
 سیامك قاسمى 

به گزارش زمان، رییس جمهوری امروز در عسلویه به طور رسمی آغاز بهره برداری از سه طرح جدید پتروشیمی را کلید می زند تا گام تازه ای برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در زمینه کاهش خام فروشی و افزایش تولید 
محصوالت دارای ارزش افزوده بیشتر، برداشته شود.قرار است در سفر رییس جمهوری به عسلویه سه طرح جدید پتروشیمی شامل فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس، متانول مرجان و فاز یک توسعه پتروشیمی دماوند به طور رسمی راه 

اندازی شود. افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و مصرف انواع خوراک، جلو خام فروشی در صنعت نفت را گرفته و می تواند برای کشور درآمدزایی بیشتری داشته باشد.
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پرداخت وام ضروری 
 بازنشستگان
 از اول مهرماه

»کارآفرینی« بزودی 
قدرت نخست اقتصاد 

ایران می شود
751

رئیس قوه قضاییه عنوان کرد:

مشکل اقتصادی را باید با تدبیر 
اقتصادی حل کرد

واکنش وزیر صنعت به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو؛     

       ! نیست  و  ر وبه  ر مشکلی  با  وسازی  خودر
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سرمقاله
شهروند- خبرنگار جای خود؛ رسانه  جای خود

گوشِی هوشمند، کسی را 
خبرنگار نمی کند!

نگاه روز
چرا بی اعتمادیم؟!

تعطیلی بازار آتی سکه یا پاک 
کردن آینده

زمانی که عبارِت »شهروند- 
سال های  در  خبرنگار« 
روزنامه  دِل  از  اخیر 
اجتماعی و محلی  نگاری 
چنان  دورنما  سربرآورد، 
ایده آل بود که تنها هدفی که 

می توانست برای آن متصور باشد، ایجادِ حساسیت 
و توجهِ بیشترِ شهروندان به مسائِل اجتماعِی محیِط 
در  محلی  رسانه های  هرچند  بود.  پیرامونشان 
دهه های اخیر با همین هدف، یعنی ترغیِب مردم 
به حساسیت نسبت به امورِ شهرهای خود، شکل 
گرفته اند و به همین دلیل ظهورِ شهروند-خبرنگار 
در این رسانه ها بیش تر موردِ توجه و استقبال قرار 
گرفته است. اما دلیِل رغبِت مردم به یدک کشیدن 
لقِب شهروند-خبرنگار در جوامِع محلی چیست؟

7

2 نسترن کیوان پور

3فرناز داودی

گامی تازه در کاهش خام فروشی و تحقق اقتصاد مقاومتی؛

امروز؛ افتتاح 3طرح پتروشیمی با حضور روحانی

تأمین داروهای 
بیماران خـاص 
تحریم تیغ  زیر 

برادر ارجمند جناب آقای آرش فوالدیان

انتصاب جنابعالى به ریاست روابط عمومى شهرداری گرگان ,که 
نمایم. خدمت  از شایستگى شماست را تبریك عرض مى  نشان 
صادقانه و تالش مخلصانه در عرصه های  فرهنگى کشور توفیقى 
است که خداوند به شایستگان عنایت مى نماید.  برای شما در 
بهروزی  و  سالمتى  توفیق،  منان  خداوند  از  جدید  مسئولیت 

مسئلت مى نمایم.
علی اصغر سلیمانی 

سرپرست روزنامه پیام زمان در استان گلستان

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
معاون  برت-  آلیستر  سفر  ایران،  خارجه   امور 
وزیر خارجه انگلیس را در راستای گفت وگوهای 
سیاسی بین دو کشور خواند و افزود: طیف بسیار 
مسائل  در حوزه  دوجانبه  مسائل  از  گسترده ای 
اقتصادی، کنسولی و سیاسی فی مابین برجام، 
گفت وگو  مورد  را  بین المللی  و  منطقه  تحوالت 

قرار دادیم.
به گزارش خبرنگار زمان، رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه دیروز در 
نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه درخصوص 
خرازی-  مالقاِت  اینکه  بر  مبنی  زمان،  سوال 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با معاون 
وزیر امور خارجه انگلیس در چه راستایی انجام 
خارجه  امور  وزیر  معاون  سفر  کرد:  بیان  شد، 
انگلستان به تهران یک سفر متعارفی است که 
تحت عنوان مذاکره سیاسی بین ایران و انگلیس 
انجام می شود - که مشابه این گفت   وگوها را با 
کشورهای اروپایی و آسیایی داشتیم و خواهیم 
داشت - نوبت طرف انگلیسی بود که به تهران 

سفر کند، بار پیش مقام ایرانی در لندن بود.
قاسمی اضافه کرد: ما طبق معمول درخصوص 
مسائل  و  کنسولی  اقتصادی،  مختلف  مسائل 
و  منطقه  تحوالت  و  برجام  مابین  فی  سیاسی 

بین  المللی صحبت کردیم.
این که  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حفظ  برای  را  خود  سیاسی  اراده  اروپایی ها 
برجام به صورت روشن مشخص کرده اند به روند 
مورد مسائل  در  اروپا  اتحادیه  و  ایران  مذاکرات 
مربوط به برجام و حفظ منافع ایران از این توافق 
اشاره کرد و گفت: این مذاکرات در مراحل فنی 
و تکنیکی خود به سر می برد. البته این مذاکرات 
اروپا  که  داریم  تاکید  ما  و  شده  طوالنی  کمی 
را  باقی مانده  موضوعات  سریع تر  هرچه  بتواند 
روشن و مشخص کند. به اروپایی ها هشدارهای 
الزم را در این زمینه داده ایم و امیدواریم هرچه 
سریع تر بتوانند تضمین های عملی و کافی را به 

ایران بدهند.
نشست  ابتدای  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 

درخصوص نشست سران ایران، روسیه و ترکیه 
درباره سوریه که قرار است ۱۶شهریور در تهران 
برگزار شود، با خوشبین بودن به موفقیِت نشست 
تهران، بیان کرد: این چندمین نشست سران سه 
کشور است که در ادامه نشست وزرای خارجه و 
نشست های کارشناسی که در گذشته در آستانه 

برگزار شده.
اینکه در یک نشست به طور  افزود: توقع   وی 
کامل و حداکثری همه موضوعات حل و فصل 
شود آن هم موضوع غامض، پیچیده و دیرپای 
سوریه، بعید است؛ ولی همانطور که روند آستانه 
در دوران گذشته نشان داده، روند موفق و تنها 
روند موجود است و قطعا نشست سران در تهران 
می تواند در ادامه مسیر قبلی به برداشتن گام های 
بیشتر مساعدت کند که هدف غایی آن مبارزه 
بازگشت آرامش و صلح در سوریه  با تروریسم، 

بوده است.
قاسمی گفت: خوشبین هستم این اجالس موفق 
و کارآمد برای منطقه، مردم سوریه و مبارزه با 

تروریسم باشد که ان شاءا... چنین خواهد شد.
و  قطعی  تاریخ  اینکه  بیان  با  ادامه  در  قاسمی 
مکان مذاکرات تنظیم نشده است، درباره نشست 
بود  گفته شده  که  و ۴+۱  ایران  خارجه  وزرای 
زمان  و  و محل  برگزار شود  اروپا  در  است  قرار 
دقیق و اینکه آیا این نشست کنسل شده و به 

نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
موکول شده گفت: چیزی کنسل نشده و چیزی 
قطعی  طور  به  قراری  هنوز  و  نشده  قطعی  هم 
در این زمینه گذاشته نشده است.وی بیان کرد: 
مذاکره  به  نیاز  مرحله ای  در  می  کنم  احساس 
مجدد داریم؛ حاال تحت چه عنوانی، کجا و چه 
تاریخی نمی توانم درحال حاضر مطرح کنم، باید 

جلوتر برویم و روشن تر شود.
قاسمی ادامه داد: تنظیم اجالس های چندجانبه 
که تعدادی از مقامات عالی یک کشور می خواهند 
شرکت کنند کاری دشوار و زمانبر است و اینکه 
پنج وزیر خارجه و شش مقام در جای مشخصی 
جمع شوند نیاز به تنظیم دارد و در زمان الزم 

بعد از تنظیم زمان، اطالع رسانی خواهد شد.
»مذاکره با اروپا درخصوص برجام و همکاری های 
اقتصادی« یکی از محورهای صحبت قاسمی بود 
که وی با اذعان بر این مطلب که به جز برجام و 
همکاری های اقتصادی راجع به موضوع دیگری با 
اروپا مذاکره نکردیم، گفت: موضوعاتی که از این 
دست توسط برخی از کشورهای اروپایی گهگاهی 
مطرح می شود، جدید نیست و این موضوعات در 
اروپایی مطرح  برخی کشورهای  توسط  گذشته 
شده و پاسخ های الزم را دریافت کردند و وزیر 

خارجه فرانسه هم پاسخ الزم را دریافت کرد
ادامه در صفحه 2

گفت وگوهای سیاسی، محور 
صحبت های برت در تهران

قاسمی: به اروپا 
هشدار داده ایم

ستاری:

»کارآفرینی« بزودی 
قدرت نخست 

اقتصاد ایران می شود
بیان  با  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
توسعه  و محور  زیرساخت  فناور  اینکه شهرهای 
اقتصاد دانش بنیان قرار می گیرند، تاکید کرد: به 
نخست  قدرت  »کارآفرینی«  جدید  بحث  زودی 

اقتصاد ایران خواهد بود. 
ستاری  سورنا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانی  کنفرانس  سی وپنجمین  در  دیروز 
از  بیش  کرد:  اظهار  وفناوری  علم  پارک های 
بر  نفت  بر  مبتنی  اقتصاد  که  است  سال   ۱00
ایران حاکم است، اما طی چهار سال گذشته بر 
روی بحث جدیدی با عنوان اقتصاد دانش بنیان 
سرمایه گذاری شده است و به زودی بحث جدید 
خواهد  ایران  اقتصاد  نخست  قدرت  کارآفرینی 
بود. وی با بیان اینکه ۴.5 میلیون دانشجو و ۴9 
افزود:  داریم،  کشور  در  اینترنتی  کاربر  میلیون 
نیروی  ما  و  است  زیاد  تلفن همراه  نفوذ  ضریب 
انسانی خوبی داریم و می دانیم اکوسیستم باعث 

فکر  همیشه  نفتی  اقتصاد  در  می شود،  نوآوری 
باید  اما  است،  پیشرفت  باعث  پول  که  می کنیم 
ایران شود که نه تنها بخشی  اکوسیستمی وارد 
از آن بلکه تمام اکوسیستم، پارک علم و فناوری 
استارتاپ  بزرگترین  اینکه  بیان  با  باشد.وی 
تعداد  در  کرد:  اضافه  داریم،  را  خاورمیانه 
داریم  را  دنیا  چهارم  رتبه  نانوتکنولوژی  مقاالت 
و سال گذشته حدود 300 میلیون دالر فروش 
است.وی  بوده  کشور  نانوتکنولوژی  شرکت های 
این  قطعا  ایران  آینده  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با 
شرکت ها هستند، اضافه کرد: نباید فراموش کرد 
این  است.  تغییر  حال  در  آموزشی  سیستم  که 
در  داریم،  مستقلی  آموزشی  مقاطع  بگوییم  که 
آینده این مفاهیم از بین می رود. در حال حاضر 

اشاره  با  است.ستاری  نظر  مد  مرگ  تا  آموزش 
شهر،  کل  گفت:  هوشمند،  و  نوآور  شهرهای  به 
یک پارک علم و فناوری است که هر روز برای 
زندگی بهتر آموزش می دهد و این آموزش زمانی 
اتفاق می افتد که دیدمان را گسترش دهیم.وی با 
بیان اینکه بستر شهرهای ما پارک علم و فناوری 
است، اضافه کرد: شهرها را به عنوان زیرساخت 
و  می دهیم  قرار  محور  اقتصاد  و  آموزش  توسعه 
چهره  امیدوارم  البته  کنیم،  عمل  موقع  به  باید 
عوض  را  اصفهان  مثل  بزرگ  شهرهای  اقتصاد 
و  دوم  رتبه  انسانی  نیروی  حوزه  در  ما  کنیم. 
سوم دنیا را داریم و به این دلیل است که محیط 
کسب وکار و اقبال عمومی سرمایه گذاری بر روی 

نیروی انسانی است.

رژیم  همکاری  به  زبان  عبری  روزنامه  یک   
کشی  نسل  برای  میانمار  با  صهیونیستی 
مسلمانان در این کشور با استفاده از سالح های 

صهیونیستی اذعان کرد.
عبری  روزنامه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هاآرتص در گزارشی اذعان کرد: با وجود اتهامات 
نسل  بر  مبنی  میانمار  علیه  ملل  سازمان  اخیر 

اسرائیل  اما  روهینگیا،  مسلمان  اقلیت  کشی 
همچنان با آن همکاری نظامی دارد و از تبعات 
روزنامه  کند.این  می  خالی  شانه  همکاری  این 
اسرائیلی  های  سالح  از  داد:  گزارش  ادامه  در 
ایالت  در  دینی  و  نژادی  پاکسازی  عملیات  در 
استفاده می شود. میانمار  واقع در غرب  آراکان 

های  گزارش  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 

ارتش  جنایات  خصوص  در  ملل  سازمان  اخیر 
میانمار مانع همکاری اسرائیل و فروش سالح به 
این افراد نشده است. در سپتامبر 20۱5 فرمانده 
اشغالی( سفر  )اراضی  اسرائیل  به  میانمار  ارتش 
پرده  دالر سالح  میلیون  دهها  از خرید  و  کرده 
برداشت.همچنین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 

اخیرا به میانمار سفر کرده است.

اذعان هاآرتص به مشارکت اسرائیل
 در کشتار مسلمانان میانمار

گفت وگوهای سیاسى، محور صحبت های برت در تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

به اروپا هشدار داده ایم 

امور  وزارت  رسانه ای  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس 
خارجه  وزیر  معاون  برت-  آلیستر  سفر  ایران،  خارجه  
انگلیس را در راستای گفت وگوهای سیاسی بین دو کشور 
خواند و افزود: طیف بسیار گسترده ای از مسائل دوجانبه 
در حوزه مسائل اقتصادی، کنسولی و سیاسی فی مابین 
برجام، تحوالت منطقه و بین المللی را مورد گفت وگو قرار 

دادیم.
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شهروند- خبرنگار جای خود؛ رسانه  جای خود
گوشِی هوشمند، کسی را خبرنگار نمی کند!

زمانی که عبارِت »شهروند- خبرنگار« در سال های 
اخیــر از دِل روزنامــه نگاری اجتماعــی و محلی 
سربرآورد، دورنما چنان ایده آل بود که تنها هدفی 
که می توانست برای آن متصور باشد، ایجاِد حساسیت 
و توجِه بیشتِر شهروندان به مسائِل اجتماعِی محیِط 
پیرامونشــان بــود. هرچند رســانه های محلی در 
دهه هــای اخیر با همین هدف، یعنی ترغیِب مردم 

به حساسیت نسبت به امورِ شهرهای خود، شکل گرفته اند و به همین 
دلیل ظهورِ شــهروند-خبرنگار در این رســانه ها بیش تر مورِد توجه و 
استقبال قرار گرفته است. اما دلیِل رغبِت مردم به یدک کشیدن لقِب 
شــهروند-خبرنگار در جوامِع محلی چیست؟ شاید یکی از دالیِل بروِز 
گسترده شهروند-خبرنگاری در جوامِع کوچک تر، جذابیِت مسائِل ُخرد 
مربوط به همان مقیاِس کوچک باشــد تا جایی که طبِق گفته  یکی از 
صاحباِن رســانه های محلی در امریکا، یک نزاِع محلِی کوچک و پیِش 
پاافتاده برای اهالی بسیار مهم تر از جنگی در اروپا خواهد بود. حال چه 
شد که شهروند-خبرنگار تا این اندازه در دنیا به ویژه در فضای مجازی 
رواج یافت؟گسترِش شــبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، مدت ها 
بود که گوشــِی تلفن همراه را به جایگزینی برای دوربین های عکاسی 
بدل کرده بود؛ هرکس می توانســت به راحتــی در فضایی که مختِص 
اشــتراک گذارِی عکس است، با گوشِی خود تصاویری از شهر و زندگی 
ثبت کند و در معرِض دیِد عموم بگذارد.  دیگر نیازی نبود برای خریِد 
دوربین های دیجیتال یا حتی دوربین های حرفه  اِی عکس برداری، هزینه 
باالیی صرف کنید؛ به راحتی می توانستید تصویِر ثبت شده در دوربیِن 
گوشِی خود را با چند فیلتِر عکاســی، ویرایش کنید. اما این تنها آغاِز 
راه بود. آیا گوشی های هوشمند، تنها برای ثبت تصاویر از دوربین های 
حرفه اِی عکاسی پیشی گرفته بودند؟ اما آیا شهروند-خبرنگاران و تعداِد 
روزافزوِن آن ها تهدیدی برای روزنامه نگاران و خبرنگاراِن محلی است یا 
بازوی کمکی به آنان؟ ظهورِ شهروند-خبرنگاران شاید در جهِت تسریِع 
اطالع رسانی کمکی شایان به سوژه یاباِن رسانه ها کند اما این ُشبهات را 
در ذهِن مردم ایجاد کرده است که خبرنگاری و روزنامه نگاری، حرفه ای 
آسان و بی دردسر است که تنها با یک گوشِی همراهِ ه وشمند می توان 
از پِس آن برآمد. آیا در واقع چنین است؟بدیهی ست شهروند-خبرنگار 
یک گام فراتر از »جا پای عکاســان گذاشــتن« پیش رفته و به جایی 
رســیده اســت که دیگر می توان با یک فیلم بردارِی کوتــاه از اتفاقاِت 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و هنرِی پیرامون، به حیطه  انحصاری وظایِف 
خبرنگاران برای تهیه گزارش وارد شــد و لغِت شهروند هم نشان از این 
دارد که نیازی نیست در این عرصه حرفه ای باشید. اما آیا صرِف شهرونِد 
دغدغه مند بودن برای ورود به ُزمره خبرنگاران و روزنامه نگاراِن حرفه ای 
کافی است؟!متاسفانه در کشورِ ما این عبارت، نه تنها جای حقیقِی خود 
را در عرصه اطالع رســانی به درستی باز نکرده بلکه گاهی نیز وسیله ای 
برای سوءاستفاده برخی شبکه های ماهواره ای یا دستاویزی برای کسِب 
درآمد و جذِب مخاطب در برخی شــبکه های اجتماعی شده است. اما 
چرا شهروند-خبرنگار در کشورِ ما به هدِف اصلی و غایِی آن نزدیک نشده 
است و اغلب آن را با مزاحمت در فجایع و حوادث اشتباه می گیرند. یک 
نمونه  کوچک از هدِف »شــهروند-خبرنگار« بودن را می توان در حادثه 
مربوط به شهِر »رونوک« در ایالِت ویرجینیا جست و جو کرد.  توفان و 
برفی سنگین در سال 20۱۴ شهر را با مشکل مواجه کرد و یک شبه، این 
شهر با مشکالت فراوان مواجه شد. مسئوِل هماهنگِی ارتباطاِت پروژه ای 
با عنوان تعامِل شهروندان و مســئوالن، در صفحه ی فیس بوِک شهر، 
کانالی برای ارتباِط شــهروندان و پرسش در خصوِص چگونگِی تعمیر 
و بازسازِی بخش های آسیب دیده  شهر ایجاد کرد. او به هیچ  وجه گمان 
نمی  کرد بازتاِب این کارش پس از سال ها تالش، چنین گسترده باشد؛ 
بیــش از ۴00 هزار بار از این صفحه و مطالــِب مربوط به برف و بوراِن 
شهر توسِط ســاکنان بازدید شد. تیِم مربوط به پروژه رسانه  اجتماعی 
دریافت که این اتفاق، مطلبی مهم را بیان می کند و آن قدرِت مردم در 
اطالع رسانی پیراموِن مسائِل شهری با سرعت و گستردگِی باال و ایجاد 
تصویری از حوادِث وضِع موجود به منظورِ رفِع مشکل و ارتقای وضعیِت 
شــهر است. صفحه ای با تنها 22000 عضو از ساِل 2008 تا 20۱۴، به 
تعداِد ۱00 هزار دنبال کننده طی یک سال ارتقا یافت و پاسخ را باید در 
برف و بورانی جست و جو کرد که شهروندان را به بهبوِد وضعیِت شهر، 
عالقه مند و حساس کرد؛ شهروندانی که اهمیتی به صفحه ی رسانه ای 
شهرشان و اتفاقاتی که در آن می گذرد نمی دادند، باالخره راهِ مشارکت 
در امورِ شــهر و ارساِل گزارش های شهروندی را پیش گرفتند، حتا اگر 
تنها با ارساِل یک عکس از مشکالت و معضالِت شهر باشد.اما چرا این 
پروژه در این شــهر موفق بود و در ایران و حوادِث سال های اخیر ماننِد 
پالسکو نه؟ کسی از وضعیِت شهِر »رونوک« و اختالل در خدمت رسانی 
به مردم با بارش برف و باران سنگین اطالع نداشت و این کار سبب شده 
بود که مسئوالن از وضعیِت موجود اطالع حاصل کنند تا برای مدیریِت 
بحران به برنامه ریزی بپردازند، اما در فاجعه ای ماننِد پالسکو، زمانی که 
خبرگزاری  ها و نشــریات با حضورِ دائمی به انتشارِ اخبار و اطالع رسانی 
می پرداختنــد، نیازی به حضورِ مردم در محــل و فیلم برداری و ایجاِد 
مزاحمت برای تیم های امدادرسان نبود. کاش هر پدیده ای که پای خود 
را به زندگِی مردم کشــورمان باز می کند، همراه با خود دانش و بینش 
نیز به همراه بیاورد. کاش یاد بگیریم که شهروند-خبرنگار کسی نیست 
که وظیفه  ذاتی و انسانی خود را فراموش کند و به جای کمک در زماِن 
حادثه، تنها دوربین به دست، به این فکر کند که اولین نفری باشد که 
تصاویر و فیلم هایی را در شــبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد! 
کاش متوجِه این موضوع باشیم که صرِف داشتِن گوشی های هوشمند، 
کسی را خبرنگار و روزنامه نگار نخواهد کرد. همان طور که خوددرمانی 

برای پیشگیری از بیماری ما را به پزشک و متخصص تبدیل نمی کند!
Nastaran.keyvanpour@gmail.com

اتصال هفت هزار روستا به سامانه سالمت الکترونیک  

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: بیش از هفت هزار خانه سالمت 
در روستاهای کشــور با همکاری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی به سامانه یکپارچه سالمت الکترونیک متصل شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدجواد آذری جهرمی افزود: با اتصال 
این تعداد از روستاهای کشور به سیستم یکپارجه سالمت، کار پایش 
سالمتی روستاییان سریع تر و موثرتر از گذشته انجام خواهد شد و دیگر 
نیازی به مراجعه های مکرر آنها به مراکز درمانی نیست.وی ادامه داد: 
اکنون روستاییان می توانند بیشتر نیاز های سالمت خود را به صورت 
برخط )آنالین( دریافت کنند ضمن آنکه خانه های ســالمت نیز می 

توانند به صورت الکترونیک پایش سالمت روستاییان را انجام دهند.
عضو هیــات دولت دوازدهم با یادآوری ســفری اخیر خود به منطقه 
زلزله زده کوهبنان در استان کرمان و مالقات با یکی از روستاییان که 
خواستار توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق روستایی بود، 
گفت: امروز توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات در روستاها از اهمیت 
باالیی برخودار است که می تواند به بهبود شرایط زندگی در روستاها 

کمک کند.

تاکید ظریف برآغاز روند بازسازی 
سوریه توسط همه گروه ها 

 وزیر امور خارجه گفت: تمامیت ارضی سوریه باید 
حفظ شود و همه گروه ها هم باید به عنوان یک 
مجموعه در سوریه روند بازسازی را شروع کنند و 

آوارگان به خانواده های خود بازگردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشــورمان که به سوریه سفر 
کــرده، در بــدو ورود خود به دمشــق در جمع 
پیروزی های  بحــث   اظهارداشــت:  خبرنگاران 
مقاومت بر تالش های استکبار و نیروهای افراطی 
برای ایجاد مشقت برای مردم سوریه و شکست 
حرکت های استکباری بحث امروز دنیا است.وی 
گفت: تمامیت ارضی ســوریه باید حفظ شود و 
همه گروه ها هم باید به عنوان یک مجموعه در 
سوریه روند بازسازی را شروع کنند و آوارگان به 
خانواده های خود بازگردند و تروریست های باقی 
مانده در مناطقی چون ادلب پاک شوند و منطقه 
در اختیار مردم سوریه قرار گیرد. وی ادامه داد: در 
آستانه اجالس سران ایران، روسیه و ترکیه الزم 
است در این زمینه ها با دوستان سوری صحبت 
کنیم و سیاست های دســتیابی به یک راه حل 
نهایی در ســوریه از مسیر سیاسی که در آستانه 

مورد توجه قرار خواهیم داد را بررسی کنیم.

مقابله سپاه و ارتش در کنار هم 
می توانند با هر تهدیدی 

 فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی هوایی 
ارتــش و نیــروی هوافضای ســپاه در کنار هم 
می توانند با هر نوع تهدیدی مقابله کنند و به هیچ 
دشمنی اجازه هیچ گونه جسارتی به کشورمان را 

نخواهند داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار امیرعلی 
حاجــی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با 
حضور در ســتاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش، 
با امیر ســرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده 
جدید این نیرو دیدار کرد.فرمانده نیروی هوایی 
ارتش در این دیدار گفت: بحث هم افزایی مورد 
تاکید فرماندهی معظم کل قوا و جزو سیاســت 
های فرمانده کل ارتش است.وی با بیان این که 
بحث هوانوردی نیاز به دانش بسیار پیچیده ای 
دارد، خاطرنشان کرد: در این راستا الزم است از 
همه ظرفیت های موجود در کشور اعم از لشکری 
و کشوری استفاده کنیم. نیروی هوافضای سپاه 
به لطف خدا در بحث هوانوردی از دانش بســیار 
باالیی برخوردار است و موفقیت های بسیار خوبی 
را بدست آورده است.فرمانده نیروی هوایی ارتش 
افزود: ان شاء اهلل طی همفکری با فرمانده هوافضا 
ســپاه در راســتای ارتقاء توان رزمی، از ظرفیت 
هــای موجود در دو نیرو بهــره برداری خواهیم 
کرد.سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در این دیدار 
ضمن تبریک انتصاب امیر نصیرزاده به ســمت 
فرماندهی نیــروی هوایی ارتش گفت: مجموعه 
هوافضای سپاه و نیروی هوایی ارتش از گذشته 
ارتباطات تخصصی و تنگاتنگی باهم داشــتند و 
باید این روابط ادامه دار باشــد.وی افزود: این دو 
نیرو به یکدیگر کمک های زیــادی کرده اند و 
ما امروز در این راســتا آمادگی خود را اعالم می 
کنیم و می توانیم مکمل یکدیگر باشیم.فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه با اشاره به تدبیر مقام معظم 
رهبری که ایجاد هم افزایی میان نیروهای مسلح 
است تصریح کرد: باید همکاری ها را بیش از پیش 
گسترش دهیم و امیدواریم هم افزایی میان این 

دو نیرو روند رو به گسترشی داشته باشد.

قطعات منفصله خودرو، بیشترین 
ترخیصی از گمرک

رئیس کل گمرک گفــت: از ۱8 میلیارد و 800 
میلیون دالر کاالی ترخیص شده در 5 ماهه اول 
امسال، رتبه اول ترخیصی به ارزش 822 میلیون 

دالر مربوط به قطعات منفصله خودرو بود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، فرود عسگری 
با بیان اینکه همواره کمک کار واحدهای تولیدی 
به ویژه خودروسازان بودیم،  افزود: گمرک توانست 
برای مشکالت بانکی کسانی که مشکل تخصیص 
و تامین داشــتند کاالها را بــه صورت درصدی 
ترخیص کند یعنی 80 تا 90 درصد محموله های 
وارداتی را برای خودروسازان ترخیص کردیم اخیرا 
هم که بحث مابه التفاوت نزخ ارز نیما و بانکی با 
بازار آزاد پیش آمد فعال پرداختی به بانک صورت 
نمی گیرد بلکه با مراجعه به بانک عامل، تعهدی 
مبنی به پرداخت در ۶ ماه آینده می دهند البته 
در 29 مرداد دولت مصوبه ای داد که مشــکل تا 
حدودی حــل و روند ترخیص در گمرک عادی 
شــد.وی اضافه کرد: خطوط تولید و مواد اولیه و 
قطعات مورد نیاز تولید با تشخیص وزارت صنعت 
مشــمول معافیت شد که در قالب 3۴70 ردیف 
تعرفه کد اچ اس به ما اعالم شد که هم اکنون ما 
و بانک مرکزی داریم به آن عمل می کنیم طوری 

که وضع ترخیص خوب و مناسب شده است.

اخبار

سرمقاله

ارزش هرکس آن چیزی است 
که نیکو انجام دهد.

کالمامیر

اداری  جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و 
کشور و تمرکز زدایی از تهران دیروز به ریاست 

معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره 
شهرهای  و  بزرگ  تهران  مسائل  و  مشکالت  به 
اطراف، گفت: حدود یک چهارم جمعیت کشور 
در تهران بزرگ ساکن هستند و نمی توان مسائل 
از جمعیت  میزان  این  و مشکالت  انباشته شده 
را نادیده گرفت و از آن چشم پوشی کرد.معاون 
اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ساماندهی 
و  جامع  مدیریت  نیازمند  تهران  فعلی  وضعیت 
و  تدابیر  باید  کرد:  نشان  خاطر  است،  یکپارچه 
راهکارهایی برای حل مشکالت حمل و نقل تهران 

و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامه ای قابل 
اجرا جهت خروج صنایع از شهر به خارج از شهر 
تدوین کنیم.وی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی 
برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از 
تهران تصریح کرد: حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز 
سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران انجام شود، 
باز هم از اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمی شود و 
به جهت جمعیت بزرگی که در تهران بزرگ ساکن 
هستند، ساماندهی تهران باید همچنان در دستور 
کار و بعنوان یکی از موضوعات و اولویت های اصلی 
مدیریت  باشد.جهانگیری  مطرح  کشور  مدیریت 
شهر بزرگی مانند تهران را در شرایط بحرانی یاد 
آور شد و تاکید کرد: همواره مدیریت تهران در 
شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغه های اصلی و 

مهم مسئوالن کشور است، بنابراین نمی توان نسبت 
به ساماندهی منطقه شهری تهران صرف نظر از 
به  و سیاسی کشور  اداری  پایتخت  اساساً  اینکه 
مکان دیگری منتقل بشود یا نشود، بی تفاوت بود.

نیرو،  و شهرسازی،  راه  وزرای  که  این جلسه  در 
اطالعات، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، 
شهردار تهران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
و برخی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و 
در  شده  انجام  مطالعات  از  گزارشی  شهرسازی 
خصوص طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-

کرج ارائه کرد و ضمن تشریح وضع کنونی تهران 
بزرگ و شبکه سکونت گاه های شهری و روستایی 
این منطقه، پیشنهاداتی را جهت ساماندهی تهران 

و برون رفت از مشکالت فعلی این ابرشهر مطرح 
کرد.

دومین  کشور  اداری  و  سیاسی  پایتخت  انتقال 
دستور جلسه مطرح شده در این نشست بود که 
گزارش هایی از سوی مرکز همکاری های تحول و 
پیشرفت ریاست جمهوری و نیز نماینده وزارت 
راه و شهرسازی ارائه شد و موضوع انتقال پایتخت 
اداری و سیاسی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با استفاده 
دانشگاه،  نظران  دیدگاه های صاحب  و  نظرات  از 
کشورها  سایر  تجربیات  و  ذی ربط  دستگاه های 
ظرف شش ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق 
در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و 

سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.

بررسی موضوع انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور
جهانگیری: ساماندهی وضعیت تهران نیازمند مدیریت جامع است

نسترن کیوان پور

ادامه از صفحه ۱
همکاری های  حوزه  در  که  مذاکراتی  در  داد:  ادامه  .قاسمی 
اروپایی  طرف های  با  برجام  حوزه  در  مشخصا  و  اقتصادی 
داشتیم، طی چند ماه اخیر و بعد از خروج آمریکا از برجام، 
صرفا مذاکراتمان حول و حوش این نوع همکاری ها، چگونگی 
همکاری های  ادامه  برای  مکانیسم ها  یافتن  و  همکاری ها 
با  این  از  غیر  و چیزی  بود  برجام  در چارچوب  و  اقتصادی 
نکردیم. سخنگوی وزارت خارجه  اروپایی مذاکره  طرف های 
اضافه کرد: اظهارنظرهای مقامات اروپایی گاهگاهی هست و 
موضوع جدیدی نیست و آنها از مواضع جمهوری اسالمی در 
خصوص این موضوعات اطالع کافی دارند و پاسخ ایران و با 

نحوه پاسخگویی ایران به خوبی آشنا هستند.
»انعقاد پیمان پولی بین ایران، روسیه و ترکیه«، محور یکی از 
سواالتی بود که قاسمی به آن پاسخ داد و درخصوص این مهم 
که قرار است پیمان پولی سه جانبه بین سران سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه در نشست ۱۶ شهریور در تهران منعقد شود، 
خاطرنشان کرد: من چیزی را تایید نمی کنم، موضوعات زیادی 
در دستورکار سه کشور وجود دارد و باید صبر کرد اجالس به 
پایان برسد و هر تفاهمی که صورت گرفت در مصاحبه مقامات 

سه کشور به اطالع همگان خواهد رسید.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پخش فیلمی در صحن 
علنی مجلس درباره تیم مذاکره کننده هسته ای و اتهاماتی 
که به برخی از مقامات وزارت خارجه وارد می شود، گفت: فکر 
می کنم جامعه ما روشن بین است و مسائل را جدی دنبال 
از روند تحوالت، رفتار  می کند. مردم شناخت نسبتا خوبی 
مسئوالن و نهادها دارند و خوب و بد و راستی و ناراستی را 
چه در حوزه های دولتی و سایر حوزه ها تشخیص می دهند و در 
نهایت قضاوت خواهند کرد.وی با بیان اینکه این اخبار با توجه 
به شناختی که از مردم هوشمندمان داریم نمی  تواند در مردم 
تاثیر عمده ای داشته باشد، اظهار کرد:  بحث جدیدی نیست و 

یکسری احتماال عداوت های شخصی و مسائل فردی است که 
به این نوع فرافکنی و اتهام افروزی نسبت به برخی از مقامات و 

از جمله مقامات وزارت خارجه دامن می زند.
این دیپلمات ارشد کشورمان با ذکر این نکته که نباید اینها 
را جدی گرفت، افزود: این نوع رفتار جدید نیست و نهایی و 
آخرین هم نخواهد بود و با توجه به ماهیت و نوع کار وزارت 
خارجه، برخی ممکن است این سلیقه ها و سیاست ها را در 
وزارت خارجه نپسندند و به آن منتقد باشند و ایراد داشته 
باشند.سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: جای نگرانی ندارد و ما 
در حد توان و به حد نیاز و با حفظ چارچوب های منافع ملی و 
مصالح کشور سعی می کنیم پاسخگو باشیم و خیلی جاها هم به 
خاطر منافع و مصالح کشور مجبور به سکوت هستیم و با کمال 
میل و از صمیم قلب این سکوت را می پذیریم و به خاطر منافع 
کشور سخنی نخواهیم گفت. وی افزود: ولی تاریخ و مردم در 

نهایت قضاوت درست خود را خواهند داشت.
قاسمی گفت: این نوع رفتار در داخل می تواند آثار بعدی خود 
را در حوزه سیاست خارجی و سایر کشورها تا حدی داشته 
باشد ولی در جهان امروز با توجه به نوع ارتباطات، سایر دول و 
کشورها مسائل درونی ایران را رصد می کنند و شناخت نسبی 
از مسائل ایران دارند و احتماال حدس و گمان و تحلیل های خود 

را از این نوع جریانات خواهند داشت.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه مطالب مطرح شده درباره 
گردشگران عراقی در ایران طی هفته های اخیر را جنگ روانی 
گسترده ای خواند که برای تخریب روابط ایران و عراق صورت 
می گیرد.وی افزود: کانون های معاند که عزم خودشان را برای 
تضعیف ایران و تخریب روابط خارجی ایران و ناکام گذاشتن 
همسایگان  و  کشورها  سایر  با  ایران  خارجی  سیاست های 
گذاشته اند با شدت بسیاری در حال تالش هستند و جنگ 

روانی گسترده ای را علیه جمهوری اسالمی آغاز کرده اند.
قاسمی یادآور شد: موضوع بدون اینکه برخی از آن واقعیت 

داشته باشد یا نداشته باشد در حوزه صالحیت من نیست، ولی 
معتقدم بخشی از جنگ روانی گسترده  است. طی یکی دو هفته 
گذشته حداقل در ذهن من بیش از هشت موضوع است که 
در رابطه با ایران و عراق مطرح شده و سعی کرده سوءتفاهم 
و تنش را بین دو کشور به وجود آورده و این موضوع تا حدی 

بزرگ نمایی است.
گسترده ای  روانی  جنگ  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
برای تخریب روابط دو کشور و سایر کشورها است و باید با 
هوشمندی الزم به این فضا توجه داشت و اجازه نداد با باز 
نشر برخی موضوعاتی که اساسا پایه جدی ندارد، این کانون ها 
به موفقیت نزدیک شوند.قاسمی همچنین در پاسخ به سؤالی 
درباره ایجاد سیستم مستقل از سوئیفت توسط اروپا گفت: در 
بحث همکاری های آتی با اتحادیه اروپا، چند ماهی است که 
آمد و شدهایی وجود دارد و بحث و گفت وگوهایی مطرح و 
پیشنهاداتی ارائه شده و پیشنهاداتی در درون اروپا در حال 
بررسی و پیگیری است و طرح هایی هم در درون ایران مورد 
توجه است؛ ولی ما هنوز آنگونه که باید و شاید و آنگونه که 

انتظار ما بوده، به مرحله نهایی نرسیدیم.
بعدی  فرصت های  و  باقیمانده  زمان  در  امیدوارم  افزود:  وی 
بتوانیم در خصوص این مسائل تفاهمات الزم را داشته باشیم 
و اروپا بتواند در این آزمون بزرگ برای اتحادیه اروپا و نقشی 
که می خواهد در جهان امروز داشته باشد، سربلند بیرون بیاید 
و نقش تاریخی خود را ایفا کند و رضایتمندی و نظر ایران را 
تأمین و تضمین های الزم و مورد توجه و نظر ایران را تأمین 
کند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سؤال که 
درباره سیستم مالی مستقل گفت وگویی انجام نشده است؟ 
بیان کرد: ما درباره سیستم مالی و خیلی سیستم های دیگر در 
حوزه های پولی، سرمایه گذاری، صنایع و دیگر مسائل اقتصادی 
صحبت و تبادل نظر کرده  و طرح هایی را دریافت کرده ایم، ولی 

جزئیات آن را در حال حاضر ارائه نمی کنم.

گفت وگوهای سیاسی، محور صحبت های برت در تهران

قاسمی: به اروپا هشدار داده ایم

سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد: دریافتی های مدیران از ابتدای سال ۱397 به 
صورت شفاف در سامانه دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت.

کلیه  استخدامی  و  اداری  سازمان  اعالم  اساس  بر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بر همه بخش های زیر مجموعه قوای مجریه، مقننه و قضاییه  دستگاه های مشمول 
به حقوق  مربوط  اطالعات  تا  مکلف شده اند  رهبری  معظم  مقام  زیرنظر  نهادهای  و 
و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند.اجرای 
راستا  این  در  و  آغاز شده  قوه مجریه  زیرمجموعه  از سوی دستگاه های  تکلیف  این 
را در  به حقوق و مزایای کارکنان خود  آنها اطالعات مربوط  از  قابل توجهی  بخش 
سامانه ثبت کرده، یا در حال ثبت و تکمیل اطالعات هستند.این در حالی است که 
متأسفانه هیچ یک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه تاکنون اقدامی در این 
زمینه انجام نداده، یا اگر اطالعات خود را وارد کرده اند، این اطالعات را در سامانه 

بارگذاری نکرده اند.
دولت،  مجموعه  زیر  اجرایی  دستگاه های  تمام  تابستان  پایان  تا  می شود  پیش بینی 
به  مردم  عموم  دسترسی  حتماً  و  کنند  بارگذاری  سامانه  این  در  را  خود  اطالعات 
اطالعات حقوق و مزایای مقامات، مسئوالن و مدیران در چارچوبی که قانون مشخص 
کرده است فراهم خواهد شد و کلیه دریافتی های مدیران از ابتدای سال ۱397 به 

صورت شفاف در سامانه دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت.

هشتاد تعاونی تولیدی و خدماتی با حضور معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.

تعاون  امور  معاون  کالنتری  حمید  حضور  با  دیروز  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مختلف  های  رسته  در  خدماتی،  و  تولیدی  های  تعاونی  توانمندی های  تعاون  وزیر 
سامانه  از سه  نمایشگاه،  افتتاح  در حاشیه  گذاشته شد.همچنین  نمایش  معرض  به 
»رسیدگی  و  ها«  تعاونی  واردات  و  »صادرات  ها«،  حمایت  و  ها  »مشوق  تخصصی 
است  بینی شده  رونمایی شد.پیش  به طور همزمان  ها«  تعاونی  اعضای  به شکایت 
با بهره برداری از سامانه های مذکور سیمای بخش تعاون تغییراتی جدی را تجربه 
کند. سامانه مشوق ها و حمایت ها تمامی فرصت های قانونی برای بخش تعاون را در 
خود جای می دهد.در عین حال سامانه واردات و صادران نیز همان گونه که از نامش 
پیداست ، وضعیت این حوزه در بخش تعاون را رصد می کند . سامانه رسیدگی به 
شکایت اعضای تعاونی ها نیز امکان اعالم و رسیدگی به شکایات را تسهیل می کند.

الزم به ذکر است تعاونی های فعال در بخش فرش و صنایع دستی حاضر در این 
به مراجعه کنندگان  امکان فروش کاال  روز چهاردهم شهریور  تا  امروز  از  نمایشگاه 
را نیز دارا هستند.سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس قانون اساسی باید 25 
برنامه ششم  انتظار می رود در پایان  درصد باشد که اکنون ۶ درصد اعالم شده و 

توسعه )۱۴00- ۱39۶( به رقم ۱5 درصد برسد.

دسترسی عمومی به اطالعات 
حقوق و مزایای مدیران

سه سامانه تخصصی تعاون 
رونمایی شد
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چرا بی اعتمادیم؟!
فرناز داودی- کارشناس ارشد حقوق اقتصادی

در روزهای اخیر بارها و بارها در خبرها شنیده شد که مردم ترکیه دالرهای 
خود را بخاطر کاهش ارزش لیر به آتش کشیدند. همین امر باعث شد تا 
در ایران نیز بحث و گفت و گوهای بسیاری میان مردم و در شبکه های 

اجتماعی صورت گیرد. ذکر چند نکته در این خصوص الزم است. 
شرایط کنونی جامعه ما به گونه ای است که اعتماد اجتماعی درجامعه در 
وضعیت خوب و مناسبی نیست  که همین امر پیامدهای ناگوار بسیاری 
را به دنبال دارد و بعنوان معضل و چالشی اساسی در تحقق اهداف جامعه 
نقش خواهد داشت. هر چند جامعه شناسان بارها و بارها گوشزد کرده بودند 
و نادیده گرفته شد و راهکارافزایش اعتماد اجتماعی ازطریق گروه های خرد 
و واسطه  ای جامعه ای پیشنهاد داده شده بود. بعنوان مثال مردم خود را 
صادق، امانت دار، با وفا و دارای بسیاری از خصایص خوب می دانند اما در 
مواجهه با دیگران فرد مورد نظرشان چنین مشخصاتی را ندارد به همین 
دلیل وقتی دولتمردان و سیاستمداران کشورمان لب به سخن باز می کنند 
به گفته های آنان اعتماد نداشته و عکس العمل نشان می دهند. نمونه بارز 
آن را می توان در کامنت هایی که کاربران برای سیاستمداران گذاشته اند 
دید که در خصوص هر مطلبی با موضع گیری خاصی برخورد می کنند. 
عمده  مسایل ومشکالت کشور به عملکرد مسئوالن باز می گردد که نگرش 
مردم درباره آنان رضایت بخش نیست. رواج بی اعتمادی اجتماعی در 
جامعه ایران به دالیلی همچون تاریخی، روان شناختی، جامعه شناختی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... باز می گردد که نقش ملت در آن نادیده 
گرفته شده است. در جایی که مردم ایران رهبرانی صادق، دلسوز، مردمی 
داشته اند از آنان به نیکی یاد کرده و آنجا که نادیده گرفته شده اند در 
برابرشان مقاومت کرده و عکس العمل نشان می دهند. عده ای از مسئوالن 
قانون را دور زده و در برابر آنها مردم  نیز قانون گریزی خواهند شد. وقتی 
مسئولی شعار ساده زیستی سر می دهد اما چند صباح دیگر سر از کانادا 
درآورده و پایه اختالس 3 هزار میلیاردی را بنا می نهد و بعد از آن هم رقم 
اختالس ها باالتر و باالتر می رود به گونه ای که مطرح کردن آن از زبان 
مردم امری عادی شده و در برابر آن عکس العملی نشان نمی دهند نمی 
توان انتظار داشت مردم نسبت به حرفها و وعده های مسئوالن خود اعتماد 
داشته و هر آنچه می گویند انجام دهند. اگر مردم ترکیه در برابر کم شدن 
ارزش پول خود حتی اگر شده نمادین دالرهای آمریکایی را به آتش می 
کشند این عمل در ایران با صف کشیدن مردم پشت درهای صرافی ها 
انجام می شود. همین ارزش ها و ضد ارزش هاست که می تواند جامعه ای 
را آباد و یا به نابودی بکشاند. آقایان مسئوالن کمی به هوش باشند که هر 

بار نمی توان از یک نسخه برای درمان دردی استفاده کرد.

رایزنی نتانیاهو و فرستاده ویژه آمریکا
 درباره ایران و سوریه

 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه ضمن 

دیدار با یکدیگر در اراضی اشغالی درباره ایران و سوریه رایزنی کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نوشته روزنامه تایمز آو اسرائیل، بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و جیمز جفری نماینده ویژه دولت 
آمریکا در امور سوریه، یک شنبه شب در اراضی اشغالی با یکدیگر دیدار 
در  نتانیاهو  رژیم صهیونیستی،  وزیری  نخست  دفتر  اعالم  کردند.بنابر 
این دیدار با فرستاده آمریکایی درباره وضعیت ثبات در منطقه، سوریه، 
تالش های مشترک برای مقابله با ایران گفت وگو کرده است.جیمز جفری 
به همراه جوئل ریبورن دستیار وزیر امورخارجه آمریکا درخصوص سوریه 
از روز شنبه در اراضی اشغالی به سر می برند و پیش از این با یک مقام 
نظامی-امنیتی صهیونیستی دیدار کرده اند. در این دیدار نیز دو طرف عالوه 
بر سوریه درباره ایران رایزنی هایی داشته اند.این دو مقام آمریکایی پس از 

این قرار است به ترکیه و اردن سفر کنند.

هیات پارلمانی جمهوری اسالمی 
ایران عازم اروپا شد

 هیات روابط پارلمانی جمهوری اسالمی ایـران و اروپا به 
منظور دیدار با مقامات این پارلمان، به اروپا سفر کرد.

به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، هیات روابط پارلمانی 
جمهوری اسـالمی ایـران با پارلمان اروپا به ریاست کاظم 
جاللی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و 
نایب رییس اتحادیه بین المجالس جهانی و به منظور دیدار 
و گفتگو با مقامات سیاسی و مسئوالن پارلمان اروپا به این 
منطقه سفر کرد.غالمرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس، کمال دهقانی فیروزآبادی نایب 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو  صدق  مره  سیامک 
مجلس، سیدمهدی فرشادان عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس و زهرا ساعی عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس اعضای هیات روابط پارلمانی جمهوری اسـالمی 
ایـران با پارلمان اروپا را تشکیل می دهند.گفتنی است هیات 
روابط پارلمانی جمهوری اسـالمی ایـران با پارلمان اروپا به 
ریاست کاظم جاللی در این سفر با مقامات پارلمان اروپا، 

بلژیک و لوکزامبورگ دیدار و گفتگو خواهند کرد.

پیش بینی توزیع ۲۴ تا ۴۰ نوبت 
شیر در مدارس

 
و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
میلیاردی   ۱80 بودجه  ردیف  اینکه  بیان  با  پرورش 
برای توزیع رایگان شیر در مدارس ابالغ شده ولی هنوز 
تخصیص نگرفته است گفت: پیش بینی می کنیم بین 2۴ 

تا ۴0 نوبت شیر در سال تحصیلی جاری توزیع کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی الهیار ترکمن درباره 
وضعیت توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: ردیف بودجه 
۱80 میلیاردی برای توزیع رایگان  شیر در مدارس ابالغ 
شده ولی هنوز تخصیص نگرفته است.وی افزود: ما بعد 
از ابالغ بودجه، اولین جلسه کمیته ملی شیر مدارس را 
تشکیل دادیم و تقسیم کار بین دستگاه های ذیربط صورت 
گرفت و اکنون منتظر تخصیص بودجه هستیم. برنامه های 
اجرایی ما کامال آماده است و اگر سازمان برنامه کمک 
کند ما آمادگی داریم از آغازین روزهای سال تحصیلی 
توزیع شیر را شروع کنیم تا به نوعی جبران سال گذشته 
بشود.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای 
توزیع 70نوبت شیر است ولی با توجه به روند تخصیص 
شاید نتوانیم 70 نوبت شیر توزیع کنیم عنوان کرد: اولویت 
اول را بر مدارس ابتدایی و مناطق محروم گذاشتیم و 
پیش بینی می کنیم بین 2۴ تا ۴0 نوبت شیر در  سال 
تحصیلی جاری توزیع کنیم که بستگی به تخصیص به 
موقع دارد.الهیار در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض ها و 
تجمعات معلمان خرید خدمات آموزشی مبنی بر تعیین 
تکلیف و استخدام در آموزش و پرورش گفت: قرار نیست 
از هر نیرویی که استفاده می کنیم ملزم شویم وی را به کار 
گیری و استخدام کنیم. معلمان خرید خدماتی با موسسان 
مدارس غیردولتی قرار داد بسته اند که در آن به وضوح 
قید شده طبق این قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی برای 

آموزش و پرورش ایجاد نمی شود.

یاد د اشتخبر

واکنش وزیر صنعت به حذف
 شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو؛     

خودروسازی با مشکلی 
روبه رو نیست                                  

وزیر صنعت: خودروهای باقیمانده کف انبار کارخانه که قطعه 
ندارد به محض دریافت قطعات به بازار عرضه می شود.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمد شریعتمداری در 
حاشیه جلسه با کمیسیون صنایع مجلس افزود: خط عمومی 
تولید خودرو در خودروهای پرتیراژ مشکلی ندارد وبه صورت 
طبیعی نسبت به ارائه خدمات به مردم طبق روال گذشته به 
کار خود ادامه خواهد داد.وی ادامه داد: در خصوص تحریم 
برخی از قطعات که ساخت داخل ندارد و باید از گمرک 
عبور کرده تا به دست قطعه سازان برسد هم اقداماتی صورت 
.وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص  گرفته است 
بخشی از خودروها که در طول زمان تولید به خاطر شرایط 
تحریم برخی از قطعات را ندارد گفت: مقدار این تولیدات 
نسبت به کل تولید داخلی که یک و نیم دستگاه در طول 
سال گذشته و امسال بوده رقم قابل توجهی نیست اما برای 
اینکه خللی در بازار به وجود نیاید قطعات جدید که برسد 
این خودروها تکمیل وبه بازار عرضه می شود.شریعتمداری 
درباره تضمین سند توسعه صنایع خودرو در کشور گفت: 
این سند در سال 9۴ تهیه شده و باید به توجه به شرایط روز 
مورد ویرایش مجدد قرار بگیرد.وی افزود: به خاطر تحوالتی 
که در حوزه سیاست خارجی پیش آمده و تحریم های یک 
جانبه ای که نظام سلطه گر ایجاد کرده ما نیازمند بازنگری 
مجدد این موضوع بودیم و هفته پیش جلسه ای را با اعضای 
کمیسیون مجلس داشتیم.وی ادامه داد: کمیته مشترک 
کمیسیون صنایع معادن و وزارت صنعت در ویرایش مجدد 
این سند در دوره پیش رو که به صورت طبیعی باید به 

از  بسیاری  در خصوص  و  بپردازیم  بیشتری  خوداتکایی 
محصوالت و  قطعات که در زمینه ساخت داخل اقدام شده 
ولی باید عمق بیشتری ساخت داخل پیدا کند، قدم های 
اساسی تری برداریم و باید با کمیسیون به یک تفاهم روشن 
برسیم.شریعتمداری درباره سواالتی که  در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس مطرح شده بود گفت: یکی از مسائل مطرح 
شده مسائل معدنی کشور بود که ما نقشه توسعه راه مدنی 
کشور را برای دوره باقیمانده با مشارکت بین بخش خصوصی 
، مجلس و دولت به اتمام رسانده و گزارشات ارائه شد و این 
هفته از این صنعت رونمایی می شود و در سطح کشور ابالغ 
شده و بعد از ابالغ این صنعت تحولی را در گشایش سطوح 
مختلف استفاده از صنایع مدنی کشور مشاهده می کنیم.

وی افزود: مسئولیت های بخش های مختلف دولتی، نظام 
مهندسی معادن، بخش خصوصی و انجمن های صنفی و 
تخصصی در این صنعت معلوم و مشخص شده و پیش بینی 
شده که برای فعالیت های اکتشافی به عنوان مادر توسعه 
معدنی کشور اقداماتی را که انجام داده ایم، در چه جهتی 
باید بیشتر سوق داده شود.شریعتمداری گفت: فعالیت های 
ژئوفیزیک هوایی و پی جویی زمینی در عرصه ها و پهنه 
هایی که ما عوامل مثبت بیشتری را در سطوح مشاهده 
کرده ایم و برای رفتن به عمق، یکی از سیاست هایی که 
تعقیب می کنیم.وی در خصوص معدن چاه گز گفت: 
برای مشارکت بین میدکو و شرکت ملی صنایع مس ایران 
کمیسیون مشترک تشکیل دادیم که موضوعات مربوطه را 

حل و فصل کنیم. 

آگهی مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 97/299 مورخ 97/3/20 شورای اسالمى شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت 

به فروش تعداد یك قطعه از امالک )زمین( متعلق به خود به شرح : 

از طریق مزایده کتبى اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت آگاهى از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار 
آگهى حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/6/4 به امور مالى شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
37309790-026 تماس حاصل فرمایید.    شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است. هزینه کارشناسى، درج آگهى و 

نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمى و مالیات به عهده برنده یا برندگان مى باشد. 
شهرداری ماهدشت

ردیف

1

مساحت

476/4

کاربری

مسکونی 
تجاری

قطعه

10

پالک 
ثبتی

9/10610

آدرس

ماهدشت خیابان 
بی بی سکینه 

خیابان اردیبهشت 
اراضی برهانیان

قیمت کارشناسی پایه 
کل عرصه )ریال(

3/858/840/000

سپرده )ریال(

193/000/000

انتقال ملک

با برگ واگذاری 
شهرداری

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

آگهی تجدید مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 96/1332 مورخ 96/11/5 شورای اسالمى شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت 

به فروش تعداد 12 قطعه از امالک )زمین( متعلق به خود به شرح : 

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

از طریق مزایده کتبى واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت آگاهى از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
انتشار آگهى حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/6/4 به امور مالى شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمایید. 
شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است. هزینه کارشناسى، درج آگهى و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمى و 

مالیات به عهده برنده یا برندگان مى باشد. 
شهرداری ماهدشت

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

مساحت

312/60

203/50

196/40

932/10

280

278/80

355/60

195

212/80

215

215

183/10

کاربری

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تجاری
مسکونی

مسکونی

مسکونی

تجاری
مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

قطعه

15

31

32

12

20

21

15

1

2

3

4

32

پالک ثبتی

9/2836

9/2836

9/2836

11/47

11/47

11/47

9/2186

9/4351

9/4351

9/4351

9/4351

9/4351

آدرس

ماهدشت خیابان یاس

ماهدشت خیابان یاس

ماهدشت خیابان یاس

ماهدشت بلوار امام 
 cng نرسیده به جایگاه

روبروی باربری ماهدشت
ماهدشت بلوار امام نرسیده به 
جایگاه cng روبروی باربری 

ماهدشت
ماهدشت بلوار امام 

 cng نرسیده به جایگاه
روبروی باربری ماهدشت
ماهدشت خیابان ایثار 

بعد از حریم قنات

ماهدشت خ بی بی 
سکینه بعد از کالنتری
ماهدشت خ بی بی 

سکینه بعد از کالنتری
ماهدشت خ بی بی 

سکینه بعد از کالنتری

ماهدشت خ بی بی 
سکینه بعد از کالنتری

ماهدشت خ بی بی 
سکینه بعد از کالنتری

قیمت کارشناسی پایه 
کل عرصه )ریال(

560/000/000

470/000/000

650/000/000

7/457/000/000

560/000/000

640/000/000

1/494/000/000

429/000/000

468/000/000

473/000/000

473/000/000

513/000/000

سپرده )ریال(

28/000/000

23/500/000

32/500/000

373/000/000

28/000/000

32/000/000

75/000/000

21/500/000

23/500/000

24/000/000

24/000/000

26/000/000

انتقال ملک

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده  یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا تیپ 113

بدینوسیله به اطالع عموم میرساند : بموجب پرونده اجرائی بشماره بایگانی  9600157 
اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستانخوی یکدستگاه کامیون اسکانیا  مدل 1986 به شماره 
پالک انتظامی 552ع98-17 ایران به رنگ زرد به شماره موتور 4053455 به شماره 
شاسی 04251694  تیپ 113 دومحور 6 چرخ بدون بیمه شخص ثالث   و شش حلقه 
الستیک  نو و قابل استفاده و شاسی محور کشنده فوق دستکاری شده است و شاسی 
سمت راست جوشکاری شده )تکه گذاری( و شدت تصادف بیشتر بوده و دارای 
بخاری درجا میباشد و دارای دو باک سوخت میباشد. که متعلق به خانم نازنین زهرا 
حسین نژاد سنگری با والیت اقای علیرضا حسین نژاد سنگری مدیون پرونده اجرائی 
9700157 تشکیلی در اجرای  اسناد رسمی ثبت خوی که برابر نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری کامیون مذکور بمبلغ -/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده ،در قبال طلب 
بستانکار  پرونده فوق الذکر از طریق مزایده و بصورت نقدی بمبلغ -/500/000/000 
ریال بفروش خواهد رسید  طالبین می توانند اطالعات کافی را از شعبه اجرای ثبت اسناد 
خوی کسب و در صورت  تمایل در جلسه مزایده که در تاریخ 97/7/04 روز چهارشنبه 
از ساعت 9 الی 12 صبح در محل شعبه اجرای ثبت خوی تشکیل خواهد شد شرکت 
نمایند. فروش نقدی است وکلیه هزینه های انتقال سند و هزینه های قانونی و غیره بر 

عهده خریدار خواهد بود تاریخ انتشار: 97/6/13
معاون مدیر کل و سرپرست اسناد خوی-سلیمانپور

اگهی صدور اخطاریه
 جناب اقای غالمعلی بختاری اصل فرزند اصغر به اطالع میرساند که برابر دادنامه 
شماره 9709974435300286 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خوی جنابعالی محکوم و ملزم به تنظیم و انتقال سند ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 8 فرعی از 3383 اصلی بخش 2 خوی بنام محکوم له پرونده  آقای مختار حاجی 
علی محمدلو  میباشید  بموجب همین اخطاریه به شما اطالع داده میشود پس ازر رویت  
این اخطاریه با در دست داشتن  اسنادو مدارک مربوطه  در مهلت مقرر پیش بینی 
شده   در قانون  به این دفتر خانه مراجعه و نسبت به تنظیم وانتقال سند اقدام نمایید و 

اال دفترخانه برابر مقررات نسبت به  تنظیم وانتقال سند بنام محوم له اقدام خواهد کرد
سر دفتر دفترخانه 6 خوی-مجتبی ثوابی

آگهی وقت اجرای قرار تحریرترکه
طرفیت  به  خیاط  فتحی  مرضیه  درخواست  موجب  به  مینماید  اعالم  بدینوسیله 
مسعود فتحی خیاط و پروانه فتحی خیاط قرارتحریرترکه مرحوم جانی استاد نادعلی 
حصروراثت طی شماره 970280درشورای حل اختالف شعبه سوم صادرووقت اجرای 
قرار ساعت8/30درمورخ97/7/17 روز سه شنبه تعیین گردیده است لذا ازورثه یا نماینده 
متوفی  برترکه  متوفی وکسان دیگری که حقی  به  بستانکاران ومدیونین  آنها  قانونی 
دارنددعوت میشود درموعدمذکوردرمحل این شورا واقع درشهرستان دزفول روبروی 

سازمان تامین اجتماعی حاضرشوند.
رئیس شورای حل اختالف دزفول

متن آگهی
خواهان عبدالحلیم صالحیان پوردادخواستی به طرفیت خواندگان یابروقسمه وحسنه 
اثبات  خواسته  به  وشهرسازی  راه  واداره  حنون  فرزندان  زاده  مریم  همگی  شهرت 
عقدبیع والزام خواندگان به تنظیم سندرسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه9709986141300332 شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
حسب  که  تعیین  مورخ1397/7/17ساعت9:30  رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان یابروقسمه وحسنه شهرت همگی مریم زاده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخواندگان ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    

شماره م.الف)9/526(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

آگهی مفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند که سندکمپانی خودروی سواری-هاچ بکسیستم: ام . وی 
  MVM477FJAH067715 :315- مدل:1396 به شماره موتورH NEW :ام- تیپ .
شماره شاسی :NATFBAMD1H1056632 به نام عابد محمدی مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
کرمانشاه

فالحت پیشه: عراق به دنبال تعدیل فضای منفی علیه ایران است  

 تالش آمریکا برای برهم زدن روابط ایران با همسایگان 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با 
بیان اینکه عراق به دنبال تعدیل فضای منفی علیه ایران است، 
گفت: آمریکا مصمم به بر هم زدن روابط ایران با همسایگانش 

است.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، حشمت اهلل فالحت پیشه 
در خصوص اظهارات اخیر نخست وزیر عراق مبنی بر اعزام 
هیاتی به آمریکا برای انجام تفاهم بر سر تعامالت مالی با 
ایران، اظهار داشت: این هیات به عراق می رود تا خزانه داری 
و  نکند  تنبیهی  اقدامات  و  تحریم  مشمول  را  آنها  آمریکا 

بتوانند معامالتی با ایرانیان داشته باشند، ایران یکی از سه 
کشوری است که بیشترین تعامل را با عراق دارد.وی تصریح 
کرد: از سوی دیگر، این هیات سعی دارد تا فضای منفی را 
که در رابطه با ایران در عراق ایجاد شده، تعدیل کنند.رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: مناسبات ایران و عراق 
فراتر از تصمیم آمریکا است و اگر عراق وارد فضای تحریمی 
علیه ایران شود، استان های شرقی عراق با بحران مالی مواجه 
می شوند.فالحت پیشه ادامه داد: استان های شرقی عراق حدود 
۱3 میلیارد دالر مناسبات اقتصادی با ایران دارند لذا ایجاد 

فضای تحریم در عراق علیه ایران، آنها را دچار بحران جدی 
اقتصادی می کند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت عراق عالوه بر دالیل سیاسی 
و تاریخی بعد از سال 2003 به لحاظ اقتصادی هم تحت 
فشار قرار گرفته و به روابط با ایران نیاز دارند.رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، یادآور 
شد: آمریکایی ها اهداف اقتصادی از این نوع تصمیم گیری ها 
ندارند، آنها با اهداف سیاسی که در سر دارند به دنبال بر هم 

زدن روابط ایران با متحدان و همسایگان خود است.

شورای  حذف  درباره  شریعتمداری  محمد 
رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو، اظهار 
داشت: بر اساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی 
اقتصادی سران قوا در بند ۴ و 5 که به تایید 
موضوع  دو  رسیده،  نیز  رهبری  معظم  مقام 
اولین  افزود:  است.وی  بیان شده  روشنی  به 
موضوع این است که براساس اعالم سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در  قیمت  کارشناسی  مرجع  تنها  عنوان  به 
کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی 
مکلف  قیمت،  تعیین  و  قانونگذاری  مراجع 
هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر 
این مصوبه،  دیگر  بند  درباره  دهند.وی  قرار 
توضیح داد: تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت 
مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار 
مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع 
قانونی مستقیما نباید آنچه که به نتیجه می 
رسد را ابالغ کند.شریعتمداری افزود: تمامی 
مراجع باید پیش از ابالغ بررسی های خود، 
این نتایج را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده و 
پس از بررسی در این ستاد در صورت تایید، 
این  درباره  وی  داشت.  خواهد  اجرا  قابلیت 
مرکب  بازار  تنظیم  ستاد  داد:  توضیح  ستاد 
از نمایندگان 9 وزارتخانه، بخش خصوصی و 

اتاق بازرگانی است.

واکنش
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رییس اداره عمران و بهسازی شهری استان هرمزگان خبر داد:

بندرعباس پایلوت احیای بافت فرسوده کشور
رییس شورای شهر کرج تاکید کرد:

حمایت ت شورا از ساخت بزرگراه شمالی و قطار شهری

داود غالمی رییس اداره عمران و بهسازی شهری 
اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد: به 
زودی عملیات بازگشایی خیابان 16 متری و 20 
متری محله چاهستانی ها در راستای ادامه اجرای 

طرح احیای بافت فرسوده آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل 
راه و شهرسازی هرمزگان، داوود غالمی در تشریح 
برنامه و طرح های احیای بافت فرسوده بیان کرد: 
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس 
جمهور در احیای بافت فرسوده و سکونت گاه 
های غیر رسمی  همچنین اجرای برنامه و طرح 
های مطالعاتی در استان شهر بندرعباس به عنوان 

پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.
 وی در ادامه افزود: برای اجرای خیابان چاهستانی 
ها مطالعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، توانمند 
سازی و کاربردی توسط چهار مشاور زبده انجام 
و در پایان تصمیم به ایجاد معبر و یا خیابان در این 

محله گرفته شد.
 این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: جلسات 
زیادی با معتمدین و بزرگان محل در مساجد گرفته 
شد که با رایزنی های فراوان و اعتماد سازی، طرح 
بازآفرینی به معنای مشارکت مردم در اجرا آغاز شد 
که بخش بزرگی از سرعت کار به سبب حضور پر 

رنگ مردم در اجرای این خیابان بود.
 رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل 
راه و شهرسازی هرمزگان اضافه کرد: به دستور 
استاندار جلسه ای در استانداری هرمزگان تشکیل 
و از دستگاه های دیگری مانند شهرداری خواسته 
شد که در کنار اداره کل راه و شهرسازی همکاری 
برگزاری  از  داد: پس  ادامه  باشند. غالمی  داشته 

مناقصه و تعیین بخش خصوصی هزینه ای بالغ 
بر 100 میلیارد ریال برای بازگشایی این معبر در 
نظر گرفته شد که پس از طی مراحل اداری اجرا 

ی خیابان 24 متری محله چاهستانی ها آغاز شد.
 وی با  اشاره به طول یک کیلومتری خیابان محله 
چاهستانی ها اظهار کرد: یکی از اهداف اجرای این 
طرح افزایش ارزش افزوده ملک هایی که در مسیر 
این خیابان قرار داشتند بود.این مقام مسئول تصریح 
کرد: با توجه به طرح بازآفرینی در این محله یک 
ایستگاه آتش نشانی، و یک مرکز سالمت جانمایی 

و در مرحله ساخت قرار دارد.
 رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل 
راه و شهرسازی هرمزگان خاطر نشان ساخت: بر 
اساس توافقات زمینی به مساحت 2.4 هکتار در 
اختیار شهرداری برای واگذاری به افرادی که ملک 

آنها در مسیر بازگشایی این معبر بود قرار گرفت.
هدف  اجرای  راستای  در  کرد:  اضافه  غالمی   
درجا سازی که همان نزدیکی مالکان به محله قبل 
خودشان است نزدیکترین محل برای واگذاری به 

آنها در نظر گرفته شد.
 وی توضیح داد: محله چاهستانی ها به مساحت 
110 هکتار و جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر است 
که شامل چهار محله چاهستانی ها، مینابی ها، نخل 

پیرمرد و کوی گلستان می شود.
 رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه 
و شهرسازی هرمزگان در پایان تاکید کرد: خیابان 
محله چاهستانی ها با عرض 24 متر با طول تقریبی 
یک کیلومتر در حال حاضر در مرحله آسفالت 
است که پس از اتمام آن اجرای خیابان 16 متری و 

20 متری در همین محله نیز آغاز می شود.

رئیس شورای اسالمی شهر کرج بر حمایت 
تمام قد شورای این کالنشهر از ساخت دو 
پروژه بزرگ شهری شامل بزرگراه شمالی 

و قطار شهری تاکید کرد.
مشکالت  و  موانع  بررسی  جلسه  آخرین 
عباس  حضور  با  شمالی  بزرگراه  احداث 
کرج  شهر  اسالمی  شورای  رییس  زارع؛ 
سرپرست  نژاد؛  احمدی  محمدرضا  و 
برگزار  پروژه  محل  در  کرج  شهرداری 

شد.
در این جلسه که معاون فنی و عمرانی و 
مدیر کل امالک شهرداری کرج به همراه 
حضور  آن  در  نیز  پروژه  ارشد  مدیران 
به  شهر  اسالمی  شورای  رییس  داشتند، 
شمالی  بزرگراه  ابرپروژه  احداث  اهمیت 
و  احداث  در  تسریع  گفت:  و  کرد  اشاره 
بهره برداری هرچه سریعتر پروژه بزرگراه 
و  شورا  اعضای  اصلی  دغدغه  شمالی 
مدیران ارشد شهری بوده و این طرح می 
تواند بسیاری از معضالت مواصالتی درون 

و برون شهری کرج را کاهش دهد.
با اشاره به برگزاری جلسات  عباس زارع، 
متعدد در آینده به منظور حل معارضات 
ملکی و اقتصادی، از نگاه ویژه همه اعضا 
در راستای حل معضالت خبر داد و افزود: 
با توجه به پیشرفت فیزیکی 3۶ درصدی 
مرتبط  های  دستگاه  تمامی  طرح،  این 
و  ویژه  نگاهی  با  باید  شهری  مدیریت  با 
بکارگیری همدلی و همراهی کمک کنند 
افتتاح  به  نسبت  زمانبدی  برنامه  طبق  تا 

پروژه اقدام شود.
ترافیک  معضل  حل  افزود:  مسئول،  این 
عمرانی  های  زیرساخت  ایجاد  با  شهری 
می  شورا  کار  دستور  در  عملی  و  علمی 
جدیت  و  قدرت  با  مهم  این  با  که  باشد 

پیگیری خواهد شد.
تشریح  به  پیمانکار  جلسه  پایان  در 
این طرح  معارضات  و  اقتصادی  مشکالت 
پرداخت و میزان پیشرفت فیزیکی و روند 

اجرای تقاطعات را مورد اشاره قرار داد.

 پایداری 6 واحد نیروگاه رامین 
در روزهای پایانی تابستان

وحیدی فر-اهواز: در سه ماهه دوم سال 97 اقدامات 
پرسنل تالشگر نیروگاه رامین در راستای حفظ پایداری 
واحدهای نیروگاه رامین بوده است. به گزارش روابط 
عمومی شرکت تولید نیروی برق رامین: این نیروگاه با 
تالش کارکنان خود ضمن رفع مشکالت واحدهای 
نیروگاهی توانست با تداوم تولید انرژی حیاتی برق 
استان  نیاز  مورد  برق  از  زیادی  بخش  کننده  تامین 
خوزستان و تقویت کننده شبکه برق سراسری کشور 
باشد.الزم بذکر است نیروگاه رامین با 6 واحد تولیدی 
و مجموع ظرفیت 1850 مگاوات ساعت بزرگترین 
نیروگاه بخاری کشور و تامین کننده بیش از 35 درصد 

برق مورد نیاز استان خوزستان است.

اداره کل استاندارد استان مرکزی 
دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی

داودی- اراک: در مراسمی که به مناسبت هفته دولت 
و به منظور تقدیر از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی 
مرکزی،یادگاری  استاندار  آقازاده  مهندس  حضور  با 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،معاونان 
استاندار،مدیران کل و جمعی از کارکنان دستگاه های 
اجرایی در استانداری برگزار شد،از اداره کل استاندارد 
استان مرکزی به عنوان دستگاه برتردر ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی  واز  ساحل سها به عنوان مدیریت 
این سازمان تقدیر به عمل آمد. سید علي آقازاده نیز در 
ادامه بیان داشت: هشت هزار میلیارد ریال از این اعتبارات 
در حوزه طرح هاي بهره برداري شده و بقیه مربوط به 
آغاز عملیات اجرایي طرح ها در بخش هاي مختلف 
است. وي بیان کرد: طرح هاي تدارک شده براي هفته 
دولت امسال با وجود تنگناهاي اقتصادي نسبت به سال 
قبل 9 درصد بیشتر است و این مهم به دلیل هدفگذاري 
و راهبري نیازهاي استاني و مدیریت صحیح منابع رخ 
داده است. استاندار مرکزي افزود:کارگزاران دولت وجود 
همه تنگناها مي کوشند بهترین خدمات را ارائه داده و 
انتظارات مردم را پاسخگویي کنند. آقازاده اضافه کرد: 
مراجهات به دستگاه هاي دولتي بر اساس آمار رسمي 
کشور حدود پنج میلیون در روز است این کارگزاران 
دولتي باید به این حجم زیاد پاسخگویي کنند. وي عنوان 
کرد: نیروي انساني ماهر و متخصص سرمایه دولت است 
و در این راستا باید برنامه ریزي ها روز به روز تقویت 
شود. وي در بخش دیگري از سخنانش بر تقویت روحیه 
نشاط به جامعه تاکید کرد و افزود: کارمندان در این راستا 
نقش مهمي دارند و باید با اخالقمداري و احترام به ارباب 
و رجوع در این خصوص نقش آفریني کنند.  استاندار 
مرکزي بیان کرد: رسیدگي به مطالبات کارمندان و توجه 
به محرک هاي رشد فردي و سازماني آنان از تکالیف مهم 
حلقه مدیریتي استان مرکزي است. رقیه یادگاري رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان مرکزي در آیین 
بیست و یکمین جشنواره شهید رجایي و گرامیداشت 
هفته دولت و روز کارمند استان مرکزي در اراک  ضمن 
قرائت بیانیه بیست و یکمین جشنواره شهید رجایي این 
استان گفت: شهیدان رجایي و باهنر نمونه بارز انسان هاي 
صبور و فداکار هستند و کارمندان باید در عمر خدمتي 

خود از رویه و منش آنان الگوگیري کنند. 

خبر

 افتتاح بزرگترین پروژه خیّری استان گیالن
 در بندر انزلی

منکویی- رشت: با حضورمعاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش 
بزرگترین پروژه خیّری استان در بندر انزلی افتتاح می  شود.

بهار علم و  آغاز  فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و  آستانه  در 
معرفت با حضوردکتر رخشانی مهر، معاون عمرانی وزیر آموزش 
تجهیز  و  نوسازی،توسعه  سازمان  محترم  رئیس   و  پرورش  و 
مدارس کشور، پروژه طالقانی بندر انزلی در روز پنج شنبه 15 

شهریور ماه افتتاح و به بهره برداری می رسد.
گفتنی است پروژه طالقانی بندر انزلی با 15 کالس درس در 3 
طبقه و در زمینی به مساحت 3000متر مربع  وبازیربنایی بالغ بر 
2296مترمربع و با تقبل هزینه ای بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان 
توسط خانواده موثق ازخیرین محترم مدرسه ساز استان گیالن 
کل  اداره  تومانی  میلیارد  دو  مشارکت  با  و  انزلی  شهرستان  و 
نوسازی مدارس استان گیالن تکمیل و در راستای توسعه علم و 

معرفت تقدیم مردم این شهرستان خواهد شد.
نماز  اجتماعات،  سالن  دارای  آموزشگاه  این  است  ذکر  شایان 
خانه،آزمایشگاه ، کتابخانه مستقل و محله محور ، سایت کامپیوتر 

و کارگاه خالقیت است.

 نمایشنامه »ای کاش خوابت را ندیده بودم«
 در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: نمایشنامه »ای کاش خوابت را ندیده بودم« به 
همت انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اسالمشهر و با همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، از 5 شهریور ماه به مدت 13 روز 

در فرهنگسرای شهید صارمی اجرا می گردد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  شهالیی  کامران  نویسندگی  به  فوق  نمایشنامه  اسالمشهر، 
کارگردانی احمد مطوری می باشد . یادآور می شود: بازیگران 
این نمایش احمد مطوری ، عباس ایراندوست ، هنگامه رضایی 

دهکا و مریم کوچک خانی می باشند.
گفتنی است: نمایش فوق از 97/6/5 لغایت 97/6/17  ساعت 18 
در فرهنگسرای شهید صارمی به نشانی اسالمشهر – فلکه دوم 
انتهای کوچه 20 میزبان عالقمندان و دوستداران هنر  قائمیه – 

نمایش می باشد .

 ۲7 تعاونی در چهارمحال و بختیاری 
افتتاح می شود

بختیاری  و  چهارمحال  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تمامی  در  تعاونی   27 تعاون،  هفته  با  همزمان  گفت: 

شهرستان های استان افتتاح می شود.
برای تشکیل  اولیه  اظهار کرد: سرمایه  سید حفیظ اهلل فاضلی  
اشغالزایی  که  بوده  ریال  میلیارد   180 استان،  در  تعاونی ها 
تعاونی ها  این  افزود:  وی  می کند.  فراهم  را  نفر   274 مشتقیم 
در زمینه های کشاورزی، خدماتی، فرش و گردشگری فعالیت 

می کنند.
فاضلی با اشاره به نقش موثر تعاونی ها در استان، تصریح کرد: 
فعالیت تعاونی ها نقش موثری در تامین نیازهای اساسی مردم 
اشتغال و رونق  ایجاد  تولید،  افزایش  موثر  از عوامل  که  دارد 
اقتصادی در استان است . وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
بیش از دو هزار و 800 تعاونی فعال در زمینه های کشاورزی، 
خدماتی، فرش و گردشگری در استان فعال هستند که تولیدات 

این تعاونی ها به داخل و خارج از کشور صادر می شود.

خبر

استاندار  اکبرزاده:  علی  مریم   - زمان  خبرنگار 
مردم،  با  شهریار  شهرستان  فرماندار  تعامل  تهران 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، ائمه جمعه 
شهرستان، شوراهای اسالمی شهرها، شهردار ها و 
مسوولین استان و شهرستان تعامل سازنده ای خواند 
که با وجود سالیق و دیدگاه های مختلف عوامل 
تنش زا در منطقه را مدیریت کرده، حاشیه ها را کنار 

زده و موجب افزایش بازدهی شده است. 
 محمدحسین مقیمی در حاشیه افتتاح پروژه های 
شهرستان شهریار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
زمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر اذعان داشت: همه مسوولین ضمن تعامل 
با دیگر دستگاه ها در خدمتگزاری بکوشند و به 
دنبال تسریع و به نتیجه رساندن امور مردم باشند. 
وی اضافه کرد: مسوولین نگرانی های مردم را شنیده 
و در جستجوی راه حلی برای این نگرانی ها باشند، 
همچون فرماندار شهریار که همراه روسای ادارات به 
روستا ها و شهرها سفر کرده و پای صحبت مردم 

می نشیند.
این مسئول تشریح کرد: فرماندار شهرستان شهریار با 

تشکیل جلسات در مساجد و جلسات منظم با ائمه 
جمعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 

کمبود ها و ضعف ها را در شهرستان شناسایی و در 
رفع آن می کوشد. استاندار تهران گفت: 64 پروژه 

در شهرستان شهریار با اعتباری بالغ بر 155 میلیارد 
تومان منطبق بر نیاز مردم در هر منطقه به مناسبت 
هفته دولت با حضور مسوولین استانی، شهرستانی 
و شهری افتتاح و به بهره برداری رسیدند و الزم 
به ذکر است که پروژه هایی را نیز در حوزه آبیاری 
تحت فشار در شهرستان بازدید و افتتاح کردیم که با 
توجه به کمبود آب و اهمیت ویژه مبحث کشاورزی 
و آبرسانی باغات در شهرستان شهریار از پروژه هایی 
هدفمند و مناسب بودند. مقیمی با توجه به رفت و 
آمد مردم بین تهران و شهریار خاطرنشان کرد: توسعه 
حمل و نقل عمومی در این مورد ضرورت دارد و 
خوشبختانه طی جلساتی در حال تمّلک مسیر های 
مربوط به خط آهن هستیم و با ایجاد خطوط ریلی 
رفت و آمد بین تهران و شهرستان شهریار بسیار 
آسانتر خواهد شد استاندار تهران از اهم اولویت 
های شهرستان به بحث بیمارستان و همچنین طرح 
های مربوط به تامین آب و تصفیه فاضالب اشاره 
کرد و ادامه داد: شهرک صنعتی شهریار نیز برای 600 
واحد صنعتی و صنفی نیز تاکنون حدود 30 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

استاندار تهران:

تعامل فرماندار شهریار با مردم حاشیه ها را کنار زد

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره  139660331010007702  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خلیل مستوفی شربیانی فرزند 
سیف اله  بشماره شناسنامه 65  کد ملی 6029838512 صادره از سراب  در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 59، 164 مترمربع پالک 2800 فرعی از 22 اصلی واقع در 
خلج آباد- جاده مخصوص جنب کارخانه نان پخت خریداری از مالک رسمی نوروز علی 
ابراهیمی فرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ ب 184
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/13 

محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی
رسیدگی کننده : شورای حل اختالف شعبه 14 شهر دیزج دیز میدان انقالب

 خواهان اقای حمیدرضا نجیبی فرزند محمد حسین  بنشانی خوی-شهرک ولیعصر 
–بلوار شمس تبریزی –نبش کوچه خیام 4 اژانس پویا

خوانده ها-اقایان 1-  میر حسن طالب زاده فرزند میرعلی –نشانی خوی- خ رسالت 
–بلوار هاشمی- بنگاه امیر

2- هادی قنبرلو  -خوی- اموزشگاه حمایت –بلوار قمری اصل 3- خانم زهرا کارگاه 
فرزند اصغر –نشانی :تهران – خیابان آرامش – روبروی پارکملت – پ5-واحد 7 

موضوع :تقاضای الزام به تنظیم سند خودرو سواری پژو  به شماره پالک 88 ایران 
362د81 نسبت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی مقوم بر 10/000/000 ریال به 

انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده ها  مطرح پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی سرانجام  در وقت مقرر به 
تصدی امضا  کننده ذیل  تشکیل است قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال و 
تکیه بر وجدان شرف و توسل به ائمه اطهار و با بررسی  جامع اوراق پروند ه و مالحضه 
نظریه  اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم به شرح  اتی  مبادرت به انشا رای مینماید.

رای قاضی شورا 
 در خصوص دعوی اقای حمیدرضا نجیبی فرزند محمد حسین بطرفیت  1-  میر 
حسن طالب زاده2- هادی قنبرلو 3- خانم زهرا کارگاه   به خواسته تقاضای الزام به 
تنظیم سند خودرو سواری پژو  به شماره پالک 88 ایران 362د81 نسبت به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی مقوم بر 10/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با این  توضیح که  خواهان در دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده 
اینجانب  برابر مبایعه نامه مورخ 96/06/07 یک دستگاه خودرو سواری پژو  را در قبال  
ثمن معین از خوانده ردیف اول خریداری نمودم که سند خودرو بنام خوانده ردیف 
سوم بوده و مدارک در اختیار خوانده ردیف دوم میباشد با مراجعات مکرر  از انتقال 
وتنظیم سند  بنام اینجانب امتناع مینماید با بررسی  جامع محتویات پرونده  و مستندات 
ابرازی و با عنایت به اینکه  دعوای خواهان مستند به یک فقره مبایعه نامه عادی میباشد 
که نسبت به اصالت و صحت مندرجات ان  انکار و تردیدی از ناحیه  خواندگان معمول 
نگردیده  و خواندگاه اول و دوم در جلسه رسیدگی حاضر شده و اظهار داشتند خواهان 
در قبال معامله مدیون میباشد و خوانده سوم در جلسه حاضر نشدند  و در قبال  خواسته  
خواهان دفاعیات مستدل و مستندی به جهت رد ادعای خواهان اقامه  وارائه ننمودند 
لذا بدلیل  حصول قانونی دعوا از هر گونه خدشه و ایرادی و با احراز رابطه حقوقی 
خواهان باخواندگان ونظر به اینکه برابر جوابیه استعالم  از پلیس راهوار شهرستان 
خوی 97/2/25 سوابق مالکیتی خودرو  معنونه  بنام خوانده ردیف سوم  اعالم گردیده 
توجها به نظریه مشورتی اعضای شعبه چهاردهم شوارای حل اختالف  شهر دیزج دیز 
خواسته خواهان حمل به صحت تلقی نموده به استاند مواد 10و219و220و222و328 
قانون مدنی ومواد 198 و 519و522 قانون ایین دادرسی مدنی  ومواد 9 و 18و27 قانون 
شوراها حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم )خانم زهرا کارگاه( نسبت به حضور 
در یکی از  دفترخانه های رسمی و انتقال سند ششدانگ یک دستگاه سواری پژو  به 
شماره88ایران362د81 به انضمام خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید 
ودر مورد خواسته خوانده ردیف اول و دوم بدلیل عدم توجه دعوا نسبت به ایشان  
مستندا  به بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار دعوی  صادر میگردد رای صادره   
نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی بوده و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی ونسبت 
به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری بوده 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم  عمومی دادگستری شهرستان خوی میباشد
قاضی شعبه 14 شوارای حل اختالف شهر دیزج دیز-محمدابراهیمی

آگهی
بدین وسیله به خانم سیده زینب میر حسینی فرزند سید احمد به شماره شناسنامه 90 
صادر ه از  دماوند ساکن بابل خ امام خمینی جنب پاساژ ملک التجار ابالغ می شود که 
بانک سپه شعبه موزیرج به استناد قرارداد بانکی شماره179664374 جهت وصول مبلغ 
370.374.427ریال تا تاریخ97.2.24 به انضمام خسارت تاخیر و تاریخ مذکور تا روز 
تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرایی صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9700570 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به 
شرح متن. سند  شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی 
مفاد اجرای فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی  ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 

بدهی  خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی حصروراثت
ازاسدآباددرخواستی  بشناسنامه12016صادره  پدرمحمدعلی  امیدنام  بانولیالخادمی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرمرحوم عزیزآقاگزاری 
بشناسنامه1164صادره اسدآباددرتاریخ97/5/20دربندرامام خمینی)ره(اقامتگاه5/20فوت 
ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی امیرحسین گزاری فرزندعزیزآقابشناسنامه7060022120
صادره ازماهشهر)پسرمتوفی(2-لیالخادمی امیرفرزندمحمدعلی بشناسنامه12016صادره 
بشناسنامه594صادره  اهلل  فرزندشمس  ازاسدآباد)همسرمتوفی(3-گلزارگزازی 
ازاسدآباد)مادرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 
ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م الف)16/43(

قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-هاللی زاده

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی ولو مدل 69 با شماره پالک 445ع83 ایران 62 با شماره موتور 009394و 

شماره شاسی 000351بنام چمگیز طالب نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پراید مدل 75 به رنگ سفید با شماره شهربانی 378ج48ایران 
82 با شماره موتور 00856024و شماره شاسی S1412274510351 مفقود گردیده و 

بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد

دادنامه
پرونده کالسه 9709981964200144 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

تصمیم نهایی شماره 9709971964100512 
خواهان: آقای جمشید دهقان فرزند علی اصغر با وکالت آقای محمد رضا خادمی فرزند 

تقی به نشانی چمستان – خ شیخ فضل اله نوری- نبش خیابان جهاد )آموزش( 145
به نشانی محمودآباد-  اله  اله سبحانی رودباری فرزند رحمت  خوانده: آقای ضعت 

سرخرود- شهرک خسروی –منزل شخصی  
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

رای دادگاه- دعوای اقای محمدرضا خادمی به وکالت از آقای جمشید دهقان فرزند علی 
اصغر بطرفیت آقای ضعت اله سبحانی رودباری فرزند رحمت اهلل بخواسته ی الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک )الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش بانضمام کلیه خسارات 
قانونی علی الحساب مقوم به 3/000/100 ریال( بدین توضیح وکیل خواهان اظهار 
داشت ))موکل برابر قرارداد تنظیمی مورخ 1395/8/15 یک واحد آپارتمان به مساحت 
115 متر مربع واقع در طبقه پنجم واحد شرقی به آدرس ایزدشهر خیابان گلسار 55 
کوچه یاس 4 انتهای کوچه سمت راست به پالک ثبتی 1589 فرعی  از 2 اصلی بخش ده 
ثبت نور از اقای ضعت اله سبحانی روذباری پیش خرید نموده است نظر به اینکه مطابق 
ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قرار داد پیش فروش می بایست از 
طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش استنکاف می ورزد لذا رسیدگی و صدور حکم 
کبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پیش فروش به انضمام کلیه خسارات قانونی 
مورد استدعاست با عنایت به مراتب فوق و برابر مواد 2و3 قانون پیش فروش ساختمان 
مصوب 1389/10/12 پیش فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی پیش فروش می باشد 
در مانحن فیه خوانده به عنوان پیش فروشنده نسبت به تنظیم سند رسمی پیش فروش 
راجع به یک واحد آپارتمان به مساحت 115 متر مربع واقع در طبقه پنجم واحد شرقی 
به آدرس ایزدشهر خیابان گلسار 55 کوچه یاس 4 انتهای کوچه سمت راست دارای 
پالک ثبتی 1589 فرعی از 2 اصلی بخش ده ثبت نور بنام پیش خریدار )خواهان( اقدام 
نکرده است و ایراد دفاعی در قبال دعوای مطروحه از سوی خوانده به عمل نیامده است 
لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 2و3 قانون باال و ماده 2 آیین نامه 
اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1393/3/7 هیئت محترم وزیران و ماده 10 
قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون آئین دادری دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب 1379 ضمن صدور حکم به محککومیت خوانده به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پیش فروش مورخ 1395/8/15 بنام خواهان 
به عنوان پیش خریدار خوانده را به پرداخت مبلغ 820/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر 
و نیز مبلغ یکصد و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم 
مینماید را ی دادگاه غیابی ظرف مدتی بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 

مازندارن می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم رحمان

ریزه وندی فرزند
آقای/خانم   خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محمدمرادامیریان   آقای/خانم  خواهان 
رحمان ریزه وندی  به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 

کالسه9709988609100220شعبه11
رسیدگی  ووقت  ثبت  کرمانشاه  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی 
مورخ21مهر1397ساعت16:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 

یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
 مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شعبه11حقوقی شورای

 حل اختالف شهرستان کرمانشاه_طاهره مهکی

دادنامه
پرونده کالسه 9609981948800288 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بهشهر )101 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609971946802361 
شکات:1- آقای ابوالفضل شکری امامی فرزند فردوس 2- آقای سید ابراهیم موسوی فرزند 
سید محمد همگی به نشانی بهشهر جلوتر از ایستگاه گرگان جنب کارگزاری بیمه تامین 

اجتماعی اتو گالری پدیده 
متهم: آقای مهدی گرنامی فرزند درویشعلی به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها: تهدید با سالح سرد چاقو 2- توهین و فحاشی 3- اخالل در محل کسب کار و 
سلب آسایش

گردشکار: به تاریخ 97/12/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر 
به تصدی اینجانب امضء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد، 
این دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با 
تکیه بر شرف و وجدان ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای مهدی گرنامی فرزند درویشعلی بلحاظ مجهول المکان 
بودن فاقد سایر مشخصات بیشتر و فاقد تامین کیفری ساکن بهشهر دایر بر تهدید با سالح 
سرد چاقو، توهین و فحاشی و اخالل در محل کسب و کار آسایش آقایان موسوی و شکری 
امامی با عنایت با محتویات پرونده او جمله کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان محترم 
دادسرای عمومی و انقالب بهشهر گزارش و تحقیقات محلی مرجع انتظامی، شکایت شاکیان 
آقایان ابوالفضل شکری امامی فرزند فردوس و سید ابراهیم موسوی فرزند سید محمد ساکن 
بهشهر اظهارات گواهان تعرفه شده در مرحله دادسرا و با توجه به اینکه متهم نامبرده علی 
رغم ابالغ و احضاریه قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و الیحه دفاعیه نیز ارسال 
نداشته است و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده فلذا وقوع بزه انتسابی به متهم 
نامبرده محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 608-617-618 از قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال 1375 بخش تعزیرات مجلش شورای اسالمی دادگاه متهم نامبرده را از جهت بزه 
توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و از بابت بزم تهدید با سالح سرد چاقو به تحمل 
یکسال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری با رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اسسالمی مصوب سال 92 با اجرای مجازات اشد محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در همین شعبه و پس 
از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان مازندران می باشد.
م الف: 97/20/6745 سید محمد حسینی – رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای :  هدایت اهلل میراحمدی 

فرزندمحمدعلی
خواهان خانم مهوش غفاری دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای هدایت اهلل میراحمدی 
خواسته طالق  به درخواست زوجه وحضانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983816100306 شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری 
شهرستان اردل  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/14 ساعت 9:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت  

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 منشی شعبه  اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری 

شهرستان اردل ـ سیده صغری حسینی

استاندار تهران:
 64 پروژه در شهرستان شهریار با اعتباری بالغ بر 155 میلیارد تومان منطبق بر نیاز 

مردم افتتاح شد
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رئیس جمعیت هالل احمر مطرح کرد:

تأمین داروهای بیماران خاص زیر تیغ تحریم

 رئیــس جمعیت هــالل احمر گفت: بخشــی از وظایف ما تامین 
داروهای مورد نیاز بیماران خاص است که متاسفانه تحریم، تامین 

این داروها را با مشکل روبرو خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، علی اصغر پیوندی در نشست خبری 
با رسانه های خارجی در محل معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، به 
تشــریح اقدامات و برنامه های جمعیت هالل احمر پرداخت.وی در 
خصوص برنامه های کلی و وظایف جمعیت هالل احمر اظهار کرد: 
جمعیت هالل احمر در ایران سابقه 95 ساله دارد و ۴ وظیفه بزرگ 
ارتقای ســالمت، ارتقای روحیه انسان دوستی، کاهش مشکالت و 
آالم مردم و تکریم انســان ها که جزو وظایف اصلی جمعیت است 
را به عنوان یک نهاد مســتقل و غیر انتفاعی دنبال می کند.وی با 
اشاره به اینکه وظایفی در حوزه امداد و نجات، جوانان و داوطلبان 
بر عهده جمعیت هالل احمر اســت افزود:  در بحث امداد و نجات 
ما معین دولت هســتیم. با توجه به اینکه کشــور ما کشور حادثه 
خیزی اســت، جمعیت هالل احمر به عنوان یک نهاد غیر دولتی 
حاضر شده و تالش می کند تا خسارات حوادث را کاهش دهد.وی 
با تاکید بر تولید منســوجات مورد نیاز و اقالم امدادی در کارخانه 
صنایع نســاجی هالل ایران افزود:  شاید جمعیت هالل احمر جزو 
معدود نهادهایی باشــد که اقالم امــدادی را خودش تولید و و در 
برخی موارد صادر نیز می کند.وی افزود: جمعیت هالل احمر تالش 
دارد تا براســاس اصول، اهداف و توانمنــدی ها در موقعیت های 
بحرانی و سخت  از خشکسالی سومالی تا سیل پاکستان، جنگ در 
یمن و ســوریه بتواند به مردم خدمت رسان باشد.پیوندی با اشاره 
به فعالیت ۱۴مرکز درمانی جمعیت هالل احمر در خارج از کشور 
افــزود: جمعیت هالل احمر نه تنها در داخل کشــور بلکه در دنیا 
بــه عنوان یک جمعیت قدرتمند و یک نهــاد بین المللی در حال 
فعالیت اســت و همواره به عنوان یک عضو موثر در فدراسیون بین 
المللی ایفای نقش می کند.رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به 
تحریم های ایران، بیان کرد: از تحریم های ظالمانه همه مردم رنج 
خواهند برد و جمعیت هالل احمر هم از این تحریم ها به نوعی رنج 
خواهد کشید.وی با تاکید بر اینکه تحریم ها وظایف جمعیت هالل 
احمر را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، افزود: بخشــی از وظایف 
جمعیت هالل احمر تامین داروهای مورد نیاز بیماران خاص است 
که متاسفانه تحریم، تامین این داروها را با مشکل روبرو خواهد کرد.

 راه اندازی کالنتری های مجازی در کشور

رئیس پلیس پیشــگیری نیروی انتظامی گفت: به منظور توســعه 
هرچه بیشــتر ارائه خدمات قضایی و انتظامی و تســهیل در امور 
مراجعه کنندگان، قرار است کالنتری های مجازی در سطح کشور 

راه اندازی شود که هم اکنون مطالعات این طرح آغاز شده است.
سردار محمد شرفی اظهار کرد: از مهمترین دالیل این طرح تسهیل 
در ارائــه خدمات به مردم با رویکــرد کاهش مراجعات حضوری و 

تغییر روش ارائه خدمات از حالت فیزیکی به الکترونیکی است.
وی اظهــار داشــت: با توجه بــه اقدامات و مطالعات انجام شــده 
درنظرداریم در آینده نزدیک ابتدا بخشــی از کالنتری های سطح 
کشــور را که بیشتر درگیر ارائه خدمات هستند، به صورت مجازی 
راه اندازی کنیم.رئیس پلیس پیشــگیری نیروی انتظامی به ایرنا 
گفت: بــا اجرای این طرح مردم می توانند بــدون نیاز به مراجعه 
حضوری در کالنتری یا پاسگاه پلیس، از منازل خویش درخواست 
هــای خود را اعالم کننــد و پس از دریافت کــد رهگیری پیگیر 

خواسته های خویش باشند.

خبر

ترسیم مسیر آینده انجمن های 
اسالمی دانش آموزان

دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
انجمن های اسالمی در کنگره  آینده  ترسیم مسیر  از 

دوازدهم خبر داد.
های  انجمن  اتحادیه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
دبیرکل  تاریخی  ،حسین  آموزان   دانش  اسالمی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در سومین 
اجالس کنگره دوازدهم اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان که از در اردوگاه شهید باهنر آغاز شد، 
خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم، اظهار 
شما  و  است  اتحادیه  رکن  مهم ترین  کنگره  کرد: 
کشور  سراسر  اسالمی  انجمن  هزار   11 نمایندگان 
هستید که در این جلسه حضور دارید؛ هر یک از شما 
در شهرستان ها و استا ن های مختلف گردهم آمدید و 
از بین شما منتخبان انتخاب شدند و عصاره شما در 

این جلسه حضور دارند.
هزار   6 نمایندگان  روز   4 این  در  اینکه  بیان  با  وی 
انجمن اسالمی از دانش آموزان متوسطه دوم و 5 هزار 
انجمن اسالمی از دانش آموزان متوسطه اول حضور 
افزود: کنگره محلی برای متشکل شدن ویژه  دارند، 
انجمن اسالمی است؛ شما هر یک در مدرسه انجمن 
فعالیت می کنید.تاریخی  دارید و در مدرسه  اسالمی 
انجمن های  مأموریت های  داریم  انتظار  داد:  ادامه 
اسالمی را محقق کنید و باید منسجم باشید و همچنین 
ارتباط و تعامل خود را با انجمن های دیگر حفط کنید 
زیرا شما 80 نماینده اعضای قرارگاه ملی هستید.وی 
گفت: شما دانش آموزان، مطالبه گری را به نمایندگی از 
جامعه دانش آموزی و نمایندگان انجمن های اسالمی 

رقم می زنید. 
از  را  دانش آموزی  جامعه  و  خود  مطالبه  باید  شما 
مسئوالنی که در این 4 روز می آیند بخواهید.دبیرکل 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان اضافه کرد: 
دیگر  یکی  اسالمی  انجمن های  آینده  مسیر  ترسیم 
از مواردی است که پیگیری می شود و خط مشی و 

سیاست های ما باید برای یک سال آینده تعیین شود.
چهل  آستانه  در  ما  انقالب  اینکه  بیان  با  تاریخی 
سالگی قرار گرفته است، اظهار کرد: از اوایل انقالب 
اسالمی ایران، تالش دشمنان برای از بین بردن انقالب 

صورت گرفت اما هیچگاه موفق نشدند.

وضعیت بیمه خبرنگاران 
بررسی می شود

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
حضور  با  ای  جلسه  در  خبرنگاران  بیمه  وضعیت 
مسئوالن سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان این قشر 
بررسی می شود تا رضایت فعاالن این صنف تامین 
شود. »انوشیروان محسنی بند پی«اظهار کرد: خبرنگاران 
وسیله  بهترین  و  مردم  و  مسئوالن  میان  ارتباطی  پل 
هستند. جامعه  های  نارسایی  و  مشکالت  بیان  برای 

به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
ایرنا  گفت: به دنبال راه حلی برای حل مشکل بیمه 
مزبور،  جلسه  برگزاری  از  پس  و  هستیم  خبرنگاران 
رضایت  که  کرد  اتخاذ  تصمیمی  بتوان  که  امیدواریم 
از  داشت:  اظهار  تامین شود.بندپی  صنف خبرنگاران 
مدتها قبل با مشکالت صنفی خبرنگاران آشنایی دارم؛ 
این قشر، حرفه سختی دارند و نیازمند حمایت هستند.

مهمترین دغدغه خبرنگاران عالوه بر پایین بودن میزان 
حقوق و دستمزد، برخورداری از بیمه اجتماعی است؛ 
بسیاری مدیران روزنامه ها و خبرگزاری ها، خبرنگاران 
را بدون برخورداری از بیمه های پایه به کار می گیرند 
یا حق بیمه آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت 
نمی کنند که سبب شده این صنف به لحاظ هزینه های 
درمانی، ثبت سوابق کاری و امور بازنشستگی با چالش 
های جدی مواجه شود.این در حالیست که طبق قانون 
شغل خبرنگاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور 
محسوب می شود و شاغالن در این حرفه می توانند با 

پرداخت 20 سال حق بیمه، بازنشسته شوند.

خبر

اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
قوه  ذاتی  وظیفه  اقتصادی  مفاسد  با  برخورد 
قضاییه است، در عین حال یادآور شد که حل 
مشکالت اقتصادی را نباید به استجازه اخیر و 

رسیدگی های قضایی پیوند زد.
روابط  کل  ازاداره  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل آملی الریجانی 
در جلسه مسئوالن عالی قضایی با تبریک میالد 
مسعود هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و 
والیت، حضرت موسی ابن جعفر )ع(، ائمه 
اطهار را شموس طالعه و انوار مضیئه توصیف 
ائمه  ساحت  به  بیشتر  چه  هر  گفت:  و  کرد 
هدی )ع( اقتراب یابیم، به ساحت حق تعالی 
نزدیکتر خواهیم شد زیرا ائمه معصومین )ع(، 
نور متاللئ حق تعالی هستند و راه تحصیل این 
اقتراب نیز پاکی و نزهت از معاصی است.وی 
در ادامه با اشاره به سپری شدن هفته دولت، 
بار دیگر این ایام را به دولت و رئیس جمهور 
محترم تبریک گفت و تصریح کرد: خدمت به 
مردم در جامعه اسالمی، نعمت بزرگی است 
از  ارزشمندتر  شود،  شناخته  آن  قدر  اگر  که 
بسیاری توهمات و تخیالت در دنیاست. البته 
ممکن است که در مسیر خدمت به مردم در 
مواجه  مشکالتی  با  اسالمی  جمهوری  نظام 
چشم  به  را  مشکالت  این  همه  ولی  شویم 

که  نکنیم  فراموش  و  ببینیم  باید  نعمت  یک 
اگر اخالص در عمل تحصیل کنیم، خدمت 
است. ها  عبادت  بزرگترین  از  یکی  مردم  به 
وی با بیان اینکه باید در این نظام قدر چنین 
نعمتی را بدانیم، خاطرنشان کرد: حق تعالی 
در  اخالص  که  مردم  حقیقی  خادمان  برای 
عمل دارند، عنایات خاصه ای خواهد داشت 
و بر این اساس هر چه ممکن است باید در 
حد مقدورات خود تالش کنیم که با خدمت 
به مردم، رضایت حق تعالی را تحصیل کنیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به فرمایش 

های مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت، 
برای دولت و سایر قوا بسیار  بیانات را  این 
رهبر  کالم  جان  گفت:  و  دانست  راهگشا 
معظم انقالب در این دیدار و سایر سخنرانی 
هایشان به ویژه برای فائق آمدن بر مشکالت 
اقتصادی، اتکا به استعدادهای درونی و قطع 

امید از کشورهای دیگر است. 
و  مذاکره  قطع  معنای  به  امید  قطع  این  البته 
به  امیدمان  چشم  نباید  اما  نیست  تعامل 
مساعدت و کار آنها باشد.رئیس قوه قضاییه 
با بیان اینکه نباید عده ای با فریبکاری، اذهان 

مردم را مشوش و اقدام به موج سواری کنند، 
تقوا،  خالف  سخنان،  برخی  کرد:  تصریح 
عدالت، انصاف و مروت است و حکایت از 
جهل گوینده دارد که امیدوارم مطلعان امر به 
تبیین مسائل بپردازند.آیت اهلل آملی الریجانی 
با مفاسد  اینکه برخورد  بر  تاکید  با  همچنین 
است،  قضاییه  قوه  ذاتی  وظیفه  اقتصادی 
مشکالت  حل  که  شد  یادآور  حال  عین  در 
اقتصادی را نباید به استجازه اخیر و رسیدگی 
های قضایی پیوند زد.وی تاکید کرد: مشکل 
کرد  اقتصادی حل  تدبیر  با  باید  را  اقتصادی 
و البته همه مشکالت نیز ناشی از سوءتدبیر 

نیست. 
بخشی از آن هم به جنگ اقتصادی تمام عیار 
قدرت،  امیدواریم  که  گردد  بازمی  دشمن 
اقتدار و حضور مردم در صحنه و عزت ملت، 
موجب فائق آمدن بر مشکالت شود اما همه 
وظایف  چارچوب  در  را  قوه  هر  کار  باید 
ها  دستگاه  از  ناصحیح  انتظار  و  ببینیم  خود 
نداشته باشیم.آیت اهلل آملی الریجانی در پایان 
تاکید کرد: مفاد استجازه اخیر از رهبر معظم 
انقالب، برای همین برهه خاص بوده و حالت 
موقت دارد و علی القاعده اگر بخواهیم چنین 
مواردی دائمی شود، تشریفات تقنینی خود را 

طی خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه: صرف برخورد قضایی، مشکالت اقتصادی را حل نمی کند:

مشکل اقتصادی را باید با تدبیر اقتصادی حل کرد

وام  پرداخت  از  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
ضروری بازنشستگان از اول مهرماه خبر داد و گفت: تا این 
لحظه حدود 160 هزار بازنشسته برای دریافت وام 5 میلیونی 
ثبت نام کرده و مهلت آنها برای ثبت نام فقط تا پایان شهریورماه 

است.
جمشید تقی زاده در مورد جزئیات وام ضروری بازنشستگان 
گفت: از اول شهریور ثبت نام انجام می شود و تا این لحظه 
طبق آخرین آمار گرفته شده 155 هزار و 829  نفر ثبت نام 
کرده اند و مهلت برای ثبت نام نیز تا پایان شهریور است.وی 
با بیان اینکه از مهرماه پرداخت وام انجام می شود افزود: در 
پایان شهریورماه همه بازنشستگانی که ثبت نام کردند آنهایی که 
شرایط الزم را دارند در مدت 48 ساعت به انها اعالم می شود 
و وام هایشان به تدریج پرداخت می شود چراکه مشکلی از نظر 

پرداخت نداریم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری  به فارس گفت: 2 
هزار میلیارد تومان برای 400 هزار نفر بازنشسته در نظر گرفته 
شده که به هر نفر 5 میلیون تومان وام ضروری با 4 درصد 

کارمزد داده می شود.
تقی زاده در مورد میزان کسر از حقوق  بازنشستگان وام بگیر 
گفت: 36 ماهه کسر حقوق خواهند داشت و اینکه چه مبلغی 
از حقوق بازنشسته بابت این وام کسر می شود جزو مباحث 
بانکی است که باید صورت بگیرد این درحالی است که بحث 

کارمزد آنچنانی و باالیی مطرح نیست.

 پرداخت وام رضوری ابزنشستگان
 از اول مهرماه

کارشناس دفتر تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به اینکه تا سال 2030، تقاضا برای آب در دنیا تا 50 
درصد افزایش می یابد، و از سال 1970، 80 درصد تنوع زیستی 
آب های شیرین از بین رفته است، در مورد هفته جهانی آب 
توضیح داد و گفت: با توجه به وجود مشکل آب در کشور ما 
و ایرادات گسترده در حفاظت از اکوسیستم های آبی، می توانیم 
از طریق همکاری با برنامه آب اتحادیه جهانی حفاظت از 
طبیعت و منابع طبیعی )IUCN(، آب را در حوزه بین الملل 
دنبال و از تجربه های جهانی برای مدیریت زیست بوم های 
آبی استفاده کنیم.  اصغر مبارکی ، با اشاره به اینکه از سال 
1991 هر ساله در تار یخ 26 تا 31 آگوست، »هفته جهانی 
آب« با حمایت IUCN )اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
و منابع طبیعی( پاس داشته می شود،به ایسنا گفت : ساالنه 
در هفته جهانی آب، برنامه های مختلفی برگزار می شود که 
مجری اصلی آن موسسه بین المللی آب استکهلم سوئد است. 
ارائه مقاله و گزارش توسط محققان و سیاستگذاران حوزه آب 
بخشی از برنامه های اجرا شده هر ساله در هفته جهانی آب 
است. وی با بیان اینکه شعار امسال هفته جهانی آب، »آب، 
زیست بوم ها و توسعه جوامع انسانی« است،  تصریح کرد: 
آب، زیست بوم ها و توسعه جوامع انسانی سه رکن جدانشدنی 
هستند و یکی بقای دیگری را تضمین می کند. واضح است 
که بدون آب، زیست بوم ها دچار افت و به تبع آن فعالیت های 

توسعه ای تعطیل می شوند. 

 افزایش ۵۰ درصدی تقاضای
 آب ات سال ۲۰۳۰ 

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات ضمن تشریح 
پروتکل »ریشه کنی قاچاق محصوالت دخانی« و پیوستن ایران 
به آن، از اجرای این پروتکل در کشور از سوم مهر ماه سال 

جاری خبر داد.
بهزاد ولی زاده درباه پیوستن ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت 
غیر قانونی محصوالت دخانی، گفت: این پروتکل در اجرای 
این  است.  نوشته شده  دخانیات  کنترل  ماده 15کنوانسیون 
کنوانسیون در سال 2003 با توجه به آمار مرگ ساالنه 7 میلیون 
نفری افراد در اثر مصرف دخانیات، به تصویب  مجمع جهانی 
بهداشت رسید. همچنین این کنوانسیون در ایران در سال 84 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است و در حال 

حاضر نیز 181 کشور عضو آن هستند.
وی درباره روند تصویب پروتکل ریشه کنی قاچاق محصوالت 
دخانی گفت: در ماده 15 این معاهده بین المللی، به اقداماتی که 
کشورهای عضو باید برای کنترل قاچاق انجام دهند، اشاره 
شده است. طی جلسات دو ساالنه که تحت عنوان کنفرانس 
اعضا تشکیل می شد، نتایجی بر اینکه ماده 15 کنوانسیون به 
عنوان معاهده ویژه ای برای قاچاق در سطح بین الملل نوشته 
شود، حاصل شد. در این معاهده ویژه تمام سازوکارهایی که 

برای کنترل قاچاق باید اجرا شود، وجود دارد.
وی افزود: این پروتکل مولود کنوانسیون کنترل دخانیات است 
که قریب به چهار سال طول کشید تا کشورها درباره متن آن 

به اجماع نظر رسیدند.

 ریشه کین قاچاق »سیگار« 
از مهرماه امسال

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای قدرت اله ستاری فرزند محمد طاهر  

خواهان آقای اکبر مخصوصی با وکالت آقای کامران آقائی پور  دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای قدرت اله ستاری به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609986656800045   شعبه 18 شورای حل اختالف 
مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و و ثبت رسیدگی مورخ 1397/7/15 ساعت 
09:00تعیین که حسب دستور شورا 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 شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد- فروغ فالح 

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک انزلی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13976031800200048-مورخ  1397/03/23هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک انزلی تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سیما خوش نود 
سنگاچین فرزند عباس بشماره  شناسنامه 25 صادره  از بندر انزلی  در ششدانگ  یک 
قطعه  زمین  مشتمل بر  خانه  به مساحت  284  متر مربع  پالک فرعی  18927 از 435 
از 15 اصلی  واقع در بندر انزلی  ، عباس آباد ، کوچه سهیل بخش 7 گیالن خریداری  
از مالک  رسمی  آقای  محمد خوجینیان محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو 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 رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
رم الف:3093- رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی – پرویز حیدری  

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/6/13 تارخ انتشار نوبت دوم :  6/27/ 97

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  طال نازار امیدی نیا به شماره شناسنامه 549  به شرح دادخواست به کالسه 
9709986735100383   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   3339 شماره  بشناسنامه  سقائی  عیسی  مرحوم  شادروان  که  داده  توضیح 
1396/12/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر 

است به : 
1-طال نازار امیدی نیا دارنده شماره شناسنامه 821   همسر متوفی 

2-جواد سقائی دارنده شماره شناسنامه 4850023444 فرزند متوفی 
3- زینب سقائی دارنده شماره شناسنامه 4859859421فرزند متوفی

4- سمانه سقائی دارنده شماره شناسنامه 3635فرزند متوفی
5- مریم سقائی دارنده شماره شناسنامه 1781 فرزند متوفی

6-مجاهد  سقائی دارنده شماره شناسنامه 549  فرزند متوفی
7-مهری  سقائی دارنده شماره شناسنامه 3342 فرزند متوفی

8-الهام  سقائی دارنده شماره شناسنامه 4850151523 فرزند متوفی
9- رقیه سقائی دارنده شماره شناسنامه 3343فرزند متوفی

10-فرشته سقائی دارنده شماره شناسنامه 3341 فرزند متوفی
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  شور  این  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زهرا آریائی راد دارای شناسنامه شماره704 بشرح دادخواست به کالسه  971133/

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که  ش3 
شادروان قاسم آریائی رادبشناسنامه 26497در تاریخ95/9/7  اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  احمد آریائی راد فرزند قاسم –ش 
ش 745   خوی –پسر متوفی/2- محمد  آریائی راد فرزند قاسم -ش ش  41931 
خوی-پسر متوفی/3- زهرا  آریائی راد فرزند قاسم -ش  ش 704  –خوی-دختر 
متوفی/4-  معصومه آریائی راد فرزند قاسم ش ش36443 -خوی-دختر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم زهرا آریائی راد دارای شناسنامه شماره704 بشرح دادخواست به کالسه971132/
ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
طاهره  آریائی رادبشناسنامه 33607 در تاریخ95/5/10  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- بهزاداحمدی  فرزندحسن  –ش ش4298   خوی 
–پسر متوفی/2-حسن احمدی فرزندحسن  -ش ش  253-شوط-همسرمتوفی/3- قاسم  
آریائی راد فرزند سلمان -ش  ش26497  –خوی-پدر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

اگهی ابالغ 
و احضار متهم صائب حاتمیان 

در اجرای ماده 344 قانونی آئین دادرسی کیفری بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که جهت 
رسیدگی و دفاع از کیفر خواست صادره به شماره 970573 مورخ  97.4.30 دادسرای 
تنکابن برای مورخ 97.7.28 ساعت 8.30 صبح در پرونده کالسه  102.970314 تعیین 
وقت رسیدگی شده است در این دادگاه حاضر شوید  در غیر اینصورت دادگاه غیابا 

اتخاذ تصمیم می نماید.
مدیر دفتر شعبه ی 102 دادگاه کیفری دو تنکابن . لطفی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سجاد رستمی 

خواهان شیرین طال همتی چگنی با وکالت مرضیه میرزا خانی  دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای سجاد رستمی به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709986656300226   شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع 
خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و و ثبت رسیدگی مورخ 1397/7/15 ساعت 09:00 
که مفاد دادخواست بدین شرح می باشد مطالب طلب به مبلغ 60/000/000 ریال به 
انضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/5/2 لغایت 
صدور و اجرای کامل حکم به مبلغ 60/000/000 ریال تعیین 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 شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  ثبتی1/7902/15295-به  پالک  مزایده  آگهی 
پانزده  ثبتی  پالک  شماره  به  مسکونی  آپارتمان  قطعه  یک  دانگ  9700048شش 
اصلی  ازیک  هزارونهصدودوفرعی  ازهفت  شده  مجزی  ونودوپنج  هزارودویست 
متروچهارصدم  اهوازواقع درماهشهربه مساحت هشتادوهشت  واقع دربخش شش 
مترمربع که ذیل ثبت 15866دفترجلد95صفحه 77به نام آقای جوادمجیدی رادفرزند 
ازرفسنجان  3051383309صادره  ملی  شماره  3431به  شناسنامه  شماره  مجیدبه 
ثبت وسندصادر گردیده است محدودبه حدودشماال:به طول 9/10به فضای ملک 
دوم  های  قسمت  که  قسمت  شرقا:درشش  اصلی  ازیک  8079فرعی  مجاورشماره 
وچهارم آن شمالی است به طول های 4/72و1/43و 1/74و1/96و0/11و2/17اول 
نورگیرسوم  به  ودوم  اول  ودیواریست  درب  ششم  پیشرفتگی  دیواریست  ودوم 
تاپنجم به آپارتمان میانی شمالی قطعه 16ششم به راه پله وآسانسورجنوبا:به طول 
12/64به آپارتمان مسکونی قطعه 20غربا:درپنج قسمت که قسمت دوم آن شمالی 
های3/45و1/22و1/30و1/17و3/90دوم  بطول  است  جنوبی  آن  چهارم  وقسمت 
ملک  فضای  به  اول  پیشرفتگی  دیواریست  چهارم  پیشرفتگی  دیواریست 
مجاورشماره5728فرعی ازشماره یک اصلی دوم تاچهارم به نورگیر پنجم به فضای 
شماره14167  سندرهنی  اصلی،طبق  یک  ازشماره  مجاورشماره5728فرعی  ملک 
مبلغ2/208/000/000ریال  دفترخانه296ماهشهردرقبال  مورخ94/10/24تنظیمی 
دررهن بانک مهر اقتصادشعبه مرکزی ماهشهرقرارگرفته وطبق نظرکارشناس رسمی 
درمورخ97/4/6به مبلغ دو میلیاردوپانصدوپنجاه میلیون ریال)2/550/000/000ریال(
درماهشهرناحیه  واقع  فوق  وپالک  یافته  قطعیت  فوق  وارزیابی  شده  ارزیابی 
غربی  شمال  پالک33طبقه3واحد  آویژه  مجتمع  اراک  پتروشیمی  خیابان  صنعتی 
اعیانی88/40مترمربع  بمساحت  واحدآپارتمانی  برششدانگ  باشدومشتمل  می 
واحدهمچنین  است  شده  ساخته  بنا4سال  باشدقدمت  می  ازعرصه  وبقدرالسهم 
وسرویس  پذیرائی  وهال  خواب  بردواتاق  باشدواحدمشتمل  می  پارکینگ  دارای 
می  اف  دی  ام  وکابینت  شده  کناف  سقف  سرامیک  میباشدکف  وحمام  بهداشتی 
می  موزائیک  حیاط  باشدوکف  می  وگازوبرق  آب  انشعابات  دارای  باشدملک 
فوق  باشد،پالک  می  برداری  بهره  ودرحال  بوده  سالم  ملک  کلی  وضعیت  باشد. 
ماهشهر- اسنادوامالک  ثبت  مورخ97/7/2دراداره  ازساعت9الی12روزدوشنبه 
به فروش  ازطریق مزایده  واحداجراواقع درماهشهرخیابان طالقانی جنب مخابرات 
می رسد.مزایده ازمبلغ دومیلیاردوپانصدوپنجاه میلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت 
به  مربوط  های  بدهی  پرداخت  ذکراست  به  شود.الزم  می  نقدافروخته  پیشنهادی 
آب، برق،گازاعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده 
مزایده  تاتاریخ  وغیره  مالیاتی وعوارض شهرداری  های  بدهی  آنهاباشدونیز  دارای 
است  مزایده  برنده  عهده  باشدبه  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  ازاینکه  اعم 
ونیزدرصورت وجودمازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده 
گرددضمناچنانچه  می  نقداوصول  مزایده  عشروحق  مستردخواهدشدونیم  مزایده 
روزمزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان 

مقرربرگزار خواهدشد. تاریخ انتشار:1397/6/13     شماره م.الف)16/430(
اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان ماهشهر

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 961140 این شعبه آقای مصطفی غنیمی فرزند مصطفی به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیاز تحت تعقیب می 
باشد و امکان احضار به ایشان بئاسطه مجهول المکان بودن مقدور نبوده الزم است در 
راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یک 
ماه پس از درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی در این مرجع عدم 

حضور به این مرجع وفق مقررات تصمیم مقتضی اتحاذ خواهد شد.
م الف:97/20/6736    دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهشهر

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در راستای 
توسعه زیرساخت های حوزه درمان تاکنون، دو میلیون و 
700 هزار متر مربع فضای بستری بازسازی، استانداردسازی 
و بهینه سازی شده است.قاسم جان بابایی در گفت و گو 
با وبدا درخصوص توسعه زیرساخت های حوزه درمان 
گفت: توسعه زیرساخت های درمان و تجهیز آنها به 
جدیدترین تجهیزات پزشکی با هدف افزایش دسترسی 
مردم به خدمات سالمت و ارائه خدمات با کیفیت بوده 
است که از سال 93 تاکنون اقدامات شایان توجهی در این 

زمینه انجام شده و با جدیت ادامه دارد. جان بابایی با اشاره به اینکه این فعالیت ها تنها گام اول توسعه 
زیرساخت های درمان محسوب می شود، بیان کرد: در راستای سیاست های جمعیتی ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری، اقداماتی برای ترویج زایمان طبیعی صورت گرفت که در این راستا خوشایندسازی 
زایمان طبیعی از طریق استانداردسازی فضاهای فیزیکی بخش های زایمان و برقراری امکان حضور 
همراه در زایمان و فرهنگ سازی در خصوص زایمان طبیعی، برنامه ریزی برای ساخت 1800 واحد 
اختصاصی زایمان )LDR ( در 366 بیمارستان انجام شد و تاکنون 1600 واحد تک نفره زایمان به بهره 
برداری رسیده است، وی ادامه داد: ایجاد 17 مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم به 
ویژه در شش استان فاقد مرکز )یاسوج، زاهدان، بندرعباس، شهرکرد، گلستان، لرستان( از دیگر اهداف 

این برنامه بوده که برخی از این مراکز به بهره برداری رسیده اند. 

ایجاد 17 مرکز جدید 

 درمان انابروری 

در مناطق محروم
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 قیمت نفت در سطوح 7۰ تا ۸۰ 
دالر باقی می ماند

وزیر نفت عمان پیش بینی کرد تا پایان سال جاری 
میالدی، قیمت نفت در بازه 70 تا 80 دالر برای هر 
بشکه باقی می ماند. براساس این گزارش، محمد 
الرمحی- وزیر نفت و گاز عمان، اعالم کرد که 
انتظار دارد قیمت نفت در سال جاری میالدی در 
بازه 70 تا 80 دالر برای هر بشکه باقی بماند. وی 
افزود: عربستان، کویت و امارات تنها کشورهایی 
هستند که ظرفیت افزایش تولید نفت دارند. عمان 
از جمله کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( است 
که در توافق جهانی کاهش تولید نفت حضور 

دارد.

 قیمت جهانی نفت دیروز 
کاهش یافت

در حالی که عرضه نفت اوپک و آمریکا افزایش 
یافته است، قیمت نفت دیروز با کاهش مواجه 
بود، هرچند که انتظار کاهش تولید نفت ایران پس 
از آغاز اجرای تحریم های آمریکا در ماه نوامبر 
موجب شده تا افت قیمت ها چندان محسوس 
نباشد. براساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
برنت دیروز با 5 سنت کاهش به 77 دالر و 59 
سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز به 
رقم 69 دالر و 81 سنت رسید که تغییر چندانی 
نسبت به رقم پایانی جلسه قبل نداشت. نتایج 
تحقیق جدید رویترز نشان می دهد، تولید نفت 
اوپک در فاصله ماه های جوالی و اوت 220 هزار 
بشکه در روز افزایش یافته و به باالترین رقم سال 
جاری میالدی یعنی 32.79 میلیون بشکه رسیده 
است. افزایش تولید نفت لیبی و رکورد شکنی 
صادرات نفت عراق عامل این رشد تولید بوده 
است. در همین حال، بر اساس امارهای موسسه 
بیکر هاگز، شرکت های حفاری آمریکایی برای 
اولین بار در طی 3 هفته گذشته تعداد سکوهای 
حفاری خود را 2 مورد اضافه کردند و و به 862 
حفاری  سکوهای  باالی  تعداد  رساندند.  سکو 
کمک کرده تا تولید نفت آمریکا نسبت به اواسط 
سال 2016 بیش از 30 درصد افزایش یابد و به 
11 میلیون بشکه در روز برسد. به رغماین کاهش 
قیمت، استفن اینز، تحلیلگر بازار نفت در موسسه 
اوآندا معتقد است »احتمال کاهش صادرات نفت 
ایران به دلیل تحریم های دولت آمریکا« موجب 
حمایت از قیمت ها شده است و ممکن است 

قیمت ها باال برود.

نفت در جهان

 بازگشت تولید بنزین سوپر به سطح قبل
 طی چند هفته آینده 

دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور گفت: مشکلی در تولید بنزین 
باز  قبلی  میزان  به  آینده  هفته  چند  ظرف  و  ندارد  وجود  سوپر 

می گردد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، ناصر عاشوری گفت: در فصل 
معمولی  بنزین  مصرف  سفرها  حجم  افزایش  دلیل  به  تابستان 
افزایش یافت، به همین منظور و با هدف تامین بنزین مورد نیاز، 
پاالیشگاه های کشور بیشتر توان خود را معطوف به تولید بنزین 

معمولی کردند تا کمبودی در این زمینه نداشته باشیم.
وی با تاکید براینکه با پایان فصل تابستان که اوج سفرها به پایان 
از  گفت:  می گردد  باز  قبل  میزان  به  سوپر  بنزین  تولید  می رسد 
مهرماه و با کاهش مصرف بنزین معمولی، تولید بنزین سوپر به 

میزان قبلی آغاز خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع پاالیشی کشور با تاکید براینکه هیچ مشکلی 
توجه  با  افزود:  ندارد  نیاز کشور وجود  مورد  تامین سوخت  در 
به وجود 12 پاالیشگاه کشور و وجود مواد اولیه درداخل کشور، 
درحال حاضر روزانه 90 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود 
و با وارد شدن فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به مدار تولید 
12 میلیون لیتر دیگر به ظرفیت تولید بنزین کشور اضافه خواهد 
شد. وی افزود: اگر چه باتوجه به افزایش تولید مشکلی در تامین 
سوخت کشور نخواهیم داشت اما همچنان میزان تولید و مصرف 
بنزین در کشور سر به سر است و این مسئله صرفه جویی و بهینه 
سازی در مصرف سوخت را بیش از پیش ضروری ساخته است. 

 بزرگ ترین ایستگاه سی ان جی کشور 
در اصفهان راه اندازی شد 

همزمان با هفته دولت، ایستگاه CNG مادر برای تامین گاز مناطق 
خور، جندق، فرخی، انارک، چوپانان و چاه ملک در شهرستان نائین 

به بهره برداری رسید.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، سیدمصطفی علوی، 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: ایستگاه گاز طبیعی 
ایستگاه سی ان جی  بزرگ ترین  به عنوان  مادر  )سی ان جی(  فشرده 
کشور، با ظرفیت 10 هزار مترمکعب در ساعت و هزینه 13 میلیارد 

تومان اعتبار آغاز به کار کرد.
وی افزود: برای گازرسانی به مناطق خور، جندق، فرخی، انارک، 
چوپانان و چاه ملک، امکان انتقال گاز از خط سراسری مقدور نبود، 
بنابراین گاز طبیعی به روش سی ان جی از طریق تعدادی کمپرسور 
در ایستگاه مادر، فشرده و با فشار بسیار باال وارد تانکرهای گاز 
می شود و پس از انتقال به ایستگاه های دختر، تغذیه شده و در ادامه 
پس از تقلیل فشار از ایستگاه های دختر، در شبکه شهری توزیع 
خواهد شد. به گفته علوی، شبکه گذاری و گازرسانی به این شهرها 
همانند دیگر شهرها در حال انجام است و پس از این که خط 
تانکرهای  با  استان اصفهان رسید، گازرسانی  به  انتقال سراسری 
گازرسانی حذف می شود و سرانجام این شهرها به خط سراسری 

گاز متصل می شوند.

کوتاه از انرژی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

پتروشیمی ها سوءاستفاده می کنند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: 
داشته  جرأت  نباید  فوالد  و  پتروشیمی ها 
باشند که ارز خود را به جای دیگری غیر 
با  باید  دولت  و  بفروشند  ثانویه  بازار  از 

اقتدار با آنها برخورد کند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، محمدمهدی 
مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه 
خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس 
سیاست های  بسته  اجرای  موفقیت  میزان 
ارزی دولت گفت: تعیین نرخ ارز در بازار 
آزاد، تصمیم درستی نیست. پتروشیمی ها 
و فوالد نباید جرأت داشته باشند که ارز 
خود را به جای دیگری غیر از بازار ثانویه 
آنها  با  اقتدار  با  باید  دولت  بفروشند. 
باید  فوالد  و  کند.پتروشیمی ها  برخورد 
ثانویه  بازار  به  را  ارز خود  آخر  ِسنت  تا 

وارد کنند.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
افزود: علت افزایش قیمت کاالهای فوالد 

مبارکه و کارخانه های فوالد چیست؟ این 
افزایش قیمت موجب رکود کامل صنعت 

ساختمانی شده است.
با  مقتدرانه  باید  دولت  کرد:  تأکید  مفتح 
این واحدهای تولیدی برخورد کند؛ مگر 
این واحدهای تولیدی چه چیزی از خارج 
وارد می کنند که قیمت محصوالت خود را 

تا این حد افزایش داده اند؟
جنگ  شرایط  در  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی قرار داریم، گفت: این شرکت ها 
کسب  دنبال  به  نباید  و  هستند  خصولتی 
سودهای سرشار و سوءاستفاده باشند؛ این 
دنبال  به  خصولتی  شرکت های  که  مقدار 
سوءاستفاده و کسب سود هستند، بخش 

خصوصی این گونه رفتار نمی کند.
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  سخنگوی 
در  دولت  ضعیف  عملکرد  از  انتقاد  با 
برخورد با این واحدهای تولیدی، بر لزوم 

برخورد جدی با آنها تأکید کرد.

پاک سرشت خبر داد:

جزئیات ساخت نخستین واحد مینی LNG در ایران

گاز  ملی  فناوری شرکت  و  پژوهش  مدیر 
ایران ضمن تشریح ساخت نخستین واحد 
موردنیاز  هزینه  کشور،  در  ال ان جی  مینی 
برای این پروژه را 10 میلیون یورو عنوان 

کرد.
سعید  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پاک سرشت در مورد هدف ساخت نخستین 
داد: هدف  توضیح  ان جی  ال  مینی  واحد 
ساخت مینی ال ان جی تامین گاز مورد نیاز 
برای یک ایستگاه CNG که اصطالحا به 
آن ال سی ان جی گفته می شود است و 
در برخی از مناطق روستایی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
برای  مناقصه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
ساخت واحد مذکور اظهار کرد: این مناقصه 
با هدف تامین سرمایه گذار برگزار می شود. 
مناقصه واحد مینی ال ان جی در دو مرحله 
ارزیابی  اول  مرحله  که  می شود  برگزار 
شرکت های پیشنهاد دهنده است. این مرحله 

20مرداد به پایان رسید و در مرحله ارزیابی 
و  پژوهش  مدیر  هستیم.  اولیه  پیشنهادات 
دریافت  از  ایران  گاز  ملی  فناوری شرکت 
16 پیشنهاد خبر داد و افزود: بعد از ارزیابی 
مجموعه ای از شرکت های سرمایه گذار که 
حد نصاب الزم را کسب کرده باشند وارد 
لیست مناقصه خواهند شد و بعد از آن و در 
مرحله دوم، اسناد مناقصه را بین آن ها توزیع 
می کنیم و منتظر دریافت پیشنهاد فنی و مالی 
درمورد  سرشت  پاک  بود.  خواهیم  ها  آن 
شرکت کنندگان در مناقصه و هزینه مورد 
نیاز نیز توضیح داد: شرکت کنندگان شرکت 
های ایرانی به همراه جوینت خارجی هستند 
خارجی  های  جوینت  بررسی  درحال  و 
هستیم. طبق برآورد اولیه سرمایه مورد نیاز 
برای این پروژه 10 میلیون یورور است. بر 
اساس این گزارش پاک سرشت پیش از این 
از برگزاری مناقصه تکمیل اولین واحد مینی 

ال ان جی در کشور خبر داده بود. 

مفقودی
شماره  به    1380 مدل  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  خوردو   سبز  برگ   
موتور22528016966 و به شماره شاسی  0080319683 بنام نام  مهدی اکبری نسب  

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی 

مفقودی
 سند کمپانی کامیون باری چوبی بنز مدل 1964با شماره پالک 768ع28 ایران 62 با 
شماره موتور 431527و شماره شاسی 001602 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
بابل 

مفقودی 
206SD- سند کمپانی و سند فاکتور فروش و سند مالکیت برگ سبز خودرو پژو
TU5مدل 1396 به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 668ه15 ایران 72 با شماره موتور 
166B0014472و شماره شاسی NAAP41FEHJ012067به نام علی اصغر نیک 

روش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید سایپا 141آی مدل 1387با شماره پالک 433ص82 ایران 82 با 
شماره موتور 2659770و شماره شاسی S1482287275980بنام شایسته  خلیل زاده 

صورتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

اگهی مفقودی نوبت دوم
 دفترچه مهمات و مجوز حمل سالح مخصو عشایر کالیبر 7/92 مدل 5 تیر گلنگدنلی 
به شماره سالح 48760 س 4618 ساخت ایران به سریال شماره 1318042 به نام خدا 

مراد منتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
ایالم 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پیکان مدل 80 به رنگ سفید با شماره پالک 347ص98 ایران 
82 با شماره موتور 11128065323و شماره شاسی 80472204 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل 1383 به شماره شهربانی 82-995ج51 به شماره 
موتور 00920148 و به شماره شناسایی VIN(s1412283310509( به نام حسین متقی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان: رامین فرخ زاد با وکالت فرزند فرهاد قلی پور گرجی

خوانده/خواندگان: 1- محمد اسماعیل گنجعلی فرزند اسداله آدرس: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه

پیرامون دادخواست آقا رامین فرخ زاد به طرفیت خوانده/خواندگان فوق به خواسته 
مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام محمد اسماعیل 
گنجعلی به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه های 
کثیراالنتشار چاپ میگردد تا خواننده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز دو شنبه 
مورخ 97/7/15 راس ساعت 8:45 در شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر مستقر در 
خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود صمنا در فرض 
عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد. همچنین خوانده می 
تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت 

تدارک دفاع اخذ نماید.
م الف: 97/20/6748 مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

آگهی دعوت مجمع
 عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشاورزی شیرساز گلوگاه به شماره ثبت 
159 وش ناسه ملی 10760037271 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده که در روز سه شنبه 1397/06/27 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر 
شرکت به نشانی گلوگاه جاده سراسری دفتر شرکت کشاورزی شیرساز گلوگاه کدپستی 

4861658854 برگزار می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1-استماع گزارش بازرس 
2-گزارش عملکرد و تصویب صورت مالی سای 1396 

3-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس شرکت 
4-تعیین روزنامه کثیراالنتشار

هیات مدیره شرکت کشاورزی شیرساز گلوگاه

مفقودی
المنثی سند کمپانی وبرگ سبز پژو پارس مدل 1389 شماره شهربانی  72 -778ج 
98 موتور 12489104937  شاسی  NAAN21GA9AE428954 مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
اقای خیراله پیشگاهی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
دو  قطعه  مربع   180 ومساحت  زمین  قطعه  یک  مالکیت ششدانگ  سند  که  است 
اراضی  در  واقع  فرعی   2987 پالک  از  مفروز  اصلی   69 از  19548فرعی  بشماره 
نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت -صفحه - دفترجلد - امالک 
بنام خیراله پیشگاهی ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره - دفترخانه - به 
باشد  -در رهن-می  وبموجب سند رسمی شماره-دفترخانه  منتقل شده  متقاضی 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده ودرخواست سند المثنی نموده است.لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: 1094
 منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
منوچهر  آقایان  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
میرزایی و علی عبداللهی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد وفق دادنامه 
شماره 9409972610100118 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کرج  محکوم 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت وجه 6 فقره سفته 
مذکور و پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید 
اجرای احکام  بانک مرکزی که در  اعالمی  تورم  نرخ  مبنای  بر  الوصول  یوم  الی 
محاسبه خواهد شد در حق بانک انصار و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید. در غیر 
این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد شد. 
 97/13806/ف م/الف

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه یک دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان کرج 
کرج- باالتر از میدان طالقانی- ساختمان مرکزی دادگستری

آگهي مزایده اموال غیر منقول
 پرونده اجرایی کالسه 9602282 

به موجب پرونده کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول 
شمالی به مساحت 124/03 مترمربع به پالک ثبتی 5819 فرعی از 146 اصلی قطعه 
1 تفکیکی بانضمام پارکینگ قطعه 2 به مساحت 13/75 مترمربع در طبقه همکف و 
انباری قطعه 1 به مساحت 5/68 مترمربع در طبقه همکف واقع در حوزه ثبت کرج 
ذیل صفحه 517 دفتر جلد 1543 ثبت و سند به نام لیلی حیدری صادر سپس برابر 
سند مورخ 1396/06/16 به صفرعلی رستمیان منتقل گردیده و سند صادر گردیده 
و 1390/06/16  مورخ 1390/06/02  و 61053  رهنی 60941  سند  موجب  به  و 
اربعه: شماال: اول  باشد. حدود  پارسیان می  بانک  در دفترخانه 41 کرج در رهن 
دیواریست به فضای قطعه 2135 سابق دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی 
در و پنجره به حیاط خلوت مشاع. شرقا: دیوار به فضای قطعه 2157 سابق. جنوبا: 
اول در دو قسمت که دوم شرقی پنجره و دیوار به نورگیر مشاع دوم در دو قسمت 
که دوم شرقی است دیوار مشترک با قطعه دوم، سوم در  دو قسمت که دوم شرقی 
است دیوار اشتراکی با راه پله مشاع چهارم درب و دیوار با راه پله مشاع پنجم در 4 
قسمت که اول و سوم غربی است و چهارم دیوار اشتراکی با قطعه سوم. غربا دیوار 
به فضای قطعه 2155. کف با قسمتی از طبقه همکف و سقف با کف طبقه فوقانی 
مشترک است. حدود پارکینگ قطعه 2: شماال و شرقا : به پیلوت مشاع جنوبا : به 
صحن حیاط مشاعی غربا : به پیلوت مشاع می باشد. حدود انباری قطعه 1: شماال 
دیوار به کف پر حیاط خلوت مشاع شرقا : دیوار به راه رو جنوبا : درب ودیوار به 

پیلوت مشاع غربا : دیوار اشتراکی با موتورخانه شوفاژ مشاعی. 
طبق نظر کارشناس رسمی مورخ 1397/02/11 پالک فوق به مبلغ 1/800/000/000 
ریال ارزیابی شده ملک واقع است در نشانی: کرج – شاهین ویال – خیابان قلم 
– خیابان سیزدهم غربی- پالک 54 – طبقه اول – واحد شماره 1 )سمت شمالی( 
توصیف اجمالی: کل ساختمان دارای 2 طبقه روی همکف، طبقه همکف پارکینگ 
و انباری و طبقات فوقانی هر طبقه 3 واحد مسکونی و در مجموع 6 واحد مسکونی 
با اسکلت فلز و نمای سنگ و قدمت حدود 20 سال ساخت می باشد، واحد مورد 
نظر واقع در طبقه اول سمت شمال مشتمل بر 2 اتاق خواب با کف موزائیک و 
موکت و بدنه گچکاری و نقاشی، هال و پذیرایی و کف موزائیک و موکت و بدنه 
گچکاری و نقاشی، حمام و توالت با کف و بدنه سرامیک و کاشی، آشپزخانه اپن 
MDF، سیستم  با درب  با کف و بدنه کاشی و سرامیک و دارای کابینت فلزی 
گرمایشی بخاری و شومینه و سیستم سرمایشی کولر آبی و دارای انشعاب آب و 
باشد. پالک  مالک می  باشد. ملک تحت تصرف  برق مستقل می  گاز مشترک و 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1397/07/01 در اجرای ثبت اسناد و 
امالک کرج از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 1/800/000/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می-شود الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 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 اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
و پالک فوق برابر اعالم بانک تا تاریخ 1398/05/15 تحت پوشش بیمه می باشد.   

97/13796/ف م/الف
 تاریخ انتشار : 1397/06/13

معاون اجرای اسناد رسمی کرج – معصومه قاسمی 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقي:

1- نام: ساالر    2- نام خانوادگي:  شافعی  3- نام پدر: عبدالرحیم
5- کد ملی: -     4- کد پستی : -   

6- منطقه شهرداری : -
7- نشاني: تهران - تهرانسر خیابان 1 پالک 22 واحد سرایداری

مدارک پیوست : 
به  نسبت  بطرفیت شما  بانک مسکن  نظرخواهی خانم/آقای  در خصوص تجدید 
دادنامه 96*116 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدید نظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید، 

در غیر این صورت پرونده به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
ضمنا به پیوست دادخواست تجدید نظرخواهی/فرجام خواهی )و ضمائم( ارسالی 

از خدمات قضائی )مکانیزه( ارسال می گردد.  
توجه :  پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود، 
بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی 

از طریق سامانه اقدام نمایید. 
چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری ) شناسه و رمز ( دریافت ننموده 
اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 

دسترسی به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 97/13798/ف م الف
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقي:

1- نام: اکرم   2- نام خانوادگي:  فتاحی   3- نام پدر: صدیق
5- کد ملی: -    4- کد پستی : -   

6- منطقه شهرداری : -  
7- نشاني: تهران - تهرانسر خیابان 1 پالک 22 واحد سرایداری

مدارک پیوست : 
در خصوص تجدید نظرخواهی خانم/آقای بانک مسکن بطرفیت شما نسبت به دادنامه 
تجدید  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه،  این  از  صادره   116*96
نظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید، در غیر این صورت 

پرونده به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
ضمنا به پیوست دادخواست تجدید نظرخواهی/فرجام خواهی )و ضمائم( ارسالی از 
خدمات قضائی )مکانیزه( ارسال می گردد.   توجه :  پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در 
و  نام  ثبت  به  نسبت  است  بنابراین ضروری  شود،  انجام می  استثناء  و  موارد محدود 
مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید.  چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری ) شناسه و رمز ( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به نزدیک ترین 

واحد قضائی مراجعه نمایید. 97/13799/ف م الف
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج 

آگهی اخطار اداری 
نام و نام خانوادگی رضا وسکویی اشکوری 

محل اقامت کرج کالک شهرک جهان نما اراضی آزادگان 
پارسیان  بانک  له  ر/9001778-2010  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در 
ارزیابی  قطعیت  تاریخ  از  یکسال  از  بیش  گذشت  به  توجه  با  شما  علیه  و 
مبنای  »بر  ملک  مجدد  کارشناسی  به  نسبت  بانک  وکیل  درخواست  به  بنا  و 
قطعه  ریال   1/685/890/000 دوم  قطعه  ارزش  به   »94 سال  در  ملک  قیمت 
قطعه  ریال   1/861/740/000 چهارم  قطعه  ریال   1/887/850/000 سوم 
هفتم  قطعه  ریال   1/706/595/000 ششم  قطعه  ریال   1/776/800/000 پنجم 
در  گردید  اقدام  ریال   1/654/880/000 هشتم  قطعه  ریال   1/665/750/000
صورت اعتراض ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ اخطار که تاریخ درج آگهی در 
 18/400/000 مبلغ  پرداخت  باشد درخواست کتبی خود را ضمن  روزنامه می 
دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون  »حساب  کارشناسی  تجدید  دستمزد  ریال 
قیمت  صورت  این  غیر  در  فرمایید  اعالم  شعبه  این  به   »  0125002500000

تعیین شده قطعی می گردد.    97/13795/ف م/الف
معاون اداره اجرای اسناد رسمی کرج – سکینه والح واجاری

آگهي ابالغ وقت به خوانده 
شماره پرونده کالسه: 970306/34

وقت رسیدگي: 97/7/17 ساعت: 30 : 9  
خواهان: محمد ابراهیمی  خوانده: وحید دولتی  خواسته: مطالبه 

از ارجاع به شعبه   خواهان دادخواستي تسلیم دادگاه عمومی کرج نموده که پس 
34 در این شعبه ثبت و در حال رسیدگي مي باشد بنا به تقاضاي خواهان مبني بر 
مجهول المکان بودن خوانده حسب دستوردادگاه وفق ماده 73 قانون آیین دادرسي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مفاد دادخواست یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهي خواهد شد. و خوانده مي بایست 
ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشاني خود، نسخه ثاني 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در زمان تعیین شده در دادگاه حاضر شود در غیر 

این صورت دادگاه تصمیم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.   97/13808/ف م/الف
مدیر دفتر شعبه 34 شوراي حل اختالف مجتمع شهید بهشتی کرج

رییس جمهوری امروز در عسلویه به طور رسمی آغاز بهره برداری 
از سه طرح جدید پتروشیمی را کلید می زند تا گام تازه ای برای 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در زمینه کاهش خام فروشی و 
افزایش تولید محصوالت دارای ارزش افزوده بیشتر، برداشته شود.

قرار است در سفر رییس جمهوری به عسلویه سه طرح جدید 
پتروشیمی شامل فاز سوم توسعه پتروشیمی پردیس، متانول مرجان 
و فاز یک توسعه پتروشیمی دماوند به طور رسمی راه اندازی شود. 
افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و مصرف انواع خوراک، 
جلو خام فروشی در صنعت نفت را گرفته و می تواند برای کشور 
درآمدزایی بیشتری داشته باشد.ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
کشور اکنون حدود 62 میلیون تن است که با راه اندازی طرح های 
جدید به 65.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. فاز سوم پتروشیمی 

پردیس از ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و 750 هزار تن اوره و 
آمونیاک برخوردار است. ظرفیت تولید سالیانه پتروشیمی مرجان یک 
میلیون و 650 هزار تن متانول برآورد می شود. فاز نخست پتروشیمی 
دماوند نیز به تامین یوتیلیتی واحدهای پتروشیمی )خدمات جانبی و 

پشتیبانی( اختصاص دارد. 

هدیه جدید پارس جنوبی به خط اتیلن غرب
بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش تولید اتان منجر 
به جهش هفت درصدی تولید اتیلن در پتروشیمی کاویان و افزایش 
عرضه خوراک به پتروشیمی های مسیر خط لوله اتیلن غرب می شود.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی، 
همزمان با افزایش ظرفیت تولید اتان در پارس جنوبی و با وجود 

انجام تعمیرات اساسی پاالیشگاه های گاز عسلویه اما میزان تولید 
اتیلن در پتروشیمی کاویان به عنوان بزرگترین مجتمع الفین جهان 
شکسته شد. پتروشیمی کاویان با ظرفیت تولید ساالنه دو میلیون و 
178 هزار تن بزرگترین مجتمع تولید اتیلن منطقه خاورمیانه و جهان 
بوده که برای تولید با 100 درصد ظرفیت اسمی به ساالنه حدود دو 
میلیون و 630 هزار تن خوراک اتان نیاز دارد.این غول اتیلن ساز ایران 
پارسال به دلیل کسری و کمبود شدید اتان در منطقه عسلویه با 61 
درصد ظرفیت اسمی فعالیت کرد و حدود یک میلیون و 330 هزار 
تن محصول اتیلن در پتروشیمی کاویان تولید شد تا این اتیلن صرف 
تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب 
همچون پلیمر کرمانشاه، فاز اول پتروشیمی ایالم، مهاباد، کردستان، 
لرستان و برخی واحدهای منطقه ماهشهر شود.با این وجود امسال 
با افزایش ظرفیت تولید اتان در پاالیشگاه های پارس جنوبی، میزان 
ارسال خوراک اتان به پتروشیمی کاویان و تولید اتیلن در این مجتمع 
با افزایشی حدود هفت درصدی در مقایسه با متوسط تولید سال 
96 همراه شده است. در طول چهار ماه نخست امسال حدود 536 
هزار تن اتیلن در پتروشیمی کاویان تولید شده و در مجموع این 
مجتمع پتروشیمیایی با 68 درصد ظرفیت اسمی محصول تولید کرده 
که پیش بینی می شود با پایان تعمیرات پاالیشگاه ها و افزایش بیشتر 
تولید اتان، میزان تولید اتیلن در این مجتمع پتروشیمیایی با افزایش 

بیشتری همراه شود. 
از سوی دیگر تیرماه امسال هم نسبت تولید به ظرفیت نصب شده در 
پتروشیمی کاویان به حدود 74 درصد رسیده و با استمرار وضعیت 
فعلی در مجموع پیش بینی می شود تا پایان امسال در مجموع حدود 
یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 800 هزار تن اتیلن در این مجتمع 

پتروشیمیایی تولید و در مسیر خط لوله اتیلن غرب تزریق شود.

امروز؛ افتتاح 3طرح پتروشیمی با حضور روحانی 
گامی تازه در کاهش خام فروشی و تحقق اقتصاد مقاومتی؛
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تحویل دومیلیون و ۲۰۰هزار 
قطعه سکه در مهر و آبان

بانک مرکزی اعالم کرد: طی ماه های مهر و 
آبان، 2 میلیون و 200 هزار قطعه سکه بهار 

آزادی به مشتریان تحویل داده خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، توزیع 
سکه های پیش فروش شده با سررسید شش 
ماهه و قیمت قطعی که از 28 مردادماه آغاز 
داشت.بر  خواهد  ادامه  ماه  آبان   13 تا  شده 
اساس این گزارش، مجموع سکه های پیش 
فروش شده شش ماهه 2 میلیون و 600 هزار 
و  میلیون   2 سررسید  موعد  که  است  قطعه 
200 هزار قطعه از این سکه ها در مهر ماه و 
نیمه اول آبان ماه قرار دارد و پیش بینی می 
تعدیل  بازار،  به  مقدار سکه  این  شود ورود 
داشته  دنبال  به  را  آزادی  بهار  سکه  قیمت 
باشد.گفتنی است، تولید سکه های مربوط به 
سررسیدهای مختلف طبق برنامه زمان بندی 
در حال انجام است و سکه های پیش فروش 
تحویل  تاخیر  بدون  و  مقرر  موعد  در  شده 

مشتریان می شود.

توزیع کاالی اساسی با همکاری 
اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف

اجرای  برای  ایران گفت:  تعاون  اتاق  رئیس 
اتاق  ظرفیت  از  اساسی  کاالی  تامین  طرح 
تا  شده  استفاده  بازرگانی  و  اصناف  های 
نیاز مردم را، تأمین و  بتوانیم کاالهای مورد 

توزیع کنیم.
بهمن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عبداللهی درباره برنامه های این نهاد در طرح 
تامین کاالی اساسی، با اشاره به اینکه همواره 
مصرف  تعاونی  محوریت  با  تعاون  بخش 
گفت:  دارد  دهه  چند  سابقه  توزیع  امر  در 
جنگ  هنگام  خصوص  به  انقالب  اوایل  از 
تعاون  بخش  آن،  از  بعد  مقاطع  و  تحمیلی 
همواره در زمینه توزیع پیش قدم و پیش رو 
بوده است.وی بیان کرد: با توجه به ساختار 
منسجم  و  یکپارچه  مستحکم،  قوی،  بنیان 
اساسی  کاالی  توزیع  زمینه  در  تعاون  بخش 
راستای  در  تا  است  تالش  در  تعاون  بخش 
بردارد.رئیس  گام  مجلس  و  دولت  تصمیم 
اتاق تعاون افزود: تجربه تلخ توزیع سبد کاال 
تصمیم  زمان  آن  است،   92 سال  به  مربوط 
گیران از ظرفیت بخش تعاون استفاده نکردند 
و مشکالت متعددی ایجاد شد و بعد از آنکه 
توزیع  گیران  تصمیم  شد،  ایجاد  مشکالت 
واگذار  تعاون  بخش  به  را  کاال  سبد  کاالی 
با همت بخش تعاون  کردند  و بعد از آن  
مشکالت در چند روز پایان یافت.وی گفت: 
توزیع  روز  در چند  ها  تعاونی  آنکه  از  بعد 
سبد کاال را به عهده گرفتند، تصمیم گیران بر 
عملکرد مطلوب بخش تعاون اذعان کردند. 
در شرایط فعلی با توجه به عظیم بودن طرح، 
روش  به  توجه  با  دارد  قصد  تعاون  بخش 
اجرای  اطالعات  فناوری  پایه  بر  نوین  های 
کند. عملیاتی  را  اساسی  کاالی  تامین  طرح 
عبداللهی بیان کرد: با توجه به شرایط کشور 
از گذشته پیش بینی می کردیم که موقعیتی 
مردم  اساسی  کاالی  باشد  نیاز  که  آید  پیش 
در ساختاری مشخص توزیع شود. به همین 
دلیل طراحی یک نرم افزار را در دستور کار 
می  رونمایی  نزدیک  ای  آینده  در  که  داریم 
مجلس  طرح  شدن  نهایی  در صورت  کنیم. 
برای تأمین کاالی اساسی مردم، بخش تعاون 
بهترین  به  را  وظیفه خود  تا  کند  می  تالش 
شکل ممکن انجام دهد.رئیس اتاق تعاون در 
بر  هم  کاال  تأمین  وظیفه  آیا  اینکه  به  پاسخ 
های  شبکه  گفت:  است  تعاون  بخش  عهده 
توزیع  تأمین و هم وظیفه  تعاون هم وظیفه 
را دارد، یعنی تا جایی که امکانات آنها اجازه 
تأمین  را  کاال  داخل  تولیدات  محل  از  دهد 
می کنند.وی اظهار داشت: برای توزیع اقالم 
داریم.  بزرگ  و  اتحادیه مصرف عمده  چند 
اتحادیه  )امکان(،  کارگری  مصرف  اتحادیه 
اتحادیه  )اسکان(،  دولت  کارکنان  مصرف 
های  فروشگاه  فرهنگیان،  های  فروشگاه 
اتکا و تعاونی های مصرف محلی در تهران 
مسئولیت  که  دارد  وجود  کشور  سراسر  و 
خواهند  دار  عهده  را  اساسی  کاالی  توزیع 
افزار  نرم  طراحی  تشریح  در  شد.عبداللهی 
در  را  اقداماتی  گفت:  اساسی  کاالی  توزیع 
توزیع  چراکه  ایم.  کرده  شروع  زمینه  این 
پذیر  امکان  دیگر  قدیمی  و  سنتی  روش  به 
افزاری  نرم  طراحی  راستا  همین  در  نیست. 
که مبتنی بر روش it و شبکه مخابراتی را در 
جلساتی  راستا  همین  در  داریم.  کار  دستور 
مجلس  نمایندگان  و  اقتصادی  وزرای  با  را 
بعدی  جلسه  در  که  صورتی  در  ایم.  داشته 
مجلس این طرح نهایی شود بررسی جزئیات 
تأمین و توزیع  کاالی اساسی را در دستور 
کار قرار خواهیم داد. اما بخش تعاون آمادگی 

کامل را دارد.

خبر

بازار  این که  بیان  با  رقابت  شورای  رئیس 
خودروسازی  دو  انحصار  در  ایران  خودرو 
مرحله  در  خودرو  فروش  شرط   3 است 
گفت:  خودروسازان  و  کرد  اعالم  را  جدید 
را  خودرو  قیمت  در  بازنگری  درخواست 
خودرو  قیمت  رقابت  شورای  در  که  دارند 

بازنگری خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، رضا شیوا 
برنامه  در  حضور  با  رقابت  شورای  رئیس 
گذاری  قیمت  درباره  دوشنبه  امشب  تیتر 
خودرو اظهار کرد: در جلسه شورای رقابت 
شد.وی  خواهد  بازنگری  خودرو  قیمت 
خودرو  قیمت  و  بازار  افزود: دستورالعمل 
هرسال در خرداد انجام می شود اما با توجه 
به اتفاقات چند هفته گذشته قیمت مواد اولیه 
باال رفته و نرخ ارز نیز تغییر داشته است که 
خودروسازان درخواست بازنگری در قیمت 
خودرو را دارند که در شورای رقابت قیمت 

درباره  شد.وی  خواهد  بازنگری  خودرو 
حاشیه خودرو تصریح کرد: دو خودروساز 
را  ها  گذاری  قیمت  دستورالعمل  براساس 
احتکار  و  گرانفروشی  و  دهند  می  انجام 
شود. نظارت  باید  که  است  دیگری  بحث 
رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه اخیر 
کمیسیون اصل 90 و حضور دو خودروساز 
در این کمیسیون، بیان کرد: مشکل اصلی نیاز 
به قطعه است که خودروسازان در انتظار قطعه 
هستند تا خودروهای دپو شده در پارکینگ 
گذشته  ماه  تولید  شود.  عرضه  بازار  در  ها 
خودروسازان نیز در ماه گذشته نسبت به سال 
قبل کاهش نداشته بلکه افزایش و تقاضا نیز 
افزایش داشته است.شیوا با بیان این که توقف 
در عرضه خودرو برای خودروساز هزینه دارد 
بنابراین عرضه متوقف نشده است، اظهار کرد: 
تقاضاهای کاذب مشکالت در بازار خودرو 
را افزایش داده است. بر اساس دستورالعمل 

هر بازاری که انحصار گر باشد باید دستوری 
داریم  دو خودروساز  ما  کرد.  برخورد  او  با 
که 88 درصد تولید خودروی کشور را در 
دست دارند که این انحصار است؛ در تمام 
 hhi که کنند  می  استفاده   hhi فرمول دنیا 
انحصار کامل است.وی  ما باالی 4 هزار و 
با بیان این که بازار خودرو به شورای رقابت 
است  این  ما  شود، افزود: روش  نمی  مربوط 
که به خاطر مشکالت و هزینه های اضافی 
خودروسازان و براساس سقف قیمتی، قیمت 
ها براساس اعالم تورم بخشی بانک مرکزی 
انجام می شود. در بازاری که انحصار وجود 
داشته باشد، شورای رقابت باید قیمت گذاری 
گفت:  رقابت  شورای  دهد.رئیس  انجام  را 
قیمت تمام شده برای قطعه ساز نباید بر دوش 
مصرف کننده اعمال شود بنابراین باید قیمت 
ها سقف داشته باشد و بهره وری باید به نفع 
مصرف کننده باشد. بارها اعالم شده اگر به 
فرمول قیمت گذاری شورای رقابت انتقادی 
وارد است اعالم شود که تاکنون انتقاد علمی 
به فرمول قیمت گذاری نبوده است. شورای 
رقابت در هر بازاری که انحصار باشد ورود 
می کند حتی در پتروشیمی که بزرگترین بازار 

است ورود کرده ایم.
شیوا با بیان این که حاشیه بازار فعلی خودرو 
کاذب است که استفاده از حاشیه بازار فعلی 
کار  خودرو  فروش  و  گذاری  قیمت  برای 
اشتباهی است، افزود: پیشنهاد شورای رقابت 
برای فروش خودرو به این شرح است که 
انجام  این شرایط  اساس  بر  فروش خودرو 
شود؛ به هرکس فقط یک خودرو و بر اساس 
شماره ملی فروخته شود. سن خریدار باالی 
18 سال باشد. خریدار خودرو تا یکسال حق 

فروش خودرو را نداشته باشد.

شورای رقابت دلیل بی کیفیتی خودرو
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان 
درباره قیمت خودرو نیز با بیان این که روش 
نتیجه  خودرو  فروش  برای  رقابت  شورای 
نمی دهد، اظهار کرد: راهی که شورای رقابت 
کارساز  کرده  انتخاب  در سال های گذشته 
نبوده و حاشیه های بازار خودرو را افزایش 
داده است. راه درست این است خودرو در 
حاشیه بازار فروخته شود بنابراین اگر تجربه 
دهه هفتاد که فروش خودرو در حاشیه بازار 
بود، انجام شود قیمت ها کاهش خواهد یافت 
و مردم به صورت عادی می توانند ثبت نام 
کنند.وی با انتقاد از شورای رقابت، دلیل بی 
دانست  رقابت  شورای  را  خودرو  کیفیتی 
و افزود: روش شورای رقابت موجب افت 
کیفیت و تعطیلی کارخانه ها شده است چراکه 
قیمت گذاری  از  شورای رقابت کاری غیر 
برای انحصار خودرو کاری انجام نداده است.
وی بیان کرد: اگر فروش خودرو در حاشیه 
بازار انجام نشود بازهم قیمت خودرو افزایش 
خواهد یافت. با فروش خودرو در حاشیه بازار 
تمام تقاضای کاذب بازار از بین می رود. پیش 
فروش 20 هزار خودروی شرکت سایپا این 
هفته انجام خواهد شد و ایران خودرو نیز 10 
هزار خودرو تکمیل شده را این هفته تحویل 
خواهد داد.رضایی رئیس انجمن قطعه سازان 
دیگر مهمان برنامه درباره مشکل قطعه در بازار 
خودرو گفت: بارها به شورای رقابت توضیح 
داده شد که براساس کیفیت خودرو و برای 
خودروهای مختلف قیمت قطعه فرق می کند.
وی افزود: بانک مرکزی اگر تورم را اعالم می 
کند ربطی به صنعت خاص ندارد. قطعه ساز 
با شناسنامه و استاندارد قطعه را تولید می کند 

و کیفیت قطعه کنترل می شود.

3 شرط فروش خودرو اعالم شد
بازار خودرو ایران در انحصار ۲ خودروساز

مردم نگران تامین کاالهای مورد نیاز و 
ضروری نباشند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
تامین کاالهای ضروری  نگران  گفت: مردم 

نباشند.
صداوسیما،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدمهدی مفتح افزود: با توجه به آشفتگی 
های بازار ناشی از جنگ اقتصادی آمریکا و 
همپیمانانش علیه ایران شاهدیم که کاالهای 
اساسی به شکل و قیمت مناسب در دسترس 
مردم قرار ندارد اما به دنبال اطمینان بخشی به 
مردم هستیم که نگران تامین کاالهای مورد نیاز 
و ضروری خود نباشند.وی ادامه داد: طرحی 
مجلس  در  کلیاتش  که  داریم  فوریتی  دو 
تصویب شد که طی آن دولت باید کاالهای 
گوشت  شامل  پروتئینی  مواد  مانند  اساسی 
قرمز و سفید، روغن، حبوبات، قند و شکر و 
لبیات را تامین و توزیع صحیح انجام دهد تا 

با قیمت و زمان مناسب به دست مردم برسد.
مفتح گفت: وقتی مواد اولیه این نیازمندی ها 
بر اساس دالر 4 هزار و 200 تومانی باشد 
هم  مناسبی  و  پایین  تمام شده  قیمت  پس 
که  کاالهایی  است  گفتنی  داشت.  خواهد 
دولت با ارز بیشتر از 4 هزار و 200 تومان 
تهیه کند ممکن است گرانتر به دست مصرف 
کننده برسد پس این طرح دو فوریتی حتمًا 
بار مالی هم خواهد داشت.وی تاکید کرد: به 
دنبال آنیم که طرح و نرخ گذاری جدید در 
بازار ایجاد نشود. تعاونی های نیروهای مسلح، 
کارمندان، فرهنگیان و عشایر بسترهای مناسبی 
برای توزیع این کاالهای ضروری است.وی 
افزود: این طرح حداکثر تا چهارشنبه به انجام 
خواهد رسید و پس از تایید شورای نگهبان، 

عملیاتی می شود.

 سود سهام عدالت سال ۹۶ 
بیشتر از سال ۹۵

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه 
سهام  مشموالن  از  تعدادی  برای  امروز 
عدالت سود پرداخت می شود گفت که سود 
 1396 مالی  سال  به  مربوط  عدالت  سهام 

نسبت به سال مالی 1395 بیشتر است.
میرعلی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  دیروز  پوری حسینی  عبداهلل  اشرف 
نشست خبری با خبرنگاران درباره پرداخت 
تاکنون در چهار  سود سهام عدالت گفت: 
سود  نفر  میلیون   40 حدود  برای  مرحله، 
سازمان  کرده ایم.رئیس  واریز  عدالت  سهام 
خصوصی سازی با اشاره به باز شدن دوباره 
سامانه سهام عدالت اظهار کرد: برای کسانی 
هم که بعد از 6 اردیبهشت ماه شماره شبای 
بانکی ارائه کرده اند، طی امروز سود را واریز 
خواهیم کرد. برای مشمولین دارای سهام یک 

میلیون تومان مبلغ 150 هزار تومان، مشمولین 
دارای سهام 532 هزار تومان مبلغ 80 هزار 
تومان و برای کمتر و یا بیشتر از سهام 532 
هزار تومان مبلغ متناسبی را به عنوان سود 
واریز کرده ایم.پوری حسینی،  رئیس سازمان 
سهام  سود  به  اشاره  با  خصوصی سازی 
عدالت مربوط به سال مالی 1396، توضیح 
داد: به موجب مصوبات مجامع شرکت های 
سرمایه پذیر تا تیرماه سال جاری، سودی که 
برای مشموالن سهام عدالت تقسیم و ابالغ 
است  تومان  میلیارد  به 4000  نزدیک  شده 
که در صورت تقسیم سود هلدینگ خلیج 
فارس، شاید 1000 میلیارد تومان دیگر نیز به 
این مبلغ افزوده شود. از این رو ارزیابی می 
شود که سود سال مالی 1396 از سال مالی 

1395 بیشتر خواهد بود.

تعطیلی بازار آتی سکه یا پاک کردن آینده
* سیامک قاسمی 

واقعیت آن است با آنکه تعطیلی بازار آتی سکه برای اکثر کارشناسان این 
بازار از ماه های قبل قابل پیش بینی بود اما تعطیلی رسمی این بازار به نوعی 
پایانی رسمی بر یکی از کامل ترین بازارهای سرمایه گذاری کشور بود و این 
پاک کردن بیش از پیش فضای آینده را غبارآلود کرده و بر ابهامات می افزاید.
اعالم شد که به دلیل نوسانات باالی بازار نقدی سکه که به نظر بر خالف 
وعده های مکرر مسولین همچنان با هیجان به پیش می رود و رکوردهای 
جدیدی را ثبت می کند، بازار آتی سکه تعطیل شد.بررسی های ما در موسسه 
بامداد در طی سال های گذشته همواره بیانگر این نکته بود که بازار آتی 
سکه بیشتر از اینکه یک بازار سرمایه گذاری یا سفته بازی باشد، بهترین 
شاخص برای تشخیص نگاه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی به آینده 
بود و از تفاوت قیمت سکه در سررسیدهای مختلف در ماه های آینده با 
قیمت نقدی، امکان شناسایی نوع نگاه سرمایه گذاران به ریسک های سیاسی 
اقتصادی در ماههای آینده را فراهم می کرد.باید پذیرفت به دلیل همبستگی 
بسیار باالی قیمت سکه با قیمت دالر، بازار آتی سکه به نوعی همواره بازار 
آتی دالر بوده و با استفاده از ویژگی اهرمی این بازار و دو طرفه بودن 
معامالت در بازار آتی، یک بازار رسمی درباره نگاه فعاالن اقتصادی به آینده 
قیمت ارز هم بود.واقعیت آن است با آنکه تعطیلی بازار آتی سکه برای اکثر 
کارشناسان این بازار از ماه های قبل قابل پیش بینی بود اما تعطیلی رسمی این 
بازار به نوعی پایانی رسمی بر یکی از کامل ترین بازارهای سرمایه گذاری 
کشور بود و این پاک کردن بیش از پیش فضای آینده را غبار آلود کرده و 
بر ابهامات می افزاید.از نظر نگارنده تا زمانی که معامالت دالر به صورت 
اسکنانس در کشور آزاد و قانونی نگردد، به دلیل جایگزینی سکه برای دالر 
و هجوم سرمایه های خرد به این بازار با هدف خرید کاالی جایگزین دالر، 
هیجانات و حباب مثبت قابل توجه این بازار ادامه خواهد داشت و تعطیلی 

بازار آتی تنها بر حجم ابهامات می افزاید.

 تحویل ۵۵ هزار دستگاه خودرو تولیدی سایپا
 از ابتدای مرداد به مشتریان

 گروه خودروسازی سایپا بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تحویل 
خودرو به مشتریان را طبق روال انجام می دهد.

به گزارش زمان به نقل ازسایپانیوز، علی رغم تعطیالت تابستانی هفته گذشته 
خودروسازان، تحویل خودرو به مشتریان همچنان توسط گروه خودروسازی 
سایپا ادامه یافت و این روند متوقف نشده و کارکنان حوزه فروش گروه سایپا 
در این ایام نیز خودروها را به مشتریان تحویل داده اند.گروه خودروسازی 
سایپا برابر تعهدات خود در قراردادهای فروش با مشتریان، خودروهای 
تولیدی را درچارچوب برنامه زمان بندی فروش به مشتریان تحویل می 
دهد و برخالف فضاسازی های رسانه ای طی روزهای اخیر، فرایند تحویل 
خودرو به مشتریان در گروه سایپا بر اساس جداول زمان بندی شده در 
جریان است.بر این اساس تعداد خودروهای تحویلی به مشتریان در مردادماه 
سال جاری 47 هزار و 264 دستگاه و از ابتدای شهریورماه تاکنون 7 هزار و 
416 دستگاه بوده است.گفتنی است این تعداد خودرو بر اساس ثبت نام های 

قبلی و تعهدات ایجاد شده در ماه های گذشته تحویل مشتریان شده است.

ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به افزایش 
قیمت خودرو

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خودروسازان قطعات را 
با دالر 3200 تومانی خریده اند و خودروهایی را که مشتری زیادی نداشت 
را در انبار دپو کرده اند و اکنون می خواهند با دالر 10 هزار تومانی در بازار 
بفروشند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر خجسته با انتشار پستی در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام از ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به 
بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داده و نوشته است: تیم ما اکنون 
بحث باال رفتن بی ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودرو سازان در این 
مورد را بررسی می کند. آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها 
را تعیین می کنند یا خودروسازهایی که خودروها را از پیش در انبارها دپو 
کرده اند؟وی با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه کمبود قطعات در 
افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرده است: آن ها قطعات 
را با دالر 3200 تومانی خریده اند و خودروهایی را که مشتری زیادی نداشت 
را در انبار دپو کرده اند و اکنون می خواهند با دالر 10 هزار تومانی خودروها 
را در بازار بفروشند و بعد می گویند قطعه نداریم. آیا این انصاف است؟ وی 
در ادامه با اشاره به اینکه در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را 
نشان می دهد، بیان کرده است: دستگاه های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت 
صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودرو سازان و بازار خودرو هستند 
و همین مورد یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح 
وزیر صنعت و معدن به ویژه در بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو این 
هفته در مجلس بررسی خواهد شد.خجسته در پایان تصریح کرد: وضعیت 
امروز کشور نشان می دهد که هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگی ندارد 
اختالفات گمرک با خودروسازان برای ترخیص، طلب ارز از دولت از سوی 
خودروسازان، سوء مدیریت بازار از سوی وزارت صنعت و سایر موارد همگی 
دست به دست هم دادند تا مصرف کننده هزینه بیشتری برای تامین نیازهای 
خود بدهد. کاش حداقل این همه التهاب برای سوار شدن خودرویی بود که 

ارزش نامیدن آن به عنوان خودرو را داشت.

یادداشت

برررسی عملکرد بازار ثانویه نشان میدهد، در پایان معامالت روز یکشنبه با توجه 
به افزایش 2 میلیون یورویی تقاضا)خرید ارز توسط واردکننده( و کاهش عرضه 

میانگین قیمت خرید کاهش یافته است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، از نیمه مرداد ماه بازار ثانویه ارزی با توجه به 
سیاست دوم ارزی در شکل جدید خود آغاز به کار کرده است. بررسی عملکرد این 
بازار تا روز یک شنبه نشان می دهد، حدود 916 میلیون یورو ارز صادراتی به این 
بازار تزریق و حدود 824 میلیون یورو توسط واردکنندگان خریداری شده است.
میانگین یورویی نرخ فروش در بازار ثانویه حدود 8990 بوده و میانگین یورویی 
نرخ خرید در روز یک شنبه حدود 8940 تومان بوده است.این در حالی است که 
با توجه به افزایش 2 میلیون یورویی تقاضا )خرید ارز توسط واردکننده (میانگین 
قیمت خرید حدود 150 تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر با توجه به کاهش 
10 میلیون یوریی عرضه روزانه، قیمت فروش ارز از سوی صادرکنندگان حدود 

100 تومان افزایش یافته است.

روندهای معکوس در بازار ثانویه؛

 کاهش 10 میلیون یوریی
 عرضه از سوی صادرکنندگان 

ترویج جهاد  آموزش و  تحقیقات،  معاون وزیر و رئیس سازمان 
کشاورزی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آالت 
و صنایع وابسته کشاورزی گفت: آموزش هرچه بیشتر کشاورزان با 
ورود فناوری های نوین به بخش کشاورزی جهت افزایش بهره وری 
و تولیدات در این زمینه ضرورت دارد و این موضوع نیز یکی از 

اهداف برگزاری نمایشگاه است.
دکتر کاظم خاوازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج جهاد کشاورزی در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه بین 
المللی ماشین آالت و صنایع وابسته کشاورزی )اتماک آی فارم( 
اظهار داشت: این نمایشگاه 21 تا 24 شهریور ماه سال جاری در 
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران، ابتدای بزرگراه خلیج فارس 
برگزار می شود و ساعت بازدید آن 10 صبح تا 6 بعد ازظهر است 
همچنین نمایشگاه به صورت جامع در پایتخت برگزار شده تا همه 
حوزه های کشاورزی با ظرفیت های گوناگون در سطح ملی در آن 
مشارکت داشته باشند  وی افزود: به غیر از سال گذشته نمایشگاه 
ماشین آالت و صنایع وابسته کشاورزی در سطح استانی برگزار 
می شد و با توجه به تنوع شرکت ها و ظرفیت های گوناگون تصمیم 
بر آن شد که این نمایشگاه به صورت جامع در پایتخت برگزار شود 
تا همه حوزه های کشاورزی با ظرفیت های گوناگون در سطح ملی 
در آن مشارکت داشته باشند.  معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج جهاد کشاورزی ادامه داد: این نمایشگاه سال گذشته 
در تهران به خوبی برگزار شد و اکثر شرکت ها توانستند تولیدات 

خود را ارائه دهند. خوشبختانه با ایجاد تعامل سازنده با انجمن تولید 
کنندگان ماشین االت کشاورزی و شرکت  برساز رویداد پارس، مقرر 
گردید  برگزاری این نمایشگاه در سال های آتی نیز تداوم داشته باشد.

دکتر خاوازی در ادامه با اشاره به ابالغ وزیر کشاورزی مبنی بر توسعه 
کشت فراسرزمینی عنوان کرد: با توجه به کمبود خاک حاصلخیز  و  
نیز محدودیت های تامین آب کافی برای کشاورزی،  موضوع توسعه 
کشت فراسرزمینی مدنظر قرار گرفت و بر همین اساس  مقرر شد 
برخی از محصوالت کشاورزی  در اراضی  کشورهای همسایه که 

شرایط آب و هوایی مناسبی دارند،  تولید شوند.
 وی با اشاره به اینکه ایران صادر کننده خوبی برای تکنولوژی است 
و می تواند بازار خوبی در کشورهای همسایه برای خود فراهم کند، 
گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه به صورت بین المللی برگزار می شود 
شرکت ها می توانند توانمندی های خود را ارائه دهند و همچنین 
انعقاد قرارداد در مورد تبادل دانش و ارتباطات علمی نیز صورت 
می گیرد. و به طور کلی بازار خوبی نیز برای همه تولید کنندگان 
و شرکت کنندگان وجود دارد.  دکتر خاوازی عنوان کرد: با هدف 
کارگاه های  جدید،  فناوریهای  ارائه  و  برداران  بهره  توانمندسازی 
آموزشی نیز در حاشیه این نمایشگاه در حوزه های مختلف کشاورزی 

و ماشین آالت کشاورزی برگزار می شود. 
 وی اعالم کرد: در حال حاضر ایران با چند آژانس بین المللی از 
جمله سازمان خوار و بار جهانی فائو و بسیاری از انجمن ها و 
سازمانهای بین المللی در حوزه کشاورزی همکاری داشته و عضو 

سازمان بهره وری آسیایی نیز است. 
ترویج جهاد  آموزش و  تحقیقات،  معاون وزیر و رئیس سازمان 
کشاورزی گفت:  در زمینه تبادل اطالعات و ارائه فناوری با کشورهای 
آسیای میانه، غرب آسیا و افغانستان همکاری های بسیار خوبی داریم 
و دوره های کوتاه مدت و بلند مدت برای آنها برگزار می کنیم و 
موضوع کشاورزی فراسرزمینی را در برخی از کشورها آغاز کرده ایم.
 وی از همکاری ایران و کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، 
ترکمنستان و قزاقستان در حوزه تبادل فناوری در حوزه تکنولوژی 
کشاورزی خبر داد و گفت ترویج دوره های مکانیزه کشاورزی و 
ارائه دانش و فناوری در این زمینه ها مد نظر قرار گرفته و همچنین 
تبادل مدرس و فراگیر صورت می گیرد. همچنین کشورهای اروپایی 
در این زمینه با ما همکاری داشته و تفاهم نامه هایی نیز منعقد شده 
است. معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد 
کشاورزی  با تاکید بر اینکه ارتقای دانش کشاورزان در افزایش سرانه 
تولید بسیار حائز اهمیت است، افزود:  در واقع امروزه  شکاف تولید 
بین کشاورزان متوسط و پیشرو و نمونه زیاد بوده و نیاز داریم تا 
ضریب نفوذ دانش در عرصه های تولیدی را با هدف ارتقای میانگین 

تولید، افزایش دهیم. 
 وی با اشاره به ابالغ نظام نوین ترویج کشاورزی به دستور وزیر 
جهاد کشاورزی در 8 استان طی سال 94 گفت: این نظام به صورت 
کامل در سال 95 در همه کشور اجرایی شد و بر همین اساس 10 
هزار مسئول مروج مسئول پهنه  در مراکز جهاد کشاورزی جانمایی 

شدند و بالغ بر 1300 مرکز جهاد کشاورزی دهستان از حیث سخت 
افزاری و نرم افزاری  تجهیز و ساماندهی شدند.

وی در ادامه افزود: با هدف افزایش سرعت و کیفیت جریان دانش 
و اطالعات در بخش کشاورزی، بالغ بر 1000 محقق معین و 100 
پژوهشگر مروج ارشد وظیفه پشتیبانی فنی و علمی مروجان و بهره 
برداران را به عهده دارند. وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم 
در زمینه ارتقای دانش و معرفی فناوری به بخش کشاورزی موثر و 

موفق باشیم.

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و صنایع وابسته کشاورزی برگزار می شود؛

ضرورت آموزش کشاورزان به فناوری های نوین کشاورزی



زادروز خود و نزدیکانمان را فراموش نکنیم ، 
جشن بگیریم و شادی را به یکدیگر هدیه دهیم .

 حکیم ارد بزرگ 

سخن حکیمانه

از آن زمان که بر این آستان نهادم روی 
 فراز مسند خورشید، تکیه گاه من است

گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ 
 تو در طریق ادب باش گو گناه من است

امروز با حافظ

»دختران بلیط فروش« با »چوپانی« 
به بازار نشر آمدند

»دختران  رمان  دو  ترجمه 
بلیط فروش« و »چوپانی« از 
ادبیات  معاصر  نویسندگان 
هنر  نشر  توسط  جهان 
پارینه منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش  مهر، انتشارات هنر پارینه به تازگی دو 
عنوان از آثار ادبیات معاصر جهان را منتشر و راهی 
بازار نشر کرده است. یکی از این دو کتاب، »دختران 
که  است  دیکنسون  مارگارت  نوشته  بلیط فروش« 

توسط سالومه خدابخشی ترجمه شده است.
از این نویسنده پیش تر چند عنوان توسط نشر آموت 
بلیط فروش«  ترجمه »دختران  اولین  اما  منتشر شده 
در حال حاضر توسط هنر پارینه عرضه شده است. 
داستان این رمان درباره خانواده ای است که از جنگ 
عبور کرده و همه مردانش کشته شده اند. به عبارت 
دیگر مردی در این خانواده باقی نمانده است. بنابراین 
شرایط  با  این بار  و  دوباره  باید  باقی مانده  اعضای 

بجنگند.
این کتاب با 448 صفحه و قیمت 44 هزار و 500 

تومان منتشر شده است.
کتاب بعدی رمان »چوپانی« نوشته آندره آلکسیس 
و  ماهابه  نشر  مشترک  همکاری  حاصل  که  است 
هنر پارینه بوده و ترجمه اش توسط نجمه برومندی 
انجام شده است. توزیع این کتاب از روز یکشنبه 11 

شهریور در بازار نشر آغاز شده است.

در دنیای کتاب
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»آخرین داستان« راهی جشنواره بوچئون کره شد

و  نویسندگی  به  داستان«  »آخرین  سینمایی  انیمیشن 
کارگردانی اشکان رهگذر در بیستمین جشنواره بین المللی 

انیمیشن بوچئون کره پذیرفته شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی استودیو هورخش، 
و  نویسندگی  به  داستان«  »آخرین  سینمایی  انیمیشن 
کارگردانی اشکان رهگذر و تهیه کنندگی احسان رسول اف 

که هم اکنون در دو بخش رقابتی سینمای ملی و پویانمایی بین الملل سی ویکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان حضور دارد در جشنواره بین المللی 
انیمیشن بوچئون کره 2018 پذیرفته 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. جشنواره انیمیشن بوچئون کره 
جنوبی )BIAF( از 19 )27 مهر( الی 23 اکتبر )یک آبان( 2018 در شهر بوچئون کشور 

کره جنوبی برگزار می گردد. 

پالن-سکانس »جاودانگی« به شبکه نمایش خانگی آمد

پالن-سکانس »جاودانگی« به کارگردانی مهدی فرد قادری، روز 12 شهریور توزیع شد.
و  فرد قادری  مهدی  کارگردانی  به  »جاودانگی« ،  سینمایی  فیلم  رسیده،  گزارش  به 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی، روز 12 شهریورماه در شبکه نمایش خانگی توزیع شد. در 
این فیلم که شرکت تصویر دنیای هنر پخش آن را بر عهده دارد، بازیگرانی همچون آنا 
نعمتی، فقیهه سلطانی، علیرضا استادی، مارال فرجاد، سودابه بیضایی، اتابک نادری، میثاق 
زارع، رویا فالحی، بیتا عالمی، امیرحسین شریعتمداری، علی ابدالی، آرمان آریانسب، 
مهسا کامیابی، یاسر جعفری، سهیل برخورداری، امید شاه مرادی، محمدرضا برادران، امید 

منصور فالح، عسل رمضانی و منوچهر علیپور ایفای نقش می کنند.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: درحالی که 
واردات محصوالت چاپی در کشور 80 هزار تن 
از  خارج  به  چاپی  محصوالت  صادرات  است، 

کشور تنها 10 هزار تن است.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ که 
در تاالر وحدت برگزار شد، صنعت چاپ را به 
عنوان صنعتی که در حیطه های مختلف به عنوان 
یاری رسان و فراصنعت حضور جدی دارد، اثرگذار 
توصیف کرد و گفت: چاپ نقش های قابل توجهی 
داشته و دارد و امروز به عنوان یک فراصنعت مطرح 

است.
با اشاره به فعالیت بین 5 تا 8000 چاپخانه  وی 
مستقیم و  انسانی  نیروی  با 100 هزار  در کشور 
منفی صادرات و  تراز  غیرمستقیم، در عین حال 
نگران کننده  کشور  در  را  چاپ  صنعت  واردات 
خواند و افزود: سالیانه بیش از 80 هزار تن محصول 
چاپی وارد کشور می شود این در حالی است که 

فقط 10 هزار تن صادرات داریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به آغاز فعالیت 
با نشر مکتوب،  ایران  صنعت چاپ در جهان و 
فضای کنونی این صنعت را بسیار متکثرتر از حوزه 
نشر کتاب و مطبوعات خواند و گفت: در حال 
حاضر این حوزه تنها بخش محدودی از فعالیت های 

صنعت چاپ را به خود اختصاص می دهد.صالحی 
فراگیر  نگاه  برداشته شدن  لزوم  رابطه،  در همین 
فرهنگی به صنعت چاپ را که در سال های اخیر 
مورد توجه قرار گرفته است، مورد اشاره قرار داد 
و خاطرنشان کرد: این نگاه می توانست باعث شود 
صنعت چاپ از ظرفیت هایی که می توانست فعال 
کند، غافل شود. در نهایت مسئله به اینجا منتهی 
شد که چاپ را به عنوان یک صنعت ببینیم و با 
همین نگاه بخش صنعتی آن از وزارت ارشاد به 
وزارت صمت منتقل شد.وی همچنین لزوم وجود 
زیرساخت های حمایتی از قبیل تسهیالت مالی و 
غیرمالی را در حوزه صنعت چاپ متذکر شد و 
گفت: تا زمانی که نگاه فراگیر فرهنگی به صنعت 

چاپ بود، امکان تحقق این مسئله وجود نداشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تفویض و واگذاری 
به  را  چاپ  صنعت  تصدی گری  حوزه های 
گرایش  عنوان  به  حوزه  این  صنفی  تشکل های 
ارشاد وجود داشته است،  دیگری که در وزارت 
مطرح کرد و گفت: با همین نگاه امسال جشنواره 

صنعت چاپ در اختیار صنف چاپ قرار گرفت.
و  محیط کسب  بهبود  لزوم  بر  ادامه  در  صالحی 
کار در صنعت چاپ تأکید کرد و افزود: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بسته ای را در این زمینه 
آماده کرده که طی یک یا دو جلسه آینده هفته دولت 
مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین من همین االن 
از فعاالن حوزه صنعت چاپ می خواهم که مسائل 

و موانع پیش روی این صنعت را در مقطع کنونی 
به ما منتقل کنند تا در این بسته گنجانده شود.وی 
همچنین گفت: از فعاالن حوزه صنعت چاپ انتظار 
می رود که ظرفیت های قابل توجه این صنعت را 
اتحادیه های  و  تشکل ها  اینکه  ضمن  کنند  فعال 
صنفی این حوزه می بایست متحدتر و مقتدرتر از 
گذشته در کنار هم باشند و برای رسیدن به این 

موفقیت، به یکدیگر کمک کنند.
افزایش  به  توجه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بهره وری را از سوی فعاالن حوزه صنعت چاپ 
مورد اشاره قرار داد و از فعاالن این حوزه خواست 

که در این زمینه راهکار ارائه دهند.
ابوالحسنی رئیس  احمد  این مراسم همچنین  در 
تهران هم در  لیتوگراف  اتحادیه صنف کلیشه و 
سخنانی با اشاره به ضعف کیفیت و افزایش هزینه و 
خارج شدن صنعت چاپ کشور از عرصه رقابت، 
بزرگترین چالش امروز صنعت کشور را مشکل 

تأمین ارز به مقدار مورد نیاز اعالم کرد.
وی تخصیص یارانه صادراتی و استفاده از فاینانس 
و یوزانس خارجی و حمایت های صندوق توسعه 

ملی را برای صنعت چاپ ضروری دانست.
ابوالحسنی، هدفگذاری صادرات سالیانه حداقل 50 
هزار تن محصوالت چاپی را برای کشور دور از 

دسترس ندانست.

کاریکاتور

پس از انتشار آلبوم »ابراهیم« محسن چاوشی، دو قطعه »تو در 
مسافت بارانی« و »ما بزرگ و نادانیم« که در آلبوم نیامده اند، به 

صورت رایگان در فضای مجازی منتشر شد.
انجام  با  چاوشی  محسن  »ابراهیم«  جنجالی  آلبوم  حالیکه  در 
اصالحاتی در قطعاتش و حذف دو قطعه از آلبوم اولیه روز یکشنبه 
11 شهریور منتشر شد اما چند ساعت پس از انتشار رسمی آلبوم، 
2 قطعه دیگر که مجوزی از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی دریافت نکرده اند به صورت رایگان در فضای 
مجازی منتشر شد. در کاور آلبوم اصلی نام این دو قطعه وجود 
ندارد اما در بخش فروش اینترنتی اثر این دو قطعه به عنوان آثاری 
از آلبوم »ابراهیم« نام برده شده اند. آلبوم »ابراهیم« نهمین آلبوم 
موسیقی محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ پس از طی کردن 
یک ماه جنجالی و پرحاشیه از روز یکشنبه یازدهم شهریور ماه پس 

از 9 ماه تاخیر منتشر شد.

دو قطعه بدون مجوز »ابراهیم« 
رایگان منترش شد

کشفژنفریباکریترامپتوسطوندیشرمن

تـراز منفی 70 هزار تُنـی در صنـعت چـاپ

کارگردان »دختر شیطان« از زمانبر شدن کارهای فنی این فیلم و 
تغییر در زمان اکران آن خبر داد.

قربان محمدپور کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت ساخت 
و اکران فیلم سینمایی »دختر شیطان« به باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
گفت: بخش جلوه های ویژه این اثر به شدت حساس است و نیاز 
به دقت باال دارد. همین امر باعث شده کار های فنی ما زمانبر شود؛ 
اما با همه این اوصاف تالش می کنیم اواخر شهریور تدوین آن را 

به پایان برسانیم و ساخت موسیقی و صداگذاری را آغاز کنیم.
وی افزود: دیروز یکی از خوانندگان هندوستان به نام سونونیگام 
یکی از شش آهنگ  این فیلم را خواند. ساخت بقیه آهنگ های این 
فیلم به اضافه موسیقی متن، احتماال مهرماه در هند پیگیری می شود. 
این تهیه کننده درباره زمان احتمالی اکران این اثر گفت: قرار بود 
آبان ماه این فیلم را اکران کنیم که به دلیل زمانبر شدن بخش های 

فنی به عید نوروز موکول می شود.
گفتنی است؛ حمید فرخ نژاد، جکی شروف، سیمران میشکروتی، 
ایشا روات و فردین حفیظی بازیگران این فیلم سینمایی هستند و 

فیلمبرداری آن در کشور هند انجام شد.

زمان اکران »دخرت شیطان« 
تغییر کرد

فیلم سینمایی »تیغ و ترمه« این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد 
و بزودی مقابل دوربین می رود. به گزارش بانی فیلم، پیش تولید فیلم 
سینمایی »تیغ و ترمه« به تهیه کنندگی علی قائم مقامی و نویسندگی و 
کارگردانی کیومرث پوراحمد به تازگی در سکوت خبری آغاز شده 
است. براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، فیلمبرداری این فیلم با 
انتخاب کامل عوامل پشت دوربین و گروه بازیگران بزودی در تهران 
آغاز خواهد شد. برخی از لوکیشن های فیلم نیز تاکنون انتخاب شده 
است. براساس شنیده های خبرنگار ما، پژمان بازغی و هومن برق 
نورد بازیگرانی هستند که به تازگی حضورشان در این فیلم سینمایی 
قطعی شده است. با قطعی شدن حضور بازغی و برق نورد، گروه این 

روزها مشغول مذاکره با سایر بازیگران پروژه هستند.
کیومرث  با  نورد  برق  و  بازغی  تجربه همکاری  اولین  فیلم  این 
پوراحمد محسوب می شود. »تیغ و ترمه« با مضمونی حادثه ای و 
اجتماعی قرار است برای حضور در جشنواره سی و هفتم فیلم فجر 
آماده نمایش شود. فیلمنامه این فیلم سینمایی در زمان دریافت پروانه 
ساخت با اصالحاتی مواجه شد که در نهایت سازندگان با رفع آنها 

موفق به دریافت پروانه ساخت شدند.

آغاز پیش تولید »تیغ و ترمه« 
در سکوت خربی

اصالحیه )نوبت دوم(

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای باارزیابی کیفی

)چاپ:دردونوبت به شماره200971111000014(

کارفرما:اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه
موضوع مناقصه:پروژه اصالح نقطه حادثه خیزمحدوده پیچ های 

حوزه  وسایرقسمتهای  آبادغرب  درمحورکرمانشاه-اسالم  الکش  عین 
شهرستان های کرمانشاه واسالم آبادغرب دراستان کرمانشاه

مدت اجرا:8ماه شمسى.
مبلغ برآورد:10،468،667،242ریال.

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:523،434،000لایر.
وترابری  پایه5راه  گواهینامه  دارای  بایستى  مى  کنندگان  شرکت  گر:کلیه  مناقصه  شرایط 

ازسازمان مدیریت 
وبرنامه ریزی کشور،ثبت شده درسامانه ساجارباشند.

تاریخ درج درسامانه ستادجهت دریافت اسنادمناقصه مورخه11شهریور97میباشد.
مهلت دریافت اسناد:متقاضیان میتوانندحداکثرتاتاریخ17شهریور97

الکترونیکى  تدارکات  سامانه  نشانى  به  اسنادمناقصه  دریافت  ساعت14:30روزشنبه جهت 
گران  مناقصه  است  )الزم  کنند  مراجعه   www.setadiran.irآدرس دولت)ستاد(به 
امضای  گواهى  مذکورودریافت  درسایت  نام  ثبت  مراحل  قبلى،  عضویت  عدم  صورت  در 

الکترونیکى راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند(.
 1397 شهریور   31 مورخ  روزشنبه  اداری  وقت  تاپایان  شده:  تکمیل  اسناد  تحویل  مهلت 
دولت)ستاد(مراجعه  الکترونیك  تدارکات  سامانه  نشانى  اسنادبه  ارائه  ساعت14:30جهت 

نمایند
تاریخ بازگشایى:ساعت9صبح روز یکشنبه مورخ1مهر1397

اطالعات دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف:کرمانشاه-بلواربنت 
الهدی صدر-روبروی فرمانداری-اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه-

طبقه همکف-دبیرخانه-تلفن:083-38249912-14
اطالعات تماس سامانه ستاد:جهت انجام مراحل عضویت درسامانه:مرکزتماس021-41934 

دفتر ثبت نام-88969737و85193768
مجوزارشاد:5517

اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای استان کرمانشاه

اصالحیه )نوبت اول(

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای باارزیابی کیفی

)چاپ:دردونوبت به شماره200971111000014(

کارفرما: اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه
موضوع مناقصه:پروژه اصالح نقطه حادثه خیزمحدوده پیچ های 

حوزه  وسایرقسمتهای  آبادغرب  درمحورکرمانشاه-اسالم  الکش  عین 
شهرستان های کرمانشاه واسالم آبادغرب دراستان کرمانشاه

مدت اجرا:8ماه شمسى.
مبلغ برآورد:10،468،667،242ریال.

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:523،434،000لایر.
وترابری  پایه5راه  گواهینامه  دارای  بایستى  مى  کنندگان  شرکت  گر:کلیه  مناقصه  شرایط 

ازسازمان مدیریت  وبرنامه ریزی کشور،ثبت شده درسامانه ساجارباشند.
تاریخ درج درسامانه ستادجهت دریافت اسنادمناقصه مورخه11شهریور97میباشد.

مهلت دریافت اسناد:متقاضیان میتوانندحداکثرتاتاریخ17شهریور97
الکترونیکى  تدارکات  سامانه  نشانى  به  اسنادمناقصه  دریافت  ساعت14:30روزشنبه جهت 
گران  مناقصه  است  )الزم  کنند  مراجعه   www.setadiran.irآدرس به  )ستاد(  دولت 
امضای  گواهى  مذکورودریافت  درسایت  نام  ثبت  قبلى،مراحل  عضویت  عدم  صورت  در 

الکترونیکى راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند(.
 1397 شهریور   31 مورخ  روزشنبه  اداری  وقت  شده:تاپایان  اسنادتکمیل  تحویل  مهلت 
دولت)ستاد(مراجعه  الکترونیك  تدارکات  سامانه  نشانى  اسنادبه  ارائه  ساعت14:30جهت 

نمایند
تاریخ بازگشایى: ساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخ1مهر1397

اطالعات دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف:کرمانشاه-بلواربنت 
الهدی صدر-روبروی فرمانداری-اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه-

طبقه همکف-دبیرخانه-تلفن:083-38249912-14
درسامانه:مرکزتماس41934- عضویت  مراحل  انجام  ستاد:جهت  سامانه  تماس  اطالعات 

021دفتر ثبت نام-88969737و85193768
مجوزارشاد:5517

اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای استان کرمانشاه


