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وزیر اطالعات: داعش دیگر در نقطه ای حاکمیت ندارد

دستگیری تیم تروریستی داعشی 
در جنوب غرب کشور
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مشکل  بدون  یم  تحر دوران  در  مردم  غذای 
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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

الزام استفاده از کارت سوخت 

شخصی مانع تخلف در جایگاه ها

سه تصمیم کلیدی برای تسریع 

در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری

اروپا از شرکت های خود 

در ایران حمایت می کند
به گزارش زمان ، الزامی شدن استفاده از کارت های سوخت شخصی 
به همراه راه اندازی نسل جدید کارت خوان ها، افزون بر آنکه مدیریت 
دقیق مصرف سوخت در کشور را به همراه دارد، درصد تخلف در 

جایگاه های عرضه سوخت را به صفر می رساند.

به گزارش زمان ،جلسه پیگیری روند اجرای برنامه ملی بازآفرینی 
شهری امید )نوسازی بافت های فرسوده(، به ریاست حجت االسالم 
حسن روحانی رئیس جمهور برگزارو تصمیمات مهمی در جهت تسریع 

و توسعه طرح از جمله در ارتباط با تسهیالت بانکی اتخاذ شد.

به گزارش زمان ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سیاست 
های تکجانبه آمریکا در پرونده های بین المللی همچون توافق هسته 
ای با تهران انتقاد کرد و گفت: اتحادیه اروپا قصد دارد از طریق قانونی 

از فعالیت شرکت های خود در ایران حمایت کند. 672
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سرمقاله
مدیر مطیع، بازمانده

 نظام ارباب رعیتی   

نگاه روز
یارانه های نقدی هم شکاف 

هزینه و درآمد را پر نکرد

آغاز عملیات ۱+۴ درحوزه 
روابط بانکی و فروش نفت

حضرت علی )ع( در فرمان 
می  اشتر  مالک  به  خود 
به  در  مالک،  »ای  فرماید: 
کارگیری کارگزارنی که باید 
زیر نظر تو کارکنند، هیچ 
گونه واسطه و شفاعتی را 

نپذیر، مگر شفاعت شایستگی و امانت را.... افراد 
امین، مجرب، خردمند و دوراندیش را به عنوان 
مدیران خود برگزین ... بخیل، چاپلوس، ترسو و 
حریص را به مشاورت بر مگزین«    با وجود چنین 
آموزه هایی، چرا بسیاری از مدیران ایرانی، افراد 
مطیع، ضعیف و یا متملق را برمی گزینند؟  شیوه 
های تربیتی ایرانی، از تربیت درون خانواده گرفته 
تا شیوه های آموزشی در نهادهای آموزشی از دوره 
ابتدایی تا عالی و شیوه های مدیریت در سازمان 
های بخش های دولتی و خصوصی، تقریبا همواره 

با نوآوری، انتقاد و آفرینندگی مبارزه می کنند...

3

2 نسیم کیا دلیری

7باران زرین قلم
افزایش قیمت کاالهای وارداتی 

حداکثر تا ۱7 درصد

نوبخت تشریح کرد:

۱۴ برنامه دولت برای یک میلیون فرصت شغلی

رسیدگی به شکایات گرانی در ۳۰ تا ۴۵ دقیقه 
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مدیر مطیع، بازمانده نظام ارباب رعیتی   
نسیم کیادلیری
حضرت علی )ع( در فرمان خود به مالک اشتر می فرماید: »ای مالک، در به کارگیری 
کارگزارنی که باید زیر نظر تو کارکنند، هیچ گونه واسطه و شفاعتی را نپذیر، مگر 
شفاعت شایستگی و امانت را.... افراد امین، مجرب، خردمند و دوراندیش را به عنوان 
مدیران خود برگزین ... بخیل، چاپلوس، ترسو و حریص را به مشاورت بر مگزین«    
با وجود چنین آموزه هایی، چرا بسیاری از مدیران ایرانی، افراد مطیع، ضعیف و یا 
متملق را برمی گزینند؟  شیوه های تربیتی ایرانی، از تربیت درون خانواده گرفته تا شیوه 
های آموزشی در نهادهای آموزشی از دوره ابتدایی تا عالی و شیوه های مدیریت 
در سازمان های بخش های دولتی و خصوصی، تقریبا همواره با نوآوری، انتقاد و 
آفرینندگی مبارزه می کنند و همه جا مطیع بودن را از افراد می خواهند. به بیان دیگر به 
نظر می رسد، روح ارباب رعیتی با وجود نابودی این نظام اقتصادی، هنوز در فرهنگ 
ما پرنفوذ و قدرتمند به حیات خود ادامه می دهد. از همین رو، بسیاری از مدیران در 
برابر مافوق های خود، نقش رعیت را ایفا می کنند و در مواجهه با افراد زیر دست، 
نقش ارباب را. این رفتار چنان در جامعه ایرانی رواج دارد که به نظر می رسد حتی 
اگر مدیری با آگاهی از این دام، نخواهد نقش ارباب را بازی کند، ناگزیر باید ایفاگر 

نقش رعیت شود!  
در نتیجه ی وجود چنین فرهنگی، افراد مطیع، ضعیف، ناکارآمد و متملق به عنوان 
مدیر برگزیده می شوند و افراد توانمند و شایسته که قادر به رفع نقاط ضعف مدیر و 
تعالی سازمان هستند، به حاشیه رانده می شوند. ناگفته پیداست که در چنین فضایی 
تخصص، تجربه و پشتکار، محلی از اعراب ندارند.اما در کشورهای توسعه یافته 
انتخاب مدیران با نگاه متفاوتی انجام می شود، چراکه معتقدند اگر کسی که در راس 
یک تیم است برای رسیدن به هدف تیم، شاخص ترین فرد باشد، بدون شک تیم 
او دارای نقاط ضعف بسیار خواهد بود. آنان به درستی آگاهند که مدیر ارشد یک 
سازمان، نمی تواند در همه زمینه های مورد نیاز آن سازمان، دارای تخصص باشد، در 
نتیجه مهم ترین توانایی او این است که متخصصان برجسته سازمان خود را مدیریت 
کرده و از تخصص و مهارت آنها به خوبی بهره مند شود.اما در نظام ارباب رعیتی ما، 
تحقق اهداف مدیر بر تحقق اهداف کاری اولویت دارد و ناگفته پیداست که یک مدیر 
مطیع و ضعیف برای حفظ منافع شخصی مدیر ارشد سازمان، به مراتب مفیدتر از 
یک مدیر توانمند و مستقل است. این نکته هم از نظر دور نماند که گاهی این مدیران 
برای جلب نظر مخالفان و منتقدان خود، اقدام به انتخاب برخی از مدیران و مشاوران 
از جبهه مخالف می کنند که البته بازهم قرعه به نام افراد ضعیف و ناالیق می افتد، 
تا هم دهان مخالفان و منتقدان بسته بماند و هم خطر از دست دادن صندلی ریاست 
خود را به حداقل برسانند. از سوی دیگر، درصورت لزوم به راحتی می توانند به 
مخالفان و موافقان نشان دهند که این مدیران، شایسته مسئولیت نبوده و به راحتی عزل 
شان می کنند. ساختار طبقاتی سازمان های ایران، عامل دیگری است که به انتخاب 
مدیراِن مطیع منجر می شود. دست یابی به پست های کلیدی و دست مزدهای 
کالن، نه شرایط مشخص و مدونی دارد و نه بر اساس سلسله مراتب قابل دستیابی 
است. در عوض، افراد با پارتی بازی یا زیرآب زنی خود را به مناصب دلخواهشان 
می رسانند. و از آنجا که افراد الیق و کاردان، حاضر به چنین اقدامات غیر انسانی 
و غیر اخالقی نیستند، شرایط برای رشد افراد حیله گر و متملق مساعدتر میشود. با 
وجود چنین روندی، مدیران ارشد نیز به انتخاب افراد ضعیف گرایش بیشتری پیدا 
می کنند تا موقعیت و جایگاه خود را به مخاطره نیاندازند. یعنی برای اینکه معاونان، 
مدیران و مشاوران، رقیب مدیران ارشد نشوند، از افراد ضعیف انتخاب می شوند.
مدیران میانی نیز که تمایلی ندارند کسی از ناکارآمدی و ناتوانی آنها مطلع شود، افراد 
ضعیفتر از خود را برمی گزینند و به این ترتیب چرخه معیوب ناکارآمدی و ضعف 
ادامه می یابد. به بیان دیگر، مدیری که به سبب شایستگی به مقام خود دست نیافته 
باشد، حاضر به انتخاب مدیران الیق و باکفایت نیست و از سوی دیگر خود او نیز 
بله قربان گو و مجری اوامر مدیران باالتر از خود بوده است. این حقیقت را نیز 
نباید از نظر دور نگه داشت که هیچ مدیری نیز به دلیل انتصاب مدیران ناالیق مورد 
بازخواست قرار نمی گیرد در نتیجه بدون هیچ هزینه ای، انتخاب افراد ناکارآمد ادامه 
می یابد. در سال های اخیر در میان این مدیران، شاهد مواردی از فساد نیز بوده ایم؛ 
افرادی که به دلیل به جیب زدن ثروتی که متعلق به همه مردم این سرزمین است، از 
سوی کشورهای توسعه یافته به عنوان بخش خصوصی موفق به گرمی پذیرفته می 
شوند. حال آنکه مدیران کشورهای توسعه یافته با چنین جرایمی در کشورهای خود 
با مجازات های بسیار سنگینی روبه رو می شوند.در چنین شرایطی که کشورهای 
پیشرفته برای مدیران فاسد فرش قرمز گسترده اند، انتخاب مدیران در کشور در 
حال توسعه ما، موضوع حساس تری شده است. توسعه، نیازمند مدیرانی توانمند، 
مسئولیت پذیر، و فسادناپذیر است. و انتخاب چنین مدیرانی میسر نمی شود مگر 
اینکه ضمن تعیین معیارهای درست و به کارگیری آنها در گزینش مدیران، بر فعالیت 
مدیران نظارت داشته باشیم و از مجازات و برکناری مدیران ناکارآمد و فاسد ابا نکنیم.
n.kiadeliri@gmail.com

شناسایی نخبگان مهارتی و معرفی آن ها 
به بنگاه های اقتصادی

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده سازی طرحی برای اتصال 
بنگاه ها و کاریابی ها به موسسات آموزش فنی و حرفه ای به منظور ارائه ی 

آموزش های متناسب با بازار کار به جوانان جویای کار خبر داد.
اهمیت  بر  تاکید  با  پاک سرشت  سلیمان  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برگزاری مسابقات مهارت ترویج گفتمان مهارت، افزایش مهارتی نیروهای 
کار، آشنایی مربیان با استانداردهای آموزش مهارت جهانی، ایجاد ارتباط میان 
مراکز آموزش مهارت با صنعت و بنگاه های اقتصادی، معرفی مهارت آموزان و 
فراهم کردن بستر ورود آن ها به بازار کار را از مهم ترین اهداف برگزاری این 
رویداد ملی عنوان کرد.وی ادامه داد: مسابقات ملی مهارت فرصت مناسبی 
برای شناسایی نخبگان مهارتی و اتصال آن ها به صنایع و بازار کار است.وی 
درباره دستاوردهای برگزاری این مسابقات و تاثیر آن بر اشتغال جویندگان 
کار، اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این مسابقات ایجاد انگیزه در افراد ماهر 
است و تالش می کنیم افراد دارای توان مهارتی، به ویژه نخبگان مهارتی را 
شناسایی و بسترهای ورود آن ها به بازار کار را فراهم کنیم.پاک سرشت تصریح 
به خلق  کارآفرینان موفقی هستند که  برگزیده سال های گذشته،  افراد  کرد: 
فرصت های کسب وکار همت گمارده و از تجارب مهارتی خود برای ورود 
به فضای کسب وکار بهره گرفته اند.وی در عین حال از تدوین و آماده سازی 
طرحی برای اتصال صنایع بنگاه ها و کاریابی ها به موسسات آموزش فنی و 
حرفه ای خبر داد و گفت که براساس آن به متقاضیان اشتغال و جوانان جویای 

کار آموزش های متناسب با نیاز بازار کار ارائه می شود.

پوتین: موضع روسیه در قبال برنامه هسته ای 
ایران تغییر نکرده است

رییس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه موضع مسکو در قبال برجام تغییر نکرده 
است، گفت: نابودی توافق هسته ای تاسف بار خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه پس از دیدار 
با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در گفت وگو با شبکه یک تلویزیون روسیه 
درباره دیدارش با ترامپ، گفت: گفت وگوهای ما سازنده تر از آن چیزی بود که 
انتظار داشتم. این گفت وگو بسیار دوستانه بود اما او )ترامپ( در خصوص برخی 
مسائل شامل توافق هسته ای با ایران دیدگاه های خود را دارد.پوتین همچنین گفت 
که اقدامات آمریکا در خصوص توافق هسته ای با ایران نباید منجر به نابودی 

این توافق شود.
وی تصریح کرد: آمریکا مایل است توجه ایران را به سیاست قاطعانه اش یعنی 
برنامه موشکی این کشور جلب کند اما از نظر من این مساله نباید به نابودی برجام 
منجر شود، اگر برجام از بین برود بسیار تاسف بار خواهد بود.رییس جمهور روسیه 
افزود: موضع مسکو در قبال برنامه هسته ای ایران تغییر نکرده است و ما بر این 
باوریم که برجام ابزاری است که عدم اشاعه تسلیحات هسته ای را در جهان و به 
ویژه در منطقه تضمین می کند.پوتین در ادامه گفت: ایران یکی از کشورهایی است 
که آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشترین نظارت را بر آن دارد و اگر این توافق 

نابود شود باعث تاسف است.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره سوریه نیز گفت: همانطور که در 
کنفرانس خبری مشترک گفتم ما در برخی مسائل به راه حل هایی در سوریه و به 
ویژه منطقه کاهش تنش در بلندی های جوالن دست یافتیم. ما پیش از این درباره 

این موضوع با شرکای ایرانی مان گفت وگو کرده  بودیم.

کمالوندی: دسترسی های آژانس 
محرمانه است

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: براساس فتوای 
رهبری و نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی 

برنامه غنی سازی ایران صلح آمیز و شفاف است.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهروز کمالوندی 
دیروزدر جمع خبرنگاران خارجی و داخلی به تشریح 
و بیــان خالصه ای از روند فعالیت های هســته ای 
کشورمان و آخرین اقدامات سازمان انرژی اتمی بعد از 
خروج تامپ از برجام پرداخت.وی گفت: خروج آمریکا 
از برجام موجب تاسف عمیق بسیاری از کشورهای دنیا 
و جامعه بین الملل شد.این مقام سازمان انرژی اتمی با 
اشاره به تصمیم ایران برای بررسی ماندن یادمان نرفته 
در برجام و مذاکرات با ۱+۴ گفت: بسته ای دریافت 
شده و در سطوح مختلف در حال بررسی است. این 
بسته عناصری از خواســته های ایران را مدنظر قرار 
داده اما هنوز به بررسی بیشتر نیاز دارد. در عین حال 
مذاکرات در این باره تخت نظارت مراجع و مقامات 
ارشد کشور ادامه دارد.کمالوندی در ادامه گفت: بدون 
برجام روند فعالیت و گســتره آن افزایش می یابد و 
سناریوهایی مختلف در این باره وجود دارد و برخی 
اقدامات طبق فرمایش رهبری انجام شــده و سالن 
سانتریفیوژها را که از قبل آماده بود راه اندازی کردیم، 
همچنین ظرفیت برق را افزایش دادیم و اقدامات دیگر 
که در چارچوب برجام انجام شد.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی درباره برخی ادعاها از سوی اساتید یک 
دانشگاه کشور مبنی بر بازرسی آژانس از این دانشگاه 
بدون تایید یا تکذیب این بازرسی گفت: ما در مورد 
دسترسی هایی که در داخل سایت های هسته ای مان 
به آژانس می دهیم هم اطالعاتی نمی دهیم و از آژانس 
هم خواستیم اطالعاتی ارایه ندهد و این سیاست کلی 
ماست. به عالوه دسترسی های تکمیلی طبق پادمان 
و پروتکل الحاقی محرمانه است؛ به همین دلیل عالقه 
نداریم بگوییم از کجا و به چه دلیل بازرسی شده است.

سیاست شکست خورده آمریکا در 
بازی با کارت سوخته گروهک  منافقین 

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در دیدار 
با سفیر هلند در تهران خواستار توقف فعالیت گروهک 
منافقین حاضر در این کشور شد.به گزارش زمان به 
نقل ازخانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه 
رئیس مجلس در امور بین الملل  دیروز  با ســوزان 
ترستال سفیر فعلی هلند در ایران دیدار و گفت و گو 
کرد.امیرعبداللهیان ضمن قدردانی از فعالیتهای مثبت 
سفیر هلند در دوران ماموریت در جمهوری اسالمی 
ایران گفت: توانایی دو کشــور در حوزه های مختلف 
دارای ظرفیت باالیی اســت و اطمینان داریم با توجه 
به سابقه ۴۰۰ ســاله روابط، شاهد توسعه و تحکیم 
هر چه بیشتر تعامالت فی مابین باشیم.مدیرکل امور 
بین الملل با توجه به سیاست شکست خورده آمریکا 
در بازی با کارت گروهک سوخته منافقین برای اعمال 
فشار به جمهوری اسالمی ایران توسط آمریکا خواستار 
توقف فعالیت های این گروهک در کشور هلند شد.وی 
در پایان ضمن تشکر مجدد از اقدامات سفیر هلند در 
تهران برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

تعهد وزارت تعاون و سازمان 
تامین اجتماعی به ساخت مسکن 

حمایتی برای کارگران

 نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس از »قرار و 
تعهــدی« خبر داد که بر آن اســاس وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و ســازمان تامین اجتماعی در 
پروژه ای مشترک موظف به ساخت مسکن حمایتی 
و اجتماعی برای کارگران و اقشار مستضعف شده اند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیداحسن علوی با 
بیان این مطلب اظهار داشت: چالش اصلی در بخش 
مسکن ۵۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن هستند که حتی 
تمکن مالی کافی برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری 
را هم ندارند و این خانوارها جزو دهکهای محروم و  
آسیب پذیری هستند که در تالطم های نابسامانی های 
بازار مسکن و اجاره بها با خطر بی خانمان شدن روبرو 
هستند.وی از دولت و وزارت راه و شهرسازی خواست 
تا وارد کارزار مســکن شــوند و برای جمعیت انبوه 
فاقد مسکن، خانه بسازند.به عقیده وی در مجلس 
تقاضا برای آپارتمان های کوچکتر از ۶۰ متر افزایش 
و برای آپارتمان های ۱۰۰ متر به باال کمتر شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تقاضای زیاد 
برای واحدهای مســکونی کوچک مقیاس را دلیلی 
قانع کننده برای تمرکز سیاستهای اقتصادی دولت 
برای رونق ساخت و ساز آپارتمان های کوچک سایز 
دانست و افزود: گرانی مسکن به ویژه از اردیبهشت 
ماه ســالجاری توان مالی اقشــار متوسط و ضعیف 
جامعه را به حدی کاهش داده که شاید با وام مسکن 
۸۰ میلیون تومانی و فروش همه دارایی های شــان 
به ســختی بتوانند آپارتمان هایی در متراژ ۴۰ متر 
خریداری کنند.علوی ادامــه داد: اگر دولت، وزارت 
راه و شهرسازی و نظام بانکی بپذیرند که یارانه سود 
تسهیالت بانکی متقاضیان آپارتمان های کمتر از ۶۰ 
متر را تامین کنند یقینا قدرت خرید درصد بیشتری 
از اقشــار ضعیف و متوسط جامعه به ویژه زوج های 
جوان برای خرید یک آپارتمان ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ متری 

بیشتر می شود.

اخبار

سرمقاله

در انتظار فرج باشيد و از رحمت 
خدا نوميد نشويد

کالمامیر

سخنگوی دولت گفت: مقرر شد برای ایجاد حدود 
۱ میلیون و ٣٣ هزار فرصت شغلی از طریق اجرای 
۱۴ برنامه، حدود ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

سرمایه گذاری شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت 
با  خبری  نشست  در  دیروز  دولت  سخنگوی 
خبرنگاران اظهار داشت: در آخرین جلسه هیات 
های  نامه  آیین  خصوص  در  مصوبه  دو  وزیران 
اجرایی تبصره ۵ و ۱۸ داشتیم که اهمیت آن در 
اقتصاد ملی زیاد است. در تبصره ۵ اجازه داده شد 
اشخاص  بدهی  از  تومان  میلیارد  هزار  که ۱۰۰ 
حقیقی و حقوقی به بانک ها که از دولت طلب 
دارند، توسط دولت تسویه شود.وی افزود: این آیین 
نامه روز یکشنبه تصویب شد و از این تاریخ افرادی 
که از دولت طلبکار و به بانک ها بدهکار هستند می 
توانند اسناد تسویه از دولت دریافت کنند و بانک ها 
همین اسناد را که به بانک مرکزی بدهکار هستند 
را تحویل بانک مرکزی دهند که در نتیجه دولت 
داد:  ادامه  بانک مرکزی می شود.نوبخت  بدهکار 
حسن این کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه 
های اقتصادی برداشته شود و دیگر اینکه صورت 
وضعیت مالی بانک ها نیز مشخص خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به جلسه شورای عالی پول 
و اعتبار در هفته گذشته تصریح کرد: در این جلسه 
ترازنامه بانک مرکزی گزارش شد. در این ترازنامه 
مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی که 
چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است به ۸ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تقلیل یافته و از این میزان ۵۸۰۰ 
سازمان  بدهی  به  مربوط  آن  تومان  میلیارد 
هدفمندی یارانه ها در سال ۸٩ یا ٩۰ برای پرداخت 
یارانه ها است.نوبخت ادامه داد: تصویب آیین نامه 
اجرایی تبصره ۱۸، دیگر اقدام جلسه هیات دولت 
بود که در آن مقرر شد برای ایجاد حدود ۱ میلیون 
و ٣٣ هزار فرصت شغلی از طریق اجرای ۱۴ برنامه، 
حدود ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شود. آنچه این مبلغ را تشکیل می دهد ردیفی 
هزار  آن ٣  مبلغ  تبصره ۱۸  در  که  است  خاص 
میلیارد تومان و مبلغی از دیگر تبصره این ماده است 
و ۱٢ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات 
عمرانی برداشت می کنیم تا منابع اشتغال را فراهم 
کنیم. ۱۵ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه بانکی 
تقبل  بانکی  نظام  نیز  تومان  میلیارد  هزار  و ٣۰ 
خواهد کرد.سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از 
بزرگترین بخش ها برای تولید اشتغال که ربطی به 
تحریم و ترامپ و ارز ندارد، بخش مسکن است که 
کند،  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   ٣۰۰ تواند  می 
جمهور  رئیس  دفتر  در  اکنون  هم  کرد:  تصریح 
حضور  با  فرسوده  های  بافت  نوسازی  جلسه 
حال  در  بزرگ  شهرهای  شهرداران  و  استانداران 
برگزاری است که قرار است در خصوص این حوزه 

اشتغال زا بحث و تصمیم گیری شود. قرار شد ٢۰۰ 
در  بویژه  مسکن  فرسوده  بافت  در  مسکن  هزار 
شهرهای بزرگ نوسازی کنیم.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با بیان جزئیاتی از وضعیت خزانه، اظهار 
داشت: تا ۱۴ تیرماه کل منابع بالغ بر ۸٢ هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ سال 
قبل یعنی ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، ۶۱ درصد 
افزایش یافته است. از این مبلغ ۶۸ درصد از افزایش 
اعتبارات  گفت:  بود.نوبخت  نفت  عهده  بر  منابع 
هزینه ای ۶ درصد نسبت به پارسال افزایش داشت. 
٢٣ هزار و ٢۶۰ میلیارد تومان پرداخت عمرانی 
داشتیم که سال گذشته در زمان مشابه ۱۰۴۴ 
میلیارد تومان بوده است.وی ادامه داد: برای حوادث 
غیرمترقبه سال گذشته ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان پرداخت شد، اما امسال ۸٣۱ میلیارد تومان 
پرداخت کرده ایم. پارسال ۱۵ هزار میلیارد تومان از 
امروز  به  تا  که  حالی  در  کردیم  استفاده  تنخواه 
کردیم.سخنگوی  استفاده  تومان  میلیارد   ٢۸۰۰
انعکاس  لزوم  پیرامون  به سوالی  پاسخ  در  دولت 
خدمات دولت، گفت: اخبار منفی و مایوس کننده 
اقتصادی همه اقتصاد ما نیست. این اخبار باعث می 
شود تا رئیس جمهور کشوری به دروغ بگوید اقتصاد 
های  پروژه  دولت  است.  فروپاشی  حال  در  ایران 
خوبی در دست اجرا دارد؛  مانند شبکه ریلی که راه 
آهن مراغه ظرف ماه آینده افتتاح خواهد شد.نوبخت 
گفت: کار منتقدان این است که ما را نقد کنند و 
انتظار  نیز  رفقایمان  از  اما  نداریم  تمجید  انتظار 
حمایت و روحیه دادن داریم.وی در پاسخ به سوالی 
پیرامون اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص 
یکی از دالالن بازار سکه و ارز، گفت: اینکه بانک 
مرکزی برای کنترل بازار مداخالتی داشته، تردیدی 
نیست اما در این مورد خاص صورت شفافی برای 
بنده وجود ندارد.رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
پاسخ به سوالی پیرامون بازداشت برخی از مدیران 
وزارت صنعت، گفت: متاسفانه چنین خبری درست 
است و عده ای که در موضوع واردات خودرو نقش 
آفرینی کرده اند بازداشت شده اند و رئیس جمهور 
نیز از قوه قضائیه خواسته اند که با قاطعیت و نهایت 
به  پاسخ  در  کنند.نوبخت  برخورد  گیری  سخت 
سوالی پیرامون اقدامات دولت برای ایجاد فضای باز 
سیاسی، اظهار داشت: نگاه دولت به مباحث سیاسی 
و اجتماعی در چارچوب منشور حقوق شهروندی 
در  اجتماعی  تامین حقوق  است.  منعکس کرده 
برخی موارد نیازمند قانون و برخی موارد اصالح 
قانون است. جلسه سران سه قوه در راستای این 
است که اگر نیاز به قانون و یا ایمن سازی اجرای آن 
داریم، انجام شود.نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون 
نقش داشتن در تغییر اسحاق جهانگیری گفت: 
سوالی  به  پاسخ  در  است.وی  دروغ  این ها  همه 
پیرامون ایجاد ستاد اطالع رسانی تحریم ها، اظهار 

داشت: ما باید برای شرایط جدید نهادسازی کنیم. 
ذیل تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مقرر شد ستادی را برای اطالع رسانی فعال کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون بسته 
پیشنهادی رئیس جمهور به کشورها و فروش نفت، 
تصریح کرد: نفت یکی از موضوعاتی است که ما از 
بانکی،  نظام  داریم.  انتظار  برجام  های  طرف 
پتروشیمی، کشتیرانی و ... دیگر مواردی است که 
مطرح می شود. اینکه صادرات نفت صفر شود حرف 
پوچ و بیهوده ای است که جواب آن داده شد، ما 
دنبال این هستیم که بجز سهمیه اوپک محدودیت 
دیگری نداشته باشیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در پاسخ به سوالی پیرامون مطالبات گندم کاران، 
گفت: تالش می کنیم تا آبان ماه بقیه مطالبات 
ناشی از خرید تضمینی گندم را پرداخت کنیم.

شهر  زدگان  زلزله  وضعیت  خصوص  در  نوبخت 
سرپل ذهاب، اظهار داشت: دولت تعهداتش در قبال 
زلزله زدگان را انجام می دهد، شما خودتان ببینید 
به تعهدات عمل شده یا خیر. هرکس باید خودش 
خانه بسازد و دولت به آنها کمک می کند. دولت 
فرمول مشخصی برای کمک به زلزله زدگان دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون حضور 
وزرا و رئیس جمهور در بین مردم، گفت: هم وزرا و 
هم خود رئیس جمهور بین مردم حضور می یابند. 
اگر وزیری به استانی سفر می کند، به نمایندگی از 
طرف دولت است و توصیه اخیر رهبر معظم انقالب 
نیز نافع است.وی افزود: در سفرهای استانی رئیس 
جمهور به ٣۱ استان، ۱٢۰۰ پروژه را دستور دادند 
که ٢۴ هزار میلیارد تا آغاز دولت دوازدهم پرداخت 
شود که تا ٣۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون سفر علی اکبر 
والیتی به روسیه، اظهار داشت: در این سفر همه 
توافقاتی که وجود داشت، روسیه بر آنها باقی بود و 
نه تنها انگیزه اش تقلیل پیدا نکرده بود بلکه انگیزه 
مضاعفی داشتند و آمادگی سرمایه گذاری عظیمی 
در طرح های زیربنایی ما دارند.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در خصوص اظهارات اخیر احمد توکلی 
مبنی بر نرخ ارز ٣۵۰۰ تومان و اصالح نظام کوپنی، 
تصریح کرد: این اعداد و ارقام همگی مبانی نظری 
دارد و بر پایه تئوری اقتصادی نسبت به متغیرها 
است. تئوری ما مکتب اقتصادی دولت-بازار است و 
برای ارز هم سیاستمان شناور و مدیریت شده است 
کما اینکه نرخ های غیررسمی فعلی نیز مکانیزمی 
برای قیمت یابی است.وی افزود: در هر شرایطی 
قیمتی  با  ندارد  امکان  را  مردم  اساسی  کاالهای 
بیشتر از ۴٢۰۰ یا ۴٣۰۰ وارد کنیم. رئیس جمهور 
هم اعالم کردند که همه کاالهایی که با ارز دولتی 
وارد می شود اعالم شوند.نوبخت ادامه داد: برای ما 
قابل تحمل نیست زمانی که بیش از ۱۱ میلیارد 
دالر ارز دولتی داده ایم، مردم سختی بکشند و از 

دستگاه های نظارتی می خواهیم برخورد جدی 
داشته باشند.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی 
پیرامون اظهارات خطیب جمعه تهران در خصوص 
استقالل بانک مرکزی، اظهار داشت: طبعا هرچه 
مداخالت دولت در بانک مرکزی کمتر باشد می 
تواند مستقل تر عمل کند. منتهی شرایطی وجود 
دارد که در همان خطبه های نماز جمعه حرف 
دیگری در خصوص موسسات مالی می زنند و بانک 
مرکزی مجبور می شود که ٢٣ هزار میلیارد و یا تا 
٣۵ هزار میلیارد تومان پول پرفشار برای تسویه 
طلب ها تزریق کند.وی افزود: این نقدینگی است 
که اثرش در پایه پولی و ضریب فشار باقی می ماند. 
بانک مرکزی اگر مستقل شود، باید لیبرالی عمل 
کند.سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری 
پیرامون سرانجام نرخ بنزین و نان، گفت: بازگشت 
کارت های سوخت به جایگاه ها برای کنترل مصرف 
است و نظام کنترلی ما را قوی می کند، اما لزوما 
را  بندی  بنزین و سهمیه  معنای دونرخی شدن 
یارانه سنگینی  نان  برای  داد:  ادامه  ندارد.نوبخت 
پرداخت می کنیم. ما باید با تسهیالت و امتیازاتی 
ارائه می دهیم که به آنها کمک شود. دولت تحت 
فشار است اما دلش می خواهد به آنها کمک کند اما 
بدلیل کمبود منابع نمی تواند خیلی از کارها را انجام 
دهد.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون 
ایراد شورای نگهبان به لوایح چهارگانه، خاطرنشان 
کرد: دولت به دنبال تصویب لوایح چهارگانه است و 
تاکید می کند که این لوایح باید در چارچوب قانون 
تالش  تمام  افزود:  برسد.وی  تصویب  به  اساسی 
ترامپ این است که کشورها را با خود علیه ما همراه 
کند اما ناموفق است. نگاه دولت بر این است که اگر 
شورای نگهبان نظری دارد، مجلس آن را برطرف 
کند چراکه دولت به تصویب این لوایح نیاز دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی 
از  درخواستی  رئیس جمهور  آیا  اینکه  بر  مبنی 
کابینه  در  تغییر  برای  اقدام  درخصوص  مجلس 
داشته است؟ اظهار داشت: خیر. نوبخت در پاسخ به 
دانشجویان  از  برخی  احکام  پیرامون  سوالی 
دستگیرشده در حوادث دی ماه و نامه اساتید به 
رئیس جمهور و اینکه گفته شده مرجع بازداشت 
وزارت اطالعات است، تصریح کرد: از آقای دکتر 
علوی خواهش می کنم در این باره پاسخگو باشند تا 
مثل آن موردی که گفتند افراد جاسوس هستند و 
نیستند، نشوند.سخنگوی دولت درخصوص تغییر 
ساعت کار ادارات و دستگاه ها در تیرماه و احتمال 
ادامه داشتن این روند، گفت: قطعا بلند نیست و قرار 
است در تیر و مرداد اجرایی شود و با کاهش دما 
ساعات کار به روال سابق برمی گردد.نوبخت در پایان 
از  اتمی  انرژی  آژانس  بازرس های  بازدید  درباره 
دانشگاه ها در تهران، خاطرنشان کرد: از آقای دکتر 

صالحی در این مورد باید پرسید.

۱۴ برنامه دولت برای بیش از 
شغـلی فرصت  میلیـون  یک 

سخنگوی دولت تشریح کرد:

سرمایه گذاری ٦٥ هزار و ۴٠٠ میلیارد 
تومانی دولت در حوزه اشتغال

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی قیمت اقالم 
وارداتی را بین ۷ تا ۱۷ درصد می توانند افزایش دهند و بیشتر از 

آن تخلف است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، علی عوض پور دبیرکل اتاق 
اصناف ایران، در برنامه تیتر امشب در خصوص نظارت بر بازار، گفت: 
بازرسی از وظایف اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی است 
که به طور دقیق سازماندهی شده و در مقاطع مختلف با توجه به 
افزایش تقاضا به صورت خاص صورت می گیرد.وی با تاکید بر اینکه 
وظایف بازرسی کنترل و نظارت بر قیمت است افزود: در خصوص 
تخلفات اصناف پرونده هایی را تشکیل و به سازمان تعزیرات 
حکومتی ارجاع داده ایم.  او تصریح کرد: ماموریت اصلی بازرسان، 
رصد قیمت، نظارت بر ارائه فاکتور و گران فروشی است.شهرام 

میراخورلو، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
هم در این برنامه گفت: اتاق اصناف درباره نظارت بر تولید و خرده 
فروشی از ظرفیت بیشتری برخوردار است.میرآخورلو افزود: نظارت 
بر روند توزیع و کنترل شبکه پخش اقالم در مقاطع خرده فروشی 
همزمان از طریق بازرسان اصناف کنترل و در صورت مشاهده و 
احراز هرگونه تخلف گران فروشی با عامالن آن برخورد خواهد 
شد.وی گفت: با نگاه داشتن کاال به قصد گرانی به شدت برخورد می 
شود.میرآخورلو با بیان اینکه در برخی موارد قوانین و نحوه برخورد 
ما به صورت سنتی است افزود: برخورد با متخلفان باید سریع انجام 
شود.  معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با بیان اینکه قوانین و نحوه برخورد باید بازدارنده باشد، گفت: از 
هموطنان عزیز تقاضا می شود برای هم افزایی در برخورد موثر با 

واحدهای متخلف با سازمان همکاری کرده و افزایش قیمت ها را 
گزارش کنند.وی گفت: در تهران ۴۵ دقیقه و در شهرستان ها ٣۰ 
دقیقه زمان طول می کشد تا ماموران به شکایات رسیدگی کنند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: بخش عظیمی از کار 
تعزیرات نظارت بر بازار است و گشت های مستمر و شبانه روزی 
بر قیمت ها نظارت می کنند.محمدعلی اسفنانی گفت: نظارت بر 
کاالها به دو روش است در گروه اول کاالهای بازرسی محورند که 
از زمان تولید تا مصرف این چرخه کنترل خواهد شد و دسته دوم 
کاالهایی که شکایت محور است.وی با اشاره به اینکه در یک ماه 
اخیر شکایات زیاد شده است، گفت: به تمامی پرونده های که در 
سامانه ۱٢۴ ثبت می شود، رسیدگی خواهد شد و گشت های 

تعزیرات حکومتی در سطح شهر با گران فروشی برخورد می کند.

از  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
سیاست های تکجانبه آمریکا در پرونده های 
بین المللی همچون توافق هسته ای با تهران 
انتقاد کرد و گفت: اتحادیه اروپا قصد دارد از 
طریق قانونی از فعالیت شرکت های خود در 

ایران حمایت کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »فدریکا موگرینی« 
افزود: ›اتحادیه اروپا و تهران موازین حقوقی را به 
کار می گیرند که می تواند شرکت های اروپایی 
فعال در ایران را از تحریم های آمریکا مصون 
دارد.‹ وی ادامه داد که این اتحادیه مفاد حقوقی 
برای دور زدن تحریم های آمریکا را فعال کرده 

و ما همچنین تمام تالشمان را خواهیم کرد تا 
ایران از منافع اقتصادی توافق هسته ای سال 
٢۰۱۵ از جمله برداشتن تحریم ها منافع کاملی 
کسب کند.بر اساس این گزارش، قانون موسوم 
به ›قانون مسدودکننده‹ یا ›مقررات مقابله ای‹ 
به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با 
نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه های 
ایاالت متحده، در برابر تحریم های فراسرزمینی 
واشنگتن پس از خروج یکجانبه این کشور از 
تحریم های  رعایت  قانون  این  بایستد.  برجام 
آمریکا علیه ایران را برای شرکت های اروپایی 
ممنوع می کند. همچنین شرکت هایی که این 

قانون را رعایت نکنند می توانند مجازات شوند.
است  فرآیندی  دارای  همچنین  قانون  این 
که پرداخت غرامت به شرکت های اروپایی را 
درصورت متضرر شدن احتمالی آنها به خاطر 
معامله با ایران، امکان پذیر کرده و آنها را قادر 
به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.موگرینی 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بالفاصله 
آمریکا  رئیس جمهوری  اعالم تصمیم  از  پس 
برای خروج از برجام تاکید کرد که این اتحادیه 
به توافق هسته ای با ایران پایبند است. سران 
انگلیس، آلمان و فرانسه نیز با انتشار بیانیه های 
جداگانه ای حمایت خود را از برجام اعالم کردند.

افزایش قیمت کاالهای وارداتی حداکثر تا ۱۷ درصد

موگرینی:اروپا از شرکت های خود 
در ایران حمایت می کند
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آغاز عملیات ۱+۴ درحوزه روابط بانکی و فروش نفت

وزیر خارجه: اقدامات عملیاتی گروه ۱+۴ برای تضمین روابط بانکی و تضمین ادامه 
فروش نفت ایران، آغاز شده است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، محمدجواد ظریف در نشست هم اندیشی 
نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعاالن تجاری با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران دوران های پر فراز و نشیبی را گذرانده است، افزود: از ابتدای انقالب تاکنون 
فشارهای زیادی بر ایران وارد شده است اما از آنجا که ایران، مشروعیت، پیشرفت 
و قدرت خود را نه از منابع خارجی و نه از ابزارهایی که منابع خارجی در اختیارش 
قرار می دهند بلکه از مردمش دارد، توانسته است این فشارها و دوران های دشوار 
را با سرافرازی پشت سر بگذارد و به رغم نزدیک به چهار دهه فشار، امن ترین و 
قدرتمندترین کشور باشد که ان شاءاهلل این روش همچنان ادامه می یابد.وی با بیان 
اینکه شرکای خارجی ما این واقعیت را درک کرده اند که بازاری مطمئن تر و امن تر 
و سالم تر از ایران برای حضور فعاالن اقتصادی وجود ندارد، ادامه داد: ممکن است بر 
اثر فشارهای خارجی، تحوالت کوچکی در این بازار به شکل منفی رخ دهد اما این 
تحوالت همواره ناپایدار بوده و آنچه در روابط اقتصادی ایران همواره پایداری خود 
را نشان داده، توان بخش خصوصی ایران به عنوان نماینده واقعی مردم ایران در حوزه 
تجارت برای پیشبرد وظایف خودشان بوده است.ظریف اضافه کرد: در مذاکراتی 
که پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام داشتیم همه کشورها را آماده حضور و 
فعالیت در ایران می بینیم و همه شرکای ما در برجام، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان، 
چین و اتحادیه اروپا بالفاصله به روشنی، حمایت خود را از برجام اعالم کردند.وی 
گفت: در جلسه ای که چند روز پس از خروج آمریکا از برجام با سه کشور اتحادیه 
اروپا و پیش از آن با وزرای خارجه چین و روسیه داشتیم همگی بر تعهد خود بر 
جبران خسارت های ایران ناشی از خروج آمریکا از برجام تاکید کردند.ظریف افزود: 
بیانیه موگرینی پس از جلسه نخست ما با کشورهای اروپایی عضو برجام، بیانگر این 
واقعیت بود که یک تعهد سیاسی وجود دارد.وزیر امور خارجه با بیان اینکه جلسات 
خوبی با کارشناسان اتحادیه اروپا و کارشناسان دو کشور چین و روسیه داشتیم ، 
گفت: آن ها همکاران بسیار نزدیک ما در حوزه های سیاسی و اقتصادی و امنیتی 
هستند و این همکاری ها ادامه می یابد.وی ادامه داد: همه آن ها تعهد کردند که در 
حوزه های بانکی، فروش نفت به حد کنونی، تجارت،روابط بیمه، کشتیرانی، حمل 
و نقل هوایی، سرمایه گذاری کنند و اقدامات الزم را انجام دهند. ظریف افزود: در 
سفرهایی که به چین، آفریقای جنوبی و هند داشتم و نمایندگانی که از طرف رئیس 
جمهور به کشورهای مختلف سفر کردند، همه این پیام متحد را برای ایران آوردند 
که اراده سیاسی در جهان برای ادامه حضور فعال در ایران برخالف فشارهای آمریکا 
کامال وجود دارد.وی اضافه کرد: جهان اکنون بر سر دو راهی است که بپذیرد که 
آمریکا منویات اقتصادی خود را بر بقیه دنیا تحمیل کند یا بر اساس یک نظام قانونمند 
جهانی به تبادالتشان ادامه دهند.ظریف ادامه داد: یقین دارم تصمیم گیری سیاسی در 
جهان، حرکت به سمت قانونمندی است اما میزان توانمندی کشورهای مختلف در 
مقابل این حرکت قلدرمآبانه آمریکا هنوز مورد سوال است. وزیر امور خارجه با 
اشاره به اینکه ضروری است فراتر از تعهدات اعالمی، اقدامات قانونی و عملیاتی 
را هم ببینیم، گفت: اقدامات عملیاتی گروه ۱+۴ آغاز شده است و در سفری که به 
وین و دیدار با وزرای خارجه این کشورها داشتیم، آنها ریز اقداماتی را که در حوزه 
بانکی و نفت قرار است برای تضمین روابط بانکی و تضمین ادامه فروش نفت 
ایران انجام دهند با ما در میان گذاشتند و در همین هفته همکاران من این موضوع را 
در پایتخت کشورهای اروپایی و دو عضو دیگر برجام ادامه خواهند داد و اطمینان 
داریم در این زمینه می توانیم راهکارهایی را پیدا کنیم.وی با بیان اینکه نکته مهم برای 
بخش خصوصی ما و بخش خصوصی کشورهای دوست ما استفاده از بنگاه های 
کوچک و متوسط است، افزود: این بنگاه ها قسمت عمده اقتصاد ایران و بسیاری 
از کشورهای دوست ما را در اختیار دارند و شناسایی این ظرفیت متقابل حتما می 
تواند زمینه را برای این کار فراهم کند و وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی این آمادگی را دارد در این زمینه همکاری کند. ظریف با اشاره به برگزاری 
سمینار سفرا در هفته آینده ، گفت: 77 اتاق مشترک ایران و کشورهای مختلف با 
سفرای مربوط جلساتی را برگزار خواهند کرد و این جلسات زمینه خوبی خواهد 
بود برای اینکه ما و بخش خصوصی ایران بتوانیم زمینه ساز شناسایی مشترک بخش 
های خصوصی به ویژه در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط باشیم و این آغاز خوبی 
برای بخش خصوصی ایران است که در یک اقتصاد پویا حرکت کند و از تجربیات 

بخش خصوصی به ویژه اروپایی ها استفاده کند.

عادت آمریکابرای متوسل شدن
 به نیروی نظامی

امنای دانشگاه آزاد گفت: آمریکا پس از  رئیس هیات 
جنگ جهانی دوم عادت کرده با متوسل شدن به نیروی 

نظامی خود اموال و سرمایه های ملت ها را غارت کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر والیتی مشاور 
امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی در همایش 
بانوی مومن انقالبی که دیروز برگزار شد، اظهارداشت: 
در اسالم تبعیضی بین زن و مرد نیست مالک تقواست، 
امروز توقع از صنف دانشجو بیش از این است.وی ادامه 
داد: مقام معظم رهبری همواره از دانشگاه ها برای تربیت 
دانشجویان برتر توقعاتی داشتند، به ویژه دانشگاه هایی 
مانند دانشگاه آزاد که امکانات بیشتری برای انتخاب و 
جذب نخبگان در کشور دارد.والیتی بابیان اینکه برای 
اصالح جامعه نیاز است کسانی که اهل علمند، پرچم دار 
شوند و در حل مشکالت جامعه مشارکت کنند، گفت: 
امروز ایران در دنیا در خصوص جمعیت دانشجویان در 
رتبه چهارم قرار دارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اضافه کرد: در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا 
توجه به تحصیالت عالی کمتر دیده می شود و کشوری 
مانند آمریکا عصاره فضائل علمی دیگر کشورها را جذب 
می کنند.والیتی در ادامه خاطرنشان کرد: آمریکا پس از 
جنگ جهانی دوم عادت کرده با متوسل شدن به نیروی 
نظامی خود اموال و سرمایه های ملت ها را غارت کند 
و این موضوع در بحث علمی نیز به نحو دیگری در 
جریان است. عضومجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه رئیس جمهور کنونی آمریکا به صراحت اعالم کرد 
که هدفش از سفر به عربستان گرفتن دالرهای نفتی این 
کشور به واسطه فروش سالح به عربستان بود، عنوان کرد: 
سیاست به معنای تدبیر است. اینکه بعضی ها تا صحبت 
از سیاست می شود، می گویند ما که اصال اهل مسائل 
سیاسی نیستیم هنر نیست چراکه توجه به سیاست یعنی 

توجه به سرنوشت انسان.

طرح بسیج برای مبارزه با کاالی 
قاچاق و حمایت از کاالی ایرانی

جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز می توانیم 
ادعا کنیم که کامل ترین طرح در زمینه حمایت از کاالی 

ایرانی و مبارزه با کاالی قاچاق را بسیج دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار محمدحسین سپهر 
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به آمادگی 
ظرفیت عظیم بسیج برای یاری رساندن به دولت اظهار 
داشت: امروز کشور با مشکالت متعددی روبه رو است 
اعال  حد  به  را  خود  دشمنی  هم  انقالب  دشمنان  و 
رسانده اند به همین خاطر حل مشکالت کشور نیازمند 
تعامل و هم افزایی وسیع نهادهای حاکمیتی است؛ پس 
باید دولت را در حل مشکالت یاری دهیم.وی افزود: 
بسیج به عنوان یک سازمان گسترده با ظرفیت های عظیم 
علمی، پژوهشی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی آماده کمک 
به دولت است؛ اعتقاد داریم که باید به دولت کمک کنیم 
تا بتواند کارآمدی خود را افزایش دهد.وی گفت: بسیج 
ثابت کرده که می تواند با یک واحد پول کاری با ارزش ده 
واحد پول انجام دهد و آخرین نمونه این عملکرد بسیج را 
هم می توان در ساخت منازل مسکونی در مناطق زلزله زده 

کرمانشاه دید.

خبرخبر

آگهی مناقصه عمومی
و  قیر  پخش  و  حمل  خرید،  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  مرادآب  تپه  ساماندهی  طرح  اجرایی  مدیریت 
آسفالت در بخشی از معابر اراضی این مدیریت واقع در مهرشهر، ضلع شمالی بلوار امیرکبیر )کیانمهر( 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به شرح جدول ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از 
پیمانکاران ذیصالح، که دارای پروانه بهره برداری کارخانه آسفالت و یا رتبه ۵ راه و باند می باشند، دعوت می گردد در صورت 
تمایل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/0۵/07 جهت خرید و دریافت اسناد، مدارک و شرایط شرکت در 
مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت، به دبیرخانه طرح ساماندهی واقع در کرج، میدان آزادگان، بلوار بسیج، طبقه فوقانی بانک 
شهر مراجعه و یا با شماره تلفن های 7-32۵1838۵-026 جهت کسب اطالعات بیشتر تماس حاصل نمایند. سایر شرایط 
شرکت در مناقصه در اسناد مربوطه ذکر گردیده است. ضمنًا این مدیریت در رد یا قبول پیشنهادهای ارائه شده مختار بوده 

و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی مدیریت اجرایی طرح ساماندهی

ردیف

۱

شرح عملیات

خرید، حمل و پخش 
قیر و آسفالت با 

استفاده از دستگاه 
فینیشر و ماشین آالت 

مناسب.
 

مبلغ به ریال

3.500.000.000

توضیحات

پروژه مذکور مطابق اسناد و مدارک تحویلی اجرا خواهد شد 
و محل اجرای پروژه مهرشهر، بلوار ارم، انتهای بلوار آزادی، 

اراضی ساماندهی می باشد.
سپرده شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد و به مبلغ 

۱75.000.000 ریال می باشد.
نحوه اجرای پروژه به صورت تهاتر با امالک متعلق به این 

مدیریت خواهد بود.

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای پروژه های: 

1-زیرسازی معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 8/000/000/000 ریال
2- آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال

را به پیمانکاران واجد شرایط دارای: 
الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه رسمی

ب- گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه 
ج- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی 

د- گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر 
هـ - دارای سوابق اجرایی مرتبط

واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط 
از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/۵/9 با در دست داشتن 
اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت مناقصه از واحد امور مالی )امور قرارداد و پیمانها( 

اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 37309790-026 تماس حاصل فرمایید. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد. 
شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

مفقودی
با  با شماره پالک ۱٩۱م٣۷ایران ۸٢  ۱۱۱SEمدل ٩۵  برگ سبز سواری سایپا   
شماره موتور ۵۵۵۰۴۱۵و شماره شاسی NAS۴٣۱۱۰۰G۵۸۵۵۶۷٩بنام مجتبی 

بابل حسین زاده هتگه پشتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز پژو ٢۰۶ تیپ ۵ مدل ٩۴ با شماره پالک ٣٢٣م۱۷ 
شاسی  شماره  و   ۱۶٣B۰۱۵۴٢۸۵ موتور  شماره  با   ۸٢ ایران 
NAAP۱٣FEXSJ٣۰٩۰۴۸بنام مصطفی کریم خانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
با شماره شهربانی ٩۴۷ج٢۴   سند کمپانی و برگ سبز پراید مدل ٩۱ 
 s٣۴۱٢٢٩۱۴۷۷۰۶۵ ایران ۸٢ با شماره موتور ۴۷۶٩۶۴٢و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند 
بابل

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت زره مدل ٩۰ با شماره پالک ۵۸۸-۷۸۷۱۶ با شماره 
موتور ۱۵۶FM۱Z۱۱٣۶۸۱و شماره شاسی NBY  *** ۱٢۵Z٩۰۰۰٩٢٢بنام مهدی 

بابلزاهدی امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند 

مفقودی
پالک  شماره  با   ٩۴ مدل   ٢۰۶ پژو  سواری  سبز  برگ   
شماره  ۱۶٣B۰۱۵۰۶۱۰و  موتور  شماره  با   ٩٩ ۷۴٩ج٢۸ایران 
حسن  علی  محمد  NAAP۴۱FEXFJ٢۶۱۵٣٢بنام  شاسی 

پور پازواری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز جک هاج بک مدل ٩۵ با شماره پالک ۱٢۴ ج ٢۴ 
ایران ۷٢ و شماره موتور HFc۴GA٣۱DG۰۰۰٣۴۶۱و شماره 
شاسی NAksH۷٣٢۴GB٢٢۸٢۴٣بنام محمد مبشری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

متن آگهی 

پرونده کالسه ٩۵۰٩٩۸۶۶۱۱۷۰۰۰۱٩ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰۶ جزایی سابق (تصمیم 
نهایی شماره ٩۷۰٩٩۷۶۶۱۴۰۰۰۱۸٣-شاکی : خانم مریم میرزایی چگنی فرزند بهرام به نشانی خرم آباد –قاضی 
آباد خیابان ٢۴ متری محمدی پ ۷٩ منزل چگنی – متهم : سمیه شمس الدین بیرانوند  فرزند حیدر به نشانی 

البرز –کرج مطهری انتهای خ معلم پ ۴٢ – اتهام : سرقت 
به تاریخ ٩۷/٣/٢۴ دادگاه پس از بررسی پرونده ختم دادرسی اعالم و با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف 

و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید .
رای دادگاه 

در خصوص اتهام خانم سمیه شمس الدین بیرانوند فرزند حیدر فاقد مشخصات بیشتر به دلیل مجهول المکان 
بودن دائر بر سرقت مستوجب تعزیر مشتمل بر ۱-یکدستگاه گوشی تلفن همراه ٢-یک سرویس نیم ست طال به 
ارزش چهار میلیون تومان ٣-یک حلقه طال به ارزش یک میلیون و دویست هزار تومان ۴-یک عدد کیف پول و 
لوازم آرایش به ارزش چهار صد هزار تومان متعلق به خانم مریم میرزایی چگنی فرزند بهرام جملگی موضوع کیفر 

خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 
آباد و ادله احصائی در آن به شماره ٩۶۱۰۴٣۶۶۱۱۰۰٣٣۱۰ که در آن تقاضای مجازات متهم موصوف شده این 
دادگاه با توجه به تحقیقات معموله توسط مرجع انتظامی و پاسخ استعالم ماخوذه از شرکت اپراتور مربوط )ایرانسل 
(مبنی بر فعال بودن سیم کارت متعلق به متهم بر روی گوشی تلفن همراه مسروقه متعلق به شاکی و مالحظه 
شرح شکایت شاکی در خصوص نحوه و چگونگی سرقت بزهکاری متهم موصوف را به شرح کیفر خواست تنظیمی 
و صرف نظر از عدم حضور نامبرده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی محرز و مسجل تشخیص دادگاه النهایه مستندا 
به مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱٣٩٢ نامبرده را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و ۷۰ 
ضربه شالق با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد عین اموال و در صورت فقدان یا تعذر به رد مثل یا قیمت اموال 
مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه 1۰6 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد –احسان رحمتی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا اژدری دارای شناسنامه شماره   ۱٣۴٣  بشرح دادخواست به 
کالسه  ٩۷۰۷۴۶/ش٣   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  
و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل اژدری بشناسنامه ٣۰در تاریخ 
منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  دائمی خود  اقامتگاه   ٩۷/۴/٩
–پسر  –ش ش۱٣۴٣ خوی  اسمعیل  فرزند  اژدری  علیرضا  به/۱-  است 
متوفی/٢- غالمرضا اژدری فرزند  اسمعیل -ش ش ۱۸۵۴  خوی-پسر 
–خوی-پسر  ش۱۵۷۴  اسمعیل-ش   فرزند  اژدری  مهراب   متوفی/٣- 
-خوی-پس  ش۱۵۷٣  ش  اسمعیل   فرزند  اژدری  مرتضی  متوفی/۴-  
دختر  اسمعیل  ش ش ۱۸٣۰ خوی-  فرزند  اژدری  پریوش  متوفی/۵- 
– ش٢۷٩۱۰۰۶۰۴۴خوی  ش  اسمعیل  فرزند  اژدری  لیال  متوفی/۶- 

فرزند محمود ش ش  ۱۰۱۵ خوی  زایر رضوی   دخترمتوفی/۷-لطیفه 
–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/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم سودابه عبدی ساخلو دارای شناسنامه شماره ۱۴۱۰به  شرح دادخواست به 
کالسه ٣٢۵/۴/٩۷از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن بابازاده بشناسنامه  شماره ملی  ۰۰۱۶٢٩۴۵٣۱ در تاریخ 
۱٣٩۴/۴/٢٣اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: ۱سودابه عبدی ساخلو فرزند محمدعلی - ش ش ۱۴۱۰- ت ت  

۱٣٣۸ ص از تهران- مادرمتوفی 
٢. سعید بابازاده طهرانی فرد فرزند محمد -ش ش ۱۱۴٩۶- ت ت ۱٣۴٣ ص از 

تهران - پدرمتوفی
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 ۱٩٢۷

رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

وزیر اطالعات با اعالم اینکه یکی از سر تیم های 
قاچاق مواد مخدر در کشور به درک واصل شد، 
گفت: هر جایی که اسمی از مواد مخدر باشد؛ 
نیروهای اطالعات مانند عقاب بر سر این افراد 

فرود می آیند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت سید محمود 
باید ستاد وزارتخانه و صف یک  افزود:  علوی 
هماهنگی باهم داشته باشند و ستاد بتواند با تعیین 
راهبرد نیازها را در نظر داشته باشد.وی اظهار کرد: 
هر سه ماه یک بار جلسات مدیران کل استانی در 
استان ها برگزار و نیازها و مسائل مورد ارزیابی 
و جمع بندی قرار می گیرد.وزیر اطالعات گفت: 
معاونان؛ بازرسان و ستاد پشتیبانی نیز از استان های 
مختلف بازرسی کرده و بر این اساس به وضعیت 
اشرافیت پیدا می کند. تاکنون از همه استان های 
مرزی بازدید شده و در جریان امور آنها قرارگرفته 
و در جمع کارکنان و مدیران توصیه های الزم به آنها 
داده شده است.علوی تأکید کرد: استان زنجان جزو 
نخستین استان های عمقی است که ما در جریان 
بازدید قراردادیم.وی بابیان اینکه داعش سرزمین 
را ازدست داده ولی اسلحه را زمین نگذاشته است، 
گفت: داعش دیگر در نقطه ای حاکمیت ندارد؛ ولی 
فکر شیطانی آن در پی استقرار در یک جا و ضربه 
زدن به امنیت سرزمین های مسلمانان به ویژه ایران 
اسالمی است که به زعم خود عملیات فرماندهی 
مقابله ای با داعش را دارد.وزیر اطالعات با بیان 
اینکه اخیراً حزب دموکرات نیز تحرکاتی آغاز کرده 
و یک تیم آنها آمده بود که حرکت هایی را داشته 
باشد، اما چند روز پیش دو نفر از اینها شناسایی و 
دستگیر شدند و عناصر آنها و مرتبطان آنها دستگیر 
شدند، گفت:  برادر همین شخص دستگیر شده 
یک تیم چهار نفره را سامان داده بود که بروند 
سوریه و به مجموعه داعش بپیوندند که سران 
داعش به اینها گفته بودند که االن جهاد در ایران 
به هجرت از ایران مقدم تر است و این شخص 
در بین جریان های تکفیری به هالکت رسیده بود 
وارونه  امر  این  مجازی  فضای  در  درصورتی که 
جلوه داده شده بود.علوی ادامه داد: از آنها خواسته 
بودند که در ایران اقدامات ضد امنیتی و تروریستی 

انجام دهند که ابتدا دو نفر و سپس هر چهار نفر 
دستگیر شدند.وزیر اطالعات با اشاره به اینکه یکی 
از سر تیم های قاچاق مواد مخدر در کشور به درک 
واصل شده است، گفت: در هر جایی که اسمی از 
مواد مخدر باشد؛ نیروهای اطالعات عقاب مانند 
بر سر این افراد فرود آمده و آنها را به کیفر جنایات 
هیچ  داعش  کرد:  تصریح  می رسانند.وی  خود 
لحظه ای از آسیب زدن به کشور درنگ نمی کند 
و در این میان در کشور هر زمان که غفلت کنیم از 
همان جا از دست داعش ضربه خواهیم خورد.وزیر 

اطالعات افزود: بچه های ما هوشیار بوده و منفذها 
را تحت نظر دارند و در همین چند روز اخیر یک 
تیم چهارنفره به محوریت فردی به نام »مرمزین« 
که این فرد برادری به نام حامد داشته در دعوای 
بین جیش الشام و جبهه النصره به هالکت رسید. 
البته در فضای مجازی پر کردند که این شخص 
در زندان جمهوری اسالمی بوده کشته شده و یک 
فعال حقوق بشری بوده که البته این امر نادرست 
بود.علوی یاد آور شد:  با تدبیر مسئوالن زیر نظر 
مقام معظم رهبری این گردنه نیز پشت سر گذاشته 

خواهد شد و اگر سیر ۴۰ سال گذشته را بنگریم 
ما در این مدت مشکالت بسیاری را پشت سر 
گذاشتیم حاال حل شده یا نه. ولی در یک زمینه 
ما پیشرفت داشتیم که آن هم مواضع استراتژیک 
است. یعنی با مقایسه ای می توان فهمید که آن زمان 
ما کجا بودیم و امروز به کجا رسیدیم.وی با تاکید 
بر اینکه  ما در طول ۴۰ سال موفقیت های بسیاری 
کسب کرده ایم و در همین مدت جبهه مقاومت 
در اوج اقتدار قرارگرفته است؛ افزود: در طول این 
سالیان جمهوری اسالمی مرتب پیشرفت کرده و 
دشمن سنگر به سنگر عقب نشسته است و هر 
ترفندی که داشته دشمن آن را پیچیده است.علوی 
با تاکید بر اینکه خدمت بی منت، یکی دیگر از 
رویکردهایی است که در برهه کنونی باید سرلوحه 
کارهای مان قرار دهیم، گفت: هر چه بودجه کمتر 
باشد، به همان اندازه خدمت به مردم نیز سخت تر 
خواهد بود اما این بدان معنی نیست که با این 

شرایط نتوان به مردم خدمت کرد.
وزیر اطالعات افزود: ما باید بگردیم عامل مشکل 
را خودمان پیداکرده و تدبیر کنیم و آن را حل کنیم 
اگر هشدارهای مقام معظم رهبری و رهنمودهای 
ایشان را عملیاتی کنیم و با راهبردهای حساب شده 
نقشه راه درست داشته باشیم؛ دشمن نمی تواند 
کاری بکند.علوی با بیان اینکه دشمن در مقابله با 
کشور بی نقاب وارده شده است، گفت: هرقدر ما 
جلوتر رفته و سنگرهای بیشتری را تسخیر کرده ایم 
دشمن بی نقاب تر و برهنه تر به میدان آمده است 
، امری که قبال در قالب نقاب صلح دوستی و 
حقوق بشری نمود داشت و هرقدر جلوتر رفتیم 
عرصه جنگ خودش را بیشتر نشان داد و امروز 
بیشترین نمود آن جنگ اقتصادی است.وی با بیان 
اینکه امروز جنگ دشمنان با نظام اسالمی در حوزه 
اقتصادی است، گفت: همچنان که رهبر معظم 
انقالب فرمودند ؛ خوداتکایی و توجه به پتانسیل 
های داخلی محور اصلی مبارزه با جنگ اقتصادی 
ضرورت های  از  یکی  کرد:  تاکید  است.علوی 
امروز، اهتمام به اقتصاد مقاومتی است که در این 
زمینه معتقدیم به اقتصاد مقاومتی توجه شده اما به 

بند بند آن عمل نشده است.

وزیر اطالعات: داعش دیگر در نقطه ای حاکمیت ندارد

دستگیری تیم تروریستی داعشی در جنوب غرب کشور

دستگیری تیم تروریستی داعشی در جنوب غرب  
علـوی، وزیـر اطالعـات گفـت: یـک تیـم تروریسـتی داعشـی در جنوب غرب کشـور 
توسـط سـربازان گمنام امام زمان)عج( شناسـایی و بازداشت شـد.وی ادامه داد: این تیم 
قصـد خرابـکاری در برخی مناطق را داشـتند که این عملیـات با ورود به موقع سـربازان 
گمنـام به سـرانجام نرسـید.وزیر اطالعـات با بیـان اینکه مبـارزه با مفاسـد اقتصادی با 
قـوای تمـام ادامـه دارد، افزود: سـربازان گمنـام امام زمان)عـج( برای آسـایش و آرامش 
مـردم در هـر لحظه و زمانی با مفاسـد اقتصادی برخـورد خواهد کرد.علـوی با بیان اینکه 
فعالیت هـای اقتصادی با وجـود امنیت برقرار می شـود، افـزود: وزارت اطالعـات همواره 
در مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی، چون قاچـاق و فـرار مالیاتی فعـال اسـت.وزیر اطالعات 
ادامـه داد: وزارت اطالعـات در یـک سـال گذشـته بـا رصد اطالعاتـی بیـش از 21 هزار 
میلیـارد تومـان از مجمـوع پرونده های مفاسـد اقتصـادی کشـف و اموال به بیـت المال 

است. شـده  برگردانده 

اینکه بخش  بر  تاکید  با  فناوری اطالعات  ارتباطات و  وزیر 
آینده  سال  سه  ظرف  کشور  انرژی  شبکه  از  توجهی  قابل 
تحول  مهم  مصدایق  از  یکی  گفت:  شد،  خواهد  هوشمند 

دیجیتال در دنیا هوشمندسازی شبکه های انرژی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد جواد آذری جهرمی 
وزارتخانه های  مشترک  اقدام  سند  امضای  مراسم  در  دیروز 
نیرو و ارتباطات در راستای توسعه  کاربردهای فناوری های 
اینکه  بیان  با  برق،  و  آب  صنعت  در   )ICT(فاوا نوین 
هوشمندسازی باعث بهبود مدیریت شبکه خواهد شد و به 

تبع آن نیز بهبود پیک مصرف را در پی خواهد شد، اظهار کرد: 
مختلفی  تکنولوژی های  گرفته  برنامه ریزی صورت  براساس 
در این عرصه به کار گرفته شده است و به صورت گسترده از 
اینترنت اشیاء در جهت پیاده سازی این سند استفاده خواهد 
شد.وی خاطرنشان کرد: اجرای این سند فرصت خوبی برای 
افزایی  با هم  تا  بود  انرژی خواهد  و  فناوری  فعاالن عرصه 
یکدیگر بتوانند از آخرین پروژه های روز برای به روزرسانی 
و بهبود شیوه های مدیریتی در مصرف انرژی و همچنین تولید 
و توزیع انرژی فعال باشند.آذری جهرمی با اشاره به اینکه دنیا 
به سمت استفاده بهینه از منابع در حال حرکت است، تصریح 
مختلفی  تحریم های  و  با چالش ها  فعلی  شرایط  در  ما  کرد: 
مواجهیم و باید استفاده بهینه از منابع در چارچوب اهداف 
اقتصاد مقاومتی دنبال شود. امروزه دنیا به سمت استفاده از 
در  منابع  از  باید  نیز  ما  و  می کند  حرکت  مشارکتی  اقتصاد 
اختیار خود استفاده بهینه تری کنیم.وی وزارت نیرو را دارای 

یک شبکه بسیار گسترده و خوش ساخت به لحاظ ساختاری 
دانست و گفت: اجرای شبکه ارتباطی با استفاده از ظرفیت 
شبکه توزیع و انتقال انرژی یکی از راه کارهای مدیریت هزینه 
جلوگیری  بخش  این  در  جدید  گذاری  سرمایه  از  و  است 
داد:  ادامه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کرد.وزیر  خواهد 
تا در یک  توافق کرده اند  یاد شده دو طرف  اساس سند  بر 
و  توزیع  شبکه  ظرفیت های  از  چگونه  مشخص  چارچوب 
انرژی در کشور در راستای خدمات رسانی در حوزه  انتقال 
نیز  وزارتخانه  دو  معاونان  از طرفی  کنند.  استفاده  ارتباطات 
مسئول تشکیل کمیته راهبری و اقتصادی هستند تا با استفاده 
از  شده  ارائه  ظرفیت های  بتوانند  خصوصی  بخش  توان  از 
سوی دولت را وارد حوزه عملیاتی کنند.آذری جهرمی اضافه 
کرد: براین اساس در نخستین گام یک کارگاه آموزشی میان 
و  برپا شده  اشیاء  اینترنت  و  ارتباطات  برق،  فعاالن صنعت 

نحوه اجرای سند یاد شده تشریح خواهد شد.

وزیر ارتباطات خبر داد:

 هوشمندسازی شبکه انرژی 
تا سه سال آینده
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رتبه ممتاز کردستان در شاخصه های درمان تامین اجتماعی

اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  سنندج:  کرمی- 
کردستان از جایگاه ممتاز کردستان در بسیاری از 

شاخصه های درمان تامین اجتماعی خبر داد.
با  خبری  نشست  در  فوالدی  هوشنگ  دکتر 
در  کامیاران  درمانگاه  افتتاح  از  استان  خبرنگاران 
توسعه  افزود:  و  داد  خبر  اجتماعی  تآمین  هفته 
اورژانس بیمارستان سنندج و ارتقاء آن به ٢۴ تخت 
اقدامی اساسی بود در راستای نیل به استانداردهای 
از  یکی  به  اورژانس  این  تبدیل  و  المللی  بین 

پیشرفته ترین اورژانس های کشور.
وی تجهیز مراکز درمان تامین اجتماعی استان به 
پیشرفته ترین دستگاه های mri  و ماموگرافی را 
از اقدامات برجسته مدیریت درمان تامین اجتماعی 
برشمرد و گفت: در سال جاری بیمارستان سنندج 
به دستگاه سنگ شکن برون اندامی مجهز شده و 
این بحث کمک شایانی به درمان بیماران این حوزه 

می کند.
وی از شروع عملیات عمرانی درمانگاه دیواندره با 
اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: طرح توسعه بیمارستان سقز و ارتقاء آن از 
۵۵ تخت به ۶۴ تخت بیمارستانی با پیش بینی ۱۸ 
ماهه و همچنین طرح احداث درمانگاه بانه در حال 
اجراست و این مهم تعداد تخت بیمارستانی استان را 
به ۱۷۷ تخت رسانده و سرانه درمانی استان را ارتقاء 
می بخشد. وی با اشاره به این نکته که بیمارستان 

سنندج در سال گذشته رتبه نخست کشور را کسب 
دومین سال  برای  داشت: کردستان  اظهار  نموده 
پیاپی رتبه نخست زایمان های طبیعی به نسبت 

سزارین را به خود اختصاص داد.
این  قرارداد  طرف  مراکز  گسترده  تخلف  از  وی 
سازمان در کردستان خبر داد و افزود: در سال ٩٣ 
جرایم تخلفات مراکز طرف قرارداد سازمان تامین 
اجتماعی دراستان ۱٣ میلیون تومان بود که در سال 
٩۶ این مبلغ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
رسید و خوشبختانه با رصدهای دقیق و کارشناسی 
این تخلفات کشف و این مبلغ به صندوق تأمین 

اجتماعی برگشت.
حوزه  در  کردستان  جایگاه  بودن  آبرومند  از  وی 
درمان مستقیم و غیرمستقیم خبر داد و گفت: این 
مدیریت در سال گذشته سه هزار و ٣۰۰ میلیارد 
ریال برای هزینه درمان افراد تحت پوشش هزینه 
کرده که شامل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به 
صورت مستقیم  و یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به 

صورت غیر مستقیم است.
  فوالدی با اشاره به این نکته که توسعه نسخه 
الکترونیک از اولویت های کاری این مدیریت است، 
گفت: در حال حاضر عدم استفاده از دفترچه های 
کاغذی در مراکز ملکی سازمان در استان عملیاتی 
شده است و تا پایان امسال نیز در تمامی مراکز طرف 

قرار داد اجرا خواهد شد.

نقشه راه ذوب آهن اصفهان برای 
افق۱۴٠۴  ،تحقق ٦ میلیون تن 

بهادری- اصفهان: مجمع عمومي عادي سالیانه 
ذوب آهن اصفهان با حضور سهامداران ، نمایندگان 
نماینده  و   مدیره  هیات  اعضاي  صاحبان سهام، 
سالن  در  تهران،  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
بازرگاني، صنایع،  اتاق  المللي  بین  همایش هاي 
تیرماه  یکشنبه ٢۴  اصفهان  کشاورزي  و  معادن 

برگزار شد.
با توجه به اینکه در دستور جلسه این مجمع، انتخاب 
نمایندگان  داشت،   قرار  نیز  جدید  مدیره  هیأت 
سهامداران عمده ذوب آهن  در جایگاه هیأت رئیسه 
قرار گرفتند و بهروز خالق نماینده سازمان تأمین 

اجتماعي ریاست مجمع را عهده دار شد.  
در این مجمع صورتهای مالی شرکت مشتمل بر 
تاریخ ۱٣٩۶/۱٢/٢٩، صورت سود و  نامه در  تراز 
زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی 
منتهی به ۱٣٩۶/۱٢/٢٩، با اکثریت آرا مورد تصویب 

مجمع قرار گرفت.
مهندس منصور یزدی زاده  مدیرعامل ذوب آهن 
به  مربوط  مدیره  هیأت  گزارش  ارائه  در  اصفهان 
برنامه هاي آتي این شرکت  عملکرد سال ٩۶ و 
این  در  تولید  فرایند  بین  اساسی  تفاوت  گفت:  
شرکت و سایر تولیدکنندگان داخلی وجود دارد. 
ذوب آهن اصفهان است تنها شرکت فوالدی بزرگ 
کشور است که تولید آن به روش کوره بلند انجام 
می شود در حالی که عمده تولید فوالد کشور به 
شیوه احیاء مستقیم است و یکی از دالیل سودهی 
آنها این است که از یارانه گاز و برق استفاده می 
کنند و ذوب آهن اصفهان از این یارانه بی بهره 
است و بر این اساس تفاوت سهم انرژی ذوب با بقیه 

شرکت ها ۴٣۶ تومان به ازای هر کیلوگرم است. 
وی در خصوص میزان این تفاوت افزود : اگر تولید 
سال گذشته به میزان ٢ میلیون و ٢۰۰ هزار تن 
را مد نظر داشته باشیم حدود ٩۰۰ میلیارد تومان 
می توانستیم برای ذوب آهن سود رقم بزنیم. اما 
ذوب آهن مجبور است، زغال و کک را با نرخ جهانی 
وارد نماید که این موضوع تفاوت چشمگیری را با 

واحدهای فوالدی داخلی بوجود می آورد.
مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه با وجود چالش 
ها در نظر داریم عدد تولید به کمتر از ٢میلیون و 
۵۰۰ هزار تن نرسد، ادامه داد : نقشه راه شرکت 
برای افق۱۴۰۴ تحقق عدد ۶ میلیون تن است، نه 
الزاماً در داخل فنس شرکت بلکه بر اساس برنامه 
ریزی ها و اقدامات انجام شده در نظر داریم افزایش 
عدد ۶  به  کشور   جنوبی  مناطق  در  را  ظرفیت 

میلیون تن برسانیم.

خبر

روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي 
نفتي البرز اول شد 

روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز به عنوان رتبه 
اول  روابط عمومي هاي مناطق ٣۷ گانه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ایران تقدیر شد. به گزارش زمان به  نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي استان البرز، با حضور امیر وکیل زاده معاون مدیرعامل و 
فاطمه کاهي رئیس روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران 
از رئیس روابط عمومي این شرکت به عنوان رتبه نخست ارزیابي عملکرد سال 

۱٣٩۶ روابط عمومي هاي مناطق ٣۷ گانه با اهداء لوح و تندیس تقدیر شد. 
عملکرد روابط عمومي هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران در 
زمینه ارتباط با رسانه، پایگاه اینترنتي، انتشارات، سمعي و بصري، فرهنگي، 
مطالعات اجتماعي، ارتباطات مردمي و رسیدگي و پاسخگویي به درخواست ها 

و شکایات مردمي به صورت فصلي و ساالنه ارزیابي مي شود. 
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز در سال ۱٣٩۵ 
نیز موفق به کسب رتبه برتر در ارزیابي عملکرد روابط عمومي هاي شرکت ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي ایران شده بود.

دزفول رکورددار اجرای پروژه های آب و فاضالب 
در خوزستان

وحیدی فر- اهواز: با حضور نماینده مردم دزفول در مجلس، سرپرست 
فرمانداری ویژه دزفول ، مدیرعامل آب و فاضالب شهری خوزستان و دیگر 
و شهرک  آباد  به شهر شمس  آبرسانی  آغاز طرح  آیین  مسوولین شهری 
انجیرک، اجرای شبکه فاضالب ۸۵۰۰ مشترک و بهره برداری از آزمایشگاه 

تخصصی فاضالب شهر دزفول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان خوزستان در این 
آیین صادق حقیقی پور مدیرعامل شرکت آبفا شهری استان خوزستان اظهار 
داشت : در حالی که در سایر  شهرهای استان بخصوص شهرهای حوزه پایین 
دست رودخانه کارون در تامین آب شرب شهروندان دچار مشکل هستیم اما 
در شهر دزفول به لحاظ کمی و کیفی مشکل خاصی وجود ندارد و شاهد اجرای 

گسترده طرح های آب و فاضالب در این شهر هستیم.
وی افزود : عالوه بر پروژه های امروز پروژه اجرای شبکه جمع آوری و دفع 
فاضالب منطقه ولی آباد و کوی مدرس به همراه احداث ٢ ایستگاه پمپاژ با 
اعتبار بر بالغ بر ٣۵ میلیارد تومان برنده مناقصه آن تعیین گردید و در آینده ای 

نزدیک عملیات اجرایی آن نیز شروع می شود.
حقیقی پور با بیان مقایسه اعتبارات تخصیص داده شده به طرح فاضالب دزفول 
طی سالیان گذشته اظهار نمود : برای جمع آوری فاضالب شهر دزفول در سال 
۷۱ تا ٩۵ حدود ۸۰ میلیارد تومان تخصیص یافت در حالی که در سال ٩۶ 

حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای این منظور هزینه شده است.
رییس هیات مدیره آبفا خوزستان در ادامه به نصب و راه اندازی پکیج تصفیه 
خانه فاضالب در منطقه زیباشهر دزفول با اعتبار ٢۰ میلیارد تومان اشاره و 
عنوان کرد : با راه اندازی این تصفیه خانه از دفع فاضالب خام این منطقه در 
رودخانه دز جلوگیری خواهد شد. وی از افزایش ۶۰ هزار مترمکعبی ظرفیت 
ذخیره آب در شهر دزفول خبر داد و بیان داشت: شهر دزفول بواسطه احداث 
مخازن جدید و امکان ذخیره ٩۰ هزار مترمکعب آب جزو شهرهای برتر کشور 

در این زمینه محسوب می شود.

خبر

سلیمانی- گلستان: سید مناف هاشمی استاندار گلستان درنشستی 
صمیمی با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان گلستان اظهار 
کرد: مطبوعات چشم و گوش مردم هستند و باید موضوعات را با صداقت 
منتقل کنند چرا که کشور در شرایط فعلی نیاز به همدلی و همگرایی 
دارد. وی همچنین از پرداخت حق عضویت همه اعضای خانه مطبوعات 
خبر داد.  هاشمی عنوان کرد: عرصه خبرنگاری و مطبوعات عرصه ای 
سخت و پر مخاطره ایی است و فعاالن حوزه خبرنگاری و رسانه به لحاظ 
اقتصادی مظلوم و محروم هستند اما از هوشمندی و هوشیاری باالیی 
برخوردارند. وی گفت: خانه مطبوعات استان باید در برنامه های خود با 

اداره کل ارشاد وحدت و همفکری داشته باشد.
هاشمی از برگزاری مراسم روز خبرنگار توسط خانه مطبوعات به شیوه 
متفاوت از سالهای گذشته ابراز خشنودی کرد و گفت : تاالر و هزینه 
پذیرایی شام روز خبرنگار را بنده متقبل خواهم شد ، ضمن اینکه می 
خواهیم در فضایی متفاوت با همدیگر یک گفتمان خودمانی داشته 

باشیم .
وی تصریح کرد: گرفتن حق عضویت می تواند برای خانه مطبوعات 
منبع درآمدی باشد اما اگر در وضعیت فعلی پرداخت حق عضویت 
سخت است، بنده این مبلغ را از طرف خودم به نیابت از ۱٢۰ عضو خانه 

پرداخت خواهم کرد. هاشمی همچنین به کشمیری مدیر کل ارشاد 
گلستان دستور داد که ۶۰ میلیون تومان بودجه تخصیص داده شده 
به خانه مطبوعات استان را از طریق این اداره کل به خانه مطبوعات 

انتقال دهند.
وی با تاکید بر حساسیت کار خبرنگاران در تعامل با  اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان، یادآور شد: باید جهشی در برنامه های مربوط به 
خبرنگاران صورت گیرد. استاندار گلستان خاطر نشان کرد: باید طرح 
رتبه بندی خبرنگاران به درستی صورت گیرد و مسئله یارانه های 
مطبوعاتی و کاغذ و همچنین راهکارهای حل آن بررسی شود تا تا 

پیگیری های الزم انجام شود.
هاشمی نقش مطبوعات و رسانه ها را برجسته دانست و افزود: جامعه 
رسانه های استان باید فارغ از سیاست زدگی با وحدت ،فضای امید و 
نشاط را به جامعه تزریق نمایند. وی ادامه داد: آموزش خبرنگاران مسئله 
پراهمیتی است که هر گونه همکاری الزم را در این راستا انجام می 
دهیم. همچنین در این جلسه که مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات نیز حضور داشتند، اعضا خانه 
مطبوعات نقطه نظرات خود را پیرامون مسائل صنفی مطبوعات، رسانه 
ها، بیمه خبرنگاران، توزیع آگهی های دولتی، یارانه کاغذ و پروژه های 

توسعه ای استان بیان کردند.
وی درباره یارانه مطبوعات هم گفت: با وزیر ارشاد در حال گفت وگو 

هستیم تا بتوانیم این مشکل را به طریقی حل کنیم.
همچنین کشمیری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان در این 
جلسه عنوان کرد: یکی از شاخصه های توسعه یک ملت و دولت توجه 
به مطبوعات و رسانه ها است و باید رسانه ها در انعکاس اخبار انصاف و 
عدالت را رعایت کنند. وی افزود: در جلسه ای با مدیرمسئول نشریات 
استان، مشکالت نشریات را نیز رسیدگی کردیم و مقرر شده که این 
نشست ها مستمر و ماهانه باشد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
گلستان تصریح کرد: همه ما معتقد هستیم که یکی از شاخصه های 
توسعه یک ملت و دولت توجه به مطبوعات و رسانه ها است و یکی 
از مسائلی که باید رسانه های ما توجه داشته باشند داشتن انصاف در 

خبر است.

استاندار گلستان تاکید کرد:

توجه به مطبوعات، رسانه ها و خبرنگاران

 آگهی مزایده نوبت اول
 بحکایت پرونده های کالس ٩۶۰٢٩۷ اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود 
ریال  مبلغ۱۶۷۰٢٢۸۶٢۰  پرداخت  به  است  محکوم  کیانی  علیرضا  علیه  محکوم 
له  در حق محکوم  دولتی  نیم عشر  بابت  درصد  پرداخت ۵  و  اصل خواسته  بابت 
مریم باطبی با توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی تمامی مال 
توقیفی از طریق مزایده در تاریخ٩۷/۵/۱۴ ساعت ٩ الی ۱۰ صبح در اجرای احکام 
دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می 
تاریخ مزایده  از  توانند حداقل ۵ روز قبل  رساند متقاضیان شرکت در مزایده می 
پایه  قیمت  از  مزایده  نمایند  مراجعه  اجرا  دفتر  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و 

همچنین ۱۰
 درصد مبلغ آن فی المجلس  برابر ماده ۱٢٩ قانون مذکور و مابقی آن ظرف مدت 
یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض 
اموال صورت خواهد گرفت  انتقال  پیشنهادی  مبلغ  پرداختن کامل  از  به آن پس 
و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد ملک  از کسر هزینه مزایده  نپردازد سپرده و پس 
تعرفه شده واقع در سرخرود روستای اسداهلل آباد زمینهای کشاورزی پشت مسجد 
محل بازدید به عمل آورده و گزارش را اعالم میدارد ملک دارای سند عادی بوده 
که بنا به اظهارات شورای محل و ریش سفیدان محلی حدود ٢۷ سال است که در 
اختیار و تصرف آقای نصراهلل کیانی بوده و در آن مشغول زراعت می باشد بلکه تعرفه 
شده فقط دارای کاربری کشاورزی است ملک با خیابان اصلی روستای حدود ۷۰ 
متر فاصله داشته و دارای راه عبور به عرض می باشد حدود متراژ ملک ۶۵۰۰ متر 
مربع بوده که از سمت شمال وصل به زمینه کشاورزی آقای حاج علی مهدیزاده از 
سمت شرق وصل به محدوده زمین کشاورزی روستای عبداهلل آباد و سمت جنوب 
وصل به زمین کشاورزی سید ولی موسوی و از سمت غرب و اصول زمین کشاورزی 
بررسی ها در محل و منطقه  و  از تحقیقات  لذا پس  نتیجه  آقای محرم کلیجاست 
ارزش ملک کشاورزی تعرفه شده از قراری ٢۸۵۰۰۰ریال  که مجموعه با توجه به 

متراژ متر به مبلغ۱/۸۵٢/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعالم می گردد
 منشی اجرای احکام دادگاه سرخرود

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ٩۶۰۰۱۵اجرای احکام مدنی متمرکز، محکوم علیه، آقای محمد 
بابانژاد در حق شرکت تعاونی چهار فصل محکوم گردیده اندبه ۱.۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ریال 
تامین آن  اموال محکوم علیه را حهت   ، له  بنا به درخواست محکوم  این اجرا  لذا 
توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری 

شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.
مال مورد مزایده : یک دستگاه سبد زنی مدل f۱ ٢۸۰وزن ٩ تن و ٢٢ کیلو وات 

سبد  شرکت   - شقایق  خیابان   - خیل  کوهی  صنعتی  شهرک  جویبار-  آدرس  به 
سازان جویبار

۱- قیمت کل کارشناسی به مبلغ ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد .
٢- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 

نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد.
٣- موعد وزمان فروش، روز ۱۴/۵/۱٣٩۷ساعت ٩ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد .زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار معصومی

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان البرز
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک 

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

و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

برابر آرای شماره 
 ۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۷۷ مورخ ٩۶/۱۱/۱ و شماره  ۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۷۸ 
شماره   و   ٩۶/۱۱/۱ مورخ   ۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۸۵ شماره   و   ٩۶/۱۱/۱ مورخ 
۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۷٩ مورخ ٩۶/۱۱/۱ و شماره  ۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۸۰ 
شماره   و   ٩۶/۱۱/۱ مورخ   ۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۸۱ شماره   و   ٩۶/۱۱/۱ مورخ 
۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۸٢ مورخ ٩۶/۱۱/۱ و شماره  ۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۸٣ 
مورخ ٩۶/۱۱/۱ و شماره  ۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۰٩۰۰٢۶۸۴ مورخ ٩۶/۱۱/۱ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان خانم پرگل احمدوند  فرزند کریم بشماره شناسنامه ۱۶۷۱ نسبت به یک 
دانگ و نیم مشاع و خانم زهره خدابخشی فرزند حاجی محمد به شماره شناسنامه 
غالمحسین  فرزند  خدابخشی  رمضانعلی  آقای  و  مشاع  دانگ  نیم  به  نسبت   ٩۵۶
بشماره شناسنامه ۱۶٢۴ نسبت به نیم دانگ مشاع و آقای سامع خدابخشی فرزند 
خانم  و  مشاع  دانگ  نیم  به  نسبت   ۰٣۱۰۴۵۶۴۴۴ شناسنامه  بشماره  رمضانعلی 
راحله افضلی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ٣۵۸ نسبت به ۰/۷۵ دانگ مشاع و 
آقای غالمرضا افضلی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۵٣ نسبت به ۰/۷۵ دانگ 
نسبت   ۶۶ شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  خدابخشی  منصور  آقای  و  مشاع 
 ۷٣٩ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  میرآلی  مرضیه  خانم  و  مشاع  دانگ  نیم  به 
نسبت به نیم دانگ مشاع و آقای سامان خدابخشی فرزند منصور بشماره شناسنامه 
۰٣۱۰۵۱٩۰۷۱ نسبت به نیم دانگ مشاع و به صورت شش دانگ یک قطعه زمین 
 ۱۵۴ از  فرعی  پالک٢۰۴٩  از  مفروز  مترمربع   ٢۴۷ مساحت  به  احداثی  بنای  با 
اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک رسمی خانم زهره خدابخشی و آقای 
خانم  و  منصور خدابخشی  آقای  و  آقای سامع خدابخشی  و  رمضانعلی خدابخشی 
مورخ   ٣۰۶۴۶ شماره  سندرسمی  طبق  خدابخشی  سامان  آقای  و  میرآلی  مرضیه 
۸۰/۱۱/٢۵ دفترخانه ۴٢ کرج و قولنامه ای ووکالتی می باشد. )توضیحا خانم زهره 
منصور  آقای  و  سامع خدابخشی  آقای  و  رمضانعلی خدابخشی  آقای  و  خدابخشی 
می  مشاعی  مالکین  خدابخشی  سامان  آقای  و  میرآلی  مرضیه  خانم  و  خدابخشی 
باشند( که مالکیت نامبردگان در صفحه ۵۰۷ دفتر ۱٢۵٣ محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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.  ٩۷/۱۰۷۰۷/ف م/الف 

تاریخ انتشار نوبت اول : ٩۷/۴/۱٢ تاریخ انتشار نوبت دوم : ٢۷/٩۷/۴
 عباسعلی شوش پاشا رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۱۰۰۰۸۰۵۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا تقیان مفرد 
کاشانی فرزند ماشاء اله به شماره شناسنامه ٢۰۸ صادره از کاشان درسه دانگ مشاع 
از  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶٩/٢٩ مترمربع پالک ٣۷۸ فرعی 
۱۶٣ اصلی واقع در فردیس- بلوار شهید بیات - ٢٢ شرقی - بن بست یاران - پالک 
۴٩ خریداری  از مالک رسمی علی رهنما محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱٣۱٣
تاریخ انتشار نوبت اول: ٩۷/۴/۱٢ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٢۷/٩۷/۴

  محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۱۰۰۰۸۱۸۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا خاکی فیروز 
فرزند فریدون به شماره شناسنامه ۵۸۶  کد ملی۰٣٢٢۰٣۱٩۶۶ صادره از کرج در 
پالک  مربع  متر  مساحت ۱۴۴/۷۷  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۱۵٣۴ فرعی از ۱۶٣ اصلی واقع در سرحدآباد بعد از راه آهن بعد از گلزار شهدا- خ 
بهرامی غربی - پالک ۱ خریداری از مالک رسمی فریدون خاکی فیروز احدی از 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است،  گردیده  محرز  فیروز  مرحوم محمد خاکی  وراث 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱٣٩۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ٩۷/۴/۱٢ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٢۷/٩۷/۴ 

  محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررأی شماره۱٣٩۶۶۰٣٣۱۰۱۰۰۰۸۰۵۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تقیان  مهدیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
اراک درسه  از  به شماره شناسنامه ۴٩۰٢۰ صادره  اله  ماشاء  فرزند  کاشانی  مفرد 
پالک  مترمربع   ۶٩/٢٩ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
٣۷۸ فرعی از ۱۶٣ اصلی واقع درفردیس- بلوار شهید بیات - ٢٢ شرقی - بن بست 
یاران - پالک ۴٩ خریداری از مالک رسمی علی رهنما محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱٣۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ٩۷/۴/۱٢ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٢۷/٩۷/۴

  محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

اصالحیه 
اگهی مزایده نوبت اول مال غیر منقول در پرونده به کالسه  ٩۶۰۰٣٣اجرای احکام 
مدنی دادگاه دابودشت بابت طلب بانک اقتصادنوین با وکالت خانم قاسمیان که در 
تاریخ ٩۷/۴/۱۱در این روزنامه چاپ شده است مزایده درمورخ ٩۷/۴/٢۷ از ساعت 
۱۰ الی ۱٢ بوده که اشتباها تاریخ مزایده ٩۷/۴/٢۴ چاپ شده بود که در این شماره 

اصالح میگردد 

 آگهی مزایده
 نوبت اول

 به حکایت پرونده کالسه ٩۵۰٢۱٢ اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود 
محکوم علیه اسماعیل پروین فرزند محمدرضا محکوم است به پرداخت٢۰۰/۷٣/٩۶۸ 
اصل خواسته و مبلغ ۵ درصد بهای نیم عشر دولتی در حق دولت با وکالت نادر 
انجام مراحل کارشناسی تمامی مال  با توجه به توقیف مال لذا نظر به  جعفری و 
توقیفی از طریق مزایده در تاریخ٩۷/۵/۱۵ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در اجرای احکام 
دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می 
مزایده  تاریخ  از  قبل  روز   ۵ حداقل  توانند  می  مزایده  در  شرکت  متقاضیان  رسد 
پایه  قیمت  از  مزایده  نمایند  مراجعه  اجرا  دفتر  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
مزایده خواهد شد و  برنده  نمایند  پیشنهاد  را  باالترین قیمت  شروع و کسانی که 
هم چنین ده درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده ۱٢٩ قانون مذکور و 
مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده 
و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال 
صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت 
یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد پرونده ی کالسه٩۵۰٢۱٢ اجرای ملک مورد نظر واقع در اراضی ساحلی 
معروف افتخاری کمربندی روبروی آتش نشانی کوچه پردیس پالک ٣ شهرداری 
در  آن  اربعه  و حدود  ندارند  وجود  نظر  مورد  پالک  در  اعیانی  هیچگونه  سرخرود 
نصب  آهنی  دروازه  یک  و  بوده  متر  دو  ارتفاع  به  بلوکی  دیوار  با  محصور  طبیعت 
شده دارد با ساحل دریا حدود ۵۰۰ متر فاصله دارد آب و برق و گاز در جوار ملک 
وجود دارد نتیجه ارزیابی با شرح با توضیفات عنوان شده و لحاظ موقعیت و اوضاع 
و احوال خرید و فروش در منطقه ارزش این پالک ثبتی به مبلغ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال برآورد میگردد
 توپال دادورز اجرای احکام دادگاه سرخرود

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  میر فرج موسوی انزابی دارای شناسنامه شماره  ٣٢۷۷۷ بشرح دادخواست 
به کالسه  ۴/٩٣/۶۶٩   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان میرجالل موسوی انزابی بشناسنامه دو در تاریخ ۱۰/۱۵/۶٩ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- میر فرج 
موسوی انزابی فرزند  میرجالل –ش ش ٣٢۷۷۷خوی –پسر متوفی/٢- میرصیاد 
موسوی انزابی فرزند میرجالل –شش  ۵٢٩  خوی-پسر متوفی/٣- سکینه  موسوی 
فاطمه  –خوی-دختر متوفی/۴-  فرزند میرجالل -ش  ش ٢۷٩۱۱۱۰٩۶۸  انزابی 
موسوی انزابی فرزند میرجالل ش ش۱٢٣۸    -خوی-دختر متوفی/۵- رقیه موسوی 
انزابی فرزند میرجالل ش ش ٢۷٩۱٢۱٢۵۱۵  خوی- دختر متوفی/۶- زهرا فتح 
تشریفات  انجام  با  متوفی/اینک  دائمی  زوجه  خوی  ش۸  ش  حسن  فرزند  الهی 
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/ 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  ارسی دارای شناسنامه شماره  ٩ بشرح دادخواست  زاده  آقای   محرم حاجی 
کالسه  ٩۷۰۶۴۴/ش٣   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان علی حاجی زاده ارسی بشناسنامه ۶۴۴ در تاریخ ٣/٢/٩۷ 

اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
/۱- محرم حاجی زاده ارسی فرزند  علی اشرف –ش ش  ٩ مرند –برادر متوفی/٢- 
زینب حاجی زاده ارسی فرزند علی اشرف -ش ش ۱۷ مرند-برادرمتوفی/٣- کبری 
حاجی زاده ارسی فرزند علی اشرف -ش  ش  ٣-مرند-خواهرمتوفی/۴-  خدیجه 
حاجی زاده ارسی فرزند علی اشرف  ش ش ۸۱۱-مرند- خواهرمتوفی/۵- مدینه 

رجبی فرزند حسینعلی   ش ش ۴۰۴   خوی- همسرمتوفی/
 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/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای داریوش کاویانی فرزند علی حسن 

عبداللهی  منصوری  حسین  آقای  وکالت  با  شهر  لیزینگ  شرکت  خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای داریوش کاویانی و پرویز فتح الهی یگانه   به 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته 
٩۷۰٩٩۸۶۶۱٣۴۰۰٢۱٢    شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱٣٩۷/۰۶/۱٢ ساعت۱۰:۰۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷٣  دادگاه طبق موضوع  دستور 
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.
مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   ٢٣۸ شماره  شناسنامه  دارای  صفاری  محسن  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالس٣۷٢/٩۷/۱۰ 
توضیح داده که شادروان خدیجه بصیری و شناسنامه ۱۱٣ در تاریخ ٩۷/۴/۱۵اقامتگاه 

دائمی  خود بدرود زندگی گفته و رثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
۱- حسن صفاری فرزند محسن و خدیجه به شماره شناسنامه ۱۴۰۴ متولد ۱٣۶۱ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
 ٢-میالد صفاری فرزند محسن و خدیجه به شماره شناسنامه ٢۰۱۱ متولد ۱٣۶۵ 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
٣-معصومه صفاری فرزند محسن و خدیجه به شماره شناسنامه ۴٩٣۴ متولد ۵٩ 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
۴-محسن صفاری فرزند محسن و سکینه خاتون به شماره شناسنامه ٢٣۸ متولد 

۱٣٣۱ محل تولد بابل همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

راه اندازی یک حلقه چاه جدید در اسالمشهر

با هدف ارتقاء کمی و کیفی آب آشامیدنی 
شهروندان شهرک امام حسین ع ) میان آباد (

چاه شماره ۵ این شهر وارد مدار توزیع گردید. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران مدیر 
امور آبفای شهرک امام حسین ع ) میان آباد 
( با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : شهرک 
میان آباد در شهرستان اسالمشهر با جمعیتی 
معادل ۵۴ هزار نفر با ۱۰ هزار و هفتصد و 
پنجاه مورد اشتراک آب شرب و با عنایت به 
مهاجر پذیری یکی از مناطق پرجمعیت در 
جنوب غربی استان تهران محسوب می شود 
که در حال حاضر آب آشامیدنی شهروندان 
این شهر با کمیت و کیفیت مناسب و از طریق 
چاههای موجود در این شهر و همچنین خط 
پشتیبانی اسالمشهر تامین و توزیع می گردد 
، ولی به منظور پیشگیری از هر گونه قطعی 
و یا کمبود احتمالی آب آشامیدنی مخصوصا 
در روزها پیک مصرف اقدامات پیشگیرانه در 
خصوص ارتقاء دبی موجود در دستور کار قرار 

گرفته است. 
آب  آور شد:  یاد  علی حسینی گنجی  سید 
محترم  مشترکین  و  شهروندان  آشامیدنی 
به  حاضر  حال  در  ع  حسین  امام  شهرک 
از ۸  با استحصال  ثانیه  بر  لیتر  میزان ۱٢۰ 

حلقه چاه موجود در این شهر و ٣۷ لیتر بر 
ثانیه از طریق خط پشتیبانی اسالمشهر تامین 
میگردد و مشکلی در خصوص تامین و توزیع 
آب آشامیدنی مطلوب شهروندان و مشترکین 
در  علیهذا   . ندارد  وجود  این  در  محترم 
خصوص رسیدن به نقطه مطلوب و پیشگیری 
از هر گونه کمبود احتمالی آب مخصوصا در 
فصول گرم به بیش از ٢۰ لیتر بر ثانیه نیز 

نیاز داشتیم. 
مهندس حسینی گنجی خاطرنشان ساخت : 
در هیمن رابطه و به منظور تامین ٢۰ لیتر 
کمبود مورد ذکر ضمن تاکید و موافقت مدیر 
بهره  و  حفر  بر  مبنی  شرکت  محترم  عامل 
برداری از یک حلقه چاه جدید ، چاه شماره 
۵ این شهر حفر و تجهیز و راه اندازی شد و 
با آبدهی قابل توجه ٣۵ لیتر بر ثانیه اواسط 
تیر ماه جاری در مدار توزیع و بهره برداری 

قرار گرفت. 
در  ع  امام حسین  آبفای شهرک  امور  مدیر 
پایان اظهار امیدواری کرد : با توجه به روزهای 
آشامیدنی،   آب  باالی  مصرف  لزوم  و  گرم 
انتظار می رود شهروندان و مشترکین محترم 
با مدیریت و رعایت الگوی مصرف و پرهیز از 
مصارف غیرضرور موجب استمرار مطلوب در 
امر آبرسانی به کلیه شهروندان محترم باشند. 
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 منابع مالی در حوزه سالمت به مردم 
محروم تر و کمتر برخورداربرسانیم 

 وزیر بهداشت گفت: چنانچه دارویی، مشابه تولید داخل دارد و 
از نظر کیفیت و اثربخشی با نوع خارجی اش تفاوتی ندارد، باید 
همان داروی ایرانی برای بیماران تجویز و توصیه شود و پزشکان 

و انجمن ها باید کمک کنند تا این جایگزینی صورت گیرد.
دکتر سیدحسن هاشمی در اجالس کشوری مرکز مدیریت پیوند 
وزارت  در  که  اقداماتی  تمام  داشت:  اظهار  بیماری ها  درمان  و 
بهداشت به انجام می رسد، در یک طرف قرار داشته و توجه و 
بیماران خاص، در طرف دیگر قرار دارد و تمامی  رسیدگی به 
اصلی شان،  مسئولیت  از  جدا  سالمت،  حوزه  اندرکاران  دست 
باید به مقوله رسیدگی به بیماران خاص به عنوان یک کار خیر 

بنگرند.
هاشمی افزود: اکثر بیماران بدون اینکه نقشی داشته باشند، دچار 
یک بیماری خاص یا صعب العالج می شوند و بیشترین فاکتور 
را در ابتالی آنها به بیماری، ژنتیک و ارثی بودن بیماری تشکیل 
وزارت  و  مجلس  دولت،  حاکمیت،  مجموعه  بنابراین  میدهد. 
ارائه  ویژه ای  اقدامات  مردم،  از  گروه  این  برای  باید  بهداشت 

دهند تا به جز درد بیماری، رنج دیگری نداشته باشند.
بیماریها  از  تعداد دیگری  بود  قرار  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
جزو بیماری های خاص شناخته شود، اما تاکنون به دلیل نبودن 
اراده و عدم تخصیص منابع مالی، این اقدام عملی نشده است، 
گفت: در برنامه بودجه سال ۹7 نام چند بیماری قید شده بود، اما 

منبع مالی برای آنها تعریف نشده است.   
وزیر بهداشت بیان کرد: حوزه سالمت در شرایط ویژه ای قرار 
دارد، زیرا منابع و مصارف باهم، همخوانی ندارد، دلیل آن هم 
این است که سهم بیمه ای که از مردم دریافت می شود، متناسب 
با بسته خدمتی نیست؛ یعنی حق بیمه اخذ شده از مردم در قبال 
خدماتی که دولت ارائه می دهد، ناچیز است. هاشمی افزود: البته 
درآمدی  سبد  افزایش  بدون  که  نیست  معنا  آن  به  موضوع  این 
مردم، سهم بیمه آنها را افزایش دهیم، اما باالخره اگر وضعیت 
اقتصادی مردم خوب باشد، خود مردم می توانند، منبع درآمدی 

برای بیمه ها باشند.
دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  خصوص  این  در  بهداشت  وزیر 
تصمیماتی که توسط حکومت، دولت و مجلس اتخاذ می شود، 
مهم است. برخی افراد با اندیشه اقتصادی، با هزینه کرد در زمینه 
و  دولت  حکومت،  ما،  اعتقاد  به  اما  ورزند،  می  مخالفت  رفاه 
مجلس خوب، همانی است که به تحقق شعار مقام معظم رهبری 
جامه عمل بپوشاند تا بیماران به جز درد بیماری، رنج دیگری 

نداشته باشند.  
هاشمی با بیان اینکه مردم و انجمن ها باید کمک کنند تا توقعات 
تولید  مشابه  دارویی  چنانچه  کرد:  تصریح  نکنند،  ایجاد  زیادی 
داخل دارد و از نظر کیفیت و اثربخشی با نوع خارجیاش تفاوتی 
توصیه  و  تجویز  بیماران  برای  ایرانی  داروی  همان  باید  ندارد. 
شود، مصرف داروهای خارجی که برای واردات آن باید هزاران 
ترفند را به کار گیریم، خیانت است، لذا پزشکان و انجمن ها 
باید کمک کنند تا این جایگزینی صورت گیرد، چراکه پروسه ای 
زمانبر است و این فرهنگ باید به تدریج نهادینه شده و با اقناع 

کردن این تغییر ذائقه صورت گیرد.  
وزیر بهداشت با بیان اینکه پزشکان در جایگزینی داروی ایرانی 
بیماران خود  به  پزشکان  برخی  یادآور شد:  دارند،  نقش مهمی 
از  بیمار هم  کنند،  تهیه  داروی خارجی  کنند، حتما  می  توصیه 
داروی خارجی  تا  کند  می  مجاب  را  اش، خود  ترس سالمتی 

تهیه کند.
هاشمی درخصوص انجمن ها خاطرنشان کرد: انجمن ها بیش از 
هر کسی می توانند به ما کمک کنند، کما اینکه در ۵ ساله گذشته 

نیز چنین بوده است. 
وزیر بهداشت با تاکید براینکه خدماتی که در سال های آینده به 
بیماران ارائه می شود نباید دچار کاستی شود، افزود: باید بیماران 
را عضوی از خانواده خود درنظر بگیریم و در رفع نیازهایشان 

دلسوزانه رفتار کنیم.
هاشمی در پایان گفت: در مورد حمایت از بیماران نباید روش 
و  متمول  که  بیمارانی  مثال  برای  کرد.  دنبال  را  مطلقی  و  ثابت 
دهند  اجازه  و  نکنند  استفاده  رایگان  درمان  از  هستند،  ثروتمند 
منابع مالی در حوزه سالمت به مردم محروم تر و کمتر برخوردار 

خدمت رسانی کند.

خبر

سال آینده 2 کنکور
 در کشور برگزار می شود

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش 
متفاوت  آینده تحصیلی ٢ کنکور  گفت: سال 
برای دانش آموزان پایه دوازدهم نظام جدید و 

دانش آموختگان نظام قدیم برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی زرافشان افزود: 
علت برگزاری کنکور متفاوت آغاز پایه دوازدهم 
در شیوه آموزشی ۶.٣.٣ از سال تحصیلی ٩۷ - 
٩۸ است.وی اظهار داشت: نتیجه آزمون ها بر 
اساس نمرات خام کنکور و همچنین با احتساب 
معدل سال های گذشته تحصیلی تعیین می 
کنکور   ٢ این  همزمانی  هنوز  گفت:  شود.وی 
مشخص نشده است ولی پرسش ها به صورت 
کامل متفاوت و از کتاب ها و منابع درسی پایه 
های مربوط طراحی خواهد شد.زرافشان تاکید 
کرد: الزم است برای استقرار پایه دوازدهم نظام 
۶.٣.٣ از سال تحصیلی آینده با توجه به اهمیتی 

که دارد، تدابیری اندیشیده شود.
دروس  از  بخشی  های  امتحان  داد:  ادامه  وی 
و  شود  می  برگزار  نهایی  صورت  به  پایه  این 
این دروس جزو سابقه تحصیلی دانش آموزان 
آموزش  شد.معاون  خواهد  محاسبه  کنکور  در 
متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از 
نیازهای اصلی ورود به پایه دوازدهم تحصیلی 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز است که آموزش و 
پرورش در ٩ ماه گذشته اقدام به آموزش معلمان 
برای ورود به این پایه تحصیلی کرده است.وی 
افزود: بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز از طریق 
دانشگاه فرهنگیان و بخش دیگر نیز از راه ادامه 
که  بازنشستگی  آستانه  در  نیروهای  خدمت 

حدود ۱۰ هزار نفر است، تامین می شود.
زرافشان در ادامه با تاکید بر توجه به تربیت همه 
جانبه دانش آموزان در مقطع متوسطه گفت: 
اولیا  همچنین  و  مدرسه  مسووالن  و  معلمان 
نباید دانش آموزان را با درس خواندن محض 
انگیزه  بی  زندگی  های  حوزه  سایر  به  نسبت 
کنند.معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: 
دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و زندگی نیاز 
به آموزش همه بخش ها دارند و الزم است در 
مدرسه با حفظ شادابی و انگیزه فردی موثر و 

بانشاط در جامعه پرورش یابد.
زرافشان بیان کرد: برخی از والدین فرزندان خود 
را مجبور به درس خواندن کرده و با تامین همه 
لوازم زندگی وی را از پیمودن مسیر پیشرفت در 
دیگر عرصه های زندگی محروم می کنند.وی 
گفت: دانش آموزان نیاز دارند تا همه مسیرهای 
انتخاب راه  با  درست و غلط را تجربه کرده و 

صحیح مسیر تکامل را با صحت سپری کنند.
زرافشان ادامه داد: آن دسته از دانش آموزانی که 
خود را به درس خواندن منحصر و محدود می 
کنند در دانشگاه نسبت به تحصیل بی انگیزه 
می شوند و از شادابی الزم بی بهره می شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: مدرسه و 
آموزش  مختص  اتاقی  به  نباید  درس  کالس 
کتاب های درسی منحصر شود بلکه باید محلی 

برای آموزش شیوه صحیح زندگی باشد.

خبر

وزیر کشور با بیان اینکه تنوع مواد مخدر از 2۰ نوع 
به 7۰۰ نوع رسیده است، گفت: برای انواع مسائل از 
زیبایی و الغری و تمرکز تا انواع موضوعات مواد 

وجود دارد.
 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نخستین 
همایش »مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه 
اسالم« که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار 
شد، اظهار داشت: ما در کشور به سندرمی دچار 
داریم  فراوان  تحقیقاتی  مجموعه های  که  شدیم 
همینطور کارهای نظری و کلی گویی و سطحی 
نگری هم وجود دارد که با وجود تحقیقات زیاد 
بین  اینکه  بدتر  مشکل  افزود:  نیست.وی  اثرگذار 
اگر  و  نمی شود  برقرار  ارتباط  محققان و مجریان 
ارتباط باشد هم فهم مشترک نیست و هر شخصی 
مسیر خود را می رود.وزیر کشور ادامه داد: من به 
عنوان مسئول کنونی و معلم دانشگاه هم عالقمند به 
کار تحقیقاتی هستم و هم معتقدم باید از مطالعات 
تحقیقاتی در حل مشکالت استفاده کنیم.رحمانی 
فضلی تصریح کرد: من هم در ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و هم وزارت کشور هر مقاله ای که منجر به 
حل مشکل نباشد قبول نمی کنم. یک رساله در حوزه 

بنده نبوده که یک مشکل راحل نکند.
وی گفت: اگر اینگونه باشد می توانیم کپی پیست 
کنیم و با تدوین، یک مقاله تحویل دهیم ولی اصل 

این است که تحقیق مشکالت را حل کند.

وزیر کشور تصریح کرد: ما باید بزرگترین مشکل 
کشور که آسیب های اجتماعی است را حل کنیم که 
البته سخت است ولی با تحقیق کاربردی می توانیم 
این کار را انجام دهیم.رحمانی فضلی با بیان اینکه 
تنوع مواد مخدر از 2۰ نوع به 7۰۰ نوع رسیده است، 
گفت: برای انواع مسائل از زیبایی و الغری و تمرکز 

تا انواع موضوعات مواد هست.
وی افزود: در حوزه تریاک، میزان کشف مواد به 
هشتصد تن رسیده و  بیست هزار عملیات انجام 
دادیم و میزان شیوع در دنیا با رقم 2۵ درصدی مواجه 
است. رحمانی فضلی ادامه داد: ما با امری مواجه 

هستیم که علتش آسیب های اجتماعی است و آن هم 
تغییر نسل و سبک زندگی است. 6۰ سال قبل ما با 
۴۰ سال قبل تغییر چندانی نداشته و حتی صد سال 
قبل هم تفاوت چندانی نداشته اما در شرایط کنونی 
با سرعت غیر قابل وصف در تغییرات مواجهیم.وی 
تصریح کرد: محور این تغییرات و سازمان یافتگی آن 
هم بر محور تفکرات لیبرالیستی و کامال مادی گرایانه 
است زیرا کسانی که برای این تغییرات برنامه ریزی 
می کنند قدرت دارند و ابزار دست آنهاست و به 

دنبال منافع و مصالح خود هستند.
مواد  تجارت  وقتی  داشت:  اظهار  رحمانی فضلی 

مخدر 6۰ میلیارد دالر در دنیاست پس به راحتی 
قابل چشم پوشی نیست و همه آنهایی که در دنیا 
به دنبال شفاف سازی هستند باید بگویند که مبدا و 

مقصد این 6۰ میلیارد دالر کجاست.
وزیر کشور افزود: این همه دستگاه فرهنگی و رسانه 
نظر محتوایی  از  را  نمی توانیم یک سایت  چطور 
کنترل کنیم که باورهای اخالقی و اعتقادی ما را 
نابود نکنند؟ تالش های مقام معظم رهبری در حوزه 
آسیب های اجتماعی برای ما حجت است که در 
این حوزه وارد شویم و ما فقط باید امر ایشان را در 

مواجهه انجام دهیم.
وی ادامه داد: چهل سال از انقالب گذشنه ولی برخی 
نظرات و تحلیل ها مثل روز اول انقالب است، ما 
باید به خلقت و ویژگی های انسان باور داشته باشیم؛ 
بر اساس قرآن، انسان یک موجود چند وجهی است 
که می تواند به اسفل السافلین یا اعلی علیین برسد. 
انسان قدرت بسیار زیادی دارد و ارزش هر انسان 
بسیار باالست. وزیر کشور گفت: برخی به گونه ای 
ولی  می دانند  گناه  را  خنده  که  می کنند  صحبت 
جامعه بدون نشاط کارایی ندارد. وی با بیان اینکه 
آموزش و پرورش و خانواده نخستین پایگاه ها برای 
مصون سازی افراد هستند، گفت: باید فرزندانی چنان 
قوی تربیت کنیم که در برابر تمام طوفان ها قدرت 

تدافع و تهاجم داشته باشند.

افزایش تنوع مواد مخدر از 20 به 700 نوع

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، استفاده از خدمات 
بیمه رایگان را برای اقشار محروم جامعه دانست.

طاهر موهبتی در گفتگو با مهر، بر مدیریت هزینه ها در 
حوزه سالمت تاکید کرد و گفت: یکی از مشکالت بیمه 
ها در ارائه خدمات، وجود افرادی است که از خدمات 

چند بیمه به طور همزمان استفاده می کنند.
افزود:  ای،  بیمه  همپوشانی  رفع  برنامه  به  اشاره  با  وی 
از  توان  الکترونیک سالمت، می  پرونده  با تشکیل  قطعا 

همپوشانی بیمه ای جلوگیری کرد.
در  بیمه سالمت  اولویت های سازمان  از  یکی  موهبتی، 
سال ۹7 را استقرار سازمان الکترونیک دانست و گفت: 
تدوین راهنماهای بالینی در راستای مدیریت هزینه های 

سالمت، یکی دیگر از اولویت های بیمه سالمت است.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، از همکاری با سایر 
سازمان های بیمه ای و نهادهای حمایتی در کشور برای 
رفع همپوشانی بیمه ای خبر داد و افزود: نظام بیمه ای 
بیمه  باید مورد اجماع و قبول همه سازمان های  کشور 
سالمت  نظام  اهداف  پیشبرد  به  بتوان  تا  گیرد  قرار  ای 

کمک کرد.

بیمه رایگان متعلق به محرومان 
است

محمد نفریه )مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
کشور( آمار واگذاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به 
دختران مجرد باالی ۳۰ سال در سال ۹6 را اعالم کرد. مدیرکل 
امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 
در سال گذشته ۹۳ دختر مجرد باالی ۳۰ سال موفق به دریافت 
فرزندخوانده شدند، گفت: همچنان زنان مجرد تنها نیز می توانند، 

سرپرستی فرزندان دختر سازمان بهزیستی را عهده دار شوند.
کشور  بهزیستی  سازمان  نوجوانان  و  کودکان  امور  مدیرکل 
برای  سال   ۳۰ باالی  متقاضی  دختران  شرایط  با  رابطه  در 
فرزندخواندگی گفت: عدم سوء پیشینه و نداشتن محکومیت 
کیفری، عدم اعتیاد، دریافت تاییدیه جسمی و روانی از مراجع 
مربوطه، داشتن تمکن مالی، ادای فرائض دینی و شرایطی از این 
دست از جمله شرایط مورد نیاز دختران مجرد برای تقاضای 
فرزندخواندگی است. او تاکید کرد: دختران متقاضی باالی ۳۰ 
سال از آنجا که باید از عهده تامین مخارج نگهداری و نیازهای 
فرزندخوانده برآیند، باید شغل ثابت و بیمه داشته باشند و در 
صورتی که شغل آزاد داشته باشند نیز با ارائه جواز کسب و 
تحقیق بازرسان بهزیستی و تایید آن ها در سایر موارد، مراحل 

اعطای فرزند به آنها صورت می گیرد.

 ٩٣ دخرت جوان 
مادر شدند

معاون شبکه پایش سازمان هواشناسی شرایط دمایی کشور را 
طی سه هفته آینده پیش بینی کرد و گفت: از روز)26 تیرماه( تا 
۱۳ مرداد میانگین دمای بیشتر مناطق کشور به ویژه شرق نسبت به 

بازه مشابه بلندمدت چهار درجه بیشتر خواهد شد.
مسعود حقیقت اظهار کرد: ازدیروز )26 تیرماه( تا شنبه )۳۰ 
تیرماه( به استثنای نواحی غربی و جنوبی کشور شامل آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، ایالم، 
لرستان، هرمزگان و جنوب کرمان در سایر مناطق کشور به ویژه 
شمال شرق میانگین دما نسبت به بلندمدت تا چهار درجه بیشتر 
خواهد شد. وی در مورد شرایط دمایی کشور از پایان تیرماه نیز 
تصریح کرد: از ۳۱ تیرماه تا ۱۳ مرداد ماه دمای بیشتر مناطق کشور 
مشابه هفته پایانی تیرماه خواهد بود و همچنان میانگین دمای 

چهار درجه نسبت به مدت مشابه بلندمدت افزایش می یاید.
معاون شبکه پایش سازمان هواشناسی در ادامه نسبت به وقوع 
با  آتش سوزی در جنگل ها و مراتع هشدار داد و تاکید کرد: 
توجه به افزایش دما توصیه می شود مسافران و کشاورزان حاشیه 
جنگل ها حتی المقدور از روشن کردن آتش خودداری کنند و 
اگر هم آتشی روشن کردند هنگام ترک محل از خاموش شدن 

کامل آن اطمینان حاصل کنند.

افزايش ٤درجه اي دما در بيشرت 
مناطق ايران

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان های دولتی مکلف 
هستند تا سه درصد معلوالن را استخدام کنند، تصریح کرد: در مورد 
بخش خصوصی نیز حق بیمه معلوالن را خودمان پرداخت می کنیم. 
قانون همچنین ساز و کار اجرایی الزم را پیش بینی کرده است و باید 
شرایطی را فراهم کنیم که امکان حرکت راحت معلوالن در جامعه و 
فرصت های برابر برای آنان ایجاد شود. علی ربیعی در مراسم تجلیل از 
دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت گفت: در این قانون حدود ۳۵ مورد برنامه و اقدام برای پیگیری 
وجود دارد. امسال 2۰۰ میلیارد تومان برای اجرای اولیه این قانون بودجه 
تصویب شده است اما از آنجایی که این قانون دیر به تصویب رسید 

نتوانستیم بودجه آن را به طور کامل در سال ۹7 اجرایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از این قانون نیازمند بودجه مالی 

نیست، اظهار کرد: بخش بزرگی از این قانون ایجاد ساز و کار نهادی 
و حضور معلوالن در سیاست های تصمیم گیری است همچنین سازمان 

بهزیستی به شورای برنامه ریزی اضافه شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به استخدام سه درصدی 
معلوالن گفت: تالش کردیم تا این میزان را از سه درصد به هفت درصد 
افزایش دهیم اما در نهایت این میزان به تصویب رسید، با این وجود بنا 
به گفته رئیس جمهوری تا پنج درصد نیز آمادگی استخدام معلوالن در 
دستگاه های مختلف وجود دارد. وی تاکید کرد:  قوانین قبلی کفایت 
الزم را در حمایت از حقوق معلوالن نداشتند اما با مشارکت گروه های 
اجتماعی حرکتی آغاز شد و این قانون با قبول بار مالی دولت به مجلس 
رفت. در بخش دیگری از این مراسم انوشیروان محسنی بند پی - رئیس 
سازمان بهزیستی کشور- با بیان اینکه استراتژی بهزیستی توجه ویژه به 

پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های اجتماعی است،  گفت: آزمایش 
ژنتیک برای خانواده های دارای یک فرزند معلول رایگان شده است.

وی با اشاره به قرار گرفتن سطح سالمت اجتماعی در قانون ششم 
توسعه اظهارکرد: بر اساس این قانون تمامی فعالیت های اثربخش سازمان 
برابر شده است. برای مثال ظرفیت خدمات اورژانس  بهزیستی دو 
اجتماعی به دلیل اثربخشی آن دو برابر شده است، به طوری که در همه 
شهرستان های باالی ۵۰ هزار نفر یک مرکز اورژانس اجتماعی مستقر 
شده است. بندپی ادامه داد: با حمایت قوه قضاییه نیز الگوی دادگاه 
درمان مدار نگاه خود را از جرم بودن اعتیاد به بیماری بودن آن تغییر 
داده است. این طرح در حال حاضر در شش استان در حال اجرا است 
همچنین با همکاری قوه قضاییه ثبت الکترونیکی طالق نیز در ۱۱ استان 

در حال انجام است. 

پرداخت حق بیمه معلوالن به کار گرفته شده از سوی وزارت رفاه

آگهی مفقودی
سفیدروغنی  رنگ  مالکیت(خودروپژو٢۰۶TU٣مدل۱٣٩۶به  سبز)شناسنامه  برگ 
بشماره انتظامی ایران٣۴-۵۵۱ص٩۴بشماره موتور۱۶۵A۰۰۸٩۰۵۰وشماره شاسی

NAAP۰٣EE٣HJ۰۵٣۵۱٩بنام محمد رضاحسینی نژادمفقودگردیده وازدرجه 
اعتبارساقط است.

شهرستان دزفول

متن آگهی 
با توجه به اینکه آقای محمد علی خادمی فرزند محمد حسن به اتهام خیانت در 
دوم  شعبه  سوی  از  غالمرضا  فرزند  نظری  رضا  امید  آقای  شکایت  موضوع  امانت 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری می 
باشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم 
نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی به اتهام 
انتشار آگهی  تاریخ  از  از یک ماه  خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس 

تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی . 

 آگهی مزایده نوبت اول 
بحکایت پرونده های کالس ٩۶۰۴۴۷ اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود 
مبلغ   پرداخت  به  محکومند  زاده  سلمان  شهروز  و  رفیعی  اردشیر  علیها  محکوم 
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه از تاریخ٩۵/۷/٢۸ تا زمان 
پرداخت  و به پرداخت ۵ درصد بابت نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه توقیف 
مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی تمامی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 
٩۷/۵/۱۵ساعت ٩ الی ۱۰ صبح در اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سرخرود و 
در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش میرسدمتقاضیان شرکت در مزایده می 
توانند حداقل ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا 
مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده خواهد شد و هم چنین ده درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس 
و  اخذ خواهد شد  ماه  مابقی آن ظرف مدت یک  و  قانون مذکور  ماده ۱٢٩  برابر 
پرداختن  از  آن پس  به  اعتراض  وصول  عدم  و  مزایده  برگزاری  از  هفته پس  یک 
مزایده  برنده  و چنانچه  اموال صورت خواهد گرفت  انتقال  پیشنهادی  مبلغ  کامل 
باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده و پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پرونده کالسه٩۶۰۴۴۷ اجرا در 
خصوص ارزیابی و تعیین قیمت ٢۰ کارتن دکمه و سه دستگاه آسیاب چکشی برقی 
توقیف شده به آدرس سرخرود به محمودآباد روستای کلمرز علیا افناب نتیجه به 
شرح ذیل به استحضار می رساند ٢۰ کارتون دکمه جات از سایز ۱۴ میلیمتر تا ۵۰ 
میلیمتر به رنگهای صدفی و لیزری به وزن یک تن در هر کارتن ۵۰ کیلوگرم به 
ارزش۵٢۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک دستگاه آسیاب چکشی نصب شده روی منداسیون 
فاقد الکتروموتور به ظرفیت ٣ تن در ساعت به شماره سریال  As-۵۱٢۵۸  ساخت 
روی  شده  نصب  چکشی  آسیاب  دستگاه  یک  ریال  ارزش٣۰/۰۰۰/۰۰۰  به  ایران 
-As سریال   به شماره  ساعت  در  تن   ۱ ظرفیت  به  الکتروموتور  فاقد  فنداسیون 

 ۵۱٢۵۶
ساخت ایران به ارزش ۱٢/۰۰۰/۰۰۰ریال یک دستگاه آسیاب چکشی نصب نشده 
فاقد الکترو به ظرفیت ۱ تن در ساعت به شماره سریال  As-۵۱٢۵۷ ساخت ایران به 
ارزش۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال نتیجه ارزش اموال توقیفی جمعاً به مبلغ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال برآورد می شود
 توپال منشی اجرای احکام دادگاه سرخرود 

گواهی حصر وراثت
آقای علیرضا وطن دوست به  شماره شناسنامه   ۱٩٣   مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده ٣۱۷/٩/٩۷ این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مجتبی وطن دوست  به شماره شناسنامه ٢٩۴ در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  کفته  زندگی  بدود  خود  دائمی  اقامتگاه   ٩۷/۱/٣

منحصر است به: 
۱. نام و نام خانوادگی: فرهاد وطن دوست      شماره شناسنامه: ٢٩۱     متولد: 

۱٣۵۸/۰٣/٢۱   صادره: تهران           نسبت با متوفی فرزند  
٢. نام و نام خانوادگی: معصومه وطن دوست      شماره شناسنامه: ٢٩٢     متولد: 

۱٣۵٩/۰٢/٢۶   صادره: تهران           نسبت با متوفی فرزند  
٣. نام و نام خانوادگی: اکرم  وطن دوست      شماره شناسنامه: ۱٣۸۵۷     متولد: 

۱٣۶۱/۱۱/٢۶   صادره: تهران           نسبت با متوفی فرزند  
۴. نام و نام خانوادگی: علیرضا  وطن دوست      شماره شناسنامه: ۱٩٣     متولد: 

۱٣۶۴/۰۱/۱۴   صادره: تهران           نسبت با متوفی فرزند  
۵. نام و نام خانوادگی: الهام وطن دوست      شماره شناسنامه: ۰۰۸۰۷۰٣۵۰۱     

متولد: ۱٣۶۵/۰۷/۱٢   صادره: تهران           نسبت با متوفی فرزند 
 ۶. نام و نام خانوادگی: الناز وطن دوست      شماره شناسنامه: ۰۰۱۰۷٢۱۷۷۰     

متولد: ۱٣۶۸/۰۵/٢۰   صادره: تهران           نسبت با متوفی فرزند  
۷. نام و نام خانوادگی: محمد وطن دوست      شماره شناسنامه: ۵۵۶۰۴۶۰۸٢۶      

متولد: ۱٣۷۶/۱۰/٢٢   صادره: تهران           نسبت با متوفی فرزند  
مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را با 
استناد ماده ٣۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می گردد تا هرکس اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شعبه 

تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد. م/الف ۸۴۶  
رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف شهرگلستان  

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی ابالغ 

پول  خزایی  علیرضا   -۱ خانم ها  آقایان  با  تجدیدنظرخواهی  ضمائم  و  دادخواست 
علی  سید  حقوقی۵-   ۴-عزیز  قمصر  خواه  دولت  حسین  سراجی٣-  ٢-محمود 
حسینی ۶- خاطره پوئید ۷- محمد کتابچی۸- حسن فرجی ٩-مهدی خاکپور۱۰- 
ناصری  کیومرث  زاده۱٣-   عرب  الهه  مهرداد سررشته ۱٢-  کتابچی۱۱-  سیاوش 
هنرور۱۷  علی  علی حسینی۱۶-  سید    -۱۵ شاردی ضاهچی  محمد حسن   -۱۴
پرتوی آملی ٢۰- جلیل  اعلمی راد۱۸- محمد مهدی سعادت ۱٩-سوسن  موسی 
دانشمند ایرانی ٢۱- علی پورحسن٢٢-  محمد مهدیخان الله٢٣-  فاطمه هنرور 
٢۴- الیاس رئیسی٢۵- احمد خزایی پول ٢۶-حسین یزدانی نژاد ٢۷-محمد حسین 
یونسی٢۸- نسرین عباسیان ٢٩-رحیمه کاظمیان ٣۰-محمد علی نجفی٣۱- فرانک 
امیر علیزاده٣٢- محمود دهقان عظیمی ٣٣-کامران انصافی ٣۴-حجت اهلل اعتمادی 
فرخنده  افشار٣۸-  قدیری  اصغر  زاده سراج٣۷-  مهدی  رضا  قیصری٣۶-  ٣۵-ژاله 
اسالمی  متقی ۴۱- محمد حمید  مستوفی٣٩- مصطفی دهدشتی۴۰- حمیدرضا 
مستضعفین  بنیاد  تجدیدنظرخواهی  نیا  مصلح  ۴٣-حسین  بدیعی  ۴٢-شهریار 
خوانده  نظر  تجدید  طرفیت  به  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  اسالمی  انقالب 
آقایان خانمها- علیرضا خزایی پول ٢-محمود سراجی٣- حسین دولت خواه قمصر 
۴-عزیز حقوقی۵-  سید علی حسینی ۶- خاطره پوئید ۷- محمد کتابچی۸- حسن 
فرجی ٩-مهدی خاکپور۱۰- سیاوش کتابچی۱۱- مهرداد سررشته ۱٢- الهه عرب 
علی  سید    -۱۵ ضاهچی  شاردی  حسن  محمد   -۱۴ ناصری  کیومرث  زاده۱٣-  
حسینی۱۶- علی هنرور۱۷ موسی اعلمی راد۱۸- محمد مهدی سعادت ۱٩-سوسن 
پرتوی آملی ٢۰- جلیل دانشمند ایرانی ٢۱- علی پورحسن٢٢-  محمد مهدیخان 
الله٢٣-  فاطمه هنرور ٢۴- الیاس رئیسی٢۵- احمد خزایی پول ٢۶-حسین یزدانی 
-٣۰ کاظمیان  ٢٩-رحیمه  عباسیان  نسرین  یونسی٢۸-  حسین  ٢۷-محمد  نژاد 

محمد علی نجفی٣۱- فرانک امیر علیزاده٣٢- محمود دهقان عظیمی ٣٣-کامران 
زاده سراج٣۷-  مهدی  رضا  قیصری٣۶-  اعتمادی ٣۵-ژاله  اهلل  انصافی ٣۴-حجت 
حمیدرضا  دهدشتی۴۰-  مصطفی  مستوفی٣٩-  فرخنده  افشار٣۸-  قدیری  اصغر 
متقی ۴۱- محمد حمید اسالمی ۴٢-شهریار بدیعی ۴٣-حسین مصلح نیا نسبت به 
دادنامه شماره٩۷۰٩٩۷۱٩۶۴۱۰۰٢۶٢ در پرونده کالسه ٩۰۱۰٢۴شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی نور تقدیم که طبق موضوع ماده ۷٣ و ٣۴۶ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خواندگان ظرف 
۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارند به این دادگاه ارائه نمایند در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد
  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

 فخرالدین پشندی م. الف 97/۳۳۵

  آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالس پرونده ۴/۴۰۸/٩۷وقت رسیدگی 
تاجدین شکری  زاده خوانده  رنجبر حسین  ٩۷/۵/٢٩ساعت ۱۰:٣۰ صبح خواهان 
تسلیم  دادخواستی  خواهان  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته   زاده  صحبت  آرش   -
اختالف  حل  شورای   ۴ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  های  دادگاه 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان  بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده ۷٣ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رسانند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز میباشد
 دبیر شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای شعبانعلی انتظاریان جویباری فرزند ذات اله به شرح درخواستی که به شماره 
نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شعبه  ٩۷/٢۱۸/٣این 
شماره  به  سلیمان  فرزند  جویباری  انتظاریان  اله  ذات  مرحوم  که  داشته  اعالم  و 
خود  دائمی  اقامتگاه  ۱۴/۱٢/۱٣٩۶در  درتاریخ  جویبار  از  ٢۶۵صادره  شناسنامه 
شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از: 
فرزند  م ۵۸٢٩۷۴٣٩٢٢  به ش  اله  ذات  فرزند  جویباری  انتظاریان  شعبانعلی   -۱

ذکور خانواده
٢- فریدون انتظاریان جویباری فرزند ذات اله به ش م ۵۸٢٩۰۷٣۰٩٩ فرزند ذکور 

متوفی 
۵۸٢٩۰۷۴۴۸۶فرزند  م  ش  به  اله  ذات  فرزند  جویباری  انتظاریان  رمضانعلی   -٣

ذکور متوفی
۴- افالطون انتظاریان جویباری فرزند ذات اله به ش م ۵۸٢٩۷٢۴۶۶٩فرزند ذکور 

متوفی
اناث  فرزند  م ۵۸٢٩۱۱۷٣٢۰  به ش  اله  ذات  فرزند  جویباری  انتظاریان  فرخ   -۵

متوفی
اناث  ۵۸٩۴٢٢۷٩۴فرزند  م  ش  به  اله  ذات  فرزند  جویباری  انتظاریان  طوبی   -۶

متوفی 
۷- مه لقا انتظاریان جویباری ذات اله به ش م ۵۸٢٩۷۰۷٩٩٣فرزند اناث متوفی که 

به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته و ندارد.
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت 
آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف جویبار
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شناسائی به موقع نقاط خوردگی با پیگرانی 
هوشمند در منطقه تهران

در پی شناسائی هوشمند نقاط خوردگی مسیر خط لوله ۱۴ اینچ ری- 
کن که در حدود ۵ متری ضلع شرقی اتوبان صالح آباد قم قرار دارد ، 
در اقدامی به موقع از نشتی و پارگی این خط و بروز خطرات ناگوار 

جلوگیری به عمل آمد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی منطقه تهران، محمدرضا 
شریفی پور- سرپرست واحد مهندسی خوردگی در اینباره گفت : 
نقطه ی مذکور در کیلومتر ۱27 + 8 ضلع شرقی اتوبان واقع شده که در 
بررسی های به عمل آمده همکارانمان با استفاده از بیل مکانیکی و بیل 
دستی محل مورد نظر را برای انجام سونداژ حفاری نمودند. وی افزود 
: در طی سه روز فعالیت 8 رشته لوله آب غیرمجاز که بر روی خطوط 
مسیر غرب و در عمقی بسیار کمی دفن شده بودند مشاهده گردید که 
همین امر روند کار را با دشواری همراه ساخت. شریفی پور تصریح 
داشت : با توجه به سستی خاک ، امکان فعالیت با کارگران روزمزد و 
فاقد تجربه وجود نداشت ولی پس از تدابیر الزم و با رعایت موازین 
ایمنی و احتیاط بسیار زیاد ، نقطه خوردگی ۳۴ % در فاصله ۳۰ سانتی 
متری توسط تکنسین های ما شناسائی و عملیات با موفقیت انجام 
پذیرفت. وی اضافه کرد : عبور 8 رشته لوله آب با سایزهای مختلف از 
روی خط لوله نفتی در حالی کار تعمیرات را با مشکل مواجه ساخته 
بود که این عملیات در فاصله ای ۵ متری از اتوبان همراه با تردد 
فراوان  وسائل نقلیه کار را برای بیل مکانیکی بسیار سخت و نامتعادل 
ساخته بود. وی با اشاره به اینکه در صورت اقدام نابهنگام ، بروز نشتی 
و یا پارگی را می توانست به دنبال داشته باشد، گفت : خوشبختانه 
با شناخت و سرعت عمل همکاران پرتالش عالوه بر پیشگیری از 
خطراتی همچون انفجار و یا آتش سوزی، از ریخت و پاش مواد نیز 

ممانعت به عمل آمد.

 جزئیات برخورد نفتکش ایرانی
 در میانه خلیج فارس

و  فرآورشی  شناور  کرد:  اعالم  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت 
نفتی پارس جنوبی که 2۳  ذخیره سازی کوروش مستقر در الیه 
تیرماه امسال دچار حادثه شده بود، در مدار است و تولید در این 

میدان ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمدحسین دانشفر، مدیر امور 
تولید شرکت نفت فالت قاره ایران در خصوص جزئیات برخورد 
نفتکش ایرانی در میانه خلیج فارس اظهار داشت: حدود ساعت 
جریان های  جوی،  بد  شرایط  دلیل  به  تیرماه،   2۳ روز  بامداد   ۳
موقعیت  از   SOL نفتکش  چرخش  نهایت  در  و  آب  شدید 
خود، برخوردی بین نفتکش صادراتی SOL و شناور فرآورشی 
به  جنوبی  پارس  نفتی  الیه  در  مستقر  کوروش  ذخیره سازی  و 
وقوع پیوست و سبب بروز خسارت هایی جزیی به بدنه، هوز و 

تجهیزات بارگیری شد.
کارکنان  ایثار  و  تالش  شرایط،  کنترل  با  افزود: خوشبختانه  وی 
زمان  در حداقل  منطقه،  و  در شناور  مستقر  عملیاتی  زحمتکش 
ممکن چاه  ها در مدار تولید قرار گرفتند و شرایط به حالت اولیه 

بازگشت.
حال  در  گفت:  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت  تولید  امور  مدیر 
حاضر تولید از الیه نفتی پارس جنوبی بر اساس برنامه اجرایی 
با توجه به ظرفیت مخازن در حال انجام است و هم اکنون پایانه 

شناور فرآورشی )FPSO( کوروش در مدار تولید قرار دارد.
به گفته وی، عملیات بارگیری و پهلودهی شناورها ازسوی تیمی 
انجام گرفته که سال ها تجربه موفق در این زمینه دارند و تعمیر 
خسارت های جزیی وارد شده بر این پایانه شناور نیز به سرعت در 

حال انجام است و به زودی به پایان می رسد.
تولید  ابتدای  از  ایران،  قاره  فالت  نفت  شرکت  اعالم  اساس  بر 
تاکنون،  فروردین ماه سال ۱۳۹6  در  پارس جنوبی  نفتی  الیه  در 
طی ۱8 عملیات بارگیری، بیش از ۹ میلیون بشکه نفت خام این 
الیه نفتی مشترک از طریق پایانه شناور فرآورشی کوروش ازسوی 
متخصصان شرکت نفت فالت قاره ایران بارگیری و صادر شده 

است.

کوتاه از انرژی

شرکت چینی نفت ایران را 
جایگزین نفت وارداتی از آمریکا کرد 

شرکت پاالیشگاهی دونگ مینگ پتروچمیکال 
چین گفته، به دلیل باال گرفتن تنش های تجاری 
بین پکن و واشنگتن، خرید نفت از آمریکا را 
متوقف کرده و به خرید نفت از ایران روی آورده 
است. شرکت دونگ مینگ پتروچمیکال حدود 
6۳۰۰ نفر پرسنل، ۳۰ میلیارد یوان دارایی )۴.۵ 
میلیارد دالر( و ظرفیت پاالیش ساالنه ۱۵ میلیون 
تن نفت را داراست. مقامات چینی در حال برنامه 
ریزی برای وضع تعرفه بر کاالهای وارتای از 
آمریکا و جایگزین کردن نفت غرب آفریقا و 
خاورمیانه و از جمله ایران با نفت آمریکا هستند. 
پکن گفته، قصد ندارد از تحریم های آمریکا علیه 
تبعیت کند. چین دومین مشتری بزرگ  ایران 
نفت آمریکاست و میزان خرید نفت این کشور 
به ۴۰۰ هزار  ماه جوالی  ابتدای  در  آمریکا  از 
بشکه در روز رسید. اما پکن در واکنش به تعرفه 
های جدید وضع شده از سوی دولت آمریکا بر 
کاالهای چینی قول داده که تعرفه 2۵ درصدی بر 
نفت آمریکا اعمال کند. تعرفه های 2۵ درصدی 
دولت آمریکا بر ۳۴ میلیارد دالر کاالی چینی از 
روز 6 جوالی اجرایی شده است. دولت چین 
هم بالفاصله در اقدامی تالفی جویانه بر همان 
مقدار از کاالهای آمریکایی تعرفه وضع کرده 
تست. مدت کوتاهی پس از این اقدام، ترامپ 
اعالم کرد که آمریکا تعرفه هایی را بر بیش از 
۵۰۰ میلیارد دالر از کاالهای چینی وضع خواهد 
کرد و واشنگتن یک فهرست جدید 2۰۰ میلیارد 
دالری از محصوالت چینی را که ممکن است 
مشمول تعرفه های ۱۰ درصدی شوند آماده کرده 

است.

سفیر اتریش در ایران: 

اروپا از قطع صادرات به ایران حدود 
۱٠ میلیارد دالر متضرر شده است 

سفیر اتریش در ایران با بیان این که اتحادیه اروپا 
خواهان باز شدن کانال های مالی است، گفت: 
اروپا از قطع صادرات به ایران حدود ۱۰ میلیارد 

دالر متضرر شده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، عصر 
هم اندیشی  نشست  در  تیرماه-   2۵ دوشنبه، 
نمایندگان خارجی مقیم ایران با فعاالن تجاری که 
با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
برگزار شد، گفت: اتحادیه اروپا خواهان باز شدن 
کانال های مالی است، زیرا به  دلیل قطع صادرات 
به ایران حدود ۱۰ میلیارد دالر متضرر شده است. 
وی با اشاره به سفر دکتر حسن روحانی به وین 
افزود: این سفر از آن لحاظ اهمیت داشت که 
نخستین سفر یک مقام خارجی به اتریش سه 
روز پس از ریاست اتحادیه اروپا ازسوی این 
کشور بود و نکته دیگر آن که نخستین سفر 
کشور  یک  به  ایران  رئیس جمهوری  اروپایی 
غربی در دور دوم ریاست جمهوری بود. سفیر 
اتریش در ایران تصریح کرد: همان طور که ایران 
نشان داد راهبردی روشن پس از خروج آمریکا 
از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( دارد، امروز 
نیز نشان داده یک سیاست مشخص در برابر 
اروپا و شرایطی که یکی از طرف های برجام از 

این توافق خارج شده، دارد. 

نفت در جهان

وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران در نامه ای 
به وزیر صنعت، انرژی و منابع معدنی عربستان 
تاکید کرده است: کمیته مشترک وزارتی نظارت 
بر توافق اوپک – غیراوپک )JMMC (حق 
اوپک  تصمیم های  از  را  تفسیری  هیچگونه 
ندارد. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، بیژن 
زنگنه در نامه ای به خالد الفالح، وزیرصنعت، 
به  بااشاره  عربستان  معدنی  منابع  و  انرژی 
پایبندی کشورهای حاضر در  گزارش سطح 
بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک به تعهدهای 
خود نوشت: قطعنامه شماره ۱7۴.۵۱۳ مصوب 
که  است  مهمی  تصمیم  اوپک  نشست ۱7۴ 
اهداف  به  اعضا  مسئولیت پذیری  نشان دهنده 
شده،  ذکر  اساسنامه  در  که  همانگونه  اوپک، 

است.
وی با اشاره به این که مطابق تصمیم نشست 
متعهد  اوپک، کشورهای عضو  اعضای   ۱7۴
پایبندی  ابتدای ژوئیه 2۰۱8، سطح  از  شدند 
خود را به تعهد تعدیل تولید به ۱۰۰ درصد 

برسانند، تصریح کرده است: اما این تصمیم، 
نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه 
تعیین شده برای کشورها در نشست ۱7۱ اوپک 
و نه مجوزی برای بازتوزیع سهمیه تعهدهای 

تعدیل تولید میان کشورهای عضو است.
وزارتی  فنی  مشترک  کمیته  درباره  نفت  وزیر 

نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه هم تاکید 
کرد: مطابق با تصمیم های نشست ۱7۱ اوپک، 
این کمیته حق هیچگونه تفسیری از تصمیم های 
این سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظیفه 
پایبندی کشورها  آن، نظارت و گزارش میزان 
به تعهدهای تعدیل تولید یکایک آنها طبق روال 

پیشین است. در نامه زنگنه آمده است: به نظر 
من، در بحث تولید و مراعات سهمیه ها، فقط 
تصمیم های اوپک که با اجماع وزیران کشورهای 
عضو اتخاذ شده است، اعتبار دارد و باید مالک 
زمینه،  این  در  گیرد.  قرار  اوپک  اعضای  عمل 
توافق  بر  نظارت  وزارتی  فنی  مشترک  کمیته 
جهانی کاهش عرضه بر اساس ماموریتی که برای 
آن تعریف شده است، باید به نظارت و گزارش 
سطح تولید و سطح پایبندی کشورها به تعهدات 
خود به صورت هر کشور منفرد و تک تک اقدام 
کند. وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع 
این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای 
پیش  شد.  اوپک  عضو  نمایندگی  هیئت های 
از این نیز وزیر نفت در نامه به رئیس دوره ای 
اوپک تاکید کرده بود اگر اعضای اوپک به تعهدها 
پایبند نباشند؛ اثربخشی این سازمان از بین می رود 
بین الدولی  موفق  سازمان  تنها  افرینی  ونقش 
کشورهای در حال توسعه با قدمتی قریب به 6۰ 

سال در بازار نفت را به مخاطره می اندازد.

نامه زنگنه به وزیر انرژی عربستان؛

تصمیم اوپک را به نفع خود تفسیر نکنید

سوخت  کارت های  از  استفاده  شدن  الزامی 
جدید  نسل  راه اندازی  همراه  به  شخصی 
دقیق  مدیریت  آنکه  بر  افزون  کارت خوان ها، 
به همراه دارد،  مصرف سوخت در کشور را 
درصد تخلف در جایگاه های عرضه سوخت را 

به صفر می رساند.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت  مدیرعامل  موسوی خواه،  محمدرضا 
ملی پخش فرآورده های نفتی درباره نسل جدید 
نسل  گفت:  سوخت  عرضه  کارت خوان های 
جدید کارت خوان ها از جمله طرح های مهم 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است. از 
آنجا که ساالنه 2۰ میلیارد تومان برای نگهداشت 
سامانه قدیمی کارت خوان ها هزینه می کردیم و 
هزینه گزافی برای دولت محسوب می شد از 
پارسال به این فکر افتادیم که با یاری گرفتن 
از بخش خصوصی مورد تایید نظام جمهوری 
اسالمی، در شبکه هوشمند شرکت ملی پخش 
با  تا  کنیم  اعالم  فراخوانی  نفتی  فرآورده های 
استفاده از امکانات بخش خصوصی، تجهیزات 
قدیمی کارتخوان ها را به گونه ای که هزینه ای بر 

دوش دولت تحمیل نشود روزآمد کنیم.
وی افزود: کارگروه های مختلفی برای بررسی 
آن،  اساس  بر  که  شد  تشکیل  موضوع  این 
شبکه بانکی کشور به عنوان بهترین و امن ترین 
گزینه برای استفاده در این سامانه انتخاب شد، 
زیرا افزون بر قابل اعتماد بودن برای مردم، از 
محل تراکنش خودپردازها نیز درآمدبه دست 

می آوردند.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفتی با بیان این که سرمایه گذاری، نگهداشت 
نیز  پول  پرداخت  تراکنش  اطالعات  و حفظ 
به عهده شبکه بانکی قرار گرفته است، ادامه داد: 
مکاتبات همکاری با بانک مرکزی انجام شده 
است، همچنین پس از مذاکره با ۱2 پی اس پی 

و رتبه بندی آنها براساس شاخص های شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی و بانک مرکزی، 
پیشنهادی  تجهیزات  از  نمونه  سه  سرانجام 

شرکت ها تایید شد.
نخستین  راه اندازی  به  اشاره  با  موسوی خواه 
در  کارت خوان های جدید سوخت  مجموعه 
جایگاه آزادی، اظهار کرد: برنامه جدیدی برای 
شبکه هوشمند جایگاه های سوخت تدوین شده 
است که مشکالت تجهیزات قدیم مانند حافظه 

بسیار محدود و هزینه فراوان را ندارد.
نسل جدید کارتخوان ها بومی سازی می شود

سوخت  تجهیزات  بومی سازی  درباره  وی 
تصریح کرد: این تجهیزات هنوز ایرانی نیستند، 
اما تالش می کنیم آنها را بومی سازی کنیم، در 
این زمینه در مکاتبه با بانک مرکزی، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نسل جدید کارتخوان ها را به 
آنها معرفی کرده ایم تا صنعتگران و تولیدکنندگان 
داخلی که توانایی بومی سازی این کارتخوان ها را 

دارند با ما همکاری کنند.
به گفته موسوی خواه، این طرح تا پایان سال ۹8 
در سراسر کشور اجرا می شود، اما شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، عالقه مند به اجرای آن 
تا پایان امسال است، زیرا هرچه زمان اجرای 
طرح جدید طوالنی تر شود باید همچنان بین 
برقرار و هزینه  ارتباط  قدیم و جدید  سامانه 
نگهداشت سامانه پیشین را نیز پرداخت کرد، 
اما با پیوستن همه جایگاه ها به سامانه برخط 
)آنالین( جدید، اطالعات فروش و پرداخت 
به صورت همزمان دریافت و ثبت می شود که 

درصد تخلف جایگاه را به صفر می رساند.
را  بانکی  شبکه  و  پخش  ملی  شرکت  وی، 
متولی اجرای این طرح اعالم کرد و گفت: برای 
جلوگیری از ایجاد رانت، ۳6۰۰ جایگاه کشور 
در قالب گروه های یکسان تقسیم بندی شده اند 

با هر شرایط و موقعیت و  تا همه جایگاه ها 
میزان فروش از نسل جدید کارتخوان ها بهره مند 

شوند.
استفاده از کارت سوخت شخصی با هدف مدیریت 

صحیح مصرف سوخت کشور الزامی می شود
الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از دیگر 
مسائلی است که به گفته مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی با جدیت از سوی این 

شرکت پیگیری می شود.
موسوی خواه، با اشاره به اطالع رسانی هایی که در 
مدت اخیر در این باره انجام شده است، اظهار 
کرد: اکنون بیش از 2۱ میلیون کارت سوخت در 
اختیار صاحبان خودروهاست، اما نمی دانیم چند 
نفر کارت خود را در اختیار دارند یا چند نفر آن 
را گم کرده اند. به همین سبب به زودی در یک 
فراخوان فرصتی را مشخص می کنیم که مردم بر 

اساس آن از کارت سوخت خود استفاده کنند.
سوخت ها  کارت  دوره،  این  در  افزود:  وی 
فرآیند  اساس  بر  و  ندارند  جدیدی  طراحی 
استفاده  خودروها  سوخت  کارت  از  پیشین، 
خواهد شد. زمانی که مردم از کارت سوخت 
و  شکایات  میزان  کنند،  استفاده  خودشان 
اعتراض ها کاهش می یابد، زیرا فرد از صفر بودن 
حجم بنزین در ابتدای سوخت گیری مطمئن 
است، اما استفاده از کارت سوخت جایگاه دار، 
گاهی اوقات ابهام هایی به دنبال دارد، بنابراین 
استفاده از کارت های سوخت شخصی باید در 
اولویت قرار گیرد.به گفته مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، با استفاده از کارت های 
مصرف  مقدار  می توان  شخصی  سوخت 
مانند  جزئیاتی  گرفتن  نظر  در  با  را  سوخت 
مصرف سوخت در انواع خودروها یا پراکندگی 
مناطق کم مصرف و پرمصرف بررسی کرد. این 
نوع اطالعات برای مدیریت مصرف سوخت 

کشور بسیار مهم است.

الزام استفاده از کارت سوخت شخصی
 مانع تخلف در جایگاه ها

میزان شوري آب رها شده از سد گتوند طي تیرماه 
سالجاري در حد استانداردهاي تکلیف شده بوده، حال 
آنکه میزان شوری آب »رودخانه دز« از پاي سد دز تا 
هنگام ورود به کارون به بیش از ۳ هزار واحد افزایش 

مي یابد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت توسعه 
منابع آب و نیروي ایران، پیرو شدت یافتن بیان ابهامات 
و نگراني ها طي روزهاي گذشته مبني بر نقش سد 
گتوند در شوري آب کارون، سرپرست شرکت توسعه 
منابع آب و نیروي ایران، با تاکید بر لزوم یکپارچگی در 
مدیریت آب کارون، به عنوان نیاز حیاتی این روزها، 
توضیحاتي ارائه کرد. مهندس بهروز مرادي، با بیان 
اینکه آب رها شده توسط سد گتوند، به فاصله مکاني 
اندکي توسط ایستگاه هاي هیدرومتري به لحاظ کیفیت 
مورد پایش دائم قرار مي گیرد، اظهار داشت: »بر اساس 
داده هاي حاصل از این دستگاه ها، کیفیت آب عبوري 
از سطح مقطع این سد، به نسبت زمان هاي پیش از 
آبگیري سد، شاهد بهبود و پایداري است، به گونه 
اي که تقریبا تمامي اراضي مشروب از سد گتوند، من 
جمله کشتزارهاي گیاهان حساس به کیفیت آب، شاهد 
رشد و بعضا جهش در میزان تولید و افزایش شاخص 
عملکرد در واحد سطح بوده اند.«  وي تصریح کرد: 
»میانگین میزان هدایت الکتریکي آب رها شده توسط 
سد گتوند طي ماههاي گذشته در حد استانداردهاي 
تکلیف شده بوده، حال آنکه همین شاخص که بیانگر 
میزان شوري و آلودگي آب است، در فاصله رها شدن 
از دریچه هاي این سد تا رسیدن به آبادان و خرمشهر، 
حدودا ۱2 برابر شده و از مرز ۱۰ هزار واحد گذر مي 
کند.« سرپرست شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران 
با اشاره به اینکه در اولین اراضي کشاورزي که آب 
سد گتوند را دریافت مي کنند، محصوالت زراعي با 
حساسیت باال به شوري آب، کشت مي شود، افزود: 
»شایسته است تا با پرهیز از پیش داوري، مبتني بر داده 
هاي حقیقي و عیني به مشکالت ناشي از رودخانه 
کارون پرداخته شود تا عزم عمومي جهت بهبود شرایط، 

صرف امور نامرتبط با مشکل نشود.«

واکنش سرپرست شرکت توسعه منابع آب و نیروي 
ایران به ابهامات این روزها:

سد گتوند، نقشي در شوري آب 
کارون ندارد

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸۴ با شماره شهربانی ۸٢۷م٣۸ ایران ۸٢  با شماره موتور ۰۱٣٣۱۱۰۴و 

شماره شاسی s۱۴۱٢٢۸۴۶۸۶٩۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند
 بابل

مفقودی
 مجوز حمل اسلحه شکاری ساچمه زنی مدل دو لول ساخت ترکیه با شماره اسلحه 
IR۱٢۰۸۷۴۷٣بنام محمد تقی زاده فرزند محمود با کد ملی ٢۰٩۱۵۶٢۱٢٢مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  جعفر کلب خانی     دارای شناسنامه شماره  ٣۷٩٣۸ بشرح دادخواست به کالسه  
٩۷۰۷۵٢/ش٣  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان تمام کلب خانی بشناسنامه  ٢۷٩۱۰۸۷۶۵۶در تاریخ ٩۷/۴/۶ اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- جعفر کلب خانی     فرزند جمشید 
–ش ش  ٣۷٩٣۸ خوی –پسر متوفی/٢- صفر کلب خانی     فرزند  جمشید -ش ش 
٢۸۰۱۱۰٩۰۵٣  خوی-پسر 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/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

شماره :۳1۵۴ تاریخ : 97/۴/6 
آگهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره ۱٣٩۷۶۰٣۰۱۰٢٢۰۰۰۱٣۸ مورخ ۸/٢/٩۷ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده ٣ قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  
نریمان  مالکانه متقاضی  انتقال عادی و تصرفات  تاکید  بر  فاقد سند رسمی منبی 
عابدینی فرزند فرمان به شماره شناسنامه ۸۰٢ صادر از اهر نسبت به شیش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۴ متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک  فرعی  مفروز از قطعه۵ تفکیکی از ۱۵٣ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان 
رباط کریم مالکیت رسمی عزیز علی اصغری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص 
نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا 
نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطی دادگاه گردد 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 
سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از 

مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف ۷۰۵
تاریخ انتشار اولین اگهی : ٩۷/۴/۱٢  تاریخ انتشار دومین اگهی ٢۷/٩۷/۴ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی

آگهی حصروراثت
آقای حمیدرضا راستاد به شماره شناسنامه۱۵۰ فرزندنورعلی از این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نورعلی راستاد فرزند 
غنی درتاریخ ٩۷/٢/٢٩  درشهرستان رشت فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به 

شرح ذیل تعرفه شده اند:
نام ونام خانوادگی           شماره  شناسنامه    نام پدر    نسبت
حمیدرضا  راستاد                 ۱۵۰            نورعلی      پسر

محمدرضا راستاد                 ۷            نورعلی      پسر
لیلی راستاد                       ۱۰۰            نورعلی      دختر

شهناز راستاد                      ۵۷           نورعلی     دختر
حبیبه شفیع زاده                    ۱۸٩        فیض  اله     زوجه

به غیر از  وراث  نامبرده  باال  ورثه دیگری  ندارد.
شماره  به  آن  وثبت  قانونی  تشریفات  وانجام  دادخواست  مالحظه  از  پس  اینک   
٢٢٢ سیار مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نمایدچنانچه هرشخص 
به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  تاریخ  باشداز  نزداو  ازمتوفی  داردویاوصیتنامه  اعتراض 
گواهی  صورت  .درغیراین  نماید  تسلیم  رشت  اختالف  حل  شورای   ۱۶ دفترشعبه 

حصروراثت برابر درخواست خواهد شد.
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ازماهشهردرخواستی  ۱۰۰۸،صادره  پدرخداخاص،بشناسنامه  قاسمی،نام  بانوفاطمه 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که حصروراثت مرحوم غالمرضا 
قاسمی نژادبشناسنامه۱۴صادره ماهشهردرتاریخ ٩۶/۱۰/٢۶درماهشهر اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی با مشخصات فوق )همسرمتوفی(٢-مهرداد شماره 
شناسنامه٣۷۰٢صادره از امیدیه ٣-فرزانه شماره شناسنامه۵٢۷۰۰۴٣٢٩۷آقاجری۴-

سمانه شماره شناسنامه ۱٩۴۰۶۵۶۵۵٩ماهشهر۵-حسین شماره شناسنامه۷۱٩۰بهبهان 
)همگی فرزندان متوفی وشهرتشان قاسمی نژاد می باشد(والغیر. اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است.شماره م الف:٢۸٩/۱۶
رئیس شعبه 1شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم ملیحه زراعتی شورکایی فرزند باقر به شرح درخواستی که به شماره ٢۰۷/۱/٩۷ 
این شورا ثبت گردیده درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که ربیع 
اله کریم زاده وندچالی فرزند فرود به شماره شناسنامه ۵۱۵ صادره از جویبار در 
تاریخ ۸/۴/۱٣٩۷در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه / وراث 

حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از: 
۱- ملیحه زراعتی شورکائی فرزند باقر به شماره شناسنامه ۵٩ همسر متوفی 

آقا به شماره شناسنامه  ٢- سیده خدیجه حسینی کوهیخیلی فرزند سید حاجی 
٢ مادر متوفی

٣- فرود کریم زاده وندچالی فرزند افالطون به شماره شناسنامه ۸۶۵ پدرمتوفی 
۴- محمد جواد کریم زاده وندچالی فرزند ربیع اله به شماره ملی ۵۸٢۰٢۸۶۱۸٩فرزند 

ذکورمتوفی
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

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

ابوبکردرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را  بهاءالدین رمضانی فرزند  آقای 
از پالک ۱۵۶ و ۱۵۸فرعی از یکاصلی جوانرود واقع در بخش ۱٣کرمانشاه معروف 
به قرگه که از آقایان بایزید رمضانی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه٩٢–٩۴تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
 / رأی شماره۱٣٩۶۶۰٣۱۶۰۰۷۰۰۰۴۰۸ مورخ ۶  برابر  از رسیدگی  و هیئت پس 
٩۷/٣حکمبه صدور سند مالکیت یکباب ساختمان به مساحت ۱۰٢/۵۵ متر مربع 
بنام آقای بهاءالدین رمضانی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
احمد عیوضی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاهارسال 
گردد،معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
سند  نمود. صدور  خواهد  صادر  رمضانی  بهاءالدین  آقای  بنام  تقاضا  مورد  مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول ٢۷/ ۴/ ۱٣٩۷ تاریخ انتشار دوم ۴/ ۵/ ۱٣٩۷

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود

شماره پرونده :۱/۷٩٢/٩۶
شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: ناصر خمگر فرزند عبدالمحمد به نشانی جوانرود خ امام شافعی کوی وحدت 
٣۷ -محمدغفوری فرزند محمود

خوانده:صفی اهلل صداقت پور فرزند ماشااهلل به نشانی مجهول المکان
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱٣٩۷/۶/۱۰ ساعت ٩:٣۰ وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
جلسه  روز  تا  می تواند  نامبرده  شود.  حاضر  رسیدگی  برای  مقرر  وقت  در  می شود 
ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.جهت اجرای قرار  این شعبه مراجعه و نسخه  به 

استماع گواهی گواهان حاضر شود.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت اگهی حصر وراثت
خانم الهام نجفیان طالقانی  فرزند نجفعلی  به شماره شناسنامه ۱۰۸۵ به استناد 
شماره  به  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  نامه  شهادت 
آقای  اشعار داشته است که شادروان  این شورا نموده چنین  ٢٢٣/۱/٩۷/ح تقدیم 
نجفعلی نجفیان طالقانی به شماره شناسنامه ۱٢ در تاریخ ۱٣٩۶/۱۱/۴ دراقامتگاه 
دائمی خود درشهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:

از   ۱-آقای علی نجفیان طالقانی متولد ۱٣۵٩ به شماره شناسنامه  ۱٣٢  صادره 
تهران   نسبت پسر متوفی

٢- آقای پیام نجفیان طالقانی  متولد ۱٣۶۷  به شماره شناسنامه ۱٢۱۵۰  صادره 
ازکرج  نسبت پسر متوفی

٣- خانم الهام نجفیان طالقانی  متولد ۱٣۵۴  به شماره شناسنامه ۱۰۸۵ صادره از 
کرج  نسبت دخترمتوفی

۴- خانم  شهین مددیان  متولد ۱٣٣٢  به شماره شناسنامه ٣۰  صادره ازساوجبالغ  
نسبت  همسر متوفی 

و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند 
آخر ماده ٣۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر می گردد.
م.الف:۴۷٣۶    تاریخ انتشار : ٢۷/٩۷/۴

دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

آگهی
از محکومان علیها محمد شریعتی محمود و ابراهیم داوودی به مبلغ۱٩٢۱۱٣۸۰۸٢ 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر به میزان ۱٣۰٩۵۷۴ ریال که در زمان  ریال 
اجرا مزایده مبلغ ٩۱٣٢۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ٩۱۰۴۶۵۷۵ریال 
در  که  دولتی  عشر  نیم  بابت  علیه   محکوم  بدهی.  نیز  و  وکیل  الوکاله  بابت حق 
ها   علیه  محکوم  از  احدی  ملک  دولت  حق  در  شد  خواهد  محاسبه  مزایده  زمان 
آقای داوودی با کاربری مرغداری  توقیف و توسط کارشناس رسمی مورد بازدید 
و ارزیابی قرار گرفته است عرصه  مورد تصرف شامل دو بخش می باشد بخش اول 
وزارت جهاد  از  بهره برداری  پروانه  دارای  ای  قطعه  مرغداری  واحد  یک  آن شامل 
کشاورزی  ف سازمان  جهاد کشاورزی استان مازندران به نام محمود آهی می باشد 
واحد مرغداری شامل یک سالن پرورش انباردان خانه کارگری موتورخانه سرویس 
بهداشتی و غیر می باشد واحد مرغداری دارای امتیازات آب برق سه فاز و گاز شهری 
می باشد امکان سالن پرورش واحد مربوطه نیز شامل دانخوری اتوماتیک آبخوری 
نیپلف دو عدد جت  هیتر تک گانه تعداد ٩ عدد تهویه ۱۴۰ و همچنین تعداد ٢۰ 
عدد پنجره در طول سال می باشد از وسط مرغداری نهر آب عبور می نماید بخش 
باشد  امتداد جاده و در ضلع جنوبی واحد مرغداری می  دوم شامل شالیزاری در 
که کل مساحت دو بخش برابر۵٩/۴۷۴۵ متر مربع می باشد هر سه مورد تعرفه به 
صورت شش دانگ در وقت می باشد بخشی از زمین کشاورزی قبال و در مزایده 
برگزاری همین اجرا فروش رفته است کارشناس ششدانگ را به میزان جمع یک 
میلیارد و دوبیست و پنجاه میلیون  ریال برای زمین کشاورزی و مبلغ ۴ میلیارد و 
۷۵۰ میلیون ریال بابت مرغداری ارزیابی نموده است اجرای احکام دادگاه عمومی 
بخش دابودشت بنا به درخواست وکیل محکوم له های پرونده در نظر دارد ملک  
به فروش  مزایده حضوری  از طریق  با شرایط موجود  به  به میزان محکوم  را  فوق 
برساند لذا مزایده در روز چهارمورخ ٩۷/۴/٢۴ از ساعت ۱۰ الی ۱٢ در محل اجرای 
قیمت  باالترین  به  و  شروع  کارشناسی  قیمت  از  دابودشت  عمومی  دادگاه  احکام 
پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی 
را فی المجلس  پرداخت نماید و الباقی را ظرف مدت یک ماه تودیع  نماید در غیر 
این صورت ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد 
طالبین و خریداران می توانند تا ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از 

مورد مزایده بازدید به عمل آورند 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه دابودشت  ولیان 
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بهترین و بدترین سال برای اقتصاد خانواده های ایرانی کدام است؟
یارانه های نقدی هم شکاف هزینه و درآمد را پر نکرد
باران زرین قلم 
هر چند افزایش قابل توجه نرخ ارز و قیمت اقالم مرتبط با دالر در بازار 
این روزها صحبت از شرایط رفاهی خانوار را کمی دشوار کرده است اما 
آمارها بانک مرکزی نشان می دهد در سال گذشته برای سومین سال 

متوالی وضعیت درآمد و هزینه خانوار بهبود یافته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد خانوار ایرانی که در سال های 
امکان  درآمدها  از  ها  هزینه  گرفتن  پیشی  دلیل  به  همواره  گذشته 
پس انداز چندانی نداشت، در سه سال گذشته بهبود نسبی شرایط را 
تجربه کرده است چرا که فاصله هزینه با درآمد طی سال های ۱٣٩۴ و 
۱٣٩۵ کاهش یافت تا اینکه در سال گذشته درآمد ناخالص خانوار ایرانی 
نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار تومان از به هزینه های ناخالص 
خانوار ایرانی پیشی گرفت.توجه به این نکته ضروری است که منظور از 
درآمد ناخالص خانوار جمع کلیه درآمدها قبل از کسر هر گونه مالیات 
،حق بازنشستگي )سهم خانوار( و مبلغ فروش کاالهـاي دسـت دوم است 
. انـواع درآمـدهاي ناخالص شامل درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي 
و عمومي، درآمد از مزد و حقوق ـ بخش خصوصي و درآمد از مزد و 
حقوق بخش تعاوني در کنار درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی،درآمد از 
مشاغل آزاد غیر کشاورزي و درآمدهاي متفرقه نظیرحقوق بازنشستگي، 
درآمد ازمحل اجاره امالک ومستغالت و... است . درآمد حاصل از فروش 
کاالهاي دست دوم نیز در این حوزه می گنجد.در عین حال تعریف 
بانک مرکزی از هزینه نیز به این شرح است. هزینه عبارت است از ارزش 
پولي کاالها و خدماتي کـه طـي دوره مـورد بررسـي توسـط خانوار 
براي مصرف جاري و یا آتي اعضاي خود و یا هدیه به دیگران تهیه 
شده باشد . تهیه شامل خرید ، تولید خانگي ، دریافت در برابر خدمت 
)در بخش دولتي ، خصوصي و یا تعاوني( ، از محـل کسب )کشاورزي و 
غیر کشاورزي ( و مجاني )به استثناي آنچه که از سایر خانوارها دریافت 
ازاي آن کاال و  اعانه که در  ، نذر و  شـده( است. وجوهي نظیر نفقه 
یا خدمتي دریافت نمي شود  درصورتي که به خانوار دیگري پرداخت 
شده باشد هزینه به حساب نمي آید . در این بررسي مالیـات و حق 
پرداختهاي  است.  نشده  منظور  هزینه  در  خانوار(  )سهم  بازنشستگي 
تعمیـرات  و  اضـافات   ، تغییـرات   ، احـداث   ، خریـد  بابـت  خـانوار 
اساسـي در ساختمان ، خرید حق امتیاز تلفن )ثابت و همراه( و سکه 
طال و نقره سرمایه گذاري تلقي شده و در هزینه هاي ناخالص که مختص 
هزینه هاي جاري است منظور نمي گردد.با روشن شدن منظور از درآمد 
ناخالص و هزینه ناخالص وضعیت نشان می دهد در بسیاری از دوره های 
زمانی درآمدهای ناخالص کمتر از هزینه ها بوده است . این شرایط میزان 

سختی در گذران زندگی خانوارها را نشان می دهد.

 دولت یازدهم
دولت یازدهم در سال های فعالیت خود تالش فراوانی را برای مهار نرخ 
تورم در دستور کار قرار داد . بر این اساس کاهش نرخ تورم و رسیدن 
ان به محدوده تک رقمی تاثیر فراوانی در بهبود وضعیت زندگی خانوار 
ایرانی داشت هر چند سال ۱٣٩۷، از این منظر سالی سخت برای اقتصاد 
و خانوار ایرانی به دلیل بازگشت تورم و شکل گیری تورم انتظاری تلقی 
می شود اما با این حال مقطع زمانی مورد بررسی در این گزارش ابتدای 
سال ۱٣۸۸ تا پایان سال ۱٣٩۶ را در بر می گیرد . در این سال ها خانوار 
ایرانی دو دوره کامال متفاوت را پشت سر گذذاشت . اگر شکاف درامد و 
هزینه از سال ۱٣۸۸ رو به افزایش گذاشت؛ از سال ۱٣٩۴ ، موقعیت با 
بهبود محسوسی روبرو بود. دولت روحانی در حالی فعالیت خود را آغاز 
کرد که رشد منفی اقتصادی و تورم باال و رکود فراگیر اقتصاد ایران را با 
مضیقه فراوانی همراه کرده بود . در این سال درآمد خانوار ایرانی در یک 
سال ٢۷ میلیون و ۶۸۶ هزار تومان و هزینه های آن حدود ٢۸ میلیون 
و ۴۴۶ هزار تومان بود . وضعیت در سخت ترین سال اقتصادی اما بدتر 
شد. در حالی که تالش برای لغو تحریم های بین المللی و عادی سازی 
شرایط اقتصاد ایران جریان داشت، درآمد خانوار ایرانی به ٣۱ میلیون و 
٣۸٢ هزار تومان رسید . هزینه اما رقمی برابر با ٣٢ میلیون و ۸۷۵ هزار 
تومان را تجربه کرد . از این مقطع بود که برنامه های اقتصادی دولت 
یازدهم ثمر داد و فاصله یک میلیون و ۴٩٣ هزار تومانی هزینه با درآمد 
در سال ۱٣٩۴ به هفت هزار تومان کاهش یافت . این رقم در سال ۱٣٩۵ 
به ۶٣ هزار تومان رسید و در سال ۱٣٩۶ درامد ها یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان،به طور متوسط بیشتر از هزینه ها شد.برای اطالعات بیشتر از 

و.ضعیت سال گذشته اینجا را بخوانید. 

 دولت دهم
 دولت دهم در دوره فعالیت خود با تشدید تحریم های بین المللی علیه 
ایران مواجه شد . اقتصاد ایران در سال های ۱٣٩۰ و ۱٣٩۱ ، با شرایطی 
ناپایدار و بی ثبات را تجربه کرد. پیش از این اما وضعیت رفاه خانوار از 
منظر تفاوت درآمدها و هزینه ها روندی نامناسب را طی کرده بود .آمار 
نیز نشان می دهد بودجه خانوار در سال های تشدید تحریم تحت تاثیر 
قرار گرفته و شکاف هزینه با درآمد افزایش یافته است. درآمدهای خانوار 
ایرانی در سال ۱٣۸۸ حدود ۱٢ میلیون و ٩۴۸ هزار تومان بود ، این رقم 
٢٣۵ هزار تومان بیشتر از هزینه ها برآورد شده است اما در سال پس از 
آن یعنی در سال هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی ، شرایط رو 
به بدتر شدن نهاد. در سال ۱٣۸٩ هزینه ها ۴۸۵ هزار تومان، به رغم 
پرداخت یارانه نقدی، بیشتر از درآمد شد. این فاصله در سال ۱٣٩۰ به 
یک میلیون و ۱٩۶ هزار تومان رسید ، به این ترتیب خانوار ایرانی با 
کسری بودجه ای برابر با این رقم مواجه بود . سال پس از آن ، یعنی در 
پایان دوره فعالیت دولت دهم این شکاف به ۷۴۸ هزار تومان رسید . به 
این ترتیب به نظر می رسد تمامی سیاست های اجرایی با هدف بهبود 
وضعیت معیشتی خانوار و کاهش این فاصله و افزایش رفاه نتوانست 

تغییری جدی را در این حوزه رقم بزند.  

معرفي محصول جدید سایپا 
در نمایشگاه خودرو شیراز

جدیدترین محصول سایپا مبتني بر مگاپلتفرم SP۱۰۰ در هفدهمین 
گروه  سایپانیوز،  گزارش  شود.به  مي  معرفي  شیراز  خودرو  نمایشگاه 
خودروسازي سایپا در راستاي سیاست هاي توسعه محصول و تنوع 
بخشي به محصوالت خود و به منظور پاسخگویي به نیازهاي مشتریان، 
اولین محصول از مگاپلتفرم SP۱۰۰  را در نمایشگاه شیراز معرفي 
خواهد کرد.بر اساس این گزارش، مدل سواري )سدان( این مگاپلتفرم، 
با حضور  شیراز  المللي خودرو  بین  نمایشگاه  هفدهمین  با  همزمان 
مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا و جمعي از مسئوالن کشوري در 
محل دائمي نمایشگاه هاي شهر شیراز معرفي مي شود.محصول جدید 
سایپا با ظاهري کامال« به روز و امکانات بسیار مناسب، قابل رقابت 
از  ستاره  سه  توانایي کسب  ابتدا  در  و  است  دنیا  روز  خودروهاي  با 
استانداردهاي یورو NCAP  و گذراندن باالترین استانداردهاي ملي 
را دارد.در محصول جدید سایپا، امکانات و ویژگي هایي شامل: فرمان 
برقي، ترمز اضطراري و اي بي اس، سیستم کنترل پایداري، سانروف، 
۶ کیسه هوا، ایمني عابر پیاده، مانیتور نمایش اطالعات خودرو، سنسور 
پارک و دوربین عقب، کروز کنترل، سیستم تهویه اتوماتیک و... پیش 

بیني شده است.
این خودروي جدید سایپا براي پاسخگویي به نیازهاي مشتریان در 
کالسC  طراحي شده و امکاناتي که براي این محصول در نظر گرفته 
شده به نحوي است که نیازمندي هاي این کالس را پوشش مي دهد و 
گوي رقابت را از تولیدات داخلي و خودروهاي وارداتي هم رده خواهد 
ربود و محصولي رقابت پذیر و مشتري پسند در بازار خودرو خواهد بود.

خبر

افزایش ۱٠٠ درصدی قیمت 
خودروهای وارداتی در سال جاری

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، به دنبال افزایش 
جمله  از  مختلف  کاالهای  قیمت  دالر،  قیمت 
درصد  تا ۱۰۰  جاری  سال  در  وارداتی  خودروهای 

رشد را تجربه کرده است.
ایران،  در  ارز  ازمهر،گرانی  نقل  به  زمان  گزارش  به 
همواره باعث رشد قیمت در سایر گروه های کاالیی 
می شود. این گرانی اگرچه به دلیل کاهش ارزش پول 
ملی اتفاق می افتد، اما در مواردی نیز بار روانی، به 
رشد قیمت ها دامن می زند.این گرانی در برخی کاالها 
مانند خودرو و تلفن همراه و غیره مشهود تر بوده و در 
موارد دیگر و به ویژه اقالم اساسی و مصرفی خانوارها، 
با شدت کمتری دیده می شود.در همین مورد، علی 
فاضلی، رئیس اتاق اصناف، با اشاره به افزایش قیمت 
خودرو در بازار گفت: در کمتر از چهار ماه، شاهد دو 
برابر شدن قیمت خودروهای وارداتی در بازار بوده ایم 
که این افزایش قیمت، تحت  تأثیر عوامل متعددی 
است.فاضلی ادامه داد: واردات خودرو برعهده اصناف 
سایر  در  ارز  تخصیص  و  سفارش  و  ثبت  و  نیست 
نهادها صورت می گیرد. رئیس اتاق اصناف با تأکید 
بر اینکه »سیاست ممنوعیت واردات و ثبت سفارش 
خودرو از سوی این اتاق اعمال نمی شود«، افزود: ما 
تابع سیاست های دولت هستیم، اما در مجموع برای 
حل مشکل خودرو باید به روش های بهتری نسبت به 
ممنوعیت واردات توجه شود.او با اشاره به اینکه در 
حال حاضر درخصوص تأمین و عرضه اقالم عمومی 
در  گفت:  نداریم،  مشکلی  استراتژیک  کاالهای  و 
برخی کاالهای دیگر محدودیت وجود دارد که این 
محدودیت ها بیشتر به دلیل احتکار و گران فروشی 
به وجود آمده و ارتباط مستقیم با بنگاه ها ندارد.فاضلی 
افزود: در واقع، برای بنگاه های صنفی که حلقه آخر 
ارتباط با مردم هستند، سود معینی در نظر گرفته 
شده و اگر خارج از این سود به فروش کاال بپردازند 
آنها  با  تعزیرات،  سازمان  توسط  و  قانون  اساس  بر 
کاالهای  تأمین  درخصوص  شد.او  خواهد  برخورد 
ارز  که  آنجا  از  گفت:  جامعه  ضروری  و  اساسی 
رسمی کشور به واردات این کاالها تعلق می گیرد، 
در تأمین آن مشکلی نداریم و نخواهیم داشت.فاضلی 
به ذخیره سازی کاالهای مورد نیاز مردم اشاره کرد 
و ادامه داد: برای تأمین برخی کاالهای دیگر، باید 
فکری اساسی کرد نه اینکه راه ورود این کاالها را 
ببندیم.فاضلی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد تنها 
مشکل اصناف نیست بلکه تمامی بنگاه ها را شامل 
می شود، گفت: افزایش قیمت ارز در تمام بخش ها 
از جمله بحث دستمزد و خدمات، تاثیر گذاشته که 
این امر در کنار افزایش قیمت ها سبب می شود تا 
لزوم مدیریت بازار ارز بیش از پیش احساس شود.او 
به تشکیل کارگروهی توسط وزیر صنعت اشاره کرد 
و افزود: کارگروهی که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تشکیل داده نه برای برخورد بلکه، با هدف ساماندهی 
اگر  داد:  ادامه  برمی دارد.فاضلی  قدم  بازار  وضعیت 
کنترلی  نظام  و  ایجاد  را  مناسب  هارمونی  بتوانیم 
درست را اعمال کنیم، می توان امیدوار بود بازار از 
اینکه اکنون در بحث  بیان  با  نگرانی خارج شود.او 
لوازم خانگی و تلفن همراه با مشکل مواجه هستیم، 
گفت: همکاری بین بخش های مختلف می تواند این 
مشکالت را حل کند که در این زمینه، جلساتی با 
نیز  بازرسی  و  کرده ایم  برگزار  ذیربط  اتحادیه های 
به  اشاره  با  است.او  فعال تر شده  به گذشته  نسبت 
اینکه تثبیت نرخ ارز یکی از دغدغه های اصلی فعاالن 
ماه،  ارزی در طول  نوسانات  افزود:  است،  اقتصادی 
تا پنج درصد باشد و الزم است  نباید بیش از سه 
نرخ ارز از ثبات برخوردار باشد.به گفته او، تامین مواد 
اولیه مورد نیاز و بهبود روند ترخیص کاال از گمرک، 
جزو خواسته های اصلی از دولت است که باید سریع تر 
اتحاد و  با  پایان گفت: می توانیم  محقق شود.او در 

همبستگی مشکالت پیش رو را پشت سر بگذاریم.

اعتبار ۸٠ میلیارد دالری اروپا برای 
شرکت های ایرانی

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از اختصاص ۸۰ میلیارد 
دالر اعتبار از سوی اتحادیه اروپا برای تسهیل در روابط 
تجاری بین شرکت های کوچک و متوسط ایران و اروپا 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پدرام سلطانی دیروز در 
چهلمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با 
بیان این که اروپا دیگر تاب نا امنی و تشنج در ایران را 
ندارد، گفت: اروپا عاشق چشم و ابروی ایران نیست، بلکه 
پس از شوکی که اتفاقات عراق و سوریه برای او به وجود 
آورده دیگر تاب ناامنی و تشنج و جنگ در خاورمیانه را 
ندارد. از این رو مصمم شده در این منطقه اتفاقی نیفتد. 
این در حالی است که تحلیلگران سیاسی ایران از این 
مساله غافل هستند و در مذاکره با اروپا جو منفی را 
در ایران به وجود می آورند.وی افزود: اتحادیه اروپا برای 
همکاری شرکت های کوچک و توسط ایران و اروپا با 
پارلمان بخش خصوصی روابطی برقرار کرده و وعده 
سرمایه گذاری برای تقویت روابط و همکاری ها را داده 
است.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتحادیه 
اروپا برای گسترش این همکاری ها بین شرکت های 
ایرانی و اروپایی ۸۰ میلیارد دالر  کوچک و متوسط 
در نظر گرفته تا براین اساس یک تشکل اقتصادی در 
اروپا مسئولیت را برعهده بگیرد و اتاق بازرگانی ایران 
زمینه ساز همکاری مشترک میان بنگاه های کوچک 
و متوسط هر دو طرف خواهد شد.سلطانی با تاکید بر 
این که نیاز اتحادیه اروپا به ایران را باید با صدای بلند فریاد 
زد، اظهار کرد: مدیریت بین منابع مالی و شرکت های 
کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا تحت شبکه ای است 
که زیرمجموعه اتحادیه اروپا بوده و کمیسیونر صنایع 
کوچک و متوسط این اتحادیه سه هفته گذشته در 
ایران بوده و قرار است اتاق ایران به عنوان نماینده بخش 

خصوصی با آنها ارتباط برقرار کند.

جلسه پیگیری روند اجرای برنامه ملی بازآفرینی خبر
به  فرسوده(،  بافت های  )نوسازی  امید  شهری 
رئیس  روحانی  حسن  حجت االسالم  ریاست 
جهت  در  مهمی  تصمیمات  برگزارو  جمهور 
با  ارتباط  در  جمله  از  طرح  توسعه  و  تسریع 

تسهیالت بانکی اتخاذ شد.
ازپایگاه اطالع رسانی  به گزارش زمان به نقل 
اجرای  روند  پیگیری  جلسه  ریاست جمهوری، 
امید)نوسازی  شهری  بازآفرینی  ملی  برنامه 
ریاست  به  دیروز  فرسوده(،  بافت های 
جمهور  رئیس  روحانی  حسن  حجت االسالم 
و  استانداران  که  جلسه  این  شد.در  برگزار 
شهرداران کالنشهرهای کشور نیز حضور داشتند، 
تصمیمات مهمی در جهت تسریع و توسعه طرح 
اتخاذ  بانکی  تسهیالت  با  ارتباط  در  جمله  از 
تشویقی  مولفه های  از  یکی  اساس  این  شد.بر 
اداره شده توسط  برنامه، سپرده وجوه  این  در 
سازمان برنامه و بودجه به منظور کاهش نرخ 
سود تسهیالت برای توسعه گران مشارکت کننده 
در این برنامه خواهد بود. همچنین در رابطه با 
مقررات سهم مالکانه، هم در مورد زمین های 
دولتی که شناسایی شده و هم در مورد زمین 
هایی که تملیک می شود، تصمیماتی در راستای 
رفع موانع در تسهیالتی که بانک مسکن ارائه می 
دهد، اتخاذ شد.در این جلسه مقرر شد عالوه بر 
بانک مسکن دیگر بانک ها هم بتوانند در 

بازآفرینی شهری مشارکت  برنامه ملی  اجرای 
کنند.در ادامه جلسه پیگیری اجرای طرح ملی 
بازآفرینی شهری امید، گزارشی درباره چگونگی 
شهرداران  و  استانداران  از سوی  کار  پیشرفت 
کالنشهرها ارائه شد. سازمان ثبت و خزانه نیز 
پیشرفت کار طرح جامع امالک دولتی را گزارش 
کردند و قرار شد در آینده نزدیک به طور ویژه در 

ارتباط با بررسی مسائل کالنشهرهای هشت گانه 
کشور جلسه ای برگزار شود.در این جلسه با توجه 
به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید حاشیه 
داخل  فرسوده  بافت های  کنار  در  هم  شهرها 
شهرها مورد توجه و اهمیت قرار گیرد، گزارشی 
از اقداماتی که در این باره در کالنشهرهای مشهد 
و تبریز انجام گرفته، ارائه شد.همچنین مقرر شد 

در جلسات بعدی تصمیم گیری ها در ارتباط با 
تسهیالت بانکی و مشوق های شهرداری ها مورد 
بررسی قرار گرفته و دستگاههای دولتی مسئول 
و به طور ویژه شرکت بازآفرینی شهری وزارت 
راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی  
و  راه  وزارت  گذاری شهری  سرمایه  و شرکت 
شهرسازی  گزارش اجرایی این طرح ارائه کنند.

تصمیمات مهم دولت برای نوسازی بافت های فرسوده؛            

سه تصمیم کلیدی برای تسریع 
در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری

همگن  صنایع  انجمن  رییس 
هفته  چند  در  گفت:  قطعه سازی 
اخیر تولید خودرو در کشور کاهش 
قابل  درصد  آنکه  ضمن  یافته 
دلیل  به  نیز  خودروها  از  توجهی 
کسری قطعه، ناقص تولید شده و 
در کف کارخانه ها متوقف می شوند.

ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: 
مشکالت  تمام  کنار  در  متاسفانه 
داخلی و خارجی، انباشت قطعات 
و مواد اولیه وارداتی تولید قطعه در 
گمرک، جدیدترین مشکل صنعت 
قطعه سازی است.وی با بیان اینکه 

قطعات و مواد اولیه وارد گمرک شده اما این سازمان برای ترخیص آنها کد ۱۴ رقمی بانک 
مرکزی را طلب می کند، خاطرنشان کرد:  برای دریافت کد ۱۴ رقمی به بانک مرکزی که 
مراجعه می کنیم می گویند کد وقتی صادر می شود که تخصیص ارز مربوطه در سامانه نیما 
صورت گرفته باشد که آن نیز با مشکالت و تاخیر فراوانی همراه است.رییس انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی ادامه داد: بنابراین صنعت خودرو و قطعه سازی در چرخه معیوبی گرفتار 
شده که علی رغم تامین قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده 
در کارخانه های قطعه سازی و خودروسازی وجود ندارد.وی افزود: نتیجه این وضعیت این 
است که از یک سو تیراژ تولید خودرو نزولی شده و از سوی دیگر درصد قابل توجهی 
از خودروهای تولیدی نیز به دلیل کسری قطعات، به صورت ناقص تولید شده، در کف 
کارخانه های خودروسازی مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. این وضعیت باعث 
کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از یک سو و تشدید مشکالت مالی خودروسازان 
و قطعه سازان از سوی دیگر خواهد شد.نجفی منش با بیان اینکه امیدواریم با هم اندیشی 
سازمان های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، این 
مشکل به زودی حل شود، تصریح کرد: در شرایطی که آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد 
و اشتغال ملی، تحریم صنعت خودرو را به عنوان اولین تحریم ها در نظر گرفته است، بروز 
چنین مشکالتی در داخل قابل قبول و پسندیده نیست و هرچه زودتر باید حل شود وگرنه 

وضعیت نزولی تولید خودرو تشدید و مشکالت صنایع قطعه سازی افزایش خواهد یافت.

مقررات  و  سیاست ها  مدیرکل 
موضوع  این  مرکزی  بانک  ارزی 
را که دولت می خواهد پرداخت 
ارز ۴٢۰۰ تومانی را متوقف کند، 

تکذیب کرد.
نقل  به  زمان  گزارش  به 
ازصداوسیما، مهدی کسرایی پور 
 ٢۱ خبری  بخش  در  حضور  با 
شبکه یک سیما  این موضوع را 
که دولت می خواهد پرداخت ارز 
۴ هزار و ٢۰۰ تومانی را متوقف 
با  گفت:  و  کرد  تکذیب  کند، 
توجه به روند غیر معمول و غیر 
منطقی ثبت سفارش انجام شده 

از ابتدای امسال تاکنون الزم بود ارزیابی هایی در این باره انجام شود تا دریابیم چه 
میزان از این ثبت سفارش ها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است.

وی ادامه داد: بنابراین قرار شد ثبت سفارش هایی که بانک مرکزی به آن هنوز ارز 
از  ارز  دوم  بازار  اینکه  به  اشاره  با  شوند.وی  ارزیابی  و  بازنگری  است  نداده  تخصیص 
نوزدهم تیر شکل گرفت، افزود: با توجه به ساز و کاری که برای فعالیت در این بازار 
تعریف شد دو روش برای انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات دیده شده یک 
حالت این است که خریدار و فرشنده یعنی همان وارد کننده و صادر کننده همدیگر 
را پیدا می کنند و انتقال با نرخ توافقی ، انجام می شود و در حالت دوم ، صادرکننده 
های خرد با استفاده از ظرفیت سامانه نیما ارز خود را عرضه می کنند. وی ادامه داد: 
در این مدت کم شکل گیری بازار دوم ارز ، ۱۸۰ میلیون یورو در سمت عرضه ارز از 
جانب صادرکننده ها پیشنهاد داشتیم که از این میزان ۶۵ میلیون یورو به معامالت 
قطعی رسید و در سمت تقاضا ) واردات ( از محل گروه سوم هم حدود سه و نیم یورو 

ارز، فروش رفت.
 کسرایی پور افزود: با توجه به روند غیر معمولی که در بحث ثبت سفارش داشتیم 
در  مرکزی  بانک  ارزی  مقررات  و  ها  کردند.مدیرکل سیاست  بندی  اولویت  را  کاالها 
بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع ارز مسافرتی در حال بررسی است و به 
ستاد اقتصادی دولت ، منعکس شد و در آن جا در این باره تصمیم گیری خواهد شد.

کاهش تولید خودرو
 به دلیل کسری قطعه

پرداخت ارز دولتی
 متوقف نمی شود

و  ظرفیت ها  به  توجه  با  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
توانمندی های داخلی،بخش کشاورزی کمترین تاثیرپذیری 
را در تامین نیاز غذایی مردم در شرایط تشدید تحریم ها 

خواهد داشت.
محمود  کشاورزی،  جهاد  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جدید  و  قدیم  روسای  معارفه  و  تکریم  جلسه  در  حجتی، 
بیان  با  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان 
و  تحریم ها  تشدید  برای  را  توان خود  همه  آمریکا  که  این 
به  ایران  با  اقتصادی  همسو کردن سایر کشورها در جنگ 
یکپارچگی  و  نظر  وحدت  داشت:با  اظهار  است،  گرفته  کار 
می توانیم در مقابل تحریم ها و زیاده خواهی های آمریکا 
شویم.وی  پیروز  اقتصادی  جنگ  این  در  و  کنیم  مقاومت 
تصریح کرد:با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، 
نیاز  تامین  در  را  تاثیرپذیری  کمترین  کشاورزی  بخش 
داشت. خواهد  ها  تحریم  تشدید  شرایط  در  مردم  غذایی 

کشور  در  زیادی  خدادادی  های  داد:ظرفیت  ادامه  حجتی 
وجود دارد و با بکارگیری همه امکانات و اختیارات خود می 
توانیم، رسالت تولید و تامین غذای مردم را با موفقیت به 

انجام برسانیم.وزیر جهاد کشاورزی، در بخش دیگری از این 
نشست، تحقیقات را پیشران توسعه بخش کشاورزی دانست 
و با تقدیر از اقدامات انجام شده در دوره مدیریت اسکندر 
زند، خاطرنشان کرد:در حالی که زمان آغاز به کار دولت در 
سال ٩٢، بیشتر مراکز خدمات دهستان ها تعطیل و ارتباط 
بود؛ در دولت  برداران قطع  بهره  با  وزارت جهاد کشاورزی 
دهستان  کشاورزی  خدمات  مراکز  احیای  با  امید  و  تدبیر 

از  ها  عرصه  به  تحقیقاتی  های  یافته  آخرین  انتقال  و  ها 
بهره  افزایش  به  توانستیم  ترویج،  نوین  نظام  اجرای  طریق 
وری در تولید محصوالت کشاورزی و آب دست یابیم.وی با 
اشاره به این که افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بدون 
اختصاص آب جدید به این بخش حاصل شده است، یادآور 
شد:با وجود محدودیت های آبی که داریم، در برخی مناطق، 
آب کشور در خدمت تولید برق قرار دارد و یا این که آب 
بعضی از مناطق دیگر مانند بندر لنگه از سد کوثر در فاصله 
از ۷۰۰ میلیمتر  با بیش  یا آب فومنات  ۷۰۰ کیلومتری و 
میلیمتر   ٢۵۰ میانگین  )با  رود  زنجان  از  بارش،  میانگین 
دریا  به  انزلی  از  منطقه  این  آب  و  یابد  می  انتقال  بارش( 
می ریزد؛ بنابراین برای بهبود مدیریت منابع آب کشور الزم 
است به این مسایل توجه بیشتری شود.حجتی بر ضرورت 
گسترش تعامالت با موسسات تحقیقات بین المللی و انتقال 
دانش و فناوری های نوین کشاورزی به کشور تاکید کرد و 
از  است  الزم  کشاورزی  بخش  تر  سریع  توسعه  افزود:برای 
تجارب و دستاوردهای کشورهای پیشرو و همچنین بومی 

سازی این دستاوردها اقدام شود.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

غذای مردم در دوران تحریم بدون مشکل تامین می شود

بهادار در  اوراق  و  بورس  رئیس سازمان 
خصوص عدم معامله ارز در بورس گفت: 
وظیفه ما ایجاد نماد و دادن کد معامالتی 

است که این کار انجام شده است.
شاپور  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بسته،  نمادهای  اکثر  گفت:  محمدی 
مالی  صورت های  ارائه ی  عدم  خاطر  به 
حاضر  حال  در  هستند.  بسته  شفاف 
 ۴۰ از  مالی  صورت های  ارائه  در  تاخیر 
مورد در ماه به سه مورد در ماه و متوسط 
روزهای تاخیر از ٣۵ روز در سال ۱٣٩۵ 
است. رسیده   ۱٣٩۷ سال  در  روز  دو  به 

حتی  نباید  سرمایه  بازار  کرد:  تاکید  وی 
طرح  در  باشد.  بسته  نماد   ۱۰ شاهد 

جدید ۱۰ روز و در شرایطی خاص فقط 
٢۰ روز بسته بودن نماد قابل قبول است. 
اگر نمادی بیش از ٢۰ روز بسته بود آن 
شرکت را باید خاص تلقی کرد و ترتیباتی 
باز  نماد  و  داده  اطالعات  تا  داد  انجام  را 
به  پاسخ  در  بورس  سازمان  شود.رئیس 
این سوال که چرا گواهی صادراتی ارز و 
گواهی سپرده های سکه های پیش فروش 
در نهایت عرضه نشد و چرا در این مورد 
می شود،  گرفته  خلق الساعه  تصمیمات 

دادن  و  نماد  ایجاد  ما  وظیفه  گفت: 
این  و  شد  انجام  که  بود  معامالتی  کد 
موضوع را به دولت اعالم کردیم.محمدی 
بانکی،  و  پولی  قانون  اما طبق  داد:  ادامه 
است.  کشور  ارز  متولی  مرکزی  بانک 
کار  این  مرکزی  بانک  در  سامانه ای  اگر 
ترجیح  را  آن  همه  مسلما  دهد  انجام  را 
آمادگی  این  سرمایه  بازار  اما  می دهند، 
را دارد. همه باید به صالحدید کشور در 
این مورد احترام بگذارند.وی در پاسخ به 

شما  دید  از  آیا  این که  مورد  در  سوالی 
دالر ۴٢۰۰ تومانی در بورس کاال موجب 
این که  به  راجع  گفت:  شده،  انحصار 
بورس  می شود  تایید  چه طور  پایه  قیمت 
توجه  با  می تواند  و  دارد  آمادگی  کاال 
قیمت گذاری  متولیان  که  تصمیمی  به 
انجام  قیمت گذاری  اعالم می کنند  کشور 
انعطاف پذیر  بازار  یک  در  ولی  دهند، 
قیمت گذاری  اگر  می شود.  ایجاد  تعادل 
قیمتی  سطح  به  بازار  باشد  گونه ای  به 
دقت  مورد  باید  قیمت  آن  شود  نزدیک 
قیمت  تعیین  در  گیرد.  صورت  بیشتری 
پایه و نرخ ارزی که مدنظر قرار می گیرد 

حتما بورس کاال همکاری خواهد کرد.

دلیل عدم معامله ارز در بورس



احزاب و گروه های نیک سیاسی را تنها 
نگذارید ، با پیوستن به آنها ، سرزمین خویش 

را آبادتر کنید .
آلفرد کاپو

سخن حکیمانه

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست 
 گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست

مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند 
 زمانه تا َقَصب نرگس قبای تو بست

امروز با حافظ

فراخوان »اولین کتاب سال 
تصویرگری دینی« اعالم شد

حوزه  تجسمی  مرکزهنرهای 
اولین  دارد  نظر  در  هنری 
تصویرگری  سال  »کتاب 
 ۱٣٩۷ سال  در  را  دینی« 

منتشر کند. 
از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هنری،  حوزه  خبری  پایگاه 
حوزه  تجسمی  مرکزهنرهای 
تصویرگری  سال  »کتاب  اولین  دارد  نظر  در  هنری 
دینی« را در سال ۱٣٩۷ منتشر کند. بدین منظور 
فراخوانی را برای حضور عالقه مندان اعالم کرده است.

شاخص های محتوایی مد نظر برگزار کننده در ذیل 
تصویرگری دینی در این دوره از رویداد، موضوعاتی 
چون مفاهیم و منابع اسالمی و قرآنی و ادیان آسمانی، 
قصص پیامبران و سیره ائمه اطهار، مناسبات اسالمی 
و آیین های دینی )اعیاد، مناسک عاشورایی و اربعین 
حسینی(، سبک زندگی اسالمی و خانواده ایرانی، جهاد 
و شهادت و مقاومت اسالمی و حمایت از مظلومین 

جهان است.
 * مقررات و چگونگی ارسال آثار:

۱.داوطلبان شرکت در این رویداد هنری می بایست 
اثر تصویرسازی خود  حداقل »۵« و حداکثر »۱۰« 
در عرض  ٢۰سانتی متر  با حداقل ضلع کوچک  را 
به صورت CMYK و با کیفیت ٣۰۰ DPI و با فرمت 
ارسال کنند:   زیر  نشانی  به  ایمیل  از طریق   JPG

gmail.com@imagebook٩۷
٢. برای حفظ کیفیت فایل آثار  می توانید در چند 

مرحله آثار را ارسال کنید.
٣.ضروری است ُفرم شرکت در فراخوان توسط داوطلب 

پر شده و ضمیمۀ آثار شود.
۴. هر تصویرگر فقط می تواند آثار خود را برای این 
رویداد فرهنگی هنری ارسال کند؛ لذا چنانچه آثار 
توسط شخص دیگری ارسال شود در هر مرحله ای 
که این موضوع تشخیص داده شود مجموع آثار آن 

تصویرگر حذف خواهد شد.
۵. ارتباط تصویرگران با دبیرخانه تنها از طریق آدرس 

پست الکترونیک میسر است.
۶. آثار این دوره در شاخه های متنوعی همچون :

تصویرسازی برای طرح جلد و صفحات داخلی کتاب 
)با موضوعات تاریخی، رمان و ... در حیطه موضوعات 
یا  نشریات  جلد  برای  تصویرسازی  فراخوان(،  کلی 
صفحات داخلی مطبوعات چاپی و الکترونیک )اعم 
شعر،  مقاله،  چون  ستون هایی  برای  تصویرسازی  از 
وب(،  رابط  صفحات  یا  نشریات  های  سرکلیشه 
و  )چاپی  اینفوگرافیک  و  پوستر  برای  تصویرسازی 
برای  تصویرسازی  پرتره،  تصویرسازی  الکترونیک(، 
تابلوهای شهری، تصویرسازی پی نما )کمیک استریپ(، 
تصویرسازی برای سینما و انیمیشن و موشن گرافیک 
تصویرسازی  طراحی شخصیت،  های  زیرشاخه  )در 
برای  تصویرسازی  بُرد(،  استوری  کانسپت،  زمینه، 
محصوالت فرهنگی و قالب های کاربردی و متریال های 
خاص )هدایای فرهنگی، کارت پُستال، تمبر، تیشرت، 

پیکسل، دفاتر یادداشت و ...(
۷. ضروری است تصویرگرانی که در شاخه محصوالت 
فرهنگی صاحب اثر هستند، عالوه بر فایل خالص اثر، 
تصویری از نمونه کاربردی و تولیدی مورد نظر را نیز 

ارسال کنند

در دنیای کتاب

اذان صبح 4/20   طلوع آفتاب 6/02 
اذان ظهر 13/11  اذان مغرب 20/39

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

توزیع و پخش بیش از ۱٠٠ فیلم سینمایی توسط 
موسسه هنرهای تصویری سوره

موسسه هنرهای تصویری سوره طی هفت ساله اخیر بیش از ۱۰۰ فیلم از محصوالت 
سینمای ایران را از طریق شبکه نمایش خانگی عرضه کرده است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری طی گزارشی با 
اشاره به روند رو به رشد و تصاعدی تعداد فیلم های عرضه شده توسط این موسسه  در 
چند ساله اخیر عنوان کرد: موسسه هنرهای تصویری سوره از سال ۸۸ تاکنون  با رشد 
تصاعدی در زمینه تولید، توزیع و پخش فیلم های سینمایی از سالی ۵  اثر به  ٢۷ اثر در 
سال رسیده است.   برپایه این خبر، این موسسه طی سال های متوالی  به این ترتیب : ۵ 
عنوان در سال ۸۸، ۱٢ عنوان در سال ۸٩، ۵ عنوان در سال ٩۰، ۶ عنوان در سال ٩۱، 
۶ عنوان در سال ٩٢، ۱٣ عنوان در سال ٩٣، ۱۵ عنوان در سال ٩۴ ، ۱۶ عنوان در سال 
٩۵، و ٢۷ عنوان در سال ٩۶ عرضه کرده است. این آثار تا تیراژ ۶ میلیون نسخه در سطح 

کشور عرضه شده است. 
در این خبر گزارش ساالنه آمار عرضه شده توسط موسسه هنرهای تصویری سوره به 

این شرح آمد است: 
تابستان ۵۸، مرگ دیگری، شکار و شکارچی، توجیه، و بحران در سال ۸۸، اُ منفی، 
فیلم های کوتاه دفاع مقدس، یک وجب از آسمان، خیلی دور خیلی نزدیک، خداحافظ 
رفیق، آخرین ملکه زمین، تارا و تب توت فرنگی، فرزند خاک، دلخون، پا برهنه در بهشت، 
شب بخیر فرمانده، بید مجنون در سال ۸٩، زخم شانه حوا، پرنده باز، بیداری رویاها، لطفا 
مزاحم نشوید، سیزده ۵٩ در سال ٩۰، پرسه در مه، مستند یار دیدنی، مستند معرفی 
دانشگاه تهران، یه حبه قند، یکی میخوات باهات حرف بزنه، شکرستان یک در سال 
٩۱، من و زیبا، حوض نقاشی، پروانگی، قسمت های ٢، ٣، ۴ شکرستان در سال ٩٢، 
، خانوم، شیار ۱۴٣، فرشته ها باهم می آیند، میهمان داریم، خسته نباشید، معبد جان و 
شش قسمت شکرستان در سال ٩٣، چندمترکعب عشق، انیمیشن شاهزاده روم، مسابقه 
مردان پوالدین، قندون جهیزیه، عصر یخبندان، انارهای نارس، رخ دیوانه، روزگاری عشق 
و خیانت، مزار شریف، مجموعه شکرستا ۱۰ قسمت، بچه های پرواز، روباه، دلتنگی های 
عاشقانه، نقطه صفر در سال ٩۴، ماهی سیاه کوچولو، استرداد، شیر تو شیر، حکایت 
عاشقی، عشق و جنون، دربست، پایان خدمت، دلبری، زاپاس، هیهات، دختر، پرونده هاوانا، 
ایستاده در غبار، سیانور، ابوزینب، پک منتخب فیلم های سینمای ایران در سال ٩۵، ماهمه 
گناهکاریم، مشکل گیتی، ترمینال جنوب، افسونگر، گشت ٢، خانه ایی در خیابان ۴۱، 
ماجرای نیمروز، هلن، یتیم خانه ایران، یک روز بخصوص، ویالیی ها، بوفالو، کربال جغرافیای 
یک تاریخ، پاپی، برادرم خسرو، سه ماهی، سفید برفی، فصل نرگس، سیندرال، سارا و آیدا، 
بیست و یک روز بعد، قلب سفید قاصدک ها، دریاچه ماهی، قهرمانان کوچک، گالدیاتور 

توطئه، فهرست مقدس، پک منتخب آثار سینمایی ایران  در سال ٩۶.
شایان ذکر است که موسسه هنرهای تصویری سوره با ساختار مدیریتی و اقتصادی 
»خودگردان« و در قالب بهره وری از منابع درون زا و فرآیندهای اقتصادی خود »موسسه« 
نسبت به ترسیم افق فعالیت ها اقدام می نماید و در میان موسسه های فعال در حوزه شبکه 

نمایش خانگی یکی از موفق ترین و درآمدزا ترین موسسه ها شناخته شده است. 

»دهه کرامت« در مراکز فرهنگی هنری شهر تهران

برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت دهه کرامت اعالم شد.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، همزمان با 
فرا رسیدن دهه کرامت و ایام والدت حضرت فاطمه معصومه )س( و امام رضا )ع(، سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران ویژه برنامه هایی با هدف گسترش شناخت شهروندان از 

الگوهای دینی برگزار می کند که در ادامه توضیحاتی درباره این برنامه ها می آید.
ویژه برنامه »با کریمان« به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت با اجرای برنامه های متنوع به 
مدت ۱۰ شب در میدان امام حسین )ع( برگزار می شود. این برنامه ها از یکشنبه ٢۴ تیر 
ماه همزمان با سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه )س( آغاز شده و تا سالروز میالد امام 

رضا )ع( هر روز از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب برگزار می شود.
این جشنواره به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۸ و فرهنگ سرای خاتم از سالروز 
میالد امام حسن مجتبی )ع( آغاز به کار کرده و جمع آوری آثار شاعران تا سالروز والدت 

امام رضا )ع( ادامه خواهد داشت.
جشنواره ادبی »نذر شعر« با هدف ترویج شعر آیینی و تجلیل از مقام شامخ اهل بیت )ع( 
به زبان فاخر شعر برگزار می شود و شاعران می توانند اشعار خود در وصف اهل بیت )ع( در 
سه قالب شعر کالسیک، شعر نو و شعر کودک را روی یک طرف برگه A۴ با قلم نازنین 
اندازه ۱۴ تایپ کنند و در قالب فایل word همراه با مشخصات کامل و ایمیل و شماره 

تماس صاحب اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
آیین اختتامیه جشنواره ادبی »نذر شعر« همزمان با عید غدیر خم برگزار می شود و به 

برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.
عالقه مندان برای شرکت در چهارمین جشنواره ادبی »نذر شعر« می توانند آثار خود را 
از طریق ارسال به ایمیلfarhangsarayekhatam@yahoo.com، مراجعه 
به سایت فرهنگ سرای خاتم )ص( به نشانی khatam.farhangsara.ir، مراجعه 

حضوری به فرهنگ سرا و یا تماس با شماره ۶۶٢۰۷۰۶۸ ارائه کنند.
 فرهنگ سرای بهاران سومین جشنواره نقاشی »ضریح مهربانی« را همزمان با سالروز 
میالد امام رضا )ع( روز چهارشنبه سوم مرداد ماه از ساعت ٩ تا ۱۷ در این فرهنگ سرا 
برگزار می کند. هنرمندان و نقاشان می توانند با تکنیک های گوناگون نقاشی شامل رنگ 

روغن، پاستل، اکرلیک، طراحی و... در این جشنواره شرکت کنند. 
آثار هنرمندان شرکت کننده در جشنواره در صورت پذیرفته شدن در نگارخانه های سازمان 
فرهنگی هنری به نمایش در می آید. همچنین به برترین آثار جوایز نفیسی اهدا می شود.

عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر درباره این مسابقه می توانند با شماره تلفن 
۶۶٢٣٣٩۸۰ تماس بگیرند. در این برنامه که همزمان با دهه کرامت به همت مدیریت 
فرهنگی هنری منطقه ۱۸ و فرهنگ سرای خاتم برگزار می شود، خادمان حرم رضوی )ع( 
در روز ٣۱ تیر ماه از ساعت ۸ تا ٢۰ دیدارهایی را با خانواده شهدای مدافع حرم و بیماران 

بستری در بیمارستان ها و اهالی منطقه خواهند داشت.
خادمان حرم امام رضا )ع( در قالب برنامه »زیر سایه خورشید« در صبحگاه ناحیه مقاومت 
بسیج مسلم بن عقیل )ع(، بیمارستان خیریه شهید غیاثی، موسسه توان بخشی رعد 
الغدیر، موزه شهدای منطقه ۱۸، منزل شهید مدافع حرم مجید قربانخانی با حضور ۱۴ 
خانواده شهید مدافع حرم منطقه ۱۸ و محله ۱۷ شهریور در میان شهروندان حضور 
خواهند داشت. مدیریت فرهنگی هنری مترو نیز جشن دهه کرامت و طرح بخشش 
را با اجرای برنامه های متنوعی مانند مولودی خوانی، تواشیح و سرود، مسابقه حضوری و 
شعرخوانی در روزهای دوشنبه و سه شنبه یکم و دوم مرداد ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در 

ایستگاه متروی تئاتر شهر برگزار می کند.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به شعار و 
نامگذاری سال جاری ) حمایت ازکاالی 
کرد:  امیدواری  ابراز  و  اشاره  داخلی( 
پیشکسوتان هنرمند با ورود به میدان، 
فضای اجتماعی را برای حمایت از کاالی 
و  فرهنگ  اقتصاد  به  کمک  و  ایرانی 

هنرتشویق کنند.
 سید عباس صالحی درحاشیه تجلیل از 
هنرمندان پیشکسوت تیرماه، پشکسوتان 
هنرمند را از پیشتازان و پیش قراوالن 
حوزه فرهنگ و هنرایران زمین عنوان 
ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  و  کرد 
و  فرهنگ  صاحب  کشوری  عنوان  به 
هنر در دنیا شناخته می شود که سهم 
و  این شناسایی  در  را  اساسی  و  اصلی 
هویت بخشی هنرمندان این مرز و بوم 
دارند. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
هر  در  پیشکسوتان  ارتباط  برقراری  به 
حوزه ای اشاره کرد و اظهار داشت: اگر 
جاری  فضای  با  هنرمند  پیشکسوتان 
حفظ  را  خود  ارتباط  همچنان  جامعه 
کنند، این اتصال یک اتصال نسلی و از 
نوع اجتماعی به شماره رفته و همواره می 

تواند، فضای امید و نشاط را برای کشور 
و مردم به ارمغان بیاورد. صالحی در عین 
حال تاکید کرد: اگر بتوانیم پیشکسوتان 
حوزه فرهنگ و هنر را درفضای اجتماعی 
مثمرثمرنگه  و  شاداب   زنده،  نشاط،  با 
داریم، بطور یقین حیات اجتماعی خو د را 
فعال تر کرده و قادر خواهیم بود در تمامی 
عرصه ها و زمینه ها تاثیرات مثبتی را 
برجای بگذاریم. به گفته وی پیشکسوتان 

نه تنها درحوزه های مختلف هنر بلکه در 
سایرحوزه های ملی نیز می توانند موثر و 

نقش بی بدیلی را ایفا کنند.
ادامه  در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  سال  شعار  به 
پیشکسوتان فرهنگ وهنربا پا گذاشتن 
در میدان باید فضای اجتماعی ما را برای 
حمایت از کاالی ایرانی عالوه برتشویق 
از  مصرف  و  خرید  برای  مردم  آحاد 

کاالهای داخلی برای حمایت از تویلدات 
داخلی، به ما و مسیر اجتماعی کشور 

بسیار کمک کنند.
صالحی تاکید کرد: بطور یقین حمایت 
ایرانی عالوه بر کمک  و مصرف کاالی 
به اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال مستمر 
در کشور، می توانند به اقتصاد فرهنگ 
و هنر و توسعه و ادامه آن در جامعه به 
ویژه حمایت از کاالهای فرهنگی داخلی 

نیز کمک شایانی نمایند. مراسم تجلیل 
تیرماه  متولد  پیشکسوت  ازهنرمندان 
معاون  نوبخت  صادق  حضورمحمد  با 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه 
وزیر  صالحی  عباس  سید  بودجه،  و 
هنری،  معاون  حسینی  سید  ارشاد، 
و  حقوقی  معاون  حسینی  هادی  سید 
پارلمانی، احمدی مشاور و ریس حوزه 
رئیس  هاشمی  محسن  ارشاد،  وزراتی 
شورای شهر تهران و جمعی از هنرمندان 
ارجمند،  داریوش  ازجمله  پیشکسوت 
جهانگیر الماسی، علیرضا خمسه ،اصغر 
همت، رضا فیاضی، مریم نشیبا، حیمد 
عزیزی،  محمود  راد،  ایرج  لوالیی، 
احترام  پور،  تقی  آتش  بخشی،  عنایت 
نیت،  پاک  محمود  ناجی،  برومند،رضا 
احمد نجفی، لوریس چکناواریان، مهوش 
عرابانی،  احمد  فیلی،  محمد  صبرکن، 
محمد  اکبرعالمی،  آیوازیان،  سیمون 
صیاد صبور، داود یاسری، منوچهر آذری، 
جالل مقامی، محمد حسین عطارچیان، 
هادی مرزبان و درسالن همایش هامی 

برگزار شد.

کاریکاتور

نمایش »یک روز تابستانی« به کارگردانی پارسا پیروزفر با استقبال 
قابل توجه مخاطبان روز دوشنبه ٢۵ تیرماه در تماشاخانه ایرانشهر 

اجرای عمومی خود را آغاز کرد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل تماشاخانه 
ایرانشهر، نمایش »یک روز تابستانی« به کارگردانی پارسا پیروزفر 
با بازی رضا بهبودی، پارسا پیروزفر و سوگل قالتیان در سالن دکتر 

ناظر زاده کرمانی اجرای عمومی خود را آغاز کرد.
نمایش »یک روز تابستانی« در حالی اجرای عمومی خود را در 
این مجموعه تئاتری آغاز کرد که با استقبال قابل توجه مخاطبان 
تنها تعداد بسیار محدودی از ظرفیت های بازشده تا روز سه شنبه ٢ 

مردادماه در سایت تیوال باقی مانده است.

»یک روز اتبستاین« در متاشاخانه 
ایرانهشر به صحنه رفت

اول تو قطع کن...!

پیشکسوتان هنرمند پیشتاز کمک به اقتصاد فرهنگ و هنر باشند

فیلم انیمیشن »روباه« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی به کارگردانی »صادق جوادی«، با شروع نمایش های جهانی 
خود، در دو جشنواره ی بین المللی انیمیشن در کشورهای اسپانیا و 
ایتالیا روی پرده می رود. به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی، اولین ایستگاه بین المللی انیمیشن 
»روباه« ساخته صادق جوادی، بخش رسمی چهل و یکمین دوره 
جشنواره فیلم مستقل و انیمیشن »الچه« اسپانیا است که از ٢٣ تیرماه 
٩۷ در این شهر آغاز شده و تا روز پنجشنبه ٢۸ تیر هم ادامه خواهد 
داشت. »روباه« در بخش مسابقه فیلم های انیمیشن جشنواره الچه، با 
۴۰ فیلم دیگر رقابت دارد. این فیلم همچنین در بخش مسابقه سی و 
چهارمین دوره جشنواره انیمیشن »کارتون کالب« ایتالیا پذیرفته شده 
است. این جشنواره از دیروز )٢۵ تیرماه ٩۷( در شهر »رمینی« ایتالیا 
آغاز به کار کرده و تا یکشنبه ی هفته آینده )٣۱ تیر( ادامه خواهد 
داشت. در خالصه داستان انیمیشن »روباه« آمده است: »روباه جوان و 
چاالکی هنگام تجربه ی اولین عشق به دست شکارچی اسیر می شود. 
شکارچی زنگوله ای بر گردنش آویخته و رهایش می کند. روباه زنگوله 
بر گردن توانایی زندگی در جنگل، شکار و... را از دست می دهد و تنها 

راه نجاتش، اهلی شدن و بازگشت نزد شکارچی است...«

انیمیشن »روابه« به اسپانیا 
و ایتالیا رفت

سومین نشست نقد کتاب خانه فرهنگ گلها، با نقد و بررسی 
داستان«کارآگاهان خونسرد« برگزار می شود. 

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 
شش ، فرهنگ سرای سرو؛ این برنامه روز چهارشنبه ٢۷ تیرماه، 
از ساعت ۱۶تا ۱٩ برگزار می شود و کتاب کارآگاهان خونسرد به 
عنوان چهارمین رمان دانیال حقیقی با حضور نویسنده نقد و بررسی 

می شود. 
کارآگاهان خونسرد اولین رمان پلیسی دانیال حقیقی است که 
زمستان ٩۶ توسط نشر چشمه منتشر شده است. رمان حقیقی 
با ریتمی تند و براساس یک ماجرای واقعی پلیسی از سرقتی در 
تهران نوشته شده و تالشی جذاب برای ترسیم یک جهان چند 

الیه مرموز است. 
منتقد این نشست نوید فروخی و با اجرای کارشناسی امین موسی 

وند می باشد. 
عالقه مندان جهت شرکت در برنامه می توانند به خانه فرهنگ گلها 
واقع در خیابان کارگر شمالی، باالتر ازخیابان فاطمی، کوچه دیدگاه، 
پالک ٢۸ مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر از برنامه های 

فرهنگی با شماره ۸۸٩۸٣۶۰٣ تماس حاصل فرمائید. 

داستان »کارآگاهان خونرسد« 
در خانه فرهنگ گلها نقد یم شود

رضا عطاران بازیگر فیلم سینمایی »زیر 
نظر« به کارگردانی مجید صالحی شد.

پروژه،  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
پیش تولید فیلم سینمایی »زیر نظر« 
به کارگردانی مجید صالحی به تهیه 
دریافت  با  شایسته  محمد  کنندگی 
پروانه ساخت از مدتی قبل آغاز شده 
و رضا عطاران نخستین بازیگری است 
که حضورش در »زیر نظر« قطعی شده 

است.
عطاران و صالحی پیش از این در فیلم 
ها و سریال های مختلفی با یکدیگر 

عنوان  به  بار  این  و  بودند  همبازی 
کارگردان و بازیگر با یکدیگر همکاری 

می کنند.
توسط  اش  فیلمنامه  که  نظر«  »زیر 
درآمده  نگارش  به  کاهانی  ابوالفضل 
زودی  به  و  است  کمدی  فیلم  یک 
به فیلم اضافه  نیز  بازیگر دیگر  چند 

می شوند.
»قانون  های  فیلم  از  بعد  فیلم  این 
مورفی« و »طال« سومین فیلمی است 
که رامبد جوان و محمد شایسته به 

صورت مشترک تهیه می کنند.

رضاعطاران بازیگر »زیر نظر« شد

دعوت از »مثل بچه آدم« به جشنواره 
فیلم کوتاه سائوپائولو

وزیر  آرین  کارگردانی  به  آدم«  بچه  »مثل 
دفتری در جشنواره فیلم کوتاه سائوپائولو به 

نمایش در می آید.
کارگردانی  به  آدم«  بچه  »مثل  کوتاه  فیلم 
آرین وزیردفتری و تهیه کنندگی مجید برزگر 
و انجمن سینمای جوانان ایران در بیست و 
نهمین جشنواره فیلم کوتاه سائوپائولو نمایش 

داده می شود.
این فیلم کوتاه که نخستین نمایش بین المللی  
سینه فونداسیون  مسابقه  بخش  در  آن 
آن  از  پس  بود،  کن ٢۰۱۸  فیلم  جشنواره 
در بخش مسابقه چهل و ششمین جشنواره 
فیلم کوتاه هوئسکا اسپانیا و بیست و یکمین 
جشنواره فیلم شانگهای چین به نمایش در 

آمد.
همچنین این فیلم در طول ماه های اخیر در 
جشنواره هایی نظیر ششمین جشنواره آلتان 
جشنواره  پنجمین  مغولستان،  در  خالیس 
آلبانی و نخستین جشنواره فیلم  کلش در 
و  است  آمده  در  نمایش  به  لبنان  مستقل 
پانزدهمین جشنواره فیلم  نیز در  به زودی 

جشنواره  یازدهمین  رومانی،  در  آنونیمول 
فیلم کراالی هند، ششمین جشنواره آریانو در 
ایتالیا و دومین جشنواره کودک زینتکسکی 

در بیلبائوی اسپانیا به نمایش در خواهد آمد.
نمایش های  به  مربوط  اخبار  تازه ترین  در 
جهانی، این فیلم کوتاه در بیست و نهمین 
جشنواره فیلم کوتاه سائوپائولو در کشور برزیل 

به نمایش در خواهد آمد.
فیلم  جشنواره های  از  یکی  جشنواره  این 
کوتاه در آمریکای التین است که در جهت 
بهبود تعامل فرهنگی میان فیلم های کوتاه و 
فیلمسازان کوتاه آمریکای التین با فیلم ها و 
فیلمسازان در سایر نقاط جهان تالش می کند. 
در بیست و نهمین دوره این جشنواره ٢۵۰۰  
نمایش های  بخش  در  شرکت  برای  فیلم 
از این میان  جهانی ثبت نام شده بودند که 
۷۵ فیلم برای شرکت در این بخش انتخاب 
شده اند. بیست و نهمین دوره این جشنواره از 
٢٢ آگوست تا ٢ سپتامبر ٢۰۱۸ برابر با ٣۱ 
شهریور تا ۱۰ مهر ۱٣٩۷ در شهر سائوپائولوی 

برزیل برگزار خواهد شد.

دی کاپریو باز هم روی محیط زیست 
سرمایه گذاری کرد

برای  تالشش  ادامه  در  کاپریو  دی  لئوناردو 
حمایت از محیط زیست، به تازگی روی یک 
برند تهیه غذای غیرگوشتی سرمایه گذاری کرده 

است.
کاپریو  دی  لئوناردو  وگ نیوز،  از  گزارش   به 
به تازگی مبلغ نامشخصی را برای حمایت از 
فارمز«  نام »کالیفیا  با  آن  از  تجاری که  برند 
)Califia Farms( یاد شده سرمایه گذاری 

کرده است.
کمپانی کالیفیا فارمز هفته پیش ۵۰ میلیون 
دالر برای افزایش محصوالتش در غذاهایی که 
بر پایه سبزیجات تولید می شوند، سرمایه گذاری 
کرده که شامل نوشیدنی هایی بر پایه ماست 

پروبیوتیک نیز می شود.
در عین حال که دی کاپریو تاکنون تایید نکرده 
وگان است، اما در سال های اخیر از شهرتش 
برای ایجاد آگاهی در مسایل محیط زیستی 
استفاده کرده که تولیدات کشاورزی از جمله 

آنهاست.
سال پیش او روی برند محصوالت غذایی وگان 
 )Beyond Meat (»با نام »فراتر از گوشت

تهیه  شرکت  این  بود.  کرده  سرمایه گذاری 
همبرگرهای وگان یا بدون گوشت را برعهده 
دارد. در حالی که وگان ها به گیاهخواری مطلق 
لس آنجلس  در  که  شرکت  این  دارند،  اعتقاد 
حمایت  با  بود  کرده  اعالم  شد،  تاسیس 

دی کاپریو فعالیتش را شروع می کند.
دی کاپریو همواره اعالم کرده هدفش حمایت از 
فعالیت هایی است که ضرری به محیط زیست 

وارد نکنند و یا به حیوانات آسیب نرسانند.
وی همان موقع با صدور بیانیه ای گفته بود 
تولید محصوالت دامی در ایجاد گاز کربن نقش 
مهمی دارد. اگر منبع غذا از گوشت حیوانی به 
مواد گیاهی تغییر کند بشر گام بزرگی در حفظ 

آب و هوای کره زمین بر خواهد داشت.
بنیاد لئوناردو دی کاپریو سال پیش بیش از ٢۰ 
میلیون دالر به بیش از صد سازمان محافظت از 

محیط زیست اهدا کرد.
وگان ها از مصرف هر نوع محصوالت حیوانی 
مثل گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و تخم مرغ و 
حتی استفاده از چرم خودداری می کنند و این 

رژیم را موجب تندرستی انسان می دانند.

*جعفرشریعتی)عابر(

باید باشی
تا من

از پنجره ها
به سوی خیال تو

َپَر بِِکشم
تو که نیستی

خانه قفس است
من همچو پرنده ای ترسان

به پنجره می کوبم
تا رها شوم از نبودن هایت

کی می رسی آخر ؟
به این همه بیداری ام

به این همه چشم انتظاری ام
به این همه چشم به در دوختنم

کی می رسیم به هم؟
لب بگشا و سخن بگو

از آمدن حرف بزن ، خزان رفتنی ست
لبریزم از سکوت...

لبریزم از حرفها که در نبودنت بغض شد
@j_shariati
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