
به گزارش زمان، اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح طرح توسعه فوالد سبا با اشاره به اینکه آمریکا به همراه اسرائیل و عربستان سعودی مثلث ایجاد بحران علیه ایران را تشکیل داده اند افزود: آمریکا اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران را با هدف زمین 
گیر کردن و به زانو درآوردن ایران، افزایش نارضایتی داخلی و دامنه اعتراضات و آسیب زدن به نظام جمهوری اسالمی با استفاده از این بحران تشکیل داده است. وی اعمال تحریم های همه جانبه و سنگین را از برنامه های مهم آمریکا و هم پیمانانش 

برای ضربه زدن به ایران عنوان کرد و گفت: این مثلث شوم در سه محور به دنبال رسیدن به هدف خود است.
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امیر حاتمی تاکید کرد:

جمهوری اسالمی با تحریم متوقف نمی شود

افزایش مابه التفاوت  پرداخت  آغاز 
مرداد از  بازنشستگان  »وام«  و  »حقوق« ها   
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 2۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

سهام پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس در بورس عرضه می شود 

ماموریت وزیر کشور به استانداران 

برای اجرای ٣ طرح اقتصادی

بهره برداری از 4۵ بیمارستان 

جدید تا یک سال آتی
به گزارش زمان ، به دنبال دستور رئیس جمهوری برای عرضه 
در  فارس  خلیج  ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه  سهام 
بورس، ملزومات ورود سهام این پاالیشگاه به بورس فراهم 

می شود..

به گزارش زمان ، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور 
از دستور وزیر کشور به استانداران برای پیگیری و نظارت 
بر اجرای طرح های استاد شاگردی، اشتغالزایی روستایی و 

نوسازی بافت های فرسوده خبر داد.

به گزارش زمان ، ایرج حریرچی  سخنگوی وزارت بهداشت، 
شرکت هایی  تمام  اسامی  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان 
که به آنها ارز دولتی تخصیص یافته است، به بیمارستان ها 

635 اعالم شده است.
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سرمقاله
انتخاب سخت

نگاه روز
طرح جدید گمرکی

 ایران - اروپا کلید خورد

کمک 100 میلیون دالری چین
 به سوریه، فلسطین، اردن و یمن 

پرســش کلیدی این اســت؛ ایــران چگونه 
و بــا همراهی چه کســانی می توانــد دربرابر 
سیاست های امریکا به طور مؤثر ایستادگی کند؟ 
آیا ائتالف های تاکتیکــی با برخی قدرت های 
جهانی از جمله اروپا و یا روســیه و چین، قادر 
است به سیاست های خصمانه امریکا مهار بزند؟ 
نتایج اجالس جمعه گذشته در وین به گونه ای 
روشنگرانه پاسخ به پرسش باالست. بیانیه پایانی 
اجــالس گروه 1+4 این مهــم را محل تردید 
قرار داد که منافع بلند مدت هریک از اعضای 
گروه یاد شــده بتواند تأمین کننده مخالفت با 
امریکا باشــد. ایجاد یک ائتالف مؤثر و پایدار 
باید براساس اهداف و ارزش های مشترک باشد. 
درحالیکه هریــک از طرف ها با نگاه به منافع 
اصولی خود و به طرز مشــروط، حاضر به قبول 
مشارکت در آنچه شده اند که اکنون به تالش 

برای نجات و حفظ برجام شناخته می شود. 
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2 جالل خوش چهره

1

معامالت واسطه  صرافان 
 کاالهای گروه 3 هم شدند

جهانگيري اعالم کرد: 3 برنامه دشمن براي ضربه زدن به کشور

مقابل جنگ اقتصادی باید با تمام قوا ایستادگی کنیم 

خسروتاج اعالم کرد: ساز و کار واردات کاالهای گروه 3 در نيما

از  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل  بخش  نور 
بر  بالغ  هزینه ای  با  ۲۲استان  در  پروژه   ۵۰ افتتاح 
۲۵۰ میلیارد تومان در هفته تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار پیام زمان ، سیدتقی نوربخش در 
نشست خبری که به مناسبت هفته تامین اجتماعی 
برگزار شد ضمن گرامیداشت این هفته اظهار کرد: 
امیدوارم عالوه بر ایفای تعهدات حسب قانون، در 
این جنگ تمام عیار اقتصادی که از سوی استکبار 
جهانی انجام شده بتوانیم به رونق بخش اقتصادی 
کمک کنیم.وی عنوان کرد: فشارهای اقتصادی بر 
اما  می شود  وارد  اجتماعی  تامین  مصارف  و  منابع 
تالش می کنیم طبق برنامه ریزیهای انجام شده از 
وارد  برنامه  بر  خللی  آنکه  بدون  گذشته  ماه  چهار 
شود ارائه خدمت کنیم.نوربخش از افتتاح ۵۰ پروژه 
در ۲۲استان با هزینه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان 
و  افت کیفیت  درباره  و  داد  رو خبر  پیش  در هفته 
تعهد  درصد  گفت:  درمان  بیمه  دفترچه های  اعتبار 
و  است  نکرده  پیدا  تفاوتی  گر  بیمه  سازمانهای 
شد  انجام  گذشته  سال  در  دارو  قلم   1۸۰ پوشش 
است.مدیر  نیامده  بوجود  خدمات  ارائه  در  خللی  و 
روزی  امیدوارم  کرد:  عنوان  اجتماعی  تامین  عامل 
دفترچه ای وجود نداشته باشد که بحث اعتبار و عدم 
اعتبار آن مطرح باشد و همه دفترچه ها حذف شوند. 
اکنون دفترچه در تمام مراکز ملکی حذف شده و در 
طرف  خصوصی  بخش  پزشکان  نیز  استان  هشت 
قرار داد هستند و ویزیت الکترونیکی انجام می شود. 
در  اس  ام  و  پروانه ای  بیماران  پوشش  نامه  آیین 
سال  داد:  ادامه  است.وی  بررسی  دست  در  دولت 
شد.  تولید  الکترونیک  نسخه  میلیون   ۷۰ گذشته 

حقوق  افزایش  معوقات  پرداخت  زمان  درباره  وی 
تصویب  دولت  در  مستمری ها  افزایش  باید  گفت: 
می شد که در نهایت در ۲۰ اردیبهشت ابالغ شد و 
در ماه خرداد حقوق ها همراه با افزایش ها پرداخت 
پرداخت  را  بگیران  حداقلی  التفاوت  مابه  شد. 
کرده ایم و مابه التفاوت سایر سطوح را در 1۰ روز 
اول مرداد پرداخت خواهیم کرد. مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی  درباره بیمه کارگران ساختمانی نیز 
مربوطه در عرض دو سال، سه  قانون  اظهار کرد: 
 1۵ که  است  شده  مقرر  است.  شده  عوض  مرتبه 
درصد عوارض ساختمان سازی، منبع پوشش بیمه 
کارگران  بیمه  حوزه  در  باشد.  ساختمانی  کارگران 
ساختمانی با تعهدات ثابت و منابع ناپایدار روبروییم 
است. اثرگذار  منابع  روی  ساز  و  ساخت  رکود  و 

وی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس می خواهیم 
با  طرحی  گفت:  باشند  داشته  قانون  در  بازنگری 
کمک تعدادی از نمایندگان مجلس در حال انجام 
است تا این دغدغه ها رفع شود. اخیرا دستور دادیم 
و  بروند  پوشش  تحت  جدید  کارگر  هزارنفر   1۵۰
بیمه  این  از  که  بشوند  نفری  هزار   1۵۰ جایگزین 
 1۵۰ تا   1۰۰ انجمن  ادعای  می شوند.طبق  خارج 
و  بروند  پوشش  تحت  که  مانده اند  باقی  نفر  هزار 
در  اشتغال  دوم  و  مهارت  کارت  داشتن  آن  شرط 
کار ساختمانی است و حتما باید کارگر شاغل باشد. 
سامانه ای هست که کارگران باید در سایت مربوطه 

ثبت نام کنند.
درباره  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
وام  گفت:  نیز  بازنشستگان  به  تسهیالت  اعطای 
چهارمیلیون تومانی از ابتدای مرداد از طریق بانک 

گرفته  وام  قبال  که  افرادی  می شود.  پرداخت  رفاه 
که  افرادی  و  نمی شوند  تسهیالت  این  شامل  اند 
اولویت  در  است  پایین تر  دستمزدشان  و  حقوق 
جرائم  بخشودگی  طرح  درباره  دارند.نوربخش  قرار 
نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ۷۰ هزار کارفرما 
به شعب مراجعه کرده اند و این طرح کمک بزرگی 
برای رفع دغدغه مالی و متوقف شدن جرائم قانونی 
کارفرمایان  تا  شد  برداشته  مهمی  گام  است.  شان 
داخل  تولید  جهت  در  را  شان  مدیریتی  توان 

بکاربگیرند.
وی افزود: اصل و جریمه بیش از سه هزار میلیارد 
تومان بوده که 1۵۰۰ میلیارد تومان آن بخشیده شده 
است. بر اساس این طرح جرائم صد درصد بخشیده 
می شوند و اصل بدهی در 1۲ نوبت تقسیط می شود. 
اگر کارفرما خواهان بخشودگی کمتر از 1۰۰ درصد 
باشد تقسیط بدهی تا ۲4 قسط امکان پذیر است.

وگفت:  کرد  اشاره  کارورزی  طرح  به  نوربخش 
کارگری که در سامانه فنی و حرفه ای ثبت نام کرده 
باشد اگر در کارگاهی به کار گرفته شود تا شش ماه 
برای  داریم  دومی  طرح  است.  معاف  بیمه  حق  از 
افرادی که تحصیالت دانشگاهی دارند و بیکارند و 
سن شان زیر ۳4 سال است. اگر کارفرمایی این بیمه 
اولی ها را بکارگیری کند، تا دو سال از پرداخت حق 
بیمه معاف اند به شرط آنکه از سه ماه قبل در سامانه 
کارفرمایی ثبت نام کرده باشند.نوربخش درباره عدم 
گفت:  سازمان  منابع  و  شدگان  بیمه  نسبت  تعادل 
مطالعه اساس  بر   ۲۰۲۶ سال  در  اجتماعی  تامین 

باید وارد  از نقطه سربسری عبور می کند و   ILO
اصالحات پارامتریک شود.مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی درباره بیمه رانندگان تاکسی نیز گفت: غیر 
از دوسال، در دولت قبل حق بیمه کارفرمایی سهم 
دولت به سازمان پرداخت نشده و ارقام قابل توجهی 
است. این بیمه شدگان یک میلیون نفرند که نیمی 

درون شهری و نیمی برون شهریاند.  
با وجود آنکه حق بیمه کارفرمایی به ما داده نشده 
بیمه  قطع  و  نکردیم  قطع  را  بیمه  مورد  حتی یک 
جدید  که  افرادی  اما  می کنم.  تکذیب  به شدت  را 
باید عمل شود. قانون  وارد شوند طبق  می خواهند 

سئوال  به  پاسخ  در  احتماعی  تامین  عامل  مدیر 
خبرنگار پیام زمان مبنی بر اینکه نوسانات نرخ ارز 
تاثیری بر تعداد بیمه شدگان خارجی داشته است یا 
خیر پاسخ داد: تا دو سال پیش تعداد بیمه شدگان 
که  بود  نفر   ۳۰۰۰ کشور  از  خارج  ایرانیان  و  اتباع 
اکنون به ۳۶هزار نفر رسیده است. طبیعتا نرخ حق 

بیمه ما با وجود افزایش نرخ ارز کاهش می یابد.

گزارش زمان از نشست خبری تامین اجتماعی:

آغاز پرداخت مابه التفاوت افزایش
 »حقوق« ها و »وام« بازنشستگان از مرداد

درباره  ریپورت«  ورلد  اند  نیوز  اس  »یو  گزارش 
جایگاه  در  را  ایران  جهان،  کشورهای  قدرتمندترین 
سیزدهم قرار داده است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
»یو اس نیوز اند ورلد ریپورت« اقدام به لیست کردن 

کشورهای قدرتمند جهان بر اساس اقتصاد، سیاست 
و توان نظامی آنها کرده که بر اساس این رتبه بندی 
ایران در جایگاهی باالتر از اغلب کشورهای اروپایی و 

آسیایی قرار گرفته است. 

قدرتمند  کشور  لیست ۲۵  بندی  رتبه  این  اساس  بر 
و  آلمان  چین،  روسیه،  آمریکا،  کشورهای  جهان 
انگلیس به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم هستند. 
ایران در رتبه 1۳ قرار دارد و کشورهای ترکیه، هند، 
استرالیا، سوئیس، ایتالیا، سوئد، قطر، هلند، پاکستان، 
اسپانیا، سنگاپور و مصر نیز به ترتیب در رتبه های 14 

تا ۲۵ این لیست قرار دارند.

› تیر الکترونیک طرح › جدید کمیسیون اقتصادی اروپا به شمار می رود که با محوریت 
گمرک ایران در حال پیاده سازی و اجراست.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ ایران و پاکستان ارتباط الکترونیکی میان گمرکات 
دو کشور را کلید زدند و نخستین   محموله صادراتی در رویه تیر الکترونیک در گمرک 
زاهدان به مقصد پاکستان از طریق گمرک مرزی میرجاوه انجام شد. › تیر الکترونیک 
طرح › جدید کمیسیون اقتصادی اروپا به شمار می رود که با محوریت گمرک ایران 
در حال پیاده سازی و اجرا است. در گام جدید تبادل اطالعات گمرکی محموله های 
ترانزیتی میان گمرکات کشورهای ایران و پاکستان از این پس، از طریق الکترونیکی 
انجام خواهد شد. بنابراین گزارش، با الکترونیکی شدن این سازمان و پس از پشت سر 
گذاشتن تجربه های بین المللی گمرک ایران در حمل ترکیبی و تیر الکترونیک، به 
تدریج برخی کشورهای منطقه مانند؛ چین هند، آذربایجان، پاکستان به کنوانسیون 
تیر پیوستند و این اقدام سرآغازی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک میان این کشورها 
شد. سیستم “تیر الکترونیک” )e- TIR( برمبنای تبادل سریع اطالعات دیجیتال 

 TIR میان شرکت حمل  و نقل، مقامات گمرک، سازمان های تضمین کننده سیستم
و کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل عمل می کند.در سیستم الکترونیک، دو 
کشور می توانند در هر زمان به همه  اطالعات مرتبط دسترسی داشته باشند و اطالعات 
محموله را پیش از رسیدن مشاهده کنند که این امر با استفاده از مدیریت خطر و 
نکات ایمنی اضافه کامال برای طرفین سودمند خواهد بود و ضمن کاهش خطر تقلب، 
رویه های گمرکی تسریع شده و هزینه ها کاهش می یابد.از عضویت ایران در کنوانسیون 
تیر بیش از 4۰ سال می گذرد. اخیرا نیز کشورهای عضو در منطقه در صدد اجرای 
تیرالکترونیکی در کریدور شمال- جنوب هستند و بزودی این طرح را با همکاری 
مشترک آغاز خواهند کرد.کلمه تیر )TIR( مخفف حمل ونقل جاده ای بین المللی است 
و در حال حاضر سیستم TIR تنها سیستم ترانزیت جهانی است که تحت آن کاالها از 
گمرک مبدا به گمرک مقصد با کنترل های هماهنگ و پروسه های مشترک با تضمین 
بین المللی معتبر منتقل می شود. این امر موجب تسهیل تجارت و حمل  و نقل شده و از 

بروز مشکل در جمع آوری حقوق و عوارض گمرکی جلوگیری می کند.

خورد کلید  وپا  ار  - ایران  گمرکی  جدید  ح  طر

بر اساس ارزیابی »یو اس نیوز اند ورلد ریپورت«؛

ایران سیزدهمین کشور قدرتمند جهان است
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انتخاب سخت

جالل  خوش چهره  

پرســش کلیدی این است؛ ایران چگونه و با همراهی چه کسانی می تواند 
دربرابر سیاســت های امریکا به طور مؤثر ایســتادگی کند؟ آیا ائتالف های 
تاکتیکی با برخی قدرت های جهانی از جمله اروپا و یا روســیه و چین، قادر 
است به سیاست های خصمانه امریکا مهار بزند؟ نتایج اجالس جمعه گذشته 
در وین به گونه ای روشنگرانه پاسخ به پرسش باالست. بیانیه پایانی اجالس 
گــروه 1+4 این مهم را محل تردید قرار داد که منافع بلند مدت هریک از 

اعضای گروه یاد شده بتواند تأمین کننده مخالفت با امریکا باشد.
ایجاد یک ائتالف مؤثر و پایدار باید براساس اهداف و ارزش های مشترک 
باشــد. درحالیکه هریک از طرف ها با نــگاه به منافع اصولی خود و به طرز 
مشــروط، حاضر به قبول مشارکت در آنچه شــده اند که اکنون به تالش 
برای نجات و حفظ برجام شناخته می شود. واقعیت این است که اروپائیان 
به رغم همه مخالفت ها با سیاست های خودسرانه »دونالد ترامپ« از حیث 
استراتژیک براین باورند که یکجانبه گرایی امریکائیان، بخشی از نقش امنیتی 
منحصر به فرد این کشور به حســاب می آید. از این رو اروپائیان همواره و 
اگرچه بــا اکراه، نقش برتر امریکا را به عنوان هزینه حمایت آن از خود در 
عرصه های مختلف پذیرفته اند. فراموش نباید کرد که اکنون میان اروپائیان 
به لحاظ سابقه رقابت های تاریخی میان خود و نیز خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا، اتحاد سیاسی الزم برای مقاومت کامل مقابل امریکا وجود ندارد. عالوه 
براین، دولت های اروپایی نشان داده اند که هنوز نمی توانند وزنه قابل رقابت 
با اقتصاد امریکا باشــند. در واقع هر دو عوامل باال به شکلی همپوشاننده 
این احتمال را تقویت می کند که آنان را در برابر امریکا به عقب نشــینی یا 
تن دادن به خواســت های کالن واشنگتن وادارد. حتی چین که حاال وارد 
بزرگترین جنگ تجاری با امریکا شده نیز مرز معینی را در همراهی با ایران در 
مخالفت با سیاست های ضد برجامی امریکا پذیرفته است. هشدار این کشور 
درباره تهدید بسته شدن تنگه هرمز و نیز دخالت در چگونگی انتشار بیانیه 
پایانی اجالس وزیران امور خارجه کشورهای گروه 1+4 نشان داد که ایران 
نمی تواند به پکن توجه و گرایشی بیش از آن کند که در وین از خود بروز داد. 
از سوی دیگر، همکاری عمیق تر با روسیه ممکن است در حال حاضر و به 
لحاظ استراتژیک مطلوب نشان دهد، اما تحریم های غرب علیه این کشور 
در پی ماجرای اوکراین نشــان داد که روسیه فاقد امکانات و بنیه اقتصادی 
الزم برای تکیه زدن به آن در موقعیت تشــدید بحران اســت. نشانه ها در 
تنش زدایی میان مسکو و دولتمردان تندرو کاخ سفید حاکی از تمایل روسیه 
به کاهش مشاجرات با واشنگتن به ویژه در منطقه خاورمیانه است. مطلوب 
روسیه، تشدید بحران در تنگه هرمز در خدمت به منافع اقتصادی خود است. 
جالب تر اینکه روس ها پیش از شروع تحریم های نفتی امریکا علیه ایران، 
روزانه دویست هزار بشکه به تولید نفت خود افزوده اند. دولت آلمان با تکیه بر 
توانایی اقتصادی خود تا حدودی متفاوت از دیگران در قبال ایران رفتار کرده 
اســت اما در مجموع، اجالس جمعه گذشته وین نشان داد که قدرت های 
چهارگانه گروه 1+4 یا آمادگی مشاجره کامل با امریکا را در باره برجام ندارند 
و یا مکمل خواست های واشنگتن از ایران در باره برجام هستند. اروپا و امریکا 
در مطالبات خود از ایران دچار اختالف اصولی نیستند. اختالف در نوع نگرش 
آنان به ایران و تفاوت ارزیابی آنان از این کشور است. بنابراین اختالف میان 
اروپا و امریکا به دامنه واکنش ها در این باره مربوط می شود. بالتبع آن چین و 
روسیه نیز از منظر منافع خود به دامنه اختالف ها می نگرند.الزم است ایران 
بــا نگاه به واقعیت های جاری در صحنه بین الملل، توقعات خود را از گروه 
1+4 براســاس امکانات بسنجد و اتکای خود را بیش از همه در داخل قرار 
دهد. مشروعیت مواضع ایران در جامعه جهانی نیز باید قادر باشد منافع جامع 

بین الملل را بازتاب دهد.   
Email: Info@zamandaily.ir

رتبه نخست بانک آینده
 در اجرای طرح رونق تولید کشور

بانک آینده موفق به کسب رتبه نخست بانک های خصوصی، در اجرای طرح 
رونق تولید کشور شد.بر اساس ارزیابی و گزارش منتشر شده از سوی وزارت 
کشور؛ از ابتدای سال 1۳9۶ تا تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال 1۳9۷، بانک آینده، 
در بین بانک های خصوصی، از نظر مبلغ و تعداد تسهیالت پرداختی، رتبه 
اول را به خود اختصاص داده است.بانک آینده، در راستای اولویت های تعیین  
شــده مبنی بر حمایت از بخش های واقعی اقتصاد، افزایش تولید داخلی و 
توجه به مقوله اشتغال؛ برنامه های هدف مندی در جهت تأمین نیازهای مالی 
واحدهای تولیدی، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط )SME( را در دستور 
کار خود، قرار داده است.بر همین اساس، این بانک در ارتباط با تأمین منابع 
مالی و پاسخ گویی به نیاز فعاالن اقتصادی، تاکنون، توانسته است؛ عالوه بر 
تعامل پویا با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این عرصه، خود نیز رأساً و 
با بازاریابی مستقیم، مشتریان واجد شرایط را شناسایی و پاسخ گوی بخشی 
از نیازهای آنها باشد.بر همین اساس، دستآورد حاصل از این رویکرد در بازه 
زمانی پیش گفته، تصویب پرداخت تعداد ۲1۸ تسهیالت پرداختی به مبلغ 
۸,4۶۰ )هشت هزار و چهارصد و شصت( میلیارد ریال بوده که از طرف بانک 

آینده، به بنگاه های خرد و متوسط مورد هدف، پرداخت شده است.

سرمقاله

مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
داشتن  دلیل  به  ایران  اسالمی  گفت:جمهوری 
ظرفیت های عظیم انسانی و منابع متعدد با تحریم 

متوقف نمی شود .
وزیر  حاتمی  امیر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در همایش مدیران 
ارشد وزارت دفاع با تبیین شرایط امروز جمهوری 
اسالمی ایران و نقش وزارت دفاع درحرکت نظام 
در مسیر پیچیده تحوالت بین المللی اظهار داشت:  
نفاق  و  ارتجاع  استکبار،    پوشالی  ائتالف  امروز 
نظام  شرایط  تا  تالشند  در  آمریکا  سرکردگی  به 
و  داده   جلوه  بحرانی  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
جامعه،  آحاد  در  نارضایتی  القاء  و  روانی  جنگ  با 
سازند. عملی  را  مردم  و  نظام  بین  فاصله  تئوری 

در  اسالمی  نظام  قدرت  به  اشاره  با  حاتمی  امیر 
گذشته  4دهه  رویدادهای  شد:  یادآور  حاضر  عصر 
نشان داد جمهوری اسالمی ایران با عبور از گردنه 
های سختی همچون جنگ و نا آرامی های داخلی، 
جنگ تحمیلی، تحریم و اجماع جهانی و نظام بین 
نا  کامال  آوردگاهی  در  توانست  خود،  علیه  الملل 

برابر و  با کمبود منابع و امکانات، با سالح ایمان 
و توکل به قدرت الیزال الهی بر دشمن فائق آید 
و این درحالی است که امروز ایران اسالمی نسبت 
دارای   و  مقتدر  تر،  منسجم  بسیار  ادوار گذشته  به 
بیان  با  فعال است.امیر حاتمی  بازدارندگی   قدرت 
در  متعدد  های  شکست  دنبال   به  دشمن  اینکه 
ایجاد  تئوری   ایران،  امروز  ملت  با  تقابل  عرصه 
عنوان  به  را  ناکارآمدی   القاء  و  اجتماعی  گسست 
کار  دستور  در  اسالمی  نظام  علیه  جدید  تاکتیکی 
با  اسالمی  ایران  دشمنان  امروز  گفت:  داده،  قرار 
ضعیف نشان دادن نقاط قوت نظام و تأکید و تمرکز 
در  نارضایتی  انباشت  دنبال  به  اقتصادی  بر جنگ 
حرکت  که  است  حالی  در  این  و  هستند  جامعه 
دارد.وی  ادامه  قدرت  با  اسالمی  نظام  رشد  به  رو 
یکی  را  درون«  از  فروپاشی  و  بیرون  از  »فشار 
جمهوری  علیه  دشمنان  های  تاکتیک  از   دیگر 
اسالمی عنوان کرد و اظهار داشت:  برخی عناصر 
خود فروخته همچون منافقین، سلطنت طلب ها و 
اپوزیسیون داخلی و خارجی  با تجهیز مالی برخی 
برنامه  و  نقشه  و  منطقه   سرسپرده  های  دولت 

دولت  سایر  و  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  ریزی 
و  واقعی  فضای  در  ابزاری  هر  از  استکباری  های 
مجازی برای تخریب باور مردم و اعتماد و اعتقاد 
آنان نسبت به نظام اسالمی با یکدیگر هم پیمان 
ایران  دفاع گفت: جمهوری اسالمی  اند.وزیر  شده 
به دلیل داشتن ظرفیت های عظیم انسانی و منابع 
اساس  برای  و  شود  نمی  متوقف  تحریم  با  متعدد 
و  مردم  بین  فاصله  ایجاد  »تاکتیک  ها  آمریکائی 
نظام« را به عنوان روشی مهندسی شده ضربه به 
نظام اسالمی ارائه داده اند.امیر سرتیپ حاتمی در 
ادامه با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری)مدظله 
علیه  آمریکا  اقتصادی  جنگ  درخصوص  العالی( 
برای  مالی  تهدیدات  و  تحریم  کرد:  تصریح  ایران 
ما قابل تبدیل به یک فرصت است؛ چرا که باعث 
بر توان بومی می  اتکائی، خودکفائی و تکیه  خود 
شود و بارور شدن ظرفیت های عظیم داخلی را به 
همراه خواهد داشت و این می تواند به الگویی برای 

سایر کشورهای آزادیخواه  مبدل شود.
وی در همین زمینه با اشاره به جایگاه و عملکرد  
از  بهینه  استفاده  و  تحریم  دوران  در  دفاع  وزارت 

با  دفاع  وزارت  داشت:    بیان  بومی  ظرفیت های  
عبور از مهندسی معکوس و تکیه بر توان  داخلی 
و استفاده حداکثری از ظرفیت های عظیم نیروی 
انسانی متناسب با تهدیدات و نیاز نیروهای مسلح، 
را  روز  به  فناوری  است حدود ۲۰۰هزار  در تالش 
مبتکرانه و خالقانه  در جهت رشد ابتکار و خالقیت 
اجرائی  فرد  به  منحصر  و  بومی  محصول  تولید  و 

کند.
مشکالت  از  اعظمی  بخش  گفت:   دفاع   وزیر 
اقتصادی ما ناشی از عدم بهره برداری درست منابع 
و سرمایه های انسانی است و انشاهلل به حول قوه 
و  ملی   اتحاد  راهبردی،  تصمیمات  اتخاذ  با  الهی 
بسیج همگانی، نقشه و دسیسه دشمنان در عرصه 
خواهیم  مواجه  شکست  با  نیز  را   اقتصادی  های 
کرد.امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به نا امیدی دشمن 
از اقدام نظامی و توانمندی های دفاعی کشور به 
این  بر  گفت:   راهبردی  دفاع  های  قابلیت  ویژه 
اقتصادی  فشار  محور  بر  را  خود  تاکتیک  اساس 
متمرکز  و  بسته  کار  به  عمومی  نارضایتی  القاء  و 
کرده اند.امیر حاتمی با اشاره به اعتماد باالی مردم 
نیروهای مسلح  در   فرزندان رشید خود  به  نسبت 
اذعان داشت:  از آنجائی که ایران دارای یک نظام 
مردمی و  دینی است، رفاه مردم جزء منافع حیاتی 
و خطوط قرمز  ما تلقی شده  و نیروهای مسلح این 
آمادگی را دارند تا به عنوان سربازان جان بر کف 
مردم  تمام ارکان و ظرفیت  خود را در جهت حفظ 
منافع حیاتی ایران اسالمی  به کار بسته و در این 

راه عاشقانه جانفشانی کنند.
و  اُُحد  جنگ  ناگوار  حوادث  بیان  با  پایان  در  وی 
سستی و غفلت مسلمانان در آن نبرد  با اشاره به 
آیه شریفه   »َواَل تَِهُنوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَنُتُم اأَلْعلَْوَن 
دشمن  جبهه  مقابل  گفت،:در  ْؤِمنِیَن«  مُّ ُکنُتم  إِن 
داد  اجازه  نباید  و  کرد   غفلت  و  سستی  نباید 
تهدیدات  دشمن  منجر به  آسیب  دیدن وحدت 
و انسجام داخلی مان  شود  و در این مسیر پر فراز 
و نشیب  تنها راه نجات و سعادت کشور  تبعیت از 
راه نورانی قرآن و  والیت فقیه  در مقابل دشمنی 

های نظام سلطه است.

جمهوری اسالمی
 با تحریم متوقف نمی شود

امیر حاتمی تاکید کرد:

قوه قضایيه     سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
متن آگهی مزایده

آگهی مزایده اموال غير منقول پرونده اجرایی کالسه9000059اداره ثبت اسنادو امالک ساوجبالغ
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق به استناد سند رهنی شماره 114637مورخ 82/9/4 تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی 292 تهران 
وبه تقاضای بانک ملی شعبه فردوسی ) بستانکار (جهت وصول طلب خود علیه شرکت تولیدی صنعتی نان اردینه ثامن) بدهکار و 
راهن (مبادرت به صدور اجراییه نموده که پس از تشکیل پرونده اجرایی  و طبق محتویات پرونده مورد وثیقه تمامی ششدانگ یک 
قطعه زمین  به مساحت سه هزار و نهصد متر مربع )3900(قطعه هفت تفکیکی پالک سه هزار  دویست  و چهل)3240(فرعی از 
یکصد و سی و هفت )137(اصلی واقع در اراضی قریه کردان  حوضه ثبتی  ساوجبالغ ذیل ) ثبت 95273 دفتر  385 صفحه 561 
و 557)قدیم کرج((و صفحات 23 و 26 دفتر 634 )جدید ساوجبالغ (( که مع الواسطه برابر سند قطعی156720 مورخ 1382/8/13 
دفتر خانه 29 تهران  به شرکت تولیدی نان اردینه ثامن منتقل شده و سپس برابر سند رهنی 114637 مورخ 1382/9/4 دفتر خانه 
292 تهران در رهن بانک ملی قرارگرفته است. به انظمام کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه  به حدود اربعه: شماال به طول65 
متر مربع به قطعه 6تفکیکی شرقا :به طول 60 متر  به خیابان 20 متری جنوبا: به طول 65 متر به خیابان 12 متری  وغربا: به طول 
60 متر به قطعه 8 تفکیکی. به نشانی ملک مورد رهن واقع در کردان خیابان جنب بانک صادرات روبه روی کارخانه ارد و طبق نظر 
کارشناس رسمی1- ملک کال به صورت محصور و دارای دیوار به ارتفاع 3 متر در تمامی حدود خود میباشد.2- ساختمان اداری با 
مساحت تقریبی 170 متر مربع در دو طبقه اسکلت فلزی طاق ضربی نما آجر 3 سانتی راه رو و راه پله کف سنگ دیوار ها اندود گچ 
و نقاشی میباشد.3-  دو عدد سوله مساحت هر کدام 450 متر مربع دیوار ها اجری و نما ی اجر 5 سانتی متری  کف سنگ و درب 
و پنجره فلزی 4- سالن دو طبقه به مساحت 240 متر مربع دیوار های اجری سقف شیر وانی و با ورق گالوانیزه نما آجری 5 سانی 
متری درب و پنجره فلزی و کف سنگ 5- ساختمان کار گری به مساحت 80 متر مربع دیوار اجری 6- ملک مذکور دارای برق سه 
فاز 300 امپر میباشد 7- ملک مذکور دارای چاه اب عمیق میباشد. با توجه  به تمامی مراتب فوق و مشخصات  بنا های موجود در 
موقعیت مکانی و جغرافیایی مورد کارشناسی قدمت بنا امکانات و امتیا زات و ضعیت ملک و امالک در رونق و رکود بازار تمامی عوامل 
زمانی و مکانی موثر در ارزیابی ششدانگ  پالک سه هزار و دویست و چهل )3240(  فرعی از یکصد و سی و هفت )137( اصلی  به 
مبلغ 22/060/000/000 ریال  معادل دو میلیارد و دویست و شش میلیون  تومان ارزیابی شده  که در مزایده در روز چهار شنبه مورخ 
1397/5/17 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ واقع درهشتگرد سایت اداری بلوار امام 
خامنه ای جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 22/060/000/000 ریال معادل دو میلیارد و دویست 
و شش میلیون تومان شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب 
و برق وگاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض 
شهرداری وغیره 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 و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 

منوچهر حسنی کفيل اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ و طبق اعالم بستانکار ملک مورد رهن بیمه  تا تاریخ 97/8/4میباشد.
تاریخ انتشار : 97/4/20 م الف : 158

آگهی تجدید مناقصه عمومی
دهیاری لشگرآباد در نظردارد به استناد صورتجلسه شماره 20 مورخ 97/1/28 شورای اسالمی لشگرآباد نسبت به 
اجرای جدولگذاری معابر روستای لشگرآباد به ارزش  سه میلیارد ریال معادل سیصد میلیون تومان )300/000/000 
تومان ( اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن کارت 
شناسایی ملی ، معرفی نامه معتبر،مهرشرکت، ارائه اصل و کپی مدارک شرکت از قبیل رتبه معتبر آخرین تغییرات 
در روزنامه رسمی و سایر مستندات قانونی پس از چاپ نوبت دوم آگهی تا پایان وقت اداری روز یک شنبه  مورخ

 7/ ۵/ 97 به آدرس:  دفتر دهیاری لشگرآباد واقع درروستای لشگرآباد - چهارراه  بانک ملی- ابتدای خیابان شهید صیاد شیرازی 
مراجعه و یا با شماره تلفن 026444۵3630 تماس حال فرمایند .

شرایط مناقصه:  شرکتهای دارای صالحیت حداقل رتبه ۵ رشته راه و باند یا ابنیه 
 چنانچه برندگان  نفراول - نفردوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده دهیاری به شماره ۵6601۵148۵76۵۵/02 نزد پست بانک شعبه 
لشگرآباد به نام دهیاری لشگرآباد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر که قابل تمدید باشد . 

هزینه چاپ هر دو آگهی تجدید مناقصه )نوبت اول و دوم( به عهده برنده مناقصه می باشد.ضمنا برنده مناقصه میبایستی هزینه چاپ 
دو نوبت روزنامه  قبلی را نیز باید پرداخت نماید. 

دهیاری در رد و یا قبول مناقصه مختار است .
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی  تجدید مناقصه دو مرحله ای می باشد.       بازگشایی پاکت ها در مورخ 97/۵/8 می باشد.

 نوبت اول

اقبالی زاده - دهيار لشگرآبادتاریخ چاپ نوبت اول: 97/4/20 تاریخ چاپ نوبت دوم: 97/4/28

ردیف 

1

شروع عملیات

جدولگذاری به صورت نهر و در صورت 
لزوم سایر اجرای جدولگذاری 

مبلغ پروژه

3/000/000/000 ریال

 مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه

150/000/000

مدت قرارداد

4 ماه

دهياری لشگرآباد

گفت وگوی تلفنی
 ظریف و چاووش اوغلو

 دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در تماس 
تلفنی با مولود چــاووش اوغلو، انتخاب مجدد وی به 
عنوان وزیر امور خارجه ترکیه را تبریک گفت و برای 

چاووش اوغلو آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در این گفت وگوی 
تلفنی طرفین با اشاره به روابط خوب و سازنده دو کشور 
همسایه بر تداوم و گسترش بیش از پیش همکاری ها 
در تمامی زمینه های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی 
در جهت منافع دو کشور و حفظ و تقویت ثبات و امنیت 

منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.

حفظ برجام در گرو تامین منافع ایران 

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی گفت: اراده 
سیاسی اروپا در حمایت از برجام به اقدامات عملی 
تبدیل شود، به طوری که منافع ایران از برجام تأمین 
شــود، در غیر این صورت، چــه دلیلی برای ماندن 

وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید کمال خرازی، 
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی که در آلمان 
به سر می برد، دیروز در محل اقامتگاه سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در برلین، با »فیلس آنن« وزیر مشاور 
امــور خارجی وزارت خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد.

در این مالقات که مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه 
نیز حضور داشت، مسائل مختلف منطقه ای و روابط 
دوجانبه از جمله موضوعات مربوط به سوریه و یمن، 
برجام و حمایت اروپا از این توافق هسته ای، فشارهای 
آمریکا به اروپا در مســائل مختلف و همچنین روابط 
دوجانبه بحث و بررسی شد.طرف آلمانی در این مالقات 
از موضع گیری منطقی جمهوری اسالمی ایران پس از 
خروج آمریکا از برجام قدردانی کرد و اظهار داشــت: 
کشورهای اروپایی مصمم هستند با همه مشکالتی که 
وجود دارد، از این توافق حمایت کنند.آنن اظهار داشت: 
دو مســئله، یکی فروش نفت ایران و دیگری، انتقال 
پول و سرمایه گذاری شرکت های کوچک و متوسط در 
ایران، در اولویت کار با ایران قرار گرفته و خوشبختانه 
پشتوانه اقدامات حمایتی اروپا از برجام، قطعنامه شورای 
امنیت اســت که از نظر حقوقی نیز دست اروپا را باز 
گذاشته است.وی در ادامه تصریح کرد: همه کشورها 
باید در حمایت از برجام همکاری کنند و همان طور که 
اروپا به طور متحد از این توافق حمایت می کند، دیگر 
کشورهای مؤثر، به ویژه کشورهای خریدار نفت ایران 
هم باید به همکاری خود با ایران، ادامه دهند.خرازی 
نیز در این مالقات اشــاره کرد که هدف آمریکا ایجاد 
تنش و درگیری در منطقه اســت و اثرات منفی این 
هدف، می تواند به اروپا نیز منتقل شود.وی تصریح کرد: 
حمایت اروپا از برجام عالوه بر اینکه از یک توافق مهم 
بین المللی پشتیبانی می کند، کمکی به مسئله امنیت 
منطقه نیز محسوب می شود.رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی افزود: اگــر اروپا در خصوص برجام در 
مقابل آمریکا کوتاه بیاید، فشارهای بیشتری را از سوی 
آن کشور در سایر مسائل متحمل خواهد شد.خرازی 
گفت: آنچه مهم اســت، تبدیل اراده سیاسی اروپا در 
حمایت از برجام، به اقدامات عملی در راستای اجرای 
برجام است، به طوری که منافع ایران از برجام تأمین 
شود، در غیر این صورت، چه دلیلی وجود دارد که ایران 
در برجام باقی بماند.وی در پایان خاطرنشان کرد: ما بر 
اساس متن برجام این حق را داریم که در برابر نقض 
عهد دیگران، به خصوص اینک که آمریکا از این توافق 
هســته ای خارج شده است، به طور کامل یا بخشی از 
اجرای تعهدات خود را متوقف کنیم، ولی به اروپا این 
فرصت را داده ایم تا ببینیم اروپا چگونه می خواهد اراده 

خود را به عمل ترجمه کند.

تکذیب توافق درخصوص ریاست 
جمهوری مسعود بارزانی در عراق 

مدیر اطالع رسانی رئیس ائتالف دولت قانون توافق 
درخصوص ریاســت جمهوری مســعود بارزانی در 
عــراق را تکذیب کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر 
به نقل از روسیا الیوم، »هشام الرکابی« مدیر اطالع 
رســانی نوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون و 
معاون رئیس جمهوری عراق اخبار مربوط به توافق 
درخصوص انتخاب مسعود بارزانی به عنوان رئیس 
جمهوری عراق را تکذیب کرد.وی با بیان این مطلب 
افزود: چنین توافقاتــی وجود ندارد و آنچه اکنون در 
جریان اســت تفاهم درخصوص فراکسیون بزرگتر 
در پارلمان است فراکسیونی که دولت آینده عراق را 

تشکیل خواهد داد.
پیشتر تصاویری جعلی از توافق سیاسی حزب دولت 
قانون و احزاب کردی در شــبکه های اجتماعی و 
میان شهروندان عراقی منتشر شد که در آن امضای 
»حسن الســنید« عضو ارشد حزب دولت قانون به 
همراه »فاضل میران« عضو ارشد حزب کردستان 
و شخص دیگری به نام »محمود الهاشمی« دیده 
می شد.این توافق سیاسی که به صورت غیر رسمی 
در شــبکه های اجتماعی رد و بدل شــد، بندهایی 
داشت که یکی از آنها، توافق بر سر نامزدی مسعود 
بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق برای ریاست 

جمهوری بود.

اخبار

ثمره حسادت، بدبختي
 در دنيا و آخرت است

کالمامیر

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: 
تهدیدات  با  هنوز  برجام،  آینده  درباره  اروپایی ها  پیشنهادی  بسته 

آمریکا هم وزن نیست.
اشاره  با  پیشه  ازمهر، حشمت اهلل فالحت  نقل  به  به گزارش زمان 
خصوص  در  ها  اروپایی  سوی  از  شده  منتشر  پیشنهادی  بسته  به 
است  ای  گونه  به  پیشنهادی  بسته  این  اظهارداشت:  برجام،  آینده 
تحریمی  و  تهدیدی  بسته  با  متوازنی  و  متقابل  که هنوز همخوانی 
آمریکا ندارد.وی افزود: جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر با دو 
بسته در خصوص برجام مواجه است که یکی از آنها جنبه تهدیدی 
آمریکاست و دیگری جنبه حمایتی و  به  و تحریمی دارد و مربوط 
تشویقی دارد و متعلق به اتحادیه اروپا است؛ ماحصل این دو بسته و 
تقابل آنها، آینده برجام و زنده ماندن یا نماندن آن را مشخص خواهد 
کرد.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: بسته تهدیدی آمریکا کاماًل مشخص است و از لحاظ مصداقی 
و زمانی محتوای آن معلوم است که به عنوان مثال از 1۳ آبان چه 
اقداماتی قرار است انجام دهند و برنامه آنها برای اثرگذاری هوشمند 
تحریم ها چیست.فالحت پیشه ادامه داد: از سوی دیگر، اروپایی ها 
مدعی حمایت از برجام در ادامه کار هستند اما نه برنامه زمانی و نه 
موضوعات کمی و مصداقی در بسته پیشنهادی آنها مشخص نیست 
و هرچند به طور کلی اعالم کرده اند که در حوزه بانکی و نفتی از 
ایران پشتیبانی می کنند، اما مصادیق و کمیت های این موضوعات 

تهدیدی  های  سیاست  وزن  هم  قطعًا  بسته  این  و  نیست  معلوم 
امنیت  کمیسیون  برنامه  خصوص  در  ادامه  در  نیست.وی  آمریکا 
ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به روند مذاکرات برجامی 
و  متقابل  اقدام  قانون  آنها گفت:  پیشنهادی  بسته  و  ها  اروپائی  با 
متناسب دولت ایران در اجرای برجام تجمیع کننده تمامی قوانین 
قانون،  این  اساس  بر  و  است  تاکنون  از مجلس هشتم  ای  هسته 
را  برجام  اجرای  ماهه وضعیت   ۶ گزارش های  در  که  موظفیم  ما 

اعالم کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان 

کرد: وزارت امور خارجه تاکنون 9 گزارش سه ماهه از روند اجرای 
برجام به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده که در نهمین گزارش آثار 
ملموس و کمی نقض عهد آمریکا ذکر نشده و دقت کافی در این 
وزارت  گزارش  دهمین  تا  هستیم  منتظر  ما  است؛  نشده  خصوص 
خارجه در تاریخ ۲۶ تیرماه به کمیسیون ارائه شود و آن را بررسی 
کنیم.فالحت پیشه تاکید کرد: در این گزارش باید دو نکته به طور 
عهد  نقض  مستقیم  و  ملموس  آثار  اواًل  که  باشد  شده  قید  دقیق 
آمریکا و خروج آن از برجام بر شرایط اقتصادی ایران چیست و ثانیًا 
آثار عملی بسته پیشنهادی اروپائی ها در قبال آینده برجام چه خواهد 
بود و به این سوال نیز پاسخ داده شود که آیا تداوم مذاکره با اروپائی 
ها یک سیاست برای کشتن زمان است و یک تقسیم کار نانوشته 
میان اروپا و آمریکا صورت گرفته یا نه.وی خاطرنشان کرد: پس از 
۲۶ تیرماه و دریافت دهمین گزارش وزارت امور خارجه از روند سه 
ماهه اجرای برجام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در جدیدترین گزارش خود مواضع و پیشنهاد خودش را اعالم خواهد 
کرد.وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت بررسی اجرای فرمان 
14 خرداد رهبر معظم انقالب مبنی بر فراهم کردن مقدمات دستیابی 
به 19۰ هزار سو غنی سازی در چارچوب برجام تصریح کرد: با توجه 
به تعطیالت پیش آمده، کمیسیون تاکنون موضوع را بررسی نکرده 
اما بررسی میزان اجرای این فرمان مهمترین دستور کار کمیسیون 

پس از بازگشایی مجلس خواهد بود.

پیگیری فراهم کردن مقدمات دستیابی به ۱۹۰ هزارسو غنی سازی در مجلس؛

بسته پیشنهادی اروپا درباره برجام با تهدیدات آمریکا هم وزن نیست
 

معاون مالیات های مستقیم سازمان 
امور مالیاتی کشور گفت: ۳1 تیرماه، 
الکترونیکی  ارائه  مهلت  آخرین 
اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان 
عملکرد  بابت  اجاری  امالک  درآمد 

سال 1۳9۶ است.

ازسازمان  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرد:  اظهار  جنتی  نادر  مالیاتی،  امور 
امالک  صاحبان  و  حقوقی  اشخاص 
اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند با 
مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک 
سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی 

به  نسبت   www.tax.gov.ir
ارسال الکترونیکی اظهارنامه عملکرد 
سال 1۳9۶ و پرداخت مالیات متعلقه 
مالیاتی  تسهیالت  از  و  کرده  اقدام 
مالیاتی،  پایه  معافیت  همچون 
نرخ  معافیت  ها،  مالیاتی،  مشوق های 

در  مقرر  موارد  سایر  و  مالیاتی  صفر 
یادآور شد:  بهره مند شوند.وی  قانون 
در  اظهارنامه  ارائه  عدم  صورت  در 
مهلت قانونی، مودیان مشمول جرایم 
قانون  در  مقرر  بخشش  قابل  غیر 

مالیات های مستقیم می شوند.

۳۱ تیرماه،
آخرین مهلت ارائه 

اظهارانمه
 الکرتونییک مالیایت
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تاکید نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد:
کشتار کودکان فلسطینی و یمنی را متوقف کنید

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از دبیرکل این سازمان خواست تا 
رژیم های صهیونیستی وعربستان سعودی را در صدر فهرست رژیم های 
کودک کش جهان قرار دهد و گفت : کشــتار کودکان فلسطینی و یمنی را 

متوقف کنید.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، غالمعلی خوشــرو در نشست شورای امنیت 
سازمان ملل که با موضوع »حمایت امروز از کودکان، پیشگیری از درگیری 
های فردا« برگزار شــد، افزود: در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان به 
کشتار کودکان فلسطینی ادامه می دهد، متاسفانه گزارش دبیرکل هنوز این 
رژیم را در فهرســت ناقضان اصلی حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه 
قرار نداده اســت.وی با اشاره به جنایت جنگی ماه های اخیر این رژیم علیه 
کودکان فلسطینی شــرکت کننده در تظاهرات مسالمت آمیز در غزه ادامه 
داد: رژیم صهیونیســتی نخســتین رژیم کودک کش  دنیا است و باید سال 
آینده دبیرکل آن را در صدر فهرست گزارش خود قرار دهد.وی همچنین به 
کشتار کودکان یمنی توسط سعودی ها و اماراتی ها پرداخت و اضافه کرد: 
وخامت وضعیت کودکان یمنی فقط با وضعیت کودکان فلســطینی قابل 
مقایسه است. اگرچه به دالیل مشخصی اسم این کشورها نیز از فهرست 
اصلی ناقضان حقوق کودکان در درگیرها حذف شده است، لیکن این امر 
واقعیت را تغییر نمی دهد. خوشرو با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل 
مبنی بر افزایش کشتار کودکان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت توقف 
این روند تاکید کرد و گفت: این ســازمان باید به وظایف خود در متوقف 
کردن کشتار کودکان در فلســطین، یمن و سایر نقاط جهان عمل کند.

وی تاکید کرد: اگر این روند متوقف نشــود، ما در آینده شاهد دور باطلی 
از افزایش درگیری های مسلحانه و نیز کشتار بیشتر کودکان خواهیم بود. 
باید تالش ها برای پیشــگیری از ایجاد درگیری هــا و نیز متوقف کردن 
کشتار کودکان در مخاصمات مسلحانه کنونی افزایش یابد.شورای امنیت 
ســازمان ملل در نشست امروز خود، قطعنامه ای درباره جلوگیری از نقض 

حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه تصویب کرد.   

کمک 100 میلیون دالری چین
 به سوریه، فلسطین، اردن و یمن 

رئیس جمهوری چین دیروز)سه شــنبه( اعالم کرد که بیش از 1۰۰ میلیون 
دالر در قالب کمک انســانی به کشورهای آسیب پذیر خاورمیانه اختصاص 

خواهد داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خبرگزاری رویترزگزارش داد: شی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین با اعالم این پیشنهاد وعده حمایت مالی بیشتر پکن 
را برای توســعه در خاورمیانه داده اســت و اعالم کرد این کمک ها برای 
بهبود شــرایط انسانی در ســوریه، اردن، یمن و فلســطین صرف خواهد 
شد.رئیس جمهوری چین در جریان افتتاحیه نشست همکاری های چین و 
کشــورهای عربی در پکن گفت، 9۰,۶ میلیون دالر به اردن، سوریه و یمن 
اختصاص داده شده و 1۵ میلیون دالر هم برای توسعه اقتصادی در اراضی 

فلسطینی درنظر گرفته شده است.

اختصاص 1200 میلیارد تومان 
تسهیالت به تعاونی ها 

معــاون امور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: براســاس پیــش بینی ها حدود 
1۰ درصد از تســهیالت 1۲ هزار میلیارد تومانی 
اشــتغال روســتایی معادل هــزار و ۲۰۰ میلیارد 

تومان در اختیار تعاونی ها قرار می گیرد.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، ســید حمید 
کالنتری اظهار داشــت: تاکنون سه هزار تعاونی 
در سراسر کشــور برای استفاده از تسهیالت 1۲ 
هزار میلیارد تومانی اشــتغال روستایی درخواست 

داده اند.
وی افزود: طرح های ارائه شــده توسط این سه 
هزار تعاونی در مرحله بررســی در کارگروه ها و 

بانک های عامل برای تصویب قرار دارد.
معــاون امور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی تصریح کــرد: اســتفاده تعاونی ها از 
تسهیالت اشتغال روستایی یکی از اولویت های 

این بخش است.
کالنتــری گفت: تعاونی ها مــی توانند در حوزه 
رشــد تولید داخلی و اشتغال همراه با کاهش فقر 

نقش موثری داشته باشند.
بــه گفته کالنتری، ســه هزار تعاونــی فعال در 
کشور وجود دارد که هرکدام می توانند در محله، 
روســتا و شهر خودشان نقش موثری را در بهبود 

وضعیت اقتصادی و اشتغال ایفا کنند.
وی اظهــار داشــت: نزدیــک بــه 4۰۰ تعاونی 
مرزنشین با حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار عضو 
در کشــور فعال هســتند که یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر از این اعضا در سیســتان و بلوچســتان 

سکونت دارند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی افزود: 
1۲ هــزار میلیارد تومان به طرح اشــتغال پایدار 
روستایی و عشــایری کشور تخصیص داده شده 
که از ایــن میزان اعتبار، بیــش از ۶۵۰ میلیارد 
تومان وام قرض الحســنه به روستاهای مرزی و 
محروم سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که 
تعاونی های مرزنشین این اســتان با ارائه طرح 
های مناســب می توانند بهتریــن بهره را از این 

ببرند. تسهیالت 
کالنتــری تصریح کرد: همچنیــن ۸۰۰ تعاونی 
دهیاری در کشــور وجود دارد که 1۸ هزار روستا 
را تحت پوشش قرار می دهندکه می توان از این 
ظرفیت برای بحث توســعه روستاها با مشارکت 

مردم، شوراها و دهیاری ها بهره گرفت.

خبرخبر

معاون اول رییس جمهور :دشمن در سه محور به 
دنبال آسیب زدن به کشور است اما با وحدت مردم و 

مسووالن نقشه های دشمن خنثی خواهد شد.
اسحاق  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانگیری در آیین افتتاح طرح توسعه فوالد سبا با 
اشاره به اینکه آمریکا به همراه اسرائیل و عربستان 
سعودی مثلث ایجاد بحران علیه ایران را تشکیل داده 
اند افزود: آمریکا اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران را 
با هدف زمین گیر کردن و به زانو درآوردن ایران، 
افزایش نارضایتی داخلی و دامنه اعتراضات و آسیب 
زدن به نظام جمهوری اسالمی با استفاده از این 
بحران تشکیل داده است. وی اعمال تحریم های 
همه جانبه و سنگین را از برنامه های مهم آمریکا 
ایران عنوان  و هم پیمانانش برای ضربه زدن به 

کرد و گفت: این مثلث شوم در سه محور به دنبال 
رسیدن به هدف خود است. جهانگیری گفت: توقف 
صادرات نفت ایران تا آبان ماه به عنوان مهمترین 
بخش درآمدی نظام، جلوگیری از صادرات تولیدات و 
کاالهای صنعتی و جلوگیری از رسیدن پول فروش 
محصوالت ایران به دست ایرانی ها با استفاده از 
نظام بانک جهانی سه محور فعالیت و برنامه های 
آمریکا و متحدانش دراین جنگ اقتصادی است. وی 
با بیان اینکه دولت پس از خروج آمریکا از برجام 
روند گفتگو با ۵ کشور باقی مانده در برجام را ادامه 
داده است گفت: کشورهایی که در برجام مانده اند به 
ویژه طرف های اروپایی برای حفظ برجام و باقی 
ماندن کشورمان در این توافق بین المللی به دنبال 
اجرای خواسته های ایران هستند. معاون اول رییس 

جمهور با بیان اینکه ما باید صادقانه شرایط کشور را 
برای مردم بازگو کنیم و با کمک مردم،کارشناسان 
با  افزود:باید  کنیم  عبور  این شرایط  از  نخبگان  و 
مقاومت، برنامه ریزی دقیق و دقت نظر در اجرا نقشه 
های دشمن را نابود کنیم. وی با اشاره به تهدیدها و 
فرصت هایی که شرایط فعلی برای ایران دارد گفت: 
توجه همه جانبه به توانمند ها و ظرفیت های داخلی 
و رشد در این زمینه مهمترین فرصت ایران در بحران 
پیش رو است. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
دولت دستور ممنوعیت واردات کاالهایی که در داخل 
با قیمت و کیفیت مناسب تولید می شود و یا ضرورتی 
برای واردات آنها وجود ندارد صادر کرده است افزود: 
عده ای در این شرایط به دنبال خالی کردن جیب 
مردم هستند که دولت با آنها مقابله می کند و آنها را 

ادب خواهد کرد.اسحاق جهانگیری با اشاره به بحران 
های آبی کشور گفت: روزانه بیش از 1۰۰ میلیارد 
مترمکعب آب در کشور مصرف می شود که اگر 
1۰درصد در این میزان صرف جویی شود مشکالت 
همه بخش های نیازمند به آب برطرف می شود.

وی همچنین به نقش پیشتاز اصفهان در همه عرصه 
های توسعه کشور اشاره کرد و گفت:اصفهان بعد 
از تهران بزرگترین و مهمترین استان کشور است.

افتتاح امروز  اینکه  با اشاره به  اسحاق جهانگیری 
در مقطع ویژه تاریخی در حال وقوع است افزود: 
در شرایطی که پس از سالها تالش برجام به ثمر 
رسید آمریکاییها با خروج یک طرفه از برجام و اعمال 
تحریم های سنگین به دنبال به زانو در آوردن ملت 

ایران هستند.

جهانگیري اعالم کرد: 3 برنامه دشمن براي ضربه زدن به کشور

مقابل جنگ اقتصادی باید با تمام قوا ایستادگی کنیم 

) آب یعنی زندگی (

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه :خرید اتصاالت مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی در سطح روستاهای استان مطابق با مشخصات 

پیوست اسناد مناقصه 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:122/831/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94 بشرح مندرج در اسناد مناقصه 
قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبلغ ۵00/000 ریال به حساب سپرده شماره 219۵21۵49100۵ بانک صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بابت فروش 

اوراق مناقصه ،تا تاریخ )1397/4/2۵( از طریق سامانه ستاد 
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :1397/4/19 لغایت 1397/4/2۵

مهلت زمان ارائه پیشنهاد:تا ساعت 19 مورخ 1397/۵/6
تاریخ بازگشایی پیشنهادات:ساعت 9 مورخ 1397/۵/7 

محل بازگشایی پیشنهادات :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان 
پیشنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به ادرس  www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم 

را شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایل های Pdf درسامانه فوق درج نمایند.
حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشایی پیشنهادات تحویل دو پیشنهاد در سامانه می باشد .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :الف :آدرس :بندرعباس-بلوار امام حسین )ع(جنب 

اداره استاندارد –شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان –تلفن 076-33338002-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس تهران 021-41934

شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان م/ الف 202647

 نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان هرمزگان 

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال 97و مجوزهای صادره از سوی شورای محترم اسالمی 

شهر درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

1(سپرده برندگان نفر اول دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2(شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3(متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند. ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 

۵00/000 ریال می باشد که باید به حساب 0104۵34021000 درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد.
4(سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

۵(بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک مهمور به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز 97/۵/1 به آدرس نظرآباد-خ 
مدرس غربی-شهرداری نظرآباد تحویل داده شود.

6(هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 0264۵368۵36 با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمائید.

داریوش یگانه مظهر - شهرداری نظرآباد نوبت اول 97/4/13 نوبت دوم 97/4/20

ردیف

1

2

شرح عملیات

جدول گذاری روبروی سه راه هیو اراضی حسین فالح نژاد 
)خانواد شهدا( و سطح شهر

جدول گذاری بلوار ورودی سیدجمال الدین و اراضی پایانه 
و 18 متری احداثی محله رسالت

برآورد اولیه به ریال

2/500/000/000

2/000/000/000

مبلغ سپرده به ریال

125/000/000

100/000/000

 نوبت دوم

آگهی وقت
 اجرای قرار تحریر ترکه 

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست محمد علی بیرانوند و غیره 
به طرفیت محمد میرزا بیرانوند و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم محمد بیگ 
بیرانوند طی شماره ........  در شورای حل اختالف بیرانشهر شعبه 1 صادر و 
وقت اجرایی قرار ساعت10:00 صبح مورخه 97/5/21 )تاریخ باید به نحوی 
تنظیم شود که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از زمان نشر آگهی نباشد 
(تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین 
به متوفی و کسان دیگری که  حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود 
با آدرس  در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان بیرانشهر 
حضور  عدم  شوند  حاضر  بیرانوند  قاسم  شهید  درمانگاه  –جنب  بیرانشهر 

مدعونین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شعبه اول شورای حل اختالف بيرانشهر– سيف اله دهقان پور

آگهی موضوع ماده 10 
آئين نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از توليد و 

عرضه مسکن 
برابر رای شماره 236 مورخ 97/3/18هیت موضوع قانون فوق الذکر مستقر در واحد 
به  مجید  فرزند  محمدی  عبدالعلی  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلدختر  ثبتی 
شماره شناسنامه 2163  صادره از پلدختر در ششدانگ یکباب عمارت مسکونی به 
مساحت 190/01 متر مربع پالک 207 فرعی از 28 اصلی واقع در شهر معموالن 
شهرستان پلدختر بخش 8 خرم آباد از مالکیت رسمی آقای عباس علی محمدی  
محرز گردیده است به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار :1397/4/20 
رئيس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگير آزاد بخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   حبیب کشتار دارای شناسنامه شماره 1216 بشرح دادخواست به کالسه 
و چنین  نموده   وراثت  گواهی حصر  در خواست  دادگاه  این  970726/ش3     
تاریخ96/11/7   در   9171 بشناسنامه   کشتار  حمید  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- حبیب 
–پسر متوفی/2- یعقوب کشتار فرزند  –ش ش1216 خوی  کشتار فرزند  حمید 
حمید -ش ش 163 خوی-پسر متوفی/3-  رقیه کشتار فرزند حمید -ش  ش606 
–خوی-دختر متوفی/4- طاهره  کشتار فرزند حمید ش ش34062 -خوی-دختر 
متوفی/5- مهرانگیز کشتار فرزند حمید  ش ش 30745 خوی- دختر متوفی/6-

کشتار  –دخترمتوفی/7-فاطمه   فرزند حمید ش ش643 خوی  کشتار  معصومه  
فرزند حمید شش 611 خوی -دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئيس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی درستی دارای شناسنامه شماره   0440389658   بشرح دادخواست به کالسه 
970737/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین درستی بشناسنامه 3 در تاریخ 97/3/9 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- علی درستی فرزند حسین –ش ش   0440389658   
-تهران–پسر متوفی/2-فرشته درستی فرزند حسین -ش ش0021204764 – تهران دختر 
متوفی/3- لیال  اسمعیلی ترک آباد فرزند محمود ش  ش 1007  –خوی-همسر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئيس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

   شماره:2761 تاریخ : 97/3/30
آ گهی ماده 3 قانون 

تعيين تکليف و ضعيت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره 139760301022000299مورخ 97/2/17 هیئت 
رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال 
عادی و تصرفات مالکانه متقاضی قهرمان منافی فرزند محبوب به شماره شناسنامه 431 صادراز 
هشترود نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 86/46متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی مفروز از قطعه 5 تفکیکی از 153 اصلی واقع در حوزه ثبتی 
شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی رمضان اسماعیلی محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فا صله 15 روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و 
اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف 618
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : 97/4/5 تاریخ انتشار دومین آ گهی : 97/4/20

ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده  97-6/192ش –

 وقت رسیدگی روز سه شنبه 97/5/30 ساعت 17:30 دقیقه بعداز ظهر  
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف ایثارگران شهرستان خوی –جنب پادگان شهید 

شرفخانلو  خواهان  :مهدی احمدی یا وکالت آقای علی قدیم خانی 
خوانده :غالمرضا تقی نوه سی )مجهول المکان( 

خواسته:مطالبه از بابت 4 فقره سفته    -5/30بعدازظهر 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهوالمکان بودن  خوانده )غالمرضا تقی نوه سی ( وفق  
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.. 
محمد علی داور- رئيس شعبه شش  ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

متن آگهی
ماددادخواستی  وفروش  وبازاریابی  توسعه  شرکت  بانمایندگی  ملت  بانک  خواهان 
ملک  تصرف  ایام  المثل  اجرت  خواسته  به  جمشیددیراوی  خوانده  طرفیت  به 
کالسه9609986141300 پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 

رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  907شعبه3دادگاه 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ1397/5/30ساعت9:00تعیین 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی  ثانی دادخواست وضمائم  خود،نسخه 

دردادگاه حاضرگردد.      شماره م.الف)9/350(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانيان

آگهی ابالغ
آقای سعید دهقانپور و مسعود  به  و دادخواست و ضمائم   وقت رسیدگی 

مرادی کمالوند  
خواهان عباس پاپی دادخواستی به طرفیت خوانده سعید دهقانپور و مسعود 
مرادی کمالوند  به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609986610600301    شعبه ششم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آبادثبت و وقت رسیدگی مورخ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع  1397/06/03ساعت10:00 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
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.
رئيس شعبه ششم حقوقی دادگستری خرم آباد – قوام آذر همایون 

برای  استانداران  به  کشور  وزیر  دستور  از  کشور  وزارت  سخنگوی 
پیگیری و نظارت بر اجرای طرح های استاد شاگردی، اشتغالزایی 

روستایی و نوسازی بافت های فرسوده خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت 
کشور از دستور وزیر کشور به استانداران برای پیگیری و نظارت بر 
نوسازی  و  روستایی  اشتغالزایی  شاگردی،  استاد  های  طرح  اجرای 
اهمیت  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  داد.وی  فرسوده خبر  بافت های 
های  سیاست  جهت  در  اجرایی  دستگاه های  کلیه  هماهنگ  اقدام 
دولت و تاکید دولت در بحث اشتغال زایی استانداران مکلف شدند با 
جدیت طرح های مصوبه دولت را پیگیری و گزارش اقدامات انجام 
شده در سراسر کشور را به این وزارتخانه ارائه کنند.سخنگوی وزارت 
کشور تصریح کرد: از وزارتخانه های مرتبط خواسته شده است که 

اختیارات خود را به ادارات کل استانی متقاضی تفویض کنند.
موجب  به  گفت:  شوراها  قانون   9۵ ماده  بر حکم  تاکید  با  سامانی 
و  اعضای شوراها  با  ها  بین شهرداری  قرارداد  عقد هرگونه  قانون 
هر  در  مشاهده  در صورت  و  بوده  ممنوع  آنها  یک  درجه  بستگان 
از  از شهرداری ها عضو متخلف شورا به سلب عضویت دائم  یک 
شورا محکوم خواهد شد.وی با موثر خواندن نظارت های مردمی بر 
عملکرد دستگاه های اجرایی یادآور شد: در این خصوص فرمانداری 
های سراسر کشور آماده دریافت گزارشات مردم از تخلفات دستگاه 

ها هستند.
اقتصادی  وضعیت  گزارش   ۵4 ارسال  از  کشور  وزارت  سخنگوی 
استان ها توسط رحمانی فضلی وزیر کشور به رییس جمهوری در 9 
ماهه گذشته خبر داد و گفت: در پی ارسال این گزارش ها نیز ۶4 

دستور توسط رییس جمهوری خطاب به دستگاه های مختلف صادر 
شده که موجب تسریع در امور مورد نظر شده است.

سامانی ادامه داد: مهمترین محورهای این گزارشات ارزیابی میزان 
سیاست های  اجرای  برای  مرتبط  های  بانک  و  ها  دستگاه  اهتمام 
طرح  اجرای  راستای  در  ها  استان  عملکرد  مقاومتی،  اقتصاد  کلی 
رونق تولید، بررسی دالیل عمومی نوسانات نرخ بیکاری و اشتغال 
سوی  از  شده  تملک  های  واحد  مالی،  موسسات  ساماندهی  زایی، 
بانک ها، ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی و گزارشات مربوط به اقدامات وزارت کشور در ارتباط با 

شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور  بوده است.
وی تاکید کرد: تدابیر و دستورات رئیس جمهوری درموضوعات فوق 

الذکر به استانداران ابالغ و با جدیت پیگیری می شود.

ماموریت وزیر کشور به استانداران برای اجرای ٣ طرح اقتصادی
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مدیر کل شيالت هرمزگان خبر داد:

تولید چهار هزار و 500تن ماهی در دریا
۲0میلیون متر مکعب آب پشت سد رئیسعلی دلواری 

دشتستان

مدیر کل شیالت هرمزگان با اشاره به اینکه  
توسعه پرورش ماهی در دریا یعنی توسعه و 
ارتقا و آبادانی منطقه از تولید چهار هزار و 
500تن ماهی در دریا در سال گذشته خبر 

داد. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شیالت هرمزگان، سید پرویز محبی با بیان 
توسعه  اینکه جذب سرمایه گذار جدید در 
بر  عالوه  قفس  در  دریایی  ماهیان  پرورش 
به   96 سال  در  قبلی  های  گذاری  سرمایه 
تن  هزار  هفتاد  ظرفیت  با  گروه   29 تعداد 
اینکه  بیان  با  همچنین  وی  است.  رسیده 
اشتغال  شک  بدون  فعالیتی  و  صنعت  هر 
زایی، عمران و آبادانی در پی خواهد داشت 
پرورش  مزارع  فعالیت  با  گفت:خوشبختانه 
به  استان  دریای  در  تن  هزار  یک  ماهی 
صورت متوسط   بالغ بر 15نفر از جوانان و 
کارشناسان استان در هر مزرعه مشغول به 

فعالیت هستند.
معموال  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  محبی 
مناطق  در  دریا  در  ماهی  پرورش  مزارع 
روستایی و یا دور از مراکز شهر است گفت: 

این مهم به خودی خود باعث رونق اقتصادی 
به روستا ها و مناطق دور از شهر خواهد شد.

اینکه   بیان  با  هرمزگان  شیالت  کل  مدیر 
توسعه پرورش ماهی در قفس را  به عنوان 
یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی 
سازمان شیالت در استان در دستور کار قرار 
حمایت  با  خوشبختانه  گفت:  است  گرفته 
های دولت تدبیر و امید استان هرمزگان در 
این مهم شاهد رشد و توسعه روز افزون است.

جنوبی  مناطق  گفت:  محبی  پرویز  سید 
پروری  آبزی  برای  نهفته ای  ظرفیت  استان 
و ایجاد اشتغال های پایدار در این بخش را 
دارد که سرمایه گذاران می توانند با استفاده 
از وجود جوانان شایسته منطقه گام هایی نو 
در عرصه تولید ماهی و آبزی پروری ایجاد 
کنند. این مقام مسئول با اشاره به فرصت های 
شغلی و کارآفرینی درعرصه شیالت و توجه 
به جنبه های اقتصادی کسب و کار در شیالت 
و حمایت های دولتی و تاکیدات مقام معظم 
مغتنم  را فرصتی  ها  فعالیت  این  از  رهبری 
گذاران  سرمایه  و  جوانان  برای  ارزشمند  و 

خواند.

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان 
بوشهر با اشاره به اینکه ذخیره آب سد رئیسعلی 
دلواری دشتستان 93 میلیون متر مکعب است 
گفت: تنها 20 میلیون متر مکعب آب پشت سد 
برنامه ریزی  قابل  دلواری دشتستان  رئیسعلی 

برای مصرف است. 
شاهپور رجایی با بیان اینکه پدیده خشکسالی 
10 ساله فشارهایی بر سفره های زیرزمینی آب 
استان  اکنون دشت های  گفت:  است  گذاشته 
نقاط  دشت های  آب  و  شده  ممنوعه  بوشهر 
بخش  در  قابلیت  که  شده  شور  لب  ساحلی 

کشاورزی ندارد.
وی از کاهش 52 درصد بارش باران در استان 
خبرداد و بیان کرد: تداوم خشکسالی ها و کاهش 
بارش باران در استان بوشهر منابع آب استان 
است  حالی  در  این  و  داده  کاهش  را  بوشهر 
که برداشت بی رویه از چاه ها و حفر چاه  های 
غیرمجاز در 10 سال گذشته  مشکالت استان 

را مضاعف کرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان بوشهر با 
اشاره به کاهش آورد رودخانه های استان بوشهر 
تصریح کرد: رودخانه  های استان بوشهر به سبب 

خشکسالی ها آورد آب آنها کاهش چشمگیری 
 92 حله  رودخانه  که  به  گونه ای  است  یافته 
درصد کاهش آورد آب داشته چراکه در زمستان 
جاری  رودخانه  این  در  هیچ سیالبی  گذشته 

نشده است.
رجایی به ذخیره سد رئیسعلی دلواری دشتستان 
تنها سد مخزنی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: 
میزان ذخیره آب در سد رئیسعلی دلواری 93 
میلیون مترمکعب است که با خارج شدن حق 
آبه زیست محیطی، آب مورد نیاز برای پایداری 
سد و تبخیر آن،  تنها 20 میلیون متر مکعب 
آب پشت سد رئیسعلی دلواری دشتستان قابل 

برنامه ریزی برای برداشت و مصرف است.
وی، با بیان اینکه 87 درصد سد رئیسعلی دلواری 
خالی است خاطر نشان کرد: تنها 13 درصد این 
سطح  پایین ترین  به  اکنون  که  است  پر  سد 
رسیده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای 
استان بوشهر، سد کوثر در استان کهگیلویه و 
بویراحمد را منبع آب آشامیدنی استان بوشهر 
دانست و افزود: بیش از 60 درصد آب آشامیدنی 
استان بوشهر از این سد با خطوط طوالنی خط 

انتقال به میزان 1300 کیلومتر منتقل می شود.

اقتصاد مقاومتی در صنعت فوالد

بهادری- اصفهان: بهرام سبحانی درخصوص شرایط 
فعلی اقتصاد کشور و لزوم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 
اظهار کرد: صنعت فوالد یکی از صنایع پیشران در 
اقتصاد  آن هستیم که  و شاهد  است  اقتصاد کشور 

مقاومتی در این صنعت پیاده سازی شده است.
وی در ادامه افزود: کاهش اتکا به خارج مصداق اصلی 
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت فوالد است و بر 
این اساس، مهندسی معکوس و تأمین نهاده های اصلی 
تولید ازجمله قطعات یدکی، روغنها، گریسها، نسوزها و 
تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی و بومی سازی دانش 
تولید آن از جمله مواردی است که منجر به تحقق 
اقتصاد مقاومتی در صنعت فوالد شده است. مدیرعامل 
فوالد مبارکه یادآور شد: فوالد مبارکه حمایت از زنجیرۀ 
تأمین داخلی را در دستور کار خود قرار داده است 
مبارکه  فوالد  تأمین  زنجیرۀ  اساس، در  بر همین  و 
حدود 2 هزار و 800 تأمین کنندۀ داخلی و شرکت 
خدماتی وجود دارند که عمدۀ نیاز فوالد مبارکه را 
رفع می کنند. وی تصریح کرد: فعالیت فوالد مبارکه 
بهتر  هرچه  توسعۀ  و  بهره وری  افزایش  راستای  در 
تأمین کنندگان داخلی است. سبحانی خاطرنشان کرد: 
فعالیت های مستمر فوالد مبارکه در راستای اهداف 
بلندمدت شرکت موجب شده دستاوردهای مهمی 
در حوزۀ بهره وری، اثربخشی بازاریابی و فروش، تعهد 
به مسئولیتهای اجتماعی، استفاده بهینه از منابع آبی، 
تکمیل زنجیرۀ ارزش و طرحهای توسعه حاصل شود. 

برگزاری جشنواره آواها و نواهای رضوی 
در اسالمشهر

کرامت،  دهه  ایام  با  همزمان  اسالمشهر:  نوری- 
اسالمشهر برای دومین سال متوالی میزبان جشنواره 
های  برنامه  مجموعه  از  رضوی  نواهای  و  آواها 
شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا )ع( 
خواهد بود. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اسالمشهر، این رویداد بزرگ فرهنگی 
هنری در سطح شهرستان روز جمعه 29 تیرماه جاری 
رقم خواهد خورد و طی آن چند گروه ملی و یک 
گروه بین المللی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.  
این گزارش حاکی است؛ جشنواره امسال که سومین 
به  نسبت  گذاشت  خواهد  سر  پشت  را  خود  دوره 
سالهای گذشته در زمینه برگزاری و حوزه های فعالیت 
گسترش یافته و بخش موسیقی ملل نیز به آن افزوده 
شده است.  گزارش می افزاید: این جشنواره عالوه بر 
فرهنگسرای ارسباران تهران در شهرهای اسالمشهر، 
دماوند ، پاکدشت، قرچک، ری و مالرد از 27  تا 30  

تیر ماه برگزار خواهد شد. 

خبر

افزایش ظرفیت آبدهی شهر احمدسرگوراب 

منکویی- رشت: مدیر امور آبفای شفت از بهره برداری یک حلقه 
چاه در شهر احمدسرگوراب با تصویب اعتبار 1100 میلیون ریالی در 

کمیته برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شفت خبر داد.
فراز فرخ فر مدیر امور آبفای شفت با بیان اینکه کل اعتبار هزینه شده 
برای حفر و بهره برداری چاه شماره2 احمد سرگوراب 250میلیون 
تومان بوده است افزود: به دلیل اجتناب از هزینه های خرید زمین 
و اجرای خط انتقال، چاه مزبور در محوطه تصفیه خانه آب شهر 
احمد سرگوراب حفر گردیده و پیمانکار پروژه فوق شرکت آبرود 

شمال است.
وی همچنین تشریح کرد: شهر احمد سرگوراب دارای یک منبع 
تولید آب بوده که با حفر چاه جدید در صورت بوجود آمدن مشکل 
در بهره برداری از چاه نخست، چاه دوم وارد مدار بهره برداری می 
شود و اطمینان و پایداری آبرسانی افزایش می یابد. همچنین در 
زمان های پیک مصرف در ماههای گرم سال تامین فشار بهینه شبکه 

توزیع آب، تضمین خواهد شد.
وی در ادامه عنوان نمود: که دبی چاه مزبور 8 لیتر بر ثانیه می باشد 
که با احتساب دبی چاه نخست ، مجموعا ظرفیت آبدهی شهر به 22 
لیتر بر ثانیه افزایش می یابد که تامین کننده نیاز آبی شهر در زمان 

های اوج مصرف تابستان خواهد بود.

افزایش پایداری برق در ماهشهر

وحیدی فر-اهواز: با افزایش سیستم حفاظتی و اصالح ساختار 
پست برق مدنی قدیم شرکت برق منطقه ای خوزستان، پایداری برق 

ناحیه ماهشهر افزایش قابل توجهی داشه است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، 
مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق این شرکت گفت: به علت 
بروز حادثه در خرداد ماه ترانس 33/132 کیلو ولت پست مدنی 
قدیم ماهشهر معیوب و دچار اختالل شد و نیاز به نصب تجهیزات 

جدید جهت پایداری و افزایش عملکردهای حفاظتی پیدا کرد.
حمید رضا زرین جویی ادامه داد: با توجه به این مساله که پست 
مدنی به صورت پاور فیوزی و فاقد بریکر MAIN )خروجی ترانس( 
بوده، با همکاری امور بهینه سازی اقدام به نصب تجهیزات جدید 
شامل بریکر 132 کیلو وات ورودی، CVT و CT 132 کیلو وات 

ورودی و همچنین بریکر MAIN در خروجی ترانس شد.
وی اضافه کرد: نصب یک دستگاه ترانس 30 مگاولت آمپری به همراه 
انجام کلیه تست های تجهیزات مربوطه، احداث شبکه ارتینگ پست 
و نصب 2 دستگاه مارشالینگ در قسمت های 33 و 132 کیلو ولت 

از دیگر اقدامات انجام شده در پست مدنی قدیم ماهشهر است.
مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با بیان اینکه پست مدنی در حال حاضر برقدار و وارد 
مدار شده، افزود: نصب تجهیزات حفاظتی جدید کمک می کند تا 
در صورت بروز حادثه کل ترانس را از دست ندهیم و قابلیت مانور و 

پایداری خوبی در پست داشته باشیم.

خبر

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در ساخت و تکمیل 10 بیمارستان با مجموع 
کشور  استان  محروم 10  مناطق  در  تخت   1200
مشارکت جدی دارد که از این تعداد، 6 بیمارستان به 
بهره برداری رسیده و دو بیمارستان دیگر در شهرهای 
بهار استان همدان و قرچک ورامین نیز آماده ی افتتاح 

شده است.
بنا به گزارش دریافتی از معاونت عمرانی و طرح های 
منعقد  تفاهم نامه ی  براساس  برکت،  بنیاد  زیربنایی 
شده در سال 1394 میان ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
این ستاد ساخت و تکمیل 10 پروژه ی بیمارستانی 
بعضاً نیمه تمام را در مناطق محروم کشور بر عهده 
گرفته است. تا به امروز 6 پروژه از جمله بیمارستان 
به  کردستان،  استان  در  بانه  تخت خوابی   90
بهره برداری رسیده است. این بیمارستان که کلنگ 
ساخت آن سال 1387 به زمین زده شده بود و به 
علت کمبود منابع مالی تنها با 32 درصد پیشرفت 
فیزیکی متوقف مانده بود، به همت و مشارکت بنیاد 

برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
و تخصیص 94 میلیارد ریال اعتبار از سوی این بنیاد 
به تازگی به بهره برداری رسیده است. بیمارستان 90 
تخت خوابی بانه که در زمینی به مساحت 49 هزار 
مترمربع و زیربنای 8600 مترمربع احداث شده، شامل 
بخش های کودکان، داخلی، جراحی، زنان و زایمان، 

اتاق عمل، آی سی یو، آزمایشگاه، رادیولوژی و ... است.
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( تا به امروز در ساخت، تکمیل و بهره برداری 
استان  در  میانه  شهرهای  در  بیمارستان   6 از 
آذربایجان شرقی، مینودشت در استان گلستان، درگز 
در استان خراسان رضوی، گرمسار در استان سمنان، 

فردوس در استان خراسان جنوبی و بانه در استان 
بیمارستان  کردستان مشارکت جدی داشته و دو 
دیگر در شهرهای بهار در استان همدان و قرچک 
است.  افتتاح  آماده ی  نیز  تهران  استان  در  ورامین 
هم چنین پروژه های بیمارستان های نی ریز در استان 
فارس و دزفول در استان خوزستان نیز به ترتیب با 
60 و 25 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. 
بنیاد برکت تاکنون 585 طرح توانمندسازی اقتصادی 
و اشتغال زایی، ساخت مدارس و مساجد برکت، مسکن 
محرومان، بیمارستان و مراکز بهداشت و درمان، امور 
زیربنایی و هم چنین ارایه ی خدمات بیمه ای، حمایت 
از ایتام، بیماران صعب العالج و اعطای وام قرض الحسنه 
را با اعتباری بالغ بر 5 هزار و 587 میلیارد ریال در 
استان کردستان در دست اجرا دارد، که بخش زیادی 
از آن ها به انجام رسیده است. الزم به توضیح است، با 
افتتاح هر یک از این پروژه ها، زمینه ی اشتغال برای 
تعدادی از متقاضیان کار فراهم می شود که در راستای 
سیاست های اصولی اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار 

بنیاد برکت است.

با افتتاح بيمارستان 90 تخت خوابی بانه صورت گرفت؛ 

بهره برداری از 6 بیمارستان بنیاد برکت در کشور

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
برابررای شماره 139760331011000278 مورخ 1397/02/24 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود ایمنی بلگوری 
بشناسنامه شماره 1965 صادره از صومعه سرا فرزند امان اله درششدانگ یک قطعه زمین 
بابنای احداثی درآن به مساحت 137/90 مترمربع مفروز از پالک شماره 10847 فرعی 
از170 اصلی واقع درالبرز وباخریداری ازآقای بهروز زندیه وبامالکیت مالک اولیه آقای 
مرتضی ترابی تایید می نماید .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود ودرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد .  97/10199/ف   م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/04/4 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/04/20

سيروس قنبرپور رئيس اداره ثبت اسناد وامالک ناحيه سه کرج

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
 شرکت تعاونی تهیه و توزیع قنادان شهرستان کرج

تعاونی  های  شرکت  قانون   32 ماده  مطابق  و  مدیره  هیئت  تصمیم  برابر 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی تهیه و توزیع 
قنادان شهرستان کرج در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/۵/2 در 
محل مسجد حجت ابن الحسن )ع( واقع در کرج، خیابان بلوار دانش آموز 

میدان مادر به طرف گوهردشت تشکیل میگردد.
پز، بستنی ساز، آب  اعضاء محترم صنف قناد، کیک  از عموم  بدینوسیله 
نبات چوبی ساز دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانیده و یا 
مطابق ماده 24 اساسنامه حق رای خود را به موجب وکالتنامه ای به عضو 

دیگر جهت حضور در مجمع واگذار نماید. 
توجه:  آوردن کارت ملی الزامی است: 

دستور جلسه :  1- طرح و تصویب ترازنامه سال مالی قبل و حساب سود و 
زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

2- تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه سال 1397
3- گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1396

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره بازرس 
هیئت مدیره شرکت تعاونی تهیه و توزیع قنادان کرج

آگهی تغییرات شرکت
و   26767 ثبت  شماره  به  کوهسار  مهراندیشان  تعاونی   
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   140040۵1976 ملی  شناسه 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/02/03 مورخ  عادی  عمومی 
با کد ملی 4899400993  شد : - آقای سیدعبداله حسینی 
2 - آقای سیدهادی حسینی با کد ملی 03218۵0416 به سمت 

اعضای هیئت تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری کرج )202737(

آگهی تغییرات شرکت
و   26767 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  کوهسار  مهراندیشان   
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه /  شناسه ملی 140040۵1976 
مدیر تصفیه مورخ 1397/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای 
هیأت  رئیس  سمت  به   0074000601 کدملی  با  فر  زاهدی  محسن 
اجرای هیأت تصفیه انتخاب شدند. - کلیه قراردادها، اسناد و اوراق 
بهادار شرکت پس از تصویب هیئت تصفیه با امضاء هر سه نفرهیأت 
تصفیه همراه با مهر مربوط معتبر باشد و نیز اوراق عادی تعاونی با 

امضاء رئیس هیئت تصفیه و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری کرج )202736(

شماره:2640  تاریخ : 97/3/28
آ گهی ماده 3 قانون

 تعيين تکليف و ضعيت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
139760301022000243مورخ  بشماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
97/2/15 هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
طاهره  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  فاقد سند 
کوناب فرزند شیر علی به شماره شناسنامه 988صادراز شبستر نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 102/05 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک  فرعی مفروز از قطعه تفکیکی از 159 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
اطالع  لذا منظور  فرد محرز گردیده  اصغر خسروی  مالکیت رسمی  از  رباط کریم 
عموم مراتب در دو نوبت به فا صله 15 روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا 
شاخصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 
اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد 
بد یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف 590 
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : 97/4/5 تاریخ انتشار دومین آ گهی :97/4/20 

ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

مفقودی سند کمپانی
سند کمپانی  خودرو سواری پراید مدل 1383 و به شماره انتظامی 27 ایران 974 
 s1412283203884    ب 31 و به شماره موتور 00666062 و به شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی حصروراثت
ازدشت  بشناسنامه1987841972صادره  پدرشلیبه  بوعذارنام  جمیله  خانم 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  آزادگان 
آزادگان  ازدشت  1988437881صادره  بوعذاربشناسنامه  حسنه  مرحوم  مادرش 
فوق  بامشخصات  عبارتنداز:1-متقاضی  اش  ورثه  درتاریخ97/2/7درگتوندفوت 
الذکر2-نعیمه بشناسنامه1988484510صادره ازدشت آزادگان3-بسنه بشناسنامه 
بشناسنامه1988491894صادره  آزادگان4-سهام  ازدشت  1988487943صادره 
ازدشت آزادگان )دختران مرحوم(شهرت همگی بوعذاروالغیر.تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجز سری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.     شماره م.الف)16/55(
رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هيات موضوع قانون  تعيين  تکليف  وضعيت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  

فاقد  سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

 وماده 13  آیين  نامه  قانون  تعيين  تکليف  وضعيت  ثبتی  و اراضی  و 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی

برابر رای  شماره 139760318022000725در مورخ 1397/2/13هیات  اول     
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و  ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  تصرفات  مالکانه بالمعارض  
متقاضی  خانم سیما رضوانی لوحه سرا فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 664 صادره  
از ماسال در شش دانگ  یک قطعه  زمین  به مساحت 352/39 متر مربع مشتمل 
بر یک باب  انباری  فاقد مجوز به مساحت 25  متر مربع  پالک 2472 فرعی از 2 
اصلی مفروز  ومجزی شده  از پالک 90 فرعی  از 2 اصلی واقع در قریه  لوحه سرا 
بخش 26 گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  جمال  رضوانی  لوحه سرا محرز  
گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به  فاصله 15  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.
رم الف:1694 - ریيس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول:4/5/ 97 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/4/20

آگهی موضوع ماده 10 
آئين نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از توليد و 

عرضه مسکن 
برابر رای شماره 238 مورخ 97/4/4 هیت موضوع قانون فوق الذکر مستقر در واحد 
ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علی حسینی منفرد فرزند لطفعلی به 
شماره شناسنامه 4850122231  صادره از معموالن در ششدانگ یکباب عمارت 
مسکونی به مساحت 139/40 متر مربع پالک 207 فرعی از 28 اصلی واقع در شهر 
معموالن شهرستان پلدختر بخش 8 خرم آباد از مالکیت رسمی آقای سبز مراد پور 
کرمی محرز گردیده است به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار :1397/4/20 
رئيس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگير آزاد بخت

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-نام:فروزان نام خانوادگی:ترسلی نام پدر:رحیم 
نبش  فردوسی  دزفول-شهردزفول-خیابان  خوزستان-شهرستان  نشانی:استان 
نام  علیهم:1-نام:هوشنگ  علیه/محکوم  محکوم  پالک321.مشخصات  دهقان 
خیابان  بین  صف  خیابان  پدر:نوروزنشانی:دزفول  نام  پور  خانوادگی:نوروزی 
مقام  یاقائم  نماینده  زاده.مشخصات  ولی  آقای  شخصی  پارساوغدیرپالک82منزل 
قانونی محکوم له/محکوم علیه:نام:نام خانوادگی:نام پدر:نشانی:نوع رابطه:محکوم له/

محکوم لهم: محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره 
به  ملزم  است  غیابامحکوم  علیه  مربوطه 9709977057200140محکوم  دادنامه 
تهیه منزل مستقل درشهرستان شوش یادزفول)ترجیحادزفول(ودرمنطقه مناسب 
ودرشان خواهان)محکوم له(برای ایشان.مدیردفترشعبه2دادگاه خانواده شهرستان 

دزفول-نرگس گالب خیام
محل امضاء رئیس ومهردادگاه:محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-

ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز 
کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور 
مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل 
نمایدواال  ارائه  به مقام قضائی  اعسار  به ضمیمه دادخواست  اعسار  از طرح دعوای 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز 
اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال 
اموال  باقیمانده  ادای دین به نحوی که  انگیزه فراراز  مال به دیگری به هر نحوبا 
جزای  یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای 
شود  ارائه  روز  سی  ازمهلت  پس  اموال  صورت  مالی1394(6-چنانچه  محکومیت 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی1394(  
شعبه2دادگاه خانواده شهرستان دزفول

آگهی وقت رسیدگی
به  توجه  با  المکان  فعال مجهول  علیرضا  فرزند  راد  بختیاری  رویا  بدینوسیله خانم 
به  است  متهم  دادگاه  این  کیفری   2 487/104/95/ک  کالسه  پرونده  محتویات 
وقت  تعیین  به  نظر  که  محمود  فرزند  اعالیی  لیدا  شکایت  موضوع  کالهبرداری 
رسیدگی پرونده اتهامی در تاریخ 97/5/21 ساعت 09:30 صبح مراتب در اجرای 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا 
نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 406 قانون صدور 

الذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کيفری 2 خرم آباد – سعيد سهرابی چگنی . 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه9609986613100689 در خصوص شکایت آقای محمد عباس 
پور فرزند آقا محمد علیه محسن محمدیان حور فرزند حسن دائر بر سرقت تلفن 
همراه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا  تا ظرف 30 روز در 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر به عمل می آید .
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

متن آگهی 
فرزند  احمدی  بهاروندی  ابوذر  آقای   9609986619000673 کالسه  پرونده  در 
مسعود به اتهام افترا در فضای مجازی )کانال خبر لرستان (موضوع شکایت آقای 
اله رحم رحیمی بیرانوند تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم 
در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع 
نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و 

اظهار عقیده بعمل می آید .
 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان . 

آگهی موضوع ماده 10 
آئين نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از توليد و 

عرضه مسکن 
برابر رای شماره 237 مورخ 97/4/2 هیت موضوع قانون فوق الذکر مستقر در واحد 
ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علیرضا رشیدی فرزند محمد رضا به 
شماره شناسنامه 4موالید  صادره از معموالن در ششدانگ یکباب عمارت مسکونی 
به مساحت 186/50 متر مربع پالک 207 فرعی از 28 اصلی واقع در شهر معموالن 
شهرستان پلدختر بخش 8 خرم آباد از مالکیت رسمی آقای عباس علی محمدی 
محرز گردیده است به منظور اطالع عمومدر یک نوبت آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار :1397/4/20 
 رئيس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگير آزاد بخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی قراگزلو دارای شناسنامه شماره 4261 به  شرح دادخواست به کالسه 
298/4/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه   1396/11/5 تاریخ  در   5 شماره  بشناسنامه   قراگزلو  جعفر  شادروان  که 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1. علی قراگزلو  فرزند جعفر- ش ش 4261- ت ت  1355 ص از تهران- پسرمتوفی 
2. امیرحسین قراگزلو فرزند جعفر -ش ش 3353- ت ت 1357 ص از تهران - 

پسرمتوفی
تهران-  از  ص   1362 ت   ت   -  9292 ش  ش  جعفر-  فرزند  قراگزلو  الهام   .3

دخترمتوفی 
 - ازتهران  - ش ش 2462- ت ت 1336 ص  فرزند جعفر  قراگزلو   معصومه   .4

همسرمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 1482

رئيس شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان فردیس
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 تحقق حقوق شهروندی با خدمات 
الکترونیک قضایی

ارایه خدمات الکترونیک قضایی از طرح های مهم قوه قضاییه است که طی ماه 
های اخیر با سرعت چشم گیری در حال توسعه می باشد؛ بدون تردید این نوع 
خدمات یکی از راهکارهای مناسب برای تحقق حقوق عامه و شهروندی است 

که توسط دولت و دستگاه قضا پیگیری می شود.
هرچند ارایه خدمات قضایی الکترونیک به صورت گسترده و همه گیر نیازمند 
زمان و فرهنگ سازی در جامعه است، اما با توجه به افزایش جمعیت، رشد 
پرونده های قضایی و مشکالت ترافیکی حاصل از مراجعه شهروندان به دادگاه 
ها و دادسراها، خدمات الکترونیک قضایی می تواند عالوه بر کاهش تعداد 
مراجعات به شعبات دادگاه، رضایت مندی بیشتر شهروندان از دستگاه قضایی و 

نیز تسریع در رسیدگی به پرونده ها را سبب شود.
ارایه و پیگیری دادخواست، شکواییه، اظهارنامه، ارایه الیحه، مدارک و مستندات 
پرونده، اطالع  رسانی پرونده، اطالع از آخرین وضعیت پرونده، رویت خالصه 
موضوعات پرونده، مشاهده روند کار پرونده، مشاهده ردیف های فرعی پرونده، 
رویت آخرین موضوع پرونده و محاسبه هزینه دادرسی از جمله مزیت ها و 

امکانات خدمات الکترونیک قضایی است.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به مزیت ها و امکانات بهره 
مندی شهروندان از خدمات الکترونیک قضایی، از ابالغ ۷۰ درصدی اوراق 
قضایی این استان به صورت الکترونیکی به مردم خبر داد و وعده داد این رقم تا 
پایان سالجاری به ۸۰ درصد برسد. حجت االسالم حکمتعلی مظفری، تسریع 
در انجام کارشناسی ها، استعالم ها و اوقات دادرسی را از جمله مزیت ها و فواید 
ابالغ الکترونیکی برشمرد و اظهار داشت: دادگستری آذربایجان شرقی ماهانه به 
صورت میانگین 1۳۰ هزار نسخه از اوراق قضایی را به صورت الکترونیکی ابالغ 
می کند.وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی پس از استان فارس رتبه دوم ابالغ 
الکترونیکی اوراق قضایی را در کشور دارد، یادآور شد: این استان در این زمینه از 
متوسط کشوری نیز عملکرد بهتر و باالتری دارد. حجت االسالم مظفری ادامه 
داد: شهروندان بدون داشتن پرونده های قضایی نیز می توانند با نام نویسی در 
سامانه ›ثنا‹ نسبت به دریافت امکانات نرم افزاری الکترونیکی اوراق قضایی 

اقدام کنند تا هر موقع الزم شد از این امکان بهره مند شوند.

 راه اندازی ٣۵ پایگاه سالمت اجتماعی

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: طرح غربالگری اضطراب کودکان در 
میان 11 هزار و ۳۷۵ کودک اجرا و طرح کاهش طالق نیز در ۶۸ مرکز و 
در میان ۲۵۶۳ نفر اجرایی شد.داریوش بیات نژاد در گفت وگو با فارس گفت: 
ما در دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی به ارائه مشاوره های حضوری و تلفنی 
می پردازیم به طوری که در سال گذشته در مراکز و دفاتر مشاوره حضوری 
دولتی که چهار مرکز است به 4۸41 نفر مشاوره داده ایم و در مراکز مشاوره 
حضوری غیردولتی که ۲1۳ مرکز است که به ۵۷ هزار و ۲94 نفر مشاوره داده 
شده است.وی ادامه داد: در مراکز و دفاتر مشاوره تلفنی دولتی فقط در یک 
مرکزی که وجود دارد ۲11 هزار و 4۵۳ نفر تماس گرفتند و در همین مراکز 
در بخش غیردولتی و در ۸ مرکز، 1۲ هزار و ۷۸۶ نفر تماس داشتند.مدیرکل 
بهزیستی استان تهران با اشاره به وجود مراکز سالمت روان محلی، گفت: 1۲ 
مرکز به این منظور راه اندازی شده است که 1۰ هزار و ۶49 نفر به این مراکز 
مراجعه کرده اند.بیات نژاد با اشاره به اجرای طرح های آموزشی و مشاوره ای برای 
جوانان قبل از ازدواج، گفت: در طرح آموزش پیش از ازدواج )PME( برگزار 
شد که 4۲ هزار و ۲۳9 نفر مراجعه کرده اند و در مدت سال گذشته 11۲۷ کارگاه 
 )FLE( راه اندازی شده است. وی برای خانواده ها نیز از طرح آموزش زندگی
خبر داد و گفت: با کمک ۸۳ مربی، 1۷۰9 کارگاه ایجاد شده که به ۵۸ هزار 
و ۳۶۰ نفر آموزش های سبک زندگی و خانوادگی ارائه شده است.مدیرکل 
بهزیستی استان تهران تصریح کرد: 1۳1 مربی به آموزش هایی در قالب طرح 
آموزش مهارت های زندگی پرداختند که در این ارتباط ۷۵ هزار و ۲9۲ نفر 
آموزش دیده اند. بیات نژاد گفت: همچنین طرح محب در ۲۷ محله استان تهران 
برای ایجاد حمایت های روانی اجتماعی در بالیای طبیعی و رویارویی مردم با 
حوادث غیرمترقبه اجرا شد که ۵۲۵۰ نفر آموزش های الزم را دریافت کردند.ئ 
وی گفت: طرح غربالگری اضطراب کودکان نیز در میان 11 هزار و ۳۷۵ 
کودک اجرا و طرح کاهش طالق نیز در ۶۸ مرکز استان با کمک ۸۰ مشاور 

در میان ۲۵۶۳ نفر اجرا شد.

خبر

 توان کشور تولید غذا
 برای ۵0 میلیون نفر است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با بهره 
وری موجود، فقط می توانیم برای 50 میلیون جمعیت 

غذا تولید کنیم و مابقی آن را وارد می کنیم.
ها  تاالب  وضعیت  تشریح  ضمن  کالنتری  عیسی 
در کشور اظهار کرد: در دولت این موارد تا حدودی 
بهتر شده است ولی قوانین، دستگاه های اجرایی را 
گیر انداخته استۀ به عنوان مثال قانون برنامه ششم 
می گوید در 95 درصد محصوالت کشور باید خودکفا 
شویم و در این صورت باید 36 میلیون متر مکعب 
آب دیگر برای بخش کشاورزی تامین کرد در حالی که 

چنین ظرفیتی وجود خارجی ندارد.«
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های 
خود گفت: با توجه به خشکسالی های یک دهه گذشته 
آینده  سال  تا 20  وضعیت  این  می شود  پیش بینی 
ادامه داشته باشد و تاالب ها، اولین قربانی خشکسالی 

هستند.
وی برداشت بیش از حد رودخانه ها را موجب خشکی 
تاالب های کشور دانست و گفت: بیش از 80 درصد 
تاالب های کشور فاقد آب هستند یا در وضعیت بحرانی 

شدید به سر می برند.
کالنتری با بیان اینکه حق آبه زیست محیطی باید 
برای تاالب ها اختصاص یابد،اظهارکرد: وزارت نیرو در 
سه دهه گذشته هیچگاه حق آبه زیست محیطی برای 
تاالب ها تعیین نکرده و هم اینک حدود 12 میلیارد 
متر مکعب حق آبه برای تاالب های کشور تعیین شده 

است.
معاون رئیس جمهور افزود: سازمان حفاظت محیط 
زیست مدعی است این حق آبه 25 میلیارد مترمکعب 

است.
کالنتری خشکی تاالب ها را منتج به افزایش اثرات 
مخرب ریزگردها در جنوب کشور دانست و گفت: 
این وضعیت اکولوژی منطقه را بر هم می ریزد و وقتی 
تاالبی خشک می شود، بافت گیاهی و جانوری تخریب 

می شود و گرد و غبار برمی خیزد.
وی تاالب ها در کشورمان را اولین قربانی خشکسالی 
دانست و اظهارکرد: بخشی از این وضعیت به دلیل 
زیاده خواهی انسان است چراکه کل آب های سطحی 
و زیر زمینی را مصرف کرده است ولی حق آبه طبیعت 
را نمی پردازد. بخش کشاورزی نمی تواند تمام آب های 
سطحی را از آن خود بداند اما متاسفانه تالش می شود 
بنابراین  تا این کشاورزی به هر قیمتی حفظ شود 
سیاست های کالن باید تغییر کند. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست افزود: جمعیت کشور به 80 
میلیون نفر رسیده است و متاسفانه همچنان فشار 
می آوریم که غذای خود را به هر قیمتی داخل کشور 
تولید کنیم بنابراین به حقوق طبیعت تجاوز می کنیم. 
در نهایت دریاچه ارومیه و تاالب های جنوب کشور 

قربانی همین سوء مدیریت ها شده است.
کالنتری تاالب های جنوب کشور، دریاچه بختگان، 
و  سدها  ساخت  قربانی  را  گاوخونی  و  جازموریان 
توسعه بی رویه دانست و گفت: باید قبول کنیم که با 
محدودیت آبی زندگی می کنیم اما می خواهیم در حد 

توان 300 میلیون جمعیت داشته باشیم.
وی با انتقاد از فقدان دانش محیط زیست در برخی 
سازمان ها و نهادها از جمله سازمان حفاظت محیط 
زیربخشی  کشور  تشکیالت  متاسفانه  گفت:  زیست 
پیش می رود ولی تصمیم گیری ها به صورت بخشی 
صورت می گیرد در حالی که از بین رفتن آب یا سایر 
عناصر زیست محیطی به نابودی خود طبیعت می 

انجامد.

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: اسامی تمام شرکت هایی که به آنها ارز دولتی 
تخصیص یافته است، به بیمارستان ها  اعالم شده 

است.
ایرج حریرچی ، درباره زمان اعالم اسامی شرکت های 
دارویی و  تجهیزات پزشکی دریافت کننده ارز دولتی، 
افزود: به علت مطالبه افکار عمومی، پیش فاکتورها 
)پرفرم ها( تایید و به بانک مرکزی ارسال می شود؛ 
از این رو، وزارت بهداشت از بانک  مرکزی درخواست 
کرده است که این اسامی را اعالم کند، همچنین اگر 
وزارت بهداشت هم از تخصیص ارز مطلع شود، به 

صورت روزانه این اسامی را  اعالم می کند. 
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و  دارو  حوزه  در  تخلفات  از  اندکی  موارد  گفت: 
تجهیزات پزشکی وجود دارد؛ با این حال اگر افراد 
 تخلفی مشاهده کردند، به شماره تلفن 19۰ وزارت 

بهداشت اطالع دهند. 
و  داروخانه ها  تخلف  موارد  به  اشاره  با  حریرچی 
شرکت های تجهیزات پزشکی بیان کرد: موارد اندکی 
از تخلفات  وجود دارد، اما اگر افراد تخلفی مشاهده 
کردند به شماره تلفن 19۰ اطالع بدهند؛ مشکلی 
درباره دارو بود به سامانه  ird.fda.gov.ir  مراجعه 
کنند، اگر مشکلی درباره تجهیزات پزشکی وجود 
برای  و    imed.fda.gov.ir  سامانه به  داشت 
دانستن  فهرست و قیمت مصوب اقالم دارویی نیز به 

سامانه  ifana.fda.gov.ir  مراجعه شود. 
سخنگوی وزارت بهداشت درباره تامین منابع مالی  در 
حوزه سالمت گفت: تامین منابع مالی سالمت چهار 
قسمت شامل ایجاد یا تولید منابع، تجمیع منابع، خرید 

خدمات و تعریف یا تعیین بسته خدمتی دارد. 
وی توضیح داد: ایجاد یا تولید منابع از منابع عمومی، 
در  می شود،  کسب  غیره  و  تجارت ها  و  خانوارها 

بخش تجمیع منابع نیز منابع پیش پرداخت  شده 
را از حق بیمه یا از مالیات تجمیع کنیم.  حریرچی 
با بیان اینکه عملکرد اصلی بیمه بر همین اساس 
است، افزود: مردم پول  اندکی مطابق استطاعت خود 
پرداخت می کنند و بیمه این هزینه را طوری طراحی 
می کند که بتواند جبران خسارت کند؛ در واقع این  خیر 
عمومی است و همه افراد جامعه از آن نفع می برند. 
تجمیع منابع موجب حمایت افراد از مخاطرات مالی 
می شود و همچنین هیچکس تمام هزینه خدمات 

ضروری سالمت را به تنهایی پرداخت نمی کند. 
معنی  به  نیز  خدمات  خرید  اینکه  بیان  با  وی 
است،  سالمت  برنامه های  یا  خدمات  سازماندهی 
اظهار داشت: تعیین بسته خدمتی نیز  می گوید که چه 
خدماتی را تحت پوشش قرار می دهد، به کدام گروه ها 
این خدمات تعلق می گیرد و چقدر از هزینه هر خدمت 
تحت  پوشش قرار می گیرد. این ابعاد می تواند بسته 

خدمتی را تعریف کند. 
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: هر چهار مورد 

بردن  باال  مردم،  بردن سالمت  باال  مانند  اهدافی 
خدمات  بودن  ارائه  عادالنه  و  سالمت  میانگین 
سالمت را دنبال می کنند. برخی کشورها برای باال 
را  مردم  از  بخشی  مردم،  میانگین سالمت  بردن 
فراموش و فقط  در پایتخت و شهرهای بزرگ هزینه 
می کنند. وی با بیان اینکه در تولید منابع سالمت 
باید به این مساله توجه کرد که آیا هزینه باید ابتدا 
از مردم گرفته شود یا بعد از دریافت خدمات، اظهار 
داشت: در کشوری مانند انگلیس همه منابع سالمت 
از حق بیمه یا مالیات تامین می شود؛ بنابراین ترجیح 
این است که پرداخت ها قبل از  دریافت خدمات باشد. 
موضوع دیگر اختیاری یا اجباری بودن پرداخت حق 
بیمه است و دریافتی حق بیمه از افراد باید به صورت 

پیش  رونده باشد. 
حریرچی درباره اقدامات عمرانی وزارت بهداشت طی 
ماه های اخیر بیان کرد: وزارت بهداشت در حال  انجام 
اقدامات بسیار گسترده عمرانی برای خدمت رسانی به 
مردم در مناطق محروم و ارائه خدمت به افراد با درآمد 

کم و متوسط  است؛ از این رو طی چند ماه اخیر 1۶ 
پروژه بیمارستانی با 14۶ هزار مترمربع زیربنا و هفت 
هزار و ۳1۵ میلیارد  ریال اعتبار بهره برداری یا آماده 

افتتاح شده است.
وی افزود: همچنین تا پایان تیر ماه 1۳9۸ تعداد 4۵ 
پروژه بیمارستانی دیگر در کشور با ظرفیت ۶ هزار 
و ۲۳ تخت  با متراژ ۵۲1 هزار مترمربع و با اعتبار 
۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد 
رسید. 19 کلینیک ویژه شامل محل  ویزیت و سایر 
امکانات سرپایی با وسعت ۲۷ هزار و ۵9۰ مترمربع 
طی ماه های اخیر افتتاح شده یا درحال افتتاح است 
و تا یک سال دیگر 44  کلینیک ویژه شامل کلیه 
امکانات سرپایی با وسعت 1۶۳ هزار و 4۳۸ مترمربع 

به بهره برداری خواهد رسید. 
حریرچی با بیان اینکه ارائه خدمات در کلیه این مراکز 
با تعرفه دولتی و تحت پوشش بیمه و نظام ارجاع 
خواهد بود، اظهار داشت:  تاسیسات زیربنایی 4۰۰ 
بیمارستان 1۰۰ تخته کشور نیز با اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد 

ریالی اصالح خواهند شد. 
حریرچی درخصوص تماس های متقلبانه نیز گفت: در 
برخی موارد از جاهایی با خانواده بیمار تماس گرفته 
 می شود و می گویند که برای بیمار پول بریزید. به 
صورت رسمی اعالم می کنم که وزارت بهداشت 
هیچ تماس تلفنی و درخواست  پرداخت جریمه به 
حساب شخصی یا حسابی که از طریق تلفن اعالم 
می شود، ندارد؛ اگر قرار باشد جایی جریمه شود، حتما 
از طریق  حکم دادگستری و به صورت مکتوب اعالم 
و به حساب های خزانه دادگستری واریز می شود و 

هیچ حساب کارت به کارتی وجود  ندارد. 
وی با بیان اینکه این تخلفات به اسم افراد انجام 
می شود، افزود: این تخلفات باید به شماره تلفن های 

سه رقمی 11۰ یا 19۰ اعالم شود. 

بهره برداری از 45 بیمارستان جدید تا یک سال آتی

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  استانهای  و  امورمجلس  حقوقی،  معاون 
اسالمی، از بازنگری الیحه مربوط به قانون کپی رایت خبر داد و 
گفت: با اصالح کامل موارد درخواستی این الیحه حداقل تا یک 

ماه آینده تقدیم مجلس می شود.
سیدهادی حسینی در سفر به آمل افزود: قانون کپی رایت از الیحه 
های بسیارمهم دولت در حوزه فرهنگی کشور بوده که 4 سال قبل 
تقدیم مجلس شورای اسالمی شده و متاسفانه بدون در پی داشتن 

نتیجه خاصی متوقف شده بود.
وی ادامه داد: االن این الیحه در قالب کارگروه ویژه که تشکیل 
یکی  صادقی  آقای  و  است  پایانی  مراحل  پیگیری  درحال  شده 
ازنماینده های حوزه تهران این موضوع را به صورت ویژه پیگیری 

می کند.
وارشاد  فرهنگ  وزارت  استانهای  و  امورمجلس  حقوقی،  معاون 
نیز  را  شده  داده  برگشت  موارد  اصالح  کار  کرد:  اضافه  اسالمی 
همزمان کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی انجام داده و از 

۲ هفته قبل نیز این الیحه آماده شده است.
همه  بررسی  درحال  دولت  اکنون  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
جانبه با حضور نمایندگان کمیسیون فرهنگی وقضایی مجلس ونیز 
کارشناسان واستادان حوزه و دانشگاه است، گفت: با شرایطی که 
درحال پیش رفتن است، حداکثر تا یک ماه آینده الیحه بازنگری 
شده مربوط به کپی رایت تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود.

الیحه کیپ رایت بزودی تقدیم 
مجلس خواهد شد

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در حوزه اصالح قانون مدیریت 
خدمات کشوری گفت: صندوق های بازنشستگی از ماهیت بیمه 
ای خارج و به صندوق های حمایتی تبدیل شده اند چراکه اصوال 

محاسبات بیمه ای در بیشتر آن ها انجام نمی شود.
محمود عسگری آزاد با تاکید بر اینکه صندوق های بازنشستگی 
به  عدم  گفت:  است،  ایران  آینده  و  امروز  مهم  مسائل  جمله  از 
صندوق  و  بازنشستگی  حوزه  در  مقررات  و  قوانین  رسانی  روز 
است، ضمن  کنونی  شرایط  ایجاد  دالیل  از  یکی  ای  بیمه  های 
حقوق  بین  تبعیض  سبب  قوانین  روزرسانی  به  عدم  این  اینکه 

بازنشستگان شده است. 
از ماهیت  بازنشستگی  اینکه صندوق های  بیان  با  آزاد  عسگری 
بیمه ای خارج و به صندوق های حمایتی تبدیل شده اند، اظهار 
کنند  نمی  ای عمل  بیمه  و  نیستند  ای  بیمه  ها  داشت: صندوق 
شود.  نمی  انجام  ها  آن  در  ای  بیمه  محاسبات  اصوال  چراکه 
از احکامی که به این صندوق ها بار شده است، احکام  بسیاری 
باید در فضای حمایتی صورت  حمایتی است در حالیکه حمایت 

گیرد.
وی همچنین اظهار داشت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه منابع 
درآمدی صندوق ها تعیین شده است؛ وقتی صندوق ها از محل 
پرداخت  و  تامین  توان  اقتصادی  های  بنگاه  یعنی  خود  درآمدی 

حقوق ندارند به یک نهاد کارپردازی تبدیل می شوند. 

صندوق های ابزنشستیگ از 
ماهیت بیمه ای خارج شده اند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از درخواست بیش از 
۵۰ موسسه آموزش عالی برای تعطیل شدن خبر داد و گفت: در راستای 
اجرای سیاست های کیفی سازی آموزش از ابتدای سال جاری با وجود 
درخواست های ارسالی هیچ مجوزی برای راه اندازی مرکز جدید آموزشی 

عالی نداشتیم.
دکتر ابوالقاسم دولتی ضمن اعالم این مطلب به برنامه های وزارت علوم 
برای تجمیع واحدهای دانشگاهی غیرکاربردی اشاره کرد و افزود: شورای 
گسترش واحدهای علمی کاربردی که زیر نظر وزارت علوم فعالیت 
می کند، تصمیماتی در خصوص ساماندهی مراکز و واحدهای این دانشگاه 
انجام می دهد براین اساس حداقل بیش از ۳۰۰ واحد علمی کاربردی 
مربوط به دستگاه های اجرایی در حال حاضر تعطیل شدن هستند و 
پذیرش دانشجو در بیش از ۶۰۰ واحد نیز بر اساس درخواست و نیاز 
بازار صورت می گیرد و واحدهایی نیز که متقاضی نداشته باشند، جمع 

آوری می شوند.
وی در ادامه از تقاضای حدود ۵۰ موسسه آموزش عالی دولتی برای 
تعطیلی خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر که سیاست کیفیت، مهارت 
افزایی و آمایش آموزش عالی در تمامی زیر گروه های آموزش عالی اعم 
از دانشگاه های علمی کاربردی، فنی و حرفه ای، پیام نور و همچنین 
موسسات غیرانتفاعی مطرح است، واحدها و رشته هایی که متقاضی 
نداشته باشند و ثابت شود طی چند سال نتوانسته اند در حد کفایت دانشجو 

جذب کنند، تعطیل خواهند شد. 

٥٠ موسسه عايل اموزيش 
درخواست تعطييل دادند

آگهی مفقودی
سند کمپانی)فاکتورفروش(خودروپژوسواری 405جی ال ایکس آی مدل 1383به 
شاسی  شماره  ایران11-984د84به  انتظامی  وشماره  متالیک  ای  نقره  رنگ 
دزفولی  زاده  خورشید  مجتبی  نام  موتور12483136011به  83060668وشماره 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 

)اصالحی 87/6/11(
به  ش162  ش  عبداله  فرزند  حسینلو   رضا  محمد  آقای  به  بدینوسیله 
کدملی2801367508  صادره از خوی در آدرس: خوی- 45 متری صفرزاده 12 
خوی  اظهاری(  سبحانی)آدرس  قطعه  ناصر  متری   8 کوچه  آخر   2 رسالت  متری 
وکالت  با  زینالی  امید  که:آقای  میشود  ابالغ   1 پالک  حسنی  کوچه  ماکو  دروازه 
حسین کریم خانی  برای وصول مبلغ –113600000ریال  بموجب مستند  پرونده 
اجرائی 9700350 که از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه صادرنموده چون طبق 
گزارش مامور ابالغ ادراه پست آدرس شما بشرح فوق و متن گواهی عدم برگشتی 
چکها  شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ واقعی  اجرائیه معرفی 
نماید لذا طبق در خواست وارده بشماره 139705013447003125-1397/4/11 
بستانکار و باستناد ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 
تیر ماه سال  1355)اصالحی مورخه 87/6/11( مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید 
اجرائی  عملیات  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  روز   10 و  میشود  آگهی  کثیراالنتشار 
جریان خواهد یافت و چنانچه پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمائید عملیات اجرائی پیگیری خواهد شدو جز این آگهی آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد.
رئيس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سليمانپور

احضار متهم 
بدینوسیله آقایان محمد عباسی و علی عباسی فرزندان ابراهیم فعال مجهول المکان با 
توجه به محتویات پرونده کالسه 9609986613100718 این دادگاه متهم هستند به 
مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 
1397/5/27 ساعت10 مراتب در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت 
در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبردگان  در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام 
انتسابی به خود دفاع نمایند بدیهی است در صورت عدم حضور نامبردگان دادگاه در اجرای 

ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می نماید . 
دادرس شعبه 108 کيفری 2 شهرستان خرم آباد – سيد مجيد همتی . 

آگهی ابالغ
محکو له:آقای منوچهرپرتوی رادفرزندمحمدحسین

محکوم علیه:آقای سیدحسن هاشمی گلیردی فرزندسیدعباس
گلیردی  هاشمی  سیدحسن  آقای  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های  پیروآگهی 
اجرائیه  شودطبق  می  باشدابالغ  می  المکان  مجهول  که  فرزندسیدعباس 
دادنامه  موجب  کالسه9609988604100161به  ازشعبه41درپرونده  صادره 

شماره9709978604100020مورخ30
تنظیم  به  الزام  به  محکوم  علیه  ازشعبه41محکوم  فروردین1397صادره 
به  پالک19ایران612ج35مقوم  شماره  سوزمدل1387به  سندخودروپژوروادوگانه 
مبلغ  تادیه  تاخیر  خسارت  ونیزپرداخت  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ65میلیون 
مبلغ1میلیون  وپرداخت  حکم  اجرای  زمان  مذکورازتاریخ20دی1396لغایت 
و865هزارریال بابت خسارات ناشی ازهزینه دادرسی ونیزپرداخت مبلغ ریال بابت 
حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی درحق محکوم له می باشد.پرداخت نیم عشرحق 
به  باتوجه  است  باشد.بدیهی  علیه می  برعهده محکوم  اجرائی  های  اجراونیزهزینه 
معتبریااخذتامین  ضامن  معرفی  به  منوط  غیابی  حکم  حکم،اجرای  بودن  غیابی 
متناسب ازمحکوم له،یاابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذامفاداجرائیه 
صادره یک نوبت دراجرای ماده73آ.د.م وماده9قانون اجرای احکام مدنی دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشاردرج می گرددتاظرف ده روزپس ازانتشارآگهی نسبت به اجرای 
به  اقدام گردد.درغیراینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت  مفداجرائیه 

اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. مجوزارشاد:3760
دبيرشعبه41حقوقی شورای حل اختالف ویژه زندان شهرستان کرمانشاه_ميالددرکه

آگهی مفقودی
اینجانب فاطمه صغری چیانی مالک خودروی پژو پارس  به شماره بدنه 678880و 
فقدان  بعلت  72-413ق23  ایران  پالک  شماره  و   12488334206 موتور  شماره 
لذا  است.  نموده  را  مذکور  خودروی  سند  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد 
چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای 
ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. 

بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

اگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم/آقای حسین شیرزاد کبریا 

فرزند حسین علی
خواهان خانم فرح علی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین شیرزاد 
به خواسته مطالبه وجه ، مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  
9709982072200231 شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/09 ساعت 09:00تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده 73  طبق موضوع 
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.
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف  شهرستان فریدونکنار 

آگهی دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9709981982900907 کالسه  پرونده 

شهرستان فریدونکنار تصمیم نهایی شماره 9709971982600511
خواهان: آقای محسن ابراهیمی فرزند حسین یا وکالت آقای ناصر عباسیان فریدونی 
فرزند رمضانعلي به نشاني استان مازندران - په شهرستان فریدونکنار - فریدونکنار 

- خیابان شهداء - روبروی مسجد جامع - دفتر وکالت
شهید  خیابان   - تهران  نشانی  به  ماندگار  مهر  عرفان  شرکت  1-آقای  خواندگان: 
مطهری خیابان سلیمان خاطر - کوچه شهید علی اصغر پور - پالک 15- طبقه دوم 
واحد شرقي  2. آقای مجید شیردل فرزند محمد به نشانی استان البرز - شهرستان 
کرج- شهر کرج - شاهین ویال- خیابان چهارم غربي- پالک 32 - طبقه دوم - واحد 

6       3. آقای محمدحسن تهوري فرزند حسینعلی به نشاني مجهول المکان 
خواسته: تامین خواسته

قرار تامین خواسته گردش کار خواهان بشرح باال و بطرفیت خوانده و درخواست 
صدور قرار تامین خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است پس 
از قبول درخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده در حضور 
با بررسی اوراق پرونده یشرح زیر مبادرت  خواهان ،غیابي خوانده تشکیل است و 
به صدور قرار می شود: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار 
تامین خواسته نموده است چون ارکان وشرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه 
به استناد بند ج ماده 108 قانون آن دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 
پانصد میلیون ریال از اموال خواندگان متضامنا تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می 
دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل اجرا وظرف ده 

روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. 
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار- سيد رضا باقریان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول»اسنادرهنی«
شماره:139703916045000060

شماره پرونده:139604016045000411
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

خانه  باب  یک  ششدانگ  کالسه9600430اعیان  اجرائی  پرونده  موجب  به 
ذیل  کرمانشاه  حومه  سه  دربخش  واقع  از115_اصلی  پالک3078فرعی 

ثبت42224وصفحه245دفتر230.3با
حدودشماالبه طول10متردرب ودیواربه کوچه10متری غربابه طول17.5مترودیواربه 
شرقابه  دیوارپالک3043فرعی  طول10متردیواربه  جنوبابه  پالک3077فرعی 
پردیس  شهرک  کرمانشاه  درآدرس  دیوارپالک3079فرعی  طول17.5متردیواربه 
آقای  نام  بلوک78قطعهh4به  جنوبی  چهارم  کوی10متری284پالک  بلوارشقایق 
شماره19009دردفترخانه108دررهن  سندرهنی  است،طبق  صادرشده  اکبرپوطی 
سامان موالئی نیاقرارگرفته وطبق نظرکارشناس رسمی به مبلغ2میلیاردو615میلیون 
ریال پالک فوق الذکرباموقعیت جنوبی بامساحت اعیانی حدود66مترمربع درهمکف 
اول ومساحت  اعیانی حدود131.5مترمربع درطبقه  وانبارمساحت  پارکینگ  شامل 
اعیانی حدود141.5مترمربع درطبقه دوم ودارای دوبرنورگیرمیباشد.قدمت اعیانی 
ملک حدود10سال اسکلت سازه آن آجری باکالف بندی بتنی سقف آن درطبقات 
همکف واول طاق ضربی ودرطبقه دوم به صورت تیرچه بلوک میباشدعملیات اجرائی 
صورت گرفته درطبقه دوم درمرحله سفت کاری میباشدباعنایت به تکمیل نبودن 
عملیات ساختمانی وعدم ارائه پایان کاروباتوجه به مساحت اعیانی موجودممکن است 
ملک دارای تخلف دراحداث زیربناازحیث ماده100باشد.ساختمان دارای انشعاب 
ودرجبهه  سیمانی  ازجنس  جنوبی  درجبهه  ساختمان  میباشد.نمای  گازوبرق  آب 
شمالی فاقدنمامیباشدکیفیت ساخت وسازاعیانی متوسط ارزیابی میگردد.دسترسی 
مساحت  اوقافی  باعرصه  ملک  میباشد.ارزش  اشتراکی  پله  راه  ازطریق  طبقات  به 
اعیانی وسایرمتعلقات باتوجه به موقعیت استقرارملک ومحل آن وباکارربری مسکونی 
میباشد،پالک فوق ازساعت9الی12روزدوشنبه مورخ8مرداد97دراجرای اسنادرسمی 
الهدی روبروی فرمانداری ازطریق مزایده به فروش می  کرمانشاه واقع دربلواربنت 
رسد.مزایده ازمبلغ ارزیابی شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شود.

الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب ویاحق 
اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده دارای آنها باشدونیزبدهی های مالیاتی 
شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  ازاینکه  اعم  مزایده  تاتاریخ  وغیره  شهرداری  وعوارض 
یانشده باشدبه عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده مزایده مستردخواهدشدونیم عشروحق مزایده 
رسمی  تعطیل  روزمزایده  نمیباشدوچنانچه  بیمه  گرددضمناملک  می  نقداوصول  
مقرربرگزارخواهدشد.  ومکان  ساعت  درهمان  بعدازتعطیلی  روزاداری  گردد،مزایده 

تاریخ انتشار:20تیر97
قادری_رئيس اجرای اسنادرسمی کرمانشاه مجوزارشاد:3764

رونوشت حصر وراثت
آقای امید عثمانی دارای شماره شناسنامه 266 و شماره ملی 3820721398 به 
شرح دادخواست به کالسه 970426  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان پریسا آدمی  به شناسنامه 943 و شماره 
ملی 3874492427 در تاریخ 16/2/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شماره  و   1/1/1323 ت  ت   7 شناسنامه  شماره  دارای  احمدی  پریچهر   .1

3801171639 مادر متوفی
ملی  شماره  و   1/7/1352 ت  ت   266 شناسنامه  شماره  دارای  عثمانی  امید   .2

3820721398 شوهر متوفی
ملی  شماره  و   25/12/1380 ت  ت   - شناسنامه  شماره  دارای  عثمانی  آراد   .3

3720979849 پسر متوفی
ملی  شماره  و   21/6/1396 ت  ت   - شناسنامه  شماره  دارای  عثمانی  رادوین   .4

3722128978 پسر متوفی
ملی  شماره  و   2/1/1392 ت  ت   - شناسنامه  شماره  دارای  عثمانی  وانیا   .5

3721745051 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 6032
ریيس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم/آقای محمد حسن تهوری 

فرزند حسینعلی
خواهان آقای محسن ابراهیمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد حسن 
ماندگاربه خواسته  مهر  عرفان  و شرکت  و مجید شیردل  فرزند حسینعلی  تهوری 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح   ،500/000/000 مبلغ  به  چک  وجه  مطالبه 
شماره پرونده کالسه  9709981982600407 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان فریدونکنار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/22 ساعت 08:30تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار 
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 1.020.000.000.000 تومان
 برای گذر از تنش آبی

از میان 1157 شهر ایران 334 شهر با جمعیتی بالغ بر 34 میلیون نفر با 
مشکالت کم آبی مواجه هستند. به همین دلیل دولت دو هفته گذشته حدود 
1020 میلیارد تومان به منظور اجرای 1195 پروژه در 280 شهر برای کاهش 

تنش آبی اختصاص داده است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، روزهای گرم تابستان امسال در حالی آغاز شده 
که میزان بارش های کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به 167 میلیمتر رسیده 
که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 26 درصد و در مقایسه با مدت 

متوسط دراز مدت 30 درصد کاهش داشته است.
برنامه نخست وزارت نیرو در این بین مربوط به اجرای 101 پروژه در 164 
شهر با اعتباری بالغ بر 432 میلیارد تومان برای اجرای پروژه های تامین آب 
شرب اضطراری است که خرید چاه های کشاورزی، اجرای خطوط انتقال در 
کرمان، حفر و تجهیز چاه و ارتقای تصفیه خانه ها در مشهد، ارتقای وضعیت 
تصفیه خانه ها در شهر میناب، طرح های آبرسانی به مناطق مختلف سیستان 

و بلوچستان و... پیش بینی شده است.
همچنین برنامه دوم این طرح اجرای 54 پروژه در 57 شهر به منظور بهبود 
کیفیت آب شرب با اختصاص اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان  و طرح سوم 
این برنامه نیز به موضوع آبرسانی روستایی و سیار در میان پنج تا 6000 
روستای کشور با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.

عالوه بر این تکمیل 40 پروژه در 59 شهر با اختصاص 288 میلیارد تومان 
از محل اعتبار مصوب شده از سوی دولت چهارمین برنامه ای است که برای 
کاهش تنش آبی در کشور در نظر گرفته شده است بر این اساس در مجموع 
1195 پروژه در 280 شهر کشور و آبرسانی به بیش از 5000 روستای کشور 

به منظور کاهش تنش آبی در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس گفته های شاهین پاکروح - معاون هماهنگی و پشتیانی شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور - امسال شرایط منابع آبی کشور به واسطه 
کاهش جدی بارندگی چه در قالب باران و چه در قالب پوشش برفی شرایط 
سختی پیش بینی می شود و در تمام حوزه های آبی به ویژه در حوزه آبریز 
فالت مرکزی شرایطی را تجربه می کنیم که طی 50 سال گذشته سابقه نداشته 

است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه مصرف آب شرب در بخش خانگی 
150 لیتر در شبانه روز است، تصریح کرد: با توجه به سرانه مصرف مشترکان 
در شهرها و روستاها معتقدیم که اگر تنها 20 درصد سرانه مصرف در بخش 

خانگی  کاهش یابد می توانیم تابستان را به راحتی پشت سر بگذاریم
رضا اردکانیان - وزیر نیرو - نیز معتقد است که اگر بتوان حدود 10 درصد 
بهره وری آب در بخش کشاورزی را افزایش داد اطمینان کامل داریم که حقابه 
های زیست محیطی به خوبی تامین خواهد شد و برای مصارف بخش آب 
شرب و صنعت دو برابر جمعیت فعلی کشور هم منابع آب کافی وجود خواهد 

داشت.
به گفته وی، الزم است که جانمایی صنایع به خوبی انجام شود و به موضوع 
آمایش سرزمین و آب محور در زمان اجرای یک صنعت توجه شود. چراکه 
در شرایط کنونی وضعیت منابع آب نمی توان نسبت به انجام این گونه کارها 

بی تفاوت بود.
بر اساس آخرین اطالعات موجود برای شهرهای اصفهان، بندرعباس، بوشهر، 
شیراز، کرمان، مشهد و تقریباً تمام شهرهای استان اصفهان و یزد تنهش  آبی 
در فصل تابستان پیش بیتی شده است که با اجرای طرح مدیریت مصرف و 

برنامه های وزارت نیرو می توان نسبت به عبور از این چالش ها امیدوار بود.

کوتاه از انرژی

پیش بینی افزایش ۵0 دالری 
قیمت نفت در صورت قطع 

صادرات ایران 

اگر  ایران،  نفت  صادرات  کامل  توقف  صورت  در 
عربستان نتواند خال ایجاد شده در بازار را پر کند، 

قیمت هر بشکه نفت 50 بشکه افزایش خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، صنعت نفت جهان 
ممکن است در چند سال آینده قادر به تولید نفت 
کافی برای پاسخگویی به تقاضای رو به افزایش جهانی 

نباشد.
مطمئنا بخش عمده ای از بازار نفت روی نگرانی های 

قریب الوقوع در زمینه عرضه متمرکز شده است.
کاهش تولید چند کشور عضو اوپک به اضافه احتمال 
کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم ها ممکن 
است تا پایان امسال بازار را با کمبود عرضه مواجه 
کند و این حفره آنقدر بزرگ شود که عربستان بتواند 
با افزایش تولید خود آن را پر کند. در درازمدت نیز 
تردیدهایی در مورد توانایی صنعت نفت جهان برای 

تامین نیاز بازار وجود دارد.
تا  روبروست.  عرضه  بحران  با  اکنون  هم  نفت  بازار 
همین اواخر، فعاالن بازار نفت پیش بینی می کردند 
که صادرات نفت آمریکا به دلیل تحریم های آمریکا 
تنها نیم میلیون بشکه در روز کاهش یابد. اما اظهارات 
به صفر رساندن  بر  مبنی  آمریکایی  مقامات  جدید 
صادرات نفت ایران بدان معناست که احتماال صادرات 
نفت ایران بیش از آنچه قبال تصور می شد کاهش 
مریل  آمریکا  بانک  برآورد  اساس  بر  یافت.  خواهد 
لینچ، اگر تحریم ها صادرات نفت ایران را به جای نیم 
میلیون، یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد، قیمت 
نفت بشکه ای 8 تا 9 دالر افزایش خواهد یافت. »بر 
اساس برآوردهای ما، هر یک میلیون بشکه تغییر در 
توازن )میان عرضه و تقاضا( به طور متوسط قیمت نفت 
را 17 دالر در هر بشکه افزایش خواهد داد. بنابراین بر 
اساس این مفروضات، برآورد ما این است که در صورت 
توقف کامل صادرات نفت ایران، اگر عربستان نتواند 
خال ایجاد شده در بازاررا پر کند، قیمت هر بشکه نفت 
50 بشکه افزایش خواهد یافت. ما انتظار داریم در این 

بازی باالخره یکی از طرف ها کوتاه بیاید.«
به بیان دیگر، اگر عربستان قادر به پرکردن جای 
خالی نفت ایران در بازار نباشد، دولت آمریکا احتماال 
از سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران عقب 
نشینی خواهد کرد. در حال حاضر شکاف میان عرضه 
و تقاضا بسیار کم است و هرگونه شکاف عرضه ای 
بسیار بزرگ خواهد بود. قطع صادرات نفت ایران در 
وضعیت فعلی بازار نفت، موجب افزایش شدید قیمت 
ها خواهد شد، امری که دولت ترامپ احتماال قادر به 

تحمل آن نخواهد بود.

خبر

پاالیشگاه  یک  که  کردند  اعالم  رسانه های چینی 
بخش خصوصی چین خرید نفت آمریکا را متوقف 

کرده و به نفت ایران روی آورده است.
از مهر، رسانه های چینی  نقل  به  به گزارش زمان 
با اشاره به گفته یکی از مقامات گروه پتروشیمی 
دانگ مینگ، گزارش دادند که این پاالیشگاه مستقل 
چینی، خرید نفت آمریکا را متوقف کرده و به نفت 

ایران روی آورده است.
درحال  پکن  گفت:  همچنین  مسئول  مقام  این 
بر واردات نفت خام  برای وضع تعرفه  برنامه ریزی 
از آمریکا است و در نظر دارد نفت غرب آفریقا و 
را جایگزین آن کند.  ایران  خاورمیانه، شامل نفت 
چین پیش از این اعالم کرده بود که به تحریم های 
آمریکا علیه ایران پایبند نخواهد بود و به نظر می رسد 

فعال تنها کشوری باشد که چنین کرده است.
در ابتدای این ماه صادرات نفت آمریکا به چین به 
400 میلیون بشکه در روز رسید، اما حاال پکن به 
دنبال این است که به عنوان تالفی تعرفه های 25 
درصدی آمریکا بر 34 میلیارد دالر از واردات چین، 
واردات نفت از آمریکا را مشمول تعرفه کند. این اقدام 
با تعرفه های چینی بر 34 میلیارد دالر از واردات 
که شامل 545  داده خواهد شد  پاسخ  آمریکایی 
کاالی می شود، اما به گزارش رویترز، تعرفه های نفتی 

در تاریخ دیگری اعالم خواهند شد.
تحلیل گران انرژی معتقدند وضع این تعرفه ها کم و 
بیش قطعی شده است و به زودی واردات نفت به 
آسیا را دگرگون خواهد کرد. درحالی که چین برای 
واردات نفت به ایران روی آورده است، نفت آمریکا به 

سوی یک واردکننده بزرگ دیگر در منطقه سرازیر 
می شود، کره جنوبی. تحلیل گر موسسه اقتصاد انرژی 
کره جنوبی می گوید: اگر چین تعرفه های آمریکا را با 
تعرفه بر نفت خام این کشور تالفی کند، این شرایط 
خرید نفت خام آمریکا را برای کره جنوبی بهتر خواهد 
کرد، چراکه آمریکا باید برای فروش نفت خود بازار 

پیدا کند. این در حالی است که سفارت کره جنوبی 
در ایران، آخر هفته گذشته گزارش رسانه ها مبنی بر 
توقف خرید نفت ایران توسط کره، تحت فشار آمریکا، 
را رد کرد. این کشور سومین بازار بزرگ نفت ایران 
است و از ماه مارچ امسال، روزانه به طور متوسط 300 

هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

تصميم چين برای وضع تعرفه بر نفت آمریکا

 نفت ایران جایگزین می شود

 شماره:2765 تاریخ : 97/3/30
آ گهی ماده 3 قانون 

تعيين تکليف و ضعيت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
139760301022000233مورخ  بشماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
97/2/15 هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی عباسعلی 
نعمتی فرزند رحمن به شماره شناسنامه 2 صادراز سر بند نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 63/ 77متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک  فرعی مفروز از قطعه 5 تفکیکی از 153 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم از مالکیت رسمی محمد تقی عبدی محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فا صله 15 روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی 
تاریخ  از  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا 
نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد 
یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف 622
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : 97/4/5 تاریخ انتشار دومین آ گهی : 97/4/20

ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

شماره: 2953 تاریخ : 97/4/3
آ گهی ماده 3 قانون 

تعيين تکليف و ضعيت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره 139760301022000444مورخ 97/2/22 هیئت 
رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر حسب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی عباداله باغبانی فر فرزند رستم به شماره شناسنامه 
624صادراز میانه نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
154/44متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 130 فرعی مفروز از قطعه  تفکیکی از 
163 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی عطیه ندیم محرز 
گردیده لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فا صله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد 
بد یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود م الف 662
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : 97/4/5 تاریخ انتشار دومین آ گهی : 97/4/20 

ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

آگهی مزایده
در  پرونده اجرایی آقای اکبر رحیمی محکوم است به پرداخت مبلغ 661/700/203 
ریال در حق آقای مرتضی قدسی و مبلغ 30/000/000 ریال  نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر: 
احتراما در اجرای قرار صادره در خصوص پرونده کالسه 970008/6/اجرا موضوع 
دادخواست آقای مرتضی قدسی به طرفیت آقای اکبر رحیمی مبنی بر ارزیابی پالک 
ثبتی 54/4136 اینجانب کارشناس منتخب نظریه خود را در خصوص ارزیابی ملک 
بلوار مدرس خیابان  واوان محله مهستان  اسالمشهر، شهرک  نشانی:  به  نظر  مورد 
گلریز انتهای کوچه 12 پالک 29 قواره مشرف به فضای سبز مراجعه و پس از بازدید 

و مشاهده محل نظریه خود را به شرح ذیل اعالم می نمایم. 
** مدارک و مستندات ابرازی : الف( تصویر سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 156/1 متر مربع قطعه اول تفکیکی به شماره پالک 4136 فرعی از 54 اصلی 
مفروز از پالکهای  389 الی 392 و 383 الی 388  فرعی از اصلی مذکور واقع در مافین 
آباد بخش 12 تهران با حدود و مشخصات : شماال به طول 10 متر به قطعه باقیمانده، 
شرقا در دو قسمت اول به طول 10/61 متر دوم به طول 5 متر به خیابان 10 متری 
جنوبا به طول 10 متر به باقیمانده غربا به طول 15/61 متر به پالکهای 371 و 393 الی 
400 فرعی از اصلی مذکور که ذیل شماره 11818 صفحه 454 دفتر 74  امالک به نام 
آقای عباس اردستانی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 575606 صادر گردیده است 
و سپس تمامی مورد ثبت فوق مع الواسطه به موجب سند قطعی شماره 18935  مورخ 

1392/12/01 دفتر 26 اسالمشهر به  آقای اکبر رحیمی منتقل گردیده است.
صادره   1391/12/6 مورخ   91011931 شماره  ساختمانی  پروانه  تصویر  ب( 
احداث  بر  مبنی   54/4136 ثبتی  پالک  برای  اسالمشهر  سه  منطقه  شهرداری  از 
ساختمانی دو طبقه با زیربنای کل 249/6 متر ) طبقه زیرزمین 5 واحد پارکینگ 
به مساحت 124/8 متر مربع و طبقه همکف 5 واحد تجاری به مساحت 92/09 
متر مربع سه واحد سرویس به مساحت 12/5 مترمربع و راهرو مشاعی  به مساحت 

20/21 مترمربع(
شرح کارشناسی: قطعه زمینی به شماره پالک ثبتی 54/4136 به مساحت عرصه 
156/1 متر مربع با بنای احداثی در ان بصورت دو طبقه با زیربنای کل 249/6 متر 
مربع مطابق پروانه ساختمانی ) طبقه زیر زمین کارگاه تولیدی پوشاک زنانه و طبقه 
همکف 5 واحد تجاری با راهرو مشاعی و سرویس بهداشتی( اسکلت ساختمان بتنی 
سمت شمال ملک مشرف به فضای سبز و دارای سه کرکره برقی و از سمت شرق 
مشرف به کوچه 12 و دارای دو درب عابر رو و ماشین رو می باشد طبق بازدید 
انجام شده طبقه زیرزمین با دسترسی از داخل کوچه بصورت کارگاه تولید پوشاک 
زنانه مشغول فعالیت بوده و طبقه هم کف با ارتفاع تقریبی 4 متر بصورت تجاری 
) پنج دهنه تجاری( دارای دو دسترسی از داخل کوچه و فضای سبز که از داخل 
کوچه بصورت عابر رو و از داخل فضای سبز دارای سه کرکره برقی و راهرو موجود 

در داخل ساختمان 
-کارگاه تولیدی با کف موزائیک و دیوار سرامیک که در اجاره شخص غیر بوده و 
واحدهای تجاری طبقه همکف با کف سرامیک و دیوار تا ارتفاع 2/5 متر سرامیک 
و الباقی گچ نمای مشرف به راهرو مشاعی بصورت شیشه میرال که تمامی واحدها 
برق و گاز شهری   ، انشعابات آب  باشند، ملک مورد کارشناسی دارای  تخلیه می 

می باشد.
طبقه زیرزمین بصورت کارگاه تولیدی و در اجاره شخص غیر بوده و طبقه همکف 

بصورت تجاری و تخلیه می باشد.
نظریه کارشناسی: با عنایت به مراتب اعالم شده فوق، موقعیت و محل قرار گیری 
پالک مذکور و در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه در تاریخ تقدیم 
اعیان در  و  ریالی ششدانگ  پالک مورد کارشناسی بصورت عرصه  ارزش  نظریه، 
دفترخانه  در  منعی  جاریه  قوانین  نظر  از  آن  انتقال  و  بوده  معارض  بال  صورتیکه 
و  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  به  احتمالی   دیون  و  بدهی  فاقد  و  نداشته 
شهرداری و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی باشد به مبلغ 11/130/000/000  ریال 

معادل یک میلیاردو یکصد و سیزده میلیون تومان بر آورد و اعالم نظر می گردد.
3. توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور 
گردد.  می  شروع  ارزیابی شده  مبلغ  از  مزایده  طریق  از  له  محکوم  استیفای حق 
2- محل فروش اموال: اجرای احکام مدنی  اسالمشهر است. 3- هر کس می توان 
5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز 
انجام مزایده شنبه 97/05/13 از ساعت 9  الی  10 صبح می باشد برنده مزایده ده 
در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت 
نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها 
در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان 

ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف 788
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6 حقوقی اسالمشهر

شماره:2763 تاریخ : 97/3/30
آ گهی ماده 3 قانون 

تعيين تکليف و ضعيت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
139760301022000242مورخ  بشماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
97/2/15 هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
احمد  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند  فاقد 
محمد علی محمودی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 8683صادراز رزن نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 137/31متر مربع مفروز 
واقع در  اصلی  از 153  تفکیکی  از قطعه 5  از پالک  فرعی مفروز  و مجزی شده 
حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی امیر علی اصغری محرز گردیده 
لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فا صله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه 
حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م الف 620
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : 97/4/5 تاریخ انتشار دومین آ گهی : 97/4/20 
ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  قربانعلی عیوض لو  دارای شناسنامه شماره  2   بشرح دادخواست به 
کالسه 970713/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان اروجعلی عیوض لو بشناسنامه 711   در تاریخ 
86/6/16 اقامتگاه  دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به//1- قربانعلی عیوض لو  فرزند اروجعلی –ش ش2 خوی –پسر متوفی/2-  
نوروز عیوض لو  فرزند اروجعلی -ش ش 380  خوی-پسر متوفی/3-  ابراهیم 
خلیل عیوض لو  فرزند اروجعلی –ش ش 7 –خوی-پسر متوفی/4- مصری  
عیوض لو  فرزند اروجعلی ش ش4    -خوی-دختر متوفی/5- زینب عیوض 
لو  فرزند اروجعلی  ش ش20 خوی- دختر متوفی/6-جمیله عیوضلو  فرزند 
اروجعلی ش ش43 خوی –دخترمتوفی/7- شرف بایراملو فرزندمیرزاعلی  ش 
ش11 خوی –همسر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئيس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی فقدان سند مالکیت
و  72و13  جلدین  در  خوی  یک  بخش  اصلی   1683 بشماره  ثبتی   پالک  ششدانگ 
صفحهات 312و314و393 بنام آقایان غالمرضا و محمد رضا و علیرضا  هرسه  حیدری 
خوئی بالسویه ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبردگان  »با تسلیم 
یک برگ  استشهادیه محلی مدعی هستند  اسناد مالکیت  صادره  بعلت اسباب کشی  
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 
120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا 
مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد کرد. مورد ثبت برابر سند 186241 مورخه 92/10/26 دفترخانه 15 خوی 
انتشار  نوبت  این آگهی فقط در یک  باشد ،در ضمن  بانک رسالت در قید رهن می  نزد 

میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئيس ثبت خوی-سليمانپور

به دنبال دستور رئیس جمهوری برای عرضه سهام 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در بورس، 
ملزومات ورود سهام این پاالیشگاه به بورس فراهم 

می شود.
محمود  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مخدومی- مدیرعامل شرکت تاپیکو، دیروز در آیین 
پنجمین سالروز ورود این شرکت به بورس اوراق بهادار 
تهران گفت: دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری در 
مراسم افتتاح پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس دستور داد تا ملزومات ورود سهام این شرکت به 
بورس فراهم شود، بنابراین بالفاصله پس از این دستور 
با همکاری سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( طرح عرضه سهام 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به بورس در دستور کار 
قرار گرفت تا امکان عرضه سهام این پاالیشگاه فراهم 
شود. وی افزود: امیدواریم دو سهامدار دیگر پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس از جمله شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران با مالکیت 18 درصد از 
سهام این پاالیشگاه، همکاری الزم برای عرضه سهام 
در بورس اوراق بهادار را داشته باشند. مختومی ادامه 
داد: به منظور امکان حضور بیشتر مردم در بازارهای 
سرمایه و نقدینگی با تولید مستمر، استقبال اولیه از 
طرف بازار سرمایه نسبت به عرضه سهام پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس انجام شده است.
مدیرعامل تاپیکو اعالم کرد: فاز سوم ستاره خلیج 
فارس تا پایان امسال به بهره برداری آزمایشی می رسد 
و در سه ماه نخست سال 98 مورد بهره برداری رسمی 

قرار می گیرد. مخدومی همچنین از اختصاص سرمایه 
گذاری 700 میلیون یورویی به پروژه ساخت و تکمیل 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خبرداد. وی با تاکید بر 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس  این که 
سبب می شود که کشور از واردات بنزین بی نیاز شود، 
ادامه داد: تا پایان امسال فاز سوم پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس راه اندازی می شود که این 
سه فاز در کنار یکدیگر 50 درصد بنزین تولیدی 
کشور را پوشش می دهند و دیگر پاالیشگاه ها نیز 50 
درصد دیگر بنزین مورد نیاز کشور را تامین می کنند. 
مدیرعامل تاپیکو با اشاره به عزم وزارت نفت در 2 
سال اخیر برای راه اندازی این پروژه ملی اظهار کرد: در 
دولت یازدهم و دوازدهم شاهد پیشرفت خیره کننده 
روند ساخت این پروژه عظیم بودیم که سرانجام فاز 
نخست و دوم این پاالیشگاه با هدف تولید بنزین یورو 
4 و یورو 5 که مطابق با استانداردهای روزآمد اروپاست 
راه اندازی شده است و اکنون روزانه 24 میلیون لیتر 
بنزین در این دو فاز تولید می شود. مدیرعامل تاپیکو 
به مزیت این پاالیشگاه به سبب موقعیت جغرافیایی 
گازی  میعانات  پاالیشگاه  گفت:  و  کرد  اشاره  آن 
ستاره خلیج فارس در موقعیتی است که می تواند از 
هفت سال تخفیف کامل مالیاتی بهره مند شود؛ این 
موضوع اکنون از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش 
شرکت  و  هرمزگان  استانداری  نفتی،  فرآورده های 
تاپیکو در حال پیگیری است. مخدومی ادامه داد: 
ظرفیت دیگری که در قالب قانون رفع موانع تولید 
برای  خوراک  درصدی   10 تخفیف  سبب  آمده، 

پاالیشگاه های تازه تاسیس می شود و ما در پی آن 
هستیم تا از این موقعیت استفاده کنیم و به تقویت 
اقتصاد طرح بپردازیم. وی درباره تهاتر خوراک تحویلی 
از محل بدهی های دولت به سهامداران توضیح داد: 
تاپیکو 49 درصد از سهام پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس را در اختیار دارد و بر اساس قانون 
دولت می تواند از محل این تهاتر نسبت به رفع بدهی 
خود اقدام کند. به گفته مدیرعامل تاپیکو، هر سه 
مورد یادشده با جدیت از سوی تاپیکو و شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی پیگیری می شود تا 
به ارتقای سطح کیفی پاالیشگاه منجر شود. مخدومی 
درباره ورود سهام این شرکت به بازار بورس اوراق بهادار 
گفت: یک شرکت بورسی نسبت به یک شرکت غیر 
بورسی الزام های متفاوتی دارد و همین الزام ها سبب 
می شود تا سهام خود را در فرصت های معینی به بازار 
بورس عرضه کند. بر اساس دستور رئیس جمهوری در 
مراسم افتتاح فاز دوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس مبنی بر الزام عرضه سهام این پاالیشگاه 
در بورس، پیگیری های الزم برای اجرای این دستور 
انجام شده و از آنجا که پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس یک پروژه ملی به شمار می آید، بدون 
شک مساعدت دولت را به دنبال دارد. وی افزود: 
صورت های مالی منتهی به پایان سال 96 تهیه و به 
گروه حسابرسی نیز ارائه شده است که تا پایان تیرماه 
صورت های مالی تائید و سپس منتشر خواهند شد. 
تاییکو با 49 درصد سهم یکی از سهامداران عمده 

پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است.

شرکت ملی گاز ایران با هدف توسعه همکاری با 
وزارت نیرو و شرکت توانیر، از ابتدای فصل تابستان، 
روزانه 285 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های 

سراسر کشور ارسال می کند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، مهدی 
جمشیدی دانا، درباره توسعه همکاری شرکت ملی 
گاز با وزارت نیرو گفت: از ابتدای تابستان تاکنون 
توزیع برق در شبکه  تولید و  به  به منظور کمک 
سراسری، هماهنگی و برنامه ریزی الزم برای ارسال 
به  اکنون  و  شده  انجام  نیروگاه ها  به  بیشتر  گاز 
میزان ظرفیت کامل شبکه نیروگاهی کشور، گاز به 

نیروگاه ها ارسال می  شود.
وی افزود: در 2 هفته گذشته به طور میانگین، روزانه 
285 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها ارسال شده 
که مطابق ظرفیت کامل شبکه نیروگاهی کشور برای 

دریافت گاز است.
این  به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، 
و 500  میلیارد  از 67  بیش  شرکت در سال 96، 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه های تولید 
برق کشور ارسال کرده و این میزان بیش از 90 درصد 

نیاز شبکه نیروگاهی کشور به سوخت بوده است.

با دستور رئيس جمهوری؛

سهام پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه می شود 
روزانه 285 میلیون مترمکعب 
گاز تحویل نیروگاه ها می شود 
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بازار ثانویه  ترمز » ارز« را می کشد

رییس اتاف اصناف ایران معتقد است که بازار ثانویه می تواند روی 
کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کاالها، دستمزد 
و خدمات نیز اثرگذاری باالیی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز 

افزایش قیمت را بکشد.
تا  اواخر سال گذشته  از  ارز  بازار  ازایسنا،  نقل  به  به گزارش زمان 
این روند پرتنش در  و  قرار گرفت  نوسان قیمت  کنون در مسیر 
نرخ ارزها اثرات زیادی روی بازار گذاشت. در این بازه زمانی چند 
ماهه دولتمردان برنامه های مختلفی اجرا کردند که به سامانه نیما، 
تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای مختلف، تدوین 
و انتشار فهرست اولویت بندی کاالهای مختلف برای تخصیص ارز 
و نهایتا راه اندازی و آغاز به کار بازار ثانویه ارزی که هفته گذشته 
از سوی رییس کل بانک مرکزی اعالم شد، اشاره کرد.البته وضعیت 
بازار ارز  طی هفته های گذشته نشان می دهد ثبات نسبی و نوسانات 
کمتری در نرخ ارزها به وجود آمده است و به نظر می رسد این رویه 
می تواند تا حدودی در آرامش بازار ارز اثرگذار باشد.علی فاضلی - 
رییس اتاق اصناف ایران - درباره راه اندازی بازار ثانویه ارزی که به طور 
مستقیم بر بازار و قیمت کاالها اثرگذار است، گفت: بر اساس بررسی 
های مختلف در اتاق اصناف ایران، کارشناسان معتقدند که برای 
ساماندهی نوسانات ارزی، بازار ثانویه می تواند راهکار مناسبی باشد 
که این موضوع از سوی اتاق اصناف نیز به دولت پیشنهاد شده بود، 
چرا که نوسانات قیمت ارز بر قیمت کاال، دستمزد و خدمات بسیار 
اثرگذار است؛ لذا باید به ساماندهی و نظم بخشی آن ها توجه بیشتری 
کنیم.وی افزود:.البته در جلسات اتاق اصناف مسائلی مانند مالیات بر 
ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایان و ... نیز در شرایط کنونی مورد 
بررسی قرار گرفت.فاضلی با بیان اینکه تخصیص بسته های حمایتی 
از دیگر پیشنهادات کارشناسان اتاق اصناف ایران است، اظهار کرد: 
نظام های تولید و توزیع به صورت توامان باید نسبت به مسائلی مانند 
به  ارز  وارداتی، چگونگی تخصیص  تولیدی، کاالهای  کارخانه های 
بنگاه های بزرگ و ... پاسخگو باشند، چرا که اتاق اصناف نمی تواند 
مسئول کنترل بازار باشد و نداند چه کاالیی با کدام ارز وارد کشور 
شده و در اختیار کدام شبکه قرار دارد.وی تاکید کرد: در پی جلسات 
و پیگیری های صورت گرفته، همه پیشنهادات و راهکارهای بخش 
خصوصی و کارشناسان دریافت شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیز اعالم کرد که دستورالعمل اخیر ابالغ شده وحی منزل نیست و 
اگر ضعفی داشته باشد، قطعا اصالح خواهد شد؛ بنابراین امیدواریم 
هر چه سریع تر مشکالت بازاریان و کسبه با توجه به اراده ملی موجود 

حل شود.

جزئیات اعزام ۵هزار نیروی کار ماهر به آلمان

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به هدف گذاری 
برای اعزام 3 تا 5 هزار نیروی کار به آلمان، از نهایی شدن این تفاهم 

نامه بین دو کشور در شهریورماه خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سلیمان پاک سرشت با اشاره فراهم 
شدن مقدمات اعزام نیروی کار ماهر ایرانی به آلمان گفت: در سفر 
اخیر به کشور آلمان موضوع اعزام نیروی کار ماهر یکی از مباحث 
مورد مذاکره بود که این گفتگوها با بخش دولتی و تشکل های بخش 
خصوصی این کشور که متقاضی اصلی نیروی کار هستند، انجام 
گرفت.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در کشور 
آلمان فرصت های شغلی زیادی وجود دارد که این ظرفیت های شغلی 
در حال گسترش هستند، افزود: بنابراین کشور آلمان از متقاضیان 
بالقوه نیروی کار است اما این کشور ساختار و استانداردهایی برای 
جذب نیروی کار خارجی دارد که در قالب یک سیستم پیشرفته 
آموزش مهارتی تعریف و نظارت می شود؛ به این ترتیب که بعضا 
نیروهای خارجی متقاضی کار در آلمان باید پیش از ورود به بازار 
کار مهارت های الزم را در قالب دوره هایی در این کشور طی کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: عالوه بر 
اینکه صالحیت نیروی متقاضی کار الزاما باید مورد بررسی قرار گیرد، 
متقاضیان باید شروط و مقدمات این کشور از جمله تسلط به زبان 
آلمانی و آموزش های شهروندی و مدنی را برای منطبق شدن با 
شرایط این کشور رعایت کنند.پاک سرشت ادامه داد: به همین دلیل 
گفتگوها و مذاکرات ما برای اعزام نیروی کار ایرانی به آلمان ناظر 
بر همین شرایط و استانداردها بود که چگونه می توانیم فعالیت های 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای را به آموزش های مهارتی آلمان 
افزود: در نتیجه مذاکرات، در مراحل مقدماتی  ارتباط بدهیم.وی 
مذاکرات این توافق حاصل شد که »تسلط بر زبان آلمانی« که باید 
توسط سازمان سنجش تایید می شد و »داشتن گواهینامه مهارتی 
شغل مورد نیاز«، شرایطی هستند تا نیروهای کار متقاضی در آلمان، 
باید داشته باشند تا در این صورت با همکاری دانشگاه علوم کاربردی 
آلمان وارد دوره آموزشی کوتاه مدت در آلمان شوند.رئیس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور درباره نحوه مراجعه متقاضیان اعزام 
نیروی کار به آلمان گفت: در قالب این مذاکرات، توافقات اولیه بین 
ایران و آلمان صورت گرفته و تفاهم نامه ای آماده شده که پس از 
آن نحوه پذیرش و شرایط اعالم خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه 
مهارتی  نظام  بین  ارتباطی  یک  آلمان  و  ایران  مذاکرات  قالب  در 
ایران و نظام مهارتی پیشرفته برقرار می شود که به ارتقای سطح و 
مدل های آموزش های مهارتی کشور کمک خواهد کرد افزود: برای 
اینکه افراد صاحب کسب و کار شوند قطعا از فرصت های داخلی 
و خارجی استفاده خواهیم کرد که این اراده در دولت وجود دارد.

وی با بیان اینکه به استناد آمار مسئوالن آلمانی ظرفیت شغلی این 
کشور طی دهه های آینده به 25 میلیون فرصت شغلی می رسد که 
فقط 5 میلیون نفر آن از داخل کشور آلمان قابل تامین است اظهار 
داشت: بنابراین 20 میلیون فرصت شغلی در آلمان باید از محل 
نیروی کار خارجی تامین شود که در این شرایط تصور ما این است 
می توانیم برای اعزام 3 تا 5 هزار نیروی کار به این کشور برنامه 
ریزی و هدفگذاری کنیم.پاک سرشت درباره زمان توافق نهایی اعزام 
نیروی کار به آلمان نیز گفت: پایان مردادماه سفری به آلمان خواهم 
داشت که در این سفر شرایط و فرایندهای اعزام نیروی کار طراحی 
و تدوین خواهد شد و در نهایت تفاهم نامه اعزام نیروی کار به آلمان 

در شهریورماه نهایی می شود.

 تحویل ارز و سکه در بانک ملّی، 
در حال انجام است

رئیس اداره کل خزانه بانک ملی ایران تاکید کرد: سکه های پیش فروش 
شده و ارزهای سپرده گذاری شده نزد این بانک به صورت تعهد شده 
در حال تحویل به مشتریان است.  علیرضا رواقی اردبیلی در گفت و گو 
با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان این که تحویل سکه های پیش 
فروش شده بر اساس برنامه از پیش اعالم شده انجام می شود، اظهار 
کرد: در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد. وی همچنین با بیان این 
که بانک ملی ایران بازپرداخت اصل و سود سپرده های ارزی با همان 
ارز تحویل شده به بانک را تضمین کرده است، افزود: سپرده گذاران به 
صورت روزانه در حال مراجعه به شعب هستند و شواهد کامال نشان 

دهنده این است که بانک ملی ایران به تعهدات خود پایبند است. 

خبر

رسیدگی مجلس به تحقیق و تفحص 
از صنعت خودرو تا اواسط مرداد

صنعت  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  رییس   
تقاضای  به  رسیدگی  از  کشور  خودروسازی 
تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در جلسه 

علنی مجلس تا اواسط مردادماه خبر داد.
محمدرضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صنعت  از  تفحص  و  تحقیق  ضرورت  نجفی 
خودروسازی کشور را به دو دلیل اصلی توقف 
ثبت سفارش خودرو در اردیبهشت ماه 96 و 
عملکرد  و  اقدام  این  از  ناشی  بعدی  تخلفات 
ایران خودرو و سایپا از حیث کیفیت، ایمنی، 
خدمات پس از فروش و قیمت تمام شده اعالم 
لزوم  بر  کرد.نماینده مردم تهران در مجلس 
شفافیت عملکرد صنعت خودروسازی در طول 
فرآیند تامین، تولید و فروش خودرو با توجه به 
افزایش نارضایتی و شکایتهای مردمی در قالب 
تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور 
تفحص  و  تحقیق  طرح  افزود:  و  کرد  تاکید 
مجلس  علنی  صحن  در  رسیدگی  نوبت  در 
مردادماه  نیمه  تا  نظر می رسد  به  که  است 
گفته  گیرد.به  قرار  مجلس  کار  دستور  در 
وضعیت  از  عمیق  و  واقعی  بندی  جمع  وی، 
عارضه  کشور،  خودروسازی  صنعت  جاری 
یابی صنعت خودرویی کشور، ایجاد تحول در 
صنعت  خروج  و  کشور  خودروسازی  صنعت 
اهداف  دیگر  از  انحصار  از  کشور  خودرویی 
تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور 
است.رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت 
خودروسازی کشور نظر همکارانش در مجلس 
صنعت  از  تفحص  و  تحقیق  تقاضای  درباره 

خودروسازی کشور را مثبت دانست.   

موافقت ستاد تنظیم بازار با قیمت 
٩2۵0 تومانی مرغ

 یک مقام مسئول از موافقت ستاد تنظیم بازار 
با متوسط قیمت 9250 تومان برای مرغ خبر 
داد و گفت: تاخیر بیشتر در ابالغ نرخ جدید، 
موجب زیان بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد.

مدیرعامل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کشاورزی  های  تعاونی  سراسری  اتحادیه 
ظرفیت  اظهارداشت:  ایران  گوشتی  مرغداران 
تولید مرغ در کشور بالغ بر 3 میلیون تن و نیاز 
داخل براساس مصرف سرانه 25 کیلوگرم حدود 
2 میلیون تن است بنابراین ما 1.5 برابر نیاز، در 
داخل کشور می توانیم مرغ تولید کنیم.برومند 
چهارآئین تاکید کرد:در کشور هیچ منبعی به 
عنوان تامین کننده پروتئین مورد نیاز  جامعه  
جایگزین مرغ نیست و ما ناچاریم با تمام توان 
به تولید آن در داخل ادامه دهیم و استمرار 
تولید آن نیازمند حمایت همه جانبه نظام است.

وی با اشاره به بحث عرضه و تقاضا و نقش آن 
در نوسانات قیمتی، گفت: نیاز کشور به مرغ به 
طور متوسط روزانه 5500 تن است در حالی 
که تا چندی قبل میزان عرضه در روز 8000 
عرضه  مازاد  همین  که  بود  مرغ  گوشت  تن 
بود. بازار شده  در  کاال  این  قیمت  افت  باعث 

چهارآئین با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید 
مرغ زنده  به طور متوسط برای مرغ دار بدون 
لحاظ  با  داد:  ادامه  است،  تومان  سود 6200 
کردن سود معقول و مشروع  و قانونی، نرخ مرغ 
کرد:  اضافه  شود.وی  می  تومان  حدود6800 
وقتی این محصول به مرغ آماده طبخ تبدیل 
این  به  و  دارد  وزن  افت  می شود 25 درصد 
ترتیب به طور متوسط قیمت تمام شده مرغ 
آماده طبخ 8900 الی 9000 تومان است و به 
این میزان باید 250 تومان هزینه کشتار و 80 
تومان هزینه حمل را اضافه کرد.چهارآئین گفت: 
بنابراین  متوسط قیمت مرغ درب کشتارگاه 
9250 تومان است که سازمان حمایت مصرف 
کنندگان نیز در هفته آخر ماه مبارک رمضان 
با این نرخ موافقت کرده و ما منتظر ابالغ آن 
هستیم.وی با اشاره به تاخیر یکماهه در ابالغ 
نرخ جدید مرغ، افزود: این تاخیر می تواند برای  
استمرار تولید بسیارخطرناک باشد چون زمانی 
که تولید اقتصادی نباشد تولیدکنندگان آن را 
کنار می گذارند. در چنین شرایطی عرضه کم و 
تقاضا زیاد می شود و نوسانات قیمتی شدیدی 
همراه  به  بدی  پیامدهای  آید.که  می  پیش 
شرایط  کرد:  تصریح  داشت.چهارآئین  خواهد 
امروز هشداری جدی درباره کاهش تولید مرغ 

در کشور است.

نرخ دالر وارد کانال 4٣ هزار 
ریالی شد

سه ماه پس از اجرای سیاست یکسان سازی 
ارزی، بانک مرکزی دیروزنرخ دالر را 43 هزار 

ریال اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دولت با هدف 
صیانت ارز منابع ارزی و مدیریت بازار ارز، از 
شامگاه 20 فروردین یکسان سازی نرخ ارز را 
با دالر 42 هزار ریالی کلید زد.این نرخ قرار 
است بسته به شرایط اقتصادی کشور حداکثر 
تا پایان امسال حدود 6 درصد نوسان داشته 
باشد.براساس اعالم دیروز بانک مرکزی دالر  با 
80 ریال افزایش نسبت به روز یکشنبه گذشته 
43 هزار و 10 ریال قیمت خورد.همچنین نرخ 
هر پوند انگلیس با 54 ریال کاهش نسبت به 
روز یکشنبه 57 هزار و 7 ریال و هر یورو نیز با 
99 ریال رشد در مدت مشابه 50 هزار و 562 

ریال ارزش گذاری شد.

خبر

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: در این سازمان 
تصویب شد که پروانه صادراتی در سامانه نیما به 
شکل رقابتی به صرافان فروخته شود و صرافان 
ارزهای خریداری شده  برای کاالهای گروه سه، 

از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجتبی خسرو تاج 
- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - و حسین 
سالح ورزی - نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران - موضوع صادارت غیر 
نفتی و نقش آن در تحقق سیاست های حمایت 
از تولید داخل را بررسی کردند.خسروتاج در این 
نشست درباره ضعف بازارسازی و ظرفیت سازی و 
نقش آن در رونق بازار، اظهار کرد: در ماه های اخیر 
با انباشت محصول واحدهای تولیدی مواجه بودیم، 
در حالیکه باید به این واحدها در فروش محصوالت 
آنها کمک کرد و اهمیت بازاریابی در این مقوله 
مشخص می شود و بازاریابی را باید در هر دو سطح 
خرد و کالن مورد توجه قرار دهند، چراکه به دلیل 
نوع کاال، بنگاه ها باید در سطح خرد بازاریابی انجام 
دهند و این وظیفه دولت نیست.وی افزود: گاهی 
دولت می خواهد یک رشته ای را شاخص و برند 
کند و برای آن تبلیغات کالن و خاصی انجام دهد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین در 
رابطه با فراهم کردن بستر صادرات برای واحدهای 
تولیدی کوچک، گفت: سازمان توسعه تجارت بر 
این موضوع تأکید دارد که در سفرهای وزرا و در 
گفت وگوهای دو جانبه فضا برای صادرات بنگاه های 
کوچک فراهم شود. مانند سفر اخیر رئیس جمهور 
به اتریش و سوئیس که این موضوع را پیگیری 
کردیم.خسرو تاج به بسته حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط اشاره کرد و ادامه داد: در مقوله 
بازاریابی، ارتباط با واحدهای دانشگاهی و مسائل 
مورد نیاز این واحدها در بسته حمایتی دیده شده 
1300 میلیارد تومان در این رابطه اعتبار در نظر 

گرفتیم.سالح ورزی نیز در ادامه این نشست که در 
یک برنامه تلویزیونی انجام شد، در مورد بازاریابی و 
ظرفیت سازی به عنوان ضرورت صادرات کاالی 
داخل اظهار کرد: ضعف در این مقوله به دلیل 
محدودیت های مالی و اطالعاتی بوده و بازاریابی 
و بازارسازی در سال های گذشته بخشی بوده که 
حتی مشوق های صادراتی را به درستی محقق 
نکرده و واقعیت این است که شرکت های کوچک 
برای حضور در نمایشگاه های بین المللی و انجام 
تبلیغ در آن سوی مرزها نیاز به منابع مالی دارند و 
با محدودیت مالی و همچنین محدودیت اطالعاتی 
مواجه هستند.وی در مورد نقش رایزنان بازرگانی 
و شرح وظایف آنها اظهار کرد: رایزنان در برخی 
از کشورهای هدف مستقر هستند و در روسیه، 
هند و پاکستان تالش موفقیت آمیزی داشتند. 
رونق  موجب  تواند  نمی  تنهایی  به  رایزن  البته 
اتاق  نفتی کشور شود.نائب رئیس  صادرات غیر 
بازرگانی ایران تأکید کرد: افزایش صادارت نیازمند 
داشتن برندهای ماندگار با محصوالت با کیفیت 
مستمر در بازارهای بین المللی است.سالح ورزی 

به 47 اتاق بازرگانی مشترک با کشورها در اتاق 
ایران اشاره کرد و افزود: در روسیه دفتری ایحاد 
شده و در برنامه داریم که در پنج نقطه جهان 
ادامه  کنیم.در  تأسیس  بازرگانی  مشترک  اتاق 
این بحث نیز خسروتاج به تخصص رایزن های 
بازرگانی در کشورهای هدف اشاره کرد و گفت: 
رایزن بازرگانی می تواند رقابت در بازار کشور هدف 
را با اطالعات مفید به داخل کشور مخابره کند 
و بنگاه های داخلی با تخصص خود از اطالعات 
بازار هدف استفاده کنند. در این میان اتاق های 
بازرگانی همراه رایزنان بازرگانی دفاتری تأسیس 
کردند و کشورها نیز پذیرفته اند و بر اساس روابط 
متقابل اقدام به تأسیس دفاتر تجاری در کشور ما 
بازرگانی در  رایزن  تأکید کرد:  خواهند کرد.وی 
داخل سفارتخانه ها مستقر هستند و محدودیت 
هایی دارند، در حالیکه در اتاق های بازرگانی چنین 
محدودیت هایی وجود ندارد و بخش خصوصی نگاه 
هدفمندتری در ارتباط گیری های خود با طرف 
های خارجی دارد.خسروتاج در مورد مشکالت 
بازرگانی کشورهای منطقه و همسایگان کشورمان 

که فرصت جذب بازار برای کشور دارند به مثال 
قطر پرداخت و اظهار کرد: محموله مرغ تازه ایران 
از راه هوایی به قطر صادر می شود و صاردات ما دو 
برابر شده که با وجود جمعیت دو میلیونی، بازار 
خوبی برایمان بوده است.وی ادامه داد: موضوع 
زنجیره های ارزش جهانی موجب می شود تازه 
واردها به سادگی وارد این زنجیره صادراتی در 
با  بازار کشورها نشوند و در مشکلی که روسیه 
ترکیه داشت موضوع زنجیره ارزش جهانی وجود 
داشت و رایزن بازرگانی ما در چارچوب شرایط و 
سفارش شرکت های روسیه نمی گنجیدند و برای 
بازارهای کوچک آمادگی داشتیم اما اگر ساز و کار 
درستی نداشته باشیم خواسته بازاری چون روسیه 
با گردش مالی باال میسر نخواهد شد.رئیس سازمان 
توسعه تجارت ادامه داد: زیرساخت های حمل و 
نقل و ترانزیت برای توسعه صادارت الزم است و 
مانعی است که ظرفیت حمل و نقل برخی از کاالها 
از جمله محصوالت کشاورزی را کاهش می دهد. 
همچنین مشکالت مبادالت بانکی نیز از دیگر 
ایرانی  مشکالت پیش روی صادرات محصوالت 
بوده است.خسروتاج در مورد افزایش 25 درصدی 
تعرفه واردات محصوالت لبنی و کشاورزی گفت: 
با رایزنی که با مقامات عراقی داشته ایم پاسخ آنها 
توجه به خودکفایی و توسعه عراق با تکیه بر تولید 
در داخل عراق بود و اعالم کردند که این تعرفه را 
با همه کشورها دارند و تبعیضی با ایران و سایر 
کشورها نیست.وی در مورد تعرفه ترجیحی توضیح 
داد: تا کنون در هر مذاکره ای که داشتیم نگاه ما 
به حمایت از تولیدکننده داخل بوده و هر کشوری 
روی محصوالت خاص خود تأکید دارد و ما باید 
هماهنگ  داخل  محصوالت  تولید  را  موارد  این 
کرده و به یک تعادلی برای قراردادهای مفید برای 
تولید کننده و صادرکننده برسانیم و کار حساس و 

دشواری است.

خسروتاج اعالم کرد: ساز و کار واردات کاالهای گروه 3 در نيما

صرافان واسطه معامالت کاالهای گروه 3 هم شدند

انباشت مواد اولیه قطعه سازان در گمرک

قطعه سازی  همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
گفت: در حال حاضر حجم زیادی از مواد 
اولیه و قطعات نیم ساخته قطعه سازان در 
گمرک مانده و امکان ترخیص ندارد. این 
وضعیت باعث ایجاد مشکل در فرایند تولید 
قطعه سازان و در نتیجه خودروسازان خواهد 

شد.
آرش  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نرخی  تک  از  قبل  کرد:  اظهار  محبی نژاد 
شدن ارز قطعه سازان مواد اولیه وارداتی را 
با پرداخت حدود 30 درصد ارزش کاال به 
عنوان پیش پرداخت، خریداری و وارد کرده 
می کردند. پرداخت  بعدا  را  پول  مابقی  و 

وی با بیان اینکه از زمان تک نرخی شدن، 
امکان دریافت ارز برای پرداخت مابقی پول 
مواد اولیه وارداتی در گذشته، وجود ندارد، 
این موضوع باعث رسوب  خاطرنشان کرد: 

صنعت  اولیه  مواد  از  توجهی  قابل  حجم 
امکان  که  شده  گمرک  در  قطعه سازی 
ترخیص آنها به دلیل عدم تخصیص ارز و 
ارائه مدارک، وجود ندارد.دبیر انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی ادامه داد: در این شرایط 
این مشکل به  برای حل  از راهکار  بخشی 
در  بازنگری  با  که  است  مربوط  گمرک 
و  سهولت  خود،  داخلی  مقررات  و  قوانین 
سرعت عمل بیشتری در ترخیص مواد اولیه 
در  همچنین  افزود:  کند.وی  ایجاد  صنایع 
شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به تحریم های 
یکجانبه آمریکا باید قوانین و مقررات کسب 
واحدهای صنعتی  نفع  به  کار در کشور  و 
داخلی  موانع  برخی  و  تسهیل  تولیدی  و 

برطرف شود.
با  مقابله  برای  اینکه  بیان  با  محبی نژاد 
تحریم های آتی آمریکا، در چند ماه اخیر 
فعالیت صنایع برای واردات و دپوی مواد 
یافته است، تصریح کرد: در  افزایش  اولیه 
این شرایط شاهد انباشتگی کاال در گمرکات 
از سوی  آمادگی الزم  متاسفانه  و  هستیم 
گمرک نیز برای ترخیص این حجم واردات 
وجود ندارد که امیدواریم با افزایش آمادگی 
گمرک این مشکالت برطرف شود.براساس 
و  معدن  صنعت،  وزارت  آمار  جدیدترین 
تجارت برخالف روند چند ماه اخیر که تیراژ 
ماهانه تولید خودرو صعودی بود در خرداد 
ماه امسال تولید انواع خودرو 19.6 درصد 
کاهش یافت.خرداد ماه تولید انواع خودرو از 
134 هزار و 802 دستگاه در مدت مشابه 
سال گذشته به 108 هزار و 334 دستگاه 

کاهش یافت.

تازه ترین آمار واردات خودرو

براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در فصل بهار 
به  از 7000 خودروی سواری  سال جاری بیش 

ایران وارد شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، گمرک ایران آمار 
تجارت خارجی کشورمان را در سه ماهه نخست 
سال جاری منتشر کرد که بر این اساس در این 
مدت تعداد 7043 دستگاه انواع خودروی سواری 
به ارزش 198 میلیون و 950 هزار دالر به ایران وارد 
شده است.مقایسه میزان واردات خودروی سواری 
در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نشان می دهد که واردات این کاال از نظر تعداد 
67.56 درصد و از نظر ارزش 66.75 درصد کاهش 
داشته است.براساس آمار گمرک ایران، واردات انواع 
خودروی سواری در سه ماهه نخست سال گذشته 
21 هزار و 714 دستگاه بوده است که ارزش آن 
به 598 میلیون و 354 هزار دالر می رسد.براساس 
و  سفارش  ثبت  تجارت،  توسعه  سازمان  ابالغیه 
واردات خودرو از دو هفته پیش ممنوع شده و این 
در حالی است که در سال گذشته در مجموع 70 
هزار و 75 دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شده 
است.گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی 
انواع خودرو در دو مرحله تاییدیه مجوزهای ثبت 
صورت  به  تجارت  توسعه  سازمان  از  را  سفارش 
الکترونیکی اخذ می کند.تمامی خودروهای وارداتی 
در سال گذشته و سه ماهه نخست سال جاری، 
ثبت  این  که  دارند  معتبر  سفارش  ثبت  مجوز 
به  تجارت  توسعه  سازمان  سوی  از  سفارش ها 
صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری 
شده و اطالعات مجوز ثبت سفارش این خودروها 
در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرامرزی در دسترس است.عالوه بر معتبر بودن 

ثبت سفارش های دریافتی از طریق سامانه ثبت 
سفارش، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن 
ارائه شماره شناسه خودروهای وارداتی به سازمان 
توسعه تجارت نسبت به اخذ تاییدیه مجدد در زمان 
خروج خودروها از سازمان مزبور به طور سیستمی 
ایران،  ادعای گمرک  مبادرت می کنند.بر اساس 
تشریفات گمرکی انواع خودرو در سال 1396 و در 
سه ماهه نخست سال جاری در چارچوب مقررات 
و ضوابط واردات خودرو به طور کامل انجام و پس 
از اخذ حقوق و عوارض گمرکی، پروانه الکترونیکی 
برای این خودروها صادر شده است.در زمان اظهار 
ثبت  مجوز  ارائه  بدون  گمرک  به  خودرو  انواع 
سفارش معتبر امکان  اظهار وجود ندارد و متولی 
تایید یا عدم تایید اصالت مجوزهای ثبت سفارش 
به تفکیک ثبت سفارش های جدید یا تمدیدی، 
گمرک نیست و مسئولیت ثبت سفارش های صادره 

بر عهده سازمان توسعه تجارت است.

کارشناسان اقتصادی علت افزایش نقدینگی 
را مداخله دولت در سازوکار  اقتصادی دانسته 

و از برخورد منفعالنه انتقاد کردند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، کامران 
ندری کارشناس پولی و بانکی گفت: تاکنون 
خلق پول در شبکه بانکی بسیار باال بوده 
است.ندری گفت: معضل رشد نقدینگی در 
گذشته و در دولت های قبلی هم به وجود 
آمده است و علت اصلی آن مداخله دولت 
در سازوکارهای اقتصادی است.این کارشناس 
افزایش قیمت ها و تورم را همیشگی دانست 
و با اشاره به افزایش بیشتر خوراکی ها و مواد 
افزود: دخالت  غذایی نسبت به سایر اقالم 
دولت سبب شده که عموم مردم تورم را 

در جامعه زیاد احساس نکنند.ندری میزان 
نقدینگی کشور را 1650 هزار میلیارد تومان 
تا قبل از سال 96 ذکر کرد و افزود: اگر کمک 
یک  بعنوان  ها  بانک  نباشد  مرکزی  بانک 
تعهداتشان  به  توانند  نمی  اقتصادی  بنگاه 
عمل کنند.یوسف کاووسی دیگر کارشناس 
پولی و بانکی حاضر در برنامه نیز گفت: در 
شهریور سال 96 بانک مرکزی و مجموعه تیم 
اقتصادی درصدد پائین آوردن نرخ سود بانکی 
بودند و بانک مرکزی به این نتیجه رسید که 
بازوی تولید جامعه توانایی پرداخت سود 20 
درصدی را ندارد. کاووسی به مطالبات معوق 
بانک ها از تولیدکنندگان اشاره کرد و درباره 
افزود:  نقدینگی  برای کنترل  تدابیر دولت 

بانک مرکزی  آخرین تدبیری که دولت و 
انجام داد فروش سکه و جمع آوری نقدینگی 
بانک  ذخایر  بعنوان  طال  به  بود.او  جامعه 
و  اشاره کرد  از سال های گذشته  مرکزی 
گفت: بانک مرکزی شاید کار درستی در ارائه 
و فروش ذخایر طالی کشور نکرد، طالیی که 
در سال های مقاومت و تحریم جمع آوری 
شده بود.کاووسی همچنین از پایدار نبودن 
سیاست های اقتصادی و سپرده گذاری های 
کوتاه مدت انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی 
تا کنون آماری اعالم نکرده است ولی می 
توان گفت حدود 50 درصد نقدینگی اخیر 
از سپرده های بانکی به بازار وارد شده است. 

عزیز نژاد دیگر کارشناس اقتصادی نیز در 
رابطه با نقدینگی گفت: نوسانات اقتصادی 
بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد از 
طرفی شبکه بانکی بر اساس تعادل در تراز 
نامه خود بانک باید به سمت مدیریت ریسک 
نقدینگی حرکت کند.کارشناس پولی و بانکی 
افزود: با توجه به اینکه بانک توانایی نگهداری 
پول در زمانیکه صاحب سرمایه آن را مطالبه 
کند ندارند بنابراین برای انجام تعهدات خود 
مجبورند  گذشته  سودهای  پرداخت  در 
سرمایه های جدیدی را با تعهد پرداخت سود 
بیشتر جذب کنند.او تنها راه راه ممکن برای 
خروج این بن بست را خروج بانک ها از بنگاه 
داری و اصالح ساختار بانکی کشور و شورای 

پول دانست.  

راه هـای مـهار نـقدینـگی

رئیس سازمان شیالت ایران اعالم کرد، تولید جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه صنعت شیالت در سال گذشته با 10درصد رشد 
به یک میلیون و 150 هزار تن رسید و در پرورش گونه های 
مختلف آبزی در سال های اخیر رتبه های اول تا پنجم جهان 

را کسب کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،»حسن صالحی« روز دوشنبه در 
سی و سومین نشست کمیته شیالت سازمان فائو )COFI( در 
مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم گفت، ایران 
در دریای عمان و خلیج فارس جایگاه نخست صید را به خود 
اختصاص داده است. وی افزود: ایران در زمینه صنعت شیالت و 
در بحث های مربوط به پرورش ماهی خاویاری، پرورش میگو، 
پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهی قزل آال در سال های 
اخیر رتبه های اول تا پنجم جهان را کسب کرده است و در 
صنعت مربوط به حفظ ذخایر ماهیان دریایی به ویژه در رها 
سازی بچه ماهی ها در دریا اقدامات خوبی داشته و مصرف 

سرانه نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده است. 

رتبه اول ات پنجم ایران در پرورش 
برخی آبزیان در جهان 



  اگر حزب سیاسی شما ، به برنامه های خود 
عمل ننمود ، بی درنگ ترکش کنید.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

امروز با حافظ

 »سین جیم های فروش« 
در بازار کتاب

 »کتاب طالیی« با عنوان فرعی 
»سین جیم های فروش« نوشته  
ترجمه   با  گیتومر«  »جفری 
»فرخ بافنده« از سوی انتشارات 
روانه  و  منتشر  تابان«  »پندار 

کتابفروشی ها شد.
که  زمانی   مهر،  گزارش   به 
یک فروشنده تجربه ای ناموفق از فروش محصول 
دارد، چه سواالتی در ذهن او شکل می گیرد؟ آیا 
پاسخ مناسبی برای این سواالت وجود دارد؟ افراد 
چگونه  فروش  و  بازاریابی  حوزه  در  فعال  موفق 
عمل می کنند؟ راز موفقیت آنها چیست؟ چگونه 
پیشین،  روش های  تغییر  با  زمان  کوتاه ترین  در 
به فروشنده ای موفق تبدیل می شوند؟ روش های 
تبدیل مشتری عادی به مشتری دائمی چیست؟ 
چگونه با در نظر گرفتن نیازهای مشتری، فروش 

موفقی را طراحی و اجرا کنیم؟
قرمز،  از مجموعه »کتاب های  ه  »کتاب طالیی« 
سیاه، نارنجی و سبز« با موضوع مدیریت روابط و 
بازاریابی منتشر شده است، می تواند راهنمایی عملی 
در افزایش آگاهی و توانایی فروشندگان باشد. این 
اثر تالش می کند آموزش های دقیق و کاربردی را 
به مخاطبان درباره نحوه  فروش ارائه و آمادگی الزم 
را در خواننده برای مواجهه با برخورد احتمالی از 
سمت مشتری ایجاد کند و در عین حال توانایی 
فرد را جهت ارائه بهترین پاسخ در شرایط مختلف 

افزایش دهد.
نویسنده »کتاب طالیی« خود را در جایگاه یک 
فروش های  بررسی  به  و  می دهد  قرار  فروشنده 
تمامی  می پردازد.  آن  در  موثر  دالیل  و  ناموفق 
فروشندگان در طول روز نیاز دارند سواالتی را برای 
ارزیابی عملکرد خود مطرح کنند؛ نکته ای که باعث 
تفکیک یک فروشنده موفق از سایرین می شود، اما، 

نحوه  پاسخگویی این افراد به این سواالت است.
این اثر، خواننده را به تفکر درباره  سواالت مناسب 
همراه  پاسخ  بهترین  یافتن  در  و  می کند  وادار 
مخاطب است. مخاطبان این اثر تنها فروشندگان 
نیستند بلکه تمامی مدیران و افراد موفق فعال در 
حوزه کسب و کار را که در جستجوی تغییر و کسب 
موفقیت های بیشتر هستند، می توان مخاطب اصلی 

»کتاب طالیی« دانست.
»کتاب طالیی« در 271 صفحه به بهای 23 هزار 

تومان روانه  بازار نشر شده است.

در دنيای کتاب
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گربه سفید ایرانی از آمریکا سر درآورد

از انیمیشن کوتاه »هیچکس« ساخته الهام 
طرقی در جشنواره آمریکایی تجلیل شد.

ساخته  »هیچکس«  کوتاه  انیمیشن  از 
الهام طرقی در سومین فستیوال انیمیشن 
فلوریدای آمریکا در بخش دانشجویی 2 

بعدی تجلیل شد.
این جشنواره از 14 تا 17 ژوئن برابر با 24 تا 

27 خردادماه برگزار شد.
در  »هیچکس«  کوتاه  انیمیشن  داستان 

مورد گربه ای سفید رنگ است که در شهری با ساکنان سیاه رنگ زندگی می کند. 
هیچ کدام از ساکنان شهر به او توجه نمی کنند چون متفاوت به نظر می رسد. 
حتی گربه های سیاه او را مورد اذیت و آزار قرار می دهند تا اینکه در اوج ناامیدی 

یک پرنده سفید کوچک را مالقات می کند.
دیگر عوامل این انیمیشن کوتاه عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: 
الهام طرقی، لی اوت، استوری بورد: الهام طرقی، انیماتور: الهام طرقی، رنگ، 
طراحی فضا و کاراکتر: الهام طرقی، دستیار تهیه: الهه طرقی، آهنگساز: میالد 

موحدی، صداگذار: فرشید جلیلی و محمد عباسی.

سام قریبیان »دختر خداحافظی« را در پرتغال می سازد

سام قریبیان جدیدترین فیلم خود با عنوان 
»دختر خداحافظی« را در پرتغال می سازد.

به گزارش  از روابط عمومی پروژه، 70 درصد 
از فیلمبرداری فیلم »دختر خداحافظی« به 
کارگردانی سام قریبیان در کشور پرتغال و 
در 2 شهر لیسبون و پورتو به اتمام رسیده 

است.  
30 درصد باقی مانده فیلم قرار است در 

خلیج فارس و شهر شارجه فیلمبرداری شود. گروه منتظر مناسب شدن دمای 
هوا هستند تا بتوانند صحنه های باقی مانده را به اتمام برسانند.

این فیلم که با سرمایه خارجی ساخته می شود، محصول مشترک پرتغال، ایران 
و کره جنوبی و اقتباسی آزاد از داستان مشهور نیل سایمون نمایشنامه نویس 

معروف است.
این فیلم داستان جوانی از حوزه خلیج فارس و عاشق بازیگری و جویای نام است 
که به دنبال هدفش به اروپا سفر می کند تا بتواند شانس خود را برای حضور 
در فیلم یک کارگردان سرشناس ایرانی که در اروپا فیلم می سازد، امتحان کند 
اما آشنایی اش با زنی آمریکایی که در پرتغال با دخترش تنها زندگی می کند، 

سرنوشت اش را تغییر می دهد.
مجید عبدالرزاق، جلی هاوی، آندره باربوسا، اگزالو کاجیاو، ریچارد استمنز و سام 

قریبیان بازیگران این اثر هستند.

»تماشاچی« از روس ها جایزه گرفت

انیمیشن کوتاه »تماشاچی« ساخته شیدا 
از  خوب«  فیلم  ساخت  »برای  کاشی 

جشنواره روسیه جایزه گرفت.
انیمیشن »تماشاچی« ساخته شیدا کاشی 
در جشنواره بین المللی سینما و تلویزیون 
زالتوست  در   Taganay muses
تقدیر  لوح  در  شد.  جایزه  برنده  روسیه 
جشنواره از شیدا کاشی برای ساخت فیلم 

خوب تجلیل شده است.
این جشنواره از 28 ژوئن تا اول جوالی برابر با 7 تا 10 تیرماه در کشور روسیه 

برگزار شد.
عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه گل نراقی، طراح 
کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: 

حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.
این انیمیشن کوتاه ماجرای مردی مسن را روایت می کند که تماشاچی انقالبی 

مردمی در کشورش است.

»کل به جز« به جشنواره ای در ایتالیا می رود

وحید  ساخته  جز«  به  »کل  کوتاه  فیلم 
حسینی نامی به جشنواره ای در ایتالیا راه 

یافت.
وحید  ساخته  جز«  به  »کل  کوتاه  فیلم 
حسینی نامی به بخش مسابقه جشنواره 
»لوکانیا« در ایتالیا راه یافت و این فیلم یکی 
از 14 فیلمی است که در بخش فیلم کوتاه 

داستانی نمایش داده می شود.
جشنواره »لوکانیا« از 1 تا 5 آگوست 2018 برابر با 10 تا 14 مردادماه برگزار 
می شود. این جشنواره یک جشنواره فیلم مستقل است که از سال 1999 در 

پیستیچی ایتالیا برگزار می شود.
عوامل ساخت »کل به جز« عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید وحید حسینی 
نامی، تصویربردار: سعید محمد پناه، صدابردار: علی صفایی فر، طراح تولید و مدیر 
هنری: نوید نامی، عکاس: مهسا جمالی، دستیار کارگردان: علی همراز، مجری 
طرح: شهرام شهنازیان، مدیر تدارکات: رضا فتحی، تدوین: سیدوحید حسینی 
نامی، جلوه های ویژه رایانه ای: روزبه شمشیری، صداگذار: حسین قورچیان، 

موسیقی: مهران پورمندان، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران.
فیلم کوتاه 12 دقیقه ای »کل به جز« روایت سرنگونی مجسمه آهنی یک 
دیکتاتور است که بعد از ذوب شدن در قالب اشیایی کوچک تکثیر شده و به 

حیات خود در زندگی مردم ادامه می دهد.

خبر

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
انتقاد از یک بند مهم قانون حمایت از 
حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، 
از  سال  که 50  ندارد  لزومی  گفت: 
نشر اثری بگذرد و بعد اجازه انتشار 

دیجیتال آن را بدهند.
به گزارش  از روابط عمومی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران در این 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  دیدار، 
سازمان  از  بازدید  ضمن  اطالعات 
در  ایران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
و  معاونان  رئیس،  با  کاری  صبحانه 
مدیران ارشد این سازمان حاضر شد.

گفت:  جهرمی  آذری  محمدجواد 
حافظه  عنوان  به  که  مشی ای  خط 
ملی ایرانیان در مجموعه سازمان و 
اسناد و کتابخانه ملی ایران نظر گرفته 
ارزش  و  اهمیت  بیانگر  است،  شده 
این مجموعه به عنوان حافظ میراث 

مکتوب ایرانیان است.
در  تکنولوژی  امروز  داد:  ادامه  وی 
حال تحول، و نسل نوینی از فناوری 
است؛  ظهور  حال  در  دنیا  در 
زنجیره های  عنوان  به  تکنولوژی 
بلوکی، نوع نوینی از نگاه فناوری به 
مسائل پیش رو را ارائه می دهد. همین 
کلمه »حافظه ملی ایرانیان« می تواند 
و  اصالح  را  حرکتی مان  مسیرهای 
کارها راسهل تر کند؛ البته اصالح به 
معنی بهبود بخشیدن. در عصر حاضر 
نیازی نیست که گروهی بنشینند و 
حافظه ملی ایرانیان را تشکیل دهند، 
بلکه در اینجا فقط مدیریت و راهبری 
کالن آن انجام می شود. در تکنولوژی 
عصر حاضر، لزومی ندارد که 50 سال 
از نشر اثری بگذرد و بعد اجازه انتشار 

دیجیتال آن را بدهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
رابطه با توسعه شبکه های اجتماعی 
تصریح کرد: اگرچه در ایران برخی به 
دنبال مقابله با شبکه های اجتماعی 
هستند، اما این کار عملی نبوده و 
منطق علمی پشت آن وجود ندارد؛ 
فضای  با  مقابله  و  کردن  محدود 
ایده  که  است  اقلیتی  نگاه  مجازی، 
ندارد.  هم  عمومی  مطلوبیت  آنان 
حضور در عرصه تکنولوژی و فناوری 
بسیار منطقی است و ما نیز باید به 
سمتی حرکتی کنیم که موضوعات 
فاخر خود را در این فضا عرضه کنیم.

آذری جهرمی افزود: امروزه استفاده از 
شبکه های اجتماعی برای مجموعه ای 
ولی  دارد،  مراجع  روزانه 1200  که 
به صورت بالقوه می تواند صدها هزار 
مراجع داشته باشد، دو ظرفیت را به 
وجود می آورد؛ یک ظرفیت از دید 
ترویجی و دیگری از دید مشارکتی. 
با  دیجیتال سازی  عرصه  در  مثالً 

قید  در  که  نویسندگانی  مشارکت 
حیات اند و خودشان کتب و نشریات 
ایجاد  از طریق  و  تولید کرده اند،  را 
هزینه های  صرف  با  و  کمپین هایی 
را  منابع  کل  می توان  کم،  بسیار 
داد:  ادامه  وی  کرد.  دیجیتال 
هشتگ سازی یا دسته بندی موضوعی 
حرکت  یک  عنوان  به  می توان  را 
فرهنگی و علمی و با مشارکت عموم 
مردم انجام داد. حافظه ملی ایرانیان 
را باید با ایرانیان بسازیم. این ظرفیتی 
خوب و بالقوه است که باید به سمت 

مدیریت راهبردی آن حرکت کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
وزارتخانه  مشترک  اهداف  به  اشاره 
و  اسناد  سازمان  و  خود  متبوع 
ما  کرد:  اظهار  ایران  ملی  کتابخانه 
باید در شبکه ملی اطالعات، محتوای 
دهیم.  توسعه  را  بومی  و  فارسی 
امروز در فضای مطالبه گری به سر 
می بریم و مطالبه گری هم به مطالعه 
تاریخی  سوابق  به  باید  دارد.  نیاز 

موضوعات نگریسته شود تا مشخص 
شود که آنها چه سیر تاریخی را طی 
کرده اند. به عنوان مثال امروز عدم 
شناخت و اطالعات جوانان از گذشته 
تاریخی مانند دوره پهلوی، آنان را با 

چالش هایی مواجه کرده است.
 10 هدف  به  اشاره  با  جهرمی  آذری 
برابر کردن محتوا در ذیل پروژه های 
وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطالعات 
بیان کرد: مقیاس مورد استفاده قرار 
زبان  و  خط  سهم  منابع  این  گرفتن 
فارسی در محتوای وب دنیاست که 
در ابتدای دولت یازدهم این عدد در 
حدود هفت یا هشت دهم درصد بود، 
اما امروز به حدود دو درصد رسیده و ما 
هدف گذاری کرده ایم تا به چهار درصد 
برسد. این چهار درصد نیز نیازمند ایجاد 

منابع و ترویج استفاده از آن است.
وی با بیان اینکه ظرفیت شبکه های 
اجتماعی و ظرفیت مشارکت عمومی 
می آورد،  پدید  را  زیرساخت هایی 
گفت: هم در تولید و هم در ترویج 

این زیرساخت ها می توانیم از مردم 
استفاده کنیم. می توانیم کمپین هایی 
و  ناشران  از ظرفیت  تا  کنیم  ایجاد 
شویم.  بهره مند  نیز  فرهنگ  اهالی 
تغییرات  نیازمند  کار  این  اگرچه 

زیرساخت هاست.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
و  فکری  گروه های  ظرفیت  افزود: 
کسب و کارهای نوپا با استفاده از این 
گنجینه در کشور باید بتوانند ارزش 
افزوده تولید کنند؛ ارزش افزوده ای 
که هم خدماتی را به مردم عرضه 
ثروت  تولید  خودشان  برای  هم  و 
با  و  راحتی  به  منابع  این  اگر  کند. 
استانداردهایی در اختیار سایرین قرار 
گیرد، گروه هایی با استفاده از هوش 
را  مطالب  این  می توانند  مصنوعی 
بردارند، تحلیل کنند، حتی کتب را 
شبیه سازی کنند و به عنوان مرجعی 
قرار گیرند که حقوق معنوی مولف را 
رعایت می کنند. در این شرایط حتی 
حقوق مولف اول نیز حفظ می شود و 
این خود یک مدل کسب و کار است.

آذری جهرمی اعالم کرد: ما آمادگی 
داریم تا با همکاری سازمان اسناد و 
را  تفاهم نامه ای  ایران  ملی  کتابخانه 
تنظیم کنیم که اعتبارات آن را وزارت 
ارتباطات تامین کند، تفاهم نامه ای هم 
در راستای دیجیتال سازی منابع و هم 
آماده سازی زیرساخت ها. به طوری که 
طی یک برنامه دو، سه ساله و با نگاه 
و  تعریف کرده  کار مشترکی  نوین 
از ظرفیت گروه های علمی و مرجع 
بهره مند شویم. باید مشارکت عمومی 
را از اینجا آغاز کرده و کمپین هایی 

هم برای این کار طراحی شود.

کاریکاتور

فیلم سینمایی »قرارمون پارک شهر« بزودی در سینما 
»کلوب د اتوال« پاریس به نمایش درمی آید.

به گزارش رسیده، اولین ساخته سینمایی فلورا سام با 
داخل  در  هم اکنون  که  شهر«  پارک  »قرارمون  عنوان 
کشور در نوبت اکران به سر می برد، قرار است با حضور 
سازندگانش در تاریخ 22 ژوئیه )31 تیرماه( در سینما 

»کلوب د اتوال« پاریس به نمایش درآید.
از حضور در  فیلم پس  این  نمایش جهانی  این دومین 
محسوب  نو  دهلی  جاگران  جشنواره  مسابقه  بخش 

می شود.
»قرارمون پارک شهر« با مشخص شدن سرگروه بزودی 

در سینماهای داخل کشور نیز روی پرده خواهد رفت.
با نزدیک شدن به زمان اکران، سازندگان از اولین تیزر 
تیزر  این  ساخت  کرده اند.  رونمایی  فیلم  این  رسمی 

برعهده حسین حشمت نیا بوده است.
سام  زندگانی،  امین  خلیلی،  ماه چهره  فراهانی،  شقایق 
نوری، سیاوش طهمورث، امید روحانی، افسر اسدی، شیوا 
محمدرضا  و  محمدی  نرگس  کاویانی،  مریم  خسرومهر، 

شریفی نیا، و… بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
»قرارمون پارک شهر« با نام پیشین »نیمکت« مضمونی 
روایت  را  نویسنده ای  زندگی  داستان  و  دارد  اجتماعی 
می کند که در حین نوشتن آخرین رمان خود پرده از 

حقایق زندگی اش برداشته می شود… .

 »قرارمون اپرک هشر« 
در اپریس

سرطان و سبك زندگی مردم

کتابخانه ملی ، حافظ میراث مکتوب ایرانیان

تهیه کننده فیلم سینمایی »ماه گرفتگی« به کارگردانی مسعود 
اطیابی از انجام برخی تغییرات روی این فیلم برای اکران خبر 

داد.
هادی انباردار تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
زمان اکران فیلم سینمایی »ماه گرفتگی« به کارگردانی مسعود 
اطیابی گفت: طی صحبت هایی که با کارگردان و مسئوالن 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس داشتیم قرار شد این 

فیلم با تغییراتی اکران شود.
وی افزود: قرار است »ماه گرفتگی« برای بهتر شدن ریتم فیلم 
و سرعت گرفتن آن چند دقیقه ای کوتاه شود و جا به جایی 
هایی هم در این فیلم صورت می گیرد با این وجود این تغییرات 

چندان زیاد نخواهد بود.
انباردار عنوان کرد: بعد از نمایش این فیلم در سی و پنجمین 
جشنواره ملی فیلم فجر، کارگردان »ماه گرفتگی« به این جمع 
بندی رسید که باید تغییراتی روی آن انجام بدهد از همین رو 

برخی مسایل مدنظرش است که در پی انجام آنهاست.

 اکران »ماه گرفتیگ« 
در نیمه دوم سال

 

شاهین صادقیان نمایش »فصل شکار بادبادک ها« به نویسندگی 
جالل تهرانی را با بازی متین ستوده روی صحنه تئاتر می برد.

متین ستوده تنها بازیگر این نمایش است که به صورت مونولوگ 
آن را اجرا می کند. او از بازیگران تلویزیون و سینماست و بازی 

در این نمایش اولین تجربه اش در تئاتر است. 
»فصل شکار بادبادک ها« روایت زن عاشقی است که به دنبال 
هویت گمشده خود می گردد. این نمایش این اولین تجربه  
شاهین صادقیان در مقام کارگردانی است و او پیش تر در 
پاییزی« و »دو دلقک و  از جمله »سونات  نمایش  چندین 
است.  فعالیت کرده  تهرانی  به عنوان دستیار جالل  نصفی« 
صادقیان تجربه  بازی در نمایش »دور دنیا در هشتاد روز« 

به کارگردانی جالل تهرانی را نیز در کارنامه کاری خود دارد. 
این نمایش پیش تر به کارگردانی و نویسندگی جالل تهرانی در 
تابستان 94 با بازی بهنوش طباطبایی در سالن اصلی تئاتر شهر 
اجرا شده بود. »فصل شکار بادبادک ها« از 25 تیر تا 28 مرداد 

در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.

 روایت زین عاشق روی 
صحنه تئاتر

بیستمین  کرد:  اعالم  سینما  خانه  مدیرعامل 
جشن خانه سینما بدون برگزاری مراسمی ویژه 

و فقط با داوری فیلم ها برپا خواهد شد.
بیستمین جشن خانه سینما  نشست خبری 
با حضور علی نصیریان )رییس جشن(، تورج 
منصوری )دبیر هیات مدیره آکادمی (، مازیار 
میری )مدیر اجرایی جشن( صبح سه شنبه 19 
تیرماه در تاالر سیف اهلل داد خانه سینما برگزار 
منوچهر  دقایقی  نشست  این  ابتدای  در  شد. 
شاهسواری مدیر عامل خانه سینما تصمیمی 
را که به تایید هیات رییسه جشن رسیده بود، 
را اعالم کرد. او با اشاره به اینکه جشن امسال 
آخرین دوره از شیوه ای است که 20 سال است، 
برگزار می شود، گفت: بار اجرایی جشنواره امسال 
به عهده مازیار میری است و آنچه اعالم می کنم 
شاید با فضای کنونی جامعه به نوعی هم پیمانی 
تعرضات  گوناگون  زوایای  از  هرحال  به  است. 
اقتصادی و فرهنگی وارد می شود و ما باید سهم  

خود را ادا کنیم.
را  پرقصه ای  و  پرغصه  ایام  افزود:  شاهسواری 
می گذرانیم و به اتکای آن راز عمیق تاریخ ما که 
میهن دوستی را در خود دارد؛ امسال براساس 
سیاست چند سال خود که می گوید سینمای 
ایران قابل تفکیک نیست و رو به مردم ایران 

دارد، تصمیم گرفتیم جشن سینما را با داوری 
خوب به قوت اجرا کنیم اما از مراسم بزرگ  و 

هزینه اضافی خودداری می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: چنین تصمیمی  برای ما 
سخت بود چون قرار بود یک روز خوش داشته 
باشیم ولی این یک تصمیم جمعی بود. مجوز 
این کار باید از رییس جشن هم گرفته می شد 
و خوشحالم که از سوی آقای نصیریان تشویق 

هم شدیم.
وی ادامه داد: ما در برخی موارد چاره ای جز 
سکوت نداریم و نمی توانیم حیثیت همکاران 
خود را در ویترین رسانه ای بگذاریم ما می بایست 

کار کنیم چون فضای خانه سینما فضای کار 
نصیریان،  علی  حضور  با  نشست  است.سپس 
سن  روی  که  منصوری  تورج  و  میری  مازیار 

نشسته بودند، ادامه پیدا کرد.
 علی نصیریان بیان کرد: من با جشن خیلی 
موافقم چون این همه جشن و جشنواره برگزار 
می شود و بخشی از آن اگر برای کار فرهنگی و 
هنری باشد خوب است چون برای استعدادهای 
جوان و توسعه نیاز است که این کار انجام شود؛ 
با این حال دوستان تالش کردند این جشن 
شرایط  با  اعتباری  لحاظ  به  و  نشود  فراموش 

متفاوتی برگزار شود.

به  رییس جشن خانه سینما گفت:اگر کسی 
اسکار می رود باعث افتخار همه جامعه سینمایی 
است و من به آقای فرهادی هم گفته ام که 
من لذت می برم، شما جایزه می گیرید. این 
از جمله کارهایی است که ما 50 سال پیش 
انجام می دادیم و قبل از ما هم بوده همانطور 
که سینما با غفاری و گلستان شروع شده و با 

کیمیایی ها ادامه پیدا کرد. 
و  الفت  جنبه  بیشتر  گفت:  حال  عین  در  او 
دوستی را باید مدنظر بدانیم و از دشمنی ها 
و برخوردهای غیردوستانه پرهیز کنیم. مسائل 
اخالقی ما ضعیف شده است. این جشن ها برای 

همین دوستی ها و الفت هاست.
نصیریان از همکاران خود قدردانی کرد و گفت: 
من اینجا فقط به عنوان یک سمبل و نماد هستم 
و امیدوارم این برنامه با آبرو، اُنس و الفت برگزار 
تورج  این نشست،  از  شود.در بخشی دیگری 
منصوری درباره شیوه برگزاری جشن امسال با 
توجه به تصمیم جدید گفت: ما در سه سال 
گذشته هر سال به دلیلی سعی کردیم به شرایط 
برگزاری جشن همانند آنچه در اساسنامه آمده 
نزدیک شویم. در این بین، تامین هزینه همان 
شب خاص جشن که با اعالم جوایز نهایی همراه 

است، از دغدغه های مهم ما بود.

»جشن خانه سینما« امسال مراسم ویژه ندارد 

اهدای اثر منیر فرمانفرمائیان در حمایت 
از کودکان مبتال به سرطان محک

 منیر شاهرودی فرمانفرمایان یکی از آثار خود را به 
مؤسسه خیریه محک اهدا خواهد کرد.

روز  عمومی محک،  روابط  از،  زمان  پیام  گزارش  به 
جمعه 22 تیر ماه رونمایی این اثر در ساختمان طرح 
کودکان  سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان  توسعه 
اثر  از  رونمایی  مراسم  در  خواهد  شد.  انجام  محک 
این هنرمند بین المللی ایران، هنرمندان، فعاالن حوزه 
مردم نهاد  سازمان های  نیکوکاران،  سرطان،  درمان 
و اعضای هیأت أمنا و مدیره مؤسسه خیریه محک 

حضور خواهند داشت.
محک به عنوان یک سازمان مردم نهاد در طول 27 
سال حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان در 
سراسر ایران همواره از ظرفیت جامعه هنری بهره مند 
بوده است. برپایی این مراسم نیز با هدف تجلیل از 
شاهرودی  منیر  چون  هنرمندانی  ارزشمند  هنر 
فعالیت  بر  فرمانفرمائیان صورت می گیرد که عالوه 
حرفه ای خود با نگاهی انسان دوستانه، جان مایه هنری 
خود را صرف کاهش دغدغه های اجتماعی می کنند. 
که  است  ایرانی  هنرمند  نخستین  فرمانفرمائیان، 
آثارش در یک نمایشگاه انفرادی در موزه گوگنهایم 
نیویورک به نمایش درآمده و تاکنون به طور گسترده  
در کشورهای خاورمیانه ، آمریکا و اروپا در معرض دید 
هنردوستان قرار گرفته است. همچنین سال گذشته 
در باغ  موزه نگارستان، تاالری دائمی به نمایش آثار این 

هنرمند حوزه تجسمی اختصاص یافت.

خبر

در  اکران  با  زنبورک«  و  مورچه ای  »مرد 
سینماهای آمریکا در راس باکس آفیس قرار 

گرفت.
پیتون  ورایتی، ساخته جدید  از  گزارش   به 
رید با عنوان »مرد مورچه ای و زنبورک« که 
ادامه ای بر فیلم اصلی آن است، با افتتاحیه 
76 میلیون دالری با نمایش در 4206 سالن 
سینما، باکس آفیس آمریکا را در اختیار گرفت.

»مرد  اصلی  فیلم  بر  ادامه ای  فیلم  این 
مورچه ای« است که سال 2015 فروشی 57 

میلیون دالری را تجربه کرد.
محصول جدید مارول بر مبنای فیلمنامه تیم 
نویسندگی کریس مک کنا، پل راد، اریک سامرز 

و گابریل فراری و با اقتباس از »زنبورک« از 
کتاب های استن لی به سینما راه پیدا کرده 
است. بازیگران فیلم شامل پل راد، اوانجلین 
لیلی، مایکل پنیا، والتون گوگینس، بابی کاناوله، 
جودی گریر، میشل فایفر، رندل پارک و مایکل 

داگالس هستند.
و  است  ابرقهرمانی  سبک  در  که  فیلم 
یا  لنگ  اسکات  را  آن  اصلی  شخصیت های 
مرد مورچه ای و هوپ پیم یا زنبورک تشکیل 
سینمایی  دنیای  فیلم  بیستمین  می دهند، 
باید  بازار بین المللی  با محاسبه  مارول است. 
گفت »مرد مورچه ای و زنبورک« 161 میلیون 

دالر در بازار جهانی فروخته است.

کمپانی مارول با تولید این 20 فیلم تاکنون 17 
میلیارد دالر در بازار جهانی فروش کرده است 
و همه این فیلم ها در افتتاحیه خود در راس 

باکس آفیس جای گرفته اند.
فیلم جدید کمپانی مارول که با سرمایه 162 
راتن  سایت  در  شده  تولید  دالری  میلیون 
تومیتوز امتیاز 86 درصد را کسب کرده که 

می تواند نشانه اقبال منتقدها از آن باشد.
کمپانی مارول در سال 2018 باکس آفیس 
موفقی را ثبت کرده و تاکنون با »انتقام جویان: 
جنگ بی نهایت« بیش از 2 میلیارد دالر و با 
»پلنگ سیاه« بیش از 1.3 میلیارد دالر در بازار 

جهانی فروش کرده است.

 »مرد مورچه ای
 و زنبورک« وارد باکس 

آفیس شد


