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سرمقاله
بهبود فضای کسب و کار معدن

 با بازنگری قانون معادن

نگاه روز

از مکبث تا تارزان
 از  فرانسه تا کرواسی

شمارش معکوس

به لحاظ ذی نفع و  تشکل های بخش خصوصی 
درگیر بودن با قوانین فضای کسب و کار می توانند 
با بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارشناسی در 
تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه 
از  یکی  آنکه  به  توجه  ورزند.با  مبادرت  مجریه 
مولفه های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب 
و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی های 
مبتنی بر این قوانین است، لذا پاالیش مستمر قوانین 
از طریق ایجاد شفافیت و کارآمدی نقش بسزایی 
در تحقق این امر دارد. در این راستا تشکل های 
بخش خصوصی به لحاظ ذی نفع و درگیر بودن با 
قوانین فضای کسب و کار می توانند با بهره گیری 
و  تدوین  در  کارشناسی  ظرفیت های  تمامی  از 
پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه 
مبادرت ورزند.از جمله قوانین و مقرراتی که در 
جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری 
و اصالحات است، قوانین مربوط به بخش معدن 

می باشد. 
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7 بهرامشکوری

8رویاسلیمی

سرکشی ناتمام بازارخودرو، در سکوت دستگاه های نظارتی         

ادامه روند افزایش قیمت خودرو 

 با رای نمایندگان مجلس؛ 

وزیر اقتصاد برکنـار شد

 دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو از برنامه ریزی 
برای بازنگری در دستورالعمل »شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از 

فروش صنعت خودرو« خبر داد.
طبق  کرد:  اظهار  غیاثی  عباسعلی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو، 
شاخص های این ارزیابی هر دو سال یک بار باید مورد بازنگری قرار گرفته و 
به روز شود.او ادامه داد: البته در ویرایش )بازنگری( چهارم این دستورالعمل 
ذکر شده که این بازنگری در صورت نیاز انجام خواهد شد. در این شرایط از 
حدود دو سال پیش مجموعه شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو برای 
واقعی کردن شاخص ها با شرایط روز، تقاضای بازنگری در این دستورالعمل 
یک  حدود  ما  اینکه  بیان  با  دارند.وی  را  هست   ۱۳۹۳ سال  مصوب  که 
سال پیش در تاریخ بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۹۶ درخواست بازنگری 
در دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو را به وزارت صنعت، معدن 

علی رغم  تاکنون  زمان  آن  از  کرد:  خاطرنشان  کرده ایم،  ارسال  تجارت  و 
رابطه  این  در  پاسخی  صمت  وزارت  گرفته،  صورت  پیگیری  بار  چندین 
بازنگری  درخواست  نامه  همراه  به  انجمن  این  داد:  ادامه  است.وی  نداده 
فروش صنعت  از  ارزیابی خدمات پس  و  در دستورالعمل شرایط، ضوابط 
به وزارت صنعت،  نیز  را  رابطه  این  اعضای خود در  پیشنهادهای  خودرو، 
معدن و تجارت ارسال کرده است.وی افزود: در این پیشنهادها شاخص های 
ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو با توجه به شرایط روز بازنگری شده 
است که در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرایی و اعمال 
خواهند شد.غیاثی با بیان اینکه بازنگری در دستورالعمل شرایط، ضوابط 
و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو ارتقای سطح خدمات ارائه 
شده در این حوزه را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: امیدواریم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر در این رابطه اقدام و بازنگری پنجم 

این دستورالعمل عملیاتی شود.

عدم  رای  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
وزیر  استیضاح  به  کرباسیان  مسعود  به  اعتماد 

اقتصاد رای مثبت دادند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با پایان یافتن جلسه 
اقتصادی  امور  وزیر  کرباسیان  مسعود  استیضاح 
از  پس  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  دارایی  و 
سمت  از  کرباسیان  نمایندگان،  آرای  شمارش 
موافق،  رای   ۱۳۷ با  شد.نمایندگان  برکنار  خود 
۱۲۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ 
وزیر  از  خود  گذشته  سال  اعتماد  ماخوذه  رای 
امور اقتصادی و دارایی را پس گرفتند.استیضاح 
تقدیم  امضاء   ۳۳ با  و  محور   ۱۷ در  کرباسیان 
هیئت رئیسه مجلس شده بود و موضوعاتی شامل 
عدم شفافیت در اقتصاد کشور، مشکالت ناشی از 
نوسانات نرخ ارز و نابسامانی در نظام بانکی را در 
بر می گرفت.علی الریجانی رئیس مجلس پس از 
اعالم نتیجه آرا گفت: امیدواریم آقای کرباسیان 

بیشتری داشته  توفیق های  در مسندهای دیگر 
نمایندگان  نیز  قبل  هفته  دو  است  باشد.گفتنی 

با رای موافق به استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون 
کار و رفاه اجتماعی، وی را برکنار کردند.

با رای نمایندگان مجلس؛

وزیر اقتصــاد 
برکنـــار شد

دستورالعمل خدمات پس از فروش خودرو بازنگری می شود
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اعالم هویت ۳ متهم جوان اخاللگر اقتصادی

نخستین دادگاه ویژه رســیدگی به اتهامات اخاللگران اقتصادی با 
حضور ۳ متهم جوان این پرونده درباره سودجویی در واردات و فروش 

گوشی تلفن همراه آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور، دیروز 4 شهریورماه به  ریاست 
قاضی موحد در شعبه ویژه دادگاه انقالب تهران برگزار شد.به گفته 
نماینده دادستان، اخالل در نظام اقتصادی به وسیله اختالل در نظام 
توزیع نیازمندی های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کالن، اتهام 
این سه متهم است.متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری 
فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۷، با قرار بازداشت 
موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست 
امرتات است که ۶۹ میلیارد و 44۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳4۰ ریال 
ارز دولتی به قیمت ارز دولتی دریافت کرده اســت. علمداری متولد 
۱۳۶5 است.متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ ۱۶ 
مرداد ماه ۱۳۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد ۱۳5۶ 
تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان 
اســت که 4۲ میلیارد و ۷84 میلیــون و ۹۲5 هزار و ۶۰8 ریال ارز 
دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.متهم ردیف سوم، سناباد 
سفرها متولد سال ۱۳۶۱ است که در تاریخ ۱4 مرداد ۱۳۹۷، با قرار 
بازداشــت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس 
سامتل قشم است و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و 4۲5 هزار و ۱4۰ 
ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.نماینده دادستان در قرائت 
دادخواست این ۳ متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم 
ثبات قیمت شــده و دولت برای جلوگیری از این مشکل ارز دولتی 
4۲۰۰تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که 
البته تأثیری در ثبات قیمت ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته 
اســت.وی در ادامه با اشاره به اینکه عده ای سودجو به منظور کسب 
سود هنگفت با سوءاستفاده از خألهای قانونی و عدم نظارت برخی 
مسئوالن اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته اند و 
باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخالل در نظام اقتصادی شده اند 
گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و یا اجرای معامالت 
صوری موجب هدررفت منابع ارزی کشــور شده اند.وی در تشریح 
اقدامات ۳ متهم حاضر در دادگاه گفت: بررسی اسناد و فاکتورهای 
مأخوذه و اعالم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 
حکایت از این دارد که متهمان پس از تأمین ارز نرخ دولتی و واردات 
کاال، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده 

به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.

طرح جدید دفترچه درمانی تامین اجتماعی 
رونمایی شد

طــرح جدید جلد دفترچــه درمانی تامیــن اجتماعی، با حضور 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رونمایی شد.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید تقی نوربخش در مراســم 
رونمایی از دفترچــه درمانی باز طراحی شــده تامین اجتماعی 
گفت: این حکیم پرآوازه در کشــور دارای احترام فراوانی است و 
همواره سازمان تامین اجتماعی نیز مفاخر و بزرگان ملی و دینی 
کشور را ارج می نهد.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مراکز 
درمانی تامین اجتماعی در سراســر کشور نیازی به ارائه دفترچه 
درمانی نیســت، اظهار داشت: حذف دفترچه درمانی از مهمترین 
دســتاوردهای این سازمان در ســالهای گذشته بوده است و هم 
اکنون بیمه شــدگان با ارائه کدملی در مراکز ملکی این سازمان 
پذیرش می شوند و خدمات درمانی را دریافت می کنند.نوربخش 
افزود: در مراکز طرف قرارداد نیز طرح حذف دفترچه درمانی آغاز 
شــده و امیدواریم این طرح تا پایان ســالجاری در سراسر کشور 
عملیاتی شــود.وی در ادامه به باز طراحــی تصویر جلد دفترچه 
درمانی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: دفترچه های 
درمانی حاوی پیام هایی در پشــت صفحه های نسخه ها هستند 
کــه به صورت دوره ای و در بازه های زمانی مختلف بازنگری می 
شوند. در زمان بازنگری و تغییر این پیام ها معموال طرح روی جلد 
دفترچه تغییر می کند.ســازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹5 
مســابقه طراحی جلد دفترچه درمانی را برگــزار کرد و طراحان 
برجســته کشور در این مسابقه مشارکت کردند و در نهایت طرح 
کنونی توسط داوران انتخاب و در جلد دفترچه های درمان به کار 
رفت.پس از تغییر جلد دفترچه های درمانی واکنش هایی از سوی 
مردم و شــرکای اجتماعی ایجاد شد. سازمان تامین اجتماعی به 
دلیل احترام به افکار عمومی تصمیم به بازگشت تصویر ابن سینا 
در باز طراحی دفترچه های درمانی نمود و طراحی جدید که امروز 
رونمایی شــد توســط طراح برتر طرح قبلی ) آقای امید نائینی( 
بازطراحی شد و دفترچه های درمانی جدید با این طرح در اختیار 

بیمه شدگان و مستمری بگیران قرار می گیرد.

دستور روحانی به وزیر کشور
 و استاندار کرمانشاه در پی زلزله دیروز

 رئیس جمهــور در تماس تلفنی با وزیر کشــور و 
استاندار کرمانشــاه، در جریان تازه ترین گزارش ها 
درباره زلزله 5.۹ ریشتری دیروز منطقه تازه آباد استان 

کرمانشاه قرار گرفت و دستورات الزم را صادر کرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االســالم حســن روحانی رئیس 
جمهور دیروز در تماس تلفنی با وزیر کشور و استاندار 
کرمانشــاه، در جریان تازه ترین گــزارش ها درباره 
زلزله 5.۹ ریشتری منطقه تازه آباد استان کرمانشاه 
قرار گرفت و دستورات الزم را صادر کرد.روحانی در 
گفت و گو با  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، 
پس از دریافت گزارشی از  روند امداد رسانی به زلزله 
زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه، دستور داد که 
همه امکانات برای ارائه کمک های امدادی فوری به 
زلزله زدگان این منطقه هماهنگ شوند.رئیس جمهور 
همچنین در تماس تلفنی خود با هوشــنگ بازوند 
اســتاندار کرمانشاه نیز دستورات الزم را برای بسیج 
همه امکانات دستگاه ها و نهادها جهت امداد رسانی به 
زلزله زدگان و رسیدگی فوری به وضع آسیب دیدگان 

و مصدومان صادر کرد.   

۴ سیاست بانک مرکزی درحوزه 
»رمزارز«

 معــاون فناوری های نوین بانک مرکــزی از اعالم 
سیاست های اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا 

پایان شهریور سال جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ناصر حکیمی از چهار 
سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان 
ماه جاری خبــر داد و گفت: بحث اول اعالم موضع 
جدید نسبت به رمز ارزهای رایج بین المللی است که 
به نظر می رسد با توجه به جمع بندی های انجام شده 
در آینده ای نزدیک با تجدید نظر در ممنوعیت های 
فعلی باید نگاه جدی به آن داشــت.وی بحث دوم را 
استخراج رمز ارزها عنوان کرد و افزود: موضوع سیاست 
کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان 
یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعالمی 
بانک مرکزی اســت که مبحثی صنعتی محسوب 
می شود.حکیمی در ادامه با اشاره به تاکید برخی از 
مسئوالن اقتصادی به ایجاد رمز ارز ملی اظهار داشت: 
در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک نسخه ای 
را برای آزمایش آماده کرده و نکته مهم آن است که 
سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز 
به اعالم موضع دارد.معاون بانک مرکزی در عین حال 
بیان کرد: در مورد بحث رمز ارزها شــاهد رواج این 
موضوع هستیم که آن را به عنوان راه حلی قطعی برای 
حل مشکالت مطرح می کنند اما در مورد روش تحقق 
آن چندان اظهار نظری نشده است.وی تصریح کرد: 
بانک مرکزی مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه 
را مانند ســایر بانک های جهان در دستور کار دارد.

حکیمی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ما 
همیشه برای مبادالت بین چند بانک بحث یک نهاد 
واسط که مبادالت بین اشخاص و نهادها را برقرار کند 
چالش داشتیم که بالکچین این کارها را انجام می 
دهد گفت: فناوری بالکچین این واسط را حذف می 
کند و تحولی جدی در ایجاد شبکه ها یا روش های 
جدید مبادالت رقم می زند و این قطعا بعضی مراودات 
شبکه مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.معاون فناوری 
های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه محدودیت 
انتقال و پذیرش در رمز ارزها موجب می شــود این 
فنــاوری نتواند جایگزین ارزهای رایج شــود افزود: 
موضوع پذیرش و نقل و انتقاالت مالی در رمز ارزها 

باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

اخبار

خبر

هیچ ثروتی چون عقل، و هیچ فقری 
چون نادانی نیست

کالمامیر
اژه ای گفت: توهین به مقامات تا آنجایی که 
در قانون پیش بینی شده که یکی از مقامات 
است،  جمهور  رئیس  حتما  شده،  برشمرده 
نیازی به شکایت خصوصی ندارد و مدعی العموم 

می تواند ورود کند.
کاشی،  آمر  الهام  زمان-  خربنگار  گزارش  به 
حجه االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای سخنگوی قوه قضائیه دیروز در نشست 
وقایع  مورد  در  با خبرنگاران  خبری هفتگی 
مدرسه فیضیه قم و پالکارد معروف و همچنین 
سخنان مداح مشهور تهرانی نسبت به رئیس 
جمهور اظهار کرد: اتفاقی که در روزهای گذشته 
در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی 
داده شد و شعاری نوشته شد که این حرف 
محکوم و رد شد و قوه قضاییه هم این موضوع را 
در دستور قرار داد و در دادسرای ویژه روحانیت 
پرونده تشکیل شد و دنبال موضوع است و 
سیستم اطالعاتی هم قضیه را دنبال می کند.وی 
گفت: توهین به مقامات تا آنجایی که در قانون 
پیش بینی شده که یکی از مقامات برشمرده 
شده در آن، حتما رئیس جمهور است، نیازی به 
شکایت خصوصی ندارد و مدعی العموم می تواند 
ورود کند. تهدید هم حتما جرم است و در 
خصوص هردو مورد، چه در تهران و چه در قم 
مدعی العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه 
کرد:  تصریح  است.اژه ای  شده  وارد  روحانیت 
و  تهرانی  مداح  توسط  شده  ایراد  سخنان 
پالکاردهای با این مضمون در مدرسه فیضیه قم، 
به نظرم صحیح نبوده و در حال پیگیری است 
که ببینیم به کجا می رسد و برچه مبنایی گفته 
شده است.وی افزود: در این موارد ابتدا تحقیقات 
باشد  اگر کسی الزم  و  آغاز می شود  میدانی 
احضار شود، این کار صورت می گیرد. البته االن 
مسئول  از  اما  ندارم.  افراد  احضار  از  اطالع 
می کردم  سوال  که  روحانیت  ویژه  دادسرای 
گفتند از روز اول وارد شدیم و  پرونده تشکیل شد 
و تحقیقات را شروع کردیم و خیلی طبیعی است 
در این قبیل پرونده ها افرادی احضار خواهند شد .

معاون اول قوه قضائیه همچنین در مورد سخنان 
رحیم پور ازغدی در مدرسه فیضیه اظهار داشت: 
آنچه که من از بخش هایی از سخنان سخنران 
این مراسم آقای رحیم پور ازغدی شنیدم مطالب 
مجرمانه نداشت . البته همه مطالب آن را گوش 
ندادم. اما تا آن اندازه که شنیدم چیزی با عنوان 
مجرمانه نداشت. مگر اینکه کسی عنوان کند به 
من توهین شده یا چیز دیگری. اما آنچه که من 
این سخنرانی دیدم، عنوان  از  از بخش هایی 
مجرمانه نداشت.محسنی اژه ای در مورد معرفی 
نفر  دو  یکی  کرد:  تصریح  متخلف،  قضات 
حکمشان قطعی شدند که آنها را اعالم می کنم. 
دو  کیفری  دادگاه  شعبه ۱۰5  رییس  یکی 
اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی 
به اتهام فساد اخالقی پرونده اش مطرح و به 
سلب صالحیت قضایی و انفصال دایم از شغل 
شد.  قطعی  مرداد ۹۷  تاریخ ۲۲  در  قضایی 
دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رییس شعبه 
۱۰۲4 دادگاه کیفری دو تهران به اتهام فساد 
مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکم 
و  قضایی  به سلب صالحیت  و   قطعی شد 
است.  قطعی  رای  و  شد  محکوم  بازخریدی 
وسوسه های  به  قضات  که  می کنم  توصیه 
شیطان حتما توجه نکنند.معاون اول قوه قضاییه 
گفت: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی به اعدام و 
حبس ابد و حبس های ۲5 و ۲۰ و ۱۰ و 5 سال 

و کمتر محکوم شدند که البته کل آمار محکومان 
اقتصادی ما نیست. اگر هم نیاز به تفسیرش 
داشتید آن را از دفتر ما بگیرید.وی افزود: ما در 
خصوص مفاسد مالی در همین سال های اخیر، 
۶ نفر به عنوان مفسد فی االرض محکوم به 
اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند 
و دیوان عالی کشور حکم را  نقض کرد و دادگاه 
تجدید نظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد. 
چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. 
یک نفر اجرا شد و یک نفر حکمش در حال 
اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم 
هم  دیگر  نفر  دو  و  می شود  اجرا  هم  اعدام 
درخواست اعاده دادرسی داده اند.  یک نفر هم به 
۲5 سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱4 نفر به 
۲۰ سال حبس، ۹5 نفر به 5 تا ۱۰ سال حبس، 
۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱5 سال، ۱۲4 نفر یک تا 5 
سال و ۳4 نفر نیز به کمتر از یکسال و 54 نفر به 
انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال 
موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید از یک تا 
هفت سال  و حدود ۷۰ نفر به شالق محکوم 
شدند.محسنی اژه ای در ادامه در رابطه با جلسه 
رحیم  اسفندیار  به  مربوط  شنبه  روز  دادگاه 
مشایی عنوان کرد: روز شنبه دادگاه معاون و 
مسئول دفتر دولت اسبق برگزار شد و اعالم 
شده بود که این دادگاه علنی است.وی افزود: 
ابتدا گفتند علنی نباشد نمی آییم. روز شنبه قرار 
بود ساعت ۹ در دادگاه انقالب حضور پیدا کنند، 
اما گزارش دادند که حاضر نیستیم در جلسه 
حاضر شویم. اول وقت صبح، کسی مراجعه 
می کند و می گوید وکیل است و به وکالت از دو 
وکیل قبلی اعالم می کند که در پرونده ثبت 
شود وکالی سابق عزل شده اند.سخنگوی قوه 
قضاییه ادامه داد: خود متهم نیز که در جلسات 
قبل در دادگاه حضور داشته و مستندات آن 
موجود است رسما متنی با این عنوان می نویسد 
به  نظر  »با سالم  امضاء می کند که  را  آن  و 
برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت 
در جریان دادگاه قطعا حضور وکالیم آقایان 
عادت حیدری و علی اصغر حسینی« موضوعیت 
ندارد، لذا آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده 
شعبه اول دادگاه انقالب عزل می کنم. بدیهی 
است وکالت نام بردگان در سایر موارد کماکان به 
قوت خود باقی است. در تاریخ ۹۷.۶.۳ وکیل 
جدید به دادگاه مراجعه می کند و می گوید وکال 
به ایشان وکالت دادند که عزل آنها را به دادگاه 
اعالم کند تا در پرونده ثبت شود.وی در رابطه با 
پرونده های اخیر مربوط به ارز و سکه نیز اظهار 
کرد: پرونده ای در این هفته با ۱8 متهم با عناوین 
اتهامی از جمله افساد فی االرض منتهی به صدور 
قرار مجرمیت شده و به دادگاه ارسال می شود که 
در صورت امکان در هفته آینده جلسه دادگاه 

از  یکی  شود.  برگزار  پرونده  این  به  مربوط 
فرزند  مظلومین  وحید  پرونده  این  متهمین 
حبیب اهلل است که در سال ۱۳۹۱ نیز با همین 
عنوان اتهامی برایش کیفرخواست صادر شده، 
ولی بانک مرکزی و حراست بانک گفته بودند که 
اقدامات او با هماهنگی آنها انجام شده است. آن 
زمان دادگاه حکمی صادر نکرد تا این که نیروی 
سکه  تن   ۲ حدود  که  را  فرد  این  انتظامی 
خریداری کرده بود را دستگیر کرد که البته در 
مورد ایشان بحث ارز اهمیت دارد.محسنی اژه ای 
عنوان کرد: فرد متهم دیگر در این پرونده محمد 
اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند 
زمان  همان  هم  ایشان  که  است  غالمعلی 
دستگیر شد و با حمایت از او، او نیز آزاد شد. 
محمدرضا مظلومین هم امسال دستگیر شده 
بود، ساالر آقاخان هم همین  طور که باز هم بانک 
مرکزی و وزارت اطالعات گفتند که با همکاری 
آنها بوده که این بار پذیرفته نشد و به آنها گفته 
باید  است  مجرمانه  عنوان  چنانچه  اگر  شد 
پیگیری شود که همان طور که شاهد بودید در 
هم  مرکزی  بانک  افراد  از  برخی  راستا  این 
بازداشت شدند.وی در پاسخ به سوال دیگری 
مبنی بر این که آیا در وضعیت ممنوع التصویری 
رییس دولت اصالحات )سید محمد خاتمی( 
تغییری ایجاد شده است، ادامه داد: نه هیچ 
تغییری صورت نگرفته است.وی  در پاسخ به 
سوالی درباره  دریافت رشوه های کالن توسط 
مدیران و برخورد قوه قضاییه با آنها گفت: گاهی 
وقت ها ادعایی می شود اما مهم این است که 
ثابت شود. اگر توسط بازپرس یا نیروی های 
امنیتی کسی که پشت پرده است، شناسایی و 
تخلفش ثابت شود، قطعاً تحت تعقیب قرار می 
گیرد اما گاهی اثبات نمی شود.وی در پاسخ به 
سوالی مبنی براینکه  شنیده شده است »م. ر« 
متهم بزرگ واردات خودرو که از او به عنوان 
دست راست یکی از وزرا یاد می شود در راستای 
پرونده اخیر مرتبط با خودرو پیش از خروج از 
کشور بازداشت شده است، آیا این بازداشت از 
نهادهای  یا  است  بوده  قضائیه  قوه  سوی 
اطالعاتی؟ گفت: این فرد بازداشت شده است و 
حسب گزارش وزارت اطالعات قصد خروج غیر 
قانونی را داشته است و این فرد با حکم قضایی 
بازداشت شده است. به طور کلی هر بازداشتی با 
حکم قضایی است مگر موارد خاصی که سر 
صحنه باشد. این فرد در بازداشت است و در حال 
خروج غیر قانونی بوده که وزارت اطالعات این 
فرد را دستگیر می کند و اکنون در اختیار 
بازپرس قرار دارد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه در هفته های اخیر جریانی خاص در تالش 
برای رفع حصر سران فتنه هستند و اگر شرایط 
آنها به سمت رفع محدودیت ها پیش برود، آیا 

دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات ورود 
می کند یا خیر؟ گفت: بخشی از این چیزها که 
این روزها پخش می کنند قطعاً درست نیست و 
هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مثل سابق است و  
افراد  برخی  به  نسبت  گشایش ها  از  بخشی 
نزدیک محصورین بوجود آمده بود که مربوط به 
اخیر نیست و برای مدت ها قبل است و تصمیم 
شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در 
خصوص افزایش قیمت سکه و بدهی محکومان 
همه  به  کل  دادستان  گفت:  مهریه(   ( مالی 
دادستان ها اعالم کردند که اگر فردی امکان تهیه 
یک سکه با قیمت فعلی نداشته باشد اگر بتوانند 
با طرف مقابل به توافق برسند که چه بهتر اما اگر 
به توافق نرسیدند برای تعدیل وضعیت پرداخت، 
به دادگاه مراجعه کنند.خبرنگاری پرسید چرا در 
دستگاه  واردات خودرو  ثبت سفارش  پرونده 
قضایی اینقدر دیر در جریان این تخلف قرار 
گرفت، آیا این دیر خبر دادن جرم است یا خیر؟ 
کرده  اهمال  آن  دادن  اطالع  در  تعزیرات  آیا 
در  بحث  یک  گفت:  ای  اژه  محسنی  است؟ 
خصوص وزارت صمت است که مدعی هستند 
تیر ماه سال ۹۶ احساس کردند تخلف شده و به 
حراست خودشان گفتند تا آن را بررسی کند که 
در بهمن متوجه شدند حتما تخلف شده و اظهار 
می کنند نامه هایی را نوشتند و رونوشت آن را به 
من و دادستان تهران نوشتند و رئیس سازمان 
توسعه را در همین راستا نخست احضار کردند. 
در نامه ای که وزیر صنعت نوشته اعالم شده که 
یک مرتبه چهار مظنون و در مرتبه بعدی 44 
مظنون را معرفی کردیم. نهایتاً تعزیرات ورود 
می کند که تعزیرات می گوید از عمق قضیه 
مطلع نبوده است. من خودم نیز به این موضوع  
ایراد داشتم و بعد هم هماهنگ کردیم و یک 
نامه رسمی به سازمان تعزیرات نوشتیم که 
تعزیرات سریعا بررسی کند و چنانچه صالحیت 
ورود ندارد، هرچه زودتر پرونده ها را بفرستد.وی 
افزود: من خبر ندارم که اهمال یا تقصیری از 
ناحیه وزارت صنعت یا سازمان توسعه، تجارت 
صورت گرفته یا خیر و  فکر نمی کنم این پرونده 
باشد. به کیفرخواست شده  تهران منجر  در 

محسنی اژه ای ادامه داد: یک پرونده دیگر درباره 
جرایم ورود خودروهای لوکس در بندرعباس 
داشتیم که مربوط به  4۲۰ خودرو است؛ البته 
این مواردی است که ضبط شده و می گویند 
قبل از آن هم خودروهایی را با تخلف وارد کردند. 
در این پرونده کیفرخواست صادر شده که بعد از 
تصمیم اتخاذ شده، پرونده را  به تهران اهاله 
کردند و به شعبه دوم دادگاه ویژه در دادگاه 
انقالب ارجاع دادند و فکر می کنم آخر همین 

هفته یا هفته بعد دادگاه شان تشکیل شود.

ورود مدعی العموم به موضوع 
شعاِر مکتوب در تجمع قم

ســخنگوی قوه قضاییه خبر داد: 
حکم قطعی برای دو قاضی متخلف

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداریکمالشهردرنظرداردبراساسمتممبودجهسال97پروژه  ذیلراازطریقبرگزاریمناقصهعمومیبهپیمانکار
واجدشرایطواگذارنماید.لذاازکلیهمتقاضیاندعوتمی  گرددبارعایتمواردوشرایطذیلظرفمدت10روزپساز
چاپنوبتدومآگهیجهتخریداسنادتجدیدمناقصهازساعت9الی14بهآدرس:کرج–کمالشهر،بلوارشهرداری–

شهرداریکمالشهرواحدامورقراردادهامراجعهنمایند.

 نوبت دوم

1-ارائهسپردهشرکتدرمناقصهبهیکیازروشهایذیل:الف(ضمانتنامهبانکیترجیحاازیکیازبانکهایاستانالبرزیاتهرانکهبهمدت90
روزکاریاعتبارداشتهباشدوقابلتمدیدباشد.ب(واریزفیشنقدیبهحسابشماره0219326211008بانکملیج(چکتضمینشدهبانکیدروجه

حسابشماره0219326211008نزدبانکملیبهنامشهرداریکمالشهر
2-برندگاناولودوموسوممناقصههرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنانبهترتیبضبطخواهدشد.

3-شهرداریکمالشهردرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختارمیباشد.
4-شرکتکنندگانمیبایستجهتخریداسنادمناقصه،نسبتبهاخذفیشازشهرداریکمالشهروواریزمبلغ500/000ریالاقدامنمایند.الزمبه

ذکرمیباشدمبلغواریزیجهتخریداسنادمناقصهبههیچعنوانمستردنمیگردد.
5-درهرشرایطیمدارکمندرجدراسنادمناقصهمالکعقدقراردادخواهدبود.

6-درهنگامخریداسنادمناقصهارائهمعرفینامهممهوربهمهروامضاءمدیرعاملشرکتالزامیمیباشد.
7-توضیحاینکهبهغیرازسپردهشرکتدرمناقصهکلیهاسنادومدارکمربوطهبهپیمانکارنزدشهرداریباقیمیماندوسپردهنفراتدوموسوم

مناقصهتازمانانعقادقراردادبانفربرندهمستردنخواهدشد.
8-مهلتخریداسنادازمورخ97/6/5لغایت97/6/14میباشدبدیهیاستپیشنهاداتمناقصهگرانمیبایستدرپاکتممهوربهمهرشرکتتا

پایانوقتاداریروزپنجشنبهمورخ97/6/15بهدبیرخانهشهرداریکمالشهرتحویلدادهشود.
9-کلیهپیشنهاداتشرکتکنندگانراسساعت15روزشنبهمورخ97/6/17درکمیسیونعالیمعامالتبازگشاییمیگردد.

10-هزینهچاپآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.11-سایراطالعاتوجزئیاتدراسنادمناقصهمندرجمیباشد.
مهرداد ترابیان  - شهردار کمالشهر

ردیف

1

شرح عملیات

تکمیل پروژه چند 
منظوره میعاد 26

مبلغ پروژه

15/000/000/000

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

750/000/000

میزان تهاتر

80 درصد

مدت قرارداد

6 ماه

رتبه درخواستی

حداقل رتبه 5 ابنیه 
 ازسازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 675 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی الهیاری فرزند حسین جان بشماره شناسنامه 4279  
صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت  26 متر مربع 
پالک 28فرعی از 14 اصلی واقع در دوالبچی پلدختر بخش 8خرم آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای عابدین رضایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 580 مورخ 1397/05/07 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای باقر الهیاری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1197 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
مغازه به مساحت  26متر مربع پالک 28 فرعی از 14 اصلی واقع دردوالبچی پلدختر  
بخش 8خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای عابدین رضایی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی ابالغ 
دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 

خواهان آقای محمد حسن میدانی نوش آبادی  دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت خوانده آقای حسن محمدی  تحت کالسه 97/ح 285/2  تقدیم شعبه دوم 
حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اهلل سعیدی، روبروی ایران 
خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی 
به تاریخ 97/07/14 ساعت 15:15 تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده 
با مراجعه به دفتر 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور 

در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف 1183
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی فقدان سند
دفترخانه83ماهشهر  شده  گواهی  استشهاد  دوبرگ  تسلیم  با  قشقائی  حسین  آقای 
یک/بهبهان  دربخش  پالک6028/33واقع  ششدانگ  سندمالکیت  که  است  مدعی 
صادروتسلیم  وسندمالکیت  ثبت  ایشان  ثبت9815بنام  درصفحه302دفتر75ذیل 
اصالحی  یک  بدستورتبصره  لذا  مفقودگردیده  جایی  جابه  بعلت  که  گردیده 
ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود 
تواند  می  میباشد  نزدخود  مالکیت  یاوجودسند  معامله  انجام  مدعی  هرکس  که 
تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  آگهی  انتشاراین  روزازتاریخ  ده  مدت  ظرف 
داردودرغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سندمالکیت 

المثنی بنام مالک صادرخواهدشد. شماره م الف:16/402
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-احمدی

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ازکشف ۳۷۰ تن مواد مخدر 
در 5 ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: دو میلیون و 8۰۰ 
هزار نفر به صورت تفننی یا دائمی مصرف کننده انواع مواد مخدر 

در کشور هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پرویز افشار در نشست خبری 
که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با اشاره به کشف بیش 
از ۳۷۰ تن مواد مخدر در 5 ماه نخست امسال گفت: این رقم 
مدت زمان مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است.وی در 
خصوص تعداد معتادان کشور تاکید کرد: تخمین بنده به عنوان 

یک کارشناس آن است که از مجموع دو میلیون و 8۰۰ هزار 
نفر مصرف کننده انواع مواد مخدر، نیمی از آنها معتاد قطعی 
به مصرف این مواد هستند.وی اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد 
معتادان در دنیا زن هستتند، در حالی که میزان استعمال این 
مواد در کشور ما در بین زنان پایین است و حدود هشت تا 
۱۰درصد از کل معتادان کشور زن هستند.وی به گزارش رسمی 
سازمان ملل متحد تولید مواد مخدر در کشور افغانستان در 
افغانستان اشاره کرد و افزود: براساس برآوردها تولید مواد مخدر 
امسال به ۹ هزار تن می رسد و این در حالی است که براساس 

برخی گزارش ها این رقم ممکن است به ۱۲ هزار تن نیز برسد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر باب یان اینکه تولید و مصرف 
مواد مخدر صنعتی و محرک جدید در حال افزایش است، تاکید 
کرد: سال گذشته حدود ۷۰۰ نوع مواد مخدر جدید در دنیا 
شناسایی شد که طبق گزارش های سازمان ملل این رقم در حال 
رسیدن به عدد ۷5۰ است. افشار با بیان اینکه شیوع اعتیاد در 
مدارس بسیار پایین است توضیح داد: برخی به اشتباه عنوان 
می کنند که سن اعتیاد پایین نیامده است. سن وابستگی به مواد 
مخدر در کشور ما بین ۲۱ تا ۲4 سال قرار دارد و همچنین سن 
تجربه اولین بار از مواد مخدر کاهش یافته است که باید در این 
زمینه اطالع رسانی و آموزش های بیشتری برای نوجوانان مدنظر 

قرار گرفته شود. 

کشف ۳۷۰ تن مواد مخدر درسال جاری



دوشنبه5شهریور1397شماره33839
اخبار

کاالهای اساسی لیست جدیدی ندارد

در حالی که برخی رسانه ها از انتشار لیست جدید کاالهای اساسی خبر 
داده اند، رییس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: فهرست منتشر شده که 
شامل ۲5 کاالی اساسی است، تغییری نمی کند و فقط کاالهایی در همان 
گروه ها مشخص شده از سوی وزارتخانه ها و به شرط تنظیم بازار به این لیست 

می تواند، اضافه شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در پی ابالغ بسته جدید ارزی و مصوبه شانزدهم 
مرداد ماه امسال مبنی بر پرداخت مابه التفاوت ارزی برای کاالهای وارد شده در 
گمرک که در بسته جدید مشمول ارز دولتی 4۲۰۰ تومانی نیستند، فهرستی 
شامل ۲5 گروه کاالیی در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و بهداشت و 
درمان منتشر شد که کاالهای تعریف شده در آن جدول، مشمول ارز دولتی 
4۲۰۰ تومانی شدند.سپس در روزهای آینده فهرست کاالهای معاف شده از 
پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز مشخص و اعالم شدند. اما در پی انتشار این 
فهرست ها برخی رسانه ها از انتشار و ابالغ آخرین ویرایش لیست کاالهای 
اساسی یا فهرست جدیدی از این کاالها خبر دادند.مجتبی خسروتاج - معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت - در این باره گفت: هیچ فهرست جدید یا ویرایش 
جدیدی از کاالهای اساسی ابالغ و منتشر نشده است. اما از ابتدا نیز اعالم 
کرده بودیم که فهرست این کاالها به شرط آنکه وزارتخانه های متولی شان 
یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تنظیم بازار را تضمین کنند، می تواند افزوده شود. 
یعنی اگر وزارتخانه ای بتواند کاالیی به فهرست ابالغ شده اضافه کند که مانند 
دیگر کاالهای اساسی توانایی کنترل تنظیم بازار را از مبدأ تا سفره مردم داشته 
باشد، منعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.وی افزود: تاکنون وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کاالهای خود را به  روز 
نکرده و چیزی به آن اضافه نکرده اند، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی برخی اقالم را به کاالهای اساسی مورد نظر خود اضافه کرده است که 
از این به بعد نیز امکان آن وجود خواهد داشت.البته پیش از این نیز خسروتاج 
درباره این مسئله با ا اشاره به اینکه ممکن است کاالهای مشمول ارز دولتی 
با تغییراتی مواجه شود، گفته بود که در فرآیند ثبت سفارش وزارت بهداشت 
دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل 55۰ تعرفه در انتهای فهرست 
کاالهای اساسی است که اعالم شد اما دولت در مصوبه خود تاکید کرده 
»کاالهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا 
تخلف و سود جویی در این میان شکل نگیرد«. وزارت  صنعت، معدن تجارت، 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت هر کدام متولی کاالهای خود هستند 
و اگر بتوانند متعهد شوند که کاالی دیگری را نیز می توانند در این فرآیند به 
صورت کامل کنترل کنند، مشکلی برای اضافه شدن آن کاال در فهرست 

کاالهای مشمول ارز دولتی وجود ندارد.   

افزایش قیمت ُخرده فروشی ۸ گروه مواد خوراکی

 بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت ُخرده فروشی برخی از 
مواد خوراکی در هفته منتهی به دوم شهریور را اعالم کرد که طی آن قیمت 

8 گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و دو گروه کاهش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، در هفته منتهی به دوم شهریور 
ماه نرخ لبنیات ۰.4 درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه های تازه ۶.8 درصد، 
سبزی های تازه ۰.۶ درصد، گوشت مرغ 5.۶ درصد، قند و شکر ۰.5 درصد، 
چای ۰.۹ درصد و روغن نباتی ۰.۲ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و 
قیمت تخم مرغ ۶.۳ درصد و گوشت قرمز ۰.5 درصد کاهش یافت. نرخ برنج 

نیز نسبت به هفته ماقبل تغییری نکرد.

تاکید ایران بر حمایت از حاکمیت 
ملي سوریه

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
از  تهران  گفت  خود  سوري  همتاي  با  دیدار  در  ایران 
حاکمیت ملی سوریه در سرتاسر خاک این کشور حمایت 

می کند.
و  دفاع  وزیر  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
دیدار با همتاي سوري خود گفت تهران از حاکمیت ملی 
سوریه در سرتاسر خاک این کشور حمایت می کند. امیر 
سرتیپ امیر حاتمی در دیدار با سپهبد علی ایوب وزیر 
دفاع و جانشین فرمانده نیروهای مسلح و ارتش سوریه 
همچنین بر ضرورت تقویت وحدت و یکپارچگی اقوام و 
مذاهب زیر چتر قانون اساسی این کشور تاکید کرد.وزیر 
دفاع کشورمان تصریح کرد : برهمین اساس جمهوری 
اسالمی ایران با هر ایده و طرحی در راستای تجزیه کشور 
دوست و برادر سوریه مخالفت و با آن مبارزه کرده و از 
تمامی ظرفیت ها برای برقراری امنیت در سوریه و خنثی 
سازی توطئه ها حمایت می کند.وي با اشاره به اینکه 
کشورهای فرامنطقه ای در جهت دامن زدن به تفرقه و 
بی ثباتی سوریه از هیچ اقدامي فروگذار نکرده اند افزود : 
در سایه رشادت های رزمندگان مقاومت، شر تروریستها از 
سر منطقه کم شده و امروز مردم، نه تنها در منطقه بلکه 
در سرتاسر جهان مدیون ایستادگی نیروهای متحد در 
جبهه های نبرد علیه گروه های تروریستی هستند.امیر 
سرتیپ حاتمی تصریح کرد: پاکسازی سرزمین سوریه از 
لوث تروریستها موجب ثبات کامل امنیت منطقه خواهد 
شد و اکنون جمهوری اسالمی ایران آماده است تا برای 

بازسازی زیر ساختهای کشور سوریه مشارکت کند.

حمالت گسترده جنگنده های 
سعودی به »صعده« یمن

مناطق  نوبت  چند  طی  سعودی  رژیم  های  جنگنده   
مختلف »صعده« یمن را بمباران کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، جنایت های رژیم سعودی 
علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.بر 
اساس این گزارش، در همین ارتباط جنگنده های رژیم 
بمباران کردند.طبق  را  سعودی مناطق مختلف صعده 
اعالم رسانه های یمنی، سعودیها چندین مرتبه مناطق 
مسکونی مختلف در صعده را هدف حمالت هوایی قرار 
ادامه جنایت های  این در حالی است که در  اند.  داده 
ائتالف متجاوز عربستان در یمن، جنگنده های این ائتالف، 
پنجشنبه شب، زنان و کودکان آواره یمنی را در روستای 
الکوعی از توابع شهرستان »الُدریهمی« الحدیده واقع در 
غرب یمن هدف قرار دادند که در جریان آن ۳۱ نفر شهید 

شدند.

خبرخبر

آگهی مزایده
شرکتشهرکهایصنعتیاستاناردبیلدرنظرداردنسبتبهفروش
ویکدستگاه GLXمدل1383 پژو یکدستگاهخودرویسواری
خودرویوانتپیکانمدل1385ازطریقمزایدهعمومیاقدامنماید.
آگهی درج تاریخ از خودروها از بازدید توانندجهت می عالقمندان
صنعتی شهرکهای شرکت بعثت اداری مجتمع اردبیل در واقع 97/6/12 لغایت
بهسامانه مزایده مزایدهوشرکتدر اسناد اردبیلمراجعهوجهتدریافت استان

www.setadiran.irمراجعهنمایند.
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

فراخوان مناقصه عمومی شماره 97/6 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای پروژه های مندرج در 
جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/6/3 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8 روز شنبه تاریخ 97/6/3 لغایت ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 97/6/10 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 97/6/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 97/6/21

منابع مالی سال 1397 از محل بند ب تبصره 5 با سررسید 1399/7/21 به صورت اسناد خزانه اسالمی خواهد بود.
هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
آدرس: اردبیل خیابان دانشگاه 18 متری آزادگان پشت بیمارستان امام)ره( اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و یا برای 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5- 33230083-045 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام استان اردبیل- 33251587-045      اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 
لطفی- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیلثبت نام پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

ردیف
1
2
3

شماره فراخوان
200973785000052
200973785000053
200973785000054

موضوع مناقصه
تکمیل تخریب و بازسازی دبیرستان 12 کالسه هاجر ناحیه 1 اردبیل

تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 12 کالسه ابتدایی امام جعفر صادق)ع( جعفرآباد
تخریب و بازسازی مدرسه 6 کالسه فرجود بیله سوار )جایگزینی خشتی و گلی(

مبلغ تضمین)ریال(
990/000/000

638/000/000
513/000/000

مبلغ برآورد)ریال(
19/787/800/062
12/753/112/550
10/254/527/301

 نوبت دوم
 نوبت دوم

اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان اردبیل

 شرکت شهرکهای صنعتی
 استان  اردبیل

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331011001014مورخ 1397/05/23 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بیوک هادی 
دیزج بشناسنامه شماره 157 صادره از تبریز فرزند علی اکبر در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 120/25 مترمربع مفروز از پالک شماره 464 
فرعی از 144 اصلی واقع در البرز و با خریداری از خانم حمیده ذوالفقاری سهرول 
و با مالکیت مالک اولیه آقای موسی کمالی روستا تایید می نماید. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 97/13390/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/21
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در خصوص پرونده اجرائی 960179 صادره از شعبه اول دادگاه اول دادگاه عمومی 
دایر  صفرعلی  ف  فتحی  رمضان  زیان  به  و  شکری  بختیار  آقای  سود  به  روانسر 
دارد مال  نظر  مالی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در  برمحکومیت 
غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش 
برساند.مشخصات مال غیرمنقول: برابر نامه شماره 16461 مورخ 97/4/21 از اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر مورث مرحوم صفرعلی فتحی طبق سند شماره 
50859 مورخ 1344/6/4 دفتر اسناد رسمی 12 کرمانشاه از باقیمانده ماترک مرحوم 
صفرعلی دارای 4 قطعه اراضی مزروعی بصورت مشاع در روستای بله زین بوده که 
در قطعه شماره 2 با مساحت 2/2 هکتار، یک حلقه چاه عمیق به شماره پروانه بهره 
برداری 24256/530 مورخ 83/05811 حفر گردیده و زمین آبی محسوب می شود، 
هرچند بنابر گفته معتمدین محلی چاه فوق کم آب می باشد و سه قطعه دیگر بترتیب 
قطعه با مساحت 1/5 هکتار و قطعه شماره 3 با مساحت 0/5 هکتار و قطعه شماره 
4 با مساحت 1/4 هکتار اراضی مزروعی دیم میباشند و سهم محکوم علیه رمضان 
فتحی احدی از ورثه مرحوم صفرعلی 0/36 هکتار زمین آبی با ارزش 198/000/000 
ریال و 0/56 هکتار زمین دیم به ارزش 168/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی 
ارزیابی گردیده است و ارزش ریالی کل اراضی مزروعی سهم االرث آقای رمضان 
فتحی 336/000/000 ریال معادل سی و شش میلیون و ششصد هزار تومان محاسبه 
می گردد. ساعت و روز و محل مزایده: 1397/6/25 راست ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر میباشد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر-میدان اورامان دادگستری مراجعه تا 
ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده 
شروع می شود هر کس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته 
خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس 
بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده ان را 
حد اکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند. در صورت 
عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 
سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان روانسر-محمدطاهر صادقی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( 

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

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
1-برابررای شماره 139760325009000753  مورخ 1397/4/25   هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی حیدر جافری فرزند پنجعلی بشماره شناسنامه 343  صادره ازالشتربه 
شماره ملی 4188886633  درسه دانگ و سه صدم )3/03 ( دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 150860 متر مربع پالک شماره 61 فرعی از 220  
اصلی واقع در الشتر روستای حیدر آباد ده آقا خریداری از مالک رسمی آقای تقی و 

کاظم نورمحمدی و علی اکبر پرویزی بتکی محرز گردیده است 
2- برابررای شماره 139760325009000749   مورخ 1397/04/25 هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی جعفر جافری  فرزند پنجعلی بشماره شناسنامه 407   صادره ازالشتربه 
شماره ملی 4188887281   دریک  دانگ وشصد یک صدم )1/61(  دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 150860 متر مربع پالک شماره 61 
فرعی از 220  اصلی واقع در الشتر روستای حیدر آباد ده آقا خریداری از مالک رسمی 

آقای تقی و کاظم نورمحمدی و علی اکبر پرویزی بتکی محرز گردیده است 
3- برابررای شماره 139760325009000751   مورخ 1397/04/25 هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی صفر جافری فرزند پنجعلی بشماره شناسنامه 464   صادره ازالشتربه شماره ملی 
4188887885   دریک دانگ و سی شش صدم )1/36( دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  به مساحت 150860 متر مربع پالک شماره 61 فرعی از 220  اصلی واقع 
در الشتر روستای حیدر آباد ده آقا خریداری از مالک رسمی آقای تقی و کاظم نورمحمدی 
و علی اکبر پرویزی بتکی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20 

 رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  - مهدی کاظمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 139760325009000919  مورخ 1397/05/08  هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ساالر ملکشاهی کردستانی فرزند روح اله بشماره شناسنامه 41  صادره ازالشتربه شماره 
ملی 4189890431  درششدانگ یکباب عمارت مسکونی به مساحت 200متر مربع پالک 
شماره 32 فرعی از 101 اصلی واقع در الشتر خیابان دانش آموز خریداری از مالک رسمی 
آقای مومنعلی کوکولوند  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20 

 رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  - مهدی کاظمی

مفقودی
اینجانب عثمان نظری مالک خودرو پژو   405 جی ال ایکس آی  به شماره شهربانی 
69 ل 481 ایران 29 و شماره بدنه NAAM01CA79E820053 و شماره موتور 
12487261424 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی 
خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا یوسفیان فرزند رحمت اله به شرح دادخواست به شماره 970341 از 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رحمت اله یوسفیان فرزند نعمت به شماره شناسنامه 42  صادره از 
نور در تاریخ 96/9/9 اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه رمضانی فرزند غالم به شماره ش 

شناسنامه  397 صادره از نور زوجه متوفی
2- مرضیه یوسفیان فرزند رحمت اله به شماره ش شناسنامه  188 صادره از نور 

دختر متوفی
از نور  اله به شماره ش شناسنامه  4423 صادره  3-رضیه یوسفیان فرزند رحمت 

دختر متوفی
4- مصطفی یوسفیان فرزند رحمت اله به شماره ش شناسنامه  227 صادره از نور 

پسر متوفی
5- حمیدرضا یوسفیان فرزند رحمت اله به شماره ش شناسنامه  90 صادره از نور 

پسر متوفی
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهری نور

مفقودی 
کارت هوشمند راننده به شماره 2895607به نام علیرضا نیک بخش فرزند عسکری 
به شماره شناسنامه سه متولد 1357.5.15کد ملی 4999823772 مفقود گردیده و از 

 نکادرجه اعتبار ساقط می باشد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: شرایط امروز 
دوستداران  از  بسیاری  دغدغه  و  حساس  و  پیچیده  کشور 
انقالب و نظام است و در این وضعیت، همه به دنبال راه حل 
برای عبور از این شرایط که به اعتقاد بنده یک آزمون الهی 

است، هستند.
به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز، سردارسرلشکر پاسدار 
انجمن های  اتحادیه  ساالنه  نشست  در  جعفری  محمدعلی 
اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور که در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی رازی استان کرمانشاه برگزار 
شد، شرایط کنونی کشور را یک آزمون الهی توصیف کرد.

وی با اشاره به مهجوریت و غربت مدیریت انقالبی و جهادی 
در کشور، گفت: با وجود توطئه های دشمن، ملت ایران پای 
آرمان های انقالب و نظام ایستاده است. سرلشکر جعفری با 

تاکید بر پای کار بودن مردم بر اصول و آرمان های انقالب 
اسالمی، گفت: هر چند ممکن است افرادی توانایی ادامه راه 
را نداشته باشند، اما به رغم توطئه های دشمن، قاطبه مردم 
به راه امام راحل )ره( که معرف اسالم حقیقی است، ایمان 
داشته، پای کار انقالب و نظام ایستاده، به این راه و مسیر 
نورانی ایمان راسخ دارند و آن را طی چهل سال گذشته بارها 

به اثبات رسانده اند.
وی افزود: همانند دوران باشکوه دفاع مقدس که ملت ایران 
با  ملت  این  نیز  امروز  کند،  ایستادگی  دنیا  مقابل  توانست 
توطئه  دفع  و  انقالب  پیشبرد  برای  انقالبی  بصیرت  و  شور 
های دشمنان در صحنه هستند.فرمانده کل سپاه با اشاره به 
برنامه ها و تهدیدات دشمن علیه انقالب اسالمی و ملت ایران، 
افزود: دشمنان تالش می کنند با ایجاد جو ناامیدی در میان 

انقالب را به حاشیه بکشند؛ چراکه بر اساس تجربه  مردم، 
گذشته باور دارند که با جنگ و حمله نظامی نمی توان کاری 
از پیش برد.وی فتنه 88 را فتنه ای بزرگ و خطرناک توصیف 
و خاطرنشان کرد: این فتنه و توطئه دشمنان با بیداری مردم 
و خلق حماسه ۹ دی خاموش شد.سرلشکر جعفری شرایط 
پیچیده و حساس امروز را برآیند چندین مؤلفه عمده و اساسی 
دانست و اضافه کرد: دشمنی دشمنان خارجی که همواره در 
تالش برای توقف پیشرفت انقالب اسالمی هستند، شیطنت 
برخی مخالفان داخلی که نشأت گرفته از تفاوت نگاه آنها با 
دیدگاه انقالبی و مبتنی بر اسالم ناب محمدی )ص( است و 
نیز غربت و مهجوریت مدیریت انقالبی و جهادی در کشور، از 
مهمترین مولفه هایی است که از آنها می توان به عنوان تهدید 

و نقاط ضعف نام برد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

همه به دنبال راه حل 
برای عبور از شرایط 
پیچیده کشور هستند

وزیر نیرو گفت: فعالیت های عمرانی و توسعه ای 
کشور نیازمند برق پایدار و مطمئن است و در این 
مسیر باید عالوه بر ساخت نیروگاه های حقیقی، با 
مدیریت مصرف بتوانیم ظرفیت جدید برق را به 

شکل نیروگاه مجازی ایجاد کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا اردکانیان 
صبح امروز در آئین افتتاح 5۷ پروژه شبکه های 
انتقال فوق و توزیع برق تهران با بیان اینکه 
تابستان امسال را بدون مشکل در شبکه برق 
رسانی پشت سر گذاشتیم، اظهار کرد: دشمنان 
این نظام قصد داشتند با برنامه ریزی های سنگین 
خود در صنعت آب و برق کشور اختالل ایجاد 
کنند که با هوشیاری مردم، مدیریت درست 
مسئوالن، استانداران، تدبیر مقامات و همکاری 
رسانه نقشه شوم آن ها نقش بر آب شد و باز 

تیرشان به هدف ننشست.وی افزود: در کنار اینکه 
تابستان کم حادثه ای را پشت سر گذاشتیم، باید 
گفت که تجربه بسیار زیادی برای سال آینده 
کسب کردیم و هم اکنون دست اندرکار احداث 
نیروگاه های حقیقی و مجازی هستیم که نیروگاه 
حقیقی توسط متخصصان صنعت برق کشور و 
مجازی توسط مردم با اصالح الگوی مصرف و 
مدیریت صحیح برق انجام می شود.وزیر نیرو 
تصریح کرد: مدیریت مصرف امسال باعث شد تا 
اوج بار کاهش پیدا کند و همهٔ مردم در سراسر 
کشور از نعمت برق برخوردار شوند.اردکانیان با 
بیان اینکه فعالیت های عمرانی و توسعه ای کشور 
نیازمند برق پایدار و مطمئن است، اظهار کرد: 
در این راستا بایستی به نحو مناسب رو به جلو 
حرکت داشته باشیم تا با برنامه ریزی های صورت 

گرفته بتوانیم در سال پیش رو به اتکا ظرفیت های 
داخلی و همت متخصصان صنعت برق کشور، 
این ظرفیت ها را بیش از پیش افزایش داده و برق 
پایداری را در هر زمان داشته باشیم.وی با اشاره به 
شعار امسال که حمایت از کاالی ایرانی نام گرفته 
است، عنوان کرد: یکی از ارزشمندترین کاالهای 
کشور  به  ما  مردم  خاطر  تعلق  ایرانی، حس 
خودشان است و شاید یکی از هدف گذاری های 
اصلی دشمنان انقالب آسیب زدن به همین حس 
تعلق بوده که باید از این حس به عنوان یک کاالی 
منحصر بفرد ایرانی محافظت کنیم.وزیر نیرو افزود: 
دشمن با برنامه ریزی های خود تالش دارد تا این 
حس را تضعیف کند و امروز باید گفت این حس 
تعلق خاطر است که موجب شده بیداری گسترده 
ای در منطقه شکل بگیرد.اردکانیان به اقتصاد 

مقاومتی اشاره و بیان کرد: ما به جای فرصت 
زمانی چند برابر و صرف هزینه های سنگین 
توانستیم با بهره گیری از امکانات بالاستفاده در 
انبارهای تجهیزات خود، کار ارزشمندی را در 
مسیر اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم که امروز نمونه 
ای از آن را در افتتاح این پروژه می بینید.وی ادامه 
داد: در ایام تعطیالت نوروز امسال، همکاران ما در 
حوزه آب و برق با ذوق و شوق فراوان و تالش 
شبانه روزی خود تالش کردند تا مردم در آسایش 
و رفاه کامل به سر ببرند و همین شوق آن ها نیز 
به دستگاه های دیگر انتقال داده شد که ثمرات آن 

به بار نشسته است.

وزیر نیرو خبر داد:

احداث نیروگاه های حقیقی و مجازی برای سال ۹۸
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۹۷ درصد شهرهای خوزستان تحت تاثير مشکالت کمی و کيفی آب

وحیدی فر-اهواز: معاون بهره برداری شرکت آب 
و فاضالب خوزستان با اشاره به مشکالت ناشی از 
خشکسالی گفت: 97 درصد شهرهای خوزستان به 
دلیل خشکسالی تحت تاثیر مشکالت کمی و کیفی 

آب قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
کارگروه  جلسه  در  قنواتی  مهرداد  خوزستان، 
تخصصی بهداشت و درمان خوزستان با موضوع 
وضعیت آب شرب شهری، روستایی و عشایری 
فاضالب  و  آب  شرکت  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
خوزستان وظیفه تامین آب 56 شهر را به صورت 
مستقیم و بخشی از شهرهای اهواز شامل کارون، 
رامین و شیرین شهر را به عهده دارد و در مجموع 

900 هزار نفر را تحت پوشش دارد.
وی با بیان اینکه 71 درصد از آبی که در خوزستان 

تولید می شود از منابع سطحی است، تصریح کرد: 
استفاده از منابع سطحی آب، آثار کیفی سریعتر و 
بیشتری بر آبی که در شهرها توزیع می شود می 
گذارد و به همین دلیل در حال حاضر شاهد نوسانات 

کیفی آب هستیم.
قنواتی با اشاره به شهرهایی که به دلیل خشکسالی 
درگیر مسائل کیفی آب هستند، گفت: در حوضه 
در  و  شادگان  و  آبادان،خرمشهر  کارون،  رودخانه 
درگیر  خرمشهر  و  آبادان  کرخه،  رودخانه  حوضه 
نیز تحت  دیگر شهرها  کیفی آب هستند.  مسائل 

تأثیرات کمی آب قرار دارند.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب خوزستان 
عنوان کرد: 97 درصد شهرهای خوزستان شامل 87 
درصد جمعیت شهری استان، به دلیل خشکسالی 

تحت تاثیر مشکالت کمی و کیفی آب قرار دارند.

آب  زیرزمینی  سفره های  سطح  اینکه  بیان  با  وی 
یافته است، گفت: در  دلیل خشکسالی کاهش  به 
خردادماه امسال نسبت خردادماه سال گذشته در ایذه 
23 درصد و در باغملک 28 درصد کاهش سطح 

سفره های زیرزمینی داشتیم.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب خوزستان 
در خصوص نوسانان ای سی رودخانه کارون تصریح 
کرد: ای سی رودخانه کارون در تیرماه سال جاری به 
شدیدترین وضعیت رسید. همچنین ای سی رودخانه 
بهمنشیر به 19 هزار و 760 میکروموس رسید که با 
وارد مدار شدن طرح آبرسانی غدیر، اکنون کمترین 

استفاده را از این رودخانه داریم.
قنواتی عنوان کرد: همچنین به دلیل افزایش ای سی 
رودخانه زهره دیگر از این رودخانه برداشت نمی 
کنیم و صرفا از آب رودخانه کارون و آب شیرین کن 

ها، آب هندیجان را تامین می کنیم.
وی با اشاره به نمونه برداری کلری و میکروبی از آب 
در سطح استان خوزستان گفت: مطلوبیت نمونه های 

آب بیش از 99 درصد گزارش شده است.

 افتتاح و بهره برداری از  6پروژه 
در شهرستانهای رشت

آستارا،  رشت،  شهرستانهای؛  در  رشت:  منکویی- 
الهیجان و کالچای، 6 پروژه با اعتباری بالغ بر 602 

میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
مهندس بلبل آبادی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن در خصوص پروژه های افتتاحی هفته دولت 
گفت: پروژه های پست 63.20 کیلوولت توحید گلسار 
و اتصاالت مربوطه، افزایش ظرفیت بخش انتقال پست 
آستارا، افزایش ظرفیت بخش فوق توزیع پست آستارا، 
افزایش ظرفیت ترانس های پست الهیجان 1، پست 
سیار 63.20 کیلوولت مستقر در پست شهید رحیم 
آبادی کالچای و خط 63 کیلوولت رشت شمالی _ قلی 
پور در شهرستانهای؛ رشت، آستارا، الهیجان و کالچای 
فردا)دوشنبه مورخ5/6/97( با حضور مقام عالی وزارت 
نیرو افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید. مدیر عامل 
پروژه  خصوص  در  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت 
شاخص افتتاحی شرکت در هفته دولت امسال گفت: 
پروژه پست 63.20 کیلوولت توحید گلسار یکی از 
پروژه های شاخص شرکت می باشد که برای اولین بار 
در کشور، اولین ترانسفورماتورهای کم صدای ساخت 
داخل در این پست نصب شده است. این ترانس ها با 
هدف کنترل سطح صدا در حد مجاز یا کاهش سطح 
صدا و جلوگیری از آلودگی صوتی به خصوص در 
مناطق مسکونی و جهت رفاه حال مشترکین محترم به 

کار برده شده اند.
مهندس بلبل آبادی با بیان اینکه پروژه پست توحید 
گلسار با هدف تقویت و پایداری و تعدیل بار شبکه 
فوق توزیع و توزیع شمال شهر رشت، در منطقه گلسار 
رشت احداث شده است، افزود: سیستم کنترلی این 
پست از نوع سیستم کنترلی توزیع شده )DCS( بوده 
و سیستم عایقی این پست نیز از نوع GIS می باشد. 
پستهای GIS به دلیل ماهیت وجودی )کمپکت بودن( 
به زمین کمتری برای احداث نیاز دارند. که به دلیل 
ارزش بسیار باالی زمینهای حاصلخیز کشاورزی و 
تراکم و پراکندگی بسیار زیاد جمعیت در سطح استان 
گیالن، استفاده از این تکنولوژی بسیار حائز اهمیت 
می باشد. استفاده از تکنولوژی GIS موجب شده که 
زمین مورد نیاز برای احداث پست به مقدار کمتر از 40 

درصد در مقایسه با پستهای AIS تقلیل یابد.

خبر

نمایش »همسفران همیشه هپی« در رباط کریم 

نمایش همسفران همیشه هپی به نویسندگی و کارگردانی علی خودسیانی در 
فرهنگسرای معلم شهرستان رباط کریم  به روی صحنه رفت.

اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شهرستان رباط کریم نمایش همسفران همیشه هپی به نویسندگی و کارگردانی 
علی خودسیانی با حضور جمعی از هنرمندان حوزه تئاتر در فرهنگسرای معلم 
شهرستان رباط کریم  به روی صحنه رفت. نمایش همسفران همیشه هپی به 
طراحی، نویسندگی و کارگردانی علی خودسیانی اجرای خود را از 18 مرداد 

در سالن فرهنگسرای معلم شهرداری آغاز کرده است

افتتاح چهاردهمین بازار روز کوثر در اصفهان

بهادری- اصفهان: چهاردهمین بازار روز کوثر در بلوار شفق و در محدوده 
منطقه 13 شهرداری به مناسبت دهه والیت از عید قربان تا غدیر با حضور 
شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و مدیران شهری و اهالی منطقه 13و 
به  بازارهای کوثر  بهره برداری رسید.  به  میلیارد ریال  با هزینه اجرایی 56 
منظور کاهش هزینه های تردد و حجم ترافیک درون شهری، صرفه جویی در 
وقت شهروندان، کاهش آلودگی های محیط  زیست و حذف واسطه ها بین 

تولید کننده و مصرف کننده ایجاد می شود.  
بازار روز کوثر 14 در فضایی با عرصه 2770 مترمربع و مساحت 4700 
مترمربع  اجرایی شده، همچنین در طبقه زیرین این بازار پارکینگی به مساحت 
2700 مترمربع، فروشگاه، انبار و محل بازی برای کودکان احداث شده است.

دراین بازار، شهرداری تمام مایحتاج عمومی و سبد کاالهای مورد نیاز خانواده 
ها را با 10 تا 40 درصد تخفیف نسبت به دیگر فروشگاه های موجود در شهر 
عرضه می کند. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان در آیین افتتاح چهاردهمین بازار روز کوثر گفت: 
تکریم مشتری و توجه به نیاز آنان مولفه ای است که در فروشگاه های زنجیره 
ای باید مورد توجه قرار گیرد. محمد مجیری اظهار کرد: مشتری مداری و 
فضای رقابتی بازار از جمله مواردی است که برای توسعه کیفی و کمی 
فروشگاه ها باید مد نظر قرار داد، زیرا توجه این موضوعات تاثیر بسزایی در 
رونق کسب و کار دارد. وی با اشاره به گسترش کمی فروشگاه های زنجیره 
ای در سطح شهر گفت: تکریم مشتری و توجه به نیاز آنان مولفه ای است که 
در فروشگاه های زنجیره ای خارج از کشور نیز بسیار اهمیت دارد و موجب 
رشد کیفی خدمات این فروشگاه ها شده است که از این تجربیات باید در 
داخل استفاده کرد. شهردار اصفهان در ادامه این آیین گفت: تامین رفاه بیشتر 
مردم همواره مورد توجه مدیریت شهری بوده است که برای تحقق این مهم 
باید نیازهای مردم در مکان های مناسب برآورده شود.  قدرت اهلل نوروزی 
هدف اولیه از راه اندازی فروشگاه های کوثر را ایجاد تسهیالت مناسب برای 

دسترسی بهتر مردم در تامین مایحتاج خود عنوان کرد.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛  محمدعلی نجفی در 
نشست خبری که در جمع خبرنگاران و با حضور 
معاونین استاندار در سالن شهدای دولت برگزار شد، 
گفت: علی رغم میل باطنی اعالم کرده ام که اگر یکی 
از این گزینه ها بتواند شورای شهر کرج را از این بن 

بست خارج کند، هیچ اشکالی ندارد وبا آن موافقم.
استاندار البرز در خصوص عملکرد شورای پنجم در 
کالنشهر کرج افزود: شورای پنجم شهر کرج تاکنون 
طبق نص صریح قانون عمل کرده و شهرداری که 

انتخاب شد، عملکرد خوبی داشت.
نجفی  اظهار امیدواری کرد: امیدوارم اعضای شورا 
خودشان در خصوص انتخاب شهردار به جمع بندی 
برسند و این موضوع خاتمه پیدا کند تا مشکالت 

بیش از این ادامه نیابد.
وی همچنین تاکید کرد: شورای شهر کرج بعنوان 
نهاد دموکراسی است که تصمیمات مهم شهری در 
آن اتخاذ می شود و با احترام به این نهاد دموکراسی 
از آن تبعیت کرده و در صورت لزوم و تخطی قانون 

از اختیارات خود استفاده خواهیم کرد.

دکترنجفی در ادامه با تشریح عملکرد استانداری البرز 
در هفته دولت خاطر نشان کرد: کمر همت را برای 
ایجاد بیش از 60 هزار اشتغال در سال 97 البرز بسته 
ایم و از ابتدای امسال بیش از 13700 شغل در استان 

ثبت شد.
این مسئول افزود: البرز با کمترین مناطق روستایی، 

رتبه سوم اشتغالزایی روستایی کشور را دارد که این 
اتفاق بسیار خوبی در زمینه اشتغال است، اما باید این 

روند بیشتر و بهتر ادامه یابد.
از  یکی  داد:  ادامه  استان  در  دولت  عالی  مقام 
دستاوردهای استان، راه اندازی نمایشگاه دائمی و 
پایانه صادراتی البرز و آزاد شدن 100 واحد تولیدی 

البرز از تملک بانک ها بود.
تقویت  های  ضرورت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
گردشگری دراستان گفت: با وجود پتانسیل های 
بخش  تقویت  برای  امکانات  استان،  در  خوب 
گردشگری ضعیف است که ساخت هتل پنج ستاره 
از جمله برنامه های این استان است هر چند در این 

حوزه پذیرای نقدهای سازنده نیز هستیم. 
دکتر نجفی با تشریح برنامه های هفته دولت افزود: 
امسال 346 پروژه با اعتباری حدود 2 هزار و 195 

میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
استاندار البرز اعالم کرد: جای خرسندی است که 
سهم باالی بخش خصوصی در پروژه های هفته 
دولت و رونق فرودگاه مسافربری پیام در البرز که 
راه  این هفته  بود در  مطالبه های مردمی  از  یکی 
اندازی می شود. وی تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف 
البرز در جهت  بلند مدت استان توسعه راه های 
کاهش ترافیک، هزینه و آلودگی هوا، گازرسانی به 
بخش آسارا و روستاهای چالوس و طالقان است که 

با کمک کلیه دستگاه ها محقق شد.

استاندار البرز خبرداد:

موافقت با یکی از گزینه ها در صورت خروج از بن بست شورای شهر کرج
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فرصتی برای شرکت های تولیدی و  دانش بنیان  
برای مقابله با تحریم ها 

مشاوران انجمن میکروب شناسی ایران با اشاره به اینکه این کنگره 
برای مقابله با تحریم های دشمنان اسالم و جمهوری اسالمی ایران 
فرصتی برای تولیدکنندگان و شرکت های دانش بنیان فراهم نموده 
است،  بیان نمود : بازاریابی، تبلیغات و ارائه محصوالت ارزشمند این 

شرکت ها در حاشیه این کنگره انجام می گیرد.
به گزارش زمان، دکتر علی زرگران، مسئول هماهنگی و پشتیبانی از 
شرکت های دانش بنیان که تولید داخلی و بومی سازی آنها جهت رفع 
نیازمندی حوزه وسیع سالمت و جهت حمایت و تقویت از اقتصاد 
ملی امری محتوم و حیاتی است، در آستانه برگزاری نوزدهمین 
کنگره بین المللی میکروب شناسی اظهار داشت: این کنگره با حمایت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مادر دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور، سایر دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت ، سازمان 
غذا و دارو، انستیتوپاستور، مؤسسه رازی، نمایندگان مراکز پژوهشی 
همچون  آسیایی  و  اروپایی  کشور  چندین  مطرح  دانشگاهی  و 
کشورهای ایتالیا، فرانسه، فنالند، انگلیس، استرالیا، پاکستان، عراق و 

نمایندگان فائو و سازمان بهداشت جهانی برگزار می شود.
وی افزود: همزمان با نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی 
ایران ، کارگاه های کاربردی و آموزشی متعددی به مدت 3 روز از 13 
تا 15شهریورماه برگزار خواهد شد و با توجه به تحریم ها بر حسب 
وظیفه حرفه ای ملی و علمی این بینش را داریم و بر این باوریم که 
برای حمایت از تولیدکنندگان و ارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات 
آنها همچنین رشد و شکوفایی اقتصادی در کنگره  برنامه ریزی هایی 
کرده ایم. بنابر این از همه تولیدکنندگان به ویژه شرکت های دانش بنیان 
دعوت می کنیم از این کنگره استفاده کرده و جهت بازاریابی، تبلیغات 
و ارائه محصوالت ارزشمند خود به ویژه در حوزه میکروب، علوم 

آزمایشگاهی، سرطان و عفونت ها اقدام کنند.
مشاور انجمن میکروب شناسی ایران خاطرنشان کرد: این کنگره از 
مهمترین و بزرگ ترین کنگره های کشور بوده و فعالیت انجمن علمی 

میکروب شناسی در سطح جهان شناخته شده است.
سایت   به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 
mailto:i.s.microbiologyy@gmail.com و یا با شماره 
تلفن 88632456  09121245772 09901245772 تماس حاصل 

فرمایند

 آغاز جشن عاطفه ها از ۱۵ شهریور در کشور 

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت: در بخش کمک های 
مردمی از جمله صدقات، زکات و ویژه ایتام، 30 درصد رشد داریم.
در  امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  معاون  عسگریان  علیرضا 
نشست خبری که در ساختمان کمیته امداد برگزار شد، اظهار کرد: 
شهریورماه ماه پرکاری برای کمیته امداد محسوب می شود چون وارد 

جشن عاطفه ها می شود.
وی با بیان اینکه جشن عاطفه ها نقش مهمی برای خانواده محرومین 
دارد، افزود: این جشن دو بال دارد و دو حوزه باید فعال باشند که 

اول، رسانه ها و دوم، آموزش و پرورش و مدارس است.
عسگریان اضافه کرد: اگر رسانه ها در این بخش فعال باشند قطعًا 
شاهد تحوالت اساسی برای دانش آموزان مناطق محروم خواهیم بود 

و تأثیر بسزایی در دانش آموزان دارد.
وی افزود: نیاز دانش آموزان مناطق محروم شناسایی شده و به خیرین 
مرتبط شده است و تالش می شود، مدارس دارای رفاه با مدارس 

مناطق محروم مرتبط کنیم.
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه به فضل الهی 
فرایند جشن عاطفه ها شروع شده و در یک بازه زمانی 40 روزه 
است، گفت: چشم انداز این است که دانش آموز محروم نداشته باشیم.
وی با اشاره به کمک های مردمی در جشن عاطفه ها، افزود: حدود 
20 درصد از منابع در بحث احسان از جشن نیکوکاری و عاطفه ها 

تأمین می شود.
عسگریان با بیان اینکه قباًل مردم در یک روز، در جشن عاطفه ها 
این جشن گسترده شده است و  اکنون  شرکت می کردند، گفت: 
نشود؛  تبدیل  تحصیلی  سال  اولیه  نیازهای  به  کمک ها  امیدواریم 
نیازهای اولیه مثل لباس، کفش و نوشت افزار است که ما با مراکز 

تولیدی ارتباط برقرار کردیم اما کمک های باید ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل جشن عاطفه ها  به استان ها ابالغ شده 
است، ادامه داد: یک بخش کمک های جشن عاطفه ها، الکترونیکی 
است؛ اما جشن عاطفه ها به صورت متمرکز روز 15 شهریور ماه در 
سطح شهر، 16 شهریور در مصلی های نماز جمعه و 11 مهر ماه در 
مدارس انجام می شود و در سال گذشته 80 میلیارد تومان کمک های 

نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد.

خبر

مابه التفاوت ارز ۴2۰۰ تومانی و 
آزاد به بیمه ها پرداخت شود

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
گفت :مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد 
را می توان به بیمه ها تحویل داد؛ این موضوع 
مانند  بزرگتری  فساد  از  جلوگیری  باعث 

قاچاق و تخلفات انسانی خواهد  بود.
سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم رونمایی 
از نخستین دستگاه تولید داخل  HPLC  در 
 جمع خبرنگاران گفت: پیشنهاد ما این بود که 
ارز 4200 تومانی به جای شرکت ها به بیمه 
ها پرداخت شود؛ زیرا این ارز رانت دارد و 
در نتیجه آن در حوزه های مختلف نیز دچار 

مشکل شدیم. 
این  پذیرش  صورت  در  اینکه  بیان  با  وی 
پیشنهاد بیمه ها اجازه نمی دهند که آسیبی به 
مردم  وارد شود، افزود: در حال پیگیری این 

موضوع هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد.
وزیر بهداشت درباره بدهی های سازمان های 
بیمه گر نیز اظهار داشت: یکی از گرفتاری های 
نقدینگی  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  صنعت 
 است؛ اگر قرار باشد که این شرکت ها پول را 
از سازمان برنامه و بودجه که اوراق می دهد، 
بگیرند یا از سازمان تامین اجتماعی که یک 
دچار  قطعا  می کند،  پرداخت  دیگر   سال 

مشکالت بیشتری می شوند. 
طور  به  باید  مرکزی  بانک  گفت:  هاشمی 
تحویل  را  یارانه  از  حاصل  درآمد  مستقیم 
شرکت های دارویی و بیمارستان ها بدهد. اگر 
امروز  بپرسید بزرگترین مشکل ما در صنعت 
می گویم  چیست  پزشکی  تجهیزات  و  دارو 
و  فروختیم  را  خدماتی  پیش  سال  یک  که 
نتوانستیم پولش  را به شرکت های دارویی و 
تجهیزات پزشکی بدهیم. این شرکت ها باید 
طی  تا  بدهند  انجام  واردات  بتوانند  االن  از 

ماه های آتی دچار  مشکل نشویم.
وزیر بهداشت اظهار داشت: در صنعت دارو 
مهمی  بسیار  اتفاقات  پزشکی  تجهیزات  و 
عمده ای  بخش  و  افتاده  اخیر  سال   40 طی 
از نیازهای  ما در دارو و مواد اولیه به تولید 
داخل متکی است. از بین هزار شرکت دانش 
شرکت   50 پزشکی،  حوزه  در  فعال  بنیان 
این  و  می کنند  را  صادر  خود  محصوالت 

شرکت ها در تولیدات داخلی موثر هستند. 
به سوالی درباره رونمایی  پاسخ  هاشمی در 
از این دستگاه در دفتر وزیر بهداشت اظهار 
اساتید  در  از  تعدادی  فصل  هر  در  داشت: 
شرکت  بهداشت  وزارت  فناوری  شورای 
می کنند و امروز نیز جلسه این شورا در حال 
در  دستگاه  این  نتیجه  در  است.  برگزاری 
 حاشیه این شورا رونمایی شد. تولیداتی که 
ایرانی است حتما ویژه  حاصل فکر و ذهن 

هستند. 
 High-Performance Liquid(  «
 Chromatography )HPLC
برای  دستگاهی  مایع  کروماتوگرافی«  یا 
اجزای  مقدارسنجی  و  شناسایی  جداسازی، 
یک ترکیب است. کروماتوگرافی از دو بخش 
معنای  به  گرافی  و  رنگ  معنای  به  کروماتو 
ترسیم و نشانگر متد قدیمی تفکیک مواد بر 

اساس رنگ است.
کاربرد گسترده آن برای موادی است که در 
جامعه  و  علوم  مختلف  زمینه های  صنعت، 
از  مثال هایی  دارند.  را  اول  درجه  اهمیت 
این موارد شامل اسیدهای آمینه، پروتئین ها، 
اسیدهای نوکلئیک، هیدروکربن ها، هیدرات 
های کربن، داروها، ترپنوئیدها، حشره کش ها، 
آنتی بیوتیک ها، استروئیدها، گونه های آلی یا 
فلزی و گروهی از مواد گوناگون معدنی می 

شود. 

خبر

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم این خبر 
که طرح سامانه های مربوط به کنترل و تضمین 
کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهر ماه 
اجرا می شود گفت: امروز با جرات می توانم 
در جامعه  را  گفتمان  این  توانسته ایم  بگویم 
ایجاد کنیم که تاکید بر محفوظات و تکیه بر 
از  مهارت های دانشی صرف، توقع مطلوبی 

آموزش و پرورش نیست.
سیدمحمد بطحائی در نمایشگاه دستاوردها و 
عملکرد یک ساله وزارت آموزش و پرورش 
البرز برگزار شد با  که در دبیرستان ماندگار 
نمایشگاه هایی  چنین  برگزاری  اینکه  بیان 
فرصت مناسبی است که برگردیم و گذشته 
را مرور کنیم گفت: چشم روی هم بگذاریم 
سال ها می گذرند و عمر دولت دوازدهم هم 

به اتمام می رسد.
وی افزود: اینکه ببینیم نقاط قوت و ضعف 
موثری  توانستیم خدمت  کجا  و  بود  ما چه 
انجام دهیم؟ بسیار مهم است و این نمایشگاه 
فرصتی بدست می دهد تا چشم انداز آینده را 

ترسیم کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همواره 
باید توجه کنیم که در روزهای آغازین خدمت 
در دولت دوازدهم، چشم انداز و خط مشی 
برنامه ها را مشخص کردیم گفت: سند تحول 
بنیادین راهنمای عمل و نقشه راه برای رسیدن 
مورد  و  پرورش مطلوب  و  آموزش  به یک 

انتظار است.
بطحائی ادامه داد: طی یک سال پیش تاکید 
تحول  مسیر  دو  از  باید  تحول  سند  کردیم 
در  تحول  و  ها  برنامه  کیفیت  و  محتوا  در 
آموزش  در  باید  اتفاقاتی  بگذرد.  مدیریت 
آن  تا خروجی های  پرورش حاصل شود  و 
بتوانند توقعات و انتظارات جامعه را برطرف 
کنند. این نکته سرآغاز تحول در برنامه های 

آموزشی خواهد بود.
در  خوبی  تالش های  کرد:  تصریح  وی 

حذف  گرفت.  صورت  گذشته  یک سال 
راستای  در  اقدامات  مهمترین  از  ها  آزمون 
تحول محتوا بود. از موانع مهمی که بر کیفیت 
آموزش و پرورش سیطره داشت همین آزمون 
ها و جزو موانعی بود که بخش عمده ای از 
وقفه  با  را  پرورشی  و  آموزشی  های  برنامه 
پرورش  و  آموزش  است.وزیر  کرده  روبرو 
با بیان اینکه همکارانم فشارهای بسیاری را 
متحمل شدند اما معتقدیم آنچه برنامه های ما 
را تحت الشعاع قرار داده مسایلی از این دست 
است ادامه داد: به همین علت حذف آزمون 
ها در دستور کار قرار گرفت و از دوره ابتدایی 
شروع شد و پیشرفتهای قابل توجهی داشتیم.

بطحائی افزود : حذف کتب کمک آموزشی 
بویژه در دوره ابتدایی که زحمات برنامه ریزان 
درسی را کامال به فنا داده است نیز انجام شد. 
کتب کمکی که امروز ترویج پیدا کرده باید از 
مدارس ابتدایی خارج شود. تنها کتاب معتبر، 
کتاب درسی رسمی است و به کتاب دیگری 

نیاز نداریم.
وی به تالش برای اصالح تکالیف اشاره کرد 
دستاوردهای  نوروزی  تکالیف  در  گفت:  و 

خوبی را شاهدیم و بچه ها بعد از سال ها این 
انجام  را تجربه کردند که تکلیف عید فقط 
تمارین تکراری نیست. جمع آوری سنگ ها 
و شناخت رنگ ها، داستان نویسی و خاطره 
نویسی حرکت خوبی بود، هر چند با نواقصی 
هم همراه بود.وزیر آموزش و پرورش با بیان 
داده  کاهش  را  فردی  رقابت های  باید  اینکه 
و جای خود را به رقابت های گروهی بدهد 
بگویم  با جرات می توانم  امروز  عنوان کرد: 
توانسته ایم این گفتمان را در جامعه ایجاد کنیم 
که تاکید بر محفوظات و تکیه بر مهارتهای 
و  آموزش  از  مطلوبی  توقع  صرف،  دانشی 

پرورش نیست.
برای  زندگی  جای  مدرسه  کرد:  تاکید  وی 
دوران  از  مدرسه  در  باید  آنها  و  بچه هاست 
کودکی خود هم لذت ببرند. این گفتمان اصیل 
تربیتی بسیار کمرنگ شده و تالش برای ایجاد 
این گفتمان در یک سال اخیر نتیجه داده و آثار 

خوبی به جای گذاشته است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از مهر 
با تحول در  ناظر  برنامه های جدیدی را  ماه 
دوم  مسیر  کرد:  اظهار  کنیم  می  آغاز  محتوا 

اداره  روش  اصالح  و  مدیریت  در  تحول 
آموزش و پرورش است. در این راه بر مدرسه 
محوری تمرکز داریم. چهار برنامه از جمله 
نظام انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، نظام 
سنجش صالحیت حرفهای، کنترل و تضمین 
کیفیت مدارس و تفویض اختیارات را اجرا 

کردیم.
بطحائی ادامه داد: در یک سال گذشته برای 
اولین بار در طول 40 سال گذشته این فرصت 
داده شد تا همه افراد حائز شرایط آمادگی خود 
را برای تصدی مدیریت مدارس اعالم کنند 
و مورد ارزیابی قرار بگیرند. از 11 هزار نفر 

داوطلب حدود 3000 نفر انتخاب شدند.
وی ضمن اعالم این خبر که طرح سامانه های 
مدارس  کیفیت  تضمین  و  کنترل  به  مربوط 
طراحی شده و از اول مهر ماه اجرا می شود 
گفت: تفویض اختیار نیز اگر صورت نگیرد 
بسیاری از برنامه های تحولی اجرا نمی شود. 
را  اختیار  تفویض  اجازه  بوروکراسی  غول 

نمی دهد.
باید  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مصرانه به دنبال ارتقای وضعیت معلمان باشیم 
اما مدام نباید آن را به زبان بیاوریم گفت: معلم 
ها بعضا گالیه می کنند که چرا مرتب مقوله 
هایی چون پرداخت دیون را تکرار می کنید؟ 
از سوی دیگر روزی نیست که معلمان صحت 
حقوق  می خواهید  آیا  آنکه  نظیر  شایعاتی 
فالن  می خواهید  آیا  کنید؟  قطع  را  تابستان 
ردیف حقوقی را کاهش دهید؟ را از ما سوال 
نکنند. بخش عمده ای از این شایعات ناشی از 
آن است که جامعه ذینفعان ما بسیار گسترده 
است و از مدیران می خواهم پاسخگو باشند و 

حرفهای معلمان را بشنوند.
بطحائی تاکید کرد: این بستر برای برقراری 
تعامل دو طرفه با معلمان فراهم است و حتما 
از مدیران مطالبه می کنیم که از این فرصت 

چگونه استفاده کرده اند؟.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

آغاز اجرای طرح »کنترل کیفیت مدارس« از مهر

واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران با هدف توسعه و ترویج 
نمایشگاه  »اولین  شهری،  دوچرخه  از  استفاده  فرهنگ 
تخصصی دوچرخه شهری و صنایع وابسته« را در تهران 

برگزار می نماید.
روزهای  در  که  نمایشگاه  این  ،در  زمان  پیام  گزارش  به 
سه شنبه تا پنجشنبه مورخ 6 تا 8 شهریورماه سال جاری 
برگزار می شود، واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشگاه های 
بزرگ دوچرخه شهری و صنایع وابسته حضور دارند و کلیه 
به مخاطبان عرضه  با شرایط و تخفیف ویژه  محصوالت 

می شود.
امروزه ترافیک سنگین، افزایش روزافزون آلودگی هوا  و 
تبعات ناشی از آن موجبات توجه بیش از پیش مسؤالن، به 
دوچرخه شهری را فراهم آورده است. بنابراین این نمایشگاه 
فرصت مناسبی است که خانواده ها و مدیران شهری، ضمن 
بازدید از آن و حمایت از دوچرخه شهری نقشی اساسی در 
تغییر سبک زندگی و انتخاب این شیوه حمل و نقل پاک  

داشته باشند.
غرفه  و  عالقمندان  برای  تخصصی  نشست های  برگزاری 
ویژه کودک و خانواده از برنامه های شاخص این دوره از 
نمایشگاه است که پیش بینی می شود مورد توجه مخاطبان 

قرار گیرد.
الزم به توضیح است، سالن همایش های دائمی حجاب 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان 
حجاب از ساعت 10 تا 20 میزبان این رویداد نمایشگاهی 

خواهد بود.

اولین منایشگاه تخصیص دوچرخه 
هشری و صنایع وابسته

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: اگر همسان 
سازی حقوق ها محقق شود، حقوق 84 درصد بازنشستگان 

به 2میلیون و 100 هزار تومان می رسد.
جمشید تقی زاده در گفت وگو با فارس گفت: سعی شده 
حقوق 83.5 درصد از جمعیت بازنشستگان را با تخصیص 
اعتبارات جدید در نظر گرفته شده به 2 میلیون و 100 هزار 
تومان برسانیم.این ها افرادی هستند که با 30 سال خدمت 
بازنشسته شده اند. وی افزود: 3 درصد بازنشستگان نیز 10 
و 15 سال خدمت هستند که آنها حقوق یک میلیون و 200 

هزار تومان می گیرند.
 3 کرد:  تصریح  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
بازنشستگان حقوق  به  ماهانه  تومان  میلیارد  و 200  هزار 
پرداخت می کنیم که اگر همسان سازی اتفاق بیفتد حقوق 
حداقل بگیرها افزایش خواهد یافت و برای سال 98 رقم 

خوبی به صورت پلکانی مدنظر قرار خواهد گرفت.
تقی زاده گفت: برای همسان سازس حقوق بازنشستگان،30 
هزار میلیارد تومان نیاز است که سال قبل 2200 میلیارد تومان 
پرداخت شده و برای امسال نیز همین رقم در نظر گرفته 

شده است.

حقوق ۸۴ درصد ابزنشستگان به 
بالی  ۲میلیون تومان یم رسد 

پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: در 4 ماه نخست امسال 5 
هزار و 497 نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از 
دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.5 درصد 

رشد داشته است.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: در 4 ماه نخست 
امسال 5 هزار و 497 نفر در حوادث رانندگی کشور جان 
خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
2.5 درصد رشد داشته است که بر اساس آمارها، 4 هزار و 
281 نفر از تلفات تصادفات 4 ماهه نخست امسال را مردان 

و یک هزار و 216 نفر را نیز زنان تشکیل داده اند.
استان های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب، 
 377 با  رضوی  خراسان  و   399 با  تهران   ،483 با  فارس 
کشته بودند. همچنین استان های ایالم با 46، کهگیلویه و 
بویراحمد با 73 و یزد با 74 کشته، کمترین میزان تلفات را 

در بین استان های کشور در این بازه زمانی داشته اند.
از 5 هزار و 497 کشته تصادفات 4 ماهه، 3 هزار و 685 نفر 
در حوادث برون شهری، یک هزار و 400 نفر در حوادث 
درون شهری، 409 نفر در حوادث جاده های روستایی بوده 

و محل فوت 3 نفر نیز نامعلوم گزارش شده است.

رشد 2.5 درصدی مرگ های حوادث 
رانندیگ در 4 ماه نخست امسال 

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب امید پور جاوید جمشیدی فرزند فریدون متولد 1373 
قدرت  برق  رشته   91124138 دانشجوئی  شماره  و   001734430 ملی  شماره  به 

دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب سید مهرشاد معصومی فرزند سید مسعود متولد 1372 
به شماره ملی 2210183952 به شماره دانشجویی 91040800 رشته برق قدرت 

دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین سواری پراید 132 مدل 1387 به شماره شهربانی 
  S1422287044292 82-434ص58 و شماره موتور 2704730 و شماره شاسی

به نام سلیمان درزی نژاد اسبو مفقود وفاقد اعتبار است.
بابل

مفقودی
 برگ سبز تراکتور کشاورزی تک دیفرانسیال سیستم ام اف تیپ 285 مدل 1387 با 
شماره پالک 394 ک 11 ایران 62سماره موتور u ا LFW11606 و شماره شاسی 
G06966 با شماره دفترچه 7418 بنام ابوطالب نظری شیر دار کالئی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
مجوزحمل اسلحه ساچمه زنی تک لول ته پرکوسه کالیبر 12به شماره L5-1692/Sساخت 
ترکیه به نام کریم راشتینه فرزند احترام بشناسنامه 1075صادره ازباغملک  مفقودگردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت اول:1397/5/29-نوبت دوم:1397/6/5
شهرستان باغملک

مفقودی 
موتور  ایران   49 م   869 پالک  شماره  با   83 مدل   206 پژو  سواری  سبز  برگ 
صلحدار  فرامرزی  علی  محمد  بنام   83603352 ساسی  شماره  10Fsm8458و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن مهرآفرین فرهنگیان به 

شماره ثبت 797
مسکن  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
مهرآفرین  فرهنگیان فریدونکناردرساعت 30 / 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 5/ 97/7 
درسالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی شهید چمران واقع در فریدونکنارمیدان 
درنا - پشت آتش نشانی تشکیل میگردد. لذا از کلیه سهام داران واعضاء محترم 
رسانندوبا  بهم  حضور  شده  تعیین  محل  در  وروزمقرر  شوددرساعت  می  دعوت 
توجه به مفاد 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در صورت عدم حضور 
عضوبامراجعه به دفتر شرکت تعاونی تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیراز 
أیام تعطیل نسبت به معرفی نماینده تام االاختیار خود اقدام نماید الزم بذکراست 
کمانی که تمایل به کاندیداتوری درسمت بازرسی شرکت تعاونی را دارند حداکثر 
با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی نسبت به  انتشار این آگهی  از  تا یک هفته بعد 

ثبت نام اقدام نمایند. 
دستور جلسه : 1-استماع گزارش کار هیئت مدیره شرکت تعاونی 

2-استماع گزارش کاربازرسین شرکت تعاونی
3-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسین 

4-طرح وتصویب ترازنامه مالی سال 96 و بودجه پیشنهادی سال 97
5-تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت تعاونی 

6-اتخاذ تصمیم در خصوص روند کلی پروژ
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر فرهنگیان فریدونکنار

آگهی حصروراثت
نام پدرعبدالعباس بشناسنامه146صادره ازخرمشهر درخواستی  آقای حمزه مسگر 
مرحوم  مادرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
اقامتگاه  درتاریخ1397/5/6دراهواز  خرمشهر  بشناسنامه203صادره  وایلی  وصیفه 
الذکر2- فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  غیر 
مسگر  متوفی(3-هاجر  بشناسنامه28741خرمشهر)پسران  حکمتیان  محسن 
مسگر  بشناسنامه1908خرمشهر5-فریده  مسگر  بشناسنامه4109مشهد4-حمیده 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر.  بشناسنامه3865خرمشهر)دختران 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:9/495
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمرضا اکبری  

غالمرضا  آقای  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  خواهان 
اکبری به خواسته خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986610800306   شعبه هشتم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/04  ساعت 10:00تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور 

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

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

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررای شماره 579 مورخ 1397/5/06 هیات  رسمی 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرجعلی الهیاری فرزند حسین جان   
بشماره شناسنامه 1196 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به 
مساحت  32 متر مربع پالک 28فرعی از 14 اصلی واقع دردوالبچی پلدختر  بخش 8 خرم آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای عابدین رضایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی ابالغ و اخطار دفتر خانه 
خانم  همسرشما  چون  المکان  مجهول  رحیم  فرزند  صدر  رحیمی  مصطفی  آقای 
دادنامه  شماره  به  شده  قطعی  دادنامه  برابر  علی  پاپی  فرزند  مقدم  نظری  جان  طال 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   1397/02/01 مورخ   9709976630100064
دادگستری پلدختر تقاضای ثبت و اجرای حکم طالق خود را نموده  است لذا الزم 
است حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل 
شناسنامه و اصل کارت ملی در این دفتر خانه طالق به آدرس پلدختر –خیابان امام 
)رض (کوچه شهید کالهدوز حاضر شوید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به 

ثبت و اجرای حکم طالق خواهد داشت و اعتراض بعدی شما مسموع نخواهد بود .
 سردفتر ازدواج و طالق شماره یک پلدختر –علی قلی رشیدی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 139760325009000747   مورخ 1397/4/25 هیات اول /
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ولی چمن پرا  فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه 120  صادره ازالشتربه 
شماره ملی 4189148563   درششدانگ یکباب عمارت به مساحت 154/82 متر مربع 
پالک شماره 30 فرعی از 91  اصلی واقع در الشتر خیابان شهید رحیمی کوچه شهید 
فلک الدین خریداری از مالک رسمی آقای عالء حسنوند  محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20 

رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  - مهدی کاظمی
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افزایش ۱۰۰درصدی قیمت سوخت شناورها

اطالع رسانی،  اینکه عدم  بیان  با  مسئول  مقام  یک 
افزایش قیمت و تاخیر در تخصیص سوخت شناورها 
قیمت  گفت:  است،  شده  سنگینی  ضرر  موجب 
سوخت تحویلی به شناورها، 100درصد افزایش یافت. 
به گزارش زمان به نقل از مهر، عبدالحسین خدری- 
عضو هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی با بیان اینکه 
عدم اطالع رسانی به موقع و شفافیت در قیمت گذاری 
سوخت موجب ایجاد نارضایتی برای مالکان شناورها 
شده است، گفت: در هفته گذشته شاهد افزایش 100 
درصدی قیمت سوخت تحویلی به شناورها بودیم که 
در نتیجه این افزایش، حمل و نقل دریایی به شدت 
کاهش یافته؛ این در حالی است که به تازگی میزان 
نارضایتی کشتی داران افزایش یافته و در نهایت شاهد 
اعتراضاتی بودیم.  وی ادامه داد: از هفت عضو هیات 
مدیره اتحادیه مالکان کشتی، چهار عضو دولتی بوده 
که از جمله آنها، شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران است؛ این در حالی  است 
که ضعف در اطالع رسانی و همچنین تعیین قیمت 
باالی سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی، دامن گیر همه فعاالن این حوزه در بخش 
دولتی و خصوصی شده است. به گفته خدری، روش 
قیمت گذاری سوخت تحویلی به شناورهای دریایی 
بر اساس فوب خلیج فارس و با احتساب دالر 4200 
تومانی بود؛ در حالیکه اکنون معیار محاسبه دالر برای 
سوخت تحویلی معادل بازار آزاد با نرخ بازار ثانویه 
است که به این ترتیب، 40 درصد هزینه های صادراتی 

مربرط به تامین سوخت می شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه مالکان کشتی با اشاره هزینه 
مقاصد  از  دوری  دلیل  به  ایران  در  صادرات  باالی 
صادراتی، افزود: بسیاری از محصوالت صادراتی در 
از مسافت  گروه موادغذایی فاسدشدنی هستند که 
برای  بندری  به مقاصد  بارگیری شده و  های دور، 
صادرات حمل می شوند، بنابراین مقوله زمان در روند 
صادرات محصول با توجه به اینکه ذات حمل و نقل 
دریایی زمان بر بودن آن است، بسیار مهم است. این 
در حالی است که در خوشبینانه ترین حالت، روند 
تخصیص سوخت 2 روز زمان می برد. وی با اعالم 
اینکه خرید سوخت از بخش داخلی اجباری است، 
اظهار کرد: در صورتی که سوخت خود را از خارج از 
ایران خریداری کنیم، به منزله قاچاق محسوب شده و 
شامل جریمه می شود؛ بنابراین به نظر می رسد مقوله 
صادرات و مشکالت آن اهمیتی برای شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی نداشته باشد؛ چرا که تغییر 
مدام قیمت سوخت و عدم اطالع رسانی و حتی در 
برخی موارد تعیین تاریخ افرایش قیمت سوخت پس 
از انجام صادرات، ضرر سنگینی را متوجه فعاالن این 
حوزه که بخش دولتی را نیز شامل می شود، وارد 

کرده است.

خبر

شمارش معکوس
* اکبر نعمت الهی
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت

ایران  نفتی  تحریم  دیگر  هفته  پانزده  تقریبا 
آغاز می شود. در این میان کمترین تحرکی 
در عرصه روشن کردن تکلیف فروش نفت 

این  به  تنها  منفعالنه  امور خارجه  نمی شود. وزارت  ایران دیده 
می اندیشد که پر خود را از حاشیه تهدیدها و تخریبهای جریان 
مخالف دولت حفظ کند و از گردنه دو سال آتی به سالمت برهد و 
وزارت نفت هم نمی تواند در این عرصه خیلی روی بازار حساب 
کند زیرا جایی که دیپلماتها خوابیده اند اقتصادی ها کار خاصی 

نمی توانند انجام دهند.
این که چرا ما در این اوضاع حساس دستها را روی هم گذاشته 
ایم تا بازی تقدیر تکلیفمان را روشن کند شاید خیلی ربطی به نگاه 
دولت نداشته باشد. وقتی دولت در بحرانی ترین لحظات حیات 
خود مدام از جانب جریانهای مختلف متهم می شود طبیعی است 

که دست روی دست بگذارد.
اینها یک استراتژی تدوین می کردیم که  از  باید خیلی پیش  ما 
دولت برمبنای آن بداند چه باید بکند و چه نباید. وقتی از برجام 
که بیش از یک سال راه اقتصاد ما را به جهانیان گشود و به قول 
نایب رئیس مجلس موشکباران شد به عنوان یک افتضاح یاد می 

کنیم طبیعی است که دولت کار زیادی نتواند انجام دهد.
ما سالهاست که باید عوامل غیرمسئول را از عرصه های حیات ملی 
کنار بزنیم و نمی زنیم به جای آن از کودنی برخی جریانها برخی 
دیگر بهره می برند تا از امتیازات ممکن بهره مند شوند. برایشان 
با  فرقی نمی کند که این وسط چه چیزی قربانی شود. آنها که 
صراحت از استخر فرح می گویند در حقیقت در این بازی ملت را 

گرفتار می کنند و منافع ملی را قربانی می کنند.
آش را چنان شور کرده اند که جمعی به دنبال احقاق حقوق خود 
از دریای خزر به خیابان می ریزند و خط و نشان می کشند. این 
وسط همچنان غافلیم از این که باید در مقابله با تحریمها برنامه 

داشته باشیم. با کشورهای مختلف رایزنی کرده باشیم و...
انگار عمدی در کار است که عده ای روی همسایگان ایران کار 
کنند تا همان روابط نصفه و نیمه ای را که شاید می شد برای 
خروج از بحران از آن استفاده کنیم به هدر دهند و تخریب کنند. 
رابطه ای که می توانست با دولت شیعه عراق خوب شکل بگیرد به 
چنان شکلی تغییر کرده است که...دور تا دورمان را بنگرید؛ در می 
یابید که انگار دستی در کار است که روابط ما با دنیا دستی دستی 
با دنیا به دلیل  با تخریب رابطه عربستان  تخریب شود. همزمان 
مسائل حقوق بشری عده ای وسط افتاده اند تا هر روز یک داستان 
حقوق بشری برای ایران درست کنند بلکه تتمه روابطمان را هم 
با دنیا تخریب کنند. ما این روزها خیلی به عقالنیت نیازمندیم. با 
این بازی ها نمی توانیم از پس تحریمها برآییم. آنها که در عمل 
در خدمت جناب ترامپ و اهداف او قرار گرفته اند و به توجیه 
تحریمها کمک می کنند از همین امروز باید از صحنه سیاست ایران 

کنار گذاشته شوند تا بیش از این در این دام نغلتیم.
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

با  ایران  متانول  تولید  جدید  طرح  هفت 
پیشرفت ساخت 60 تا 100 درصد در طول 
دو سال پیش روی در مجموع با ظرفیت تولید 
ساالنه 12.2 میلیون تن محصول آماده بهره 

برداری می شوند.
به گزارش انرژی نیوز به نقل از انجمن صنفی 
کارفرمائی صنعت پتروشیمی، در شرایط فعلی 
ظرفیت تولید متانول ایران با بهره برداری از 
پتروشیمی همچون فن آوران،  مجتمع های 
زاگرس و ... به حدود پنج میلیون تن در سال 
رسیده و این درحالی است که هم اکنون دست 

پیشرفت  دارای  متانول  جدید  طرح  کم 13 
ساخت 100 تا 12 درصد هستند. 

با  ایران  متانول  طرح  هفت  اساس  این  بر 
پیشرفت حدود 60 درصد به باال آماده بهره 
برداری می شوند و پیش بینی می شود از نیمه 
دوم امسال تا دو سال آینده این هفت طرح در 
مجموع با ظرفیت تولید 12 میلیون و 200 هزار 
تن محصول متانول یکی پس از دیگری در 

مدار تولید قرار بگیرند. 
متانول کاوه با ظرفیت تولید ساالنه دو میلیون 
و 310 هزار تن محصول بزرگترین مجتمع 

متانول ایران و جهان بوده که دارای پیشرفت 
ساخت حدود 100 درصدی بوده و مراحل 
پیش راه اندازی و راه اندازی این غول متانول 

ایران ماه ها بوده که آغاز شده است. 
با  بوشهر  پتروشیمی  اول  فاز  کاوه،  از  پس 
با  مرجان  پتروشیمی  و  پیشرفت 96 درصد 
ظرفیت  دارای  یک  هر  درصد  پیشرفت 98 
تن  هزار   650 و  میلیون  یک  ساالنه  تولید 
محصول بوده که این دو طرح هم امسال به 

تولید می رسند. 
در این بین پتروشیمی مرجان به منظور تسریع 
در روند بهره برداری و با توجه به مشکالت 
های  تمامی سرویس  کامل  اندازی  راه  عدم 
جانبی پتروشیمی دماوند واحد جدید تولید 
اکسیژن را راه اندازی کرده است. در بین طرح 
های جدید تولید متانول، پتروشیمی سبالن 
با 74  خاورمیانه  پارس  کیمیا  درصد،  با 75 
درصد، دنا با 58 درصد و دی پلیمر آرین با 65 
درصد دارای باالترین پیشرفت ساخت بوده 
که همه این واحدها دارای ظرفیت تولید مسابه 

یک میلیون و 650 هزار تن در سال هستند. 
متانول  تولید  طرح  از  باید  این  بر  عالوه 
آپادانا خلیج فارس با 40 درصد، متانول دوم 
پتروشیمی  درصد،  با 30  پتروشیمی خارگ 
 40 با  سیراف  متانول  درصد،   23 با  الوان 
درصد، آرمان با 23 درصد و ارگ شیمی پارسا 
با 12 درصد به عنوان سایر طرح های جدید 

متانول صنعت پتروشیمی یاد کرد. 
در مجموع در صورت بهره برداری از طرح 
های جدید متانول ظرفیت تولید این محصول 
پتروشیمیایی ایران با احتساب ظرفیت موجود 
نصب شد به بیش از 25 میلیون و 540 هزار 

تن در سال افزایش می یابد. 
همزمان با افزایش ظرفیت تولید متانول، آریکا 
صادرکننده  کشورهای  جمع  به  اخیرا  هم 
متانول جهان پیوسته و از این رو شرکت های 
پتروشیمی برای حضور در بازارهای صادراتی 
باید بازرگانی و صادرات متمرکز را در قالب 
تاسیس و راه اندازی یک کنسرسیوم صادراتی 

در دستور کار قرار بدهند.

ظرفیت تولید متانول از مرز 17 میلیون تن عبور می کند

مفقودی 
سند کمپانی وبرگ سبز پژو 405 مدل 90 با شماره پالک 834 م 17 ایران 82با 
شماره موتور 12490130585 و شماره شاسی cA8BE ا NAAm11 بنام سید 

علی سیدی رمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی ابالغ 
محمدرضاحیدرپورفرزند  به1-آقای  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت 
به  دادخواستی  شکراهلل  فرزند  آقاجری  مهدی  آقای  سیدنورعلی-خواهان 
سیدنورعلی2-جالل  حیدرپورفرزند  آقایان1-محمدرضا  گان  خوانده  طرفیت 
که  مطرح  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خسارت  مطالبه  خواسته  به  احمدی 
دوم  کالسه9709986130200212شعبه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به 
رسیدگی  ووقت  بندرماهشهرثبت  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  تعیین  مورخ1397/7/28ساعت13:00 
خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون 
می  آگهی  جرایدکثیراالنتشار  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست 
و  مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  خوانده  گرددتا 
ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:16/404
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر

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

سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

اول/  هیأت   1397  /04/24 مورخ   139760315001001134 شماره  رأی  برابر 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرزاد 
سارابگی، فرزند محمد، به کد ملی 4500839208 0ششدانگ(یک باب ساختمان، 
در  واقع  اصلی،   1126 از  فرعی   449 شماره  پالک  مترمربع،   79/03 مساحت  به 
ایالم- بلوار مدرس- خ شهید حیدربیگی–، خریداری شده از محمد سارابیگی و 

منتسب به مالکیت حسن احمد بیگی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 97/6/5  تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:97/6/20
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون 
وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
موضوع  اول  97/5/24هیات  مورخه   139760331055001240 شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم 
هشترود  از  1590302753صادره  شناسنامه  بشماره  قدرت  فرزند  عزیزپور  هادی 
در نیم دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 464متر مربع پالک 36 
اصلی واقع در صالح آباد خریداری از مالک رسمی اقای ستار کوهدار از صفحه 
419 دفتر1193 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور سند  اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به فاصله 15 روز 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت 
دوماه 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 صادرخواهد شد. م.الف:1086
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/6/5  تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/6/20 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ
 به خوانده بصیر طاهری  

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مریم طاهری به طرفیت آقای بصیر طاهری  
به شماره بایگانی پرونده 960459 مبنی بر طالق منتهی به صدور قرار ارجاع امر به 
داوری بدینوسیله به خوانده آقای بصیر طاهری  ابالغ می گردد که ظرف مهلت 7 
روز نسبت به معرفی داور خویش که متاهل و حداقل سی سال سن داشته و آشنا 
به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشند به دادگاه معرفی نمایند در صورت 

عدم حضور دادگاه وفق مقررات غیابا رسیدگی خواهد نمود. م/الف 1182
دفتر شعبه اول  دادگاه بخش چهاردانگه

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرایی کالسه تهران- 4454 شش دانگ پالک ثبتی 11 فرعی 
از 2613 اصلی به مساحت369.38 مترمربع واقع در بخش یک شرق  ثبت بابل 
به نام آقای محمد اسماعیل اسماعیل نتاج عربی ثبت و صادر گردیده است طبق 
سند رهنی شماره 147324مورخ 86.3.23دفترخانه 451 تهران در رهن بانک ملی 
ملک  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  است  گرفته  قرار  تهران  آباد  یافت 
بابل خیابان نواب روبروی بانک مسکن واقع می باشد در عرصه پالک  واقع در 
موجود. اعیانی به صورت همکف نیم طبقه و طبقه اول با اسکلت فلزی مساحت 
همکف 369.38متر مربع و نیم طبقه 307 مترمربع و طبقه اول 264 متر مربع با 
جمع کل زیربنا 940.38متر مربع ا حداث شده است ولی مطابق با گواهی پایان 
کار84004009 مورخ 84.9.5که مساحت تجاری همکف219.60 متر مربع و بالکن 
110 متر مربع و نیم طبقه 60 متر مربع و طبقه اول 264 متر مربع به عنوان انباری 
تجاری می باشد و جمع کل زیربنا مطابق با پایان کار ساختمانی 653.60 مترمربع 
بوده و کاربری ملک تجاری و مسکونی ذکر شده است برای بنای مازاد باپایان کار 
فوق الذکر مدارکی مبنی قانونی کردن این ساخت و ساز ارائه نشده است ملک به 
صورت مبل نتاج در حال بهره برداری می باشدملک  دارای آسانسور و سه امتیاز 
برق و یک امتیاز آب و گاز و مجهز به دوربین مداربسته اسپلیت 50000 می باشد 
و هیچگونه مدارکی بر بیمه بودن ملک ارائه نگردیده. پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز دوشنبه مورخ 97.7.2در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ پایه 52 میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز 
از حق انشعاب و یا حق  اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده ا عم  از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده. مستردخواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد 
تاریخ انتشار آگهی دوشنبه1397.6.5

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده:970564
وقت رسیدگی:شنبه مورخه97/6/3 راس ساعت  10 صبح

خواهان:مریم کریمی
خوانده:حجت آسوده

خواسته:مطالبه
باغ شورای  به حوزه چهار  خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی 
حل اختالف چهار باغ ارجاع گردیده و وقت  رسیدگی تعیین شده،به علت مجهول 
ماده 73  به تجویز  و  بودن خوانده،به درخواست خواهان و دستور شورا  المکان 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی گردد ظرف یک ماه به دفتر حوزه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت  رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغ بوسیله 

اگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.1397/6/5
رئیس شورای حل اختالف حوزه چهار باغ

مدیرعامل مپنا با اشاره به اینکه نیروگاه های سیکل ترکیبی 
امتیازاتی دارند که مهمترین آن صرفه جویی در سوخت است، 
گفت: قول می دهیم که تمام نیروگاه های مپنا در سراسر کشور 
را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم. به گزارش زمان به نقل از 
از  تجاری  بهره برداری  مراسم  در  علی آبادی  عباس  فارس، 
واحد های اول و دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند 
با ظرفیت 320 مگاوات با اشاره به اینکه اولین تاریخ سنکرون 
این نیروگاه در آبان ماه سال گذشته بوده است، گفت: اولین 
امتیازی که می توان برای این نیروگاه برشمرد، این است که این 
نیروگاه صرفه جویی سوخت در پی خواهد داشت. علی آبادی 
ادامه داد: دومین امتیاز برای نیروگاه سیکل ترکیبی پرند این 
است که تأمین مالی پروژه از منابع مالی دولت نبوده است 
و هیچ وامی برای ساخت این نیروگاه استفاده نشده است. 
مدیرعامل مپنا گفت: صندوقی به نام صندوق پروژه در بورس 
تأسیس شد و مردم سهام آن را خریداری و به نوعی مالک 
آن شدند. وی خاطرنشان کرد: سومین مزیت کاهش شدید 
مصرف آب در این نیروگاه بوده است، به طوری که مصرف 
آب در این نیروگاه به سه لیتر بر ثانیه می رسد که عدد کوچکی 

در مقیاس نیروگاهی است. 

 متام نیروگاه های مپنا به سیکل 
ترکییب تبدیل یم شوند 

گمرک آمار و ارقام مربوط به صادرات غیرنفتی پارس جنوبی 
در یکسال گذشته را منتشر کرد که براساس این آمار، رشد 23 
درصدی در این مدت به ثبت رسیده است. بر اساس آمار منتشر 
شده از سوی گمرک ایران، بررسی میزان صادرات غیرنفتی 
پارس جنوبی در دولت دوازدهم نشان می دهد در یک سال 
منتهی به هفته دولت )دوم شهریور 96 تا 97( 17 میلیون و 
560 هزار تن کاالی غیرنفتی شامل محصوالت تولیدی منطقه 
پارس جنوبی به ارزش افزون بر هشت میلیارد و 320 میلیون 
و 482 هزار و 682 دالر به خارج از کشور صادر شده است. 
طبق این آمار، میزان صادرات غیرنفتی پارس جنوبی در دولت 
دوازدهم از نظر ارزش دالری، افزایش 23 درصدی و از نظر 
وزنی رشد 7 درصدی داشته است. براساس این گزارش، در 
یک سال گذشته شاهد اعداد و ارقام جدید و رکورد زنی از 
سوی پارس جنوبی به عنوان پایتخت انرژی ایران و قطب 
صادرات محصوالت غیرنفتی، پتروشیمی و میعانات گازی 
کشور بودیم. این منطقه عالوه بر دارا بودن میدان گازی پارس 
جنوبی، میزبان حدود 16 مجتمع پتروشیمی است که سالیانه 
بیش از 20 میلیون تن محصول تولید می کنند و بخش عمده 

آن به خارج از کشور صادر می شود.

رشد ۲۳ درصدی صادرات 
غیرنفیت اپرس جنویب در یکسال

وزیر نیرو گفت: صادرات برق ایران پس از برطرف شدن مشکل 
خاموشی ها، به کشورهای همسایه عراق، افغانستان و پاکستان 
آغاز شد و در عین حال در مواقع نیاز، امکان واردات برق نیز 
وجود دارد. رضا اردکانیان در زمینه صادرات برق افزود: ایران 
اکنون به تعهدات خود در مبادالت انرژی با کشورهای همسایه 
می پردازد. وزیر نیرو در مورد مطالبات از عراق اضافه کرد: رقم 
قابل مالحظه ای مطالبات انباشت شده وجود دارد، درعین حال 
طرف عراقی پرداخت مطالبات برقی ایران را شروع کرده است 
و امیدواریم این امر سرعت پیدا کند.  وی اضافه کرد: عالوه بر 
صادرات، هم اکنون امکان واردات برق از ترکمنستان و ارمنستان 
در مواقعی که نیاز باشد، فراهم است. اردکانیان در پاسخ به سوال 
دیگری در مورد خروج شرکت زیمنس گفت: تعهداتی که این 
شرکت داشته در حال انجام است و از جمله کالس اف نیروگاه 
های گازی انجام می شود و به تعهدات خود نیز پایبندی دارند.

وزیر نیرو در ادامه یادآورشد: اکنون یک نیروگاه هسته ای به 
زمان  در  موثری  نقش  که  داریم  مگاوات  هزار  یک  ظرفیت 
پیک بار دارد. وی افزود: برای سه هزار مگاوات نیروگاه جدید 
هسته ای با روسیه در حال مذاکره ایم که در مراحل شروع به 

کار قرار دارد.

صادرات برق به عراق، اپکستان و 
افغانستان ازرسگرفته شد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( 

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

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

1-برابررای شماره 139760325009000951   مورخ 1397/05/13  هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
قدرت اله ملکی نژاد فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 215  صادره ازالشتربه شماره ملی 
4189552038   درچهار ویک دوم  )4/5(سهم مشاع از دویست و شصد دو )262( سهم 
ششدانگ زمین مزروعی  پالک شماره  فرعی138  اصلی واقع در الشتر قریه علی نقی جو 

میان کنان خریداری از مالک رسمی سلطان آغا خانم رحمتی محرز گردیده است.
2- برابررای شماره 139760325009000949   مورخ 1397/05/13  هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فرج اله  ملکی نژاد فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 544  صادره ازالشتربه شماره ملی 
4189275085  درچهار ویک دوم  )4/5(سهم مشاع از دویست و شصد دو )262( سهم 
ششدانگ زمین مزروعی  پالک شماره  فرعی138  اصلی واقع در الشتر قریه علی نقی جو 

میان کنان خریداری از مالک رسمی سلطان آغا خانم رحمتی محرز گردیده است.
3-برابررای شماره 139760325009000953   مورخ 1397/05/13  هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای لطیف ملکی مقدم فرزند ولی بشماره شناسنامه 91 صادره ازالشتربه شماره ملی 
4189148271    درده و سیزده صدم  )10/13(سهم مشاع از دویست و شصد دو )262( 
سهم ششدانگ زمین مزروعی  پالک شماره  فرعی138  اصلی واقع در الشتر قریه علی 
نقی جو میان کنان خریداری از مالک رسمی سلطان آغا خانم رحمتی محرز گردیده است
3-برابررای شماره 139760325009000939   مورخ 1397/05/13  هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مژگان  ملکی صادقی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 2402صادره ازالشتربه شماره ملی 
4188823348   درپنج و شش صدم  )5/06(سهم مشاع از دویست و شصد دو )262( 
سهم ششدانگ زمین مزروعی  پالک شماره  فرعی138  اصلی واقع در الشتر قریه علی 
نقی جو میان کنان خریداری از مالک رسمی خانم عصمتی و قیمتی دختران جهان محرز 

گردیده است
  تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20 

رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  - مهدی کاظمی

مفقودی  
تمامی اسناد و مدارک خودرو و از جمله اصل سند کارخانه مادر و سند مالکیت 
برگ سبز خودروی سواری پژو پارس. به رنگ سفید روغنی مدل 1386 با شماره 
پالک 386 ج 57 ایران 62به نام شرکت تعاونی تولیدی کمان پرتو به نماینده گی 

 نکامحمدعلی خادمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 82 و رای شمار1002150 مورخه 1397/04/09 به تقاضای حسین 
صفائی بیرانوند فرزند منوچهر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 210 متر مربع 
مجزی شده از پالک  1 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای  غالمعلی مظفری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی 
می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155107
تاریخ انتشار نوبت اول :1397/06/05  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( 

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

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

سند رسمی 
1-برابررای شماره 139760325009000771   مورخ 1397/4/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
رحمت اله ملکی فرزند کاظم بشماره شناسنامه 299   صادره ازالشتربه شماره ملی 
4189553549   در پنج و یک دوم )5/5( سهم مشاع از سی چهار سهم و هشت دهم 
)34/8( سهم از دویست شصد دو )262 (سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک شماره 
138  اصلی واقع در الشتر روستای میان کنان علی نقی جو خریداری از مالک رسمی 

آقای طهماسب شیراوند محرز گردیده است 
2- برابررای شماره 139760325009000966   مورخ 1397/5/15 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
معصومه ملکی حسنوند  فرزند کاظم بشماره شناسنامه 385   صادره ازالشتربه شماره 
ملی 4189272272   در دو و یک دوم )2/5( سهم مشاع از سیزده )13( سهم از دویست 
شصد دو )262 (سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک شماره 138  اصلی واقع در الشتر 
روستای میان کنان علی نقی جو خریداری از مالک رسمی آقای رضا فرزند ملک میرزا 

محرز گردیده است
3- برابررای شماره 139760325009000962   مورخ 1397/5/15 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
اکرم ملکی حسنوند  فرزند کاظم بشماره شناسنامه 384   صادره ازالشتربه شماره ملی 
4189272256  در دو و یک دوم )2/5( سهم مشاع از سیزده )13( سهم از دویست 
شصد دو )262 (سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک شماره 138  اصلی واقع در الشتر 
روستای میان کنان علی نقی جو خریداری از مالک رسمی آقای رضا فرزند ملک میرزا 

محرز گردیده است
4-برابررای شماره 139760325009000960   مورخ 1397/5/15 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
ربابه ملکی حسنوند  فرزند کاظم بشماره شناسنامه 404  صادره ازالشتربه شماره ملی 
4189272655  در دو و یک دوم )2/5( سهم مشاع از سیزده )13( سهم از دویست 
شصد دو )262 (سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک شماره 138  اصلی واقع در الشتر 
روستای میان کنان علی نقی جو خریداری از مالک رسمی آقای رضا فرزند ملک میرزا 

محرز گردیده است
5-برابررای شماره 139760325009000968   مورخ 1397/5/15 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه ( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فرشته ملکی حسنوند  فرزند کاظم بشماره شناسنامه 450 صادره ازالشتربه شماره ملی 
4189273570   در دو و یک دوم )2/5( سهم مشاع از سیزده )13( سهم از دویست 
شصد دو )262 (سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک شماره 138  اصلی واقع در الشتر 
روستای میان کنان علی نقی جو خریداری از مالک رسمی آقای رضا فرزند ملک میرزا 

محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20 

 رئیس ثبت اسناد و امالک الشتر  –مهدی کاظمی
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بهبود فضای کسب و کار معدن با بازنگری قانون معادن
* بهرام شکوری

تشکل های بخش خصوصی به لحاظ ذی نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب و 
کار می توانند با بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات 

به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.
با توجه به آنکه یکی از مولفه های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت 
قوانین و مقررات و نهادسازی های مبتنی بر این قوانین است، لذا پاالیش مستمر قوانین 
از طریق ایجاد شفافیت و کارآمدی نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. در این راستا 
تشکل های بخش خصوصی به لحاظ ذی نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب و 
کار می توانند با بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات 
به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.از جمله قوانین و مقرراتی که در جهت 
بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری و اصالحات است، قوانین مربوط به بخش 
معدن می باشد. به طور مثال یکی از بزرگترین تفاوت های قانون معادن در ایران با سایر 
کشورهای معدنی دنیا، در ایالتی بودن آن قوانین است. در واقع قانون معادن در اکثر 
کشورهای معدنی مانند برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی به صورت ایالتی وضع 
شده اند و بر اساس ضرورت های هر ایالت تدوین گردیده اند، اما در ایران قوانین معدنی 
تحت نظر دولت مرکزی است که بعضاً با ضرورت استان های مختلف همخوانی ندارد 
و می تواند امنیت سرمایه گذاری را به خطر اندازد. همچنین اخذ مجوزهای گوناگون 
معدنی که مستلزم مراجعه به سازمان های مختلف می باشد و سیر روند آن وقت و هزینه 
بسیاری صرف می شود، از جمله دیگر موارد موانع توسعه این بخش مهم اقتصادی به 
شمار می رود.همچنین وجود ابهامات در قوانین معدنی باعث گردیده تا سرمایه گذاران 
حتی با برنامه ریزی دقیق از پیش بینی آینده کسب و کار خود مطمئن نباشند و لذا تصمیم 
به خروج سرمایه از این حوزه نمایند. به عبارتی فعاالن اقتصادی برای شروع یا ادامه 
کسب و کار خود نیاز به ثبات وضعیت قوانین و شرایط، حداقل در ده سال آتی را 
دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین نمایند و بر اساس آن فعالیتشان 
را ادامه دهند. این درحالیست که به طور مثال ماده 14 قانون معادن در خصوص حقوق 
دولتی و نحوه تعیین آن در قانون با ابهام رو به رو است. در قانون مذکور، اشاره گردیده 
که می بایست درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت 
گردد.این در حالی است که با توجه به عدم وجود صراحت کافی در قانون، دولت 
این درصد را به صورت سلیقه ای تغییر می دهد و این تغییر را قانونی بر می شمارد 
درحالیکه معدندار آن را خارج از عرف و درآمد خود قلمداد می کند. به عنوان مثال 
در سال های اخیر، تغییر نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی در زمانی که بازار جهانی 
بسیاری از مواد معدنی افت زیادی داشته است، باعث شد بسیاری از معادن خصوصی 
کشور توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شوند. همچنین عدم ثبات این 
نرخ، امنیت سرمایه گذاری در حوزه معدن را به چالش کشید. به عبارت دیگر در ماده 
14 قانون معادن فعلی تنها به ذکر واژه » درصد » بسنده نموده بدون آنکه میزان و مقدار 
آن مشخص باشد. عالوه بر این مشکالت، شایسته است، هر قانونی نسبت به قانون 
قبلی دارای نوآوری و پارامترهای متناسب با نیاز دنیای امروزی و پیشرفت صنعت باشد.

همچنین در بندهای ب و ج تبصره 3 ماده 12 قانون معادن که به وظایف شورای عالی 
معادن پرداخته است، امر« تشخیص و اصالح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی 
و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج« و 
»تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آن« را جزء اختیارات شورای 
عالی معادن بیان می دارد، که با امنیت سرمایه گذاری در تناقض است. هرچند علی 
رغم آنکه بند ب تبصره مذکور به نحوی در آیین نامه اجرایی اصالح شده ولی مبنای 
سرمایه گذار در اغلب موارد به جای آیین نامه، قانون است.در بین مواد قانون معادن، 
ماده 31 با رویکرد حمایتی خود، سهم ویژه ای در بازیابی نقش معدن در اقتصاد کشور 
دارد. با توجه به اینکه در این ماده قانون دولت موظف گردیده است تمام یا قسمتی از 
خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود را در غالب 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تقبل نماید، لذا شایسته است با بسط 
گستره ی وظایف این سازمان، هرچه بیشتر به حمایت از فعالین و سرمایه گذاران این 
حوزه پرداخت.به طور مثال از جمله مواردی که به تقویت این صندوق می انجامد، ایجاد 
زمینه ای در جهت دریافت تسهیالت مالی از صندوق توسعه ملی و سایر مؤسسات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی خواهد بود، چرا که بدون شک افزایش اعتبار این صندوق 
و تسهیل دریافت اعتبارات مستقیماً به تحقق توسعه پایدار و حمایت از خطوط زنجیره 
تولید در بخش معدن خواهد انجامید. همچنین الحاق تبصره هایی با مضمون باال بردن 
ارزش بیمه نامه های اعتباری صادره جهت تضمین بازپرداخت بدهی دارندگان پروانه 
فعالیت های معدنی و اعطای تسهیالت با نرخ های کمتر توسط بانک مرکزی با معرفی 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به فعاالن این حوزه، در جهت توسعه 
معادن کمک شایانی خواهد کرد.همچنین در تبصره 1 این ماده، دولت مکلف شده تا 
حداکثر 5درصد از حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده 14 همین قانون را جهت حمایت 
از فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در اختیار صندوق مذکور 
قرار دهد، به طوری که می توان با بازبینی قوانین و افزایش میزان 5درصد مذکور در 
تبصره فوق، دامنه حمایت های این صندوق را گسترش داد.حال با توجه به آنکه هدف 
هر سرمایه گذار در هر حوزه چیزی جز کسب سود نیست، لذا با عنایت به مشکالت 
کنونی اقتصاد از جمله نرخ باالی وابستگی هزینه شروع و نگهداری یک کسب و کار 
با قیمت دالر، بیم آن می رود به دلیل وجود خالءهای قانونی و در نتیجه برخوردهای 
سلیقه ای با فعالین این حوزه، با شکاف سرمایه گذاری در این بخش مواجه گردیم. به 
عبارتی فعالیت های معدنکاری به دلیل هزینه های سنگین، بازگشت سرمایه بلندمدت 
و ریسک باال به ویژه در مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمایه گذاران 
محتاط نمی باشد و حال این عدم رغبت با گران شدن هزینه های تولید، بیش از گذشته 
این حوزه را تهدید می نماید.بنابراین قوه مقننه و مجریه می بایست با درک از وضعیت 
گران شدن پروسه تولید، به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه گذاران و عدم ایجاد شکاف 
سرمایه گذاری، به غنی نمودن قوانین با بازبینی آن در راستای حمایت از سرمایه گذاران 
و متناسب با نیاز امروز، اقدام نماید و در این زمینه از تجربیات و نظرات کارشناسانه ی 
بخش خصوصی منتفع گردد. در زمینه تحقق هرچه سریعتر بهبود فضای کسب و کار و 
اصالح قانون معادن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران طی نشست ها 
و جلسات کارشناسی متعدد با نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، وزارت صمت، 
نظام مهندسی معدن ایران، اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های صنفی، اصالحات مورد 
پیشنهاد را توسط کمیته تخصصی قانون معادن  با بیش از 400 ساعت مطالعه پیرامون 
مقایسه برخی پارامترهای قانون معادن ایران و سایر کشورهای معدنی، به اتمام رسیده 
است و امید است با همکاری قوه مقننه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب 

نهایی برسد تا زمینه تسهیل فضای کسب و کار معدنی هرچه سریع تر فراهم گردد. 

یادداشت

 هزینه نگهداری سکه 
در بورس کاال 2۰ تومان شد

شده  پذیرش  خزانه های  در  سکه  نگهداری  هزینه   
نزد بورس کاال، مبلغ 20 تومان برای هر سکه به طور 
روزانه تعیین می شود. به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاال اعالم کرد از 
امروز »دوشنبه 5 شهریور ماه 97« هزینه های نگهداری 
سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام )ره( در تمامی 
خزانه های مورد پذیرش بورس کاال »رفاه، سامان و 
صادرات« مبلغ 20 تومان به ازای هر قطعه سکه به 
اطالعات  راستا  این  بود.در  خواهد  روزانه  صورت 
مربوط به خزانه های سکه طالی پذیرش شده در بورس 
کاال در قسمت انبارها، فهرست انبارهای پذیرش شده 
سکه در سایت بورس کاال برای عموم قابل مشاهده 
است. گفتنی است گواهی سپرده کاالیی سکه طال حکم 
معامالت نقدی سکه را دارد، همچنین امکان ارسال 
روی  بر  گواهی  این  روی  فروش  و  سفارش خرید 
سامانه های معامالتی آنالین وجود دارد.معامله گران 
بازار سهام که معامالت خود را به  صورت برخط انجام 
می دهند، می توانند نسبت به ثبت سفارش معامالت 
نقدی سکه در سامانه معامالت برخط سهام اقدام کنند، 
همچنین می توانند در صورت تمایل به تحویل، سکه 
خود را از پردیس خزانه بانک رفاه دریافت کنند. در این 
خصوص برای تحویل سکه به انبار یا دریافت سکه از 
انبار، حضور شخص خریدار یا نماینده قانونی وی )با 

مدارک شناسایی و وکالت نامه( الزامی است.

کاهش تعداد بنگاه های اقتصادی 
مشکل دار 

 معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به کاهش تعداد بنگاه های اقتصادی مشکل دار از 1430 
و  مشکالت  بررسی  ادامه  از  واحد،  به 1350  واحد 
نقل  به  زمان  گزارش  به  داد.  کارگران خبر  مطالبات 
ازمهر، احمد مشیریان درباره آخرین وضعیت شناسایی 
و رفع مشکالت بنگاه ها و کارگاه های مشکل دار گفت: 
وضعیت این کارگاه ها در کارگروه رفع موانع تولید در 
سطوح استانی و ملی، در حال بررسی است.وی با بیان 
اینکه تعداد این کارگاه ها در اسفندماه سال گذشته 1430 
واحد بود، افزود: با توجه به اینکه آمار این بنگاه ها هر 
سه ماه یکبار به روز رسانی می شوند، در پایان سه ماهه 
اول سال جاری یعنی تا پایان خرداد، تعداد کارگاه ها و 
بنگاه های اقتصادی مشکل دار، به 1350 واحد کاهش 
یافت.این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه مطالبات، مشکل در فروش و 
بازاریابی و فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات صنعتی 
و تولیدی از جمله مشکالت این واحدها هستند، گفت: 
بخشی از مشکالت برخی از این واحدها با استمهال 
تسهیالت  پرداخت  و  دریافتی  تسهیالت  بدهی های 
مجدد برطرف می شوند که در کارگروه های رفع موانع 

تولید، مورد بررسی قرار می گیرند.

قیمت جدید بلیت پروازهای داخلی 
اعالم شد

مسئوالن شرکت های  میان  که  جلسه ای  جریان  در 
هواپیمایی داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار 
شد، نرخ پروازها تا پایان مهرماه تعیین شد و هیچ 
شرکتی اجازه ندارد باالتر از این نرخ ها بلیت بفروشد.

اسعدی  »مقصود  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت های  کرد:  اعالم  انجمن  این  دبیر  سامانی« 
هواپیمایی ایرانی داوطلبانه اعالم آمادگی کردند که 
با وجود آزادسازی نرخ ها به منظور کمک به شرایط 
هواپیمایی  سیاست های صنعت  و  کشور  اقتصادی 
نرخ های مشخصی برای انجام پروازهای داخلی شان 
نهایی کرده و تا پایان مهر ماه امسال تغییری در آنها 
ایجاد نکند. به گفته وی، با اجرایی شدن این سیاست، 
به  اجرایی شده در طول روزهای گذشته  نرخ های 
شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند.سامانی ادامه  
داد: این نرخ ها سقف مجاز قیمت بلیت پروازها به 
شمار می رود و در صورت عدم کشش بازار و تصمیم 
گیری شرکت های هواپیمایی امکان پایین آمدن آن نیز 
وجود دارد، اما قطعا هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت 

که بیشتر از این قیمت بلیت فروشی کند.

خبر

اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
متوسط  تومانی  16میلیون  فاصله  به  اشاره  با 
درآمدخانوارشهری و روستایی گفت: باید با ایجاد 
مشاغل پایدار در روستاها از مهاجرت روستاییان به 

شهرهاجلوگیری کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، انوشیروان محسنی 
مهمترین  از  یکی  حاضر  حال  در  گفت:  بندپی 
الزامات کشور و راه مقابله با تحریم ها توجه به 
نیروی انسانی و ایجاد اشتغال پایدار است.وی با 
اشاره به اینکه در ادوار مختلف به اشتغال روستایی 
کمتر توجه شده است، ادامه داد: با اختصاص یک و 
نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی طرح توسعه 
اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته آغاز 
شد و در ادوار گذشته کمتر طرحی با این حجم از 
عملیات در حوزه اشتغال روستایی اجرا شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر زمینه اشتغال را در روستاها 
فراهم کنیم حاشیه نشینی کاهش می یابد، گفت: اگر 
منابع برای اشتغال روستایی به صورت هدفمند و 
پایدار اختصاص یابد منجر به ماندگاری روستاییان 
در محل سکونت خود و همچنین تولید ثروت می 

شود که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار 
فرآیند  اینکه در  بر  تاکید  با  بندپی  است.محسنی 
اجرای طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری 
باید از ظرفیت اتاق های تعاون، بازرگانی، اصناف، 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی، جهاد دانشگاهی 
و سایر تشکل ها استفاده کنیم تاکید کرد:  بر اساس 
پرداخت  فرآیند  جمهور  رئیس  دستور  و  تاکید 

تسهیالت اشتغال روستایی  باید با جدیت رصد و 
پایش شود تا مشاغل ایجاد شده به صورت پایدار 
باشند. چرا که تجارب اجرای طرح های اشتغال  از 
جمله پرداخت تسهیالت به بنگاه های زودبازده در 
گذشته وجود داشته اما این طرح ها موفق نبوده 
اند.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به اختالف 

میانگین درآمد خانوارهای شهری با میانگین درآمد 
خانوارهای روستایی گفت: بر اساس آخرین آمار 
مرکز آمار ایران مربوط به سال گذشته متوسط درآمد 
یک خانوار شهری در سال 36 میلیون و متوسط 
درآمد یک خانوار روستایی 20 میلیون تومان است 
که این یک فاصله معنادار است و باعث می شود 
روستاییان به شهرها مهاجرت کنند.وی تاکید کرد: 
نمایندگان مجلس باید از فرآیند اجرای طرح های 
اشتغال روستایی در حوزه انتخابیه خود و همچنین 
مزیت های اشتغالزایی استان خود مطلع باشند.وی 
همچنین با اشاره به اینکه مبارزه با فقر و نابرابری 
اقتصادی به عنوان اولویت دولت دوازدهم است، 
گفت: در این زمینه افزایش مستمری و توانمندسازی 
اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار 
دولت قرار دارد.وی همچنین در بخش دیگری از 
اظهاراتش با تاکید بر اینکه باید میزان مهارت جوانان 
برای ورود به بازار کار افزایش یابد، ادامه داد: در 
اجرای طرح اشتغال روستایی باید به گونه ای عمل 
کنیم که در نهایت این منابع منجر به ایجاد اشتغال 

پایدار در کشور شود.

سرپرست وزارت کار خبر داد:

فاصله 16 میلیون تومانی متوسط درآمد خانوارهای روستایی و شهری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای /خانم اسماعیل میرزا درزیولی  فرزند 

اسماعیل  آقای/  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیا  تدبیری  االه  حبیب  آقای/خانم  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مطالبه  به خواسته  درزیولی   میرزا 
9709983037200476 شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/07/21 ساعت 08:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی درداداگاه حاضر گردد./ ج 236
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس- مریم نظری

آگهی حصر وراثت
بشماره  شناسنامه  دارای  جوان  ضیائی  رسول  آقای 
این   97-568 کالسه  پرونده  شرح  به   0922988171
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
شناسنامه  شماره  به  جوان  ضیائی  علی  داده  توضیح 
اقامتگاه  اردبیل  در   1385/12/28 تاریخ  در   82894
دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر 

است به:
ملی  شماره  به  علی  فرزند  جوان  ضیائی  1-بهمن 

0922988161 پسر متوفی.

ملی  شماره  به  علی  فرزند  جوان  ضیائی  رسول   -2
09229888171 پسر متوفی.

3- سوسن ضیائی جوان فرزند علی به شماره شناسنامه 
80442 دختر متوفی.

4- پروین ضیائی جوان فرزند علی به شماره شناسنامه 
8650 دختر متوفی.

5- زینب ضیائی جوان فرزند علی به شماره شناسنامه 
0920372181 دختر متوفی.

6- سکینه ضیائی جوان فرزند علی به شماره شناسنامه 
0924564571 دختر متوفی.

7- روح انگیز کمالی اقدم فرزند یوسف به شماره 
شناسنامه 108042 همسر متوفی. 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید، هرکس اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر 
وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
 رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف 

شهرستان اردبیل- بدری

آگهی حصر وراثت
آقای عمران لطفیان ثمرین دارای شناسنامه بشماره 5684 به شرح پرونده کالسه 786-97 این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خان اوغالن لطفیان ثمرین 
به شماره شناسنامه 2694 در تاریخ 1379/6/12  در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، 
ورثه آنمرحوم منحصر است به: 1- عمران لطفیان ثمرین فرزند خان اوغالن به ش ش 5684 پسر 

متوفی. 2- کامران لطفیان ثمرین فرزند خان اوغالن به ش ش 5685 پسر متوفی.
3- رشید لطفیان ثمرین فرزند خان اوغالن به ش ش 5687 پسر متوفی.

4- شاهمار لطفیان ثمرین فرزند خان اوغالن به ش ش 5688 پسر متوفی.
5- علی لطفیان ثمرین فرزند خان اوغالن به ش ش 8034 پسر متوفی.
6- ثریا لطفیان ثمرین فرزند خان اوغالن به ش ش 5683 دختر متوفی.
7- رقیه لطفیان ثمرین فرزند خان اوغالن به ش ش 8705 دختر متوفی.

8- سکینه لطفیان ثمرین فرزند خان اوغالن به ش ش 8706 دختر متوفی.
9- نارین گل جدایی ثمرین فرزند عیسی به ش ش 78 همسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، هرکس اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

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

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

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 574 مورخ 1397/5/06 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اهلل یاری فرزند بخشعلی   
بشماره شناسنامه 4000 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به 
مساحت  33/80 متر مربع پالک 28فرعی از 14 اصلی واقع دردوالبچی پلدختر خریداری 
از مالک رسمی آقای عابدین رضایی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت 

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

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

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 581 مورخ 1397/5/7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول اله یار فرزند حسینعلی  
بشماره شناسنامه 1361 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به 
مساحت  30 متر مربع پالک 28فرعی از 14 اصلی واقع دردوالبچی پلدختر  بخش 8 
خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای عابدین رضایی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/20

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

دادنامه
کالسه پرونده 9709981324200096 شعبه  اول  شورای  حل اختالف رشت خواهان: سید 
علی  متین  به آدرس  رشت چله خانه  بعد از  آش مادربزرگ  ساختمان  سبحان  طبقه  4  
واحد 12   خوانده: جعفر شاداب  به آدرس  تهران  خیابان  ولیعصر  نرسیده  به میدان  ونک  

کوچه  افق  پالک 20
خواسته: تایید  فسخ  و تخلیه  با احتساب  کلیه  هزینه  دادرسی  و مطالبه  مبلغ  ودیعه  2/000/000 
ریال  و اجاره  ماهیانه  از تاریخ  96/7/10  لغایت  تا زمان  اجرای  کامل  حکم  از قرار ماهی  
4/000/000 ریال  بمدت  7 ماه   قاضی  شورا  با توجه به  محتویات  پرونده  ختم  رسیدگی  

رااعالم  و با استعانت از خداوند  متعال  به شرح  ذیل  مبادرت به صدور  حکم  می نماید.
 رای  قاضی  شورا: در خصوص  دعوی  آقای  سید علی  متین  بطرفیت  آقای  جعفر شاداب  
بخواسته  تایید  فسخ  و تخلیه  با  احتساب  کلیه  هزینه دادرسی  و مطالبه  مبلغ  ویعه  2/000/000  
ریال  و اجاره  ماهیانه  از تاریخ  96/7/10  لغایت  تا  زمان  اجرای کامل حکم  از قرار ماهی  
4/000/000  ریال بمدت  7 ماه  به شرح  متن  دادخواست  تقدیمی  اظهار  میدارد  که  طبق  
قرار داد اجاره  از مورخه  96/7/10 تا 97/7/10  بمدت  یکسال  با  ودیعه  500/000 و با  اجاره  
ماهیانه  400/000 تومان  یکباب  مغازه  را به  خوانده  اجاره  داده است  اکنون بعلت  عدم 
پرداخت  اجاره  از اجرای  مفاد  قرار داد نموده حالیه  با توجه به  مفاد قرار داد مذکور  تقتضای  
اوال  فسخ  تخلیه  واجور معوقه  و خسارات  و ودیعه  را نموده  است  با توجه به  محتویات  
پرونده  و مداقه  حقوقی  در آن و احراز  رابطه  استجاری  طی  اجاره نامه  عادی  پیوستی  و 
اینکه  خوانده  حسب  ابالغیه  قانونی در جلسه دادرسی  شورا  حاضر  نگردیده  و ادله ای  دال 
بر  برائت  ذمه  خویش  به  شعبه ارائه  و ابراز  ننموده  است  لذا خواسته  خواهان  مقرون به  
صحت  تلقی  مستندا  به ماده  198 ، 515 ، 519  قانون  آیین  دادرسی  مدنی  و مواد 9 ،16، 18، 
19 ، 25 ، 27  قانون  شورای  حل  اختالف  مصوب 1394  حکم بر  محکومیت  خوانده  به 
اوال  تایید  فسخ  و تخلیه  مورد اجاره  دوما  پرداخت اجور معوقه  از مورخه  96/7/10  تا  تخلیه  
از قرار ماهی  4/000/000  ریال  و هزینه  دادرسی  به مبلغ  2/515/000  ریال در حق  خواهان  
صادر و  اعالم  می نماید  اما  در خصوص  الباقی  خواسته  ) مطالبه  ودیعه (  با نظر  به اینکه  
خواهان  تقاضای تخلیه  و فسخ  را  دارد  لذا  مطالبه  ودیعه  با آن  دارای  منافات  می باشد  لذا  
در این  خصوص  دعوی  خواهان  مستندا  به ماده  197  قانون  آیین  دادرسی  مدنی  حکم  بر 
بی  حقی   وی  صادر  و اعالم  می شود  . حکم  صادره  غیابی  محسوب  و در مدت  بیست  
روز  قابل  واخواهی  در این  شعبه  و با انقضای  مهلت  واخواهی  در مدت  بیست  روز  دیگر  

قابل  تجدیدنظر  خواهی  در محاکم  محترم  عمومی ) حقوقی(  رشت می باشد.

3031- قاضی  شعبه  اول  شورای  حل اختالف  رشت 

 انتشار اطالعات حقوق مدیران دولتی
 تا پایان تابستان

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: زمانی 
که امنیت کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا تائید 
شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و 

دستگاه های نظارتی فراهم می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جمشید انصاری 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور در برنامه  گفتگوی ویژه خبری 
درباره سرنوشت سامانه ثبت حقوق و دستمزد 

با ماده 29 برنامه  گفت: این سامانه که مطابق 
ششم توسعه به دولت تکلیف شده، از ابتدای 
سازمان  و  دولت  کار  دستور  در  گذشته  سال 
اداری و استخدامی کشور قرار گرفته، اما طراحی 
آن با پیچیدگی هایی همراه بوده است که علت 
آن به وضعیت خاص پرداخت حقوق در ایران 
باز می گردد.وی با بیان اینکه تمام دستگاه های 
کنند،  می  پرداخت  حقوق  راسا  ایران  اجرایی 
افزود: نقاط تماس زیادی باید اطالعات خود را 
در این سامانه وارد و کاربرانی هم که از آن  تغذیه 
می کردند، باید تعریف می شدند.وی با اشاره به 
اینکه اواخر فرودین ماه طراحی این سامانه به 
پایان رسیده و 18 اردیبهشت به دستگاه ها ابالغ 
به بعد  تاریخ  این  از  شده است، تصریح کرد: 
می بایست کلیه دستگاه ها این سامانه را مستقر 
وارد  آن  درون  را  خود  های  پرداخت  کلیه  و 
و بارگذاری می کرده اند.انصاری با بیان اینکه 
دولت مکلف است نسبت به ایجاد عدالت در 
پرداخت ها در طول قانون برنامه ششم اقدام کند، 
لذا پیشنهاداتی از سوی دولت مطرح شده که در 
صورت به نتیجه رسیدن به اطالع کارکنان دولت 

خواهیم رساند.

 ادامه روند افزایشی قیمت خودرو 
در سکوت دستگاه های نظارتی

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو: درحالی شاهد 
رشد بی رویه و عجیب قیمت خودرو هستیم که 
دستگاه های نظارتی،  عکس العملی به این شرایط 

ندارند و سکوت کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، سعید موتمنی 
با اشاره به افزایش قیمت پراید 111 تا 38 میلیون 
اکنون  هم  افزود:  فروشی  خرده  بازار  در  تومان 
اختالف قیمت خودروهای زیر 30 میلیون تومان 
در کارخانه و بازار به 16 میلیون تومان، خودروهای 
30 تا 45 میلیون تومان به 24 تا 43 میلیون تومان 
و خودروهای 45 تا 60 میلیون تومان به 40 تا 52 
میلیون تومان رسیده است.وی با اشاره به ایجاد 
بازار سلیقه ای برای قیمت گذاری خودرو گفت: 
درحال حاضر بازار دست دالالن و واسطه هاست 
و مصرف کننده توان خرید خودرو ندارد.موتمنی  
افزایش 85 تا 90 درصدی اختالف  با اشاره به 
قیمت خودور در کارخانه و بازار از ابتدای سال 
از  ناظر  سازمانهای  سکوت  داد:  ادامه  تاکنون 
جمله سازمان صنعت،  معدن و تجارت، سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده و 
دیگر سازمانهای ناظر با وجود نامه نگاری های 
ما اتفاق عجیبی است.رئیس  اتحادیه فروشندگان 

خودرو  با بیان اینکه راهکار حل این مشکل، آزاد 
سازی خودورهای زیر 100 میلیون تومان است 
گفت: بهانه شرکت های خودروساز برای افزایش 
قیمت و عرضه نکردن خودرو به بازار،  نبود قطعه 
است در حالیکه این شرکتها مدعی تولید خودرو 
سمند و پژو glx به عنوان خودرو ملی هستند و 
خودروهای آماده تحویل فعلی با ارز 3800 تومان 

و درسال گذشته تولید شده است.

معاون وزیر کار با اشاره به آغاز طرح سنجش استان 
ها در اجرای برنامه اشتغال روستایی، از آغاز اجرای 
مرحله دوم برنامه اشتغال روستایی با اختصاص منابع 

صندوق توسعه ملی در آینده نزدیک خبر داد.
منصوری  عیسی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تاکنون  گفت:  اشتغال  عالی  شورای  نشست  در 
50 درصد از منابع یک و نیم میلیارد دالر صندوق 
توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی در 
اختیار 4 موسسه عامل اجرای این طرح قرار گرفت و 
خوشبختانه با دستور رئیس جمهور مرحله دوم تامین 
منابع مالی اجرای این طرح با ابالغ رئیس سازمان 
برنامه و بودجه تخصیص پیدا میکند و فاز دوم طرح 
توسعه اشتغال روستایی و عشایری به زودی اجرایی 
می شود.وی با اشاره به اینکه تاکنون 5200 میلیارد 
تومان از منابع برنامه اشتغال روستایی توسط بانکهای 
عامل مصوب و به متقاضیان دارای صالحیت پرداخت 
شده است، گفت: بر اساس تجربه اجرای مرحله اول 
اجرای این طرح، باید در مرحله دوم، در خصوص 

اختصاص منابع به طرح های اشتغالزا بر اساس آنچه 
قانون ذکر شده، مالحظه ویژه ای صورت  که در 
گیرد به طوری که منابع صرفاً در بخش های اشتغالزا 
هدایت شود.وی با تاکید بر اینکه سهم بخش های 
مختلف اقتصادی از تسهیالت اشتغال به منظور ایجاد 
مشاغل پایدار در قانون به صراحت عنوان شده، گفت: 
اما برخی از استان ها نسبت به معیارهای تعیین شده 
برای پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری 
انحراف داشتند که در همین راستا ما در چارچوب 
آئین نامه و دستورالعملی که در سال جاری ویژه 
تسهیالت اشتغال روستایی ابالغ کردیم صراحتاً اعالم 
کردیم که تسهیالت مرحله دوم اشتغال روستایی صرفًا 
در جهت طرح های دارای مزیت استانی هدایت می 
شود.منصوری تاکید کرد: بنابراین پس از تخصیص 
50 درصد دوم منابع صندوق توسعه ملی به بانک 
های عامل برای برنامه اشتغال روستایی باید به گونه 
ای عمل کنیم که منابع منحرف نشوند. ضمن اینکه 
این تسهیالت منجر به ایجاد مشاغل پایدار شوند.

وی همچنین از تعریف مکانیزم ارزشیابی عملکرد و 
سنجش استانها در اجرای مرحله اول برنامه اشتغال 
روستایی خبر داد و گفت: نتایج ارزیابی عملکرد هر 
استان ابالغ می شود که بر اساس آن میزان عملکرد 
و موفقیت هر استان در اجرای برنامه اشتغال روستایی 
مشخص می شود که امیدواریم این مکانیزم به جهت 
دهی منابع و عملکرد استان ها در اجرای فاز دوم این 
برنامه کمک کند.منصوری افزود: ارزیابی ما این است 
که در فاز نخست اجرای برنامه اشتغال روستایی بخش 
خدمات و همچنین بخش فرآوری معدنی نتوانستند 
منابع الزم را برای اشتغالزایی جذب کنند که هدف ما 
در اجرای مرحله دوم برنامه اشتغال روستایی این است 
که با پایش طرح ها و رفع فعالیت های مرحله نخست، 
مرحله جدید برنامه اشتغال روستایی را با اختصاص 
منابع از طرف سازمان برنامه و بودجه با تلفیق منابع 
4 بانک عامل اجرایی کنیم.وی همچنین از درخواست 
برای تمدید مهلت استفاده از منابع مرحله اول صندوق 
توسعه ملی خبر داد و گفت: به رغم اینکه قرار بود کل 

منابع 50 درصد نخست صندوق توسعه ملی در حوزه 
اشتغال روستایی تا پایان شهریورماه در بانکها مصوب 
و در نوبت پرداخت تسهیالت به متقاضیان قرار گیرد، 
اما به دلیل اینکه دقت در بررسی طرح ها را فدای 
سرعت نکنیم، درخواست تمدید اجرای این طرح به 
رئیس جمهور از طرف آقای بندپی ارائه می شود.وی 
با بیان اینکه در فرایند اجرای برنامه اشتغال روستایی و 
پرداخت تسهیالت باید فعالیت ادارات، دستگاههای 
به  تسهیالت  دریافت  متقاضیان  و  بانکها  اجرایی، 
نظارت  این  نظارت شوند، گفت:  صورت مستمر 
باید با هدف جلوگیری از انحراف منابع و همچنین 
پایش میزان پیشرفت طرح های اشتغالزا صورت گیرد؛ 
همچنین در صورتی که یک متقاضی یا سرمایه گذاری 
پس از دریافت تسهیالت اشتغال روستایی منابع را در 
محلی غیر از آنچه که در کمیته فنی و بانک به تصویب 
رسیده هزینه کند، از شمول دریافت سود یارانه ای 
خارج و مشمول بازپرداخت تسهیالت با سود 18 

درصد خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار خبر داد:

آغاز ارزیابی استانها در اجرای طرح اشتغال روستایی



سیاستمدار باهوش ، بیش از همه ، به دنبال 
شناخت و درک افکار عمومی است.

حکيم ارد بزرگ

سخن حکيمانه

برو معالجه خود کن ای نصیحت گو 
 شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد

گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت 
 دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد

امروز با حافظ

نقد و بررسی کتاب »ملّت عشق« 

کتاب »مّلت عشق« در ویژه برنامه 
جمعی  حضور  با  ماه«  »کتاب 
ادبیات  حوزه  به  مندان  عالقه  از 
فارسی، سه شنبه ششم شهریورماه 
و  نقد  سرو  سرای  فرهنگ  در 

بررسی می شود.
به گزارش زبان به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی 
هنری منطقه شش، فرهنگسرای سرو ؛ ویژه برنامه 
»کتاب ماه« با هدف ترویج مفاهیم ادبی و ایجاد زمینه 
های عالقه مندی جوانان به ادبیات فارسی، به نقد و 
بررسی از کتاب » مّلت عشق« را روز سه شنبه، ششم 
شهریورماه با حضور جمعی از عالقه مندان به حوزه 
ادبیات فارسی از ساعت 17 در سالن فرهنگسرای سرو 
برگزار می  کند. کتاب » مّلت عشق« رمانی نوشته الیف 
شافاک است که در سال 1389 توسط ارسالن فصیحی 
از ترکی به فارسی ترجمه شد و با تأخیری پنج ساله 
نهایتاً در سال 1394 مجوز نشر گرفت.  و در سال 
2010 به صورت هم زمان به دو زبان انگلیسی و ترکی 
منتشر شد. این کتاب تاکنون بیش از 500 بار در ترکیه 
تجدید چاپ شده و توانسته رکورد پرفروش ترین 
رمان ترکیه را نیز به دست آورد. ترجمه فارسی آن در 
مدتی کوتاه، به عنوان یکی از پرفروش ترین کتاب های 

بازار کتاب ایران را کسب کرده است.
کتاب » مّلت عشق« داستانی درباره احواالت و ارتباط 
شمس و مولوی است و کمترین بخش های کتاب از 

زبان این دو شخصیت روایت شده است .

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/04   طلوع آفتاب 6/۳2 
اذان ظهر ۱۳/06  اذان مغرب ۱9/57
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اوقات شرعی

از مکبث تا تارزان، از  فرانسه تا کرواسی
* رویا سلیمی

به گزارش خبرنگار پیام زمان، تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر در این روز میزبان نمایش 
»پسر جنگل« به کارگردانی رامین کهن بود؛ این نمایش در هر دو نوبت اجرای خود با 
استقبال بسیار خوبی رو به رو شد. پسر جنگل که مناسب مخاطب کودک طراحی شده 
از چندین تکنیک عروسکی در اجراین نمایشی خود بهره برد. عروسکهای میله ای و 
پوشیدنی در کنار یکدیگر حیوانات جنگلی که موگلی –پسر جنگل-  در آن زندگی می 
کرد را تشکیل دادند. نمایش با الگو از داستانی اصلی تارزان در روایت خود تغییراتی را 
ایجاد کرده و پایان داستان با آنچه که در قصه اصلی وجود دارد متفاوت است. این نمایش 
با صداپیشگی از پیش ضبط شده اجرا شد. صداپیشگان نمایش ژاله علو، مرضیه برومند، 
مریم سعادت، محمد بحرانی و... بودند. نمایش با ترکیب موسیقی و شعرخوانی سعی در 

تندتر کردن و شادتر بودن فضای نمایش داشت.
همچنین در سالن چهارسو نمایش عروسکی »مکبث« به کارگردانی مجید بشکال از شهر 
بندرعباس در این دور از جشنواره حضور داشت. نمایشی که با عروسک های میله ای 
خود و طراحی لباس جنوبی اش اقتباسی ایرانی شده را به اجرا درآورد. کارگردان که 
خود نقش مکبث را به عهده داشت قصد ترسیم فضای ذهنی مکبث و درگیری ذهنی 
اش را در مواجهه با قدرت به نمایش می گذارد. نمایشی که نمی تواند از عنصر عروسک 
در روند قصه گویی خود استفاده چندانی داشته باشد و عروسکها هر کدام در پرده هایی 

دیگر بازیگری مجزا را برای نقش آفرینی استفاده کرده است. 
نمایش »درخشنگ« نیز دیگری نمایش اجرا شده در مجموعه تئاتر شهر و سالن سایه 
است. درخشنگ به نویسندگی و کارگردانی علیرضا آقایی کاری از شهر ایالم است که 
با موضوع صلح و دوستی و با ترکیب چند شیوه عروسک گردانی به روی صحنه رفت. 

در کنار عروسکهای میله ای، از ویدئوپروژکشن نیز در این نمایش استفاده می شود. 
نمایش »اگزویا« با نویسندگی و کارگردانی شارلوت پوییجینگ جولین از کشور هلند 
به روی صحنه رفت. این نمایش بی کالم که با شیوه های متفاوت و متنوع در طراحی 
عروسک و بازی گردانی عروسک اجرا شد، عروسکهای میله ای و پوشیدنی که طراحی 

زیبا و همراه با جزئیاتش از جذابیت های اجرای اگزویا محسوب می شد.
نمایش »خواب ربا« نوشته و کار افسانه زمانی در پالتو اجرای تئاتر شهر به صحنه رفت 
یکی از نمایش هایی بود که کودکان در آن حضور داشتند. این نمایش تولید مدرسه سینما 
تئاتر هنر هفتم است و ده هنرجوی کودک و نوجوان هدایت و صداپیشگی عروسک های 
آن را بر عهده داشتند و در کنار آنان دو نوجوان دیگر هم به عنوان گروه موسیقی، اجرای 
این نمایش را کامل کردند. این نمایش که در بخش دانش آموزی جشنواره اجرا شد، 
در دو اجرای خود میزبان هنرمندان و عالقمندان به نمایش عروسکی شد.  در پاتوق 
شبانه نیز مهربان غالمیان کودک ده ساله ای که جوان ترین کارگردان حاضر در جشنواره 
است، به اجرای برنامه پرداخت. این کودک ده ساله آبادانی روز دوشنبه، نمایش خود 
را در پالتو اجرای تئاتر شهر روی صحنه می برد. در سومین روز جشنواره، تاالر استاد 
انتظامی خانه هنرمندان ایران، میزبان نمایش »هویت« کاری از ابراهیم شاکری بود. در 
نیمه اجرای این نمایش 30 دقیقه ای، کارگردان که عروسک گردانی را نیز به عهده داشت، 
اجرا را نیمه رها کرد و به تماشاگران گفت: ادامه اجراین مایش برایش امکانپذیر نیست 
و نتوانسته دکور را به پایان براند.  شاکری برای ساخت عروسک و دکور از تکنیک های 
انیماترونیک و مکاترونیک استفاده کرده بود ولی با توجه با نواقص دکور، نتوانست کار را 
به پایان برساند. همچنین در تاالر هنر اجرای اول نمایش »واندا الواندا« از کشور کرواسی 
به کارگردانی مورانا دولنچ به دلیل تاخیر در تحویل دکور اجرا نشد. اما اجرای دوم آن با 
استقبال تماشاگران روبرو شد و بخشی از تماشاگرانی که نتوانسته بودند اجرای اول را 
ببینند، از دومین اجرای این نمایش دیدن کردند. در تاالر گلستان دو نمایش به نام های 
»درخت بخشنده« به کاگردانی امیر عابدی و میترا کریمخانی و نمایش »آدیدتانا«، به 
کاگردانی امین پروین به روی صحنه رفتند. نمایش هایی که عموما برای مخاطب کودک 
مناسب است و استقبال کودکان از این نمایش ها بیشتر صورت می گیرد. در نهایت باید 
نمایش به »کوچکترین نمایش از انتهای دنیا« اشاره کرد که از کشور فرانسه در جشنواره 
امسال حضور دارد به کارگردانی ازکیل گارسیا رومئو در تاالر حافظ به مدت سه روز 
اجرا خواهد شد. نمایشی که به زبان فرانسه اجرا می شود و فکری برای ترجمه نمایش 
برای مخاطب ایرانی نشده است. مشکلی که در مورد آثار ایرانی که مخاطبین خارجی 
نیز دارد وجود دارد. با توجه به بین المللی بودن جشنواره و حضور گروه های متعدد 
خارجی توجه به زیرنویس و ترجمه دیالوگها قابل بررسی بود که از دید عوامل اجرایی 

جشنواره پنهان مانده است.

چهارمين روز از هفدهمين جشنواره بين المللی تئاتر عروسکی

کاریکاتور

فیلمبرداری فیلم سینمایی »زهرمار« به کارگردانی جواد رضویان 
به نیمه رسید.

طنزی  قالب  در  رضویان  جواد  »زهرمار«  رسیده،  گزارش  به 
اجتماعی روایت می شود و فیلم نامه این اثر به قلم »پیمان عباسی« 

به نگارش درآمده است.
سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق فراهانی، سیامک صفری، 
نسیم ادبی، برزو ارجمند، علی استادی، رضا رویگری، حسین 
محب اهری و سیامک ادیب از جمله بازیگرانی هستند که در »زهر 

مار« مقابل دوربین تورج اصالنی قرار می گیرند.
تدوین همزمان این فیلم هم توسط حسن حسن دوست آغاز شده 
است. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »حشمت: فکر نمی 

کردم تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، لیال: زهرمار..«

 فیلمربداری »زهرمار«
 به نیمه رسید

آمریاکگردانندهبزرگترینفاجعهانسانیدرجهان

بهاره کیان افشار جلوی دوربین 
فیلم سینمایی »رویای سهراب« 
به کارگردانی علی قوی تن رفت.

فیلم سینمایی »رویای سهراب« 
به کارگردانی و تهیه کنندگی علی 
قوی تن از اوایل مرداد ماه جلوی 
دوربین رفت. فیلمبرداری این اثر 
سینمایی تا اواسط مهر ماه ادامه 

دارد و بهاره کیان افشار به تازگی جلوی دوربین ساعد نیک ذات 
رفته است. »رویای سهراب« درباره زندگی شاعر و نقاش نامدار 
معاصر ایران سهراب سپهری است که علی قوی تن از سال ها 

پیش در پی ساخت آن بوده است.

هباره کیان افشار به »رویای 
هسراب« پیوست

فیلم  عمومی  اکران  آستانه  در 
به  ابر«  لکه  »دو  سینمایی 
کارخانی  مهرشاد  کارگردانی 
پوستر رسمی این فیلم رونمایی 

و منتشر شد.
عمومی  روابط  از  گزارش   به 
فیلم، فیلم سینمایی »دو لکه ابر« 
تازه ترین اثر مهرشاد کارخانی از 
نیمه شهریور در گروه سینمایی »هنر و تجربه« اکران می شود. 
در آستانه اکران فیلم »دو لکه ابر« پوستر رسمی فیلم که توسط 
بهزاد خورشیدی طراحی شده رونمایی و منتشر شد. »دو لکه 

ابر« ششمین فیلم سینمایی مهرشاد کارخانی است.

رومنایی از پوسرت رمسی فیلم 
»دو لکه ابر«

          آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کيفی

به اموراتمربوط بانک کشاورزی استان اردبیل در نظر داردکلیه مدیریت شعب 
خدماتعمومیساختمانمدیریتوشعباستانرابصورتحجمی)شاملنامهرسانی،آبدارچی،نظافتچی
،تلفنخانه،اپراتوری،ماشیننویسی،رانندگی،اموردفتری(ازطریقمناقصهعمومییکمرحلهایطبق

مشخصاتبرگشرایطشرکتدرمناقصهبهشرکتهایخدماتیدارایصالحیتواگذارنماید.
امام اردبیل،خیابان نشانی به اردبیل استان بانککشاورزی مدیریتشعب گزار: مناقصه ونشانی 1(نام

خمینی،نرسیدهبهمیدانشریعتی،ساختمانمدیریت
2(نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:یکفقرهضمانتنامهبانکی)غیرازبانککشاورزی(بهمبلغ
750/000/000ریال)هفتصدوپنجاهمیلیونریال(دارایحداقلسهماهاعتباربهنفعمدیریتشعببانک

کشاورزیاستاناردبیل
3(مهلتدریافتاسنادمناقصه:متقاضیانمیتوانندجهتدریافتاسنادمناقصهازاولوقتاداریروز
دوشنبهمورخ1397/06/05لغایتآخروقتاداریروزیکشنبهمورخ1397/06/11بهسامانهتدارکات

الکترونیکیبهنشانیwww.setadiran.irمراجعهنمایند.
4(محل،زمانومهلتتحویلپیشنهاد:متقاضیانمیتوانندجهتارائهپیشنهادازاولوقتاداریروز
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الکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irمراجعهوطبقمقرراتاقدامنمایند.
5(مناقصهگزاردرردیاقبولیکیاتمامیپیشنهاداتمختاراست.

6(هزینهآگهیمناقصهبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
شنبه روز ساعت10 در شده ارائه پیشنهادات پاکتها: بازگشایی جلسه برگزاری محل و 7(تاریخ
الذکردرحضوراعضایکمیسیون بانککشاورزیبهنشانیفوق درمدیریتشعب مورخ1397/06/24

معامالتمفتوحوقرائتخواهدشد.
8(متقاضیاندارایصالحیتمیتوانندباارائهمعرفینامهکتبیدرسربرگشرکتبههمراهکارتشناسایی
معتبربهنشانیاعالمیمراجعهونسبتبهتهیهوتکمیلوامضاءاسنادوشرایطمناقصهوعودتدرفرجه

قانونیاقدامنمایند.
9(حضورشرکتکنندگاندرجلسهفوقاختیاریومنوطبهارائهرسیدتحویلپاکتشرکتدرمناقصه

میباشند.
10(شرکتکنندگانمحترممیتواننداطالعازشرایطمناقصهبهسایتسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

)ستاد(بهآدرس:www.setadiran.irمراجعهنمایند.
11(الزماستکلیهشرکتکنندگانحتماًپاکتهای)الفوبوارزیابی(راتایکروزقبلازبازگشائیقیمت
هابهدبیرخانهمدیریتبانککشاورزیبهآدرساردبیلخامامخمینیمیدانشریعتیساختمانمدیریت

بانککشاورزیاستاناردبیلطبقهیسوماتاقپشتیبانیوخدماتبهصورتفیزیکیتحویلنمایند.
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مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل

 نوبت اول

شهرام ناظری استاد بنام آواز ایرانی تیتراژ پایانی 
انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« به نویسندگی 
و کارگردانی اشکان رهگذر و  آهنگسازی فرید 

الهامی را خواند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی استودیو 
اشعاری  خوانش  با  ناظری  شهرام  هورخش، 
الهامی  فرید  آهنگسازی  فردوسی،  شاهنامه  از 

و سرپرستی کریستف رضاعی تیتراژ پایانی انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« به 
نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر و  تهیه کنندگی احسان رسول اف را خواند.

علی رحیمی نوازنده دف و فرید الهامی نوازنده تنبور این قطعه هستند که با پیشنهاد 
کریستف رضاعی، آهنگساز این انیمیشن شکل گرفت.

انیمیشن برای نخستن بار در ایران در بخش سینمای ملی و بخش بین الملل  این 
پویانمایی )تنها نماینده ایران در بخش بین الملل پویانمایی( سی و یکمین جشنواره بین 

المللی فیلم های کودکان و نوجوانان رونمایی خواهد شد.
»آخرین داستان« با برداشتی آزاد از شاهنامه به روایت قصه ضحاک ماردوش، کاوه 
آهنگر و آفریدون می پردازد. پرویز پرستویی، لیال حاتمی، حامد بهداد، اشکان خطیبی، 
بیتا فرهی، اکبر زنجان پور، فرخ نعمتی، حسن پورشیرازی، باران کوثری، مجید مظفری، 
شقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، زهیر یاری، و بانیپال شومون از گویندگان نقش های 

این انیمیشن هستند.
بار در بخش غیررقابتی جشنواره  اولین  برای  داستان«  انیمیشن سینمایی »آخرین 
بین المللی فیلم انیمیشن انسی فرانسه 2018 به نمایش درآمد و این انیمیشن در 
دوازدهمین دوره جایزه سینمایی آسیا-پاسیفیک که در روز 29 نوامبر 2018 )8 آذر 97( 

در استرالیا برگزار خواهد شد هم حضور دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شفافیت را سرلوحه اقدامات انجام 
شده در این مجموعه طی سال گذشته اعالم و تصریح کرد: هر مقدار 

حاکمیت در اتاق شیشه ای زندگی کند، در امنیت بیشتری قرار دارد.
به گزارش پیام زمان ، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شامگاه شنبه )3 شهریور ماه( به مناسبت هفته دولت با حضور 
در برنامه تلویزیونی »نگاه یک« به تشریح اقدامات و فعالیت های این 

وزارتخانه در یک سال گذشته پرداخت.
وی ابتدا درباره رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر که هفته دولت 
برای گرامیداشت یاد آنها در تقویم گنجانده شد، ویژگی نخست این 
دو شخصیت را صداقت با مردم و ارتباط روان و راحت با آنها ذکر 
کرد و گفت: ویژگی دیگر آنها، غلبه ی وجه فرهنگی شان بر وجه 
سیاسی بود؛ درواقع این دو چهره هم به معنای مصطلح، فرهنگی و 

آموزش و پرورشی بودند و هم نگاهشان فرهنگی بود.
صالحی ساده زیستی را دیگر خصیصه شهیدان رجایی و باهنر ذکر کرد 
و افزود: درواقع مردم در ارتباط با این دولتمردان، احساس می کردند 
که از جنس خودشان هستند؛ مسئله ای که به نظر می آِید ما در این 
روزگار از آن فاصله گرفته ایم و مردم احساس می کنند مسئوالن دهه 
سوم و چهارم انقالب با مسئوالن دهه اول، در این ویژگی ها فاصله 
دارند.این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه نمی خواهم 
بگویم مسئوالن پاکدست کم هستند، افزود: این مدل گیری جامعه 
در مورد فاصله گرفتن مسئوالن از مردم تا حدودی درست است 

اما اینکه این تصور هم ایجاد شود که فاصله دولتمردان فعلی با مردم 
نسبت به شهیدانی مانند رجایی و باهنر خیلی زیاد است، ممکن است 

ما را به افراط بکشاند.
وی در ادامه درباره اقدامات و برنامه های وزارت ارشاد در یک سال 
گذشته، با تأکید بر محوریت اصل شفافیت در اجرای این برنامه ها 
گفت: ما هم در حوزه دبیرخانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
مانند جشنواره ها،  ارشاد و در حیطه هایی  و هم در خود وزارت 
نمایشگاه ها و مجوزها، به صورت جدی وارد فضای شفاف سازی 
شده ایم.صالحی تصریح کرد: هر مقدار حاکمیت در اتاق شیشه ای 
زندگی کند، در امنیت بیشتری قرار دارد. ایمنی اتاق های شیشه ای 
برای یک حکومت بسیار بهتر از دیوارهای بتونی است چون معلوم 
نیست که آن طرف دیوارهای بتونی که دور از چشم مردم است، آیا 

مردم حاکمیت را از جنس خودشان می دانند؟
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه در حوزه توزیع جغرافیایی 
امکانات فرهنگی در کشور گرفتار نوعی بی عدالتی هستیم، به اقداماتی 
که در این زمینه انجام گرفته است، اشاره کرد و گفت: ما رویکرد 
بهبود محیط کسب و کار فرهنگی را در این یک سال مد نظر قرار 
داده ایم؛ بخش قابل توجهی از استعداد تاریخی و همچنین بالفعل ما 
در کشور، در حوزه فرهنگ و هنر است و ما می توانیم به عنوان یکی 

از حوزه های جدی کسب و کار در کشور، به آن فکر کنیم.
وی اضافه کرد: مسئله دیپلماسی فرهنگی و هنری از دیگر حوزه هایی 

است که ما به آن امید بسته ایم و می توانیم با فرهنگ و هنر از برخی 
از بن بست هایی که در آن گرفتار شده ایم، خارج شویم. در این زمینه 

اقداماتی صورت گرفته و کماکان در حال انجام است.
صالحی در رابطه با علت گرانی کاغذ و تأثیرات آن در حوزه نشر 
کتاب و مطبوعات گفت: تا دهه 70 وزارت ارشاد متولی بحث کاغذ 
اما از دهه 80 که  بود و به مصرف کنندگان حواله ی کاغذ می داد 
موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح شد، وزارت ارشاد دیگر نقشی در 

حوزه سیاستگذاری در موضوع کاغذ نداشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به نیاز سالیانه کشور به 400 
هزار تن کاغذ، به اتفاقات ماه های آخر سال 96 و نوسانات ارزی 
پرداخت و گفت: کاری که ما در حوزه کاغذ انجام دادیم درواقع 
در حدی بود که ذی نفعان ما از آن بهره مند شوند. در اولین اقدام 
کاغذ در لیست کاالهای اساسی که ارز مبادله ای )ابتدا 3800 تومان 
و بعداً 4200 تومان( به آن تعلق می گیرد.وی ادامه داد: اما مسیری 
که در حوزه تأمین کاغذ دنبال می شود از طریق ثبت سفارشی است 
که در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد و موضوع 
تخصیص ارز که توسط بانک مرکزی دنبال می شود. با این وجود ستاد 
و کارگروه کاغذ برای تعیین و نظارت بر قیمت کاغذ تشکیل شد و 

وزارت ارشاد در آن نمایندگی دارد.
صالحی گرانی کاغذ را در افزایش مستقیم قیمت کتاب و روزنامه ها 
دخیل دانست و با اشاره به اینکه باید به ناشران و اهالی مطبوعات که 
گرفتار نوعی التهاب از این جهت شده اند، حق داد، گفت: اما همه 
بحث های حوزه نشر و مطبوعات، به مسئله کاغذ برنمی گردد؛ ما در 
این حوزه ها با اختالالت جدی روبرو هستیم که می بایست به تدریج 
درباره وضعیت سرانه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  درمان شود.وزیر 
مطالعه در کشور، ضمن تأکید بر اینکه برخی آمارها گاه اغراق آمیز 
است، اظهار کرد: آماری که می شود به آن اتکای بیشتری کرد، حدود 
13 دقیقه سرانه کتابخوانی هر ایرانی است که البته این رقم به جز 
روزنامه ها و مجالت و همچنین مطالعه در فضای مجازی است. سرانه 
مطالعه مجالت، روزنامه ها و فضای مجازی هم برای هر ایرانی حدود 
20 دقیقه است.صالحی این آمار را در عین حال زیبنده ی کشوری مثل 
ایران با فرهنگ و تمدنی کهن ندانست و گفت: یکی از دالیل پایین 
بودن سرانه مطالعه این است که ما خیلی سریع از فرهنگ شفاهی 
وارد فرهنگ تصویری شدیم درحالی که در کشورهای دیگر، زمان 
مناسبی برای تجربه کردن فرهنگ شفاهی سپری شد. برای ما دوره 
فرهنگ مکتوب، دوره ای طوالنی نبود و لذا مطالعه به معنای مصطلح 

آن، کمتر نهادینه شد.

وزیر ارشاد:

سرانه کتابخوانی 13 دقیقه است

 ناظری برای انیمیشن حماسی
 »آخرین داستان« خواند

سالن های اداره کل هنرهای نمایشی که از روزهای پایانی 
مرداد ماه با پایان بخشیدن به اجرای عمومی نمایش های 
خود به استقبال برگزاری هفدهمین دوره جشنواره نمایش 
های عروسکی تهران مبارک رفتند ، آمار تماشاگران هر یک 

از نمایش هایی که روی صحنه داشتند را اعالم کردند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای 
نمایشی ، نمایش خسیس به کارگردانی مریم کاظمی که 31 
نوبت اجرا در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر داشته با 8796 
تماشاگر در روز 26 مرداد به کار خود پایان داد. برای این 
نمایش در مجموع 1790 بلیط تمام بها ، 1942 بلیط نیم بها 
، 2524 بلیط تخفیف دار و 2540 بلیط میهمان ارائه شده که 
در گیشه 1 میلیارد و 962 میلیون و 850 هزار ریال برایش 

ثبت شده است.
نمایش ریچارد سوم اجرا نمی شود به کارگردانی روح اله 
جعفری نیز 23 اجرای خود را در سالن چهارسو پشت سر 
گذاشته و در این زمان 1834 تماشاگر داشته است. برای این 
نمایش 721 بلیط تمام بها ، 302 بلیط نیم بها ، 305 بلیط 
تخفیف دار و 506 بلیط میهمان ارائه شده و در گیشه مبلغ 

334 میلیون و 800 هزار ریال برایش ثبت شده است.
در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر نمایش سس توت 
فرنگی برای 22 اجرایی که داشته میزبان 905 تماشاگر بوده 
است. این نمایش 232 بلیط تمام بها ، 188 بلیط نیم بها ، 98 
بلیط تخفیف دار و 387 بلیط میهمان را به تماشاگرانش ارائه 

داده و گیشه آن 121 میلیون و 320هزار ریال ثبت شده است.
به کارگردانی  نمایش گزارش وضع هوا  در همین سالن 
عاطفه تهرانی نیز طی 23 اجرایی که تا قبل از جشنواره 
عروسکی داشته میزبان 959 تماشاگر بوده است. 364 بلیط 
تمام بها ، 158 بلیط نیم بها ، 54 بلیط تخفیف دار و 383 بلیط 
میهمان برایش صادر شسده که مبلغ گیشه را به 145 میلیون 

و 860 هزار ریال رسانده است.
سالن سایه مجموعه تئاتر شهر نیز شاهد اجرای خداحافظ 

باغ آلبالوی من به کارگردانی سارا مخاوات بود که طی 27 
اجرا 735 تماشاگر داشت. برای این نمایش 179 بلیط تمام 
بها ، 40 بلیط نیم بها ، 101 بلیط تخفیف دار و 415 بلیط 
میهمان ارائه شده است و در گیشه مبلغ 83 میلیون و 490 

هزار ریال برایش ثبت شده است.
تماشاخانه  نمایشی  هنرهای  کل  اداره  تماشاخانه  دیگر 
سنگلج است که اجرای دو نمایش را از 28 خرداد تا 29 
مرداد میزبانی کرد. نمایش افرا به کارگردانی سهیل ساعی 
در این تماشاخانه 28 نوبت روی صحنه رفته و در مجموع 
میزبان 2329 تماشاگر بوده است. برای آن 569 بلیط تمام 
بها ، 871 بلیط نیم بها ، 213 بلیط تخفیف دار و 676 بلیط 
میهمان ارائه شده که گیشه آن 293 میلیون و 600 هزار ریال 

ثبت شده است.
نمایش آقا دلبر به کارگردانی موسویان نیز با 27 اجرا در 
تماشاخانه سنگلج 3195 تماشاگر داشته که شامل 327 بلیط 
تمام بها ، 664 بلیط نیم بها ، 449 بلیط تخفیف دار و 1755 
بلیط میهمان بوده است. گیشه این نمایش نیز 234 میلیون و 

382 هزار و 500 ریال ثبت شده است.
هفتم  تا  اول  از  نمایشی  هنرهای  کل  اداره  های  سالن 
شهریور ماه به اجرای نمایش های هفدهمین جشنواره بین 
المللی نمایش عروسکی تهران مبارک اختصاص دارند و 
اجراهای عمومی خود را از هفته دوم این ماه آغاز خواهند 

کرد.

آمار متاشاگران منایش هایی که به کار خود اپیان دادند


