
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد:

 دولت در هیچ شرایطی 
سیاست های آمریکا را نمی پذیرد

سفارت آمریکا باقی می ماند، انقالب 
هرگز ۴۰ساله نمی شد

طنین فریاد »مرگ برآمریکا« درکشور
حضور کم نظیر مردم در یوم اهلل ۱۳ آبان؛
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آگهی مزایده کتبی
شهرداری هفشجان باستنادصورتجلسه شماره 51 مورخه 96.11.18 و صورتجلسه شماره 109مورخه 97.08.10 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 114پالک از اراضی نیمه مزاحم و اقع در مجتمع 
فن آوران شهر از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر و اخذ اوراق مزایده 
با شماره تلفن های  یا  امور مالی شهرداری مراجعه و  به واحد  از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز 

03822572020 و 03822577500 تماس حاصل فرمایند.
1-مساحت پالک های مورد مزایده  متغیرمی باشد.

2-با توجه به محدودیت پالکها و باال بودن تعداد متقاضیان حداکثر 2پالک زمین به هر شخص متقاضی واگذار 
میگردد.

3-قیمت  پالکهای مزبور بر اساس موقعیت آنها از مبلغ 310.000.000 ریال لغایت 620.000.000ریال متغیر میباشد.
4-کلیه هزینه های میخ کوبی ،تحویل ،اخذ سند ثبتی و پروانه ساختمان و غیره به عهده خریدار میباشد.

5-در صورتیکه برنده مزایده فاقد پروانه کسب معتبر مرتبط با مشاغل نیمه مزاحم باشد میبایست حداکثرظرف 
مدت 6ماه نسبت به اخذ پروانه کسب مرتبط با مشاغل نیمه مزاحم اقدام نماید و در غیر اینصورت شهرداری 
از کسر 30 درصد  را پس  نمود و وجه پالک  نامبرده خواهد  با  به فسخ قرارداد فروش  اقدام  بصورت یکطرفه 
خسارت،به برنده مزایده)خریدار(مسترد خواهد نمود که در اینصورت پالک مزبور طی تشریفات مزایده ،مجدد 

به شخص دیگری فروخته خواهد شد. 
6-ارائه سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد  مبلغ کل هر پالک به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی الزامی 

است.
7-برندگان اول ، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به نسبت به عهده برندگان مزایده می باشد.

10-فروش زمین به صورت نقدی می باشد.
11-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

8-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به شهرداری پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 97.09.01میباشد.
9-تاریخ بازگشایی پاکت ها روزشنبه مورخ 97.09.03میباشد.

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 97.08.21در روزنامه رسمی باشد.
حامد فروزنده ـ شهردار هفشجان

 نوبت اول

شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد:

2۰ آبان، مرحله دوم 
عرضه نفت خام 
در بورس انرژی

 
بیستم آبان ماه به عنوان مرحله بعدی عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت 

ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی اعالم شد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت نفت، در این مرحله، ۷۰۰ هزار بشکه نفت 
خواهد  عرضه  بشکه  هر  برای  و ۲۹ سنت  دالر   ۷۶ بشکه  هر  قیمت  با  خام 
شد.در این نوبت عرضه نیز همانند نوبت قبل حجم خرید حداقل تعداد ۳۵ 
هزار بشکه تعیین شده است.در نخستین مرحله عرضه نفت خام در رینگ بین 
الملل بورس انرژی )ششم آبان ماه(، هشت محموله ۳۵ هزار بشکه ای به قیمت 

۷۴ دالر و ۸۵ سنت به ازای هر بشکه از طریق سه کارگزاری خریداری شد.
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شورای نگهبان CFT را تایید نکرد

شورای نگهبان الیحه الحاق ایران را به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 
تروریســم )CFT( خالف شرع و قانون اساسی و مبهم دانست و آن را 

تایید نکرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عباسعلی کدخدایی در توییتر خود نوشت: 
شورای نگهبان الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT( را در جلسات متعدد خود مورد 
بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد 
خالف شــرع، خالف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس 
شورای اسالمی ارسال شده است.نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز 
یکشنبه 1۵ مهر ماه با الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( موافقت کردند.در این 
رای گیری از مجموع ۲۷1 نماینده حاضر در جلســه، 1۴۳ رای موافق، 
1۲۰ نماینــده مخالف و پنج نماینده رای ممتنع به الحاق ایران به این 
کنوانسیون دادند.این الیحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست 
اســت و بر اساس آن جمهوری اسالمی ایران الحاق به کنوانسیون بین 

المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.

اروپا به تالشش برای ایجاد ساز و کار ویژه 
مالی سرعت داد

 دولت آمریکا در حالی از روز دوشنبه 1۴ آبان دومین مرحله از بازگشت 
تحریم هایش علیه ایران را به اجرا در می آورد که هم زمان ســه کشور 
اروپایی به نمایندگی از اتحادیه اروپا اعالم کردند تالش هایشــان برای 

ایجاد ساز و کار ویژه مالی جدید با ایران را سرعت بخشیدند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا روز جمعه بعد از اعالم بازگشت تمامی تحریم های آمریکا 
علیه ایران در بیانیه مشترکی که با وزیران خارجه و دارایی فرانسه، بریتانیا 
و آلمان منتشر شد، اعالم کرد: اتحادیه اروپا تالش های خود برای ایجاد 
ساز و کار مالی جدید با ایران را در هفته های اخیر تشدید کرده است.در 
این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا »اراده جمعی خلل ناپذیری« برای 
تکمیل ساز و کار مالی دارد و در این باره با چین و روسیه نیز همکاری 
دارد.همچنین موگرینــی و وزرای خارجه اروپایی روز جمعه در تماس 
تلفنــی با ظریف با تاکید چندباره بر تعهد خود به برجام و تالش برای 
حفــظ کانال های مالی با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز کشــورمان، 
بر اهمیت تعهد وزرای دارایی عالوه بر وزرای خارجه سه کشور اروپایی 
و سایر اعضا برای اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی اروپا تاکید نموده و 
اعالم کردند این ســازوکار ظرف روزهای آتی رسما ثبت و آغاز به کار 
خواهد کرد.چنانچه ساز و کار ویژه مالی همان طور که پیش بینی شده 
بتواند اجرا شــود، برجام و مواجهه کشورهای اروپایی با آمریکا می تواند 
بــه نقطه عطفی در تاریخ روابط بین الملل و مواجهه یک جانبه گرایی با 

چندجانبه گرایی تبدیل شود.

احتمال ورود سوخو ۱۰۰ به ناوگان هوایی کشور
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از آغاز مذاکره با 
سازندگان غیر اروپایی هواپیما برای نوسازی بیشتر ناوگان هوایی هما 
خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، فرزانه شرفبافی با اشاره 
به برنامه بلندمدت هما برای اصالح ســاختار سازمانی و خصوصی  
سازی گفت: با هر تامین کننده ای که بتواند بدون نیاز به مجوز اوفک 
به ایران ایر هواپیما بفروشــد، برای تامین هواپیما مذاکره می کنیم.

شــرفبافی درباره تاثیر تغییر وزیر راه و شهرسازی بر سیاست های 
این شرکت گفت: ما برای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« 
برنامه راهبردی ۳ ساله داریم و اهداف طوالنی مدت برنامه ریزی شده 
و اصالح فرآیندهای مالی، اصالح ســاختار سازمانی، اصالح هزینه-

درآمدهای هما و چگونگی خصوصی  ســازی هما را در دستور کار 
دادیم.مدیرعامل هما ادامه داد: معتقدم آقای اسالمی هم همسوی 
سیاست های کالن دولت تدبیر و امید است و همین مسیر را ادامه 
می دهد.شرفبافی با اشــاره به برنامه هما برای نوسازی ناوگان خود 
گفت: از هر کســی که بتواند هواپیمای مورد نیاز هما را تامین کند 
اســتقبال می کنیم و حتی سراغ هواپیماهایی مانند سوخو 1۰۰ یا 
هواپیماهایی که تولید کشورهای غیر اروپایی هستند نیز رفته ایم.

مدیرعامل هما افزود: اگر این شــرکت ها بتوانند بدون مجوز اوفک 
به ایران هواپیما بفروشند و قابلیت مذاکره داشته باشند، خرید این 
هواپیماها را بررســی می کنیم.وی به سفر اخیر خود به جمهوری 
آذربایجان نیز اشاره کرد و گفت: به دعوت سفیر آذربایجان در ایران 
و مدیرعامل هواپیمایی آزال به آذربایجان سفر کردیم و میهمان آن ها 
بودیم و در این سفر توسعه همکاری ها و احتمال کد شیرینگ ایران  
ایر و شرکت بوتو بررسی شد.مدیرعامل هما ادامه داد: بحث هندلینگ 
و امکان پروازهای با واسطه از طریق باکو به اروپا نیز در این سفر مورد 
بحث قرار گرفت و با اســتقبال طرف آذربایجانی مواجه شد. حتی 
امکان اتحاد )Alliance( نیز مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: قرار 
است در مذاکرات بعدی، نمایندگان آزال در ایران و ایران ایر میهمان 
باشند و سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها نیز در این 

جلسات همراهی خواهند کرد.

سردارجاللی در وزارت اقتصاد مطرح کرد؛

باید به فهم واحدی درباره جنگ 
اقتصادی برسیم

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل: باید در جهت 
این سازوکار دشمن، به فهم واحدی درباره جنگ 

اقتصادی و چگونگی مقابله با آن برسیم.
بــه گزارش زمان به نقل ازصداوســیما؛ ســردار 
غالمرضــا جاللی گفت: به فرمــوده مقام معظم 
رهبری کشــور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی 
واقع شده و این اصل، موضوع جنگ را قطعی می 
کند. وی با یادآوری اینکه جنگ تحمیلی تجارب 
خوبی دراختیار کشــور قرار داده است، گفت: هر 
زمان در هر زمینه ای با ضعف مواجه بودیم مورد 
تجاوز دشمن قرار گرفتیم. ســردار جاللی ادامه 
داد: در دفــاع مقدس خاکریز بین ما و دشــمن 
تردیدی بین حوزه خودی و غیرخودی ایجاد نمی 
کرد اما امروز درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم 
با دشــمنی ناپیدا که درباره ماهیت دشــمن نیز 

اجماعی قطعی وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه تبدیل پول ملی به ارز خارجی 
آن هم برای حفظ ســرمایه با مبانی دفاع مقدس 
همخوانی ندارد، گفت: در سال ۶۵ کل درآمدهای 
ملی کشور ۷ میلیارد دالر بود اما دولت با احتساب 
خاص جنگی توانست هم اوضاع معیشتی مردم و 
هم جنگ با دشمن را مدیریت کند و حاال نیز که 
همه قدرت های سیاسی، جاسوسی، اقتصادی و 
فرهنگی امریکا برای ضربه زدن به اقتصاد کشور 
معطوف شــده، باید در حالت دفاعی با آن مقابله 
کنیم. وی گریزی به موضوع FATF زد و در عین 
حال گفت: نبود اجماع قطعی درباره ماهیت جنگ 
اقتصادی موجب شده ارائه اطالعات اقتصادی به 
بیگانگان را برخی مستحب و برخی حرام بدانند. 
در چنیــن فضایی باید وزارت اقتصــاد به وزارت 
دفاع اقتصادی تبدیل شود و طرح کالن اقتصادی 
ترسیم کند. وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم 
دفاع کنیم باید در این جنگ یک فرماندهی واحد 
داشته باشیم مانند خودرویی که در حرکت تنها 
به یــک راننده نیــاز دارد. در چنین فضایی نگاه 
فرصت محور می تواند کارکردهای مثبتی داشته 
باشــد. وی با تأکید بر اینکه مقابله با تحریم هر 
موضوعی، با تولید آن موضوع امکان پذیر اســت 
گفت: باید ادبیات جنگ اقتصادی را بشناســیم 
و درباره ماهیت آن اشــراف کامل داشته باشیم. 
امریکا وزارت خزانه داری تشــکیل داده که از آن 
برای تنظیم راهبرد جنگ اقتصادی استفاده می 
کند و از عبارتی چون مسلح سازی نظام پولی دنیا 
در غالب یک سالح مخرب علیه ایران استفاده می 
کند. به گفته سردار جاللی باید سبد ارزی اقتصاد 
را متنوع کنیم تــا دالر بعنوان کاال در اقتصاد ما 
نقش آفرینی نکند همین طور با تولید نظریه ها 
در حوزه جنگ اقتصــادی بانک های ما عالوه بر 
اتصال به شــبکه جهانی کارکردهای داخلی خود 
را افزایش دهند و به عبارتی هم جزیره ای باشند 
و هم شــبکه ای عمل کننــد. وی تصریح کرد: 
سیســتم توزیع اقتصادی ما با استفاده از سامانه 
های هوشمند و کارت یارانه باید به گونه ای عمل 
کند تا در شــرایط خاص به سهولت بتوان از الیه 
ها و قشرهای مختلف کشور حمایت شود. رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل بســتر و هدف جنگ 
اقتصادی را مردم دانســت و گفــت: باید در این 
جنگ مانند دفاع مقدس مردم نقش آفرینی کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تأکید بر اینکه 
امروز ابزار رســانه ای الگوی مصرف را تعریف می 
کند گفت: دشمن درصدد است در فضای مجازی 
بی اعتباری ریال، انبار خانگی کاال و تشویق برای 
خرید ارز و سکه را تبلیغ کند که در اینباره شورای 
عالی فضای مجازی باید به گونه ای تصمیم سازی 

و اقدام کند تا با حربه دشمن مقابله شود. 

اخبار

اخبار

اطمینان را با امیدواری مبادله نکن

کالمامیر

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
وقایع متعدد روز 1۳ آبان در سال های مختلف 
مستمر  و  عمیق  چالش  بیانگر  آبان   1۳ گفت: 

ملت ایران با آمریکای جهان خوار است.
ازایرنا، سردار سرلشکر  به نقل  به گزارش زمان 
پاسدار محمدعلی جعفری روز یکشنبه در مراسم 
با  مصادف  آبان   1۳ استکباری  ضد  راهپیمایی 
سالگرد تسخیر النه جاسوسی و روز دانش آموز 
با طرح این سوال که چرا یوم اهلل 1۳ آبان ۵۸ 
اهمیت دارد و از پیروزی اول ما در ۲۲ بهمن ۵۷ 
مهم تر است، اظهار داشت: برای اینکه 1۳ آبان 
روز فرو ریختن هیمنه آمریکایی ها در ایران و 
در سال  روز  این  در  افزود:  دنیاست.وی  سراسر 
های متمادی اتفاقات مختلفی روی داده است؛ 
که  است   1۳۴۳ آبان  به  مربوط  حادثه  اولین 
و  مستشاران  دستور  با  ملعون  شاه  روز  آن  در 
دیپلمات های آمریکایی مستقر در النه جاسوسی 
دستور تبعید امام راحل )ره( را به ترکیه صادر 
کرد.فرمانده سپاه ادامه داد: 1۵ سال بعد از آن 
دقیقا در روز 1۳ آبان سال 1۳۵۷، جهان شاهد 
با  شاه  رژیم  بود.  ها  آمریکایی  خواری  و  خفت 
در  دانشجویان  حضور  از  ها  آمریکایی  اتحاد 
دانشگاه تهران به وحشت افتاد و دستور شلیک 
تیر صادر کرد به طوری که تعداد زیادی از دانش 
آنان  به خاک و خون غلطیدند و خون  آموزان 
پیروزی انقالب اسالمی را تضمین کرد.جعفری 
اظهار داشت: در 1۳ آبان 1۳۵۸ نیز که در آن 
فضا دولت لیبرال و موقتی استقرار یافته بود با 
ارتباط هایی که پشت صحنه، آمریکایی ها با آنان 
گرفته بودند، مشغول توطئه علیه انقالب اسالمی 
پیرو  و  انقالبی  جوانان  شد:  یادآور  شدند.وی 
خط امام تحمل دیدن چنین حرکت خطرناک 

نداشتند  را  اسالمی  انقالب  از  شدن  منحرف  و 
با حرکت خودجوش مردمی تصمیم گرفتند  و 
به صورت محدود و فقط چند دانشگاه تراز اول 
تظاهراتی ضد انقالبی علیه آمریکا انجام دهند.

دانشجویان  وقتی جمعیت  کرد:  اضافه  جعفری 
چنین  رسیدند  آمریکا  جاسوسی  النه  مقابل 
تصمیمی گرفته شد و دانشجویان با عزم راسخ به 
النه جاسوسی حمله کردند و ظرف چند ساعت 
مسلح  نیروهای  و  آنان  های  دیپلمات  محدود 
داشتند،  را  دانشجویان  با  مقابله  قصد  که  شان 

به اسارت درآمدند.
وی خاطرنشان کرد: حرکت دانشجویان در 1۳ 
امام خمینی )ره( مواجه شد.  تایید  با  آبان ۵۸ 
مردم نیز به دنبال تایید ایشان با حضور در این 
از حرکت دانشجویان پشتیبانی کردند و  محل 
تبدیل  ایران  ملت  دوم  انقالب  به  آبان  روز 1۳ 
آمریکایی ها  اگر  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  شد. 
تردید  بدون  باقی می ماندند،  در النه جاسوسی 
انقالب اسالمی عمر ۴۰ ساله نمی کرد و در همان 
دهه اول انقالب، عمر انقالب تمام می شد، چون 
ارتباطی که آنها با برخی مسئوالن گرفته بودند 
و قصد داشتند علیه انقالب اقدام کنند و بعضی 
از این مسئوالن از سر سادگی و برخی دیگر به 
که  می کردند  فکر  اعتقادات،  در  انحراف  دلیل 
رابطه با آمریکا به جایی می رسد و می توانند در 
بمانند.وی اظهار داشت  ادامه در جایگاه قدرت 
تصریح کرد: برخی مسئوالن به ظاهر انقالبی ما 
از تسخیر النه جاسوسی به وحشت افتادند و با 
ادامه آن مخالف بودند و توصیه به آزادی گروگان 
ها و بازگشت آمریکایی ها به النه داشتند و برخی 
نیز بروز نمی دادند ولی بعدها در گفته های آنها 
بیان  با  این مساله نمایان شد.سرلشکر جعفری 

گویای  اسالمی  انقالب  ساله  چهل  تاریخ  اینکه 
شکست های پی در پی آمریکا در منطقه است، 
یا همان  آخرین حربه دشمن  کرد:  خاطرنشان 
جنگ اقتصادی هم به شکست خواهد انجامید.

افول آمریکا به  اینکه  بیان  با  فرمانده کل سپاه 
واقعیت مورد اجماع صاحب نظران جهان تبدیل 
و  قدرت  افول  شاهد  روز ها  این  و  است  شده 
هیمنه پوشالی آمریکا هستیم، تصریح کرد: کم 
و بیش همگی تحت تاثیر جنگ رسانه ای دشمن 
قرار داریم و به همین دلیل باور افول آمریکا کمی 
سخت به نظر می رسد، ولی باید به صحبت های 
کارشناسان و صاحب نظران توجه کرد که افول 
کرد:  خاطرنشان  می کنند.وی  بیان  را  آمریکا 
یکی از وزرای سابق آمریکا اخیرا اعالم کرده که 
تهدید ایران حماقت محض است و هرگونه تالش 
و  است  دیوانگی  ایران  نظام  کردن  ساقط  برای 
از طرفی نشریه فارن پالیسی می نویسد آمریکا 
در جنگ سوریه شکست خورده است.سرلشکر 
جعفری گفت: از طرفی پنتاگون اخیرا بخشنامه 
 ای را به واحد های نظامی در منطقه صادر کرده 
است که ترویج و نشر هرگونه اخبار در خصوص 
نباید  وجه  هیچ  به  ایران  دفاعی  توانمندی های 
اینکه  بیان  با  سپاه  کل  بگیرد.فرمانده  صورت 
آمریکا در این چهل سال فقط شکست خورده 
ای  نمونه  حادثه طبس  کرد:  است، خاطرنشان 
دیدند  که همه جهان  است  ها  این شکست  از 
چه بالیی بر سر آنها آمد. شکست دوم شکست 
تمام  که  بود  ساله  هشت  جنگ  در  آمریکا 
ابرقدرت ها برابر ایران ایستادند و می توان گفت 
در  ایران  از  بر صفری  که شکست سیاسی سه 
عراق خوردند.وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها در 
اجرای برنامه ها و سیاست هایشان در خاورمیانه 

مانند توسعه رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات 
شکست خورده اند، افزود: اسراییل که می خواست 
زیر  مرز ها  در  اکنون  شود،  گسترده  جهان  در 
آتش موشک های فلسطین است و شاهد بودیم 

که آمریکا در سوریه شکست سختی خورد.
این  از  ما  داشت:  اظهار  جعفری  سرلشکر 
روز  رهبری  معظم  مقام  که  اقرارها  و  اظهارات 
گذشته تحت عنوان افول تدریجی قدرت آمریکا 
می بریم؛  پی  واقعیت  یک  به  کردند،  یاد  آن  از 
اظهارات  اساس  بر  آمریکا  شکست های  تجربه 
بودید،  شاهدش  شما  خود  که  شکست هایی  و 
انقالب گویای این حقیقت است  طی ۴۰ سال 
که راهبرد مقاومت و ایستادگی تنها راه مقابله با 
دشمنان است.وی تصریح کرد: در پایان باید به 
رئیس  جمهوری عجیب و غریب آمریکا بگوییم 
هرگز ایران را تهدید نکن چرا که هنوز ناله های 
نظامیانتان در طبس شنیدنی است، خودتان بهتر 
می دانید چند نفر از سربازانتان در آمریکا دست 

به خودکشی می زنند، پس ما را تهدید نکنید. 
ایران  تاریخ  مهم  رویداد  سه  سالروز  آبان،   1۳
اسالمی، »تبعید امام خمینی )ره( به ترکیه در 
رژیم  توسط  آموزان  دانش  کشتار  سال 1۳۴۳، 
آموز( و  ستم شاهی در سال 1۳۵۷)روز دانش 
تسخیر سفارت آمریکا )النه جاسوسی( در سال 
میلیونی  حضور  با  ساله  هر  که  است   »1۳۵۸
کشور،  مختلف  نقاط  در  راهپیمایی  در  مردم 
گرامی داشته می شود.در یوم اهلل 1۳ آبان، مردم 
با آرمان های انقالب اسالمی، امام خمینی )ره( 
بنیانگذار جمهوری اسالمی و آیت اهلل خامنه ای 
مقام معظم رهبری تجدید پیمان می کنند و از 
استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا برائت می 

جویند.

فرمانده سپاه: سفارت آمریکا 

باقی می ماند، انقالب هرگز

 ۴۰ساله نمی شد

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری مالرد در نظر دارد پروژه احداث تاالر شهرداری )فاز اول( را از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی به پیمانکار واجد شرایط طبق شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید. 
1- دارا بودن رتبه 3 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2- سپرده شرکت در مناقصه به 
میزان 2/500/000/000 ریال که می بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد 3- برندگان اول و دوم و سوم، مناقصه هر 
گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 4- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند 
پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه و مجوز معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 
97/8/14 لغایت 97/8/19 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادها شهرداری مالرد مراجعه و از تاریخ 97/8/15 
لغایت ساعت 12/00 مورخ 97/8/26 پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند. زمان گشایش 
پیشنهادها در ساعت 14/30 مورخ 97/8/26 می باشد 5- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 6- متقاضیان 
می-بایست جهت دریافت اسناد مناقصه معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریال به حساب شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهرداری مالرد، تحویل امور قراردادها نمایند.  7- 
برآورد 50/000/000/000 ریال و محل اجرا بلوار شهید مرشدی می باشد مدت اجرا 6 ماه و سایر اطالعات و جزئیات در 

اسناد مناقصه درج گردیده است. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
علی سلگی – شهردار مالرد

 نوبت دوم

قطعه  صنعت  مشکالت  رفع  برای  دولت  تالش  وجود  با 
سازی، کارشناسان می گویند کمبود مواد اولیه و افزایش 
های  برنامه  نتوانند  سازان  قطعه  شده  سبب  ها  قیمت 
خود را در موعد مقرر به انجام برسانند و کسری قطعات 

خودروها در خط تولید همچنان ادامه دارد.
ماه گذشته  اواسط مرداد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
خبرهای متعددی در رسانه های مختلف از کسری قطعات 
حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در شرکت های خودروساز به 
گوش رسید که در آن مقطع برخی شائبه احتکار را مطرح 
وزارت  صنایع  امور  معاون  نیا«  صالحی  کردند.»محسن 
خودروهای  تعداد  زمان  آن  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه را بین ۳۰ تا ۳۲ 
هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: خودروسازان در تالشند 
با تغییر منبع تامین آنها، قطعات را تهیه کنند؛ حتی این 
شرکت ها تالش می کنند تامین مالی را برای شرکت های 

خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری انجام دهند.
به  خودروسازان  که  ای  برنامه  طبق  داشت:  تاکید  وی 
تکمیل  شاهد  شهریور  اواسط  از  اند،  داده  صنعت  وزارت 
خودروها و تولید بدون کسری قطعه خواهیم بود.در این 
صنایع  انجمن  دبیر  منش«  نجفی  »محمدرضا  پیوند، 
تاکنون  داشت:  اظهار  قطعه سازان  و  نیرومحرکه  همگن 
بیش از نیمی از خودروهای دارای کسری قطعه یاد شده 
اند.به گفته وی،  به مشتریان عرضه شده  و  تکمیل شده 
چندان  نه  وضعیت  به  قطعات  کسری  تداوم  اصلی  دلیل 
جالب نقدینگی قطعه سازان و قیمت های پایین قطعات 

بر می گردد. نجفی منش افزود: اکنون طلب صنایع قطعه 
سازی از خودروسازان به بیش از 1۵ هزار میلیارد تومان 
صورت  به  فروش  و  خرید  پیشتر  که  حالی  در  و  رسیده 
فقط  اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  امروز  بود،  میسر  نسیه 
داشت:  بیان  است.وی  پذیر  امکان  نقدی  فروش  و  خرید 
افزایش  انجمن  این  افزایش قیمت قطعات، خواسته  برای 
۸۰ تا 1۴۰ درصدی نرخ ها است اما منتظر عملیاتی شدن 
قیمت گذاری جدید خودرو توسط دولت هستیم.این مقام 
صنفی به رشد سه تا چهار برابری قیمت مواد اولیه داخلی 
اشاره  گذشته  های  ماه  در  ارز  نرخ  برابری  افزایش سه  و 
کرد و گفت: در صورتی که نظر قطعه سازان تامین نشود، 
در  سازی  قطعه  واحدهای  تعطیلی  و  نیرو  شدید  تعدیل 
سازندگان  انجمن  سابق  رییس  حال  این  است.با  انتظار 
قطعات و مجموعه های خودرو مدعی است کمبود قطعه 
خودروسازان در ماه های گذشته، نه تنها کمتر نشده بلکه 
نادرست  و سیاستگذاری های  ها  دلیل تصمیم گیری  به 
به  کرد  بینی  پیش  رضایی«  است.»رضا  شده  هم  بیشتر 
در کف  هزار خودرو  تا ۳۰  بین ۲۰  قطعه،  دلیل کسری 
کارخانه های خودروسازی خوابیده باشد و این رقم رو به 

افزایش است.
وی دلیل اصلی این موضوع را کمبود مواد اولیه بویژه اقالم 
وارداتی از منطقه اتحادیه اروپا عنوان کرد.رضایی با بیان 
اینکه هنوز هم برای دستگیری از این صنایع استراتژیک 
دیر نیست، خواستار آن شد تا دولت برنامه ریزی باثباتی 
در این زمینه داشته باشد و با تشکیل کمیته ای متشکل 

از افراد متخصص و دارای دید باز، وضعیت صنعت خودرو 
خاطرنشان  کند.وی  هدایت  و  مدیریت  را  سازی  قطعه  و 
کرد: دور زدن تحریم های خارجی و حل مشکالت آن به 
مراتب راحت تر از مشکالتی است که در داخل برای این 

صنایع ایجاد شده است.
وی پیشنهاد کرد دولت یک برنامه جامع دستکم ۶ ماهه 
برای صنایع خودرو و قطعه سازی تدوین کند تا با مدیریت 
تحریم های داخلی و خارجی، آسیب ها به حداقل برسد.

قطعه سازی کشور  و  ماه های گذشته صنایع خودرو  در 
است؛  بوده  خارجی  های  تحریم  و  ارزی  مسائل  از  متاثر 
چندی پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز 
خودروسازان فراهم شد که به گفته فعاالن این بخش می 
توان با استفاده از آنها نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه خودرو 
را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی 

موجود بازار خودرو کاست.
آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به هزار و ۵۰۰ قطعه 
ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.»رضا رحمانی« 
به مشکل  رسیدگی  تجارت  و  معدن  وزیر جدید صنعت، 
این  در  خود  های  اولویت  از  را  خودروسازی  صنعت 
با اعالم آغاز بررسی موانع و  وزارتخانه دانسته است؛ وی 
مشکالت صنعت خودرو در ماههای اخیر توسط یک گروه 
خودروها  گذاری  »قیمت  گفته  حال  عین  در  کارشناسی 
ساز و کار قانونی دارد که براساس آن تصمیم گیری می 
شود که فعاًل تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده 

است«.

کسری قطعات خودروها همچنان ادامه دارد

ناامیدی پیونگ یانگ از واشنگتن،

به ساخت سالح هسته ای باز می گردیم
اقتصادی  تحریم های  ادامه  صورت  در  داد  هشدار  آمریکا  به  شمالی  کره 

بازگشت به ساخت سالح هسته ای را بررسی می کند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، خبرگزاری فرانسه نوشت: کره شمالی 
شدید  اقتصادی  های  تحریم  که  در صورتی  است  داده  هشدار  آمریکا  به 
علیه این رژیم محروم را پایان ندهد، به شکل جدی بازگشت به سیاست 
های ساخت سالح هسته ای را بررسی خواهد کرد.در بیانیه ای که وزارت 
خارجه کره شمالی منتشر کرد، آمده است در صورتی که آمریکا مواضع 
خود را درباره تحریم ها علیه کره شمالی تغییر ندهد، پیونگ یانگ دوباره 
سیاست های گذشته خود را در پیش خواهد گرفت.کره شمالی سال ها 
سیاست توسعه موازی توانمندی های هسته ای همراه با توسعه اقتصاد را 
دنبال کرده است.در آوریل، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با اشاره به 
ایجاد »فضای جدید تنش زدایی و صلح« در شبه جزیره کره اعالم کرد 
»بنای  بر  کشورش  و  است  شده  تکمیل  کشور  این  ای  هسته  تحقیقات 
اقتصاد سوسیالیستی«تمرکز خواهد کرد.اما در نشست ژوئن در سنگاپور 
بیانیه خلع سالح  اون  کیم جونگ  و  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 
پافشاری  علت  به  آن  از  پس  کردند.البته  امضا  را  شمالی  کره  ای  هسته 
تا زمان خلع سالح هسته  واشنگتن بر حفظ تحریم ها علیه کره شمالی 
ای کامل و قابل راستی آزمایی این کشور و اقدام پیونگ یانگ در محکوم 
کردن این درخواست های »گانگستری« واشنگتن، پیشرفت های چندانی 

در این مسیر حاصل نشده است. در بیانیه وزارت خارجه کره شمالی آمده 
است: »بهبود روابط با ادامه تحریم ها همخوانی ندارد. تنها کاری که باید 
در این مسیر انجام داده شود، پاسخ مقتضی به آمریکا است.« انتشار این 
بیانیه، جدیدترین نشانه ناامیدی پیونگ یانگ از واشنگتن است.ماه گذشته 
رسانه دولتی کره شمالی در تفسیری طوالنی آمریکا را به »بازی دوگانه« 
منصرف  هدف  با  اظهارنظرهایش  برای  ترامپ  از  ضمنی  طور  به  و  متهم 
کردن سئول برای لغو تحریم ها علیه پیونگ یانگ انتقاد کرد.کره جنوبی 
و آمریکا درباره برنامه های خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره اختالف 
با کره  تعامل  با  این رئیس جمهور کره جنوبی  دارند.مون جائه  نظرهایی 
شمالی – که شورای امنیت سازمان ملل آن را به علت برنامه های هسته 
برای  است.وی  موافق  است-  کرده  تحریم  بالستیکش  های  موشک  و  ای 
پیشبرد برنامه خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره تالش های بسیاری 
انجام داده است در حالی که آمریکا تاکید دارد فشارهای شدید بر پیونگ 
یانگ باید تا زمان نابود شدن کامل برنامه تسلیحاتی هسته ای آن حفظ 
با شبکه خبری  آمریکا جمعه در مصاحبه  شود.مایک پمپئو وزیر خارجه 
کره  تعهدات  همه  شدن  عملی  زمان  تا  کرد  تاکید  دیگر  بار  نیوز  فاکس 
شمالی درباره خلع سالح هسته ای که در سنگاپور متعهد شده است، باید 
تحریم ها علیه این کشور حفظ شود. وی افزود هفته آینده با همتای کره 

شمالی اش دیدار خواهد کرد.
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 ضرورت نوین سازی نظام توزیع 
با فروشگاه های زنجیره ای 

*امیر خسرو فخریان

ضرورت توسعه فروشگاه های زنجیره ای برای عرضه مستقیم کاال 
بیش از پیش برای مسئوالن روشن شده و حتی برنامه های توسعه 
نیز تاکید بر گسترش این فروشگاه ها دارد؛ در برنامه ششم توسعه 
سهم فروشگاه های زنجیره ای در توزیع کاال از هشت درصد کنونی 

به 20 درصد تا پایان برنامه پیش بینی شده است.
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  توزیع  و  تهیه 
اسالمی با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده و هر یک از بخش 
های دولتی، تعاونی و خصوصی در این سال ها عملکردهای متفاوتی 
داشته اند. در برهه ای از چهار دهه اخیر بویژه دهه نخست پیروزی 
انقالب اسالمی، تعاونی ها نقش بسزایی در تامین و توزیع کاال داشتند 
به طوری که حذف واسطه ها مشهود بود و کاالها به طور مستقیم به 
دست مردم می رسید. با افتتاح فروشگاه های زنجیره ای از دهه 70 
به بعد، بتدریج نقش فروشگاه های زنجیره ای در توزیع کاال گسترده 
تر شد و با ایجاد این فروشگاه ها در مراکز استان ها و شهرهای 
بزرگ، مراجعه مردم برای خرید کاال افزایش یافت. تنوع گسترده 
کاالها، قیمت مناسب، عرضه مستقیم کاال از تولیدکننده به مصرف 
کننده با حذف واسطه ها، کاهش تردد مردم، خرید همه نیازهای 
خانوار از یک مکان، عرضه کاالهای باکیفیت و استاندارد، حمایت از 
تولید داخل و همچنین ایجاد تنوع در فروش با تخفیف های ویژه و 
موارد دیگر از جمله دالیل تمایل مردم برای خرید از فروشگاه های 
زنجیره ای است. افزایش جمعیت، توسعه شهرها، رشد شهرنشینی، 
وجود ترافیک، ضرورت کاهش هزینه های خانوار و مدیریت زمان 
از جمله مسایلی است که ضرورت گسترش فروشگاه های زنجیره 
ای را بیش از گذشته ایجاب می کند. بر همین اساس در سال 1394 
با پیگیری مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و اتاق اصناف ایران، مقدمات برگزاری نخستین انتخابات 
هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای فراهم شد 
و در نخستین جلسه در 25 فروردین ماه 1395 با حضور مدیران 
عامل 35 شرکت فروشگاه های زنجیره ای فعال کشور، انتخابات 
هیات مدیره و بازرسان به انجام رسید واتحادیه کشوری فروشگاه 
های زنجیره ای تشکیل شد.اکنون این اتحادیه با 127 عضو و بیش 
از سه هزار شعبه در سراسر کشور، نزدیک به 50 هزار شغل ایجاد 
کرده و با مدیریتی متمرکز و نوین سازی سامانه توزیع و استفاده 
از صندوق های مکانیزه فروشگاهی، گامی بزرگ در عرضه کاال و 
شفاف سازی مبادالت اقتصادی و مالیات برداشته و بزرگترین شبکه 
تامین و توزیع کاال در کشور را ایجاد کرده است.اکنون ضرورت 
توسعه فروشگاه های زنجیره ای برای عرضه مستقیم کاال بیش از 
پیش برای مسئوالن روشن شده و حتی برنامه های توسعه نیز تاکید 
بر گسترش این فروشگاه ها دارد؛ به همین جهت در برنامه ششم 
توسعه سهم فروشگاه های زنجیره ای در توزیع کاال از هشت درصد 
کنونی به 20 درصد تا پایان برنامه پیش بینی شده است. پیرو دستور 
رئیس جمهوری به وزیر کشور با هدف بررسی تخصصی موضوع 
تامین و توزیع کاال و اجرایی شدن پیشنهادهای ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز برای مقابله با قاچاق معکوس کاال، به تازگی جلسه ای 
با حضور اعضای هیات مدیره اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای 
برگزار و بر نقش موثر فروشگاه های زنجیره ای در توزیع متوازن کاال 
در بازار تاکید شد. در این جلسه که نمایندگان دستگاه های ذیربط 
حضور داشتند، همچنین موضوع وضعیت تجارت و مصرف کاالها 
با اولویت فروش در فروشگاه های زنجیره ای مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت که نشان از عملکرد خوب این فروشگاه ها در تامین و 
توزیع کاال به مردم دارد. فروشگاه های زنجیره ای اکنون با چند هزار 
شعبه کوچک و بزرگ در سراسر کشور قادرند با کنترل عرضه کاال، 
شرایط حاضر را مدیریت کرده و آرامش و ثبات را در بازار حاکم 
کنند.دولت نیز در ماه های اخیر اقداماتی همچون ثبت انبارهای کاال، 
مبارزه با قاچاق و بازرسی و کنترل بازار را انجام داده اما الزم است 
برای همه شرایط برنامه داشته باشد و مسئوالن اقتصادی کشور نیز 
نسبت به اتخاذ تصمیم های به موقع برای جلوگیری از التهابات بازار 
اهتمام ورزند.با توجه به اهمیت این مساله، در جلسه مدیران فروشگاه 
های زنجیره ای کشور با مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
راه های مقابله و مبارزه با قاچاق معکوس کاال مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و بر ظرفیت ها و مدیریت متمرکز فروشگاه های زنجیره 
ای در ساماندهی تامین و توزیع کاالها به عنوان راهکاری موثر تاکید 
شده است. بااین حال، تداوم حیات اقتصادی فروشگاه های زنجیره 
امیدواریم دولت و مسئوالن  ای، منوط به توسعه شعب است که 
ذیربط با حمایت از گسترش این فروشگاه ها، به تحقق برنامه پنج 
ساله کشور برای داشتن سهم 20 درصدی فروشگاه های زنجیره ای 

در نظام توزیع کمک کنند. 

مخالفت مجلس با تشکیل 
کمیسیون ویژه مقابله با تحریم ها 

تشکیل  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
مخالفت  ها  تحریم  با  مقابله  ویژه  کمیسیون 

کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، نمایندگان در ادامه 
جلسه علنی دیروز یکشنبه مجلس با 88 رای 
موافق، 111 رای مخالف و هفت رای ممتنع از 
مجموع 233 نماینده حاضر با تشکیل کمیسیون 
ویژه مقابله با تحریم ها مخالفت کردند.محمد 
عنوان  به  کبودرآهنگ  نماینده  پورمختار  علی 
یکی از متقاضیان تشکیل این کمیسیون گفت: 
مقابله با تحریم های غیر قانونی و یک جانبه 
آمریکا مستلزم مقابله همه جانبه قوای سه گانه 
است و مجلس شورای اسالمی به لحاظ جایگاه 
حقوقی در وضع یا اصالح قوانین در این شرایط 
و استفاده از ظرفیت باالی دیپلماسی پارلمانی 
و  مردم  با  گسترده  ارتباط  به  بنا  نمایندگان  و 
فعاالن اقتصادی و اشخاصی که توان مقابله با 
تحریم ها را دارند، در مجموع می تواند نقش 
بارز و برجسته ای برای مقابله با تحریم ها ایفا 
و دولت و قوه قضاییه را کمک کند.وی ادامه 
داد: کمیسیون های مجلس به علت پرداختن به 
موضوعات مرتبط و تخصصی، فرصت کمتری 
را برای پرداختن به تحریم ها و جست و جوی 
راهکارهای مقابله با آن دارند از این رو تقاضا 
پایان  شود.در  تشکیل  کمیسیون  این  شود  می 
این کمیسیون ویژه رای  به تشکیل  نمایندگان 

منفی دادند.

دریافت سفته از متقاضیان مسکن 
مهر ممنوع

مدیرعامل شرکت عمران پرند: مردم تحت هیچ 
شرایطی نباید به حساب پیمانکاران وجهی واریز 

کنند.
محسن  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وطن خواهی اظهار کرد: زمانی که با هسای سابق 
)صدار نور کنونی( و کیسون برای مسکن مهر 
پرند قرارداد امضا شد، برای تعدادی از واحدهای 
این طرح ،قائم مقامی به این شرکت ها واگذار 
شد یعنی این که فروش واحدها بر عهده این 
شرکت ها باشد. بر اساس شرایطی که با متقاضی 
هماهنگ می شود بخشی از آورده را از آنها مطالبه 
می کنند.وی تصریح کرد: مثال برای هسا )سابق( 
حدود 800 واحد و در کیسون 1000 واحد. این 
که برخی متقاضیان می گویند شرکت ها از آنها 
پول می خواهند احتماال بر اساس مجوز قائم 
مقامی بوده و متقاضی نزد شرکت عمران پرند 
ثبت نامی ندارد.وطن خواهی تاکید کرد: متقاضی 
که در شرکت عمران ثبت نام کرده، مبالغ دریافتی 
از او استاندارد بوده و به حساب دولت )عمومی( 
پیمکانکار  به حساب  واریز می شود و دوباره 
داشته  فعالیت  که  این  محض  به  گردد  برمی 
باشند.وی بیان کرد: برخی پیمانکاران برای موارد 
کوچکی مانند مالیات بر ارزش افزوده که نباید 
آنرا در مسکن مهر پرداخت کنند، از مردم سفته 
یا چک با مبالغی بین یک تا 1.5 میلیون تومان می 
گیرند. به مردم هم می گویند چون راهی نداریم 
از شما چک و سفته می گیریم، این اتفاق ممنوع 
شود. انجام  پیمانکاران  سوی  از  نباید  و  است 
وطن خواهی ادامه داد: چنانچه شرکت صدرا نور 
)جایگزین هسا در مسکن مهر پرند( پول اضافه 
ای برای این منظور درخواست کرده به واسطه 
مجوز قائم مقامی بوده است. یعنی این که ثبت 
نام دولتی در سال های قبل انجام نشده، ثبت نام 
جدید بوده و خارج از استانداردهای مسکن مهر 
تاکید کرد: در هر صورت متقاضیان  است.وی 
مسکن مهر به هیچ عنوان نباید وجهی به حساب 
پیمانکاران واریز کنند و شرکت عمران پرند روی 

این مسئله کنترل و نظارت دارد.

یادداشتخبر

از  والیی  مستقالن  فراکسیون  سخنگوی 
حضور رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه 
صبح دیروز این فراکسیون خبر داد و گفت: 
واعظی می گوید دولت به دنبال آن است که 
سیاست های آمریکا را تحت هیچ شرایطی 

نپذیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهرداد الهوتی 
مستقالن  فراکسیون  دیروز  جلسه  درباره 
والیی اظهار داشت: آقای واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور برای بررسی مسائل سیاسی و 

اقتصادی کشور در این جلسه حضور یافت. 
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در این 
جلسه، گفت: یکی از تأکیدات اصلی رئیس 
بود که در شرایط  این  دفتر رئیس جمهور 
فعلی، مجلس و دولت با هم وحدت داشته 
باشند و اتحاد خود را به دشمنان نشان دهند.
وی تصریح کرد: رئیس دفتر رئیس جمهور 
درباره سیاست دولت برای مقابله با تحریم 
است  آن  دنبال  به  دولت  که  کرد  بیان  ها، 
این تحریم ها مقاومت کند و  برابر  که در 

سیاست های آمریکا را تحت هیچ شرایطی 
نپذیرد.الهوتی افزود: یکی از تأکیدات اصلی 
در آن جلسه آن بود که در شرایط فعلی، همه 
باید برای رفع مشکالت مردم گام برداریم 
و یکدیگر را محکوم نکنیم.وی با اشاره به 
اقدامات دولت  این جلسه درباره  اینکه در 
برای راهپیمایی اربعین حسینی هم مطالبی 
رئیس  گفته  طبق  کرد:  تصریح  شد،  عنوان 
زیادی  های  تالش  جمهور  رئیس  دفتر 
برای برگزاری باشکوه این مراسم، از سوی 

دولت صورت گرفت و برای حل مشکالتی 
چون نحوه توزیع ارز به زائران در سالهای 
آینده، تمهیدات بیشتری در نظر گرفته می 
والیی  مستقالن  فراکسیون  شود.سخنگوی 
خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه بر 
ضرورت مالقات نمایندگان با رئیس جمهور 
تأکید شد و قرار بر این شد که در وهله اول 
مقدمه نشست اعضای فراکسیون مستقالن 
فرصت  اولین  در  جمهور  رئیس  با  والیی 

فراهم شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد:

 دولت در هیچ شرایطی 
سیاست های آمریکا را 

نمی پذیرد

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به 
عقب نشینی آمریکا از خلیج فارس در ماه های 
موقعیت  تضعیف  پی  در  که  نوشت  گذشته 
نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، شمار فزاینده 
مختلف  سطوح  در  کشور  این  مقام های  از  ای 
ایران  به گسترش  توانایی های نظامی رو  نگران 

هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این رسانه نوشت: 
که  می دهند  هشدار  آمریکایی  نظامی  مقام های 
منطقه  در  کشور  این  نیروهای  حضور  کاهش 
خاورمیانه، توانایی آن ها برای مقابله با تهدیدها 
است.گزارش  کرده  تضعیف  را  ایران  جانب  از 
می افزاید: نگرانی ها از بابت تصمیم پنتاگون برای 
دفاع  سامانه های  و  جنگنده ها  کشتی ها،  انتقال 
موشکی به خارج از منطقه، با نزدیک شدن به 
موعد بازگشت تحریم های علیه ایران در حوزه 
انرژی شدت یافته است.نگارنده این مطلب ادامه 
می دهد: با تغییر اولویت های امنیت ملی آمریکا در 
دولت ترامپ و معطوف شدن توجه کاخ سفید به 
رقابت نظامی با چین و روسیه، رد پای آمریکا در 

خاورمیانه کمرنگ شده است.گزارش در توضیح 
چرایی تغییر سیاست های کاخ سفید می افزاید: 
پنتاگون در تالش است خود را با آنچه که که 
وزیر دفاع آمریکا آن را »رقابت بزرگ قدرت ها« 
اشاره  با  پست  دهد.واشنگتن  تطبیق  می خواند، 
به پیامدهای این سیاست و تاثیر آن بر فعالیت  
نیروهای آمریکایی در منطقه می افزاید: مقام های 
این کشور بر این باورند که آماده شدن برای یک 
جنگ احتمالی چندین ماه زمان خواهد برد؛ بسیار 
بیشتر از زمانی که ایران برای اقدام نیاز خواهد 
ادامه می دهد:  دیگری  در بخش  داشت.گزارش 
مقام های  برخی  نگرانی  اصلی  موارد  جمله  از 
آمریکایی، پرسش بر سر توانایی ارتش این کشور 
برای عملیات در تنگه هرمز است؛ گذرگاهی که 
ایران تهدید به انسداد آن کرده است.یک مقام آگاه 
در این ارتباط به واشنگتن پست گفته است: اکنون 
که آمریکا توجه خود را به فشارهای اقتصادی 
نیست  مشخص  کرده،  معطوف  دیپلماتیک  و 
باشد.گزارش  می تواند  چه  ایران  نهایی  واکنش 
ادامه می دهد: ایران دست کم یکهزار قایق سریع 

و توانایی استقرار هزاران مین دریایی در آب های 
ساحلی خود را دارد. پیش بینی مقام های آمریکایی 
آن است که این کشور می تواند در کمتر از یک 
هفته، یکهزار مین مستقر کند.این رسانه یادآور 
می شود: برای بستن تنگه هرمز یا سخت کردن 
به شمار زیادی  نیازی هم  عبور و مرور، حتی 
همزمان،  که  می  افزاید  نیست.گزارش  مین 
نگرانی ها درخصوص توانایی های موشکی ایران 
رو به افزایش است. نویسنده ادامه می دهد: در 
حمله بالستیک اخیر به سوریه که از خاک ایران 
صورت گرفت، موشک ها در سه مایلی نیروهای 
آمریکایی فرود آمد که این موضوع، نشان دهنده 
افزایش دقت آن هاست.اشاره واشنگتن پست به 
حمله موشکی ماه گذشته سپاه پاسداران انقالب 
تروریستی  جنایت  سرکردگان  مقر  به  اسالمی 
تروریست های  اقدام  تالفی  به  که  است  اهواز 
مسلح صورت گرفت.گزارش می افزاید: مسافتی 
که این موشک ها طی کردند )بیش از 300 مایل( 
نشان داد که پایگاه های آمریکا در قطر، بحرین 
و امارات در تیررس ایران هستند.نویسنده ادامه 

می دهد: مقام های آمریکایی در توانایی این کشور 
که  ایران  بالستیک  موشک های  با  مقابله  برای 
نزدیک به دو هزار فروند تخمین زده می شود، 
استریت  وال  روزنامه  این  از  دارند.پیش  تردید 
عقب  نشینی  از  مشابه،  گزارشی  در  نیز  ژورنال 
نیروهای آمریکایی از منطقه، به رغم لفاظی های 
متعدد مقام های دولت این کشور خبر داده بود.
به گفته این رسانه، از ماه مارس )فروردین( که 
ناو »تئودور روزولت« منطقه را به مقصد اقیانوس 
آرام ترک کرده، هیچ ناوگروه تهاجمی آمریکایی 
در خلیج فارس حضور نداشته است.این روزنامه 
تأکید می کند: این طوالنی ترین بازه  زمانی در دو 
در  هواپیمابری  ناو  هیچ  که  است  گذشته  دهه 
آب های منطقه نبوده است.نویسنده می افزاید که 
بخشی از این تحوالت نتیجه تغییرات راهبردی 
در مواضع دولت آمریکا و بخشی دیگر، تحت 
تاثیر محدودیت  در تعداد ناوها و تجهیزات نظامی 
این کشور است.حضور مداخله جویانه نظامیان 
آمریکایی در آب های خلیج فارس همواره محل 

انتقادهای بسیاری بوده است.

واشنگتن پست: مقام های آمریکایی از قدرت نظامی ایران درهراسند

تشریح آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده در مرز میرجاوه
مرزبانان  وضعیت  آخرین  سپاه  سخنگوی 
و  کرد  تشریح  را  میرجاوه  در  ربوده شده 
گفت: احتماالً گروهک های تروریستی که 
این اقدام را کرده اند وابسته به سرویس های 

عربستانی هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار رمضان 
شریف آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده 
پیگیری های صورت  در مرز میر جاوه و 
بین  سطح  در  و  پاکستان  طریق  از  گرفته 
المللی را تشریح کرد.وی با یادآوری اینکه 
مرزبانان در همه دنیا از یک احترام خاصی 
نزد ملت هایشان برخوردار هستند به ویژه 

اگر مرزبانان محلی باشند و از کوی و برزن 
داد:  ادامه  کنند،  حراست  و  حفاظت  خود 
به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان که 
به دلیل شرایط خاصی که داریم گروهک 
های وابسته به سرویس های بیگانه همواره 
آسیب  ما  مرزبانان  این  به  کنند  می  تالش 
طی  داشت:  بیان  شریف  کنند.سردار  وارد 
سال گذشته گروهک ها در نقاط مختلف 
مرزی به ویژه منطقه »سراوان« بیش از 50 
مورد برای ربودن بعضی از مرزبانان ما اقدام 
کردند که در اکثر این موارد موفق نشدند.وی 
با اشاره به حادثه میرجاوه افزود: االن که این 

اتفاق ناگوار رخ داده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از تمام ظرفیت محلی خود و قدرت 
بلوچستان  و  سیستان  منطقه  در  که  نرمی 
دارد موضوع را به شدت دنبال می کند.وی 
ادامه داد: همچنین سپاه به واسطه روابطی 
پاکستان  ارتش  با  نظامی  توافقات  در  که 
در  دارد  پاکستانی  نیروهای  مرزبانی  و 
جریان سفر »سردار خاک پور« موضوع را 
پاسداران  است.سخنگوی سپاه  کرده  دنبال 
انقالب اسالمی با یادآوری اینکه در بخش 
دیپلماسی نیز سفر وزیر امور خارجه را به 
پاکستان داشتیم، بیان کرد: آن چیزی که تا 

کنون مشخص شده است، پاکستانی ها در 
حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی و هم در حوزه 
دیپلماسی تالش کرده اند که همکاری کنند، 
هم نظامیان و هم سیاسیون آنها قول مساعد 
داده اند.سردار شریف ادامه داد: اما چیزی که 
مشهود است و از قبل برای ما روشن بود این 
است که گروهک های تروریستی که این 
اقدام ناجوانمردانه را انجام داده اند وابسته 
به سرویس های احتماال عربستانی هستند و 
باید تالش جدی شده و از آن طریق فشار 
ویژه ای به آنها وارد شود که امیدوار هستیم 

در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد.

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری پژو تیپ PARSXU7 مدل 139۶ به 
رنگ سفید روغنی وبه شماره نیروی انتظامی 232 ص 19 ایران _72 وبه شماره 
نام  NAAN01CE4HH81۶119به  شاسی   شماره  124K1009۶22وبه  موتور 

کامران قمی اویلی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر 

مفقودی 
پالک  شماره  با   83 مدل  متالیک  ای  نقره  رنگ  به   20۶ پژو  سواری  سبز  برگ 
178ج4۶ایران 82 و شماره موتور 4573841و شماره شاسی 83۶3041۶بنام محمد 

حسن زاده مقیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
مدارک اعم از برگ سند سفید کارخانه سواری دنا مدل 95بنام علی رضازاده پاشا 
صادره از بابل با شماره ملی 20۶4۶49182 با شماره موتور  H0210128147وشماره 
ساقط  اعتبار  درجه  واز  گردیده  مفقود    NAAW01HE3GE409230 شاسی 

میباشَد.

اگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده متعلق به اینجانب مرتضی خورشیدی قره تپه فرزند میرزا به 
شماره کدملی 2-028897-218 و شماره کارت هوشمند راننده 178۶730 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درپرونده کالسه 970758 این دادگاه متهم آقای حامد موالنا فرزند که مجهول المکان 
می باشند و به تجویز ماده 344 ق آ د ک مصوب سال 1392 مراتب در یک نوبت در 
روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه رسیدگی مورخ 1397/10/01 ساعت 11 صبح در 
این دادگاه حضور یابد. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب و در صورت 
عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف:7885 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج 

آگهی
بدین وسیله به اقای سامان سهرابیان فرزند سیاوش شناسنامه شماره 1850 صادره 
از بابل ساکن –خیابان مدرس-خیابان ضرابپوری –ساختمان اکبرین ابالغ می شود 
که بانک ملی شعبه مرکزی بابل به استناد قرارداد بانکی شماره ۶5011329۶5009 
جهت وصول مبلغ 490/380/28۶ ریال تا تاریخ1397/05/15 به انضمام خسارت 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه9701021در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه رف مدت ده روز از تاریخ این 
اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت . تاریخ انتشار 97/8/14 م.الف-97/100/4۶05  

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی مزایده نوبت اول
 ) اموال غیر منقول (

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  9700۶1 واحد اجرای احکام دادگستری 
داالهو در نظر دارد 1۶703 متر مربع از اراضی ملکی شکراله چولکی در پالک 27 
اصلی قریه موسوم به 8 سرخه دیزه به ارزش هر هکتار 13000000 میلیون تومان 
له  محکوم  تقاضای  به  لذا  گردیده  برآورد  و  و  ارزیابی  کارشناسان  هیت  توسط 
بصورت حضور ی از طریق مزایده در تاریخ  97/8/23 ساعت 10 صبح ودر واحد 

اجرای احکام مدنی بفروش برساند.
در اجرای مواد 118-122-123 قانون اجرای احکام مدنی لذا خریداران می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شر کت نمایند و قیمت پایه از 
مبلغ کار شناسی شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ پیشنهاد نمایید واگذار ضمنا 
الباقی را ظرف یک ماه به  برنده مزایده باید 10/0 ارزش  کل را فی المجلس و 
در  مال  بهای  بقیه  پرداخت  نمایید و در صوورت عدم  واریز  دادگستری  حساب 
موعد مقرر مطابق ماده 129  قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت مزایده توسط 
دادگاه دستور صدور انتقال سند اموال غیر منقول  بنام خریداری و صادر میشود و 

هزینه نقل انتقال سند به عهده خریدار میباشد .
عالی بیگی دادورز اجرای احکام مدنی شهرستان داالهو

آگهی فقدان
دفتر خانه 149  مورخ 139۶/12/08  وکالتنامه 117173  با  عـقیلی  ناز  پری  خانم 
تهران از جانب مالک شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان آب و فاضالب استان 
تهران  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مربع  متر   88,35 مساحت  به  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  
قطعه 1۶0 تفکیکی سمت جنوب غربی طبقه 4 تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه 
102 تفکیکی و انباری قطعه 32  تفکیکی تحت پالک 775۶0 فرعی از 1۶3 اصلی 
مفروز از پالک 75719 فرعی از پالک 1۶3 اصلی مذکور واقع کرج  به نام مالک 
شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان آب و فاضالب استان تهران ثبت شد و سند 
به شماره چاپی 985190 صادر شد وسپس سند بعلت سرقت مفقود گردیده است 
و سـپس مالک در خواست  صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مد عی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا در صورت  اعتراض سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد./ ط 1009
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم حسن عابدی فرزند 
خواهان آقای /خانم علی اهلی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای /خانم حسن 
عابدی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  
970998305310087۶   شعبه 1 شورای حل اختالف چهارباغ ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ 1397/9/29 ساعت 9:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد. تاریخ انتشار 97/8/14
 مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف

 چهار باغ – محمد حسن پور

آگهی ابالغ
 مفاد دادخواست و ضمائم

بانک مهراقتصاد با وکالت آقای وحید حقیقی به طرفیت آقایان عبدالحسین عبدالی فرزند حسن 
و عزت اله قیصری به خواسته مطالبه قسمتنی از وجه یک فقره چک شماره77۶001عهده 
خسارت  و  تاخیرتادیه  خسارت  عالوه  به  مبلغ158/000/000ریال  به  کشاورزی  بانک 
ثبت  به  شماره970259/35حقوقی  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  است  کرده  تقدیم  دادرسی 
رسیده است.حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده73قانون آیین دادرسی 
دوشنبه  روز  در  ازنشرآگهی  و  درج  کثیراالنتشار  های  ازروزنامه  دریکی  نوبت  یک  مدنی 
مورخ97/9/2۶ساعت11/30درجهت دادرسی درشعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 
حضور یابدویاقبل ازموعدمقرربه دفتر دادگاه مراجعه ویادریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم هرگونه دفاع ویاپاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی واردنماید.بدیهی 

است در صورت عدم حضور ویاعدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم متقضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

آگهی مفقودی
ایران34- پالک  شماره  مدل1383به  متالیک  ای  نقره  رنگ  پژوپارس  سندسواری 
۶22ب24شماره موتور12483010388شماره شاسی83802084به نام فربد فرهادی 
ازدرجه  و  گردیده  مفقود  اهواز  از  صادره  شناسنامه۶۶9  شماره  به  هرمز  فرزند 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی ابالغ 
مفاددادخواست وضمائم

بانک مهراقتصادباوکالت آقای وحیدحقیقی دادخواست بطرفیت کاظم عطائی اصل 
فرزندپرویزواحمد یالل فرزندحیال بخواسته مطالبه قسمتی ازوجه یک فقره چک 
دادرسی  وخسارات  تاخیرتادیه  خسارت  بعالوه  سپه  بانک  بشماره854۶59عهده 
ثبت  به  970258/35حقوقی  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  است  کرده  تقدیم 
آئین  قانون  نامبرده واجازه محکمه مستندابه ماده73  تقاضای  رسیده است حسب 
وازنشرآگهی  کثیراالنتشاردرج  های  ازروزنامه  دریکی  نوبت  یک  مدنی  دادرسی 
حل  شورای  درشعبه  دادرسی  مورخ97/9/2۶ساعت11درجهت  دوشنبه  درروز 
مراجعه  ازموعدمقرربدفترشعبه  حضوریابدویاقبل  دو  شماره  مجتمع  اختالف 
ویادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی بدعوی مطروحه 
نمایدبدیهی است درصورت عدم حضورویاعدم  اعالم  دادرسی  ازجلسه  واردقبل 

ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهدگرفت.
رئیس شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز
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مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

چشم مدارس فقط به بخشنامه های باالدستی نباشد
 در دهه فجر امسال  انجام می شود؛

اجرای فاز اول نیروگاه 25 مگاواتی تولید پراکنده منطقه آزاد انزلی

ساری- سامان علیزاده: مدیرکل  آموزش و 
پرورش مازندران با بیان اینکه چشم مدارس 
فقط به بخشنامه های باالدستی نباشد، گفت: 
دیگر زمان آن پایان یافته که مدارس در همه 
امور منتظر بخشنامه ها باشند. مدرسه محوری 
در  تصمیمات  همه  باید  و  است  اصل  یک 

مدارس گرفته شود.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش مازندران؛ »عسکری نیکزاد« 
و  آموزش  روسای  و  مدیران  گردهمایی  در 
پرورش شهرستان ها و مناطق استان که ظهر 
آموزش  معاونان و مشاوران  با حضور  امروز 
باشگاه فرهنگیان ساری  استان در  و پرورش 
اصلی  کانون  مدرسه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
تعلیم و تربیت است و باید اختیارات بیشتری 

به مدارس واگذار شود.  
باید نظام کیفیت بخشی و  اینکه  بیان  با  وی 
سنجش کیفیت در مدرسه تبیین شود، افزود: 
باید در مدارس  صالحیت حرفه ای معلمان 
مورد ارزیابی قرار گرفته و در این زمینه ما به 
اصالح ساختارهای تصمیم گیری و تصمیم 
و  سازمانی  سازی  چابک  نیازمندیم.  سازی 
افزایش تفویض اختیار به مدارس در این زمینه 

می واند راهگشا باشد.
نیکزاد با بیان اینکه هدف سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش تحول در نظام تعلیم و تربیت 
و ایجاد مدرسه محوری است، تصریح کرد: باید 
برنامه های اجرایی براساس سند تحول بنیادین 
به مدارس سپرده  تمام کارها  نگاشته شده و 
شود. از این رو مدیران سند تحول بنیادین رو 

بیشتر مورد توجه و دقت قرار دهند.

بیان  با  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
های  بخشنامه  به  فقط  مدارس  چشم  اینکه 
پایان  آن  زمان  دیگر  گفت:  نباشد،  باالدستی 
یافته که مدارس در همه امور منتظر بخشنامه 
ها باشند. مدرسه محوری یک اصل است و باید 

همه تصمیمات در مدارس گرفته شود.
نیکزاد با اشاره به ضرورت کار تیمی در آموزش 
و پرورش ابراز کرد: در یک تیم همه مسئولیت 
دارند و باید در قبال وظایف پاسخگو باشند. کار 
تیمی یک هدف مشترک دارد و هرکس باید 
مکمل سایر اعضای تیم باشد. در کار تیمی باید 
حل کننده مسائل باشیم نه پاک کننده صورت 

مسئله.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به 
برخی حواشی که برای آموزش و پرورش ایجاد 
می شود، گفت: مدیران آموزش و پرورش خود 
را درگیر فضاهای بیرون از آموزش و پرورش 
سیاسی  حواشی  درگیر  کنند  سعی  و  نکنند 

نشوند.
معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران نیز 
در این گردهمایی گفت: امسال 10 ماده درسی 
رشته علوم تجربی و 11 ماده درسی رشته های 
علوم انسانی و ریاضی به صورت نهایی برگزار 
می شود و دانش آموزان پایه دوازدهم باید 35 
ساعت در هفته در مدرسه حضور داشته باشند.

»اسفندیار نظری« با بیان اینکه امسال 18 درصد 
دانش آموزان ما به رشته ریاضی رفتند، افزود: 
در کنکور سال 97 مازندران در مجموع به رتبه 
سوم کشور دست یافت و در رتبه های زیر 3 
هزار در استان مازندران بابل به رتبه اول و ساری 

به رتبه دوم دست یافت.

 فاز اول نیروگاه 25 مگاواتی تولید پراکنده منطقه 
آزاد انزلی در دهه فجر امسال  وارد مدار می شود.

»مهندس حسن والی« مجری طرح تولید پراکنده 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن از امکان بهره 
برداری فاز اول نیروگاه 25 مگاواتی مقیاس کوچک 
منطقه آزاد انزلی در دهه فجر امسال خبر داد و اضافه 
کرد: این نیروگاه که قابلیت تولید همزمان برق و 
حرارت را دارد توسط شرکت مولد برق کاسپین و 
با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی در زمینی 
است.  احداث شده  مربع  متر  به مساحت 5000 
هدف از احداث این نیروگاه که عملیات اجرایی 
آن از ابتدای سال 9۶ شروع شده است، تامین برق 
مصرفی منطقه آزاد انزلی بوده و انرژی مازاد تولیدی 
نیروگاه نیز می تواند بخشی از بار ترانس های انتقال 
پست 230 کیلوولت رشت شمالی را کاهش دهد. 
نکته قابل توجه این است که با توجه به اهمیت فوق 
العاده منطقه آزاد انزلی، چنانچه در شرایط بحرانی 
خطوط تغذیه کننده فشار قوی دچار قطعی گردد 
، نیروگاه مذکور قادر خواهد بود با انجام تمهیدات 

فنی الزم ، برق مورد نیاز منطقه را تامین نماید.
مجری طرح تولید پراکنده درباره مشکالت پیش 
روی این پروژه گفت: از جمله مشکل اصلی پروژه، 
عالوه بر نوسانات شدید ارزی که موجب افزایش 
بی رویه قیمتها و تاخیر در تامین برخی از تجهیزات 
پروژه شد ، بوروکراسی طوالنی مدتی بود که در 
به گمرک  با ترخیص کاالهای وارد شده  ارتباط 
شاهد آن بودیم به نحوی که این موضوع سبب 
ایجاد تاخیر در عملیات اجرائی و بهره برداری از 

نیروگاه گردید.
وی در خصوص سازگاری این نیروگاه با محیط 
با  مقایسه  در  مذکور  نیروگاه  گفت:  زیست 

نیروگاههای بزرگ حرارتی، سازگاری بیشتری با 
محیط زیست داشته و عالوه بر باالتر بودن راندمان 
الکتریکی، امکان استفاده از راندمان حرارتی نیروگاه 
برای تامین سیستم گرمایشی مورد نیاز منطقه آزاد 
انزلی، موجب افزایش راندمان تا باالی 55 درصد  

نیز خواهد شد.
مهندس والی با بیان اینکه احداث مولدهای مقیاس 
کوچک از جمله اولویتهای شرکت سهامی برق 
منطقه ای گیالن در جهت بهره مندی از سرمایه 
انرژی  تولید  امر  در  خصوصی  بخش  گذاری 
الکتریکی می باشد، افزود: قوانین حمایتي موجود 
بمنظور تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی 
جهت مشارکت در امر احداث مولدهای مقیاس 
کوچک ، شامل خرید تضمیني برق به مدت پنج 
سال، واگذاري زمین تا سقف 2000 متر مربع به 
طور رایگان در شهرک هاي صنعتي، تضمین تامین 
گاز نیروگاه برای مدت حداقل 9 تا 12 ماه از سال 
، پرداخت صورتحساب برق ) حق آمادگی ( در 
صورت عدم تولید به دلیل قطع گاز، امکان ترانزیت 
توان ، محاسبه هزینه سوخت مصرفی مولدهای 
و  نیروگاهی  سوخت  مبنای  بر  کوچک  مقیاس 
معافیتهای مالیاتی 5 و 10 ساله بر اساس قوانین 

صادره می باشد.
مجری طرح تولید پراکنده در خصوص اشتغالزایی 
گفت:از  انزلی  آزاد  منطقه  پراکنده  تولید  نیروگاه 
نیروگاه  این  ابتدای سال 9۶ که عملیات اجرایی 
شروع شد تا به امروز، ماهیانه بطور متوسط برای 
45 نفر در بخش اجراء اشتغال ایجاد شده است. 
بهره  شروع  و  نیروگاه  احداث  اتمام  با  همچنین 
برداری تجاری ، برای حدود 30 نفر نیز بطور دائم 

اشتغال ایجاد خواهد شد.

خدمات مستشاری اتاق به دولت ؛ 
جلوگیری از بروز مشکالت

رییس اتاق بازرگانی صنایع  معادن و کشاورزی 
ایران  اتاق  روابط عمومی  با  در مصاحبه  گرگان 
تواند  می  دولت  و  اتاق  دانشگاه،  مثلث  گفت: 
رویداد مثبتی را رقم بزند، طبق فرمایش مقام معظم 
رهبری، دولت، سخنان اتاق بازرگانی را بخواند، 
بشنود و ببیند، خدمات مستشاری به دولت از بروز 

مشکالت جلو گیری می کند.
چوپانی اظهار داشت: نیاز است بهره برداری زمین 
و  دانشجویان  به  ها،  دستگاه  تملک  های تحت 

تحصیلکردگان واگذار شود،
وی افزود: دانشگاه ها نباید به بنگاه های اقتصادی 
تبدیل شوند، بلکه با وصال علم به عمل رسالت 
خود را محقق نمایند، اساتید نباید نگاه مایوس 
انتقال دهند، اتاق بعنوان  کننده را به دانشجویان 
نماینده بخش خصوصی، آمادگی همکاری با مراکز 

آموزشی و دانشگاه ها را دارد.
علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع  
معادن و کشاورزی گرگان خاطر نشان کرد: می 
مقابل  در  که  گیرد  بستر سازی صورت  بایست 
توسعه صادرات نیز شکل گیرد، نیاز است بازار 
صادراتی پایدار باشد و از سیاست های سینوسی 
استان  محصوالت  از  بسیاری  شود،  جلوگیری 
دارد،  را  هدف  های  بازار  تامین  شرایط  گلستان 
را  صادرات  جلوی  شرایطی  هیچ  تحت  دولت 

نگیرد، تصمیمات مقطعی آسیب خواهد زد.
رییس اتاق گرگان همچنین گفت: اختالف حساب 
با ترکمنستان موجب شد بازار این کشور تضعیف 
شود، دولت اختالفات مالی خود را با ترکمنستان 
رفع کند. وی خبر داد: علی رغم این که کشور های 
همجوار بازار خوبی جهت صادرات بشمار می 
رود اما متاسفانه از ناپایداری صادرات گالیه دارند، 
قطعا پس از شوک به بازار های هدف، آن کشور ها 
شرکای جایگزین را انتخاب خواهند کرد. وی تاکید 
کرد: متاسفانه با عنایت به کم لطفی برخی مسئولین 
در حوزه راه آهن، موجب شده مشکالت زیادی در 

حوزه صادرات و واردات ایجاد شود.

رودخانه خروشان کرج بستر تردد 
گردشگران داخلی و خارجی

شهرستان  ویژه  فرماندار  و  البرز  استاندار  معاون 
کرج، ظرفیت رودخانه کرج را بستر مناسبی برای 
ورزش های آبی و تردد گردشگران از نقاط مختلف 
دانست. به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه 
شهرستان کرج، »مهندس سیروس شفقی« عصر 
شنبه در حاشیه آیین اختتامیه مسابقات قایقرانی 
اساللوم جوانان و زیر 23 سال آسیا که با حضور 
استاندارالبرز و با شرکت قایقرانانی از چهار کشور 
جهان در رودخانه کرج برگزار شد؛ گفت: ظرفیت 
ویژه رودخانه کرج، بسترحضور ورزشکارانی از 
اثبات  امر عالوه  این  کشورهای مختلف شده و 
استعدادهای ورزشی استان البرز، می تواند فتح بابی 
برای حضور هرچه بیشتر گردشگران از سراسر 

نقاط به این منطقه باشد. 

خبر

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان اعالم کرد:

 آغاز بهره برداری از ساختمان اتاق کنترل
 سد انحرافی دز

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های 
آبیاری شمال خوزستان از آغاز بهره برداری از ساختمان جدید 

اتاق کنترل سد انحرافی دز خبر داد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، »محمد 
اسالمی«  با بیان این که ساختمان جدید اتاق کنترل سد انحرافی 
دز، به بهره برداری رسید هدف از بنای این ساختمان را بهبود 

مدیریت تنظیم و توزیع آب منطقه غرب دز، معرفی کرد.
 اسالمی مساحت ساختمان فوق را 200 و زیربنای آن را 370 
متر مربع در دو طبقه اعالم کرد و افزود: طبقه اول این ساختمان 
و  است  شده  طراحی  آب  انتقال  کنترل  و  اپراتوری  کاربری  با 
طبقه دوم با توجه به چشم انداز آن، جهت استفاده بازدیدهای 
علمی و دانشجوئی در نظر گرفته شده و مجهز به سالن جلسات 

نیز می باشد.
وی با تاکید بر این که ساختمان جدید اتاق کنترل سد انحرافی 
دز، به تدریج با محوطه سازی الزم به امکانات مطلوب و مورد 
و  بنا  این  ساخت  برای  داد:  ادامه  شود  می  مجهز  بیشتری  نیاز 
تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی آن در مجموع بیش از ۶ میلیارد 

ریال هزینه شده است.
سد انحرافی دز، در ۶ کیلومتری پایین دست سد تنظیمی دز با 
طول 394 و ارتفاع 4 متر به منظور هدایت آب مورد نیاز کانال 
های اصلی مناطق شرق و غرب رودخانه دز و برای عبور جریان 

سیالبی معادل ۶000 متر مکعب بر ثانیه طراحی شده است.

 پرداخت 655 میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزا 
در نیمه نخست سال

از  بار  نخستین  مبلغ  این  کرد:  تاکید  میرقائد  طاهری  هوشنگ 
طرح   305 به  بختیاری  و  چهارمحال  کشاورزی  بانک  سوی 
تولیدی استان پرداخت شده است.وی افزود: با بهره برداری از 
و  چهارمحال  در  نفر   903 مستقیم  اشتغال  زمینه  ها  طرح  این 

بختیاری فراهم می شود.
طاهری میرقائد تصریح کرد: تسهیالت اشتغالزایی پرداختی بانک 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری در نیمه نخست امسال از محل 
فعاالن  به  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال  ایجاد  اعتبارات 

واجد شرایط بخش کشاورزی استان پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، سهمیه چهارمحال و بختیاری از محل اعتبارات 
ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال جاری سه هزار 

و 140 میلیارد ریال است.
پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری با هدف 
ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، کاهش نرخ 

بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت می گیرد.

خبر

آقاجان- اصفهان: علی مطیع جهانی معاونت 
پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون و 
دبیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
ساختمان و عمران کیش، پارامترهای مثبت 
حضور  گفت:  و  برشمرد  را  نمایشگاه  این 
120 شرکت داخلی و خارجی و 15 نماینده 
خارجی که عمده آنها از کشورهای اروپایی 
بودند توانستند با به نمایش گذاشتن آخرین 
حوزه  در  را  خوبی  ارتباط  خود  تولیدات 
صنعت ساختمان با منطقه آزاد کیش برقرار 
کرده که این ارتباط می تواند در حوزه خلیج 
فارس یک نکته استراتژیک و قابل تامل باشد.  
راستای  در  طرح  چندین  نمایشگاه  این  در 
بومی سازی در حوزه ساختمان رونمایی شد 
که به عنوان یکی از پارامترهای مهم نمایشگاه 
با توجه به شرایط تحریم مورد توجه مسئولین 

قرار گرفت.
تحقیقات  و  برنامه ریزی  پشتیبانی،  معاونت 
که  داریم  باور  ما  داشت:  ابراز  تعاون،  اتاق 

فعاالن صنعت ساختمان عزمی ملی دارند و 
در شرایط تحریم و رکود اقتصادی تمام عزم 
خود را جزم کردند تا با توجه به دستاوردها 
را  مقایسه  قابل  تولیداتی  دنیا  روز  تولید  و 
ارائه دهند و طرح های بومی سازی به مرحله 

خودکفایی در کشور برسد.

 وی با اشاره به حضور اتاق تعاون ایران در 
بخش های بین المللی چون، عضویت اتحادیه 
بین الملل تعاون، عضویت اتحادیه نمایشگاه 
تعاون  اتاق  تعامالت  کلیه  افزود:   ،UFI
ایران در سطح بین الملل پیاده سازی می شود 
و خوشبختانه ارتباط اتاق تعاون با دولت و 

مجلس بسیار قوی است ، با توجه به حضور 
اصلی  شورای  عضو  عنوان  به  تعاون  اتاق 
کشور این اتاق در بیشتر مجامع نیز حضور 
برای  را  خوبی  خروجی  می تواند  و  داشته 

بخش تعاون در پی داشته باشد.
صنعت  چالش  بزرگترین  مسئول  مقام  این 
ساختمان کشور را عدم حضور تولید کنندگان 
این صنعت در فعالیت های اقتصادی کشور 
این  در  خوشبختانه  داشت:  بیان  و  دانست 
نمایشگاه فعاالن صنعت ساختمان با طرح های 
نرم افزارهای تخصصی خیلی  بومی سازی و 
فراتر از آنچه که فکرش را می کردیم در این 

چند روز حضور پیدا کردند.
دبیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه ساختمان 
و عمران کیش اذعان داشت: بخش تعاون به 
باالیی  ظرفیت های  اقتصاد  دوم  رکن  عنوان 
داشته و می تواند فرصت مغتنمی در جهت 
فراهم  اقتصادی  فعاالن  برای  سرمایه گذاری 

کند.

دبیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش:

تعامالت اتاق تعاون ایران در سطح بین المللی پیاده سازی می شود

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9400081   

ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 812 متر مربع قطعه 
151 تفکیکی به شماره پالک 1493 فرعی از 10 و 11 اصلی مفروز و مجزی شده 
از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران که به موجب رای هیئت ماده 133 قانون 
چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور تحت شماره 48 مورخه 1384/11/29 ذیل 
ثبت 33351 صفحه 355 دفتر 199 با حدود اربعه: شماال در سه قسمت که قسمت 
دوم شرقی است به طولهای 17/90 متر 15/90 متر 13/40 متر درب و دیواریست 
به شارع شرقا بطول 34/90 متر دیوار به دیوار قطعه مجاور جنوبا بطول 31/50 
متر دیوار به دیوار مجاور غربا بطول 19/30 متر دیوار به دیوار قطعه مجاور به نام 
آقای اکبر صادقی ثبت و صادر گردیده سپس تمامی مورد ثبت برابر سند 925۶3 
مورخه 1387/03/2۶ دفترخانه 9 کرج در رهن بانک سپه کرج قرار گرفته است 
و برابر نامه شماره 4913/150/10724 مورخه 1393/12/17 اداره مالیاتی جنوب 
استان تهران درخواست بازداشت پالک مرقوم را داشته که تاکنون اقدامی صورت 
اکبر صادقی  اینکه آقای  به  با توجه  از این حکایتی ندارد. و  نگرفته پرونده بیش 
طی گواهی حصروراثت شماره دادنامه 207 مورخ 1393/01/27 صادره از حوزه 
13 شورای حل اختالف اسالمشهر فوت نموده است و ورثه ایشان به شرح ذیل 
می باشد: خانم شایسته زارع گاریزی )همسر متوفی( و محمد رضا صادقی و بهاره 
صادقی و امیر حسین صادقی و افسانه صادقی و داود صادقی و علیرضا صادقی ) 
فرزندان متوفی( که بعلت عدم ایفای تعهدات از سوی بانک سپه منجر به صدور 
اجرائیه تحت کالسه 9400081 شده است و برابر نظریه شماره 97/100105 مورخ 
1397/0۶/13 ملک فوق واقع است در گلدسته جاده دسترسی به فیروز بهرام جنب 
حمام فیروز بهرام پالک 12 مورد ارزیابی: ملک فوق قطعه زمینی است به مساحت 
812 مترمربع به شماره پالک ثبتی 10/1493 و 11 که دارای چهاردیواری و بناهای 
که در آن احداث شده و با پالک مجاور بصورت تجمیع مورد استفاده می باشد، 
پالک مذکور دارای چهار ساختمان مسکونی با اسکلت نیمه فلزی که دو واحد آن 
در کنار هم با دربهای ورودی مجزا به مساحت تقریبی کلی 1۶0 متر مربع در طبقه 
همکف و دارای زیر زمین بصورت انباری به مساحت تقریبی 55 متر مربع دارای 
نما قسمتی سنگ و قسمتی سیمانی با درب و پنجره فلزی و یک واحد مسکونی به 
مساحت تقریبی 80 متر مربع با نمای اصلی سنگ و طرفین آن سیمان سیاه  با درب 
ورودی چوبی و پنجره های فلزی و یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 90 متر 
مربع با سقف شیبدار گالوانیزه و نمای سیمان سفید و درب و پنجره فلزی- یکی 

از این واحد ها دارای دسترسی عابر رو و سه واحد دیگر
، دسترسی از سمت درب ماشین رو داشته که در سمت شرقی پالک واقع گردیده 
است. با توجه به موارد فوقالذکر و با در نظر گرفتن جمیع جهات کارشناسی به مبلغ 
15/000/000/000 ریال ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق 
دولتی کالسه فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ 1397/09/11 از ساعت 9 الی12 
ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر واقع در اسالمشهر-قائمیه- سایت 
اداری از طریق مزایده حضوری بفروش میرسد و مزایده از مبلغ 15/000/000/000 
ریال شروع و باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در 
جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است چنانچه روز تعیین 
همان  در  مزایده  جلسه  تعطیل  از  بعد  روز  گردد  مصادف  رسمی  تعطیل  با  شده 
ساعت و همان مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند با ارائه چک 
تضمین شده بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت در مزایده در وقت 
مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوط به آب، برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و 
تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و..... خواهد 

بود مورد ضمنا بنابر اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد.م/الف 1824 
تاریخ انتشار آگهی: 1397/08/14

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم 

اله یوسفی حاجی پور- اعتباری کوثرمرکزی دادخواست بطرفیت نعمت  شرکت 
ملیحه سمندگانی چادگانی بخواسته مطالبه وجه چک وخسارت تاخیرتادیه تقدیم 
کرده  که به این شعبه ارجاع وبه شماره970388/8/97حقوقی به ثبت رسیده است 
حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی 
یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشاردرج وازنشرآگهی درروزچهارشنبه 
اختالف مجتمع  دادرسی درشعبه شورای حل  مورخ97/9/28ساعت8:30درجهت 
شماره دو حضوریابدویاقبل ازموعدمقرربه دفترشعبه مراجعه ویادریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل ازجلسه 
الیحه  ارسال  عدم  ویا  عدم حضور  درصورت  است  بدیهی  نماید  اعالم  دادرسی 

دادگاه تصمیم مقتضی خواهدگرفت.
شعبه8 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

آگهی ابالغ
 مفاددادخواست وضمائم

سیدحکیم  آقایان  بطرفیت  دادخواست  وحیدحقیقی  آقای  مهراقتصادباوکالت  بانک 
جعاوله فرزندسید نوروسیدعلی تفاخ فرزندسیدجعفربخواسته مطالبه قسمتی ازوجه 
یک فقره چک به شماره433001 عهده بانک اقتصادبه مبلغ159/400/000ریال بعالوه 
ارجاع  این شعبه  به  تقدیم کرده است که  تاخیرتادیه وخسارات دادرسی  خسارت 
واجازه  نامبرده  تقاضای  است حسب  رسیده  ثبت  به  به شماره970257/35حقوقی 
محکمه مستندابه ماده73قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازروزنامه های 
مورخ97/9/2۶ساعت10:30درجهت  درروزدوشنبه  وازنشرآگهی  کثیراالنتشاردرج 
دوحضوریابدویاقبل  شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای  درشعبه  دادرسی 
ازموعدمقرربه دفترشعبه مراجعه ویادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه 
دفاع وپاسخی بدعوی مطروحه واردقبل ازجلسه دادرسی اعالم نمایدبدیهی است 

درصورت عدم حضورویاعدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

آگهی ابالغ 
مفاددادخواست و ضمائم

خانم  بطرفیت  دادخواست  وحیدحقیقی   آقای  وکالت  با  مهراقتصاد  بانک 
فرزند  امامی  االسوندی  حسین  آقای  و  اله  سیف  فرزند  صالحانی  افروز  گل 
یادگارمطالبه وجه یک فقره چک بشماره 212245عهده بانک رفاه کارگران به مبلغ 
70/000/000ریال بعالوه خسارات تاخیرتادیه تقدیم کرده است که به این شعبه 
ارجاع و به شماره 970252/35حقوقی به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده 
از  نوبت دریکی  دادرسی مدنی یک  آئین  ماده73قانون  به  واجازه محکمه مستندا 
مورخ97/9/2۶ساعت9/30در  دوشنبه  درروز  وازنشرآگهی  جرایدکثیراالنتشاردرج 
جهت دادرسی درشعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره دو حضوریابد ویاقبل 
وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  ویادریافت  مراجعه  شعبه  دفتر  مقرربه  ازموعد 
هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعالم نماید 
دادگاه تصمیم مقتضی  ارسال الیحه  بدیهی است درصورت عدم حضور ویاعدم 

خواهد گرفت.
رئیس شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

مفقودی
شاسی    82  83 ج   512 شهربانی  شماره   1390 مدل  پیکان  وانت  کمپانی  سند 
NAAA4۶AA۶BC17۶255 موتور 11489093547 مفقود گردید. و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درپرونده کالسه 970758 این دادگاه متهم آقای بهزاد امیری فرزند صید مراد که 
مجهول المکان می باشند و به تجویز ماده 344 ق آ د ک مصوب سال 1392 مراتب 
در یک نوبت در روزنامه آگهی تا نامبرده در جلسه رسیدگی مورخ 1397/10/01 
ساعت 10 صبح در این دادگاه حضور یابد. این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی 
محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف:7884    مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پژو 405 جی ال ایکس آی به شماره موتور 12483073210 و 
از درجه  مفقود و  ایران 72-۶72ق84  شماره شاسی 83032955 و شماره پالک 

اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   10۶ شعبه   9۶09988714900918 کالسه  پرونده 

سنندج )10۶ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709978711800787 
شاکی: خانم سیده حمیده حسینی فرزند عبدالحمید به نشانی سنندج – چهار راه 

حاجی آباد- خ شهید بروجردی- کوچه اول لوله سازی – پالک 29 
متهم: آقای علی واحدی فرزند مختار به نشانی مجهول المکان 

اتهام: کالهبرداری رایانه ای 
شهرستان   2 کیفری  دادگاه   10۶ شعبه  العاده  فوق  وقت  در   1397/8/3 تاریخ  به 
سنندج به تصدی امضاء کننده ذیل پرونده کالسه 970313 تحت نظر است. دادگاه 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان 
با عنایت به محتویات پرونده وادله موجود به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید.
فرزند  حسینی  حمیده  سیده  خانم  شکایت  حسب  پرونده  این  در  دادگاه-  رای 
 1397/4/30 مورخه   9710438712902117 شماره  کیفرخواست  و  عبدالحمید 
با  مختار  فرزند  واحدی  علی  آقای  سنندج  انقالب شهرستان  و  دادسرای عمومی 
کد ملی 0035۶25724 به اتهام کالهبرداری مبلغ 23500089 ریال از طریق کارت 
بانکی پارسیان بشماره ۶2210۶110۶9۶5058 در تاریخ 139۶/10/8 تحت تعقیب 
آگاهی،  پلیس  تحقیقات و گزارش  به شکایت شاکی،  توجه  با  است.  قرار گرفته 
پرینت حساب بانکی شاکی و متهم و پاسخهای استعالم بانکی و عدم حضور متهم 
در دادگاه جهت دفاع از خود، ارتکاب بزه توسط متهم محرز است دادگاه مستندا 
به ماده 13 قانون جرایم رایانه ای )ماده 741 قانون مجازات اسالمی( متهم را عالوه 
بر رد مال به صاحب آن به مبلغ مذکور به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف روز 

قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
م الف: 7886 رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهرستان سنندج

دادنامه
فتحی  عاطفه  خواهان    97/5/1۶-431 دادنامه  شماره  پرونده9/994/9۶   کالسه 
ملکشاه فرزند پرویز به ادرس بابل –سر پل محمد حسن خان شعبه دوم کوچه 
2-محسن  نزاد  تقی  1-رمضان  خواندگان  تبار   نازک  کریم  24منزل  فلسطین 
خسروی 3-شراره سید بهشتی به ادرس مجهول المکان خواسته الزام به تنظیم سند 
رای شورا در خصوص دعوی عاطفه فتحی ملکشاه فرزند پرویز بطرقیت خواندگان 
1-رمضان تقی نزاد 2-محسن خسروی فرزند غالمرضا3- شراره سید بهشتی فرزند 
علی محمد به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم 
و انتقال سند یک دستگاه اتومبیل پراید سواری مدل1381 به شماره پالک جدید 
اظهارات  به  توجه  با  شورا  50/000/000ریال  میزان  به  مقوم  82-13۶م84  ایران 
خواهان طبق شرح در متن دادخواستتقدیمی و با نظر به استعالم بعمل امده از اداره 
امضاه خواهان  به  ارائه شده توسط خواهان ک  رانندگی و فروشنامه  راهنمایی و 
و خوانده ردیف اول رسیده است و خوانده ردیف اول نیز از خوانده ردیف دوم 
و مشارالیه نیز از خوانده ردیف سوم مطابق با فروش نامه های ارائه شده اتومبیل 
مذکور را خریداری نموده و  متعهد گردیدند جهت تنظیم و انتقال اسناد رسمی 
و انتقال سند رسمی در دفتر خانه حاضر شدند ولیکن هیچ اقدامی انجام ندادند 
لذا رای به محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
به  اول  نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف  به  الذکر  فوق  به شماره  اتومبیل 
پرداخت مبلغ 710/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی بابل می باشد

 قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بابل- محسن سیار

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
قانون   برابر  رای شماره 1397۶0318۶03001927- 97/۶/14 هیات  موضوع    
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  موسی بازگیراسب راهانی  فرزند فرضعلی به شماره  شناسنامه 185 صادره  
از سیاهکل در قریه  خسبخ  در ششدانگ  یکباب خانه  و محوطه به مساحت 
158/25  متر مربع  پالک فرعی  20330 از اصلی  12 مفروز  مجزی از پالک ۶ 
و غیره  از اصلی  12  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  
آقای  اسماعیل  راژ 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:4297 -رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  2 رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/8/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/8/29

ابالغیه
خواهان آقای میراحمد تنهایی دادخواستی به طرفیت خواندگان: مجید شتابی-احسان 
مبارکی بخواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی جوانرود واقع در استان کرمانشاه ارجاع و به 
کالسه 97099884۶0500559 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ 97/9/27 
در ساعت 11 صبح تعیین گردیده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان : 
آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  مبارکی درخواست خواهان  مجید شتابی-احسان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن و جهت تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق در جلسه رسیدگی حاضر گردد./.
منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-ولدی
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 بیماری های شایع غددی که ایرانیان
 را گرفتار می کند

و  درون ریز  غدد  بیماری های  بین المللی  کنگره  دوازدهمین  دبیر 
متابولیسم از ارائه جدیدترین دستاورد های علمی در حوزه بیماری ها 
غدد و متابولیسم در این کنگره خبر داد و گفت: تیروئید، دیابت و 

چاقی از بیماری های شایع غدد درون ریز است.
آستانه  در  هاشمی  محمد   ،، زمان  پیام  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
برگزاری دوازدهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز و 
متابولیسم اظهار داشت: این کنگره 23 تا 25 آبان ماه سال جاری با 
حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در مرکز همایش های بین المللی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.
وی افزود: بیماری های تیروئید، دیابت، اختالل چربی خون، اختالالت 
متابولیک  اختالل  استخوان،  پوکی  فوق کلیوی،  غده  هیپوفیز،  غده 
استخوان، چاقی، پزشکی شخصی، اندوکرینولوژی باروری از جمله 
محور های دوازدهمین کنگره بیماری های غدد درون ریزی و متابولیسم 
بیماری های غدد  بین المللی  دبیر اجرایی دوازدهمین کنگره  است. 
درون ریز و متابولیسم ادامه داد: 300 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال 
شد که تعدادی از این مقاله ها به دلیل غیرمرتبط بودن با این موضوع 
مردود و در نهایت 24 مقاله به صورت شفاهی پذیرفته شد و بقیه 

مقاله ها به صورت پوستر در بخش نمایشگاهی ارائه می شود.
هاشمی بیان داشت: علیرغم تحریم ها سه سخنران خارجی و دو ایرانی 
مقیم آمریکا در دوازدهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز 

و متابولیسم شرکت می کنند.
وی بیان داشت: یک روز پیش از برنامه علمی نیز دوره بازآموزی برای 
دستیاران فوق تخصصی غدد در محله پژوهشکده غدد پزشکی شهید 
بهشتی برگزار و اساتید داخلی و خارجی تازه های دیابت و اختالالت 
تیروئید را ارائه و دستاورد های نوین در این زمینه مورد بحث و گفتگو 
غدد  بیماری های  بین المللی  کنگره  دوازدهمین  دبیر  می گیرد.  قرار 
درون ریز و متابولیسم گفت: در این کنگره اغلب گروه های پزشکی 
و برخی از گروه های علوم پایه می توانند شرکت کرده که امتیازات 
بازآموزی و جزئیات دیگر در سایت مربوط به کنگره درج شده است.

با اجرای »طرح جریمه ریالی« سربازی مخالفیم

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه 
اجرای جریمه ریالی سربازی را یک طرح تبعیض آمیز می دانیم، گفت: 
ستاد نظر مثبت درباره اجرای این طرح ندارد و اقدامات الزم را برای 
توقف این طرح انجام داده است. اکنون هم منتظر هستیم تا دولت و 

مجلس نیز در این خصوص نظر بدهند.
سردار موسی کمالی )رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح( در گفت وگو با ایلنا درباره طرح جریمه ریالی سربازی گفت: 
ستاد کل نیروهای مسلح این طرح را تبعیض آمیز می داند و از ابتدا با 
اجرای این طرح موافق نبود و پیشنهاد داده، این طرح در سال آینده 
حذف شده و اجرا نشود. وی با بیان اینکه ستاد کل موافق استمرار 
طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده نیست، تصریح کرد: این 
طرح با دو هدف حل مشکالت مشموالن غایب بود تا با این قانون 
مشکل سربازی مشموالن غایب حل و تعیین تکلیف شوند. همچنین 
قرار بود این طرح منبع درآمدی برای سربازان شاغل باشد. رئیس 
اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به هدف اول 
این طرح خاطرنشان کرد: هدف اول یعنی تعیین تکلیف مشموالن 
غایب با اجرای این طرح تحقق پیدا نکرد، چراکه تعداد قابل توجهی از 
این طرح استقبال نکردند، در حقیقت نه تنها تعداد غایبان کاهش پیدا 
نکرد، بلکه افزایش هم پیدا کرد؛ یعنی تعدادی از جوانان به امید اینکه 
از این جریمه بتوانند استفاده کنند، تعمدا غیبت می کنند، بنابراین اجرای 
طرح با هدف آن مغایرت داشت. همچنین از آنجا که از این طرح به 
خوبی استقبال نشد، هدف منبع درآمد برای سربازان شاغل نیز محقق 
نشد. سردار کمالی با بیان اینکه این طرح تنها تا پایان سال 97 اجرا 
خواهد شد، تاکید کرد: ستاد نظر مثبت درباره اجرای این طرح ندارد و 
اقدامات الزم را برای توقف این طرح انجام داده است.منتظر هستیم تا 
دولت و مجلس نیز در این خصوص نظر بدهند. وی ادامه داد: متاسفانه 
همانطور که گفتم برخی جوانان به عمد غیبت می کنند تا بتوانند از این 
قانون استفاده کنند یا اینکه دانشجو هستند و از ادامه تحصیل انصراف 
می دهند تا غیبت  از زمان مدرک تحصیلی قبلی اش برایشان محاسبه 
شود و بتوانند در شمول این طرح قرار بگیرند. متاسفانه اجرا و ادامه 

این طرح محلی برای دور زدن قانون می شود.

خبر

جلوگیری از سوء استفاده های 
دارویی با نسخه الکترونیک 

امکان پذیراست

سازمان  سیستم های  راهبری  دفتر  کل  مدیر 
تامین اجتماعی گفت: تحقق نسخه الکترونیک 
عالوه بر اطالع پرشک از سوابق بیماری باعث 
از  پیشگیری  و  استفاده ها  سوء  از  جلوگیری 

تداخالت دارویی می شود.
به گزارش پیام زمان ،علی معیری با بیان اینکه 
اکنون ارتباط خوبی میان سازمان های بیمه گر 
ایران،  سالمت  بیمه  سازمان  جمله  از  پایه 
سازمان نیروهای مسلح به خصوص در زمینه 
انتقال تجربیات وجود دارد، بیان کرد: سازمان 
تامین اجتماعی از سال 95 در تمام370 مرکز 
درمانی ملکی خود به نسخه الکترونیک مجهز 
شده به طوری که تاکنون بیش از 104 میلیون 

نسخه در این سیستم صادر شده است.
نسخه  کامل  تحقق  اینکه  به  اشاره  با  معیری 
از  جلوگیری  باعث  کشور  در  الکترونیک 
بسیاری از سوء استفاده ها به خصوص در حوزه 
دارو می شود، افزود: سازمان تامین اجتماعی در 
پرونده الکترونیک بخش زیادی از اطالعات 
و  کلینیک ها  آزمایشگاه ها،  دارو،  به  مربوط 
است  داده  تشکیل  را  خصوصی  بخش های 
این  نیز  بیمه گر  سازمان های  سایر  اگر  که 
اقدامات را انجام دهند از بسیاری از تنش ها 
کاسته  هستند،  روبرو  آن  با  که  مشکالتی  و 
بیمه  سازمان  خوشبختانه  که  شد  خواهد 
سالمت در جهت الکترونیکی شدن گام های 

موثری برداشته است. 
بر  عالوه  الکترونیک  نسخه  داد:  ادامه  وی 
تجویز  فرد،  بیماری  از سوابق  پزشک  اطالع 
تداخالت  از  پیشگیری  و  داروها  صحیح 

دارویی را نیز در پی دارد. 
سازمان  سیستم های  راهبری  دفتر  کل  مدیر 
تامین اجتماعی اقدامات سازمان بیمه سالمت 
در الکترونیکی شدن اقدامات از جمله اجرای 
استحقاق سنجی و حذف دفترچه های  طرح  
گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  کاغذی 
به  سازمان  دو  میان  ای  بی سابقه  همکاری 
ایجاد  همپوشانی ها  رفع  زمینه  در  خصوص 
شده که امیدواریم در سایر اقدامات مشترک 
از جمله نسخه الکترونیک نیز این همکاری ها 

تداوم داشته باشد. 
درصد  متقاضیان 80  درصد  گفت: 20   وی 
به  را  اجتماعی  تامین  سازمان  هزینه های 
خود اختصاص  می دهند که عمدتا از گروه 
بیماران خاص هستند. در صورتی که نسخه 
باعث  شود  محقق  کشور  در  الکترونیک 
صرفه جویی در هزینه ها به خصوص در حوزه 
این  می شود. همچنین  قیمت  گران  داروهای 
اقدام جلوگیری از خروج غیر قانونی دارو از 

کشور را نیز در پی خواهد داشت. 
الکترونیک  نسخه  کامل  تحقق  معیری 
دادن  قرار  اختیار  در  گرو  در  را  کشور  در 
بانک های اطالعاتی با مشارکت سازمان های 
بیمه  سازمان  افزود:  و  دانست  بیمه گر 
زمینه  این  در  ارزشمندی  ایده های  سالمت 
انجام  حال  در  مشترکی  اقدامات  و  دارد 
ادامه  نتیجه  حصول  تا  امیداواریم  که  است 
داشته باشد. باید توجه داشت که به منظور 
و  بیمارستان ها  در سایر  اقدام  این  گسترش 
بهداشت  وزارت  همراهی  به  بستری  مراکز 
نیز نیاز داریم تا هر چه زودتر شاهد نتایج 

مثبت آن باشیم.
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و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاونت  سرپرست 
پرورش گفت: بارها خطر کاهش گرایش به رشته ریاضی 

را گوشزد و اعالم کردم که آینده مهندسی در خطر است.
عبدالرسول عمادی ، با اشاره به کاهش حضور دانش آموزان در 
رشته ریاضی اظهار کرد: در جریان هدایت تحصیلی کاهش 
محسوسی را در گرایش به رشته تجربی داریم، منتها کمتر 
به نفع رشته ریاضی تمام شده و بیشتر به نفع رشته انسانی و 
حتی رفتن دانش آموزان به سمت شاخه های فنی و کاردانش 
بوده است. وی افزود: همچنان نگران رشته ریاضی هستیم، 
البته باید به این مسئله توجه کنیم که برای فارغ التحصیالن 
رشته ریاضی زمینه اشتغال نهایی در رشته های مهندسی و  
ریاضی چندان تضمین شده  نیست که باعث کاهش گرایش 
خانواده ها شده است. سرپرست معاونت آموزش متوسطه 
به  گرایش  عدم  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
ریاضی در مناطق کشور عمدتا سه دلیل دارد گفت: یک 
دلیل این است که در برخی مناطق که داوطلب ریاضی کم 
است به حدنصاب تشکیل کالس نمی رسد، مثال سه یا چهار 
دانش آموز داریم و خود به خود برای آنها کالس تشکیل 
نمی شود. یک علت دیگر عدم عالقه است و عمدتا به این 
دلیل است که کمتر منجر به اشتغال می شود. رئیس مرکز 
سنجش وزارت آموزش و پرورش به ایسنا افزود: بارها خطر 
کاهش گرایش به رشته ریاضی را گوشزد و اعالم کردم که 

آینده مهندسی در خطر است.

 هشدار نسبت به کمبود 
مهندس  در کشور

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 
گفت: بیش از 75 درصد نان ها به جز سنگک در ایران، 

با اسید فولیک و آهن غنی می شوند.
هدایت حسینی افزود: آرد نان ها از جمله لواش، بربری 
فولیک  اسید  و  آهن  با  تاکنون   138۶ سال  از  تافتون  و 
غنی می شوند که در نتیجه آن، میزان کمبود آهن و اسید 

فولیک در افراد جامعه کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: البته آردی که در نان سنگک استفاده 
می شود غنی شده نیست؛ در واقع حق انتخاب به مردم 
نان  مصرف  به  تمایل  افراد  برخی  زیرا  است  شده  داده 

غنی شده ندارند.
به  آهن  افزودن  با  آرد  غنی سازی  کرد:  تصریح  حسینی 
از  ویتامین  عنوان  به  فولیک  اسید  و  معدنی  ماده  عنوان 
جمله اقدامات انجام شده برای تامین ریزمغذی های مورد 
نیاز مردم است؛ زیرا کمبود آهن از جمله شایعترین موارد 
کمبود ریزمغذی ها در تمام گروه های سنی است که سعی 

شده با افزودن آن به آرد، جبران شود.
کشور،  در  غذایی  مواد  مصرف  بررسی  نتایج  اساس  بر 
مقدار  این  است،  گرم   320 نان  مصرف  روزانه  سرانه 
حدود 34 درصد انرژی و 40 درصد پروتئین مورد نیاز 
روزانه را تامین می کند. به همین دلیل، نان به عنوان یک 
به ویژه  با ریزمغذی ها  حامل مناسب برای غنی سازی 

آهن و اسیدفولیک درنظر گرفته شده است.

 75 درصد انن ها اب اسید فولیک 
و آهن غین یم شوند

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به عضویت افراد 
به خصوص نوجوانان در سایت های شرط بندی و قمار 

آنالین هشدار داد.
در  متأسفانه  گفت:  باره  دراین   ، کاظمی  تورج  سرهنگ 
و  بندی  آنالین شرط  فعالیت سایت های  اخیر  سال های 
در  و  عمدتا  ها  سایت  این  است.  داشته  افزایش  قمار 
مراحل اولیه هزینه ای را از کاربر دریافت نکرده و تنها 
با ایجاد یکسری امکانات و همچنین وعده ها سعی در 

جذب مخاطب و کاربران اینترنتی دارند.
در  پرطرفدار  افراد  از  بعضی  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
فضای مجازی نیز اقدام به تبلیغ چنین سایت هایی می 
نیز  ها  سایت  این  مخاطب  بیشترین  کرد:  تصریح  کنند، 
افراد نوجوان و کم سن و سال هستند؛ چرا که همانطور 
تحریک  و  اغواکننده  پیشنهادهای  عمدتا  شد  گفته  که 
و  سمت  به  نوجوانان  و  جوانان  گرایش  باعث  آمیزی 
سوی این سایتها می شود. کاظمی با بیان اینکه پلیس فتا 
تا کنون به چندین فقره پرونده در این خصوص رسیدگی 
کرده است، به ایسنا گفت: در تمامی این پرونده ها اکثر 
قربانیان نوجوان و افراد کم سن سال بودند که با تبلیغات 
از  برخی  واهی  و  چشمگیر  پیشنهادهای  و  کننده  اغوا 
سایت های شرط بندی در فضای مجازی مواجه شده پس 
در  و شرکت  سایت ها  این  در  و عضویت   نام  ثبت  از 
بازی های شرط بندی مبالغی را در قمار آنالین باخته اند. 

هشدار پلیس در مورد 
قمارآنالین

دانش  گفت:  آموزش وپرورش  وزیر 
 40 در  را  اسالمی  انقالب  تاریخ  آموزان 
سال گذشته مطالعه کنند تا با دشمنی هایی 
داشته است،  ما روا  علیه ملت  آمریکا  که 

آشنا شوند.
سیدمحمد بطحایی در آیین نواختن زنگ 
پسرانه  دبیرستان  در  که  استکبارستیزی 
برگزار  تهران  ۶شهر  منطقه  عبدالی  شهید 
یاد و خاطره شهدای  گرامیداشت  با  شد، 
انقالب اسالمی به ویژه شهدای دانش آموز 
به  اشاره  با  دانش آموز،  روز  تبریک  و 
اهمیت و نقش بسیج دانش آموزی، اظهار 
کرد: بسیج دانش آموزی یکی از مهم ترین 
استکبارستیزی  پرچم دار  که  است  ارکانی 
است و همه وظیفه داریم در باال نگه داشتن 
این پرچم تالش کنیم و بسیج که پیام آور 

استکبارستیزی و مبارزه با ظلم و ستم است 
روز به روز پرچم و آرمانش برافراشته تر و 

پرفروغ تر باشد.
انقالب  جریان  طول  در  داد:  ادامه  وی 
اسالمی جامعه دانش آموزی حدود 3۶هزار 
کرده  ایران  ملت  تقدیم  شهید  دانش آموز 
است که در کنار این دانش آموزان شهید، 
پنج هزار معلم شهید هم داشته ایم که این 
تعداد معلم شهید افتخار جامعه فرهنگیان 

است.
با اشاره به صفات رذیله تکبر و  بطحایی 
استکبار گفت: با این صفات زشت آدم از 
بهشت رانده شد و این صفات به این معنا 
است که فرد متکبر برای منافع بیشتر خود 
به دیگران ظلم می کند و اگر امروز ایران 
با  استکبارستیزی  برای  خوبی  بسیار  نماد 

جا  هر  که  است  به این علت  است  آمریکا 
منافع  کسب  برای  آمریکا  می شود  ظلمی 
خودش مستقیم و غیرمستقیم در آنجا بوده 

است.
وی خاطرنشان کرد: اگر دانش آموزان هم 
افغانستان  سن و سال شما در فلسطین و 
ستم  و  ظلم  بابت  کشورها  دیگر  و 
درخون خود می غلتند به خاطر آمریکا و 

سردمداران است.
وزیر آموزش وپرورش بابیان اینکه آمریکا 
شناخته  جهان  در  استکبار  نماد  به عنوان 
که  کسانی  تمام  کرد:  تصریح  می شود، 
دلشان برای انسانیت می تپد آمریکا را در 
حد اعال دارای صفت زشت تکبر می دانند 
می داند  همه  از  شایسته تر  را  خودش  که 
آمریکا در جهان دشمن  دلیل  به همین  و 

اصلی انسانیت و بشریت است.
روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به   
عمومی وزارت آموزش وپرورش، بطحایی 
تأکید کرد: از شما دانش آموزان می خواهم 
انقالب  تاریخ  خود،  تحصیل  دوران  در 
از  پس  گذشته  سال  چهل  در  اسالمی 
کنید  مطالعه  را  اسالمی  انقالب  پیروزی 
ما  ملت  علیه  آمریکا  که  دشمنی هایی  و 
تا  دشمنی ها  این  و  بخوانید  را  داشته  روا 
در  خودخواهی  و  تکبر  صفت  که  زمانی 
حاکمان آمریکا وجود داشته باشد، خاتمه 

پیدا نمی کند.
صفات  این که  افرادی  انشاهلل  افزود:  وی 
مردم  و  شوند  سرافکنده  رادارند  رذیله 
در  را  آزادگی  و  آزادی  پرچم  مستضعف 

جهان برافراشته نگه دارند.

بطحائی:

 دانش آموزان با 

دشمنی های آمریکا 
علیه ایران آشنا شوند

آگهی ابالغ 
مفاددادخواست وضمائم

آقایان  بطرفیت  دادخواست  وحیدحقیقی  آقای  مهراقتصادباوکالت  بانک 
مطالبه وجه یک  بخواسته  فارسانی  مردانی  و شاهین  فرزندحسین  منوچهررقائیان 
وخسارات  تاخیرتادیه  خسارت  بعالوه  مبلغ157/۶00/000ریال  به  چک  فقره 
به شماره970254/35 حقوقی  ارجاع  این شعبه  به  تقدیم کرده است که  دادرسی 
به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده واجازه محکمه مستندابه ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازنشرآگهی 
حل  شورای  درشعبه  دادرسی  97/9/2۶ساعت10درجهت  مورخ  درروزدوشنبه 
مراجعه  ازموعدمقرربدفترشعبه  دوحضوریابدویاقبل  شماره  مجتمع  اختالف 
ویادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی بدعوی مطروحه 
نمایدبدیهی است درصورت عدم حضورویاعدم  اعالم  دادرسی  ازجلسه  واردقبل 

ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه205صادره  پدرعلی  فردنام  ناصرماجدی  آقای   
970557/1/97ح  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
97/3/۶دردزفول  درتاریخ  دزفول  فردبشناسنامه4صادره  ماجدی  علی  مرحوم 
ماجدی  حسین  ازباال2-  متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
فردبشناسنامه10دزفول3- مهدی ماجدی فردبشناسنامه194دزفول4- هادی ماجدی 
177۶دزفول)پسران  فردبشناسنامه  طاهرماجدی  1380دزفول5-  بشناسنامه  فرد 
متوفی(۶- ملکه ماجدی فردبشناسنامه 4۶32دزفول 7- کبری ماجدی فردبشناسنامه 
3348دزفول8-زهرا ماجدی فرد بشناسنامه1990030998دزفول9- حسنه ماجدی 
فرد بشناسنامه 2۶81دزفول 10-حلیمه ماجدی فرد بشناسنامه 1990227732دزفول 
11- خدیجه گنه کاربشناسنامه 180)دختران متوفی(12- فاطمه شالگه بشناسنامه 
ثبت  درشورا  970557/1/97ح  کالسه  الغیر.پرونده  متوفی(و  413دزفول)زوجه 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  گردید. 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس 
به جزسری  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  ظرف یک 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان دزفول-محمد رضا عبدی دزفولی

متن آگهی
آگهی مربوط به تجدیدنظر-آگهی ابالغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به 
آقای حمیداسدی فرزندروزعلی.تجدیدنظرخواه آقای ابراهیم متقی فرزندمحمدعلی 
حمیداسدی  آقای  تجدیدنظرخوانده  طرفیت  به  تجدیدنظرخواهی  دادخواست 
9709977033100331درپرونده  شماره  دادنامه  به  نسبت  فرزندروزعلی 
که  رامشیرتقدیم  اختالف  حل  شورای  اول  کالسه9709987033100009شعبه 
طبق موضوع ماده73و34۶قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاتجدیدنظر خوانده ظرف ده روزپس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  خود،  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه 
نماید. ارائه  دادگاه  این  داردکتبابه  پاسخی  وچنانچه  رادریافت  تجدیدنظرخواهی 
درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقررقانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجدیدنظر اقدام خواهدشد.     شماره م.الف)1۶/۶00(
قاضی شورای حل اختالف رامشیر-جاسم جنادله

آگهی حصروراثت
آقای عزت اله رسادی نژادنام پدرولی بشناسنامه882صادره ازباغملک درخواستی 
مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
درتاریخ1359/9/9دراهوازاقامتگاه  باغملک  نژادبشناسنامه528صادره  رسادی  ولی 
غیردائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی عزت اله رسادی نژادفرزندولی 
2-علی  ازباغملک  بشناسنامه882وکدملی4819724851متولد13۶3/۶/1صادره 
بشناسنامه953وکدملی4819371241متولد135/12/20 نژادفرزندولی  رسادی 
بشناسنامه931وکدمل نژادفرزندولی  رسادی  باغملک3-حسینعلی  از  9صادره 
نژادفرزندولی  رسادی  ازایذه4-نوراله  صادره  ی481937102متولد1358/۶/1 
اله  رامهرمز5-فرج  صادره  وکدملی19002۶4145متولد1371/۶/29  بشناسنامه 
صادره  وکدملی19002۶4129متولد13۶7/5/1  بشناسنامه  نژادفرزندولی  رسادی 
ازرامهرمز۶-عینعلی رسادی نژادفرزندولی بشناسنامه729وکدملی4819344224مت
نژادفرزندولی  رسادی  متوفی(7-کفایت  ازباغملک)پسران  1350/4/14صادره  ولد 
ازباغملک8-مدینه  4819345427متولد1354/11/2صادره  بشناسنامه848وکدملی 
وکدملی19002۶4137متولد13۶9/1/1صادره  بشناسنامه  نژادفرزندولی  رسادی 
ازرامهرمز9-سکینه رسادی نژادفرزندولی بشناسنامه 2011وکدملی4819924249مت
ولد13۶5/1/1صادره ازایذه10-آفتاب رسادی نژادفرزندولی بشناسنامه805وکدملی
فرزندعلی ویس  احمدی  ازباغملک11-زاده  4819344994متولد1352/4/۶صادره 
بشناسنامه وکدملی19002۶2207متولد1341/8/30صادره ازباغملک)همسرمتوفی(.
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.  شماره م الف)12/438(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی 
حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه 

در شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایالم )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 3۶۶۶ شناسه ملی103000۶0880

سهامداران  کلیه  اطالع  به  تجارت،  قانون  اصالحی  الیحه   1۶9 ماده  اجرای  در 
)سهامی خاص(  ایالم  استان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  شرکت صندوق حمایت 
ثبت شده به شماره3۶۶۶ می رساند، که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ97/2/17و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، و مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/5/7 و تمدید مدت افزایش سرمایه از 48 ماه به 
۶0 ماه، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 159,313,350,000ریال به 
مبلغ  300,000,000,000 منقسم به 30,000,000 سهم ده هزار ریالی با نام و از طریق 
)مطالبات -آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 الیحه اصالحی 
قانون تجارت( افزایش یابد. لذا با توجه به ماده 1۶۶ الیحه اصالح قانون تجارت هر 
صاحب سهم دارای سهم حق تقدم نسبت به یک سهم مالکیت خود را دارا می باشد. 
از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 
۶0 روز از سلب حق تقدم خود از بخشی از سهام جدید طبق ماده 1۶7الیحه اصالح 
قانون تجارت ضمن مراجعه به دفتر صندوق و اطالع از میزان قدرالسهم، نسبت به 
واریز وجه سهم خریداری شده اقدام و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب سپرده 
شماره ۶0۶۶981031 این شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد ایالم واریز واصل 
فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در ایالم خیابان24 متری ولیعصر  روبروی بانک 
صادرات کدپستی۶931844949 تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، 

هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایالم

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم فاطمه فرج پور با ارائه دو برگ استشهادیه 940782_97/8/10. که به تایید 
دفتر خانه 8۶. آمل رسیده طی تقاضای وارده به شماره 97/28225 _97/8/10 اعالم 
الکترونیکی  دفتر  بشماره  و   017932 چاپی  بشماره  مالکیت  سند  اصل  که  داشته 
139۶0310005012730 ششدانک پالک شماره 182. فرعی از 52 _ اصلی واقع 
در بخش 9 ثبت آمل سند مالکیت ذیل ثبت  _ ص _ ج __ بنام خانم فاطمه 
فرج پور صادر و تسلیم گردید و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است که در 
اجرای ماده 120 _ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشار در یک نوبت میگردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وحود 
انتشار آگهی  تاریخ  از  باشند ظرف مدت ده روز پس  سند مالکیت نزد خود می 
اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم نماید 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود
سید محمد حسن روشنایی رییس ثبت اسناد و امالک آمل . م الف. 96/150/307

آگهی احضار متهم
دادیاری   11 شعبه   97071۶ کالسه  پرونده  در  فرهناکی  کیا  متهم  اینکه  به  نظر 
حسب  اتوبوس  تخریب  به  متهم  سنندج  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
واسطه  به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  طهماسبی  منصور  آقای  شکایت 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بنابراین در اجرای ماده 115 
تاریخ نشر  از  تا ظرف یکماه  ابالغ  نامبرده  به  آیین دادرسی کیفری مراتب  قانون 
انقالب شهرستان سنندج جهت  و  دادسرای عمومی  دادیاری  آگهی در شعبه 11 
پاسخگویی و ادای توضیح به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 

از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف: 7883 دادیار شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج

آگهی مزایده غیر منقول- نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 970158  این اجرا و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 
نوری  احمد  وعلیه:  صفا  سلیمانی  یاسمن  له:خانم  کرج  دادگستری  خانواده  اول 
 155/000/000/- مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  رمضانعلی  فرزند 
بابت  آزادی  بهار  قطعه سکه  تعداد 124  و  ایام زوجیت  المثل  اجرت  بابت  ریال 
مهریه در حق محکوم له و مبلغ پنج درصد نیم عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه 
اقدام  اجرای حکم  به  نسبت  مقرر  مهلت  ابالغ شده ودر  علیه  به محکوم  صادره 
هزینه  و  به  استیفای محکوم  منظور  به  له  درخواست محکوم  به  بنا  است  ننموده 
اجرائی  اموال غیرمنقول متعلق به پالک ثبتی 1۶3/۶587 از سوی این اجرا متوقیف 
و  شده  ارزیابی  و  زیرتوصیف  شرح   به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  و 
مقرر است در مورخ 1397/09/07 از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام 
مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد،مزایده از قیمت 
-/8/000/000/000  ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هرشخص حقیقی 
نماید،فروخته خواهدشد.ده درصد وجه  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  و حقوقی که 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و  مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک 
و  قانونی  مراحل  انجام  از  از وی وصول خواهد شد وپس  ماه  الباقی ظرف یک 
صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در 
مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به 
عهده محکوم علیه واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف 
دراین  نماید که  اعتراض  مزایده  انجام  نحوه  به  نسبت  مزایده  تاریخ  از  یک هفته 
صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
از  قبل  توانند ظرف 5 روز  به شرکت در مزایده می  نخواهد شد. ضمنـأ طالبین 
بازدید نمایندو چنانچه روز مزایده  با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده  مزایده 

مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

ملک مورد ارزیابی عبارتست از ششدانگ یک قطعه زمین ، قطعه 240 تفکیکی به 
مساحت 4000 متر مربع شماره پالک ۶587 فرعی مفروز از باقیمانده پالک 1۶3 
اصلی سرحد آباد فردیس به آدرس فوق  الذکر بوده که سند مالکیت آن بنام دکتر 
سعید ثابتی ثبت و صادر و برابر سند 9580۶ مورخ 1375/2/25 دفتر خانه 72 اسناد 
رسمی تهران به آقای رمضانعلی کمیجانی ) پدر محکوم علیه (منتقل گردیده است 
و برابر دستور قضائی سهم 1/2 دانگ مشاع از سهم محکوم علیه آقای احمد نوری 
فرزند مرحوم رمضانعلی نوری کمیجانی بازداشت گردیده است . ملک مزبور فاقد 
هر گونه اعیانی میباشد . قیمت ششدانگ ملک مورد ارزیابی پالک متن بشرح فوق 
با رعایت جمیع جهات و شرایط تاثیر گذار مبلغ  -/40/000/000/000 ریال معادل 
) چهار میلیارد تومان بر آورد و لذا قیمت 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ سهم محکوم 
علیه پرونده آقای احمد نوری بشرح  فوق با رعایت جمیع جهات و شرایط تاثیر 
گذار مبلغ -/8/000/000/000 ریال معادل هشتصد میلیون تومان بر آورد و جهت 

اقدام تقدیم می گردد./ ط 1001
آدرس ملک مورد مزایده : فردیس - شهرک وحدت خیابان نامدار

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس -اعظم پور
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 تغییر تعرفه های برق تا پایان 
فصل پاییز 

و  آب  تعرفه  اصالح  گرفتن  قرار  کار  دستور  در 
برق مشترکان پرمصرف در هیات دولت باعث شد 
تا وزارت نیرو به شرکت های توزیع برق دستور 

شناسایی مشترکان پرمصرف برق را صادر کند.
تعرفه  فارس،اصالح  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  اکنون  که هم  برق  و  پرمصرف آب  مشترکان 
این  اساس  بر  و  است  وزیران  هیئت  کار  دستور 
تصویب نامه که متمرکز بر مدیریت مصرف است 
قصد دارد با اعمال این تعرفه ها اقلیت پرمصرف به 

جرگه خوش مصرف ها بپیوندند.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در توضیح این موضوع که 
چه زمانی قرار است تعرفه برق مشترکان پرمصرف 
افزایش یابد گفت: تغییر تعرفه ها تا پایان فصل پاییز 
به سرانجام می رسد چرا که با پیاده سازی این طرح 
امیدواریم در زمینه کنترل مصرف و عبور از پیک 
خوبی  موفقیت های  به  پیش رو  سال های  تابستان 

دست پیدا کنیم.
برنامه شناسایی مشترکان پرمصرف به تفکیک هر 
تعرفه و تهیه بانک اطالعاتی در دستور کار وزارت 
نیرو و شرکت های توزیع برق قرار دارد و تالش 
خواهد کرد با این اقدام مصرف برق را به شکلی 

محدود کاهش دهد.

آمریکا باور کرد نفت ایران قابل 
جایگزینی نیست

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به معاف شدن 
کشورهای  گفت:  ایران  نفتی  تحریم  از  کشور   8
صاحب نفت اعم از اوپکی و غیر اوپکی قادر به 
انتظار جهت  مورد  میزان  به  تولید  افزایش سطح 
جایگزینی نفت ایران نیستند و آمریکایی ها نیز به 

این باور رسیده اند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم،  محمد علی خطیبی 
افزود: این تولید کنندگان سرجمع طی سه ماهه سوم 
سال جاری میالدی تنها موفق به افزایش سطح تولید 
به میزان 800 هزار بشکه در روز شدند. وی ادامه داد: 
مجموع افزایش تولید نفت اعضای اوپک در مدت 
سه ماهه اخیر تنها 3۶0 هزار بشکه در روز بوده این 
در حالیکه ایران روزانه دو میلیون و 800 هزار بشکه 
نفت و میعانات گازی صادر می کند. نماینده سابق 
ایران در اوپک گفت: تولیدکنندگان غیر اوپکی نیز در 
این بازه زمانی موفق به افزایش سطح تولید به میزان 
300 تا 400 هزار بشکه در روز شدند. وی افزود: 
کشورهای که قرار بود جایگزین نفت ایران شوند 
علی رغم اینکه گفته بودند بجای یک بشکه نفت 
ایران حاضرند دو بشکه نفت اضافه کنند پس از چند 
ماه برای همگان به وضوح مشخص شد که توانایی 
مجموع  داشت:  بیان  خطیبی  ندارند.  را  کار  این 
کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک در سه ماهه سوم 
سال به رغم تمامی تالش ها از تولید یک میلیون 
بشکه نفت در روز باز ماندند این در حالیکه برنامه 
تولید تمامی اعضای اوپک بجزء ایران و ونزوئال و 
همینطور کشورهای غیر اوپکی به خصوص روسیه 
در این مدت به راه بوده است. نماینده سابق ایران در 
اوپک یادآور شد: میزان تولید اعضای اوپک و غیر 
اوپک به هیچ وجه جایگزین دو میلیون و 800 هزار 
بشکه ای نفت ایران نخواهد بود و آمریکایی ها نیز 

به این باور رسیده اند.

معامله بیش از ۴۰ میلیارد ریال انواع 
فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران روز شنبه شاهد 
فرآورده  انواع  ریال  میلیارد   40 از  بیش  عرضه 

هیدروکربوری بود.
رینگ  انرژی،  بورس  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شاهد  آبان ماه   12 شنبه،  روز  بورس،  این  داخلی 
عرضه کاالهای گاز بوتان، پروپان، گاز مایع صنعتی 
و برش سنگین پتروشیمی بندر امام بود. در معامالت 
روزشنبه 8۶۶ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به 
ارزش بیش از 40 میلیارد و 4۶2 میلیون ریال در 
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد. دیروز 
یکشنبه، 13 آبان ماه- کاالهای آیزوریسایکل، حالل 
404، بلندینگ نفتا حالل 410 و نفتای سنگین تصفیه 
نشده پاالیش نفت شیراز و قطران ذوب آهن اصفهان 

در رینگ داخلی بازار فیزیکی عرضه شد.

آمادگی پاالیشگاه خانگیران برای تولید 
حداکثری گاز در زمستان ۹۷ 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از 
آمادگی این پاالیشگاه برای فرآورش حداکثری گاز 
با هدف خدمت رسانی به هموطنان در زمستان 97 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، سیدمجید 
منبتی گفت: با توجه به آغاز فصل سرما، با اجرای 
انسانی،  منابع  بحث  در  توانمندسازی  برنامه های 
تامین کاال و مواد شیمیایی مورد نیاز و همچنین 
انجام تعمیرات اساسی برای ورود به فصل زمستان 
طبق  تمهیدات  همه  کرد:  تصریح  وی  آماده ایم. 
برنامه ریزی های از پیش تعیین شده در هشت ماه 
انجام شده  گاز  پایدار  تولید  برای  امسال  نخست 
است و تالش می کنیم در چهار ماه پایانی سال یعنی 
زمان اوج مصرف، گاز مشترکان استان های شمال و 
شمال  شرق کشور را تامین کنیم. مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از واحد ذخیره سازی 
گاز شوریجه به عنوان یکی از پشتوانه های راهبردی 
پایداری تولید گاز در شمال شرق کشور یاد کرد و 
افزود: در هشت ماه امسال به میزان کافی گاز را در 
مخزن شوریجه ذخیره کرده ایم تا در زمان نیاز شبکه، 

برداشت از گاز ذخیره شده انجام شود.

خبر

 صادرات برق ایران تا ۱۴۰۴ به ۳۳ میلیارد 
دالر می رسد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به برنامه 
کشور،  برق  صادرات  افزایش  برای  گرفته  صورت  ریزی های 
گفت:پیش بینی می شود تا سال 1404 میزان صادرات برق ایران به 

33میلیارد دالر برسد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، محسن بختیار در نشست 
بررسی چالش ها و راهکارهای تحقق اهداف صادراتی صنعت برق 
کشور گفت: در برنامه سندیکای صنعت برق با عنوان نقشه راه در 
این حوزه، سه سناریو برای این موضوع تعریف شده که تا سال 
1404 میزان صادرات برق به 17 میلیارد دالر، 22 میلیارد دالر و 33 

میلیارد دالر خواهد رسید.
به گفته وی الزم است که برای تحقق این مساله دولت از تمام 
ظرفیت های موجود استفاده کند و اگر در جایی نیاز به مصوبه دولت 

و مجلس شورای اسالمی است از آن ها بهره بگیریم.
از  ایران  اینکه کیفیت کاال و خدمات صنعت برق  بیان  با  بختیار 
این دو شاخص  افزود:  برخوردار است،  بین المللی  استانداردهای 
مهم دلیل توانمندی های شرکت های ایرانی برای حضور در بازارهای 
جهانی است.وی ادامه داد: باید به این موضوع نیز توجه کرد که دو 
مقوله کیفیت کاال و خدمات صنعت برق به تنهایی نمی تواند برای 
صادرات خدمات صنعت برق کافی باشد چرا که هم اکنون نیازمند 

افزایش قدرت رقابت هستیم.
معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو حوزه صادرات برق 
را توانمند دانست و گفت: دلیل این توانمندی نیز ساختار موجود 
در مجموعه صنعت برق و کیفیت کاالها و خدماتی است که از 
صنعت برق ایران ارائه می شود به گونه ای که در بخش دولتی و 
در بخش خصوصی صنعت برق توانسته موقعیتی را ایجاد کند که 
در هر دوی این عرصه ها رتبه باالیی را داشته باشیم.به گفته معاون 
برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو، وجود یک پروسه رقابتی 
امکان حضور در بازارهای بین المللی را افزایش می دهد لذا پیشنهاد 
ما تشکیل کنسرسیوم  است، چرا که با ایجاد یک کنسرسیوم می توانیم 
عالوه بر افزایش قابلیت ها، از رقابت مخرب نیز جلوگیری کنیم.وی 
در پایان تاکید کرد: در شرایط کنونی بی شک صنعت برق نیازمند 
حمایت دولت در تمام زمینه ها است، بنابراین باید با تقویت بخش 

خصوصی به فکر افزایش صادرات و ارزآوری باشیم.

معافیت ترکیه از تحریم های ضد ایرانی امروز 
مشخص می شود

ترکیه انتظار دارد امروز- دوشنبه 14 آبان ماه مطلع شود که آیا از 
تحریم های ضد ایرانی معاف خواهد شد یا نه.

به گزارش زمان به نقل از مهر، رخسار پکجان، وزیر بازرگانی ترکیه، 
اعالم کرد این کشور نشانه های اولیه ای دریافت کرده که از جمله 
کشورهایی است که از تحریم های آمریکا ضد ایران معاف شده اند، 

اما همچنان منتظر روشن شدن این موضوع در روز دوشنبه است.
ترکیه برای تأمین انرژی خود به شدت به واردات وابسته است و 
ایران به دلیل نزدیک بودن و همچنین کیفیت و قیمت مطلوب نفت 

خود، یکی از منابع عمده نفت ترکیه بوده است.
پکجان گفت: اطالعات اولیه رسیده این است که ترکیه در میان 
هشت کشور مستثنا خواهد بود، اما هنوز به طور قطعی نمی دانیم و 

این مسئله روز دوشنبه روشن می شود.

 هند همه پول نفت ایران را با روپیه
 پرداخت می کند 

ایران و هند در حال نهایی کردن جزئیات مکانیزمی هستند که به 
دهلی نو اجازه می دهد تمام پول ایران را به ارز هندی پرداخت 

کند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، با اعطای معافیت 180 روزه از 
تحریم های نفتی ایران توسط آمریکا به هند قبل از اجرایی شدن 
تحریم ها از روز دوشنبه، هند و ایران جزئیات مکانیزمی را نهایی 
با ارز  ایران را  می کنند که به دهلی نو اجازه می دهد تمام پول 

هندی در یک بانک در هند پرداخت کند.
هند ترتیب پرداخت این پول را در حسابی در بانک یو سی او 
می دهد. این بانک دسترسی بین المللی ندارد بنابراین در برابر 
تحریم ها آسیب پذیر نیست. قبال هم این اتفاق افتاده بود. ولی 
در مورد قبلی پرداخت های نفتی تقسیم می شدند، 45 درصد به 
روپیه در بانک یو سی اُو پرداخت می شد و 55 درصد به یورو. 
این بار ایران کل مبلغ را به روپیه دریافت می کند و انتظار می رود 

تهران از این پول برای واردات کاال از هند استفاده کند.
این یعنی اگر بانک های ایرانی از سیستم پرداخت سوئیت حذف 
شوند، هند همچنان می تواند پول واردات نفت را پرداخت کند. 
انرژی، کشتیرانی و کشتی  بر بخش  دور دوم تحریم ها عالوه 

سازی و بخش های مالی را هم هدف قرار داده است.
برایان هوک یک مقام ارشد آمریکایی به روزنامه نگاران اطمینان 
داد کشورهایی که به واردات نفت ایران ادامه می دهند باید یک 
حساب تضمینی باز کنند:» حسابهای تضمینی برای کشورهایی 
این  دارند.  ایران  نفت  واردات  ادامه  به  نیاز  که  شوند  می  باز 
ایران  اجازه نمی دهند  قبول نمی کنند و  ایران را  ارز  حساب ها 
هیچ درآمدی از فروش نفت داشته باشد. هر زمانی که ایران نفت 
بفروشد این پول در حساب تضمینی در بانک کشور وارد کننده 

ذخیره می شود و ایران باید آن را خرج کند«.
تا  می کنیم  تشویق  را  کشورها  این  شدیدا  ما  کرد:»  اضافه  وی 
بشردوستانه  های  خرید  برای  را  پول  این  ایران  شویم  مطمئن 
هزینه می کند. آمریکا از نزدیک این حساب ها را کنترل می کند. 
صرف  پول  این  که  می شویم  مطمئن  ما  قبلی  دولت  برخالف 
فعالیت های غیرقانونی نمی شود و این حساب ها نشتی ندارند. ما 
از نزدیک با این کشورها کار می کنیم تا خرید و فروش کاالهای 

بشردوستانه تضمین شود«.
انتظار می رود اتحادیه اروپا که تالش می کند برجام حفظ شود 
ایران معرفی کند. هرچند طبق  مکانیزمی خاص برای کمک به 
اطالعات به دست آمده پیچیدگی هایی برای این طرح به وجود 
آمده که نشان میدهد این طرح در سال 2019 عملی می شود. 
بسیاری کشورهای اروپایی نگران میزبانی این مکانیزم و مواجهه 
با خشم آمریکا هستند. یک دلیل وجود دارد که چرا هند تصمیم 
گرفته در حال حاضر با مکانیزم جدید اروپا همراه نشود. به نظر 
هند اگر این مکانیزم اروپایی به راه افتد می تواند راه جایگزین 
دیگری برای پرداخت باشد. به گفته مقامات آمریکایی معافیت 
جمعه  روز  در  هوک  نشود.  تکرار  است  ممکن  آمریکا  های 
کمپین  نفت،  قیمت  افزایش  بدون  که  مراقبیم  بسیار  ما  گفت:» 
حداکثر فشار اقتصادی را پیش ببریم. سال آینده تخمین میزنیم 
به  دهد  می  اجازه  ما  به  که  باشیم  داشته  بیشتری  نفت  عرضه 

راهمان برای صفر کردن صادرات نفت ایران ادامه دهیم .

کوتاه از انرژی

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
با تاکید بر این که جایگزینی نفت  اسالمی 
بلوف  یک  کشورها  دیگر  ازسوی  ایران 

سیاسی است، گفت: عربستان به لحاظ فنی 
امکان جایگزینی نفت ایران را ندارد.

نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 

این که  بیان  با  خامکانی  امیری  حسین 
متوقف  هیچگاه  ایران  نفت  صادرات 
ایران  نفت  صادرات  گفت:  نمی شود، 
کاهش  اما  نمی رسد،  صفر  به  بدون شک 
در  را  خود  تاثیر  نیز  ایران  نفت  صادرات 

بازار خواهد گذاشت.
و  ثبات  ایجاد  این که  به  اشاره  با  وی 
فرصت سازی از تحریم و افزایش صادرات 
آغاز  با  افزود:  دارد،  ضرورت  غیرنفتی 
خاصی  مشکل  تنها  نه  تحریم،  رسمی 
به وجود نخواهد آمد، بلکه شکست آمریکا 
در به صفر رساندن صادرات نفت کشور، 
جامعه  و  اسالمی  ایران  برای  موفقیت 

جهانی در قبال این کشور است.
با  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
کشور  هشت  معافیت  این که  به  اشاره 
از  ایران  خام  نفت  محموله های  خریدار 

آمریکا  که  است  آن  نشان دهنده  تحریم ها 
است،  نرسیده  خود  نظر  مورد  اهداف  به 
گذشته،  سال   40 طول  در  کرد:  تصریح 
و  کم  و  بودیم  شاهد  را  تحریم ها  انواع 
کشور  برای  آن  از  ناشی  مشکالت  بیش 
تحریم ها،  همین  از  گاه  و  است  عادی 
بخش ها  برخی  در  و  شده  فرصت سازی 
از جمله صنعت نفت پیشرفت های خوبی 
کسب و خوداتکایی راهبردی حاصل شده 
جو  کرد:  عنوان  خامکانی  امیری  است. 
روانی سبب شده است فشارهای تحریمی 
پیش خور شوند و از این به بعد باید شاهد 
تحریم  است شکست  بدیهی  باشیم.  ثبات 
مجموع  در  نفت  قیمت  افزایش  و  نفتی 
جبران  را  نفت  صادرات  نسبی  کاهش 
می کند و درآمدهای نفتی را در حد معقولی 

حفظ خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس: 

جایگزینی نفت ایران توسط دیگر کشورها بلوف سیاسی است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

 ۹ استان به گستره توزیع گازوئیل
 یورو ۴ در کشور افزوده شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از توزیع سراسری گازوئیل با کیفیت 
یورو 4 تا پایان امسال در سراسر کشور خبر 
داد و گفت: 9 استان جدید به گستره توزیع 

گازوئیل یورو 4 افزوده شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سید 
محمدرضا موسوی خواه گفت: با افزایش 
تولید نفت گاز یورو 4 تولیدی در پاالیشگاه 
بندرعباس، همه جایگاه های عرضه سوخت 
استان های هرمزگان، بوشهر، کرمان، یزد و 
فارس زیر پوشش عرضه نفت گاز یورو 4 

قرار می گیرند.
وی افزود: طبق پیش بینی های انجام شده تا 
پایان بهمن ماه امسال فرآورده نفت گاز یورو 
4 به صورت سراسری در کل کشور توزیع 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تصریح کرد: با بهره برداری افتخارآفرین 
از طرح ارتقای کیفیت پاالیشگاه بندرعباس 
محور  سوخت  عرضه  جایگاه های  همه 
زیر  نیز  داخل کشور  تا  مواصالتی چابهار 

پوشش توزیع این فرآورده قرار می گیرند.

توزیع  پوشش  زیر  کشور  غرب  شمال 
گازوئیل با کیفیت

پروژه  اجرای  با  کرد:  تاکید  موسوی خواه 
همه  تبریز،  پاالیشگاه  کیفیت  ارتقای 
شرقی،  آذربایجان  اردبیل،  استان های 
کامل  طور  به  زنجان  و  غربی  آذربایجان 
قرار   4 یورو  گازوئیل  توزیع  پوشش  زیر 

می گیرند.
موافقت نامه  طبق  که  این  به  اشاره  با  وی 
سازمان محیط زیست با شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی مقرر شده بود 
230 جایگاه عرضه سوخت در مسیرهای 
مواصالتی اصلی کشور زیر پوشش توزیع 
گفت:  گیرند،  قرار   4 یورو  فرآورده های 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی به منظور استانداردسازی فرآورده های 
کیفیت  با  محصوالت  تولید  و  تولیدی 
پاالیشگاه های  در  را  توسعه ای  طرح های 
کشور اجرایی کرد که با بهره برداری از این 
طرح ها، به زودی فرآورده های با کیفیت در 
بخش حمل ونقل به صورت سراسری توزیع 

خواهد شد.

با عرضه 300 هزار تن محصول؛

پیش فروش اوره طرح جدید پتروشیمی ایران 
آغاز شد

طرح  تیک«  »آف  روش  به  فروش  پیش 
میزان 300 هزار تن  به  لردگان  پتروشیمی 

محصول اوره آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، 
همزمان با شمارش معکوس بهره برداری از 
طرح جدید پتروشیمی لردگان، طرح پیش 
فروش اوره این طرح پتروشیمیایی آغاز شد.
پتروشیمی لردگان با انتشار فراخوانی، اعالم 
اوره  کرد: در نظر دارد 300 هزار تن کود 
تولیدی را به صورت offtakeپیش فروش 
کند و متقاضیان پیش خرید اوره پتروشیمی 
لردگان حداکثر تا هفتم آذر ماه برای خرید 

فرصت دارند.
اوره  پیش خرید  متقاضایان  اساس  این  بر 
تهیه  منظور  به  لردگان  پتروشیمی  تولیدی 
الکترونیکی  نشانی  به  باید  مزایده  اسناد 
کنند.  www.lordegan.coمراجعه 
پیشرفت  فعلی  شرایط  در  است،  گفتنی 
ساخت طرح پتروشیمی لردگان با سرمایه 
محل  از  و  یورویی  میلیون   502 گذاری 
 90 مرز  از  چین  اعتباری  خط  بازگشایی 

درصد عبور کرده و پیش بینی می شود به 
زودی تولید آزمایشی و سپس تجاری در 

این طرح آغاز شود.
از  لردگان  پتروشیمی  آمونیاک  الیسنس 
خریداری  سوئیس  کازاله  آمونیا  شرکت 
شده و دانش فنی تولید اوره هم از شرکت 
استامی کربن هلند تامین شده که از آخرین 
لحاظ  به  و  بوده  مربوطه  تکنولوژی های 
محیط زیستی شرایط خوبی دارد و حداقل 
آلودگی را خواهد داشت. طرح پتروشیمی 
لردگان برای تولید یک میلیون و ۶50میلیون 
است،  اجرا  دست  در  و  طراحی  اوره  تن 
یعنی خوراک طرح گاز طبیعی است که در 
واحد آمونیاک با ظرفیت تولید روزانه 2050 
تن محصول تولید کرده و سپس محصول 
در  تن   3250 ظرفیت  با  آمونیاک  تولیدی 
روز به اوره تبدیل خواهد شد. پیش بینی 
اوره،  تولید  تامین خوراک  از  می شود پس 
ساالنه حدود 70 هزار تن آمونیاک تولیدی 
اما مابقی آمونیاک  مازاد قابل فروش باشد 
اوره  نهایی  تولید محصول  تولیدی صرف 

خواهد شد.

رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با بیان 
این که تولید کل انرژی در کشور 9 میلیون و 200 
هزار بشکه در روز است، نحوه تبدیل چالش ها به 

فرصت ها در صنعت نفت را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، مبینی در نشست 
خبری تحت عنوان »تبدیل چالش ها به فرصت ها 
در صنعت نفت« که امروز در موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی برگزار شد، اظهار کرد: می توانیم 
ظرفیت  از  که  کنیم  نگاه  شیوه ای  به  تحریم  به 
تهدید  که  کنیم  استفاده  چگونه  کشور  درونی 

تحریمی تبدیل به فرصت شود.
وی با بیان این که بخش انرژی در جهان مسیر 
در  کرد:  اظهار  است،  کرده  پیدا  را  پیچیده ای 
مساله ی انرژی عناصر اقتصادی، محیط زیست، 
امنیت انرژی، کمبود منابع هیدروکربونی و غیره 

دخالت دارند و در شرایط نوین نمی توانیم از یک زاویه به 
انرژی نگاه کنیم.

رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی ادامه داد: اولین عنصر 
مورد توجه کارایی انرژی و دومین انرژی متنوع سازی است. 
منظور از متنوع سازی این است که در منبع انرژی فرآیندهای 
تولید، مصرف و چگونگی انتقال تنوع ایجاد شود. در روزگار 
وابسته  کشور  یک  به  را  خود  امنیت  مصرف کننده  کنونی 

نمی کند. عنصر دیگر مدیریت کربن است.
مبینی در ادامه با اشاره به اقدامات آمریکا برای به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران اظهار کرد: آمریکا تصمیم می گیرد صادرات 
نفت ایران را به صفر برساند، اما با افزایش قیمت ها روبه رو 
می شود و فرآیند به صفر رساندن را متوقف می کند، اما از سوی 
دیگر مبادالت مالی ما را با مشکل مواجه می کنند. در واقع آنها 
می توانند بر مسائل اختالل ایجاد کنند، اما این که بخواهند همه 

چیز را کنترل کنند ناممکن است.
میزان تولید نفت و گاز در ایران

وی در ادامه در مورد میزان تولید نفت و گاز در کشور ادامه 
داد: بر اساس شاخص های عملکرد واقعی صنعت انرژی ایران 

روزانه 9 میلیون و 200 هزار بشکه نفت و گاز معادل بشکه 
نفت تولید می کند و حدود شش میلیون و 200 هزار بشکه از 
این میزان را مصرف می کند. این در حالی است که جی دی 
پی کشور 400 میلیارد دالر و براساس نرخ جاری ۶80 میلیارد 

دالر است.
میزان  ادامه  در  انرژی  بین المللی  مطالعات  موسسه  رئیس 
صادرات در سال 1394 و 1395 را مقایسه کرد و گفت: این 
مقایسه حاکی از آن است که صادرات نفت خام از 1.84 به 
3.21 افزایش پیدا کرده که نشان دهنده افزایش تولید است و 

آمریکا قصد دارد اجازه ندهد میزان تولید رشد پیدا کند.
مبینی ادامه داد: مصرف نهایی در بخش حمل و نقل که از 
سال 1395 نسبت به سال 1394، 4.8 درصد افزایش داشته 
سال  به  نسبت   1395 سال  در  پتروشیمی ها  خوراک  است. 
1394، 14.2۶ درصد رشد داشته که نشان دهنده رونق اقتصادی 
و فاصله گرفتن خام فروشی است. بر اساس شاخص بانک 
مرکزی رشد اقتصادی در سال 1395 نسبت به سال 1394، 

هشت درصد رشد داشته است.
تدوین برنامه اجرایی کارایی انرژی

وی از همکاری بین موسسه مطالعات انرژی ایران با موسسه 

مطالعات انرژی آلمان خبر داد و گفت: با همکاری 
موسسه آلمانی برنامه اجرایی کارایی انرژی کشور در 

حال تدوین است.
مشکل بخش باالدستی صنعت نفت سرمایه گذاری است

رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی در ادامه با 
بیان این که تنها مشکل بخش باالدست صنعت نفت 
سرمایه گذاری خارجی است، ادامه داد: ممکن است 
سرمایه گذاری در زمان تحریم محدود شود. البته با 
تدابیر دولت و مذاکره با اروپا ممکن است این مشکل 
برطرف شود. در حال حاضر مطالعات حاکی از آن 
است که عمده مصارف آینده از غرب به سمت شرق 
و آسیا در حال حرکت است و ما می توانیم با آنها کار 

مشترک انجام دهیم.
مبینی با اشاره به عرضه نفت خام در بورس، اظهار 
کرد: بورس یک محل مناسب برای جذب نقدینگی 

بازار در صنعت نفت است.
در عالم سیاست هیچ دوست و دشمنی  دائمی نیست

وی در ادامه با تاکید بر این که در عالم سیاست هیچ دوستی و 
دشمنی دائمی نیست، ادامه داد: هیچ کس برای منفعت دیگری 
بازی نمی کند. این موضوع طبیعی است که روس ها تولید خود 

را در اوپک افزایش دهند که جای ایران را بگیرند.
جزئیات تلفات انرژی در ایران

پژوهشکده  رئیس   – حوری جعفری  حامد  مراسم  ادامه  در 
بیان این که  با  انرژی –  فناوری موسسه مطالعات بین المللی 
تولید کل انرژی در کشور 9.32 میلیون معادل بشکه نفت خام 
است، افزود: از این میزان 5.45 میلیون بشکه وارد سیستم انرژی 
کشور می شود و در نهایت بعد از تلفاتی که به واسطه فراورش 
در نیروگاه ها اتفاق می افتد 3.۶8 میلیون بشکه به دست مصرف 

کننده نهایی می رسد.
وی ادامه داد: به طور کلی 2.14 میلیون بشکه معادل نفت خام 
تلفات در سیستم انرژی قبل از این که به دست مصرف کننده 
برسد رخ می دهد. میزان اتالف انرژی در نیروگاه ها 805 هزار 

بشکه در روز معادل بشکه نفت خام است.

تولید روزانه 9/2 میلیون بشکه نفت وگاز در ایران

مدیرعامل هلدینگ توسعه انرژی تدبیر با 
بیان اینکه در حال حاضر پتروشیمی قائد 
بصیر در حوزه تولیدABS توان تولید 70 
پتروشیمی  گفت:  دارد،  را  محصول  نوع 
قائدبصیر در سال 95 از ظرفیت اسمی اش 
 30 توانست   9۶ سال  در  و  کرد  عبور 
درصد باالتر از ظرفیت ، تولید داشته باشد 

و امسال نیز این روند ادامه دارد.
پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کارفرمائی  صنفی  انجمن  اطالع رسانی 
صنعت پتروشیمی، »پرویز راحت« با اعالم 
نیازهای  تامین  صورت  در  امسال  اینکه 
هم  محصوالت  صادرات  سقف  داخل، 
افزایش می یابد، تصریح کرد: در مجموعه 
جز  به  تدبیر،  انرژی  توسعه  هلدینگ 
بصیر،  قائد  پتروشیمی  سهام  اولیه  عرصه 
در  عرضه  برای  هم  دیگری  شرکت های 

فرابورس و بورس داریم. این مقام مسئول 
با بیان اینکه هم اکنون در حال طی کردن 
فرابورس  در  اولیه  عرضه  نهایی  مراحل 
این  فروش  و  تولید  کرد:  بیان  است، 
نخست  ماهه  در شش  پتروشیمی  مجتمع 
مناسب  کامال  بودجه اش  به  نسبت  امسال 
گرفته  انجام  الزم  برنامه ریزی های  و  بوده 
تحریم ها  گرفتن  شدت  صورت  در  که 
نیاید.  مشکلی برای این شرکت به وجود 
تولید  داخل  در  را  اولیه  مواد  از  بخشی 
مورد  وارداتی  اولیه  مواد  برای  و  می کنیم 
را  الزم  مواد  آینده  سال  یک  تا  نیز،  نیاز 
هم  افزود:  راحت  کرده ایم.  خریداری 
جهانی  بازار  در  بسیاری  مشتریان  اکنون 

اما حتی اگر تحریم ها جدی شوند  داریم 
هم مشکلی نداریم زیرا مشتریان بسیاری 
اولویت نخست  داریم و  در داخل کشور 
حتی  است.  داخلی  نیازهای  تامین  نیز  ما 
اگر امکان صادرت در اثر تحریم ها وجود 
داخل  در  را  باشد، محصوالت مان  نداشته 

به فروش می رسانیم.
قائد  پتروشیمی  فرزادی« مدیرعامل  »رضا 
این  محصوالت  اینکه  بیان  با  هم  بصیر 
KUMHO شرکت با دانش فنی شرکت
کره جنوبی تولید شده و تجهیزات اصلی 
معتبر  شرکت های  از  عمدتا  مجتمع  این 
پتروشیمی  گاز  نفت،  تجهیزات  سازنده 
خاطرنشان  می شود،  تهیه  ژاپن  و  اروپا 

اکنون  هم  قائدبصیر  پتروشیمی  کرد: 
توانایی تولید بیش از 70 گرید از محصول 
به حرارت،  مقاوم  ABSشامل گریدهای 
به ضربه، ضد  خودخاموش شوند،  مقاوم 
قابلیت  با  ساکن  الکتریسته  ضد  خراش، 
و  اکستروژن  دسته  دو  در  و  آبکاری 
تزریق را دارا است. گفتنی است، مجتمع 
پتروشیمی قائد بصیر با هدف تولید ساالنه 
با   ABSمختلف گریدهای  تن  هزار   3۶
شرکت  الیسنس  و  فنی  دانش  از  استفاده 
»کومهوی« کره جنوبی سال 1382 در مدار 
ABS بهره برداری قرار گرفت. محصول
صنایع  در  بصیر  قائد  پتروشیمی  تولیدی 
مختلف تکمیلی و پائین دستی پتروشیمی 
همچون ساخت قطعات و خودرو، لوازم 
خانگی، الکتریکی و ... دارای کاربردهای 

متعددی است.

غول تولید ABSایران وارد فرابورس شد



اقتصادیدوشنبه 14 آبان 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3886  7

آیا خودروسازان موفق به اجرای استانداردها می شوند؟ 

 6۰ روز سرنوشت ساز برای خودروسازان
خودروسازان کمتر از ۶0 روز فرصت دارند تا از ابتدای دی ماه 
طرح  سوم  مرحله  یعنی  خودرویی  استاندارد  پروژه  بزرگترین 

»استانداردهای 85 گانه خودرویی« را اجرایی کنند.
ایسنا، اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از 
افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از 55 به 85 مورد خبر داد و 
اعالم کرد که براساس تفاهم نامه ای بین این سازمان و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح 
شده است؛ موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاست گذاری 
رییس  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وقت  وزیر  حضور  با  خودرو 
سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار 
قرار گرفت. به  براساس زمان بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی 
ماه سال گذشته ۶1 مورد استاندارد خودرویی اجرایی می شد و پس 
از آن تا ابتدای تیر ماه سال 1397 دو مورد به ۶1 استاندارد قبلی اضافه 
شد و در نهایت با اضافه شدن 22 مورد استاندارد خودرویی دیگر تا 
دی ماه سال 1397، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری 
به 85 مورد افزایش می یابد.طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و 
اعالم می شود برای اجرای آن باید مهلت زمان مشخصی به واحد 
تولیدی مربوطه داده شود، قانون گذار اعالم کرده این فرصت زمانی 
نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم 
نیست چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت 
در اختیار داشته باشد و با توجه به این که صنعت خودروسازی به 
دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است، بنابراین فرصت 
ارائه شده توسط شورای سیاست گذاری خودرو تا ابتدای دی ماه 
سال 1397 و در سه مرحله زمانی تعیین شد.براساس تصمیمی که در 
شورای سیاست گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، 
تجارت، خودروسازان، قطعه سازان و رییس سازمان ملی استاندارد 
ایران اتخاذ شد، موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای 
شوند،  اجرایی  نزدیک تری  زمانی  موعد  در  باید  که  خودرویی 
استانداردهای ساده تری به شمار می آمدند تا خودروسازان بتوانند 
از عهده  اجرای آن برآیند اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز 
است تا ابتدای دی ماه سال 1397 اجرایی شوند، نزدیک می شویم 
شرایط برای خودروسازان سخت تر خواهد شد.باید خاطرنشان کرد 
که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال 201۶ و در 
ایران نیز در سال 2017 الزام آور شده است و اگر خودروسازی نتواند 
افزایش استانداردهای خودرویی را به 85 مورد را در دستور کار قرار 
دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می شود.با اجرای 
فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 139۶، 
تولید 25 خودروی سواری و سنگین جاده ای از جمله خودروهای 
MVM 315 سدان، MVM 550، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 
دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، 
مزدا  کابین  دو  و  کابین  تک  وانت   ،XUM موتور  با  پارس  پژو 
بنزینی و دوگانه سوز، وانت کارا 1700)بنزینی و دوگانه سوز(، آسا 
50F B، لیفان ۶20، لیفان X50، لیفان  X۶0، جک و J5 هیوندای 
I10 از دستور کار خودروسازان خارج شد.عالوه بر خودروهای 
سواری اعالم شده، خودروهای سنگین کشنده نیمه تریلر آکسور 
 ،K1051S کامیون فاقد اتاق بار دانگ فنگ مدل ،LS 1843 مدل
کشنده نیمه تیریلر اسکانیا مدل R440LA، کشنده نیمه تریلر اسکانیا 
 ،4250 CA-J۶ مدل FAW کشنده نیمه تریلر ،R4۶0LA مدل
کشنده نیمه تریلر FAW مدل CA4180-J۶ و اتوبوس بین شهری 
درسا با موتور اسکانیا dc 13107 خودروهای سنگینی هستند که 
از ابتدای آذر ماه سال گذشته براساس مصوبه مربوط به توقف خط 

تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف خط تولید روبرو شده اند.
اما در مرحله دوم اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی، خط تولید 
هیچ خودرویی متوقف نشد و سه خودروی جدید نیز مجوز ورود به 
بازار دریافت کردند و عالوه بر این، سه خودروی »سیتروئن«، »وانت 
آمیکو« و »FAW« مجوز ورود به بازار ایران را دریافت کردند و 

توانستند استانداردهای 85گانه را پاس کنند.
نکته قابل اشاره این که صرفا در مورد خودروهای تولید داخلی که از 
قبل خط تولید آن ها وجود داشته، زمان بندی سه مرحله ای مدنظر قرار 
گرفته است که در مرحله دوم هیچ یک از این خودروها با توقف خط 
تولید روبرو نشدند هر چند که در مرحله اول 25 خودرو با توقف 
خط تولید روبرو شدند. اما خودروهای وارداتی و خودروهای جدید 
تولیدی موظف به رعایت استانداردهای 85 گانه از همان ابتدای دی 
ماه سال گذشته )139۶( هستند.در عین حال پس از تصمیم سازمان 
ملی استاندارد ایران مبنی بر تحقق استانداردهای 85 گانه خودرویی 
تا ابتدای دی ماه سال 1397، اعتراضات مختلفی در ارتباط با برخی 
از این استانداردها مطرح شد مبنی بر این که مواردی از استانداردهای 
85 گانه حتی در اروپا نیز اجباری نیست. مسئله ای که موجب شد 
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در اولین واکنش 
خود اعالم کند که این سازمان بر موضع خویش درباره زمان بندی 
اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و براساس مصوبه شورای 
سیاست گذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف 
به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان بندی اعالم شده 
از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.در نهایت باید منتظر ماند و 
دید که چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای 85 گانه خودرویی تا 
ابتدای دی ماه سال جاری به عنوان فاز سوم اجرای این استانداردها 

خواهد بود.

فرصت طالیی بانک ملی ایران برای واحدهای 
صنعتی بدهکار

بانک ملی ایران در راستای حمایت از تولید و اشتغال و نیز همگام با 
سیاست های خروج از بنگاه داری، بنگاه های صنعتی تملیکی را با 

شرایط ویژه به صاحبانشان بازمی گرداند.
 به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، برخی 
تسهیالت  بازگرداندن  در  توانایی  عدم  دلیل  به  بانکی  بدهکاران 
دریافتی، بخشی یا تمام بنگاه اقتصادی خود را به بانک واگذار کرده 
اند. با این حال بانک ملی ایران که مجری سیاست های ابالغی 
دولت محترم و بانک مرکزی مبنی بر واگذاری اموال و امالک مازاد 
و جلوگیری از توسعه بنگاه های تحت پوشش است، اعتقاد دارد 

بهترین اداره کنندگان این بنگاه ها، صاحبان آنها هستند.
از این رو، هیات مدیره بانک مصوب کرده است که صاحبان این 
بنگاه های اقتصادی در صورت پرداخت نقدی پنج درصد از مانده 
سرفصل اموال تملیکی خود، بتوانند اداره آن بنگاه را دوباره برعهده 

بگیرند.
بانک همچنین برای بازپرداخت باقیمانده سرفصل اموال تملیکی به 
صورت اقساط طوالنی مدت در قالب اجاره به شرط تملیک با دوره 
تنفس شش ماهه با صاحبان این بنگاه ها همکاری می کند. در این 
مدت، بنگاه اقتصادی در تملک بانک ملی ایران و مدیریت آن با 

صاحب قبلی است.
 بدیهی است که پس از تسویه کامل بدهی، مالکیت بنگاه از بانک به 

صاحب پیشین آن بازگردانده می شود.

نگاه روز

امنیت، عامل اصلی سوق یافتن 
سرمایه به سمت تولید

رییس خانه معدن ایران گفت: سرمایه گذاری ها به 
دلیل کمبود امنیت و احساس آرامش در بخش تولید، 
کمتر به سمت این بخش مولد و اشتغالزا جذب می 

شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدرضا بهرامن« 
درخصوص راهکارهای جلب و جذب سرمایه در 
بخش معدن، افزود: با وجود ظرفیت های فراوان در 
کشور از جمله نقدینگی بیش از 1۶4۶ هزار میلیارد 
ریالی، اما قادر به جذب آن در بخش تولید نیستیم، در 
حالی که اگر مدیریت شده و به سمت تولید سوق 
داده شود، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.به 
گفته وی، اگر با برنامه ریزی شرایطی فراهم کنیم که 
سرمایه احساس امنیت کند یا محیط کسب و کارمان 
را شفاف کنیم، چنین نگرانی درخصوص نقدینگی 
صورت،  این  در  داد:  ادامه  داشت.وی  نخواهیم 
نقدینگی به جای ورود به بخش های غیرمولد و 
غیرتولیدی که التهاب زاست، وارد عرصه تولید و 
اشتغالزایی شده و می تواند کاهش تورم را به دنبال 
شد:  یادآور  ایران  معدن  خانه  باشد.رییس  داشته 
دغدغه امروز رهبر معظم انقالب، رییس جمهوری 
و مجلس اشتغال است؛ بنابراین برای اشتغالزایی باید 
رویکرد جامعه را به سمت تولید بازگردانیم و شرایط 
را برای سرمایه گذاری های تولید فراهم کنیم.وی 
بیان داشت: این موضوع به هیچ عنوان مساله جدیدی 
نیست و نگاهی به بسیاری کشورها حاکی از حرکت 
آنها برای سرمایه گذاری در تولید است.بهرامن اظهار 
داشت: امروز از استاندارد مدیریت که مورد نیاز هر 
جامعه است فاصله پیدا کرده ایم، هچنین ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه از بین رفته است و محیط های 
آکادمیک از شرایط الزم برای همراه شدن با بخش 

تولید برای شکوفایی صنعتی برخوردار نیستند.

در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي
به ریاست رئیس جمهور؛

گزارش نوبخت از عملکرد ۷ماهه 
و وضعیت بودجه کشور ارائه شد

سه  اقتصادي  هماهنگي  عالي  شوراي  جلسه  در 
قوه که با حضور رؤساي قواي مقننه و قضاییه و 
به ریاست حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن 

روحاني تشکیل شد.
به گزارش زمان به نقل از مرکز اطالع رساني، روابط 
عمومي و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه 
کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه 
گزارشي از عملکرد 7 ماهه و وضعیت بودجه کشور 
طي ماههاي آینده سال جاري ارائه نمود و براساس 
این گزارش، پرداخت اعتبارات عمراني در 7 ماه 
نخست امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
تدابیر الزم  داشته و  افزایش  از 100 درصد  بیش 
براي تأمین منابع براي اعتبارات هزینه اي با صرفه 

جوییهاي الزم، صورت گرفته است.

مسکن پیشران عبور
 از تحریم هاست

 
دبیر کانون انبوه سازان گفت: صنعت ساختمان به 
عنوان یک حوزه  پیشران که عمده نهاده های آن در 
داخل تولید می شود از ظرفیت باالیی برای عبور از 
تحریم هایی آمریکا برخوردار است، اما سازندگان 
شرایط خوبی ندارند و انتظار داریم وزیر جدید راه 

و شهرسازی، بخش خصوصی را ببیند.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که 
ریسک سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بسیار 
تحریم ها  از  عبور  برای  میزان  به همان  باالست، 
ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از 
دو صنعت پیشران، برخالف سایر حوزه ها پتانسیل 
عبور کشور از پیچ تحریم ها را دارد.وی افزود: طبیعتا 
هر کشوری که با شرایطی از قبیل تحریم مواجه 
می شود تالش می کند که بخش خصوصی را فعال 
کند اما می بینیم طی سه ماه گذشته و در شرایطی 
که به تحریم ها نزدیک شدیم و باید سیاست های 
تشویقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می شد در 
راس وزارت راه و شهرسازی تغییر صورت گرفت 
و به نظر می رسد وزیر جدید هم سیاست های قبلی 
را مدنظر قرار داده است.دبیر کانون انبوه سازان با 
بخش  مشورت  بدون  اقدامی  هیچ  این که  بیان 
خصوصی به سرانجام نخواهد رسید گفت: اگر 
آقای اسالمی قصد دارد حوزه مسکن را به آرامش 
و ثبات برساند باید به بخش خصوصی توجه کند. 
بخش خصوصی حافظ منافع کشور است. وزیر راه 
و شهرسازی از معاونت های مختلف خود برنامه 
خواسته که به اعتقاد من این برگشت به دوران قبل 
است. باید این تفکر دولتی از ذهن پاک شود و 
تقویت بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد و قوانین، 
مقررات  و سیاست گذاری در این جهت سوق پیدا 
کند.پورحاجت تاکید کرد: فعاالن صنعت ساختمان، 
حوزه  می بینند.  پشتوانه  بدون  را  خود  هم اکنون 
مسکن، فرابخشی است و با دستگاه های مختلف، 
با   گذشته  سال  پنج  طی  دارد.  تنگاتنگی  ارتباط 
توجه به آرامشی که در بازار مسکن حاکم بود، باید 
موانع بخش تولید برداشته می شد که متاسفانه این 
اقدام صورت نگرفت. به طور مثال در پنجره واحد 
الکترونیک برای صدور مجوز می شد برنامه ریزی 
کرد تا سرمایه سازندگان در پروسه دریافت یک 
مجوز در پیچ و خم دستگاه های مختلف از جمله 
شهرداری، سازمان آب، برق، سازمان نظام مهندسی 
و دیگر دستگاه ها بلوکه نشود.به گفته پورحاجت، 
حوزه ی تولید زیر چرخ دنده های برخی بخش های 
دولتی در حال له شدن است. کسانی که در حوزه 
راه و شهرسازی با رییس جمهور مشورت و مداخله 
می کنند به جای کمک، موانع را دو چندان می کنند. 
این باعث شد از ظرفیت صنعت ساختمان کشور 
که یک صنعت پیشران اقتصادی است استفاده ی 

مناسب صورت نگیرد.

خبر

بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
اینکه دو راه بیشتر برای ایجاد اشتغال در 
راه  یک  کرد:  عنوان  ندارد،  وجود  کشور 
دیگری  و  کشور  در  سرمایه گذاری  رشد 

استمرار رشد اقتصادی است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، وضعیت 
های  مسئولیت  از  یکی  بیکاری  بحرانی 
است.  کار  وزارت  در  شریعتمداری 
از  یکی  موجود«  اشتغال  از  »صیانت 
است. شریعتمداری  اصلی  های  برنامه 
درباره  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
گفت:  جدید  شغلی  های  فرصت  ایجاد 
است  ایران  ملی  اقتصاد  داد  برون  اشتغال 
با اجازه رهبری امکان برداشت 1,5  و ما 
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی را برای 
اشتغال روستایی داشتیم که نمی از آن در 
اشتغالزایی مصرف شده  های  قالب طرح 
قالب  در  نیز  تومان  میلیارد   4200 است. 
اعتبار برای ایجاد شغل های جدید هزینه 
حفظ  هرچند  داد:  ادامه  است.وی  شده 
فرصت های شغلی یک امر ضروری است 
اما در این میان کارفرمایان هم به حمایت 
را  پیشنهادی  زمینه  این  در  و  دارند  نیاز 
در  تولید  موانع  تا  داد  خواهیم  دولت  به 
تامین  اولییه،  مواد  نقدینگی،  تامین  زمینه 
از  و  شده  برطرف  مالیات  و  اجتماعی 

داشته  را  الزم  های  حمایت  کارآفرینان 
باشیم. اگر واحدی نتواند به فعالیت خود 
توانند  می  واحد  آن  کارکنان  دهد،  ادامه 
رو  این  از  کنند؛  استفاده  بیکاری  بیمه  از 
بیکاری  بیمه  زمینه  در  تغییرات  برای 
پیشنهاداتی را به دولت ارائه خواهیم کرد.
وزیرکار  محمدشریعتمداری،  همچنین  
گفت:صیانت  خود  اشتغالی  برنامه  درباره 
حیات  ادامه  گرو  در  موجود  اشتغال  از 
کارآفرینان  و  تولید  بنگاه های  عزتمند 
 387 و  27میلیون   ،1397 سال  در  است. 
هزار نفر جمعیت فعال کشور اعالم شد که 
افزایش  نفر  هزار  قبل712  سال  به  نسبت 
درصد   41,1 مشارکت  نرخ  یعنی  داشته، 
رسیده   97 سال  در  باالترین حد خود  به 

است.
 وی با بیان اینکه دو راه بیشتر برای ایجاد 
اشتغال در کشور وجود ندارد، گفت: یک 
راه رشد سرمایه گذاری در کشور و دیگری 
استمرار رشد اقتصادی است. اگر 770 هزار 
ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری  میلیارد 
صورت بگیرد، می توانیم 0,8 درصد نرخ 
بیکاری را در سال به طور متوسط کاهش 
اشتغال های  از  نوعی  افزود:  دهیم.وی 
زودبازده  وجود دارد که به رشد اقتصادی 
باید  دارد.  انجام  قابلیت  اما  نیست  متصل 

این  که  شود  انجام  استاد- شاگردی  طرح 
به  طرح  این  در  است.  جلو  به  قدم  یک 
کارگاه های تولیدی دو تا50 نفره می گوییم 
که یک شغل با قوانینی سهل ایجاد کنید و 
فردی را آموزش دهید و بعد از یک سال 
کردید،  استفاده  دیده  آموزش  افراد  از  که 
خود  کار  به  می توانند  خواستند  آنها  اگر 
ادامه دهند. از3,5 میلیون واحد صنفی یک 
سوم هم که بتواند یک میلیون شغل ایجاد 
کند، بسیار خوب است. من بخشنامه این 
موضوع را صادر و به استان ها ابالغ کردم.
با  دولت  اینکه  به  اشاره  با  شریعتمداری 
یک مشکل ارز مواجه شده، تصریح کرد: 
در یک سال گذشته در موضوع صنعت جز 
راه گشایی اگر چیزی سراغ دارند، بگویند. 
تنها یک مشکل ارز وجود دارد که موضوع 
اگر در حوزه داخلی  بوده و  ارز خارجی 
به  بانک مرکزی است و  به  باشد، مربوط 
هیچ عنوان هیچ ارتباطی به حوزه ما ندارد. 
این عوامل خارج از اراده بوده که به این 
بخشنامه  یک  است.  شده  تحمیل  بخش 
نشده  جز در جهت حل مشکالت صادر 
سیاست  و  برون زا  عامل  مشکالت  است. 
شده،  محدود  ارزی  درآمد  دارد.  خارجی 
در نتیجه قیمت ارز افزایش پیدا کرده که 
هیچ ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.وزیر 

کرد:  تاکید  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار، 
همواره بیان می کنند که بحران ناکارآمدی 
وجود دارد. انگار که ما تا دی ماه سال 9۶ 
با مغزهای مان سر کار می آمدیم اما از آن به 
بعد مغز خود را در خانه می گذاشتیم. این 
همان دولت است. اتفاقی افتاده و نباید با 
ناکارآمدی دل مردم  طرح موضوع بحران 

را خالی کنیم. 
باید  عامل برون زایی وارد کشور شده که 
در  می کنیم.  عمل  معکوس  اما  کنیم  رفع 
گروه های  هستیم،  بحران  در  که  شرایطی 
اجتماعی باید کنار هم بایستند و راست و 
چپ مشکل را کنار بگذارند زیرا اکنون یک 
دشمن واحد وجود دارد. هدف دشمن نیز 
گفت:  است.وی  ایران  ملت  کردن  فقیرتر 
اتحاد و همدلی اول از قوا شروع می شود. 
دولت نیز سهیل گر است، نه چیزی بیشتر. 
به  مختلف  سطوح  در  را  اتحاد  این  باید 
وجود آورد تا دل مردم خالی نشود. ما با 
همه وجود به صحنه آمدیم. فاصله حداقل 
معیشت با دستمزد در این شرایط افزایش 
از  را  فشار  میزان  باید  است.  کرده  پیدا 
مجموعه کارگران کم کرد. خواست مردم 
و دولت با هم همراه بوده و این است که 
تسهیل امور اقتصادی به گونه ای باشد که 
واحدهای تولیدی روی پای خود بایستند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی  تاکید کرد:

 استمرار رشد اقتصادی 
وسرمایه گذاری؛ دو راهکارایجاد 
اشتغال درکشور

 ارائه سرویس های جدید بیمه ای 
در حوزه دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان 
اینکه مذاکرات چهار سال قبل ما با صنعت 
بیمه در حوزه شرکت های دانش بنیان ناموفق 
نگاه  بیمه  صنعت  امروزه  شد:  یادآور  بود،  
جدیدی به شرکت های دانش بنیان دارند،  چرا 
که این شرکت ها می توانند خدمات ارزان تر و 
قابل دسترسی تری در حوزه بیمه ارائه دهند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر سورنا 
تفاهم نامه  امضای  ستاری دیروز در مراسم 
اشاره  با  مرکزی  بیمه  با  معاونت  این  میان 
بخش  در  بیمه  صنعت  توسعه  اهمیت  به 
شرکت های فناور افزود: سابقه همکاری و 
مذاکره ما با بخش های بیمه به چهار سال 
نتیجه ای  متاسفانه  ولی  برمی گردد،  گذشته 
ابراز  با  نشد.وی  گرفته  مذاکرات  این  از 
خرسندی از اینکه اخیرا صنعت بیمه پیشگام 
شده است تا با شرکت های دانش بنیان وارد 
توسعه  بحث  کرد:  اظهار  شود،  همکاری 
را  خاصی  بسترهای  دانش بنیان  اقتصاد 
می طلبد که با امضای این تفاهم نامه بسترهای 
بخش های  در  بیمه  توسعه  برای  الزم 
خواهد  ایجاد  دانش بنیان  شرکت های 
شرکت های  اینکه  بر  تاکید  با  شد.ستاری 
دانش بنیان از دارایی های فیزیکی و تضامین 
الزم برای ادامه فعالیت های خود برخوردار 

تا  است  نیاز  رو  این  از  داد:  ادامه  نیستند، 
عالوه  بتوانند  بیمه ای  خدمات  توسعه  با 
شود،  بیمه  آن ها  محصوالت  خود  بیمه  بر 
بخش های  از  یکی  بیمه  حوزه  رو  این  از 
جدی ما است.وی اضافه کرد: در سال های 
اخیر استارتاپ های مختلفی در حوزه بیمه 
بازیگران  این شرکت ها  شکل گرفته اند که 
جدیدی در این عرصه به شمار می روند و 
توانسته اند بسیاری از فعالیت های بیمه ای را 
فعالیت  گفت:  دهند.وی  قرار  تحت الشعاع 
نوآوری هایی  آنکه  بر  این شرکت ها عالوه 
موجب  کرده،  ایجاد  شرکت ها  سطح  در 
کاهش قیمت بیمه و دسترسی بیشتر مردم 
اینکه در  بیان  با  بیمه شده است.ستاری  به 
بازتری  نگاه  بیمه  صنعت  در  حاضر  حال 
برای پذیرش این بازیگران جدید ایجاد شده 
است،  ابراز امیدواری کرد که با امضای این 
تفاهم نامه بستر مناسبی برای ادامه حیات این 
شرکت ها فراهم شود.وی با اشاره به توسعه 
خدمات »فین تک« خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر تراکنش مالی این شرکت ها 130 هزار 
میلیارد تومان است، چرا که در این حوزه 
بازیگرانی چون بورس و بانک وارد شده اند 
سرمایه گذاری  به  اقدام  بخش  این  در  و 

کرده اند.

 آخرین نرخ بیکاری 12/2 درصد
 اعالم شد

و  ساله   10 افراد  بیکاری  نرخ  بررسی 
درصد   12.2 که  می دهد  نشان  بیش تر 
در  بیکار(،  و  )شاغل  فعال  جمعیت  از 

تابستان 97 بیکار بوده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز آمار 
نیروی کار  آمارگیری  طرح  نتایج  ایران 
منتشر کرد.بررسی نرخ  تابستان 1397 را 
نشان  بیش تر  و  ساله   10 افراد  بیکاری 
می دهد که 12.2 درصد از جمعیت فعال 
بوده اند.روند  بیکار  بیکار(،  و  )شاغل 
که  است  آن  از  حاکی  نرخ  این  تغییرات 
به   139۶ تابستان  به  نسبت  این شاخص 
و  است  داشته  افزایش  درصد   0.7 میزان 
نفر  هزار   237 با  کشور   بیکار  جمعیت 
نفر  هزار   32۶ و  میلیون   3 به  افزایش 

رسیده است.
درصد   40.9 میزان  به   ،1397 درتابستان 
نظر  از  بیش تر  و  ساله   10 جمعیت 
گروه  در  یعنی  بوده اند،  فعال  اقتصادی 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی 
حاکی  اقتصادی  مشارکت  نرخ  تغییرات 
فصل  به  نسبت  نرخ  این  که  است  آن  از 
 0.2 )تابستان 139۶(  قبل  در سال  مشابه 
است.جمعیت  داشته  افزایش  درصد 
فصل  این  در  بیشتر  و  ساله   10 شاغلین 

23 میلیون و 95۶ هزار نفر بوده که نسبت 
نفر  هزار   158 قبل  سال  مشابه  فصل  به 
در  اشتغال  است.بررسی  داشته  افزایش 
می دهد  نشان  اقتصادی  عمده  بخش های 
با  خدمات  بخش   ،1397 درتابستان  که 
را  اشتغال  سهم  بیش  ترین  درصد   49.5
مراتب  داده است. در  اختصاص  به خود 
بعدی بخش های صنعت با 31.۶ درصد و 
کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند.نرخ 
بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن 
است که 24.9 درصد از فعاالن این گروه 

سنی در تابستان 1397 بیکار بوده اند. 
این  بیکاری  نرخ  فصلی  تغییرات  بررسی 
به  نسبت  نرخ  این  می دهد،  نشان  افراد 
فصل مشابه در سال قبل )تابستان139۶( 
است.بررسی  یافته  افزایش  درصد   0.8
که  می دهد  نشان  ناقص  اشتغال  سهم 
جمعیت  درصد   10.0  ،1397 درتابستان 
)فصل  اقتصادی  دالیل  به  شاغل،  
غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با 
ساعت بیش تر و…( کم تر از 44 ساعت 
در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
که  است  حالی  در  این  بوده اند.  اضافی 
41.0 درصد از شاغلین 10 ساله و بیش تر، 
49 ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

یک کارشناس اقتصادی ابراز کرد اقتصاد ایران 
به  انقالب  از  قبل  اقتصاد جهان  رتبه 2۶  از 
رتبه هجدهم در دوران پس از انقالب رسیده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،  یک کارشناس 
اسالمی  ایران  گفت:  اقتصادی  مسائل  ارشد 
به رغم تمامی تحریم ها و محدودیت های بین 
المللی طی چهار دهه اخیر از سوی استکبار 
جهانی به سرکردگی آمریکا از رتبه 2۶ اقتصاد 
جهان قبل از انقالب به رتبه هجدهم در دوران 
پس از انقالب رسیده است.ساسان شاه ویسی 
طی  المللی  بین  سازمان های  گزارش  افزود: 
اقتصادی  قدرت  ظرفیت  گذشته  ماهه  یک 
شانزدهم  و  پانزدهم  تراز  سطح  در  را  ایران 
اقتصاد جهان مطرح می کند.وی همچنین اظهار 
داشت: اتفاقاتی که در دوران پس از انقالب 
افتاده بسیار متفاوت از دوران قبل  در کشور 
مسائل  ارشد  کارشناس  است.این  انقالب  از 
ایران  نفت  روزانه  صادرات  گفت:  اقتصادی 
در دوران قبل از انقالب شش میلیون بشکه 
و نرخ متوسط هر بشکه نفت نیز 25 تا 30 
ایران در 40 سال  افزود:  بوده است.وی  دالر 

قبل با سه بشکه نفت می توانست یک اونس 
طال خریداری کند که امروز با 15 بشکه نفت 
می کند.  خریداری  را  طال  اونس  یک  همان 
نفتی  درآمدهای  اگر  کرد:  تصریح  شاه ویسی 
کشور به میزان صادرات قبل از انقالب یعنی 
شش میلیون بشکه در روز می بود و تحریم ها، 
فشارها، بایکوت ها و مسدود کردن اموال در 
میان نبود تازه مسئوالن با یک پنجم درآمدهای 
نفتی قبل از انقالب به عالوه خسارت های وارده 
اداره  را  مملکت  تحمیلی  جنگ  هشت ساله 
اقتصادی  اندازه قابلیت  می کردند. وی گفت: 
کشور با وجود این، بیش از چهار برابر نسبت 
به قبل از انقالب افزایش یافته است.وی یادآور 
شد: جمعیت کشور امروز دو و نیم برابر قبل از 
انقالب است.وی بیان داشت: درآمدهای ایران 
قبل از انقالب 50 میلیارد دالر در سال بود که 
این درآمد برای 3۶ میلیون نفر جمعیت هزینه 
می شد.شاه ویسی ضمن اشاره به اینکه از این 
میزان جمعیت 32 تا 35 درصد در شهرها و 
بقیه در روستاها ساکن بودند، گفت: این نسبت 
در دوران پس از انقالب معکوس شد یعنی 
۶8 تا 70 درصد در شهرها و بقیه در مناطق 

روستایی ساکن هستند.وی اضافه کرد: تعداد 
شهرهای ایران در دوران قبل از انقالب کمتر از 
300 شهر و این نسبت در دوران پس از انقالب 
به تعداد یک هزار و 70 شهر رسیده است.این 
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی اظهارداشت: 
شهرهای بزرگ در دوران قبل از انقالب 15 
شهر و این تعداد در دوران پس از انقالب به 
عدد 50 شهر افزایش یافته است.وی ادامه داد: 

تعداد یک کالن شهر در دوران قبل از انقالب 
انقالب  از  پس  دوران  در  کالن شهر   15 به 
یادآورشد: تالش های  رسیده است.شاه ویسی 
صورت گرفته به رغم تمامی فشارهای بیرونی 
و محدودیت های بین المللی دوران انقالب در 
آبادانی  و  توسعه  به خصوص  تمامی حوزه ها 
کشور به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران قبل 

از انقالب نیست.

صعود ۸پله ای اقتصاد ایران در رده بندی جهانی با وجود ۴۰سال تحریم



نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نودونه 
درصد عرق ریختن .

ادیسون

سخن حکیمانه

همای اوج سعادت به دام ما افتد 
 اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار بر اندازم از نشاط کاله 
 اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

امروز با حافظ

»زوال فرشته« به چاپ سوم رسید

رمان »زوال فرشته« نوشته 
یوکیو می شیما با ترجمه 
غالمحسین سالمی توسط 
سوم  چاپ  به  نگاه  نشر 

رسید.
به گزارش  مهر، رمان »زوال فرشته« نوشته یوکیو 
می شیما با ترجمه غالمحسین سالمی به تازگی 
توسط انتشارات نگاه به چاپ سوم رسیده است. 
این کتاب سی و هفتمین عنوان مجموعه »چشم 

و چراغ« است که این ناشر چاپ می کند.
»دریای  چهارگانه  از  عنوان  آخرین  رمان،  این 
حاصلخیزی« یعنی معتبرترین و برترین اثر این 
نویسنده است. این مجموعه 4 کتاب را در بر 
می گیرد که هرکدام یک کتاب مستقل هستند. این 
چهارگانه، یکی از شاهکارهای بزرگ ادبی ژاپن 
و شرق است. با بررسی اجمالی این چهارگانه 
ادبی، می بینیم که در »برِف بهاری« شیگه ُکنی 
در  است،  حقوق  رشته ی  دانشجوی  هوندا 
در  و  دعاوی  وکیل  گسیخته«  لگام  »اسب های 
»معبِد سپیده دم«، قاضی. در رمان »زوال فرشته« 
کلیت  که  است  بازنشسته ای  قاضی  هوندا  هم 
همه چیز  و  دارد  قرار  او  محور  حول  داستان 
ترتیب  این  به  می شود.  روایت  او  دیدگاه  از 
»برف  از  چهارگانه،  این  اصلی  شخصیت های 
به کتاب های دیگر می روند و هر یک  بهاری« 
با حضور یا مرگشان روی قصه تاثیر می گذارند. 
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اعالم اسامی ۱۷ مستند راه یافته به بخش »عماد مغنیه« 
جشنواره بین المللی مقاومت

مغنیه«  »عماد  بخش  مستند  فیلم های  اسامی 
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعالم 
شد. 17 اثر مستند در این بخش جشنواره داوری 
خواهند شد.به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
مقاومت؛  فیلم  بین المللی  جشنواره  پانزدهمین 
اسامی فیلم های مستند راه یافته به بخش »عماد 
یک  است:»شرح  شرح  بدین  جشنواره  مغنیه« 

عکس« ساتیار امامي، »فرزند ایران« عارف جعفری چگنی، »آخرین فصل زندگی« 
میثم  »گیسوان حلب«  قاسمی،  اهلل  نیمه جان« روح  »مردمان  فر،  ساسان فالح 
صبوحی، »پسرم« محمد مهدی خالقی، »بابایی« مظفر حسینخانی هزاوه، »مشق 
پدر« مرتضی بالیده، »سیدشجاع« سیدحسن یوسفی، »حرمان« حمید عبداله زاده، 
»نجات« امیرحسین نوروزی، »راز حلب« ناصر نادری، »همشهری جنگ« احمد 
زایری، »پیرمرد و خواننده« امیر اصانلو، »با صبر زندگی« وحید فراهانی، »زنانی با 
گوشواره های باروتی« رضا فرهمند، »آقای معاون« حسن وزیرزاده.الزم به ذکر 
است بخش »عماد مغنیه«، از بخش های زیر مجموعه مسابقه بین الملل جشنواره 
فیلم مقاومت است که جایزه ویژه آن به فیلم های مستند با موضوع مقاومت مردم 

فلسطین، مدافعان حرم و داعش تعلق می گیرد.
گفتني است پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به همت بنیاد فرهنگی 
روایت فتح، انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس با همکاری سازمان ها و مراکز 
مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور به دبیری محمد خزاعی از 5 تا 9 آذر ماه 

سالجاری در تهران برگزار می شود.

نرگس آبیار داور جشنواره فیلم بالروس

نرگس آبیار که در حال آماده سازی »شبی که ماه 
کامل شد« است، به عنوان داور بیست و پنجمین 
انتخاب  »لیستاپاد« بالروس  فیلم  دوره جشنواره 

شد.
به گزارش روابط عمومی فیلم سینمایی »شبی که 
ماه کامل شد«، پس از آنکه نرگس آبیار سال گذشته 
با فیلم تحسین شده »نفس« توانست دو جایزه 

بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک را از جشنواره فیلم »لیستاپاد« دریافت 
کند، امسال به عنوان داور بخش مسابقه  بیست و پنجمین دوره این جشنواره 
انتخاب شده است.این جشنواره بین الملی از جمعه کار خود را به مدت یک هفته 
در شهر مینسک بالروس آغاز کرده و میزبان فیلم هایی از سراسر دنیاست.فیلم های 
مسابقه اصلی، فیلم هایی برای کودکان و نوجوانان، فیلم های مستند و مسابقه ملی، 
بخش های مختلف این جشنواره هستند که توسط وزارت فـرھـنگ بـالروس، 
شهرداری شهر مینسک بـا شـرکت »بِـل تِــلِرادیو کومــپانیا«، اســتودیو فیلم 

ســازی »بــالروس فیلم« و اتـحادیه فیلمبـردان بـالروس برگزار می شود.
نـمایش گـذاشته می شـود و حـدود  بـه  از 200فیلم  بیش  این جشنواره،  در 
40هزار نفر به تماشای آثار می نشینند. فیلم های »3 رخ« ساخته جعفر پناهی و 
»آوا« ساخته صدف فروغی و محصول ایران/کانادا/قطر به نمایندگی از سینمای 

ایران در این رویداد به نمایش در می آیند.
نرگس آبیار در چند ماه گذشته، در حال طی کردن مراحل فنی تولید »شبی که 
ماه کامل شد« به عنوان جدیدترین فیلم خود است که آن را به تهیه کنندگی 

محمدحسین قاسمی، جلوی دوربین برده است

»درساژ« مهمان جشنواره »جنایت و مکافات«

از  یکی  بادکوبه  پوپا  کارگردانی  به  »درساژ«  فیلم 
در  سینمایی  بلند  آثار  رقابتی  بخش  فیلم  هشت 
جشنواره فیلم »جنایت و مکافات« در کشور ترکیه 

خواهد بود.
»درساژ« نخستین ساخته پویا بادکوبه در هشتمین 
جشنواره بین المللی »جنایت و مکافات« که از تاریخ 
9 تا 1۶ نوامبر )18 الی 25 آبان( در استانبول ترکیه 

برگزار می شود به روی پرده می رود و پویا بادکوبه کارگردان و نگار مقدم بازیگر 
نقش گلسا نیز در این رویداد حضور خواهند یافت.

این فیلم سینمایی در جشنواره »جنایت و مکافات« برای دریافت جایزه اصلی 
»Golden scale« با فیلم هایی از کشورهای انگلستان، روسیه، ایتالیا، رومانی، 

کرواسی و فرانسه به رقابت می پردازد.

خبر

پیشکسوت  کارگردان  و  بازیگر 
تئاتر با تاکید بر آنکه برنامه ریزی 
در  حرفه ای  تئاتر  رشد  برای 
کشور باید از گروه های سنی پایه 
پرورش  و  آموزش  محوریت  با 
رقم بخورد، گفت: تئاتر مدارس، 
حرفه ای  تئاتر  رشد  پیشاهنگ 

کشور است.
رشد  نداشتن   ، برومند  مرضیه 
دلیل  به  را  ایران  در  تئاتر  کیفی 
نبودِ برنامه ریزی مدون و هدف دار 
فرودهای  و  فراز  با  رویارویی  و 

متعدد دانست.
وی خاطرنشان کرد: تاریخ چهل 
هر  که  داده  نشان  اخیر  ساله 
آموزش  به  توجه  و  اهمیت  گاه 
هنرهای نمایشی در نظام آموزش 
عنوان  به  مدارس  در  پرورش  و 
بازوهای اجرایی این نهاد آموزشی 
شاهد  ما  شده،  گرفته  جدی 
شکل گیری و تربیت نسلی بودیم 
حرفه ای  مخاطبان  به  تنها  نه  که 
تئاتر تبدیل شدند که از میان آنها 
هنرمندان مستعد فراوانی به بدنه 
معرفی  ایران  سینمای  و  تئاتر 

شده اند.
موفق  مجموعه های  کارگردان 

تا«  به  تا  »قصه های  تلویزیونی 
داد:  ادامه  موشها«  »مدرسه  و 
مفاهیم کالن آموزش هنر به دلیل 
پیچیدگی های متعدد و شاخه های 
مناسب  بستری  نیازمند  مختلف، 
است،  هنرآموزان  به  انتقال  برای 
در این میان بهترین گروه های سنی 
برای آموزش مبانی هنر به ویژه در 
شاخه هنرهای نمایشی، کودکان و 
نوجوانان تشکیل می دهند که در 
نظام آموزش و پرورش ما مشغول 

یادگیری علوم مختلف هستند.
به گفته دبیر جشنواره بین المللی 

مبارک،   - تهران  عروسکی  تئاتر 
در کنار آموزش هنرهای نمایشی 
مقاطع  در  نوجوان  و  کودکان  به 
دبیرستان،  و  ابتدایی  تحصیلی 
برای  ویژه ای  زنگ  اختصاص 
تئاتر در مدارس یکی از مهم ترین 
گام ها برای تحقق این مهم است 
دو  می تواند  توامان  شکل  به  که 
هدف آموزش هنرهای نمایشی از 
یک سو و از سویی دیگر، انتقال 
همچنین  و  دروس  سایر  مفاهیم 
فرهنگی  و  اجتماعی  مهارت های 

را با خود به همراه داشته باشد.

نظام های  مرور  با  افزود:  وی 
آموزشی پیشرفته جهان، به وضوح 
می توانیم جایگاه تئاتر در مدارس 
درسی  برنامه ریزی های  در  را 
وضوح  به  نوجوانان  و  کودکان 
چنین  اختصاص  کنیم،  مشاهده 
افزایش  به  تنها  نه  درسی  شرح 
خالقیت و پشتوانه غنی فرهنگی 
و اجتماعی کودکان کمک می کند 
که در یادگیری مفاهیم آموزشی و 
درسی به عنوان بزرگترین محرک 
و مشوق در مسیر یادگیری دروس 
شمار  به  سنی  گروه  این  برای 

می رود.
کالن  اهداف  تحقق  برومند 
زنگ  ایجاد  سایه  در  آموزشی 
تئاتر در مدارس را فراتر از اصل 
تربیت  مسیر  در  آموزش  غایی 
نسلی فرهنگی در جامعه دانست 
و تصریح کرد: نمی توان به توفیق 
کالنی  و  عظیم  طرح های  چنین 
اجرای  مسیر  در  و  داشت  امید 
و  مقطعی  نگاهی  مواردی  چنین 

مناسبتی را چاشنی کرد. 
اهدافی  چنین  شد:  یادآور  وی 
تنها در سایه مستمر اجرایی شدن 
و  کارشناسانه  نگاه  با  برنامه ها 
برنامه ریزی شده محقق می شود و 
در غیر این صورت تنها باعث هدر 
رفتن سرمایه های مادی و معنوی 

خواهد بود.
آموزش  ایرنا، وزارت  به گزارش 
و پرورش در سال 1397 قانونی 
را برای ایجاد و افتتاح زنگ تئاتر 
در مدارس تصویب کرده است و 
بنا دارد به واسطه این اتفاق مساله 
به واسطه  آموزش دروس علمی 
و  زنده  هنر خالق،  ویژه  به  هنر 
پویا تئاتر را در مدارس، بار دیگر 

احیا کند.

کاریکاتور

تهران در حضور  فرهنگی هنری شهرداری  رییس سازمان 
پرشور مردم زنجان در راهپیمایی 13 آبان گفت: گر امروز 
مراسم 13 آبان برگزار می کنیم و پرچم آمریکای جنایت کار 
را آتش می زنیم به خاطر این است که شهدای گرانقدر دوران 
انقالب اسالمی را یاد کنیم. شهدایی مانند آیت اهلل سعیدی که 
در مبارزه با رژیم طاغوت به شهادت رسیدند؛ 13 آبان روز 

بزرگداشت کسانی است که انقالب را به ثمر رساندند.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران  در راهپیمایی پرشور مردم زنجان به مناسبت 
سخنرانی  به  جهانی  استکبار  با  مبارزه  ملی  روز  آبان،   13

پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود گفت: اگر امروز مراسم 13 آبان 
برگزار می کنیم و پرچم آمریکای جنایت کار را آتش می زنیم 
به خاطر این است که شهدای گرانقدر دوران انقالب اسالمی 
را یاد کنیم. شهدایی مانند آیت اهلل سعیدی که در مبارزه با 
رژیم طاغوت به شهادت رسیدند. 13 آبان روز بزرگداشت 

کسانی است که انقالب را به ثمر رساندند. 

۱۳ آابن روز بزرگداشت کساین 
است که انقالب را به مثر رساندند

طمع سیری ناپذیر دالل های دالر!

تئاتر مدارس، پیشاهنگ رشد تئاتر حرفه ای کشور است

با اتمام فیلمبرداری فیلم 
در  »آن شب«  سینمایی 
کشور آمریکا، این فیلم 
مرحله  در  اکنون  هم 

تدوین قرار دارد.
فیلم،  بانی  گزارش  به 
فیلم  فیلمبرداری 
شب«  »آن  سینمایی 

)The Night( به کارگردانی کوروش آهاری در کشور 
آمریکا به پایان رسیده و در حال حاضر فیلم مراحل تدوین 
خود را پشت سر می گذارد. محمد درمنش، الکس بروتو 
و جفری االرد به طور مشترک تهیه کنندگی این فیلم را 
برعهده دارند. تری جرج، سازنده »هتل ریواندا« و برنده 
تهیه  مشاور  عنوان  به  نیز  گلوب  گلدن  و  اسکار  جایزه 
در این پروژه سینمایی حضور داشته است. »آن شب« با 
اولین فیلم شهاب حسینی در آمریکا  نام پیشین »شب« 
محسوب می شود. این بازیگر در این فیلم سینمایی با 

نقشی کاماًل متفاوت به ایفای نقش پرداخته است.

 فیلمربداری »آن شب« 
در آمریکا به اپیان رسید

سروش صحت نویسنده، 
بازیگر و کارگردان سینما 
ساخت  که  تلویزیون  و 
تلویزیونی  سریال  چند 
و  داشته  عهده  به  را 
تاکنون دو فصل از سریال 
روی  به  را  »لیسانسه ها« 
آنتن برده از فعالیت های 

جدیدش گفت.
سریال  سوم  فصل  تولید  روند  درباره  صحت  سروش 
»لیسانسه ها« بیان کرد: این هفته تصمیم خواهیم گرفت که 
ادامه این سریال را بسازیم یا به جای آن اثر دیگری را تولید 
کنیم. صحت در ادامه گفت: اگر قرار باشد این سریال با عنوان 
»فوق لیسانسه ها« به مرحله تولید برسد با همان ترکیب قبلی 
آن را جلوی دوربین خواهیم برد و فقط ممکن است برخی از 
بازیگران تغییر کنند؛ زیرا مدتی از تولید آخرین فصل این اثر 
تلویزیونی گذشته است و برخی از بازیگران در پروژه های 

دیگری مشغول به کار شده اند.

 مذاکره برای ساخت
 »فوق لیسانسه ها«

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-6۸( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان 
درج اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن 
به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری 
شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت 
جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم 
نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در 
مناقصه : یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت 
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 نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

مدت زمان اجرا)روز(
تعداد مرحله

365
یک

تاریخ چاپ نوبت اول
تاریخ چاپ نوبت دوم

97/8/14
97/8/15

شماره مجوز
مبلغ تضمین)ریال(

1397.3833
2/200/000/000

کد فراخوان
3.178.338

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

CPS و یک مورد ایستگاه TBS موضوع : تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر خط تغذیه و 30 کیلومتر شبکه توزیع دوساری به همراه یک مورد ایستگاه

در دوازدهمین دوره جشنواره 
سینماحقیقت،  بین المللی 
مستند  فیلم  هشت  و  چهل 
حیات وحش  و  محیط  زیستی 
بخش  در  شرکت  متقاضی 
مسابقه ملی این رویداد معتبر 

سینمای مستند ایران شدند.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، سال 
گذشته کارگردانان 99 فیلم مستند گونه ی محیط زیست و حیات وحش ایران، 
متقاضی شرکت در این جشنواره شده بودند که این آمار علیرغم اهمیت 
ساخت این فیلم ها، نمایانگر کاهش تولید آثار زیست محیطی نزد مستندسازان 
کشور است. اسامی برخی مستندهای محیط   زیستی و حیات وحش که در 
شده اند،  ثبت  سینماحقیقت  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  دبیرخانه ی 
عبارتند از: در قلمرو افعی دم عنکبوتی )فتح اهلل امیری(، آواز جغد کوچک 
)مهدی نورمحمدی(، آشیانه هما )علی احمدی زرین کالیی(، کارون )محمد 
مروانی پور(،  )ایوب  دست ساز  ایثاریان(،  )آرمین  دریاچه  اسرار  احسانی(، 
)بابک مجیدی(،  اکبریان گالشکالیی(، جنگل های هیرکانی  بی الک )رضا 
روزهای خوب گمشده ی تقویم )حجت طاهری(، رافائل )رشاد بالف(، ببری 
)خلیل زارعی(، خور بر کرانه ی کویر نمک )مهدی باقری(، پیام آوران )حامد 
کلجه ای(، گرن یعنی سوختن )بهمن ابراهیمی(، تووناک )مرتضی کاویانی(، 
زاینده رود به گاوخونی نمی ریزد )ناصر قائدی(، جزر و مد )حبیب علوانی(، 
تهران شهر بی پرنده )محسن سخا(، یک قطره آب )امراهلل محمودی(، پشگر 

)بهزاد وزیری( و...
بدیهی است که این فیلم های مستند زیست محیطی و حیات وحش صرفًا 
در دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت ثبت شده اند و نمایش آنها در جشنواره، 

منوط به رای هیات انتخاب جشنواره است.
اسامی فیلم های منتخب بخش »مسابقه ملی« جشنواره سینماحقیقت در سه 
گروه مستندهای کوتاه )تا 40 دقیقه(، نیمه بلند )40 تا 70 دقیقه( و بلند )باالی 

70 دقیقه(، در نیمه دوم آبان ماه 97 اعالم خواهد شد.
*دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« طی 
روزهای 18 تا 25 آذرماه 1397 به دبیری »سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد« در 

شهر تهران برگزار خواهد شد.

 چهل و هشت فیلم مستند محیط زیستی
 و حیات وحش متقاضی شرکت در سینماحقیقت شدند


