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سرمقاله
فرهنگ صادرات محوری

 را تقویت کنیم 

نگاه روز
سیاسی ترین وزارتخانه اقتصادی 

ایران در انتظار وزیر جدید

نقش  صادرات  کشورها،  تجاری  تراز  در 
پررنگی را بازی می کند؛ کشورهای با میزان 
ارزی  های  بدهی  معموال  باالتر  صادرات 
اقتصادی  رشد  آن  پی  در  و  دارند  کمتری 
مناسب تر به معنی پشتوانه مالی محکم تر و 
پایه پولی قوی تراست.نکته مهم این است که 
ارزش اصلی صادرات در میزان ارز ایجاد شده 
برای کشور است. بنابراین هرچه ارزش کاال 
یا خدمات صادراتی باالتر باشد میزان رشد 
اقتصادی و پایه پولی کشورها قوت بیشتری 
خواهد گرفت.بخش بزرگی از صادرات اقالم 
کشاورزی از ایران به شدت تحت تاثیر بازار 
سنتی میوه و تره بار بوده و برندینگ محصول 
در این بخش بسیار ضعیف و مغفول مانده 
است؛ بسته بندی این محصوالت که تاثیر قابل 
توجهی در افزایش صادرات می تواند داشته 
باشد عموما سنتی و بسیار بی کیفیت است. این 
روزها با توجه به افزایش نرخ ارز و کمبود مواد 
اولیه وارداتی مانند کاغذ و مقواهای بسته بندی، 
صادرکنندگان سنتی و یا غیرحرفه ای را به 
سمت استفاده از بسته بندی های غیراستاندارد 

کشانده است. 
2  پروا سلطانی 

 زهرا علی اکبری

حکم اعدام سلطان سکه تایید شد؛

هشدار به » اخاللگران اقتصادی« 

تولید » شبه مخدر«های 
خارجی با شکل 
و شمایل ایرانی

به گزارش زمان ، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح آخرین وضعیت فروش شبه مخدرها در بازار گفت: وزارت بهداشت اخیرا 
سامانه »تی تک« را برای کنترل شبه مخدرها از مبداء تولید تا مقصد تهیه کرده که به این ترتیب میزان سوءاستفاده از مواد به حداقل می رسد.
پرویز افشار ، با اشاره به وضعیت داروهای شبه مخدر در بازار و نحوه فروش آنها گفت: زمانی »ترامادول« برای کنترل دردهای ارتوپدی 
وارد کشور شد، اما یک مرتبه مصرف »ترامادول« در کشور تبدیل به یک اپیدمی شد که پیامدهایی مانند تشنج های مقاوم به درمان را ایجاد 
می کرد. بنابراین در کمیته درمان، کمیته کنترل پیش سازها و وزارت بهداشت هماهنگی کردیم و بدین ترتیب میزان تولید »ترامادول« در کشور 
کاهش یافت. وی در ادامه درباره وضعیت شربت »سودوافدرین« نیز توضیح داد: از این دارو نیز به عنوان شربت سرماخودرگی یا قطره های 
ضد احتقان بینی و آلرژری استفاده می کردند چراکه  این دارو در دسته »آنتی هیستامین ها« و داروهای ضدآلرژی قرار داشت اما سپس بازیافت 

شده و تبدیل به ماده مخدر شیشه می شد. 
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معاون صادراتی وزیــر صنعت، افزایش معقول نــرخ ارز را فرصتی برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست تا اثر تحریم های خصمانه را خنثی 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجتبی خسروتاج در مراسم روز ملی صادرات 
با بیان اینکه بیســت و دومین سالروز ملی صادرات در شرایط سیاسی و 
اقتصــادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقه ای به لحاظ جنگ 
تعرفه ای، افزایش نااطمینانی و باال رفتن ریسک کشوری برگزار می شود، 
گفت: صادرات از منظر اقتصاد کالن به سبب نقش آن در تخصیص بهینه 
عوامل تولید، افزایش مقیاس آن، خلق فرصت های شــغلی مولد، ارتقای 
بهره وری و توان افزایی رقابتی اهمیتی فزاینده دارد به نحوی که می تواند 
فضای مناســبی را برای تاب آوری اقتصاد ملی و ارتقا مقاومت اقتصادی 
باشــد. معاون وزیر صنعت افــزود: از منظر ایفای نقش در صحنه تجارت 
بین الملل، توســعه پیوندهای راهبردی و گسترش تعامالت، همکاری و 
مشارکت با کشــورهای منطقه و دنیا و توسعه و هم راستایی دیپلماسی 
سیاسی، تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده نتیجه اصلی 

گســترش صادرات است به نحوی که هزینه برای کشورهای متخاصم را 
در به انزوا کشــیدن جمهوری اسالمی ایران باال می برد.وی تصریح کرد: 
در شرایط کنونی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه جانبه 
دوچندان بوده و نمی توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی ۴ 
دهه که امر مبارکی است بسنده کرد.خسروتاج ادامه داد: هر گونه سیاست 
و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجبات گســترش حضور در 
بازارهای جهانی، حفظ بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید را فراهم 
آورد مورد اســتقبال دولت بوده و سازمان توسعه تجارت از نظر تسهیل 
تعامل با شــرکای تجاری و به منظور تشویق صادرات آمادگی کامل دارد.

رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در سازماندهی 
جدید ســازمان توســعه تجارت برای نیل به یک سازمان توسعه ای کارا 
برنامه های الزم را طراحی کرده است. به نحوی که بتوان انتظار داشت در 
افق ۱۴۰۴ ســهم و ترکیب صادراتی کشور تحول یافته و به سوی صارات 

دانش بنیان حرکت شود.
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ابعاد  به  یک منبع سعودی که نامش را فاش نکرد 
جدیدی از قتل جمال خاشقجی که در روز دوم اکتبر 
وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد و هرگز از 

آن خارج نشد، پرداخته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک منبع سعودی که 
ابعاد جدیدی از قتل جمال  نامش را فاش نکرد به 
کنسولگری  وارد  اکتبر  دوم  روز  در  که  خاشقجی 
عربستان در استانبول شد و هرگز از آن خارج نشد، 
احمد  کرد:  بیان  سعودی  منبع  است.این  پرداخته 
عسیری معاون رئیس اطالعات سعودی تیم ۱۵ نفره 
ای را برای دیدار با خاشقجی در استانبول تشکیل داد 
و از سعود القحطانی مشاور دربار پادشاهی عربستان 
هم خواست که فردی که خاشقجی را بشناسد، معرفی 
کند.منبع سعودی افزود: این طرح در ابتدا برای ربودن 
خاشقجی و راضی کردن وی در جریان مرحله ربایش 
به  بازگشت  برای  استانبول  در  امن  منزل  در داخل 

عربستان بود. فرد نزدیک به بن سلمان و عضو تیم 
کنسولگری  در  خاشقجی  با  المطرب  ماهر  یعنی 
صحبت می کند و از وی می خواهد که به عربستان 
بازگردد اما خیلی سریع وی را تهدید به بیهوشی و 
ربودن در تالشی برای ترساندن وی می کند.این منبع 
اهداف  از  روی  زیاده  را  المطرب  اقدام  این  سعودی 
ماموریت توصیف کرده است.منبع سعودی بیان کرد: 
اوضاع به سرعت از کنترل خارج می شود به طوری که 
خاشقجی شروع به سر و صدا می کند و تیم ۱۵ نفره 
دست پاچه و سراسیمه به منظور ساکت کردن وی 
دهانش را می بندد و خاشقجی فوت می کند.منبع 
سعودی می افزاید: جنازه وی در داخل خودرویی قرار 
استانبول  فرد محلی مقیم  و تحویل  داده می شود 
به منظور رهایی از شر جسد می شود.این منبع به 
هویت این همکاری کننده محلی اشاره نکرده است.

این منبع فاش کرد: پس از آن مصطفی مدنی کارمند 

کنسولگری عربستان و یکی از اعضای تیم ۱۵ نفره، 
پیراهن خاشقجی را می پوشد و عینکش را بر چشم 
می زند و ساعتش را بر دست خود می بندد و از درب 
پشتی کنسولگری به منظور گمراه کردن خارج می 
شود.منبع سعودی بیان کرد: صالح الطبیقی پزشک 
کشته  آثار  بردن  بین  از  ماموریتش  شکافی  کالبد 
شدن خاشقجی بود.این منبع می افزاید: پس از پایان 
ماموریت تیم گزارش گمراه کننده ای تهیه می کند 
که وانمود کنند که خاشقجی خارج شده و مجبور به 
ترک ترکیه به سرعت شده است. پس از اینکه این 
سناریو لو می رود و تحقیقات شروع می شود.منبع 
سعوی گفت: صالح الطبیقی به مدت ۱۵ دقیقه جسد 
را تکه تکه می کند و دستیارانش، تکه های جسد را 

بسته بندی می کردند.
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منبع سعودی فاش کرد؛ 
  ابعاد جدید قتل خاشقجی

»صدام کوچک
 لقبی مناسب
 محمد بن سلمان«

نامه  ارسال  از  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو   
رئیس جمهور به مجلس برای معرفی چهار وزیر پیشنهادی خود 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسداهلل عباسی در حاشیه جلسه 
خبرنگاران  جمع  در  اسالمی،  شورای  مجلس  دیروز  علنی 
برای  پیشنهادی خود  وزیر  رئیس جمهور چهار  داشت:  اظهار 
وزارتخانه های اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن 
و تجارت و راه و شهرسازی را به مجلس معرفی کرد. وی ادامه 
داد: محمد اسالمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، 
فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد 
شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
امروز طی نامه ای از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شدند.

جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی
 شنبه آینده برگزار می شود

اکبر رنجبرزاده،عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی امور اقتصادی 
و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت 
و راه و شهرسازی شنبه آینده برگزار می شود.اکبر رنجبرزاده 
اظهار داشت: این جلسه روز شنبه پنجم آبان ماه در دو نوبت 
صبح و عصر تشکیل می شود.وی افزود: مدت بررسی صالحیت 
به هر وزیر پیشنهادی یک ساعت و نیم است که مجموعا سه 
ساعت صبح و سه ساعت بعداز ظهر وقت مجلس را جلسه رای 
اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی به خود اختصاص می دهد.عضو 

هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: خانه ملت هفته آینده 
فقط روزهای شنبه و یکشنبه جلسه علنی دارد. طبق آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی از زمان معرفی وزیران پیشنهادی 
، مجلس ۱۰ روز برای بررسی برنامه های وزیران پیشنهادی 

فرصت دارد.
حضور رییس جمهور در مجلس
 برای دفاع از وزرای پیشنهادی

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان این که رییس جمهور برای 
معرفی وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسالمی حضور پیدا 
می کند، گفت که امیدواریم در طول یک هفته  آینده گفت وگوهای 
سازنده و مفیدی بین وزرا با نمایندگان انجام شده و در نهایت 
شاهد رای باالی نمایندگان به آنها باشیم. حسینعلی امیری، 
نیز در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در 
ارائه توضیحاتی درباره پروسه معرفی چهار  نشست خبری به 
وزیر پیشنهادی پرداخت.وی در توضیح پروسه معرفی وزرای 
پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی، گفت : معرفی وزیر یا وزیران 
به مجلس شورای اسالمی فرایندی دارد که در نهایت رییس 
جمهور شخصا فردی را برای وزارتخانه ای معرفی کرده و با علم 

و اطالع از تخصص و توانایی آن فرد و صالحیت های عمومی و 
شخصی اش به مجلس شورای اسالمی معرفی می کند. در این 
فرایند ممکن است مشورت هایی با نمایندگان در فراکسیون های 
مختلف و برخی از کنشگران سیاسی صورت گیرد. امیری افزود: با 
توجه به این که کانال های معرفی افراد متعدد است طبیعتا ممکن 
است افراد مختلفی به رییس جمهور برای تصدی یک وزارتخانه 
معرفی شود اما این رییس جمهور است که باید به جمع بندی 
برای انتخاب یک فرد برسد، در این پروسه استعالم های قانونی 
نسبت به این افراد از دستگاه های ذی ربط نیز می شود.معاون 
پارلمانی رییس جمهور با تاکید مجدد بر این که اشخاص معرفی 
شده به مجلس شورای اسالمی برای تصدی چهار وزارتخانه نتیجه  
بحث ها، بررسی ها و کارشناسی های خیلی طوالنی و مفصل است، 
گفت : از همان زمان که رییس جمهور  به این نتیجه  رسید که باید 
تغییراتی را در دولت ایجاد کند و بعد از آن نیز دو وزیر استیضاح 
شده و نتوانستند رای اعتماد را از مجلس بگیرند، پروسه انتخاب 
وزرا انجام شد و جمع بندی معرفی چهار وزیر به مجلس شورای 
دولت،  تشکیل  ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  بود.امیری  اسالمی 
اعضای کابینه به رییس جمهور اعالم کردند که در هر مقطع و 

شرایطی که تغییرات در دولت به نفع نظام و دولت بود و مطالبه ای 
از ناحیه افکار عمومی شکل گرفت، رییس جمهور تغییرات الزم 
را اعمال کند. لذا معرفی چهار وزیر هم در راستای تعیین تکلیف 
دو وزارتخانه ای بود که با سرپرست اداره می شد و همچنین با 
توجه به تغییر شرایط امروز نسبت به یک سال گذشته انجام شد. 
طبیعتا دولت باید متناسب با تغییرات ایجاد شده تغییراتی را لحاظ 
می کرد.معاون پارلمانی رییس جمهور در مورد زمان برگزاری رای 
اعتماد به وزرای پیشنهادی، گفت : طبق آیین نامه  بعد از اعالم 
وصول نامه معرفی وزیر و یا وزرای پیشنهادی مجلس باید ظرف 
یک هفته  جلسه رای اعتماد را برگزار کند. قاعدتا باید یکشنبه  
هفته  آینده این جلسه برگزار شود ولی هنوز هیات رییسه به ما روز 
برگزاری جلسه را اعالم نکرده است.امیری درباره پیش بینی اش از 
رای مجلس شورای اسالمی به چهار وزیر پیشنهادی، با توجه 
به مخالفت برخی از نمایندگان در زمان قرائت این نامه با دو دو 
کردن، گفت : همان طور که برخی از نمایندگان در جلسه امروز 
به نشانه مخالفت »دو دو« می کردند تعدادی از نمایندگان نیز به 
نشانه  موافقت »چهار چهار« می کردند. البته این حق نمایندگان 
است که نظرات خود را بیان  کنند و در نهایت آنها هستند که به 

وزیر و یا وزرا رای اعتماد می دهند. تا یک هفته  آینده نیز وزرای 
معرفی شده در کمیسیون ها، فراکسیون ها و مجامع نمایندگان 
حضور پیدا کرده و به سواالت و ابهامات پاسخ می دهند.امیری 
تاکید کرد: بر این اساس نباید »دو دو« گفتن نمایندگان مالک 
رای مجلس شورای اسالمی باشد. بسیار امیدواریم در یک هفته  
پیش رو  گفت وگوهای سازنده و مفیدی با وزرا و نمایندگان 
صورت بگیرد و آنها به سواالت پاسخ دهند تا اگر ابهامی وجود دارد 
شفاف سازی شود. خیلی امیدواریم هفته  آینده شاهد رای باالی 
نمایندگان به وزرای معرفی شده باشیم.معاون پارلمانی رییس 
جمهور در ادامه  و در پاسخ به سوالی در خصوص انتقادات مطرح 
شده به دولت به دلیل معرفی شریعتمداری جهت تصدی وزارت 
کار، با توجه به درخواست تعدادی از نمایندگان جهت استیضاح 
او در زمان تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاطر نشان 
کرد: کسانی که به مجلس شورای اسالمی معرفی شده اند هیچ 
کدام وزیر استیضاح شده ای که بر کنار شود، نبودند. البته همیشه 
نسبت به وزرا در مجلس شورای اسالمی  سوال، تذکر و استیضاح 
انجام می شود اما این طور نیست که همه استیضاح ها به صحن 
آمده و بعد منجر به کناره گیری آن وزیر شود. یکی از وظایف و 
اختیارات مجلس شورای اسالمی در کنار تقنین، نظارت است 
که شامل سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح می شود. لذا اگر 
درخواست استیضاحی نسبت به وزیری مطرح شود، آن وزیر آماده 
پاسخگویی در مجلس خواهد بود و در کمیسیون های تخصصی 
حضور پیدا می کند. اکنون هم با توجه به شرایط موجود و تغییرات 

در دولت، جابه جایی صورت گرفته است.

افزایش نرخ ارز فرصتی برای تولیدکنندگان

برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی؛ شنبه آینده 

رئیس جمهور ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

منبعسعودیفاشکرد؛
ابعادجدیدقتلخاشقجی

»صدامکوچک،
لقبیمناسب

محمدبنسلمان«
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فرهنگ صادرات محوری را تقویت کنیم 

 پروا سلطانی 

در تراز تجاری کشورها، صادرات نقش پررنگی را بازی می کند؛ کشورهای 
با میزان صــادرات باالتر معموال بدهی های ارزی کمتری دارند و در پی 
آن رشد اقتصادی مناسب تر به معنی پشتوانه مالی محکم تر و پایه پولی 

قوی تراست.
نکته مهم این است که ارزش اصلی صادرات در میزان ارز ایجاد شده برای 
کشور است. بنابراین هرچه ارزش کاال یا خدمات صادراتی باالتر باشد میزان 
رشــد اقتصادی و پایه پولی کشورها قوت بیشتری خواهد گرفت.بخش 
بزرگی از صادرات اقالم کشاورزی از ایران به شدت تحت تاثیر بازار سنتی 
میوه و تره بار بوده و برندینگ محصول در این بخش بسیار ضعیف و مغفول 
مانده است؛ بسته بندی این محصوالت که تاثیر قابل توجهی در افزایش 
صادرات می تواند داشته باشد عموما سنتی و بسیار بی کیفیت است. این 
روزها با توجه به افزایش نرخ ارز و کمبود مواد اولیه وارداتی مانند کاغذ و 
مقواهای بسته بندی، صادرکنندگان سنتی و یا غیرحرفه ای را به سمت 
استفاده از بسته بندی های غیراستاندارد کشانده است. بسیار ضروری است 
که با تدبیر دولت، موضوع تامین کاغذ و مقوای بسته بندی پیگیری و از 
طرفی در مبادی خروجی، از صادرات محصوالت در بسته بندی های مغایر 
با استاندارد صادراتی جلوگیری شود. اکنون فرهنگ صادارت محور در ایران 
نداریــم؛ به این معنی که با افزایش نرخ ارز صادرات کاالهای بی کیفیت 
توجیه اقتصادی پیدا می کند، بنابراین افراد ســودجو دست به صادرات 
کاالهایی می زنند که هیچ تخصص و تجربه ای در تجارت و صادرات آن 
بخش ندارند.صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه قربانی 
همین نوع نگاه شده است. این نوع از صادرات که استانداردهای خاص بین 
المللی از نظر کیفیت و بسته بندی دارد این روزها از مبادی صادراتی کشور 
به شکل بسیار ابتدایی و در میزان غیرقابل باوری در حال صادارت است. 
این کاالهار پس از عبور از مبادی صادراتی در حجم باالیی معدوم می شود. 
اثرات بعدی آن، از دست دادن بازار صادراتی تجار قدیمی ایرانی به رقبای 
دیگر کشورها به دلیل ارسال بار بی کیفیت افراد سودجو، همچنین گران و 
کمیاب شدن محصوالت کشاورزی در داخل است. سابق بر این، در مبادی 
گمرک سختگیری های بیشتری روی صادرات محصوالت کشاورزی بود. 
به عنوان نمونه صادرات کیوی نارس ممنوع بود، اما در کمال تعجب روزانه 
بطور میانگین ۵۰ ماشین کیوی نارس در مبادی صادراتی کشور در صف 
اظهار گمرکی هستند و هیچکدام نیز از نگاه سازمان استاندارد و قرنطینه 
ایران مردود یا مرجوع نمی شود. اما در آن طرف مرزها اینگونه محموله ها 
مردود است؛ در نتیجه به بهای ناچیز خریداری یا معدوم می شوند. این 
موضوع سبب شده ایران که از معدود کشورهای تولیدکننده و صادرکننده 
کیوی است، از نظر کیفیت کاال از نگاه مشتریان در رده آخر کیفیت و با 
ارزان ترین قیمت ارزیابی شود.اکنون سوال اینجاست که چرا قوانین دولت 
در جلوگیری از صدور کیوی نارس این قدر به راحتی قابل تغییر است؟! 
بخصوص این روزها که صادرکنندگان متعهد به آوردن 9۵ درصد ارزش 
صادراتی کاالی خود به سیستم بانکی کشور هستند. به نظر نمی رسد که 
از این بخش از صادرات، ارزی به سیستم بانکی برگشته باشد که 2 دلیل 
می تواند داشــته باشد. یا افراد سودجو از کارت های بازرگانی مجعول یا 
یکبار مصرف استفاده می کنند، یا به دلیل مرجوع یا معدود شدن کاالی 
کشاورزی ارسالی موفق به دریافت هیچگونه وجهی از خریداران کاال نشده 
اند. کمترین نتیجه آن، داشتن آمار اشتباه صادرات و عدم ارزآوری است 
بدون هیچ ارزش افزوده ای در اقتصاد و پایه پولی کشور. تدبیر دولت در 

جلوگیری از این موضوع چیست؟
در بازارهای جهانی انواع خرمای ایرانی به عنوان محصول با ارزشی شناخته 
شده است. با یک سفر ساده به جنوب کشور سوء مدیریت در این حوزه 
کامال مشهود است. مدیریت آب به گونه ای است که نخلستان های خرما 
در حال خشک شدن بوده و آب به سمت جالیزهای هندوانه سرازیر شده 
است که نه تنها ارزش صادراتی ناچیزی دارد، که در واقع به نوعی صادرات 
آب مجازی نیز به شمار می رود. موارد یاد شده نمونه هایی از ناکارآمدی 
کشور در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی است و جای تاسف دارد که 
ایران با داشتن محصوالت کشاورزی متنوع و با کیفیت، هنوز نتوانسته در 
بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. توصیه بسیار ساده به دولت 

و مسئوالن را می توان در چند بند زیر خالصه کرد: 
- استانداردهای کیفی محصوالت کشاورزی در مبادی صادراتی به دقت 

کنترل و اجرا شود. 
- استانداردهای بسته بندی محصوالت کشاورزی در مبادی صادراتی به 

دقت کنترل شود.
- برای صادرات از طریق کارت های بازرگانی کم ســابقه یا بی ســابقه 

تمهیدی در نظر گرفته شود.
- صادرات محصوالتی که به آبیاری فراوان نیاز دارند ممنوع شود.

- ارگان های نظارتی برای رعایت درست موارد یاد شده ساز و کار موثرتری 
در نظر بگیرند.

چنانچه موارد باال به درســتی رعایت شــود بازرگانان با تجربه و بخش 
خصوصی واقعی ساز وکار صادرات اثربخش محصوالت کشاورزی را می 
دانند و به ترتیبی رعایت خواهند کرد که نه تنها ارزش افزوده و بازگشت 
ســرمایه و ارز به کشور به درستی انجام خواهد شد که برند محصوالت 
کشاورزی ایرانی در جهان با سرعت بیشتری ارتقاء یافته و در داخل نیز 
ایجاد اشتغال بیشتر و بهره وری باالتر و اقتصاد بارورتر را سبب خواهد شد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

برگزاری نشست سه جانبه همکاری های
 ایران، روسیه و هند 

 نمایندگان ایران، روسیه و هند در نشست سه جانبه بنیاد روسکی میر به 
بررسی، بحث و تبادل نظر در خصوص تهدیدات جهان امروز و مشکالت 

همکاری های منطقه ای پرداختند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نمایندگان ایران، روسیه و هند در نشست سه 
جانبه بنیاد روسکی میر به بررسی، بحث و تبادل نظر در خصوص تهدیدات 
جهان امروز و مشکالت همکاری های منطقه ای پرداختند.مهدی سنایی 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه، در آغاز این نشست اظهار داشت: 
مشارکت سه کشــور در طرح های منطقه ای و توسعه همکاری ها در 
چارچوب دوجانبه و سه جانبه، بیش از هر زمانی اهمیت یافته است.وی 
خاطرنشان کرد: موضوعاتی همچون سازمان همکاری شانگهای، راهگذر 
بین المللی شــمال - جنوب و طرح انتقال گاز ایران به هند با مشارکت 
پاکستان و روســیه، از طرح های منطقه ای مهم برای سه کشور است.

ســنایی افزود: طرح هایی وجود دارد که سه کشور ایران، روسیه و هند 
در آن مشارکت دارند.سفیر ایران همچنین گفت: دو اجالس سران ایران، 
روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو و تهران برگزار شده است که در آن 
راهگذر بین المللی شمال - جنوب مورد بررسی قرار گرفت.سنایی راهگذر 
شمال-جنوب را برای ایران و روسیه مهم خواند و افزود: مطمئنم مشارکت 
هند در این راهگذر نیز برای دولت این کشور اهمیت فراوانی خواهد داشت.

سفیر ایران در روسیه در ادامه سخنان خود به امضای موافقتنامه هایی بین 
ایران و روسیه در تسهیل صدور روادید اشاره کرد و افزود: چنین موافقتنامه 
هایی را هند در گذشته امضا کرده است.وی افزود: نشست سه جانبه می 
تواند فرصت مناسبی برای گفت وگو درباره همکاری های مشترک سه 
کشور در موضوعاتی همچون مبارزه با تروریسم، تبهکاری فراملی و قاچاق 

مواد مخدر از افغانستان باشد.

الریجانی مصوبات شورای 
هماهنگی سران قوا را تشریح کرد

نماینده مردم اردکان از برگزاری جلسه غیررسمی 
دیروز در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: 
علی الریجانی در این جلسه توضیحاتی درمورد 
مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا به نمایندگان ارائه کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد رضا تابش 
افزود: رییس مجلس پیش از آغاز جلســه علنی 
دیروز خانه ملت در جلســه غیر رسمی آخرین 
مصوبات و تصمیمات جلســات شــورای عالی 
هماهنگی قوا را تشــریح کرد. وی یادآور شــد: 
مدت زمان این جلسه غیررسمی ۱۵ دقیقه بود 
و الریجانی آخرین مصوبات این شورای عالی را 

برای نمایندگان توضیح داد.

کسری 10/5میلیارد دالری تراز 
تجاری تهران

 رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اندازه 
بخش مالی و واقعی اقتصاد متناســب باشــد، 
گفت: وضع فعلی بخش مالی کشــور نه تنها 
تناســبی با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه 

شدن بخش های غیرمولد می شود.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، غالمحســین 
شافعی در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران که قرار بود با حضور عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شــود، 
گفت: در این میان نکات مغفول مانده بسیاری 
در اقتصاد ایران وجود دارد که بر این اســاس، 
کمیســیون های تخصصی اتــاق بازرگانی در 
مورد آنها باید کار بیشــتری صورت دهند. این 
در حالی است که اگر درآمدهای نفتی برداشته 
شــود، در زمینه تولید و صــادرات در اقتصاد 
جهانی حرفی بــرای گفتن نداریم. رئیس اتاق 
بازرگانی ایران افزود: شــهرهای بزرگی رشــد 
یافته اند، بدون اینکه به لطمات انســانی این 
شــهرها و آلودگی ها و موسسات دولتی و شبه 
دولتی شــکل گرفته در آن توجه داشته و در 
تناســب با اندازه تولید واقعی کشــور و بخش 
های مولــد اقتصاد، بنیان کرده باشــیم. وی 
تصریح کرد: قدرت اقتصادی پایتخت ایران، بر 
اساس برآوردها به نحوی است که ۱.۵ میلیارد 
دالر صــادرات و ۱2 میلیارد دالر واردات دارد 
که ناشــی از ۱۰.۵ میلیارد دالر کســری تراز 
است. این در حالی است که در حوزه خدمات 
نیز موضوع از این بدتر است؛ در حالیکه انتشار 
و چاپ اسکناس اداره کشور امکان پذیر نیست. 
به گفته شافعی، وضعیت بودجه عمومی دولت 
نشان می دهد در حالی که درآمدهای دولتی 
در ۵ ماهه نخست سال 97 نسبت به 9۶ تنها 
۱۱ درصد افزایش یافته، اما هزینه های جاری 
دولت رشــد 2۵ درصدی داشته است، ضمن 
اینکه بخش واگذاری هــای دارایی های مالی 
که نشــانگر دیون و بدهی آتی دولت اســت، 
نشــان می دهد که 72 درصــد طی این دوره 
رشد را شاهد هستیم که مسلما این رشد باید 
در هزینه های دولت مورد دقت واقع شود. وی 
اظهار داشت: رشد هزینه های جاری دولت می 
تواند با فشار بیشــتر و رشد نقدینگی مسبب 

رشد بیشتر تورم در ماههای آینده شود.

مجلس تکلیف شهردار تهران
 را مشخص کرد

 معاون قوانین مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به نامه رئیس شــورای عالی استان ها با اعالم 
این که »انتخاب افراد بازنشسته یا بازخرید شده 
به عنوان شهردار ممنوع است« تاکید کرد که 

»شهردار فعلی تهران باید استعفا دهد«
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، معاون قوانین 
مجلس شــورای اســالمی با ارســال نامه ای 
خطاب به مرتضی الویری رئیس شورای عالی 
استان ها اعالم کرد که شهرداران کالنشهرهای 
کشــور مشــمول قانون ممنوعیت بکارگیری 
میرمحمــد  هستند.حســین  بازنشســتگان 
صادقــی در نامه خود خطاب رئیس شــورای 
عالی اســتان ها آورده اســت: شــهردار تهران 
مشــمول ممنوعیت بکارگیری بازنشســتگان 
اســت و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید 
شده به عنوان شــهردار تهران توسط شورای 
شــهر ممنوع بوده و شــهردار فعلی نیز ملزم 
به استعفا می باشــد.در این نامه تصریح شده 
بازنشستگان" شامل  "بکارگیری  عبارت  است 
تمامی مصادیق آن از جمله: استخدام، انتصاب 
و انتخاب است و دربرگیرنده هر نوع همکاری 
از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و 
ســایر انواع همکاری اســت و تفاوت در ساز و 
کار انتخاب شــهردار و واگذاری اختیار آن به 
شورای اسالمی شــهر نمی تواند مجوزی برای 
استثنا بودن شهردار از حکم ممنوعیت قانون 

تلقی شود

اخبار

سرمقاله

هنگامی که هوس ها بر عقل چیره شوند، 
انسان به پرتگاه ها کشیده می شود

کالمامیر

اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
تحریم های آمریکا علیه ایران زورگویی و باج گیری 
با  دولت  اینکه  کرد:  اظهار  است،  ایران  ملت  از 
اطمینان اعالم می کند که واردات کاالهای اساسی 
و داروهای مورد نیاز مردم در حال انجام و هیچ 
به دلیل  نه  ندارد،  این زمینه وجود  کمبودی در 
اقدامات بشردوستانه ایاالت متحده آمریکا، بلکه به 
دلیل راهکارهایی است که خود برای مواجهه با این 

شرایط اتخاذ کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری، 
ملی  روز  مراسم  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
صادرات گفت: امروز با اینکه به آقای شریعتمداری 
قول داده بودم که با افتخار در این روز شرکت کنم، 
نمی خواستم بیایم، ولی صبح در صدا و سیما اعالم 
شد که این جلسه با حضور بنده برگزار می شود 
پس آمدم که تعبیر و تفسیری از این جلسه نشود.

وی افزود: واقعیت این است که در شرایط کنونی 
اقتصاد ایران وضعیت خاصی را تجربه می کنیم و 
نمی توانیم غیرصادقانه صحبت کنیم. این در حالی 
است که در سابقه مدیریتی من هم این طور نیست 
که اگر با تولیدکننده و صادرکننده صحبت کردم، 
موارد نادرستی را عنوان نمایم. این در حالی است که 
سعی کردم آنچه که راجع به مسائل کشور و شرایط 
چیزی  آن  دانم، خالف  می  تولیدی  و  اقتصادی 
نگویم که می دانم؛ اما همه آنچه را که می دانم را 
هم نمی گویم، چراکه گفتن برخی مسائل به صالح 
کشور نیست.به گفته جهانگیری، برخی مسائل بین 
مردم پشت پرده نیست؛ اولویت ما در آغاز به کار 
دولت یازدهم این بود که تمام قید و بندهای بسته 
شده به پای صادرکنندگان را از آنها دور کنیم؛ این 
قدرت  با  آمده،  کار  روی  تیم  که  است  در حالی 
گرفتن و میدان داشتن بخش خصوصی موافق بوده 
است و البته االن هم می گویم که موتور محرک 
اقتصاد بخش خصوصی است و هر راه دیگری، به 
المللی  بین  افزود: شرایط  است.وی  رفتن  بیراهه 
کشور یک واقعیتی است که سیاست های اقتصادی 
کشور را متاثر می کند، به این معنا که شرایط 
سیاسی و اجتماعی داخل کشور نیز بر این سیاست 
های اقتصادی اثرگذار است و محیط پیرامونی را 
نیز نباید بدون تاثیر دانست؛  این در حالی است 
که عامل درون بنگاهی، نیز مهم است و اگر عوامل 
مشخصی را نداشته باشد درون گلستان هم باشد 

موفق نخواهد بود؛ البته بنگاه اقتصادی آثار سیاست 
های اقتصادی و فرهنگی داخلی و خارجی را نیز 
در کنار خود می بیند و در عملکردش تاثیر دارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولتها هستند که با 
سیاستگذاری ها می توانند شاخص های اقتصادی 
را به سمت ثبات اقتصادی حرکت دهند، واقعیت 
این است که در دوره یازدهم، ما موفق بودیم که 
ثبات را به اقتصاد برگردانده و نرخ تورم را تک رقمی 
کنیم، این در حالی است که هجده ماه در یک 
مذاکره نفس گیر با خارجی ها گفتگو کردیم و تابوها 
را شکستیم، این موضوع هم اتفاق افتاد. البته برخی 
از دوستان کلیپ هایی می گذارند که من با حرارت 
از دولت دفاع می کنم، به خاطر این بود که کارهای 
خوبی انجام شد.وی افزود: اتفاقات ویژه ای اکنون 
در مسائل سیاسی داخلی و فضای بین المللی رخ 
داده است و همه باید تالش کنند در فضای سیاسی 
نرود.  بین  از  داخلی روحیه جوانمردی در کشور 
این روحیه باید ترویج داده شود وباید کاری کرد 
که همه فکر کنند با جوانمردی می توانند زندگی 
کنند.جهانگیری با بیان اینکه ترامپ روی کار آمده 
و توافق بین المللی را به هم زده است، گفت: برخی 
توصیه می کنند که بروید حرف ترامپ را بشنوید 
و قبول کنید، اما روحیه و غیرت ایرانی اجازه نمی 
دهد، ما توافق کردیم و امضا کردیم، شورای امنیت 
هم مهر تائید زد، حال یک فرد بگوید که من این را 
قبول ندارم و ما برویم بگوییم که چه قبول داری ما 
آن را اجرا کنیم، این خالف روحیه جوانمردی است، 
اما او باید دست از کار اشتباه خود بردارد از موضع 
برابر و انسانیت با هم صحبت کنیم.وی افزود: در این 
شرایط، به نظر می رسد که آمریکایی ها که تحریم 
های خود را روی ۱۳ آبان ماه بنا کرده اند، پیش از 
موعد در شاخص های نفت، بانک و حمل و نقل 
که زیربناهای درآمدی اصلی کشور است، تحریم 
را آغاز کرده اند. این در حالی است که تعدادی از 
کشورها تسلیم ترامپ شده و خرید نفت از ما را صفر 
کرده اند، ما نیز دست بسته نبودیم و راهکارهایی را 
پیدا کرده ایم که علیرغم میل آنها نفت را صادر 
کنیم.معاون اول رئیس جمهور گفت: راه دشواری 
داریم، باید اراده کنیم که راه دشوار را حل و فصل 
کنیم. تحریم امریکا یک تصمیم سیاسی و اقتصادی 
صرفا علیه حکومت و دولت ایران نیست، بلکه بر 
علیه ملت ایران است. دروغ می گویند که مسائل 

انسان دوستانه را در تحریم لحاظ می کنند.بدترین 
سختگیری ها در همین چند ماه اخیر روی تامین 
مواد اولیه دارو راجع به ایران صورت گرفته است؛ 
ضمن اینکه در نحوه انتقال پول برای تامین کاالهای 
اساسی مردم انجام داده اند.وی با بیان اینکه راه 
مقابله با تحریم، به عهده دولت و حکومت نیست، 
گفت: تحریم علیه ملت ایران است و وظیفه ملی 
همه ما این است که در این مقطع با دولت همراهی 
کنیم، جریانات سیاسی، دولت، حکومت و جریان 
های مدنی اگر یک پیام واحد داشته باشند، به دلیل 
اینکه آمریکا در دنیا تنها است و بسیاری از کشورها 
با آنها همراه نیستند، اگر قبول کنیم که این دوره 
سخت است و باید با موفقیت پشت سر بگذاریم، این 

دوره طوالنی نیست.
جهانگیری گفت: بعد از توافق خروج ترامپ از برجام 
جز زورگویی از ملت ایران چیزی دیگر نیست. اما 
باید گیرها را برطرف کرد. من بخش خصوصی ایران 
را به خوبی می شناسم، ۸سال وزیر بودم، ۸ سال 
بیکار بودم و با بخش خصوصی ارتباط صمیمی 
از  را  فرض  پیش  این  خصوصی  بخش  داشتم،  
ما قبول کنید که باید این شرایط سخت باید با 
موفقیت عمل شود، ما هم همین آدم های قبلی 
هستم.وی افزود: سه بار در دوران مدیریتی خود 
دولت  در  ام،  مواجه شده  ارزی  پیمان سپاری  با 
ما  ام،  کرده  تجربه  را  این  سازندگی  و  اصالحات 
مهمترین مسئولیت را در این می دیدیم که پیمان 
البته  هم  تحریم  است،  بیخودی  حرف  سپاری 
نداشتیم و نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی وقت 
نیز تا قبول کند که پیمان سپاری ارزی باید برداشته 
شود، بسیار زمان از دولت گرفت.جهانگیری گفت: 
مهمترین رسالت من در دولت یازدهم این بود که 
در کوتاه ترین زمان ممکن در دولت پیمان سپاری 

حذف شود. 
این در حالی است که ما االن هم می گوییم که 
پیمان سپاری ارزی را اجرا نمی کنیم، بلکه امتیازات 
معافیت مالیاتی صادراتی را برای کسی که ارز را نمی 
آورد، حذف شود. هدف صادرات راه اندازی اقتصاد 
کشور است، صادرات امروز پیشران توسعه اقتصادی 
و صنعتی کشور است و اگر کسی دنبال راه انداختن 
تولید است، باید صادرات را راه بیندازد، ولی این 
صادرات برای این است که ارزی حاصل شود که نیاز 
کشور را تامین کند. اگر کسی به هر دلیلی صادرات 

انجام می دهد که خروج سرمایه انجام دهد، خدمت 
به کشور نیست.معاون اول رئیس جمهور گفت: 
رئیس جمهور در دور اول، اولویت اولش این بود که 
مساله برجام به نتیجه برسد و من بیشتر در مسایل 
اقتصادی وقت می گذاشتم. اما در این دوره )دولت 
دوازدهم( رئیس جمهور خود بیشتر در اقتصاد وارد 
می شود و معاونت اقتصادی دارد و آقای نهاوندیان 
نیز دبیر ستاد اقتصادی دولت و دبیر ستاد هماهنگی 
بخش  اگر  است.جهانگیری گفت:  قوه  سران سه 
خصوصی پیشنهاداتی برای اصالح فرآیند بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد دارد، اعالم 
کند. دولت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
تصمیم بلندمدت نگرفته است؛ اگر مردم ایران با هم 
باشند و به آمریکایی ها بگویند که اقتصاد ایران به 
این راحتی ها قابل فروپاشی نیست، تحریم طوالنی 

نیست.
وی اظهار داشت: قیمت پایه صادراتی اصالح خواهد 
شد، به من گفته شده که موضوع حل شده است، 
این در حالی است که اگر موضوع حل نشده است، 
به من نامه بنویسید که حل نشده است. ما در کشور 
در این شرایط، مدیر ریسک پذیر می خواهیم. من 
برکنار  را  نیست که کسی  کاغذی  و  قلم  دستم 
کنم، این در حالی است که من تا این لحظه اجازه 
برکناری منشی خودم را هم نداشته ام. بنابراین از 
من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بر مبنای موارد 
استثنایی نمی توان تصمیم گرفت. هزینه دفاتر 
صادراتی در حد فهم دولتی ها دیده شده است، اگر 

کم است بگویید اصالح کنیم.
 اتاق امین ما است و امین بخش خصوصی است و 
اگر قرار است اصالحاتی انجام شود، بگویید اصالح 
می کنیم. ما اعتماد دولت و بخش خصوصی را 
می  ما  است،  تلخی  واژه  داخلی  تحریم  نداریم. 
تبدیل  به فرصت  این شرایط تهدید  خواهیم در 
شود؛ یعنی موانع را برداریم نه اینکه مانع جدیدی 

بگذاریم، اگر جایی مطلبی دارید، بگویید.
وی افزود: از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دالر 
را تبدیل به ریال خواهیم کرد تا از شرکتهای دارویی 
حمایت کنیم، رهبری نیز هفته گذشت تائید کرده 
اند و مشکلی هم نیست.معاون اول رئیس جمهور 
گفت: افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی 

نیست و جامعه کشش ندارد.

 جهانگیری:با اتحاد دوره سختی ها کوتاه می شود

 تحریم های آمریکا 
باج گیری است

ادامه از صفحه۱

»صدامکوچک،لقبیمناسبمحمدبنسلمان«
 نویسنده، روزنامه نگار و تاریخ نگار انگلیسی که نوشته هایش 
بر تاریخ آلمان نازی و مسائل وابسته به آن متمرکز است، 
معتقد است محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان یک ستمگر 
متزلزل است که حس آدمکشی او کل خاورمیانه را تهدید 
می کند. به نوشته روزنامه دیلی میل،  با اینکه هنوز جزئیات 
کامل مرگ وحشتناگ جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
عربستانی مشخص نیست، با این حال دیگر تردیدی درباره 
سرنوشت او هم وجود ندارد. عربستان رسما مرگ او را حین 
درگیری درون کنسولگری ریاض در استانبول تایید کرده 
ساموئل  ادبی  جایزه   2۰۰۱ سال  که  بورلی  است.مایکل 
جانسون را بابت نگارش کتاب رایش سوم، تاریخی نوین به 
آتی  روزهای  در  که  نیست  تردیدی  می گوید:  آورد،  دست 
اخبار بیشتری از طرف  ترک ها دریافت می کنیم. مثال اینکه 
از  ردی  حاوی  کنسولگری  این  شده  رنگ  تازه  دیوارهای 
خون خاشقجی است.بررسی مناطق جنگلی نزدیک استانبول 
شاید به خوبی بتواند قطعات بدن او را کنار هم بچیند. در غیر 

اینصورت چرا خودروی کنسولگری به آن جهت رفته بود؟
او تاکید کرد: همانطور که جان ساورز، رئیس سابق اداره ضد 
اطالعات انگلیس )ام آی۶( گفته است، هیچکدام از این مسائل 
را نمی توان بدون دستور واضح ولیعهد که حاکم دوفاکتوی 
آن  اعتباری  و  دیپلماتیک  تبعات  داد.  انجام  است،  عربستان 
متوجه پادشاهی آل سعود است.به گفته بورلی، هر روز شواهد 
بیشتری از این ولیعهد ۳۳ ساله که خودش را اصالح طلب نشان 
می دهد به دست می آید که او غیرمنطقی، ستمگری متزلزل 
این  رقابت می کند.  عراق  دیکتاتور سابق  با صدام،  است که 
نویسنده و محقق انگلیسی معتقد است: کویتی ها او را صدام 
کوچک صدا می زنند و نگرانند که او هم طرحی برای حمله 
به کشورشان داشته باشد.این نویسنده تاکید دارد، سرویس 
اطالعات آلمان هم اواخر 2۰۱۵ در اقدامی بی سابقه گزارشی  
درباره تغییر نسل در رهبری عربستان منتشر کرد. در گزارش 
مذکور هشدار داده شد که قدرت در حال تجمیع در دستان 
محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع وقت عربستان است. 
همچنین پیش بینی شد که او برای جانشینی در مقام پدرش به 
عنوان پادشاه تالش خواهد کرد و این جایگاه برای تبدیل شدن 
به رهبری به سبک صدام در جهان عرب استفاده خواهد کرد.

بورلی نوشت: در حال حاضر به نظر می رسد که آنچه آلمانی ها 
درباره ثبات او گفته بودند، صحت داشته باشد. در دوران بن 
سلمان، سعودی ها وارد جنگ یمن شدند که ۱۰ هزار تلفات 
غیرنظامی بر جای گذاشته و خطر مرگ ۱۱ میلیون گرسنه را 
در پی دارد. او نوامبر گذشته سعد الحریری، نخست وزیر لبنان را 
در ریاض بازداشت و مجبور به استعفا کرد تا بابت عدم واکنش 
او مقابل قدرت گیری حزب اهلل انتقام گرفته باشد. همان ماه، او 
حدود ۱۵۰ چهره سیاسی و تجاری را در هتل ریتز-کارلتون 
زندانی کرد و تا زمانی که راضی به پرداخت ۱۰۰ میلیون دالری 
که بن سلمان می گوید بدهکار بودند، نشدند، آزاد نشدند. تمام 
رقبای بن سلمان خصوصا ولیعهد پیشین محمد بن نایف که 
ارتباطات امنیتی قوی با غرب داشت، پاکسازی شدند. بن سلمان 
امید دارد که دونالد ترامپ یک جنگ با تبعات احتمالی فاجعه بار 
علیه ایران به راه بیندازد. او همچنین در شرف حمله به قطر بود 
اما نهایتا به محاصره اقتصادی رضایت داد.به گفته این نویسنده 
سرشناس، ائتالف شورای همکاری منطقه ای خلیج فارس هم به 
ویرانه ای تبدیل شده است چرا که بحرین، امارات و عربستان در 
یک طرف و کویت، عمان و قطر در طرف دیگر قرار گرفته اند. 
او می گوید: تمام اینها ما را به خاشقجی می رساند که با انزوای 
قطر مخالف بود و کل فرضیه ولیعهد جوان به عنوان اصالح طلب 
را زیر سوال می برد و خصوصا درباره اساس اقتصادی برنامه 
اصالحات او تردید کرد. مایکل بورلی معتقد است که پادشاه 
عربستان می داند اکنون وجهه »پسر قاتلش« در چشم جهان 
لکه دار شده است و به دنبال جانشینی برای اوست. او همچنین 
تاکید دارد: گرچه فروش تسلیحاتی انگلیس به عربستان سود 
سرشاری دارد اما این تنها یک درصد از مجموع صادرات این 
کشور را تشکیل می دهد. ما نباید مجیز آل سعود را بگوییم. 
قانونگذاران ما نباید حقوق بگیر آنها باشند و دستانشان را همانند 

دالل به هم بمالند.

سردارجاللی: آمریکا توان فشار اقتصادی مستمر ندارد

 تهدیدات مدرن دشمن علیه ایران

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره 
به شکل مدرن تهدیدات دشمن علیه نظام، 
گفت: آمریکا توان فشار اقتصادی مستمر بر 

ایران را ندارد .
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمرضا 
جاللی اظهار کرد: امروز تهدیدات دشمن علیه 
نظام شکل جدید به خود گرفته و بیشتر با 
است.سردار  فناوری  و  تکنولوژی  بر  تکیه 
جاللی با تأکید بر اینکه باید برای مقابله با این 
تهدیدات ما نیز از فناوری و تکنولوژی جدید 
بهره گیری کنیم، افزود: مطالعات و تحقیقات 
الزم برای اجرای این تهدیدات از سوی مراکز 
پژوهشی و علمی دشمن انجام می شود.وی 
با بیان اینکه امروز دیگر دفاع سنتی در برابر 
گفت:  نیست،  پاسخگو  دشمنان  تهدیدات 
این  برابر  نیز  اسالمی  مقدس  نظام  مقابله 
تهدیدات باید مبتنی بر علم و تکنولوژی باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره 
به  جدید  فناوری های  و  تکنولوژی  ورود  به 
کشور، آن را هم فرصت و هم تهدید دانست 
به  فرصت  صرف  نگاه  داشتن  کرد:  بیان  و 
فناوری و تکنولوژی منطقی نیست بلکه باید 
برای مقابله با تهدیدات آن نیز مراکز علمی 
و پژوهشی ما برنامه ریزی کنند.وی با بیان 
اینکه کشورهای های تولیدکننده تکنولوژی و 
فناوری از این علوم برای رسیدن به اهداف 
خود و به عنوان اهرم فشار بر سایر کشورها 
به  اینکه  کرد:  تصریح  کنند،  می  استفاده 
فناوری ها تنها به عنوان یک نعمت و فرصت 
نگاه شود اشتباه است.جاللی با اشاره به اینکه 
فناوری هوشمندسازی اشیا و مدیریت بر آن 
با استفاده از قابلیت های سایبری از مواردی 
است که امروز با آن مواجه هستیم، ادامه داد: 
شبکه های اجتماعی از جمله این موارد است 

که در تعیین رفتار سیاسی و اجتماعی جامعه 
موثر است.وی با بیان اینکه تهدیدات دشمن 
امنیتی،  روانی،  بخش های  در  فضا  این  در 
است،  سایبری  و  محور  مردم  اقتصادی، 
افزود: نمونه ای از این تهدیدات را در تابستان 
امسال شاهد بودیم که دشمن با یک جنگ 
اقتصادی مدرن علیه ایران تالش کرد بازار 
را آشفته کند که خوشبختانه با پیشدستی 
مواجه  شکست  با  دشمن  توطئه  مسئوالن 
شد.رئیس سازمان پدافندغیرعامل کشور به 
تهدید دشمن برای فشارهای بیشتر از آبان 

با  کرد:  تأکید  و  اشاره  نیز  جاری  سال  ماه 
داشتن برنامه ریزی و پیروی از منویات رهبری 
در این بخش، پشتیبانی از دولت می توانیم 
در این برهه زمانی نیز موفق عمل کنیم. وی 
با بیان اینکه تهدیدات اقتصادی آمریکا علیه 
ایران نمی تواند به صورت مستمر انجام شود 
زیرا تبعات نامطلوبی براقتصاد این کشور دارد، 
گفت: آمریکا با فشار اقتصادی علیه ایران و 
همچنین تیر شدن روابط با چین و روسیه 
آورده  وجود  به  ما  برای  خوبی  فرصت های 

است.

منبعسعودیفاشکرد؛
ابعادجدیدقتلخاشقجی

»صدامکوچک،
لقبیمناسب

محمدبنسلمان«
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حکم اعدام سلطان سکه تایید شد؛
هشدار به » اخاللگران اقتصادی« 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم اعدام وحید مظلومین ملقب به سلطان 
سکه و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم در دیوان عالی 

کشور تایید شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
دیروز در گفت و گوی زنده تلویزیونی افزود: پرونده این دو مفسد اقتصادی 
در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید 
شد.وی افزود: رسیدگی و قطعی شدن حکم این دو مفسد اقتصادی با 
برگزاری چندین جلسه در دادگاه و بررسی در دیوان عالی کشور حدود 
یک ماه و نیم به طول انجامید.اژه ای گفت: دادگاه های ویژه رسیدگی به 
پرونده های مفاسد اقتصادی در همه استان ها با قاطعیت و دقت رسیدگی 
به پرونده ها را ادامه خواهند داد.معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: به 
اخاللگران اقتصادی هشدار می دهیم در شرایطی که دشمن برای فشار 
معیشتی به مردم ا قدام کرده است از همراهی با دشمن دست بردارند 
وگرنه شدیدترین احکام در باره آنها اجرا خواهد شد.وی افزود: در اینجا 
الزم می دانم از همکاری مردم در این زمینه تشکر کنم و همینطور از 
ضابطین نیروهای انتظامی و وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه که 
بسیار کمک کردند و اکنون هم کمک می کنند، قدردانی کنم.محسنی 
اژه ای اظهار داشت: دادگاه های ویژه در برخی استانها شروع به کار کرده 
و در بقیه استانها هم شروع به کار خواهد کرد و امیدواریم این رسیدگی 
ها هشداری برای افراد فرصت طلب باشد تا در وضعیت فشار دشمن به 
معیشت و اقتصاد مردم رنج مردم را زیادتر و برای خود و هموطنان زحمت 

ایجاد نکنند. 

مسکن مهرهای بدون متقاضی،خریدار پیدا کرد

 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در پی افزایش قیمت ملک، استقبال از 

واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حبیب اهلل طاهرخانی درباره وضعیت نامعلوم 
متقاضیان مسکن مهر پردیس اظهار داشت: در حال حاضر مسکن مهر 
پردیس دچار وضعیت پیچیده ای شده است؛ از یک سو افزایش قیمت 
ها را داریم و از سوی دیگر تعهدهایی به مردم داده شده است اما عموم 
ناراحتی متقاضیان مسکن مهر پردیس در خصوص اقالمی است که با 
کمبود مواجهیم مانند پکیج بوسترپمپ؛ اکثرا افرادی هستند که واحدهای 
آنها تکمیل شده و آماده تحویل است اما به گفته پیمانکاران، قیمت این اقالم 
بسیار باال رفته و حتی در بازار پیدا نمی شود از آنجایی که تولیدکننده های 
این اقالم انحصاری هستند، یک مقدار کار را سخت کرده است. طاهرخانی 
در خصوص احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی در ۱2 شهر جدید گفت: برنامه 
احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی تا بهمن ماه به طور کامل در شهرهای جدید 
هدف آغاز می شود؛ در هفته دولت در چند شهر جدید کلنگ احداث این 
واحدهای مسکونی زده شد از جمله در شهر جدید بهارستان با همکاری 
انجمن انبوه سازان استان اصفهان، پرند با حضور وزیر راه و شهرسازی و 
در شهر جدید صدرا هم پروژه های مربوطه آغاز شده است در سایر شهرها 
مانند تیس و سیراف هم این فعالیت در آستانه آغاز است. وی با بیان اینکه 
در شهر جدید هشتگرد نیز اقدامات الزم برای شروع ساخت واحدهای 
مسکونی مربوط به این طرح، نهایی شده و به زودی آغاز خواهد شد، تصریح 

کرد: ساخت تمام این ۵۰ هزار واحد تا 22 بهمن آغاز خواهد شد.

طرح دوفوریتی مستثنی شدن 
ازقانون منع به کارگیری 
بازنشستگان منتفی شد

رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی از 
بسته شدن پرونده طرح دو فوریتی مستثنی کردن 
برخی مدیران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
کار  دستور  در  طرحی  چنین  گفت:  و  داد  خبر 

مجلس قرار ندارد.
موسوی  سیدفرید  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اصالح  برای  فوریتی  دو  طرح  درباره  یکشنبه  روز 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: 
که  زمانی  در  طرح  این  تدوین  و  پیشنهاد  این 
اکثریت نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود بودند 
مطرح شد. نمایندگان پس از بازگشت از حوزه های 
انتخابیه به مجلس و همانگونه که انتظار می رفت بر 
صیانت از مصوبه اصلی اصالح قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان تاکید کردند و عمال مطرح شدن این 
طرح دو فوریتی منتفی شد. وی تصریح کرد: مجلس 
در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان بدون 
در نظر گرفتن هیچ استثنای جدیدی، جدی است 
و اضافه کردن استثنائات آن هم در این بازه زمانی 
به  عنوان  هیچ  به  نشده  اجرایی  قانون  هنوز  که 
صالح نیست.موسوی ادامه داد: طراحان قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان و اعضای فراکسیون جوانان 
مجلس پس از مطرح شدن چنین طرح دو فوریتی 
نسبت به مجاب کردن پیشنهاد دهندگان به منظور 
انصراف از پیگیری این طرح دو فوریتی اقدام کردند 
و پیشنهاد دهندگان نیز با انجام مذاکرات از ادامه 
منصرف  طرح،  این  شدن  مطرح  برای  پیگیری ها 
شدند.رییس فراکسیون جوانان مجلس تأکید کرد: 
را  خود  عمومی،  افکار  خواست  توجه  با  مجلس 
ملزم به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
از  پیش  فوریتی  دو  طرح  این  واقع  در  و  می داند 
مطرح شدن، منتفی شد.موسوی با یادآوری اینکه 
هیچ  به  جامعه  عمومی  خواست  برابر  در  ایستادن 
این طرح  افزود:  به صالح هیچکس نیست،  عنوان 
دو فوریتی سنگ بنای غلطی بود تا با تصویب هر 
باز  از قانون  قانونی، فضا برای استثنا کردن برخی 
شده و بازار البی و البی گری در این خصوص داغ 
شود. وی یادآور شد: با این حساب پرونده این طرح 
دو فوریتی برای استثنا کردن برخی مدیران از قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس بسته شد 
ندارد  قرار  کار مجلس  و چنین طرحی در دستور 
به  نسبت  مقرر  تاریخ  تا  دستگاه ها  است  انتظار  و 
عملیاتی کردن قانون اقدام مقتضی را صورت دهند.

خبرخبر

بیائید با صرفه جویی در مصرف آب، به نسل های آینده زندگی بخشیم .
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستایي استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی شماره97-31 
شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه درنظر دارد  پروژه های  آبرسانی خود 
را طبق جدول زیر  را  براساس فهرست بهاء سال 97  از طریق مناقصه عمومي  به 
اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین صالحیت شده براساس رتبه های مورد نیاز واگذارنماید  
.لذا متقاضیان  مي توانندبراي اخذاسناد مناقصه به سامانه ستاد با شماره مناقصه های 
به   97/08/02 تا   97/07 ازتاریخ29/  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  ویا  مراجعه   ذیل 
مدت 4روز کاری به استثناء روزهاي تعطیل باشماره تلفن   0833-8281544تماس 
حاصل نمایند. درضمن، آگهي مذکور درسایت ملي مناقصات کشور وسایت شرکت آب 

وفاضالب روستایی استان کرمانشاه)www.abfar-ks.ir(، منعكس میگردد(.
1- تضمین شرکت درمناقصه به یكی از صورتهای زیر تحویل گردد.

الف-ضمانت نامه بانكي بااعتبار سه ماهه دروجه شرکت آب وفاضالب روستایی استان 
کرمانشاه.

ب- واریزبه حساب شماره  4001101007146217بانك مرکزی )نسخه صاحب حساب( 
بنام شرکت آب وفاضالب روستایي استان کرمانشاه.

اداري  بایدحداکثرتاپایان وقت  نیاز  2--پیشنهاد قیمت به همراه سایر مدارک مورد 
روز شنبه مورخه 1397/08/12 در سامانه ستاد بارگزاری  گردد.) ارائه اصل تضمین به 

دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی کرمانشاه الزامی می باشد.(
  97/08  /13 مورخه  یكشنبه  روز  صبح    8 ساعت  راس  واصله  3-پیشنهادهاي 

درکمیسیون مناقصه بازگشایي وقرائت خواهد شد.   

وزارت راه و شهر سازی
سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی مزایده عمومی 
مزایده گزار:اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان 

موضوع مزایده : فروش یک دستگاه شناور)یدک کش ( برنا واقع در بندر شهید رجایی، به شرح اسناد مزایده 
مهلت و نحوه دریافت اسناد :

1-مهلت خرید اسناد از تاریخ 97/7/30  لغایت 97/8/9 به مدت 10 روز 
2-نحوه دریافت اسناد:

الف( با مراجعه حضوری به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان –ساختمان مرکزی –اداره امور حقوقی و قراردادها و ارائه 
اصل فیش واریزی به حساب درآمد بندر نزد بانک ملی به شماره حساب سیبا 2176455412006 به مبلغ 400/000 ریال 

ب( از طریق سایت های  www.shahidrajaeeport.pmo.ir و  www.//iets.mporg.ir و  به صورت رایگان 
 مهلت و محل تحویل پیشنهادات :

1-مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 97/8/23
2-محل تحویل اسناد :بندر عباس مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی- طبقه همکف –دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر 

و دریانوردی استان هرمزگان 
3-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)مزایده (: جهت شرکت در مزایده به مبلغ 375/000/000 ریال با واریز وجه نقد به حساب 
شماره 2196455497008 نزد بانک صادرات به نام سپرده اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان یا به صورت ضمان نامه 

بانکی معتبر 
تبصره : ضمانت نامه  از تاریخ صدور به مدت 3 ماه اعتبار و برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

4-تاریخ و محل بازگشایی پاکات :
تاریخ 97/8/27 روز یک شنبه ساعت 9:00مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره کل –طبقه سوم- دفتر مدیر کل 

حضور مزایده گران یا نمایندگان تام االختیار آنها با معرفی نامه رسمی در جلسه بازگشایی قیمت بالمانع است.
-برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد مزایده با تلفن های  32123470-32123494-076 و در خصوص نحوه دریافت اسناد 

مزایده با شماره تلفن 32123407-076 تماس حاصل فرمایید.
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 توسعه و بهینه سازی برق روستایی شهرستان تفت          به شماره 97/120/603

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات 
الكترونیكی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 200975066000013  برگزار نماید.

شرکت توزیع نیروی 
برق استان یزد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

1

2

3

۴

5

6

7

8

9

10

نوع مناقصه

شرایط اولیه

زمان دریافت اسناد

نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

زمان گشایش پیشنهادها

تسلیم پیشنهادها

نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار

توضیحات

عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

-دارا بودن گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری با حداقل پایه 5 در رسته نیرو -داشتن سابقه کار مشابه  -برای مناقصه گرانی که از سال 1391 به بعد سابقه انجام کار با مناقصه گزار دارند ، ارایه رضایتنامه از 
باالترین مقام وی در خصوص آخرین کار انجام شده الزامی می باشد . 

از تاریخ 1397/07/30 لغایت 1397/08/07
واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. 

برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن ۴193۴-021 تماس حاصل نمایید.

1۴0.000.000 ریال

ساعت 13  روز پنج شنبه مورخ 1397/08/2۴

ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1397/08/26

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

یزد، بلوار شهید منتظر قائم ، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، ، امور تدارکات و انبارها -035-362۴8989

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 نوبت دوم

شناسه آگهی: 274230

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه از سال 
های گذشته با مشکل رقابت های فردی در 
مدارس روبرو هستیم گفت: باید این موضوع 
برعکس شود و به جای آن فعالیت های جمعی 

و گروهی را توسعه دهیم.
سیدمحمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 

بطحائی در مراسم افتتاحیه کشوری پنجمین 
اینکه  بیان  با  المپیاد درون مدرسه ای،  دوره 
تربیت بدنی از جمله مهم ترین فعالیت هایی 
است که در مدارس اجرا می شود اظهار کرد: کم 
توجهی به امر ورزش در حوزه دختران بیشتر 
احساس می شود. وی افزود: مدرسه باید به گونه 

ای باشد که منجر به بروز خالقیت ها و نوآوری 
ها شود. مدرسه و محیط اطراف آن مجموعه ای 
از توانمندی های عظیم است که در مجموع 
وزیر  می شود.  موفق  های  خروجی  به  منتج 
آموزش و پرورش با بیان اینکه در هفته پیوند 
اولیا و مربیان قرار داریم عنوان کرد: انجمن اولیا 

و مربیان می تواند در شاد کردن محیط مدرسه 
نقش داشته باشد. 

ای  مدرسه  درون  ورزشی  المپیادهای  به  وی 
نیز اشاره کرد و آن را گام جدی برای ارتقای 
ورزش دانست و گفت: در قالب این طرح، همه 
توانمندی ها و ظرفیت های الزم برای دانش 
آموزان به کار گرفته می شود. بطحائی با اشاره 
به اینکه البته از چندین سال قبل با مشکل 
هستیم  روبرو  مدارس  در  فردی  های  رقابت 
اظهار کرد: باید این موضوع را برعکس کنیم و 
به جای آن فعالیت های جمعی و گروهی را 

توسعه دهیم. 
باید یاد بگیریم چطور با یکدیگر در تعامل باشیم. 
خوشبختانه المپیادهای درون مدرسه ای به این 
اصل مهم توجه دارد. وزیر آموزش و پرورش 
ادامه داد: هر فردی در یک زمینه خاص نخبه و 
توانمند است و معلمان وظیفه دارند زمینه های 
نخبگی و استعداد برتر را شناسایی کنند که این 
فرصت نیز در المپیاد درون مدرسه ای وجود 
دارد. وی با بیان اینکه باید همه دانش آموزان 
در المپیاد های ورزشی درون مدرسه ای شرکت 
کنند تاکید کرد که مبادا این برنامه هم مانند 
برنامه های سال های گذشته صرفا با شماری از 

دانش آموزان پیش رود.

 صادرات یکی از برنامه های اصلی گروه خودروسازی سایپا 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: گروه سایپا همواره 
در حوزه صادرات جزو خودروسازان پیشرو کشور بوده و تداوم 
صادرات و کسب بازارهای جدید را به عنوان یکی از برنامه های 

اصلی خود دنبال خواهد کرد.
گروه  انتخاب  درحاشیه  ازسایپا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
که  برترملی  کننده  صادر  عنوان  به  سایپا  خودروسازی 
جمهور،  رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  حضوراسحاق  با 
تجارت،  و  معدن  صنعت  وزارت  سرپرست  رحمانی  رضا 
فعالین  صنعتی،  مدیران  از  جمعی  شریعتمداری.  محمد 
محمدرضا  شد،  برگزار  کشور  های  صادرکننده  و  اقتصادی 
سروش،مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: خوشبختانه 
با تالش های صورت گرفته، گروه سایپا توانسته برای نهمین 
بار موفق به کسب عنوان صادر کننده برتر ملی شود.وی افزود: 
عمل  موفق  بسیار  صادرات  موضوع  در  همواره  سایپا  گروه 
کرده که قطعا این روند با حمایت های هیات مدیره گروه 
خودروسازی سایپا ادامه خواهد داشت.سروش گفت: در این 
آمده  بوجود  ارز در کشور  نرخ  برای  با شرایطی که  و  برهه 
زمان مناسبی برای توسعه صادرات است و با برنامه ریزی های 
انجام شده، گروه سایپا همچنان این روند را بیش از گذشته 
دنبال خواهد و این تهدید را به فرصت تبدیل خواهد کرد.وی 
تاکید کرد: گروه سایپا در صادرات محصول به سایر کشورها 
دو اصل را دنبال می کند که اول ارتقای برند شرکت سایپا و 

کشورمان ایران در بازارهای هدف و دوم کسب سودآوری برای 
این گروه خودروسازی و ارزآوری برای کشور است و بر همین 
دو اصل، صادرات خودرو در محور برنامه های اصلی گروه سایپا 
قرار دارد. سروش تصریح کرد: خوشبختانه در سال گذشته 
توانست  سایپا  خودروسازی  گروه  موجود  مشکالت  تمام  با 
در حوزه صادرات قطعات خودرو به صورت SKD رشد 2.۵ 
برابری نسبت به مدت مشابه را تجربه کند و در حوزه صادرات 
قطعات CBU هم رشد چشمگیری داشته است. همچنین 
در شش ماه نخست سال جاری مجموع صادرات گروه سایپا 
به نسبت مدت مشابه با رشد ۵۰ درصدی همراه بوده است. 

برنامه های توسعه ای سایپا در ۵ محور  اینکه  بیان  با  وی 
تدوین شده که با تکمیل شدن موارد به اطالع عموم رسانده 
خواهد شد گفت: در خصوص موضوع صادرات، محور اصلی 
فعالیت گروه سایپا، توسعه بازارها است که متاسفانه محدودیت 
های بین المللی مانع و سد بزرگی برای این منظور می باشد. 
مدیرعامل گروه سایپا تاکید کرد: با توجه به تغییر نرخ ارز 
در حال حاضر فرصت های صادراتی زیادی برای گروه وجود 
دارد ولی محدودیت های نحوه انتقال ارز یکی از بزرگترین 
مشکالت است که همکاران بنده به شدت در حال پیگیری 
و برطرف کردن مشکالت هستند تا بتوانیم توسعه محصوالت 
شرکت را بیش از پیش داشته باشیم. وی مهمترین عامل 
کسب عنوان صادرکننده برتر کشوری توسط سایپا را پایین 
بودن قیمت محصوالت دانست و گفت: عالوه بر قیمت رقابتی 
محصول، کیفیت متناسب با خودرو هم در بازارهای هدف 
سایپا  گروه  و  کند  به خود جلب  را  مشتریان  نظر  توانسته 
توانسته به عنوان صادر کننده برتر معرفی شود. گفتنی است 
در این مراسم، تندیس صادر کننده برتر ملی توسط معاون اول 
رئیس جمهور به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اهدا شد. 
گروه خودروسازی سایپا، به عنوان پیشرو در حوزه صادرات 
خودرو در کشور تاکنون توانسته نه بار تندیس صادر کننده 
برترملی و دو بار تندیس صادر کننده ممتاز کشوری را دریافت 

کند که در این خصوص در کشور بی رقیب است.

 گالیه بطحائی از شکل گیری رقابت های فردی در مدارس؛

  وظیفه معلمان شناسایی زمینه های
  نخبگی و استعدادهای برتر است 
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بررسی مسائل و مشکالت اسالمشهر با حضور رئیس 
شورای استان تهران و نماینده مجلس شورای اسالمی

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( خواستار شد:  

راه اندازی نهضت اشتغال در چارچوب اقتصاد مقاومتی  

و  مسائل  بررسی  جلسه  اسالمشهر:  نوری- 
مشکالت اسالمشهر با حضور مسعود مرسلپور 
الهام فخاری رئیس شورای  فرماندار شهرستان، 
اسالمی استان تهران و اوالد قباد نماینده تهران، 
اسالمشهر، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی در سالن اجتماعات فرمانداری 
برگزار شد. در این جلسه که مدیران کل استانی، 
شهردار و رئیس شورای شهر اسالمشهر و جمعی 
از مسئوالن ادارات و دستگاههای اجرائی حضور 
داشتند، مسعود مرسلپور در سخنانی اظهار داشت: 
نزدیک 11 سال است که طرح هادی در روستاهای 
اسالمشهر اجرا نشده و این موضوع در کنار برخی 
حد نصاب هایی که برای روستاها در نظر گرفته 
شده باعث می شود که مردم مرتکب تخلف در 
ساخت و ساز شوند. فرماندار اسالمشهر گفت: 
برای ترمیم و بهسازی بافت فرسوده در روستاها 
و تامین نیاز ساکنان روستاها به منازل مسکونی 

قوانین  اجرای  در  بیشتری  انعطاف  باید  جدید 
داشته باشیم و ساز و کار الزم برای رسیدگی به 
و  ساخت  جهت  روستائیان  مجوز  درخواست 
ساز اندیشیده شود. وی با بیان اینکه دوگانگی در 
مدیریت روستاها نیز باعث بروز مشکالتی شده 
گفت: قسمتی از روستاهای اسالمشهر در حریم 
شهر قرار می گیرند و همین امر باعث شده تا این 
روستاها هویت روستائی خود را از دست بدهند.

عالی  شورای  مصوبات  اینکه  بیان  با  مرسلپور 
تقسیمات  با  مطابق  باید  شهرسازی  و  معماری 
کشوری باشد، گفت: در حال حاضر شهرداری 
منطقه 18 تهران در نقاطی از بخش های چهاردانگه 
و احمدآباد مستوفی حضور دارد که این موضوع 
مشکالت بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است.

فرماندار اسالمشهر همچنین بر ضرورت اصالح 
بروکراسی اداری در بخشداری ها و دهیاری های 

شهرستان تاکید کرد.

طرحهای  از  برداری  بهره  و  معرفی  آیین 
و  تسهیالتمحور  و  اجتماعمحور  اشتغالزایی 
افتتاح و شروع عملیات پروژههای عمرانی بنیاد 
فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  به  وابسته  برکت 

امام)ره( برگزار شد.  
رییس  مخبر  محمد  دکتر  که  مراسم  این  در 
دکتر  )ره(،  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
محمدجواد فدایی سرپرست استانداری کرمان، 
محمدرضا  دکتر  و  زاهدی  محمدمهدی  دکتر 
پورابراهیمی نمایندگان مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی و مهندس سعید جعفری 
و  امامجمعه  فرماندار،  برکت،  بنیاد  مدیرعامل 
داشتند،  حضور  راور  شریف  مردم  از  جمعی 
این شهرستان  از خانوادههای شهدای  ابتدا  در 

قدرانی و تجلیل شد.  
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
این مراسم، اقدامات اشتغالزایی و عمرانی انجام 
گرفته در شهرستان راور را حاصل کار جمعی و 
کمک و مساعدت استاندار کرمان، امام جمعه و 
مسئوالن محلی راور دانست و گفت: نزدیک به 
یک سال و نه ماه پیش قول دادیم بیکاری را در 
راور ریشهکن خواهیم کرد و در راستای تحقق 
این مهم، چیزی شبیه به بسیج عمومی مانند زمان 
دفاع مقدس در این شهر شکل گرفته است.   وی 
خطاب به مردم راور تصریح کرد: نجات کشور 

با حضور شما و امثال شما امکانپذیر است که 
اقتصاد مقاومتی را مستند کردهاید. اقدامات شما 
اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت نجات میدهد.   
وی با اشاره به حضور و اقدامات محرومیتزدایی 
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  اشتغاآلفرینی  و 
امام)ره( از طریق بنیاد برکت در سال جاری در 
1500 روستا و بخش کشور در قالب الگوهای 
اشتغالزایی اجتماعمحور افزود: امیدواریم نهضت 
اشتغال برای توانمندسازی جوامع در چارچوب 

اقتصاد مقاومتی در کشور راهاندازی شود.  
در  راور  و  کرمان  مردم  نمایندهی  ادامه،  در 
مجلس شورای اسالمی با قدردانی از تالشهای 
برای  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
در  اقتصادی  توانمندسازی  و  محرومیتزدایی 
سراسر کشور گفت: آمارها نشان میدهد که این 
ستاد در 8 سال گذشته در حوزهی ایجاد شغل 
شغلی  فرصت  هزار   5 ساالنه  متوسط  بهطور 
ایجاد کرده است که در مجموع به 400 هزار 
به  اشاره  با  پورابراهیمی  دکتر  میرسد.    شغل 
اهتمام و نگاه بلند ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( عنوان کرد: با کوشش یک و نیم سالهی 
این  این ستاد در راور 800 فرصت شغلی در 
شهرستان ایجاد شده و 800 شغل دیگر نیز در 
حال نهایی شدن است و در مجموع در طول سه 

سال 3 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن خبرداد:

بارگیري بیش از 70 درصدي پستهاي 
انتقال برق

شرایط بارگیري شبکه انتقال در پیک تابستان سال 97 
نشان مي دهد که از 12 پست انتقال منصوبه و در حال 
بهره برداري در سطح استان گیالن، 8 پست باالي 70 

درصد بارگیري شده اند.
مهندس »عظیم بلبل آبادي« مدیرعامل شرکت سهامي 
برق منطقه اي گیالن با اشاره به وضعیت استان گیالن 
تولیدشان  میزان  و  استان  هاي  نیروگاه  وضعیت  و 
گفت:شرایط بارگیري شبکه انتقال در پیک تابستان 
سال 97 نشان مي دهد که از 12 پست انتقال منصوبه 
و در حال بهره برداري در سطح استان گیالن، 8 پست 
عبارتی 67  به  اند.  شده  بارگیري  درصد  باالي 70 
درصد از پستهای شبکه انتقال در پیک تابستان سال 97 
، باالی 70 درصد بارگیری شده اند. در حالی که مطابق 
استانداردهای تعریف شده نباید باالی 70 درصد از 
ترانسفورماتورها یا پست ها بارگیری داشته باشیم، از 
پست های فومن و سیاهکلده الهیجان، 90 درصد و 

باالی 90 درصد بارگیری انجام شد.
وی تصریح کرد: برای حل مشکل شبکه انتقال، برنامه 
ریزیهای الزم انجام شده که احداث یک دستگاه پست 
230 کیلوولت برای غرب کالن شهر رشت، احداث 
یک دستگاه پست 230 کیلوولت برای شرق شهرستان 
انزلی و احداث یک دستگاه پست 230 کیلوولت برای 

شهر هشتپر از جمله این اقدامات می باشد.
 مدیرعامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن در 
توزیع مرکز  بارگیري شبکه فوق  خصوص شرایط 
فوق  شبکه  بارگیري  شرایط  همچنین  گفت:  استان 
توزیع در مرکز استان گیالن در پیک تابستان سال 97 
نشان مي دهد  که از 18 پستي که در شهر رشت و 
اطراف آن وظیفه تامین انرژي مرکز استان را عهده دار 

هستند، 12 پست باالي 70 درصد بارگیري شده اند.

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان 
ورودی جدید دانشکده پزشکی گرگان

دانشجویان  توجیهی  جلسه  گلستان؛  سلیمانی- 
و  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  مقاطع  جدید  ورودی 
دکتری تخصصی )PhD( دانشکده پزشکی برگزار 
شد. جلسه توجیهی پذیرفته شدگان ورودی جدید 
آزمون مقاطع تحصیالت تکمیلی علوم پایه پزشکی 
تخصصی  دکتری  و  ناپیوسته  ارشد  )کارشناسی 
)PhD( ( دانشکده پزشکی گرگان با حضور مدیر 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه، ریاست، معاونین، مدیران 
گروه های آموزشی و مسئولین اجرایی دانشکده در 
دانشگاه  فلسفی  شادروان  عالی  آموزش  مجموعه 
برگزار گردید. دکتر تازیکی رییس دانشکده پزشکی 
دانشجویان  به  تبریک  و  مقدم  خیر  عرض  ضمن 
و  تالش  سایه  در  روزافزون  موفقیت  جدیدالورود 
پشتکار و آموزش مستمر را آرزو نمود. ایشان دانش 
ناب  انسانی  های  سرمایه  را  متخصص  آموختگان 
قلمداد نموده و از دانشجویان درخواست ممارست 
و پشتکار جدی در حوزه تخصصی خود را نمود. 
دکتر حیدری مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ضمن 
مهم شمردن امر آموزش در حوزه سالمت، به تشریح 
مسایل در حوزه مدیریتی خود پرداخت. ایشان ضمن 
ارائه کلی مستندات و آیین نامه های آموزشی و اجرایی 
از  را  پشتکار  فهم، صداقت و  تکمیلی،  تحصیالت 

دانشجویان در کلیه امور خود خواستار شد.
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بازدیدشهردار منطقه پنج  از بیمارستان مریم کرج

کرج- خبرنگار زمان؛ سرپرست شهرداری منطقه پنج کرج به همراه دست 
اندکاران معماری و شهرسازی این منطقه از بیمارستان و زایشگاه مریم 

بازدید کردند.
دکتر خدابین سرپرست شهرداری منطقه پنج ضمن تقدیر از نحوه اجرای 
معماری بیمارستان مریم که از کمترین فضا بهترین بهره برداری معماری 
صورت پذیرفته گفت: با توجه به میزان کم زمین بیمارستان و نیز ساخت 
بنای بیمارستان در دو مرحله اجرای تاسیسات و کانکت دو بنا به هم به 
بهترین شکل انجام شده است که پیشنهاد می شود تمامی دست اندرکاران 
صنعت ساختمان ومعماری شهری از این بیمارستان دیدن کرده و الگو 
برداری شود. سرپرست شهرداری منطقه پنج ضمن قدر دانی از زحمات 
دکتر دلشاد و همکاران وی، خرسندی خود را از قرار گرفتن این بیمارستان 
بیشتر  و خواهان همکاری  نموده  ابراز  پنج  منطقه  البرز و خصوصا  در 
بیمارستان با مجموعه شهرداری به جهت استفاده از خدمات زایشگاهی و 

بیمارستانی برای پرسنل شهرداری نیز شد. 
در ادامه شهردار جهت تکمیل پروژه بیمارستان جهت هر گونه همکاری  

اعالم آمادگی نمود.

دست یابی فوالد مبارکه به سطح زرین جایزۀ جهانی 
 )EFQM( بنیاد مدیریت کیفیت اروپا

 بهادری- اصفهان: برای اولین بار در کشور و پس از ارزیابی ارزیابان بنیاد 
مدیریت کیفیت اروپا )EFQM(، شرکت فوالد مبارکه اصفهان با کسب 

امتیاز باالتر از 600 برندۀ سطح زرین )GOLD( این جایزه جهانی شد.
در پی کسب این موفقیت ارزشمند مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: رشد، 
پویایی و حرکت در مسیر سرآمدی الزمۀ حضور موفق سازمان ها در فضای 
رقابتی و پرتالطم کسب وکار امروزی است. شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
پیشتاز صنعت فوالد کشور و در جهت خلق ارزش مشترک برای همۀ 

ذینفعان سازمان همواره خود را متعهد به حرکت در مسیر تعالی می داند.
مهندس عظیمیان افتخارآفرینی فوالد مبارکه و کسب نتایج موفقیت آمیز 
داخلی و بین المللی ازجمله موفقیت اخیر در ارزیابی جایزۀ جهانی بنیاد 
مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( به عنوان یک نهاد معتبر بین المللی در 
حوزه مدیریت را مهر تأییدی بر تعهد کارکنان فوالد مبارکه و حرکت این 
شرکت در مسیر تعالی دانست و گفت: ضمن تبریک به همۀ همکاران 
سختکوش و پرتالش شرکت، که تمام همت و کوشش خود را در جهت 
تولید کاالیی باکیفیت و اقتصادی به کار گرفته اند، باید به خاطر داشته 
باشیم که همدلی و افزایش مشارکت تمامی کارکنان نقش بی بدیلی در 
شتاب بخشیدن به مسیر رشد و تعالی سازمان در شرایط خطیر کنونی 
مدیرعامل  و  ایران  فوالد  انجمن  رئیس  سبحانی  بهرام  داشت.  خواهد 
زرین جایزۀ جهانی  لوح  دریافت  برای  که  مبارکه  فوالد  سابق شرکت 
بنیاد کیفیت اروپا در کنفرانس ساالنۀ EFQM در وین اتریش شرکت 
کرده بود، پس از دریافت این نشان، طی سخنانی ضمن تقدیر از کارکنان 
فوالد مبارکه به دلیل نگرش و عملکرد مبتنی بر نظام های نوین مدیریتی، 
مشارکت و تعلق سازمانی در فوالد مبارکه را از مهمترین عوامل موفقیت 
این شرکت دانست. وی از الگوی مدیریت کیفیت اروپا )EFQM( که 
حاصل تجارب مدیریتی در سطح جهانی است، به عنوان مدلی مناسب 
برای مدیریت اثربخش بنگاه های کشور یاد و ابراز امیدواری کرد توجه 
به این رویکردها همواره در کشور، خصوصا صنعت فوالد مورد توجه 
قرار داشته باشد. در همین خصوص معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز 
ضمن تبریک این موفقیت به مدیریت و کارکنان شرکت تصریح کرد: سال 
جاری دومین دورۀ حضور فوالد مبارکه در فرایند ارزیابی بنیاد مدیریت 
کیفیت اروپا )EFQM( بود و سازمان موفق شد با رشد بیش از 50 امتیاز 
نسبت به دورۀ قبل به سطح زرین این جایزه دست یابد. وی ابراز امیدواری 
کرد: با تالش همکاران و اتخاذ تدابیر مناسب، حرکت در مسیر پیموده 
شده با شتاب بیشتری تداوم یابد و در آینده نیز فوالد مبارکه به عنوان 
الگوی سرآمدی در صنایع کشور پیشتاز باشد. مدیر تضمین کیفیت و تعالی 
سازمانی فوالد مبارکه نیز با اشاره به اینکه مدل )EFQM( از معتبرترین 
تجارب 14  مدل حاصل  این  کرد:  تصریح  دنیاست  مدیریتی  الگوهای 
شرکت اروپایی ازجمله فولکس واگن، فیلیپس، بوش و... است که در 

سال 1988 آن را طراحی کردند. 
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صادقی مقدم – یزد: استاندار یزد گفت: به دنبال 
شکایت سال 1393 برخی از کشاورزان در شرق 
دیوان  در  شده  ایجاد  حقوقی  مسائل  و  اصفهان 
عدالت اداری برای قطع سهیمه آب انتقالی به یزد، 
برای  نهادفرادستی  مصوبه  با  بزرگ  مشکل  این 

همیشه رفع شد.  
محمود زمانی قمی در نشست رسانه ای که با حضور 
مدیران حوزه آب یزد همراه بود، افزود: بر اساس 
مصوبه این نهادفرادستی، دیوان عدالت اداری حق 
ورود به شکایتهای صورت گرفته درباره طرحهای 
انجام شده و در دست انجام انتقال آب توسط دولت 
را ندارد.استاندار یزد برخی اظهارات مبنی بر تغییر 
در سهمیه آب انتقالی به یزد را غیرمسئوالنه خواند 
و گفت: چنین اظهاراتی کذب محض است، چراکه 
تغییر و تعیین سهمیه آب از حوضه زاینده رود در 

حیطه اختیارات استان های ذی نفع نیست.
زمانی قمی تصریح کرد: تعیین سهم استانهایی که 
از حوضه زاینده رود آب تامین می کنند به صورت 
با توجه به وضعیت منابع موجود و  فرااستانی و 
مصارف استانها انجام می شود و هیچکدام از استان 
سایر  سهیمه  در  تغییر  برای  اختیاری  ذینفع  های 

استانها از این منبع ندارد.
وی ادامه داد: کمترین حجم آب زاینده رود در 47 
سال گذشته مربوط به اواخر سال 96 و اوایل 97 
بوده و در این بازه زمانی کمترین میزان بارشها در 
استان چهارمحال و بختیاری به عنوان سرچشمه 

زاینده رود در نیم قرن گذشته اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس بخشی از سهمیه آب 
سهیمه  کاهش  با  آبی  این حوضه  استانهای  همه 

مواجه شده و حق آبه آنها از این حوضه کاهش 
یافته که طبیعی است.زمانی قمی درباره تخریب های 
متعدد در مسیر خط انتقال آب یزد اظهار داشت: 
با توجه رخ دادن 22 مورد تعرض طی هشت ماه 
گذشته به این خط انتقال، نحوه عملکرد مسئوالن 
پذیرفتنی  خط  این  امنیت  تامین  برای  استان  این 
نیست. استاندار یزد گفت: در سالهای اخیر مباحث 
حقوقی برای ابطال سهمیه آب استان یزد از طریق 
خط انتقال مطرح شد بود که تا ابتدای امسال این 
موضوع مورد غفلت قرار گرفته بود و برای رفع این 
مشکل تالشهای زیادی صورت گرفت تا سرانجام 
مشکالت حقوقی ایجاد شده، با تصمیم سازی در 
باالترین سطوح برطرف شد.زمانی قمی درباره خط 
دوم تامین آب استان یزد گفت: برای پایدارسازی 
منابع آب استان بررسی های دقیق کارشناسی در 
حال انجام است و در این خصوص منتظر اعالم نظر 

قطعی وزارت نیرو هستیم.
وی همچنین درباره انتقال آب از دریای عمان به 
یزد اظهار داشت: با برآورد چهار ماه قبل، اجرای 
این طرح 200 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که 
تامین این رقم در توان دولت نیست و برای انجام 
منابع  و  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  باید  طرح 
خارجی )فاینانس( استفاده شود.استاندار یزد با بیان 
اینکه تخصیص آب در هر استان بر عهده شرکت 
آب منطقه ای است، اضافه کرد: از هرگونه مشارکت 
بخش خصوص در اجرای طرح انتقال آب از دریای 
و  امنیتی  سیاسی،  کنیم.معاون  می  استقبال  عمان 
اجتماعی استاندار یزد نیز گفت: موضوع امنیت خط 
لوله آب انتقالی به یزد در حوزه مسئولیت این استان 
نیست اما در بخش های انتظامی و اقدامهای پدافندی 

با مسئوالن اصفهان همکاری می کنیم. 
محمدعلی طالبی با بیان اینکه نشستهای شورای 

تامین استان هر 2 هفته یکبار به صورت منظم برگزار 
تامین درباره  افزود: 23 مصوبه شورای  می شود، 
تخریب خط لوله آب انتقالی به یزد بوده و در این 
راستا نشست های با اعضای کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی و وزیر کشور برگزار شده 

که مصوبه های موثری داشته است. 
وی ادامه داد: با پیگیری های مستمر استاندار یزد، 
موضوع امنیت خط لوله آب انتقالی در نشست هفته 
گذشته شورای امنیت وزارت کشور مطرح و تصمیم 

هایی در این زمینه گرفته شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد نیز گفت: 
از ابتدای سالجاری تاکنون نشستهای مدیریت تامین 
و مصرف آب هر هفته به طور منظم در استان برگزار 
می شود. محسن صادقیان افزود: با برنامه ریزی های 
انجام شده در 6 ماهه نخست سال 1397، مصرف 
آب در بخش فضای سبز استان 28 درصد کاهش 
داشته است. مدیرعامل آب منطقه ای استان یزد نیز 
گفت: آب استان یزد از نظر شیمیایی کیفیت مناسبی 
ندارد و میزان سختی )EC( آن به حدود 2هزار می 
رسد که این میزان تا حدود یکهزار و 100 مناسب 
است و بیشتر از این میزان تا عدد 2 هزار اگرچه بر 
ای شرب مناسب است اما کیفیت گوارایی آن پایین 
است. محمدمهدی جوادیان زاده با بیان اینکه تنها 
یک بیستم آب سرچشمه های کوهرنگ در استان 
چهارمحال و بختیاری به استان یزد منتقل می شود، 
افزود: در هفت ماه اخیر به دلیل تخریبهای انجام 
شده، 82 هزار و 700 متر مکعب معادل سه هزار 
و 450 تانکر بزرگ آب انتقالی به یزد را از دست 

دادیم. 

استاندار یزد خبرداد:

رفع مـشکل حـقوقی آب انـتقالی به یـزد

آگهی مفقودی
هاچ  سواری  خودروی  مالک  حسینعلی  فرزند  خبیری  حسین  اینجانب  کمپانی  سند 
موتور  شماره  به   SONDEROSTEPWAY-AT تیپ  رنو  سیستم   بک 
K4MC697  -  R048733 و شماره شاسی NAPBSRBYNG1022771 و شماره پالک 

بهشهرایران72- 185ق47 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی 38/55/886/3499- اصلی –اصلی بخش 4 خوی در جلد  97 
صفحه 87 ذیل ثبت  91563  بنام ناهید گلوانی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم 
گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی 
قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه 
ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود 
سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
متن آگهیرئیس ثبت خوی-سلیمانپور

سوداگر  محمد  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
دادخواستی  فرزندعباس  پورسلیمه  یوسف  آقای/خانم  خواهان  فرزندمحمدحسین 
انتقال  خواسته  به  محمدحسین  فرزند  محمدسوداگر  آقای/خانم  خوانده  بطرفیت 
وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  213/93ناحیه22بخش2خرمشهر  پالک  سند 
شماره پرونده کالسه 9709986141200510شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
دستور  که حسب  97/9/5ساعت9:00تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  خرمشهر 
دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف:9/746
مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   626 شماره   شناسنامه  دارای  کرباسی  فریده  آقای   
3/971397ش  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان وفاء  اله  کرباسی بشناسنامه  338 در تاریخ 96/5/26 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   سعید کرباسی فرزند وفاء  اله  
–ش ش 795 خوی –پسر متوفی/2-  ژاله  کرباسی فرزند  وفاء  اله    -ش  ش   158   
خوی-دختر متوفی/3-ماه منیر  کرباسی فرزند وفاء  اله  -ش  ش  823  –خوی-دختر 
متوفی/4-    فریده کرباسی فرزند وفاء  اله    - ش ش 626 -خوی-دختر متوفی/5- 
زهرا اسدالهی فرزندحسن -  ش ش 116 خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

دادنامه
شعبه    961175 بایگانی:  شماره    -- کالسه:9609982929601013    پرونده 

102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه تصمیم نهایی شماره 9709972929600805 
شاکی: آقای وحید احمدی به نشانی: چهاردانگه- شهرک مطهری- ک موسوی اصل 

درختی 1 پ 44 واحد 9   متهم: آقای مهدی حسینی   به نشانی مجهول المکان 
اتهام: کالهبرداری   

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با 
بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی حسینی که به علت مجهول المکان بودن 
اطالعات بیشتری در دسترس نیست و قرار تامین کیفری متناسب صادر نشده است 
احمدی.  وحید  آقای  شکایت  موضوع  تومان،   17/319/000 کالهبرداری  بر  دائر 
انتظامی و شکایت  پرونده و گزارش مرجع  اوراق و محتویات  به  با توجه  دادگاه 
شاکی خصوصی و اینکه متهم بعلت مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی جهت 
رسیدگی دعوت شده و علیرغم ابالغ اخطاریه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارائه 
نکرده است و وکیل نیز معرفی ننموده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
دادگاه  بزه انتسابی محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 1  از قانون تشدید مجازات 
نامبرده را به تحمل سه   ارتشاء و کالهبرداری مصوب 1367  مرتکبین اختالس و 
سال حبس تعزیری و پرداخت 17/319/000 تومان جزای نقدی و رد مال محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی بوده و  ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
درخواست واخواهی از این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضا واخواهی 
قابل در خواست تجدید نظر از محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف 1656

هاشم امامی – معاون قضائی و دادرس دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

اجرائیه
مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی:شهاب صبوری-نام پدر:غفار-نشانی:استان 

کرمانشاه-شهرستان جوانرود-شهر جوانرود-روستای ده لیلی
پدر:شعبانعلی- جانجانی-نام  خانوادگی:لیال  نام  و  محکوم علیه:نام  مشخصات 

نشانی:کرمانشاه شهرک تعاون خیابان ایثار بر خ 7477)مجهول المکان(
محکوم به/به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397050000475693 
و شماره دادنامه مربوطه 9709978485300141 محکوم علیه محکوم است به الزام به 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی و انتقال سند خودرو 
به شماره انتظامی 528ل53ایران29 و نیز خسارات دادرسی به مبلغ 330/000 تومان 
در حق محکوم له به انضمام پرداخت 5درصد مبلغ محکوم به بابت نیم عشر دولتی 

در حق دولت میباشد.
مسئول دفتر شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان روانسر-محمدغریبی

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-فرهادعلیخانی

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای راضی هالالت –خواهان 
آقایان1-حسن2-راضی3- خواندگان  بطرفیت  دادخواستی  سلیمانی  مجاهد  اقای 
علی هالالت و4-خانم صدیقه هالالت5-سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه  این شعبه  به  تنظیم سندرسمی مطرح که  به  الزام 
9709986141300634شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر ثبت وووقت 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ1397/9/7ساعت8:30تعیین  رسیدگی 
ماده73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگرددتاخوانده ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:9/742
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-عبدالمحمد فاطمی سوق

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

)اصالحی مورخه 87/6/11(
بدینوسیله به اقای سجاد احمدی  نام پدر  حسین  تاریخ تولد 1362/05/20  به 
کدملی2802862960 به ش.ش1689 به نشانی خوی خیابان کوچری جنب مسجد 
شهدار کامران  پالک 44 منزل جباری کد پستی 5816646489   ابالغ میشود که 
آزادی طالی  بهار  تمام  سکه  عدد   150 تعداد  وصول  برای  قبادی  نوشین   :خانم 
مستند     1384/8/2-12618 ترتیب  بشماره   نکاحیه  ستند   بموجب  قدیم   طرح 
اجرائی9700531  که ازطریق اجرای ثبت خوی اجرائیه صادر نموده  چون طبق 
گزارش مامور ابالغ  اداره پست ادرس شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم 
نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا  طبق در خواست وارده بشماره 
139705013447006516-1397/7/25  و باستناد ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد 
مفاد  )اصالحی مورخه 87/6/11(   تیرماه 1355  االجرا مصوب  اسناد رسمی الزم 
اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز پس از انتشار اگهی 
عملیات اجرائی پایان خواهد یافت  وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد وجز این اگهی اگهی دیگری 

رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپورمنتشر نخواهد شد

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده :960831
وقت رسیدگی : 97/10/30 ساعت 12 ظهر

خواهان : علی روحی فرزند علی اصغر با وکالت اسماعیل پارسه به نشانی قرچک 
24 متری مؤسسه حقوقی اعتماد گستر خوانده : جلیل غالمی نشانی مجهول المکان 

خواسته : تقاضای صدور محکومیت به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت 
مطالبه طلب سفته

به شعبه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
دوم حقوقی دادگستری ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی 

الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1242 خ    دفترشعبه 2 حقوقی دادگستری ورامین
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کاهش گفتگو در خانواده هاي ایراني به ٢0دقیقه

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه طرح گفت وگوی 
ملی خانواده به معضل اختالل ارتباطی توجه دارد، گفت: گفت وگوی 
اعضای خانواده های ایرانی به 20 دقیقه رسیده است. معصومه ابتکار 
در نشست با احزاب و تشکل های غیردولتی شهرستان دماوند حول 
محور گفت وگوی ملی خانواده و بین نسلی که در سالن نشست های 
فرمانداری دماوند برگزار شد، اظهار کرد: یکی از زمینه هایی که دولت 

مأموریت دارد، رسیدگی و برنامه ریزی برای خانواده است.
وی با بیان اینکه این موضوع در کنار تمام مسائل مختلف اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه کلیدی و مهم است، افزود: امروز 
خانواده هسته اولیه جامعه تلقی می شود و محل پرورش جامعه و 
نسل های آینده و مأمن جامعه و کانون الهام بخش حرکت روبه  جلوی 
کشور است. معاون امور زنان و خانواده معاون رئیس جمهور با بیان 
اینکه اقتصاد کشور در خانواده نهفته است، گفت: امروز خانواده ها 
دچار آسیب های زیادی هستند و این معضالت تنها متعلق به کشور 
ایران نیست و همه کشورها وجود دارد؛ امروز معضالت بحث طالق، 
کاهش نرخ ازدواج و طالق های عاطفی در کشورهای مختلف وجود 

دارد و از مهم ترین دالیل آنها نیز بحث اقتصادی و اشتغال است.
معاون امور زنان و خانواده معاون رئیس جمهور با بیان اینکه خانواده ها 
بر اساس ضعف در قوانین یا معضالتی که بیشتر قانون نانوشته است، 
دچار آسیب های حقوقی هستند، بیان کرد: در این خصوص، دولت 
پیگیری های دولت و مجلس الیحه  با  و  برداشته  مؤثری  گام های 
حمایت از کودکان و نوجوانان بعد از 10 سال توقف در مجلس 
تصویب شده و با تأیید شورای نگهبان، دولت آماده اجرای این قانون 
پیش روی حامی خانواده هاست. معاون امور زنان و خانواده معاون 
رئیس جمهور بیان کرد: خانواده ایرانی در 10 سال گذشته، دو ساعت 
گفت وگو می کردند، اما امروز با گسترش شبکه های مجازی میزان 
گفت وگوی خانواده ها به 20 دقیقه رسیده است.ابتکار ادامه داد: با 
ارتقای مهارت های ارتباطی، شناخت معضالت و آسیب های خانواده 
می توانیم گام های مؤثری برای کاهش معضالت برداریم و از گروه های 
مختلف مردمی در این جریان اجتماعی دعوت می کنیم که با نگاه 
علمی و تخصصی به میدان بیایند.گفتنی است 20 نفر از نمایندگان 
احزاب و تشکل های غیردولتی شهرستان دماوند در دیدار با معاون 
امور زنان و خانواده به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

صادرات خدمات دندانپزشکی به آذربایجان

 مدیر اجرایی سمپوزیوم افق های جدید 2020 در زمینه ایمپلنت، 
زیبایی و بازسازی استخوان با اشاره به صادرات خدمات دندانپزشکی 
به جمهوری آذربایجان از طریق برگزاری این سمپوزیوم در باکو 
گفت: گسترش روابط بین المللی و ایجاد فرصت های شغلی و تقویت 

توریسم درمانی  از اهداف برگزاری این سمپوزیوم است.
دکتر آزاده قربانی، مدیر اجرایی سمپوزیوم افق های جدید 2020 در 
زمینه ایمپلنت, زیبایی و بازسازی استخوان اظهار داشت: این سمپوزیوم 
یک روزه بیست و نهم آذر ماه سال جاری در باکو پایتخت جمهوری 

آذربایجان با حضور پزشکان مطرح و برتر ایران برگزار خواهد شد.
 وی افزود: سخنرانان این سمپوزیوم یک روزه اعضای هیئت علمی 
و متخصصین گروه آموزشی درمانی دندانپزشکی مدرن و همچنین 
پزشکان مطرح و برتر ایران هستند و موضوعات ایمپلنت، زیبایی و 
بازسازی استخوان از جمله مباحثی است که در این سمپوزیوم مورد 
بحث و گفت و گو قرار می گیرد.  عالقمندان جهت کسب اطالعات 
بیشتر می توانند به سایت www.dmcc.pro مراجعه و یا با شماره 

تلفن 77911111 تماس حاصل فرمایند.
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استقبال نوربخش از انتخاب  شریعتمداری 
به عنوان وزیر جدید تعاون

سازمان  مدیرعامل  نوربخش،  سیدتقی  دکتر 
معاونین،  نشست شورای  در  اجتماعی  تأمین 
از انتخاب احتمالی دکتر محمد شریعتمداری 
عضو هیأت امنای این سازمان به عنوان وزیر 
جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استقبال کرد.
این  در  نوربخش  ،دکتر  زمان  پیام  به گزارش 
نشست با اشاره به اهمیت انتخاب وزیر جدید 
اظهار  اجتماعی  تأمین  سازمان  بر  آن  تأثیر  و 
اجتماعی  تأمین  سازمان  است  بدیهی  داشت: 
از تصمیم دولت دکتر روحانی در معرفی وزیر 
جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت بی 

قید و شرط خواهد داشت.
های  میان چهره  از  حال  عین  در  افزود:  وی 
وزارت  خطیر  مسئولیت  تصدی  برای  مطرح 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توان از دکتر 
محمد شریعتمداری نام برد، چرا که از منظر 
آشنایی عمیق با مسائل کالن اقتصادی، شناخت 
فرصت ها و چالش های حوزه های تولید و 
نیز  و  بازرگانی(  و  صنعت  از  )اعم  خدمات 
کار  روابط  مناسبات  و  ها  ویژگی  بر  تسلط 
)باالخص تعامالت کارگران و کارفرمایان( و 
توجه به اهمیت و جایگاه تأمین اجتماعی در 
سوابق  ایشان  کار،  نیروی  حقوق  از  صیانت 
ضمن  دارند.  ارزشمندی  تجارب  و  روشن 
اینکه تصمیم نهایی در این زمینه قطعا بر عهده 
اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان 
خواهد بود. دکتر نوربخش افزود: خوشبختانه 
در دولت و مجلس شورای اسالمی طی سالیان 
و  مسائل  به  نسبت  ای  بینانه  واقع  نگاه  اخیر 
شکل  اجتماعی  تأمین  سازمان  های  چالش 
گرفته است که می تواند سرمایه مهمی برای 
تقویت کارآمدی  بر مشکالت کنونی و  غلبه 
بخش  به  سازمان  ندادن  تقلیل  باشد.  سازمان 
اقتصادی آن)به طور مشخص شستا( و درک 
ارتباط وثیق میان منابع تأمین اجتماعی با رونق 
که  است  مواردی  از جمله  تولید  و  اقتصادی 
درباره آن اجماع مناسبی شکل یافته است. بنا 
بر این انتخاب شخصیتی کالن نگر به عنوان 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نقش 
مهمی در تداوم این نگاه و صیانت از جایگاه 
سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از نیروهای 
مولد کشور و جامعه شریف بازنشستگان تحت 
پوشش تأمین اجتماعی ایفا کند. دکتر نوربخش 
مدیران  جمله  از  شریعتمداری  آقای  گفت: 
سوابق  که  است  کشور  موفق  و  نام  خوش 
کاری و مدیریتی ایشان دارای ارتباط وسیعی 
با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به 
گفته دکتر نوربخش آشنایی با اصناف و تشکل 
های کارگری و کارفرمایی از دیگر ویژگی های 

بارز دکتر شریعتمداری است.

خبر

مدیرکل پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی 
قوه قضاییه گفت: آمارها نشان می دهد میزان 
طالق در کشور از 8،6 مورد به 8،2 مورد در 
هر هزار ازدواج رسیده و معادل چهار دهم 

درصد کاهش یافته است.
براساس اعالم دادگستری، علی محمد زنگانه 
در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  گلستان  استان 
در  طالق  کنترل  و  کاهش  برای  مشارکتی 
پرونده  ورودی  میزان  داشت:  اظهار  کشور 
موضوع  با  مرتبط  خانوادگی  دعاوی  های 

طالق نیز کنترل شده و روند کاهشی دارد.
وی افزود: طرح مشارکتی برای کاهش آمار 
می  دنبال  ها  دستگاه  همه  با حضور  طالق 
شود و نتایج آن به رهبر معظم انقالب نیز ارائه 

خواهد شد.
مدیرکل پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی 
قوه قضاییه تاکید کرد: همه دستگاه ها باید در 
موضوع کاهش طالق و آسیب های اجتماعی 
ظرفیت و توانمندی های خود را به اشتراک 
بگذارند در غیر این صورت طرح ها و برنامه 

ها راه به جایی نخواهد برد.
زنگانه ادامه داد: نظام مراقبت اجتماعی دانش 
آموزان )نماد( نیز یکی از همین طرح های 
مشارکتی بوده که از سال گذشته اجرای آن 

طور  به  گلستان  استان  شهر  و 2  کشور  در 
آزمایشی )پایلوت( آغاز شده است.

به گفته وی، برای کاهش طالق و پیشگیری 
باید برنامه های آموزشی را از دوران  از آن 

نوجوانی و جوانی آغاز کرد.
وی همچنین گفت که آمارها نشان می دهد 
به  نسبت  گلستان  استان  در  طالق  میزان 

میانگین کشوری کمتر است.
مدیرکل پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی 
قوه قضاییه افزود: در هر هزار ازدواج در استان 
گلستان حدود هفت طالق ثبت می شود در 

هشت  حدود  کشور  در  آمار  این  که  حالی 
طالق در هر هزار ازدواج است.

زنگانه اظهار داشت: گلستان جزو پنج استان 
پیشرو در پیشگیری از وقوع جرم است که 
دستگاه  میان  خوبی  تعامل  دهد  می  نشان 
این زمینه وجود  ادارات در  قضایی و دیگر 

دارد.
این  در  نیز  گلستان  دادگستری  کل  رییس 
نشست که با محوریت کاهش طالق برگزار 
شد، گفت: از چند سال پیش با هدف کاهش 
طالق و تنش های بین زوجین در سه سال 

ابتدایی زندگی مشترک )بیشترین طالق ها در 
این مقطع ثبت می شود( طرح آموزش مهارت 

های زندگی در استان آغاز شد.
اخالقی،  های  آموزه  افزود:  هاشمیان  هادی 
حقوقی و قضایی، روان شناختی و خانواده 
از جمله سر فصل های این دوره آموزشی به 

جوانان در آستانه ازدواج است.
وی ادامه داد: اجرای این طرح در چند شهر 
استان گلستان نشان داد میزان مراجعه به دادگاه 
زوجینی که در این دوره های آموزشی شرکت 

کردند کمتر از سایرین است.
آموزشی  های  دوره  این  باید  وی،  گفته  به 
قانونمند شود تا جوانان پیش از ثبت ازدواج 

ملزم به شرکت در آن باشند.
وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
پرونده  شمار  گفت:  نیز  گلستان  دادگستری 
های طالق توافقی در استان در نیمه اول سال 
قبل یک هزار و 516 فقره بود که امسال به 

یک هزار و 497 پرونده کاهش یافته است.
داد:  ادامه  قاسمی  مهدی  االسالم  حجت 
همچنین شمار پرونده های ورودی طالق از 
2 هزار و 666 فقره در سال گذشته به 2 هزار 
و 568 فقره کاهش یافته و تعداد پرونده های 
مهریه از 914 فقره با 25,5 درصد کاهش به 

681 فقره رسیده است.

آمارطالق در کشور کاهش یافت

 سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح آخرین 
وضعیت فروش شبه مخدرها در بازار گفت: وزارت بهداشت 
اخیرا سامانه »تی تک« را برای کنترل شبه مخدرها از مبداء تولید 
تا مقصد تهیه کرده که به این ترتیب میزان سوءاستفاده از مواد 

به حداقل می رسد.
پرویز افشار ، با اشاره به وضعیت داروهای شبه مخدر در بازار 
و نحوه فروش آنها گفت: زمانی »ترامادول« برای کنترل دردهای 
ارتوپدی وارد کشور شد، اما یک مرتبه مصرف »ترامادول« در 
کشور تبدیل به یک اپیدمی شد که پیامدهایی مانند تشنج های 
مقاوم به درمان را ایجاد می کرد. بنابراین در کمیته درمان، کمیته 
کنترل پیش سازها و وزارت بهداشت هماهنگی کردیم و بدین 

ترتیب میزان تولید »ترامادول« در کشور کاهش یافت.
وی در ادامه درباره وضعیت شربت »سودوافدرین« نیز توضیح 
داد: از این دارو نیز به عنوان شربت سرماخودرگی یا قطره های 
ضد احتقان بینی و آلرژری استفاده می کردند چراکه  این دارو 
در دسته »آنتی هیستامین ها« و داروهای ضدآلرژی قرار داشت 
اما سپس بازیافت شده و تبدیل به ماده مخدر شیشه می شد. 
بنابراین جلوی تولید این دارو را نیز گرفتیم به طوریکه میزان 
تولید شیشه بسیار کم شد و قیمت آن به شدت افزایش یافت. 

در نهایت نیز معتادان الگوی مصرفشان را به سمت مصرف 
»گل« تغییر دادند که از زیر مجموعه های ماری جوآنا است.

اینکه مصرف  بیان  با  مواد مخدر  با  مبارزه  سخنگوی ستاد 
»دیفنوکسیالت« نیز مدتی باال بود و مصرف آن با کاهش تولید، 
کم شد، به ایسنا گفت : مصرف ترکیباتی مثل »اکسپکتورانت« 
به تنهایی مشکلی ندارد اما »اکسپکتورانت کدئین« به عنوان یک 
ضد درد و ضد سرفه به اثرات آن می افزود به شکلی که با کنترل 

تولید داروی مذکور نیز  سوء مصرفش کاهش یافت.
افشار در ادامه با اشاره به اقدام اخیرا وزارت بهداشت برای 
تهیه سازو کار کنترل داروهای شبه مخدر، تصریح کرد: در 
این سامانه داروهای تحت کنترل مثل »بوپرنورفین«، »متادون«، 
یا  ...در سامانه »تی تک«  »شربت تریاک«، »اکسی کدون« و 
سامانه رصد از مبداء تولید تا مقصد رصد می شود که به این 

ترتیب میزان سوءاستفاده از مواد به حداقل می رسد.
وی درباره نحوه عملکرد این سامانه گفت: در حال حاضر 
بخشی از سامانه که مربوط به تولید کارخانه است راه اندازی 
شده ولی بقیه مراحل کامل نشده است. به این ترتیب داروهایی 
نظیر »اکسپکتورانت کدئین« و »متادون« مثل قبل در دسترس 
مردم نیست. البته نباید از این داروها غفلت کنیم چراکه برخی 

کشورهای همسایه به دلیل اینکه نیاز در بازار ایران وجود دارد 
و عده ای به مصرف این مواد وابسته هستند، محصولی کامال 
مشابه ایرانی را با همان بسته بندی تولید کرده و سعی می کنند 
آن را وارد کشور کنند. به گفته وی چند محموله در سال های 
گذشته کشف شده و تمهیدات الزم در نظر گرفته شده است. 
شکل و شمایل این محصوالت کامال شبیه محصول ایرانی 
است اما با بررسی مواد تشکیل دهنده آن متوجه شدیم که مواد 

اولیه آن منشاء ایرانی ندارد.

تولید »شبه مخدر«های خارجی اب شکل و مشایل ایراین

 آگهی مفقودی
 مجوز حمل سالح شکاری به شماره سریال2085597 مربوط به سالح شماره2085597 متعلق 

فریدونکناربه آقای اصغر مریجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  میرعلی میر عابد     دارای شناسنامه شماره  246   بشرح دادخواست به کالسه  
971431/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان   میرقادر میرعابد کوه کمر  بشناسنامه 37 در تاریخ97/3/9  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  میرعلی میر عابد     
فرزند  میرقادر –ش ش 246   خوی –پسر متوفی/2-  میر محمد میرعابد کوه کمر  
فرزند میرقادر -ش  ش     3380 خوی-پسر متوفی/3- میر مهدی  میرعابد کوه 
کمر  فرزند میرقادر -ش  ش 2462    –خوی-پسرمتوفی/4- میر مجید  میرعابد 
کوه کمر  فرزند میرقادر  - ش ش  682 -خوی-پسر متوفی/5-   میر عزیز میرعابد 
فرزند میرقادر  -  ش ش   42891 خوی- پسر متوفی/6-  فاطمه  میرعابد کوه کمر  
فرزند میرقادر   -ش ش 1244   خوی –دخترمتوفی/7-  دلشاد میرعابد کوه کمر  
فرزند میرقادر  -ش ش 2790427003    خوی -دختر متوفی/8-  فرزانه میرعابد 
کوه کمر  فرزند میرقادر -ش ش6809 وی-دختر متوفی/9- صدیقه  میرعابد کوه کمر  
فرزند میرقادر -ش ش 42890 خوی – دختر  متوفی/10- خاور میر نقی زاده فرزند 
میراسمعیل  ش ش 506  -مرند- همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

آگهی اجرائیه
پدر:غریب  نام  خانوادگی:صبحی  نام  لهم:1-نام:کمال  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
نشانی:خوزستان- خرمشهر-بلوارامام خمینی)ره(کوچه شوش.مشخصات محکوم علیه/
محکوم علیهم:1-نام:رضانام خانوادگی:وجدانی نام پدر:نشانی:مجهول المکان.2-نام:سهیالنام 
خانوادگی:مطوری  نام  المکان.3-نام:فدیغه  مجهول  پدر:نشانی:  نام  خانوادگی:وجدانی 
نام  خانوادگی:وجدانی  نام:جوادنام  المکان.4-  پدر:نشانی:مجهول  نام  پورمحرزی 
نشانی:مجهول  پدر:  نام  خانوادگی:وجدانی  المکان.5-نام:جابرنام  پدر:نشانی:مجهول 
المکان.6-نام:علی نام خانوادگی:وجدانی نام پدر:نشانی:مجهول المکان.7-نام:شاهرخ نام 
عسکری- متری-کوچه  پدر:نشانی:خوزستان-خرمشهر-چهل  پورنام  خانوادگی:نالتی 
پالک122.  8-نام:مرتضی نام خانوادگی:وجدانی نام پدر:نشانی:مجهول المکان.9-نام:الهام 
درخواست  به:بموجب  المکان.محکوم  پدر:نشانی:مجهول  نام  خانوادگی:وجدانی  نام 
مربوطه9709976141300312محکوم  دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
علیه محکوم است محکومیت خواندگان ردیف اول تانهم به تنظیم سندرسمی انتقال 
پالک ثبتی272ناحیه16بخش خرمشهربه عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ پنج میلیون 
وچهارصدونودهزارریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق 

خواهان ضمنانیم عشردولتی بعهده محکوم علیه می باشد. 
مدیردفترشعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری
محل امضاء رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر-ضرغام خسروی

اجرا  روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی 
معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه اجرای 
مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال 
منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه 
هفت را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهدبود.)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی حصر وراثت
خانم مریم پیکامی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 1/97ش/929 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید 
محمد دالوری به شناسنامه 160 در تاریخ 96/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی فوق الذکر خانم مریم 

پیکامی نام پدر علی اصغر شماره شناسنامه 8
2- آقای سید ناصر دالوری نام پدر سید حیدر شماره شناسنامه 54

3- آقای سید ابوالقاسم دالوری نام پدر سید حیدر شماره شناسنامه 64
4-اقای سید مهدی دالوری نام پدر سید حیدرشماره شناسنامه 101

5- آقای جواد دالوری نام پدر سید حیدر شماره شناسنامه 46
6- آقای سیدرضا دالوری نام پدر سید حیدر شماره شناسنامه 3

7- خانم افتخارالسادات دالوری نام پدر سید حیدر شماره شناسنامه 118
8- خانم سیده خدیجه دالوری نام پدر سید حیدر شماره شناسنامه 20

اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1239 خ    رئیس حوزه شعبه اول شورای حل اختالف ورامین

 آگهی مزایده اموال توقیفی مرحله دوم 
دادگاه  اول  شعبه  از   9609971982601125صادره  شماره  دادنامه  موجب  به   
زاده  یحیی  محمد صادق  آقای  مدنی  احکام  کالسه960619  پرونده  و  فریدونکنار 
فرزند قربانعلی به نشانی فریدونکنار خیابان 24 متری ساحلی غربی نرسیده به تاالر رز 
برنج فروشی یحیی زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 201/000/000ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 34/285/714ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ 6/000/000ریال 
حق الوکاله و مبلغ5/165/000 ریال هزینه دادرسی در حق آقای محمد ناظری کناری 
و پرداخت مبلغ 10/050/000ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه 
محکوم علیه یک قطعه زمین واقع در روستای مهلبان کوچه آفتاب 5 انتهای تفکیکی 
به مساحت 143متر و 50 سانتیمتر فاقد سند رسمی واقع در قطعه 42 تفکیکی آقای 
یحیی زاده و حدود اربعه شماال اول به طول 4 متر مجاور است و به کوچه 6 متری 
دوم که شرقی است به طول 3 متر مجاور است به کوچه شش متری و سوم به طول 
7/47متر به قطعه تفکیکی 43 و شرقا به طول12/78 متر به ملک مجاور و جنوبا به 
طول 11/10متر مجاور است به ملک و غربا به طول 11/31متر مجاور است به قطعه 
41 تفکیکی خیابان اصلی هشت متری قطعه 41 مخلوط  ریزی شده است و مابقی 
فرعی می باشد تنها در قطعه 41 یک ساختمان احداث شده است را معرفی و توسط 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 200/000/000ریال قیمت گذاری گردید که در تاریخ 
سه شنبه97/8/15 ساعت 9:45 دقیقه تا ساعت 10:15صبح در دفتر اجرای احکام 
دادگاه فریدونکنار به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد 
مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که 
باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهد بود و همچنین برنده مزایده در روز 
مزایده 10 درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

آگهی
 بدین وسیله به آقای بهروز کریمی فرزند عبداهلل شناسنامه شماره 566 صادره از آمل ساکن 
بابل میدان اول حمزه کال کد پستی 47187855751ابالغ می شود که شهرداری منطقه 2 
بابل جهت وصول مبلغ 1/400/000ریال به استناد چک شماره 526525علیه شما اجراییه  
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9700328 در این اداره تشکیل و  طبق گزارش 
مورخه97/4/2 مامور  محل اقامت شما به شرح متن سند  شناخته نشده لذا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی 

جریان خواهد یافت تاریخ انتشار 97/7/30 م. الف 97/100/4333
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل 
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تعمیر کنترل ولوهای خط 30 اینچ 
نفت خام در منطقه تهران

با تالش و همت واحد ابزار دقیق در منطقه تهران، 
دو دستگاه کنترل ولو )p-c-v( خط 30 اینچ نکاء 
– ری که به نظر غیرقابل استفاده بودند، تعمیر و 

مجدداً در سرویس بهره برداری قرار گرفتند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی منطقه 
تهران، عادل عاکفیان رئیس مرکز انتقال نفت خام 
با مهم توصیف خواندن این موضوع گفت: در 
حالی که امکان خریداری و تهیه اقالم به دلیل 
شرایط تحریم ما را با دشواریهائی روبرو ساخته 
پتانسیل موجود  از توان و  باید بکوشیم  است 
به نحوی برخوردار گردیم که بر مصداق بارز 
اقتصاد مقاومتی صحه گذاریم. وی ادامه داد: بر 
همین اساس همکاران عزیزمان با صرف فعل 
دو  تعمیر  با  فنی  استعداد  بر  تکیه  و  خواستن 
کنترل ولو که از نوع خاص بوده و گفته می شد 
قابلیت استفاده نداشته اند را با موفقیت تعمیر و 
در مدار سرویس قرار دادند. عاکفیان با اشاره به 
فشار باالی خط 30 اینچ نکاء– ری که حدود 
PSI 1000 است، تنظیم و کنترل فشار ورودی 
به مخازن را از اهمیت ویژه ای برخوردار دانست 
که راه اندازی این کنترل ولوها قادر خواهد بود 
کمک شایانی به تنظیم این فشار در خط مذکور 

نماید.

افزایش ظرفیت تولید برق ایران

سیکل  گازی،  بخش های  در  ظرفیت  افزایش 
تجدیدپذیر،  و  پراکنده  تولید  برق آبی،  ترکیبی، 
ظرفیت اسمی تولید برق کشور را در مهرماه 97 

به 79هزار و 665 مگاوات رسانده است.
ابتدای  از  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سال جاری تا امروز در مجموع 1005 مگاوات 
برق  تولید  اسمی  ظرفیت  به  جدید  ظرفیت 
افزایش  مقدار  این  است.  شده  افزوده  کشور 
ظرفیت که در بخش های گازی، سیکل ترکیبی، 
بوده،  تجدیدپذیر  و  پراکنده  تولید  برق آبی، 
مهرماه  را در  برق کشور  تولید  اسمی  ظرفیت 
97 به 79 هزار و 665 مگاوات رسانده است. 
برق  تولید  اسمی  ظرفیت  در  حاضر  حال  در 
کشور سهم نیروگاههای بخاری 19,87 درصد، 
سهم  درصد،   31,41 گازی  نیروگاههای  سهم 
نیروگاههای سیکل ترکیبی 29,48 درصد، سهم 
نیروگاههای برق آبی 15 درصد، سهم واحدهای 
تولید پراکنده و خودتأمین ها 1,62 درصد؛ سهم 
سهم  و  درصد   0,79 تجدیدپذیر  نیروگاههای 

نیروگاههای دیزلی 0,55 درصد است.

کوتاهازانرژی

 تالش سریالنکا برای معافیت
 از تحریم های نفتی ایرانی

سریالنکا تالش می کند برای دریافت معافیت از تحریم های آمریکا 
ضد ایران، از روش هند پیروی کند.

بر اساس این گزارش، سریالنکا که به واردات نفت خام سبک ایران 
وابسته است، در گفت وگوهای دوطرفه با مسئوالن هندی، درباره 
ایران پس از تحریم های آمریکایی، از هند  راهبرد خرید نفت از 

راهنمایی خواسته است.
طبق بیانیه دفتر نخست وزیری سریالنکا، آرجونا راناتونگا، وزیر 
نفت سریالنکا، درباره چگونگی واکنش هند در برابر تحریم های 
راهنمایی  هند،  امور خارجه  وزیر  از سوشما سواراج،  آمریکایی، 
خواسته است. وزیر امور خارجه هند درباره راهبرد این کشور در 
برابر تحریم ها به طرف سریالنکایی توضیح داده و اعالم کرده است 

که سریالنکا می تواند از این فرآیند پیروی کند.
پاالیشگاه قدیمی و دولتی سریالنکا که در دوران شوروی سابق 
ساخته شده است، بهترین کارکرد را با استفاده از نفت سبک ایران 

دارد.

چشم انداز قیمت نفت و طال در بازارهای جهانی

عالئمی در بازار دیده شده که نشان می دهد افزایش قیمت نفت 
خام متوقف خواهد شد اما انتظار می رود شاهد جهش قیمت طال 

رو به باال باشیم.
بر اساس این گزارش، باالخره نشانه هایی به دست آمد که افزایش 
قیمت نفت خام متوقف خواهد شد ولی باید ببینیم پس از اعمال 
چگونه  بازار  آینده  هفته  دو  در  ایران  علیه  آمریکا  های  تحریم 
عکس العمل نشان می دهد. کاالی دیگری که سر و صدای زیادی 
به پا کرده طالست که به نظر می رسد باالخره جا پایی پیدا کرده و 

قصد دارد پس از ثبات طوالنی مدت رونق پیدا کند.
قیمت نفت خام باالخره پایین آمد

قیمت نفت خام این هفته در بازارهای بین المللی کاهش یافت. این 
در حالی است که هنوز هم نگرانی هایی در مورد تقاضای بلندمدت 
آن به خاطر تنش های ژئوپلیتیکی وجود دارد. تنش های فزاینده 
بر سر ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی هم بر 
قیمت نفت تاثیر گذاشت. دونالد ترامپ تهدید کرده اگر مشخص 
شود خاشقچی در کنسولگری کشته شده، جریمه های سختی در 
انتظار عربستان خواهد بود. به عالوه عربستان هم گفت هر گونه 
فعالیتی علیه این کشور بر سر مسئله خاشقچی را تالفی خواهد 
شد و سرمایه گذاران نگرانند از نفت برای تالفی کردن استفاده کند. 
قیمت نفت پس از افزایش تولید نفت آمریکا در هفته گذشته کاهش 
یافت. اطالعات نشان می دهند ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته 
به 6,5 میلیون بشکه رسیده است. اساساً به نظر می رسد بازارهای 
نفت پس از افزایش زیاد تولید در شش ماه گذشته ذخایر خوبی 
دارند، ولی این صنعت تحت فشار قرار خواهد گرفت . طبق گزارش 
ماهانه آژانس بین المللی انرژی ظرفیت مازاد تولید جهان 2 درصد 
کاهش یافته است و احتماال باز هم کمتر میشود ، ولی اوپک انتظار 
دارد با افزایش تولید نفت در آمریکا قیمت نفت در هفته های آینده 

باز هم کاهش یابد.

نفتدرجهان

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، در حال حاضر تنها بازگشت کارت 
و  شده  مطرح  کمیسیون  این  در  سوخت 
افزایش قیمت و یا دو نرخی شدن قیمت بنزین 

در دستور کار قرار ندارد.
با  ایرنا، هم زمان  از  نقل  به  به گزارش زمان 
یازدهمین سال اجرای سهمیه بندی بنزین در 
دوباره  سوخت  کارت  احیای  بحث  ایران، 
از  استفاده  بار  این  البته  است.  شده  مطرح 
کارت سوخت نه به بهانه اجرای طرح تحول 
اقتصادی و واقعی کردن یارانه ها، بلکه به منظور 
صرفه  جویی در مصرف بنزین و جلوگیری از 

قاچاق سوخت انجام می شود.
تأثیر تورم ساالنه بر کاهش قیمت واقعی بنزین

کارت  بودن  مؤثر  بر  همگان  حال  این  با 
سوخت در کاهش مصرف و کاهش قاچاق 
سوخت هم نظر نیستند، زیرا تجربه قبلی نیز 
اول  دو سال  یکی  در  اگرچه  که  داده  نشان 
اجرای سهمیه   بندی بنزین، مصرف کاهش پیدا 
کرد، اما سال های بعد شدت مصرف بنزین 
دوباره به شکل سابق ادامه دار بود. مهم ترین 

دلیل این امر را نیز باید در تورم جستجو کرد، 
زیرا به واسطه تورم ساالنه، به مرور زمان قیمت 
بنزین در مقایسه با دستمزد کاهش پیدا می کند 

و حتی به پایین تر از قیمت قبلی می رسد.
بی تأثیر  امر  این  در  نیز  دالر  قیمت  افزایش 
نیست. از ابتدای اجرای طرح تحول اقتصادی 
قیمت  به  بنزین  قیمت  به تدریج  بود  قرار 
کاهش  با  شود.  نزدیک  فارس  خلیج  فوب 
قیمت نفت و همچنین افزایش قیمت بنزین 
به  قیمت ها  این  ایران،  در  تومان  هزار  به 
یکدیگر نزدیک شد. به همین دلیل در سال 
94، سهمیه بندی بی اثر شد و کارت سوخت 

کارایی خود را از دست داد.
بازار جذاب و پر سود قاچاق بنزین

اما به دنبال افزایش قیمت نفت و همچنین 
قیمتی  فاصله  ایران،  در  دالر  قیمت  افزایش 
بنزین در داخل و خارج کشور زیاد شد و 
زمینه را برای افزایش قاچاق سوخت فراهم 
کرد. در همین رابطه، وزیر نفت با کنایه اعالم 
است.  عالی  قاچاق سوخت  اوضاع  که  کرد 
دارد که  از آن  نشان  نیز  آماری  مقایسه  یک 

قیمت بنزین با احتساب دالر آزاد در ترکیه 
هم اکنون حدود 19 هزار و 300 تومان در هر 
لیتر است. قیمت بنزین در افغانستان حدود 12 
هزار و 400 تومان و در پاکستان حدود 12 
هزار و 700 تومان است و این در حالی است 
که بنزین در ایران لیتری هزار تومان به فروش 
می رسد. بنابراین، می تواند جذابیت باالیی را 
داخلی  کند. مصرف  ایجاد  قاچاقچیان  برای 
نیز افزایش چشمگیری داشته و هر روز بیش 
باک خودروها  در  بنزین  لیتر  میلیون  از 90 
می سوزد. این عوامل دست به دست هم داده 
پمپ بنزین ها  به  سوخت  کارت  احتماال  تا 
بازگردد و حتی احتمال دونرخی شدن دوباره 

بنزین نیز به گوش برسد.
پیشگیری از قاچاق بنزین با احیای کارت 

سوخت
با این حال، دبیردوم کمیسیون انرژی مجلس 
که  تصمیمی  تنها  می گوید  اسالمی  شورای 
سوخت  درباره  مجلس  انرژی  کمیسیون 
گرفته، احیای کارت سوخت است و بحث 

دونرخی شدن تاکنون مطرح نبوده است.

کمیسیون  دبیر  حقیقی-  کرم پور  کوروش 
انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
باید  تغییر کند،  بنزین  باشد قیمت  اگر قرار 
به عنوان طرح و یا الیحه در اختیار کمیسیون 
قرار گیرد و بعد از آن رسماً اظهارنظر می کنیم، 
گفت: تاکنون در این مورد درخواستی نشده 
و اگر دولت بخواهد بنزین را دونرخی کند 
باید در قالب اصالحیه بودجه آن را به مجلس 

ارائه دهد.
وی با بیان اینکه احیای کارت سوخت یکی 
سوخت  قاچاق  از  پیشگیری  روش های  از 
یکی  کارت سوخت  افزود: همچنین  است، 
از روش های مدیریت مصرف و صرفه جویی 
معتقدند  کارشناسان  برخی  اگرچه  است. 
تاثیرگذار است و برخی کارشناسان معتقدند 
هیچ تأثیری ندارد، اما وجود کارت سوخت 

هیچ ضرری نخواهد داشت.
جامعه پذیرای افزایش قیمت سوخت نیست

کرم پور ادامه داد: بر اساس این تصمیم با توجه 
به نظر کارشناسی، سهمیه هر خودرو مشخص 
می شود و بر اساس تعداد خودروهایی که در هر 
استان و منطقه و شهری وجود دارد، سوخت آن 
تعداد خودرو و کارت سوخت تأمین خواهد 
شد. وی تأکید کرد: در حال حاضر، آنچه در 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی مطرح 
شده، احیای کارت سوخت و عدم موافقت 
این  افزایش قیمت سوخت است. درواقع  با 
سوخت  کارت  بازگشت  شامل  تنها  مرحله 
می شود، اما در آینده بر اساس شرایط کشور 
تصمیماتی گرفته خواهد شد و امیدوارم نیازی 
نداشته باشیم تغییری در قیمت های سوخت 
بدهیم، زیرا در شرایط فعلی جامعه، پذیرای 
تغییرات قیمتی نیست. نماینده مجلس شورای 
اسالمی گفت: اکنون شرایط مناسبی نیست که 
نیازمندی های مردم و به ویژه در کاالهای  در 
اساسی افزایش قیمت از سوی دولت داشته 
باشیم. وی ادامه داد: تا پایان سال کمیسیون 
قیمت  افزایش  برای  برنامه ای  انرژی مجلس 

بنزین ندارد.

آگهی مفقودی 
شاسی  شماره  و   1470809 موتور  شماره  به  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
S1442285177224 و شماره پالک ایران 82-563ه12 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

ابالغ
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  9709981982600194شعبه  کالسه  پرونده   
ابوالحسن  آقای  9709971982600707خواهان   شماره  نهایی  تصمیم  فریدونکنار 
صالحی فرزند فتح اهلل به نشانی استان مازندران شهرستان محموداباد شهر سرخرود بهار 
37 خوانده آقای داود شعبان زاده فرزند علی به نشانی استان تهران شهرستان پاکدشت 
پاکدشت شهرک الهیه رز نهم پالک 11 فعال مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک 
رای دادگاه در خصوص دعوای آقای ابوالحسن صالحی فرزند فتح اهلل به طرفیت آقای 
داود شعبان زاده فرزند علی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 213 میلیون ریال با احتساب 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان یک طغری 
چک به شماره 14-298468-97/2/10به عهده بانک ملت بوده و مطابق اصول حاکم بر 
اسناد تجاری وجود سند تجاری درید دارنده ظهور در اشتغال ذمه  به صادرکننده دارد 
و خوانده دعوی نیز در مقابل مستند ابرازی خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است 
دادگاه ادعای خواهان را ثابت  تشخیص و مستنداً به مواد 249 و 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را  به پرداخت مبلغ 
بیان شده بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید دایره 
اجرا مکلف است میزان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم محاسبه از محکوم علیه دریافت و به محکوم له پرداخت نماید رای دادگاه غیابی و 
در ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار سید رضا باقریان

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم مرتضی صنعت خانی فرزند  

خواهان آقای محمد صادق حسین زاده با وکالت امین رضا ایروانی شکایتی به طرفیت 
آقای مرتضی صنعت خانی دایر بر کالهبرداری  مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9509982929501474  و شماره بایگانی 951719  شعبه 101 
دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1398/02/24 ساعت 
10:30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ائین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن متهم و و در خواست وکیل شاکی  مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

م/الف 1657 
محمد جواد رضا زاده- دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره 139760331057000899هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علمدار 
اکبری ده چشمه فرزند عسگر بشماره شناسنامه 3 صادره از فارسان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 176/2 مترمربع پالک 191 فرعی از 362 اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین اعالئی حسین آبادی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

97/11971م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای / خانم حسن بهرامی فرزند 

آقای / خانم   به ظرفیت خوانده  ایوب شاهـبازی  دادخواستی  آقای/خانم  خواهان 
حسـن بهـرامی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کالسه 9709983037700172 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان فردیس ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/17 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست 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 وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت ودروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./ ح 918
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 7 شورای  حل اختالف شهرستان فردیس

احضارمتهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفری خواست(

در پرونده کالسه 970646 این شعبه آقای سجاد طاهر آبادی به اتهام ایراد ضرب 
و جرح تحت تعقیب قرار گرفته است .باعنایت به مجهول المکان بودن متهم و در 
اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتسابی و عدم حضور جلب است  در این شعبه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد./ 

ج 929
مدیر دفتر شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس- فرزاد محمدی

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

آگهی
آقای/خانم بهرام پیشگاهی ومیثم پیشگاهی وداود خواجه وند ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 20000 متر مربع به پالک 42 فرعی از46 اصلی مفروزو ومجزی 
شده از از اصلی مذکور نامبرده واقع در اراضی خرم آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان 
نظرآباد مورد ثبت 40739 صفحه 457  دفترجلد 343 امالک بنام علی فالح آزاد ثبت 
وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره 3189و3916 مورخ 16/6/1384- 3/12/1384 
تنظیمی دفترخانه 3 ساوجبالغ و طبق سند رهنی -دفترخانه –در رهن-می باشد بعلت 
جابجایی مفقود گردیده ودرخواست سند المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه 
کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این 
اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف: 1123
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

 آگهی مزایده غیر منقول نوبت دوم 
و  ریال  مبلغ84918217  آقایی  مهدی  آقای  علیه  پرونده کالسه900188 محکوم  در 
در پرونده کالسه900268 به پرداخت مبلغ143531310 ریال در پرونده 900195به 
کالسه  پرونده  در  و  توکلی  محمد  آقای  و  محکوم  مبلغ 93002810ریال  پرداخت 
900271محکوم علیه آقای مهدی آقایی به پرداخت 123803643ریال در حق محکوم 
له حجت توکلی و در پرونده به کالسه 900109 محکوم علیها مهدی آقا یی و  روح 
اهلل صفر پور عباس صفرپور به پرداخت مبلغ78217175 ریال در حق محکوم علیها 
مهدی آقایی روح اهلل صفر پور عباس صفرپور در حق محکوم له آقای احسان نظری و 
در مجموع محکوم علیها در هر پرونده به پرداخت معادل 5 درصد محکوم به به عنوان 
هزینه اجرایی در حق دولت محکوم می باشد بابت تادیه طلب ها ثالث خانم زینب 
عموزاده توسط همسرش آقای مهدی آقایی نسبت به معرفی زمین واقع در روستای 
مرزنگو اقدام که معرفی را در زمان توقیف مورد تایید قرار داده است و کارشناس در 
نظریه تکمیلی خود آن را به میزان 300 میلیون ریال مورد ارزیابی قرار داده است و 
زمین دارای کاربری کشاورزی و تحت کشت برنج در زمان بازدید کارشناس می باشند 
آدرس  ملک روستای مرزنگو خیابان شهید شکری  کوچه مسجد امام جعفر صادق 
علیه السالم انتهای کوچه آفتاب 9 می باشد مساحت زمین 216 متر مربع و از شمال 
18/67متر به زمین هادی آقایی و کوچه پنج متری و و از شرق به 10/08متر قطعه 17 
نقشه تفکیکی از جنوب به طول 19/29متر به نهر آب و زمین رحمان بردیده و از غرب  
به طول 12/90متر به زمین مرحوم حاج قربان آقایی محدود و فاقد حصار می باشد فاقد 
سند میباشد اجرای احکام دادگاه دابودشت  ملک مورد نظر از طریق مزایده حضوری 
و در97/8/21 روز دوشنبه از ساعت 9 الی 12 در محل اجرای احکام دادگاه عمومی 
دابودشت ملک را  را با شروع از قیمت کارشناسی به فروش برسانند برنده مزایده کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد و می بایست 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  
پرداخت و الباقی ظرف مدت یک ماه توریع  نمایید در غیر این صورت 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید  می گردد طالبین و خریدار ان می توانند 

تا 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی اجرا از مورد مزایده بازدید به عمل آورند 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه دابودشت

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  یوسف  فرزند  کال  حسن  سیفی  فرخنده  خانم 
1/219/97این شورا ثبت کرده در خصوص صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که علی طهماسب احمدی فرزند طهماسب شماره شناسنامه 624 صادره 
از بابل در تاریخ 92/6/24در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه 

هنگام فوت وی عبارتند از 
1-عرفان فرخنده سیفی  حسن کاله همسر متوفی با شماره ملی 2060673542

2-طهماسب  طهماسب احمدی پدر  متوفی با شماره ملی 2064516867 
3-شهربانوی علی نتاج مادر متوفی با شماره ملی 206459730

4-معین طهماسب احمدی  فرزندان متوفی  
5-یونس طهماسب احمدی فرزند متوفی با شماره ملی 2051033102

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول حکمی شورای حل اختالف بندپی شرقی

آگهی فقدان
احتـرامـا نظـر به اینکـه پـرونده ثبتـی شـش دانگ یک قطعـه زمیـن به مسـاحـت 
93024 قطعـه 29  به پـالک شماره فرعـی 3109 اصلـی 163 مـفروز و مجـزی 
شـده از پـالک 528 فرعـی از 163 اصلـی واقـع در اراضـی سـرحد آبـاد کـرج 
جزء حوزه ثبتـی فـردیس که به شماره ثـبـت 75363 صفحـه  493 دفتـر امـالک 
222 به نـام بانـو فرنگیـس اطلسـی فـرزند شـکر الـه سـند مالکـیت صـادر گردیـده 
و با جسـتجو هـای به عمـل آمـده پیـش نویـس پـرونده ثبتـی تـاکـنون به دسـت 
نیـامـده اسـت و طبـق بـررسـی های به عمـل آمـده متـخـلف یـا کسـی که مـوثـر 

در فـقـدان پـرونـده ثـبـتی بـاشـد مـشـخـص نمـی بـاشـد./ ح 925
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

گواهی حصر وراثت
آقای حامد ذوقی اطهر دارای شناسنامه شماره 20341 به شرح دادخواست به کالسه 
864/97 از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان رحمن ذوقی اطهر به شناسنامه 73  در تاریخ 1397/05/31 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- وحید ذوقی اطهر  ش.ش:13903   س.ت :1358    پسر                   

2- حامد ذوقی اطهر  ش.ش:20341   س.ت :1363    پسر   
3- فهیمه ذوقی اطهر    ش.ش:9296   س.ت :1353    دختر  

4-فاطمه بفکین  ش.ش:352   س.ت :1336    همسر   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 2916
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

آگهی مزایده اموال توقیفی
دادگاه  دوم  شعبه  از  9509971982700942صادره  شماره  دادنامه  موجب  به   
فریدونکنار و پرونده کالسه 970285احکام مدنی آقای شعبان توانگر فرزند رجب به 
نشانی فریدونکنار صیادان محکوم است که پرداخت خسارت تاخیر تادیه در اجرای 
تعهد روزانه مبلغ 3 میلیون ریال از تاریخ 95/6/10تا زمان اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 63/925/000ریال هزینه دادرسی در حق آقای علیرضا اکبری و پرداخت مبلغ 
96/750/000ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه معموال مقدار 
ثبت   2 بخش  اصلی  از 66  فرعی  پالک 2104  از ششدانگ  مشاع  مربع  متر   222
فریدونکنار به مساحت شش دانگ 7400متر مربع با حدود اربعه شمال 54 متر به 
باقیمانده شرق اول 65  متر به پالک 2108 دوم و سوم 25متر و 44 متر به پالک 
2107 جنوب 38 متر به پالک 2105 و غرب اول 78 متر پالک 2102 دو و دوم 47 
متر و چهل و نهم تر به زمین 2103 فرعی جنب شرکت بتن آقای بخشی پالک دوم 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی پالک 723 فرعی از 66 اصلی 
بخش 2 به مساحت شش دانگه 17800 متر مربع با حدود اربعه شمال 175 متر مرز 
اشتراکی با قطعه 721 فرعی به شرق 125 متر به حریم نهر زراعی و جنوب 155  
متر مرز مشترک به قطعه 724 و غرب 85 متر و باقیمانده اراضی واقع در منطقه لفور 
فریدونکنار پالک سوم یک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین به مساحت شش 
دانگ 3900 متر مربع پالک 1387 فرعی از 66 اصلی بخش 2 فریدونکنار محدود 
اربعه شمال شرق 55 متری مرز مشترک با پالک 1399 فرعی دوم شمال غربی طول 
58 متر مرز مشترک به پالک 1399 فرعی سوم شمال شرقی 26 متر مرز مشترک با 
پالک 1398 فرعی و چهارم شمال شرقی 10 متر مرز مشترک با پالک 1395 فرعی و 
شرق اول شمال شرقی 32 متر مشترک با پالک 1395 فرعی دوم جنوبی 33 متری مرز 
مشترک با پالک 1389 فرعی سوم شمالی غربی 23 متر مرز مشترک با پالک 1189 

چهارم شمال شرقی 20 متر با پالک 1388 فرعی جنوب 60 متر مرز مشترک با پالک 1386 
فرعی غرب به شمال غربی 39 متر به حریم کوچه ی قریه  واقع در جاده فریدونکنار به آمل 
بعد از پل کمربندی جنب شالیکوبی محسنی و شرکا که آقای شعبان توانگر یک متر مشاع 
مالکیت دارد را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه پالک 2104 مقدار 222 متر مربع 
به مبلغ 600/000/000 ریال و سه دانگ مشاع پالک 723 فرعی به مبلغ3/560/000/000 
در  قیمت گذاری گردیده که  ریال  مبلغ1/950/000/000  به  ریال و پالک 1387فرعی 
تاریخ یکشنبه97/8/13 ساعت 9:45 تا ساعت 10:15 صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه 
فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال 
مورد مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی 
که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهد بود و همچنین برنده مزایده در روز 

مزایده 10 درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

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

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

فاقد  سند رسمی 
برابر  رای شماره 139760318603001919- 97/6/13 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای محمد 
فتاحی سیا همزگی فرزند حسن  به شماره شناسنامه 2078 صادره  از احمدسرگوراب  
در قریه  حمیدیان در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 123/56  متر 
مربع  پالک  فرعی 6370 از اصلی 54 مفروز و مجزی  شده  از پالک فرعی 6و8 از 
اصلی 54 واقع  در بخش  4 رشت  خریداری  از مالک رسمی  آقای یعقوب علیزاده 
کلش طالشانی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  
به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به 
مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم 
نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:3811 -رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/7/15 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/7/30

آگهی فقدان
احتـرامـا نظـر به اینکـه پـرونده ثبتـی شـش دانگ یک قطعـه زمیـن به مسـاحـت 
147500 قطعـه 34  به پـالک شماره فرعـی 3107 اصلـی 163 مـفروز و مجـزی 
شـده از پـالک 237 فرعـی از 163 اصلـی واقـع در اراضـی سـرحد آبـاد کـرج 
جزء حوزه ثبتـی فـردیس که به شماره ثـبـت 75361 صفحـه  485 دفتـر امـالک 
222 به نـام بانـو فرنگیـس اطلسـی فـرزند شـکر الـه سـند مالکـیت صـادر گردیـده 
و با جسـتجو هـای به عمـل آمـده پیـش نویـس پـرونده ثبتـی تـاکـنون به دسـت 
نیـامـده اسـت و طبـق بـررسـی های به عمـل آمـده متـخـلف یـا کسـی که مـوثـر 

در فـقـدان پـرونـده ثـبـتی بـاشـد مـشـخـص نمـی بـاشـد./ ح 923
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

شرکت پتروشیمی پارس از عرضه بالغ بر   450 میلیون درهم، 
155 میلیون یورو و 62 میلیون دالر ارز حاصل از صادرات در 

حدفاصل 22 اردیبهشت تا 24 مهر ماه امسال خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت 
پتروشیمی، پتروشیمی پارس در راستای شفاف سازی و اطالع 
افکار عمومی از میزان ارز، عرضه شده توسط این پتروشیمی 
به بازار در  راستای حفظ ارزش پول ملی و تثبیت بازار ارز 

جزئیات این عرضه از اردیبهشت تا امروز را اعالم کرد. 

از 22 اردیبهشت سال جاری در راستای اجرای سیاست ها 
و ابالغیه های بانک مرکزی تا تاریخ 24 مهر 97  پتروشیمی 
پارس تمامی ارز کسب شده از فروش محصوالت خود را با 
قیمت تعیین شده از سوی بانک مرکزی به بازار عرضه کرده 
است. بر این اساس این پتروشیمی هر هفته دو تا سه نوبت، 
ارز کسب شده را تا دو ماه و نیم گذشته با قیمت دالر 4200 
تومان و  بعد از آن با قیمت 7 هزار و 500 تومان به سامانه های 

ارزی تعریف شده، عرضه کرده است. 

میزان ارز وارد شده به این سامانه ها از 22 اردیبهشت تا 24 
مهر ماه توسط پتروشیمی پارس بالغ بر   450 میلیون درهم، 

155 میلیون یورو و 62 میلیون دالر بوده است.
این پتروشیمی بر اساس سیاست ابالغ شده از سوی هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس، تمامی ارز کسب شده از صادرات 
و فروش را  با چشم پوشی از سود قابل توجه و در راستای 
پیروی از سیاست های ارزی حاکمیتی و کمک به حفظ ارزش 

پول ملی و تثبیت  بازار ارز وارد کرده است.   

میزان عرضه ارز صادراتی پتروشیمی پارس در بازار اعالم شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

 بنزین دونرخی 
در دستور کار نیست



اقتصادیدوشنبه 30 مهر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3878  7

 سیاسی ترین وزارتخانه اقتصادی ایران
 در انتظار وزیر جدید

*  زهرا علی اکبری

از پس سه ماه اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرپرست گفته می 
شود موعد معرفی وزیر از سوی رییس جمهور به مجلس فرا رسیده و نامه ای به 
امضای روحانی با دو اسم برای وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در راه مجلس است .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
حالی شمارش معکوس برای ورود چهارمین وزیر را آغاز کرده است که پیش 
از این تغییرات و تحوالتی جدی را پشت سر گذاشت. این وزارتخانه که از سه 
وزارتخانه تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی در دولت دهم 
تشکیل شد، تا کنون سه وزیر به خود دیده است. بیراه نیست اگر بگوییم این 
وزارتخانه همواره به نوعی درگیر سیاست بوده است چرا که از سه وزیری که 
در اتاق وزارت آن جای گرفته اند، دو وزیر با استیضاح ، مسند قدرت را ترک 
کرده اند. شیخ االسالمی، که در دولت دهم از وزارت کار راهی این وزارتخانه 
تازه تاسیس شد و سپس با استیضاح نمایندگان جای خود را به اسداهلل عباسی 
داد و ربیعی که در دولت یازدهم چهار سال دوام آورد اما در دولت دوازدهم با 
استیضاح نمایندگان از این وزارتخانه خداحافظی کرد و حاال آماده می شود تا 
جانشین خود را بشناسد؛ محمد شریعتمداری، مردی که پیش تر ردای وزارت 
بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت را بر تن کرده بود. استیضاح وزیر این 
وزارتخانه در دولت دهم یکی از سیاه ترین روزهای سیاست را در ایران رقم زد 

. روزی معروف به یکشنبه سیاه.
وزارت کار؛ وزارتی دیرینه: هر چند فضای اقتصادی و سیاسی ایران با نام 
وزارتخانه های تعاون و رفاه اجتماعی چند دهه ای بیشتر نیست که آشناست 
اما وزارت کار و امور اجتماعی وزارتخانه ای دیرپا تلقی می شود که پس از 
پیروزی انقالب اسالمی 9 وزیر را به خود دید و در موعد ادغام با دو وزارتخانه 
دیگر، با هدف کوچک سازی دولت، وزیر کار و امور اجتماعی بود که راهی این 
وزارتخانه شد.اولین وزیر کار پس از پیروزی انقالب در دولت موقت داریوش 
فروهر بود که شهرتش در سپهر سیاسی ایران نه به ایفای مسئولیت در این 
وزارتخانه که به خاستگاه سیاسی و پایان تراژیک زندگی اش باز می گردد. 
محمد میرمحمدصادقی، احمد توکلی، اقتصاددان اصولگرا، ابوالقاسم سرحدی 
زاده ، حسین کمالی و سید صفدر حسینی از جمله کسانی بودند که ردای وزارت 
کار و امور اجتماعی را بر تن کردند . ناصر خالقی زمانی که صفدر حسینی راهی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی شد در این وزارتخانه جای گرفت و محمد 
جهرمی نیز در دولت دهم عهده دار این مسئولیت بود تا سکان را به دست شیخ 

االسالمی سپرد.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی: اولین وزیر این وزارتخانه محمد شریف زادگان 
بود، وزارتخانه ای که در دولت اصالحات با هدفی مترادف با نامش یعنی ایجاد 
رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شد اما عمر چندان طوالنی نداشت. پس از شریف 
زادگان پرویز کاظمی در دولت نهم برای تصدی این پست به مجلس معرفی 
شد و رای اعتماد گرفت اما آفتاب بختش زودتر از عمر دولت نهم غروب کرد 
تا صفت اولین جدا شده از دولت نهم را برای خود ثبت کند.عبدالرضا مصری 
و صادق محصولی، یار نزدیک به احمدی نژاد دو وزیر بعدی این وزارتخانه تا 

زمان انحالل بودند.
وزارت تعاون: همان گونه که از نامش پیداست ، با هدف پیگیری امور مربوط به 
تعاون و ایجاد شرایطی برای افزایش سهم این بخش از اقتصاد ایجاد شد. در دهه 
هفتاد بود که با توجه به اینکه قانون اساسی سه شکل دولتی، خصوصی و تعاونی 
را در اقتصاد پذیرفته بود، این وزارتخانه تشکیل شد و غالمرضا شافعی اولین 
وزیر این وزارتخانه بود. پس از شافعی ، در دولت اصالحات مرتضی حاجی، 
بر این صندلی نشست و وقتی وزارت تعاون را به مقصد وزارت آموزش و 
پرورش ترک کرد، علی صوفی عهده دار این سمت شد .این وزارتخانه مانند 
بسیاری دیگر از وزارتخانه های دولت نهم در چهار سال دو وزیر به خود دید 
. محمد ناظمی اردکانی و محمد عباسی. این چنین بود که عباسی آخرین وزیر 
تعاون پیش از ادغام شد. محمد شریعتمداری چندان نیازی به معرفی ندارد. وی 
دو دوره در دولت های اصالحات وزیر بازرگانی بود و در دولت یازدهم معاون 
رییس جمهور در امور اجرایی شد.او حاال وزارت صنعت، معدن و تجارت را به 
مقصد وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی ترک کرد تا بار دیگر بخت خود را 

برای ورود به وزارتخانه ای متشکل از سه وزارتخانه بیازماید.  

 تضمین تسهیالت ارزی و ریالی شرکت های ریلی 
تا سقف 100درصد

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن از تضمین تسهیالت 
ارزی و ریالی سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل ریلی تا سقف 100درصد 
خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، نوراهلل بیرانوند در نشست خبری معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی گفت: توسعه پایدار شامل 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که بخش حمل و نقل ریلی 
در دستیابی به توسعه پایدار بسیار مهم است.وی با بیان اینکه سیستم های حمل 
و نقلی ما یکپارچگی بین بخشی ندارند و مودهای حمل و نقلی نمی توانند با 
یکدیگر مشارکت داشته باشند، افزود: متاسفانه در حوزه حمل و نقل به محیط 
زیست و مسائل اجتماعی که مهمترین آن عدم توجه به موضوع تصادفات است، 
توجه نمی شود. این در حالی است که ترکیب مدهای حمل و نقلی اساس 

توسعه پایدار بوده و باید جایگاه ریل در این زمینه را بررسی کرد.

نگاهروز

جایگزین سوئیفت راه اندازی می شود

 عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
با همکاری های اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی 
و کشورهای خاورمیانه جایگزین سوئیفت بزودی 

راه اندازی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، محمدعلی 
پورمختار با اشاره به سلطه انحصاری آمریکا بر 
سوئیفت، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای جهان 
به دنبال این هستند که استفاده از سوئیفت را کنار 
بگذارند یا همکاری با آن را به حداقل برسانند. وی 
با بیان اینکه رفتار سلطه طلبانه ای که آمریکا از خود 
نشان می دهد سبب شده تا سوئیفت انحصاری 
شده و علیه سایر کشورها اقدام کند، بیان داشت: 
معتقدیم که سوئیفت باید جایگزین داشته باشد و 
به همین زودی ها نیز جانشین سوئیفت راه اندازی 
می شود. وی با اشاره به عزم جدی کشورهای جهان 
برای کنارگذاشتن سوئیفت، افزود: طراحی های الزم 
برای ایجاد سامانه ای شبیه سوئیفت نیز انجام شده 
است. پورمختار ادامه داد: با همکاری های اتحادیه 
اروپا، کشورهای آسیایی و کشورهای خاورمیانه 
می شود.  اندازی  راه  بزودی  سوئیفت  جایگزین 
وی گفت: اکنون وزارت خزانه داری آمریکا نگران 
دخالت های واشنگتن در موضوع سوئیفت است 
آمریکا  انزوای  به  منجر  امر  این  که  می داند  زیرا 
می شود، در واقع وزارت خزانه داری آمریکا می داند 
که سایر کشورها به دنبال جایگزین سوئیفت هستند 
عدم  به  کشورها  تمایل  آمریکا  انحصارطلبی  و 
استفاده از سوئیفت را سرعت می بخشد. پورمختار 
اظهار داشت: همچنین در موضوع تحریم های نفتی 
آمریکا، برخی از کشورهای جهان تابع دستورات 
آمریکا نیستند و براساس منافع و مصلحت کشور 
خود عمل می کنند به همین جهت این کشورها 
همچنان از طریق ایران نفت خود را تامین می کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در 
این شرایط آمریکا به دلیل شکست هایی که در این 
مسیر متحمل شده، فرار رو به جلو می کند و به این 
کشورها اجازه می دهد تا از ایران نیاز نفت خود را 
خریداری کنند، در حالی که اگر آمریکا اجازه ندهد 

نیز اتفاقی رخ نمی دهد.

افزایش ۸ درصدی درآمدهای مالیاتی

هشت  افزایش  از  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
هزار   53 وصول  و  مالیاتی  درآمدهای  درصدی 
میلیارد تومانی آن خبر داد و گفت: در چهار - پنج 
سال آینده سامانه های نظام مالیاتی به قدری قوی 
خواهند شد که خودمان اظهارنامه تولید و به مؤدیان 

اعالم می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید کامل تقوی نژاد 
درآمدهای  گذشته  سال های  در  اگر  کرد:  اظهار 
نفتی ما 100 بود درآمدهای مالیاتی مان 150 بود؛ 
قبل  سال  نفتی  درآمدهای  از  درصد   50 یعنی 
سبقت گرفته ایم. او ادامه داد: سال قبل حدود 97 
درصد درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه 
را محقق کردیم و در حال حاضر حدود 38 درصد 
تشکیل  مالیاتی  درآمدهای  را  بودجه  درآمدهای 
می دهد و حدود 50 درصد درآمدهای کشور از 
راه مالیات ها حاصل می شود. به گفته وی، امسال 
حدود 113 هزار میلیارد تومان رقم پیش بینی شده 
درآمدهای مالیاتی است. البته سال قبل حدود 18 
درآمد  درصد  بر 97  عالوه  تومان  میلیارد  هزار 
مالیاتی با عنوان عوارض به شهرداری ها تخصیص 
داده شد و امسال احتمال می رود رقم عوارض به 
20 هزار میلیارد تومان برسد. تقوی نژاد تصریح کرد: 
در شش ماهه نخست امسال موفق شدیم با هشت 
درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 43 هزار 
میلیارد تومان درآمد کسب کنیم. به عالوه 9000 
میلیارد تومان هم عوارض است که روی هم رفته 
53 هزار میلیارد تومان وصول شده است. معاون 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف گذاری 
ما تا پایان سال متفاوت است که وابسته به شرایط 
مبادالت  و  خارجی  روابط  کشور،  حاضر  حال 

تجاری اقتصادی خارجی است. 

خبر

ادامه از صفحه 1
عرصه  در  ارز  نرخ  معقول  افزایش  خسروتاج 
برای  فرد  به  منحصر  فرصتی  را  اقتصادی 
در  تا  دانست  گران  صنعت  و  تولیدکنندگان 
همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و 
شناسایی بازارهای هدف نسبت به ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر و بهره گیری از رهاوردهای نوین 
خصمانه  های  تحریم  کردن  خنثی  به  علمی 
بپردازد.خسروتاج ادامه داد: کالبد شناسی شرکت 
های صادرکننده در قالب مدل ارائه شده از آنکتاد 
نشان می دهد در بین شرکت های صادرکننده 
بین کشور که 46 میلیارد دالر صادرات در سال 
ارزش صادرات 1.3  نظر  از  اند  داشته  گذشته 
درصد در گروه فناوری پیشرفته 26.3 درصد در 
گروه فناوری های میانی، 7.9 درصد در گروه 
فناوری های پایین، 23.4 درصد در گروه منبع 
از 41 درص در گروه کاالهای  محور و بیش 

اولیه جای می گیرند.وی ادامه داد: از نظر تعداد 
کشور  نمونه  صادرکننده  شرکت   50 بین  در 
سه شرکت در گروه فناوری های پیشرفته 14 

شرکت، در گروه فناوری های میانی 9 شرکت، 
در گروه فناوری های پایین 12 شرکت، در گروه  
منبع محور و 12 شرکت در گروه کاالهای اولیه 

رده بندی می شوند.
اگر  داد:  ادامه  صنعت  وزیر  صادراتی  معاون 
و  فوالد  یعنی  صادراتی  مشعشع  بخش  دو 
پتروشیمی، صادراتی بیش از دو برابر صادرات 
سنتی کشور را انجام می دهند ریشه در هدف 
گذاری و سرمایه گذاری های دو دهه پیش دارد 
لذا برای آنکه ساختار و ترکیب کاال و خدمات 
صادراتی کشور به لحاظ محتوا تغییر یابد پیاده 
سازی و نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی 
نظام ملی نوآوری ضروری است و عزم ملی را 
اقتضا می کند.وی ادامه داد: باید برای عبور از 
شرایط حساس و خطیر کنونی تالش مضاعف 
از صادرکنندگان  راستا  این  در  که  گیرد  انجام 
و تشکل های صادراتی انتظار داریم با فروش 
ارز خود به تشویق تولید و بهبود وضع ارزی 
کمک کرده و دولت را در تحقق سیاست های 

اقتصادی ضدتحریم یاری دهند.

افزایش نرخ ارز فرصتی برای تولیدکنندگان

مفقودی
 برگ سبز کامیونت ون نیسان به رنگ آبی روغنی مدل 1382 با شماره پالک 314ج44 
ایران 72 با شماره موتور 221079و شماره شاسی D19123بنام حرمت محمد پور میر 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو آردی آی 1600به رنگ سورمه ای روغنی با شماره پالک 841ج37 
ایران 72 با شماره موتور 11785011181و شماره شاسی 23404819بنام محمد وحید پور 

 بابلکپوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پژو آردی آی 1600به رنگ سورمه ای روغنی با شماره پالک 
841ج37 ایران 72 با شماره موتور 11785011181و شماره شاسی 23404819بنام 

محمد وحید پور کپوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
شماره  با   82 ایران  361ط12  پالک  شماره  با   91 مدل  سمند  سواری  سبز  برگ   
موتور 147H0000167با شماره شاسی NAACR1HS8CF512828بنام شادی 

الکتراشی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری  پراید جی ال ایکی ای مدل 86 با شماره پالک 365د52 ایران 72 
با شماره موتور 2203530و شماره شاسی s1412286649108مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
به شماره  متالیک  مدادی  نوک  به رنگ  برگ سبز خودرو 206 هاچ بک مدل 96 
پالک 445ق12 ایران 93 ،شماره شاسی NAAP03EE7HJ091271،شماره موتور 
182A0005734   بنام مهدی زهیری دارای کدملی 1951224205 مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
 سند کمپانی پاترول 2 درب مدل 1371 به رنگ مشکی با شماره پالک 318ن 84  
ایران 72 با شماره موتور z24413855wsو شماره شاسی  pnk15z007053مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک پژو 207مدل 96 با شماره پالک 977ب93 ایران 72 با 
شماره موتور  177B0009970  شماره شاسی  NAAR12FE6HJ485476 بنام 

حوا علوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز ماشین سواری وانت پیکان مدل 1378 با شماره شهربانی 949م68ایران 
72باشماره موتور11517804687 شماره شاسی0078924611 به نام قاسم ابوالحسنی 

بابلسرخی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

 آگهی مفقودی 
شماره  به   1379 مدل  نیسان  ون  کامیونت  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
 00C27637  شهربانی281ج87ایران 82 با شماره موتور00128474 شماره شاسی
به نام محمد رضا عبداهلل تبار درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

آگهی مفقودی
 163B0304896 برگ سبز و کارت شناسائی خودرو سواری پژو 206 به شماره موتور
و شماره شاسی NAAP13FE9FJ331672 و شماره پالک ایران 99- 752ل36 

بهشهرمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب اعظم کریمی آرا فرزند عیدی بگ به شماره شناسنامه 110 
صادره از خرم آباد مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر –نر افزار صادره از 
واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد بروجرد با شماره 84/57/10968 )88/5/4( مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

لرستان –خرم آبادواحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی ارسال نماید . 

مفقودی
برگ سبز  کامیونت ون سیستم نیسان 2400  مدل 1381  به شماره پالک 27 ایران 
394ب82    به شماره موتور 00185473 و شماره شاسی 00C84225 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

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

سند رسمی           شماره 109/103/97/15120
برابر رای شماره 139760313003002271  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه  
و بال  معارض متقاضی اقا ی رضا کاظمی فر به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 
2790360812 صادره از خوی فرزند محرم در یک باب خانه به مساحت 109/95 متر 
مربع نسبت به ششدانگ پالک 34 فرعی مفروزه  از –از 51- اصلی واقع در بخش 
2- خوی خریداری از غالم رضا قاسم خانی به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است 
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد میتواند 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 درخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نماید . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/30
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی- پرویز سلیمانپور

متن اگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم محمدسوداگر فرزند 
محمدحسین خواهان آقای/خانم حبیب کاشیها فرزند محسن دادخواستی بطرفیت 
خوانده آقای/خانم محمد سوداگر فرزند محمدحسین به خواسته انتقال سند پالک 
213/93 ناحیه22بخش2خرمشهرمطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986141200519شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر ثبت 
طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ1397/9/5ساعت8:30تعیین  رسیدگی  ووقت 
المکان بودن خوانده و  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  موضوع ماده73قانون 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق  نشانی کامل خود،نسخه 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:9/745
مدیردفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمودمقدس نژاد

آگهی مفقودی سند کمپانی 
اینجانب لطیف فریدونی مالک خودروی سواری سیستم پژو به شماره انتظامی 31 ایران 
119ب 78 مدل 1397 به شماره بدنه JH 2 FE 11 NAAN 5575516 به شماره موتور 
B 0061050 181 به علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشت 
)المثنی ( سند، شناسنامه مالکیت ، کارت پالک و ... مذکور را نموده است .لذا چنانچه 
هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران خودرو ریال واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
لرستان – خرم آباد 

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازخرمشهر  بشناسنامه114صادره  پدروحید  نام  تفرجی  عباس  آقای 
مرحوم  فرزندم  که  داده  توضیخ  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
درتاریخ97/6/3درماهشهر  خرمشهر  بشناسنامه1820266850صادره  تفرجی  علیه 
اقانمتگاه غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی فوق الذکر)پدرمتوفی(2-
مرشدی  بدوی  21933خرمشهر)مادرمتوفی(3-عادل  بشناسنامه  جیحون  نوریه 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی(والغیر  بشناسنامه2748اهواز)همسر  اهواز 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف9/735
رئیس شعبه  هفتم شورای حل اختالف  خرمشهر-سید محمد محمدی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: 10 میلیارد دالر ارز حاصل از افزایش 
خواهد  اختصاص  داخل  تولید  به  صادرات 

یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا رحمانی 
در مراسم روز ملی صادرات گفت: به رئیس 

جمهور هم گفته ام که چند نقطه به صورت 
ویژه را از تامین مایحتاج عمومی مردم و وفور 
کاال در بازار تا تامین مواد اولیه زنجیره تولید را 

پیگیری خواهم کرد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
افزود: نوسانات ارزی مشکالتی را به صورت 
طبیعی ایجاد کرده است، البته فرصت هایی نیز 
پیش رو است؛ این در حالی است که امسال ده 
میلیارد دالر از واردات تبدیل به تولید شود، اما 
اگر ثبات در تصمیم گیری ها در کنار افزایش 
نرخ ارز قرار گیرد، فرصتی برای صادرات کشور 
ایجاد خواهد شد. وی تصریح کرد: قانون بهبود 
مستمر کسب و کار می تواند تحول اساسی ایجاد 
کند، این در حالی است که امروز هم هنوز یک 
قانون مترقی است، البته با قانون بازنشستگی که 
تصویب و ابالغ شده است، بسیاری از همکاران 
خوب مسئولیت را ترک خواهند کرد، این در 
حالی است که رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران نیز بازنشسته شده و جای خود را به افراد 
جدید بدهد؛ این در حالی است که میانگین سنی 
معاونان پایین خواهد آمد و جوانان نیز وارد گود 
خواهند شد. به گفته رحمانی، تشکیل اتاق های 
فکر را در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در 
دستور کار قرار خواهم داد و این بستری برای 
حضور بخش خصوصی است، این در حالی 
است که هر تصمیمی بعد از عبور از اتاق فکر 

خواهد بود.

سرپرست وزارت صنعت اعالم کرد:

 اختصاص 10 میلیارد دالر 
به تولید داخل

سه راهبرد وزارت صنعت در دوره جدید

۳۰۰میلیون تومان حداقل تسهیالت 
مناسب مسکن برای زوجین

گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
زوج  یک  برای  باید  مسکن  تسهیالت 
حداقل 300 میلیون تومان باشد، زیرا تعیین 
تواند در خرید مسکن  میزان وام می  این 

راهگشا باشد.
ازاقتصادآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدرضا رضایی کوچی ، با اشاره به برنامه 
ریزی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش 
تسهیالت مسکن، گفت: در شرایط کنونی 
کشور  نقاط  تمام  در  مسکن  بازار  قیمت 
خرید  توان  دیگر  مردم  و  رفته  باال  بسیار 
آنالین  اقتصاد  گزارش  ندارند.به  را  خانه 
جهرم  مردم  ملت،نماینده  خانه  از  نقل  به 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دولت 
باید  مسکن  بازار  به  بخشی  رونق  برای 
تسهیالت ارزان قیمت ارائه کند، اما امروز 
وضعیت  با  متناسب  شده  ارائه  های  وام 
این  و  نیست  مسکن  بازار  در  ها  قیمت 
سیاست با توجه به باال بودن قیمت مسکن، 
منجر به تولید مسکن نمی شود.وی گفت: 
باید بخش قابل  ارائه شده  قطعا تسهیالت 
توجهی از هزینه مسکن را پوشش دهد، از 
طرف دیگر باید توان مردم برای بازپرداخت 

این  گرفته شود،  نظر  در  تسهیالت  اقساط 
قطعا این رویکرد در افزایش قابل قبول وام 
مسکن و تعدیل کردن نحوه بازپرداخت وام 
می تواند زمینه را برای خانه دار کردن مردم 
به ویژه جوانان فراهم کند. این نماینده مردم 
در مجلس دهم ادامه داد: رونق گرفتن بازار 
مسکن در اثر بهبود شرایط اعطای تسهیالت 
موجب افزایش اشتغال زایی در این حوزه 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم می شود. 
تسهیالت  اینکه  اعالم  با  کوچی  رضایی 
 300 حداقل  زوج  یک  برای  باید  مسکن 
میلیون تومان باشد، تصریح کرد: در شرایط 
به  متری  برای خرید یک خانه 50  کنونی 
اعتباری حدود 400 میلیون تومان نیاز است، 
حال تعیین وام 300 میلیونی برای یک زوج 
باشد،  راهگشا  مسکن  در خرید  تواند  می 
البته در این رابطه نحوه بازپرداخت اقساط 
وام نیز مورد توجه است. رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از 
بازپرداخت  مدت  من  نظر  به  دیگر  طرف 
تسهیالت مسکن باید از 12 سال به حداقل 
20 سال افزایش یابد تا میزان فشار بر وام 

گیرندگان کاهش یابد.

 آغاز نوسازی ۴۸۶ محله فرسوده
 در کشور از آبان

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح 
بازآفرینی شهری با نوسازی 486 محله واقع در 
بافت های فرسوده کشور از آبان ماه آغاز می 
شود، گفت: بازسازی هر محله حداقل 12 سال 

زمان می برد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، هوشنگ 
عشایری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما گفت: آیین نامه اجرایی طرح بازآفرینی 
شهری از 10 خرداد امسال ابالغ شد اما از همان 
زمان نیز پیش بینی می شد از 8 هزار میلیارد 
تومان بودجه پیش بینی شده چهار هزار میلیارد 
افزود:  باشد.وی  داشته  وجود  کمبود  تومان 
نیست  عمرانی  بازآفرینی شهری طرح  طرح 
است.عشایری  محور  اجتماعی  طرح  بلکه 
گفت: در هفته گذشته 16 پروژه در قالب طرح 
بازآفرینی شهری ازجمله درمانگاه و ورزشگاه 
در مشهد به بهره برداری رسید. وی افزود: طرح 
بازآفرینی شهری برای 486 محله آماده شد و با 
اختصاص بودجه از آبان اجرای آن آغاز می 
شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: 
طرح چگونگی بازسازی مناطق فرسوده را باید 
مردم همان منطقه تهیه کنند و دولت در این 
زمینه دخالتی ندارد.عشایری افزود: وظیفه 19 

دستگاه دولتی، شهرداری ها و بخش خصوصی 
برای اجرای طرح بازآفرینی شهری مشخص 
از  محله  مشترک  اقدام  برنامه  و  است  شده 
تصویب  ها  شهرستان  بازسازی  ستاد  طریق 
و به باالدست ارسال می شود. وی گفت: در 
طرح بازآفرینی شهری امکان ندارد یک محله 
تخریب و دوباره بازسازی شود.عشایری افزود: 
گروه تسهیل گر که می تواند انبوه سازان نیز 
باشد برنامه بازسازی محله را بر اساس ساخت 
ساکنان آن تهیه می کند و شهرداری ها برای 
ساخت و مجوزها و دستگاه های دولتی برای 
انشعابات تخفیف می دهند. وی گفت: برای 
طرح بازآفرینی شهری وام 50 میلیون تومانی با 
سود 9 درصد و بدون سپرده گذاری ارائه می 
شود. معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت بازآفرینی شهری افزود: دست کم 12 
سال برای اجرای طرح بازآفرینی شهری برای 
گفت:  است.عشایری  الزم  زمان  محله  هر 
صندوق  تسهیالت  به  طرح  این  تسهیالت 
 300 افزود:  ندارد.وی  ارتباطی  یکم  مسکن 
میلیارد تومان برای ودیعه مسکن ساکنان مناطق 
فرسوده که در زمان بازسازی مجبور به اسکان 

موقت هستند در نظر گرفته شده است.



هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی 
شایسته تری را پیدا می کنی.

نیما یوشیج

سخن حکیمانه

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

امروز با حافظ

 یادداشت های مسافر ایران
 در عصر قاجار چاپ شد

کتاب »نماهایی از ایران« 
شامل یادداشت های سر 
به  سفر  در  َملکم  جان 
با  قاجار  عصر  ایراِن 
ترجمه شهال طهماسبی 
توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر 

شد.
به گزارش مهر کتاب »نماهایی از ایران« شامل 
یادداشت های سر جان َملُکم انگلیسی در سفر 
به ایراِن عصر قاجار به تازگی با ترجمه شهال 
طهماسبی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این کتاب اولین عنوان از 
مجموعه »ایران قاجار در نگاه اروپاییان« است 

که این ناشر برای چاپ در نظر دارد.
نسخه اصلی این کتاب در سال 2011 توسط 
رسیده  چاپ  به  کمبریج  دانشگاه  انتشارات 
است. سر جان ملکم نویسنده این اثر در سال 
خانواده ای  در  اسکاتلند  در  میالدی   1769
عنوان  به  ایرانیان  بین  و  متولد شد  روستایی 
یکی از غربی هایی شناخته می شود که در عصر 
قاجار به ایران آمده و درباره کشورمان کتاب 
نوشتند. او در 13 سالگی با درجه استواری به 
پیوست.  انگلستان  هند شرقی  کمپانی  ارتش 
همین مساله باعث شد تا در هند زبان فارسی 

و آداب و رسوم شرق را بیاموزد. 
و  هزار  شمارگان  با 301 صفحه،   کتاب  این 
منتشر  تومان  هزار   32 قیمت  و  نسخه   100

شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»کیهان کلهر« در چین وامریکا روي صحنه مي رود

کیهان کلهر نوازنده کمانچه و آهنگساز بین المللی 
رو  پیش  هفته های  در  کشورمان،  موسیقی 
برنامه های فشرده ای در چین و امریکا دارد. او 
موسیقی شرکت  کارگاه  چند  و  اجرا  چند  در 
می کند تا با مخاطبانش دیدار کند. برنامه اجراها و 

کارگاه های او به این شرحند:
بیست وچهارم اکتبر کیهان کلهر به همراه گروه 

جاده ابریشم و یویوما در هانگژو چین به اجرای برنامه می پردازند.
بیست و پنجم اکتبر کارگاه تحلیلِی کیهان کلهر در پکن برگزار می شود.

بیست وششم اکتبر کیهان کلهر به همراه گروه جاده ابریشم و یویوما در پکن بار 
دیگر به صحنه می روند.سوم نوامبر در اورالندو امریکا کنسرت کیهان کلهر به 
همراه ارکستر اورالندو، به رهبری کالین جیکوبسن برگزار می شود.سی نوامبر 
در هیستن امریکا کارگاه تحلیلی موسیقی با حضور کیهان کلهر در دانشگاه رایس 

برگزار می شود.

وام 100میلیاردي »گلزار« تکذیب شد

از چند روز گذشته تصویر نامه ای درباره وام 100 میلیاردی محمدرضا گلزار از 
بانک انصار در فضای مجازی منتشر شده است.

بسیاری در پی انتشار این شایعه، گلزار را به سوءاستفاده از شهرتش محکوم 
کردند.

اما در پی انتشار این شایعه منسوب به دستور مدیرعامل بانک انصار برای تسریع 
در پرداخت وام قرض الحسنه 10 میلیارد تومانی، روابط عمومی بانک انصار این 

موضوع را اساساَ جعلی و کذب عنوان کرد.
بانک انصار همچنین توضیحاتی را برای شفاف سازی این موضوع ارائه کرد:

1-مکاتبات داخلی بانک در سراسر کشور فاقد ُمهر می باشد.2- معاونتی با عنوان 
معاونت اعتبارات در بانک انصار وجود ندارد.3-شماره وام قید شده جزء ردیف 
شماره وام های مورد استفاده نیست.4-نامبرده ذینفع وام از مشتریان این بانک 
نبوده و فاقد هرگونه حساب است.5-  با توجه به کنترل های حاکم بر پرداخت 

تسهیالت و وام قرض الحسنه و میزان آن امکان چنین اقدامی نیست.

نمایش دو فیلم براي زائرین اربعین

به همت قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین؛ 
اولین »سینما سیار« در مرزهای خروجی کشور 
فعالیت خود را روز جمعه 27 مهر و با نمایش 
دو فیلم سینمایی برای زائران امام حسین)ع( 

آغاز کرد و تا 8 آبان ادامه دارد.
رییس  اوحدی  ،سعید  زمان  پیام  گزارش  به 
تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 

»به وقت  ابوقریب« و  »تنگه  فیلم سینمایی  این سینما سیار دو  گفت:در 
شام« در سه مرز؛ مهران، شلمچه و چذابه و در دو نوبت ساعت 19 و 
فیلم  دو  این  اینکه  به  اشاره  با  می شود.او  داده  نمایش  زائران  برای   21
هر دو در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت چندین 
سیمرغ بلورین شده اند، گفت: دلیل انتخاب این دو فیلم توجه به زندگی 
شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و الگوگیری از زندگی اهل 
بیت)س( است.رییس سازمان فرهنگی هنری در ادامه بیان کرد: قرارگاه 
فرهنگی هنری مردمی اربعین با مجموعه فعالیت های فرهنگی هنری و با 
تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی در ایام سوگواری اربعین حسینی 
فعالیت های  از جمله  بود.  زائران خواهد  با  آبان همراه   8 تا  مهر  از 27 
با  برنامه  این  العبرات« است که  »قتیل  آیینی  قرارگاه سوگواره شعر  این 
حضور مشترک شاعران آیینی ایرانی و عراقی برگزار می شود.وی افزود: 
تعزیه  و  نقالی  کتاب،  موضوعی  نمایشگاه  همچون؛  دیگری  برنامه های 
خوانی، نمایشگاه عکس انقالب و اربعین، کارگاه خوشنویسی و نقاشی 
عبرت،  موزه  نمایشگاه  اربعین،  و  عاشورا  واقعه  روایتگری  حماسی، 

یادواره شهدای جهان اسالم برگزار می شود.

خبر

حاشیه  در  صالحی  سیدعباس 
ارکستر  هنرمندان  از  تجلیل  آیین 
سمفونیک تهران حاضر در دوران 
دفاع مقدس در جمع خبرنگاران 
گفت: برنامه ای که امشب برگزار 
شد برنامه بسیار خوبی بود و عمال 
فضایی را برای بازگشت به دفاع 

مقدس ایجاد کرد.
می توان گفت که چنین مجموعه ای 
با موسیقی دفاع مقدس جان تازه 
گرفت. البته همان طور که می دانید 
شرایط  انقالب،  از  بعد  شرایط 
در  موسیقی  پیرامون  تردیدی  در 
گفت  می توان  و  بود  کشورمان 
در  حماسی  موسیقی  اجرای 
برای  جدیدی  شروع  کشورمان 
موسیقی جهموری اسالمی بود و به 
اعتقاد من موسیقی دفاع مقدس این 
فضا را برای کلیت موسیقی کشور 

فراهم کرد.
و  حماسی  موسیقی  داد:  ادامه  او 
موسیقی دفاع مقدس چند کارکرد 
بنابراین  داد،  انجام  ما  برای  را 
می توان گفت هم در بسیج مردمی 

و  مقدس  دفاع  سخت  دوران  در 
اعزام آنها به جبهه ها نقش مهمی را 
ایفا کرد و هم در فضای توان افزایی 
ملی رزمندگان در دوران جنگ تاثیر 

خود را انجام داد.
از طرف دیگر این موسیقی فضایی 
را در کشور ایجاد کرد که این هنر 
بتواند در ایران به فعالیت خود که 

در هاله ای از ابهام بود ادامه دهد.

صالحی متذکر شد: به نظر می آید 
در آغاز دهه پنجم انقالب باید دین 
حماسی  موسیقی  به  را  خودمان 
این  با شرایطی که در  و  کنیم  ادا 
که  ملی  فضای  در  و  داریم  دوره 
و  دارد  وجود  خاصی  تنگناهای 
مجموعه هایی به سوء استفاده از این 
فضا امید بسته اند، موسیقی حماسی 
می تواند دریچه ای برای حفظ عزت 

و غرور ملی ما باشد. ما امیدوارم 
برای  طلیعه ای  هم  امشب  برنامه 
فعالیت های دیگر ما در این عرصه 

باشد.
وزیر ارشاد در پاسخ به به سئوالی 
مبنی بر تغییراتی که قرار است در 
سازمان سینمایی بعد از اعالم قانون 
از  بازنشسته  مدیران  کناره گیری 
از  پذیرد،  مناصب دولتی صورت 

دادن پاسخ امتناع کرد.
صالحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
ایجاد دل نگرانی هایی درباره تامین 
نشدن ارز برای دعوت از گروه های 
فجر  جشنواره های  در  خارجی 
امسال نیز گفت: ما در جشنواره های 
تئاتر، سینما و موسیقی این مشکل 
را داریم و با در نظرگرفتن این نکته 
که هنوز با برگزاری این جشنواره ها 
فاصله داریم نکات مورد نظر را با 
میان  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 

گذاشته ایم.
البته شرایط ارزی کشور را می دانیم 
اما این تقاضا را داریم که اگر این 
اساسی  کاالهای  بخش  در  ماجرا 
قرار ندارد، حداقل بتوان در فضای 

بازار دوم این خدمات را ارائه داد.
او درباره تمدید حکم مدیر فعلی 
بنیاد  جدید  مدیریت  انتخاب  یا 
به  فقط  رودکی  هنری  فرهنگی 
ذکر این نکته اکتفا کرد که در حال 
حاضر که صفی پور در بنیاد رودکی 
حضور دارد و می بینید که فعاالنه در 

این عرصه حاضر است.

کاریکاتور

فراخوان اجرای آثار در تماشاخانه سپند برای زمستان 97 و بهار 
98 منتشر شد. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی تماشاخانه 
سپند؛ این مجموعه فرهنگی با هدف حمایت از آثار فاخر و با 
کیفیت تئاتری در نظر دارد تا از میان متقاضیان اجرا در این مجموعه 
حمایت الزم برای اجرا را به عمل آورد. این فراخوان در دو بخش 
گروه های حرفه ای تئاتر و بخش دانشجویی و آلترناتیو برگزار 

می شود.
متقضیان باید سه نسخه از نمایشنامه به عالوه طرح اجرایی یا 
فیلم نمایش خود را به دفتر اداری مجموعه به نشانی؛ خیابان 
کریم خان زند، خیابان آبان، خیابان سپند؛ پالک 69  از ساعت 
می توانند  نیز  های شهرستانی  گروه  دهند.  تحویل  الی 20   16
نمایشنامه و طرح اجرایی به عالوه لیست عوامل خود را به ایمیل 
sepandtheater@gmail.com ارسال کنند. مهلت این 
فراخوان تا 15 آبان ماه است. الزم به ذکر است که هر کدام از گروه 
های نمایشی باید قید کنند که در کدام یک از بخش های حرفه ای 
یا دانشجویی و آلترناتیو قصد شرکت را دارند. تماشاخانه سپند در 
محل سابق تماشاخانه پالیز؛ پس از بازسازی و تجهیز با به روز ترین 

امکانات نور و صدا در آذر ماه افتتاح خواهد شد.

فراخوان اجرای آاثر در متاشاخانه 

سپند  منترش شد

جوالنمافیایکنکور،نبودنظارتدراینآشفتهبازار

واکنش وزیر ارشاد به تاثیر ارز در جشنواره فیلم فجر

علیرضا جاویدنیا درباره  بازگشت برنامه »صبح جمعه به شما« به 
رادیو پس از درگذشت سرپرست نویسندگان این برنامه طنز، تاکید 
کرد که این برنامه ادامه دارد ولی قطعا ما بدون وجود آقای صادق 

عبداللهی یک ستون کم خواهیم داشت.
کارگردان برنامه  »صبح جمعه با شما« در گفت وگویی درباره ی 
پخش مجدد این مجموعه در رادیو ایران در نبود صادق عبداللهی 
اظهار کرد: صادق عبدالهی - مسوول و سرپرست نویسندگان این 
برنامه - بود و کاراکترهایی که خلق کرد در برنامه خواهد ماند. 
این برنامه ادامه دارد ولی قطعا ما بدون وجود ایشان یک ستون کم 

خواهیم داشت و شکی در آن نیست.
از  کرد؛  خلق  زیادی  کاراکترهای  عبداللهی  صادق  گفت:  او 
نقش هایی که آقای تورج نصر بازی کرد گرفته تا منوچهر آذری 
و دوستان دیگر که با تیپ های مختلف آمدند، همه تیپ هایی بوده 

است که او خلق کرده است.
جاویدنیا در پایان گفت: برنامه »صبح جمعه با شما« صد درصد 
ادامه خواهد داشت و امیدوارم اخالق و رفتار و کردارمان مثل 
صادق عبداللهی باشد.به گزارش ایسنا، برنامه »صبح جمعه با شما« 
با کارگردانی علیرضا جاویدنیا و تهیه کنندگی ساجد قدوسیان این 

روزها روی آنتن می رود.

»صبح جمعه به مشا«به رادیو 
ابز یم گردد

از  نمایشی حوزه هنری،  مرکز هنرهای  مدیر  زارعی،  کوروش 
اجرای تازه ترین نمایش برون مرزی خود در مصالی حرم حضرت 

زینب)س( در دمشق سوریه خبر داد.
نمایش  هنری،  حوزه  خبری  پایگاه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
»خورشید از حلب طلوع می کند« به کارگردانی کوروش زارعی 
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در سوریه روی صحنه 
رفت. این نمایش پس از اجرای موفق و با استقبال گسترده از 
سوی هنرمندان و عموم مردم سوریه در حلب از امروز در دمشق 
روی صحنه خواهد رفت. »خورشید از حلب طلوع می کند« 
اجراهای آغازین خود در سوریه را در مشهد النقطه که به مشهد 
االمام االحسین)ع( نیز شهرت دارد تجربه کرد. مسجد النقطه یا 
مشهد النقطه و یا مشهد الحسین از زیارتگاه های شیعیان در شهر 
حلب سوریه است. این زیارتگاه در مکانی ساخته شده که گفته 
می شود سر امام حسین به هنگام انتقال از کربال به دمشق در آنجا، 
بر سنگی قرار داده شده و چند قطره از خون سر حضرت)ع( بر 
آن سنگ جاری شده است. از جمله روایات معروف مسجد النقطه 
خلوت کردن راهب مسیحی با سر مبارک سیدالشهدا)ع( است. از 
این رو داستان نمایش »خورشید از حلب طلوع می کند« نیز در 

همین راستا پیش می رود.

منایش »خورشید از حلب طلوع 

یم کند« در دمشق روی صحنه یم رود

جشنواره  راهبردی  شورای  تصویب  بنابه 
سینمایی  فیلم  دو  مقاومت  فیلم  بین المللی 
»به وقت شام« و »امپراطور جهنم« در بخش 
سینمایی  رویداد  این  ملی«  سینمای  »مسابقه 

حضور نخواهند داشت.
 محمد خزاعی دبیر جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت در گفتگویی با اعالم این خبر افزود: 

در خصوص شائبه حضور فیلم های »به وقت شام« و »امپراطور جهنم« باید عرض کنم 
بنابر اعالم نظر جمعی اعضای شورای راهبردی جشنواره امکان حضور این فیلم ها در 
بخش مسابقه سینمای ملی جشنواره وجود ندارد. وی ادامه داد: شورای راهبردی معتقد 
است از آن جایی که در فرایند تولید این فیلم ها به جز تهیه کننده عوامل مؤثر دیگری 
هم نقش دارند موافقت کرده است برای جلوگیری از تضییع حقوق سایر عوامل این 
دو فیلم پیشنهاد کردند این فیلم ها از بخش مسابقه سینمای ملی خارج و به صورت 
میهمان حضور می یابند ولی در صورت راهیابی به سایر بخش های جشنواره از جمله: 
بخش »جایزه عماد مغنیه«، »جلوه گاه نور«، »بهترین فیلم از نگاه مردم« و »جایزه 
داوری خانواده  شهدا« امکان رقابت داشته باشند. دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
خاطرنشان ساخت: همچنین در صورت راهیابی این دو فیلم در بخش مسابقه بین الملل 
به جز بخش »بهترین فیلم« که حقوق تهیه کننده در آن مطرح است در سایر بخش های 
جشنواره می توانند مورد داوری قرار بگیرند. خزاعی گفت: به شخصه ترجیحم این بود 
که در این دوره جشنواره به عنوان تهیه کننده حضور داشته باشم ولی به مقتضای شرایط 
و تکلیفی که به بنده شده؛ این دوره نیز در جایگاه دبیر و خدمتگزار در خدمت جامعه 

سینمایی و سینماگران حوزه مقاومت و دفاع مقدس هستم.

عدم حضور فیلم های محمد خزاعی در بخش 
»مسابقه ملی« جشنواره بین المللی مقاومت


