
به گزارش زمان،مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاثیر دوگانه کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن را تشریح کرد.علی چگنی درباره آثار بازار ارز بر مسکن اظهار داشت: بازار ارز بر مسکن 
اثر چند گانه دارد. یعنی کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن، هم اثرکاهندگی دارد وهم اثر فزایندگی. وی ادامه داد: تأثیر کاهندگی آن به دو موضوع انتظارات جامعه در خصوص کاهش قیمت ها و جو روانی آن بازمی گردد. 

به این معنا که وقتی قیمت ارز کاهش می یابد، انتظارات تورمی در بازار مسکن هم فروکش می کند. 
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وزارت اطالعات خبر داد:

انهدام تیمی تروریستی در کرمانشاه
وزارت اطالعات از انهدام تیم تروریستی تجزیه  طلب که از مرز های غربی وارد کشور و در خانه تیمی مستقر 

شده بود، خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی وزارت اطالعات، باعنایت خداوند متعال و اقدامات تخصصی سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در اداره  کل اطالعات کرمانشاه، یک تیم تروریستی تجزیه  طلب که از مرزهای غربی 
وارد و در خانه تیمی مســتقر شــده بودند، تحت رصد و اشــراف قرار گرفتند و دو نفر از تروریست  ها در 
درگیری مســلحانه به هالکت رسیدند. از این تیم تروریستی چند قبضه سالح، نارنجک، تجهیزات جنگی 
و اســناد درون  گروهکی به دست آمده است. این اسناد مبّین حمایت کشورهای مرتجع عربی از اقدامات 
تروریســتی در داخل کشــور و برنامه عملیاتی این تیم برای چندین اقدام تروریستی در استان کرمانشاه 

حکایت دارد.
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سرمقاله

دومین بیماری ناتوان کننده 
دنیا در کمین!

نگاه روز

طالق معضلی رو به رشد

روز10 اکتبر هر ســال 
به عنــوان »روز جهانی 
 « روان  بهداشــت 
نامگذاری شــده است، 
در ایران نیز هفته پایانی 

مهر ماه )24 تا 30 مهر( به نام »هفته بهداشت 
روان« نام گذاری می شود و هفته بهداشت روان 
امسال با شعار “سالمت روان جوانان و نوجوانان: 
جهان در حال تغییر” تسمیه شده است.در جامعه 
کنونی، پاره ای از واژه ها از بارِ معنایی و اهمیت 
بیشــتری برخوردار اســت و دیرگاهی است در 
راستای توجه بر این موضوع، روزهایی در طول 
ســال، در تقویم نامگذاری می شــود و گفت و 
مقال هایی در این خصوص، مطرح و کارکردهای 
مفیــدی که می تواند در جهت هم افزایی و هم 
پوشانِی این روزها در طول سال صورت گیرد، ارائه 
می گردد.هفته بهداشت روان یکی از موضوعاتی 
است که با توجه به نقطه ثقل بودن این موضوع و 

اهمیت گسترده ای که دارد....

2 الهام آمرکاشی

قیمتمسکنتاپایانسالتغییرنمیکند

 تأثیر دوگانه نرخ ارز بر بازار مسکن 

شناسایی 3۶هزار
مبتال به ایدز در کشور

تصویب اختیارات 
بانک مرکزی در 

اصالح نظام بانکی

به گزارش زمان ، در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به ریاست رئیس 
جمهور، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام بانکی مورد بررسی و 
تصویب قرار گرفت. در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت 
االسالم حسن روحانی رئیس جمهور، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح 
نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد 

برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه گذاری، طرح های الزم را سریعاً تهیه کند. 
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 فریده محرمی

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در 
عفونت  به  مبتالیان  »آمار  درباره  اخبار  برخی  به  واکنش 
ایدز در ایران«، گفت: تعداد افراد آلوده شناسایی شده به 
 3۶ حدود  کشور  در  ایدز(  عفونت  به  )مبتال  ایدز  ویروس 
به اشتباه 43 هزار  نفر است که در خبر مورد اشاره  هزار 

نفر آمده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  دکتر محمد مهدی گویا 
به  آلوده  یا  ایدز  عفونت  به  مبتال  فرد  افزود:  باره  این  در 
شده  وی  بدن  وارد  ویروس  که  است  فردی  ایدز  ویروس 
است، ولی الزاما هنوز وارد مرحله بیماری ایدز نشده است. 
فرد مبتال به بیماری ایدز فردی است که که قبال ویروس 
درمان،  عدم  علت  به  ولی  است  شده  وی  بدن  وارد  ایدز 

سیستم  عفونت  گسترش  با  و  شده  انجام  ویروس  تکثیر 
بروز  از خود  را  بیماری  و عالئم  افتاده است  کار  از  ایمنی 
می دهد.وی ادامه داد: از سال 13۶۶ )حدود 30 سال قبل( 
که اولین مورد آلوده به ویروس ایدز در کشور ما شناسایی 
شد، تاکنون حدود 10 هزار نفر از افراد آلوده وارد مرحله 
باختند.گویا  جان  بیماری  این  اثر  بر  و  شده  ایدز  بیماری 
افزود: در حال حاضر 13 هزار نفر از بیماران شناسایی شده 
درمان  تحت  کشور  در  ایدز  به  مبتال  یا  ویروس  به  آلوده 
قرار دارند و به همین تعداد از افراد شناسایی شده وجود 
مدیریت  مرکز  رییس  ندارند.  قرار  درمان  تحت  که  دارند 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: بر اساس آخرین 
تخمین های علمی مورد تایید وزارت بهداشت، دفتر برنامه 

جمهوری  در  ایدز  زمین  در  متحد  ملل  سازمان  مشترک 
بین المللی،  کلیه سازمان های  و   UNAIDS ایران   اسالمی 
پیش بینی می شود که تا کنون تعداد افراد آلوده به ویروس 
ایدز در ایران )از 30  سال قبل( حدود ۶3 هزار نفر  باشد.

افراد آلوده  افزود: بدین ترتیب درباره حدود 30 هزار  وی 
به ویروس ایدز در کشور هیچ اطالعاتی وجود ندارد و نحوه 
شواهد  به  توجه  با  نیست.  مشخص  آنان  خدمات گیری 
علمی موجود باید با اطالع رسانی و آگاه کردن و مشاوره 
افراد  این  تا  فراهم شود  از لحاظ فرهنگی زمینه ای  مردم، 
به واحدهای بهداشتی، درمانی مراجعه و خدمات مورد نیاز 
را دریافت کنند.بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، گویا تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد که 

در این زمینه علم و اطالع کافی ندارند، اعداد و ارقامی را 
اعالم می کنند که از صحت و ارزش کافی برخوردار نبوده 
و باعث تشویش اذهان می شود. وزارت بهداشت جمهوری 
اسالمی ایران امین مردم کشور بوده و آنچه اعالم می کند 
مبتنی بر دقت نظر کافی با محاسبات دقیق و مورد تایید 

تمام سازمان های بین المللی قرار دارد.
در  دنیا،  در  علمی  پیشرفت های  وجود  با  است  گفتنی 
را  دارویی  درمان  ایدز  ویروس  به  آلوده  افراد  صورتیکه 
بصورت مستمر و منظم دریافت کنند، امکان سیر بیماری 
به سمت مرگ تا حدود بسیار زیادی کاهش یافته و عرضه 
یا  ایدز  به ویروس  آلوده  افراد  برای  داروها در کشور  کلیه 

مبتال به بیماری نیز بصورت رایگان انجام می شود.

ترامپ تهدید کرد؛

عربستان منتظر »تنبیه سخت« باشد

رئیس جمهوری آمریکا دیروز تهدید کرد که اگر عربستان در 
پس ماجرای مفقود شدن »جمال خاشقجی« باشد »تنبیهی 

سخت« در انتظار ریاض خواهد بود.
بر  ای  رسانه  فشارهای  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
منتقد  نگار  روزنامه  مورد جمال خاشقجی  در  آمریکا  دولت 
عربستانی، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری ایاالت متحده را 
وادار به واکنشی جدید کرد.در همین رابطه اسپوتنیک امروز 
شنبه گزارش داد که ترامپ تهدید کرده است اگر عربستان 

در پس ماجرای مفقود شدن جمال خاشقجی باشد تنبیهی 
که  است  حالی  در  بود.این  خواهد  ریاض  انتظار  در  سخت 
به  مربوط  اخبار  به شنیدن  تمایلی  بود  گفته  پیشتر  ترامپ 
برخی  درخواست  برابر  در  همچنین  ندارد.ترامپ  خاشقجی 
به  تسلیحات  صادرات  قطع  برای  آمریکایی  سناتورهای  از 
عربستان به دلیل ماجرای خاشقجی و همچنین جنگ یمن، 
میلیارد   110 گذاری  سرمایه  نیست  حاضر  که  بود  گفته 

دالری عربستان را فدای ماجرای خاشقجی کند.

یی  سا شنا
مبتال ۳۶هزار 

کشور در  ایدز  به   

رئیس سازمان برنامه و بودجه : پس از آنکه مشخص شد 
اعمال خواهد  ما  را ضد  امریکا در دو مرحله تحریم هایی 
کرد، دولت 12 بسته حمایتی را برای غلبه بر این تحریم ها 

طراحی کرده است.
به گزارش زمان به نقل از صداوسیما؛ محمدباقر نوبخت در 
با رئیس سازمان  نشست روسای کمیسیون های مجلس 
برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی دولت افزود: در سازمان 
برنامه و بودجه به دقت بررسی شد که تحریم های امریکا 
در چه حوزه هایی اعمال خواهد شد و از این رو برای خنثی 
کردن آن و به حداقل رساندن آسیب های این تحریم ها،  
12 بسته حمایتی طراحی شد.وی اضافه کرد: در مرحله 
نخست   بررسی کردیم که هر یک از دستگاه های موجود 
و وزارتخانه ها ممکن است با این تحریم ها در کوتاه مدت 
و میان مدت چه آسیب هایی ببینند و برای مقابله با آن 
برنامه ریزی داشته باشند که در این باره بسته هایی طراحی 
شده تکلیفی دستگاه ها و وزارتخانه ها مشخص شد.نوبخت 
گفت: همچنین بررسی کردیم که این تحریم ها چقدر بر 
بودجه و منابع آن اثر می گذارد و ما چه منابعی را تا پایان 
خواهیم  بودجه  در  آینده  سال  پایان  تا  همچنین  و  سال 
داشت یعنی در حالت های مختلف بررسی کردیم که اگر در 
همین حد دو میلیون و 410 هزار بشکه که در بودجه آمده 
چه درآمدی خواهیم داشت و اگر به یک میلیون و 900 
هزار، یک میلیون و 500 هزار و یا به یک میلیون بشکه 
فروش نفت ما تقلیل یابد به چه ترتیب باید عمل کنیم که 
کردیم  بسته های طراحی شده مشخص  در  باره  این  در 

مصارف کشور چگونه باید با این حالت ها تنظیم شود.وی 
افزود: برای حالتی که در تحریم ها اتفاق بیفتد و نوسانات 
نرخ ارز ادامه یابد بررسی کردیم که در حوزه سیاست های 
مالی چه کار کنیم تا آثار این تحریم ها در معیشت مردم 
تقلیل یابد که در بسته طراحی شده برای این حوزه پیش 
برنامه  بینی های الزم صورت گرفته است.رئیس سازمان 
و بودجه گفت: همچنین بررسی کردیم باوجود نقدینگی 
قابل مالحظه در سطح جامعه باید چه اقدامی انجام دهیم 
تا هم رشد نقدینگی کنترل و هم این نقدینگی بیش از این 
موجب نوسانات بازار ارز نشود که در بسته ویژه این طراحی 
ها صورت گرفته است.نوبخت افزود: حدود 7۶ هزار طرح 
نیمه تمام داریم که در بسته طراحی شده مشخص کردیم 
در شرایط تحریم طرح های بااهمیت در مدل های مختلف 

از جمله مدل همکاری با بخش خصوصی به اتمام برسد.وی 
ادامه داد: چگونگی تامین منابع حامل های انرژی، حمایت 
ای،  جاده  و  دریایی  هوایی،  ریلی،  نقل  و  شبکه حمل  از 
حمایت از کشاورزی و صنعت، حمایت از فناوری های آی 
تی و آی سی تی، حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از 
اشتغال موجود و سرپا نگه داشتن آن از جمله بسته های 
تحریم ها طراحی شده  با  مقابله  برای  حمایتی است که 
است.نوبخت گفت: باوجود طراحی 12 بسته حمایتی اما 
حوزه های کالن مورد حمایت ما مهار نقدینگی، بودجه، 
حمایت و جبران آثار اقتصادی بر معیشت مردم و حمایت 
از پیمانکاران و تولیدکنندگان است که از این نشست هم 
به عنوان فرصتی برای بررسی دقیق این بسته ها استفاده 

خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: 

طراحی ۱2 بسته حمایتی برای مقابله با تحریم ها

۱



2 اخباریکشنبه 22 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3872  

دومین بیماری ناتوان کننده دنیا در کمین!

الهام آمرکاشی

روز10 اکتبر هر ســال به عنــوان »روز جهانی 
بهداشــت روان » نامگذاری شده است، در ایران 
نیز هفته پایانی مهر مــاه )24 تا 30 مهر( به نام 
»هفته بهداشت روان« نام گذاری می شود و هفته 

بهداشت روان امسال با شعار “سالمت روان جوانان و نوجوانان: جهان در 
حال تغییر” تسمیه شده است.

در جامعه کنونی، پاره ای از واژه ها از بارِ معنایی و اهمیت بیشتری برخوردار 
است و دیرگاهی است در راستای توجه بر این موضوع، روزهایی در طول 
سال، در تقویم نامگذاری می شود و گفت و مقال هایی در این خصوص، 
مطرح و کارکردهای مفیدی که می تواند در جهت هم افزایی و هم پوشانِی 
این روزها در طول سال صورت گیرد، ارائه می گردد.هفته بهداشت روان 
یکی از موضوعاتی است که با توجه به نقطه ثقل بودن این موضوع و اهمیت 
گسترده ای که دارد مطالب متقن و راهکارهای اصولی در این هفته مطرح 
می شود. در کشاکِش زمزمه سالمت که در بازه امروز بسیار حائز اهمیت 
است، زیربناهای رعایت اصول روحی- روانی قطعا باید در اولویت قرار بگیرد 
و براهمیت ِ تندرستِی روان افراد جامعه با نگاهی فراگیرتر نگریسته شود 
و با آموزش، تمرکز بر حصول این فرآیند، تبلیغات مستمر و... سعی شود 
زمینه های تفکر در این مورد اعم از سالمت روح، فکر، روان که بالتبع آن، 
سالمت شغلی- اجتماعی و رفتاری در تعقیب دارد مورد بازنگری قرار گیرد 
تا  به صورت اپیدمی در کل جامعه سرایت کرده و هرشخص بر این مهم 
دقیق شود که خود را در ترازوی سنجش سالمت روحی- روانی قرار دهد و 
متوجه این امر شود که در موقعیت های متفاوت، تا چه اندازه بازخوردهای 
مثبت یا منفی از وی ظهور می کند.بی شک اگر این نوع تفکر در باور افراد 
جامعه نهادینه شــود که سالمت روان یکی از ارکان و شاید بتوان گفت؛ 
اولین رکِن هویت و هستِی هر فرد در خانواده و جامعه است و باید به این 
مهم نیز مانند سایر مسائل کامال جدی نگریسته شود، رویکردها و آموزش 
هایی مبتنی بر رعایت این اصل مانند مســواک زدن- صبحانه خوردن- 
ورزش یا تماشای تلویزیون در ساعاتی خاص می تواند همگانی شده و در 
جریان سالم بودن زندگی مثمر واقع شود.با نگاهی به آمار و برآوردهایی که 
روانشناسان مطرح می کنند کیلومترها فاصله داریم با شهری که سالمت 
روان کامــل در آن وجود دارد و خطرهای بیشــماری در این میان قابل 
تأمل و هشدار است.براســاس اعالم وزارت بهداشت، شایعترین اختالل 
با 12.7 درصد مربوط به افســردگی اســت که در زنان 15.4 درصد و در 
مردان 10.2 درصد شیوع دارد و جملهء »افسردگی و اضطراب؛ بیشترین 
نــوع اختالالت روانی«، زنگ خطر جدی برای جامعه کنونی اســت که 
جدیدترین یافته های علمی نیز حاکی از آن اســت که پس از کمر درد، 
افسردگی مهمترین ناتوانی در سراسر جهان محسوب می شود. در این 
میان حسین اسدبیگی- روانشناس و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو 
با ایســنا با اشاره به دسته بندی انواع بیماری های روانی گفت: اختالالت 
اضطرابی، خلقی، جنون، اختالالت خواب، اختالالت شخصیت، اختالالت 
جنسی و مصرف مواد،... از انواع اختالالت روانی قابل درمان است که برخی 
از آنها قابل درمان و برخی دیگر مانند بعضی از اختالالت مانند »اعتیاد« 
نیاز به درمان های طوالنی مدت دارد.وی معتقد اســت که این اختالالت 
از دیدگاه علمی به عوامل زیستی- ژنتیکی ، مشکالت روانشناختی )نوع 
تربیت، سرخوردگی های دوران کودکی و به طور کلی رشد شخصیتی فرد 
و مسائل جامعه( و مسائل اجتماعی- اقتصادی که امروزه به طور شدیدی 
مردم را به ناامیدی و اختالالت روانی سوق می دهد بستگی دارد و معنویت 
می تواند زندگی اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار دهد و از بروز بسیاری از 
این بیماری های روانی جلوگیری کند.بی تردید عواملی مانند نقش شادی و 
نشاط، تأثیر فضای مجازی بر سالمت روان و کارکرد خانواده و محیط های 
آموزشی در کنار خود مراقبتی و دنبال کردِن سبک زندگی سالم تاحدی 
مفید و مورد مطالعه است که هر کدام در طول هفتهء سالمت روان، روزی 
را به نام خود اختصاص داده و به آن پرداخته می شــود.باتوجه به شعار 
امسال که سازمان بهداشت جهان سال 201۸ را با عنوان »بهداشت روانی 
جوانــان؛ در دنیای در حال تغییر« نام گذاری کرده، به صراحت می توان 
بیان کرد: آگاهی خانواده ها، اولین رکن تشخیص در این زمینه است.دقت 
خانواده ها در بروز اختالالت اخالقی و بروز نوســانات خلقی در درازمدت 
می تواند تضمین مناسبی برای کنترل سالمت روحی نوجوانان باشد تا 
در زمان مناسب با علم بر عدم اعتدال و آرامش اخالقی فرزندان در خانه، 
بتوان از شکل گیرِی افسردگی- اختالالت شخصیت ضد اجتماعی- فلج 
هیجانی و مواردی اینچنین جلوگیری کرد و برای معالجه زودهنگام، پله 
های ابتدایی را با سرعت بهتری طی کرد.روانشناسان معتقدند توانایی هایی 
شامل هوشیاری، توجه و تمرکز، حافظه، دقت و اجتماعی بودن از موارد 
کلیدی در سالمت روانی محسوب می شود که الزم است کمرنگ شدن 
هریک از موارد خلق و خو را با دقت زیر نظر داشته باشید و با سهل انگاری 

از کنار آن عبور نکنید.
 واقف باشید طبق پیش بینی های سازمان جهانی بهداشت تا چند سال 
دیگر »افسردگی« مهمترین بیماری ناتوان کننده دنیا به شمار خواهد رفت.
elhamamerkashi@ymail.com

منتظر ثبت نام جدید سهام عدالت نباشید
 در حال حاضر تعدادی هستند که در طرح سهام عدالت ثبت نام نکرده اند 
که سازمان خصوصی سازی اعالم کرده هیچ برنامه ای در این راستا ندارد 
و مردم به پیام های سودجویان توجه نکنند. البته طبق اعالم این سازمان 
سود سهام داران قبلی مربوط به سال مالی 139۶ از دی ماه به حساب شان 

واریز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از هفته های پایانی سال گذشته سازمان 
خصوصی ســازی پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 
را شروع کرد و این پرداخت سود تا ماه های قبل نیز ادامه داشت.در حال 
حاضر نیز افرادی هستند که به دلیل دیر اعالم کردن شماره شبای بانکی 
خود هنوز سودی دریافت نکرده اند اما در مجموع در حساب آن هایی که 
شماره شبای بانکی خود را در زمان مقرر ثبت کرده اند، مبالغ سود مالی 
ســال 1395 واریز شده اســت.اواخر دی پارسال بود که پوری حسینی، 
رییس سازمان خصوصی سازی با برگزاری یک نشست خبری از آغاز واریز 
سود سهام عدالت خبر داد و اعالم کرد رقمی که به حساب هر مشمولی 
واریز می شود، فقط یک سوم از سود متعلق به آنها خواهد بود که سقف 
آن هم 50 هزار تومان است، اما ممکن است برخی کمتر بگیرند.به گفته 
پوری حسینی، سود اولیه سهام عدالت برای افرادی که ارزش سهام شان را 
تا سقف یک میلیون تومان کامل نکرده اند، 2۶ هزار و ۶00 تومان محاسبه 
شده است و بقیه افراد که صاحب یک میلیون تومان سهام عدالت هستند 
هم در مرحله اول 50 هزار تومان سود دریافت می کنند.در نهایت بعد از 
مدتی افرادی که یک میلیون تومان سهام عدالت داشتند در مجموع بابت 
سال مالی 1395 معادل 150 هزار تومان سود دریافت کردند.در حال حاضر 
هنوز آزادسازی سهام عدالت صورت نگرفته و سهام داران صرفا توانسته اند 
به سود ساالنه سهام خود دست پیدا کنند. در عین حال رییس سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده که این سازمان برای جاماندگان برنامه ای ندارد 
و قرار نیســت ثبت نام جدیدی صورت گیرد.اما در عین حال دیده شده 
برخی از افراد ســودجو در فضای مجازی پیامی را پخش و اعالم کرده اند 
"کسانی که سهام عدالت ثبت نام نکرده  یا به دالیلی سهام خود را دریافت 

نکرده اند جهت دریافت کد سهام و ثبت نام به لینک سهام مراجعه کنند".

آیت اهلل موحدی کرمانی:
مسئوالن و نخبگان نسبت به رفع 

موانع اقتصادی همت کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئوالن 
و نخبگان با شناسایی دقیق معضالت جامعه و توجه به 
راهکاری معقول نسبت به رفع موانع و مشکالت کشور 
به  ویژه در بخش اقتصادی و معیشت عمومی همت 
بگمارند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل »محمد 
علی موحدی کرمانی« که در غیاب آیت اهلل »سید 
محمود هاشمی شــاهرودی« ریاست جلسه دیروز 
این مجمع را بر عهده داشت، با تسلیت فرا رسیدن 
ماه صفر و ایام ســوگواری اهل بیت )ع( بر ضرورت 
تبیین معارف بلند دینی به ویژه برای نسل جوان و 
نوجوان تأکید کرد.وی به بیانات رهبر معظم انقالب 
در دیدار اخیر سران قوا و ضرورت استفاده از نظرات و 
دیدگاه های کارشناسان و منتقدان اشاره و خاطرنشان 
کرد: این رهنمودها از یک ســو متوجه مســئوالن 
اجرایی، تقنینی، قضایی و از سوی دیگر کارشناسان 
و صاحب نظــران در عرصه های مختلف را مخاطب 
قرار می دهد.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ادامه داد: لذا می بایست هم مسئوالن و هم نخبگان 
با شناسایی دقیق معضالت جامعه و توجه به راهکاری 
معقول نسبت به رفع موانع و مشکالت کشور به  ویژه 
در حوزه اقتصاد و معیشــت عمومی همت کنند.بر 
اساس این گزارش، در جلسه دیروز مجمع تشخیص 
مصلحت نظام الیحه موافقت نامه همکاری در زمینه 
حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان، اختالفی 
بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مطرح 
شد و ادامه مباحث در این خصوص به جلسه بعدی 

مجمع موکول شد.

پایداری انقالب فلسفه وجودی سپاه

 نماینده ولی فقیه در سپاه، فلسفه وجودی این نهاد 
را پایداری انقالب دانســت و گفت: سپاه در این راه 
خود را نیز فدا می کند حتی اگر فشارها، سختی ها و 
مصیبت ها را در راهش ببیند.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی با اشاره به 
فلسفه وجود سپاه و همچنین اساس بنیان گذاری این 
نهاد انقالبی در کشور، تأکید کرد: فلسفه وجودی سپاه 
این است که انقالب پایدار بماند و در این راه خود را نیز 
فدا می کند حتی اگر فشارها، سختی ها و مصیبت ها را 
نیز در راهش ببیند لذا این نهاد انقالبی جایگاهی برای 
مردان متدین، متعهد، خداجو، انقالبی و فداکار است 
که اقتدارشان حتی دشمنان را نیز به اعتراف واداشته 
اســت.وی افزود: سپاه امروز آن قدر توانمند و مقتدر 
است که حتی شخص رئیس جمهور آمریکا نیز به آن 
اعتراف می کند که انقالب اسالمی تنها در 12 دقیقه 
می تواند منطقه خاورمیانه را تحت سیطره خود درآورد 
هرچند این امر باطل بوده و ایران اسالمی هرگز دنبال 
سیطره به منطقه نیست اما عظمت انقالب اسالمی 
در اعتراف دشمنان دیده می شود.نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن اشاره به اینکه 
آمریکا ذاتی استکباری دارد، بیان داشت: کشورهای 
منطقه که دست نشانده استکبار هستند باید بدانند که 
استعمار و چپاول درنهایت دست آن ها را رها خواهد 
کرد چراکه هیچ گاه آمریکا قابل اعتماد نبوده و نیست 
و نتیجه این استعمار تنها ذلت است.حاجی صادقی 
تهدیدات دشــمنان علیه ایران اسالمی را پوشالی 
و تهی خواند و بیان کرد: ســخنانی که ترامپ علیه 
ایران می زند به دلیل عصبانیت وی از اقتدار کشــور 
ما محسوب می شــود چراکه او می داند این اقتدار تا 
کجا است اما نکته قابل توجه این است که عصبانیت 
ترامپ باعث شده تا تعادل خود را نیز از دست بدهد و 
این امر در شخصیت متزلزل وی نیز نفوذ کرده است.

وی افــزود: یکی دیگر از اهدافی که ترامپ از تهدید 
و یاوه گویی علیه ایران اسالمی دنبال می کند، جلب 
همراهی هر چه بیشــتر ایادی اش در منطقه مانند 
عربستان سعودی است چراکه آمریکا می خواهد این 
کشورهای ذلیل را روزبه روز بیشتر به سمت استعمار 
بکشــاند تا اهداف شومش را در منطقه پیاده کند و 
متأسفانه شاهد هستیم که کشورهای غربی خودشان 

در این دام افتاده اند.

۷۴ درصد جمعیت عشایر فعال هستند

 طبق اعالم مرکز آمار ایران، از 9۶1 هزار و 377 نفر 
جمعیت 10 ساله و بیشتر در جامعه عشایری، 713 
هزار و 425 نفر معادل 74,2 درصد را جمعیت فعال 
تشکیل می دهند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بر 
اساس گزارش مرکز آمار ایران و طبق نتایج حاصل 
از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، 
جمعیت کشــور 79 میلیون و 92۶ هزار و 270 نفر 
بوده که 2۶ درصد در نقاط روستایی سکونت دارند.

اولین سرشماری کشاورزی ایران در سال 1352 فقط 
در نقاط روستایی اجرا شد و پس از آن در سال های 
13۶7، 1372 و 13۸2 سرشــماری کشــاورزی به 
صورت عمومی )نقاط شهری و روستایی( به مرحله 
اجرا درآمد.سرشــماری عمومی کشــاورزی 1393 
چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی کشور بود 
که مهرماه آن سال به مرحله اجرا درآمد که در این 
سرشماری بیش از چهار میلیون بهره بردار کشاورزی 
در سطح کشور سرشماری شدند و سهم بهره برداران 

روستایی ۸7 درصد بوده است.

اخبار

سرمقاله

درباره آنچه از آن شناختی
 نداری، سخن مگوی.

کالمامیر

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

تصویب اختیارات بانک مرکزی در اصالح نظام بانکی
در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا 
به ریاست رئیس جمهور، اختیارات بانک مرکزی 
برای اجرای برنامه اصالح نظام بانکی مورد بررسی 

و تصویب قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی به ریاست حجت االسالم حسن روحانی 

رئیس جمهور، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای 
برنامه اصالح نظام بانکی مورد بررسی و تصویب قرار 
و دارایی موظف شد  اقتصادی  امور  گرفت.وزارت 
برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه گذاری، 
تهیه کند. شورای عالی  طرح های الزم را سریعاً 
جهت گیری های الزم برای برنامه اصالح نظام بانکی 
را به تصویب رساند.در آغاز این جلسه، رئیس کل 

بانک مرکزی در مورد مشکالت ساختاری نظام 
بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصالح آن، گزارشی 
را به جلسه ارائه کرد و سپس مواد الزم در این زمینه 
به تصویب رسید.همچنین در این جلسه، موانع 
حقوقی و اداری سرمایه گذاری در کشور مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد وزارت امور قتصادی و دارایی 
با همکاری همه دستگاه های اجرایی کشور طرح رفع 

موانع و جذب و تشویق سرمایه گذاری را تهیه و برای 
تصویب به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ارائه کند.همچنین در این جلسه، طرح وزارت نیرو 
و وزارت راه برای تقویت زیرساخت های نیروگاهی و 
تجهیزات ناوگان حمل و نقل ریلی کشور مطرح شد 
و تصمیمات الزم برای همکاری و تسریع در اجرای 

این طرح ها اتخاذ شد.

تأثیر دوگانه نرخ ارز برمسکن
 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاثیر دوگانه کاهش نرخ 

ارز بر بازار مسکن را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی چگنی درباره آثار بازار ارز بر مسکن اظهار داشت: بازار ارز 
بر مسکن اثر چند گانه دارد. یعنی کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن، هم اثر کاهندگی دارد و 
هم اثر فزایندگی.وی ادامه داد: تأثیر کاهندگی آن به دو موضوع انتظارات جامعه در خصوص 
کاهش قیمت ها و جو روانی آن بازمی گردد. به این معنا که وقتی قیمت ارز کاهش می یابد 
، انتظارات تورمی در بازار مسکن هم فروکش می کند. وی تأکید کرد: از نظر علمی برای 
اینکه این اتفاق رخ بدهد، باید قیمت ارز به صورت معنادار و پایدار کاهش یابد. تا کنون نیز 
این اتفاقات تا حدی شکل گرفته است که سبب می شود قیمت ها در بازار مسکن تا حدی 
افت کند.چگنی دومین عامل اثرگذاری کاهندگی نرخ ارز بر بازار مسکن را هزینه ساخت آن 
دانست و افزود: هزینه ساخت و ساز نیز وابسته به نهاده های ساختمانی است که بخشی از این 
نهاده ها، وارداتی است یا اینکه بخشی از مواد اولیه تولید این مصالح در داخل، از محل واردات 
تأمین می شود. در هر دو صورت به طور مستقیم ، قیمت تمام شده ساخت و ساز اثر می 
پذیرد چراکه کاهش قیمت ارز باعث کم شدن قیمت مصالح و ابزارهای مورد نیاز برای ساخت 
مسکن از قبیل آسانسور خواهد بود.وی درباره اینکه کاهش نرخ ارز چگونه می تواند منجر به 
افزایش نرخ در بازار مسکن شود، گفت: با کاهش نرخ ارز، کسانی که سرمایه شان را با هدف 
سود، وارد بازار ارز کرده اند، از این بازار خارج شده و معموال به سمت بازار مسکن می روند. این 
حرکت سرمایه به سمت بازار مسکن، تقاضای مسکن را افزایش داده و منجر به رشد قیمت 
می شود. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: البته اینها باید بصورت دقیق 
بررسی شود؛ اما آنچه ما تاکنون از بررسی اثرگذاری متقابل بازارها بر یکدیگر متوجه شده ایم، 
تأثیر چندانی نداشته است. به عبارت دیگر در دو هفته ای که تغییرات گسترده ای در بازار ارز 
داشته ایم، این تغییرات اثری بر بازار مسکن نداشته اند.وی با بیان اینکه تقاضای مسکن در 
شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن )مرداد ماه امسال( روند کاهشی داشت، ادامه داد: شواهد 
نشان می دهد در حال حاضر نیز متقاضیان ورود به بازار مسکن افزایش چندانی نداشته است. 
البته متقاضیانی که از طریق بازار ارز وارد بازار مسکن شده اند، اکثرا غیر مصرفی هستند که 
برای سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند.وی در واکنش به گمانه هایی که درباره کاهش 
25 درصد قیمت مسکن در بهمن ماه امسال مطرح می شود، بیان داشت: من چنین چیزی 
را نشنیده ام و چنین حسی هم ندارم. ولی ممکن است تورم تا پایان سال تا حدی افزایش 
یابد ولی قیمت مسکن همین قیمت های جاری باشد اگر این ثبات قیمت مسکن را بر تورم 
عمومی تقسیم کنیم، عمال به این نتیجه می رسیم که قیمت مسکن کاهش یافته است. همان 
اتفاقی که در سال های گذشته رخ داده بود به این صورت که تورم عمومی روند افزایشی داشت 
اما قیمت مسکن ثابت مانده بود وقتی این ثبات قیمتی را بر تورم عمومی تقسیم کردیم، نشان 
داد که نرخ مسکن رشد منفی داشته است.چگنی یادآور شد: قیمت مسکن بر اساس قیمت 

های جاری تا آخر امسال تغییر خاصی نخواهد کرد.

جزئیات ورود استارت آپ ها به صنعت گاز
 مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با اشاره به ورود استارت آپ ها و برقراری تعامل بین 
عرضه کننده و متقاضی در صنعت گاز گفت: بعد از اعالم فراخوان، 32 طرح به صنعت گاز ارائه 
و پس از نخستین ارزیابی، 23 عنوان به کمیته داوری ارجاع داده شد که از این تعداد 17 طرح 

دارای حداقل شرایط ورود به رقابت بودند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید پاک سرشت درباره دومین رویداد استارت آپ دموی 
صنعت گاز برگزار شد، با بیان این که فن بازار صنعت گاز از ابتدای سال 139۶ با همکاری 
فن بازار ملی و پارک فناوری پردیس کار خود را آغاز کرد، افزود: این اتفاق یک رویکرد جدید 
با ذی نفعان حوزه فناوری است. این اقدامات اگرچه سابقه ای طوالنی در دنیای پیشرفته دارد، 
اما در کشور ما نسبتا جوان تر است.وی ادامه داد: با تاییدهایی که از سوی مدیریت شرکت ملی 
گاز گرفته شد، نخستین فن بازار تخصصی شکل گرفت.مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز 
با تاکید بر این که فن بازار محل ارتباط عرضه کنندگان و متقاضیان واقعی در صنعت گاز است، 
اظهار کرد: سعی شد نیازهای واقعی در صنعت گاز شناسایی و اولویت بندی شده و در معرض 
دید عرضه کنندگان که همان شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و غیره هستند، 
قرار بگیرند.پاک سرشت با بیان این که با این اقدام، فضای کسب وکار برای تامین نیازهای واقعی 
صنعت گاز فراهم می شود، گفت: شرکت ملی گاز در این زمینه نقش حاکمیتی خود را اجرا 
می کند. در این راستا در قالب فن بازار رویدادهایی تعریف شده و شرکت های کوچک و نوپا به 
متقاضیان معرفی می شوند.وی در ادامه با اشاره به نخستین قدمی که در این حوزه برداشته 
شد، اظهار کرد: نخستین قدم در حاشیه نمایشگاه نفت و اردیبهشت ماه برداشته شد. در این 
راستا سعی شده و خواهد شد که تعدادی از شرکت های محصوالت فناورانه را شناسایی کنیم 
و به اطالع متقاضیان برسانیم.مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با بیان این که اقدامات 
دیگری برای تامین نیازهای فناورانه اجرا شده است، توضیح داد: در این راستا تورهای فناورانه 
برگزار شد و آن ها بازدید واحدهای عملیاتی صورت گرفت. هم چنین واحدهای عملیاتی، 
بازدیدهایی از پارک های علم و فناوری داشتند.پاک سرشت با تاکید بر این که سعی شد از 
طریق مجموعه فن بازار نیازهای واقعی این حوزه شناسایی شود، ادامه داد: در کنار متقاضیان و 
عرضه کنندگان ذی نفع های دیگری هم در این فن بازار حضور دارند. یکی از نیازهای ما تامین 
سرمایه گذار بود، به همین دلیل از سرمایه گذاران دعوت می کنیم که با ما همکاری داشته 
باشند.وی با بیان این که صنعت گاز توانایی استخدام همه متقاضیان را ندارد، اظهار کرد: اما این 
صنعت می تواند متقاضیان را به کار بگیرد که برای این کار از روش های نوین استفاده می کنند.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ادامه داد: بعد از فراخوانی که اعالم شد، 32 طرح به 
صنعت گاز ارائه شد و بعد از نخستین ارزیابی که صورت گرفت، 23 عنوان به کمیته داوری 
ارجاع شد و درنهایت 17 طرح دارای حداقل شرایط ورود به رقابت بودند که از این تعداد 14 
شرکت دانش بنیان و سه شرکت غیردانش بنیان حضور داشتند. از 17 طرح پیش بینی می شود 
در جلسه هفته آینده شش یا هفت طرح انتخاب شود و بعد از انتخابات آن ها، به سمت امضای 

قرارداد پیش خواهیم رفت.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امسال مبادی ورودی و خروجی 
کشور را افزایش داده ایم تا عبور و مرور با سرعت بیشتری 

انجام شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین اشتری پیرامون 
داشت:  اظهار  حسینی  اربعین  مراسم  برای  ناجا  تمهیدات 

نیروی انتظامی از ماه های گذشته خود را برای این مراسم 
آغاز کرده است.وی افزود: اقداماتی در جهت تسهیل عبور و 
مرور، امنیت زائران و ورود و خروج از مرزها صورت گرفته که 
در همین زمینه، امسال مبادی ورودی و خروجی را افزایش 
داده ایم تا عبور و مرور با سرعت بیشتری انجام شود.اشتری در 

پاسخ به سوالی درباره اینکه زائران از کدام مرزها امکان خروج 
دارند، تصریح کرد: زائران می توانند از سه مرز مهران، شلمچه 
و چذابه به سوی عتبات عالیات حرکت کنند.فرمانده ناجا 
در پایان تاکید کرد: مردم از نظر امنیت هیچ نگرانی نداشته 

باشند و به توصیه های نیروی انتظامی توجه کنند.

سردار اشتری: مردم نگران امنیت نباشند

افزایش مبادی ورود و خروج 
کشور برای اربعین

دادستان تهران گفت:حسب اعالم مسئوالن، 
سازمان بورس 75 پرونده در دادسرا و دادگاه 
دارد و مواردی هم وجود دارد که اگر دادستان 
احراز کرد که جرمی رخ داده، می تواند ورود 

کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباس جعفری 
دولت آبادی دادستان عمومی و انقالب تهران 
در حاشیه نشست با مسئوالن بورس  به بیان 
اهداف برگزاری این جلسات پرداخت و اظهار 
برخی  از  ابهام  رفع  برای  جلسات  این  کرد: 
پرونده ها که در رابطه با سازمان های دولتی 
و جرایم مالی وجود دارد برگزار می شود تا با 
دعوت از مسئولین مربوطه، ابهامات برطرف 
فرصت  دستگاه ها  همچنین  افزود:  شود.وی 
پیدا می کنند که عملکرد و وظایف خودشان را 
توضیح دهند تا مردمی که در جریان نیستند، 
تهران  شوند.دادستان  آشنا  طریق  این  از 
جلسات  این  در  مسئوالن  کرد:  خاطرنشان 
به عنوان مهمان ویژه دعوت شده و توضیح 
می دهند و تریبون خوبی هم برای رفع ابهامات 
و هم به منظور پاسخ به برخی اقداماتی که 
انجام می دهند، است.جعفری دولت آبادی در 

رابطه با جلسه با مسئوالن بورس، بیان داشت: 
دادستانی  دغدغه  مورد  در  امروز  جلسه  در 
مبنی بر اینکه چرا با توجه به التهاب بازار به 
خصوص در حوزه سکه، ارز، خودرو و مسکن، 
بورس نتوانسته است در این بازارها نقش ایفا 
کند، سواالتی طرح شد.وی در رابطه با جمع 
بندی این جلسه نیز افزود: در جلسه فوق به 
این جمع بندی رسیدیم که بورس عالوه بر 
بازار مالی باید نظارت ها را نیز افزایش دهد.

اعالم  حسب  شد:  یادآور  تهران  دادستان 
مسئوالن سازمان بورس، آن ها اطالعاتی را به 
سازمان های مالیاتی می دهند و لذا تقاضاهایی 
که در بازار بورس کاال عرضه می شود کامال 
نشان می دهد که چه کاالهایی بیشتر خریدار 
به  می تواند  اطالعات  این  که  دارد  بورسی 
با بیان اینکه  انتقال پیدا کند.وی  سازمان ها 
بازار بورس عالوه براینکه یک بازار مالی است، 
باید نظارت ها را نیز بیشتر توسعه دهد تا بتواند 
بازار التهاب را در برخی از حوزه ها مهار کند، 
تصریح کرد: در این جلسه نشان داده شد که 
عدم ارتباط سامانه ها، واقعیت های بازار را نشان 

نمی دهد؛ یعنی در زمانی که پتروشیمی ها در 
موضوع  این  ولی  شد،  ارائه  کاال  بورس  بازار 
برابر  چندین  کاال  بیرون  در  و  نکرد  کفایت 
تحلیل  مطابق  و  می رسد  فروش  به  قیمت 
مسئوالن بورس به دلیل عدم ارتباط سامانه 
ها، این اتفاقات رخ می دهد. بازدارنده نبودن 
برخی مجازات ها و مقررات نکته دیگری بود که 
جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. وی در 
این زمینه گفت: مسئوالن بورس در این زمینه 
عنوان کردند که لوایح پبشنهادی داده اند و 
قرار شد ارسال شود.دادستان تهران با تاکید 
بر ترویج و آموزش فرهنگ مراجعه به بورس 
است، خاطرنشان کرد: مردم اطالعات کمی از 
بورس دارند، چون یک بازار کامال تخصصی و 
همراه با سود و زیان است و باید سازمان بورس 
با ایجاد سامانه ها و سیستم های آموزشی کاری 
کند تا جامعه احساس کند بورس یک بازار 
مالی مهم و تضمین شده است.جعفری دولت 
آبادی در رابطه با دالالنی که اطالعات بورس را 
از سیستم ها به دست آورده و به ضرر مردم یا 
خریداران سهام استفاده می کنند، بیان داشت: 

در بازار بورس کاالی پتروشیمی این موضوع 
را مالحظه کردیم بنابراین سازمان بورس قرار 
شد به این موضوعات توجه بیشتری کند.وی 
در پاسخ به سئوالی در رابطه با تخلفات بازار 
بورس و این مساله که آیا دادستانی می تواند 
به عنوان مدعی العموم به این تخلفات ورود 
کند،   تصریح کرد: قانون بورس در این زمینه 
و  است  داده  را صورت  بینی های الزم  پیش 
در مواردی از جمله عدم افشای اطالعات به 
خصوص وقتی کاال می خواهد در بورس عرضه 
شود، خود سازمان بورس اعالم کننده است؛ 
ورود دادستانی  با  مغایرتی  این وظیفه  البته 
تخصصی  لحاظ  به  دادستانی  منتهی  ندارد، 
بودن این بازار در مواردی ورود خواهد کرد که 
اطالعات دقیقی داشته باشد.دادستان تهران 
سازمان  مسئوالن،  اعالم  حسب  داد:  ادامه 
بورس 75 پرونده در دادسرا و دادگاه دارد و 
مواردی هم وجود دارد که اگر دادستان احراز 
کرد که جرمی رخ داده، می تواند ورود کند 
و دادستان کل کشور در شورای عالی بورس 
به  می تواند  را  مواردی  و  دارد  عضویت  نیز 

دادستان های سراسر کشور ارجاع دهد.

تشکیل ۷۵ پرونده مرتبط با بورس در دادسراها
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اطالعیه مزایده فروش 
زمینویالئیدرعباسآبادمازندرانمتعلقبهتعاونیمهندساناستانالبرز

بدینوسیله به اطالع میرساند این تعاونی قصد دارد یک قطعه زمین به مساحت 533 متر در شهرک ویالئی مهندسین پاسارگاد واقع در 
مازندران _ جاده عباس آباد به کالردشت شهرک مهندسین پاسارگاد را از طریق مزایده بفروش برساند متقاضیان جهت دریافت اوراق و 
اسناد مزایده طبق جدول زمانبندی ذیل و نشر آگهی به تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز واقع در بلوار جمهوری ابتدای پل شهدای 

روحانی ساختمان کانون مهندسان طبقه اول تعاونی مهندسان مراجعه نمائید.
جدول زمانبندی مزایده 

از تاریخ 97/7/2۱ تا 97/8/۱
97/8/2
97/8/4
97/8/7
97/8/8
97/8/9

97/8/۱5 تا 97/8/30

مراجعه به تعاونی جهت خرید اوراق و تحویل پاکتها و پیشنهاد قیمت
زمان بازگشائی پاکت ها

اعالم برنده مزایده نفرات اول تا سوم
زمان مراجعه برنده مزایده نفر اول جهت عقد قرارداد
زمان مراجعه نفر دوم در صورت عدم حضور نفر اول
زمان مراجعه نفر سوم در صورت عدم حضور نفر دوم

زمان استرداد سپرده های نفرات سوم به بعد

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   1 شعبه   9709986690100209 کالسه  پرونده 
قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976690100365 خواهان 
استان لرستان شهرستان خرم  به نشانی  نژاد فرزند صیدرضا  بهرامی  ایمان  :آقای 
آباد شهر خرم آباد کیو کوچه 6 آراسته باالتر از 16 متری – خوانده : آقای دکتر 
محمود امرایی به نشانی لرستان شهرستان خرم آباد مجهول المکان – خواسته : 

مطالبه وجه بابت....
بتاریخ چهارم مهرماه  یکهزارو سیصد و نود و هفت در وقت فوق العاده جلسه 
است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  آباد  خرم  اختالف  حل  شورای  اول 
پرونده کالسه 9709986690100209 از دفترواصل و تحت نظر است با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 

مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای قاضی : در خصوص دادخواست آقای ایمان بهرامی نژاد فرزند صیدرضا به 
بابت دو  به خواسته مطالبه مبلغ46/200/000 ریال  امرایی  آقای محمود  طرفیت 
درصد دیه کامل بدین توضیح خواهان در جلسه اول هزینه دادرسی را نیز مطالبه 
نموده و بیان داشته خوانده به عنوان دکتر اقدام به تجویز داروی غیر مرتبط برای 
این جانب نمود که پس از استفاده موجب آسیب به بافت نرم ساق پای راست 
گردیده لذا محکومیت مشارالیه به پرداخت دو درصد دیه مورد استدعاست علی 
ایحال توجها به جامعه اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطالبه دیه منوط 
اثبات  ابتدا نسبت به  بایست  از ناحیه خوانده می باشد و خواهان می  به تقصیر 
تقصیر از ناحیه خوانده طرح دعوا می نمود و چون به این تکلیف قانونی اقدام 
قابلیت  و  نداشته  قانونی  وجاهت  کیفیت  این  با  دیه  مطالبه  دعوی  لذا  ننموده 
مصوب  اختالف  حل  شوراهای  قانون   2 ماده  استناد  به  شورا  لذا  ندارد  استماع 
1394 قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعالم می نماید قرار صادره 
عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  ظرف 

شهرستان خرم آباد می باشد . 
قاضیشعبهاولشورایحلاختالفخرمآباد–سلماناسماعیلی.

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابررأی شماره  139760331010001709 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
جعفری  علـیرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 992 کد ملی 4030676057  صادره از کبودرآهنگ  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 100/87  مترمربع  پالک 
2062 فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس کانال غربی شیخ عطار بن بست اول 
گردیده  محرز  فخرائی  میر  رضا  محمد  رسمی   مالک  از  13320خریداری  پالک 
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 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد./  ز 877
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/7

محمدسلیمانیرئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس

رایهیئت/نوبتدوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760301060002799 
اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین و تکلیف وضعیت  قانون  اول///موضوع  هیات 
مالکانه  ثبت ملک ورامین تصرفانه  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
بشماره  احمد  فرزند  آبادی  محمد  دهقانی  محسن  اقای///  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 7398صادره از در ششدانگ ///یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن /// 
به مساحت 459/78 متر مربع 1055 فرعی از 12 اصلی واقع در ...قریه خیر آباد 
ورامین ...خریداری از مالک رسمی آقایان ///...صفر و جعفر هر دو شهرت تبیانیان 
.....  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15
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 یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/7/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/7/22

تو ضیحات :مورد ثبت از پالک ثبتی 2087 از فرعی 12 اصلی واقع در قریه خیر اباد 
ورامین برابر گزارش کارشناسی جدید به شماره 8410 مورخه کارشناس درست و 

صحیح میباشد 1397/05/28

م.الف353ث-محمدرحیمپورراینی-رءیسثبتاسنادوامالکورامین

آگهی حصروراثت
بانوزینب عین الهی دره چی نام پدرعیسی بشناسنامه352صادره ازالیگودرزدرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که970418مرحوم عیسی 
عین الهی دره چی بشناسنامه63صادره الیگودرزدرتاریخ97/6/18دردزفول اقامتگاه 
دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی باال)دخترمتوفی(2-ماهی جان مرادی 
تشریفات  باانجام  غیر.اینک  متوفی(وال  بشناسنامه665الیگودرز)زوجه  پرچل  مقدم 
داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیسشعبهچهارمدادگاهعمومیدزفول-مرتضیسواری

مفقودی
 برگ سبز MVM315مدل 92 با شماره پالک 244ج64 ایران 72 با شماره موتور 
MAtFBAKD3C1001224بنام  شاسی  شماره  MVM477FJAA010358و 

قاسم گرگانی فیروزجایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9709986141300253شعبه3دادگاه  پرونده 
محمدجعفری  شماره9709976141300822.خواهان:آقای  نهایی  خرمشهرتصمیم 
خرمشهر-خرمشهر-خیابان  –شهرستان  خوزستان  استان  نشانی  فرزندعبدالرضابه 
وحیدفالحت  آذرنیافرزندفیاض2-آقای  کیومرث  آریا.خواندگان:1-آقای  کوی 
کارفرزندابراهیم همگی به نشانی مجهول المکان.خواسته:الزام به تنظیم سندخودرو.
به طرفیت  تقدیمی  دادخواست  فرزندعبدالرضاطی  دادگاه:آقای محمدجعفری  رای 
کارفرزندابراهیم،خواسته  فرزندفیاض2-وحیدفالحت  آذرنیا  آقایان1-کیومرث 
خودرارسیدگی وصدورحکم برالزام خواندگان به حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی 
جهت نقل وانتقال قطعی سندیک دستگاه خودروایسوزوبه شماره انتظامی ایران44-
777ع61وفک پالک های شخصی مقوم به مبلغ201/000/000ریال بااحتساب کلیه 
هزینه دادرسی اعالم نموده است.بدین توضیح که خواهان اعالم نموده کامیون فوق 
الذکررادر تاریخ1397/2/25ازخوانده خریداری نموده است ولیکن سندخودروبه نام 
خوانده ردیف دوم تنظیم گردیده وبه لحاظ مجهول المکان بودن خواندگان خواهان 
تاکنون موفق به فک پالک خودرووانتقال سندبه نامش نگردیده است فلذاخواهان 
باتقدیم دادخواست تقاضای صدورحکم به انتقال سندوفک پالک های خودرورانموده 
تقدیمی،  پرونده،مفاددادخواست  ومحتویات  اوراق  مجموع  به  باتوجه  است.دادگاه 
مالحظه مبایعه نامه عادی تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی واحرازوقوع عقدبیع به 
نحوصحت واحراز مالکیت خوانده ردیف دوم واینکه مشارالیهم علی رغم دعوت 
ازطریق انتشارآگهی درروزنامه ایام خوزستان به شماره1607مورخ1397/4/27درجلسه 
رسیدگی حاضرنگردیده والیحه ای ارسال ننموده اند،طرح دعوی مطروحه ازطرف 
خواهان دعوی رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندا بمواد198و223قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی مصوب1379/1/21 وماده10قانون 
مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال قطعی سندیک دستگاه خودروایسوزو 
شخصی  های  پالک  وفک  خواهان  نام  ایران44-777ع61به  انتظامی  شماره  به 
لذابه  نبوده  اول  ردیف  خوانده  دعوامتوجه  اینکه  نظربه  نماید.  می  راصادرواعالم 
استنادمواد84و89قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرواعالم می گردد.رای 
صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
وپس ازآن ظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.    شماره م.الف)9/670(
ضرغامخسروی-رئیسشعبهسومدادگاهعمومیحقوقیخرمشهر

آگهی موضوع
 ماده۱0آئین نامه اجرایی

مسکن  ازتولیدوعرضه  وحمایت  ساماندهی  قانون  به  موادی  الحاق  قانون   
مصوب1388

اسالمی  جمهوری  قضائیه  ازقوه  نمایندگی  به  کرمانشاه  استان  کل  1-دادگستری 
از212- پالک.........  ساختمان  باب  یک  اعیانی  برصدورسندمالکیت  مبنی  ایران 
شماره92- رای  موجب  به  مساحت1496،45مترمربع  به  شش  دربخش  واقع 

17مهر1397توضیح اینکه عرصه ملک موردتقاضاعام می باشد.
اعتراض  آراءصادره  به  الذکرکسانیکه  فوق  قانون  اجرایی  نامه  لذابرابرماده10آئین 
دارندازتاریخ الصاق این آگهی ظرف مهلت20روزاعتراض خودرابه صورت مکتوب 
اعتراض خودبه  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مهلت  تسلیم وظرف  محل  ثبت  اداره  به 
تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مرجع  خودرابه  دادخواست  ثبتی  مرجع 
دادخواست رابه اداره ثبت اسنادوامالک ماهیدشت تقدیم نمایند.مجوزارشاد:6986

رهبرقامشلو-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانماهیدشت

آگهی مفقودی
اینجانب وحید کبیری نسبت مالک خودروی پژو تیپ 405GLX1800I به شماره بدنه 
ایران  NAAM01CA0AR298802 و شماره موتور 12488138048 و شماره پالک 
72-415ق92بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. 

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

کارشکنی مافیای نفت
 در تشکیل »بورس نفت«

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نســبت به کارشکنی مافیای وزارت 
نفت در عرضه نفت در بازار بورس ابراز نگرانی کرد و خواســتار ورود زنگنه 
به اجرای این ساز و کار قانونی شد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا 
پورابراهیمی با اشاره به مصوبه دو هفته قبل شورای هماهنگی اقتصادی قوا 
مبنی بر راه اندازی بورس نفت، گفت: ایجاد بورس نفت راهکاری برای دور 
زدن تحریم هاست، بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده است که نفت ایران را 
بفروشد و دالر حاصل از آن را از هرجای دنیا به کشور بازگرداند.وی ادامه داد: 
این امر راهکاری برای دور زدن تحریم هاست و از بوجود آمدن افرادی مانند 
بابک زنجانی ها درایام تحریم جلوگیری می کند.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس اظهار داشت: حدود 10 سال پیش نیز چنین راهکاری مطرح شد و با 
حضور و کمک وزرای نفت و اقتصاد وقت آقایان حسینی و میرکاظمی بورس 
نفت راه اندازی شد.پور ابراهیمی افزود:  مافیایی در بدنه وزارت نفت وجود 
دارد که مخالف این طرح است و در همان زمان مانع اجرای این طرح شد؛ این 
مافیا قیمت نفت در بورس را تاحدی باال برد که عمال بخش خصوصی برای 
خرید نفت ورود نکرد و این طرح اجرایی نشد.وی اظهار داشت: در حال حاضر 
هم نگران هستیم که مجددا آن مافیا فعال شود و قیمت نفت را به نحوی 
در بورس نفت تعیین کند که باز هم مانع از ورود بخش خصوصی شود.پور 
ابراهیمی تصریح کرد: از وزرات نفت می خواهیم که شخص آقای زنگنه به این 
مساله ورود کند و بورس نفت را تشکیل دهد.وی ادامه داد: عالوه بر این با بازار 
سرمایه هم صحبت کردیم که به گونه ای فعالیت کنند که ساز و کار خرید و 
فرش نفت ما برای دشمنان روشن نشود. با ورود بخش خصوصی به خرید و 
فروش نفت دیگر دشمنان نمی تواند نفت ما را تحریم کنند؛ در صورت اجرای 
این طرح ظرف هفته های آینده ان شااهلل خبرهای خوشی را خواهیم شنید.

تاکید وزارت صنعت بر واگذاری شرکت های 
زیرمجموعه خودروسازان 

منصور معظمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش صنایع)ایدرو( 
معتقد است اختالف قیمت خودرو بین بازار و کارخانه سبب شده تا خودرو از 

کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شود و انگیزه داللی افزایش یابد.
 به گزارش زمان به نقل ازاقتصاد خودرو، منصور معظمی با بیان اینکه کاهش 
انگیزه داللی در بازار خودرو قابل حل است، گفت: برای این کار دو راه حل 
وجود دارد؛ اول منطقی کردن قیمت و دوم افزایش بهره وری خودروسازان. 
وی در تبیین منطقی کردن قیمت خودرو خاطر نشــان کرد: منظور این 
نیست که قیمت را بازار تعیین کند بلکه قیمت تمام شده به عالوه حاشیه 
ســود تعیین کننده قیمت باید باشد که به کاهش داللی کمک می کند. 
وی با بیان اینکه یکی از عیوب خودروسازان وجود شرکت های زیرمجموعه 
است، تصریح کرد: به خودروسازان گفته شده تا اموال مازاد و شرکت های 
زیر مجموعه خود را واگذار کنند.معظمی افزود: خودروسازان تاکنون بیش 
از 1000 میلیارد تومان از اموال خود را فروخته اند که این روند بایســتی 
ادامه یابد. وی در ادامه به ضرورت چابک ســازی خودروسازان اشاره نمود و 
گفت: ساختار خودروسازان نیازمند اصالح است. برخی از ساختارها بایستی 

با یکدیگر ادغام شوند.

»شهردار مشهد« و »معاون شهردار 
تهران«؛ دو گزینه احتمالی وزارت راه

 رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت: »شهردار 
مشــهد« و »معاون شــهردار تهــران«، دو گزینه 
احتمالی برای معرفی به مجلس جهت تصدی وزارت 

راه و شهرسازی هستند.
 به گــزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا رضایی 
کوچی دربــاره خبر انتقال عبــاس آخوندی وزیر 
راه و شهرســازی به شهرداری تهران اظهار داشت: 
ظاهرا نظر شورای شهر تهران بر این است که فعال 
در شــهرداری تغییری ایجاد نشود، چرا که طی دو 
سال گذشته جابجایی هایی در شهرداری تهران اتفاق 
افتاده اســت.وی ادامه داد: وزارت کشور هم بدنبال 
استفساریه ای از مجلس است تا شهردار تهران که 
عضو کابینه دولت و مقامش همطراز وزرا اســت، 
مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نشود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بر 
این اساس، آقای آخوندی فعال وضعیت مبهمی دارد 
و شنیده می شود که دولت قرار است گزینه دیگری 
را برای این وزارتخانه به جای وی معرفی کند.رضایی 
کوچی با اشاره به گزینه های احتمالی تصدی وزارت 
راه و شهرسازی تصریح کرد: قاسم تقی زاده خامسی 
شهردار مشهد و پیروز حناچی معاون شهردار تهران 
گزینه های احتمالی وزارت راه و شهرســازی برای 

معرفی به مجلس هستند.

انجام قرعه کشی هشتمین طرح 
باشگاه مشتریان بانک آینده 

با انجام قرعه کشی هشتمین طرح باشگاه مشتریان 
بانک آینده، بــا عنوان »نزدیک تر از همیشــه«، 
برندگان خوش شــانس 1.411 جایــزه این دوره 
از باشــگاه مشــتریان در هفدهم مهر ماه جاری 

مشخص شدند.
گفتنی است؛ 15 )پانزده( میلیارد ریال جایزه برای 
این دوره از باشگاه مشتریان در نظر گرفته شده بود 
که چهار جایزه 500 )پانصد( میلیون ریالی برای 
چهار نفر در پایان مردادماه سال جاری، قرعه کشی 
و بــه برندگان اهــدا گردید. عالوه بــر آن، جوایز 
دیگری شامل: 2 )دو( میلیارد ریال برای 1 )یک( 
نفر، 100 )یک صد ( میلیون ریال برای 10 )ده( نفر، 
20 )بیست( میلیون ریال برای 100 )یک صد( نفر، 
10 )ده( میلیون ریال برای 300 )سیصد( نفر و 5 
)پنج( میلیون ریال برای 1000 )یک هزار( نفر، در 

نظر گرفته شده بود .

خبر

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
نیازمند طب رزمی پویا و پیشرفته هستیم، 
که  هستند  نظامیان  و  رزم  این طب  گفت: 
در شرایط سخت و بالیای طبیعی می توانند 

پناهگاه مردم باشند.
سرلشکر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نیروهای  ستادکل  رئیس  باقری  محمد 
مسلح در چهارمین همایش بین المللی طب 
نظامی »آسیا پاسیفیک« که دیروز در مرکز 
برگزار  صداوسیما  بین المللی  همایش های 
زمانی  هر  از  بیش  امروز  داشت:  اظهار  شد، 
آثار سالمت برای جوامع بشری روشن شده 
است. همه فرماندهان نظامی ارزش سالمت 

کارکنان را خوب می دانند و ما در دفاع مقدس 
به خوبی ارزش طب رزم را درک کردیم و با 
50 بیمارستان نظامی، پزشکان ما در حمالت 
شیمیایی جان 554 هزار سرباز را نجات دادند.

وی افزود: امروز با توجه به پیشرفت علم و 
پیشرفته  و  پویا  رزمی  نیازمند طب  فناوری 
هستیم. این طب رزم و نظامیان هستند که در 
شرایط سخت و بالیای طبیعی پناهگاه مردم 
هستند و سامانه طب نظامی، باید بتواند شرایط 
کند.سرلشکر  مدیریت  را  بحرانی  و  سخت 
باقری ادامه داد: این کنگره ها کمک می کنند 
تا نظامیان کشورهای مختلف تجربیات خود را 
به اشتراک بگذارند و در این راستا دیپلماسی 

دفاعی در گسترش روابط و همکاری ها بسیار 
موثر است.رئیس ستادکل نیروهای مسلح با 
اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در قدس 
اشغالی و عربستان سعودی در یمن، تصریح 
این  گسترده  جنایات  شاهد  امروز  ما  کرد: 
رژیم ها هستیم که به بیمارستان ها حمله و 

مراکز درمانی را از بین می برند. از سوی دیگر 
منطقه  در  تروریستی  گروه های  گسترش 
موجب کشتار و آسیب بسیاری از مردم بی گناه 
و غیر نظامی شده است.وی گفت: امیدواریم در 
این کنگره بتوانیم با همفکری و نقش آفرینی 

فعال در مقابله با این جنایات گام برداریم.

تاکید سرلشکر باقری برلزوم دیپلماسی دفاعی کشور؛

نظامیان درشرایط سخت پناهگاه مردم هستند

 مدیر کل حمایت از پایداری مشــاغل وزارت کار از بروز رسانی 
آمار بنگاه های مشکل دار در نیمه نخست امسال خبرداد و گفت: 
با حمایت از ۸۸2 بنگاه اقتصادی، از ریزش 200 هزار نیروی کار 

جلوگیری شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کریم یاوری با اشاره به بروزرسانی 
آمار بنگاه های مشــکل دار مربوط به دوره ســه ماه دوم امسال 
منتهی به شهریور 97 گفت: آمار سه ماه دوم امسال تقریبا تغییر 
چشمگیری نسبت به سه ماه نخست سال نداشته است.وی ادامه 
داد: تعداد بنگاه های مشکل دار از 1351 بنگاه در پایان خرداد 

ماه به 135۶ واحد در پایان شهریور رسید که البته این میزان در 
پایان ســال گذشته بالغ بر 1400واحد بود.مدیر کل حمایت از 
پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه حدود 144 هزار نیروی کار در 135۶ بنگاه مشکل 
دار مشغول به کار هستند، افزود: در ۶ ماهه نخست سال با اقدامات 
صورت گرفته از ســوی ادارات کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استانهای سراسر کشور و کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع 
تولید، حدود ۸۸2 کارگاه مورد حمایت قرار گرفتند که با حمایت 
از این بنگاه ها از ریزش 200 هزار شاغل جلوگیری به عمل آمد.

یاوری با اشاره به زمینه فعالیت بنگاه های مشکل دار گفت: از نظر 
توزیع بنگاه های مشکل دار، کماکان صنایع غذایی و آشامیدنی 
بیشترین فراوانی را در کل کشور دارند.این مقام مسئول در وزارت 
کار افزود: به دلیل افزایش مشکالت حاکم بر بنگاه های اقتصادی، 
طی مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست برگزاری 
ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به صورت هفتگی ارائه شد و 
در حال حاضر این ستاد در جهت رسیدگی به وضعیت بنگاه های 
مشکل دار هر هفته تشکیل جلسه می دهد. روند بررسی وضعیت 
بنگاه های مشکل دار، از کاهش تعداد این بنگاه ها حکایت دارد به 
این ترتیب که تعداد بنگاه های دارای مشکل تا پایان سال گذشته، 
1413 بنگاه بود که در سه ماهه نخست امسال به 1351 بنگاه و 

در ۶ ماه منتهی به شهریور به 135۶ بنگاه رسیده است.

تارنمای گروه ویژه اقدام مالی خبر داد که اجالس 
روز در  به مدت شش  و  امروز  از  این سازمان 
پاریس برگزار شده و مقام های بیش از 200 
کشور به بحث و بررسی موضوع های تعیین شده 

می پردازند.
اطالعیه  بنابر  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مندرج در تارنمای اف ای تی اف )FATF(، بیش 
از ۸00 مقام مسئول به نمایندگی از 204 کشور 
و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی 
پول، سازمان ملل و بانک جهانی به پاریس می 
روند تا در هفته اف ای تی اف شرکت کنند.در 
این اجالس شش روزه که از 14 تا 19اکتبر )22 
تا 27 مهر( برگزار می شود، 140 گزارش پیرامون 
مسائل مهمی به منظور حفاظت ازسالمت نظام 
مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد.تنظیم مقررات برای دارایی 
و  پولشویی  از  جلوگیری  مجازی جهت  های 
خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای 
اختالل درتامین مالی داعش، القاعده وهمکاران 

برای  جدید  اقدام  ها،  تروریست  دیگر  و  آنها 
برخورد با تامین مالی اشاعه سالح های ممنوعه، 
کشورها  دیگر  و  ایران  های  پیشرفت  بررسی 
از جمله موضوع های مورد بحث این اجالس 
برخی  های  گزارش  این،  بر  بود.عالوه  خواهد 
سازمان هاازجمله صندوق بین المللی پول، بانک 
جهانی، سازمان ملل، اجالس سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی، سازمان همکاری و امنیت اروپا 
و یوروپل در اختیار اعضا قرار می گیرد. گروه 
ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است 
که درسال 19۸9با ابتکار گروه 7 برای مبارزه 
سازمان  این  است.  شده   تاسیس  پولشویی  با 
37 عضو داشته و دبیرخانه آن در مقر سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.

جمهوری اسالمی ایران از سال 2007 میالدی 
در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت 

که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های 
آن اعالم و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران 
وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با 
ایران احتیاط کنند.از همان زمان، موضوع خروج 
فهرست سیاه»اف.ای.تی.اف«دردستور  از  ایران 
کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای 
عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از 
سال 13۸9 با تصویب »نقشه راه شورای عالی 
در  اصالحی  های  برنامه  پولشویی«  با  مبارزه 
دستور کار دولت است.نتیجه این اقدام ها،تهیه 
لوایح مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم بود 
که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب 
رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه 
1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به 
تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.دولت با 

هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که 
نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین 
مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می 
رود، چهار الیحه‹الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو(‹، ›الحاق 
کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
 ،›)CFT(بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
›اصالح قانون مبارزه با پولشویی‹ و ›اصالح قانون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم‹ را به مجلس ارسال 
کرده است.از این میان این لوایح، ›اصالح قانون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم‹ تبدیل به قانون 
شده است و به تازگی ›الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تامین مالی تروریسم‹ نیز در در مجلس تصویب 
و راهی شورای نگهبان شد.لوایح ›الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 
پولشویی‹  با  مبارزه  قانون  ›اصالح  و  )پالرمو(‹ 
هرچند در مجلس تصویب شده اند اما هنوز به 

تایید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده اند.

برگزاری اجالس شش روزه )FATF( در پاریس  

تثبیت۲۰۰هزار شغل درنیمه نخست سال

خبر
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 لزوم توجه به رفع مشکالت بنگاه های
 اقتصادی و اشتغال واحدهای تولیدی و صنعتی

برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان محقق شد؛

حمل انبوه ریلی  محصوالت ذوب آهن اصفهان

معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان از اقدامات 
استانی  و  و تالش های مجّدانه مسئوالن ستادی 
سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه تدوین بسته 
ارایه ساز وکارهای موثر  از شرکت ها،  حمایتی 
پیرامون تسهیل حمل کاالهای اساسی از بندر شهید 
رجایی و اطالع رسانی مستمر در رسانه ها قدردانی 
کرد.  به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، ایرج 
کارگروه  نشست  چهارمین  و  در چهل  حیدری 
تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان که در 
سالن کنفرانس ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی 
و با حضور شرکت های بخش خصوصی برگزار 
شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری 
جلسات رفع موانع تولید، مرتفع ساختن مشکالت 
مردم استان است که بخش مهمی از آن به پیگیری 
مشکالت جامعه کارگری، اشتغال و تولید استان بر 
می گردد. وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی با 
درک باال از وظایف و مسئولیتهای ذاتی و قانونی 
خویش با تدوین راهبردها، اجرای مکانیزمها وساز 
وکارهای موثر بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد 
کشور، تمامی امکانات موجود و بالقوه خود را بکار 
گرفت  و اقداماتی قابل تحسین و شایسته تقدیر را 
انجام داد که از جمله آن می توان به ارایه بسته های 

حمایتی، استمهال مطالبات سازمان از شرکت ها فعال 
و صیانت از حقوق جامعه کارگری شاغل در بندر 
شهید رجایی اشاره کرد که البته این دستاوردها با 
مشارکت سایر دستگاه های همکار محقق شده 
رفع  به  نسبت  مسئوالن  توجه  حیدری   . است 
مشکالت بنگاه های اقتصادی و مبحث اشتغال 
واحدهای تولیدی و صنعتی را از جمله اهداف 
مهمی دانست که در کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید دنبال می شود و از راهبردهای مهم مدیریت 
عالی استان نیز هست. وی توجه جدی مسئوالن 
نسبت به دغدغه های جامعه کارگری، پرداخت 
معوقات و پیگیری مطالبات این قشر پرتالش را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: هر کدام از شرکت های 
سرمایه گذار در جهت افزایش اشتغال گام بردارند، 
از تسهیالت و امتیازات مناسب با همکاری اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان همچون گذشته  بر اساس 
بسته ابالغی بهره مند خواهند شد. معاون هماهنگی 
اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان 
خاطرنشان کرد: مشکالت شرکت های سرمایه 
گذار فعال در بندر شهید رجایی در حوزه مالیاتی، 
بانکی، بیمه ای، سوخت، برق و سایر حوزه ها باید 
به طور جدی باید در دستور کار مدیران دستگاه 

های اجرایی قرار گیرد.

حمل  اصفهان  آهن  ذوب  بهادری-اصفهان: 
طریق  از  انبوه  صورت  به  خود  محصوالت 
شبکه ریلی کشور را آغاز کرده است . در این 
راه  بخش  مدیر  قیصری  مهندس  با  خصوص 
آهن و ترابری این شرکت گفتگو نمودیم که در 
پی می آید : وی در خصوص هدف حمل ریلی 
مبادی  از  اولیه  مواد  : حمل  محصوالت گفت 
به ذوب آهن به دو روش ریلی و جاده ای در 
حال اجرا است اما انتقال محصوالت از ذوب 
آهن به بنادر یا داخل کشور به جز در مقاطع 
زمانی محدود آن هم به صورت جزیی، عمدتًا 
توسط وسایل نقلیه جاده ای )کامیون و تریلر( 

بوده است. 
وی مزیت های حمل ریلی محصوالت شرکت 
در مصرف  :  صرفه جویی  برشمرد  چنین  را 
حامل های انرژی )سوخت( ، کاهش آالیندگی 
ای.  جاده  تلفات  کاهش  و  زیست  محیط 
تا 2000  بین 1000  نقل ریلی  اصوالً حمل و 
که  ای  نکته  اما  دارد  اقتصادی  توجیه  کیلومتر 
معیار  تنها  که  است  این  کرد  فراموش  نباید 
بار،  انبوه  حمل  مناسب  شیوه  انتخاب  برای 
نیاز  بار،  انبوه  نقل  و  زیرا حمل  نیست  قیمت 
به سیستمی با عملکرد مداوم و قابلیت اطمینان 

دارد تا در دوره زمانی مشخص، میزان معینی بار 
به مقصد برسد که حمل و نقل ریلی این امکان 

را فراهم می نماید.
مدیر بخش راه آهن و ترابری شرکت تصریح کرد 
: شرایط کشور از نظر تحریم، بر تعداد مشتریان 
خارجی اثرگذار است و مشتریان ریسک پذیر 
باقی خواهند ماند. بنابراین استراتژی ذوب آهن 
مختلف  حمل  های  شیوه  که  کند  می  ایجاب 
مد نظر قرار گیرد تا مشکالت داخلی حمل به 
این ریسک اضافه نشود و اطمینان الزم را برای 
مشتریان ایجاد شود. لذا از حدود  دو سال پیش 
سکوی  احداث  برای  محاسبات  و  تحقیقات 
بارگیری در ایستگاه پوالد )جنب در راه آهن( آغاز 
شد و در حال حاضر به طور آزمایشی بارگیری 
شمش از طریق یک دستگاه ریچ استاکر برروی 
واگن انجام می گیرد اما آینده این سکو به انبار 
استاندارد با جرثقیل سقفی و ریل برای استقرار 
این  به  پاسخ  در  تبدیل خواهد شد. وی  واگن 
سوال که  تا کنون چه مقدار محصول بارگیری 
از  سکو  این  فعالیت   : گفت  چنین  است  شده 
چهاردهم مهرماه آغاز شده و طی سه روز اول 
بالغ بر 3000 تن شمش صادراتی به سمت بندر 
عباس بارگیری شده است که این روند ادامه دارد.

افزایش ۷ برابری استفاده از 
مجازات های جایگزین حبس در البرز

البرز با  جلسه شورای معاونین دادگستری استان 
هدف بررسی عملکرد کلی دادگستری استان در 6 
ماهه اول سال 97 با حضور رئیس کل دادگستری 
روسای  کرج،  انقالب  و  عمومی  دادستان  استان، 
دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی و 

معاونین رئیس کل برگزار شد.
احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در 
این نشست با تقدیر از عملکرد کارکنان قضایی و 
اداری دادگستری در 6 ماهه نخست امسال گفت: 
به دلیل نبود زیرساخت های مناسب در استان البرز، 
این  با همه  ولی  ندارد  دادگستری شرایط خوبی 
محدودیت ها آمار نشان می دهد که همکاران در 
همه حوزه های قضایی با از خودگذشتگی عملکرد 

خوبی داشته اند.
وی افزود: بررسی آماری 6 ماهه نخست سال 97 با 
آمار مدت مشابه در سال 96  نشان می دهد که در 
این مدت ورودی دادسرا، محاکم عمومی و انقالب، 
اجرای احکام، تجدیدنظر، کیفری یک، اظهارنظر، 
سرپرستی و کشیک 268241 پرونده بوده است که 
در مقایسه با مدت مشابه سال 96 افزایش حدود 17 

هزار پرونده را شاهد هستیم.
 عالی ترین مقام قضایی استان البرز تصریح کرد: در 
این مدت همچنین 262251 فقره پرونده مختومه 
شده که نسبت به مختومه های مدت مشابه در سال 

96 افزایش 7 درصدی را داشته ایم.
به  پرونده ها  ورودی  افزایش  به  اشاره  با  وی 
دادسراها، محاکم و شوراهای حل اختالف استان 
گفت: بخشی از این افزایش به دلیل مسائل اقتصادی 
در کشور است که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده 
توسط مسئوالن از مشکالت کاسته شود. رئیس کل 
دادگستری استان البرز یکی از دستاوردهای استان 
در سال 97 را افزایش مجازات های جایگزین حبس 
عنوان کرد و گفت: با توجه به دستورالعمل ابالغی 
به قضات استان، استفاده از مجازات های جایگزین 
حبس مورد تاکید قرار گرفته که در این راستا در 6 
ماهه نخست سال 97 به نسبت مدت مشابه در سال 

96، رشد 7 برابری را به دست آورده ایم.
ادامه  از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
عملیات های عمرانی در حوزه های قضایی استان 
بودجه های  نظر  از  اینکه  با  بیان کرد:   و  داد  خبر 
تخصیصی عمرانی در سطح کشور شاهد مشکالت 
عدیده هستیم ولی با تالش مسئوالن دادگستری و 
همکاری مسئوالن محلی، فرآیند احداث پروژه ها 
در  گرمدره  ساختمان  راستا  این  در  و  دارد  ادامه 
روزهای آتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
فاضلیان افزود: ساختمان محمدشهر نیز با 2400 
متر زیربنا از محل اعتبارات تخصیص رئیس قوه 
قضائیه، دادگستری استان و منابع محلی در چند 
ماه آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ کلنگ 
احداث ساختمان ماهدشت نیز بر زمین زده شده 
مردم  قضایی  مشکالت  بخشی  آن  افتتاح  با  که 

محمدشهر و ماهدشت حل خواهد شد.

یادداشت

مهارت ابراز وجود و جرات ورزی

آیاتاکنون برایتان پیش آمده که شخصی از شما بخواد تا وسیله شخصی خود را 
دراختیار او قرار دهید به نحوی که شما راضی نباشید حال این فرد آشنا باشد 

یا غریبه ؟ 
ساده تر بگوییم اگر فردی از شما بخواهد تا شما گوشی همراه خود را مدتی به 
او امانت بدهید وشما راضی نبوده و به علت رودرباستی این کار را کرده و بعدا 

پشیمان شوید . شما در این گونه موارد چه اقدامی می کنید ؟
آیا می دانید برای اینکه در این مواقع پیروز میدان باشید باید از چه تکنیکی 

استفاده کنید ؟
تعریف ابراز وجود و جرات ورزی :

رفتار جرات مندانه یک رفتار بین فردي است که شامل ابراز صادقانه افکار و 
احساسات مي باشد، به نحوي که از نظر اجتماعي مناسب بوده و احساسات 
و آسایش دیگران نیز در آن مد نظرباشد به طور کلي جرات مندي را مي توان 
توانایي ابراز صادقانه نظرات، احساسات و نگرش ها بدون احساس اضطراب 
دانست. جرات مندي همچنین شامل دفاع فرد از حقوق خود مي باشد، به شکلي 

که حقوق دیگران پایمال نشود. 
برای واضح تر شدن موضوع به سبک های ارتباطی که افراد برقرار می کنند توجه 
فرمایید : ما درارتباط با دیگران می توانیم سه برخورد یا ساده تر سه سبک داشته 

باشیم یا این ارتباط پرخاشگرانه است ، یا منفعالنه و یا جراتمندانه 
1- پرخاشگرانه: در این نوع ارتباط فرد با تهدید کردن و تضییع حق دیگران 

توهین آمیز برخورد مي کند.
2- منفعالنه: دراین نوع ارتباط فرد با عذر خواهي افراطي و کوچک انگاري 
خود تمامي افکار، احساسها و حقوق شخصي خود را به نفع طرف مقابل نادیده 

مي گیرد.
3- جرات مندانه: ارتباط جرات مندانه گونه اي از ارتباط است که در آن هر 
احساسي بجز اضطراب به راحتي ابراز شده و نتیجه آن حرکت به سوی اهداف 

و مقاصد شخصي بدون ضایع کردن حق دیگران است.
هرکدام از سبک های ارتباطی فوق دارای اجزایی شامل باورها ، رفتارها ، 
رویارویی ،تجربه احساسات تاثیری که برمی تواندبردیگران می گزارند می شود .

در سبک پرخاشگرانه باور فرد براین است که همه باید مثل من باشند،من هرگز 
اشتباه نمی کنم،حق با من است ولی تو اشتباه می کنی وهمیشه خودرا همه 
چیزدان می دانند اینگونه افراد ذهنشان بسته است واجازه ورود هر نوع اطالعاتی 
را نمی دهند وبه طور کلی شنونده ای ضعیف هستند ،خود را رئیس می دانند 
ودیگران را تحقر میکنند حتی ممکن است دیگران را مورد حمله فیزیکی – 

کالمی و... قرار دهند . 
افرادی که سبک برقراری ارتباطشان پرخاشگرانه است رفتار خشم را در دیگران 
برمی انگیزدوباعث ایجاد مقاومت – برخورد دفاعی – دروغگویی- پنهانکاری 
و.... در فرد مقابل می شود. اما باور افراد باسبک منفعالنه این است که هرگز 
عواطف واقعی خویش را ابراز نکن ،طوفان ایجاد نکن ،مخالفت نکن،دیگران ار 
تو بیشتر حق دارند ویا به دردسرش نمی ارزد اینگونه افراد همیشه به صورت 
غیر مستقیم موافق انجام کار ومحتاط می باشند. سعی میکنند هوای هر دوطرف 
را داشته باشند ودائما بدون آنکه الزم باشد عذرخواهی می کنند،به جای اقدام 
کردن شکوه وشکایت می کنند واجازه می دهد دیگران برایش تصمیم بگیرند 
اینگونه باورها ورفتار دراین افراد باعث می شود تا پرتوقع کردن دیگران می شود 
ودلیل تراشی را در دیگران بر می انگیزد.  اما سبکی که از همه مهمتر والزم است 
ما براساس آن عمل کنیم واین سبک را به فرزندانمان نیز آموزش دهیم سبک 
جراتمندانه یا همان ابراز وجود است حال ببینیم باور ها ، احساسات ،وتاثیری که 
اینگونه افراد بر دیگران دارند چیست ؟ باور افراد با ابراز وجود این است که هم 
خودش وهم دیگران ارزشمند هستند ،هم دیگران وهم من بر حق هستیم .این 
افرادگوش دهنده فعال وکارآمدی هستند ،محدودیت وانتطارات را ابراز می دارند 
هرگونه مشاهده ای را بیان می کنند واز همه مهمتر به مراقب احساسات دیگران 
هستندو به دیگران برچسب نزده وقضاوت نمی کنند انتظارات این افراد واقع 

بینانه بوده ومنصفانه وعادالنه رفتار می کنند .
سمیهمنصور-کارشناسارشدروانشناسیعمومی

یادداشت

وحیدی فر-اهواز: هفتمین جلسه استانی بازآفرینی 
پایدار شهری استان خوزستان در سالن جلسات 

استانداری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری 
ایران، در این نشست که با حضور استاندار، مدیر 
امور عمرانی  کل راه و شهرسازی استان، معاون 
استاندار، شهردار اهواز، معاون راهبری و هدایت 
طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران 
و همه اعضای ستاد بازآفرینی استان برگزار شد، 
عباس پورسالن، مدیر کل راه و شهرسازی استان 
خوزستان با اشاره به اهمیت و ضرورت بازآفرینی 
انجام  آغاز  از  شهرها،  تاریخی  های  محدوده 
محدوده  برای  طرح  تهیه  و  بازآفرینی  مطالعات 
تاریخی شهر اهواز، محالت سیاهپوشان و شاه رکن 
الدین شهر دزفول خبر داد. عباس پورسالن مدیر 
کل راه و شهرسازی استان خوزستان در این جلسه 
با اشاره به اهمیت و ضرورت بازآفرینی محدوده 
های تاریخی شهرها در کنار بازآفرینی دیگر گونه 
های ناکارآمد شهری از تمامی دستگاهها خواست 
از مشاوران تهیه کننده طرح ها حمایت کرده و 
ماندانا  بازآفرینی محالت را تسریع کنند.  فرآیند 
ملک، معاون طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی 
شهری ایران با بیان اینکه استان خوزستان باوجود 

توسعه  برای  شمار  بی  های  فرصت  بودن  دارا 
تاکنون از برنامه ای منسجم و یکپارچه برخوردار 
نبوده، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در 
بازآفرینی را در استان  سال جاری سیاست های 
خوزستان در دو مقیاس شهری و محله ای دنبال 
خواهد کرد.  نماینده وزارت راه و شهرسازی با 
اظهار داشت: در حال حاضر در  این خبر  اعالم 
مقیاس شهر، موضوع بازآفرینی بافت تاریخی معین 
التجار اهواز و در مقیاس محالت شهری بازآفرینی 

دو محله سیاهپوشان و شاه رکن الدین دزفول آغاز 
شده است و همچنین راه اندازی نهاد توسعه محله 
و بازآفرینی سه محله در شهر آبادان و سه محله 
در شهر خرمشهر طی سال آتی در دستور کار این 

وزارتخانه قرار گرفته است.
به  اشاره  با  خوزستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
موضوع جابجایی منازل پرخطر منطقه »منبع آب« 
اهواز، گفت: تاکنون در هیچ جای کشور ضابطه 
اختیار  در  بالعوض  به صورت  را  منزلی  که  ای 

اقشار ویژه قرار دهند، وجود نداشته است و تنها 
یک سری دستگاه های امدادرسان و حمایتی وجود 
باشند  داشته  در دست  اختیاراتی  که شاید  دارند 
اما دستگاه های دولتی، تنها تسهیل کننده رسیدن 
به شرایط مطلوب هستند. وی افزود: دستگاه های 
خود  قانونی  ظرفیت های  از  می توانند  اجرایی 
استفاده کنند و تسهیالتی در اختیار مردم قرار دهند.
عباس پور سالن با اشاره به طرح بازآفرینی محدوه 
موضوع  کرد:  اظهار  اهواز  التجار  معین  تاریخی 
بازآفرینی در سه بخش بافت فرسوده و ناکارآمد 
شهری، بافت تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی 
از  موضوعات  این  به  رسیدگی  که  است  مطرح 
عهده یک دستگاه خاص بر نمی آید. ضمن اینکه 
موضوعات بازآفرینی شهری به یک دستگاه ختم 
تاریخی  محدوده  طرح  برای  بنابراین  شود  نمی 
معین التجار اهواز برنامه اقدام مشترک برای دستگاه 

های مختلف ارائه خواهد شد.
وی افزود: تاکنون بسیاری از دستگاه ها در محدوده 
برنامه  اینکه  اما  اند  پراکنده کرده  اقدامات  هدف 
مشترکی در دستور کار قرار نگرفته موجب انجام 

دوباره کاری یا هدر رفتن منابع شده است.
پورسالن گفت: هدف اساسی تشکیل این ستادها 
رسیدن به برنامه اقدام مشترک در محدوده محله 

های هدف است.

درهفتمینجلسهستادبازآفرینیخوزستانمطرحشد؛

بازآفرینی معین التجار اهواز و محله شاه رکن الدین دزفول

گواهی  حصروراثت
اقای  مهدی فضائی کل تپه به شماره ملی 1532260474 به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شماره 970415 تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان  رمضان فضائی کل تپه به شماره شناسنامه 
الفوت وی  دائمی خود درگذشته و ورثه حین  اقامتگاه  تاریخ 1397/6/31  433 در 

عبارتند/عبارتست از:
1-گوزل فاتحی کل تپه متولد 1344/2/1 به شماره شناسنامه 308 صادره از میانه  نسبت 

مادرمتوفی 
2-انعام اله فضائی کل تپه متولد 1320/11/1 به شماره شناسنامه 7 صادره از میانه   نسبت 

پدر متوفی
3-اطلس احمدی  تولد 1357/1/1 به شماره شناسنامه 1 صادره از میانه نسبت همسر  

متوفی
4-مهدی فضائی کل تپه متولد1378/9/22 به شماره شناسنامه1520491158   صادره 

از میانه نسبت پسر متوفی
5-حسین فضائی کل تپه متولد 1385/10/26 به شماره شناسنامه 0313537372 صادره 

از کرج نسبت پسر متوفی 
6-الهام فضائی کل تپه  متولد 1373/11/24 به شماره شناسنامه 1520337264 صادره 

از میانه  نسبت دختر متوفی
7-مریم فضائی کل تپه متولد 1378/9/22 به شماره شناسنامه 1520491141 صادره از 

میانه  نسبت دختر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط 
و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ  
دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به 
اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس 
از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.مستندا به مواد 907 و913 
قانون مدنی و 373 قانون امور حسبی ،  اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا 

سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.تاریخ انتشار : 97/7/22
.قاضیشعبهسومشورایحلاختالفچهارباغ

دادگستریکلاستانالبرز
آگهی ابالغ 

فرزند  رنانی  یاری  مهدی  آقای/خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 
محمد حسین

خواهان آقای/خانم عباس مافی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم مهدی 
یاری رنانی به خواسته مطالعه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983051100428 شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/6 ساعت 09:15 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  خوانده  تا  گردد 
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
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه1شورایحلاختالف

شهرستاننظرآباد–رویاملکی

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکماسال
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهی  موضوع  ماده  3  قانون

وماده13آیینقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
سندرسمی

برابر رای شماره 139760318022002695  مورخ 1397/5/23  هیات  اول   موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهاسی  فاقد  سند  رسمی  
مستقر  درواحد  ثبتی  حوزه  ثبت ملک ماسال  تصرفات  مالکانه  متقاضی  خانم  
منیره افراسیابی فرزند  محمد حسن بشماره   شناسنامه  4  صادره  از ماسال  در یک 
دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک قطعه  زمین  به مساحت  120/52 متر رمبع  
مشتمل   بر یک باب  انباری فاقد مجوز به مساحت 31/29 متر مربع  در ششدانگ 
پالک 1422  فرعی  از 22  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از  پالک  113فرعی  از2 
2  اصلی  واقع   در قریه  لنگ بخش 26  گیالن  خریداری  از مالک رسمی آقای / 
خانم آرا افراسیابی  محرز  گردیده  است. لذا  به منظور  اصالع  عموم  مراتب  دردو 
نوبت  به فاصله  15  روز آگهی  میشود  در  صورتی  که اشخاص نسبت  به صدور  
سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته   باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار  اولین  
آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید   
ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض   دادخواست  خود  را به مرجع   
قضائی   تقدیم  نماید  بدیهی  است  در صورت انقضاء  مدت  مذکور  و عدم  
وصول  اعتراض   طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر  خواهد  شد . رم الف :  3918
 تاریخ  انتشار نوبت اول :  1397/07/22  تاریخ انتشار  نوبت دوم :  7/ 08/ 1397  

رئیسثبتاسنادوامالکماسال/آرمانکاظمی

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکماسال
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
آگهی  موضوع  ماده  3  قانون 

وماده13آیینقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایسند
رسمی

برابر رای شماره 139760318022002697  مورخ 1397/5/23  هیات  اول   موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهاسی  فاقد  سند  رسمی  مستقر  
درواحد  ثبتی  حوزه  ثبت ملک ماسال  تصرفات  مالکانه  متقاضی  خانم  سهیال سیالنی  
فرزند  سیالن بشماره   شناسنامه  6  صادره  از ماسال  در یک دانگ و نیم مشاع از شش 
دانگ یک قطعه  زمین  به مساحت  120/52 متر رمبع  مشتمل   بر یک باب  انباری فاقد 
مجوز به مساحت 31/29 متر مربع  در ششدانگ پالک 1422  فرعی  از 22  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده  از  پالک  113فرعی  از2 2  اصلی  واقع   در قریه  لنگ بخش 26  گیالن  
خریداری  از مالک رسمی آقای / خانم آرا افراسیابی  محرز  گردیده  است. لذا  به منظور  
اصالع  عموم  مراتب  دردو نوبت  به فاصله  15  روز آگهی  میشود  در  صورتی  که 
اشخاص نسبت  به صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته   باشند  می توانند  از 
تاریخ  انتشار  اولین  آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ  رسید   ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض   دادخواست  خود  را 
به مرجع   قضائی   تقدیم  نماید  بدیهی  است  در صورت انقضاء  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض   طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر  خواهد  شد . رم الف :  3916
 تاریخ  انتشار نوبت اول :  1397/07/22  تاریخ انتشار  نوبت دوم :  7/ 08/ 1397  

رئیسثبتاسنادوامالکماسال/آرمانکاظمی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمایم به خانم شیرین پوررستگار فرزند علیرضا 
خواهان  آقای حمید فضلی دادخواستی به طرفیت خوانده گان شیرین پور رستگار 
و شعبانعلی احسان پور عربی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطلب که به 
این شعبه ارجاع با شماره پرونده کالسه 9709981982600844شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار ثبت و وقت رسیدگی 97/8/24مورخ ساعت 
10:30 صبح تعیین جهت به دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده خانم شیرین پور رستگار و درخواست 
خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشیشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیشهرستانفریدونکنار



اجتماعییکشنبه 22 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3872  5

طالق معضلی رو به رشد
*فریدهمحرمی
کارشناسارشدبرآوردمعاونتاجتماعیفاتب

طالق پدیده ای است موثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه ،زیرا از 
طرفی بر کمیت جمعیت اثرمی نهد ، چون تنها واحد مشروع واساسی تولید 
مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد ، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر 
دارد ، چون تنها واحد مشروع واساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می 
پاشد ، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد ، چون موجب می شود 
فرزندانی محروم از نعمتهای خانواده ،تحویل جامعه گردند، که به احتمال 
زیاد فاقد شرایط الزم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه اند. در جامعه 
ای که فاقد ارتباطات سالم، درست و طبیعی است ، پیوند یا رابطه زناشویی 
نیز استثناءنیست  پیوند های ازدواج بزودی برقرار می شوند ، بزودی نیز قطع 

می گردند .
      آنچه مسلم است ، طالق دارای عوارض وتبعاتی است که از دیر باز آن 
را به عنوان یک مساله ی اجتماعی مطرح کرده است . پیامدها وتبعات طالق ، 
در زمان معاصر ، گستره تر و پیچیده تر شده وبه همین جهت ، نتایج نامطلوب 
وآسیبهای اجتماعی منبعث از آن نیز گسترده تر و پیچیده تر شده است . آثار 
سوء اجتماعی ، اقتصادی وروانی طالق ، از خود زوجین فراتر می رود و در 
ارتباط با اطرافیان و بویژه فرزندان وحتی در سطح کالن کل جامعه ، زمینه ساز 

مسائل ومشکالتی می شود .
      بدیهی است، طالق همواره به عنوان یک شوک و واقعه ی ناگوار تلقی می 
گردد. بدون تردید، تاثیرات کوتاه مدت طالق ، کاماّل ناکوار وتکان دهنده است 
ولی آثار دراز مدت آن ، هنوز ناکوار وتکان دهنده است ولی آثار دراز مدت 
آن ، هنوز کامالروشن نیست .      طالق یکی از بحران های مهم زندگی است 
که طبق آمار موجود نسبت به دهه های قبل بیشتر شده است که خود محصول 
عوامل مختلف ومتنوعی است ، آمار ها نشان می دهد که در نقاط مختلف 
جهان بین 10تا 30 در صد ازدواج ها به طالق می انجامد واین تراژدی روز به 
روز هم زیادتر می شود . از عوامل اصلی آن نگرش وعدم شناسایی کامل دو 
فردی که با هم ازدواج می کنند ، همچنین داشتن تفاوت های فرهنگی وخرده 
فرهنگی ،عادات ،آداب ، روحیات ، توقعات ومخالفت های اجتماعی وبعضَا 

مداخله هایی است که اطرافیان انجام می دهند .    

ابتکار: عدالت جنسیتی در دولت تدبیر و امید محقق شد

معاون رئیس جمهوری در امور بانوان و خانواده با تاکید بر عدالت جنسیتی 
در کشور گفت: با اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید عدالت جنسیتی در 

بسیاری از حوزه ها تحقق یافته است.
معصومه ابتکار در قرارگاه ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان اظهار داشت: در 
برنامه ششم توسعه و سیاست های ابالغی دکتر روحانی به موضوع عدالت 

جنسیتی به صورت ویژه پرداخته شده است. 
وی با تاکید بر آمار به روز درباره فعالیت های زنان گفت: دستگاه های اجرایی 

در هر بخشی آمارها را به تفکیک جنسیتی تولید و ارایه کنند.
معاون رئیس جمهوری به رشد نرخ اشتغال زنان در دولت تدبیر و امید اشاره 
کرد و افزود: بیکاری زنان دانش آموخته 2 تا سه برابر مردان بود و در سال های 

95 و 96 بخش اعظمی از اشتغال به قشر بانوان اختصاص یافت. 
ابتکار موفقیت زنان ورزشکار ایران در المپیک و پارالمپیک را نمونه های بارز 

و برجسته تحقق عدالت جنسیتی در کشور دانست.

نگاه روز

توسعه روستاها در دستورکار دولت

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه هر روستایی 20 و هر شهری 33 میلیون تومان 
درآمد دارد، گفت: مازندران و سیستان و بلوچستان از 
لحاظ درآمدی به ترتیب بیشترین و کمترین استان های 

کشور از این لحاظ محسوب می شوند.
انوشیروان محسنی  بندپی در جلسه کارگروه تخصصی 
اشتغال مازندران در ساری با اشاره به اینکه توسعه 
روستاها در دستورکار دولت قرار دارد، اظهار کرد: 
بر اساس آمار در سال گذشته هر روستایی به طور 
متوسط 20 میلیون تومان و هر شهری 33 میلیون تومان 
درآمد داشته است. وی با بیان اینکه مازندران و سیستان 
و بلوچستان از لحاظ درآمدی به ترتیب بیشترین و 
کمترین استان های کشور از این لحاظ محسوب می 
شوند، تصریح کرد: با اعالم مجلس شورای اسالمی 
اشتغال  برای  ارزی  صندوق  از  دالر  میلیارد   1.5
روستایی در نظر گرفته شد که در نشست استانداران 
در وزارت کشور از این طرح بررسی به عمل آمد تا 
با شناخت نقاط ضعف و قوت اختیارهای بیشتری به 
فرمانداران داده شود. سرپرست وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اعتبار اشتغال روستایی 
پس از به حد نصاب رسیدن دریافت 75 درصدی 
اعتبار در مرحله نخست در اختیار استان ها قرار می 
گیرد، خاطرنشان کرد: در اشتغال فراگیر 6 محور و 
در طرح کارورزی در سال گذشته 30 هزار شغل با 

اجرای طرح  های کارورزی ایجاد شده است.

نیمی از جمعیت کشور زیر پوشش 
بیمه تامین اجتماعی هستند

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی 
گفت: 42 میلیون نفر که حدود نیمی از جمعیت کشور 

است زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قراردارند.
عبدالرحمان تاج الدین در آئین تکریم و معارفه مدیران 
کل تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: برای خدمات 
رسانی به این جمعیت زیر پوشش بیش از 60 هزار 
نفر در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند. 

وی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی اکنون نه تنها 
در سطح کشور و منطقه بلکه در عرصه بین المللی به 
عنوان بزرگترین سازمان خدمتگزار در عرصه بیمه ای 
کشور و جهان شناخته شده و مورد تمجید و تقدیر 
مجمع بین المللی تامین اجتماعی جهان قرار گرفته 
است.  تاج الدین ادامه داد: این سازمان فراتر از نگاه 
های سیاسی و حزبی به عنوان یک نهاد خدمتگزار 
مفتخر است که بر همه ساختمان های خود با نصب 
پرچمی سفید رنگ که پیام صلح، دوستی و آرامش 

دارد به جامعه هدف خود ارائه خدمت می کند. 

خبر

دادستان کل کشور گفت: برخورد با هرگونه فساد 
در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات 

ادامه می یابد.
به گزارش از روابط عمومی دادستانی کل کشور، 
حجت االسالم و المسلمین منتظری درمراسم معارفه 
معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر 
دادسرا های کل کشور با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر 
ضد دین، ضد اخالق و معنویت و ضد امنیت و 
ارزش ها بیش از گذشته باید ادامه داشته باشد، گفت: 
معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در 
برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی می کنند، 
محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسائل را پشت 
سر بگذارد.دادستان کل کشور اظهار داشت: پس از 
تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظایف 
و مسئولیت های دادستانی کل و دادستان ها گسترش 
یافته و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان 

کرده است.
وی با اشاره به برخی وظایف دادستانی کل کشور، 
بیان داشت: دادستان کل، مدیریت کالن 400 دادسرا 
در سراسر کشور را برعهده دارد و قطعا شخص 
دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی 
را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونت ها 
و افرادی که در ادارات کل و بخش های مختلف 
می توانند کمک کنند و اگر موفقیتی در عرصه های 
مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تالش های 

همکاران و قضات دادستانی کل کشور است.
داد:  ادامه  منتظری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها، وظایف 
طاقت فرسایی را برعهده داشت و همه بررسی ها 
نظارت  می داد.  انجام  را  قضات  جابجایی  برای 
و  است  معاونت  این  برعهده  نیز  دادسرا ها  بر 
گسترده ترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت 

نظارت بر دادسرا ها است.
معاونت  اقدامات  از  تقدیر  با  کشور  کل  دادستان 
پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را 
به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسرا ها معرفی و 

تصریح کرد: باید برای نظارت بر دادسرا ها از فناوری 
روز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

حجت االسالم و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: 
اگر در دادسرا ها از فناوری روز استفاده کنیم، هم 
جلوی برخی اشکاالت گرفته می شود و هم خدمت 

رسانی بهتر صورت می گیرد.
وی گفت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای 
مجازی تغییر نکند، سیاست این معاونت همچون 
گذشته باقی است و با همکاری خرم آبادی، یک 
فرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور 

فضای مجازی انتخاب کرده ایم.

به  خطاب  منتظری  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جاویدنیا، سرپرست جدید معاون فضای مجازی 
دادستانی کل کشور اظهار داشت: سیاست دادستانی 
کل کشور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین 

شده ای است که تاکنون ادامه داشته است.
با  امر فضای مجازی خواست که  از متولیان  وی 
ما  رویکرد  افزود:  و  کنند  دادستانی کل همکاری 
جز  که  است  انقالب  معظم  رهبر  اهداف  تحقق 
صالح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمی خواهند.
منتظری با اشاره به بیانات رهبری در رابطه با فضای 
مجازی و استفاده ار تعبیر سالح شیمیایی، گفت: 
در این جنگ شیمیایی انتظار این است که مسئوالن 
متناسب با جنگ شیمیایی دشمن، خودشان را مجهز 
کنند.دادستان کل خطاب به رئیس جمهوری به عنوان 
رئیس شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات 
و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، خاطرنشان 
برابر حمله شیمیایی  در  داریم  تکلیف  کرد: همه 
دشمن، جامعه، نظام و دستگاه های مسئول را مجهز 
کنیم.در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون 
پیشین نظارت بر دادسراها تکریم و عبدالصمد خرم 

آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد.
همچنین جاویدنیا معاون سابق دادستان مشهد در 
به جای عبدالصمد خرم  نیز  امور فضای مجازی 
فضای  امور  معاونت  سرپرستی  سکاندار  آبادی 

مجازی دادستان کل کشور شد.

دادستانکلکشور:

برخورد با فساد در فضای مجازی ادامه می یابد

نماینده اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا 
و دارو، گرایش ذائقه ایرانی ها به سمت مواد غذایی شیرین را 
خطرناک دانست و گفت: این موضوع می تواند زنگ خطری 

برای افزایش چاقی باشد.
زهره پوراحمدی در حاشیه افتتاح دهکده چاقی در غرب تهران، 
بر ضرورت پیشگیری از چاقی و بیماری های غیرواگیر مرتبط با 
غذا تاکید کرد و افزود: زمینه های افزایش چاقی در بعضی موارد 

به خاطر دریافت نامناسب موادغذایی است.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم چاقی و بیماری های غیرواگیر 
همچون دیابت، فشارخون باال، چربی خون، بیماری های قلبی 
عروقی، بعضی سرطان ها و... گفت: وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو، برنامه هایی را در این زمینه در دست اجرا دارند که 
بتواند ضمن پیشگیری از بروز این بیماری ها، منجر به کاهش 

بیماری های غیرواگیر شود.
مصرف  سمت  به  ایرانی ها  گرایش  به  اشاره  با  پوراحمدی 
غذاهای آماده و رژیم غذایی ناسالم، تاکید کرد: قطعا مصرف 
غذاهای سالم می تواند از بروز بیماری های غیرواگیر پیشگیری 

کند.
وی در ادامه به برنامه های سازمان غذا و دارو در زمینه مواد 
غذایی سالم اشاره کرد و افزود: سازمان غذا و دارو برای عرضه 
غذای سالم، فاکتورهایی دارد که باید در روند تولید مواد غذایی 

رعایت شود.
پوراحمدی به کاهش استفاده از نمک، شکر، چربی های اشباع، 
اسیدچرب ترانس و...، در تولید مواد غذایی اشاره کرد و گفت: 
کاهش 10 درصدی نمک فرآورده های غذایی پر مصرف مثل 
پنیر، نان، دوغ و...، کاهش 10 درصدی شکر در نوشیدنی ها و... 

در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر موثر بوده است.
وی به چراغ راهنمای تغذیه که بر روی برچسب محصوالت 
افزود: چراغ  و  کرد  اشاره  الصاق شده،  آشامیدنی  و  غذایی 
راهنمای تغذیه، حکم اطالع رسانی به مصرف کنندگان را دارد 
که بدانند فرآورده و محصول غذایی و آشامیدنی که می خواهند 
مصرف کنند، چه مقدار نمک، شکر و چربی دارد. از همین رو 

می توانند با آگاهی از چراغ راهنمای تغذیه اقدام کنند.
پوراحمدی با اشاره به سه رنگ سبز، زرد و قرمز چراغ راهنمای 

تغذیه، گفت: این رنگ ها هشدار می دهند که میزان نمک، شکر 
و چربی محصولی که تهیه می کنند، چقدر است. به عنوان مثال، 
میزان چربی با رنگ قرمز، شکر رنگ زرد و نمک با رنگ سبز 

تعیین شده اند.
نماینده سازمان غذا و دارو، با اشاره به کاهش 10 درصدی 
میزان شکر در نوشیدنی ها، افزود: میزان اسیدهای چرب ترانس 
که در روغن های نباتی جامد، در حال حاضر به کمتر از 20 
درصد رسیده است که این مسئله می تواند در پیشگیری از بروز 

بیماری های قلبی عروقی، موثر باشد.
وی در عین حال گرایش ذائقه ایرانی به سمت مواد غذایی 
و گفت:  دانست  مردم  برای سالمت  زنگ خطر  را  شیرین 
مصرف مواد غذایی شیرین می تواند زنگ خطری برای افزایش 

چاقی و بیماری های غیرواگیر باشد. 
پوراحمدی با انتقاد از جایگزینی شیرین کننده های مصنوعی، 
افزود: مصرف شیرین کننده های مصنوعی مشکالت خودش را 
دارد، از همین رو، ما توصیه نمی کنیم که از شیرین کننده های 

مصنوعی استفاده کنند.

زنگ خطر افزایش چاقی در کشور به صدا در آمد

آگهی  ابالغ وقت
آگهی  ابالغ وقت رسیدگی  به آقای عرفان عباس پور

بدینوسیله به آقای عرفان عباس پورابالغ می گردد که مهراب محزون دل شکایتی 
با چاقو علیه وی تقدیم این دادگاه نموده که در آن  ایراد ضرب عمدی  مبنی بر 
به شعبه 2 دادگاه  ارجاع  از  المکان اعالم نموده که پس  ، آدرس وی را مجهول 
عمومی بخش لشت نشاء تحت شماره 970479 ثبت و برای روزسه شنبه مورخه 
1397/8/22 ساعت 9:30 وقت رسیدگی گردیده است که جهت شرکت در جلسه 
مذکوردر این دادگاه حاضر شود ضمنا حق انتخاب وکیل دادگستری به متهم تفهیم 

می گردد.
رییسشعبه2دادگاهعمومیبخشلشتنشاء-قربانی-115

آگهی حصروراثت
بانومیناکاظمی نام پدرمحمدعلی بشناسنامه10صادره ازرامهرمزدرخواستی بخواسته 
کمائی  خیرالنساء  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
رامهرمزاقامتگاه  تاریخ1394/7/30درشهرستان  ازرامهرمزدر  بشناسنامه470صادره 
بشن فرزندمحمدعلی  کاظمی  مینا  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
کاظمی  ازرامهرمز2-شهناز  اسنامه10وکدملی1911085522متولد1348صادره 
فرزندمحمدعلی بشناسنامه11وکدملی1911036122متولد1334صادره ازرامهرمز3-
مهناز کاظمی فرزندمحمدعلی بشناسنامه12کدملی1911061123متولد1341صادره 
بشناسنامه942وک فرزندمحمدعلی  متوفیه(4-جهانگیرکاظمی  ازرامهرمز)دختران 
باانجام  ازرامهرمز)پسرمتوفیه(والغیر.اینک  دملی1910200921متولد1340صادره 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م الف)12/396(
رئیسشعبهدادگاهعمومیرامهرمز-حسنرئیسیزاده

مفقودی
 کارت هوشمند ناوگان باربری با شماره پالک 577ع22ایران 86 بنام زهرا شامانی 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
 82 ایران  766م33  پالک  شماره  با   87 مدل  پارس  پژو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
 NAA1701CA78E709215 شاسی  شماره  12487040522و  موتور  شماره  با 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

 آگهی احضار متهم
 آقای علیرضا تقی پور فرزند حسن نظر به شکایت آقای کیومرث اسدی فرزند 
آقای علیرضا  از ملیکه بدر قاسمی فرزند مسعود علی علیه  به وکالت  انوشیروان 
تقی پور فرزند حسن در پرونده کالسه970350 مطروحه در شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور مبنی بر فروش مال غیر نظر به اینکه به 
لحاظ مجهول  المکان بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به وجود نداشته لذا 
به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در 
روزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم فوق ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
چنانچه مدارک و یا گواهان جهت اثبات بی گناهی خود داشته برای رسیدگی به 
اتهام منتسبه خویش به این شعبه  ارائه نماید در صورت عدم حضوراین  شعبه غیابا  

اتخاذ تصمیم خواهد نمود
مجریشعبهدومبازپرسیدادسرایعمومیوانقالبشهرستاننور

مفقودی 
با شماره موتور  ایران 77  برگ سبز وانت سایپا مدل 93با شماره پالک 863و77 
مفقود  الههحریری  NAS451100D4904747بنام  شاسی  شماره  5056350و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی
پرونده کالسه9609988608900443شعبه9

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره
کرمانشاه- کرمانشاه-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندخلیل  فریدبهرامی  خواهان:آقای 

شهرکرمانشاه-فرهنگیان فازیک چهارراه امیرکبیرکوی120سمت راست اولین منزل
خوانده:آقای مهدی رادجوفرزندبرزوبه نشانی

خواسته ها:1.مطالبه وجه چک 2.تامین خواسته
))رای شورا((

خوانده  بطرفیت  فرزندخلیل  فریدبهرامی  آقای  خواهان  دادخواست  درخصوص 
به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  مبلغ70میلیون  خواسته  رادجوفرزندبرزووبه  مهدی 
شماره458244ومورخه14آذر1396عهده بانک ملت بابت ضمانت پرداخت اقساط وام به 
انضمام خسارت تاخیردرتادیه وکلیه هزینه های دادرسی باتوجه به اسنادابرازی خواهان وجلسه 
رسیدگی مورخه17اردیبهشت1397خواهان درجلسه رسیدگی حضورداردوخوانده علیرغم 
ابالغ ازطریق نشرآگهی درجلسه رسیدگی حضورپیدانکرده والیحه ای نیزبه شعبه ارسال 
نداشته است وبرابراستعالم بعمل آمده ازبانک ملی به شماره نامه086خواهان آقای فریدبهرامی 
مبلغ17میلیون و500هزارریال ازوام رابجای آقای مهدی رادجوپرداخت  کرده اندلذامستندبه 
نظریه مشورتی اعضاءشعبه ومواد519و515و198قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان 
راثابت تشخیص داده وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت17میلیون و500هزارریال بابت 
وپرداخت خسارت  دادرسی  بابت هزینه  وپرداخت2میلیون و790هزارریال  اصل خواسته 
تاخیردرتادیه ازتاریخ14آذر96لغایت اجراحکم راصادرواعالم می داردونسبت به مازادخواسته 
خواهان باتوجه به استعالم به عمل آمده وبدلیل آنکه خواهان کل مبلغ وام راپرداخت نکرده است 
مستندبه ماده197قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان راصادرواعالم می داردکه 
رای صادره غیابی بوده وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف 

بیست روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی دادگاه حقوقی کرمانشاه خواهدبود. مجوزارشاد:4266
قاضیشورایحلاختالف-حمیدرضاکریمی

آگهی مزایده مرحله دوم اموال منقول
احکام  اجرای  از شعبه دوم  الف م صادره  اجرائی 970042  پرونده  در خصوص 
مجتمع قضایی اهواز به سود خانم سحر فرامرزی چقاقزانی ف اسد و به زیان آقای 
تورج فرامرزی ف علیمراد دایر بر محکومیت وی بپرداخت مبلغ سیصد عدد سکه 
مال  دارد  نظر  در  روانسر  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  واحد  آزادی  بهار  تمام 
غیرمنقول موصوف در زیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش 
برساند.مشخصات مال منقول: یکدستگاه خودرو وانت نیسان با رنگ آبی به شماره 
انتظامی 46 ل 393 ایران29 مدل 1387 بنام آقای تورج فرامرزی چقاقزانی بوده و 
اتاق تعویض بوده و دارای باربند بر روی اتاق بار و الستیکهای 50 درصد و کمی 
خسارات و ضربه روی پهلوی سمت راست و درب اتاق بار بوده و کابین راننده 
فعال سالم می باشد و قیمت خودرو مذکور بر اساس ارزیابی کارشناس مربوطه 
به مبلغ شانزده میلیون تومان برآورد شده است.7-مزایده از قیمت شانزده میلیون 
تومان شروع می شود. 8-ساعت و روز و محل مزایده: 1397/8/9 راست ساعت 9 
صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر ضمنا مال توسط کارشناسان 
موعد  از  قبل  روز  پنج  توانند  می  خریداران  و  است.طالبین  شده  ارزیابی  رسمی 
ترتیب  تا  مراجعه  دادگستری  اورامان  روانسر-میدان  در  واقع  اجرا  این  به  مزایده 
مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 
می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد 
شد و برنده مزایده مکلف است 10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده 
به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت 
بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق 

الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدیراجرایاحکامحقوقیشهرستانروانسر-شکری

رونوشت آگهی حصروراثت
از   4/96/591 شماره  به  دادخواست  به شرح  منصور  فرزند  کشیری  اسداله  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  این 
توضیح داده که شادروان منصور کشیری فرزند اسداله به شماره ملی 2181630267 
صادره از گلوگاه در تاریخ 1396/10/2 اقامتگاه دائمی خود شهرستان گلوگاه بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متولد  بهشهر  از  شناسنامه 378 صادره  به شماره  اسمعیل  فرزند  وکیلی  1-فاطمه 

1336/8/1 همسر متوفی
از کردکوی  به شماره شناسنامه 33 صادره  2-خدیجه کمالی فرزند محمد هادی 

متولد 1328/9/10 همسر متوفی 
3-اسداله کشیری فرزند منصور به شماره شناسنامه 309 صادره از گلوگاه متولد 

1360/06/30 پسر متوفی
4-حسن کشیری فرزند منصور به شماره شناسنامه 5790009832 صادره از بهشهر 

متولد 1370/04/12 پسر متوفی
متولد  گلوگاه  از  صادره   283 شناسنامه  شماره  به  منصور  فرزند  کشیری  5-علی 

1363/04/1 پسر متوفی
از  صادره   2170021876 شناسنامه  شماره  به  منصور  فرزند  کشیری  6-صغری 

بهشهر متولد 1368/01/19 دختر متوفی
متولد  بهشهر  از  صادره   6 شناسنامه  شماره  به  منصور  فرزند  کشیری  7-کبری 

1365/05/1 دختر متوفی
متولد  بهشهر  از  صادره   21 شناسنامه  شماره  به  منصور  فرزند  کشیری  8-عطیه 

1367/9/4 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  می 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
مالف:97/20/6842قاضیشعبهچهارمشورایحلاختالفبهشهر



۶ نفت و انرژییکشنبه 22 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3872  

صادرات نفت ایران به ۱.۶۳ 
میلیون بشکه در روز رسید 

انرژی اعالم کرد صادرات  بین المللی  آژانس 
میلیون   1.63 به  سپتامبر  ماه  در  ایران  نفت 
بشکه در روز رسید که 800 هزار بشکه در 

روز کاهش داشته است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، ناظر انرژی 
غرب اعالم کرد به نظر می رسد پس از افزایش 
تولید در 6 ماهه گذشته بازارهای نفت ذخایر 
بین المللی  آژانس  دارند.  اختیار  در  کافی 
انرژی در گزارش ماهانه خود اعالم کرد که 
ظرفیت تولید مازاد نفت جهان 2 درصد کمتر 
کاهش  احتمال  و  است  جهانی  تقاضای  از 
بیشتر آن وجود دارد. این آژانس بین المللی 
تا  کرد:»  اعالم  است  پاریس  در  آن  مقر  که 
قیمت  بود.  خواهیم  فشار  این  تحت  مدتی 
ها احتماال باالتر می رود و ما نگران تأثیرات 
منفی احتمالی آن بر اقتصاد جهان هستیم«. با 
بی رونق شدن بازار نفت ، اعضای اوپک و 
ماه  در  روسیه  مثل  نفت  سایر صادرکنندگان 
افزایش  را  نفت  تولید  کردند  توافق  ژوئن 
دهند. قیمت شاخص جهانی نفت خام برنت 
از حدود 45 دالر در هر بشکه در ماه ژوئن 
2017 افزایش یافته و به بیش از 85 دالر در این 
ماه رسید. اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان 
مثل شرکت های نفتی آمریکا از ماه مه تولید 
خود را افزایش داده اند و تولید جهانی نفت 
را روزانه 1.4 میلیون بشکه باال برده اند. در 
کل، تولیدکنندگان خاورمیانه مثل عربستان و 
امارات از ماه مه 735 هزار بشکه در روز تولید 
خود را برای جبران کاهش تولید ونزوئال و 
ایران افزایش داده اند. تحریم های نفتی آمریکا 
به  می شود.  اجرایی  آینده  ماه  در  ایران  علیه 
گزارش آژانس بین المللی انرژی عرضه نفت 
ایران در ماه سپتامبر به کمترین مقدار در دو 
و نیم سال گذشته رسید چون مشتریان نفت 
ایران وارداتشان را به خاطر تحریم های جدید 
به  ایران  نفت  تولید  کردند.  متوقف  آمریکا 
که  یافته  کاهش  روز  در  بشکه  میلیون   3.45
یک کاهش ماهانه 180 هزار بشکه ای را در 
روز نشان می دهد. صادرات نفت ایران در ماه 
سپتامبربه 1.63 میلیون بشکه در روز رسید که 
800 هزار بشکه کاهش داشته است. آژانس 
بین المللی انرژی به مشتریان عمده نفت در 
مورد سیاست انرژی هشدار داد و اعالم کرد:» 
این کاهش تولید با اجرایی شدن تحریم های 
آمریکا و تحویل محموله های نهایی در این 
ماه ، بیشتر هم خواهد شد«. آژانس بین المللی 
انرژی با پیش بینی اینکه تقاضای جهانی نفت 
با افزایش 0.11 میلیون بشکه ای در روز برای 
امسال و سال آینده به 1.28 و 1.36 میلیون 
بشکه در روز خواهد رسید ، اعالم کرد دور 

نمای مصرف نفت بی ثبات است.

خبر

ارزش معامالت بورس انرژی از مرز ۵هزار میلیارد 
ریال گذشت

ارزش معامالت هفتگی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران با عبور از مرز 5 
هزار میلیارد ریال رکورد جدیدی را ثبت کرد.

به گزارش زمان به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در آخرین روز 
کاری هفته که گذشت )چهارشنبه( 463 هزار تن انواع فرآورده نفتی به 
ارزش بیش از1.01 میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران داد 

و ستد شد.
در آخرین روز کاری هفته، اولین معامله نفتای سنگین پاالیش نفت 

اصفهان در تاالر داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران انجام شد.
دیروز، کاالهای آیزوفید، حالل 404 و »آیزوریسایکل« پاالیش نفت 
شیراز، حالل 402،404 و آیزوریسایکل پاالیش نفت تبریز در رینگ 

داخلی و هیدروکربن سبک در تاالر بین الملل بورس انرژی عرضه شد.
بر اساس این گزارش، قرار است تا پایان مهر ماه، عرضه یک میلیون بشکه 

نفت خام در تاالر بین الملل بورس انرژی آغاز شود.
فروش نفت خام به صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی خواهد 
بود که تسویه بخش ریالی )بر اساس نرخ تسعیر سنا( به صورت نقدی 
قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری با ارائه 
ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک های مورد قبول 

شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله انجام می شود.
تحویل نفت  خام به خریداران در محموله های حداقل پنج هزار تنی 
)معادل حدود 35 هزار بشکه استاندارد( قابل انجام بوده و البته خریداران 
می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به برداشت محموله های 

بزرگتر اقدام کنند.
فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد به جز رژیم صهیونیستی خواهد 

بود.
ساز و کار اجرایی و سایر شرایط عرضه شامل قیمت پایه، نحوه تحویل 
تعهد  ضمانت نامه  شرایط  نهایی،  و  موقت  حساب  تسویه  محموله، 

پرداخت و غیره در اطالعیه عرضه  اعالم خواهد شد.

هند در جست وجوی راهی برای پرداخت پول واردات 
نفت ایران

یکی از مقامات وزارت دارایی هند اعالم کرد که این کشور هنوز سیستم 
پرداختی برای ادامه خرید نفت از ایران پیدا نکرده است.

بر اساس این گزارش، چاندرا گارگ، یکی از مقامات وزارت دارایی هند 
به کانال خبری CNBC تی وی 18 گفت: دارمندرا پرادهان، وزیر نفت 
هند، این پیام را فرستاده که کشورش به خرید نفت ایران ادامه خواهد 
داد. برپایه اخبار اخیر، هند سرگرم مذاکره برای حذف دالر آمریکا در 
معامالت نفت با روسیه، ونزوئال و ایران و استفاده از روپیه هند یا انجام 
معامالت نفتی برمبنای توافقات تهاتری است. هند دومین مشتری بزرگ 
نفت ایران پس از چین است و انتظار می رود خرید نفت ایران را تحت 
فشار آمریکا کاهش دهد، اما بعید است واردات نفت ارزان ایران را که 
برای پاالیشگاه های این کشور مناسب تر هستند، به طور کامل متوقف کند.
هند خواهان ادامه واردات نفت از ایران است، زیرا در شرایطی که دولت 
هند با قیمت های باالتر نفت و سقوط ارزش روپیه دست و پنجه نرم 
می کند و با افزایش هزینه واردات انرژی مواجه شده، تهران تخفیف ها و 
مشوق های چشمگیری برای خریداران هندی عرضه می کند، اما آمریکا 
ایران واردات شان را به صفر  هم چنان اصرار دارد که خریداران نفت 
برسانند. مقامات هندی هفته گذشته اعالم کردند امیدوارند هند بتواند 
از آمریکا معافیت بگیرد، زیرا خرید نفت ایران را به میزان قابل توجهی 

کاهش داده است.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در نشستی 
با معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و 
گاز پارس، گزارشی از وضع عملیات تولید در 
نیمه نخست امسال و اقدام ها و چالش های پیش 
روی این بخش در 6 ماه دوم سال دریافت کرد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز 
این  این که  بیان  با  مشکین فام  محمد  پارس، 
شرکت دارای 2 بخش تولیدی و توسعه ای است 
و فعالیت در این بخش ها به موازات هم ادامه 
دارد، گفت: بخش عملیات تولید وظیفه سنگین 
تولید گاز از پارس جنوبی را برعهده دارد که 
و  ایران  نفت  ملی  برای شرکت  موضوع  این 
کشور بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است. 
ضمن  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
قدردانی از تالش های کارکنان عملیات تولید 
اساسی ساالنه سکوهای  تعمیرات  اجرای  در 
حل  هدف  با  برنامه هایی  پیگیری  از  دریایی، 
و فصل مسائل معیشتی، شرایط محیط کار و 
افزایش توسعه فضاهای رفاهی و مسکونی در 
دریا خبر داد. وی ابراز امیدواری کرد با پایان 
تعمیرات اساسی، برنامه کامل تولید تکلیف شده 

گاز از میدان پارس محقق شود.
محمد مشکین فام در بازدید هفتگی از بخش 
رعایت  توسعه،  درحال  طرح های  خشکی 
الزام های ایمنی در شرایط راه اندازی پاالیشگاه 
را  جنوبی  پارس   24 تا   22 و   13 فازهای 
ضروری دانست و افزود: هم اکنون با توجه به 
می رود  انتظار  طرح،  این 2  پاالیشگاه  شرایط 
موضوع  متفاوت،  رویکردی  با  پیمانکاران 

ایمنی را دنبال کنند. وی با بیان این که با توجه 
به آمادگی پاالیشگاه فازهای 13 و 22 تا 24 
پارس جنوبی برای دریافت گاز از دریا، زنجیره 
تولید فاز نخست پاالیشگاه این 2 طرح شامل 2 
ردیف شیرین سازی، در شرایط بهره برداری قرار 
گرفته است، گفت: این شرایط با دوران ساخت 
و نصب تجهیزات متفاوت است و گروه های 
فعال در پروژه باید به طور نظام مند عمل کنند و 
اجرای دستورعمل های ایمنی را جدی بگیرند. 
مدیرعامل شرکت نفت  و گاز پارس فعالیت های 
مربوط به راه اندازی بخش فراساحل را از دیگر 
تولید  زنجیره  تکمیل  در  پیش رو  مهم  موارد 
عنوان کرد و افزود: هم اکنون در بیشتر چاه های 
طرح های گازی یاد شده، عملیات مشبک کاری 
در جریان است و متعاقب پایان این عملیات، 
چاه های این طرح ها آماده تولید گاز می شوند. 
مشکین فام، تمرکز بر اصول ایمنی در مرحله 
و  دانست  الزام آور  را  مشبک کاری  و  حفاری 
مراحل  در  خطایی  هرگونه  ارتکاب  افزود: 
جبران  غیرقابل  و  زیانبار  چاه،  شدن  تولیدی 

خواهد بود.
ثبترکوردهایبیشازانتظاردرفازهای

درحالتوسعه
درباره  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
پیشرفت و عملکرد طرح های توسعه در نیمه 
نخست امسال تصریح کرد: خوشبختانه در این 
مدت با همکاری کارفرما و کمک پیمانکاران، 
اهداف بسیار مهمی محقق شده و رکوردهایی 
خیره کننده و بیش از انتظار در توسعه طرح ها 

ثبت شده است. وی به وضع سکوهای طرح 
توسعه فازهای 13، 14 و 22 تا 24 پارس جنوبی 
بارگیری 2  یادآور شد: عملیات  اشاره کرد و 
سکوی فاز 13 در روزهای گذشته، انجام شده 
و این سکوها آماده نصب در موقعیت مخزن 
این که  به  با اشاره  این فاز هستند. مشکین فام 
مراحل  جنوبی  پارس   24 تا   22 فازهای  در 
راه اندازی سکوی 22 در دریا ادامه دارد، افزود: 
سکوی اقماری این طرح نیز که در شرایط بسیار 
مناسب ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی در 
یارد سازنده قرار دارد، با انجام تمهیدات الزم، 
به زودی آماده بارگیری می شود. در فاز 14 پارس 
جنوبی نیز یک سکو در حال بهره برداری است 
و سکوی دوم که در ماه های گذشته نصب شد، 

مراحل راه اندازی را پشت سر می گذارد.
تولیدروزانه56میلیونمترمکعبگازترشاز

فازهای13و22تا24درزمستان
بیان  با  پارس  گاز  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
این که در بخش پاالیشگاهی فاز 13، 2 ردیف 
شیرین سازی در انتظار دریافت گاز از دریا و 
یک ردیف آماده راه اندازی است، تصریح کرد: 
در پاالیشگاه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی 
آماده دریافت گاز  هم 2 ردیف شیرین سازی 
ترش از بخش دریایی این 2 فاز است و در 
مجموع، مرحله نخست هر کدام از این فازها 
میلیارد فوت مکعب  تولید یک  زنجیره  شامل 
گاز تا پیش از زمستان امسال عملیاتی می شود. 
مشکین فام درباره اهداف ساخت اسکله خدماتی 
صادراتی تنبک گفت: این طرح شامل احداث 2 
پست اسکله صادرات پروپان و بوتان هر کدام با 
توان پهلودهی به کشتی هایی با ظرفیت بارگیری 
50 هزار تن گاز مایع )LPG(، یک پست اسکله 
روزآمد و بهره مند از ماشین آالت صنعتی جدید 
مخصوص صادرات گوگرد با ظرفیت بارگیری 
2 هزار تن در ساعت برای شناورهای 5 تا 50 
هزار تن )DWT(، احداث 2 انبار ذخیره سازی 
گوگرد هر کدام با ظرفیت 43 هزار تن گوگرد، 
2 موج شکن غربی و شرقی به صورت کیسونی 

و سنگریزه ای، واحد 149 فازهای پاالیشگاهی 
22 تا24 برای انتقال پروپان و بوتان صادراتی 
و تاسیسات صنعتی TOP DECK خواهد 
اسکله  در  شده  انجام  فعالیت های  وی،  بود. 
خدماتی صادراتی تنبک را مطلوب ارزیابی کرد 
و درباره پیشرفت ساخت بخش های این طرح 
گفت: هم اکنون ساخت موج شکن های اسکله 
روند مطلوبی دارد، بخشی از سازه های فلزی نیز 
تامین و نصب شده و دریافت مقادیر باقیمانده 
سازه های فلزی از گمرک ها در حال پیگیری 
است؛ ضمن این که کاالهای طرح هم به طور 
اجرایی طبق  فعالیت های  و  تامین شده  کامل 

برنامه کاری موجود در حال اجراست.
تعللوکوتاهیدراحداثنیروگاهسیکلترکیبی

نیروگاه  از  بازدید  در   همچنین  مشکین فام 
این  کرد:  اظهار  پارس جنوبی  ترکیبی  سیکل 
طرح که در شمار پروژه های زیست محیطی 
قرار دارد، با ظرفیت تولید 500 مگاوات برق 
به بهره برداری می رسد. وی با تاکید بر رویکرد 
کارفرما نسبت به حمایت از حضور پیمانکاران 
و سازندگان ایرانی در طرح های در حال اجرای 
پارس جنوبی اظهار کرد: طرح احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی پارس جنوبی بر اساس قرارداد 
مشترک شرکت ملی نفت ایران با پیمانکاران و 
سازندگان ایرانی اجرایی شده است. مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز پارس با بیان این که توسعه 
بخش  برای  موفق  آزمونی  جنوبی،  پارس 
عمده ای از پیمانکاران و سازندگان داخلی بوده، 
گفت: متاسفانه باوجود هشدارهای کارفرما و 
داخلی  سازنده  یک  پیمانکار،  مکرر  پیگیری 
مشخص  تعهدهای  از  کوتاهی  ضمن  طرح، 
در زمینه ساخت برخی اقالم مورد نیاز طرح، 
موجب عقب افتادگی روند توسعه و تاخیر در 
اجرای بخش هایی از این پروژه ملی شده است. 
وی افزود: بر اساس گزارش های ارائه شده از 
پیمانکار، این سازنده تاکنون به تعهدهای خود 
در زمینه ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروگاه 

سیکل ترکیبی عمل نکرده است.

مشکین فام مطرح کرد:

تالش برای تحقق برنامه تولید تکلیفی گاز در زمستان امسال

برابر آراء هیاتهای موضوع 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های 
ثبتی منطقه دو شهرستان اردبیل تصرفات مالکانه 
لذا  است،  متقاضیان محرز گردیده  بالمعارض  و 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح 
ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
داشته  اعتراضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.:
بخش سه اردبیل:

فرزند  طی  نصیری  رحمان  آقای   -1 ردیف 
مغان  صادره   304 شناسنامه  بشماره  حضرتقلی 
به شماره ملی 1620625296 در یکباب خانه به 
از  متر مربع پالک 9249 فرعی  مساحت 98/40 
واقع  اصلی   1 از  و مجزی شده  مفروز  اصلی   1
در بخش سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی 

محمدحسین قدیریان.
ردیف 2- آقای حمید فریدونی قوزلو فرزند اژدر 
بشماره شناسنامه 12523 صادره اردبیل به شماره 
به مساحت  یکباب خانه  ملی 1467333980 در 
اصلی   1 از  فرعی   9264 پالک  مربع  متر   166
مفروز و مجزی شده از 1 اصلی واقع در بخش 
یعقوب  رسمی  مالک  از  خریداری  اردبیل   سه 

یعقوبی نیاری.
فرزند  اردبیلی  نظری  مرحمت  خانم   -3 ردیف 
اردبیل  صادره   68766 شناسنامه  بشماره  مهدی 
به شماره ملی 1460686608 در یکباب خانه به 
فرعی   9265 پالک  مربع  متر   195/71 مساحت 
واقع  اصلی   1 از   مجزی  و  مفروز  اصلی   1 از 
در بخش سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی 

اروجعلی شاه حسینی نیاری.
فرزند  اردبیلی  نظری  مرحمت  خانم   -4 ردیف 
اردبیل  صادره   68766 شناسنامه  بشماره  مهدی 
به شماره ملی 1460686608 در یکباب خانه به 
فرعی   9266 پالک  مربع  متر   190/30 مساحت 
واقع  اصلی   1 از   مجزی  و  مفروز  اصلی   1 از 
در بخش سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی 

میرستار اطهر نیاری.
دنیامعلی  فرزند  قنبری  هادی  آقای   -5 ردیف 
نمین  صادره   1451136765 شناسنامه  بشماره 
خانه  یکباب  در   1451136765 ملی  شماره  به 
 31142 پالک  مربع  متر   148/53 مساحت  به 

از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   33 از  فرعی 
از  اردبیل  سه  بخش  در  واقع  اصلی    33/196

مالکیت رسمی شهرداری اردبیل.
جبار  فرزند  پورعشق  اله  ایت  آقای   -6 ردیف 
بشماره شناسنامه 2 صادره اردبیل به شماره ملی 
به  محوطه  و  انباری  یکباب  در   1466756871
فرعی   31143 پالک  مربع  متر   46/15 مساحت 
از 33 اصلی مفروز و مجزی شده از 33  اصلی 
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی بدل ، 

جمال ، ناصر و صفر همگی محمودی.
فرزند  ججین  غضنفری  زهرا  خانم   -7 ردیف 
به  اردبیل  صادره   598 شناسنامه  بشماره  مالک 
به  خانه  یکباب  در   1463312032 ملی  شماره 
مساحت 179/93 متر مربع پالک 31145 فرعی از 
33 اصلی مفروز و مجزی شده از 33  اصلی واقع 
در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی شهرداری 

اردبیل.
ردیف 8- آقای غالمرضا بهمنش فرزند سیفعلی 
بشماره شناسنامه 3 صادره مشگین شهر به شماره 
مساحت  به  خانه  یکباب  در  ملی 1466549998 
78/18 متر مربع پالک 31150 فرعی از 33 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 195 فرعی از 33  اصلی 
رسمی  مالکیت  از  اردبیل  سه  بخش  در  واقع 

شهرداری اردبیل.
موسی  فرزند  فخیمی  اله  روح  آقای   -9 ردیف 
شماره  به  اردبیل  صادره   187 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه  یکباب  در  ملی 1463927606 
702 متر مربع پالک 44 فرعی از 50 اصلی مفروز 
سه  بخش  در  واقع  اصلی   50 از  شده  مجزی  و 

اردبیل از مالکیت رسمی موسی فخیمی رزگاه.
عمران  فرزند  مینائی  محمد  آقای   -10 ردیف 
شماره  به  اردبیل  صادره   765 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه  یکباب  در  ملی 1464091110 
اصلی   51 از  فرعی   124 پالک  مربع  متر   2274
مفروز و مجزی شده از 51 اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل از مالکیت رسمی غالم سلیمانی.
فرزند  کل تپه  پورپناهی  بهمن  آقای   -11 ردیف 
نظام اله بشماره شناسنامه 2668 صادره اردبیل به 
شماره ملی 1467098027 در یکباب غذاخوری 
از  متر مربع پالک 355 فرعی  به مساحت 232  
74 اصلی مفروز و مجزی شده از 74 اصلی واقع 
از مالک رسمی  اردبیل  خریداری  در بخش سه 

اکبر خباز فضلی.
فرزند  پیرالقر  حسینی  اکبر  آقای   -12 ردیف 
اردبیل  صادره   1356 شناسنامه  بشماره  جبرائیل 
به شماره ملی 1463280831 در یکباب خانه به 
مساحت 229/08  متر مربع پالک 323 فرعی از 

85 اصلی مفروز و مجزی شده از 85 اصلی واقع 
از مالک رسمی  اردبیل  خریداری  در بخش سه 

مختار آزادی پیرالقر.
ردیف 13- آقای محمد گل خیری طالب قشالقی 
صادره   359 شناسنامه  بشماره  سولدوز  فرزند 
یکباب  در   1465241868 ملی  شماره  به  اردبیل 
خانه و مغازه به مساحت 186/60 متر مربع پالک 
14157 فرعی از 86 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 86 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  خریداری 

از مالک رسمی غالم اسدی مالباشی.
فرزند  آتشگاه  جعفری  پژمان  آقای   -14 ردیف 
محمد بشماره شناسنامه 0 صادره اردبیل به شماره 
ملی 1451230753 در یکباب انباری و محوطه به 
مساحت 149/47 متر مربع پالک 2222 فرعی از 
87 اصلی مفروز و مجزی شده از ق دو افرازی 
بشماره باقیمانده 16 فرعی از 87 اصلی واقع در 
بخش سه اردبیل  خریداری از مالک رسمی گیتی 

معین.
فرزند  آتشگاه  جعفری  حسن  آقای   -15 ردیف 
اردبیل  صادره   2170 شناسنامه  بشماره  انشااله 
احسان  آقای  و   1463111010 ملی  شماره  به 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  آتشگاه  جعفری 
ملی  شماره  به  اردبیل  صادره   1451656572
به  انباری  یکباب  در  بالسویه   1451656572
فرعی   2223 پالک  مربع  متر   150/93 مساحت 
از 87 اصلی مفروز و مجزی شده جزء از پالک  
16 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی گیتی معین.
بگلو  خان  ساری  قربانی  علی  آقای   -16 ردیف 
صادره   46971 شناسنامه  بشماره  رستم  فرزند 
یکباب  در   0058669388 ملی  شماره  به  تهران 
 580 پالک  مربع  متر   131/39 مساحت  به  خانه 
فرعی از 89 اصلی مفروز و مجزی شده از 89/65 
اصلی واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی 

سیدصادق مصطفوی.
فرزند  جم  ایرانی  حکمت  خانم   -17 ردیف 
صادره   24813 شناسنامه  بشماره  اله  رحمت 
یکباب  در   1461458927 ملی  شماره  به  اردبیل 
متر   1000 مساحت  به  ماهی  پرورش  تاسیسات 
و  مفروز  اصلی   90 از  فرعی   618 پالک  مربع 
مجزی شده از 90 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 

از مالکیت رسمی خود متقاضی.
فرزند  ثمرین  ابراهیمی  کامل  آقای   -18 ردیف 
اردبیل  سرخوش بشماره شناسنامه 6705 صادره 
به شماره ملی 1461917751 در یکباب خانه به 
از  فرعی  مربع پالک 1137  متر  مساحت 94/32 
اصلی   103 از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی   103

رسمی  مالکیت  از  اردبیل  سه  بخش  در  واقع 
ماشااله خان ابراهیمی ثمرین.

فرزند  بابالو  علی  نوری  قربان  آقای   -19 ردیف 
به  بیله سوار  رسول بشماره شناسنامه 48 صادره 
به  خانه  یکباب  در   6019969053 ملی  شماره 
مساحت 100 متر مربع پالک 5996 فرعی از 115 
اصلی مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در 
بخش سه اردبیل خریداری از مالک رسمی تقی 

شاهی زارع.
ردیف 20- آقای علی نور خواجوی قوجه بیگلو 
 1610066111 شناسنامه  بشماره  لر  دده  فرزند 
در   1610066111 ملی  شماره  به  مغان  صادره 
یکباب خانه به مساحت 262/40 متر مربع پالک 
6000 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 115 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری 

از مالک رسمی سردار یساولی.
اسالم  فرزند  موسوی  خدیجه  خانم   -21 ردیف 
بشماره شناسنامه 31 صادره مشگین شهر به شماره 
مساحت  به  خانه  یکباب  در  ملی 1671571886 
106/4 متر مربع پالک 6001 فرعی از 115 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 115 اصلی واقع در بخش 
اللهقلی  رسمی  مالک  از  خریداری  اردبیل  سه 

شاهی زارع.
فرزند  الهرودی  بهمنی  شیما  خانم   -22 ردیف 
 1450095364 شناسنامه  بشماره  اوغالن  گل 
در   1450095364 ملی  شماره  به  اردبیل  صادره 
یکباب خانه به مساحت 109/40 متر مربع پالک 
6002 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 115 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری 

از مالک رسمی آقا قلی اسالم مدد.
یداله  فرزند  جوادی   زهرا  خانم   -23 ردیف 
بشماره شناسنامه 1450964249 صادره اردبیل به 
به  باب خانه  در یک  ملی 1450964249  شماره 
مساحت 100 متر مربع پالک 6003 فرعی از 115 
واقع  اصلی  از 115  و مجزی شده  مفروز  اصلی 
ابراهیم،  رسمی  مالکیت  از  اردبیل  سه  بخش  در 

عزیزاله و سعداله همگی عظیمی زینال.
فرزند  سامانلو  باباپور  علیرضا  آقای   -24 ردیف 
اردبیل  صادره   1461 شناسنامه  بشماره  شکر  اله 
کارگاه  یکباب  در   1465415221 ملی  شماره  به 
پالک  مربع  متر   218/40 مساحت  به  محوطه  و 
7510 فرعی از 119 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 119/1933 اصلی واقع در بخش سه اردبیل از 

مالکیت رسمی خود متقاضی.
فرزند  کلخوران  محسنی  جابر  آقای   -25 ردیف 
اردبیل  صادره   4098 شناسنامه  بشماره  کریم 
خانه  یکباب  در   1462894690 ملی  شماره  به 

مسکونی به مساحت 119 متر مربع پالک 7511 
فرعی از 119 اصلی مفروز و مجزی شده از 119 
از  خریداری  اردبیل   سه  بخش  در  واقع  اصلی 

مالک رسمی سلطانعلی آقاعلیزاده.
فرزند  لو  قره  زاده  آقای علی حسن  ردیف 26- 
خداویردی بشماره شناسنامه 187 صادره مشگین 
شهر به شماره ملی 1671487567 در یکباب خانه 
به مساحت 100 متر مربع پالک 7512 فرعی از 
اصلی   119 از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی   119
مالک  از  خریداری  اردبیل   سه  بخش  در  واقع 

رسمی حسین محاسن.
ردیف 27- آقای رضا احمدی سلطان آباد فرزند 
حجت اله بشماره شناسنامه 1007 صادره اردبیل 
به شماره ملی 1462743341 در یکباب کارگاه و 
 4958 پالک  مربع  متر   198 مساحت  به  محوطه 
فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل خریداری از 

مالک رسمی محمود محمودی. 
اصالن  فرزند  امیری  حسین  آقای   -28 ردیف 
شماره  به  اردبیل  صادره   907 شناسنامه  بشماره 
ملی 1466154381 در یکباب مغازه به مساحت 
73/27 متر مربع پالک 4971 فرعی از 127 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ق 14 بشماره 2378 
اصلی   127 از  فرعی   2063 از  مجزی  و  مفروز 
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی خود 

متقاضی.
فرزند  شبلو  ایرجی  سیروس  آقای   -29 ردیف 
عزیز بشماره شناسنامه 45 صادره اردبیل به شماره 
ملی 1467711500 در یکباب مغازه به مساحت 
 127 از  فرعی   4983 پالک  مربع  متر   395/27
واقع  اصلی  از 127  و مجزی شده  مفروز  اصلی 
از مالک رسمی  اردبیل  خریداری  در بخش سه 

محفوظ سیف بابالنی.
مرحمت  فرزند  پورغفار  حسین  آقای  ردیف 30- 
بشماره شناسنامه 1800 صادره مشگین شهر به شماره 
ملی 1462664520 در یکباب کارگاه به مساحت 48 
متر مربع پالک 4998 فرعی از 127 اصلی مفروز و 
مجزی شده از 127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  

خریداری از مالک رسمی یداله سیف بابالنی.
فرزند  نمینی  پروین  محرم  آقای   -31 ردیف 
فرضعلی بشماره شناسنامه 2307 صادره تهران به 
به  انباری  یکباب  در   0049013599 ملی  شماره 
مساحت 239/15 متر مربع پالک 4999 فرعی از 
127 اصلی مفروز و مجزی شده از 127 اصلی واقع 
رسمی  مالک  از  اردبیل  خریداری  سه  بخش  در 

اسماعیل ، اسداله و سعداله همگی احمدی.
ردیف 32- آقای بهنام آردن فرزند قربان بشماره 

صادره   16217 شناسنامه 
یکباب  در   1461371937 ملی  شماره  به  اردبیل 
خانه و مغازه به مساحت 97/25 متر مربع پالک 
5000 فرعی از 127 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل  خریداری 

از مالک رسمی غفور رحیمی.
فرزند  نوشنق  سلمانی  علی  آقای   -33 ردیف 
به  اردبیل  بشماره شناسنامه 107 صادره  قارداش 
به  کارگاه  یکباب  در   1464393621 ملی  شماره 
فرعی   5001 پالک  مربع  متر   292/57 مساحت 
 127 از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   127 از 
از  خریداری  اردبیل   سه  بخش  در  واقع  اصلی 
مالک رسمی اسماعیل ، اسداله و سعداله همگی 

احمدی.
فرزند  بقرآباد  حبیبی  عزیز  آقای   -34 ردیف 
اردبیل  صادره   1216 شناسنامه  بشماره  عطاءاله 
به شماره ملی 1463739575 در یکباب مغازه به 
از  فرعی  مربع پالک 6056  متر  مساحت 21/52 
135 اصلی مفروز و مجزی شده از 135  اصلی 
واقع در بخش سه اردبیل از مالکیت رسمی عین 

اله نعمتی.
فرزند  کردکندی  قنبری  عقیل  آقای   -35 ردیف 
اردبیل  صادره   594 شناسنامه  بشماره  اله  حبیب 
به شماره ملی 1462259170 در یکباب خانه به 
از  فرعی  مربع پالک 95  متر  مساحت 1105/78 
اصلی  از 326  و مجزی شده  مفروز  اصلی   326
مالک  از  خریداری  اردبیل   سه  بخش  در  واقع 

رسمی حبیب اله قنبری.
ردیف 36- خانم وسیله نصرتی شیخ احمد فرزند 
اردبیل  صادره   1951 شناسنامه  بشماره  خداشکر 
به شماره ملی 1462165907 در یکباب دامداری 
به مساحت 2879/40 متر مربع پالک 200 فرعی 
از 355 اصلی مفروز و مجزی شده از 355 اصلی 
مالک  از  خریداری  اردبیل   سه  بخش  در  واقع 

رسمی پریسا کهن سال شیخ احمد.
بخش یازده اردبیل:

فرزند  انار  سیف اللهی  صابر  آقای   -  37 ردیف 
به  اردبیل  صادره   324 شناسنامه  بشماره  یوسف 
زمین  قطعه  یک  در   1465671838 ملی  شماره 
 53 پالک  مربع  متر   260 مساحت  به  محصور 
فرعی از 15 اصلی مفروز و مجزی شده از  15 
مالکیت  از  اردبیل  یازده  بخش  در  واقع  اصلی 

رسمی خود متقاضی.
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/07/22
تاریخ انتشارنوبت دوم : دوشنبه 1397/08/07

رحیممحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهدو
شهرستاناردبیل

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

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بنزین تا پایان 
امسال گران نخواهد شد، گفت: اکنون شرایط مناسبی برای 

افزایش قیمت بنزین نیست.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، احمد صفری با اشاره به 
زمزمه هایی که درباره افزایش قیمت بنزین شنیده می شود، 
انرژی  کمیسیون  در  بنزین  گرانی  از  صحبتی  هیچ  افزود: 
مجلس مطرح نیست و دولت نیز پیشنهادی در این زمینه 
به مجلس نداده است. صفری معتقد است، گران شدن بنزین 

با تاثیر بر ناوگان حمل و نقل عمومی باعث افزایش هزینه ها 
و گران شدن تمام کاالها خواهد شد که در شرایط فعلی 
کشور مردم دیگر تحمل پذیرش گرانی بیشتر را ندارند. وی 
به مشکالتی که نرخ کنونی پایین بنزین ایجاد کرده از جمله 
قاچاق سوخت هم اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از 
چرخه  به  دوباره  سوخت  کارت های  باید  سوخت  قاچاق 
برگردد و هر فرد سهمیه مشخصی در ماه داشته باشد. به گفته 
این نماینده مجلس، با برگشتن کارت سوخت، بنزین باید دو 

نرخ داشته باشد که منطقی است نرخ بنزین سهمیه بندی همان 
هزار تومان باقی بماند و نرخ بنزین آزاد نیز 1500 تومان باشد. 
صفری با اشاره به اینکه برخی سهمیه 60 لیتر در ماه را برای 
کارت های سوخت پیشنهاد می دهند، تاکید کرد: این میزان 
بسیار کم است و سهمیه ای که برای هر کارت سوخت در 
نظر گرفته می شود باید 90 لیتر باشد. وی خاطرنشان کرد: با 
این روش هم گرانی بنزین به مردم فشار وارد نمی کند و هم 

جلوی قاچاق سوخت گرفته خواهد شد.

یک عضو کمیسیون انرژی:

شرایط برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست
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کوتاه شدن دست سفته بازان از مسکن

معاون وزیر راه: متقاضیان   خرید مسکن  به دلیل عدم سودهی 
باال برای سفته بازان می توانند اقدام به خرید کنند.

درباره  مظاهریان  حامد  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازار مسکن اظهار داشت: افزایش و یا کاهش قیمت دالر دلیل 
یا  کنند  خریداری  مسکن  بگویم  مردم  به  اینکه  برای  مناسبی 
نکنند نیست.وی با اشاره به اینکه بازار مسکن متاثر از اقتصاد 
کالن است افزود: بخش مسکن از قوانین اصلی اقتصاد تبعیت 
می کند و متکی به قدرت خانوار است،   بنابراین به دلیل باال -

بودن قیمت مسکن؛  کمتر مورد معامله قرار می گیرد.مظاهریان  
اضافه کرد: در 6 ماه نخست امسال   در مقایسه با مدت مشابه 
اینکه  تعداد  اتفاق متفاوت رخ داده است اول  سال گذشته،  2 
پروانه  تعداد  مقابل  داشته  اما   در  کاهش  درصد   10 معامالت 
افزایش پیدا کرده است.وی گفت:  های ساختمانی 23 درصد 
بازارمسکن  در وضعیت عدم قطعیت است  تا زمانیکه بازارهای 
موازی مانند دالر و سکه به ثبات نرسند تغییر سرمایه گذاری 

بین این بازارها صورت می گیرد.
و  است  گزار  تاثیر  هم  بانکی  سود  نرخ  افزود:  مظاهریان 
گیرند. می  تصمیمی  چه  بانکی  های  سیستم  بود  منتظر  باید 

متقاضیان  دارد  تقاضا  گونه   2 مسکن  بازار  کرد:  تصریح  وی 
واقعی و سفته بازان، که اکنون بازار برای سفته بازان سودی 
پیدا  کاهش  شدت  به  االن  بازارن  سفته  تقاضای  چون  ندارد 
کرده است.معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی 
بازار مسکن  از  بازان  نشان می دهد سفته  ها  گفت: شاخص 
بازار  که  گذشته  سال   5 به  گردد  برمی  و  شوند  می  خارج 
یا  خرید  قصد  که  افرادی  برای  البته  افزود:  بود.وی  مصرفی 
اینکه  رعایت  با  و  است  مناسبی  زمان  دارند  خانه  تعویض 
زمان خرید و فروش نزدیک به هم باشد  متضرر نمی شوند.

مظاهریان  بیان کرد: در حال حاضر کسی که اجاره نشین است 
با  کنند.وی  آن  خرید  به  شروع  ماه  یک  مقطع  در  تواند  می 
اشاره به اینکه  حداکثر افزایش قیمت مسکن در  ماهای گذشته 
اندازه کافی خانه های خالی وجود  افزود:   به  بود   70 درصد 
باعث  تقاضا  پروانه  اخذ  برای  دولت  های  سیاست  و  دارد 
داد :  ادامه  است. مظاهریان  شده  درصدی   23 از  بیش  افزایش 
تقاضا برای پروانه های ساختمانی تضمینی می دهد که خانه 
وزیر  شهرسازی  و  مسکن  دارد.معاون  وجود  کافی  اندازه  به 
بازار مسکن؛ دستمزد و  پایان گفت: در  راه و شهرسازی   در 
 قیمت نهاده ها افزایش پیدا کرده است،  به دلیل عمق و حجم  
بازار  تکانه های خود را دارد و اگر تحوالت عجیب  بزرگ،  
بازار  این  نگیرد  اقتصادی صورت  زمینه  و غریب دیگری در 

شیب مالیمی خواهد داشت.

سقف وام مسکن ایثارگران ۱۰۰ میلیون تومان 
تعیین شد

از سوی  ایثارگران  مسکن  یا ساخت  تسهیالت خرید   سقف 
 1 باالی  شهرهای  برای   97 سال  در  اجرا  برای  دولت  هیئت 

میلیون نفر 100 میلیون تومان تعیین شد.
هفته  در جلسه  وزیران  هیئت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایثارگران در  گذشته سقف تسهیالت ساخت یا خرید مسکن 
جامع  قانون  اجرایی  نامه  آیین   3 ماده  )اصالحیه   1397 سال 
خدمات ایثارگران( شامل آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را 
تعیین کرد.بر اساس این مصوبه در سال جاری سقف تسهیالت 
مسکن ایثارگران به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با بیش 
از 1 میلیون نفر، 100 میلیون تومان، مراکز استان ها 77 میلیون 
میلیون   38 روستاها  و  تومان  میلیون   66 شهرها  سایر  تومان، 

تومان تعیین شده است.
خرید  یا  ساخت  تسهیالت  مصوبه  این  اساس  بر  همچنین 
تسهیالت  سقف  معادل  جدید،  شهرهای  در  ایثارگران  مسکن 
مرکز همان استان )77 یا 100 میلیون تومان( محاسبه می شود.

این مصوبه هیئت دولت، نرخ سود تسهیالت مسکن ایثارگران 
را 4 درصد و مدت زمان بازپرداخت آن را 20 ساله و بدون 
رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین کرده است.

گفتنی است مصوبه مذکور برای اجرا از سوی معاون اول رئیس 
جمهور به رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد 

شهید و امور ایثارگران ابالغ شده است.

 ثبت برند خاویار ایران در سازمان جهانی
 مالکیت فکری

 مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از ثبت 
 )WIPO( برند خاویار ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباس رجایی با اشاره به تالش 
های انجام شده برای ثبت داخلی و جهانی برند خاویار ایران، 
صنعت،  وزارت  همکاری  با  ایران  خاویار  برند  داشت:  اظهار 
 )WIPO( معدن و تجارت در سازمان جهانی مالکیت فکری
نشان  و  برند  تاکنون  که  این  بیان  با  است.وی  رسیده  ثبت  به 
شده   است،  ثبت  کشور  داخل  در  ایران  خاویار  تجاری  های 
گفت: ثبت جغرافیایی خاویار ایران در داخل کشور نیز انجام 

شده است.

خبر

داخلي سازي ECU  خودرو در کشور با 
حمایت سایپا 

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از ثبت سفارش 
و واردات هشت هزار دستگاه کامیون جدید به ناوگان 

تجاری سنگین کشور تا پایان مهر ماه جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محسن قاسم جهرودی« 
دیروز در آیین افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت در پاسخ به ایرنا افزود: دولت در خصوص 
نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور بسیار حساس 
بوده و در جلسات متعدد به آن پرداخته است.وی خاطر 
نشان کرد: اکنون کار عملیاتی شده و با استراتژی و خط 
مشی دولت نوسازی ناوگان با جدیت در حال اجرایی 
شدن است.جهرودی ابراز امیدواری کرد که تا پایان 
مهرماه بتوان هشت هزار دستگاه کامیون جدید را ثبت 
سفارش و پس از اجرایی شدن اقدامات برای ورود 
به ناوگان آماده کرد.وی بیان داشت: اکنون قطب های 
جدید خودروسازی در جهان شکل رفته که با صرف 
هزینه های پایین تر و کیفیت باالتر به تولید محصول 
می پردازند؛ این قطب ها اکنون شناسایی شده و گروه 
سایپا نیز با برخی از آنها وارد کار شده است.جهرودی 
درباره همکاری با شرکت خودروسازی ولوو گفت: 
این شرکت از ایران خارج شده و اکنون خط مشی 
آنها کار کردن با ایران نیست، به همین دلیل بالفاصله با 
خودروساز دیگری وارد مذاکره شده ایم.وی تاکید کرد: 
هشت هزار دستگاه کامیون یاد شده مربوط به شرکت 
چینی »دانگ فنگ« بوده و منتظر دستور نهایی سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و همچنین 
حل و فصل مسائل بانکی آنها برای ورود به ناوگان 
تجاری کشور هستیم.مدیرعامل سایپا ادامه داد: امروز 
 )ECU( ای.سی.یو  کشورمان  صنعتگران  تالش  با 
که یکی از پیشرفته ترین قطعات خودرویی است، در 
شرکت صبا تولید شده و در این زمینه به خودکفایی 
رسیده ایم.وی تاکید کرد: هرچند تحریم ها می تواند ما 
را به عقب رانده و زمان را برای پیشرفت از کشور 

بگیرد، اما نمی تواند ملت ما را متوقف کند.

 استقبال دارندگان ارز از 
سپرده گذاری ارزی

 نوسانات نرخ برخی از دارندگان ارز را برای فروش 
یا نگهداری ارزهای خود مردد کرده و به همین دلیل، 
اکنون سپرده گذاری ارزی در بانکها با شرایط جدیدی 
که اعالم شده، نظر بسیاری را به خود جلب کرده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نوسانات نرخ ارز طی 
هفته های گذشته و میل به کاهش نرخ از سمت بازار 
برای انواع ارز، برخی دارندگان ارز را که سرمایه های 
خود را به دلیل نااطمینانی از آینده بازار و جوی که 
دالالن ارزی به راه انداخته بودند، به دالر و یورو تبدیل 
کرده اند، مردد کرده و با توجه به زمزمه هایی که به 
خصوص طی دو سه هفته اخیر از سوی فعاالن بازار 
ارز مبنی بر کاهش بیشتر نرخ به میان آمده است و در 
مقابل مقاومت دالالن برای نگه داشتن نرخ در سطح باال 
را در پی داشته است، سپرده گذاری های ارزی از سوی 
دارندگان ارز را جذاب کرده است.بانک مرکزی اعالم 
کرده که نرخ سود سپرده گذاری سالیانه برای اسعار 
یورو، درهم امارات و دالر به ترتیب 3، 2 و 4 درصد 
است و کارمزد عاملیت بانک هم 0.3 درصد خواهد 
بود که قرار بر این است که نسبت به حجم سپرده 
دریافتی در پایان دوره سپرده گذاری ارزی یک ساله 
پرداخت شود.در این میان البته اگر متقاضی خواستار 
ابطال و یا دریافت سود باشد، به منظور تسریع و تسهیل 
در ارائه خدمات به سپرده گذاران، آن بانک نسبت به 
پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام خواهد 
کرد؛ اما به هر روی، بازپرداخت اصل و پرداخت سود 
سپرده گذاری به صورت اسکناس نزد این بانک، به 
همان نوع ارز تودیعی و به صورت اسکناس خواهد 
بود که البته پرداخت سود به سپرده گذار به صورت 
ماهانه خواهد بود.بر اساس این بخشنامه ،اگر فردی 
درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی قبل از سررسید 
برای  عمل  مورد  سالیانه  سود  نرخ  باشد،  داشته  را 
سپرده یورویی، درهمی و دالری به ترتیب 1، 0.5 و 
1.5 درصد خواهد بود؛ اما به سپرده های ارزی کمتر 
از یک ماه سودی تعلق نمی گیرد.آنگونه که متصدیان 
ارزی شعب در می گویند، طی هفته های گذشته استقبال 
مردم از سپرده گذاری های ارزی باال بوده و البته دولت 
و بانک مرکزی نیز تالش کرده اند که تضامین الزم را 
به سپرده گذاران برای ارزهای پرداختی به بانکها ارائه 
بدهند تا جای نگرانی از بابت سپرده ها وجود نداشته 

باشد. 

خبر

و  نیرومحرکه  همگن  صنایع  انجمن  دبیر 
قطعه سازان گفت: تامین قطعات مورد نیاز 
فروش  پیش  خودروی  هزار   100 از  بیش 
شده از سوی خودروسازان نیازمند 6 هزار 

میلیارد تومان نقدینگی است.
دو  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خودروساز اصلی کشور با هدف تامین نیاز 
مرحله  چند  در  اخیر  های  ماه  در  داخلی، 
خود  خودروهای  فروش  پیش  به  اقدام 
کردند که بازه زمانی تحویل آنها یک سال 
خودروهای  مجموع  انجامد؛  می  طول  به 
هزار  یکصد  حدود  به  شده  فروش  پیش 
دستگاه می رسد. »آرش محبی نژاد« افزود: 
قطعه سازان در صورت تامین شدن به موقع 
قطعات مورد نیاز و ترخیص آنها از گمرک 
و همچنین فراهم شدن نقدینگی مورد نیاز، 
قادر به پاسخگویی به نیاز خودروسازان در 
برنامه پیش فروش ها خواهند بود.وی بیان 
داشت: در مجموع بیش از 18 هزار میلیارد 

های  فعالیت  انجام  برای  نقدینگی  تومان 
به  که  است  نیاز  مورد  سازان  قطعه  جاری 
از  تعهدات  به  موقع  به  نکردن  عمل  دلیل 
این  تاکنون یک سوم  سوی خودروسازان، 
به  صنفی  مقام  است.این  شده  معوق  رقم 
کرد  اشاره  خودرو  قطعات  قیمت  افزایش 

شده،  انجام  های  محاسبه  طبق  گفت:  و 
متوسط در  بطور  قیمت قطعات خودرویی 
همسنجی با پارسال باید دستکم 80 درصد 
افزایش داشته باشد تا بتوان این صنعت را 
سرپا نگه داشت.وی خاطرنشان کرد: البته با 
بخشی از این افزایش قیمت در نیمه نخست 

سال و طی مذاکره های انجام شده، موافقت 
که  آن شد  نژاد خواستار  است.محبی  شده 
اولیه  مواد  دادن  قرار  اختیار  در  با  دولت 
سازان  قطعه  به  قیمت  ارزان  ارز  یا  ارزان 
در  را  کمتری  قیمتی  رشد  تا  کند  موافقت 
تولید قطعات و به تبع آن در تولید خودرو 
چگونگی  از  ادامه  در  باشیم.وی  شاهد 
و  کرد  گالیه  گمرک  از  قطعات  ترخیص 
و  ها  بانک  طرف  از  موضوع  این  افزود: 
گمرک به صورت سلیقه ای انجام می شود؛ 
به طوری که برخی قادر به ترخیص قطعات 
شده اند، اما برخی دیگر موفق نشدند.دبیر 
قطعه  و  نیرومحرکه  همگن  صنایع  انجمن 
سازان یادآور شد: مواد اولیه مورد استفاده 
دارد و  قطعه سازان مصرف دوگانه  برخی 
سایر  در  توان  می  سازی  قطعه  بر  عالوه 
صنایع آنها را بکار برد، با این حال بسیاری 
قطعه سازان مشمول پرداخت نکردن ما به 

التفاوت ارزی نشدند.

۱00 هزار خودروی پیش فروش شده نیازمند ۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی 

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 960160 این شعبهدمحمد خمیسه فرزند علیرضا به اتهام 
فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است.با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگرددتا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگرددبدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .
دادیارشعبهدومدادسرایعمومیوانقالبشهرستانجویبار-محمدباقرفقیه

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 940295/2 اجرای مدنی شعبه دوم ، محکوم علیه شرکت جوجه کشی نیلکو، 
محکوم به پرداخت مبلغ ریال در حق خانم فاطمه باغبانی محکوم گردیده است .لذا این اجرا بنا 
به درخواست کیل محکوم له، اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده 
با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 
بفروش میرساند.مال مورد مزایده ، دو دستگاه اسپلیت 12 هزارو 24 هزار بمبلغ 27.000.000 ریال

1- قیمت کارشناسی شده 27.000.000) بیست و هفت میلیون ریال( 
2- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت راپیشنهاد نمایند برنده مزایده 

محسوب خواهد شد.
3- موعد و زمان فروش، روز 9/8/97 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 

جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد.
دفتراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانجویبار-معصومی آگهی ابالغ

 دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 
خواهان آقای وحید زارعی  دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
خوانده خانم وفا روانخواه تحت کالسه 97/ح 354/2  تقدیم شعبه دوم 
سعیدی،  اهلل  آیت  نشانی  به  چهاردانگه  اختالف  حل  شورای  حقوقی 
روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده 
است که وقت رسیدگی به تاریخ 97/08/26 ساعت 15:30 تعیین گردیده 
است. لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق 
نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر 2 حقوقی 
کامل خود نسخه  بنشانی  اعالم  اختالف چهاردانگه، ضمن  شورای حل 
ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در جلسه 

رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف 1600
مدیردفترشعبه2حقوقیشورایحلاختالفچهاردانگه

مفقودی
 برگ سبز هاچ بک سایپا تیبا مدل 95 با شماره پالک 953ج56ایران 82با شماره موتور m15/8315025و 
شماره شاسی NAS821100G1054858بنام رامین گل پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز حودرو سواری ام وی ام تیپ 315H به شماره پالک ایران 72-593ق44 و شماره 
 NATFBAMD9E1015290 شاسی  شماره  و   MVM477FJAE018213 موتور 

بهشهرمفقود و فاقد اعتبار است. مفقودی
سبز( مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
 1/8 آی  ایکس  ال  جی  تیپ:405  :پژو   سیستم  خودروسواری  
شاسی:  شماره  12485097106و  موتور:  شماره  به   مدل:1385 
24223340به نام سیدماردین حسینی مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودرو سواری  سیستم: هیوندای 
خارجی   تیپ ix55 وراکروزمدل2012  به  شماره موتور G6DABA641287و شماره شاسی 
KMHNU81C7CU164257به نام جمال بازانی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

کرمانشاه

مفقودی
 کارت ماشین سواری پراید جی تی ایکس ای مدل 86 با شماره پالک 816ص32 ایران 82 با شماره موتور 2180871و 

شماره شاسی S1412286632845بنام سپیده نبی پور چوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان: سید فاطمه مصطفوی

خوانده/خواندگان: 1- محمد مصطفی جهانسوز آدرس: مجهول المکان  
خواسته: الزام به تنظیم سند

خوانده/ طرفیت  به  مصطفوی  فاطمه  سیده  خانم  دادخواست  پیرامون 
خواندگان فوق به خواسته الزام به تنظیم سند با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده ردیف محمد مصطفوی جهانسوزبه تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه های کثیراالنتشار چاپ میگردد 
تا خواننده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز شنبه مورخ 97/8/26 
راس ساعت 10صبح در شعبه چهارم 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.
مالف:97/20/6851مدیردفترشعبهچهارمشورایحلاختالفبهشهر

اجرائیه
مشخصات محکوم له : گل جمین نوخاصی-نام پدر:غالم-نشانی محل اقامت:جوانرود خیابان معلم کوی هالنیه 3

مشخصات محکوم علیه :محمد عزیزی نسب-نام پدر:قربانعلی -  مجهول المکان
محکوم به/بموجب دادنامه شماره329 مورخ 97/5/17  شورای حل اختالف جوانرود شعبه سوم محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 2/800/000 تومان  و مبلغ 80/000 تومان بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ 97/2/1 )تقدیم دادخواست( لغایت اجرای حکم و مبلغ هفتاد هزارتومان به دولت محکوم می باشد عنوان 

شعبهسومشورایحلاختالفشهرستانجوانرودنیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد%

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس مدل 86 با شماره پالک 781 ج 78 با شماره موتور 2092007 و شماره 

شاسی s1412286175717 بنام علی رضا حمیدی فیروزجایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
حل  برای  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات 
همراهی  گفت:  اقتصاد،  کلیدی  مشکل   5
های  سیاست  پیشبرد  در  دولت  اعضای 
دیگر،  قوه  دو  پشتیبانی  و  مرکزی  بانک 

شرط اساسی عبور از مشکالت است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عبدالناصر 
اجتماعی  های  شبکه  از  یکی  در  همتی 
موضوع  با  سه گانه  قوای  سران  جلسه  به 
مسائل اقتصادی که در حضور رهبر معظم 

اشاره کرد و  برگزار شد،  انقالب اسالمی 
نوشت: رهبر معظم انقالب بر اتخاذ تدابیر 
برای  عملیاتی  و  جدی  های  تصمیم  و 
حل 5 مشکل کلیدی اقتصاد تاکید کردند.
یعنی  آن  مورد   3 مورد،   5 از  افزود:  وی 
تورم  و  نقدینگی  بانکی،  نظام  مشکالت 
بانک مرکزی  در حیطه مسئولیت مستقیم 
آن  به  هم  را  ارز  موضوع  اگر  که  است 
بانک  مسئولیت  بودن  خطیر  کنیم  اضافه 
های  برنامه  و  ها  اقدام  اهمیت  و  مرکزی 

را آشکار  فرامین رهبری  اجرای  برای  آن 
می سازد.

همتی تاکید کرد: همراهی اعضای محترم 
بانک  های  سیاست  پیشبرد  در  دولت 
دیگر،  محترم  قوه  دو  پشتیبانی  و  مرکزی 
مشکالت  بر  آمدن  فائق  اساسی  شرط 
است.رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای 
کنترل و هدایت نقدینگی، کند کردن روند 
آن،  تدریجی  کاهش  متعاقبا  و  تورم  رشد 
اولویت بندی مشکالت در هم تنیده نظام 

بانکی و اخذ مجوزهای الزم برای اصالح 
به  بانکی  شبکه  تبدیل  و  آن  تدریجی 
موتور محرکه اشتغال و تولید و خصوصا 
ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ 
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  تعادلی  ارز 
با  که  داریم  مشخصی  های  برنامه  کشور 
و  بانکی  اقتصادی،  صاحبنظران  مشورت 
کارشناسان  و  مدیران  همراهی  و  ارزی 
عملیاتی  بانکی  سیستم  و  مرکزی  بانک 

کرده و اجرا خواهیم کرد.

برنامه  بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی و تورم     

همتی: شرط عبور از مشکالت
 پشتیبانی همه قوا از بانک مرکزی است 

معاون رئیس جمهور بابیان اینکه کسی موضوع تاثیر مسائل ارزی 
در شرکتهای دانش بنیان را نفی نمی کند، گفت: شرکت های دانش 
بنیان کمتر از سایر بخش های صنعت از نوسانات نرخ ارزی 

تاثیرپذیری خواهند داشت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سورنا ستاری دیروز در مراسم 
افتتاحیه یازدهمین جشنواره نانو با بیان اینکه ما در تولید علم نانو 
و از نظر تعداد مقاالت رتبه چهارم را دریافت کرده ایم، گفت: این 
رتبه طی 4 سال گذشته نهم یا دهم بوده است.وی افزود: صادرات 
در حوزه فناوری نانو طی سال گذشته برابر با 62 میلیون دالر بوده 
است.معاون علم و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حجم بازار 
محصوالت نانو گفت: میزان 1373 میلیارد تومان از محصوالت نانو 
طی سال گذشته به فروش رسیده است.ستاری با تاکید بر اینکه 
قطعاً مسائل ارزی تاثیرات خوبی روی شرکت های دانش بنیان 
نمی گذارد، گفت: کسی نمی تواند این موضوع را نفی کند ولی 
شرکت های دانش بنیان کمترین چالش را میان سایر بخش های 
مختلف در این زمینه دارند و کمترین تاثیرپذیری را در تغییرات 
نرخ ارزی خواهند داشت.وی با اشاره به شروع تحریم های آمریکا 
در آبان ماه گفت: تحریم ها خیلی وقت است که شروع شده و فکر 
نمی کنم اتفاق خاصی در آبان ماه رخ دهد. چون مدتها است که 
تحریم ها اعمال شده است.وی در خصوص نوسانات نرخ ارزی و 
تاثیر آن بر شرکت های دانش بنیان افزود: قطعا تثبیت سیاستگذاری 
ها از سوی دولت می تواند مسائل و مشکالت شرکت های دانش 
بنیان را برطرف سازد.رئیس ستاد توسعه فناوری نانو در خصوص 
ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه صادرات گفت: ما همواره 
را  بنیان  دانش  بازارهای صادراتی شرکت های  درصدد هستیم 

توسعه دهیم و برای این موضوع برنامه ریزی های مفصلی داریم؛ 
این موضوع چندین سال است که توسط معاونت پیگیری می شود.
وی در خصوص یکی از برنامه های معاونت علمی برای صادرات 
محصوالت شرکت های دانش بنیان گفت: در همین راستا بودجه 
کریدور صادرات معاونت علمی را چندین برابر کرده ایم تا در 
زمینه بازاریابی، اخذ استانداردها، کارآزمایی های بالینی و ... شرکت 
های دانش بنیان ورود پیدا کنند تا شرکت ها بتوانند به صورت 
اینکه  بیان  با  جدی و قوی صادرات خود را آغاز کنند.ستاری 
امسال نیز به صورت جدی روی موضوع صادرات شرکت های 
دانش بنیان سرمایه گذاری خواهیم کرد، گفت: بزرگترین مسائل 
شرکت های دانش بنیان مربوط به یافتن شرکای خارجی و مسائل 
بانکی است؛ تمام کار ما این است که بتوانیم شرکای مناسبی برای 
شرکت ها پیدا کنیم و آنها را به سمت صادرات سوق دهیم.وی 
در خصوص خطوط اعتباری برای شرکت های دانش بنیان گفت: 
ما خطوط اعتباری متنوعی از بانک ها دریافت کردیم که صندوق 
توسعه ملی خطوط خوبی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
اختصاص داده است.به گفته ستاری، ما برای صادرات شرکت های 
دانش بنیان با چند بانک خاص فعالیت می کنیم تا شرکت های 
دانش بنیان دغدغه مسائل بانکی را نداشته باشند.ستاری با تاکید بر 
اینکه درصدد هستیم میزان صادرات و فروش محصوالت دانش 
بنیان در حوزه نانو را افزایش دهیم، افزود: البته این 1373 میلیارد 
تومان باالتر از عدد هدف گذاری شده برای فروش محصوالت 
نانو در ستاد نانو بوده است.به گفته وی، نانو یک علم جدید و 
به روزی است که ما از 15 سال قبل به این حوزه ورود کردیم 
و اکنون یکی از کشورهای تولیدکننده در این حوزه به شمار می 

رویم.وی افزود: اتفاق مهمی که امسال و سال های آینده در پیش 
رو داریم موضوع تجاری سازی محصوالت نانو است.ستاری با 
بیان اینکه درصدد هستیم تعداد پتنت های بین المللی را در حوزه 
نانو افزایش دهیم و جزو اهداف ما به شمار می رود، گفت: این امر 
کمک می کند که سرمایه گذاری توسعه یابد همانطور که توسعه 
سرمایه گذاری به عنوان یک سیاست از چهار سال گذشته در ستاد 
نانو مد نظر قرار گرفته است.وی با تاکید بر اینکه در بحث فروش 
صنعتی در حوزه نانو اتفاق خوبی افتاده، گفت: میزان فروش و 
صادرات محصوالت نانو گواه این است که فناوری نانو به صنعت 
رسوخ پیدا کرده و به مرحله فروش نیز رسیده است.رئیس ستاد 
توسعه فناوری نانو تاکید کرد: قطعا امسال میزان فروش و صادرات 
محصوالت نانو افزایش می یابد و نانو جایگاه خود را در صنعت 
پیدا می کند.معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر 
اینکه بحث تجاری سازی باید با حمایت بخش خصوصی اتفاق 
بیفتد، گفت: هر چقدر بتوانیم سرمایه گذار بخش خصوصی را 
جذب کنیم بیشتر موفق خواهیم بود.رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: 
خوشبختانه اکوسیستم خوبی در حال ایجاد در زمینه ورود سرمایه 
گذاران بخش خصوصی به حوزه های فناوری است و مشاهده 
می کنیم هر روز شرکت های بیشتری در حال فعالیت و ورود 
به صنعت هستند.وی تاکید کرد: اکوسیستمی که در شرکت های 
دانش بنیان ایجاد شده متکی به دولت نیست و حداقل بخشی از 
آن طی چهار سال گذشته نمود پیدا کرده است.ستاری با بیان اینکه 
در حال حاضر بیش از 3400 شرکت دانش بنیان در حال فعالیت 
هستند، گفت: اکوسیستم فعالیت شرکت های دانش بنیان نباید به 

دولت وابسته باشد.

ستاری:

شرکتهای دانش بنیان کمترین تأثیرپذیری را از نوسانات ارزی دارند



برای آزادی ضروری نیست زمین و آسمان را 
بخرید، تنها خودتان را نفروشید.

نلسون ماندال

سخن حکیمانه

دل سرا پرده ی محبت اوست 
 دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون 
 گردنم زیر بار منّت اوست

امروز با حافظ

آغاز چاپ آثار نمایشی نشر نو با 
چرم شیر و مهندس پور

ادبیات  آثار  چاپ  نو  نشر 
با  را  خود  نمایشی 
مجموعه ای از بازخوانی های 
فرهاد  و  چرم شیر  محمد 

مهندس پور آغاز کرد.
به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان  ، نشر نو که از 
مدتی پیش قصد چاپ آثار ادبیات نمایشی کشور 
را داشت، به تازگی این تصمیم را عملی کرده و 4 
شامل  که  را  خیال«  »گستره  مجموعه  ابتدایی  جلد 
بازخوانی های آثار ادبیات جهان هستند و توسط محمد 
چرم شیر و فرهاد مهندس پور انجام شده اند، با عنوان 

»گستره خیال« منتشر و راهی بازار نشر کرده است.
مجموعه گستره خیال، کتاب های مربوط به تئاتر و 
سینما را در بر خواهد گرفت. این کتاب ها با وجود 
گوناگونی شان ویژگی های مشابه و همگون داشته و 
دربرگیرنده نیاز و ضرورت جامعه هنری و دانشگاهی 
اهالی هنر هستند. دبیر این مجموعه رضا کوچک زاده 

است.
اولین کتاب این مجموعه »دیر راهبان« است که در 
سال 79 نوشته و سال 80 هم روی صحنه رفت. این 
نمایشنامه، بازخوانی رمان »دیر راهبان«  نوشته فرایرا 
بهره گیری  می گوید  کوچک زاده  است.  کاسترو  دو 
از جهان رمان و شخصیت هایش، همچنین واکنش 

کانونی بازخوانان به ادبیات کنونی است. 
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اوقات شرعی

»بمب یک عاشقانه« در جشنواره فیلم ترکیه

بین المللی  جنشنواره  دوره  ششمین 
تاریخ 26  در  ترکیه  »بوغازیچی«  فیلم 
اکتبر آغاز خواهد شد و با نمایش 88 
اثر از 41 کشور در بخش های مختلف، 
میهمانان ویژه، در سوم نوامبر به پایان 

خواهد رسید.
اوگون شنالی ار رییس جشنواره گفت: 

امسال شاهد حضور 90 کارگردان با 88 فیلم از سراسر جهان خواهیم بود. 
فیلم هایی که در جشنواره های مختلف اکران شده اند، برای نخستین بار در این 

فستیوال ترکیه ارائه می شوند.
در این جشنواره برخی از فیلم های سینمایی برای نخستین بار اکران خواهد 
شد. 10 فیلم بلند بین المللی از ایران، آرژانتین، چین، فلسطین، آفریقای جنوبی، 

ایسلند، قزاقستان، کوزوو و اسلوونی در این جشنواره رقابت خواهند کرد.
پرویز شهبازی کارگردان ایرانی که سال گذشته با فلیم »ماالریا« توانست جایزه 
اول این بخش را دریافت کند، به عنوان رییس هیات داوران این جشنواره 
خواهد بود.بابک جاللی با فیلم »سرزمین« و پیمان معادی نیز با فلیم »بمب؛ یک 

عاشقانه« در کنار سایر شرکت کنندگان رقیب هم خواهند بود.
همچنین در بخش »فیلم های بین المللی مستند کوتاه« نیز 8 اثر از ایران، هلند، 
انگلستان، لبنان، مجارستان، بلژیک چین، دانمارک مورد ارزیابی هیات داوری 
قرار خواهند گرفت.وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه 

»تی .آرتی«، ترکسل و تی.وی پالس از حامیان این جشنواره هستند.

 نبض صلح جهانی در سایه هنر مقاومت 
تقویت خواهد شد

هنر مقاومت، حقیقت کتمان شده اندیشه 
با  و  رسانده  جهانیان  به گوش  را  انقالبي 
استقرار صلح در جهان،  ریشه هاي تروریسم 

را خشک خواهد کرد.
عمومي  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
پانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم مقاومت، 
انقالب واژه شگرفي است که طي چندین 

دهه اخیر جهان را با تحوالتي فراتر از مرزهاي جغرافیایي روبرو کرده و اندیشه را دست 
مایه تحوالت امروز مي کند. دیدگاه پرورش یافته انقالب اسالمي نیز از این قضیه مستثني 
نبوده و با قدمتی چهل ساله، جهان را با جوانب اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي 

نویني روبرو کرده است.
هنر، نماد هویت و اصالت هاي بنیادین فرهنگ، در حالي دستخوش انقالب پرورش یافته 
امروز کشورمان قرار گرفته است که عرصه هاي بین المللي را به دغدغه هایي از این جنس 
گرفتار کرده و تا تغییر نگرش غرب نسبت به جامعه اسالمي پیش رفته است.بنجامین 
مارتیني، مستندساز و عکاس فرانسوي معتقد است تعبیر بسیاري از مردم دنیا از مفهوم 
مقاومت در انقالب اسالمي ایران، با نوعي خشونت همراه است اما این دیدگاه در من،  
بعد از سفر به ایران و با حضور در بین فیلمسازان خوش فکر و حس فضاي جشنواره 

بین المللي فیلم مقاومت سال هاي گذشته تغییر کرد.
وي افزود: تبادل عقاید مردم ایران، مفهوم صلح و آرامش را به مردم دیگر کشورها منتقل 
مي کند. در این میان مثبت اندیشي نسبت به جنگ و عواقب آن، حس مبهم انقالب را به 

یک انرژي مثبت تبدیل کرده است.
این مستندساز که در دوره هاي گذشته با فیلم »به ایران نروید« موفق به حضور در 
جشنواره بین المللي فیلم مقاومت شده است، استقبال مردم عادي از این رویداد مهم را 
رویکردي انقالبي دانست و گفت: برگزاري اینگونه جشنواره هاي فیلم منجر به  شفاف 
سازي در ریشه هاي تبعیض، استثمار و استعمار حاکم بر جهان مي شود که با ایجاد 
بسترهاي مناسب براي حضور عموم مردم و اهالي هنر، فضاي هم اندیشي و مباحثه 
بین المللي فراهم شده و به صلح جهاني کمک بسیاري خواهد کرد. وي اظهار داشت: 
هنر جوالنگاه متمرکزي براي القاي مفاهیم انساني و اشتراک آن در دنیاست و چه بسا از 
طریق فیلم و عکس پیام رساني با قدرت و سرعت بیشتري انجام و به دنیا مخابره مي شود 
و صلح جهاني را محقق مي سازد. در شرایطي که محتواي فیلم هاي هالیوودي جامعیت 
گسترده اي از مخاطبان دنیا را به خود اختصاص داده است، ضرورت تولیدات آثاري با 
موضوعیت مقاومت و آگاه سازي موقعیت منطقه اي کشورها را بیش از گذشته نشان 
مي دهد. این در حالي است که تامر العربید، رئیس موسسه عالي نمایشي سوریه سینما و 
جشنواره هاي وابسته به آن را عرصه انتقال پیام هاي ارزشي و درک درست آن معرفي کرد 
و گفت: جبهه مقاومت در برخي کشورها براساس اهداف و اندیشه خصمانه دشمنان به 
جهان القا مي شود در حالیکه جشنواره فیلم مقاومت در رویارویي با تولیدات بین المللي 
مي تواند تصورات اشتباه رواج یافته را اصالح و با حفظ هویت و تمامیت ارزش هاي 
انقالب اسالمي، از تحریفات و اتهامات وارد شده به این اندیشه در فیلم ها جلوگیري کند.

خبر

اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نمایشگاه بین المللی قران را اعتبار 
تعمیق  بر  و  دانست  کشور  معنوی 

ارتباط آن با رسانه تاکید کرد.
وزیر ارشاد: نمایشگاه بین المللی قران 

اعتبار معنوی کشور است
و  چهل  در  صالحی  عباس  سید 
توسعه  هشتمین نشست کمیسیون 
فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن 
و عترت، گفت: باید کاری کنیم که 
قرآنی  و  معنوی  بزرگ  رویداد  این 
در  و  شکل  بهترین  به  ساله  همه 
شان جمهوری اسالمی ایران برگزار 
شود. صالحی با اشاره به نظرات و 
پیشنهادات ارائه شده در این نشست 
بیان داشت: امیدوارم بتوانیم به گونه 
ای اقدام کنیم که فضای ارتباطی در 
نمایشگاه به حد مطلوب تقویت شده 

و سطح آن ارتقا یابد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصریح کرد: باید کاری کنیم که در 

پایان فعالیت های قرآنی از جمله این 
نمایشگاه، هیچگاه شرمنده این کتاب 
ائمه عصمت و طهارت  آسمانی و 
به  توصیه  با  نشویم.  صالحی  )ع( 
دست اندرکاران نمایشگاه بین المللی 
قرآن برای بهره گیری از تجربه های 
و  نظرات  بندی  جمع  و  گذشته 

پیشنهادات ارائه شده، اظهار داشت: 
نباید بعد از پایان نمایشگاه که از مهم 
است  کشور  قرآنی  اتفاقات  ترین 
رها  کارها  و  شده  راحت  خیالمان 
شود.  وی بر ضرورت شروع فعالیت 
دائمی  دبیرخانه  سریعتر  چه  هر 
نمایشگاه بین المللی قرآن به منظور 

پیشبرد جدی امور مربوطه تاکید کرد.  
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از آغاز 
به کار شورای سیاستگذاری نمایشگاه 
قرآن از هفته جاری خبر داد و افزود: 
و  تقویت  و  اصالح  رویکرد  باید 
همواره  را  بعدی  نمایشگاه  ارتقای 

مدنظر قرار دهیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید 
بر اینکه نمایشگاه بین المللی قرآن 
فقط متعلق به معاونت قرآن و عترت 
وزارت ارشاد نیست، اظهار داشت: 
این رویداد، نمایشگاه بین المللی قرآن 
جمهوری اسالمی است و با این نگاه 
باید با آن ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم 
هر سال در تراز متفاوتی از سال های 
قبل به آن بپردازیم.صالحی خواستار 
توجه شورای سیاستگذاری نمایشگاه 
این  ارتباط  قرآن به عمیق تر شدن 
رویداد معنوی و رسانه ها شد.  چهل 
و هشتمین نشست کمیسیون توسعه 
فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآن به 
ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و با حضور معاونان وی و نمایندگان 
دستگاه های مربوطه از جمله سازمان 
اوقاف و امور خیریه، سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی، حوزه علمیه و 
سازمان دارالقرآن در سالن کنفرانس 

وزارت ارشاد برگزار شد.

کاریکاتور

فاطمه معتمدآریا در فیلم »مجبوریم« تازه ترین فیلم رضا 
درمیشیان ایفای نقش خواهد کرد.

در حالی که پیش تولید فیلم تازه رضا درمیشیان آغاز شده ، 
فاطمه معتمدآریا برای حضور در فیلم سینمایی »مجبوریم« 

قرارداد بست.
فاطمه معتمد آریا که برنده چندین جایزه بین المللی بازیگری 
در کارنامهاش است ، امسال به عنوان داور در جشنواره ونیز 

حضور داشت.
»مجبوریم« پنجمین فیلم بلند سینمایی رضا درمیشیان بعد از 
»بغض«، »عصبانی نیستم!«، »النتوری« و »یواشکی« است که 

به تهیه کنندگی رضا درمیشیان تولید میشود.

فاطمه معتمد اريا بازيگر

»مجبوريم « درميشيان شد

افزایش قیمت بنزین، خوان هفتم گرانی!

وزیر ارشاد: نمایشگاه بین المللی قران اعتبار معنوی کشور است

مقابل  موقت(  نمی شوند«)نام  آدم  »خرها  فیلم سینمایی 
دوربین رفت.

به گزارش روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی »خرها آدم 
نمی شوند«)نام موقت( به کارگردانی اکبرمنصور فالح و تهیه 
کنندگی عباس اکبری که اخیرا مراحل پیش تولید خود را 
سپری کرد، در لوکیشنهای سرسبز شمال کشور کلید خورد. 
اصغر  تیموری،  یوسف  امیرفضلی،  ارژنگ  اوتادی،  لیال 
حیدری، فاطمه شکری، هدی منصور فالح، سعید دولتی، 
چیا بابامیری، فرشته محمدی، نیما نعمتی زاده و هنرمندان 
خردسال کیان علی پناه، هامون قربانی، آرمان پیراسته، تینا 
فتوحی و آیال فیروزی بازیگران این فیلم هستند. بزودی چند 

بازیگر چهره دیگر نیز به گروه افزوده خواهند شد.
فیلم یک فانتزی اجتماعی و کودکانه است و در خالصه 
داستان آن آمده: » بعضی از آدمها در دنیای واقعی خطاهایی 
کرده و به همین دلیل تبدیل به خر و به جنگل تبعید شده اند. 
معلمی به نام ادیب برای آموزش آنان به جنگل می رود تا 
با طی کردن مراحل آموزش، به اشتباه خود پی برده، هویت 

اصلی خود را بازیافته، آدم شده و به جامعه بازگردند. 

 »خرها آدم نمی شوند« 

 فانتزی کودکانه 
علیرضا جاللی تهیه کننده فیلم سینمایی »ماهورا« به تخصیص 
استان  فیلم در  این  به  نامناسب  سانس های کم در ساعات 

خوزستان اعتراض کرد.
به گزارش مشاور رسانه ای ، علیرضا جاللی تهیه کننده »ماهورا« 
با اشاره به تخصیص سانس های کم در ساعات نامناسب به این 
فیلم در استان خوزستان اعالم کرد:»ما به خاطر نبود همکاری 
از سمت سینماداران این استان و احترام به مردم شهیدپرور 
خوزستان که این فیلم برای آن ها ساخته شده است به دلیل 
از فرسوده ترین سینمای  تنها در دوسانس  فیلم  این  اکران 

خوزستان، اکران »ماهورا« در این استان را متوقف می کنیم«.
جاللی در ادامه تاکید می کند:»این بی توجهی در مقایسه با 

استقبال در تهران و سایر شهرستانها سئوال بر انگیز است،
چرا که در ایام جشنواره هجوم هموطنان خوزستانی در سینما 
العاده شد  به برگزاری سانس های فوق  هالل اهواز منجر 
….!!!«. ساعد سهیلی، میترا حجار، بهاره کیان افشار، احمد 
یوسف  فرجاد،  مونا  صبایی،  مهدی  تفتی،  کامران  کاوری، 
مرادیان و.. در فیلم سینمایی »ماهورا« به ایفای نقش پرداخته 

اند.

اعتراض تهیه کننده »ماهورا« 

به اکران سانس  های کم

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397، پروژه ذیل  را از طریق تجدید 

مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

نوبتدوم

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 12  روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری 
ورامین مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند .)تلفن تماس :7-

36242525 داخلی -366-364(
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود .
-سایر اطالعات و جزییات در فرم شرایط مناقصه موجود می باشد .

دهقان  - شهردار ورامین تاریخ انتشار نوبت اول :1397/7/15  تاریخ انتشار نوبت دوم :1397/7/22

پروژه

ساخت پل عابر پیاده مقابل شهرک فاطمیه 

ردیف بودجه  مصوب سال ۱397

ردیف ۱2۱

اعتبار )ریال (

2/000/000/000

قیمت بر اساس 

فهرست بهای ابنیه  سال ۱397

 آگهي مزایده
مدیریت بانک کشاورزي استان اردبیل در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز 

خود را به شرح آتي از طریق مزایده عمومي به فروش برساند، متقاضیان 
مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت اسناد 
وقت  آخر  تا  آگهي  انتشار  تاریخ  از  خود  پیشنهادات  تسلیم  و  مزایده 

اداري روزشنبه مورخ 1397/08/05 به مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اردبیل به نشاني : اردبیل، خیابان امام 
خمیني، نرسیده به میدان شریعتي ساختمان بانک کشاورزي طبقه سوم دایره خدمات مراجعه نمایند.

توضیحات و شرایط:
1( جهت دریافت اسناد مزایده  واریز مبلغ 150/000 ریال به حساب بانک کشاورزي شعبه مرکزی اردبیل )حساب 

درامدهای متفرقه (و ارائه اصل فیش واریزي الزامي است. 
توسط  باید  که  باشد  مي  آگهي  در  مندرج  مزایده  پایه  مبلغ  5درصد  معادل  مزایده  در  شرکت  سپرده  2(مبلغ 
متقاضیان به حساب بانک کشاورزي شعبه مرکزي اردبیل)حساب بستانکاران موقت – متفرقه – کد1752( واریز و 

رسید آن در پاکت مربوطه تحویل گردد.) ضمانت نامه معتبر بانکي نیز مورد قبول مي باشد.( 
3(بازدید از امالک و مطالعه مدارک و اسناد و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت کنندگان 
در مزایده ضروري است وامضای اوراق مزایده وشرکت درمزایده به منزله بازدیدازامالک ومطالعه مدارک وسوابق 

مربوطه وپذیرش امالک باشرایط موجودتوسط شرکت کننده بوده وهرگونه ادعایی برخالف ان مردودمی باشد.
4(کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد.)تخلیه وخلع یدبه عهده برنده مزایده  مي باشد.( 

5(بانک در رد و قبول یک یا تمامي پیشنهادهاي خرید مختار است.
6(کلیه هزینه های آکهي مزایده و کارشناسي و ثبت قراردادوصدوراسنادانتقال قطعی وسندمالکیت دردفترخانه 

اسنادرسمی واداره ثبت  به عهده برنده مزایده مي باشد.
7(مبلغ پیشنهادي باید مشخص و معین وبدون ابهام باشد و در پاک سربسته و الک و مهر شده تحویل گردد. 
به پیشنهادات مبهم،مشروط،وبدون سپرده وپیشنهاداتی که بعدازانقضای مدت مقرردراگهی واصل گرددترتیب 

اثرداده نمی شود.
8(شرکت درمزایده وارایه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات وتکالیف دستگاه مزایده گزارمی باشد.

9(اخذکلیه مجوزها وپروانه های مربوطه درصورت دارابودن شرایط ازادارات ذیربط برعهده خریدارخواهدبود.
10(درشرایط برابراولویت باپیشنهادنقدی می باشد.

بانک کشاورزي  10 صبح در مدیریت شعب  ارائه شده در روزیکشنبه مورخ 1397/08/06ساعت  11(پیشنهادات 
. حضور پیشنهاد  الذکر در حضور اعضاي کمیسیون معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد  به نشاني فوق  اردبیل 

دهندگان در روز بازگشایي پاکات  بالمانع مي باشد.

نوبتاول

فیلم  کارگردان  هاشمی  سیدجواد 
می گوید:   »2 سفید  پیشونی  »آهوی 
سینما  مخاطبان  کودکان جدی ترین 

هستند.
سیدجواد  رسیده،  گزارش  بطبق 
»آهوی  فیلم  کارگردان  هاشمی، 
اکران  اولین  در   2 سفید«  پیشونی 
مردمی این فیلم که در سینما »کورش« 

برگزار شد، گفت: خیلی خوشحالم که بعد از قسمت اول فیلم »آهوی پیشونی سفید«، 
قسمت دوم آن را به دنبال استقبال و درخواست کودکان سرزمینم ساختم و امشب 
برای اولین بار این فیلم را در کنار شما می بینم و مراسم امشب را به عنوان یادگاری 

تا آخر عمر با خود خواهم داشت.
وی ادامه داد: من در فیلم های دیگری حضور داشتم و در مجموع 29 بار در فیلم های 
سینمایی شهید شدم، وقتی فیلم »آهوی پیشونی سفید« را ساختم کسی باور نمی کرد 
و از من می پرسیدند چرا شما این فیلم را ساختید؟ و من قسمت دوم این فیلم را با 
حمایت حسین احمدی و مرتضی وطن خواه ساختم و قسمت سوم فیلم نیز ساخته 

شده و در مراحل فنی است.
هاشمی ادامه داد: تمام تالش ما در ساخت این فیلم شاد کردن بچه ها بود و اگر 
بزرگ ترها نیز از این فیلم خوششان آمده به دلیل آن بوده که ترغیب شوند تا بچه های 

خود را برای تماشای فیلم بیاورند.
وی ادامه داد: اگر ما بتوانیم با این فیلم در یک فضای شاد حتی یک کلمه خوب و 

یک رفتار درست به کودکان یاد بدهیم موفق بوده ایم.
هاشمی با اشاره به اینکه استقبال از فیلم »آهوی پیشونی سفید 2« تا به امروز خوب 
بوده است، گفت: باید قدر فیلمسازانی که برای کودکان و نوجوانان فیلم می سازند 
دانست؛ زیرا بچه ها مخاطبان مهمی در سینما هستند و حتی فیلم سازانی هستند که 
برای بچه ها فیلم می سازند هر چند شاید سرمایه آنها از ساخت این فیلم ها بازگشتی 

نداشته باشد اما باید از این فیلمسازان حمایت کرد.
وی ادامه داد: تالش دارم تا جایی که می توانم برای کودکان فیلم بسازم و امیدوارم 
کودکان نیز به عنوان مخاطبان جدی این فیلم ها از آنها استقبال کنند و افتخار می کنیم 

که کودکان را جدی می گیریم.
در اولین اکران مردمی فیلم »آهوی پیشونی سفید« 2 جمعی از بازیگران همچون امیر 

سهیلی ، امین شفیعی ،امیررضا احمدی و عوامل فیلم نیز حضور داشتند.
اکران فیلم سینمایی پیشونی سفید 2 به کارگردانی سید جواد هاشمی همزمان با هفته 

هفته کودک در سینماهای سراسر کشور آغاز شده است.

سیدجواد هاشمی: 29بار شهید شدم


