داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
»وانگ ئی« وزیر خارجه چین که برای حضور 
در نشست وزاری خارجه کشورهای آسیایی- 
اروپایی به میانمار رفته است، پس از دیدار با 
»آنگ سان سوچی« رهبر این کشور، طرحی 
۳ مرحله ای را در راســتای خاتمه بخشیدن 
به بحرانی که گریبان گیر مسلمانان روهینگیا 
شــده اســت، ارائه داد.این مراحل شــامل 
آتش بس، بازگشت پناهجویان به میانمار و در 
نهایت مذاکــره برای یافتن راه حل بلندمدت 
برای خالصی از بحرانی است که از خشونت 
ســازمان یافته دولت میانمار علیه مسلمانان 
این کشور ناشی می شود.وانگ در تشریح این 
مراحل گفت: هدف از مرحله نخست، برقراری 
ثبات و نظم در راستای چشاندن طعم صلح 
به مســلمانان روهینگیا است تا دیگر مجبور 

به فرار نباشند. بعد از برقراری آتش بس، باید 
به مذاکــرات ۲ جانبه روی آورد تا به راه حل 
کارآمدی برســیم و نهایت آنکه باید به دنبال 
راه حلی بلندمدت تر بر مبنای رفع فقر باشیم.

گفتنی اســت چین با توجه به اینکه روابط 
اقتصادی- سیاســی بسیار مســتحکمی با 

میانمــار دارد، تا حد ممکن از محکوم کردن 
دولت نایپیداو اجتناب کرده و ریشــه وقوع 
درگیری های قومی در این کشور را فقر اقلیت 

مسلمان روهینگیا معرفی می کند.
این درحالی است که نهادهای حقوق بشری 
وابســته به سازمان ملل در گزارش های خود 

به خشــونت ســازمان یافته به ویژه تعرض 
علیه زنان روهینگیایــی اذعان کرده و آنچه 
که بر آنها روا می شــود، مصداق تالش برای 

پاکسازی قومی تلقی می کند.
وانگ پیش از میانمار، سفری نیز به بنگالدش 
داشت که به واسطه همجواری با میانمار و 
برخورداری از مذهب اســالم، میزبان اصلی 
٦۰۰ هزار مســلمان روهینگیایی است که 
از ظلــم دولت نایپــداو گریخته اند.گفتنی 
است آنگ سان سوچی با رعایت مالحظات 
سیاســی و علیرغم برخــورداری از جایزه 
صلح نوبل کــه وی را موظف به جانبداری 
از مظلومین می کند، تا جایی که ممکن بود 
از دخالت برای رسیدگی به حال مسلمانان 
روهینگیا اجتناب کرد تا مبادا دل اکثریت 
بودایی میانمار را بشکند- اقدامی که خشم 
جامعــه بین الملــل را برانگیخــت و دیگر 
برندگان جایزه صلح نوبل را به انتقاد از وی 

وا داشت.
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بایدهای توسعه ترانزیت در اقتصاد
*سیده فاطمه مقیمی

در دهه های اخیر رشــد و توســعه اقتصادی 
کشــورها و افزایش تولیــد و تجارت، اهمیت 
بخش ترانزیت را بــه عنوان حلقه اتصال بازار 
مصــرف و تولید بیش از پیش آشــکار کرده 
اســت. ترانزیت یک بخش مهــم و زیر بنایی 
در اقتصاد اســت و از ابعاد مختلف سیاســی، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه اکثر کشورها است. امروزه 
این صنعت یکی از سودآورترین منابع تجاری دنیا محسوب می شود.

درآمد سرشــار حاصل از این صنعت، رقابت کشــورها را در ایجاد 
تسهیالت الزم برای باال بردن سهم خود در این عرصه افزایش داده 
اســت. برخورداری از امنیت و مزیت جغرافیایی یکی از مهمترین 
عواملی اســت که می تواند به خوبی زمینه ساز توسعه این صنعت 
باشد. ایران به لحاظ موقعیت ویژه جغرافیایی از دیرباز نقش مهمی 
در ترانزیت کاال و مســافر داشــته اســت. در جنوب ایران، خلیج 
فارس که کشــورهای عمده تولیدکننده نفت در آن قرار دارند، به 
عنوان گلوگاه انرژی جهان محســوب می شــود. در شمال، دریای 
خزر بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، 
ترکمنســتان و آذربایجان است. این دریا می تواند نقش مهمی در 
تجــارت میان این کشــورها ایفا کند.از غرب و شــرق هم ایران با 
کشورهای عراق، ترکیه، پاکســتان و افغانستان همسایه است که 
فرصت مناســبی برای تجارت را فراهم ســاخته است. در سالهای 
اخیر نیاز کشــورهای آسیای میانه به دسترســی به آبهای آزاد از 
یکسو و فرآیند رشد اقتصادی کشــورهای شرق و جنوب آسیا به 
همراه ناامنی مســیرهای رقیب در روســیه، افغانستان و پاکستان 
از ســوی دیگر باعث شــد تا بار دیگر ایران مورد توجه قرار گیرد. 
قرارگرفتن درمرکزیت جغرافیائی کشورهای عضو سازمان همکاری 
های اقتصادی اکو این فرصت را برای ایران فراهم آورده اســت تا 
ضمن ایفای نقش فعال در برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی بین 
کشورهای عضو اکو، بتواند درچارچوب همکاریها و موافقتنامه های 
مختلف تجــاری، در زمینه ترانزیت کاالهــای صادراتی و وارداتی 
کشورهای عضو نیز به ایفای نقش بپردازد. موقعیت ژئواکونومیکی 
ایران نقطه قوتی است که این کشور را همواره به عنوان یک مسیر 
ترانزیتی کوتاه و مناســب مورد توجه قرار داده است. در واقع ایران 
می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها با یکدیگر و سایر 

مناطق جهان نقش موثری ایفا نماید. 
عوامل متعددی در انتخاب مسیرهای ترانزیتی موثر است از جمله هزینه، 
زمان، مسافت، امنیت، قوانین و مقررات، زیرساختها.توجه به همه عوامل 
تاثیرگذار در ترانزیت، می تواند بر رقابت پذیر شدن این صنعت اثر ویژه 
ای داشته باشد اما وجود مشکالت و موانع متعدد در بخش ترانزیت در 
کشور مانع بهره گیری مناسب از این بخش شده است. در ترانزیت کاال 
از کشــور و میزان کاالی عبوری نشــان دهنده نقش و اهمیت کریدور 
شمال و جنوب در ترانزیت کشور است که می تواند با کامل تر شدن زیر 
ســاخت های الزم، این نقش پررنگتر شود. از طرف دیگر کریدور شرق 
به غرب کشــور به واسطه ضعف زیر ساختها و شبکه حمل و نقل نقش 
کمرنگی در ترانزیت کشــور دارد. بی تردید دارا بودن زیر ساخت های 
مناسب مبادی ورودی و خروجی کاال در افزایش سهم ترانزیت کاال موثر 
است. بنابراین تجهیز همزمان مبادی ورودی و خروجی کاال در شمال - 
جنوب و شرق - غرب کشور که تکمیل کننده کریدور های بین المللی 
است، می تواند جایگاه واقعی ایران در صنعت ترانزیت را تحقق بخشد. 
چنانچه استفاده بهینه از مزیت ترانزیتی کشور صورت گیرد و اصالحات 
الزم انجام شود و فرصت ها به خوبی شناسایی شود، از ابتدای زنجیره تا 

انتهای زنجیره ایجاد اشتغال را در پی خواهد داشت. 
نائب رییس اتاق بازرگانی تهران

 افشاگری اسرائیل درباره روابط محرمانه اش
 با ریاض

وزیر انرژی اسرائیل از برقراری روابط تل آویو با کشورهای عربی اسالمی 
میانه رو از جمله عربستان خبر داد و افزود: این کشورها به اسرائیل در 
مهار کردن ایران و آنچه که آن را گســترش شیعه در منطقه می نامد، 
کمک می کنند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یووال اشتاینیتز، وزیر 
انرژی اســرائیل گفت، اسرائیل از افشای این روابط با کشورهای عربی 
اسالمی خجالت نمی کشــد و این طرف مقابل است که از این مساله 
خجل اســت.وی در ادامه گفت، تمایل این کشورها بر محرمانه ماندن 
این روابط برای اســرائیل محترم است.اشتاینیتز افزود، با وجودی که 
عربســتان نظام دموکراتیک نیســت در ســال های اخیر در مبارزه با 
تروریســم و تحریک علیه آن به میزان زیادی اعتدال نشان داده و در 
کنار اســرائیل علیه گسترش و تجاوز ایران در منطقه فعالیت می کند. 
روابط بسیاری با این کشور داریم اما محرمانه هستند.وزیر اسرائیل ادامه 
داد، تحوالت اوضاع به دنبال استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان 
خطری برای اســرائیل که در حد ناامنی در جبهه شمالی باشد، ایجاد 
نکرده است.وی گفت، تصمیم آغاز عملیات نظامی یا جنگ  پیشدستانه 
به رهبری اســرائیل برمی گردد و هیچ ارتباطی به هر گونه همکاری با 
کشورهای عربی میانه رو ندارد.پیشتر، گادی آیزنکوت، رئیس ستاد کل 
ارتش رژیم صهیونیســتی در نخســتین گفت وگو از طریق رسانه های 
عربستان یعنی سایت ایالف آمادگی تل آویو را برای تبادل اطالعات با 

عربستان و کشورهای میانه رو برای مقابله با ایران ابراز کرد.

واکنش انور قرقاش به نشست ضد ایرانی قاهره

وزیــر مشــاور امارات در امــور خارجه در واکنش به نشســت وزرای 
خارجه عرب علیه ایران مدعی شــد: تصمیــم اتحادیه عرب در رابطه 
با دخالت های ایران تاریخی اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، انور 
قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه در صفحه توئیتر خود مدعی 
شد: تصمیم اتحادیه عرب در رابطه با دخالت های ایران تاریخی است و 
پیام روشنی در رابطه با فعالیت مشترک کشورهای عربی را می رساند.

وی همچنین نوشــت: ما وارد صفحه جدید و درخشان تری شدیم که 
نشــانه های آن نمایان شده است و مرحله بهتری را ایجاد خواهد کرد.

در پی حمله موشــکی انصاراهلل یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد 
ریاض مقامات ســعودی ایران را به دست داشتن در این حمله متهم 
کرده و پس از آن از وزرای خارجه تمام کشورهای عربی دعوت کردند 
تا نشســتی به منظور مقابله با دخالت های ایران در مقر اتحادیه عرب 
برگزار کنند که این نشست یکشــنبه در مقر اتحادیه عربی در قاهره 
برگزار شــد و عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، خالد بن احمد آل 
خلیفــه وزیر خارجه بحرین و احمد ابوالغیــظ، دبیرکل اتحادیه عرب 
ادعاهای بی اساسی علیه ایران مطرح کردند.این ادعاها در حالی مطرح 
می شــود که مقامات کشورمان همواره خواستار صلح، ثبات و امنیت 
در منطقه بوده اند و جمهوری اســالمی ایران برای ریشــه کن کردن 

تروریسم در جهان تالش های فراوانی کرده است.

تهران میزبان گفت وگوهای عالیرتبه 
سیاسی ایران و اتحادیه اروپا  

ســومین دور گفت وگوهای مشترک عالیرتبه 
سیاســی ایران و اتحادیه اروپا دیروز در تهران 

برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سومین دور 
مذاکرات مشــترک عالیرتبه سیاســی ایران و 
اتحادیــه اروپــا در دفتر مطالعات سیاســی و 
بین المللــی وزارت خارجه به مدیریت ســید 
عبــاس عراقچی معاون حقوقــی و بین الملل 
وزیرامورخارجه و هلگا اشــمید معاون مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.
طبــق برنامه ریــزی انجام شــده در روزهای 
سه شنبه و چهارشــنبه نیز این گفت وگوها با 
موضوع »همکاری های هسته ای؛ پیشرفت ها 
و چشــم اندازها« با حضور هلگا اشمید معاون 
فدریکا موگرینی مســوول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپــا، عباس عراقچی معــاون وزیر 
امور خارجه و بهروز کمالوندی معاون صالحی 
و سخنگوی ســازمان انرژی اتمی در اصفهان 
ادامه خواهد یافت.براساس این گزارش تاکنون 
دو دور از این گفت وگوها در تهران و بروکسل 
به ریاســت مجید تخت روانچی و هلگا اشمید 
برگزار شده است و با توجه به انتصاب روانچی 
به عنوان معاون سیاســی دفتر رییس جمهور، 
در این دور از مذاکرات ریاســت هیات ایرانی 
بر عهده سید عباس عراقچی خواهد بود.طبق 
اعالم سایت اتحادیه اروپا، در این نشست عالوه 
بر هلگا اشــمید، اســتاوروس المبرینیدیس 
نماینــده ویژه حقوق بشــر اتحادیــه اروپا و 
همچنین واحدهایی از کمیسیون اروپا از جمله 
استفانو مانسرویسی مدیر کل توسعه همکاری 
 Dominique« ریســتوری  دومینیــک  و 
Ristori« مدیرکل انرژی کمیسیون اروپا نیز 

حضور دارند.

 حیات بسیج در حرکت
استمرار و تحول است

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین گفت: ما 
اعتالی بســیج را در خدمت رسانی به مردم می 
دانیم.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســردار 
غالمحســین غیب پرور رئیس ســازمان بســیج 
مستضعفین در حرم امام خمینی)ره( با اشاره به 
اینکه بسیجیان همانند سابق پا در رکاب والیت 
هستند اظهار داشــت: ما رهرو مسیری هستیم 
کــه امام خمینی)ره( ترســیم کــرد.وی با بیان 
اینکه روز اول ماه ربیع االول، آغاز هجرت پیامبر 
اعظم است افزود: بین حرکت امام خمینی)ره( و 
حرکت پیامبر اکرم)ص( مشــترکاتی وجود دارد 
و تأســی به شیوه پیامبر اســالم)ص( در انقالب 
اسالمی افتخار ما و امام)ره( است.رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین گفت: حیات اسالم در حرکت 
پیامبر)ص( بود و اگر رســول خدا مانند امروزی 
هجرت را آغاز نمی کردند معلوم نبود که از اسالم 
حیاتی باقی می ماند یا خیر و اگر امام)ره( حرکت 
نمی کردند و ســیر تحول آفریــن انقالب را آغاز 
نمی کردند، از نهضت تحول آفرین انقالب و تداوم 

و پیروزی آن خبری نبود.
غیب پرور با بیان اینکه امام به ما آموخت حیات، 
نشــاط و تعالی انقالب در حرکت و تحول است 
ادامه داد: بسیج زمانی می تواند به حرکت نقش 
آفرین خــود ادامه دهد که معتقــد به تحول و 
حرکت در مســیر تعالی انقالب اسالمی باشد و 
انقالب اسالمی تا زمانی که تفکر بسیجی در آن 
وجود داشته باشــد راه رشد را طی خواهد کرد.

وی با اشــاره به اینکه بسیج دارای شاخصه های 
مختلفی است عنوان کرد: اولین شاخصه بسیج پا 
در رکاب والیت بودن است، اگر والیتمداری را از 
بسیج بگیرید هیچ چیزی برای آن نمی ماند.رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: بسیجی 
اهل درک، فهم و بصیرت عمیق است، شرایط را 
به خوبی می فهمد و به اقتضای شرایط در دفاع از 
آرمان های انقالب اسالمی قیام می کند. غیب پرور 
با بیان اینکه دشمن شناســی و دشمن ستیزی از 
دیگر مشخصات بسیج است افزود: بسیجی خادم 
مردم اســت و اینکه ما شعار محوری بسیج را در 
سال ٩٦ " بسیج، مظهر مردم ساالری دینی" قرار 
دادیم بر همین اساس است اما باید توجه داشت 
که این یک شعار نیست و امروز ما در صحنه عمل 
هم می بینیم که بســیجیان بدون اینکه به آن ها 
دستوری ابالغ شــود به صورت خودجوش برای 
کمک رسانی به مردم زلزله زده کرمانشاه از همان 
ساعات اول در صحنه حاضر شده اند.وی با اشاره 
به اینکه افتخار بسیج خدمت به مردم است گفت: 
ما اعتالی بســیج را در خدمت رســانی به مردم 
می دانیم. بســیجی باید بدانــد در دوران غیبت 
باید خــود و جامعه را برای آمدن امام زمان)عج( 
آماده کند زیرا قرار اســت برای حکومت جهانی 
عدالت گســتر آماده شــود.رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین با بیان اینکه دشمنان نمی خواهند 
نامی از اســالم باشد و از روز اول پیروزی انقالب 
به دنبال توطئه علیه انقالب اسالمی ایران بودند 
اظهار داشت: ملت ما آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
حکومت های ظالم منطقه را به خوبی می شناسد 
و فریب نمی خورد چرا که ما نه گفتن به دشمن 
و نهراســیدن از دشــمن را از امام)ره( و رهبری 
معظــم انقالب آموخته ایم. غیب پــرور در پایان 
گفت: حیات بســیج در حرکت، استمرار و تحول 
است و ما بنا داریم تا این کار را عملی کنیم؛ هر 
چند این اقدام کار آســانی نیست اما راهی است 

که نمی توانیم از آن چشم پوشی کنیم.

یادداشتخبر

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به فرامین مقام 
معظم رهبری در زمینه کاهش آسیب های 
اجتماعی و پــی گیری های معظم له، اقدام 
تحولــی و جهادی پیرامون ایــن موضوع را 
مهمترین خواســته و دســتور رهبر معظم 
انقالب در این عرصه برشــمرد و اظهار کرد: 
گرچه دســتگاه قضایی برای مقابله با آسیب 
هــای اجتماعی اقدامات بســیار مناســبی 
انجام داده اســت اما همه دستگاهها باید به 
وظایف خود به درســتی و جهاد گونه عمل 
کنند تا شاهد کاهش محسوس آسیب های 

اجتماعی باشیم.
به گزارش زمــان به نقــل ازاداره کل روابط 
عمومی قوه قضاییه، ، آیت اهلل آملی الریجانی 
به حادثه زلزله در غرب کشــور اشــاره کرد و 
گفت: یکی از دغدغه های بزرگ امروز کشور، 
رسیدگی به حادثه دیدگان زلزله غم بار غرب 
کشور است.آملی الریجانی در ادامه با اشاره به 
وضعیت تکان دهنده مردم مظلوم یمن تصریح 
کرد: ســرزمین یمن نزدیک به سه سال است 
که تحت اشــغال و بمباران نیروهای نظامی 
عربستان قرار دارد. این بمبارانها موجب وارد 
آمدن آسیب ها و خســارتهای فراوان به این 
کشور شــده و کشــتارهای بی رحمانه ملت 
مظلوم یمن، مصــداق بارز »جنایات جنگی« 
اســت. از ســوی دیگر به دلیل محاصره این 
کشور، به اذعان نهادهای بین المللی و سازمان 
ملل قحطی بی ســابقه ای در این ســرزمین 
پدید آمده است و حسب برخی گزارشها روزانه 
۱۰۰ کودک براثر کمبود غذا و دارو می میرند 
که این وضعیت، فاجعه ای انســانی و جنایت 
علیه بشــریت است.رئیس قوه قضاییه با بیان 

اینکه سازمان های مدعی حقوق بشر در برابر 
چنین جنایاتی سکوت کرده اند، خاطرنشان 
کرد: ســازمانهای بین المللی نهایتاً به صدور 
یــک بیانیــه اکتفا می کنند و نــه تنها هیچ 
حمایتی از مردم ندارند بلکه چتر حمایتشان 
همواره بر سر ظالمان و سلطه گران گسترده 
اســت. از طرفی کشــورهای غربی از جمله 
آمریکا به شــدت از جنایات علیه مردم یمن 
حمایت می کنند چنانکه فروش ســالح های 
بیشمار به عربستان، گواهی بر صحنه گردانی 
این حوادث توسط آمریکاست.آملی الریجانی 
از دولت خواست که با استفاده از همه ظرفیت 
هــا و فرصت های بین المللــی که در اختیار 
دارد، ندای مظلومیت مردم ســتمدیده یمن 
را به گوش جهانیان برساند تا بلکه گشایشی 
فــوری در وضعیت این ملــت پدید آید.آملی 

الریجانــی، بخــش عمده ای از پیــروزی ها 
را مرهــون بهره گیری از مــدل موفقی نظیر 
بسیج مستضعفین دانست و خاطرنشان کرد: 
ورود مــردم و حضور در صحنه های گوناگون 
همــواره موجب توفیق بــوده و در این زمینه 
بسیج مستضعفین که به دستور حضرت امام 
خمینی )ره( در پنجم آذرماه سال ۵8 تشکیل 
شد، مدل موفقی اســت که حشدالشعبی در 
عراق نیز برگرفته از همین الگوست و توانست 
شــر داعش را از ســر کشــور عراق کم کند. 
خوشــبختانه در ســوریه نیز با تالش مردم و 
ارتش همین اتفاق افتاد و با وحدت، همدلی و 
تدبیر مردم، نقشه های دشمنان نقش بر آب 
شد. البته آمریکا و اذناب منطقه ای آن دائماً 
در حال توطئه چینی هستند چنانکه چندی 
قبل موضوع استقالل کردستان عراق را مطرح 

کردند و در حال حاضر نیز برنامه ریزی هایی 
برای لبنان دارند لذا مردم منطقه باید هوشیار 
باشند و فراموش نکنند که حضور در صحنه، 
استقامت و اســتقالل طلبی، رمز پیروزی بر 
دشمنان اســت.رئیس قوه قضاییه، عربستان 
را امروز »محور شــرارت« در منطقه خواند و 
بر لزوم ایســتادگی در برابر نقشه های شوم و 
فســاد انگیز آمریکا و اذناب منطقه ای آن با 
همدلی و وحدت هرچه بیشــتر مردم منطقه 
تأکید کرد.آملــی الریجانی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشاره به مقوله آسیب های 
اجتماعی و پیگیری های مقام معظم رهبری 
برای کاهش این آسیب ها تصریح کرد: آسیب 
هــای اجتماعی، محصول شــبکه ای در هم 
تنیده از مشــکالت است که از مهمترین این 
آســیب ها می توان به اعتیاد، طالق و مفاسد 
اخالقی اشاره کرد. همه این آسیب ها ناشی از 
علل مختلفی هستند و دستگاه های گوناگون 
در این زمینه مسئولیت های خطیری برعهده 

دارند.
رئیس قوه قضاییه بــا تأکید بر اینکه نباید با 
دست خود، افراد را به سمت گسترش مفاسد 
ســوق دهیم، تصریح کرد: برخورد با مفاسد 
باید هم وجهه مقابله ای داشــته باشد و هم 
وجهــه اصالحی. امیدواریم در بحث آســیب 
های اجتماعی کــه مقوله ای عمیق به لحاظ 
تحقیقی و اجرایی است، در چارچوب منویات 
مقام معظم رهبری پیش برویم زیرا مهمترین 
خواسته و دستور ایشان در زمینه آسیب های 
اجتماعــی، انجام یــک کار تحولی و جهادی 
است که باید همه با همکاری یکدیگر در این 

مسیر گام برداریم.

رئیسقوهقضاییه:عربستان،محورشرارتدرمنطقهاست

آسیب های اجتماعی محصول شبکه ای درهم تنیده از مشکالت

ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت: راه 
حل مشــکالت منطقه که بخش عمده آن 
نتیجه سیاست های عقیم عربستان است، 
صدور بیانیه نیســت بلکه راه حل، دســت 
برداشــتن از دنباله روی از سیاســت های 

رژیم صهیونیستی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی 
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
بیانیه پایانی نشســت اتحادیه عرب اظهار 
داشــت: اینک که عربستان ســعودی در 
اجرای سیاســت های رژیم صهیونیســتی 
برای تشــدید اختالفات درون منطقه ای و 
انحــراف ملت ها و دولت های اســالمی از 
ادامه اشغال فلسطین بعنوان مسئله اصلی 
امت اســالمی، با اعمال فشــار و جوسازی 
های گســترده سیاســی و تبلیغاتی موفق 
شــده بیانیه ای سراســر دروغ و تحریف 
به نام وزرای خارجــه اتحادیه عرب صادر 
کند، جمهوری اسالمی ایران از دولتمردان 
عربســتان ســعودی دعوت می کند برای 
نتیجــه بخش بودن این گونه بیانیه ها، هر 
چه سریعتر به تهاجم وحشیانه بر علیه هم 
نوعــان عرب خود در یمــن پایان دهند تا 

کودکان و زنان و غیر نظامیان یمن اینگونه 
طعمه آتش کینه توزی آنها واقع نشوند. وی 
افزود: ایران همچنین از عربستان سعودی 
می خواهد به سیاســت مبتنی بر فشار بر 
برادران عرب خــود در لبنان و قطر و کل 
منطقه خاتمه دهد و با پایان دادن به لشکر 
کشی در بحرین اجازه دهد مردم این کشور 
با یکدیگر گفتگو کننــد و به یک راه حل 
مسالمت آمیز برای حل بحران جاری دست 
یابند.قاســمی اضافه کرد: سیاســت ثابت 
جمهوری اســالمی ایران بر اســاس روابط 
خوب با کشــورهای منطقه تنظیم شده و 
تالش های گســترده در زمینه رویارویی با 
تروریسم و کمک به حل بحران ها و اعاده 
صلح و ثبات به منطقه از طریق مشــارکت 
فعال در شکل گیری و تداوم روند آستانه و 
ارائه طــرح هایی چون طرح چهار ماده ای 
صلــح یمن و ابتکار گفتگوی منطقه ای در 
همین چارچوب و با حفظ هدف گیری فوق 
انجام شده است، اما متاسفانه این تالشها با 
سیاست معکوس مبتنی بر تشدید اختالفات 
و درگیری ها و کارشکنی عربستان سعودی 
مواجه شــده  و نتیجه بخشی کامل آن به 
تاخیر افتاده اســت.وی تاکید کرد: راه حل 
مشکالت جاری در منطقه که بخش عمده 
آن نتیجه سیاســت های عقیم عربســتان 
سعودی اســت، صدور اینگونه بیانیه های 
فاقد ارزش نیســت بلکه راه حل، دســت 
برداشــتن از دنباله روی از سیاســت های 
رژیم صهیونیستی و پایان دادن به زورگویی 
و تغذیه تروریسم و پذیرش خواست ملتها 
و دولتهای منطقه برای نیل به اســتقالل، 
آزادی، رشــد،  پیشرفت و زندگی همراه با 

کرامت و عزت است.

مشکالت منطقه؛ نتیجه سیاست های 
عقیم عربستان سعودی

رئیــس مرکز آمار ایــران گفت: در آمار 
تابستان امســال ٦۲ میلیون و ٩8۰نفر 
به دنبال اشتغال بودند که جمعیت فعال 
اقتصادی کشــور را تشکیل می دهند و 
از این تعــداد ۳میلیون و ۵٦۱ هزار نفر 
یعنی ۱۱.8 مطلقا هیچ کاری پیدا نکرده 

که نرخ بیکاری را تشکیل می دهند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، امید 
علی پارســا گفت: مرکز آمــار ایران در 
شــرایط فعلی در حال تدویــن برنامه 
ملی آمار کشــور اســت تا وضعیت آمار 
کشور در پنج سال آینده مشخص شود.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه 
امیدواریم تــا پایان آذرماه این برنامه به 
تصویب شــورای عالی آمار برسد، اظهار 
کرد: در چشــم انداز ایــن برنامه، نظام 
آمار ایران تبدیل بــه نظامی یکپارچه، 
پاسخگو، مورد اعتماد مردم و متخصصان 
و تامین کننده آمارهای رسمی با کیفیت 
و پیشرو می شود.پارســا با بیان آخرین 
آمار تورم در کشور بیان کرد: در مهرماه 
امســال نرخ تورم 8.۲ درصد بوده است.

وی بــا تبییــن اینکه تورم بــه معنای 
متوســط افزایش  قیمت ها است، ادامه 
داد: نرخ تورم کشور در مناطق شهری 8 
درصد و در مناطق روستایی ٩.۱ درصد 
است. پارسا گفت: اشتغال انواع مختلف 
و تنــوع زیادی دارد و از این جهت برای 
رســیدن به آمار اشتغال باید معیاری را 
انتخاب کرد که انواع اشتغال)خصوصی، 
دولتــی، تمــام وقت، پاره وقــت( را در 
برگیرد، اما اینکه این اشــتغال معیشت 
مــردم را تامین می کنــد بحث دیگری 
اســت. وی اظهار کرد: در آمار تابستان 

امســال ٦۲ میلیون و ٩8۰نفر به دنبال 
اشتغال بودند که جمعیت فعال اقتصادی 
کشور را تشکیل می دهند و از این تعداد 
سه میلیون و ۱ ۵٦ هزار نفر یعنی ۱۱.8 
مطلقــا هیچ کاری پیــدا نکرده که نرخ 

بیکاری را تشکیل می دهند.
رئیس مرکــز آمار ایران گفــت: تعداد 
جوانان بیکار ۴۲ تا ۵۱ ساله حدود  ۳۵8 
هزار نفر است که ۲۷.۲ درصد را تشکیل 
می دهد که این آمار درباره جوانان ۲٩ تا 
۵۱  سال ۲۴.۴ درصد است. پارسا اظهار 
کرد: تعداد شاغالن در کشور ۲۳میلیون 
و 8۰۰ هزار نفر اســت که از این تعداد 
۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفر در بخش 
کشــاورزی، ۷ میلیون و 8۰۴ هزار نفر 
در بخش صنعــت و ۱۱ میلیون و ۷٩8 
هزار در بخش خدمات فعال بوده اند.وی 
بیان کرد: البته ٩.۲ درصد از شــاغالن 
اشتغال ناقص دارند، یعنی میزان ساعت 
کاری شان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته 
بوده است. وی یادآور شد: همچنین در 
بهار ۱۳٩٦ نرخ بیکاری در کشور ٦.۱۲ 
درصد و در خراســان جنوبی ۱۱.۵ بوده 

است.

 نرخ بیکاری در ایران
 به ۱۱.۸ درصد رسیده است

نشنال اینترست؛

موشکشلیکشدهبه
ریاضکرهایبودنهایرانی

یک رسانه غربی با اشاره به هجمه کشورهای عربی علیه ایران 
به واسطه حمله موشکی انصاراهلل یمن به ریاض، عنوان داشت 
که برخالف ادعای مقامات عربســتان، این موشــک ها متعلق 
به کره شمالی هســتند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، نشنال 
اینترســت در گزارش خود می نویسد: در تاریخ چهارم نوامبر 
۲۰۱۷، عربستان سعودی اعالم کرد که سیستم دفاع موشکی 
پاتریوت این کشــور  توانست یک موشک بالستیک را پیش از 
برخورد به فرودگاه ملک خالد ریاض در آسمان هدف گرفته و 
آن را منهدم کند.عربستان می گوید این موشک توسط انصاراهلل 
یمن، به سمت ریاض شلیک شده بود. مقامات عربستان از ایران 
به دلیل حمایت از حوثی های یمن خشمگین هستند و تهران را 
بانی »افزایش تنش در منطقه« و پرتاب موشک توسط حوثی ها 
می دانند.نشــریه نشنال اینترست در این گزارش، منبع تامین 
موشــک های بالســتیک حوثی های یمن را نه ایران بلکه کره 
شــمالی می داند و می افزاید که پیونگ یانگ فناوری این نوع 

موشک ها را به نوبه خود از مصر به دست آورده است.
نشــنال اینترســت در توضیح این مطلب می نویســد: با آغاز 

درگیری ها در یمن از ســال ۲۰۱۵، دهها موشک شلیک شده 
از یمن توسط سیستم موشکی عربستان منهدم شده است اما 
با این وجود برخورد سه موشــک حوثی ها به مراکز نیروهای 
ائتالف به رهبری عربســتان در داخل خاک یمن ۳۰۰ کشته 
برجای گذاشت.از ســال ۱٩۵۰ تا اوایل ۱٩۷۰ اتحاد جماهیر 
شوروی یکی از حامیان اصلی مصر و سوریه در جنگ با اسرائیل 
بود، جنگی که به رهبران شوروی اجازه می داد تا قابلیت های 
فناوری نظامی خود را نسبت به جنگ افزارهای غربی در تملک 
تل آویو بسنجند.شــوروی 8 موشک بالستیک کوتاه برد آر-۱۷ 
را که بعدها توسط ناتو به موشک اسکاد مشهور شد، اولین بار 
۲۲ اکتبر ۱٩۷۳ و در جنگ موسوم به »یوم کیپور« بین سوریه 
و مصر در یک ســو و اسرائیل در ســوی دیگر، استفاده کرد.

موفقیت های نسبی این موشــک در برخورد با هدف تا حدی 
اسرائیل را از حمالت بیشتر به مصر بازداشت اما در نهایت مصر 
در این جنگ شکســت خورد. همین شکست در دوران جنگ 
ســرد قاهره را به سمت اردوگاه غرب سوق داد.در نهایت قاهره 
تهیه موشــک های آر-۱۷ از شوروی را متوقف کرد و دو فروند 
موشــک بالستیک کوتاه برد اســکاد تحت تملک خود را برای 
توسعه فناوری و تولید به کره شمالی فرستاد. دستیابی به این 
موشکها برای کره شمالی یک پیشرفت تکنولوژیکی محسوب 
می شد و علیرغم دوستی شوروی با کره شمالی، اتحاد جماهیر 
شوروی از ایده انتقال موشک ها به پیونگ یانگ خرسند نبود.

مهندســان کره شمالی پس از ۵ ســال مهندسی معکوس به 
فناوری موشک آر-۱۷-ای دست یافته و موفق به ساخت اولین 

موشک بالســتیک »هوآسانگ ۵« شدند. ضعف در دقت هدف 
گیری از معایب این موشــکهای کوتاه برد اســت اما همچنان 
قابلیت ارعــاب در جنگهای تســلیحاتی و درگیریهایی مانند 
درگیری یمن را دارند.کره شمالی فناوری ساخت این موشکها 
را در اختیار ایران نیز قرار داد که نتیجه آن ســاخت موشــک 

کوتاه برد »شهاب ۱« بود.
به گزارش نشریه نشنال اینترست، زرادخانه های کره شمالی 
تعداد ٦۰۰ تا ۱۰۰۰ موشــک هوآســانگ تولیــد کردند که 
بیش از یک ســوم آن از خاورمیانه و کشورهایی مانند لیبی 
و سوریه سر درآورد.یمن جنوبی نیز که پیش از اتحاد با یمن 
شمالی، تسلیحات موشکی خود را از شوروی تامین می کرد، 
با اتحاد با یمن شــمالی در ســال ۱٩٩۰ و همبستگی دولت 
جدیــد با اردوگاه غرب مجبور شــد تا به دنبال منبع دیگری 
برای افزایش توان موشکی خود باشد.در سال ۲۰۰۲ نیروهای 
دریایی اسپانیا با توقیف یک کشتی کره شمالی، محموله ای 
شامل ۱۵ موشک بالســتیک هوآسانگ- ۵ را به مقصد یمن 
کشــف کردند. برآورد می شــود که عالوه بر این، دولت یمن 
توانســت ۴۵ موشک دیگر از جمله موشــک هوآسانگ-٦ را 
خریداری کند.در درگیری سالهای اخیر میان یمن و نیروهای 
ائتالف به رهبری عربستان سعودی، حوثی ها اعالم کرده اند 
که از موشــک بومی شده »بورکان-۱ و ۲« استفاده کرده اند. 
به نوشته نشنال اینترســت به نظر می رسد که این موشکها 
نوع پیشرفته و اصالح شده موشکهای اسکاد هستند که وارد 

خاک یمن شده اند.
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تا به حال به رفتن در آخر دنیا  فکر کرده اید؟ ایستادن در 
آخرین نقطه کره زمین! این نقطه در تمام قاره ها وجود دارد 

و من امروز در یکي از آن ها حضور داشتم.
جنوبي  آفریقاي  هاي  شگفتي  از  دیگر  یکي  آگوالس  کیپ 
ترین  خطرناک  از  یکي  تاریخي  لحاظ  از  که  جایي  است؛ 
قاره  نقطه  ترین  جنوبي  است،  دریانوردان  براي  ها  دماغه 
آفریقا، جایي که خشکي تمام مي شود و اقیانوس آغاز مي 
یکي  به  نیاز  که  است  نقطه  این  از  بعد  نهایت.  بي  تا  شود 
دیگر  که  جایي  هواپیما  یا  کشتي  دارید؛  بشر  اختراعات  از 
به  ورود  بدو  در  کنند.  کمک  شما  به  توانند  نمي  پاهایتان 
است  پُر  که  ساحلي  ندارد.  وجود  خاصي  چیز  هیچ  منطقه 
کنار ساحل  در  که  و صیاداني  گیري  ماهي  هاي  از کشتي 
هستند. ساحلي با شن هاي سفید و آبي به رنگي که همیشه 
از دریا تصور دارید آبِي آبي و کاکایي هایي که در کنار ساحل 

پرسه مي زنند تا شاید سهمي از طعمه صیادان داشته باشند 
.  بعد از استراحت کوتاه در کنار ساحل به راه ادامه دادم با 
تا به فانوس دریایي  اتومبیل حدود ۱۰ دقیقه شاید کم تر 
رسیدم. به دلیل دور بودن منطقه از شهرهاي نزدیک معموال 
باعث شد  به آخر دنیا  منطقه خلوت است. هیجان رسیدن 
باال رفتن از پله هاي فانوس دریایي را فراموش کنم. به راهم 
ادامه دادم تا به نقطه مورد نظر رسیدم همه چیز با گفتن 
این جمله شروع شد: »من در آخر دنیا هستم!« حسي خاص 
و غیر قابل وصف، روي آخرین صخره نشستم و به دوردست 
ها نگاه کردم. جایي که دور دست معناي واقعي دارد و در 
یکي  محل  شود.  مي  تمام  دنیا  خشکي  شما  نگاه  فراسوي 
شدن اقیانوس اطلس و اقیانوس هند. در خیلي از داستان ها 
و فیلم ها، ماجراجوها براي کشف آخر دنیا سفر مي کردند 
و ناکام مي ماندند، ولي امروز این مهم براي من به واقعیت 

تبدیل شد.  یکي از کارهاي ماندگار در سفر ثبت لحظه ها 
مي  صدا  با  تنها  خاص  هاي  لحظه  در  صداست،  رکورد  با 
را  بیان کنید، دکمه رکورد صدا  را  توانید احساس خودتان 
به  کردن  فکر  بدون  کردم  صحبت  به  شروع  و  دادم  فشار 
به  خود  کلمات  باشد  میان  در  احساس  پاي  وقتي  کلمات، 
خود در ذهن شما مرتب مي شوند. این کاري ست که من 
در تمام سفرهایم انجام مي دهم و هر وقت مي خواهم به 
لحظه اي خاص برگردم به صداي ضبط شده خودم گوش 
مي دهم. حاال یکي دیگر از آرزوهایم برآورده شده بود و باید 
به آرزوهاي پیش رو فکر مي کردم. با نگاهي معنا دار ساحل 
وقتي  گفت  مي  که  نگاهي  کردم  ترک  بعدي  مقصد  به  را 
تصمیم به سفر بگیرید خیلي از ناممکن ها ممکن مي شود.
Www.Mehdi-Abdi.Blog.ir

کیپ آگوالس؛ سفر به آخر دنیا
* مهدی عبدی

دوباره  سلمان،  بن   مخالف  شاهزادگان  علیه  بر  کودتا  این 
آگاه  منابع  کند؛  پر  را  سعود  آل  حکومت  خزانه  می تواند 
شاهزادگان،  شده  مصادره  دارایی های  ارزش  که  معتقدند 

8۰۰ میلیارد دالر است.
دنباله دار  بازداشت های  مشرق،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فساد  با  »مبارزه  نام  به  که  عربستان  اخیر  روز  چندین 
مهم ترین  از  یکی  به  تبدیل  است،   جریان  در  اقتصادی« 
نکته مهم  بین المللی شده است.  موضوعات روز رسانه های 
نه  که  متوجه شده  عربستان  پادشاه  خانواده  که  اینجاست 
تنها با این بازداشت ها می تواند صدای رقبای داخلی را خفه 
کند که می تواند کسری ذخیره خارجی این کشور که طی ۳ 
سال گذشته تا بیش از ۲۵۰ میلیارد دالر افزایش پیدا کرده 
را تا حد قابل قبولی جبران کند. مصادره اموال شاهزادگان 
شکاف های  از  بسیاری  می تواند  سعودی،  ثروتمند  بسیار 
کند.پایگاه  ترمیم  را  عربستان  اخیر  سال  چند  اقتصادی 
در  خود  تحلیل  جدیدترین  در  ریسرچ«  »گلوبال  تحلیلی 
مورد بازداشت های اخیر عربستان نوشت: از همان آغاز راه 
بازداشت شاهزادگان سعودی به دستور »محمد بن سلمان« 
ولی عهد عربستان که در واقع یک ضد کودتا )شما بخوانید 
چیزی  یک  بود،  مخالفان اش  پرنفوذترین  علیه  بر  کودتا( 
سریع  روش  با  قدرت  »قبضه  داشت:  وجود  میان  این  در 
تعجب  موجب  که  چیزی  قضیه،  آنسوی  در  اما  ساده«.  و 
مفسران و تحلیلگران دنیای سیاست شد این بود که چرا بن 
سلمان به سراغ چنین گستاخی بی پروایانه ای رفت؟ و این 
سوال مطرح شد که »این قمار عظیم به چه قیمت؟«. شاید 
بوده اند  علیه خود  نگران کودتا  ولی عهدش  و  ملک سلمان 

اما بازداشت مقربین آل سعود که از قضا بسیار هم در میان 
اعضای این خاندان محبوب هستند، دقیقا خصومت را علیه 
خانواده سلمان افزایش می دهد و می تواند پایه های سلطنت 

آنها را بلرزاند.
ارزش  که  می شود  مشخص  وقتی  سلمان  بن  اقدام  علت 
بازداشت شدگان -و  از  الیگارشی فقط ۴ تن  خالص دارایی 

رقم  بنگریم:  را  طالل«-  بن  »ولید  شاهزاده  آنها  راس  در 
سرسام آور ۳۳ میلیارد دالر.

کرد  اعالم  رویترز  خبرگزاری  منابع  از  یکی  بعد،  روز  یک 
بانکی ۱۲۰۰  ادامه قدرت نمایی بن  سلمان، حساب  که در 
مهم  نکته  اما  است.  شده  مسدود  سعودی  مقامات  از  نفر 
نه  که  شد  متوجه  عربستان  پادشاه  خانواده  که  اینجاست 
تنها با این بازداشت ها می تواند صدای رقبای داخلی را خفه 
کند که می تواند کسری ذخیره خارجی این کشور که طی 
پیدا  افزایش  از ۲۵۰ میلیارد دالر  تا بیش  ۳ سال گذشته 
کرده را تا حد قابل قبولی جبران کند.این پایگاه در ادامه 
آورد: وال استریت ژورنال در مطلب اخیر خود، بازداشت های 
اخیر عربستان را یک »طرح اخاذی از شاهزادگان ثروتمند« 
افت  بودجه،  کاهش  چون  مشکالتی  با  عربستان،  می داند. 
فروش نفت، و کمبود ذخایر مواجه شده و برنامه این است 
بازداشت  تمامی  دارایی  و  اموال  مجموع  مصادره  با  که 
شدگان که ده ها نفر هستند )به ارزش 8۰۰ میلیارد دالر(، 
اخیرا  عربستان  مرکزی  بانک  کنند.  جبران  را  کسری ها 
اعالم کرد که به علت شکایت دادستان کل عربستان علیه 
مظنونین، حساب بانکی آنها را مسدود کرده است. ظاهرا، 
خارجی  دارایی های  کردن«  »ملی  دنبال  به  سلمان  بن 
استریت ژورنال،  ادعای وال  به  و  بوده  شاهزادگان سعودی 

ارزش حساب های بلوکه شده، دست کم دو برابر نرخ کمبود 
ذخایر خارجی حکومت عربستان است. تحلیلگران معتقدند 
که غصب دارایی شاهزاده ها از سوی ولی عهد، موجب بروز 
درگیری هایی در داخل خاندان سعودی در آینده نه چندان 
دور خواهد شد. »ماجد القصبی« -وزیر بازرگانی عربستان- 
اخیرا به بخش خصوصی اطمینان داده که تجارت های نرمال 
و سالم، از گزند بازداشت ها در امان خواهند بود. همچنین 
بانک مرکزی عربستان به فعاالن بخش خصوصی اطمینان 
کردن  مسدود  به   ،)!( فساد  علیه  تحقیقات  روند  که  داده 
از  بنگاه ها  و  شرکت ها  و  انجامیده  شخصی  حساب های 
در هر  امان اند.  در  اخیر حکومت سعودی  اقدامات  تیررس 
حال، انتظار می رود که فهرست بازداشتی ها در روزهای آتی 
این  طی  که  کرده  اعالم  عربستان  حکومت  شود.  وسیع تر 
اقتصادی  از سه سال پیش فساد  بیشتری که  افراد  روزها، 
از  بازداشت شده اند و همچنین بسیاری  را شروع کرده اند، 
شاهزادگان و وابسته گان آنها، ممنوع الخروج شده و حتی نام 
بازداشت شدگان اعالم نگردیده است. گلوبال ریسرچ افزود: 
اقدام بن سلمان مبنی بر پر کردن خالء اقتصادی و بازگشت 
سرمایه با توسل بر مصادره اموال شاهزاده ها و خالی کردن 
جیب آنها، در بحبوحه ای که سرمایه گذاران خارجی با توجه 
بدبین   با عربستان  به همکاری  او،  اخیر  به رویکرد و رفتار 
است.  مضحک  و  خنده دار  چیز  همه  از  بیشتر  می شوند، 
واکنش بازار هم به حرکت بن سلمان قابل توجه است: بازاِر 
در حال حاضر گیج و پریشان نمی داند که قرار است در قبال 
تزریق 8۰۰ میلیارد دالری ناگهانی پول های مصادره شده به 

یک اقتصاد درگیر، چه واکنشی داشته باشد.

بازداشت  شاهزادگان سعودی: قبضه قدرت یا »ثروت«؟

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان ۱-شهرام نیک جو فرزند 
امیر  امیر احتشامی فرزند حسن ۴- داود  محمود ۲- محمود نیک جو ۳- حسن 

احتشامی فرزند حسن 
خواهان : آقای نریمان کاکاویسی با وکالت آقای منوچهر شیر پور 

امیر  حسین   -۲ احتشامی  امیر  داوود   -۱ آقایان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
نیک جو  فرزند محمود ۴- محمود  نیک جو  فرزندان حسن ۳- شهرام  احتشامی 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  تنظیم سند مطرح که  به خواسته 
داالهو  ( شهرستان  ) حقوقی  دادگاه عمومی  اول  ٩٦۰٩٩88۳٩۰۳۰۰۰۴۳ شعبه 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳٩٦،۱۰،۰۴ ساعت ۰۰ : ۱۱ تعیین که حسب دستور 
المکان  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع 
بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی 
دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک  خواندگان ظرف  تا  گردد  می 
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.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان د االهو – احمدی منش

 آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مراد امیری طی درخواست وارده شماره ۱۲۱۲- ٩٦،8،8 منظم به یک برگ استشهاد 
محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۳۳-سرپل ذهاب رسیده مدعی است که سند 
مالکیت شش دانگ پالک ٦٩8 فرعی از ۳۰ اصلی واقع در بخش پنج قریه ریجاب که ذیل 
ثبت شماره ۴۱۴۳ صفحه ۲۷۷ دفتر جلد ۵،۲۷ بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت شماره 
۲۱۴8٦8 د ٩۳ صادر گردید ، به موجب سند رهنی شماره ۷۴۵۷-٩۴،8،۱۳ اسناد رسمی 
۱۴۱ – گهواره در رهن بانک کشاورزی به مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ قرار داده است که بعلت 
سهل انگاری مفقود گردیده است لذا در اجرای تبصره ماده ۱۲۰ قانون ثبت مراتب یکبار 
در جراید درج تا هر کس که سند مالکیت در نزد اوست و یا مدعی انجام معامله میباشد 
ف ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان داالهو ارسال و رسید دریافت نماید . در غیر اینصورت پس از طی 

تشریفات قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .
خلیل بساطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

آگهی وقت دادرسی 
بدینوسیله به آقای داود معروف به چینی فرزند --- که مجهوالمکان بوده ودر دسترس 
نمی باشد بنا به تجویز ماده ۳۴۴ قانون ائین دادرسی کیفری و حسب دستور دادگاه 
در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر 
مشارکت در سرقت تعزیری در  کالسه ٩٦۰٩۴۳در تاریخ ٩٦/۱۱/۷ساعت ٩در شعبه 
۱۰۲دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین حاضر شود عدم حضور مانع از رسیدگی 

قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را صادرخواهد نمود . 
1243خ  م/الف  شیر کوند مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین 

اجراییه
مشخصات محکوم له: ۱- علیرضا چراتی ساسی فرزند حسن به نشانی: مازندران – بابل 

میدان شهید بزاز کیلومتر ٦ جاده کیاکال سلیمان کال
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم : ۱- اکبر رمضانپور چالی فرزند یداهلل به نشانی: 

مازندران چهار راه نواب به طرف دارایی کوچه اندیشه ٩ 
۲- حسن امیدپور فرزند - به نشانی: مازندران چهار راه نواب به طرف دارایی کوچه 

اندیشه ٩ 
مشخصات نماینده یا مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 

علی حبیب زاده بیژنی فرزند عبدالکریم به نشانی: مازندران – بابل – بابل میدان حمزه 
کال س قرض الحسنه ولیعصر )عج( ط ۳ وکیل علیرضا چراتی ساسی 

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ٩٦۱۰۰٩۱۱۱۰٦۰۲۷۱۳و 
پرداخت  به  مشترکا  را  خواندگان   ٩٦۰٩٩۷۱۱۱۰٦۰۰۱۴۴ مربوطه  دادنامه  شماره 
و  دادرسی  هزینه  ریال  و ۵/۱٦۰/۰۰۰  خواسته  اصل  بعنوان  ل  ریال   ۱٦/۳8۰/۰۰۰
نیز۵/۱۳۱/۲۰۰ ریال حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ٩۴/8/۲۴ لغایت وصول 

محکوم به به محاسبه در حق محکوم له ایصال نماید. رای صادره غیابی است.
 مدیر دفتر شعبه ٦ دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :
۱_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲_

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ۳_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد 8 و ۳ قانون اجرای محکومیت مالی ۱۳٩۴(۴_خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق. م.ا و ماده ۱٦ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳٩۴( ۵_انتقال مال به دیگری به هر نحو یل انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳٩۴( ٦_چنانچه صورت اموال 
پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳٩۴)

آگهی ثبتی
اسناد  تعویض  جهت  ثبتی  های  واحد  آمادگی   {
کمترین  در  برگی  تک  اسناد  با  ای  دفترچه  مالکیت 

زمان ممکن {بسمه تعالی
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  )آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار(

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/  و ساختمانهای  اراضی 
۱۳٩۰/٩ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
فریدونکنار  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک 
آنان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد 
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد : 
امالک واقع در فریدونکنار به شماره ٦٦اصلی بخش ۲

حیدری  پور  شفیع  حمید  آقای  نام  به  8۳۳فرعی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت۲۱٩/۲۴ متر مربع واقع در فریدونکنار،میدان 
درنا، بلوار کشاورز خریداری مع الواسطه ازاز خانم فرخ 

لقا بهرامیمالک رسمی
زادهنسبت  موسی  مهدی  آقای  نام  به  فرعی   ۱۵۰۳
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگیک  به 
فریدونکنار  در  واقع  مربع  متر  مساحت۱٩8/۳٩ 
،خیابان ولیعصر، ولیعصر ۱٩خریداری مع الواسطه از 

آقای اسداله دیلمیمالک رسمی
۱۵۳۳فرعی به نامآقای عبدالعلی دلیر قره بالغنسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 
مساحت ۲8۳/۲۲ متر مربع واقع در فریدونکنار،خیابان 
مالک  از  الواسطه  مع  ۲۲خریداری  بهشتی   ، بهشتی 

رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
نادعلیان  احمد  آقای  نام  به  فرعی   ۱٦٩۵
به  شالیزاری  زمین  قطعه  ششدانگیک  به  نسبت 
فریدونکنار  در  واقع  مربع  متر  مساحت۳۱8/۵٩ 
ازآقای  الواسطه  مع  جنوبیخریداری  کمربندی   ،

اسماعیل کبیریمالک رسمی
۲۲۱۵ فرعی به نام خانم مریم ابراهیمی اوجاکینسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیبه مساحت 
۲۰۰ متر مربع واقع در فریدونکنار ، کوچه شهید قنبر 
مهدی پور خریداری مع الواسطه از مالک رسمیبنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی
کنارینسبت  شغلی  پرویز  آقای  نام  به  فرعی   ۲۳۱۳

به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 
فریدونکنار  در  واقع  مربع  مساحت۲۰۷/۷۰متر 
صادقخریداری  جعفر  امام  تکیه  ،روبروی  امام  خیابان 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  رسمی  ازمالک  الواسطه  مع 

اسالمی
عابدیاننسبت  محبوبه  خانم  نام  به  فرعی   ۳۰۲۱
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 
مساحت۲8۳/۲۱ متر مربع واقع در فریدونکنار خیابان 
شهدا ،جنب مسجد امام حسین،خریداری مع الواسطه 

ازمالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
به  نتاجنسبت  قربان  آقای حسین  نام  فرعیبه   ۳۲۲۲
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
ولیعصر،  ،خیابان  فریدونکنار  در  واقع  مربع  ۱٩۰متر 
کوچهشهید فانی ،خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی 

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
حسینینسبت  مسلم  سید  آقای  نام  به  فرعی   ۳۵8۱
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگیک  به 
فریدونکنارخیابان  در  واقع  مربع  متر  مساحت۱٩۰ 
بهشتی ،بهشتی ۲ خریداری مع الواسطه از آقای زین 

العابدین عابدیانمالک رسمی
پور  مالحسین  جهانگیر  آقای  نام  به  فرعی   ۴۴۳8
با  زمین  قطعه  ششدانگیک  به  سرحمامینسبت 
در  واقع  مربع  متر  مساحت۵۰/۳۷٦  به  احداثی  بنای 
از  الواسطه  مع  میالد،خریداری  پل  ،جنب  فریدونکنار 

آقای سید رضا میر کتیمالک رسمی
٦۷۷۱ فرعی به نام خانم فاطمه طاهری نژادامیرینسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیبه مساحت 
۱۱8/8۴ متر مربع واقع در فریدونکنار ، خیابان ولیعصر 
، کوچه شهید محمدعلی پور خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمیبنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
)  ۱۵۴٩۷(/)8 شمارهقطعه (فرعی به نام آقای سید 
با  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  شاکرینسبت  مهدی 
در  مربعواقع  متر   ۳۱۰/۰٦ مساحت  به  احداثی  بنای 
مع  غربی،خریداری  شهر،کمربندی  فریدونکنار،فرزاد 

الواسطه از رجبعلی اسدی فرمالک رسمی
امالک واقع در فریدونکنار به شماره ٦۴اصلی بخش ۲  
۳8٦۱ فرعی به نامآقای محمد رضا علی زاده نسبت به 
بنای احداثیبه مساحت  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
۱۴٩/٩۲ مترمربع واقع در فریدونکنار روستای کاردگر 

محله ، خریداریبالواسطه

نامآقای میر رمضان حسینی نسبت به  به  ٦۴ اصلی 
بنای احداثیبه مساحت  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
شیر  روستای  فریدونکنار،  در  واقع  مترمربع   ۱۷۷/٦٦
شیری  غالمعلی  آقای  از  الواسطه  خریداریمع  محله، 

مالک رسمی 
امالک واقع در فریدونکنار به شماره ۲اصلی بخش ۱۱  
به  کیامنشنسبت  مهدی  نامآقای  به  ۲٩٩فرعی 
احداثیبه  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
اسالم  فریدونکنار  در  واقع  مترمربع  مساحت۴۰/۲۴٩ 

آباد، شهرک آیلی ۲، خریداریبالواسطه
امالک واقع در فریدونکنار به شماره یکاصلی بخش ۱۱  
۱8۲فرعی به نامآقای سید منصور سلیم بهرامینسبت 
احداثیبه  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 
مساحت ۳۱۵/۴۷ مترمربع واقع در فریدونکنار، اسالم 

آباد،چمران ۷خریداری بالواسطه
به  پورنسبت  نوروز  رضا  نامآقای محمد  به  ۲۱۵فرعی 
مساحت  احداثیبه  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگیک 
آباد  اسالم   ، فریدونکنار  در  واقع  مترمربع   ۲۱٩/۷۰

،شهرک کاج خریداریبالواسطه
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی/کثیر االنتشار درشهر ها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
محل  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  نمایدوگواهی 
تحویل دهدکه در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم 
اداره  نکند  ارائه  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۳۰/ ۰8/۱۳٩٦
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴/۰٩/ ۱۳٩٦

مرتضی خواجوی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک 
فریدونکنار

آگهی فقدان سند
شده  گواهی  استشهاد  دوبرگ  تسلیم  با  فرزندعبداله  حیاتی  بهزاد  آقای 
دفترخانه۲٩٦ماهشهر مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۱/۲۴۲۰/۲٩8۲واقع 
دربخش شش/٦اهوازدرصفحه ۳۷۷دفتر ۱۴ذیل ثبت۲۳۴8به نام خلیل اشرفی ثبت 
وسندمالکیت صادروتسلیم گردیده وبرابرسند قطعی شماره ۲۴۰۲8۲-٩۴/۳/۱٩دفت

به علت جابه جایی مفقود گردیده  یافته که  انتقال قطعی  رخانه٦۳ماهشهرنامبرده 
لذا به دستورتبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خود 
رابه این اداره تسلیم دارد ودرغیراین صورت پس از سپری شدن مدت قانونی وعدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادرخواهد شد.شماره م الف:)۵8۴/۱٦(
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-احمدی

رای هیئت /نوبت اول 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   ۱۳٩٦٦۰۳۰۱۰٦۰۰۰٦۵8۳
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه شاه غالمی فرزند 
/ خانه  باب  یک  ششدانگ  در  ورامین  از  صادره   ۳۰۵ شناسنامه  بشماره  اسحق 

تفکیکی  قطعه.....۷  اصلی   ٦۰ از  ٩۴فرعی  پالک  مربع  متر   88/۲۰ مساحت  به 
قدرت  آقای/.....  رسمی  مالک  از  خریداری  ورامین......  دهوین  در....قریه  .....واقع 
 .... مربع  متر   ۴/۲۰ بمقدار  جعفری  قدرت  ورثه  و  مربع  متر   8۴ بمقدار  جعفری 
به فاصله ۱۵  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت   . محرز گردیده است 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
از  یکماه  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ 
مقررات سند  اعتراض طبق  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:8/۳۰/۱۳٩٦

 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴/۱۳٩٦/٩
م.الف 603ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده ی اموال غیر منقول پرونده اجرایی ٩۴۰۰۰٩۵

به موجب پرونده اجرائی کالسه ٩۴۰۰۰٩۵ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع 
در شمال شرقی طبقه ششم به مساحت ۷۵/۴٦ متر مربع قطعه ۲۳ تفکیکی تحت 
پالک ثبتی ۷۰۳۳ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین بخش بهنام وسط که سند 
مالکیت آن در دفتر ۱۳۴ صفحه ۲٩۵ ذیل شماره 8٩۱۷۳۱به نام آقای سید حسین 
طباطبائی ثبت و صادر گردیده است و مع الواسطه برابر سند قطعی ٦۷۵۴۴ مورخ 
۱۳8۵/۰۵/۲۲ دفتر ۲ ورامین به آقای ناصر عرب حلوائی انتقال یافته است و محدود 
است به حدود :شماال دیوار وپنجره ونرده ایست به فضای خیابان ۱۰ متری شرقا 
دیوار به دیوار قطعه ۱٩ تفکیکی سابق جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقی و 
قسمتهای اول ودوم پنجره ودیوار اشتراکی با نور گیر اشتراکی وسوم دیوار اشتراکی 
با قطعه ۲۵ تفکیکی غربا در سه قسمت که دوم شمالی است و اول درب و دیوار 
اشتراکی با راه پله اشتراکی  و دوم و سوم دیوار اشتراکی با قطعه ۲۲تفکیکی ،کف با 
سقف قطعه ۱٩ تفکیکی و سقف با کف قطعه ۲٦ تفکیکی اشتراکی است . توصیف 
میدان  ورامین  در  است  واقع  :ملک  رسمی  کارشناس  گزارش  طبق  ملک  اجمالی 
رازی –بلوار رسالت –مجتمع گلستان –طبقه ٦ واحد ۲۳،ملک مورد تعرفه آپارتمان 
با کاربری مسکونی به مساحت ۷۵/۴٦ متر مربع دو خوابه به عالوه آشپزخانه اپن 
با کابینت ام دی اف دیواری و زمینی و سالن پذیرایی اسکلت ساختمان بتن آرمه 
و نمای از سنگ و سیمان سفید با قدمت ۱۲ سال دارای آسانسور مشاع سیستم 
سرمایشی کولر آبی وگرمایشی شوفاژبوده ودارای امتیاز و انشعاب آب وبرق و گاز 
می باشد و حسب اظهارات ملک به غیر واگذار شده است .که بر این اساس ارزش 
ملک طبق نظر کارشناس به مبلغ ۱/۱٦٩/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و چون اعتراضی 
واصل نگردیده قطعی شده است .مالک ملک خود با مشخصات فوق را ،طبق اسناد 
۱۱۲۷۱8 مورخ ۱۳8۵/۰8/۲۱و۱۲8۰٦۱ مورخ ۱۳88/۱۲/۲٦ دفتر خانه شماره ۲ 
بانک ملت قرار داده و طبق  ورامین در قبال مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱/۱٦٩/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است ،پالک فوق 
از ساعت ٩ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳٩٦/۰٩/۲۰ در اداره اجرای اسناد رسمی 
ورامین واقع در ورامین –خیابان سینما –اداره ثبت اسناد و امالک واحد اجرا از 
طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ارزیابی طبق گزارش کارشناس به 
مبلغ ۱/۱٦٩/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک میلیارد و یکصد وشصت و نه میلیون ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروختهه می شود . الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از 
اعالم  .همچنین طبق  گزار خواهد شد  بر  مقرر  مکان  و  همان ساعت  در  تعطیلی 

بستانکار ملک فاقد بیمه می باشد . تاریخ انتشار :۰8/۳۰/۱۳٩٦
592ث م/ الف محمد رحیم پور  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین 

آگهی حصر وراثت
آقای راه خدا کرم زاده،نام پدرخان محمد بشناسنامه ۷٩۴صادره از رامهرمز درخواستی 
به خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم شهری خانم بگدلی 
رامهرمزاقامتگاه  ۱۳٩۰/۳/۳۰درشهرستان  درتاریخ  رامهرمز  ۲۳۰صادره  بشناسنامه 
محمد  خان  فرزند  زاده  کرم  خدا  راه  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
بشناسنامه ۷٩۴کد ملی ۱٩۱۰۷٩۰۰۱۱متولد ۱۳۴۲/۷/۱صادره ازرامهرمز)پسرمتوفی 
وتنها ورثه و الغیر( اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)۱۲/۴8۳(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز–حسن رئیسی زاده

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  آقای مجتبی تفکری دارای شناسنامه شماره ۲۷٦ 
۱۰/٩۰۵/٩٦ از این دادگاه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان احمد تفکری به شماره شناسنامه ۲۵۰۷٩  در 
تاریخ ٩٦/۷/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱- مجتبی تفکری  فرزند احمد و نرجس به شماره ش ش ۲۷٦ متولد ۱۳۴۴ محل 

تولد بابل نسبت پسر متوفی
۲- خدیجه تفکری فرزند احمد و نرجس به شماره ش ش ۲۲۳۷ متولد ۱۳۴۲ محل 

تولد بابل نسبت دختر متوفی
۳- نرجس مسقطیان  فرزند عبداله و صغری بیگم به شماره ش ش ۳۴8 متولد 

۱۳۲۱ محل تولد بابل نسبت همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل
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افزایش٦٠درصدي
دستفروشيدرپایتخت

به  اشاره  با  تهران  شهرداری  شهربان  شرکت  مدیرعامل 
و  تابستان  پایانی  اینکه جمعیت دستفروشان در روزهای 
این  ساماندهی  گفت:  می رسد،  نفر  هزار   ۳۰ به  زمستان 
تعداد دستفروش در پایتخت »تابوشکنی در تاریخ بلدیه« 
اینکه  به  اشاره  با  چیذری  می شود.ابوالقاسم  محسوب 
زمان  و  مکان  تعریف  با  معبر«  سد  »بدون  دستفروشی 

مناسب در دستور کار شرکت شهربان قرار گرفته است، 
پروانه  دارای  تنها شغل هایی که  تصریح کرد: شهرداری 
کسب از انجمن صنفی باشند را به رسمیت می شناسد، اما 
رویکرد آن به مسئله دستفروشی با نگاه انسانی و اسالمی 
بوده و براساس تحوالت مبتنی بر قانون، شرکت شهربان 
از سال ٩۴ در شهرداری تهران شکل گرفته و با رویکرد 
بیان  با  فعالیت می کند.وی  معبر  بدون سد  دستفروشی 
اینکه در حوزه ساماندهی دستفروشان خالء قانونی وجود 
دارد، افزود: طبق آمار، جمعیت دست فروشان در ۵ محور 
تهران به نسبت سال ٩۴ ، ۵۰ درصد افزایش داشته است.

به  اشاره  با  تهران  شهرداری  شهربان  شرکت  مدیرعامل 

تهران  دستفروشان  درصد  تاکنون ٦۰  از سال ٩۴  اینکه 
اهتمام  بیشترین  کرد:  خاطرنشان  اند،  شده  ساماندهی 
شهرداری تهران بر رفع موانع شهری است و برای حفظ 
کرامت شهر و شهروندان در صورت امکان، موضوع جمع 
آوری دستفروشان مطرح نیست و بیشتر رفع سد معبر و 
ساماندهی در این حوزه مورد تاکید است.چیذری با تاکید 
بر اینکه شهرداری با شعار »دستفروشی بدون سدمعبر« 
تنها وظیفه ساماندهی دستفروشان را بر عهده دارد، اظهار 
شهروندی  عنوان  به  دستفروشی  به  شهرداری  نگاه  کرد: 
است که از این راه امرار معاش می کند، بنابراین اقدامات 

شهرداری در این حوزه بیشتر جنبه ساماندهی دارد.

توافق ایران و روسیه
 برای تولید داروهای مشترک 

 
در حاشیه اجالس جهانی مبارزه با بیماری 
ارتقای  برای  ایران و روسیه  سل در مسکو، 
همکاری های حوزه سالمت و تولید داروهای 
اجالس  کردند.نخستین  توافق  مشترک 
جهانی مبارزه با بیماری سل، با حضور رییس 
مقامات  و  بهداشت  وزرای  روسیه،  جمهور 
بهداشتی و درمانی ۱۰۰ کشور دنیا در مسکو 
علیرضا  دکتر  اجالس  این  در  شد.  برگزار 
رییسی - معاون بهداشت وزارت بهداشت- به 
جای وزیر بهداشت - که در مناطق زلزله زده 
غرب کشور حاضر شده بود-  حضور یافت. 
بهداشتی  مقامات  اجالس،  این  حاشیه  در 
ایران و روسیه دیدار کردند و در  و درمانی 
این نشست بر گسترش همکاری های حوزه 
سالمت و تولید داروهای مشترک تاکید شد.

با  مشترک  نشست  حاشیه  در  رییسی 
ضمن  روسیه،  درمانی  و  بهداشتی  مقامات 
مثبت ارزیابی کردن توافقات انجام شده دو 
کمک  روسیه،  و  ایران  هدف  گفت:  کشور، 
بازدید  تحقیقات مشترک،  یکدیگر،انجام  به 
برای  همکاری  و  کشور  دو  علمی  مراکز  از 
تولید داروهای مشترک است.معاون بهداشت 
از  یکی  عنوان  به  سل  از  بهداشت  وزارت 
مهمترین بیماریهای عفونی واگیردار یاد کرد 
و گفت: میزان بروز بیماری سل در دنیا به 
طور میانگین ۱۴۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر 
و در ایران ۱٦ مورد در هر هزار نفر جمعیت 
اجالس،  این  در  »وبدا«  گزارش  است.به 
موضوعاتی مانند تعهد کشورها برای مبارزه با 
بیماری سل و ریشه کنی سل تا سال ۲۰۳۵ 
درمان  و  برای تشخیص  و همکاری جهانی 

زودرس سل مطرح شد.

استخدام  14هزار نفری
 در وزارت بهداشت

وزارت  انسانی  منابع  کل  اداره  سرپرست 
استخدامی  آزمون  ثبت نام  گفت:  بهداشت 
طریق  از  آبان   ۲۵ روز  از  بهداشت  وزارت 
سازمان  استخدامی  آزمون های  درگاه 
www.sanjesh. سنجش کشور به نشانی

در  نفر   ۱۲۵ و  هزار   ۱۴ شده،  آغاز   org
گزارش  بودند.به  کرده  ثبت نام  آزمون  این 
افزود:  ابرازه  علی  وبدا،  از  نقل  به  و  ایسنا 
فرصت ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون 
روز  پایان  تا  بهداشت،  وزارت  استخدامی 
یکم آذر است و این فرصت، تمدید نخواهد 
توصیه می کنیم  متقاضیان  به  بنابراین  شد. 
آخر موکول  روزهای  به  را  ثبت نام خود  که 
نکنند.وی تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار  نفر 
در  سال جاری از طریق برگزاری این آزمون 
که مجری آن سازمان سنجش آموزش کشور 
دانشگاه ها  جذب  پیمانی  به صورت  است، 
می شوند. پزشکی  علوم  دانشکده های  و 

وزارت  انسانی  منابع  کل  اداره  سرپرست 
درگاه  طریق  از  ثبت نام  داد:  ادامه  بهداشت 
به  سنجش  سازمان  استخدامی  آزمون های 
آبان   ۲۵ از   www.sanjesh.org نشانی 
ادامه  هفته  یک  مدت  به  و  شده  آغاز   ٩٦
خواهد داشت.ابرازه با بیان این که پیش بینی 
می شود بیش از ۱۵۰ هزار نفر در این آزمون 
برای ۴۱۰۰  داوطلبان  افزود:  کنند،  شرکت 
با اشاره  شغل محل، رقابت خواهند کرد.وی 
رشته ها  کلیه  برای  آزمون  تاریخ  این که  به 
دی  یکم  جمعه،  روز  در  متخصصین  بجز 
متخصصین  آزمون  گفت:  بود،  خواهد   ٩٦
نیز ۲۲ دی ٩٦ برگزار خواهد شد.سرپرست 
اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت افزود: 
بیش از 8۰ درصد نیروی انسانی موردنیاز در 
بخش های  و  جدیداالحداث  بیمارستان های 
توسعه یافته و مابقی در سایر مراکز جدید و 

توسعه یافته به کارگیری می شوند.

ترکیب الکل با نوشیدنی های 
انرژی زا مرگبار است

 
مخلوط کردن الکل و نوشیدنی های انرژی زا 
مانند  مرگباری  عوارض  به  منجر  می تواند 
این نوشتار دیگر  الکل شود. در  مسمومیت 
خطرات مرتبط با این نوشابه های انرژی زای 
از  گزارش  می کنیم.به  عنوان  را  کافئین دار 
برای  انرژی زا  نوشابه  نوشیدن  تک تایمز، 
مضر  سالمتی  برای  می تواند  فوری  تقویت 
درباره  نگرانی هایی  بروز  موجب  و  باشد 
اثرات بالقوه این نوشیدنی های گازدار بر بدن 
حاوی  عمدتا  انرژی زا  است.نوشیدنی های 
معدنی  مواد  ویتامین ها،  آب،  کافئین،  قند، 
جین سینگ  تائورین،  نظیر  محرک هایی  و 
نوشیدنی ها  این  از  برخی  هستند.  گوارانا  و 
از  بیشتر  کافئین  برابر   ۱۲ تقریبا  حاوی 
قهوه هستند.محققان اظهار داشتند که این 
خطرات عمدتا به دلیل میزان قند و کافئین 
اکتبر  است.در  نوشیدنی ها  این  در  موجود 
مصرف  که  کرد  ادعا  زن  یک  جاری،  سال 
موجب  انرژی زا  نوشیدنی های  حد  از  بیش 
ایجاد یک سوراخ در جمجمه شوهرش شده 
 )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  است. 
نوشیدنی های  مصرف  عوارض  درباره  قبال 
انرژی زا، به ویژه در جوانان هشدار داده است.                                                   

خبــــر

راکبین موتور در دل خطر 

در  انسانی  تلفات  عوامل  مهمترین  از  یکی  رانندگی  تصادفات 
کشورها محسوب می شود برای همین کاهش تصادفات رانندگی 
سالهاست از سوی مجامع بین المللی برای کشورهای جهان در 
دستور کار قرار گرفته است.جاده . راننده و خودرو سه عاملی که 
که اگر به آن توجه نشود عامل حوادث جبران پذیری می شود .

رانندگی  را در حوادث  بیشتر اسیب  این میان موتورسوران  در 
آموزش همگانی  اداره  فاتب-  اجتماعی  معاونت  گروه  بیند  می 
برای  آموزشي  های  توصیه  حوادثی  چنین  کاهش  راستای  در 

موتورسیکلت سواران می کند.        
به گزارش پیام زمان ،آسیب وارده به سر و گردن؛ عامل اصلی 
مرگ و یا معلولیت در بین موتورسواران است.  استفاده از کاله 
است.  ماندن  ایمن  ترین شیوه  و کم هزینه  ترین  ایمنی ساده 
کاله ایمنی پوشش و الیه محافظ برای جلوگیری از آسیب های 
آسایش.  و  ایمنی  استاندارد؛ ضامن  انتخاب کاله  مغزی.  شدید 
کاله ایمنی باید استاندارد بوده و متناسب با آب و هوا و رطوبت 
از  پیشگیری  ایمنی در  استفاده گردد. رنگ کاله  مورد  منطقه 

تصادفات اثر گذار است. دیده شوید و ایمن بمانید.
دچار  موتورسواری  سوانح  اثر  بر  نفر   ۵۰۰۰۰ از  بیش  ساالنه 
جراحت جدی یا معلولیت دائم می شوند. ترمز و تغییر سرعت 
بر هم خوردن تعادل  لغزنده مسیر سبب  ناگهانی روی سطوح 

موتورسیکلت می شود. 
راندن موتورسیکلت در پیاده رو خطرناک و ممنوع است.

هنگام استفاده از موتورسیکلت کاله ایمنی، محافظ چشم، زانو 
بند، آرنج بند و لباس های ضخیم و مناسب را فراموش نکنید.

بپرهیزید. سوار  نفرات اضافه روی موتورسیکلت  از سوار کردن 
موتورسیکلت  تعادل  خوردن  هم  به  باعث  اضافه  نفرات  کردن 
می گردد.دیده شوید و ایمن بمانید. در هنگام موتورسواری، از 
موتورسیکلت  و  لباس  روی  بر  نور(  )بازتابنده  نوارهای شبرنگ 
استفاده نمایید. راکبین موتورسیکلت مانند بقیه رانندگان مکلف 

به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هستند. 
سطح تماس اندک موتور سیکلت، موجب افزایش احتمال وقوع 

سوانح رانندگی است.
قبل از حرکت از سالمت چراغ راهنما و چراغ ترمز مطمئن شوید.

از البه الی وسایل نقلیه عبور نکنید. تغییر مسیر ناگهانی سایر 
هوای  است. جابجایی  موتورسواران  برای  رانندگان خطر جدی 
تعادل  خوردن  برهم  موجب  نقلیه  وسایل  دیگر  عبور  از  ناشی 
موتورسیکلت می شود. در جاده حتی المقدور از موتورسیکلت 

استفاده نکنیم.
صاحبان موتورسیکلت مانند سایر وسائط نقلیه مکلف به تهیه 

بیمه نامه معتبر می باشند. بیمه یک ضرورت است.
درهنگام حوادث استفاده از هر دو ترمز بیشترین تأثیر را دارد.

هنگام  همراه  تلفن  با  کردن  صحبت  و  آشامیدن  و  خوردن  از 
موتورسواری جداً خودداری کنید.

حمل بار نامتعارف با موتورسیکلت حادثه آفرین است.
حرکات نمایشی در معابر عمومی ایجاد خطر می کند. فاصله خود 
را با خودروهای در حال توقف حفظ کنید، برخورد موتورسواران 
با درب باز خودروها یکی از شایع ترین عوامل صدمه رسیدن به 

موتورسواران است.
ماده ۱٦۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی: 

رانندگان و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار 
باید به کاله ایمنی مجهز باشند. عبور موتورسیکلت و دوچرخه 

سوار از پیاده رو، بازار و نقاط پر تردد ممنوع است.
حداقل فاصله مجاز با خودروی جلو ۲ ثانیه باشد.

برای سبقت های مجاز از حرکت دست خود استفاده نمایید.
تردد موتورسیکلت در خطوط ویژه اتوبوسرانی ممنوع می باشد.

کمیته امداد برای مددجویان خانه میسازد

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه تعدادی از مددجویان این نهاد 
در مسکن مهر سر پل ذهاب سکونت داشتند، گفت: خوشبختانه 

در میان این عزیزان تلفاتی نداشته ایم.
پرویز فتاح در بازدید از پروژه های مسکن مهر در سرپل ذهاب 
به مهر، گفت: در این بازدید آنچه مشخص است این است که 

ستونهای بنا آسیبی ندیده و سرجایش است.
وی ادامه داد: اگرچه ساختمانها ۵ طبقه است و فشار زیادی روی 
آنها بوده اما ستونها در مقابل زلزله مقاومت کرده است، با این 
حال نماها ریخته است.وزیر سابق نیرو تاکید کرد: ریزش نمای 
اما  است  بی دقتی در ساخت صورت گرفته  اثر  ساختمانها در 
همانطور که شاهدیم تخریب در خانه های شخصی ساز هم وجود 
دارد.فتاح گفت: تعدادی از مددجویان کمیته امداد در مساکن 
مهر سکونت داشتند که در میان این عزیزان تلفاتی نداشته ایم.

به  وام  ارائه  برای  دولت  وعده  به  اشاره  با  امداد  کمیته  رئیس 
شهروندان زلزله زده خاطرنشان کرد: کمیته امداد مسکن مقاوم 
برای مددجویان زلزله زده می سازد. منابع آن هم از طریق وام 

دولتی، منابع امداد و کمکهای مردمی تامین خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ستونهای مسکن مهر آسیب ندیده 
احتماال امکان بازسازی آن وجود دارد اما کارشناسان باید پس از 

مطالعه در این زمینه نظر بدهند.

اخرین مهلت ثبت نام بیمه تکمیلي بازنشستگان

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
گفت: بازنشستگان تا ۳۰ آبان ماه فرصت دارند تا نسبت به حذف 
یا اضافه بیمه تکمیلی خود اقدام کنند و این مهلت دیگر قابل 
مستمری  و  بازنشستگان  گفت:  رشیدی  نیست.عباس  تمدید 
آبان   ۳۰ تا  کشوری  بازنشستگی  صندوق  پوشش  زیر  بگیران 
مهلت دارند به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان 
در قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند. وی ادامه داد: 
در قرارداد قبلی حدود ۲ میلیون نفر بازنشسته، مستمری بگیر و 
اعضای تحت تکفل آنها تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار 
داشتند. رشیدی گفت: بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته 
حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود و خانواده تحت تکفلشان 
ماه جاری  آبان  تا ۳۰  قرار گیرند،  بیمه تکمیلی  تحت پوشش 
مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند. 

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
بیمه  گذشته  قرارداد  در  که  افرادی  از  دسته  آن  کرد:  تصریح 
تکمیلی آتیه سازان حافظ، تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان 
قرار داشتند، در قرارداد جدید نیز تحت پوشش هستند، اما اگر 
به هر دلیل تمایلی برای ادامه دریافت این خدمت ندارند، می 
توانند نسبت به حذف نام خود و افراد تحت تکفل در قرارداد 

جدید اقدام کنند. 

خبر

فرمانده ناجا از ادامه مأموریت پلیس در مناطق زلزله 
زده تا بازگشت مردم به زندگی عادی خبر داد.

سردار حسین اشتری در کمیسیون عملیات ناجا که 
با حضور فرماندهان میدانی در کرمانشاه برگزار شد، 
تا  همچنان  زده  زلزله  مناطق  در  ما  کار  کرد:  اظهار 

بازگشت مردم به زندگی عادی ادامه خواهد داشت.
به تجربه حوادث مشابه و زمانبر  با توجه  افزود:  وی 
در  همچنان  باید  ناجا  مأموران  شهر،  بازسازی  بودن 
خدمت  به  و  بمانند  باقی  زده  زلزله  مناطق  سطح 

رسانی به مردم عزیز این مناطق ادامه دهند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه بازسازی مناطق زلزله زده 
اولیه  مرحله  ما  کرد:  عنوان  شود،  می  آغاز  بزودی 
بحران را پشت سر گذاشته ایم و باید به فکر مدیریت 

در مراحل بعدی باشیم.
قدردان زحمات  داد:  توضیح  ادامه  در  اشتری  سردار 
کلیه همکاران هستم و امیدوارم تالش جهادگونه آنها 

مقبول درگاه احدیت قرار گیرد.
با اشاره به حضور ۱۰ هزار نیرو  رئیس پلیس کشور 
در مناطق زلزله زده یادآور شد: تکریم مردم زلزله زده 

همواره در دستور کار نیروهای پلیس بوده و هست.
براساس گزارش سایت پلیس، فرمانده ناجا همچنین 
و  عامل  های  دستگاه  دیگر  با  ارتباط  و  همکاری  بر 
زده  زلزله  مناطق  در  دیده  آسیب  کارکنان  تکریم 

تأکید کرد.

ادامه حضور پلیس در مناطق زلزله زده 
تا بازگشت مردم به زندگی عادی

سالمت  بیمه  سازمان  سالمت  خدمات  بیمه  معاون 
ایران با اشاره به تعداد اتباع تحت پوشش این سازمان 
بیمه گر درمانی، تاکید کرد که در نوع خدمات تحت 
ایرانی  بیمه شهروندان  با  تفاوتی  اتباع  بیمه  پوشش، 
ندارد و آنها می توانند از بخش دولتی خدمت دریافت 
آخرین  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  کنند.کشاورز 
وضعیت تامین بودجه بیمه اتباع گفت: در حال حاضر 
وزارت  اتباع  کل  اداره  با  قبلی  قرارداد  اساس  بر  و 
کشور، حدود ۱۱۰ هزار نفر که بیشتر آنها را بیماران 
تحت  می دهند،  تشکیل  آسیب پذیر  اقشار  و  خاص 

پوشش سازمان بیمه سالمت ایران قرار دارند.
وی افزود: ما نیز بر اساس قانون مکلف هستیم تمام 
اتباعی را که اجازه اقامت دارند، بیمه کنیم. همچنین 
دارند،  معتبر  اقامات  کارت  که  افرادی  جمعیت 
توافق  طبق  است.  کشور  در  نفر  میلیون  یک  حدود 
با کمیساریای عالی، دولت نیز در این بیمه  سهمی 
را مشارکت می کند و بخشی نیز از طرف خود اتباع 

پرداخت می شود.
پوشش  تحت  خدمات  نوع  در  کرد:  تاکید  کشاورز 
و  ندارد  وجود  ایرانی  باشهروندان  تفاوتی  اتباع  بیمه 
آنها می توانند از بخش دولتی خدمت دریافت کنند. 
همچنین حق بیمه آنها که به صورت سالیانه تعریف 
می شود، سال قبل حدود ۳8 هزار تومان تعریف شده 

و این قرارداد تا آخر سال جاری ادامه دارد.

پوشش بیمه ای
 110هزار نفر از اتباع

اعالم  تهران  معاینه فنی شهرداری  مدیر عامل ستاد 
کرد: از ابتدای سال ٩٦ تا پایان مهر ماه از ۵8۰ هزار و 
٩۷ دستگاه خودرو مراجعه کننده در بار اول در حدود 

۱۲ درصد از آزمون ترمز مردود شدند.
گرامیداشت  ،ضمن  حسینی منش  نواب  سید  دکتر 
از  اظهار داشت: هرسال  رانندگی  قربانیان سوانح  یاد 
۲٩ آبان لغایت یکم آذر مراسم یادبود این عزیزان با 
هدف ایجاد حساسیت عمومی ، فرهنگ سازی و آگاه 

بخشی به مسئوالن و شهروندان برگزار می گردد. 
پزشکی  از  رسمی  آمار  براساس  اخیر  سال  چند  در 
قانونی تعداد متوفیان و مصدومین حوادث رانندگی 
افزود:  ادامه  در  منش  است. حسینی  داشته  کاهش 
انجام معاینه فنی خودرو به صورت سالیانه و یا بعد 
از هر تعمیر اساسی که مربوط به بخش های ایمنی 
کاهش  در  تواند  می  تردید  بدون  باشد  می  خودرو 
تصادفات موثر واقع شود. در حال حاضر ۱۲ درصد 
از خودروهای مراجعه کننده به مراکز به علت نقص 
و  مولد  خود  تواند  می  که  گیری  ترمز  سیستم  در 
عامل یک تصادف باشد مردود می گردند. در مراکز 
معاینه فنی ۱8 آیتم مورد ارزیابی و کنترل قرار می 
بخش  به  مربوط  آن  از  درصد   ۷۰ بر  بالغ  که  گیرد 
وضعیت  نظیر  خودرو  ایمنی  کننده  تامین  های 
کارکرد چراغ های فنر،  ها، سالمت کمک   الستیک 

 اخطار و... است.

 مردودی 70 هزار خودرو
 از تست ترمز در تهران

درمان  بهداشت،  وزیر  اجتماعی  معاون 
نشان  شواهد  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
انواع آسیب  می دهد که شاهد گسترش 
شدن  پیدا  و  جامعه  در  اجتماعی  های 
افزایش اعتیاد  پدیده های جدیدی مانند 
بین  در  و سیگار  قلیان  افزایش مصرف  و 
زنان کشور هستیم و این مسائل واقعا جای 

نگرانی و دغدغه دارد.
متاسفانه  کرد:  اظهار  ایازی  هادی  محمد 
در  مخدر  مواد  و  قلیان  و  سیگار  مصرف 
دختران  بین  در  خصوص  به  و  جامعه 
وظیفه این  و  است  یافته  افزایش   جوان 

 رسانه هاست که در این زمینه از روش ها 
و ابزارهای روشنگرانه خود استفاده کنند و 
پدیده  این  و کاهش  فرهنگ سازی  برای 
بهداشت  وزیر  کنند.معاون  اقدام  مخرب 
ادامه داد: آسیب های اجتماعی و افزایش 
آن در جامعه در سال های اخیر به یکی 
از دغدغه های جدی مسئوالن کشور در 
دستگاه های مختلف تبدیل شده است، به 
طوری که حتی جلسات بررسی این موضوع 
در حضور مقام معظم رهبری نیز تشکیل 
نیز  کشور  اجتماعی  شورای  و  است  شده 
راه  کردن  پیدا  برای  را  متعددی  جلسات 

حل کنترل این پدیده با حضور نمایندگان 
روانشناسان،  و  مختلف  های  دستگاه 
جامعه شناسان و حقوقدانان برگزار کرده 
نیز  بهداشت  وزارت  در  گفت:  است.ایازی 
کارگروه های مختلف کاهش آسیب های 
جنسی  سالمت  روان،  سالمت  اجتماعی، 
و نیز کارگروه های مرتبط با خودکشی و 
امثال آن تشکیل شده است و به دنبال این 
هستیم که چطور این مسائل را در جامعه 
مطرح کنیم که از یک طرف انعکاس آن 
نگرانی ها را در جامعه افزایش ندهد و از 
طرفی بتوانیم آگاه سازی کنیم تا خانواده 
ها و جوانان برای مقابله با این پدیده های 

مخرب هوشیار باشند.
وی افزود: یکی از ابزارهایی که می تواند 
به این دغدغه و نگرانی مردم دامن بزند، 
و  مجازی  فضای  از  نادرست  استفاده 
این فضا  است. در  ارتباطی جدید  وسایل 
به  انتشار،  تبعات  از  آگاهی  بدون  افراد 
نادرست  خبر  یک  یا  کلیپ  یک  راحتی 
را منتشر می کنند، به عنوان مثال انتشار 
که دست  کلیپ دختران جوانی  گسترده 
به خودکشی زدند یا انتشار اخبار مراحل 
آتنا  قاتل  اعدام  و  قاتل  مختلف شناسایی 

فضای نگران کننده ای را در جامعه ایجاد 
کرد.معاون اجتماعی وزیر بهداشت گفت: 
گسترده  انتشار  مورد  در  بهداشت  وزارت 
مطالب  نوع  این  کتاب  و  حساب  بی  و 
این  در  و  است  نگران  مجازی  فضای  در 
مکاتبه  نیز  دیگر  های  دستگاه  با  مورد 
کرده ایم که راه حلی برای کنترل انتشار 
پیدا  نوع مطالب خطرناک در جامعه  این 
که است  این  اصلی  حل  راه  ولی   کنیم 

 رسانه ها با فرهنگ سازی و آگاه سازی 
خودشان  مردم  که  کنند  کاری  مردم، 
و  بازنشر  از  و  کنند  مسئولیت  احساس 

انتشار این نوع مطاب خودداری کنند.
وی در پایان به ایرناگفت: برقراری نشاط 
های  دغدغه  از  یکی  جامعه  در  اجتماعی 
جدی وزارت بهداشت است. در این زمینه 
آمارها  داریم،  مشکل  جامعه  در  قطعا 
مردم  درصد   ۲۳.۴ که  دهد  می  نشان 
روان  اختالالت سالمت  و  دچار مشکالت 
هستند، ۱٦ درصد زنان و دختران و ۱۲ 
بنابراین  هستند،  افسرده  مردان  درصد 
شادی  و  نشاط  فضای  توسعه  برای  باید 
و مسئول  های  دستگاه  همه  جامعه   در 

 رسانه ها همکاری کنند.

هشدار؛ نشاط اجتماعی در کشور کم است

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از زیر 
پوشش قرار گرفتن ۴۵۰ هزار نفر بی سواد 
اظهار  باقرزاده  در سال ٩٦ خبر داد.علی 
کرد: براساس سرشماری عمومی نفوس و 
در  که  ایران  آمار  مرکز  مسکن سال ٩۵ 
قرار  سوادآموزی  نهضت  سازمان  اختیار 

کشور  میلیونی   ۵۴ جمعیت  از  شد  داده 
در گروه سنی ۱۰ تا ۴٩ سال، تعداد دو 
 ۵.۲ )معادل  نفر  هزار   ٦٩۲ و  میلیون 

درصد(، بی سواد هستند.
به شخصی  بی سواد  اینکه  توضیح  با  وی 
بخواند  تواند  نمی  که  شود  می  اطالق 

به  برآوردهای  طبق  افزود:  بنویسد،  و 
سازمان  کارشناسان  سوی  از  آمده  عمل 
سوم  یک  حدود  سوادآموزی،  نهضت 
و  ذهنی  معلولیت  دچار  جمعیت،  این 
 آموزش ناپذیرند و به همین دلیل اصال به

 مدرسه نرفته اند.

450 هزار بی سواد امسال
 در مسیر سوادآموزی قرار

 می گیرند

وزیر آموزش و پرورش گفت: از ۱۰ روز آینده 
حرکت اتوبوس های اردویی فقط با ارســال 
»کد حرکــت« از مرکز به سرپرســتان اردو 
امــکان پذیر بوده و این کد بــه منزله مجوز 

نهایی اردو است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید محمد 
بطحایی در حاشــیه بازدید ازسامانه کنترل 
اردوهای دانش آموزی، با تقدیر از تالش های 
معاونت پرورشی و فرهنگی و سازمان دانش 
آمــوزی درخصوص راه انــدازی مرکزکنترل 
اردوهای دانش آموزی در کمتر از یک هفته، 
اظهارکرد: راه انــدازی چنین مرکزی در این 
زمان کم تنها از طریــق کار جهادی ممکن 

است که الحمداهلل این موضوع انجام شد.
وی افزود: امنیت و ســالمت سفرهای دانش 
آموزی مهم ترین و اساســی ترین مسئله ای 
اســت که در اولویت کاری آموزش و پرورش 
قرار داد و تالش می کنیم درگام بعدی سامانه 
کنترل ســفرهای دانش آموزی  را در مراکز 
استان ها ایجاد و کلیه سفرهای درون استانی 
را نیز رصــد کند.بطحایی نظارت مســتمر 
برعملکرد سامانه کنترل اردوها را بسیار مهم 

و ضروری دانســت و تصریح کرد: از آنجا که 
ســالمت و امنیت دانش آمــوزان همواره در 
اولویت قرار دارد کارشناســان و مســئولین 
مرتبط از اعمال هرگونه ســلیقه و خالقیت 
در ســامانه کنترل آنالین ســفرهای اردویی 
باید خــودداری کنند و هرنوع تغییر در روند 

اجرایی سامانه تنها باید از طریق دستورالعمل 
های باالدستی صورت گیرد.

وزیرآموزش و پرورش گفت: تمهیداتی انجام 
خواهد شد تا از ۱۰ روز آینده حرکت اتوبوس 
های اردویی فقط با ارســال »کد حرکت« از 
مرکز به سرپرستان اردو امکان پذیر باشد، و 

این کد به منزله مجوز نهایی اردو خواهد بود.
وی ادامــه داد: در فرآینــد فعالیت این مرکز 
جای هیچ گونه اشتباهی نخواهد بود و اولین 
اشتباه به منزله آخرین اشتباه مسئول مربوطه 
تلقی می شود، زیرا با جان دانش آموزان سرو 
کار داریم.بطحایی خاطر نشان کرد: مسئولین 
ذی ربط، ســامانه کنترل ســفرهای دانش 
آموزی را بررسی تا اگر نیازمند اصالح و تغییر 
هست از طریق اداری اقدام الزمه صورت گیرد 
و برای نهادینه کردن این سامانه زیر ساخت 
های مورد نیاز را نیز فراهم شود.وی اظهارکرد: 
مسئولین مربوطه باید با تمام جدیت فعالیت 
های مرکز کنترل را پیگیری کنند و با هرگونه 
کوتاهی و قصور در استان ها برخورد کنند تا 
سالمت دانش آموزان در اردوها به طور کامل 
تضمین شود.بطحایی از رصد حرکت ۲۰۰۰ 
اتوبوس حامل دانش آموزان اردویی طی ۴۵ 
روز گذشته توسط این مرکز خبر داد و افزود: 
تقویت این مرکز هزینه ها را کاهش و امنیت 
و سالمت اردوها را افزایش می دهد بنابراین 
اطالع رســانی دقیق از فعالیت های سامانه 

برای جامعه ضروری است.   

وزیرآموزشوپرورشمطرحکرد؛

حرکت مشروط اتوبوس های اردوهای دانش آموزی
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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 سه شنبه 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.

صبحانه مخصوص برای داشتن پوست زیبا 

دنبال کردن یک رژیم غذایی متعادل و مغذی می تواند راهی 
برای جلوگیری از چین و چروک های صورت، افزایش رطوبت 
موها و ترمیم سلول های آسیب دیده در سراسر بدن شما باشد.

 به گزارش زمان به نقل از بیتوته، اضافه کردن ویتامین ها، 
مواد معدنی و دیگر مواد مغذی به وعده صبحانه، نشانه های 
پیری را به طور معجزه آسایی از شما دور می کند. در اینجا 
٦ گزینه غذایی با خاصیت ضد پیری در وعده صبحانه، معرفی 

شده است:
مرطوب  برای   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  از  خوبی  منبع  گردو:   
نگه داشتن پوست و مو است. گردو از ویتامین ای نیز سرشار 
سراسر  های  سلول  تعمیر  به  منجر  که  اکسیدانی  آنتی  است؛ 
مس،  جمله  از  گردو  در  موجود  معدنی  امالح  شود.  می  بدن 

موجود تقویت تراکم استخوان ها می شود.
 بلغور جو: جو از شاخص گلیسمیک پایینی برخوردار است و 
مصرف آن در وعده صبح به کاهش کلسترول، بهبود هضم غذا 
و حفظ وزن در محدوده سالم کمک می کند. مصرف جو برای 
کاهش سرعت تشکیل چین و چروک های صورت مفید است 

و باعث کاهش التهاب بدن و کاهش قند خون نیز می شود.
کیوی: کیوی سرشار از ویتامین ث برای تولید کالژن پوست 
است و مطالعات منتشر شده در مجله آمریکایی تغذیه بالینی 
نشان داده که دریافت سطوح باالی ویتامین ث منجر به کاهش 
چین و چروک های صورت و خشکی پوست می شود. ویتامین 
با رادیکال های آزاد  برای مبارزه  آنتی اکسیدان قوی  ث یک 
بنفش  ماوراء  اشعه  جمله  از  محیطی  های  استرس  از  ناشی 
ماست  همراه  به  را  کیوی  نیز هست.  هوا  آلودگی  و  خورشید 
یونانی که سرشار از پروتئین است و بلغور جوی دو سر که منبع 
غنی از منیزیم محسوب می شود، در وعده صبحانه میل کنید.

 ماهی قزل آال: این نوع ماهی منبع غنی از اسیدهای چرب 
است.  موها  انعطاف  افزایش  و  پوست  تقویت  برای   ۳ امگا 
عضالنی،  توده  حفظ  به   ۳ امگا  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
ترمیم بافت و تولید هورمون کمک می کند. اضافه کردن ماهی 
به رژیم غذایی صبحگاهی به همراه آووکادو که غنی از ویتامین 
ای بوده و از شما در برابر اشعه یو وی آفتاب محافظت می کند، 

بسیار سودمند است.
 کلم پیچ: کلم پیچ از سبزیجات تیره رنگ قدرتمند با خاصیت 
آنتی اکسیدانی است. ویتامین آ موجود در این سبزی به تولید 
سبوم کمک می کند و منجر به افزایش رطوبت موها می شود. 
عالوه بر این کلم پیچ منبع غنی از ویتامین ث نیز بوده و به 
تولید کالژن، کمک می کند. کلم پیچ را همراه با تخم مرغ برای 
حفظ سالمت پوست، تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش توده 

عضالنی به وعده صبحگاهی تان اضافه کنید.
  جوانه بروکسل: منبع خوبی از ویتامین آ برای مرطوب نگه 
داشتن موها و پوست است. این گیاه منبع عالی از فوالت نیز 
بوده و مصرف آن از اثرات مضر نور خورشید به طور چشمگیری 

جلوگیری می کند.

سالمت و تغذيه

زمان  افزایش  غذائی  مواد  نگهداری  اصلی  هدف 
های  ویژگی   و  کیفیت  حفظ  با  توام  ماندگاری 
بایستی  منظور  این  برای  باشد.  می  ها  آن  ای   تغذیه 
میکروارگانیسم ها که عوامل اصلی فساد در بسیاری از 
سه  شوند.  کشته  یا  شده  سرکوب  هستند  غذائی  مواد 
وجود  غذائی  مواد  در  ها  میکروارگانیسم  از  کلی  گروه 
دارد که عبارتند از باکتری ها، کپک ها و قارچ ها. از نظر 
اثراتی که این میکروارگانیسم ها در مواد غذائی دارند، 
آن ها را به دو گروه عامل فساد و عامل بیماری )پاتوژن( 

طبقه بندی می کنند.
 برخی باکتری ها دارای دو شکل رویشی )با مقاومت 
کمتر( و اسپور )با مقاومت بیشتر( هستند. در واقع می 
محیطی  شرایط  با  مقابله  برای  ها  باکتری  گفت  توان 
نامناسب خود را از حالت رویشی به شکل اسپور در می 
آورند اما تمامی باکتری ها دارای فرم اسپور نمی باشند. 
برخوردارند. باالئی  بسیار  حرارتی  مقاومت  از  اسپورها 

وجود  غذائی  مواد  نگهداری  برای  مختلفی  های  روش 
دارد که از آن جمله می توان به فرآیند های حرارتی 
دو  استرلیزاسیون  و  پاستوریزاسیون  کرد.  اشاره 
ها سر  با آن  روزمره  زندگی  در  که  اصطالحی هستند 
و کار داریم اما گاهاً باورهای غلطی در مورد محصوالت 
فرآوری شده با این روش ها وجود دارد از جمله اینکه 
شیری که دارای چند ماه قابلیت نگهداری است حتما 
دارای مواد نگهدارنده می باشد! در این یادداشت سعی 
بر آن است که با این مفاهیم و تاثیر آن ها بر قابلیت 

نگهداری مواد غذائی بیشتر آشنا شویم. 
این است  پاستوریزاسیون  از  منظور  پاستوریزاسیون: 
که مواد غذائی تا پائین تر از نقطه جوش حرارت داده 
روش  این  در  شوند.  سرد  سرعت  به  سپس  و  شوند 
های موجود در مواد  انواع میکروب  از  نگهداری برخی 
غذائی کشته می شوند نه لزوماً تمامی آن-ها. بنابراین 
زمان  این شرایط مدت  در  توانند  غذائی می  مواد  این 
بیشتری قابل استفاده بمانند. به دلیل استفاده از درجه 
حرارت های پائین مواد مغذی مواد غذائی در این روش 
بیشتر حفظ می شود. در این روش ماده غذائی تا دمای 
مشخصی برای زمان خاصی حرارت داده شده و سپس 
سانتیگراد  درجه   ٦۳-٦٦( شوند  می  سرد  بالفاصله 

به سانتیگراد  درجه   ۷۱ یا  و  دقیقه   ۳۰ مدت   به 
 مدت ۱۵ دقیقه(. 

برخی  و  شیر  برای  پاستوریزاسیون  حاضر  حال   در 
فرآورده های بر پایه ی میوه مورد استفاده قرار می گیرد. 
هدف اصلی پاستوریزاسیون حذف یا نابودی باکتری های 
های هدف در هر محصول  و سایر میکروب  زا  بیماری 
این  به  ها(  باکتری  مقاوم  )فرم  اسپور  اما  باشد  می 
پاستوریزه  بنابراین در محصول  و  نیست  دماها حساس 
یک  محصول  پاستوریزاسیون  بنابراین  مانند.  می  باقی 
با  باید  برای نگهداری مواد غذائی نیست و  روش کامل 
باشد.  پائین یخچال همراه  نگهداری محصول در دمای 
ها  آنزیم  کردن  فعال  غیر  پاستوریزاسیون  دیگر  هدف 
است. پاستوریزاسیون با دو روش انجام می شود: دمای 
باال- زمان کم )اچ تی اس تی( و دمای کم زمان طوالنی 

یا تیمار  ماندگاری افزایش یافته )ای سی ال(. 
های  روش  از  یکی  استرلیزاسیون  استرلیزاسیون: 
باال انجام  نگهداری حرارتی است که در دماهای نسبتاً 
تا چند ماه  این روش  با  شده و محصول فرآوری شده 

قابل نگهداری است.
 از آنجائی که اسپور باکتری ها نسبت به حالت رویشی 
لذا  است  برخوردار  بیشتری  مقاومت حرارتی  از  ها  آن 
قابلیت  باشد.  می  اسپورها  تخریب  فرآیند  این  هدف 
نگهداری بیشتر محصوالت استرلیزه به عوامل مختلفی 
بستگی دارد که از آن جمله می توان به نوع ماده ی 
غذائی، شرایط نگهداری پس از تیمار حرارتی، مقاومت 
اولیه  آلودگی  میزان  و  اسپورها  و  ها  میکروارگانیسم 
به  تواند  می  استرلیزاسیون  کرد.  اشاره  عوامل  این  به 
که  استرلیزاسیون »در ظرف«   : انجام شود  دو صورت 
 برای مواد غذائی بسته بندی شده در قوطی، بطری و

 بسته های پالستیکی استفاده می شود. 
حالت دوم استرلیزاسیون جریانی از مایع با دمای بسیار 
باال )یو اچ تی( است که در آن از دمای ۱۴۰ سانتیگراد 
 ۱ مدت  به  سانتیگراد  درجه  یا ۱۵۰  ثانیه   ۳ مدت  به 
با  شیرهای  داشت  توجه  باید  شود.  می  استفاده  ثانیه 
باز  بسته هنوز  زمانی که درب  تا  باال  نگهداری  قابلیت 
زمانی  اما  است  نگهداری  قابل  ماه  است چندین  نشده 

که درب بسته باز شد بایستی به نکات نوشته شده روی 
بسته بندی دقت کنید )در مورد شیر پس از باز کردن 

به مدت ۵ روز در یخچال قابل نگهداری است(

تفاوت های بین استرلیزاسیون و پاستوریزاسیون
قابل  بیشتری  زمان  مدت  استرلیزه  محصوالت   -
نگهداری می باشند )چندماه( اما محصوالت پاستوریزه 
قابل  یخچال  شرایط  در  هم  آن  روز  چند   تنها 

نگهداری هستند. 
-  برخی از ویژگی های حسی مواد غذائی از قبیل عطر 
و طعم تحت تاثیر استرلیزاسیون قرار می گیرند )نظیر 
معموالً  پاستوریزاسیون  اما  شیر(  پختگی  بوی  ایجاد 

تاثیری روی این ویژگی ها ندارد. 
-  اگر چه استرلیزاسیون مدت زمان ماندگاری را افزایش 
می دهد اما در مقابل به دلیل استفاده از دماهای باال 

برخی ترکیبات تغذیه ای را از بین می برد. 
کردن  پاستوریزه  پائین،  دمای  از  استفاده  دلیل  به    -
برای مواد غذائی بسیار حساس به حرارت محتوی مواد 

مغذی باال استفاده می-شود. 
را  پاتوژن  های  میکروارگانیسم  تنها  پاستوریزاسیون   -
انواع تمامی  استرلیزاسیون  حالیکه  در  برد  بین می   از 

 آن ها را از بین می برد. 
کنند  فکر می  مردم  از  بسیاری  امروزه  پایانی:  سخن 
مواد غذائی تازه )مثاًل شیر تازه تهیه شده از دامداری ها( 
جایگزین ایمنی برای مواد غذائی پاستوریزه و استرلیزه 
می باشند چرا که این غذاها به دلیل فرایندهای حرارتی 
اند.  داده  دست  از  را  خود  مغذی  ترکیبات  از  بخشی 
باید توجه داشت مصرف طوالنی مدت مواد غذائی  اما 
را  ها  بیماری  برخی  به  ابتال  ی  زمینه  تواند  می  خام 
فراهم نماید چرا که حتی اگر این محصوالت در منزل 
گرم شوند باز هم اطمینانی از کفایت این فرآیند وجود 
با روش  مقابل مصرف غذاهای حرارت دیده  ندارد. در 
ایجاد  بیماری  هرگز  استرلیزاسیون  یا  پاستوریزاسیون 
نمی کند مگر آنکه مشکلی در بسته بندی ماده غذائی 
به  ها  میکروب  نشست  زمینه  که  باشد  داشته  وجود 

داخل بسته را فراهم نماید. 
mghaderi_gh@yahoo.com

آشنائی با مفاهيم پاستوريزاسيون و استرليزاسيون
مریم قادری قهفرخی- دکترای تکنولوژی موادغذائی

زمینه  در  که   Simba مشهور  شرکت 
با  می کند،  فعالیت  خواب  تکنولوژی 
اخیرا   NASA تکنولوژی های  کمک 
پیشرفته ترین و جدیدترین پتوی هوشمند 
روکش  است.  کرده  عرضه  بازار  به  را  خود 
 Simba Hybrid( سیمبا  هیبریدی 
Duvet(، ترکیبی از یک جنس لوکس در 
کنار یک تکنولوژی پیچیده است که البته 

یک عنصر حیاتی به نام Outlast دارد.
سالمتیسم،   از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مهم،  و  حیاتی  عنصر  این  درواقع 
Outlast، توسط NASA طراحی شده 
تغییرات  مقابل  در  فضانوردان  از  تا  است 
این حال،  با  کند.  محافظت  فضا  در  دمایی 
این  می توان  هوشمند  پتوی  این  خرید  با 
به  را  فضا  مخصوص  پیشرفته  تکنولوژی 

خانه ها و اتاق های خواب آورد.
تکنولوژی Outlast از طریق جذب و رها 

اتاق  دمای  و  می کند  عمل  حرارت  کردن 
مطلوب  سطح  در  شب  طول  تمام  در  را 
نگه می دارد که از عوامل مهم برای تجربه 
می شود.  محسوب  بی نقص  خواب  یک 
و  خالقانه  تکنولوژی  این  خوش بختانه 
نوآورانه، تاییدیه های الزم را از سوی مراجع 

رسمی دریافت کرده است.
این پتو، تعریق را 50 درصد کمتر می کند!
انسان ها در طول خواب شبانه،  از  بسیاری 
از  را  بدن شان  درون  آب  از  زیادی  مقدار 
گاهی  می دهند.  دست  از  تعریق  طریق 
در  آب  لیتر  یک  به  میزان  این  اوقات 
الیه  این حال،  با  می رسد.  شب  یک  طول 
سیمبا،  هیبردی  روکش  در   Outlast
این توانایی خاص را دارد که تعریق را هم 
روکش،  یا  پتو  این  درواقع،  بدهد.  کاهش 
جذب  را  گرما  کنید،  عرق  این که  از  قبل 
می کند و به درون الیه های پیچیده خودش 

از  جلوگیری  با  درنتیجه  و  می دهد  انتقال 
در  نیز  را  بدن  آب  تعادل  شبانه،  تعریق 

وضعیت مطلوب حفظ می کند.
 این پتو، شما را

 در ساعات اولیه صبح گرم نگه می دارد!
برای  ویژه ای  ظرفیت   ،Outlast الیه 
ذخیره سازی گرما دارد. پس اگر دمای بدن 
شما در ساعات اولیه صبح کاهش پیدا کند، 
 Outlast الیه  توسط  ذخیره شده  گرمای 
را  تا بدن دوباره گرمای الزم  آزاد می شود 
به دست بیاورد. این ویژگی مهم و کارآمد، 
بیدارباش  زنگ  صدای  شنیدن  تا  را  شما 

کامال گرم نگه می دارد.

این پتو، نفس می کشد!
تنفس  قابلیت  سیمبا،  هیبریدی  روکش   
به  خودش  درون  را  هوا  درنتیجه  و  دارد 
جریان می اندازد. همین ویژگی، هوای زیر 

پتو را سبک و تمیز نگه می دارد.
 

استفاده از مواد اولیه مرغوب برای تولید 
روکش هیبریدی سیمبا 

محصوالت  کیفیت  به  که  افرادی 
بهتر  می دهند،  اهمیت  خریداری شده 
است بدانند که روکش هیبریدی سیمبا از 

گران قیمت  و  مرغوب  نخ های  و  پنبه ها 
و  راحت  شبانه  خواب  تا  است  شده  تهیه 
در  کند.  فراهم  شما  برای  را  بی دردسری 
شده اند  طراحی  طوری  پتوها  این  ضمن، 
فصل های  تمامی  در  بتوانید  شما  که 
آن ها از  زمستان،  تا  گرفته  بهار  از   سال، 

 استفاده کنید.

تولید پتوی هوشمند برای تنظیم دمای بدن هنگام خواب
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سردار آزمون در میان ۳۲ ستاره 
جام جهانی ۲۰۱۸

پایگاه اینترنتی cdf اســپانیا، ۳۲ ستاره جام 
جهانی را معرفی کرد که نام سردار آزمون هم 

در آن به چشم می خورد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تیم ملی ایران 
یکی از ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی روســیه 
است و امیدوار اســت در این دوره برای اولین 
بار به مرحلــه حذفی راه یابد. در همین رابطه 
پایگاه اینترنتی cdf به معرفی ۳۲ ستاره این 
جام پرداخت که نام ســردار آزمون نیز در آن 
دیده می شــود.در توضیح این ســایت درباره 
آزمون نوشــته شده است: مهاجم جوان ایرانی 
با وجود ســن کمی که دارد در گلزنی بســیار 
خوب عمل کــرده و امید اول گلزنی تیم ملی 
ایران در جام جهانی روسیه محسوب می شود. 
او در تیم روســی روبین کازان توپ می زند و 
در انتخابی جام جهانی درخشش خوبی با تیم 

ملی ایران داشت.

یوونتوس مغلوب سامپدوریا شد

تیم فوتبال یوونتوس در ادامه برگزاری رقابت 
های هفته سیزدهم سری آ ایتالیا، برغم گلزنی 
دقایق پایانــی مهاجمان آرژانتینی اش،مغلوب 

تیم سامپدوریا شد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایرنا، شــاگردان 
ماسیمو آلگری مدافع عنوان قهرمانی درحالیکه 
بدنبال حفظ فاصله با صدر جدول و تیم ناپولی 
بودند،مقابل شاگردان مارکو جیامپائلو غافلگیر 
شــده و با نتیجه ۳ بر۲ برابر این تیم شکست 
خوردند.برای تیم سامپدوریا دراین دیدار دوان 
زاپاتــا دردقیقــه ۵۲ ، توریــرا دردقیقه ۷۲ و 
فراری دردقیقــه ۷٩ گلزنی کردند و گل های 
تیم یوونتوس را نیز گونزالو هیگواین دردقیقه 
٩۱ از روی نقطــه پنالتی و دیباال دردقیقه ٩۴ 
مهاجمان آرژانتینی این تیم درون دروازه تیم 
ســامپدوریا جای دادند اما با این گل های دیر 
هنگام مانع از شکست تیمشــان دراین بازی 

حساس نشدند و این گل ها بی ثمر ماند.
این دومین شکســت تیــم یوونتوس درفصل 
جاری رقابت های سری آ ایتالیاست و این تیم 
برغم قبول این نتیجــه همچنان با ۳۱ امتیاز 
درجایگاه دوم جدول رده بندی این مسابقات 
باقی ماند.تیم ســامپدوریا نیز با کسب هرسه 
امتیاز این بازی ۲٦ امتیازی شــد اما همچنان 

دررده ششم جدول رده بندی ماند.

ریاض سرباز پیاده تل آویو

روزنامه صهیونیســتی »یدیعوت آحرونوت« 
با اشــاره به اینکه شــطرنج بــازان این رژیم 
درصدد هستند تا در مسابقات جهانی شطرنج 
درعربســتان حضور یابند، نوشت: این حضور 
می تواند گام مهمی در راستای عادی سازی 
روابط میان تل آویو و ریاض باشــد.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، یدیعوت آحرونوت افزود: 
زمانی که ریاض پایتخت عربســتان به عنوان 
میزبان مسابقات جهانی شطرنج که قرار است 
ماه آتی برگزار شود، انتخاب شد، سعودی ها 
عمال به اجرای شروط فدراسیون بین المللی 
شــطرنج » فیده« متعهد شــدند. براســاس 
قانون این فدراســیون، هر دولت میزبان این 
مســابقات، باید به همه شــطرنج بــازان در 
سراســر دنیا که اســرائیلی ها نیز جزو آنها 
می شود، اجازه مشــارکت در این بازی ها را 
بدهد.هفته جاری، ۱۱ شــطرنج باز اسرائیلی 
)صهیونیســتی( که جزو مطرح ترین شطرنج 
بازان جهان به شــمار می روند، در پی کسب 
ویزای ورود به عربســتان خواهنــد بود. اگر 
عربســتان اجازه ورود به این افــراد را ندهد، 
ممکن اســت حق میزبانی این مســابقات را 
از دســت بدهد. حتی فدراسیون بین المللی 
شطرنج می تواند صندوق جایزه که مبلغ آن 
به میلیون ها دالر می رسد را مصادره کند. اما 
اگر )عربســتان( با ورود اسرائیلی ها به خاک 
خود موافقت کند، اقدامی تاریخی انجام داده 
که در چارچوب آن به اسرائیلی ها اجازه داده 
می شود، به طورعلنی برای نخستین بار وارد 

سعودی شوند.

خبـر خبر

 تمجید سایت ایتالیایی از قدرت دفاعی ایران 
با کی روش

یک ســایت ایتالیایی به قدرت خط دفاعــی ایران در انتخابی جام 
جهانی اشاره کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، تیم ملــی ایران یکی از تیم های 
حاضر در جام جهانی روسیه اســت که باید در تابستان بازی های 

خود را در پهناورترین کشور جهان برگزار کند.
پایگاه اینترنتی liberopensiero درباره تیم ملی ایران نوشــت: 
ایران برای اولین بار در تاریخ است که دو جام جهانی پی در پی را 
تجربــه می کند. هر چند ایران در دوره قبل در انتهای جدول گروه 
قرار گرفت، ولی بازی های خوبی از خود ارائه داد و این بار به عنوان 
ســومین تیم بعد از روســیه میزبان و برزیل جواز حضور در جام 
جهانی را به دســت آورد. بهترین بازیکن ایران قطعا سردار آزمون 
اســت که در ۱۰ دیدار ایران در دور پایانی انتخابی جام جهانی در 
قاره آسیا که با صدرنشینی ایران در گروه A به پایان رسید، موفق 
شــد چهار بــار گلزنی کند.  نکته جالب توجــه در تیم ملی ایران 
قدرت خط دفاعی این تیم است. ایران در انتخابی جام جهانی تنها 
دو بار دروازه خود را باز شــده دید که این نشان از قدرت تیم ملی 
ایــران در دفــاع دارد و از کار بزرگ کارلوس کی روش در تیم ملی 
ایران حکایت می کند. این نکته جالب توجه است که ببینیم قدرت 
دفاعی ایران در جام جهانی هم به همین شکل خواهد بود و ایران 
برابر تیم های به مراتب قدرتمند نیز به همین شکل می تواند دروازه 

خود را بسته نگه دارد یا خیر.

کسب کرسی آسیا برای فدراسیون تنیس ایران

مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس ایران دیروز به عضویت در 
هیات رئیسه فدراسیون تنیس آسیا انتخاب شد.

به گزارش زمان به نقل ازفدراسیون تنیس، مجمع ساالنه فدراسیون 
تنیس آســیا طی روزهای گذشته و با حضور دیوید هاگرتی رئیس 
آمریکایی فدراســیون جهانــی تنیس، آنیل خانــا رئیس هندی 
فدراســیون تنیس آسیا، مسئوالن آســیایی و رئیسان فدراسیون 
تنیس آســیا در جاکارتا اندونزی برگزار شد.در این اجالس از ایران 
مجید شایســته رئیس فدراسیون تنیس، امیر صدری عضو کمیته 
تنیس حرفه ای فدراسیون آسیا، سید امیر برقعی مدیر توسعه غرب 
آســیا و آسیای میانه، سامان حسنی و ســید عادل برقعی داوران 
نشان برنز کشــورمان نیز به عنوان میهمانان افتخاری فدراسیون 
تنیس آســیا در این اجالس حضور داشــتند.در این اجالس اعضا 
گــزارش های خود را درباره برنامه های تنیس در ســال ۲۰۱۷ و 
۲۰۱8 میالدی ارائه کردند و سپس با انجام انتخابات هیات رئیسه 
فدراســیون تنیس آســیا ، اعضاء این کمیته انتخاب شدند. عادل 
برقعی به عنوان سرداور و سامان حسنی به عنوان داور در مسابقات 

بین المللی تنیس فیوچرز اندونزی حضور دارند.

پایان کار جودوکاران ایران با دو مدال برنز

جواد محجوب نماینده وزن بعالوه ۱۰۰کیلوگرم تیم ملی جودوی 
ایران در جدول رده بندی مســابقات گرند پری با شکست نماینده 
بلژیک به مدال برنز دســت یافت و به این ترتیب پرونده تیم ملی 
ایران با دو مدال برنز در گرند پری هلند بسته شد.به گزارش زمان 
به نقل ازایرنا، آخرین مرحله رقابت های جودو گرند پری در ســال 
۲۰۱۷ به میزبانی کشــور هلند پیگیری شــد. جواد محجوب در 
جــدول وزن بعالوه ۱۰۰ کیلوگرم و در حضور ۱۲ جودوکار مقابل 
نماینده آلمان به میدان رفت و با شکست نخستین حریف خود به 
یــک چهارم نهایی راه یافت. محجــوب در دومین دیدار به مصاف 
روی مییرنماینده هلند رفت و مقابل این جودوکار شکســت خورد 
و به جدول شانس مجدد راه یافت. نماینده سنگین وزن کشورمان 
در جدول رده بندی نماینده بلژیک را شکست داد و برای رسیدن 
به مدال برنز نماینده اتریش را از پیش روی برداشت تا پس از ۱۵ 
ماه دوری از مسابقات و بازگشــت دوباره به جودو، برنزی شود.در 
وزن منهای 8۱ کیلوگرم ســعید موالیی پس از استراحت در دور 
نخست مقابل ژائو مارتینو از پرتغال به برتری رسید و راهی مرحله 
یک چهارم نهایی شد. موالیی با شکست مقابل حریفی از بلژیک از 
رسیدن به مرحله نیمه نهایی جودو گرندپری هلند بازماند و راهی 
گروه بازنده ها شد. موالیی در گروه بازنده ها ابتدا نماینده گرجستان 
را شکســت داد و پس از آن برای رســیدن به مدال برنز به مصاف 
فراکدیویت نماینده هلند رفت و با شکســت این جودوکار به مدال 

برنز دست یافت.

 شکست نماینده ایران در اولین دیدار 
جام باشگاه های هندبال آسیا

تنهــا نماینده ایــران در اولین دیدار در رقابت هــای هندبال جام 
باشگاه های آسیا مقابل الدحیل شکست خورد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مسابقات هندبال جام باشگاه های 
آسیا دیروز  با دیدار تیم هندبال نفت و گاز گچساران و الدحیل قطر 
آغاز شــد. هندبالیست های ایرانی در نیمه اول این دیدار با حساب 
۱۱ بر ۱٦ مغلوب الدحیل شدند.الدحیل قطر در پایان این بازی با 

حساب ۳٦ بر ۲٩ به پیروزی رسید.

روزنه

کیانوش رستمی پرافتخارترین وزنه بردار حاضر در مسابقات 
قهرمانی جهان ۲۰۱۷ اســت که در آمریــکا بر روی تخته 

می رود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، وزنه برداری در این دوسال 
اخیر با حواشــی زیادی درگیر بود که محور اصلی آن را بحث 
دوپینگ تشکیل می داد. همین عامل باعث شد خیلی از وزنه 
برداران شــاخص با محرومیت روبرو شوند و برای چند سالی 
از رقابتهــا کنار بروند. البته این محرومیت ها فقط دامن گیر 
وزنه برداران خاطی نشد و ٩ کشور ) ارمنستان، روسیه، چین، 
آذربایجان، بالروس، اکراین، ترکیه، قزاقستان، مولداوی( هم 
با  محرومیت یک ســاله روبرو شدند. در این میان برخی وزنه 
برداران شاخص که دوپینگ هم نکرده بودند قربانی محرومیت 
کشورهایشــان شــدند و فرصت قدرت نمایی در آمریکا را از 

دست دادند.
جــدا از بحث محرومیت ها،  کره شــمالی کــه وزنه برداران 
شاخصی در سبک وزن دارد، به دلیل مسائل سیاسی تصمیم 
گرفت در مســابقات جهانی شــرکت نکند و  برخی از مدال 
آوران المپیک و جهان هم خودشــان ترجیح داده اند بر روی 
تخته جهانی نروند. همین عوامل باعث شــده  در مســابقات 
قهرمانی جهان۲۰۱۷  شاهد حضور تعداد کمی از چهره های 

شاخص وزنه برداری جهان باشیم.
اما در میان نفراتی که مدال المپیک  و مجموع بزرگســاالن 
جهــان  را در کارنامــه دارند و در آمریکا نیــز بر روی تخته 
خواهند رفت، ایران در داشــتن وزنه بردار پرافتخار پیشــتاز 

اســت. کیانوش رســتمی  با دو مدال المپیک  و ســه مدال 
مجموع جهان باالتر از سایر وزنه برداران عنوان دار دیگر قرار 
گرفته است. بعد از رستمی،  بهداد سلیمی دومین وزنه بردار 

پرافتخار حاضر در مسابقات قهرمانی جهان است.
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آگهی مفقودی
شاسی  شماره  و   ۰۰٩۱٩۰۲٦ موتور  شماره  به  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
اعتبار  فاقد  و  مفقود  8٦-۵۷8ج۱٦  ایران  پالک  شماره  و   S۱۴۱۲۲8۳۳۰۷۳۲٩

می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
کارت هوشمند ولوو اف اچ به شماره انتظامی ٦۴۱ع ٦8 ایران ۵۴ به نام سید مجتبی 
امام زاده جعفریه و به شماره کارت هوشمند ۲۲۳۴8۱8 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
یزد

آگهی مفقودی
٩۵۳و۲٦  پالک  شماره  به  وانت  پیکان  خودروی  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   ۱۱۴88۰۵۰۴۲۰۵ موتور  شماره  به  سفید  رنگ  به   ۷۲ ایران 

NAAA۳٦AA۳AG8٦8۱۰۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  آقای مجتبی تفکری دارای شناسنامه شماره ۲۷٦ 
۱۰/٩۰۴/٩٦ از این دادگاه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان نرجس مسقطیان به شماره شناسنامه ۳۴8  در 
تاریخ ٩٦/8/۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱- مجتبی تفکری  فرزند احمد و نرجس به شماره ش ش ۲۷٦ متولد ۱۳۴۴ محل 

تولد بابل نسبت پسر متوفی
۲- خدیجه تفکری فرزند احمد و نرجس به شماره ش ش ۲۲۳۷ متولد ۱۳۴۲ محل 

تولد بابل نسبت دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

احضار متهم 
خانم فاطمه میردریکوند فرزند جمعه در خصوص شکایت آقای محمد حسین میر 
دریکوند فرزند جمعه علیه شما دایر بر افتراء و تهدید به قتل در عبه ٦ بازپرسی 
یک  مهلت  ظرف   ٩٦۰٩٩8٦٦۱۱۷۰۰٦٩۵ مکانیزه  شماره  به  آباد  خرم  دادسرای 
ماه از تاریخ نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
حاضر در غیر اینصورت پس از پایان مهلت مقرر وفق مقررات در خصوص شما اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

مفقودی
 برگ سبز  و سند کمپانی مزدا ۳ مدل 88 به رنگ سفید روغنی با شماره 
شاسی  شماره   lf۱۰8٦۲۵۰۱ موتور  شماره   8۲ ۲۲۴ج٩۴ایران  شهربانی  
naGcsxvcc۱۱c۱۲٩۱٦بنام محمدمحسنی مرزونی  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابل

مفقودی 
با شماره شهربانی ۷۴۴ط۱۲ایران 8۲با شماره  مدل 8۲  پراید  برگ سبز 
اهلل  s۱۴۱۲۲8۲۱۱٩۷۷8سیدذبیح  شاسی  شماره  ۰۰۵٦۲٦۱۳و  موتور 

قادری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
سندکمپانی کامیون بنز باری مدل٦۴با شماره پالک ۲۷۱ع8۴ایران ٦۲ایران 
٦۲با شماره موتور۱۰۰۴٩٦۰8وشماره شاسی ۱۵٦٦٩8۲۳بنام حسن زمانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز پژوپارس مدل 8۴به شهربانی 8۳۳د۲۵ایران 8۲با شماره موتور 
۱۲۴8۴۰۳۲٩۳۱و شماره شاسی ۱٩۳۰8۰۵٩بنام حسین گهروسی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو جی ال ایکس مدل 8۷به رنگ نقره ای متالیک به 
شماره پالک ۷۳8ق۱8ایران ۴٦با شماره موتور ۱۲۴8۷۰۵۷۰۰۰و شماره 
شاسی  NAAm۰۱cA۵8E۳٦٦۰8٩ بنام محمد الهی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نوشهر 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰٦به شماره موتور ۱۴۱8٩۰٦۵۳۷٩ و شماره شاسی 
NAAP۰۳EDXBJ۴۷٦۷8٩ و شماره پالک ایران ۴٦-8٦۲د۴۲ مفقود و فاقد 

بهشهر اعتبار می باشد.

ایرانی پلنگ  یوز  قهرمانی 
چین اوپن  سنگنوردی  رقابت های  در   

ایران  اپه  شمشیربازان   صعود 
جهانی رنکینگ  در 

یوزپلنــگ ایرانی و رکورددار ماده ســرعت 
جهان در مســابقات سنگنوردی اوپن چین 
قهرمان شــد و مدال طالیــش را به زلزله 

زدگان غرب کشور تقدیم کرد. 
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، رضا علی 
پور رکورددار ماده ســرعت جهان توانست 
در فینال مسابقات اوپن گوانگجوی چین با 
رکورد ۵.٦۷ والدیسالو دئولین روسی، جدی 

ترین رقیب جهانی خود را شکســت دهد و 
مدال طالی این رقابت ها را به گردن آویزد.

الکساندر شیکاو روسی نیز در رده سوم این 
مسابقات قرار گرفت.این مسابقات با حضور 
۱۰ ورزشکار برتر رنکینگ فدراسیون جهانی 
برگزار شــد و رضا علیپــور در چهار مرحله 
مسابقه مقدماتی تا نیمه نهایی، ورزشکاران 

چین و روسیه را شکست داد.

تیم   ملی شمشــیربازی اسلحه اپه ایران در 
رنکینگ جدید جهانی این رشته با پنج پله 
صعود در جایگاه بیست و سوم قرار گرفت.

به گزارش زمان به نقل از ایســنا، تیم   ملی 
شمشیربازی اسلحه اپه ایران پس از پایان 
جام جهانی شمشــیربازی که به میزبانی 
شهر لگنانو در ایتالیا برگزار شد توانست در 
بخش تیمی به عنوان دوازدهمی دست یابد 

و به دلیل کســب این نتیجه T در رنکینگ 
جدید اســلحه اپله پنج پله صعود کرد.تیم  
 ملی شمشیربازی اسلحه اپه ایران با ترکیب 
محمد رضایــی، طاهر عاشــوری، محمد 
اســماعیلی و امیر کنعانی در جام جهانی 
شرکت کرد و با درخشش در این رقابت ها 
موفق شد با پنج پله صعود در جایگاه بیست 

و سوم رنکینگ جهانی بایستد.

جهانبخش: مدت ها بود برای ایران گل نزده بودم
بازیکن ایرانی آلکمار درباره درخشش در بازی برابر ونزوئال و 

حضور در آلکمار به صحبت پرداخت.
بــه گزارش زمان به نقل از ایســنا، معموال برای بازیکنانی که 
در تیم  ملی شان بازی می کنند، تعطیالت باشگاهی به معنای 
سفرهای طوالنی به کشورهای مختلف است اما هفته  گذشته 
برای علیرضا جهانبخش شــرایط فرق کرد، چرا که ایران در 
هلند به میدان رفت و بعــد از بازی با ونزوئال او در همان جا 

ماند.
علیرضــا جهانبخش درباره اردوی تیم   ملی ایران و بازی برابر 
ونزوئال در هلند، گفت : برای من همیشــه جای سوال بود که 
چرا با وجود امکانات خوبی کــه هلند دارد، تیم   ملی فوتبال 
ایران این کشور را برای اردو انتخاب نمی کند. خوشبختانه در 
این اردو شــرایط برای ما خیلی مساعد بود و توانستیم بازی 
دوستانه خوبی هم داشته باشیم. در ورزشگاهی بازی کردیم 

که من در آن جا خاطرات زیادی داشــتم و توانســتم با قلبم 
برای ایران بازی کنم و خوشبختانه گل هم بزنم.  من فهمیدم 
برای یک مهاجم بازی خوب کافی نیســت و او باید گل بزند 

یا پاس گل بدهد.
جهانبخش در ادامه  صحبت های خود همچنین،  اضافه کرد: با 
گلی که در بازی برابر نایمخن به ثمر رساندم، اعتماد به نفسم 
زیاد شده است و اگر مربی بخواهد می توانم در پست مهاجم 
بازی کنم. من در هر بازی ملی با نهایت وجودم بازی می کنم 

و هر تصمیمی که مربی بگیرد می پذیرم. 
علیرضا جهانبخش یکی از موفق ترین لژیونرهای فوتبال ایران 
در ایــن فصل بوده که در تیم آلکمار عملکرد خوبی داشــته 
اســت. او یک شــنبه ٩۰  دقیقه برای تیمش در بــازی برابر 
روداکرکراد بازی کرد و تیمش موفق شــد یک بر صفر پیروز 

این مسابقه شود.

مرادیدرفکرتصاحباولین
مدالتاریخایراندرآسیا

محمــد جعفر مرادی می گوید که برای مســابقات ماراتن 
قهرمانی آسیا آماده است و امیدوار است اولین مدال تاریخ 

ایران را کسب کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دونده المپیکی ماراتن ایران 
درباره کسب مقام قهرمانی در رقابت های نیمه ماراتن لبنان 
، اظهار کرد: این مســابقات جزو مسابقات مهم ماراتن دنیا 
بود. من برای اولین بار توانستم در این مسابقات مدال طال 
کســب کنم. تاکنون ما هیچ مقامی در این رقابت ها کسب 
نکرده بودیم.او هدف آتی خود را مسابقات ماراتن قهرمانی 
آســیا خواند و گفت : هدف بعدی من حضور در مسابقات 
قهرمانی آســیا است که هشــت روز دیگر در چین برگزار 

می شود. من امیدوارم که بتوانم در این رقابت ها مقام خوبی 
کســب کنم و اولین مقام آور ایرانی در ماراتن آسیا باشم. 

آمادگی بدنی  ام خوب است و می توانم مدال بگیرم.
مرادی درباره حضورش در مسابقات آذربایجان و گرجستان 
نیز، بیان  کرد: من در نیمه ماراتن گرجستان و مسابقه دوی 
۱۷ کیلومتر آذربایجان هم به مقام دوم رســیدم. مربی ام 
تصمیــم می گیرد که در چه رقابتی شــرکت کنم. بعد از 
رقابت های قهرمانی آســیا تمریناتم را برای سال آینده از 
سر خواهم گرفت و بعد از آن تصمیم می گیرم که در چه 

مسابقاتی حضور یابم.
دونده المپیکی ایران در مورد نحوه ورود به مسابقات ماراتن 
قهرمانی جهان، اظهار کرد: برای ورود به مسابقات جهانی 
باید به رکورد ورودی رســید. رکورد من با ورودی جهانی 
یکی اســت، اما باید در مسابقات سال ۲۰۱8 این رکورد را 
تکرار کنم تا بتوانم در جهانی حضور داشــته باشــم. برای 
ورود به مســابقات قهرمانی جهان باید از آغاز سال جدید 

میالدی این رکورد را ثبت کنیم.
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متن آگهی
شرح  به  قربانعلی   فرزند  اسماعیلی   میالد  آقای  وراثت   حصر  رونوشت  خواهان   
از این شعبه درخواست گواهی  دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ٩٦۰۴٦۰ 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی اسماعیلی سودجانی  به 
شماره شناسنامه ۱٦۲۱ در مورخ 8۵/۱۰/۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
۱-نجاتعلی اسماعیلی به شماره شناسنامه ۲۷۵۰ )فرزند متوفی(
۲-ذبیح اله  اسمعیلی به شماره شناسنامه ۳۰۷۱ )فرزند متوفی(
۳-ولی اله  اسماعیلی به شماره شناسنامه ۳۳۱۲ )فرزند متوفی(

۴-قدرت اله  اسماعیلی به شماره شناسنامه ٦ )فرزند متوفی(
۵-میالد اسماعیلی سودجانی  به شماره شناسنامه ۱۰۱۳)فرزند متوفی(
٦-عصمت  اسمعیلی سودجانی  به شماره شناسنامه ۱۰ )فرزند متوفی(

۷-عفت اسمعیلی به شماره شناسنامه ۱۴۴ )فرزند متوفی(
8-نصرت  اسمعیلی سودجانی  به شماره شناسنامه ۳۵ )فرزند متوفی(

٩-خورشید  اسمعیل زاده سودجانی  به شماره شناسنامه ۱٦۱۳ )همسرمتوفی (
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان

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   ۱۳٩٦/۷/۳۰ مورخ  شماره۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۰۵٩  برابررأی 
موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۳٩٦/8/۱۱ مورخ   ۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵٦۷ 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 ٩۱۱/۴۵ متر مربع مشاع 
از ششدانگ به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع دایر باغ مفروز و مجزی شده از ۳۳٩۴ 
فرعی از ۱٦۲ 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: 8/۱۵/۱۳٩٦
تاریخ انتشار نوبت دوم: 8/۳۰/۱۳٩٦

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 شماره۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳8٩٩ مورخ ۱۳٩٦/۷/۲۷ 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 ۲8۷۵۵ صادره از 
پالک  مربع  متر  به مساحت ۱۵۲  باب ساختمان  یک  به ششدانگ  نسبت  قوچان 
۲۱۱٦ الی ۲۱۱8 فرعی از ۱٦۳ 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 ۱۵۳٦ 
تاریخ انتشار نوبت اول 8/۱۵/۱۳٩٦
تاریخ انتشار نوبت دوم 8/۳۰/۱۳٩٦

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

دادنامه
پرونده  کالسه ٩٦۰٩٩8۱۳۱۵۵۰۰۳۲۱ شعبه ۱۱۱ دادگاه  کیفری  دو شهرستان  

رشت ) ۱۱۱ جزایی  سابق(  تصمیم نهایی  شماره ٩٦۰٩٩۷۱۳۱۲۵۰۰٩۰۷
شاکی: آقای  دهقان  عباسی  فرزند  کامل  به نشانی  استان گیالن  شهرستان  
رشت  شهر رشت  حمیدیان  انتهای  امیر کبیر  8 متری  موسی پور  بغل  آژانس  

آرام  شماره تماس ۰٩۱۱۷٦۱۳٦۳۲
متهم:  آقای  مهدی  امیدوار فرزند هادی  به انشانی  گیالن  رشت دانای  علی  

کوچه انعام پالک ۳۱
اتهام:  سرقت  مستوجب تعزیر

رای  دادگاه 
دادسرای   از  صادره    ٩٦۱۰۴۳۱۳۱۴۷۰۵۳٦۷ شماره   خواست   کیفر  شرح  به 
که   هادی   فرزند   امیدوار   مهدی   آقای   رشت  شهرستان   انقالب  و  عمومی  
اطالعات  بیشتری  از او  در کیفر  خواست ذکر نشده  است متهم  است به  سرقت  
با توجه به   یکصد و سی  کیلوگرم  برنج طارم  از مغازه  آقای  دهقان  عباسی  
شکایت  شاکی  خصوصی  و گزارش انتظامی  شهادت  شاهد  و صورتجلسه مورخ 
۱۳٩٦/۲/۲۴ پلیس  ۱۱۰  که شماره پالک خودروی سارق  شناسایی  و برداشت  
گردیده  و خودرو متعلق  به پدر  متهم  فوق  می باشد  و نیز با توجه به  سایر قراین  
و امارات موجود  در پرونده  از جمله  سوابق  اتهامات  بمتهم  به شرح  منعکس  در 
صفحه  ٦ پرونده ارتکاب  بزه  انتسابی  از ناحیه  متهم  فوق  محرز  و مسلم  است 
لذا  دادگاه  مستندا  به مواد ٦٦۱ و ٦٦۷  از کتاب  پنجم قانون  مجازات اسالمی  
۱۳۷۵  حکم به محکومیت  نامبرده  به  تحمل دو سال  حبس  و ۷۴  ضربه  شالق  
تعزیری  و رد مال  مسروقه  و در صورت  فقدان عین  مال به  رد مثل  یا قیمت  آن 
صادر  و اعالم  می نماید  رای  صادره  ظرف  بیست  روز  پس از  ابالغ  قابل  تجدید  
نظر خواهی  در دادگاه  محترم  تجدیدنظر  استان  گیالن  می باشد  نسبت به  
متهم  رای  غیابی  بوده  و ظرف  بیست  روز  پس از  ابالغ  واقعی  قابل  واخواهی  
در دادگاه  صادر  کننده  رای  و ظرف  همین  مهلت  پس از آن قابل  تجدیدنظر  

خواهی در دادگاه  محترم  تجدیدنظر  استان گیالن  می باشد.
4809-  رییس شعبه 111  دادگاه  کیفری 2  رشت -  احمد توکلی

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

۱-فریبا میرچگنی  فرزند میرزا مراد به نشانی : استان لرستان شهرستان خرم آباد 
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم: 

۱-شهناز سلیمانی نیا  فرزند.....به نشانی : لرستان – خرم آباد مجهول المکان
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۱۳٩٦۰۳٦۰۰۰۴۵8۵۲٦ 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ٩٦۰٩٩۷٦٦۵٦8۰۰۰۵۱ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
تاخیر  وپرداخت خسارت  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت 
تادیه از تاریخ واخواست ٩٦/۵/8 تا زمان اجرای دادنامه که اجرای احکام بر اساس 
شاخص بانک مرکزی آن را محاسبه خواهد نمود و پرداخت مبلغ ۲/٦۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی در حق خواهان است . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –فروغ فالح 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقا//خانم راضیه و فریده و فاطمه و فهیمه 
و عبدالرضا و زهرا و انسیه و فاطمه و صفیه و علیرضا و محمد رضا و حمید رضا 

شاکری روشن فرزند رضا فرزند
خواهان آقا/خانم احمد و منیژه شاکری روشن دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق 
الذکر به خواسته تحویل و تقسیم مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ٩٦۰٩٩8۱۱۱۴۴۰۰۵۵۲ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳٩٦/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ تعیین که حسب دستور 
المکان  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۵ شعبه   ٩٦۰٩٩8٦٦۵٦۵۰۰۱8۳ کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ٩٦۰٩٩۷٦٦۵٦۵۰۰۲۱۰ خواهان 
: آقای سید نقی عزیزی فرزند سیدمراد به نشانی لرستان – خرم آباد خ بزرگمهر خ 
مهرورزان ک مهرورزان ۱ –خوانده : آقای مهدی صادقی مجهول المکان –خواسته 

ها : ۱-تامین خواسته ۲-مطالبه وجه 
طرفیت  به  سیدمراد  فرزند  عزیزی  نقی  سید  دادخواست  در خصوص   : شورا  رای 
مهدی صادقی به خواسته تامین خواسته به مبلغ یک میلیون و صدهزار تومان و 
کلیه خسارات دادرسی چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا شورا 
به استناد ماده ۱۰8 بند ج قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار تامین خواسته 
معادل یک میلیون و صد هزار از اموال بالمعارض خوانده و خارج از مسثنیات دین تا 
پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد این قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و سپس ابالغ 

ظرف ده روز قابل اعتراض در این شورا می باشد. 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف خرم آباد – قوام آذر همایون 

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 شماره۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲٦۵۲ مورخ ۱۳٩٦/۷/۲ و رای اصالحی شماره 
۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۵۴٩ مورخ ۱۳٩٦/8/۱۱هیات 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 ۵88٩۲٦۲۳۳۵ 
صادره از زنجان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 8۵ متر مربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱٩٩۱فرعی از ۱٦۳ اصلی واقع 
در سرحد آباد -استان البرز- شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی حسین 
گلدوزی 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 ۱۵۷۴
تاریخ انتشار نوبت اول 8/۱۵/۱۳٩٦
تاریخ انتشار نوبت دوم 8/۳۰/۱۳٩٦

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی
ریاست محترم شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری گهواره

احتراما در اجرای قرار کارشناسی نظریه پرونده کالسه 
القاسی  القاسی زاوله بطرفیت آقای پیمان  بنام خانم لیال  از سوی خواهان پرونده 
زاوله بخواسته مطالبه نفقه معوقه / جاریه – فرزند مشترک که در آن شعبه محترم 
مطرح رسیدگی و اینجانب به عنوان کارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده نظریه 

خود را به شرح ذیل به عرض می رسانم :
 : پرونده  در  مندرج  تقدیمی  دادخواست  و  پرونده  نظرات خواهان  و  استماع  طبق 
زوجین مبادرت به انعقاد عقد نکاح نموده که حاصل این ازدواج یک فرزند دختر 
بنام آی سان ) ٦ ساله ( می باشد مع الوصف در راستای خواسته مطالبه نفقه ) فرزند 

مشترک ( نظریه خود را به شرح ذیل  اعالم می دارم :
در خصوص نفقه فرزند مشترک : در هر شرایطی شرعاً و عرفاً و قانونا ً وفق مواد 
: ۱۱٩۷ – ۱۱٩8 – ۱۱٩٩ قانون مدنی مکلف به تامین و تادیه نفقه افراد واجب 
النفقه است و وفق ماده ۱۱٩٩ قانون مدنی نفقه اوالد بر عهده پدر می باشد مع 
الوصف با عنایت به مواد مذکور ) با توجه به اینکه فرزند مشترک مریض االحوال و 

بایستی تحت درمان گیرد ( ، به شرح ذیل محاسبه و برآورد می گردد :
ردیفاز تاریختا تاریخمدتنفقه ماهیانه جمع

٩۵،۰۵،۰۱٩٦،۰۱،۰۱8 ماه-/۱۵۰،۰۰۰ تومان-/۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
٩٦،۰۱،۰۱٩٦،۰٩،۰۱8ماه-/ ۲۵۰،۰۰۰ تومان-/۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

جمع : -/۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان
-نفقه فرزند مشترک تا زمان اجرای حکم از قرار هر ماه مبلغ : -/۲۵۰،۰۰۰ تومان 

تعیین و برآورد می گردد .
مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی به حضور ایفا می گردد .

پریوش شرحی
کارشناس دادگستری در امور خانواده و تعیین نفقه

رای دادگاه 
در رابطه با دعوای آقای پاپی نظری فرزند حق علی به طرفیت آقای عبدالعلی شرفی فرزند 
عزیز علی به خواسته ی الزام به تنظیم سند رسمی ملک با پالک ثبتی ۳۷ اصلی واقع در 
بخش دو خرم آباد با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی اجماال خواسته 
خواهان به این شرح است که به موجب مبایعه نامه عادی یک قطعه زمین از اراضی پالک 
ثبتی ۳۷ اصلی بخش دو خرم آباد واقع در روستای ده محسن خریداری نموده است و حال 
به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد خوانده به لحاظ مجهول المکان بودن در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و الیحه ای ارسال ننموده است بنا به استعالم به عمل آمده از اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد خوانده مالک شش سی ام از سه دهم سهم از دو 
سوم سهم از یک سهم مشاع از ۷۰ سهم شش دانگ پالک ۳۷ اصلی واقع در بخش یک 
خرم آباد می باشد لیکن تمامت سه هشتادم سهم از مقدار مالکیت فوق به خانم عشرت 
الله رخی منتقل شده است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس رسمی 
دادگستری در نظریه خود اعالم داشته )با توجه به این که مبایعه نامه ارائه شده مورخه 
۱۳8۲/۱۱/۷ توسط خواهان آقای پاپی نظری دارای حدود اربعه مشخص نبوده و به صورت 
مشاعی در پالک ۳۷ اصلی بخش ۲ خرم آباد واقع در روستای ده محسن از خوانده آقای 
عبدالعلی شرفی به میزان ۱٦۰۰ متر مربع و به ابعاد ۲۰ در 8۰ خریداری نموده است لذا 
مبایعه نامه مورد نظر به صورت مشاعی باملک معرفی شده توسط خواهان مطابقت دارد ( 
این نظریه از اعتراض مصون مانده است نظر به مراتب پیش گفته دادگاه خواسته خواهان 
را وارد دانسته و در اجرای مواد ۱٩8 و ۵۱٩ قانون آیین دادرسی و مواد ۲۱٩ و ۲۲۰ قانون 
مدنی حکم به الزام خوانده در موارد زیر صادر و اعالم می نماید :۱-انتقال سند رسمی یک 
قطعه زمین از پالک ثبتی ۳۷ اصلی واقع در بخش دو خرم آباد )به صورت مشاعی (میزان 
دقیق ملک به صورت سهم یا دانگ یا من در مرحله اجرا توسط کارشناس تعیین می گردد 
۲- پرداخت مبلغ 8۷8/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی ۳-مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه کارشناسی رای دادگاه غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد –اکبر امرایی . 

دادنامه 
پرونده کالسه ٩٦۰٩٩8٦٦۵۵٦۰۰۲۰۴ شعبه ٦ شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره (شهستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ٩٦۰٩٩۷٦٦۵۵٦۰۰۳۰8 –

خواهان ها : ۱-آقای اسماعیل ذهابی فرزند حبیب به نشانی لرستان – خرم آباد 
۲-آقای سید افشین سیف فرزند سید نوراله به نشانی لرستان – خرم آباد –گلدشت 
شرقی خ رز نبش خ نیما منزل شخصی –خواندگان :۱-آقای سید افشین سیف به 
پاساژارش  مطهری  خ  آباد  خرم   – لرستان  نشانی  به  توپچی  امید  ۲-آقای  نشانی 

انتهای طبقه هم کف –خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن 
خواندگان  طرفیت  به  ذهابی  اسماعیل  دادخواست  در خصوص   : شورا  قاضی  رای 
شماره  به  تلفن  سند  انتقال  خواسته  به  سیف  افشین  ۲-سید  توپچی  ۱-امیر 
۰٩۱۲۳۴۴۰88٩ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و استعالم به عمل آمده از 
شرکت مخابرات استان لرستان که حاکی از مالکیت رسمی آقای سید افشین سیف 
به خط تلفن همراه مذکور دارد دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 
۵۱۵-۵۱٩ قانون آۀیین دادرسی مدنی و ماده ۱٩8 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به الزام خوانده به انتقال سند خط تلفن همراه با شماره ۰٩۱۲۳۴۴۰88٩ به نام 
خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان بر علیه خوانده ردیف 
اول آقای امیر توپچی با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده سند رسمی خط 
تلفن به نام آقای سید افشین سیف می باشد که مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار عدم استماع در این شق صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم 

آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد –فرود رضایی . 

متن آگهی 
و  حمل  شرکت  شکایت  خصوص  در   ٩٦۰٩٩8٦٦۱۲۵۰۰۴۷۱ کالسه  پرونده  در 
نقل آبادان علیه متهم متهم آقای شیخ حسن ابراهیمی راد فرزند حسین به اتهام 
نبودن محل  معلوم  واسطه  به   ) امانت  در  )خیانت  کاال  نقل  و  درامر حمل  اخالل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٩۲ مراتب 
درروزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰روز ازتاریخ نشرآگهی درشعبه پنجم دادیاری در 
گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیردادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –صمدمرادی فر

یزد، اسفند ماه میزبان دومین جشنواره ملی نقاشی 
خط آیات  

صادقی مقدم - یزد:  سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان یزد گفت: دومین جشنواره ملی و نمایشگاه نقاشیخط آیات 

کشور ۱۷ تا ۲۴ اسفند ۱۳٩٦ در این استان برگزار می شود.    
علی غیاثی ندوشن در نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر و 
پایگاه اینترنتی جشنواره ملی نقاشیخط آیات در یزد افزود: ثبت نام 
و پذیرش تصویر آثار هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره از ۱۳ 

آبان ماه آغاز شده و تا ۱۲ بهمن ماه ادامه دارد. 
وی با بیان اینکه نتایج اولیه انتخاب آثار ۲۲ بهمن در پایگاه اینترنتی 
داد:  ادامه  شود  می  اعالم   www.yazdq.ir نشانی  به  جشواره 
آخرین مهلت تحویل اصل آثار راه یافته مرحله نهایی به دبیرخانه 
جشنواره پنجم اسفند و زمان اعالم نتایج مرحله نهایی ۱۰ اسفند 

ماه است. 
غیاثی ندوشن مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره را ترویج و 
اشاعه فرهنگ کالم نور، الگوسازی و تبیین فرهنگ متعالی قرآن 
با استفاده از هنر به خصوص رشته نقاشیخط عنوان کرد و گفت: 
شناسایی و تقدیر از هنرمندان برجسته نقاشیخط کشور در حوزه 
قران و عترت و گسترش فعالیت  های فرهنگی، هنری و مذهبی 
مرتبط از دیگر اهداف این جشنواره است.  این مسئول مهمترین 
جهانی،  )ع(، صلح  اطهار  ائمه  سیره  را  این جشواره  های  موضوع 
برادری و مساوات، وحدت، خانواده، مهجوریت قرآن، امر به معروف و 
نهی از منکر، نماز، عفاف و حجاب، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، 

قصه  های قرآنی و اسماء الحسنی عنوان کرد. 

برگزاری همایش بزرگداشت روز شهرساز در 
بندرعباس

عنوان  با  شهرساز  روز  بزرگداشت  همایش  بندرعباس:  اکبری- 
»بازآفرینی شهري،میراثي براي آینده« اول آذر ماه از سوی اداره کل 

راه و شهرسازی هرمزگان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم 
گورانی مدیر شهرسازی و معماری راه و شهرسازی هرمزگان با بیان 
این خبر افزود: به پاسداشت این روز بزرگ، همایش روز شهرساز 
و  استانی  و  کشوری  مدیران  حضور  با  گذشته،   سالیان  همانند 

همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاهها برگزار می شود.
براي  بازآفرینی شهري،میراثي  با عنوان »  این همایش  وی گفت: 
آینده« در نظر گرفته شده است. در این راستا سه کارگاه براي مدیران 
شهرسازی و دانشجویان و عالقه مندان به موضوعات روز شهرسازي، 
با موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که هدف آن ارتقاء 
سطح دانش و همچنین ارائه ایده های جدید در حوزه بازآفرینی در 
این شهرهاست. به گفته گورانی، شهرهای ساحلی استان یک ظرفیت 
و پتانسیل برای استان هرمزگان به شمار می روند که استفاده از این 
ارتقاء دانش و آگاهی مدیران شهری، مشاورین و  ظرفیت نیاز به 
همچنین دانشجویان است.  گفتنی است، این همایش چهارشنبه 

یکم آذر ماه در سالن شرکت گاز برگزار می شود.

کتابداران نمونه مساجد اسالمشهر 
تقدیر شدند

کتابداران  همایش  در  اسالمشهر:  نوری- 
مساجد استان تهران که ۲۳ آبان ماه در مجتمع 
فرهنگی نور برگزار گردید از دو کتابدار نمونه 

مساجد اسالمشهر تقدیر شد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر، در این مراسم مشاور وزیر 
و دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
های  کانون  دبیرخانه  مسئول  تهران  استان 
و جمع  تهران  استان  مساجد  هنری  فرهنگی 
کانون های  مدیران  و  ائمه جماعات  از  زیادی 

مزبور حضور داشتند.
حمزه  آقایان  از  مراسم  این  در  است:  گفتنی 
محمودی کتابدار مسجد امام جعفر صادق )ع( 
امام  مسجد  کتابدار  انصاری  حسین  محمد  و 

سجاد)ع( اسالمشهر تقدیر بعمل آمد .
هم  اسالمشهر  شهرستان  شود:  می  یادآور 
اکنون دارای ۵۵ کانون فرهنگی هنری فعال در 
مساجد می باشد که برنامه های فرهنگی هنری، 
آموزشی، تفریحی و... برای خانواده ها و اعضای 

این کانون ها به اجرا در می آورد .

جمع آوری 7۰۰ تن زباله از 
سرپل ذهاب

انجمن های  همکاری  با  کرمانشاه  شهرداری 
شهروندان  و  زیست  محیط  طرفدار  مردمی 
پاکسازی مناطق  داوطلب سراسر استان طرح 

زلزله زده از زباله ها و پسماندها را آغاز کرد.
به نقل از  ایسنا، مهدی عبدالمالکی قائم مقام 
طرح  این  اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  شهردار 
های  محیط  بهداشت  و  نظافت  منظور  به 
شهری مناطق زلزله زده اجرا می شود، گفت: 
خوشبختانه در اولین فراخوان و در زمانی کوتاه 
قریب ۲۰۰ نفر از زیست یاران عضو انجمن های 
مردمی برای شرکت در این طرح اعالم آمادگی 
کرده و ما را در گام نخست که طرح پاکسازی و 

نظافت سرپل ذهاب بود، همراهی کردند.
نیز  گذشته  روزهای  طی  شد:  یادآور  وی 
از پاکبان های شهرداری به منطقه  اکیپ هایی 
اعزام و اقدام به رفت و روب و نظافت کردند اما 
حجم زباله ها به دلیل استفاده از بطریهای آب 
معدنی و ظروف یکبار مصرف در مناطق زلزله 

زده زیاد است.

خبر خبر

مصطفوی- شهرکرد؛  مشاور وزارت صنعت، 
سراسری  گردهمایی  در  تجارت  و  معدن 
از  صنعتی  های  شهرک  جوان  دستیاران 
های  توانمندی  نمایشگاه  »اولین  برگزاری 
همچنین  و  صنعتگر«  و  کارآفرین  جوانان 
انتشار »کتاب جامع اطالعات کارآفرینان جوان 

کشور« در آینده نزدیک خبر داد. 
»سعید اهلل بداشتی«  مشاور وزارت صنعت، 
در جمع خبرنگاران حاضر  تجارت  و  معدن 
در  گردهمایی سراسری دستیاران جوان  در 
شهرکرد، گفت: طی ماه های گذشته از آغاز 
استان  در  جوان  دستیاران  رسمی  فعالیت 
ها، حدود ۱۰۰۰ کارآفرین جواِن مستقر در 
شناسایی شده  کشور  های صنعتی  شهرک 
اند و یکی از ماموریت های دستیاران جوان 
در استان ها بازدیدهای مستمر از طرح ها و 
واحدهای تولیدی جوانان، شناسایی مشکالت 
انها و پیگیری تا رفع کامل موانع پیش روی 
معدن  صنعت،  وزارت  مشاور  است.  جوانان 
اشاره  با  کارآفرین  جوانان  امور  در  تجارت  و 
اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال و  به شعار 
ضرورت ایجاد فرصت های شغلی افزود: با توجه 
به اینکه بخش صنعت نقش بسزایی در تحقق 
اشتغالزایی در کشور دارد، فعالیت این جوانان 
در عرصه کارآفرینی بسیار حائز اهمیت بوده و 

حمایت از جوانان کارآفرین و رونق کسب و کار 
آنها، تضمین کننده تحقق وعده دولت محترم 
جهت ایجاد فرصت های شغلی برای جامعه 
می باشد. وی همچنین به پیگیری های معاون 
اول برای حضور موثرتر جوانان در عرصه های 
مدیریتی اشاره کرد و افزود؛ ضمن قدردانی 
إعالمی  های  سیاست  صراحت  و  عنایت  از 
از سوی ریاست محترم جمهور و معاون اول 
در جهت تقویت حضور جوانان در رده های 
مدیریتی، امیدوارم این پیگیری ها به ثمر برسد 
و یک راهکار عملیاتی تر برای حضور قدرتمند 

جوانان در روند توسعه تبیین شود.
سعید ا... بداشتی گفت: امروز برخی از وزرا به 
انتصاب های قابل ستایِش جوانان در رده های 

معاونت و مدیر کلی دست زده اند اما این کافی 
نیست و از دیگر وزیران محترم دولت انتظار 
داریم تا دستور صریح رییس جمهور مبنی 
بر به کارگیری جوانان در رده های مدیریتی 
را جامه عمل بپوشانند و از جوانان متخصص 
و توانمنِد حامِی دولت برای حضور در عرصه 
های کالن مدیریتی بهره برند و تسلیم سیاسی 
کاری ها و البی هایی که مانع حضور این نسل 

جواِن انقالبی می شود، نشوند.
همچنین مشاور وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در امور جوانان کارآفرین و صنعتگر از افزایش 
دوازدهم  دولت  در  جوانان  مشارکت  سهم 
خبر داد. »سعید اهلل بداشتی« مشاور معاون 
وزیر صنعت معدن و تجارت در امور جوانان 

دستیاران  سراسری  گردهمایی  حاشیه  در 
شهرکهای  و  کوچک  صنایع  سازمان  جوان 
صنعتی ایران در شهر کرد با اشاره به تاکید 
و تصریح دکتر روحانی ریاست محترم جمهور 
در  جوان  نیروهای  از  استفاده  خصوص  در 
عرصه مدیریت کشور، گفت: می بایستی با 
اموزش نیروهای جوان در حوزه های مختلف و 
انجام کادر سازی های الزم، جوانانی مجرب و 
کارآزموده را برای پذیرش پست های مدیریتی 
و حضور عرصه های تصمیم گیری اماده نمود. 
وی افزود: یکی از اهداف سومین گردهمایی 
سراسری دستیاران جوان استانها در شهر کرد 
که با حضور »مدیرعامل«شرکت شهرکهای 
و  محال  چهار  استاندار«  »معاون  و  صنعتی 
بختیاری برگزار شد، ارزیابی عملکرد دستیاران 
جوان و میزان پیشرفت ماموریت های محوله 
و برنامه ریزی دقیق جهت پیشبرد برنامه های 

در دست اقدام بود. 
گفت:  خصوص  این  در  بداشتی  اهلل  سعید 
های  شهرک  در  جوان  دستیاران  فعالیت 
جوانان  برای  را  فرصت  این  کشور  صنعتی 
کارآفرین فعال در صنعت فراهم می سازد تا 
با ارتباط نزدیک با ما و دستیاران جوان، به 
صورت ویژه مشکالت خود را مطرح و از طریق 
دستیاران جوان جهت رفع مشکالت، پیگیری 

های الزم را انجام دهند.

برگزاری اولین نمایشگاه توانمندی های جوانان کارآفرین در شهرکرد

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن خبر داد:

وجود حاشیه امن  تولید انرژی برق در گیالن
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

50 درصد واقفین اصفهان، خانم ها هستند

مدیر  خبری  نشست  اصفهان:  بهادری- 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با 
در  وقف  دهه  مناسبت  به  رسانه  اصحاب 
سالن جلسات اداره کل اوقاف استان برگزار 

شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
خانواده  به  تسلیت  ، ضمن  نشست  دراین 
کرد:  ،اضافه  کرمانشاه  زلزله  جانباختگان 
تعداد ۴۰۰ پتو و تشک به همراه یک تریلی 
حاوی آب معدنی از محل خیرات و مبرات 
برای کمک به زلزله زدگان ارسال شده است 

و این کمک ها همچنان ادامه دارد.
به  اشاره  با  صادقی  رضا  حجت االسالم 
به  آذرماه  که  تا چهارم  آبان  روزهای ۲۴ 
است،  شده  نام گذاری  وقف  دهه  عنوان 
عنوان کرد: روزهای این دهه به نام وقف، 

علم و فناوری، وقف، اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اشتغال، وقف، محیط زیست و سالمت، 
وقف، اجرای امینانه نیات واقف، وقف، رسانه 
و بسیج مردمی، وقف، سنت نبوی و سیره 
اهل بیت )ع(، وقف ترویج فرهنگ قرآنی، 
وقف، بقاع متبرکه و زیارت، وقف، خانواده و 
سبک زندگی اسالمی نام گذاری شده است.

وی با اشاره به ثبت بیش از 8۵ وقف جدید 
جاری  سال  ابتدای  از  اصفهان  استان  در 
شیر  که  جایی  آن  از  داشت:  ابراز  تاکنون 
زنان ما همیشه در همه عرصه های دینی 
ومعنوی پیشتاز بوده اند ، در امر وقف نیز 
با توجه به آمار داده شده میتوانیم بگوییم 
و  هستند  خانم ها  واقفین  درصد   ۵۰ که 
همچنان وقفهای جدیدی به نام بانوان ثبت  

می شود.

بلبل  عظیم  مهندس  رشت:  منکویی- 
آبادی، مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه 
ای گیالن به بیان عملکرد شرکت در حوزه 

پدافند غیرعامل پرداخت.
عظیم بلبل آبادی  مدیر عامل شرکت سهامی 
کارگروه  رئیس  و  گیالن  ای  منطقه  برق 
تخصصي انرژي و آب پدافند غیرعامل استان 
گیالن با بیان اینکه موضوع پدافند غیرعامل 
از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود:پدافند 
غیرعامل در حقیقت دفاع غیرنظامی است و 
به مجموعه اقداماتی گفته می شود که بدون 
نیاز به بکارگیری از جنگ افزار و با اجرای آن 
بتوانیم از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات 
و تاسیسات حیاتی و حساس و تلفات انسانی 
را به حداقل ممکن  یا آن  جلوگیری کنیم 
اهمیت  از  غیرعامل  پدافند  بکنیم.  محدود 

برای همیشه  باید  و  برخوردار است  خاصی 
در دستور کار تمامی دستگاهها و مسئولین 
از جمله صنعت برق گیالن و باالخص شرکت 
برق منطقه ای گیالن قرار بگیرد. مدیر عامل 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن با بیان 
اینکه انرژی برق یکی از نیازهای اولیه و اساسی 
مردم است، افزود: از ماموریتهای اصلی شرکت 
تامین انرژی برق مطمئن و پایدار در سطح 
انتقال و فوق توزیع است که برای تامین این 
انرژی ، شرکت از یک سری خطوط و پستهای 
انتقال و فوق توزیع استفاده می کند. با توجه 
به اینکه حفاظت از تاسیسات و تجهیزات از 
است،  عامل  غیر  پدافند  کارکردهای  جمله 
حفظ تاسیسات و تجهیزات شبکه انتقال برق 
بسیار مهم خواهد بود تا ما بتوانیم انرژی برق 

را مستمر تحویل مردم بدهیم.
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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 ۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱٦٩۷   مورخه ۱۳٩٦/۰۷/۲٩  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 حسین بهرامی بشناسنامه شماره ۷۳٦ صادره از ابهر فرزند رزاق در قسمتی 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۰۷/۷۱  مترمربع 
مفروز از پالک شماره 8۰٦ فرعی از ۱۴۳ اصلی واقع در البرز با خریداری از خانم 
زهرا امیدی و آقای منوچهر مومنی و بامالکیت مالک اولیه آقای حسن مدیر روستا 
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. 

٩٦/۷٦۵۳/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰8/۱۵/۱۳٩٦ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰8/۳۰/۱۳٩٦

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 ۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱٦۷۱   مورخه ۱۳٩٦/۰۷/۲۷  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 ابراهیم کالنتر نیستانکی بشناسنامه شماره ۴  صادره از نائین فرزند حسن 
با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۰۰  در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین 
مترمربع مفروز از پالک شماره ٦8۴  فرعی از ۱۴٩  اصلی واقع در البرز و با خریداری 
از آقای علی خزائی و با مالکیت مالک اولیه آقای محمود طالقانی 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. ٩٦/۷٦٦۷/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۰8/۱۵/۱۳٩٦ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰8/۳۰/۱۳٩٦

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
هیات    ۱۳٩٦/۰۷/۳۰ مورخه     ۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۷۲۰ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
کرج  از  صادره   ۷۴۷ شماره  بشناسنامه  دهقان  کمالی  محمدعلی  آقای  متقاضي 
احداثی در آن  بنای  با  از ششدانگ یک قطعه زمین  ابوالقاسم در قسمتی  فرزند 
از ۱۴۴ اصلی  از پالک شماره ۵۱۲ فرعی  به مساحت ٩۳8/۳۱  مترمربع مفروز 
اولیه  مالک  خود  که  دهقان  کمالی  ابوالقاسم  آقای  از  خریداری  با  البرز  در  واقع 
میباشد 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 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ٩٦/۷۷۰۰/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰8/۱۵/۱۳٩٦ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰8/۳۰/۱۳٩٦

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 ۱۳٩٦٦۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۷۰۴   مورخه ۱۳٩٦/۰۷/۲٩  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 فاطمه 
محمدتقی بشناسنامه شماره ۴ صادره از کرج فرزند احمد در قسمتی از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲8۳مترمربع مفروز از پالک شماره ۴۱۰۵ 
فرعی از ۱٦٩ اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای حسن زارع بزگابادی )طبق نامه 
ثبت احوال بشماره ۷۴۷۰ مورخ ٩٦/۰۵/۲۳ نام مالک به حسن زارع تغییر نموده( که خود 
مالک اولیه میباشد 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. ٩٦/۷۷۵۰/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳٩٦/۰8/۱۵  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰8/۳۰/۱۳٩٦
سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی سواری پژو ۴۰۵GLX مدل 8٦ به رنگ نقره ای نقره 
ای به شماره پالک ٦٩٩ج8٦ ایران ۱۲ به شماره موتور ۱۲۴8٦۰٦8۴8۵ و شماره 

شاسی ۴۰۳۲۱8۴۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
و  موتور ۱۱۱۲۷٦۱۲۰۷۱  به شماره  تیپ ۱٦۰۰  پیکان  برگ سبز خودرو سواری 
فاقد  و  مفقود  ایران ۷۲-8٦٦ق٦۵  پالک  و شماره  شماره شاسی ۰۰۷٦۴۱۲۷۷۲ 

اعتبار می باشد.
بهشهر 

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  ۱۳٩٦٩٦۰۳۱٦۰۰۱۰۰۳۷۰۳ مورخ ۱۳٩٦،8،۷ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  علی 
میرزایی فرزند ملک میرزا  بشماره شناسنامه۵۳8  صادره از صحنه در ششدانگ یک باب 
ساختمان  به مساحت ۳۰،8۵ متر مربع پالک قسمتی از پالک ٩۴ مفروز ومجزی شده 
واقع در سنگر روبروی پارک بن بست الدن ۲ خریداری از مالک رسمی بهرام چاله چاله 
فرزند اکبر محرز 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 : ۱۳٩٦،8،۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : 8،۳۰،۱۳٩٦

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

متن آگهی 
– قاسمی  –شهره  قاسمی  –زهره  قاسمی  شکوه  اینجانبان  رساند  می  اطالع  به 

شادیه قاسمی  مالکین ۷ سهم مشاع از شش  دانگ پالک ثبتی ۱۰8/8۵ واقع در 
قریه کالته به نشانی .... موضوع سند /اسناد مالکیت شماره ۴۲8۲صادره به تاریخ 
۵۲/۴/۱۰ متقاضی تعیین بستر و حریم رودخانه /مسیل/نهر..... در داخل و مجاورت 
پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور آب جنوب شرق بر اساس ضوابط 
و مقررات جاری ،تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور 
آب و تکمیل پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با دردست 
داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به امور آب 
جنوب شرق به نشانی ورامین ،بلوار امام رضا )ع(مراجعه نمایند .بدیهی است عدم 
مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای 
....(نبوده و بستر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین  تهران )امور آب جنوب شرق 

مشاعی الزم الرعایه می باشد .
تاریخ انتشار نوبت اول :8/۳۰/۱۳٩٦
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳/۱۳٩٦/٩

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  فاضل  فرزند  مهر  ادیب  رضا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
پیوسته  کارشناسی  درمقطع  دزفول  از  شناسنامه۱٩٩۰۰٩۲۰۵۵صادره 
دزفول  واحد  دانشگاهی  ازواحد  صادره  عمران-عمران  مهندسی  رشته 
۲۱۵۲8)۰٦-۱۵-۳(-۰۷٦۵۲۴۳مفقود گردیده است و فاقد اعتبارمی باشد .ازیابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به نشانی دانشگاه 
کوی  جاده  ابتدای  اندیمشک  دزفول  بین  دراتوبان  واقع  دزفول  واحد  اسالمی  آزاد 
آزادگان ارسال نماید.    نوبت اول:٩٦/8/۱۵-نوبت دوم:٩٦/8/۳۰-نوبت سوم:۱۵/٩٦/٩

شهرستان دزفول

آگهی
سازمان ثبت اسناد و امالک 

دفتر ازدواج ۵ وطالق و ٦ ورامین 
آقای موسی حسن زاده 

حسب دادنامه از شعبه سوم دادگاه عمومی ورامین ۷۳۰۰۵٩۳ در تاریخ ۱۳٩٦/۵/8 مبنی 
به طالق فی مابین شما و همسرتان خانم فریده پیری وبا توجه به قطعیت حکم صادره 
مقتضی است ظرف مدت یک هفته پس از رویت این اخطاریه جهت ثبت طالق به دفتر 
خانه طالق مراجعه فرمائید در صورت عدم حضور برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد .
محمد نصرتی - سر دفتر ازدواج 5و طالق 6 ورامین  

کمک زرتشتیان یزد به زلزله زدگان

صادقی مقدم - یزد: رئیس انجمن زرتشتیان یزد از کمک رسانی 
هموطنان زرتشتی این استان به مناطق زلزله زده غرب کشور خبر 
داد و گفت: این کمکها روز شنبه با ۲ دستگاه کامیون به کرمانشاه 

ارسال شد.
سپنتا نیکنام افزود: اغلب این کمکها شامل چادر مسافرتی، پتو، فوم، 
غذاهای کنسرو شده،  بهداشتی،  لوازم  لباس گرم،  نیک،  پیک  گاز 

شیرخشک، شیشه شیر و پوشاک نوزاد است.
وی که امروز برای بررسی و شناسایی مناطق و افراد نیازمند، عازم 
کرمانشاه شد ادامه داد: کمکهای زرتشتیان فردا )یکشنبه( به کرمانشاه 

می رسد و توزیع خواهد شد.
رئیس انجمن زرتشتیان یزد با بیان اینکه مناطق زلزله زده از کمکهای 
موقت مردمی غنی شده است تصریح کرد: در برهه کنونی مدیریت 

توزیع کمکهای مردمی به زلزله زدگان اهمیت زیادی دارد.
نیکنام افزود: باید هر چه زودتر نقدینگی مناسبی برای بازسازی و 
احداث خانه برای زلزله زدگان فراهم شود، با توجه به اینکه شغل 
بسیاری از زلزله زدگان دامپروری است، اتخاذ راهکار مناسب برای 
نگهداری دام ها نیز ضروری است. استان یزد حدود ٦ هزار زرتشتی 

دارد که در شهرهای یزد، اردکان و تفت ساکن هستند.
تعداد زرتشتیان جهان حدود ۱۵۰هزار نفر تخمین زده می شود.

تعداد زرتشتیان ایران حدود ۳۰هزار نفر است که آنها عالوه بر آزادی 
در انجام مناسک، یک نماینده هم در مجلس شورای اسالمی دارند.

زندگی مسالمت آمیز زرتشتی ها با مسلمانان و همیاری و کمک به 
یکدیگر در امور مختلف یکی از شاخصه های برجسته در استان یزد 
است و این مهم در ثبت شهر تاریخی یزد در میراث جهانی یونسکو 

)۱8 تیر ۱۳٩٦( نیز موثر بوده است.

بررسی اولیه احداث پروژه مجتمع هایپراستار در 
کمیته ارتقاء کیفي سیما و منظر شهري هرمزگان

اکبری- بندرعباس: جلسه کمیته ارتقاء کیفي سیما و منظر شهري 
استان با دستور کار » بررسي پروژه مجتمع تجاري هایپراستار« برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم 
گوراني، مدیر شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي با اشاره به 
موقعیت این پروژه گفت: این سایت در شهر بندرعباس و شمال بزرگراه 
شهید رجایي در زمیني با مساحت ۲۰ هزار و ۱۷ مترمربع واقع شده 
است. وی با اشاره به اهمیت این پروژه به عنوان فضایي چندعملکردي 
با مقیاس فراشهري، افزود: توجه به پروژه هاي سیما و منظر شهري 
باید از حوزه مدیران شهري و شهرداران بصورت جدي پیگیري شود 
و این پروژه ها از آنجایي که نقش مهمي در سیما و منظر شهري ایفا 
مي کنند، ضرورت دارد که در این کمیته بررسي، تصویب و جهت اجرا 
به شهرداریها ابالغ شود.  به گفته وی،  توجه به اصول معماری بومی 
منطقه و معماری ایرانی، استفاده از ریتم و تناسبات موجود در معماری 
بومی، الهام از فرم حیاط مرکزی به عنوان الگوی پایدار در معماری 
ایرانی، استفاده از بام به عنوان میدان و فضای عملکردی چند منظوره 

از جمله اهداف احداث این طرح هاست. 

بازدید اعضای شورای اهواز از 
تاسیسات و پروژه های آبفا استان

همایون  دکتر  حضور  فر-اهواز:  وحیدی 
یوسفی نماینده مردم شریف اهواز در مجلس 
از اعضای  شورای اسالمی به همراه چند تن 
آبرسانی  تاسیسات  در  اهواز  شهر  شورای 

شماره دو ؛
اعضای  حاجتی  و  جهانبخشی،قنوات  باباپور، 
و  یوسفی  دکتر  بازدید  این  در  شهر  شورای 
مهندس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز 

را همراهی نمودند. 
اهواز  آبفا  شرکت  مدیرعامل  بازدید،  این  در 
گزارشی از وضعیت تاسیسات آبرسانی شهر و 
لزوم تخصیص اعتبارات در راستای بهسازی و 

توسعه آن ارائه نمود.

برگزاری کارگاه آموزشی طرح 
توانمندی سازی جوامع محلی در اراک

جوامع  سازی  توانمند  طرح  اراک:  داودی- 
در  مرکزی  استان  روستای  دومین  در  محلی 
کارآفرینی  و  آموزش  آفرینی،  اشتغال  راستای 

برگزار شد.
افزود:  حسینی  محمد  سید  کل،  مدیر 
»روستاهای استان مرکزی با توجه به  پتانسیل 
های  گردشگری موجود می توانند یکی از جاذبه 
شوند.اسناد  محسوب  استان  گردشگری  های 
را  دولت  روستایی،  توسعه  و  منطقه ای  توازن 
مکلف کرده تا با اتکاء به ظرفیت های روستایی، 
توانمندسازی مهارتی و حرفه ای روستائیان را 

مورد توجه قرار دهد«.
او در ادامه گفت: » یکي از رویکردهاي اصلي 
روستایی،  جوامع  توسـعه  راسـتاي  در  دولت 
در راسـتاي ایجاد محـرک هـاي محرومیت و 
تحقق اهداف تعیین شده در سند چشـم انـداز 
های  توانایی  از  گیـري  بهـره  ساله،  بیسـت 
روسـتاها، مقولـه ارائـه و شناخت جاذبه هـای 
گردشگري است. بررسي و طـرح گردشـگري، 
از خدمات هـر برنامـه ریـزي و اساسي اسـت «.

جوامع  توسعه  »برای  کرد:  اضافه  حسینی 
و  مطالعاتی  طرح  مرکزی  استان  روستایی 
شبکه  در  که  شده  اجرایی  روستا  پژوهشی 
ویژه  به  محلی  و  روستایی  سازی  یکپارچه 
تاثیرگذار  تولیدی  و  اشتغال زایی  ظرفیت های 
است از این رو کارگاه های آموزشی برای اهالی 
روستای آهو جهت احداث خانه های بوم گردی 

وتوسعه گردشگری روستایی  برگزار گردید«.

خبر خبر

مسعودی  ا...  حبیب  گلستان:  سلیمانی- 
کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  فرمعاون 
اظهار داشت: شورای اجتماعی کشور در طی 
چند سال گذشته وارد موضوع اجتماعی شده 
وی به معضل  آسیب های اجتماعی مانند مفاسد 
اخالقی، حاشیه نشینی، طالق، اعتیاد به عنوان 

معظالت اساسی اشاره کرد
وی با اشاره به سالمت اجتماعی، افزود: در قانون 
برنامه ششم به سالمت اجتماعی توجه شده و 
سازمان بهزیستی نیز متولی آن است. سند ملی 
سالمت اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و این شورا 
تدوین شود که اجرای آن باید با همکاری همه 

دستگاه ها و صاحب نظران باشد.
 وی افزود: سند سالمت اجتماعی می تواند به 
این مهم کمک کند و اگر به سالمت اجتماعی 
مشاهده  را  اجتماعی  آسیب های  نپردازیم 

خواهیم کرد.
مسعودی فر ادامه داد: ۱8 کارگروه در شورای 
اجتماعی در کشور داریم که نسبت به معضالت 

اجتماعی اقدام می کنند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یادآور 
ارتباط  ما  که  است  ۱۰۴طالق  ماده  شد:در 
خوبی داریم با سازمان های مرتبط وبخش های 
دیگری که درماده8۰  اورژانس ها رامطرح کرده 

برای شهرهای باال ۵۰هزارتا میباشد
وی خاطر نشان کرد:جلسه ای که درمعاونت 

بند8۰  کردن  اجرایی  برای  خانوار   امورزنان 
نشان  میشود.واین  اجرا  قابل  بهزیستی  در 
یکی  است  سازمان  این  های  قابلیت  دهنده 
دیگراز موضوعات راه اندازی دبیرخانه خدمات 
اجتماعی که به سازمان ابالغ شده وکارهایش 
در حال انجام میباشد وانشاال تا اواخراسفند تمام 

خواهد شد.
را  باید نقش خود   وی گفت: هر دستگاهی 
و  پایش  و  کند  در شورای سالمت مشخص 
ارزش یابی در این راستا انجام شود و شورای 
سالمت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان شورای 

اجتماعی به شمار می رود.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یادآور 
شد: برنامه های زیرساختی باید در حوزه ابعاد 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  اجتماعی  سالمت 
و فرصت های  افزایش دسترسی  فقر،  کاهش 
کمیته  در  باید  که  است  موضوعاتی  از  برابر 

سالمت به آن توجه شود.
وی گفت: در استان خراسان رضوی طرحی به 
عنوان سامانه طالق اجرا شد که سبب شد 8.۱ 
درصد  طالق کاهش پیدا کرد و امسال در چهار 

ماه نخست ۱۴ درصد طالق کاهش پیدا کرد.
اجتماعی  شورای  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
کشور تصویب کرد که سامانه مداخله طالق را 
در کشور راه اندازی شود که سامانه الکترونیک 
مسیر  این  در  تصمیم  عنوان  تحت  طالق 

راه اندازی شده است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشوردر گلستان خبرداد:

تدوین سند ملی سالمت اجتماعی در کشور

نصب بنرهای اطالع رسانی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری در رشت

 بهبود مستمر در شاخص هاي زیست محیطي
 ذوب آهن

منکویی- رشت؛ به منظور اطالع 
افراد  به  بخشی  آگاهی  و  رسانی 
به  را  بنرهایی  جامعه،  مختلف 
مناسبت فرا رسیدن »روز جهانی 
بازیافت« در مناطق مختلف شهر 

رشت نصب کرده است.
موضوعات  بنرها  این  مضامین 
زباله  تفکیک  همچون  مختلفی 
برای  تالش  تر،  و  خشک  های 
پاکسازی طبیعت، اجرای تفکیک 

و  شهری  اقتصاد  به  کمک  مبدا  از  زباله 
حفظ محیط زیست است.

نظر مردم و  برای جلب  یاد شده  بنرهای 
برای  عمومی  افکار  و  اذهان  دادن  توجه 
آگاهی بخشی به قشرهای مختلف جامعه 
در زمینه ی تشویق شهروندان به تفکیک 
زباله های خشک و تر در خیابانها و معابر 

رشت نصب می شوند.   

سازمان  عامل  مدیر  پور  حاجی  علیرضا 
رشت  شهرداری  پسماندهای  مدیریت 
معتقد است تا زمان ساخت و بهره برداری 
با آگاهی دادن،  باید  از نیروگاه زباله سوز 
اطالع رسانی و همچنین باال بردن دانش 
و اطالعات شهروندان در زمینه ی تفکیک 
زباله از مبدا و کاهش حجم و میزان زباله، 
از ورودی زباله های شهر به محل دفنگاه 

کاسته شود.

بهادری- اصفهان: پنجمین جلسه کارگروه 
سالمت و امنیت غذایي شهرستان لنجان در 
سال ٩٦ ، در مورخ ٩٦/8/۱۰ در محل سالن 
اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
و با حضور صالحي )معاون فرماندار( ، وحدتي 
)مدیر شبکه بهداشت و درمان ( ، محمدي 
)سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست 
لنجان ( ، اعضاي شوراي اسالمي برخي از 
شهرها ، نمایندگان شهرداري هاي منطقه 
و  اداري  دستگاه هاي  نمایندگان  و  لنجان 

اجرایي مرتبط شهرستان برگزار گردید.
مسئولیت هاي  راستاي  در  جلسه  این  در 
افکار  تنویر  منظور  به  و  اجتماعي شرکت 
دقیق تر  چه  هر  اطالع رساني  و  عمومي 
درخصوص اقدامات زیست محیطي شرکت 
سهامي ذوب آهن اصفهان، نسبت به ارائه 
آخرین دستاوردها و اقدامات زیست محیطي 
قالب  در  اقدام،  دست  ودر  گرفته  انجام 

پروژه هاي زیست محیطي در بخش هاي هوا، 
پساب، پسماند و مدیریت مصارف آب وانرژي 
و برنامه هاي آتي زیست محیطي شرکت و 
همچنین اهم فرصت ها و چالش ها در این 
بخش ، توضیحات مبسوطي توسط نمایندۀ 
مدیریت ایمني، بهداشت و محیط زیست 
شرکت ارائه گردید که مورد استقبال و توجه 

اعضاي کارگروه مذکور قرار گرفت. 
فرماندار  معاون  صالحي  جلسه  این  در 
از  قدرداني  و  تشکر  ضمن  شهرستان، 
انجام  محیطي  زیست  اقدامات  مجموعه 
اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  توسط  گرفته 
ذوب  اقدامات  مثبت  روند  تداوم  خواستار 
آهن در حوزۀ محیط زیست و بهبود مستمر 
در این حوزه گردید. وي همچنین خطاب به 
اعضاي کارگروه خواستار اطالع رساني صحیح 
به مردم و پرهیز از یکجانبه گرایي   در این 

حوزه گردید. 
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نخستین و بزرگ ترین قرارداد بین المللي صنعت 
خودرو ایران با شرکت ها و برندهاي معتبر جهاني 
چند ماه پیش در تهران امضا شد و براساس آن 
جمعي از برترین شرکت هاي دنیا طراحي پلتفرم 
به  رو  خودرو  ایران  جدید  محصوالت  تولید  و 

رهبري شرکت پینین فاریناي ایتالیا آغاز کردند.
ایران خودرو  پلتفرم جدید  قرارداد،  این  برمبناي 
شامل طیف کاملي از خودروهاي بنزیني، هیبریدي 
و الکتریکي در کالس هاي سدان، هاچ بک،  کراس 
اوور و وانت خواهد بود. گروه صنعتي ایران خودرو 
که خودروساز واقعي شدن را هدف اصلي خود قرار 
داده، دانش و فن آوري طراحي پلتفرم را به عنوان 
دنبال مي  این هدف  مهم  از سرفصل هاي  یکي 
کند. برهمین اساس به منظور تحقق پیش بیني 
محصول،  توسعه  و  پلتفرم  طراحي  بخش  در  ها 
نخستین نشست مشترک سازندگان پلتفرم جدید 
و  فارینا  پینین  شرکت  از  نمایندگاني  حضور  با 
نمایندگان شرکت هاي طراح و سازندگان داخلي 

بیش  که  نشست  این  در  شد.  برگزار  خارجی  و 
سازندگان  کنار  در  داخلي  توانمند  8۰سازنده  از 
معتبر جهاني حضور داشتند، فرصتي فراهم شد 
تا طرفین اهداف فني و برنامه زماني پروژه پلتفرم 

جدید ایران خودرو را تشریح کنند. 
نقش مهم زنجیره تامین در پروژه پلتفرم جدید

مدیرعامل ساپکو اولین سخنران این نشست بود. 
پلتفرم  طراحي  قرارداد  هاي  طرف  درباره  وي 
جدید ایران خودرو گفت: پینین فارینا از شرکت 
هیوندایي  بخش طراحي خودرو،   در  مطرح  هاي 
پاورتک کره در طراحي و تولید گیربکس اتوماتیک 
و ماهله آلمان در طراحي موتور خودرو از شرکاي 
اصلي ایران خودرو در پروژه طراحي پلتفرم جدید 
بنام خارجي و  با همراهي سازندگان  هستند که 
اجراي  مسئولیت  داخلي  سازنده   ۱۰۰ از  بیش 
پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو را برعهده دارند. 

حسین نجاري هدف پروژه طراحي پلتفرم جدید 
را ارتقاي نام ایران خودرو در بازارهاي بین المللي 

دانست و ضمن وسیع خواندن طیف آن از مرحله 
گفت:   خودرو  انبوه  تولید  تا  کانسپت  و  مفهومي 
طراحي، مهندسي، اجرا، تولید و ارزیابي در طیف 
اجراي این پروژه قرار دارند. نجاري افزود: شرکت 
ماژوالر  پلتفرم  طراحي  فارینا  پینین  ایتالیایي 
هاچ  سدان،   هاي  کالس  در  هایي  خودرو  براي 
بک،  کراس اوور و وانت را برعهده خواهد داشت 
احتراق  با  پیشرانه  طراحي  نیز  ماهله  شرکت  و 
طراحي  داد.مدیرپروژه  خواهد  انجام  را  بنزیني 
پلتفرم جدید ایران خودرو تاکید کرد:  محصوالت 
معمولي  و  باال  سطح  مشخصات  بخش  دو  در 
طراحي خواهد شد که پیشرانه محصوالت در هر 
دوبخش موتور سه سیلندر توربو شارژ است. وي 
ادامه داد:  پروژه هاي صنعتي سازي نیز هم زمان 
در بخش هاي بدنه سازي،  پرس،  مونتاژ و... درحال 
اولین  زمان عرضه  مدیرعامل ساپکو  است.  انجام 
محصول این همکاري را دو سال و نیم آینده اعالم 
کرد و گفت: قیمت محصوالت در دو بخش سطح 
باال و معمولي رقابتي خواهد بود. وي صادرات ۳۰ 
درصدي و بومي سازي بیش از ۷۰ درصد قطعات 
و مجموعه ها را از دیگر اهداف پروژه عنوان کرد 
سازي،  داخلي  اهداف  تحقق  صورت  در  گفت:   و 

قیمت محصول رقابتي خواهد بود. 

 زیرساخت هاي مطلوب عامل مهم
 سرمایه گذاري 

جدید  پلتفرم  سازندگان  نشست  سخنران  دیگر 
محصول  توسعه  و  طراحي  معاون  خودرو  ایران 

اجراي  با  گفت:  وي  بود.  خودرو  ایران  جدید 
پروژه طراحي پلتفرم جدید ایران خودرو و عرضه 
محصوالت جدید،  سهم بازار افزایش یافته و اهداف 
صادراتي نیز محقق شود.کامران سپهري با اشاره 
به رشد اقتصادي ایران در شرایط لغو تحریم هاي 
بین المللي گفت:  زیرساخت هاي موجود در ایران 
مطلوبي  شرایط  در  منطقه  کشورهاي  به  نسبت 
قرار دارد،  نیروي انساني جوان در دسترس با سطح 
دانش و تخصص مناسب نیز یکي از مزایاي سرمایه 
گذاري به شمار مي رود.وي افزود:  ایران با جمعیت 
8۴ میلیوني خود تقاضاي باالیي براي خودرو در 
آینده خواهد داشت که این فرصت و مزیتي است 

که سرمایه گذاران به آن توجه دارند.
بازار  در  خودرو  فروش  باالي  میزان  به  سپهري 
ایران اشاره کرد و گفت:  در سال ۲۰۱٦ با فروش 
یک میلیون و نیم خودرو رتبه ۱۳ فروش از آن 
با  بیني مي شود  ایران بوده است که پیش  بازار 
عرضه محصوالت متنوع در آینده این رتبه ارتقا 
یابد.وي ایران خودرو را بزرگ ترین و مشهور ترین 
خودروساز ایران توصیف کرد و گفت: با اشباع بازار 
به  ها  شرکت  این  غرب،  در  بزرگ  خودروسازان 
اند. آورده  ایران روي  تولید در  و  سرمایه گذاري 

قابلیت  خودرو،   ایران  در  تولید  ظرفیت  سپهري 
و  متخصص  انساني  نیروي  توسعه،  و  طراحي 
کارآمد را مزیت رقابتي براي ایران خودرو دانست 
این شرکت بزرگ ترین شبکه فروش و  و گفت: 
خدمات پس از فروش را در ایران دارد که امکانات 
مناسبي را در اختیار شرکاي خارجي قرار خواهد 

داد. معاون طراحي و توسعه محصول جدید ایران 
خودرو تولید بیش از یک میلیون خودرو در سال، 
حفظ سهم بازار،  افزایش تنوع تولیدات با معرفي 
محصوالت جدید و همچنین صادرات ۳۰ درصدي 

را از اهداف میان مدت ایران خودرو عنوان کرد.
موتور بسیار کم مصرف براي محصوالت آینده 

عضو هیات مدیره شرکت ماهله آلمان نیز در این 
نشست با بیان اینکه همکاري ما با ایران خودرو 
در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد گفت: یکي 
از پروژه هاي مشترک ایران خودرو و ماهله تولید 
بسیار  که  است  ۳سیلندر  پیشرانه  نمونه  یک 
کرد:  اظهار  برگر  بود.مارتین  خواهد  مصرف  کم 
افزایش استانداردهاي پیشرانه ها و رفتن به سمت 
از  دلیل  به همین  و  است  پرهزینه  ها  هیبریدي 
اینکه  ضمن  کردیم.  شروع  تر  ساده  هاي  نمونه 
ماهله در بخش سي.ان. جي هم ما تجربیات زیادي 
دارد. برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانسیل هاي 
همکاري با ایران خودرو گفت: شرکت ما در بخش 
پیشرانه  کنسرسیوم طراحي و تولید پلتفرم جدید 
ایران خودرو فعالیت مي کند و با توجه به پتانسیل 
هاي موجود اطمینان داریم که این همکاري چند 
ملیتي نتیجه بسیار خوبي به همراه خواهد داشت.

برقي  آینده  سالهاي  در  که  دانیم  مي  افزود:  وي 
سازي  و رانندگي اتوماتیک تا سال۲۰۳۰ و بعد 
از آن تقش مهمي در صنعت خودرو جهان خواهد 
داشت از این رو باید فناوري هایي را به کار بگیریم 
که در سال ۲۰۳۰ شیب استفاده از پیشرانه هاي 

درون سوز کمتر شود.  

تولید خودروهاي مختلف روي پلتفرم جدید 
نماینده مدیرعامل شرکت پینین فارینا ایتالیا به 
پروژه  قرارداد،  اصلي  هاي  طرف  از  یکي  عنوان 
این شرکت در همکاري با ایران خودرو را طراحي 
گفت:  و  کرد  اعالم  خودروساز  این  آینده  پلتفرم 
احتراق  موتورهاي  و  خودروها  توسعه  و  طراحي 
داخلي با همکاري دیگر شرکت هاي حاضر در این 
بود  ما خواهد  هاي  فعالیت  از جمله  کنسرسیوم 
جینو موزاکو اظهار کرد: استراتژي اصلي ما سبک 
جدیدي دارد که تنها شامل طراحي یک خودرو 
نمي شود و مباحثي مثل مصرف سوخت، رقابتي 
بودن، ایمني و محیط زیست را نیز در نظر دارد.

مختلف  هاي  در کالس  خودرو  تولید  گفت:  وي 
روي  اس.یو.وي  و  اوور  کراس  سدان،  بک،  هاچ 
اینکه  ضمن  است،  شده  بیني  پیش  پلتفرم  این 
در  نیز  الکتریکي   و  هیبریدي  تولید خودروهاي 
این کنسرسیوم موردنظر قرار گرفته است.موزاکو 
در ادامه ضمن معرفي شرکت پینین فارینا گفت: 
شرکت ما یک شرکت طراحي و مهندسي است 
از جمله خودروهایي  فراري  مثل  که محصوالتي 
هستند که توسط این شرکت طراحي مي شوند.

وي افزود: پینین فارینا عالوه بر کار طراحي، در 
تولید  به  قادر  و  دارد  فعالیت  هم  پیشرانه  بخش 

خودروهاي خاص به صورت محدود است. 
در  فارینا  پینین  مهندسي  و  فني  امور  مسئول 
ادامه گفت: پینین فارینا تنها شرکتي است که مي 
تواند همه تست هاي مورد نیاز را همراه با آنالیزها 

خودش انجام دهد.

تحول در صنعت خودروسازي کشور؛

طراحي پلتفرم ایران خودرو توسط برترین شرکت هاي دنیا

ایران نسبت به کشورهاي منطقه در شرایط مطلوبي قرار دارد،   زیرساخت هاي موجود در 
نیروي انساني جوان در دسترس با سطح دانش و تخصص مناسب نیز یکي از مزایاي سرمایه 
گذاري به شمار مي رود.ایران با جمعیت 84 میلیوني خود تقاضاي باالیي براي خودرو در آینده 
خواهد داشت که این فرصت و مزیتي است که سرمایه گذاران به آن توجه دارند.در سال 2016 
با فروش یک میلیون و نیم خودرو رتبه 13 فروش از آن بازار ایران بوده است که پیش بیني 
مي شود با عرضه محصوالت متنوع در آینده این رتبه ارتقا یابد.با اشباع بازار خودروسازان 

بزرگ در غرب، این شرکت ها به سرمایه گذاري و تولید در ایران روي آورده اند.

کاهش واردات نفت هند از ایران
ایران  از  اویل«  »اسار  هندی  خصوصی  پاالیشگاه  نفت  واردات 
حدود ۲۷ درصد در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش یافت و به حدود ۱8۳ هزار بشکه در روز رسید.
ایسنا، این شرکت در حال متنوع  از  به گزارش زمان به نقل 
کردن منابعی است که نفت مورد نیازش را از آنها تامین می کند.

غول نفتی روس نفت روسیه و شرکایش از جمله شرکت ترافیگورا 
و صندوق روسی UCP قرارداد ۱۲.٩ میلیارد دالری برای خرید 
نهایی  اوت  را در  اویل«  پاالیشگاه »اسار  ٩8.۳ درصد سهم در 
کردند و به این ترتیب برای خود جای پایی در آسیا ایجاد کرده 

و بازار جدیدی برای نفت خود تضمین کردند.
طبق آمار تامسون رویترز، واردات »اسار اویل« از ایران در اکتبر 
حدود 88 درصد باالتر از ماه پیش از آن بود. این پاالیشگاه هندی 
در فاصله ژانویه تا اکتبر، حدود ۲۰ درصد نفت کمتری از ایران 

خریداری کرد که به حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز رسید.

لهستان مشتری نفت ترش ایران
پایگاه خبری پالتس به نقل از منابع کشتیرانی و تجاری گزارش 
داد: در حالی که با کاهش ورود نفت خام ترش به اروپا برخی 
پاالیشگاه های اروپایی برای تامین این نوع نفت به سایر مناطق 
روی آورده اند، نفت خام ایران به زودی راه خود را به سوی بازار 
لهستان باز خواهد کرد.به گفته منابع آگاه، شرکت پی.کی .ان 
.اورلن، یک محموله نفت خام برای بارگیری در روزهای ۲۴ و ۲۵ 

نوامبر )سوم و چهارم آذر( از ایران خریداری کرده است. 

عدم خروِج اکوادور
 از توافق کاهش تولید نفت

به گزارش رویترز، »کارلوس پرز« وزیر نفت اکوادور اعالم کرد: 
با توجه به رشد اخیر قیمت های نفت، این کشور در حال حاضر 
از تصمیم خود مبنی بر درخواست از اوپک برای مستثنی شدن 
از توافق کاهش تولید صرفنظر کرده است. پرز گفت: ماه گذشته 
خواستار خروج از برنامه جهانی اوپک بودیم اما بطور موقت از 
راهکارهای  اعالم  منتظر  و  کردیم  صرفنظر  خود  درخواست 

مختلف اعضای این سازمان در نشست ۳۰ نوامبر خواهیم ماند.

درخواست فیلیپین برای  خرید 
ماهانه 4 میلیون بشکه نفت از ایران

عالوه  فیلیپین  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
باالدستی  بخش  در  حضور  برای  مذاکره  بر 
خرید  برای  ایران  با  مذاکره  از  نفت،  صنعت 

ماهانه چهار میلیون بشکه نفت خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، هر چه زمان 
ها تحریم  رفع  و  برجام  اجرای  از   بیشتری 

 می گذرد، کشورهای بیشتری برای همکاری 
با ایران و خرید نفت اعالم آمادگی می کنند 
از  شاهد  اخیر،  های  ماه  در  که  طوری  به 
اروپایی  کشورهای  به  نفت  فروش  سرگیری 
زمان  در  که  اروپایی  ایم.کشورهای  بوده 
تحریم، واردات نفت از ایران را متوقف کرده 
بودند، اکنون به طور میانگین ۵۰۰ تا ٦۰۰ 
می  خریداری  کشورمان  از  نفت  بشکه  هزار 
کنند.با وجود فروش نفت به اروپا، مهم ترین 
می  به شمار  آسیا  ایران همچنان  نفت  بازار 
بشکه  میلیون   ۲ از  بیش  که  طوری  به  رود 
از نفت صادراتی ایران، عازم پایانه های نفتی 
کشورهای آسیایی می شود.تازه ترین مشتری 
آسیایی نفت ایران، فیلیپین است که پس از 
را  نفت  برای خرید  تمایل خود  رفع تحریم، 
اعالم کرده و اکنون نیز مذاکراتی را با شرکت 
ملی نفت انجام داده است.به گزارش شرکت 
شرکت  مدیرعامل  آگینو«  »پدرو  نفت  ملی 
تشریح  با   )PNOC( فیلیپین  نفت  ملی 
جزئیات برنامه این کشور برای خرید نفت از 
ایران، گفت: این شرکت به سرمایه گذاری در 
حوزه گاز مایع در ایران تمایل دارد تا از این 
طریق بتواند در طوالنی مدت از آن به عنوان 
یک منبع تأمین انرژی در فیلیپین بهره بگیرد.

وی با بیان این که ایران به نظر من سرزمین 
فرصت هاست، اضافه کرد: متخصصان ایرانی 
تحریم  دوران  در  زیرا  دارند،  باالیی  تجربه 
نفتی  شرکت های  مشارکت  و  حضور  بدون 
خوبی  به  ایران  نفت  صنعت  بین المللی، 
اداره شده است.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
بیان  ایران،  از  نفت  خرید  درباره  فیلیپین 
داشت: در گذشته یکی از خریداران نفت ایران 
بوده ایم، هم اکنون نیز در حال رایزنی برای 
آغاز خرید مجدد نفت خام از ایران هستیم.

آگینو ادامه داد: با توجه به استراتژی وزارت 
باالبردن میزان صادرات نفت،  ایران در  نفت 
شرکت ملی نفت فیلیپین نقش سازنده ای در 

قرارداد آتی ایفا خواهد کرد.

کوتاهازانرژینفتدرجهان

وزیر نفت درباره تصمیم گیری کاهش ســقف تولید در اجالس 
آینده اوپک اظهار داشت: پیشنهاد اکثریت اعضا به حفظ سقف 

تولید است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما ، بیژن نامدار زنگنه در 
جمع خبرنگاران در باره آخرین وضع آتش ســوزی رگ سفید 
گفــت: در حال حاضر کار در دو بخش پیش می رود و دو دکل 
حفاری چاه حفر می کند که بتواند از پایین به آتش حمله کرده 
و آن را خاموش کند و دیگری اقدامات ســطحی است که جلو 

می رود.
وزیــر نفت افزود: در حال حاضر محیط پاک شــده، تجهیزات 
مستقر شده، آب مورد نیاز تامین شده و سعی بر این است که با 
آرامش کار انجام شده و بدون اینکه فشاری وارد شود و یا اتفاق 
جدیدی رخ دهد دنبال این هســتیم که از باال چاه را خاموش 
کنیم.وزیر نفت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا امضای 
قراردادهای جدید نفتی به کندی پیش می رود،  خاطرنشــان 
کرد: اگر قرارداد امضا کنیم می گویند چرا با خارجی ها قرارداد 
امضا کردید و یک عده نیز فشــار وارد می کنند که چرا تاخیر 
می کنید و وقتی هم امضا می کنیم باز هم به ما انتقاد می شود.

زنگنه درباره وضعیت قرارداد کارمندان نیز اظهار داشت: ما برای 
این موضوع مطالعه کرده ایم اما کار پیچیده اســت وقتی کار بر 
مبنای احســاس پیش می رود به سادگی قابل حل نیست و ما 
با گرفتاری های زیادی روبرو هســتیم. در حال حاضر کارکنان 
طبق قانون کار، کار می کنند و به دنبال این هستند که شرایط 
حقوقی بهتر شــود ما نیز آن را بررسی می کنیم.وزیر نفت در 
ادامــه درباره اینکه برخی انتقــاد می کنند گازی که در اختیار 
شــرکت نروژی قرار گرفته ارزان تر از شرکت های داخلی است، 
توضیح داد: قیمت کف قیمت پتروشیمی هاست اما قیمت ترکیه 
متفاوت اســت. ما اگر بخواهیم به قیمت ترکیه گاز را بفروشیم 

باید منتظر بمانیم و گاز نیز بدون مشتری باقی خواهد ماند.
وی افــزود: ما در مورد ال ان جی قیمت را عمومی اعالم کردیم 
و هــر کس بخواهد می تواند با آن قیمت ســرمایه گذاری کند 
اگــر قیمت پایین بود که ما باید تاکنون ٦۰ متقاضی داشــته 

باشــیم. ما قیمت را کف پتروشــیمی ها اعــالم کردیم و برای 
شــرکت خاصی هم نیســت و هر کس بخواهد می تواند با آن 
شــرایط قیمت و ابالغیه ما سرمایه گذاری کند.وزیرنفت گفت: 
دو تفاهمنامه بررسی نحوه تامین خوراک کامل پاالیشگاه جم 
و همچنین تفکیک خروجی پاالیشگاه و جداسازی مولکول های 
سنگین انجام می شود و شرکت طرف قرارداد شش ماه فرصت 
دارد که بررســی های خود را انجام دهد. بیژن نامدار زنگنه در 
مراســم امضای تفاهمنامه همکاری بین شــرکت  ملی نفت و 
شرکت انرژی گستر سینا )بنیاد مستضعفان( در زمینه بررسی 
و مطالعه امکان سنجی تامین پایدار خوراک پاالیشگاه فجر جم 
اظهار داشــت: از چند وقت قبل این شرکت متقاضی شده که 
گاز را در خروجی پاالیشــگاه جم تحویل بگیرد و مولکول های 
سنگین گاز C۲+ و اتان را که با ارزش هستند جداسازی کرده و 
همچنین تاسیسات پتروشیمی احداث کنند.وی افزود: با توجه 
به اینکه خوراک ورودی به پاالیشــگاه از میدان های ناروکنگان 
به دلیل زمان طوالنی ای که برداشت می شود در حال افت است 

باید مطالعه باالدستی صورت گیرد که از وضعیت تامین خوراک 
پاالیشگاه مطمئن شویم و بعد بدانیم که چه باید انجام دهیم.

زنگنــه تصریح کرد: امروز دو تفاهمنامه بررســی نحوه تامین 
خــوراک کامل پاالیشــگاه جم و همچنیــن تفکیک خروجی 
پاالیشگاه و جداسازی مولکول های ســنگین انجام می شود و 
شرکت طرف قرارداد شش ماه فرصت دارد که بررسی های خود 
را انجام دهد.وی خاطرنشان کرد: در هر دو مورد تفاهم شده که 
از شرکت های بین المللی استفاده و دقت شود که در مطالعات 
با پیشــنهادات بنیاد طراحی مفهومی صورت گیرد و بر مبنای 
آن خــوراک اختصاص یابد و کار ســرمایه گذاری برای احداث 
واحدهای تفکیک و پتروشــیمی آغاز شود.وی همچنین گفت: 
ما در این قرارداد تاکید داشتیم که مساله آب با توجه به اینکه 

منطقه بی آب است حتما باید دیده شود.
وی با بیان اینکه کار ساده ای هم نیست و باید مطالعه به خوبی 
صورت گیرد، تاکید کرد: باید همه جواب دیده شــده ســپس 

تصمیم گیری و منافع کشور حداکثر شود.

وزیرنفت:

پیشنهاد اکثریت اعضا اوپک حفظ سقف تولید است

خبرگزاری رویترز انگلیس به نقل از منابع صنعتی و دیگر 
اوپک  تولید  کاهش  برنامه  لطف  به  ایران  کرد،  اعالم  منابع 
از  بیش  است،  شده  مستثنی  آن  اجرای  از  کشور  این  که 
تانکرها  در  ها  مدت  که  را  هایی  نفت  از  بشکه  میلیون   ۱۳
به  زمان  گزارش  فروخت.به  بود،  کرده  انبار  دریا  روی 
نفتی  نصف  تقریبا  تهران  گذشته،  ماه  سه  در  ایرنا،  از  نقل 
است. فروخته  بود،  کرده  ذخیره  شناور  انبارهای  در  که  را 

تامسون  پردازی  داده  پایگاه  از  دریافتی  اطالعات  اساس  بر 
رویترز از جابه جایی محموله های نفتی، مقدار نفت ذخیره 
سازی شده ایران در انبارهای شناور از ۲٩.٦ میلیون بشکه 
میلیون   ۱٦.۴ به  اکنون  هم  مهر(   ۱۰( اکتبر  ماه  آغاز  در 
نفت  سطح  گزارش،  این  به  بنا  است.  یافته  کاهش  بشکه 
ذخیره سازی شده ایران در انبارهای شناور خود در ابتدای 
است.رویترز  بوده  بشکه  میلیون   ۲٩.۷ معادل   ۲۰۱٦ سال 

نفت  جابجایی  که  منبعی   ۲ اعالم  به  بنا  همچنین  افزود: 
نشده  فروخته  نفت  اکنون  هم  کند،  می  رصد  را  ها  کش 
این  که  شود  می  سازی  ذخیره  تانکر   ۱۴ تا   ۱۲ در  ایران 
نفت  نقل  و  حمل  ناوگان  کشتی   ٦۰ حدود  جز  به  تعداد 
تابستان  در  ایران  که  تانکرهایی  تعداد  است.  کشور  این 
حدود  بود  داده  اختصاص  نفت  سازی  ذخیره  به   گذشته 

۳۰ فروند بود.

رویترز: ایران بیش از ۱۳ میلیون بشکه نفت ذخیره شده اش را فروخت
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بازدهی نامناسب طرح رونق تولید در سال جاری خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر
به دالیل مختلف از جمله عدم استقبال واحدهای 
تولیدی و سخت گیری های نظام بانکی موجب شده 
موجب شده تا با انتقادات تند و تیزی در این راستا 
همراه باشیم و تولیدکنندگان این طرح را در عمل 
ناموفق بدانند.به گزارش ایسنا، در سال گذشته طرح 
رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیالتی معادل 
۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی 
و  قرار گرفت  کار  در دستور  و کشاورزی  صنعتی 
پس از آن تصمیم بر این شد که در سال جاری 
نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت 
پرداخت تسهیالت به ۳۰ هزار میلیارد تومانی به 
۱۵ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گیرد.در طرحی 
مذکور تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال 
جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت 
به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت 
برای ۵۰۰۰  تومان  میلیارد  هزار  نیز ۱۰  و  فعلی 
واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور 
اساس  است.بر  شده  تعریف  بهسازی  و  نوسازی 
اطالعاتی آخرین اطالعات منتشر شده توسط ایسنا، 
تا ابتدای مهرماه سال جاری ۲٦ هزار و ۴۱8 بنگاه 
تولیدی کوچک و متوسط جهت در قالب طرح رونق 
تولید از ابتدای سال تا مهرماه سال جاری ثبت نام 
کرده  که از این تعداد ۷٦۳۴ واحد به بانک معرفی 
و مبلغی حدود ۵٩۰۰  میلیارد تومان برای آن ها 
در نظر گرفته شده  است. به گزارش ایسنا ،عالوه 
تولیدی مبلغی حدود ۱۱88  این ۱۳۱٦ واحد  بر 
میلیارد تومان  دریافت کرده اند.با گذشت شش ماه 
از آغاز سال ۱۳٩٦ تنها ۳.٩٦ درصد از تسهیالت 
۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق تولید 
به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، رقمی که 
با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال نگرانی 
بسیار زیادی را در ارتباط با محقق شدن پرداخت 

رقم مذکور ایجاد کرده است.
ترس و واهمه از دریافت تسهیالت بانکی توسط 

واحدهای تولیدی
در این راستا، عبدالوهاب سهل آبادی -رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران– با انتقاد از وضعیت 
وضعیت ارائه تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی 

متقاضی اظهار کرد که بانک ها از تمامی اهرم های 
واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  راستای  در  فشار 
تولیدی استفاده می کنند که موجب شده واحدهای 
تولیدی از دریافت تسهیالت ترس و واهمه داشته 
شاهد  جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  باشند.وی 
استقبال پایین تولیدکنندگان از طرح رونق تولید 
هستیم، گفت: آن گونه که ما اطالع داریم، در نیمه 
اول سال کمتر از چهار درصد مربوط به تسهیالت 
۳۰ هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی جهت 
جاری  سال  در  و  شده  پرداخت  نوسازی  و  رونق 
شاهد هستیم که بر خالف سال گذشته استقبال 
مطلوبی صورت نگرفته است.سهل آبادی وضعیت 
تولید را مناسب ندانست و در این رابطه بیان کرد 
که به طور حتم باید جهت بهبود وضعیت تولید در 
کشور چاره اندیشی شود، چرا در غیر این صورت با بار 

سنگین بدهی بانکی و بهره های مربوط به آن تولید 
و حرکت درنمی آید و همین مسئله موجب خواهد 
شد کماکان از طرح رونق تولیدی توسط واحدهای 

تولیدی استقبال مطلوبی صورت نگیرد.
طرح رونق تولید در عمل موفق نبوده است

و  معدن  صنعت،  خانه  -معاون  زاده  پناهی  بیژن 
تجارت ایران- نیز با صحه گذاری بر اینکه تسهیالت 
رونق  در طرح  واحدهای صنعتی  به  اندکی  بانکی 
در  را  تولید  رونق  طرح  است،  گرفته  تعلق  تولید 
عمل موفق ندانست و اعالم کرد که در این رابطه 
تنها شعارهای مختلفی داده می شود و باید بدانیم 
که دسترسی راحتی برای واحدهای تولیدی جهت 
دریافت تسهیالت وجود ندارد.وی همچنین با تاکید 
بر اینکه دولت می خواهد به صورت مصنوعی امید را 
در بین واحدهای تولیدی زنده نگهدارد، خاطرنشان 

کرد که متاسفانه در عمل دسترسی به منابع بانکی 
شعارهای  علی رغم  و  ندارد  وجود  قیمت  ارزان 
مختلفی که در این رابطه داده می شود دسترسی 
به دریافت تسهیالت برای واحدهای تولیدی راحت 

نیست.
چرا معادن را نادیده  گرفته اند؟

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از 
نادیده گرفته شدن معادن در طرح رونق تولید، گفت 
اشاره در طرح رونق  قابل  نقاط ضعف  از  که یکی 
تولید این است که واحدهای معدنی در این طرح 
پیاپی  دیده نشده اند و شاهد هستیم که دو سال 
ماندند. محروم  تسهیالت  دریافت  از  واحدها  این 

پناهی زاده همچنین واحدهای معدنی را زودبازده تر 
از واحدهای صنعتی خطاب و بیان کرد که متاسفانه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  معدنی  بخش  در 
ضعف وجود دارد و این واحدها طی دو سال اخیر 
از دریافت تسهیالت محروم مانده اند و ما باید معادن 
را در کشور به بچه یتیم سر راهی تشبیه کنیم که با 
محرومیت های مختلف مواجه شده اند و کسی حاضر 

نیست وضعیتشان را پیگیری کند.
تمدید طرح رونق تولید با چه هدفی؟

و  برنامه  هماهنگی  و  اقتصادی  معاون  حالی  در 
بودجه سازمان برنامه و بودجه از در نظر گرفتن 
بسته های  از  یکی  عنوان  به  تولید  رونق  طرح 
حمایتی در سال ۱۳٩۷ خبر داده، اما مساله مهم 
این است که این طرح با چه هدفی در سال آتی 
به اجرا در خواهد آمد، چرا که علی رغم موفق بودن 
طرح مذکور در سال ۱۳٩۵ شاهد عدم استقبال 
تولیدکنندگان از این طرح در سال جاری هستیم 
تا جایی که با گذشت نیمی از سال تنها کمتر از 
تومانی  میلیارد  هزار   ۳۰ تسهیالت  درصد  چهار 
واحدهای تولیدی پرداخت شده و تولیدکنندگان 
معتقدند که به هیچ وجه روند مطلوبی در زمینه 
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی 
وجود ندارد، بنابراین به نظر می رسد طرح مذکور 
با  که  چرا  اجراست  فرآیند  در  بازنگری  نیازمند 
ادامه همین روند به طور حتم باز هم شاهد عدم 
استقبال واحدهای صنعتی جهت دریافت تسهیالت 

از بانک های عامل خواهیم بود.

شاخص بورس ۵۸ واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته  
جریان  کرد.در  رشد  واحد   ۵8 سرمایه  بازار 
٦۰۲میلیون  تعداد  سرمایه  بازار  دادوستدهای 
سهم و حق تقدم به ارزش ۱۴۵میلیارد تومان 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و  در ۵۰هزار 
ارتفاع  در  ۵8واحدی  رشد  با  بورس  شاخص 

88هزار و ۲٦۱واحد قرار گرفت .
بازار  دماسنج  رشد  بر  مثبت  تاثیر  بیشترین 
سهام در روزجاری به نام نمادهای فوالد مبارکه 
اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش نفت 
معامالتی  نمادهای  مقابل  در  و  شد  اصفهان 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، 
گروه مپنا و سایپا با افت خود مانع افزایش بیشتر 

شاخص شدند.
فرابورس  بازارهای  در  گزارش؛  این  اساس  بر 
ایران هم با معامله ۱٩۱میلیون ورقه به ارزش 
آیفکس  نوبت،  در ۲۷هزار  تومان  ۱8۵میلیارد 
۱.۳ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۰۰٩واحد قرار 

گرفت.

تسهیالت حداکثری و ضمانت های 
حداقلی برای زلزله زدگان

دولتی  های  بانک  هماهنگی  شورای  رئیس 
مردم  های  مقاومت  و  ها  رشادت  یادآوری  با 
گفت:  مقدس،  دفاع  سال  در هشت  کرمانشاه 
امروز زمان جبران آن خدمات است و به همین 
دلیل مردم و نظام بانکی در این خدمت رسانی 

پیش قدم شده اند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده 
مدیرعامل بانک ملی ایران در نشستی که صبح 
امروز دوشنبه با حضور مدیران عامل بانک های 
دولتی، استاندار و جمعی از مقامات استانی در 
سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برای رسیدگی 
به امور زلزله زدگان برگزار شد، با بیان این که 
طی روزهای پس از زلزله همه مردم برای کمک 
به  دست  کرمانشاه  منطقه  دیدگان  آسیب  به 
برای  گذشته  روزهای  افزود:  دادند،  هم  دست 
مردم زلزله زده بسیار سخت بود و البته مدیران 
تالش  بسیار  مشکالت  رفع  برای  هم  منطقه 

کردند.
وی ادامه داد: بانک ها از لحظات نخست وقوع 
حادثه، همپای مردم به کمک آسیب دیدگان 
شتافتند و تالش کردند از حداکثر امکانات برای 

حل مشکالت استفاده کنند.
به گفته حسین زاده، بانک ها در ساعات ابتدایی 
تالش کردند خودپردازها را در مناطق آسیب 
دیده نصب کنند تا مردم دست کم با مشکل 

نقدینگی مواجه نباشند.
به گفته وی، حسب دستور دکتر کرباسیان برای 
پرداخت تسهیالت به مردم منطقه، ضمانت های 
حداقلی و به صورت زنجیره ای از مردم منطقه 
دریافت خواهد شد. همچنین داشتن بدهی های 
پرداخت  برای  مانعی  برگشتی،  یا چک  بانکی 

تسهیالت به مردم نخواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین اعالم کرد: 
بدهکاران بانکی آسیب دیده در زلزله، می توانند 
از فرصت دو ساله امهال بدهی ها و نیز بخشش 

جرایم در این مدت استفاده کنند.
با  بانکی  نظام  بر همراهی  تاکید دوباره  با  وی 
زلزله زدگان، آمادگی این شبکه را برای ساخت 
این مناطق  مدرسه، بیمارستان و درمانگاه در 

اعالم کرد.

 مشکل حساب بانکی  ایرانی ها 
در چین حل شد

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
هم اکنون مشکل خاصی در روابط بانکی ایران با 
چین و امارات وجود ندارد، از حل مشکل روابط 
با هالک بانک ترکیه خبر داد و گفت: عالوه بر 
این، به زودی با یک بانک بزرگ ترکیه ای روابط 
کارگزاری برقرار می  شود.حسین یعقوبی میاب 
درخصوص مسدود شدن حساب برخی فعاالن 
ما  اظهارداشت:  چین،  و  امارات  در  اقتصادی 
این موضوع را پیگیری کردیم و مشخص شد 
ماجرای مسدود شدن حساب ها در امارات فقط 
 Emirates چند مورد بوده که مربوط به بانک

NBD است.
وی افزود: این بانک که اداره مرکزی آن در دوبی 
است، به دو مشتری ایرانی خود اخطار داده و 

اعالم کرده حساب تان را ببندید.

  ادامه محدودیت در عرضه 
برخی خودروها

ادامه عرضه محدود خودرو از سوی شرکت های 
اختالف  تقویت کننده  همچنان  خودروساز 
قیمت ها بین کارخانه و بازار است به طوری که 
می توان به تفاوت قیمت ٦ میلیون و ٦۰۰ هزار 
تومانی ساندرو استپ وی اشاره کرد.به گزارش 
فارس، بررسی بازار خودرو نشان می دهد عرضه 
اختالف  همچنان  محصوالت  برخی  محدود 
قیمت کارخانه و بازار را تقویت کرده و شاهد 
باال بودن نرخ بازار نسبت به کارخانه هستیم.در 
این مورد می توان به اختالف قیمت ٦ میلیون و 
٦۰۰ هزار تومانی ساندرو استپ وی اتومات اشاره 
کرد. همچنین ساندرو اتومات در بازار ۳ میلیون 
و ٩۰۰ هزار تومان گران تر از نرخ کارخانه خرید 

و فروش می شود.

خبــــر

چشم اشتغال به سیاست های بانک مرکزی
* محمدرضا بهرامن

 در سالهای اخیر بانکها به قدری برای متقاضیان تسهیالت موانع 
در  وارد شدن  به  قادر  هاند که در عمل کسی  ایجاد کرد  سخت 
آن سیستم و دریافت تسهیالت نمی شود. این قاعده ای است که 
حتی واحدهای تولیدی امین و خوشنام کشور نیز از آن مستثنا 
نیستند. درواقع سیستم بانکی در شرایط فعلی از پرداخت تسهیالت 
و اعتبارات مالی واهمه دارد.درواقع مقررات خاص و دست وپاگیری 
که برای بانکها تعریف شده نظام بانکی ایران را به شدت دچار ترس 
کرده است. اگر بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ به فعاالن 
می  کنند،  نگاه  مشتری  یک  به چشم  بخش خصوصی  اقتصادی 
توانند تسهیالت خود را به آسان ترین روش در اختیار متقاضیان 
قرار دهند. این چیزی است که گردش اقتصادی ایران در گذشته 
نقدینگی  تامین  از  ای  ایران بخش عمده  بوده است.در  شاهد آن 
برای سرمایه گذاری توسط خود سرمایه گذاران صورت می گیرد و 
سرمایه گذاران گردش این نقدینگی را از بخش عرضه و تقاضا یا به 
اصالح فروش و تبادالتی که با مشتریان خود دارند تامین می کنند.

بخش دیگری از نقدینگی موردنیاز در بخش سرمایه گذاری که برای 
برنامه ریزی ها و کارهای بلندمدت اختصاص دارد و در پروژه ها 
اصطالحا طرح توسعه نامیده می شود، توسط سیستم بانکی تامین 
می شود. امروزه اما با توجه به مشکالت بانکهای ایرانی برای تامین 
تسهیالت مورد تقاضای واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان اکثرا با 
مشکالتی برای تامین نقدینگی مواجه هستند. در چنین فضای مه 
آلودی، بانک ها نیز به دلیل مسائلی که به آن مبتال هستند، درمقابل 
درصدد ایجاد دست اندازهایی برای متقاضیان دریافت تسهیالت و 
واحدهای تولیدی هستند؛ مسئله ای که خارج از عرف نظام بانکی 
است.درواقع این مساله عامل بازدارنده و مانعی برای انجام کارها و 
به نوعی چوب الی چرخ گذاردن است. مبتنی براین عامل بازدارنده 
واحدهای تولیدی در عمل به دلیل اینکه قادر نیستند، خواسته های 
بانکها را محقق کنند، به بخش های دیگر روی می آورند. مثال اگر 
تولیدکنندگان در شرایط اضطراری باشند، به فرصت هایی رو می 
آورند که سرمایه گذاری پول می کنند و در چنین مواردی آنها از 
بهره های پول خود استفاده می کنند. اما اگر شرایط تولیدکنندگان 
اضطراری نباشد، به طورکلی واحد تولید را پیگیری نمی کنند و از 
خیر انجام کار می گذرند و درنتیجه واحد تولیدی در طرح توسعه 
از  را  خود  مالی  اعتبار  تولیدکنندگان  شد.چنانچه  خواهد  ناموفق 
باال،  بهره های  به دلیل گرفتن  تامین کنند،  نیز  کانالهایی خاص 
فعالیت آن واحد تقریبا از اقتصادی بودن خارج می شود. در زاویه 
دیگر واحدهایی هستند که دستشان به بیرون از کشور می رسد و 
روی به سرمایه گذاران خارجی یا احیانا روی به وام های خارجی 
می آورند. بنابراین الزم است روندی که به آن اشاره شد همچنان 
ادامه داشته باشد و بانکها به متقاضیان تسهیالت، به چشم مشتریان 
خود بنگرند و از سخت گیری های بی دلیل خودداری کنند. اما در 
حال حاضر به دلیل اینکه شرایط بحران بر نظام بانکی حاکم شده 
است، سهولتی که در گذشته وجود داشت از بین رفته و کار برای 
تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی به شدت دشوار شده است.

الزم است که بانک مرکزی شرایطی را برای فعالیت بانکها فراهم 
کند تا بانکها از شوک خارج شوند و شرایط عادی به نظام بانکی 
کشور بازگردد. این کار تنها و تنها از دست بانک مرکزی ساخته 
است.اهمیت این مساله از آن جهت است که اگر تسهیالت بانکی 
به موقع به سیستم ها و واحدهای تولیدی تزریق نشود، اشتغال در 
کشور به مخاطره می افتد و لذا درچنین وضعیتی که درحال حاضر 
این اعتقاد بر تولیدکنندگان حاکم است که حفظ اشتغال موجود، 

خود نوعی اشتغالزایی است.
alborz.payam@gmail.com

 سکه به یک میلیون و 4۲۰ هزار تومان رسید

نرخ سکه با افزایش قابل مالحظه ای نسبت به روزهای گذشته به 
یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسیده و دالر آمریکا نیز ۴۱۰۳ 
تومان فروخته می شود.به گزارش ایسنا، بازار سکه با افزایش قیمت 
همراه شده است و در میان دیگر اقالم سکه، نیم سکه ۷۱۱ هزار 
تومان، ربع سکه ۳٩8 هزار تومان و سکه گرمی ۲٦۳ هزار تومان 
فروخته  می شود.بازار طال با تغییر چندانی روبرو نشده است و هر 
گرم طالی ۱8 عیار ۱۲۷ هزار تومان، هر مثقال طال ۵۵۰ هزار 
ستد  و  داد  دالر   ۱۲٩۲ جهانی  بازار  در  طال  اونس  هر  و  تومان 
می شود.اما در بازار ارز، یورو ۴8۷۵ تومان، پوند انگلستان ۵۵۳۵ 
تومان، لیر ترکیه ۱۰8۰ تومان و یوان چین ٦۴۰ تومان فروخته 

می شود.

  مصوبه افزایش قیمت شکر هنوز
 اجرا نشده است

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعالم کرد که با وجود تصویب 
افزایش هشت درصدی قیمت شکر هنوز این مصوبه ابالغ نشده 
و اعتراض و نارضایتی صنایع در سال آینده قطعا یکی از عوامل 
ایسنا، اظهار کرد: برای  کاهش تولید خواهد بود.بهمن دانایی به 
قیمت مصرف کننده هشت درصد مجوز افزایش قیمت به صنایع 
با  است.  نشده  ابالغ  مصوبه  این  هنوز  اما  شده  داده  شکر  و  قند 
وجود شروع کار کارخانه ها و خرید محصول از کشاورز، پولی به 
تولیدکنندگان داده نشده و بیش از ٦۰۰ هزار تن شکر تولید شده 
در انبار کارخانه ها بالتکلیف مانده است.وی افزود: در سال گذشته 
قیمت تمام شده شکر کیلویی ۲۷۵٦ تومان بود که دولت به صنایع 
اعالم کرد محصول شان را کیلویی ۲۵۲۰ تومان بفروشند و ۲۳٦ 
تومان مابه التفاوت از دولت دریافت کنند که با اعمال مصوبه افزایش 
هشت درصدی قیمت فروش شکر بدون احتساب مابه التفاوت به 

حدود ۲۷۲۲ تومان می رسد.

 قیمت نان قطعا افزایش می یابد

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اعالم کرد که بر اساس مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار قیمت انواع نان قطعاً افزایش پیدا می کند اما در ادامه 
تصمیم گیری هایی که در راستای طرح یکسان سازی گندم، آرد و 
نان نیز اجرایی خواهد شد، نانوایان نگران گرانی آرد نباشند.قاسم 
زراعتکار به ایسنا  اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت نان طی سه 
سال گذشته افزایش پیدا نکرده است، مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
در زمینه افزایش ۱۵ درصدی قیمت قطعا اجرایی خواهد شد که 
البته مسکن موقت برای نانوایی ها خواهد بود تا کارگران حرفه های 
خود را از دست ندهند و بتوانند چراغ نانوایی هایشان را روشن نگه 
دارند.وی افزود: قیمت گندم و آرد هیچ تغییری نسبت به گذشته 
و  باشند  این مسئله  نگران  نباید  نانوایی ها  بنابراین  کرد؛  نخواهد 
افزایش قیمت نان بدون تغییر قیمت آرد و وزن چانه نان اعمال 

می شود.

سرمقاله

بررسی ها نشان می دهد که فقط در ۱۱ کشور 
که  ندارد  وجود  خارجی  بانک  هیچ  جهان، 
ایـران و عربستان نیز، جزو این  کشـورهای 
۱۱ کشور قرار دارند.یک گزارش کارشناسی 
به تاثیر و نقش بانک های خارجی در اقتصاد 
کشورها پرداخته است؛ در آغاز این گزارش به 
تحوالت نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران 
مالی سال ۲۰۰8 اشاره شده و در این بخش 
آمده است که بحران مالی سال ۲۰۰8 منتج 
به کاهش قابل توجه جریانات مالی فرامرزی 
شد.در  خارجی  بانک های  ورود  کاهش  و 
همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیـت 
حالی  در  بود.  متفاوت  خـارجی،  بانک های 
که بانک های کشورهای توسعه یافته اقدام به 
کاهش هزینه ها کردند، بانک های کشـورهای 
در حـال توسعه، سرمایه گذاری خود را در سایر 
کشـورها بـه ویژه همکـاری  از نـوع جنـوب-

جنـوب )همکـاری بانـک های اقتصادهای در 
حال توسعه با یکدیگر( را افزایش دادند. با این 
حال، با وجود تغییر ساختار نظام های بانکی 
بعد از بـروز بحران مالی، بانکداری بین المللی 
همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین 
مالی برای کشورهای در حال توسـعه محسوب 
می شود. در همین مدت به رغم افزایش موانع 
اداری در رابطه با بانک های خـارجی، توسـعه 
ادامه  بزرگ،  بین المللی  بانک های  بیشـتر 
اتاق  اقتصادی  بررسی های  یافت.معاونت 
آورده است: »از  این گزارش  ادامه  تهران در 
بانکی،  اعتبارات  دریافت  متقاضیان  منظر 
بانک های جهانی موجب رفع محدودیت های 
مالی در کشورهای میزبان شده و دسترسی 
به منابع تامین مالی خارجی جایگزین شده را 
تسهیل می کند و از این طریق به نوعی مساله 
نوسانات تـامین اعتبارات داخلی را نیز جبران 
سرمایه های  حضور  دیگر  سوی  از  می کنند. 
خارجی فشـاری را بـر سیاسـتگـذاران کشـور 
میزبان وارد می کند تا سیاست های خوب را 
را  کارآمدی  حکمرانی  روش های  و  پذیرفته 

که باعث جذب بیشتر منابع مـالی خارجی 
شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری می کند، 
بپذیرند و اجرا کنند. بر اساس آنچه که در 
است،  گرفته  قرار  اشاره  مورد  گزارش  این 
فعالیت های بانکداری بین المللی از دو کانال بر 
تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحکیم 
ثبات، اثر مـی گـذارد: نخست از طریق تامین 
تکنولوژی های  و  کارشناس  بیشتر،  سرمایه 
جدید موردنیاز که منجـر بـه شـکل گیـری 
نظـام هـای بـانکی رقابتی تر می شود و دوم از 
طریق امکان تسهیم ریسک و تنـوع بخشـی که 
باعـث همـوارسـازی و کـاهش تـاثیر منفـی 
شوک های داخلی می شود.مطالعه انجام شده 
توسط صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۵ 
کـه مبتنـی بـر شـواهدی از وضـعیت نظـام 
نشان  است،  گوناگون  کشورهای  در  بـانکی 
می دهد که در زمان بروز بحران های داخلی، 
بانک های خـارجی موجـود در زمینـه ارائـه 
در  کمتری  ضدچرخه ای  رفتار  تسهیالت، 
مقایسه با بانک های داخلی دارند و به عبارتی 
کاهش  موجـب  اقتصـادی  تضعیف شـرایط 

اعتباردهی این بانک ها، نمی شود.

 تفاوت فعالیت بانک های خارجی 
در محیط رقابتی و غیررقابتی

رابطه  در   ۲۰۱۴ سال  در  مطالعه ای  نتیجه 
زمـان  در  توسـعه  حـال  در  کشـور   ۲٦ با 
آزادسـازی نظام بانکی آنها نشان می دهد که 
در اقتصادهایی که بانک های داخلی رقابتی تر 
بانک هـای خـارجی موجـب  هسـتند، ورود 
تامین بیشتر اعتبارات در اقتصاد می شود و 
در مقابل کشورهای میزبان دارای بخش بانکی 
غیـررقـابتی، بـا ورود بانـک خارجی با کاهش 
تسهیالت، روبرو می شوند. عدم وجود محیط 
رقابتی در نظام بانکی باعث می شود تا به علت 
باال بودن هزینه تهیه اطالعات کافی در مورد 
مشتریان جدید، بانک های خارجی به ناچار به 
سمت ایمن ترین و بزرگترین بنگاه ها هـدایت 

ایجـاد محـیط رقابتی  شـوند و در صـورت 
برای فعالیت بانک ها، تمایل بانک های خارجی 
و  بنگاه های کوچک  به  ارائه تسهیالت  برای 
متوسط، افزایش می یابد.آمارهای اخیر منتشر 
بانک های  حضور  وضعیت  با  رابطه  در  شده 
تفکیک  به  جهان  کشور   ۱۱۳ در  خارجی 
وضعیت مطالبات، دارایی ها و تعداد آنها حاکی 
از این است فقط در ۱۱ کشور جهان، هیچ 
کشـورهای  که  ندارد  وجود  خارجی  بانک 
ایـران و عربستان نیز جزو ۱۱ کشور قرار دارند. 
این گزارش در ادامه با اشاره به نقش بانک های 
خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است: 
بـه  دسترسی  می توانند  خارجی  »بانک های 
منـابع خـارجی را بـرای بنگاه های صادراتی 
فراهم کرده و به غلبه بر عدم تقارن اطالعات 
کمک کنند. به گزارش مهر،بررسـی ها نشـان 
داده اسـت کـه در اقتصادهایی که بانک های 
خارجی حضور دارند بنگاه ها تمایل بیشتری 
به افزایش صادرات دارند؛ به ویژه زمانی کـه 
کاالها  وارداتی  مبدا  کشور  در  مادر  بانـک 
در  باشد.  شده  واقع  صادراتی،  خدمات  یا 
اقتصـادهای پیشـرفته کـه بازارهـای مـالی 
از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی به 
اطالعات به سرعت قابل انجام است، وجـود 
بانک های خـارجی، نقـش زیـادی ندارند در 
حالی که در اقتصادهای در حال توسعه، نقش 
و میزان اثرگذاری این بانک ها، بیشتر است.

اهمیت حضور بانک های خارجی و پیامدهای 
و  بنگاه هـا  مالی  تامین  بهبود  بر  آنها  مثبت 
موجب  منـابع  تخصـیص  کـارایی  تقویـت 
شده تا به رغم اثرات منفی بروز بحران مالی 
جهان، همچنان اقتصادهای در حال توسعه 
بانک های  مزیت  از  نوظهـور  بازارهای  و 
اقتصادی  توسعه  اهداف  جهت  در  خارجی 
عدم حضور  کنند.  استفاده  مطلوبی  طور  به 
بانک های خارجی در ایران در سطح و مقیاس 
از  نشان  توسعه،  حال  در  اقتصادهای  سایر 
مناسب  بهره برداری  در  ایران  موفقیت  عدم 
که  شرایطی  در  بویژه  مالی  تامین  منابع  از 
کشور در معرض تحریم های اقتصادی نبود، 
ششم  برنامه  قانون   ۴ ماده  د  بند  دارد.برابر 
توسعه، مقرر شده است تا کلیه دستگاه های 
اجرایی با هماهنگی با دولت )مسئولیت اجرا 
با دولت(، اقدامات الزم را در خصوص اجازه 
حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری 
خارجی در ایران را در چهارچوب قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون 
قانون  و   ۱۳8۷ خرداد   ۲۵ مصوب  اساسی 
خارجی  سرمایه گذاری  حمایت  و  تشویق 
دهند.  انجام   ۱۳8۱ خرداد  چهارم  مصوب 
عملیاتی کردن و پیگیری برای اجرای درست 
این حکم قانونی به نحوی که منجر به حضور 
موثر بانک های خارجی در کشور شده و اقتصاد 
کشور از منافع آن استفاده کند، ضرورت دارد

فضای بانکی چقدر رقابتی است؟

ایران در جمع 11کشور فاقد بانک خارجی

تحریم ها دیگر برنمی گردد؛

اروپا حساب خود را از آمریکا جدا کرد
 سقف تسهیالت اوراق خرید مسکن 

به 90 میلیون افزایش یافت

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دیوار 
تحریم  شکسته شده و بازگشتی برای آن متصور 
نیست، گفت: اروپا حساب خود را از آمریکا جدا کرده؛ 
اگرچه حتی اگر برگردد، بخش خصوصی کارآموخته 
شده است.غالمحسین شافعی با بیان اینکه شخصا 
به بازگشت تحریم ها به اقتصاد ایران، اعتقادی ندارم، 
به مهرگفت: دیوار تحریم ها دیگر شکسته شده است 
و اکنون موضع گیری کشورهای اروپایی نیز، این را 
به خوبی اثبات می کند؛ بنابراین به نظر می رسد که 
برگشت تحریم دیگر عملیاتی نیست؛ به خصوص 
اینکه حتی اگر تحریم هم برگردد، اوضاع دیگر به 
روال قبل نخواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی اکنون، 
راهکار خود را برای دور زدن تحریم آموخته و اکنون 
نیز همه ارتباطاتی که الزم بوده را به دست آورده 
است؛ بنابراین بخش خصوصی در شرایط سخت نیز، 
توانسته است کار خود را جلو برد؛ به این معنا که 

حتی در زمان تحریم های سخت دوره گذشته نیز، 
بخش خصوصی  نتوانست  جدی  محدودیت های 
را در اقتصاد خارجی و تعامل با دنیا تعطیل کند؛ 
اگرچه کمی هزینه را باال برد؛ در غیر این صورت این 
بخش به کار خود ادامه داد و حتی تجارت خارجی و 
صادرات با رشد خوبی همراه بود.وی با اشاره به شرایط 
فعلی ایران در حوزه بین الملل به خصوص همزمان با 
تهدیدات ترامپ علیه ایران و حمایت اروپایی ها گفت: 
در مورد صحبت های اخیر ترامپ، اگرچه همه تصور 
می کردند که این رئیس جمهور می تواند دنیا را تغییر 
دهد، اما تنها کسی که از وی، پشتیبانی کرد، رژیم 
صهیونیستی بود.؛ در حالیکه تمام کشورهای طرف 
معامله ایران به خصوص اروپایی ها و حتی کشورهای 
آسیایی، موضع مثبتی نسبت به آن نداشتند و همگی 
به دنبال کار کردن با ایران بودند و برخی ها اذعان 
کردند که با همکاری خود با ایران ادامه خواهند داد 

و حتی بیشتر از گذشته، کار را پیش خواهند برد.

افزایش  از  مسکن  بانک  مدیره  هیأت   عضو 
سقف تسهیالت اوراق خرید مسکن خبر داد 
و گفت: امکان جدیدی فراهم شده است که 
از هفته آینده دستورالعمل آن اعالم خواهد 
شد و طی آن به متقاضیان اوراق ۱۰ میلیون 
تومان نیز بدون سپرده پرداخت خواهد شد.به 
گزارش فارس، ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو 
هیأت مدیره بانک مسکن در جمع خبرنگاران 
بابیان این مطلب گفت: در حوزه سپرده ممتاز 
و اوراق حق تقدم یک امکان جدید برای بانک 
مسکن فراهم شده است که دستورالعمل آن 
آماده شده و تا آخر هفته به شعب ابالغ خواهد 
شد.وی با اشاره به اینکه متقاضیان می توانند از 
هفته آینده به شعب مراجعه کنند، گفت: اگر 
متقاضیان به صورت انفرادی بخواهند از اوراق 
میلیون   ۱۰ معادل  کنند،  استفاده  مسکن 

تومان نیز بدون سپرده پرداخت خواهد شد، 
با این حساب سقف اوراق در تهران که ٦۰ 
میلیون تومان است، با احتساب پرداخت ۲۰ 
میلیون تومان جعاله و ۱۰ میلیون تومان اخیر 
متقاضیان  و  رسیده  تومان  میلیون   ٩۰ به 
خرید  اوراق  تومان  میلیون   ٩۰ می توانند 
ادامه  انارکی  کنند.رحیمی  دریافت  مسکن 
داد: در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰ 
هزار نفر که سقف وام ۵۰ میلیون تومان است، 
متقاضیان اوراق حق تقدم با این ۱۰ میلیون 
تومان بدون سپرده می توانند در کنار دریافت 
وام جعاله تا سقف 8۰ میلیون تومان اوراق 
مسکن تهیه کنند.وی تأکید کرد: این آپشن 
جدید فعاًل تا پایان سال جاری خواهد بود و 
برای سال آینده باید دید چه تصمیم جدیدی 

گرفته خواهد شد.

بازدهینامناسبطرحرونقتولیدنشانداد:

نبض ُکند بنگاه  های تولیدی
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اوقات شرعی

آموخته ام ... 
كه لبخند ارزانترين راهي است 

كه مي شود با آن، نگاه را وسعت داد..
چارلی_چاپلين

بيرون ز لب تو ساقيا نيست 
 در دور كسی كه كام دارد

نرگس همه شيوه های مستی 
 از چشم خوشت به وام دارد

امروز با حافظ

وزیر کار کتابی درباره اشتغال 
پایدار نوشت

کتاب  اول  جلد 
اشتغال  »توسعه 
علی  که  پایدار« 
وزیر  ربیعی، 
امور  و  رفاه  کار، 
با  را  آن  اجتماعی 
علیسی  همکاری 
مارتین  و  منصوری 
سیورز نوشته است، 
روانه بازار کتاب شد.

به گزارش مهر، در این اثر که عنوان فرعی 
اشتغال  برای  کار  و  کسب  »توسعه  آن 
توسعه  با  مواجهه  نحوه  به  است،  پایدار« 
در  و  شده  پرداخته  ُخرد  الیه  در  اشتغال 
تجربه شکل گرفته در سه  و  دانش  از  آن 
گرفته  بهره  جهان،  سطح  در  اخیر  دهه 
فصل  هشت  از  یادشده  است.کتاب  شده 
تشکیل شده است: سیاستگذاری و اشتغال؛ 
مروری بر تجارت، دینامیک کسب و کار و 
زنجیره  اشتغال،  و  کار   و  کسب  اشتغال، 
ارزش، توسعه سیستم کسب و کار، انتخاب 
کسب  سیستم  مطالعه  هدف،  رسته های 
حاوی  همچنین  کتاب   .)۲( و   )۱( کار  و 

فهرست اَشکال، جداول و نمودارهاست.
کسانی  کتاب  این  اصلی  هدف  گروه 
برای  ُخرد  الیه  در  مداخله  که  هستن 
دارند.  کار  دستور  در  را  اشتغال  ایجاد 
بخش های  در  تا  شده  کوشش  همچنین 
ابتدایی به مبانی پرداخته شود و به تدریج 
ُخرد در سطح  مداخله  متدولوژی  و   مدل 

 تبیین شوند.
با این همه در این کتاب از ورود به جزئیات 
و عقبه تئوریک هر یک از حوزه ها و حتی 
آن  بر  و فرض  ابزارها هم خودداری شده 
گذاشته شده که خوانندگان با این مفاهیم 

و تئوری های مربوطه آشنایی دارند.
جلد اول کتاب »توسعه اشتغال پایدار« در 
شمارگان ۵۰۰ جلد و به قیمت ۲۲ هزار 
عالی  موسسه  انتشارات  سوی  از  تومان 
روانه  و  منتشر  اجتماعی  تامین  پژوهش 

کتابفروشی ها شده است.

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

محمد  زنده یاد  پیکر  تشییع  مراسم 
پورستار بازیگر سریال های به یاد ماندنی 
پیامبر«،  »یوسف  آنجلس«،  »مردان 
 ۲٩ )دوشنبه،  روز  مقدس«  »مریم 
آبان ماه( با حضور برخی از هنرمندان و 
از مقابل ساختمان شماره  دوستدارانش 
از  پس  و  شد  برگزار  سینما  خانه   ۲
دعایی،  محمود  سید  توسط  نماز  اقامه 
قطعه  به سمت  فقید  هنرمند  این  پیکر 

هنرمندان بهشت زهرا )س( بدرقه شد.
پرویز  دهکردی،  علی  مراسم  این  در 
محسن  میرعالیی،  احمد  پورحسینی، 
شاهسواری  منوچهر  علی اکبری، 
سخنرانی  سینما(  خانه  )مدیرعامل 
کامران  مراسم  این  ابتدای  کردند.در 
سینما  خانه  مدیره  هیات  عضو  ملکی 
در  داشت،  برعهده  را  برنامه  اجرای  که 
لحظات  غم انگیزترین  گفت:  سخنانی 
از  یکی  که  است  لحظاتی  سینما  خانه 
اعضای آن به خانه ابدی بدرقه می شود. 
بزرگان  و  هنرمندان  از  یکی  امروز  ما 
فردی  دادیم.  دست  از  را  پیشکسوت 
معرفت  و  انسانیت  عینی  تجسم  که 
بود، هنرمندی که تجسم عینی بزرگان 
دینی ما بود و بزرگان دین مان را برایمان 
عینیت بخشید.او ادامه داد: برای همه ما 
است.  دردناک  دادن  از دست  این  قطعا 
او را به خدای بزرگ می سپاریم و هیچ 
جایی از امان خدا محکم تر برای او نیست.

به گفته ی ملکی؛ پیکر زنده یاد پورستار 
در جوار زنده یاد داود رشیدی در قطعه 
هنرمندان آرام می گیرد و  مراسم ترحیم  
این هنرمند روز پنج شنبه دوم آذرماه از 
ابوالفضل  در مسجد حضرت  ساعت ۱۵ 

واقع در ستارخان برگزار می شود.

بازیگران  انجمن  -رئیس  دهکردی  علی 
ایران در ابتدای این مراسم در سخنانی 
گفت: خداوند موهبت با ارزشی همچون 
هنر را به ما بخشیده است تا به واسطه 
جاوید  است  آفرینش  سر  تاج  که  هنر 
باشیم و ما این ارزش بزرگ را از آدم های 
بزرگ همچون زنده یاد پورستاِر باید یاد 
بگیریم؛ مرد شریفی که هیچ کدام از ما 
در تمام این سال ها خاطره بدی با ایشان 
ندارد.او در ادامه یادآور شد: سال ۷۲ در 
پروژه ای با مرحوم پورستار همبازی بودم 
و در مدتی که فیلمبرداری در خارج از 
اتاق  هم  ایشان  با  می شد  انجام  تهران 
بزرگواری  و  شخصیت  شیفته  و  بودم 
ایشان شدم. یکی از شب ها حال ایشان را 
جویا شدم و این گونه به من گفت »من 
یکی  چای،  استکان  دو  این جا  شب ها 
برای خودم و یکی برای حافظ می ریزم 

از  و  زد  لبخندی  و  می خوانیم«  شعر  و 
این  واقعا  ولی  گذشتم  لبخند  این  کنار 
مرد شریف تمام لحظات و زندگی اش با 
آدم هایی از جنس حافظ، موالنا، معرفت، 
خودش  جنس  از  افرادی  و  آرامش 
درباره  سپس  می شد.دهکردی  سپری 
ویژگی های مثبت و اخالقی این هنرمند 
که زبانزد خاص و عام است، گفت: هیچ 
وقت این تصور درباره ایشان از ذهن من 
خارج نشد که این چهره نورانی با کسانی 
غیر از حافظ و سعدی و موالنا باشد. از 
را  خودش  که  بازیگران  انجمن  طرف 
این  می داند  سوگ  و  عزا  این  صاحب 

ضایعه را تسلیت می گویم.
گفت:   سخنانش  پایانی  بخش  در  وی 
چون  افرادی  اخالقی  وجوه  دربرابر 
بیاوریم.  سرخم  باید  پورستار  محمد 
عزت نفس ستودنی او زبانزد خاص و عام 

است. ایشان در بستر بیماری بودند و به 
خاطر عزت نفس بسیار باالیی که داشتند 
حاضر نشدند بیماری خود را به نمایش 
بین  در  االن  ما  متأسفانه  که  دربیاورند 
می بینیم.  کمتر  را  وجوه  این  خودمان 
امیدواریم بازگشت دوباره ای به حاکمیت 

معنوی و رجوع معنوی داشته باشیم.
در  که  بازیگرانی  از  پورحسینی  پرویز 
مرحوم  با  مقدس«  »مریم  مجموعه 
در  هم  است  بوده  همبازی  پورستار 
از  را  پورستار  زنده یاد  گفت:  سخنانی 
هنرهای  دانشکده  از  قبل   ۴8 سال 
انقالب  از  قبل  ایشان  می شناختم.  زیبا 
می گویم  جهت  این  از  بود.  همین  هم 
انقالب  از  بعد  است  ممکن  برخی ها  که 
زنده یاد  اما  کردند  زیادی  تغییرات 
با  سپس  بود.او  همین  عموما  پورستار 
سریال  در  هنرمند  این  بازی  به  اشاره 
سریال  در  شد:   یادآور  مقدس«  »مریم 
و  بودم  همراه  ایشان  با  مقدس«  »مریم 
ایشان  بردم.  لذت  حضورشان  از  بسیار 
واقعا  و  نرساند  کسی  به  آزاری  هیچ 
انسان شریفی بود.محمد پورستار، بازیگر 
پنجشنبه  روز  صبح  سینما  و  تلویزیون 
)۲۵ آبان ماه( درگذشت، او مدت ها پیش 
دچار عارضه سکته قلبی شده و مدت ها 
از  پس  بودند؛  بستری  بیمارستان  در 
حال  و  شدند  منتقل  خانه  به  بهبودی 
از دنیا  اما  بود  بهبود  به  این هنرمند رو 
اردبیل  استان  در   ۱۳۱8 متولد  رفت.او 
همچون  متعددی  سریال های  در  و  بود 
آنجلس«،  »مردان  مقدس«،  »مریم 
ایفای  »مختارنامه«  و  پیامبر«   »یوسف 

نقش کرده است.

بدرقه ی هنرمندی که با حافظ و موالنا مانوس بود

تازه ترین آلبوم رضا یزدانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان با 
عنوان »درهم« در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.تازه ترین 
آلبوم رضا یزدانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان با عنوان 
اوجی در دسترس عالقه  تهیه کنندگی علی  به  »درهم« 
مندان قرار گرفت.در این آلبوم که به گفته سازندگانش تفاوت 
هایی با آثار پیشین رضا یزدانی دارد، ۱۰ قطعه موسیقایی با 
نام های »درهم«، »دارن پایتخت و عوض می کنن«، »آتش 
تو زمین«، »دچارم«،  نکن«، »من درختم  بس«، »بیدارم 
»می ترسم از فرار«، »دستای تو کجاست«، »ای کاش عشق 
را زبان سخن بود«، »دام دگر نهاده ام« برای مخاطبان ارایه 
و  میالد عدل  پایگان، محمد خرمی نژاد،  است.بهروز  شده 
ماهان نوری زاده تنظیم کنندگان این آلبوم موسیقایی هستند 
که در آثار قبلی رضا یزدانی نیز با او همکاری های مستمری 
داشته اند.این خواننده همزمان با انتشار آلبوم »درهم« روز 
پنجشنبه دوم آذر ماه امسال تازه ترین کنسرت خود را با 
اجرای منتخبی از آثار گذشته و این آلبوم در مرکز همایش 
های برج میالد تهران برگزار می کند.»شهردل – ۱۳۷٩«، 
»پرنده بی پرنده – ۱۳8۲«، »هیس – ۱۳8۵« آلبوم هایی 
هستند که تاکنون از رضا یزدانی در بازار موسیقی منتشر 

شده است.

تازه ترین آلبوم رضا یزدانی 
منتشر شد

کارگردان »زنانی که با گرگها دویده اند« با تاکید براینکه 
این فیلم یک درام عاشقانه است، بیان کرد گرچه داستان 
در بستر جنگ رخ می دهد ولی یک فیلم جنگی نیست.

گرگها  با  که  »زنانی  فیلم  کارگردان  سهیلی  امیراطهر 
نام  با  این فیلمنامه  با  مهر گفت:  اند« در گفتگو  دویده 
اولیه »یونس« توسط من و حسام سامری زاده نوشته شد، 
البته از ابتدا قرار بود نام اثر تغییر کند به همین دلیل بعد 
از چندین جلسه و بررسی المان های مختلف موجود در 
فیلم نام »زنانی که با گرگها دویده اند« را انتخاب کردیم.

وی تاکید کرد: این نام می تواند ذهن مخاطب را به سمت 
کتاب »زنانی که با گرگها می دوند« که اسطوره ای درباره 

کهن الگوی زن وحشی است، سوق دهد.
فیلم  این  فیلمنامه  که  زمانی  کرد:  تاکید  کارگردان  این 
از داستان  تا روایت مدرنی  نوشتیم، سعی کردیم  را می 
به  را  داستان  همان  یعنی  باشیم  داشته  پیامبر  یونس 
فیلم  این  داد:  توضیح  کنیم.وی  روایت  امروزی  صورت 
داستانی است که در حاشیه جنگ رخ می دهد، اما نمی 
توان آن را یک اثر جنگی دانست. در واقع داستان »زنانی 
که با گرگها دویده اند« تنها در یک لوکیشن جنگی رخ 

می دهد و می توان آن را یک درام عاشقانه دانست.

»زنانی که با گرگها دویده اند« 
فیلم جنگی نیست

به  قرار«  بی  »پاهای  سریال  دوم  فصل  تصویربرداری 
پایان رسید و گروه برای فاز بعدی آماده می شوند.

تصویربرداری فصل دوم از سریال »پاهای بی قرار« به 
پایان  به  مهر  شنبه ۲۷  روز  هادی  منوچهر  کارگردانی 
رسید و گروه در حال حاضر تصویربرداری این مجموعه 

را متوقف کرده اند تا برای فاز بعدی آماده شوند.
عوامل سریال »پاهای بی قرار« حدود یک هفته تا ۱۰ 
روز به آماده سازی بخش بعدی سریال می پردازند که 
زمان حال را در بر می گیرد و فصل اول و سوم سریال را 
شامل می شود. فیلمنامه سریال »پاهای بی قرار« به قلم 
بابک کایدان و مهدی محمدنژادیان نوشته شده است. 
این سریال شامل سه فصل می شود که فصل اول و سوم 
در زمان حال و فصل دوم در زمان گذشته رخ می دهد و 
برای شبکه پنج تولید می شود.فصل دوم سریال از سال 
۵۷ آغاز می شود و سال ٦۴ به سرانجام می رسد. این 
به تصویر می کشد و  را  مجموعه زندگی چند خانواده 
داستان را در بستر وقایع آن سال ها و انقالب شکوهمند 
اسالمی و دفاع مقدس پیش می گیرد.حمید گودرزی، 
آرش مجیدی، لیندا کیانی، سمیرا حسن پور، علی رضا 
استادی، سجاد قراگزلو، سیروس همتی، مهدی صبایی، 
اصغر محبی، افسانه ناصری، مجید صیادی و... بازیگران 

این مجموعه هستند.

تصویربرداری یک فصل 
»پاهای بی قرار« تمام شد 

كاريكاتور

امیر تاجیک خواننده سرود تیم 
ملی ایران در جام جهانی شد

پس از بررسی گزینه های 
موسیقی  برای  مختلف 
تیم  کاروان  ار  حمایت 
ایران در جام جهانی  ملی 
نظر  مد  گزینه   ،۲۰۱8
شد.به  رونمایی  نهایی 
به   ،۱۱ ورزش  گزارش 
ایران  فوتبال  دیرینه  رسم 

و جهان برای حمایت از تیم ملی راه یافته به 
جام جهانی، سرانجام خواننده موسیقی متن 
حمایت از کاروان تیم ملی کشورمان در مسکو 
برزیل، صدا  اعالم شد.در جام جهانی ۲۰۱۴ 
و سیما و فدراسیون در نهایت عدم هماهنگی 
 ۳ در  مختلف  خواننده  سه  به  را  پروژه  این 
 سبک مختلف واگذار کرده بود که در نهایت

 بی نظمی این پروژه ها جلوتر از آغاز رقابت 
های جام جهانی ۲۰۱۴ لو رفت و موسیقی افراد 
انتخاب شده به صورت اینترنتی در دسترس 
مخاطبان قرار گرفت.هیچکس نمی دانست آیا 
احسان خواجه امیری، سیروان خسروی یا امیر 
تاجیک خواننده اصلی برگزیده سرود حمایت 
از تیم ملی برزیل است! چرا که صدا و سیما به 
صورت گزینشی میان خواجه امیری و سیروان 
خسروی تصمیم به انتخاب پخش موسیقی در 
زمان بازی های ملی در برزیل می گرفت.اما 
در این بین هرگز موسیقی تدارک دیده شده 
هنر  برای  ملی  رسانه  سوی  از  تاجیک  امیر 
دوستان و فوتبال دوستان پخش نشد تا این 
ستاره موسیقی زحماتش به نوعی بر باد برفته 
قلمداد شود و تصمیم بگیرد به صورت آزاد و 
 اینترنتی این پروژه مهم را در اختیار مخاطبان

 قرار دهد.

خبر

فیلم سینمایی »پری دریایی« به کارگردانی امیر مسعود 
بخش  به  عرب  محمدرضا  تهیه کنندگی  و  آقابابائیان 
دومین  خارمیانه«  ویژه  »فیلم  مسابقه  و  اصلی  مسابقه 

فستیوال فیلم مدیترانه ای کن راه یافت.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی 
»ستار  جشنواره  این  مسابقه  بخش  در  هنری،  حوزه 
اورکی« کاندیدای دریافت جایزه بهترین موسیقی متن 
فیلم برای فیلم های سینمایی »پری دریای« و »دختری 

با جوراب قرمز« است.
سینمایی  فیلم  تهیه کننده  محمدرضاعرب  همچنین، 
خاورمیانه  فیلم های  ویژه ی  بخش  در  دریای«  »پری 

کاندیدای دریافت جایزه بهترین فیلم بلند است.

حضور  شش  کنون   تا  دریایی«  »پری  سینمایی  فیلم 
فیلم  بهترین  برای  جایزه  توانسته  و  داشته  بین المللی 
)موضوع( را در جشنواره بین المللی محیط زیست کلکته 

بدست آورد.
آقایی،  امیر  دریایی«  »پری  سینمایی  فیلم  بازیگران 
پانته آ مهدی نیا، شاهرخ فروتنیان، سیروس کهوری نژاد  
باموضوع حفظ محیط  این فیلم  و اصغر همت هستند. 
زیست خلیج فارس و تکریم شهدای غواص در لوکیشن 

خلیج فارس ساخته شده است.
ماه   ۲۷ تا   ۲۳ کن،  مدیترانه ای  فیلم  فستیوال  دومین 
نوامبر۲۰۱۷ در شهر کن فرانسه برگزار می شود و هدف 
آن نمایش با کیفیت ترین آثار مستقل هنری جهان است

فیلم سینمایی »پری دریایی« کاندید دریافت دو جایزه
 در هفتمین حضور جهانی

فیلم »التاری« ساخته  فیلمبرداری 
که  مهدویان  محمدحسین  جدید 
۱۰ روز پیش کلید خورده است، در 

تهران دنبال می شود.
برخی  حالی  در  گزارش،   به 
فیلم  که  دادند  خبر  ها  رسانه 
»التاری« به کارگردانی محمدحسین 
محمود  کنندگی  تهیه  و  مهدویان 
رضوی دیروز ۲٩ آبان کلید می خورد 
که گروه ساخت این فیلم مدتی است 
در دوبی به سر برده و فیلم ۱۰ روز 

پیش جلوی دوربین رفته است.

از  فیلمبرداری  کار  ادامه  همچنین 
دوشنبه ۲٩ آبان در  تهران پیگیری 
فرم  اینکه  به  توجه  با  و  شود  می 
سی و ششمین جشنواره ملی فیلم 
فجر نیز توسط تهیه کننده فیلم پر 
شده است، روند تولید اثر به سرعت 
جواد  امروز  شود.تا  می  پیگیری 
عزتی و ساعد سهیلی جلوی دوربین 
»التاری« رفته اند.عوامل این فیلم 
کارگردان:  و  نویسنده  از  عبارتند 
محمدحسین مهدویان، تهیه کننده: 
و  نویسنده  رضوی،  سیدمحمود 
بازیگردان: ابراهیم امینی، مدیر تولید: 
امیر  مجری طرح:  کامران حجازی، 
بنان، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، 
طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری 
طادی، مدیر صدابرداری: هادی ساعد 

محکم و غیره...

التاری ۱۰ روز پیش در دوبی کلید خورده است 

انعقاد  از  سال  یک  که  حالی  در 
قرارداد بین شاهرخ خان و نتفلیکس 
سینمایی  فیلم های  که  این  برای 
در  شبکه  این  در  خان  شاهرخ 
این  اکنون  بگیرد،  قرار  دسترس 
سریال  چند  ساخت  به  همکاری 

گسترش یافته است.
ریپورتر،  هالیوود  از  گزارش   به 
شاهرخ  همکاری  با  نتفلیکس 
سریال  یک  بالیوود  ستاره  خان 
»شاعر  نام  به  هندی  اوریجینال 
خون« می سازد. این درام جاسوسی 
بر مبنای کتابی به همین نام نوشته 
بالل صدیقی ساخته می شود و »رد 
چیلیز انترتینمنت« کمپانی شاهرخ 

خان آن را تولید می کند.
داستان این سریال درباره جاسوسی 

اخراج شده به نام کبیر آناند است 
که زندگی جدیدش را به عنوان یک 
شکسپیر  آثار  در  متخصص  استاد 
دنبال می کند تا بتواند کشور و عشق 
قدیمی اش را نجات دهد.این سریال 
در هشت اپیزود ساخته می شود و 
به صورت آنالین در سراسر جهان 
در دسترس عالقه مندان خواهد بود. 
دیالوگ های این سریال به زبان های 
هندی، اردو، انگلیسی و دیگر زبان ها 

خواهد بود.

شاهرخ خان و نتفلیکس سریال هندی می سازند 

سفیر گلدن گلوب 2018 تعیین شد

به عنوان  بازیگر فیلم های اکشن،  به راک  دختر دواین جانسون مقلب 
سفیر گلدن گلوب ۲۰۱8 انتخاب شد.

به گزارش  از آسوشیتدپرس، سیمونه گارسیا جانسون دختر ۱٦ ساله 
دواین جانسون به عنوان سفیر افتتاحیه گلدن گلوب انتخاب شد.

این نقش که به عنوان »میس گلدن گلوب« هم از آن یاد می شود سال 
پیش به سه دختر سیلوستر استلونه رسیده بود. دختر جیمی فاکس و  
را کسب  این سمت  دیگر دختران ستارگان سینما در سال های پیش 
اعالم  با  هالیوود  نشریات خارجی  انجمن  رییس  تاتنا  بودند.مه یر  کرده 

این خبر شروع دور جدید رقابت های گلدن گلوب را رقم زد.
گارسیا جانسون نیز در این باره گفت: خیلی خوشحالم که افتخار حضور 
آورده ام.  دست  به  را  گلوب  گلدن  مراسم  دوره  پنجمین  و  هفتاد  در 
امیدوارم بتوانم الگویی مناسب برای جوان هایی باشم که در هر گوشه 
جهان دوست دارند وارد این حرفه شوند.وظیفه وی راهنمایی برندگان 
تا روی صحنه، بازگردان آنها به پشت صحنه و آوردن جوایز گلدن گلوب 
برای دادن به اهدا کنندگان آنها به برندگان شب گلدن گلوب خواهد 
بود.این در حالی است که پدر سفیر ۲۰۱8 گلدن گلوب یعنی دواین 
آمریکا  جمهوری  ریاست  نامزدی  بالقوه  احتمال های  از  یکی  جانسون 
برای سال ۲۰۲۰ است. وی از فعاالن جدی در رسانه های اجتماعی است 

و دختر او نیز ۱۷۲ هزار فالویر در اینستاگرام دارد.

هالیوود ستاره متهمان رسوایی اخالقی
 را پس نمی گیرد

ستارگان و چهره های مشهور هالیوود 
سوء رفتار  اتهام  با  روزها  این  که 
یک  درباره  شده اند  رو  روبه  جنسی 
این  باشند؛  مطمئن  می توانند  چیز 
ستاره های  ندارد  قصد  هالیوود  که 
از  گزارش   بگیرد.به  پس  را  آنها 
اخبار  انتشار  آسوشیتدپرس، 
رسوایی های اخالقی که با واینستین 
شروع شد در ادامه به کوین اسپیسی 
این  یافت.  نیز گسترش  رتنر  برت  و 
این  دوی  هر  که  است  حالی  در 

چهره ها دارای ستاره در بلوار مشاهیر هالیوود هستند.با این حال هالیوود 
رییس  گابلر  بگیرد.لورن  پس  را  آنها  ستاره های  ندارد  قصد  کرد  اعالم 
اتاق بازرگانی هالیوود در این باره گفت: پیاده روی مشاهیر هالیوود یک 
پیاده رو اضافه  این  به  تاریخی ثبت شده است. وقتی یک ستاره  نشانه 
می شود، بخشی از تاریخ این پیاده رو می شود به همین دلیل ما هرگز 
این  پیشین  نمی کنیم.رییس  حذف  مشاهیر  پیاده روی  از  را  ستاره ای 
بخش جانی گرنت فقید نیز سال ها پیش در زمان ریاستش گفته بود: 
ستاره ها برای دستاوردهای حرفه ای در جهان سرگرمی و مشارکت در 
رفتار  فلسفه،  اهدا می شوند. سیاست های چهره ها،  به فردی  این جمع 
آنها یا هر موضوع دیگری مانعی برای نادیده گرفتن دستاوردهای آنها 

در این زمینه و حذف ستاره آنها نخواهد بود.

بازیگر مشهور همسر رئیس جمهور سابق شد

سابق  جمهور  رئیس  اوالند،  فرانسوا 
گیه،  ژولی  کنار  در  باالخره  فرانسه 
شد.به  ظاهر  عکاسان  دوربین  مقابل 
زمان  در  هرچند  انتخاب،  گزارش 
ژولی  اوالند،  فرانسوا  جمهوری  ریاست 
سینمای  کننده  تهیه  و  بازیگر  گیه، 
الیزه، رفت و آمد داشت  فرانسه در کاخ 
آنها  های  مالقات  از  کنجکاو  عکاسان  و 
این  اما  بودند،  کرده  تهیه  نیز  تصایری 
و  عام  مأل  در  آنها  رسمی  حضور  اولین 
یاهو  است.  عکاساان  دوربین  مقابل  در 

باری است که  اولین  نوشته است:این  نفره  این حضور دو  نیوز دربارۀ 
ظاهر  ها  دوربین  مقابل  در  شریکش  کنار  در  فرانسه  جمهور  رئیس 
هاردلو  قصر  در  نمایش  یک  در  گیه  ژولی  همراه  به  اوالند  شود.   می 

شرکت کرده بودند.

آنسوی آبها

همدلی با هموطن زلزله زده!


