
جناب آقای احمد گلچین
 معاون امور فرهنگی و رسانه ای

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان

معاون   ” عنوان  به  عالی  حضرت  شایسته   انتصاب 
امور فرهنگی و رسانه ایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 ، نموده  تبریک عرض  به شما  را   ” اسالمی گلستان 
توفیق خدمتگذاری  و  برای شما موفقیت روزافزون 
مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت داریم.امیدداریم 
با انتصاب حضرتعالی به این سمت فضای رسانه ایی 

استان با تحولی رو به پیشرفت مواجه باشد.
علی اصغر سلیمانی    

سرپرستی روزنامه پیام زمان    

رییس مجلس شورای اسالمی گفت : چوب الی چرخ دولت 
گذاشتن را نمی پسندم مجلس چنین روحیه ای ندارد ممکن است 
نمایندگان از دولت انتقاداتی داشته باشند این به معنای چوب الی 

چرخ گذاشتن نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی الریجانی در گفت وگویی 
تلویزیونی به مناسبت روز مجلس درباره عملکرد نمایندگان اظهار 
داشت: وقتی بحث منافع ملی باشد مجلس با دولت همراهی می 
کند. یا در مباحثی که امنیت ملی مطرح است باید وفاق داشته باشیم. 
اختالف نظراتی در این باره وجود دارد اما در مجموع وفاق هست. 
وی تاکید کرد ›وقتی با رفتار ناهنجار امریکایی ها نسبت به منافع 
ملت مواجه هستیم عقل حکم می کند در دفاع از منافع ملت وفاق 
داشته باشیم و مسائل خرد را کنار بگذاریم و روی مسائل اصلی کار 
کنیم تا زندگی مردم تامین شود.‹ الریجانی همچنین درباره عملکرد 
نمایندگان گفت : نمایندگان یک چهره بیرونی دارند و بخشی نگاه 
درونی است. شرایط ایران دشوار است و نمایندگان بیشترین ارتباط 
را با مردم دارند. نماینده وقتی برای سرکشی به منطقه خود می رود 
با مردم مستقیم در ارتباط است و برای آبادانی منطقه خود درگیر 
نمایندگان است.  به دوش  بار مجلس محلی و ملی  می شوند. 
اختالف نظر سیاسی در مجلس وجود دارد و آرا سیاسی مختلف 
حسن مجلس است. مجلس برآیند مردم است و طبیعی است آرا 
سیاسی مختلف باشد.  ›ایجاد وفاق برای مسائل مهم در مجلس امری 
طبیعی است که برای برخی کارها این امر دشوار و در برخی مسائل 
راحت تر انجام می شود.‹  الریجانی یادآور شد که نمایندگان ارتباط 
مستقیم با مردم دارند و از نزدیک در جریان مشکالت مردم هستند 
و تالش می کنند که مشکالت حوزه های انتخابه خود را برطرف 
کنند.الریجانی در ادامه به مشکالت کنونی در کشور اشاره کرد و 
گفت : برخی امور مجلس مربوط به قانونگذاری و برخی مربوط 
به مشکالت مزمن است. بحران آب، ریزگردها و یا مسائل دریاچه 
ارومیه و تالب ها و یا بانک ها، از این مسائل کم نداریم و بسیاری 
از جلسات ما درباره این موضوعات بوده است. وی به مسائل ارزی 
در کشور نیز اشاره کرد و گفت : اخیرا درباره ارز جلسات غیرعلنی 

داشتیم و دولتی ها را دعوت کردیم که این مسائل را حل کنیم. 
بسیاری مسائل باید با توافق قوا حل شود. الریجانی اضافه کرد : 
بخش دیگری از فعالیت مجلس نظارت است. بخشی از نظارت 
از سوی دیوان محاسبات انجام می شود و برخی نظارت ها مربوط 
به کمیسیون ها است که به صورت تحقیق و تفحص و... انجام می 
شود. رییس مجلس در زمینه قانون قوانین مهمی تصویب شد که 
مستقیم با مشکالت مردم در ارتباط است. اشتغال پایدار نمونه ای 
از این قوانین است تا فرزندان روستاییان بتوانند شغل داشته باشند 
و از مهاجرت جلوگیری شود.وی افزود : در مورد قانون نظام جامع 
آموزش فنی و حرفه ای هرم نیروی انسانی را در ایران بررسی کردیم 
و دیدیم که نامتوازن است. قانون مذکور پشتیبان این فکر است که 
فعالیت های فنی حرفه ای گسترش یابد. الریجانی یادآور شد که 
قانون مدیریت مصرف سوخت یا احکام دائمی برنامه های توسعه و 
یا بازنشستگان، قانون برنامه 5 ساله دوم، صدور چک، قانون حقوق 
کودکان و نوجوانان، قانون کاهش محکومیت های اعدام، حمایت از 
حقوق معلوالن، قوانین بودجه، ثبت اختراعات و طرح های صنعتی، 
حفاظت و احیای تاالب ها، حفاظت از خاک و هوای پاک، میراث 
فرهنگی از جمله این قوانین است که از سوی مجلس به تصویب 
رسیده است.  ›قانون استاندارد، صندوق مکانیزه فروشگاه ها، ارزش 
افزوده، بانک ها، تجارت، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، الیحه 

مربوط به محیط بانان از جمله قوانین در دست تصویب است.‹ 
رییس مجلس افزود : قوانین وقتی تصویب می شود مجریان موظف 
به اجرا هستند و ما معاونت اجرا داریم که پیگیری اجرای قوانین را 
دارد. برخی از این قوانین همچون برنامه برای اجرا نیاز به آیین نامه 
های مختلفی دارد.وی درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین گفت 
: درباره سوخت و بنزین مدت ها است بحث داریم و درگیری 
ذهنی ما بیشتر مشکالت کشور است. خودرو سازان و قطعه سازان 
مشکالت زیادی دارند. کمیسیون ویژه در این باره بررسی ها را 
انجام می دهند زیرا بخش زیادی از نیروی انسانی در این بخش 
فعال هستند. الریجانی افزود : در قانون اساسی مجلس مرجع اصلی 
قانونگذاری است شوراها اگر کار خود را بکنند مزاحمتی به کار 
مجلس ندارند. شورای عالی انقالب فرهنگی هماهنگی های الزم را 
انجام می دهند و نباید قانونگذاری کنند. نه شورای عال یامنیت ملی 
و جاهای دیگر قانونگذاری نباید بکنند. حتا همین شورای اقتصادی 
رهبری تاکید کردند قوانین دو یا سه فوریتی به مجلس برود و در 
مجلس قوانین تاکید شود. چیزی که اخیرا پیش آمد و در مجلس 
بازتاب داشت درباره هیات نظارت بود. هیات نظارت اگر در اجرای 
سیاست های کلی نظری داشت به کمیسیون نگاهش را اعالم کند 
. اینها ربطی به قانونگذاری ندارد.الریجانی درباره احتمال افزایش 
قیمت بهای بنزین گفت : قیمت واقعی بنزین به مردم فشار می 
آورد.  ›ما باید قانون را اجرا کنیم. درباره ناوگان حمل و نقل ریلی، 
کاسپین، تسهیل ازدواج و مسائلی از این دست گزارشات ارسال و 
نواقص اعالم و برای رفع اقدام شده است.‹ به گفته وی ، همچنین 
از صندوق ذخیره فرهنگیان تحقیق و تفحص و گزارش آن قرائت 
شده و به نتیجه به قوه قضاییه ارسال شده و اکنون این بخش در 
حال رسیدگی است.رییس مجلس خاطر نشان کرد که نمایندگان 
باید با استدالل درباره لوایح مختلف قانع شوند و این عجیب نیست. 
الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از گفت 
وگوی خود با بیان اینکه قانونگذاری فقط وظیفه مجلس است، گفت: 

دستگاه ها و شوراها وظیفه و اختیار قانونگذاری ندارند.
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2

 سیدحسین پاریاب

7

واکاوی قیمت ارز، مسکن و خودرو؛

بازارهای مهم ایران به کدام سو می روند  

توزیع ده هزار میلیارد 
تومان وام 2 تا ۴درصدی 

تا پایان سال 

به گزارش زمان ، یک مقام مسئول در نظام بانکی، با بیان اینکه در هشت ماه گذشته، 
۸ هزار میلیارد تومان وام با سود دو تا ۴ درصد پرداخت شده است، گفت: این رقم 
تا پایان سال به ده هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مرتضی اکبری در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری بین بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بانک قرض الحسنه مهر ایران 
گفت: این تفاهم نامه به منظور کمک به احداث و تکمیل مسکن مناطق روستایی برای 
دومین سال امضا می شود؛ این در حالی است کهسال گذشته تفاهم نامه ای به ارزش 

۴5 میلیارد تومان با بنیاد مسکن امضا کردیم.
2

2
اراده کل نظام مقابله با پولشویی است
ظریف: همواره مدافع نظام بوده ام

سرمقاله

نگاه روز
راهی برای حمایت
 از کاالی ایرانی

7

پیام زمان ، در حالی که قیمت ها در بازار سکه و ارز در حال ریزش است، انتظارات بر کاهش قیمت مسکن در ماه های پیش رو استوار شده است. بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در سال جاری، تا پایان آبان ماه 

رشدی برابر با 91 درصد را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است اما با ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی احتمال تعدیل قیمت ها از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است. برخی فعاالن بازار مسکن بر این 
اعتقادند که با خروج خریداران واقعی از بازار مسکن، رکود در این بازار طی ماه های پیش رو سنگین تر خواهد شد. 

اثری از اثِر ماندگاِر موسیقی 
باقی نمانده است

تنها  بودیم  که  کودک 
داشت  سلطان  که  جایی 
امروزه  اما  بود،  جنگل 
گویا در همه ی حوزه ها 
چه اقتصادی، چه سیاسی 
و حتی فرهنگی، سلطان 

داریم و هر کدام از آن ها قلمرو فعالیِت خاِص 
خودشان را دارند. در داستان های کودکانه ی 
ما شیر دستور می داد و سایر حیوانات جنگل 
مجبور به اطاعت بودند. از او می ترسیدند و 
برای زنده ماندن و نجاِت جان شان هرچه می 
گفت، گوش فرا می دادند و خم به ابرو نمی 
آوردند.مدتی است اما استفاده از کلمه سلطان 
در نوسانات بازار طال و سکه در اخبار و فضای 
بازار  استفاده می شد. فردی که در  مجازی 
سکه نوعی انحصار به وجود آورده بود و به 
نحوی که جدا از سیاست گذاری های دولت 
بود می توانست با ارتباط با برخی افراد در بدنه 
اجرایی، قیمت سکه را به تنهایی تعیین کند. نکته 
ای که ذکر شده بود تراکنش مالی او هم ظاهرا 

حدود هزار میلیارد عنوان شده است.

2 فرزانه یوسفیان 

روزانهم صبح اریان
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اثری از اثِر ماندگاِر موسیقی باقی نمانده است

فرزانه یوسفیان 

کــودک که بودیم تنها جایی که ســلطان 
داشت جنگل بود، اما امروزه گویا در همه ی 
حوزه ها چه اقتصادی، چه سیاسی و حتی 
فرهنگی، سلطان داریم و هر کدام از آن ها 

قلمرو فعالیِت خاِص خودشان را دارند. در داستان های کودکانه 
ی ما شیر دستور می داد و سایر حیوانات جنگل مجبور به اطاعت 
بودند. از او می ترســیدند و برای زنده ماندن و نجاِت جان شان 

هرچه می گفت، گوش فرا می دادند و خم به ابرو نمی آوردند.
مدتی است اما اســتفاده از کلمه سلطان در نوسانات بازار طال و 
ســکه در اخبار و فضای مجازی اســتفاده می شد. فردی که در 
بازار سکه نوعی انحصار به وجود آورده بود و به نحوی که جدا از 
سیاست گذاری های دولت بود می توانست با ارتباط با برخی افراد 
در بدنه اجرایی، قیمت ســکه را به تنهایی تعیین کند. نکته ای 
که ذکر شــده بود تراکنش مالی او هم ظاهرا حدود هزار میلیارد 
عنوان شده است.سلطان سکه اعدام شد تا کسی دیگر نتواند بازاِر 
انحصاری محصولی را در دست بگیرد و در روزمرگی مردم اخالل 
ایجاد کند. قیمت سکه را باال می برد تا بتواند تراکنش های مالی 
خــود را افزایش دهد و به تنهایی جیــِب خود را پُر از پول کند.

حوزه اقتصاد از نامش پیداســت، حوزه ی پول سازی است و این 
مشکالت گهگاهی ممکن اســت برای آن اتفاق بیافتد، اما شاید 
داشــتن مافیا و به نوعی ســلطان در حوزه فرهنگ و هنر کمی 
دور از ذهن باشــد، آن هم در هنر موســیقی که همواره برای ما 
یادآوِر خاطراِت تلخ و شیرین است. محمد معتمدی خواننده ی 
کشورمان چند روز پیش از این کلمه استفاده کرد و جویا شد که 

سلطاِن کنسرت در کشور کیست؟
وقتی ســخن از برگزاری کنسرت می شــود، قطعا یک خواننده 
توانسته چند آهنگ منتشر کند و بین مردم به محبوبیت برسد 
تا روی ِســن به اجرا بپردازد و مخاطباِن بسیاری را جذب کند. 
پس قبل از برگزاری کنسرت و پیدا کردِن سلطاِن آن باید به فکر 
مافیایی باشیم که هر روز در حوزه های مختلف جامعه، باالخص 
حوزه فرهنگ و هنر و رشته ی موسیقی، قد علم می کنند و در 
پی معروفیت خود و خوانندگان جدید قدم بر می دارند. متاسفانه 
موســیقی پاپ به صورتی شده که هر ماه یک خواننده ی جدید 
معرفی می شــود و شــش ماه آهنگ و نامش بر سر زبان ها می 
افتد و اندکی بعد و توســط فردی و یا موسسه ای دیگر خواننده 
ای دیگر در عرصه ی موســیقی وارد می شود.جای تاسف دارد 
که هنِر اصیل ایرانی که سازها و تحریرهای آوازِی آن همواره در 
فستیوال ها و جشنواره های ملی و بین المللی بر سر زبان هاست، 
این گونه دچار اضمحالل شود و کسی نیز پاسخگوی این وضعیت 
نباشد. موسیقی پاپ از اواخِر دهه هفتاد در بین مخاطبان مورد 
استقبال قرار گرفت و این مهم خوانندگاِن بسیاری را روانه ی بازار 
موســیقی کرد، اما نه از مافیا خبری بود و نه از سلطاِن کنسرت. 
نزدیک به یک دهه اســت که هر هفته و هر ماه ناِم خواننده ای 
جدید را می شنویم که تنها با انتشار کمتر از ده تک آهنگ پیش 
فروش بلیت های کنسرت او در شهرهای مختلف کشور آغاز می 
شود. کسی پاسخگو نیست که وی چگونه توانسته پله های ترقی 

را طی کند و یک شبه رهِ صد ساله را برود!
ظهور خوانندگان جدید و ارائه آثاری که مخاطب امروز را راضی 
مــی کند و ماندگاری در دراز مدت ندارد، به جای کمک به هنِر 
موسیقی، بزرگترین ضربه را بر آن وارد می کند.نه عشقی در این 
میان وجود دارد و نه اصالِت موسیقی برای برخی دست اندرکاران 
این هنر مهم اســت، تنها در این میان پــول وجود دارد و پول. 
آهنگساز می خواهد در کوتاه ترین زمان، آهنگ بسازد و در کمتر 
از یک هفته آن را با صداِی خواننده ای جوان و جویاِی نام راهی 
بازار کند.  توجه به ماندگاری اثر آنچنان در بیِن موســیقیداناِن 
نسِل جدید از بین رفته است که سرعت را جایگزیِن آن کرده اند. 
می ترســند خدایی ناکرده اگر در یک ماه دو اثر منتشر نکنند، 
فالن مافیا با همکارِی فالن خواننده آهنِگ جدید را روانه ی بازار 
می کنند و از قافله عقب می مانند. سلطان های عزیز کنسرت و 
افرادی که تنها به فکِر معرفِی خوانندگاِن جدید هستید باور کنید 
نسل های بعدی نیاز دارند موسیقِی خوب گوش دهند. مخاطباِن 
امروز الیِق شنیدِن اثری ماندگار هستند که برای سروده، ملودی، 
آهنگســازی و خوانندگِی آن زمان گذاشته شــود. به فکر امروز 
خودتان و پُر کردِن جیِب مبارکتان نباشــید. دارید به ریشــه ی 
موسیقِی ایرانی ضربه می زنیم. ممکن است صدای این ضربه ها 
را امروز نشنوید، اما باور داشته باشید اگر با این رویه ادامه دهید، 

هیچ اثری از اثِر ماندگاِر موسیقی باقی نخواهد ماند.
F.Yousefianpour@Gmail.com

بازگشت ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان 
در دو سال گذشته به حساب بیت المال

رئیس دیوان محاســبات گفت: ســرجمع انضبــاط اقتصادی و 
برگشت پول به بیت المال در دو سال گذشته ۱۴.۵ هزار میلیارد 

تومان است.
بــه گزارش زمــان به نقل ازصدا و ســیما، عــادل آذر در جمع 
خبرنگاران با اشاره به گفتگوی تلویزیونی دیشب رئیس مجلس، 
درباره عملکرد این دیوان اظهار داشت: نتیجه عملکرد ما در دوره 
دهم مجلس حدود ۲۷۰۰ پرونده است که در بخش حسابرسی 
دیوان برای دستگاه های دولتی تشکیل شده و به دادسرای دیوان 
نیز رفته است.وی درباره پرونده هایی که در طول دو سال منجر 
به رأی قطعی شده است افزود: تاکنون فرایند بیش از هزار پرونده 
به پایان رسیده است.عادل آذر تصریح کرد: از لحاظ رقم و عددی 
ســرجمع انضباط اقتصادی و برگشت پول به حساب های بیت 
المال ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان معادل ۴ میلیارد دالر در 
طول دو ســال مجلس دهم بوده است که معتقدم موجب شد تا 
اختالفات دســتگاه های دولتی حل شود و به تعبیری به حساب 

های بیت المال بازگردانده شده است.

نرخ ۵700 تومانی دالر در الیحه 
بودجه 98 را تایید شد

رئیس کل بانک مرکزی، تعیین نرخ تقریبی ۵۷۰۰ 
تومانی دالر در الیحه بودجه 98 را تایید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا،عبدالناصر همتی دیروز  
افزود: این رقم در حد پیشنهاد است و میزان دقیق 
آن در الیحــه بودجه 98 برای تســعیر درآمد های 
نفتی، بعد از نهایی شدن اعالم می شود.پیش از این، 
برخی رسانه ها نرخ پیشنهادی دالر در الیحه بودجه 
سال آینده را هشت هزار تومان اعالم کرده بودند که 
واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
را نیز به دنبال داشت؛ با این حال این رقم تکذیب 
و اعالم شــد قیمت دالر برای الیحه بودجه 98 در 

روزهای آینده تعیین و نهایی خواهد شد.

استیضاح ظریف احتماال 
منتفی می شود

 عضو فراکسیون نمایندگان از تالش رئیس کمیته 
هسته ای مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح 

استیضاح وزیر امور خارجه خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد جواد ابطحی 
نماینده مردم خمینی شهر و یکی از امضاکنندگان 
طرح اســتیضاح ظریف  از تالش حجت االســالم 
مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته ای مجلس برای 
پس گرفتن امضاهای طرح اســتیضاح محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه خبر داد.

انصراف ۱۴ نماینده از استیضاح ظریف

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، ابوالفضل حسن بیگی  نیز 
گفت: در خصوص جزئیات جلسه بررسی استیضاح 
ظریف و سوال از وزیر امور خارجه گفت: در جلسه 
امروز، آقای ظریف توضیحاتی را در مورد ســواالت 
نمایندگان و موارد استیضاح مطرح کرد.وی ادامه داد: 
۱۴ نماینده استیضاح کننده از پاسخ های وزیر امور 
خارجه قانع شدند و امضاهای خود را پس گرفتند، 
بقیه استیضاح کنندگان نیز خواستار برگزاری جلسه 
ای با معاونان وزارت  امور خارجه شــدند تا برخی 
مسائل روشن شــود.عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی ادامه 
داد: آقای ظریف در خصوص ســوال نمایندگان در 
خصوص پولشــویی اعالم کرد در آن جلسه پاسخ 
های بنده به سواالت خبرنگاران به گونه ای منعکس 
شد که درست نیست لذا آقای ظریف به استیضاح 
کنندگان و اعضای کمیسیون CD حاوی صوت و 
تصویر کامل مصاحبه و همچنین متن پیاده شده 

مصاحبه را ارائه داد.

پیام ساخت ناوشکن سهند، عبور 
از خط تحریم هاست

فرمانده نیروی دریایی ارتش مهم ترین پیام ساخت 
ناوشکن سهند را عبور از خط تحریم ها عنوان کرد 
و گفت: ما نمــی توانیم امنیت خود را به بیگانگان 

گره بزنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار حسین 
خانزادی فرمانده نیروی دریایــی ارتش در برنامه 
»نگاه یک« با اشاره به پیشینه ساخت ناوشکن در 
جمهوری اســالمی ایران در قالب پروژه موج اظهار 
داشت: ســاخت تجهیزات دریایی نیازمند دانش و 
فناوری بســیاری باالیی است و فرمان مقام معظم 
رهبری برای ســاخت ناوشکن موجب شد تا ارتش 
جمهوری اســالمی ایران و وزارت دفاع به ســمت 

ساخت این شناورها بروند.
دریادار خانزادی مهم ترین پیام ســاخت ناوشکن 
ســهند را عبور از خط تحریم ها عنــوان کرد و با 
تاکید بر اینکه توانسته ایم با توجه به دانش داخلی 
به خودکفایی برسیم، گفت: در حوزه های موشکی، 
هوایی،  زمینی و دریایی کشــور مــا به اوج بلوغ و 
خودکفایی رسیده است. کشوری که خود می تواند 
تسلیحات اش را تولید کند برای تامین امنیت،  به 
هیچ کشوری وابسته نیست.وی ناوشکن سهند را 
سومین ناوشکن جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد و 
ادامه داد: ما ساخت نمونه های مختلفی را متناسب 
با نیازهای کشور در دستور کار قرار دادیم، این نشان 
میدهد که با وجود تحریم ها رسیدن به این دانش و 

پیشرفت اتفاقی نیست. 
تولید جماران، دماوند و ســهند و انشاهلل در آینده 
نزدیک دنا نشــان می دهد که ایران به دانش بومی 
ساخت ناوشکن دســت یافته است.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش درخصوص تجهیزات ناوشکن سهند، 
گفت: یکی از تجهیزات ناوشکن سهند سامانه کمند 
است که یک توپ دوربرد است و این قابلیت را دارد 

که ۴ تا ۷ هزار گلوله در دقیقه شلیک کند. 
 این ناو این قابلیــت را دارد که اهداف که تا چهار 
کیلومتری او نزدیک می شــوند هدف قرار دهد و 
از خود دفاع کند؛ ســامانه هایی که این ناوشکن به 
آن مجهز است بسیار پیشرفته بوده و هیچ کشوری 
آن را در اختیــار ما قرار نمــی دهد و ما در تحریم 
هستیم اما با اتکا به دانش داخلی امروز این تجهیزات 
و فنــاوری ها در داخل تولید شــده و برای دفاع از 

کشورمان به کار گرفته می شود.

اخبار

سرمقاله

بهترین شیوه عدل یاری مظلوم است

کالمامیر

تست  گفت:  مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی 
برای  اسالمی  توان دفاعی جمهوری  و  موشک ها 
دفاع و در راستای بازدارندگی کشور است و این کار 

ادامه پیدا خواهد کرد.
سردار  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 
در جمع خبرنگاران در خصوص موضع گیری های 
و  تست  درباره  اسالمی  دشمنان جمهوری  اخیر 
تست  داشت:  اظهار  کشورمان  موشکی  توسعه 
برای  اسالمی  توان دفاعی جمهوری  و  موشک ها 
دفاع و در راستای بازدارندگی کشور است و این 
کار ادامه پیدا خواهد کرد یعنی هم تست و هم 
توسعه موشکی را ادامه خواهیم داد.وی تصریح کرد: 

این موضوع خارج از چارچوب مذاکرات است و به 
امنیت ملی ما مرتبط است لذا در این رابطه از هیچ 
کشوری اجازه نخواهیم گرفت.شکارچی افزود: البته 
این اطمینان را به کشورهای منطقه می دهیم که 
جمهوری اسالمی چشم  طمع به منافع سایر کشورها 
ندارد و این اقدامات تنها در راستای بازدارندگی و 
افزایش توان دفاعی است.وی با اشاره به تهدیدات 
اخیر آمریکایی ها مبنی بر اینکه گزینه های نظامی 
همچنان روی میز است، افزود: ما این هشدار را 
می دهیم که در صورت هر گونه خطای راهبردی از 
سوی آمریکا و هم پیمانانشان در منطقه، جمهوری 
اسالمی آنچنان سیلی محکمی به آنان خواهد زد که 
تا ابد پشیمان شوند.سخنگوی ارشد نیروهای مسلح 

ادامه داد: البته مطمئن هستیم که دشمنان دست 
به چنین خطایی نخواهند زد، مگر اینکه افراد بی 
تجربه و تازه به دوران رسیده ای چنین اشتباهی را 
مرتکب شوند که در صورت بروز این اشتباه تاوان 
آن را خواهند داد.سردار شکارچی در واکنش به 
موضع گیری های اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر 
ارسال کمک تسلیحاتی از ایران به کشور و ارتش 
یمن گفت: دو تن از مقامات رسمی آمریکا شروع  
به یاوگویی  و هذیان گویی کرده و چند اتهام را 
عنوان کرده اند؛ از جمله ادعا شده جمهوری اسالمی 
تجهیزات و تسلیحاتی را در اختیار یمن قرار می دهد 
که باید گفت که ملت و ارتش یمن قدرتمند و 
دارای تجهیزات دفاعی مناسبی هستند و نیازی 

به کمک دیگر کشورها ندارند.وی افزود: با توجه به 
محاصره یمن و حجم بزرگ موشک باران، این امکان 
برای جمهوری اسالمی چگونه وجود خواهد داشت 

تا موشک در اختیار ارتش یمن قرار دهد!؟
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح عنوان کرد: ملت 
یمن از تجهیزات مناسبی برخوردار هستند و تا 
به امروز هم با تکیه بر ظرفیت های دفاعی خود 
پیروزی های پی در پی را رقم زده اند و عربستان را 
در به استیصال کشانده اند.وی تصریح کرد: عربستان 
سعودی، امارات، آمریکا و رژیم صهیونیستی تا به 
امروز در یمن عمال هیچ دستاوردی نداشته اند و 
لذا آمریکایی ها در پی این شکست ها مجبورند که 

چنین موضع گیری هایی کنند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد قلی پور پاشــا فرزند کاظم 
به شماره شناســنامه ۲ صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته 
حســابداری صادره از واحد دانشــگاهی علی آباد کتول با شماره  
8۲۱۰۴6۰9  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد 
کتول به نشانی : استان گلستان-شهرستان علی آباد-بلوار دانشگاه 

-دانشگاه آزاد علی آباد کتول ارسال نمائید.

پاسخ سخنگوی ارشد نیروهای مسلح
 به اظهارات مقامات آمریکایی:

تست و توسعه موشکی 
ایران در جهت 

بازدارندگی ادامه دارد

تغییر موضع اروپایی ها
 در روابط بانکی با ایران

 یک مقام مسئول در نظام بانکی از تغییر موضع بانک های اروپایی در کار با ایران خبر داد 
و گفت: یک بانک مهم اروپایی با برگزاری جلسه در ایران، خواستار از سرگیری همکاری 

های بانکی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید احمد طاهری بهبهانی صبح دیروز در مراسم رونمایی 
از یک اپلیکیشن بانکی با بیان اینکه در سالهای گذشته تغییرات مهمی را به لحاظ 
اجرای مقررات داخلی و ملی، دستورالعمل های بانک مرکزی، مقررات و ضوابط تطبیق 
و ضدپولشویی انجام داده ایم گفت: از این بابت دارای حسن شهرت و اعتبار و احترام ویژه 
ای در سطح دنیا هستیم و بانک هایی که تا چند روز گذشته به ما نامه می نوشتند که 
به دلیل تحریم ها امکان تداوم همکاری با ایران را ندارند، اکنون با روشن شدن تحریم ها، 
اعالم می کنند می خواهند با ایران کار کنند.وی افزود: بانک سامان امروز در سراسر دنیا 
شناخته شده و با وجود تنگناهای سیاسی که به کشور تحمیل شده، موقعیت آن قابل قبول 
است.طاهری بهبهانی با تاکید بر اینکه این بانک به فعالیت و ارائه سرویس به مشتریان خود 
ادامه خواهد داد، اظهار کرد: در دوره تحریم های جدید همچون دوره قبلی تحریم ها روی 
تامین نیازهای حوزه دارو و غذا تمرکز می کنیم.وی با اشاره به ارتباطات بین المللی این بانک، 
گفت: یک بانک اروپایی بزرگ برای ادامه همکاری با بانک سامان درخواست داده که افتخار 
بزرگی برای ما و ایران محسوب می شود.وی افزود: ما با یکی از بانکهای مهم اروپایی جلساتی 
داشتیم که می خواهند روابط با ما را از سربگیرند.این مدیرعامل در نظام بانکی ادامه داد: ما 
در دوره تحریم های قبلی در حوزه تامین دارو و کاالهای اساسی فعال بوده و اکنون نیز در 
دور جدید تحریم ها در حوزه تامین مالی، انجام خدمات بانکی، تامین کاالهای اساسی، دارو 

و تجهیزات پزشکی را انجام خواهیم داد.

جاماندگان سبدکاال
از ۲0آذر فرصت اعتراض دارند

جانشین رئیس سازمان بهزیستی گفت: افرادی که در مرحله اول، سبد کاال دریافت 
نکرده و معترض هستند می توانند اعتراض خود را از ۲۰ آذرماه به سازمان بهزیستی 

اعالم کنند.
ازمهر، پهبد پورشبانان در مورد سایت سازمان بهزیستی  به نقل  به گزارش زمان 
برای افرادی که سبد کاال به آنها تعلق نگرفته است، گفت: افرادی که تحت پوشش 
سازمان بهزیستی هستند و اسامی آنها در سامانه موجود است حدود یک میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر هستند که سبد کاال به آنها اختصاص پیدا کرد.وی گفت: همچنین 
به تازگی نیز ۲۰۰ هزار نفر از پشت نوبتی های سازمان بهزیستی در سامانه ثبت 
نام کرده اند که از این تعداد کمتر از ۵۰ هزار نفر آنان فاقد شماره حساب سرپرست 
خانوار بودند که به آنها اعالم شد و درنهایت کمتر از ۲۰ هزار نفرشان نتوانستند سبد 
کاال را در این مرحله بگیرند.جانشین رئیس سازمان بهزیستی در مورد اعتراض سایر 
افرادی که سبد کاال دریافت نکرده اند، تاکید کرد: سایر افراد جامعه که سبد کاال 
دریافت نکرده اند و حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان می گیرند در صورتیکه به این 
موضوع اعتراض دارند می توانند با کد پیامکی که بزودی اعالم می کنیم اعتراض 
خود را اعالم کنند.پورشبانان با اشاره به اینکه از ۲۰ آذرماه به بعد این افراد می 
توانند اعتراض خود را اعالم کنند گفت: با ورود به سامانه اجازه تحقیقات محیطی و 
بانکی راجب خود اظهاری مبنی بر اینکه حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان می گیرند 
به آنها داده می شود و در مدت زمان کمی به اعتراض آنها رسیدگی می شود.وی 
گفت: به طور حتم افرادی که صحت درخواستشان تایید شود در دو مرحله باقی 

مانده از دریافت سبد کاال تا پایان سال، این سبد به آنها اختصاص پیدا می کند.

اینکه من معتقدم  بیان  با  امور خارجه  وزیر 
در کل نظام این تعهد و اراده برای مقابله با 
در  که  مسائلی  گفت:  دارد،  وجود  پولشویی 
خصوص پولشویی مطرح شده در سخنان من 

وجود نداشت و بیشتر یک فضاسازی بود.
محمدجواد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  جلسه 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  مجلس  خارجی 
داشت: جلسه بسیار خوبی را در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی داشتیم و من 
در حد زمانی که داشتیم به سواالت دوستان 
پاسخ دادم اما موضوعات بسیار گسترده است.

وی با بیان اینکه فعالیت وزارت امور خارجه 
گستردگی زیادی دارد، گفت: در این جلسه 
با  اقتصادی  روابط  حوزه  درباره  موضوعاتی 
همسایگان و همچنین تعیین سفرای جمهوری 
اسالمی در کشورهای مختلف مباحثی مطرح 
جمع  یک  به  همفکری  با  توانستیم  و  شد 
مطرح  مسائل  مورد  در  برسیم.ظریف  بندی 

شده پیرامون سخنانش در خصوص پولشویی 
تاکید کرد: در این جلسه توضیحاتی را پیرامون 
سخنانم درباره پولشویی و مسائل مطرح شده 
در رسانه ها ارائه کردم. مسائلی که در خصوص 
پولشویی مطرح شده بود در سخنان من وجود 

نداشت و بیشتر یک فضاسازی بود. صحبت 
های من کامال مشخص است و من به عنوان 
فردی که همواره از نظام اسالمی دفاع کردام 
واقعیت را هم مطرح می کنم.وزیر امور خارجه 
افزود: در کشور ما نیز مانند همه کشورهای 

جهان پولشویی وجود دارد اما این واقعیت به 
این معنا نیست که کسی در داخل کشور با 
در  که  همانطور  پولشویی همراهی می کند، 
چند روز پیش مشاهده کردیم پولشویی در 
کشورهای دیگر نیز مانند آلمان وجود دارد. 
مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد 
برخورد با پولشویی است، در کشور ما با توجه 
به میزان مواد مخدری که در آن وجود دارد 
و برخی مفاسدی که رخ می دهد، پول شویی 
نیز می تواند اتفاق بیافتد، آنچه اهمیت دارد این 
است که با تصویب لوایحی که دولت به مجلس 
شورای اسالمی ارائه کرده، ما می توانیم رخنه 
هایی که برای مبارزه با پولشویی وجود دارد 
را مسدود کنیم.وی با بیان اینکه من معتقدم 
در کل نظام این تعهد و اراده برای مقابله با 
است  ممکن  گفت:  دارد،  وجود  پولشویی 
گروه هایی که منافعی در پولشویی دارند، علیه 
مقابله با آن فضاسازی کنند اما این به معنی 
آن نیست که برخی نهادهای جمهوری اسالمی 

این فضاسازی ها را انجام می دهند.

ظریف: همواره مدافع نظام بوده ام

 اراده کل نظام مقابله با پولشویی است

یک مقام مسئول در نظام بانکی، با بیان اینکه در هشت ماه 
گذشته، 8 هزار میلیارد تومان وام با سود دو تا ۴ درصد پرداخت 
شده است، گفت: این رقم تا پایان سال به ده هزار میلیارد تومان 

خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی اکبری در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری بین بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بانک 
قرض الحسنه مهر ایران گفت: این تفاهم نامه به منظور کمک به 
احداث و تکمیل مسکن مناطق روستایی برای دومین سال امضا 
می شود؛ این در حالی است کهسال گذشته تفاهم نامه ای به 
ارزش ۴۵ میلیارد تومان با بنیاد مسکن امضا کردیم.وی افزود: 
در قالب تفاهم نامه مذکور، ۳۰ میلیارد تومان آورده بانک و 
۱۵ میلیارد تومان آورده بنیاد بود که تمام ۴۵ میلیارد تومان 
تخصیص یافته و ۳6 میلیارد تومان نیز به8 هزار نفر پرداخت 
شده است؛ ضمن اینکه مبلغ تفاهم نامه جدید 6۰ میلیارد تومان 
است که تسهیالت با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۳6 ماهه با 
سقف فردی ۱۲ میلیون تومان به ازای هر نفر پرداخت می شود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه این بانک 
در سال جاری برای پرداخت ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به یک میلیون نفر برنامه ریزی کرده بود، تصریح کرد: 
بررسی ها نشان می دهد که در 8 ماه گذشته 8 هزار میلیارد 
تومان وام با سود بین ۲ تا ۴ درصد پرداخت شده است و بر 
اساس هدفگذاری ها، تا پایان سال به ۱۰ هزار میلیارد تومان 
خواهیم رسید.وی تاکید کرد: هدف گذاری بانک از تسهیالت 

معیشتی به سمت وام های سرمایه ای و کارآفرینی ُخرد تغییر 
کرده است، به این معنا که با وجود اینکه مبلغ وام ها اندک است 
و کفاف هزینه ها را نمی دهد؛ اما تقاضا برای دریافت وام به شدت 
باال است؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش 
ارزش پول ملی منابع قرض الحسنه از بانک ها خارج و در امور 
دیگری مصرف شده است.اکبری ادامه داد: با این وجود منابع 
بانک در سال جاری تاکنون ۲۴ درصد رشد داشته و پیش بینی 
می کنیم تا پایان سال به رشد ۴۰ تا ۴۵ درصدی برسیم؛ ضمن 
اینکه سال گذشته 8۲ درصد رشد منابع داشتیم اما امسال 
تاکنون با رشد ۲۴ درصدی از ابتدای سال ۲9۰۰ میلیارد تومان 
به منابع بانک افزوده شده است .همچنین علیرضا تابش نیز 
در این مراسم گفت: هدف هر دو نهاد توانمندسازی و کمک 
به محرومین و استراتژی ما در بخش مسکن توانمندسازی 
از  این کار  برای  و  اصولی است  و  ایجاد مسکن مقاوم  برای 
منابع گوناگون از جمله ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع بالعوض 
دولتی، ۳۰۰۰ میلیارد منابع بانک های دولتی و منابع ترکیبی 
با بنیاد مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد 
بهره می بریم، همچنین تفاهم نامه هایی را با بانک های مهر ایران، 
رسالت و پست بانک امضا کرده ایم.تابش با بیان اینکه قراردادی 
را سال گذشته با بانک مهر ایران امضا کردیم که به موجب 
آن ۴۵ میلیارد تومان برای احداث مقاوم سازی و تبدیل به 
بوم گردی ۱۰ هزار واحد مسکونی اختصاص یافت، به این نکته 
اشاره کرد که امروز نیز قراردادی به ارزش 6۰ میلیارد تومان برای 

اعطای ۱۲ هزار فقره تسهیالت امضا می شود که در مجموع این 
دو قرارداد ۱۰۵ میلیارد تومان برای اعطای ۲۲ هزار فقره وام 
مسکن روستایی اختصاص می یابد؛ ضمن اینکه در مجموع 
ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با منابع ۴ هزار میلیارد تومانی 
احداث می شود که سقف این وام برای هر نفر ۲۵ میلیون تومان 
است و اکثر بانک ها در پرداخت این وام شریک هستند و وام 
بانک مهر ایران به عنوان تکمیلی عالوه بر این وام ارائه می شود.

رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه منابع وام حوادث نیز امسال 
بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: مناطق محروم 
و بویژه مرزنشینان در اولویت تسهیالت قرار دارند و در مناطق 
مرزنشین برای ایجاد مسکن معیشت محور تفاهم نامه ای با بانک 
کشاورزی برای اعطای وام جداگانه برای فضای دامی و معیشتی 
امضا شده است.تابش درباره وام اعطایی برای افراد خسارت دیده 
زلزله نیز گفت: سقف وام در بازسازی مناطق خسارت دیده در 
روستاها ۳۵ میلیون تومان وام و ۱۰ میلیون تومان بالعوض 
است که عالوه بر آن ۱۰ میلیون تومان وام معیشتی و ۲ میلیون 
تومان کمک بالعوض معیشتی انجام می شود که در مجموع وام 
و بالعوض به ۵۳ میلیون تومان می رسد، همچنین ۱۰ میلیون 
تومان هم خدمات رایگان مانند سیمان و ... ارائه می شود که 
در مجموع به 6۳ میلیون تومان افزایش می یابد.وی در مورد 
مسکن روستایی زلزله زدگان کرمانشاه نیز گفت: ۲۵ هزار واحد 
احداث کردیم که ۱۲ هزار واحد تخریبی زلزله و ۱۳ هزار واحد 
بهسازی مسکن روستایی بود که این ۲۵ هزار واحد در مجموع 
پیشرفت فیزیکی باالی 9۰ درصد دارد و تا پایان ۲۲ بهمن 
امسال واحدهای مسکن روستایی به اتمام می رسد؛ در عین 
حال۱۱ هزار واحد نیز در شهرها با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد 

در حال احداث است که تا پایان بهار 98 به اتمام می رسد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی اعالم کرد:

توزیع ده هزار میلیارد تومان وام 2 تا ۴درصدی تا پایان سال
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یچ قطعنامه ای برنامه موشکی ایران را ممنوع نکرده 
است

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی 
دارد و هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل برنامه موشکی و یا 

آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش به ادعای مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا که آزمایش های 
موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت دانست، اظهار داشت: 
برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و بر اساس نیازهای کشور طراحی 
می شود.وی تاکید کرد: هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت برنامه موشکی و 
یا آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.قاسمی خطاب به وزیر 
امور خارجه آمریکا افزود: جالب و البته مضحک آنجاست به قطعنامه ای 
استناد می کنید که با خروج یکجانبه و غیرقانونی تان از برجام نه تنها آن را 
نقض کرده اید بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق و یا حتی اگر آن را 

اجرا کنند تهدید به تنبیه شدن و تحریم می کنید.

 اوراق صکوک اجاره لوکوموتیو و واگن
 منتشر می شود

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امکان انتشار اوراق صکوک و 
اجاره بخش ریلی، شامل لوکوموتیو و واگن از طریق بازار سرمایه وجود 

دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شاپور محمدی در همایش »فرصت های 
سرمایه گذاری و تأمین سرمایه بخش ریلی« اظهار داشت: تسریع در امور، 
وظیفه سازمان بورس است و ما باید از اجرای مقررات مراقبت کنیم ولی 
موظفیم که به پیشنهادات تشکیل اوراق جدید سریعاً پاسخ بدهیم که در 
بخش ریلی این اتفاق رخ می دهد.وی با تأکید بر اینکه باید برای دارندگان 
بازار سرمایه در خصوص  افزود: مجوزهای  ایجاد شود،  امنیت  اوراق، 
رتبه بندی اوراق صادر شده که با ضمانتنامه بانکی صفر منتشر می شود 
ولی رتبه هر ورقه، تعیین کننده میزان ریسک آن خواهد بود.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار افزود: در یک سال اخیر رتبه بندی اوراق در بورس 
انجام شده و این سازمان به عضویت آیسکو درآمده است که نشان  می دهد 
سرمایه گذاران بین المللی می توانند در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری کرده 
و مطمئن باشند استانداردهای این بازار با بازارهای بین المللی مطابقت دارد.

محمدی با تأکید بر اینکه خریداران اوراق می توانند سهام نیز خریداری 
کنند، گفت: دست سازمان بورس در نرخ ها کمی بسته است و ممکن 
است نرخ هایی پیشنهاد شود که برای سرمایه گذاران جذاب نباشد.وی با 
بیان اینکه اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام نیز در بازار سرمایه عرضه 
می شود، افزود: بیمه مرکزی و سازمان بورس در حال کار کردن روی انتشار 
اوراق بیمه اتکایی هستند که بازدهی آن از اوراق عادی، بیشتر و جذاب تر 
است.به گفته محمدی، تفاهمنامه ای بین شرکت راه آهن و سازمان بورس و 
اوراق بهادار تنظیم شده که به توسعه حمل و نقل ریلی کمک می کند.این 
مقام مسئول در سازمان بورس تصریح کرد: بازار سرمایه ایران آماده تأمین 
سرمایه برای بخش حمل و نقل ریلی است.وی خاطرنشان کرد: در حوزه 
حمل و نقل، اولین صکوک اجاره یکی از شرکت های هواپیمایی و همچنین 

صکوک اجاره هواپیما، منتشر شده و خرید و فروش می شود. 

 سلب صالحیت رییس مجلس از حد 
نصاب افتاد

مجلس  داخلی  نامه  آیین  تدوین  کمیسیون  رییس 
)تقاضای  صالحیت  سلب  گفت:  اسالمی  شورای 

استیضاح( علی الریجانی از حد نصاب افتاد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »غالمرضا کاتب« در حاشیه 
جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران درباره 
طرح سلب صالحیت علی الریجانی رییس مجلس که 
هفته گذشته در مجلس مطرح و به کمیسیون تدوین 
آیین نامه داخلی ارجاع شده بود، اظهار داشت: بر اساس 
ماده ۲6 آیین نامه داخلی اگر ۲5 نماینده سلب صالحیت 
هر یک از اعضای هیات رییسه را امضا کنند، می توانند 
آن را به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی بدهند.وی 
افزود: در هفته گذشته ۲7 نماینده سلب صالحیت رییس 
مجلس را امضا کردند، همان روز تعدادی از نمایندگان 
امضای خود را پس گرفتند و این موضوع از حد نصاب 
افتاد، در حال حاضر سلب صالحیت رییس مجلس از 
دستور کار این کمیسیون خارج شد.وی تصریح کرد: 
پنج نفر دوباره روز چهارشنبه به امضا کنندگان در لیست 
اضافه شدند ولی باز همان روز تعدادی امضای خود را 
پس گرفتند.وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آن 
چه ما در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در اختیار 
داریم تعداد امضاهای سلب صالحیت رییس مجلس 
کمتر از حد نصاب است.وی گفت: ممکن است که 
دوباره تعداد امضاها افزایش یابد ولی هم اکنون تعداد 
امضاها از حد نصاب کمتر است. حسینعلی حاجی 
نمایندگان  فراکسیون  مرکزی  دلیگانی عضو شورای 
والیی مجلس چهارشنبه گذشته طرح سلب صالحیت 
)استیضاح( علی الریجانی رییس مجلس را طبق ماده 
۲6 آیین نامه داخلی با ۲7 امضا تقدیم هیات رییسه کرد.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصالح 
بودجه سال 97

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اصالح 
قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند.

به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی دریوز )یکشنبه، 11 آذر 
ماه( مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح یک فوریتی 
اصالح قانون بودجه سال 1۳97 کل کشور با 176رأی 
موافق،1۴ رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع آرای 
مأخوذه ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. 
جزئیات طرح یک فوریتی اصالح قانون بودجه سال 
1۳97 کل کشور درباره نحوه تهاتر هزینه های اجرای 
آسفالت، قیراندود وعایق کاری پروژه ها و همچنین 
تأمین مابه التفاوت مالی توسط کارفرما با تأیید مسئوالن 
دستگاه اجرایی استان با تحویل قیر رایگان در سقف 

بودجه است. 

خبرخبر

تاسیس شرکت
 با مسئولیت محدود صنایع بازرگانی توسکای فالت پارس درتاریخ 
1۳97/09/07 به شماره ثبت ۳5۳5۸ به شناسه ملی 1۴0079717۲1 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
تولید،  :تهیه،  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت 
بندی و فروش محصوالت تجاری  بسته  نگهداری،  توزیع،  خرید، 
لوازم  و  تجهیزات  کشاورزی،  محصوالت  غذایی،  مواد  قبیل  از 
پوشاک،  انواع  بهداشتی،  و  آرایشی  صنعتی،  االت  ماشین  اداری، 
آالت،  ابزار  ابنیه،  و  ساز  و  ساخت  راهسازی،  ایمنی،  تجهیزات 
صنایع دستی و هنری، تجهیزات و اقالم دکوراسیون داخلی و نما، 
آالت  ماشین  و  خودرو  یدکی  لوازم  مبلمان،  الکترونیکی،  قطعات 
سبک و سنگین، لوازم لوکس خانگی، مواد اولیه کارخانجات و سایر 
محصوالت مجاز داخلی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از 
، شهر  ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرج  البرز  استان   : مرکز اصلی 
پالک   ، گالیل  خیابان   ، شمالی  جمهوری  بلوار   ، جهانشهر  کرج، 
5۴ ، ساختمان گلچین ، طبقه اول کدپستی ۳1۴۴916۴۳۴ سرمایه 
نقدی  ریال   ۲0000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
پارسا صادقیان گورجی  آقای  از شرکا  الشرکه هر یک  میزان سهم 
به شماره ملی 0۳11۸55۲۳7 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه 
آقای نصراهلل صادقیان گورجی به شماره ملی 6۳09656۴1۴ دارنده 
نیما زرین  آقای  الشرکه اعضا هیئت مدیره  10000000 ریال سهم 
نایب رئیس هیئت  به سمت  به شماره ملی 0069۸19۳00و  پارسا 
مدیره به مدت نامحدود آقای پارسا صادقیان گورجی به شماره ملی 
0۳11۸55۲۳7و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای نصراهلل صادقیان گورجی 
به شماره ملی 6۳09656۴1۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل یا رییس 
اختیارات مدیر  باشد.  با مهر شرکت معتبر می  هیئت مدیره همراه 
عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

)304372(

تاسیس شرکت
 با مسئولیت محدود بهشت زراعی کوروش درتاریخ 1۳97/09/0۸ به شماره 
ثبت ۳5۳60 به شناسه ملی 1۴00797۳1۲0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان 
کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر 
تسطیح اراضی مشاوره درخصوص کشاورزی داللی و حق العمل کاری و 
نمایندگی تجاری تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی دریافت 
کلیه تسهیالت از بانکهای داخلی و یا خارجی و انجام کلیه عقود اسالمی 
خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز انجام کلیه امور 
مربوط به کشاورزی ، باغداری ، دام وطیور واردات بذر ، پیاز ، قلمه ، پیوند، 
بیماریهای  آفات و  نباتات فروش سموم دفع  نهال و تخم   ، میوه  ریشه و 
نباتی اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، واکسن ها ، سرم ها ، مواد 
بیولوژی و بیمارستانها مخصوص دام را ه اندازی شتاب دهنده یا استارت 
آپ های مربوط به خدمات کشاورزی ، باغداری ، دامداری و طیور خرید 
فروش اموال منقول از جمله خودرو وموتور سیکلت و سایر موارد شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدهای عمومی و خصوصی ورود و ساخت تبدیل 
و  آفات  دفع  کلیه سموم  توزیع و صدور   ، کردن  فرموله  و  بندی  بسته  و 
بیماریهای نباتی تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش 
از مراجع  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  ماهیان درصورت  حیوانات و 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، گلشهر ویال ، خیابان 
ستاره ، خیابان ۲0 متری انقالب ، پالک 0 ، ساختمان کوروش ، قطعه 15۲ 
حقوقی  سرمایه شخصیت  کدپستی ۳1۳96۸91۳5   1 واحد   ، اول  طبقه   ،
عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای غالم رضا کردی به شماره ملی 0۳۲01۲10۲1 دارنده 5000000 
ریال سهم الشرکه آقای نقدعلی کردی به شماره ملی ۴۳7۲00۳۳5۸ دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای غالم رضا کردی به 
به  و  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  0۳۲01۲10۲1و  ملی  شماره 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای نقدعلی کردی به شماره 
ملی ۴۳7۲00۳۳5۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء رئیس یا نایب رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
گسترش صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

)304375(

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت آزما مدل 1۳95 به شماره شهربانی 5۸۸-611۳7 و شماره 
موتور 01۴9NBD۸0۸۳77 و شماره شناسایی NBD *** 150Y95005۴۲به نام 

رمضان فرج تبار الغر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصر وراثت
آقای پیام یوسفیدارای شناسنامه شماره۴9500۳57۳۸ به شرح دادخواست به کالسه  
970۳96 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نام خاص یوسفی به شناسنامه 5969۸066۴1 در تاریخ ۲5 / ۸ /97  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-مقدادیوسفی   596000۴۴۳7  پسرمتوفی

۲-پیام یوسفی  ۴9500۳57۳۸  پسرمتوفی
۳-پروانه میری حسن آبادی  5969669067  همسر متوفی

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سعید خداوردی سامانی دارای شناسنامه شماره 9۲0 به شرح دادخواست به کالسه 
970577  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان مهدیقلی خداوردی سامانی بشناسنامه شماره 11۸ درتاریخ1۳97/9/۴ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1- شهناز بهارلو سامانی فرزندرجبعلی به شماره ملی  : 0۳۲0501590 زوجه دایمی  

۲-سعید خداوردی سامانی به شماره ملی : 0۳۲۲1۲5۳59 فرزند ذکور 
۳-مجید خداوردی سامانی به شماره ملی : 0۳۲۲۲19۳61 فرزند ذکور 
۴-مهناز خداوردی سامانی به شماره ملی : 0۳۲۲70۳۲9۸  فرزند اناث 

5-بهناز خداوردی سامانی به شماره ملی : 0۳۲۳۸6190۳  فرزنداناث و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو ۴05 مدل 9۳ با شماره پالک ۳۴9 ب 15 ایران 9۲ 
 NAAm11cA1ER9۴۴۳۸۳ 0۴9۴۴55 و شماره شاسی k 1۲۴ با شماره موتور

 بابل بنام مرضیه بالو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو ۴05 مدل ۸7 با شماره پالک577م۲1 ایران ۸۲ و شماره 
ابراهیم  نام  به   NAAm۳0A۸۸E۳66961شاسی شماره  موتور1۲۴۸705۳۲۳9 

 بابل عزیزاده روشن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی 
پراید صبا جی  مالکیت و برگ سبز برگ خرید کمپانی خودرو سواری  شناسنامه 
تی ایکس مدل 1۳۸۸ به رنگ نقره ای متالیک با شماره پالک ۸6۲ ه 11 ایران 7۲ 
شماره موتور ۳17۴709شماره شاسیs1۴1 ۲۲۸۸۳60۸90به مالکیت  حیدر  مختاری 

 نکاکلچالسری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی
حکم  داشتن  با  مجیدی  سامره  شما  همسر  قلی   فرزند  بیوک  بخش  روان  آقای 
7099719۸۲60101۴ و مورخه97.7.۲ و قطعیت حکم از 97.9.5 از دادگاه شعبه اول 

فریدونکنار لطفاً جهت اجرا و ثبت طالق به مدت 7 روز مراجعه بفرمایید
 سر دفتر طالق ۱37 فریدونکنار حاج مسعود واحدی

مفقودی
شماره  با   9۴ مدل  پارس  پژو  خودروی  شناسایی  کارت  و  سبز  برگ   
اهلل  فرج  نام  به   NAAN01cE۳fk75۲۲5۲شاسی شماره   1۲۴k071061۳موتور

توکلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار 

مفقودی
 برگ سبز پژو ۲06 مدل 95 با شماره پالک 55۴ ج 7۳ ایران 7۲ با شماره موتور 
16۳B0۲۴155۳شماره شاسی NAAp۴1E06j757۲01به نام رامین موعودی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی در پرونده کالسه 9707۴0خواهان مهرزاد اسکندری ثانی به طرفیت 
خوانده یاسر محمدی مجهول المکان به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم 
شورا نموده است که وقت رسیدگی آن برای روز شنبه مورخ97.10.۲۲ ساعت 9 
مدنی وقت  دادرسی  آیین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  لذا  است  گردیده  تعیین  صبح 
رسیدگی یک بار در یکی از جراید کثیراالنتشار تا خوانده در جلسه حاضر گردد 

م.الف 5۴6.97
شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان

مفقودی
موتور     ۸۲  ۸۸ ج   7۲۴ شهربانی  شماره   95 مدل  ام  وی  ام  سواری  سبز  برگ    
MVM۴77FJAF0۳9۳۲۸   شاسی NATFBAKOF100999  مفقود گردید و 

بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

آگهی
آقای محمد علی صادقی ورثه محروم عباس صادقی کاظمی بنشانی آمل خ امام رضا نبش 

رضوان ۲۴ لوازم آرایشی نایک و توران ابراهیمی وکیل وراث مرحوم صمد صادقی 
با سالم احترام آقای احمد صادقی و خانم اکرم صادقی بعضی از ورثه مرحوم عباس صادقی 
کاظمی وکیل وراث مرحوم صمد صادقی مالک پالک 1۲0. فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۳ آمل 
با تسلیم تصویر مصدق گواهی انحصار وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث درخواست 
صدور سند مالکیت سهم االرث خود از پالک فوق را نموده و در تقاضا نامه وارده بشماره 
97/16917 _97/۸/۲1 اظهار داشته که اصل سند مالکیت شماره چاپی شماره ۲/166۳۳7 
پالک مذکور در نزد شماست و از ابراز و تسلیم آن به وراث و اداره ثبت خودداری می 
نمایید لذا بموجب تبصره سه ماده 1۲0 _ آیین نامه قانون ثبت پس از ابالغ این اخطار بشما 
و انقضای ده روز از تاریخ ابالغ مراتب یک بار در یکی از نشریات آگهی می شود چنانچه 
ظرف مهلت معیین شده در آگهی از تسلیم سند مذکور خودداری گردد سند مالکیت وراث 

با رعایت کلیه مقرارت قانونی صادر و تسلیم میگردد 
سید محمد حسن روشنایی رییس ثبت اسناد و امالک آمل م الف 96/۱50/328

اجراییه 
محکوم له مسعود عمرانیان محمدی فرزند رحمت اهلل به نشانی مازندران آمل خیابان 
امام رضا علیه السالم نبش رضوان ۴ کلینیک دندانپزشکی آمل مشخصات محکوم 
علیه سید علی مرعشی شوشتری فرزند سید محمد تقی تهران خیابان آرژانتین خیابان 

احمد قیصر خیابان بخارست   نبش خیابان 9 برج بخارست طبقه سوم
 مشخصات وکیل یا قائم مقام قانونی محکوم اهلل خانم پریسا ایمانی شاهاندشتی فرزند 
ناصر استان گلستان بندرگز خیابان امام پاساژ رضا طبقه فوقانی دفتر وکالت وکیل 

مسعود عمرانیان محمدی
شماره0۴۲0۳۲۳1  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به  محکوم   
97100919 شماره دادنامه مربوطه 970997196۴۲0065۲محکوم علیه محکوم است 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پالک 917 فرعی 
از 771 فرعی از۲ اصلی ایزده به  نام خواهان همزمان با دریافت تتمه ثمن پس از تهاتر  
و محاسبه  با خسارت قراردادی روزانه ۳ میلیون ریال تاریخ95.11.7 لغایت تنظیم 
سند رسمی و مبلغ پرداختی بابت رفع بازداشتی و عوارض به مبلغ 6۸5۲00000ریال 
که در زمان اجرای حکم محاسبه و تهاتر خواهد شد و نیز مبلغ11660000 ریال بابت 
هزینه ابطال تمبر و نیز مبالغ 10600000ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید و مبلغ 1550000ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 

محکوم به پرداخت می باشد و رای دادگاه غیابی است م.الف 5۴7.97
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني(۲- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد ۸ و ۳ قانون نحوه 
از اعالم کامل صورت  اجراي محکومیت مالي 1۳9۴(.۴- خودداري محکوم علیه 
دارد.  پي  در  را  درجه هفت  تعزیري  اجراي حکم، حبس  از  فرار  منظور  به  اموال 
)ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1۳9۴( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین 
به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري 
درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 
۲1 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1۳9۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده ۳ قانون 

نحوه اجراي محکومیت مالي 1۳9۴(
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم خدیجه حسینیان با وکالت رضا پاکزاد فرزند عزت اهلل به شرح درخواستی که 
به شماره9706۴6 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که عباسعلی پاکزاد فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه صادره از 
نور در تاریخ97.۳.1۸ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از 
1- رضا پاکزاد فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه۲۲۲0165۴۳۴ صادره از نور برادر 
متوفی ۲- پروین پاکزاد فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه 11 صادره از نور دختر 

متوفی 
۳- حسن پاکزاد فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه ۴15 صادره از نور پسر متوفی

۴- کبریا  پاکزاد فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه ۸ صادره از نور پسر متوفی
5-  مریم پاکزاد فرزند عزت اهلل به شماره شناسنامه ۸ صادره از نور دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م.الف 

97.5۴5
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور 

ادامه از صفحه 1
وی در پاسخ به این سوال که درباره شورای هماهنگی 
اقتصادی سران سه قوه، شورای عالی انقالب فرهنگی، 
شورای عالی فضای مجازی و اخیرا هم تشکیل شورای 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث هایی 
مطرح شد که احساس می شود که بخشی از اختیارات 
مجلس کم شده و موازی کاری هایی در حال صورت 
گرفتن است، نظر شما چیست؟ اظهار داشت: در قانون 
اساسی مرجع اصلی قانون گذاری مجلس است و هیچ 
کجای دیگر نمی تواند قانون گذاری کند. ما هم دو 
مجلسی نیستم و یک مجلس داریم بنابراین اصل قانون 
گذاری در مجلس است.الریجانی همچنین گفت: 
شوراهایی که گفته می شود اگر کار خود را انجام دهند، 
مزاحمتی برای کار مجلس ندارد. مثال شورای عالی 
انقالب فرهنگی بیشتر سیاست های فرهنگی را دنبال 
می کند و هماهنگی های اجرایی در حوزه فرهنگ و 
آموزش را انجام می دهد و نباید قانونگذاری کند و یک 
بار هم در دولت قبل برای مسایل خانواده قانون گذاری 
کرده بود که من دیدم مصوبه را رهبری برگرداندند و 
گفتند که باید در مجلس تصویب شود.رییس مجلس 
ادامه داد: حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم بنا 
به شرایط اضطرار به وجود آمد. در شرایط فعلی چاره 
ای نبود جز اینکه تصمیمات سریع گرفته شود، ایشان 
تاکید کردند که اگر باید قانونی تغییر کند باید به صورت 
دو فوریتی یا سه فوریتی به مجلس ببرند و سفارش می 
کنم که سریع تر پیگیری کنند.الریجانی افزود: مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جایگاه دارد 
ولی نه برای قانون گذاری، مجمع مرجعی است که اگر 
ما با شورای نگهبان اختالف پیدا کردیم، نظر نهایی را 
می دهد که سران قوا و افراد دیگری که انتخاب شده 

اند در آن حضور داشته و بین نظر مجلس و شورای 
نگهبان بررسی می کنند.رییس مجلس ادامه داد: یک 
بخش دیگر هم که مربوط به سیاست های کلی نظام 
است که وظیفه مجمع است که البته وظیفه رهبری 
است که در قانون گفته شده پس از مشورت با مجمع، 
بنابراین مجمع جنبه مشورتی دارد، نظرات را به رهبری 
می دهد، ایشان هرجا را که قبول کردند ابالغ می کنند. 
بنابراین در این دو اختالف نظری نیست، یعنی آنها 
نمی توانند قانون گذاری کنند.الریجانی همچنین گفت: 
مساله ای که اخیرا پیش آمد که در مجلس هم بازتاب 
داشت در مورد کار هیات عالی نظارت مجمع بود. اگر 
در اجرای سیاست های کلی طرح و یا الیحه ای آمد، 
نظری داشت به کمیسیون بدهد و کمیسیون نظرش 
را بررسی می کند.وی خاطرنشان کرد: یکی دو مورد 
چون قبل از این که به کمیسیون برود به شورای نگهبان 
داده شد، این بازتاب ها را داشت. البته یک تفاوت 
نظری هم است که آیا شورای نگهبان خودش باید در 

موارد سیاست های کلی به نتیجه برسد یا مجمع که آن 
بحث دیگری است که بین خودشان مطرح است. به 
هر صورت اگر هرکدام از اینها سرجای خود کار کنند 
ربطی به قانونگذاری ندارد، اما اگر دخالت بکنند که 
البته موردهای نادری بوده است اشکال دارد که باید 
جلوی آن گرفته شود.رییس مجلس شورای اسالمی 
در بخشی از سخنانش گفت: نمایندگان بیشترین ارتباط 
را با مردم دارند و از این جهت مسئولیت سنگینی بر 
دوش آنان است و عالوه بر مسایل منطقه ای باید 
توجه ویژه به مسایل ملی داشته باشند.وی با تاکید 
بر اینکه درگیری ذهنی همه ما حل مشکالت کشور 
است، گفت: در برخی موارد نیاز است که با همراهی 
دولت وقت بیشتری گذاشته شود تا ریشه مشکالت 
را بشناسیم و در جهت حل آنها گام برداریم.الریجانی 
درباره تخلف شرکت های لبنیاتی و دیگر شرکت 
های ارائه دهنده کاالهای اساسی و خدماتی و عدم 
بازگشت قیمت به قبل و پیشنهادات سازمان تعزیرات 

اظهار کرد: مرکز پژوهش ها قیمت ها را برای من می 
فرستد و این نوسان ادامه دارد. مقدار زیادی از وقت 
ما صرف کنترل ارز شد و برداشت من این بود تا این 
بخش کنترل نشود نتیجه حاصل نمی شود. وی در 
ادامه یادآور شد: بخشی از مباحث ما درباره مسئله ارز، 
مربوط به برخورد با دالالن و اختیارات بانک مرکزی 
و... بود و معتقدم هنوز هم جا دارد این بخش اصالح 
شود. رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: برای 
کنترل قیمت کاالها گفتیم به تولید کنندگان ارز ۴۲00 
تومانی بدهند اما نتیجه مورد نظر در بازار اتفاق نیفتاد 
و بخشی از افزایش قیمت ها مربوط به افزایش بسته 
وی  است.  اساسی  کاالهای  دربرگیرنده  پالستیکی 
درباره قیمت گذاری خودرو اظهار کرد: این مسئله 
تک عاملی نیست. خودرو در کشور ما انحصاری و 
قطعه سازی نیز امری مهم است و نیروی کار زیادی 
در این بخش کار می کنند. از طرفی نقدینگی جامعه 
بخشی به سمت خودرو رفت و نباید اتومبیل به عنوان 
سرمایه باشد و در این بخش دالل بازی راه افتاده است. 
الریجانی با اشاره به هجوم برای ثبت نام آنالین تاکید 
کرد: مشخص است که ثبت نام ها و تقاضاها طبیعی 
نیست. خودروساز در این شرایط اتومبیل را ارزان 
می دهد و دالل با قیمت بیشتر به مردم می فروشد. 
مشخص نیست که خودرو ساز با این حجم متقاضی 
واقعا به مردم خودرو را واگذار می کند؟ مشخصا پای 
دالل ها در میان است و باید این مسئله حل شود. وی 
گفت: قطعه ساز خواستار هزینه برای ساخت قطعه از 
سوی خودروساز است و قیمت های قطعه سازان که 
نیاز به مواد اولیه دارند باال رفته است. با وزیر صنایع در 
این باره صحبت کردیم تا این مسئله حل شود. ۳00 تا 
۴00 هزار نفر در این بخش در حال فعالیت هستند و 

امیدوارم مشکل خودروسازان حل شود. 

الریجانی: مجلس برآیند مردم است

چوب الی چرخ دولت گذاشتن را نمی پسندم

دبیر شورای فضای مجازی با بیان اینکه طبق 
مصوبه تمامی شبکه های اجتماعی دارای بیش 
از یک میلیون کاربر باید در کشور نماینده داشته 
باشند، گفت: این موضوع شامل شبکه اجتماعی 

اینستاگرام هم می شود.
ابوالحسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فیروزآبادی در مراسم »افتتاح مرکز نوآوری و 
شتابدهی رسانه ای کسب و کارهای دیجیتالی 
توسکا« در جمع خبرنگاران در خصوص الزام 

راه اندازی  برای  خارجی  پیام رسان  شبکه های 
نمایندگی در ایران اظهار داشت: طبق مصوبه 
پیام رسان های  مجازی،  فضای  عالی  شورای 
خارجی که بیش از یک میلیون کاربر در ایران 
دارند، باید در داخل کشور نماینده داشته باشند.
نیز وجود  اروپا  در  قوانین  این  داد:  ادامه  وی 
دارد و پیام رسان ها حق ندارند اطالعات مردم 
ایران  در  اساس  این  بر  کنند.  خارج  را  اروپا 
خروج  حق  نباید  خارجی  پیام رسان های  نیز 
اطالعات مردم از کشور را داشته باشند.رئیس 
مرکز ملی فضای مجازی گفت: در این مصوبه 
اجتماعی  شبکه های  پیام رسان ها،  تعریف  در 
نیز شامل می شوند؛ از این رو شبکه اجتماعی 
اینستاگرام نیز باید در کشور نماینده پاسخگو 
داشته باشد و اطالعات شهروندان را از کشور 

این  کرد:  تصریح  نکند.فیروزآبادی  خارج 
موضوع سیاست ما است و اینکه اجرای این 
سیاست در چه مرحله ای است، موضوع دیگری 
است.وی با اشاره به فعالیت شبکه های پیام رسان 
هاتگرام و طالگرام نیز گفت: ما معتقدیم که 
بهداشتی،  رسانه ای،  اطالعاتی،  پلتفرم های 
آموزشی، تجارتی و پولی و بانکی باید در کشور 
را  آینده مرزهای مجازی  که  بومی شود چرا 
این پلتفرم ها تعیین می کنند و برای توسعه آن، 
سیاست های مشخصی را تدوین کرده ایم.وی با 
اشاره به پلتفرم رسانه ای که شامل پیام رسان های 
موبایل می شوند، اظهار داشت: از این پلتفرم بالغ 
بر 50 میلیون نفر در کشور استفاده می کنند و 
اولویت ما این است که این پلتفرم ها در کشور 
کرده ایم،  شروع  که  حرکتی  با  و  شوند  ملی 

امیدواریم تا سال آینده به نقاط خوبی در این 
زمینه دست پیدا کنیم.دبیر شورای عالی فضای 
مجازی گفت: از آنجایی که بخش بزرگی از 
جامعه از پیام رسان های موبایلی استفاده می کنند، 
سیاست شورای عالی فضای مجازی، تدوین 
سندی برای تقویت این پیام رسان ها بود و بر 
اساس آن در دوران گذار از پیام رسان خارجی 
به پیام رسان بومی، به دو پیام رسان هاتگرام و 
طالگرام به عنوان پیام رسان واسط، مهلتی داده 
شد تا به خودکفایی برسند؛ همان سیاستی که 
در صنایع مونتاژ حاکم است.فیروزآبادی افزود: 
بر این اساس قرار بود تا آخر آذر ماه این دو 
پیام رسان به خودکفایی برسند و ما بعد از این 
قطع  آنها  از  را  حمایتی مان  سیاست  تاریخ، 

خواهیم کرد.

اینستاگرام باید در ایران 
نماینده داشته باشد
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اداره کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری؛
رتبه اول حقوق شهروندی، عفاف و حجاب 

شهردار کرج تاکید کرد:

 رابطه فرهنگ و هویت با نما و منظر شهری در معماری 

و  چهارمحال  استان  اجتماعی  تامین  کل  اداره 
بختیاری توانست  در دومین سال متوالی ،رتبه اول 
در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و برنامه های 
عفاف و حجاب را در بین دستگاههای اجرایی 

استان کسب کند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل 
تامین اجتماعی استان، مدیر کل تامین اجتماعی 
خدمات  انجام  راستای  در  کل  اداره  این  گفت: 
مطلوب به مردم  و شرکای اجتماعی و ترویج 
عفاف و حجاب در جامعه و نیز تحقق اصول 
حقوق شهروندی؛  در ارزیابی عملکرد دستگاه 
در  بختیاری  و  چهارمحال  استان  اجرایی  های 
اول   رتبه  کسب  به  موفق  متوالی   سال  دومین 
در حوزه صیانت از حقوق شهروندان و عفاف 
:اداره  افزود  و حجاب شد.  غالمرضا محمدی 
کل تامین اجتماعی استان  در بین  دستگاه ها  
استان  در    نفر  زیر 50  اجرایی  سازمانهای  و  
چهارمحال و بختیاری ، با کسب بیشترین امتیاز، 
در شاخص های مذکور رتبه نخست را از آن خود 
کرد. وی اظهارکرد: در حوزه صیانت از حقوق 

شهروندی،  اداره کل تامین اجتماعی استان با 9۸  
امتیاز  و در حوزه عفاف و حجاب با 91امتیاز  و 
در مجموع امتیاز عملکرد ستاد صیانت این ادره کل 

با 9۴/5  امتیاز رتبه اول استان را کسب کرد. 
محمدی خاطر نشان کرد : این موفقیت نشانگر 
آن است که اداره کل تامین اجتماعی استان و 
شعب تابعه علی رغم فرآیندها ،پیچیدگی های 
کاری  و حجم باالی ارباب رجوع ،حساسیت 
باالیی نسبت به پی گیری و نظارت بر برنامه 
های تکریم ارباب رجوع و شرکای اجتماعی و 
صیانت از حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب داشته است. غالمرضا محمدی 
با اشاره به زحمات کارشناسان و کارکنان این 
سازمان  افزود: از زحمات و تالشهای صادقانه 
اجتماعی  تامین  کل  اداره  مجموعه  کارکنان 
استان که در راه خدمت رسانی به مردم بدون 
هیچ چشم داشتی  موجبات توسعه و ارتقای 
برای   را  مطلوبتری  و  خدمات رسانی شفاف 
آروند    می  ارمغان  به  اجتماعی   مخاطبان 

قدردانی  می نمایم.

گفت:  کرج  شهردار  زمان:  خبرنگار  کرج- 
معماری در نما و منظر شهری رابطه مستیمی با 

فرهنگ و هویت  دارد.
علی اصغر کمالی زاده در پنل تخصصی »نما« که 
با حضور اعضای شورای شهر و صاحب نظران 
این حوزه در باشگاه میالد برگزار شد، افزود: 
خارج از چارچوب های مهندسی، نما باید به 
عنوان یک هویت و فرهنگ مورد استفاده قرار 

گیرد.
قدم  مسیری  در  باید  داد:  ادامه  کرج  شهردار 

عنوان  به  ما  های  ساختمان  نمای  که  برداریم 
ایرانی  فرهنگ  از  برگرفته  اسالمی  ای  جامعه 
اسالمی باشد نه برگرفته از کلیساهای کاتولیک و 

فرهنگ های غربی.
وی تاکید کرد: نما و سیما منظر شهری خارج از 
بحث های مهندسی یک حوزه گسترده فرهنگی 
وسیع  ظرفیت  این  از  باید  که  است  اجتماعی 
به درستی استفاده کرد. کمالی زاده با اشاره به 
انجام مطالعات جامع سیما منظر، گفت: مطالعات 
جامع سیما منظر در حال انجام است که پس 
کامل  و  جامع  سند  یک  عنوان  به  تصویب  از 
بخش  در  کرج  شهردار  شد.  خواهد  اجرایی 
برگزاری  به  اشاره  با  دیگر صحبت های خود 
و  مطالعات  جامع  نهاد  رسمی  نشست  اولین 
برنامه ریزی شهر کرج، افزود: در اولین نشست 
این نهاد که با حضور معاون شهرسازی وزیر 
راه و رییس شورای اسالمی شهر کرج برگزار 
مانند طرح های  بسیار خوبی  شد موضوعات 
می  تالش  که  شد  گذاشته  بحث  به  تفصیلی 
کنیم با پیگیری های مستمر و برگزاری جلسات 
گوناگون به خروجی های مدنظر برای رسیدن به 

شهری توسعه یافته، دست یابیم

مهار سیالب ها در مخازن سدهای 
استان خوزستان

در  مناسب  و  فر-اهواز:بارش های خوب  وحیدی 
فصل پاییز، شرایط منابع آبی سدهای استان را نسبت به 

سال گذشته در همین مدت بهبود داد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، 
مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات 
ابتدای  از  برق خوزستان گفت:  پایه سازمان آب و 
سال آبی تا کنون متوسط بارش در سطح حوضه های 
آبریز استان روند چشمگیری نسبت به سال گذشته را 
تجربه کرده است. وی افزود: فقط در استان خوزستان 
طی روزهای گذشته در سال آبی جدید،  60 درصد 
بارش ساالنه به وقوع پیوسته که بیانگر بارش های موثر 
است این افزایش میزان بارندگی ها اثر مثبتی بر رواناب 
ورودی و حجم قابل برنامه ریزی سدها در این وقت 
از سال داشته که موجب شد بخشی از کمبود منابع آبی 

سال گذشته جبران شود .  
داریوش بهارلویی در ادامه گفت: از ابتدای سال آبی تا 
کنون مجموع ورودی آب در اثر وقایع بارشی رخداده 
۲۴00 میلیون متر مکعب بوده که با مدیریت صحیح 
منابع آبی ۲100 میلیون متر مکعب آن در سدها ذخیره 
شد.  وی افزود: طی بارش های ابتدای آذر ماه  که 
منجر به سیالبی شدن رودخانه ها به خصوص در 
باالدست سدهای مخزنی استان شد، جریانات سیالبی 
بطور کامل مهار و از بروز خسارات در مناطق پایین 

دست جلوگیری به عمل آمد.

شرکت آب وفاضالب استان مرکزی برگزار کرد؛

اجرای برنامه آموزشی ویژه 
حامیان آب 

داودی- اراک؛ مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی از اجرای طرح 
حامیان آب ویژه دانش آموزان دبستان حاج کاظمی  

شهر اراک خبر داد.
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
روابط  دفتر  فکورمدیر  طراوتی  زهرا  مرکزی  استان 
عمومی وآموزش همگانی شرکت گفت:دراین برنامه 
که در تاالر آب شرکت آب وفاضالب استان مرکزی 
برگزار گردید تعداد 90 نفر از دانش آموزان مدرسه 
حاج کاظمی شهر اراک طی آموزش های دیده شده به 

عضویت حامیان آب درآمدند.
وی با اشاره به آموزش دانش آموزان توسط تسهیلگر 
متنوع و شاد همچون  برنامه های  اجرای  کودک و 
اجرای نمایش و مسابقه و توزیع کتاب حامیان آب 
تصریح کرد: پس از برگزاری این برنامه دانش آموزان 

شرکت کننده به عضویت حامیان آب درآمدند. 

خبر

۲۵00 بیمار در کرمانشاه توسط پزشکان گلستانی، 
رایگان ویزیت شدند

سلیمانی- گلستان: مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان گفت: در اولین 
سالگرد زلزله کرمانشاه،به همت کاروان سالمت جمعیت هالل احمر گلستان 
بیماران شهرستان ثالث باباجانی کرمانشاه ویزیت رایگان شدند.  محمد علی 
هروی اظهار کرد: در اولین سالگرد وقوع زلزله کرمانشاه و در اولین روزهای 
زلزله مجدد شهرستان ثالث باباجانی در آذر ماه 97 ؛ جمعیت هالل احمر 
گلستان با اعزام تیم پزشکان فوق تخصص و متخصص خود اقدام به ویزیت 

رایگان مردم زلزله زده شهرستان ثالث باباجانی نمود.
محمد علی هروی با اعالم این خبر گفت: طی ۲ دو روز حدود ۲500 نفر 
مراجعه کننده توسط 17 نفر پزشک کاروان سالمت جمعیت هالل احمر 
گلستان ویزیت شدند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان اظهار کرد: 
در این حرکت انسان دوستانه و خیرخواهانه با اعزام 5 خودروی امدادی و 
خودروی حمل دارو با استفاده از یک تیم ۲0 نفره شامل تکنسین دارویی و 
پیراپزشک و نیروهای امدادی پشتیبانی، افراد مراجعه کننده از داروی رایگان 
نیز برخوردار شدند. وی اضافه کرد: پزشکانی از جمله فوق تخصص اطفال، 
فوق تخصص گوارش، فوق تخصص زنان و زایمان، فوق تخصص جراحی 
پالستیک و ترمیم، متخصص اعصاب و روان، متخصص داخلی، متخصص 
قلب و عروق، متخصص عفونی، متخصص زنان، متخصص گوش و حلق 
و بینی، چشم پزشک، دندانپزشک، پزشک داروساز و پزشک عمومی، در تیم 
کاروان سالمت جمعیت هالل احمر گلستان در ثالث باباجانی استان کرمانشاه 

به صورت داوطلبانه به مردم زلزله زده خدمات ارائه کردند.

شناسائی و جمع آوری بیش از ۲00 رشته انشعاب 
غیرمجاز در نسیم شهر 

نوری- نسیم شهر: پس از شناسائی و صدور اخطاریه های الزم عملیات 
تبدیل به مجاز 19۲ رشته انشعاب غیرمجاز در نسیم شهر صورت پذیرفت . 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران 
مدیر امور آبفای نسیم شهر ضمن اعالم خبر مذکور اظهار داشت : با عنایت به 
برنامه ریزیهای صورت گرفته و مطابق تاکیدات جناب آقای مهندس صدرائیه 
مدیر عامل محترم شرکت مبنی بر شناسائی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز و 
ساماندهی شبکه و انشعابات آب شرب شهروندان و مشترکین محترم ، علیهذا 
موضوع انشعابات غیر مجاز و تبدیل به مجاز این انشعابات در دستور کار قرار 
گرفته و در حال انجام می باشد .  وحید مبین با اشاره به اقدامات انجام شده 
در این خصوص یاد آور شد : طی نه ماه سال جاری تعداد ۲۴6 رشته انشعاب 
غیرمجاز خانگی و تجاری در نسیم شهر و شهرکهای خیرآباد ، وجه آباد اورین 
و همدانک شناسائی و جمع آوری شده است . که از این تعداد 19۲ رشته به 
مجاز تبدیل شده و ضمن دریافت حقوق  انشعاب و خسارت وارده بر شبکه 
تعهدات الزم نیز از مالکان این انشعابات مبنی بر عدم استفاده مجدد بصورت 
غیرمجاز از آب آشامیدنی اخذ و در پرونده ایشان قرار داده شده است و مراحل 

تبدیل به مجاز الباقی این انشعابات نیز در حال انجام است. 
مهندس مبین خاطرنشان کرد: این عملیات )شناسائی و جمع آوری و تبدیل 
به مجاز انشعابات غیر مجاز(  همچنان انجام می شود و انتظار می رود تا 
نیز شناسائی و  انشعاب غیرمجاز  از یکصد رشته   پایان سال جاری بیش 

جمع آوری گردد . 

خبر

ایسنا؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از آغاز 
رهاسازی آب به سمت تاالب صالحیه خبر داد و اظهار 
امیدواری کرد این تاالب در چند روز آینده به طور 

کامل آبگیری شود.
علی رغم  صالحیه  تاالب  گفت:  حکیمی   فردین 
ظرفیت های بی بدیل، متاسفانه جزء تاالب های ثبت 

شده کشور نیست.
حکیمی ادامه داد: کانال زهکشی در اطراف این تاالب 
کارشناسان  نظرات  بدون  و  در سال های گذشته  که 
اراضی  برای  فراوانی  مخرب  اثرات  گردید  احداث 
تاالب  منطقه )شوری خاک( و همچنین  کشاورزی 
صالحیه به همراه داشت و در آن زمان متاسفانه هیچ 
یک از مسئولین وقت شهرستان و محلی به این فعالیت 

مخرب و غیر کارشناسانه عکس العملی نشان ندادند.
اینکه بعد از  به  با توجه  ادامه داد:  از سال 9۴  وی 
گذشت چندین سال، تاالب صالحیه آبگیری شد با 
پیگیری فعالین محیط زیست موضوع تامین حق آبه 
دستور  در  زهکش  کانال  شدن  مسدود  همچنین  و 
کار و پیگیری قرار گرفت اما علی رغم پیگیری های 
از  تاالب  احیاء  بابت  ریالی  تاکنون  متاسفانه  متعدد، 
سوی استان تامین و تخصیص پیدا نکرد و اقدامات 
محیط زیست استان تا سال 96 صرفا تخصیص آب از 
سوی آب منطقه ای و آبگیری تاالب بود که خوشبختانه 

با حمایت های حامیان تاالب و دهیار وقت، این امر 
توسط دوستان ما در اب منطقه ای محقق شد.

حکیمی افزود: در سال 96  هم علی رغم اینکه تاالب 
صالحیه جزء تاالب های ثبت شده نبود  با توجه به 
پیگیری های مکرر، اعتباراتی از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیست بصورت مشترک با محیط زیست قزوین 
انتشار ریزگرد،  تثبیت کانون های داخلی  با هدف  و 
از سازمان تخصیص پیدا کرد و با توجه به اعتبارات 

تخصیصی اقداماتی انجام شد.این مسئول خاطرنشان 
کرد: از جمله این اقدامات می توان به بوته کاری به 
میزان ۳5 هکتار با اولویت کاشت گونه های سازگار 
با منطقه با همکاری منابع طبیعی استان، مرزبندی و 
تثبیت مرز اکولوژیکی که با همکاری منابع طبیعی مرز 
اراضی ملی با مستثنیات منطقه مشخص گردید و در 
سبز  کمربند  عنوان  تحت  درختکاری  مرز  محدوده 
مشترک با قزوین انجام شد، مطالعات تعیین نیازآبی 

یا حق آبه زیست محیطی تاالب بصورت مشترک با 
قزوین با انتخاب مشاور ذیصالح در حال انجام است 
و مطالعات بزودی به اتمام می رسد اشاره کرد.حکیمی 
ادامه داد: همچنین مطالعات تدوین برنامه عمل احیاء 
تاالب با انتخاب مشاور ذیصالح و مشترک با قزوین 

در مرحله نهایی است.
گذشته  سال  در  که  آنجایی  از  افزود:  مسئول  این 
مجوز الیروبی رودخانه خرم آباد توسط مسئولین آب 
منطقه ای صادر نشد، لذا الیروبی کانال خاکی منتهی به 
تاالب و به طول 1۳ کیلومتر انجام و در برخی نقاط 
که نیاز به دیوارکشی داشت، دیوار کشی انجام شد؛ 
عالوه بر این مطالعات تعیین حریم و بستر تاالب به 
گفته سازمان آب، در مرحله انجام است همچنین مقرر 
شده میزان کسری فضای سبز در برخی از شهرک های 
صنعتی نیز در اراضی حاشیه تاالب و با هماهنگی منابع 
طبیعی استان انجام شود.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
البرز ادامه داد: در سال جاری نیز مطالعات بررسی و 
امکان سنجی استفاده از پساب فاصالب شهری مسکن 
انجام  پایدار  آبی  منبع  تامین  هدف  با  نظرآباد  مهر 
خواهد شد.حکیمی در پایان از برنامه محیط زیست 
برای احداث ایستگاه اوپتیکی تاالب صالحیه خبر داد 
و گفت: با احداث ایستگاه اوپتیکی و نصب دوربین، 

امکان پایش آنالین تاالب فراهم خواهد شد.

آبـگیری تـاالب صـالحیه آغاز شد

آگهی تغییرات شرکت
 دامپروری و کشتارگاه صنعتی دام قزوین دشت بره شرکت با مسئولیت 
استناد  به   10100۲۸۲917 ملی  شناسه  و   571۴ ثبت  شماره  به  محدود 
تصمیمات   1۳96/0۴/07 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
شماره  دفترخانه  در  تنظیمی  صلح  سند  استناد  به   -  : شد  اتخاذ  ذیل 
سند  شناسه  1۳95/11/1۲و  مورخ   9900۸ سند  شماره  به  کرج   ۲9
 6000000000 مبلغ  شفیعی  مرتضی  آقای   1۳955۲1۴5۴0۳100000۳
ریال از سهم الشرکه خود را به حمیدرضا شفیعی واگذار و پس از این وا 
لیست  یافت  ریال کاهش  به 1۳6۳1000000  ایشان  الشرکه  گذاری سهم 
 ۳0.000.000 دارای   0057۸6۳5۴7 ملی  شماره  با  شفیعی  ربابه  شرکاء 
ریال مهدیه شفیعی با شماره ملی 006۳۸۳۸796 دارای ۳0.000.000 ریال 
مرتضی شفیعی با شماره ملی 6۲196۴۲۲۴۴ دارای 1۳.6۳1.000.000 ریال 
علی شفیعی با شماره ملی 0057050۴۳0 دارای ۳1.000.000 ریال حانیه 
مقدسی با شماره ملی 0۳1099۸۸59 دارای 1.000.000 ریال محمدرضا 
شفیعی با شماره ملی 006۳۸۳۸۸01 دارای ۳1.000.000 ریال امیرحسین 
دولتی با شماره ملی 0۴۴0۸57791 دارای 1.000.000 ریال رعنا نظرزاده 
با شماره ملی 00۴۸9761۳1 دارای ۳0.000.000 ریال غالمرضا مقدسی 
با  مقدسی  سمانه  ریال   1.000.000 دارای   1۲۲96۴۴199 ملی  شماره  با 
شماره ملی 0۳۲۳۴97969 دارای 1.000.000 ریال محبوبه شفیعی با شماره 
شماره  با  شفیعی  منصوره  ریال   ۳0.000.000 دارای   0056۸5۸۴۲6 ملی 
شماره  با  شفیعی  معصومه  ریال   60.000.000 دارای   0۳۲0۲1۲6۸۸ ملی 
شماره  با  شفیعی  مهران  ریال   ۳0.000.000 دارای   0051۳7۳۴۳۲ ملی 
ملی  شماره  با  دولتی  داود  ریال   ۳1.000.000 دارای   0010۳۲۲566 ملی 
00۴0651967 دارای 1.000.000 ریال مونا شفیعی بوئینی با شماره ملی 
007۸019109 دارای ۳0.000.000 ریال حمیدرضا شفیعی با شماره ملی 

006۳577909 دارای 6.0۳1.000.000 ریال
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )304332(

تاسیس موسسه غیر تجاری
ثبت  شماره  به   1۳97/09/05 درتاریخ  البرز  آویژه  پرداز  رایان  مبتکران   
۴0۸7 به شناسه ملی 1۴007965۴00 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : 
برگزاری دوره های آموزشهای مهارتی آزاد و کار دانش طبق نظر استان 
شماره مجوز 101/97/106۲۸ تاریخ مجوز 97/۸/1۳ اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان البرز مدت : از تاریخ ثبت تا 1۴0۲/07/۲۳ مرکز اصلی 
: استان البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی - شهر کرج-محله هفتم 
کدپستی  دوم-  0-طبقه  حبشی-پالک  بالل  آبان-بلوار  سیزده  تیر-خیابان 
باشد.  می  ریال   1.000.000  : حقوقی  شخصیت  سرمایه   ۳1۳۴۸1۳656
به  نیاسر  ذاکری  یاسر  آقای   : شرکا  الشرکه  سهم  میزان  و  اسامی  نقدی 
شماره ملی 006۳6۸5۳10 دارنده 10.000 ریال سهم الشرکه خانم صدیقه 
ریال   10.000 دارنده   0۳1065907۸ ملی  شماره  به  لنگرودی  باروتکار 
دارنده  به شماره ملی 0۳۲۳۴۴0۳1۲  باروتکار  الشرکه خانم مرضیه  سهم 
به  نیاسر  ذاکری  یاسر  آقای   : مدیران  اولین  الشرکه  سهم  ریال   9۸0.000
شماره ملی 006۳6۸5۳10 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال 
خانم صدیقه باروتکار لنگرودی به شماره ملی 0۳1065907۸ و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال خانم مرضیه باروتکار به شماره ملی 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  و  مدیرعامل  سمت  به  و   0۳۲۳۴۴0۳1۲
سمت  به  باروتکار  مرضیه  خانم   : امضا  حق  دارندگان  سال   5 مدت  به 
اداری  مکاتبات  سایر  و  تعهدآور  و  بهادار  اوراق  کلیه  موسسه  مدیرعامل 
موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضا ایشان 
همراه با مهر موسسه به مدت 5 سال معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل 

: طبق اساسنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )304374(

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9760۳۳10110016۳1مورخه 1۳97/07/۳0 هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  های  اراضی و ساختمان  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  ناحیه سه کرج تصرفات  ثبتی  ثبتی حوزه  واحد 
اعظم دوستدار زرنقی بشناسنامه شماره 7۴۴ صادره از ساوجبالغ فرزند فتح اله در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 110/۳9 مترمربع مفروز 
از پالک شماره ۲۸7 فرعی از 1۴۴ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای محمد 
خیلدار و خانم حدیقه خیلدار و با مالکیت مالک اولیه آقای محمد کمالی دهقان تایید 
می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  باشند می-توانند از تاریخ 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

97/۲6۳۸1/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/0۸/۲6 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/09/1۲

سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

متن آگهی
وجودکیفرخواست( بافرض  دادگاه  به  احضارمتهم)مربوط  آگهی  متن 
کیفرخواست  موجب  رامهرمزبه  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادسرای 
67099۸615۴60055۳برای  کالسه  شماره9710۴۳615۳001۴5۸درپرونده 
محمدکاکایی به اتهام کالهبرداری مرتبط بارایانه وتحصیل مال از طریق نامشروع 
به میزان هفتادمیلیون ریال موضوع شکایت کیومرث اکبری فرفرزندحسین تقاضای 
برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
مورخه1۳97/10/۲۳ساعت 9تعیین گردیده است.باعنایت به مجهول المکان بودن 
وعدم دسترسی به متهمان ودراجرای مقررات ماده۳۴۴قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال1۳9۲بااصالحیه های بعدی آن مراتب یک نوبت منتشرتامتهم جهت 
دفاع ازاتهام انتسابی دروقت مقرردردادگاه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 
حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهدآمد.   شماره م.الف)1۲/۴9۸(

دفترشعبه۱0۱دادگاه کیفری2شهرستان رامهرمز

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  شعبهسوم   ۳/55۴/97 کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرودخانم الهام هاشمیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان خانم روناک اسپری در تاریخ 97/۴/1۳در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1-الهام هاشمی  زایچه: 1۳70   کدملی  ۴95007۳75۳  دخترمتوفی

۲-محمداحسان هاشمی  زایچه: 1۳۸۲  کدملی  ۴950۲1655۴  پسرمتوفی
۳-عظیم منوچهری  زایچه: 19۴-1۳۴0  کدملی  ۴959۸15۴9۳  همسرمتوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه 
اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
خانم/آقای  رای۲۴۲۲-1۳97مورخ97/۸/5تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی  های 
ازاهوازفرزندمحمددارای  صادره  شناسنامه17۴1۲0۲۸۴1  محمدرضاحمیدی 
۳00مترمربع  مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  شماره17۴1۲0۲۸۴1نسبت  کدملی 
بنام اراضی شرکت  درقسمتی ازششدانگ پالک19۸۸دربخش۲اهوازاخبارخروجی 
پاداد منجربه صدوررای گردیده برابرماده۳قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه 
ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشد ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض 
دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت 
محل تحویل نمایند. بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره 
ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسند مالکیت خواهدنمود. شماره م.الف)5/۲0۸7( 

تاریخ انتشارنوبت اول:1۳97/۸/۲6-تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳97/9/1۲
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

متن آگهی
ابراهیم فدائی  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم 
آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کوثر  موسسه  غالمرضا-خواهان  فرزند 
این  به  که  مطرح  مطالبه  خواسته  به  فدائی  ۲-غالمرضا  فدائی  1-ابراهیم  /خانم 
شعبه11دادگاه   96099۸6195۸00119 کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه 
مورخ  رسیدگی  ووقت  سابق(ثبت  )۲0حقوقی  اهواز  شهرستان  حقوقی  عمومی 
1۳97/10/16ساعت۸:۳0تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون 
خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین 
ظرف  گرددتاخوانده  می  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب 
یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-عالم بیگدلی

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

امانی دلوحسن  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم  اقای عزت 
نموده است که سند مالکیت تک برگ  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۳00  
متر مربع  قطعه 1 به شماره پالک 1۳1۸1 فرعی از ۳67  اصلی مفروز و مجزا شده 
نامبرده  ذیل صفحه  نام  به  ثبتی شهرستان ساوجبالغ  از ۳۴07 فرعی جزء حوزه 
۳7۴ دفتر 90۸ صادر و تسلیم شده است که به علت جا به جایی مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 1۲0 
ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  
اداره  ارائه ی سند مالکیت به این  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.  م/الف ۴۲۴   تاریخ 1۳97/9/1۲
 رشیدی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲1067 متر مربع  دارای 
شماره  پالک ۲0۸۳ فرعی از ۲10- اصلی واقع در اراضی سرخنکالته بخش ۳ حوزه  
روز  10صبح  ساعت  در  حسین  فرزند  مقصودلو  محسن  آقای  ملکی  گرگان  ثبتی 
چهارشنبه مورخ 1۳97/10/1۲ در محل وقوع ملک واقع درجاده  گرگان به علی آباد 
سرخنکالته جنب شهرک صنعتی اراضی زراعی بعمل خواهد امد از این  رو چنانچه 
مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا 
سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره 
پالک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه بر ان ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید  
در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود. م.الف:۲۴۳5:   تاریخ انتشار : دوشنبه  مورخ 1۳97/09/1۲

آگهی موضوع ماده3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
خانم/ رای0506-1۳97مورخ97/۲/۳1تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی  های 
کدملی  فرزندمحمددارای  ازاهواز  شناسنامه106۴1صادره  معاوی  سامیه  آقای 
شماره17515۴۳6۸۴نسبت به یکباب ساختمان به مساحت165مترمربع در قسمتی 
بنام علی جبارات منجربه  ازششدانگ پالک۲690/۳۴دربخش۲اهوازاخبارخروجی 
پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  برابرماده۳قانون  گردیده  صدوررای 
روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت 
ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات 
قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.
برابرمقررات  اعتراض درموعدمقرراداره ثبت  بدیهی است درصورت عدم وصول 
تاریخ  م.الف)5/۲0۸5(  شماره  خواهدنمود.        صدورسندمالکیت  به  اقدام 

انتشارنوبت اول:1۳97/۸/۲6-تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳97/9/1۲
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم

مزرعه  محمد  آقای  ضمائم-خواهان  و  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
اصل دادخواستی به طرفیت خواندگان ذیل به خواسته تنظیم رسمی سند خودرو 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 97099۸61117007۲6شعبه 
رسیدگی  ووقت  سابق(ثبت  اهواز)1۴حقوقی  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۸دادگاه 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  10:۳0تعیین  1۳97/1۲/1ساعت  مورخ 
ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
گرددتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل 
پور۲-کریمه  ایمانی  محمدعلی  حاضرگردد.خواندگان:1-  دردادگاه  رسیدگی 

زوبیدادیان۳-سید فایزه طباطبائی۴-وحید لرکی
منشی شعبه ۱4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-عباس سراج

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو ۲06 مدل ۸۸ با شماره پالک۴۴7ق 7۲ ایران ۳۳ شماره 
موتور1۴1۸۸05091۸ و شماره شاسیNAAp0۳ED0Aj0۸5۸۴۴ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
ایران 7۲شماره  بنز  ۳09 شماره شهربانی  7۴9 ع 1۴  کارت هوشمند مینی بوس 
هوشمند 7110۴9۴شماره موتور 005۴9۴1شماره شاسی۴05۲79 مدل  59. بنام ولی 

فالح مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

مفقودی
ایران  د ۲5  با شماره پالک۳۳۸  مدل 1۳۸9  ای  نقره  پژو ۴05  برگ سبز خودرو   
شاسی  شماره  به   پور.  امیر  رحیم  آقای  نام  به  موتور1۲۴۸۸۳01۳75  شماره   ۸۲

NAAm01cA9AE1۲907۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار

مفقودی
 سند کمپانی  پراید مدل ۸۲ به رنگ سفید با شماره پالک 556 م 51 ایران ۸۲ با 
بنام سعیده لسانی   s1۴1۲۲۸۲1675۳۴ شماره موتور 0061۸197 و شماره شاسی

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
سند کمپانی  وسواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۸6 با شماره پالک ۸16 م ۸5 
ایران ۸۲ با شماره موتور 195۲5۸9 و شماره شاسی s1۴1۲۲۸60۸9199 بنام سعید 

 بابل حبیب تبار نیازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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دارو تاکنون ۱.۶ میلیارد دالر ارز دولتی گرفته است

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه تاکنون ۲.7 میلیارد دالر برای 
زمینه  در  گفت:  است،  یافته  تخصیص   پزشکی  تجهیزات  و  دارو  تامین 

تخصیص ارز در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.
غالمرضا اصغری، با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص ارز برای تامین مواد 
اولیه دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: در مجموع ۳.5 میلیارد دالر برای 
تامین دارو و تجهیزات در نظر گرفته  شده است که از این میزان، ۲ میلیارد 
دالر برای تامین دارو و مواد اولیه دارویی و 1.5 میلیارد دالر برای تامین 

تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون یک میلیارد و 600  میلیون دالر از ارز دارو 
تخصیص یافته است، افزود: از میزان ارز تخصیص  یافته 600 میلیون دالر 

ماده اولیه و یک میلیارد دالر داروی موردنیاز کشور تامین شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: یک میلیارد و 100 میلیون دالر 
از ارز موردنیاز تامین تجهیزات پزشکی نیز تخصیص یافته و به  این ترتیب 
تنها ۸00 میلیون دالر از ارز تامین دارو و تجهیزات باقی مانده است که 
به مرورزمان تخصیص می یابد و خوشبختانه در زمینه تخصیص ارز داروی 

مورد نیاز مشکلی وجود ند

طرح ملی گفت و گوی بین نسلی به خانه ها می آید

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طرح ملی گفت و 
گوی بین نسلی که در مدارس به منظور افزایش ارتباط دانش آموزان با 
یکدیگر، با اولیا، با والدین و مسئوالن آغاز شده در فاز بعدی در خانه 

ها نیز گسترش می یابد.
معصومه ابتکار اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی دولت این است که 
طرح ملی گفت و گوی بین نسلی را به عنوان یک مساله مهم و اساسی، 

در خانه و مدارس گسترش دهد.
وی گفت: به همین منظور برنامه ریزی و کارهای اجرایی برای نهایی 
شدن این موضوع با همکاری وزارت آموزش و پرورش انجام شده 
است و در تعداد زیادی از مدارس سراسر کشور برای گسترش روابط 

میان اعضای خانواده این طرح آغاز شده است.
فرحناز مینایی پور، مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش نیز در 
این باره گفت: طرح گفت و گوی ملی بین نسلی با همکاری معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری در سال تحصیلی جاری در هزار و ۲00 
کالس درس اجرا می شود. این طرح به طور مشخص ۳0 تا ۴0 کالس 
در هر استان را زیر پوشش قرار می دهد و از روز 10 آذر نیز اجرای 

آن آغاز شده است. 
مینایی پور ادامه داد: بودجه و بخشنامه این طرح آماده و به استان ها 
ارسال شده است تا در چهار سطح گفت و گوی بین دانش آموزان با 
یکدیگر، دانش آموزان با اولیا، دانش آموزان با مسئوالن شهر و استان و 
دانش آموزان با والدین به اجرا در آید. ابتکار در اینبار به  ایرنا گفت: تمام 
صحبت هایی که نوجوانان و جوانان درباره مسائل و مشکالت جدی در 
عرصه ارتباطی دارند، درست و دقیق است، بنابراین باید در پاسخ به این 
مطالبات دانش آموزان، گفت و گوی بین نسلی را در آموزش و پرورش 

و در سطح مدارس توسعه داد.
باید  وی خاطرنشان کرد: معتقدیم که طرح ملی گفت و گوی ملی 
به عنوان یک رویه درون آموزش و پرورش و حتی در خانه ها هم 
ارتباطی میان اعضای  این کمبودها در عرصه  تا  گسترش داده شود، 
خانواده و فرزندان شان را جبران کرد. چون امروز یکی از مشکالت 
اساسی در کشور کاهش زمان گفت و گوی اعضای خانواده با همدیگر 
است. به گفته وی، در حال حاضر میزان زمان گفت و گوی اعضای 
خانواده به کمتر از ۲0 دقیقه در روز رسیده است، این در حالی است که 

در گذشته بیش از ۲ ساعت بوده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ما معتقدیم که 
مسائل اقتصادی همانطوری که اکثریت دانش آموزان و جوانان ما آن را 
دلیلی محکم برای کاهش زمان گفت و گوها در خانواده ها می دانند، 
روی موضوع گفت و گوی ملی تاثیر جدی می گذارد، که به همین 
منظور امیدواریم این طرح به عنوان یک طرح ملی با همکاری معاونت 
زنان و آموزش و پرورش اجرا شود تا بتوانیم دوباره باب گفت و گو در 

خانواده ها را گسترش داد.

خبر

۱۱ درصد جمعیت باالی ۲۵ سال 
کشور  مبتال به دیابت هستند

 رئیس گروه کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر 
واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: 
11 درصد جمعیت باالی ۲5 سال کشور مبتال به 
در  دیابت  بیماری  شیوع  افزایش  هستند.  دیابت 
جهان، این بیماری را به بزرگ ترین اپیدمی تاریخ 

تبدیل کرده است.
افراد  تعداد   ۲0۴5 سال  پایان  تا  رود  می  انتظار 
مبتال به دیابت ۲0 تا 79 سال به 619 میلیون نفر 
به  نفر  میلیون  متاسفانه ساالنه ۴  دنیا برسد و  در 
دلیل این بیماری جان خود را از دست می دهند. 
فرزانه فربخش رئیس گروه کنترل و پیشگیری از 
دانشگاه  بهداشت  معاونت  غیرواگیر  بیماری های 
علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت:. از طرف 
دیگر ۳9۲ میلیون نفر در جهان دچار اختالل تحمل 
موثر  مداخله  عدم  در صورت  که  هستند  گلوکز 
اغلب آنها مبتال به دیابت خواهند شد.  وی افزود: 
در حال حاضر حداقل 11 درصد جمعیت باالی 
۲5 سال کشور مبتال به دیابت هستند و حداقل ۲5 
درصد آنان از بیماری خود آگاه نیستند. جمهوری 
اسالمی ایران متعهد گردیده است با توجه به اهداف 
سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
و عوامل خطر مرتبط، سیر صعودی شیوع دیابت را 

تا سال 1۴0۴ متوقف نماید.

نقش دستگاه های پیشرفته 
رادیولوژی در تشخیص دقیق بیماری

 دبیر سی و پنجمین کنگره سالیانه رادیولوژی گفت: 
با استفاده از دستگاه های پیشرفته می توان از طریق 
دوز پایین اشعه تصویرهای دقیقی را از محل مورد 
نظر در بدن بدون نگرانی نسبت به اشعه به دست 
آورد. به گزارش پیام زمان ،  مرتضی صانعی طاهری 
در آستانه برگزاری سی و پنجمین کنگره  سالیانه 
رادیولوژی اظهار کرد: این کنگره با حضور اساتید 
داخلی و خارجی سوم تا ششم اردیبهشت ماه سال 
آینده برگزار و جدیدترین دستاوردهای علمی در 
حوزه های مختلف رادیولوژی مورد بحث و گفتگو 
این  اصلی  محورهای  افزود:  وی  می گیرد.  قرار 
کنگره نورورادیولوژی، رادیولوژی زنان و مامایی، 
رادیولوژی سرطان، رادیولوژی هیبرید و حفاظت 
در مقابل اشعه است.  دبیر سی و پنجمین کنگره 
اشعه  کشف  از  پس  داد  ادامه  رادیولوژی  سالیانه 
از طریق  ها  بیماری  تشخیص  در  انقالبی  ایکس 
رادیولوژی  واقع  در  و  شد  ایجاد  برداری  تصویر 
شمار  به  تکنولوژی  و  علم  تالقی  نقطه  امروزه 
می رود.  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
از  تصویربرداری  اینکه  به  اشاره  با  بهشتی  شهید 
برای  را  مضراتی  می توانند  یونیزان  اشعه  طریق 
پرسنل و بیماران به همراه داشته باشد گفت:  شعار 
کنگره امسال پرتوهای مهربان بوده چرا که با استفاده 
از دستگاه پیشرفته می تواند از طریق دوز پایین اشعه 
و تصویرهای دقیقی را از محل مورد نظر در بدن به 
دست آورد.  صانعی طاهری یادآور شد: با استفاده 
مجهز  دستگاه های  و  پیشرفته  برداری  تصویر  از 
می توان به تشخیص زودرس بیماری ها دست پیدا 
کرد در حالی که از مضرات اشعه یونیزان نیز در امان 
بمانیم.  وی گفت: کشور ما نیز ضرورت دارد که به 
سمت دستگاه پیشرفته  رادیولوڗی با دوز پایین رود 
تا در غربالگری و پیشگیری از بیمارهای مختلف 
همچون سرطان ریه بتوانیم بسیار موفق عمل کنیم.

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با تاکید بر اینکه برگزاری سی و پنجمین 
بروزرسانی  بر  عالوه  تواند  می  رادیولوژی  کنگره 
اطالعات رادیولوژیست ها در ارتقاء آگاهی آنها در 
زمینه نقش رادیولوژی در تشخیص، پیشگیری و 
ورمان سرطان موثر واقع شود، افزود: در کنار این 
کنگره کارگاه های اختصاصی در ارتباط با رشته های 
مرتبط با رادیولوژی همچون ام آر آی زانو یا سی تی 

آنژیوگرافی عروق کرونر برگزار خواهد شد.

خبر

160 نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه 
ای به رییس جمهوری خواستار اجرای قانون 

رتبه بندی معلمان شدند.
در این نامه که توسط محمدعلی وکیلی عضو 
هیات رییسه در جلسه علنی مجلس قرائت 
شد، آمده است: تهیه نظام رتبه بندی معلمان 
و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص 
با شایستگی و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام 
رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی 
بر اساس سند تحول و نقشه جامع کشور با 
تصویب مجلس در قالب بودجه سنواتی به 
عنوان سند باالدستی یکی از تکالیف دولت در 

تدوین نظام رتبه بندی معلمان است.
در این نامه تاکید شده است: پس از گذشت 

دو سال از عمر برنامه ششم توسعه تخصیص 
اعتبارات الزم برای اجرایی کردن این امر در 

بودجه سنواتی محقق نشده است.
نمایندگان امضا کننده این نانه یادآور شدند: از 
آنجا که سال 9۸ سال سوم اجرای برنامه ششم 
توسعه است، اجرای نظام رتبه بندی، عزمی 
لذا  دارد  سازمان  و  وزارتخانه  یک  از  فراتر 
جمعی از نمایندگان مجلس از شما به عنوان 
رییس دولت و مسئول قوه اجراییه درخواست 
معیشت  وضعیت  بهبود  راستای  در  داریم 
فرهنگیان عزیز ایران اسالمی دستور پیش بینی 
و تخصیص اعتبارات الزم در جهت اجرای 
نظام رتبه بندی معلمان در بودج سال 9۸ را 

صادر کنید.

160 نماینده خواستار اجرای قانون رتبه بندی معلمان شدند

در راستای طرح بسته های حمایتی دولت، دیروز این بسته ها بین 
کارمندان دولت توزیع شد.

مطابق ماده )۲( دستورالعمل توزیع بسته های حمایتی نیازمندان، 
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک 
جبرانی به میزان دو میلیون ریال به گروههایی از جمله کارمندان 
با دریافتی کمتر از ۳میلیون تومان در سقف اعتبار این تصویب نامه 

اقدام نماید:
بر این اساس کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان 
قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی که از محل منابع 
بودجه عمومی، حقوق دریافت می کنند و جمع مبلغ مندرج در 
آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین 
مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر 
از ۳0 میلیون ریال است، از طریق حساب های بانکی متصل به 

حقوق و مزایای کارکنان مشمول این بسته ها را می گیرند.
دولت در ۲7 آبان ماه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه 
کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل بسته 
پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد 

جامعه را تصویب کرد.
در نتیجه این بسته از یکشنبه 11 آذر ماه به حساب کارمندان دولت 
که حقوق کم تر از ۳ میلیون تومان دارند واریز خواهد شد.  شروط 
توزیع سبد کاال و بسته حمایتی کارمندان به شرح زیر است:حقوق 
زیر ۳ میلیون تومان-داشتن یکی از اشکال قرارداد )رسمی، پیمانی 

و قراردادی با دولت(-سرپرست خانوار بودن

رسپرست خانوار بودن رشط الزم 
دریافت سبد کاالی کارمندان

رییس شورای شهر تهران از افزایش جرایم قطع درختان 
براساس نرخ تورم 9۸ خبر داد.

محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران 
با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مراسم تحلیف 
شهردار جدید پایتخت انجام شد گفت: همچنین به مناسبت 
هفته بسیج سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران 

بزرگ به شورای شهر آمدند.
وی با بیان اینکه به دلیل برگزاری مراسم تحلیف و همچنین 
تنها  شهر  شورای  اعضای  از  یکی  دستور  از  پیش  نطق 
توانستیم که یک الیحه را بررسی کنیم گفت: در این جلسه 
کلیات اصالحیه حفظ و گسترش فضای سبز به تصویب 

رسید .
هاشمی افزود: نرخ های که برای افزایش جرایم قطع درختان 
در نظر گرفتیم همانند تورم بود و از آنجایی که آخرین نرخ 
جریمه قطع درختان متعلق به سال 9۴ ، اعضای شورای شهر 
تهران بر اساس نرخ تورم ، جرایم جدید را تعیین کردند که 

برای سال 9۸ قابل اجرا است.
وی افزود: نرخ جرایم قطع درختان مبنای تورم است اما اگر 
بخواهیم تورم امسال را مالک عمل قرار دهیم باید بگویم که 
افزایش نرخ جریمه کمتر از میزان تورم امسال است به گونه 
ای که برای قطع درخت با پایین ترین بن مبلغ 600 هزار 
تومان نظر گرفته شده بود که حاال در اصالحیه جدید این 

مبلغ به 6۸0 هزار تومان می رسد.

افزایش جریمه های »قطع 
درختان« از سال آینده

معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جزئیات 
بیمه تکمیلی کمتر از 10 روز دیگر به عموم فرهنگیان اعالم 
می شود، گفت: ۳ گزینه به فرهنگیان پیشنهاد می دهیم و هر 
فرهنگی با توجه به سطح استفاده از خدمات و نوع خدمات، 

یکی از این ۳ گزینه را انتخاب می کند.
علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر 
آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس در خصوص بیمه 
تکمیلی فرهنگیان اظهار کرد: مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ 
اعالم کرده است هر فرهنگی که اسناد پزشکی اش بیش از دو 
ماه تأخیر دارد، به آن شرکت اعالم کند که آنها پیگیری کنند. 
وی در خصوص وضعیت بیمه تکمیلی فرهنگیان ادامه داد: 
در حال حاضر خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان به صورت 
صندوقی ارائه می شود و 9 خدمت بدون سقف است و این 
میزان خدمات در ازای سهم ۲7 هزار تومان هر فرهنگی ارائه 

می شود که معتقدم یک کار منحصر به فرد است.
در  فرهنگیان  برخی  نارضایتی  به  اشاره  با  ترکمن  الهیار 
با  ارائه خدمات بیمه تکمیلی به صورت صندوقی افزود: 
شرکت های مختلف صحبت کردیم و پیشنهاداتی را گرفتیم؛ 
در بحث بیمه تکمیلی دو مورد مدنظر ماست؛ اول اینکه 
خدماتی که ارائه می دهیم، محدود نشود و دوم اینکه، مبلغی 
که از فرهنگیان اخذ می شود، سنگین نباشد؛ البته همانطور که 
می دانید هزینه دارو، درمان و بهداشت از یک تورم برخوردار 

خواهد بود.

اعالم جزئیات بیمه تکمییل 
فرهنگیان ات ۱۰ روز دیگر

رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران گفت: بر اساس 
جدیدترین مطالعه اپیدمیولوژیک انجام شده، شیوع بیماری صرع 
در ایران بین ۲ تا ۳ برابر شیوع این بیماری در کشورهای پیشرفته 

اروپایی و آمریکای شمالی است.
حسین پاکدامن در سومین همایش علمی مغز و اعصاب افزود: 
شیوع بیماری صرع در ایران به  علت ضربات ناشی از تصادفات 
رانندگی و همچنین وجود تعداد زیادی مجروح جنگی در ایران 

باال است.
وی با بیان اینکه حدود ۳0 درصد صرع ها مقاوم به درمان طبی 
است، گفت: علت مورد توجه قرار گرفتن بیماری صرع در این 

همایش اهمیت و شیوع باالی این بیماری در کشور است. 
رئیس کمیته عصب روانپزشکی انجمن علمی روانپزشکان ایران 
هم در این همایش گفت: صرع، افسردگی و اختالالت روانپزشکی 
دو روی یک سکه هستند و هم متخصصان مغز و اعصاب و هم 
روانپزشکان باید در درمان این بیماری ها با هم همکاری کنند .
بین  گروهی  و  تیمی  کار  همایش  این  در  افزود:  اربابی  محمد 
گروه های مختلف روانپزشکی، مغز و اعصاب، جراحی و علوم 
اعصاب تقویت شد. صرع، افسردگی و اختالالت روانپزشکی دو 
روی یک سکه هستند. الزم است بیمارانی که به متخصصان مغز و 
اعصاب مراجعه می کنند به جنبه های ذهنی و روانی آنها هم توجه 
شود و برعکس، بیمارانی که به روانپزشکان مراجعه می کنند الزم 
است به جنبه های عملکرد مغز و ساختار و اختاللی که ممکن 

است داشته باشند هم توجه شود.

وی درباره اینکه چرا روانپزشکان گاهی زیاد دارو تجویز می کنند، 
اظهار داشت: شاید نگرانی هایی در بین مردم در این زمینه وجود 
داشته باشد که باید به آن احترام بگذاریم، اما بسیاری از اوقات 
پزشکان غیرروانپزشک داروهای روانپزشکی را زیاد تجویز می کنند 
و حتی پزشکانی که متخصص نیستند و حتی خود افراد اقدام به 
مصرف خودسرانه می کنند و اتفاقا روانپزشکان زمینه مناسبی را 
برای استفاده به جا از داروهای روانپزشکی فراهم می کنند. این 
داروها اگر تحت نظر روانپزشک مصرف شوند، هیچ  مشکلی از 

نظر وابستگی و غیره ایجاد نخواهند کرد.
عضو هیات مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: طبق 
آخرین مطالعات انجام شده میزان شیوع اختالالت روانپزشکی در 
ایران حدود ۲۳ درصد برآورد شده است.محمدعلی همتی افزود: 
اختالالت  به  ابتال  میزان  درباره  متعددی  پیمایش های  ایران  در 
روانپزشکی انجام شده است. شیوع برخی اختالالت روانپزشکی 
مانند اسکیزوفرنی در ایران تقریبا یکسان با دنیا بوده و حدود 1 تا 
1.5 درصد است. در مورد اختالل دوقطبی هم شیوع آن در ایران 

حدود یک درصد و معادل نرم جهانی است.
وی درباره آخرین وضعیت تامین داروهای روانپزشکی در کشور 
پزشکی  دیگر  رشته های  برخالف  روانپزشکی  داروهای  گفت: 
معموال جزو داروهای ارزان قیمت هستند. مشکلی که اخیرا در 
این زمینه با آن مواجه شده ایم، این است که به علت ارزان بودن 
این داروها بعضا تولید آنها برای شرکت های داروسازی صرفه 
اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولید این داروها کاهش می یابد 

انجمن  اینکه  درباره  می شود.همتی  کمبود  دچار  بازار  گاهی  و 
تجویزهای  کاهش  برای  اقداماتی  چه  ایران  روانپزشکان  علمی 
انجمن  کرد:  بیان  است،  داده  انجام  حوزه  این  در  غیرضروری 
دو کار در این زمینه انجام داده که یکی تهیه راهنماهای بالینی 
و استانداردها بر اساس درخواست وزارت بهداشت و دیگری 
تهیه فیلم های آموزشی کوتاه در زمینه چگونگی برخورد و درمان 
بیماری های مغز و اعصاب است که به  زودی منتشر خواهند شد.

این  در  هم  داروسازی  یک شرکت  مدیرعامل  نریمان صدری، 
همایش گفت: در چند ماه اخیر به  علت تحریم ها و نگرانی های 
مردم  توسط  دپاکین  داروی  انبارش گسترده  ایجاد شده، شاهد 
بودیم و همچنین به  علت برخی مشکالت در تامین اقالم مورد 
نیاز برای بسته بندی، با کمبود این دارو مواجه شدیم که امیدواریم 
این کمبود مقطعی به  زودی برطرف شود. تولید داخل داروی 

دپاکین چند سالی است که در حال انجام است

صرع، افسردگی و اختالالت روانپزشکی دو روی یک سکه

شیوع صرع در ایران 2 تا 3 برابر کشورهای اروپایی است

آگهی تغییرات شرکت
 فرهنگی کبیری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴60 و شناسه 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100065105 ملی 
العاده مورخ 1۳97/0۸/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به موضوع 
فعالیت موسسه اجرا و آموزش دوره های میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری الحاق در نتیجه ماده ۸ اساسنامه شرکت بشرح 

فوق اصالح می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )304373(

آگهی تغییرات شرکت 
و   1007 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  کود  زرین  اندیشان  سبز 
عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   10۳۲0۸۴0109 ملی  شناسه 
اتخاذ  العاده مورخ 1۳97/07/1۸ تصمیمات ذیل  بطور فوق  عادی 
شد : -صورت های مالی سال 1۳96 شرکت که شامل سود و زیان، 
عملکرد و ترازنامه مورد تصویب قرار گرفت . - فرهاد موافق به 
کد ملی 006۲7۸6۲61 و فرید موافق 00۴۸6۲۳۸06 و نداعسگری 
006۸11۴۳۸9 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و رقیه اسمعیل 
پور ۲1۲1۳0۳1۴6 و فریبا موافق 007۴۸0۳۳79 به عنوان اعضای 
علی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب 
گردیدند. - فریده موافق به کد ملی 0066۳56۳01 به سمت بازرس 
اصلی و مختار اسدی به کد ملی 16۳۸66699۸ به سمت بازرس 

علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اشتهارد )304329(

آگهی تغییرات شرکت
و   1007 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  کود  زرین  اندیشان  سبز   
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10۳۲0۸۴0109 ملی  شناسه 
با  ندا عسگری   -  « اتخاذ شد  ذیل  1۳97/07/1۸تصمیمات  مورخ 
کدملی 006۸11۴۳۸9 به سمت رئیس هیات مدیره و فرید موافق با 
کدملی 00۴۸6۲۳۸06 به سمت نائب رئیس و فرهاد موافق با کدملی 
006۲7۸6۲61 به سمت منشی هیات مدیره و به سمت مدیرعامل 
برای مدت ۳ سال انتخاب شدند . - کلیه قراردادها و اسناد رسمی 
و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادر پس از 
اعضای هیئت  از  نفر  امضای یک  با  تایید هیئت مدیره  تصویب و 
مدیره خانم ندا عسگری به عنوان رئیس هیئت مدیره به اتفاق فرهاد 
موافق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و 
نامه ها با امضای آقای فرهاد موافق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اشتهارد )304330(

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9760۳۳1011001۸۴۳مورخ 1۳97/09/05 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در 
متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  ناحیه سه کرج تصرفات  ثبتی  ثبتی حوزه  واحد 
فاطمه زعفرانی بشناسنامه شماره 96۸۳1 صادره از شیراز فرزند کریم در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 10۸5/۴0 مترمربع مفروز از پالک 
شماره 601۴9 فرعی از 170 اصلی واقع در البرز و با خریداری از خانم زهرا محمد 
تقی کاشی و با مالکیت مالک اولیه آقای فریدون خسروی تایید می¬نماید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 97/۲۸66۸/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/09/1۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/09/۲۸
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

احضار متهم 
در پرونده کالسه: 97099۸۸۴0۴۴0055۳ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
روانسر آقایان 1-محمدکریمی۲-مهران کریمی فرزندان مظفر به موجب شکایت آقای 
ماهان مرادی فرزند امان اله به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی 
تحت تعقیب می باشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان به تجویز ماده 17۴ 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت ۳0 روز از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر 
و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار 

عقیده به عمل می آید
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-عبدالرضا ویسی

آگهی حصروراثت
آقای پرویزشهدزرگانی نام پدرخلیل بشناسنامه۸۸5صادره ازاهوازدرخواستی بخواسته 
محمدصادق  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
اهوازدرتاریخ95/1/۸دراهوازاقامتگ 17۴7۸9707۸صادره  بشناسنامه  شهدزرگانی 
بامشخصات فوق)پدرمتوفی(۲- متقاضی  دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز1-  اه 
)مادرمتوفی(والغیر. اهواز  شناسنامه6۴صادره  باشماره  فرزندکاظم  دغالوی  خدیجه 
تشریفات  باانجام  باشد.اینک  می  تقدیمی970۴۳۸/1۴/97حقوقی  دادخواست  بشرح 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

قاضی شورای حل اختالف شعبه2اهواز-محمددستیاراعتبارساقط است.

ابالغ وقت رسیدگی 
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه      
9710۴۳۲۸۸000۲9۳۴  در پرونده کالسه 971۲9۸/10۲    در مورد اتهام محمد معصومی  
محمدی  به اتهام رانندگی بدون گواهینامه تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1۳97/10/1۲ ساعت 10:۳0 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 
۳۴۴  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۲017

منشی شعبه ۱02 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر ) شعبه ۱02 دادگاه جزایی سابق( 

متن آگهی 
محکوم له : 1-سید محمد موسوی تبار فرزند سید عیدی ۲-حسن نظری فرزند رضا 

محکوم علیه : 1-بهاران ۲-نسیم ۳-بابک ۴-امین شهرت همگی احمدی فرزندان عظیم 
5-هما کرموندی فرزند امید علی

۲-نسیم  1-بهاران   : علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  پیروآگهی 
۳-بابک ۴-امین شهرت همگی احمدی فرزندان عظیم 5-هما کرموندی فرزند امید 
علی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه چهارم 
حقوقی خرم آباد در پرونده کالسه 97099۸6610۴00۳0۳به موجب دادنامه شماره 
9709976610۴006۲۴ مورخ 1۳97/6/۲1 صادره از شعبه چهارم حقوقی خرم آباد 
محکوم علیه ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال شش دانگ پالک 
ثبتی 111۴ فرعی از ۴۳ اصلی بخش دو ذیل ثبت 1500۸ صفحه 197 به نام خواهان 
ها )هر کدام سه دانگ ( و پرداخت مبلغ ۸۳0/000 ریال هزینه دادرسی و نیز پرداخت 
10/0۴0/00ریال حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد پرداخت 
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با 
توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین 
متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 7۳ آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر 

پذیرش .  
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تقاضای غیرحضوری ۳.۵ میلیون نفر 
برای کارت سوخت 

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
به صورت  نفر  میلیون   ۳.5 تاکنون  گفت:  نفتی 
و  الکترونیکی  سامانه  طریق  از  و  غیرحضوری 
اپلیکیشن خدمات دولت همراه برای دریافت کارت 

سوخت مراجعه کرده اند.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، زیبا اسماعیلی 
گفت: از این تعداد 500 هزار نفر بر اساس زمان بندی  
که بر اساس رقم تلفن همراه تعیین شده بود، به درستی 
مراجعه کرده و به طور کلی 155 هزار نفر از این طریق 
اینکه 15  بیان  با  ثبت نام موفق و نهایی داشتند.وی 
ثبت نام   *۴# دستوری  کد  طریق  از  هم  نفر  هزار 
موفق داشته اند افزود: به عبارت دیگر آمار افرادی که 
موفق شدند درخواست خود را برای دریافت کارت 
سوخت المثنی با موفقیت ثبت کنند تاکنون 170 هزار 
نفر بوده است.این مقام مسوول تعداد ثبت نام موفق 
افرادی که به صورت حضوری اقدام کرده اند نیز 150 
هزار نفر اعالم کرد و ادامه داد: بنابراین در مجموع 

درخواست ۳۲0 هزار نفر ناموفق بوده است .

9۶ سد بزرگ کمتر از ۴0 درصد ذخیره 
آب دارند

به رغم بارش های مناسب امسال، در حالی که 66 روز 
از آغاز سال آبی 9۸-97 سپری شده است، هنوز 5۴ 
درصد از سدهای کشور کمتر از ۴0 درصد آب در 

مخزن خود ذخیره دارند.
بر اساس این گزارش، تعداد 17۸ سد بزرگ در کشور 
وجود دارد که براساس اعالم شرکت مدیریت منابع 
آب ایران از ابتدای مهرماه تا ششم آذرماه امسال، هنوز 
تعداد 96 سد )معادل 5۴ درصد( کمتر از ۴0 درصد 

آب ذخیره شده دارند.
ورود  میزان  از  گرفته  صورت  ارزیابی  براساس 
روان آب ها به سدهای کشور در آذرماه سال جاری، 
مخزن  به  ورودی  میزان  مکعب  متر  میلیارد   5.61
سدهای کشور در سال آبی 9۸-97 بوده که نسبت 
به سال آبی 97-96 از رشد 105 درصدی برخوردار 
بوده است.بر همین اساس، حجم ذخیره مخازن سدها 
در سال آبی 9۸-97 به میزان ۲1.9۴ میلیارد مترمکعب 
درصد  قبل 5  سال  با  مقایسه  در  که  شده  گزارش 
افزایش یافته است.در همین راستا چندی پیش نیز 
هدایت فهمی - معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و 
آبفای وزارت نیرو - به ایسنا گفت: علی رغم این که 
پاییز امسال شاهد افزایش بارندگی ها در ایران هستیم، 
اما به دلیل این که خشکسالی ایران از 15 سال پیش 
نهادینه شده، نمی توان به بهبود وضعیت خشکسالی 
امید داشت و باید گفت که افزایش بارندگی در پاییز 
یک سال، به معنای سال آبی پربار نیست، ممکن است 
در زمستان و بهار شاهد کمبود بارندگی ها در ایران 

باشیم.

خبر

 ظرفیت نصب شده انرژی های نو کشور
 به ۶۶0 مگاوات رسید

از تیرماه سال ۸۸ تا انتهای آبان ماه سال جاری حدود دو میلیارد و 61۳ 
میلیون کیلووات ساعت برق از محل انرژی های نو تولید شده که این میزان 

باعث صرفه جویی 575 میلیون لیتری مصرف آب در کشور شده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، از تیرماه سال 1۳۸۸ تا پایان 
شهریورماه سال 97، ۲ میلیارد و 61۳ میلیون کیلووات ساعت از منابع 
تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان تولید برق از محل انرژی های 
تجدیدپذیر توانسته از انتشار حدود یک میلیون و ۸0۳ هزار تن گاز 

گلخانه ای بکاهد.
همچنین این میزان تولید انرژی های نو باعث شده 7۴۲ میلیون مترمکعب 
از مصرف سوخت های فسیلی در کشور که جزو عوامل اصلی آالیندگی 
هوا در کشور است، کاسته شود. گفتنی است، این میزان تولید انرژی های 
نو باعث صرفه جویی 575 میلیون لیتری مصرف آب در سال های اخیر 
شده است که سهم آبان ماه به تنهایی حدود 19 میلیون لیتر بوده است.
هم اکنون ۴۲1 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث 
است و ظرفیت نصب شده انرژی های نو کشور به 660 مگاوات رسیده 
است. براین اساس تاکنون 95 نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور 
نصب شده و ۳9 مگاوات نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.
همچنین انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال ۴۲ هزار و 700 نفر به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده و حجم سرمایه گذاری 

غیردولتی در این بخش به بیش از 9۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که ۴5 
درصد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از نوع بادی، ۴1 درصد از نوع 
خورشیدی، 1۳ درصد از نوع برقآبی کوچک، دو درصد از نوع بازیافت 

حرارت و دو درصد نیز از نوع زیست توده است.

خسارت سانچی پرداخت شد

دبیر کارگروه اتکایی سندیکای بیمه گران ایران از پرداخت خسارت از 
سوی شرکتهای بیمه داخلی به بیمه گذاران سانچی در آینده ای نزدیک خبر 

داد و گفت:تمامی طرفهای درگیر بیمه مسئولیت سانچی، خارجی بودند.
ایران در  بیمه گران  اتکایی سندیکای  دبیر کارگروه  محسن قره خانی- 
پرداخت  از  خبرنگاران،  با  بیمه گران  سندیکای  امروز  خبری  نشست 
خسارت نفتکش سانچی به طرف خارجی از سوی کلوپ پی اند آی خبر 
داد و با بیان اینکه پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه داخلی به 
بیمه گذاران آن نیز در دست انجام است، گفت: تمامی طرف های درگیر 
بیمه مسئولیت نفتکش سانچی، خارجی بوده و خسارت های آنها پرداخت 

شده است.
دبیر کارگروه بیمه اتکایی در پاسخ به این سوال که آیا خسارت طرف 
داخلی به ارز پرداخت می شود یا اینکه به ریال انجام خواهد شد، به این 
نکته اشاره کرد که پرداخت ها به ارز خواهد بود و گفت: البته به صورت 
کلی به صالح است که ریسک بین کشورهای مختلف دنیا تقسیم شود؛ 
اگرچه متاسفانه در شرایط تحریم و محدودیت های بانکی شرکت های 

بیمه نمی توانند با ایران همکاری داشته باشند.
وی گفت: در مجموع حبس ریسک در کشور اتفاق خوبی نیست؛ اگرچه 
می توان اقداماتی در این زمینه انجام داد؛ ما می توانیم از ظرفیت های 
اتکایی داخلی استفاده کنیم. این درحالی است که در دنیا ۳0 درصد ظرفیت 
اتکایی در اختیار شرکت های مستقیم است، ضمن اینکه شرایط قبولی 
اتکایی در ایران سخت است از جمله اینکه توانگری مالی باید بیش از 1۲0 

درصد و سرمایه آنها بیش از ۲50 میلیارد تومان باشد.

کوتاه از انرژی

ایران قراردادی با کره جنوبی برای تجارت 
این  است.  کرده  امضا  کاال  ازای  در  نفت 
قرارداد بخشی از یک استراتژی بزرگ برای 
ایران  بر  اعمال شده  های  تحریم  زدن  دور 

است.

ایران  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با کره جنوبی برای تجارت نفت  قراردادی 
در ازای کاال نهایی کرده است. امضای این 
قرارداد بخشی از یک استراتژی بزرگ است 
بر  شده  اعمال  های  تحریم  زدن  دور  برای 

ایران پس از خارج شدن یکجانبه  واشنگتن 
از معاهده اتمی برجام .

این  گفت  ایران_کره  بازرگانی  اتاق  رئیس 
قرارداد برای بازگشت درآمد صادرات نفت 

ایران از کره جنوبی بسته شده است .
حسین تنهایی گفت:» با این مکانیسم جدید، 
درآمد صادرات نفت ایران با کاالهای وارداتی 

مبادله می شود« .
طبق گفته حسین تنهایی، در آخر دو طرف 
بانک  بین  مشترک  یک صندوق  توانند  می 
جزئیات  او  کنند.  باز  خود  مرکزی  های 

بیشتری در مورد این مکانیسم نگفت .
تابع  کامال  گذشته  ماه  چند  در  سئول 
تحریم های آمریکا بوده است و واردات نفت 
از ایران را در سپتامبر برای اولین بار در شش 
این کشور  کرد.  متوقف  کامال  سال گذشته 
تصمیم توقف واردات نفت از ایران را قبل 
از اجرایی شدن تحریم ها در ۴ نوامبر گرفته 
بود . خریداران کره ای که از خریداران اصلی 

آسیایی نفت خام ایران هستند، بارگیری نفت 
ایران را در ماه جوالی به خاطر عدم اطمینان 
از کسب معافیت از دولت آمریکا معلق کرده 

بودند .
وارداتی  نفت  درصد   1۳ برای  جنوبی  کره 
خود وابسته به ایران است و به این ترتیب 
از  نفت کره پس  تامین کننده  تهران سومین 
عربستان و کره است. در سال ۲017 کره 1۴7 

میلیون بشکه نفت خام ایران را خرید .
دونالد ترامپ در ماه مه کشورش را از قرارداد 
برجام بیرون کشید و اعالم کرد دوباره تحریم 
های برداشته شده طی این قرارداد را وضع 

خواهد کرد .
اساسًا  هدفش  که  ها  تحریم  دور  اولین 
بخش های مالی، اتومبیل سازی، هوانوردی و 
فلزات بود در اوایل ماه اوت اجرایی شد. دور 
دوم که به صنعت نفت و روابط بانکی ایران 
ضربه می زند برای ۴ نوامبر برنامه ریزی شده 

بود که اجرایی شد.

ایران و کره جنوبی قرارداد تجارت نفت در برابر کاال امضا کردند

 همزمان کردن برق ایران و روسیه

 در دستور کار

وزیر نیرو گفت:در حال حاضر به دنبال همزمان 
کردن سیستم برق کشور با روسیه هستیم. تولید 
مشترک توربین های گاز هم عالقه مندی زیادی 
همراه  به  روسی  سازنده  شرکت  سوی  از  را 

داشته است.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، رضا 
اردکانیان با حضور در استودیو خبر ۲1 شبکه 
اول سیما با بیان اینکه سطح باالیی از تفاهم و 
همکاری میان ایران و روسیه وجود دارد، گفت: 
با این که در شرایط تحریمی به سر می بریم اما 
این تحریم ها شرایط بی نظیری برای پیشرفت 
و بهره برداری از ظرفیت هایی همچون منابع 

طبیعی و منابع انسانی فراهم شده است.
رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه به طرح 
های مشترک میان دو کشور اشاره کرد و ادامه 

داد: نیروگاه 1۴00 مگاواتی استان هرمزگان با 
اعتبار حدود 1.۲ میلیارد یورو در حال آغاز به 
کار است، برقی کردن خط آهن گرمسار- اینچه 
برون هم در حال پیگیری است در حال حاضر 
به دنبال همزمان کردن سیستم برق کشور با 
روسیه هستیم. تولید مشترک توربین های گاز 
شرکت  سوی  از  را  زیادی  مندی  عالقه  هم 

سازنده روسی به همراه داشته است.
در  کارگروه   10 افزود:  مسئول  مقام  این 
زیرمجموعه کمیسیون مشترک ایران و روسیه 
بانکی  آنها کارگروه  از  تعریف شده که یکی 
است. در بحث گردشگری هم ظرفیت های 
باالیی یافت شده زیرا در حال حاضر بیش از 
۴ و نیم میلیون نفر روسی از ترکیه بازدید می 
کنند البته پیوستن ما به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

بارزترین نکته یاد شده در این کمیسیون است.
میالدی  سال  ماهه   ۸ در  نیرو  وزیر  گفته  به 
درصد   51 روسیه  به  ایران  صادرات  جاری، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت 
این در حالی است که حدود ۲0 شرکت ایرانی 
محصوالت لبنی خود را در بازارهای روسیه 
گفت  توان  می  جرات  به  کنند.  می  عرضه 
همکاری ایران و کشورهای عضو اوراسیا بدان 
معناست که عمال گمرک وجود نخواهد داشت.

اتمام مراحل اجرایی فاز چهارم ستاره 

خلیج فارس در کمتر از دو سال

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس ضمن تشریح چشم انداز 
مراحل  کرد:  بیان  پاالیشگاه  این  صادراتی 
در  فارس  خلیج  ستاره  چهارم  فاز  اجرایی 
کمتر از دو سال آینده به اتمام خواهد رسید. 
احمد  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  خارجی  تجارت  توسعه  شریعتمداری 
به ویژه صادرات را از عوامل موثر در توسعه 
اقتصادی کشورها دانست و گفت: توسعه ی 
صادرات می تواند عالوه بر رشد اقتصادی، 
موجب افزایش توان رقابت پذیری کشورها 
در عرصه های منطقه ای و بین المللی را به 
وجود آورد. وی افزود: صادرات فرآورده های 
فروشی  خام  از  جلوگیری  موجب  نفتی 
می شود و باید توجه داشت که توجه ویژه به 
صادرات عالوه بر حرکت در راستای اهداف 
و برنامه های کلی نظام، گام موثری در مسیر 

تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
شریعتمداری تاکید کرد: بی تردید پاالیشگاه 
خلیج  ستاره  گازی  میعانات  استراتژیک 
میعانات  پاالیشگاه  بزرگ ترین  که  فارس 
حجم  با  می شود،  محسوب  جهان  گازی 
عظیم تولیدات فرآورده های نفتی توانسته 
ایران  اراده و عزم ملی ملت شریف  است 

در  آفرینی  نقش  و  توسعه صادرات  در  را 
مدیر  بگذارد.  نمایش  به  جهانی  بازارهای 
نفت  شرکت  پروژه  کنترل  و  برنامه ریزی 
پاالیشگاه  کرد:  بیان  فارس  خلیج  ستاره 
عالوه  فارس  خلیج  ستاره  گازی  میعانات 
بر خودکفائی در تولید فرآورده های نفتی، 
بار  اولین  برای  را  ایران  جمهوری اسالمی 
تبدیل  بنزین  صادرکننده  به  کننده  وارد  از 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی  است.  کرده 
ناشی  گازی  میعانات  تولید  افزایشی  روند 
پارس  فازهای  رسیدن  برداری  بهره  به  از 
های  تحریم  با  مقابله  منظور  به  و  جنوبی 
احتمالی، عملیات ساخت فاز چهارم نیز که 
در مطالعات اولیه پیش بینی شده بود، آغاز 
شده است و طی برنامه زمانبندی دو ساله 
اتمام خواهد رسید.  به  آن  اجرایی  مراحل 
پایان گفت: ستاره خلیج  در  شریعتمداری 
فارس با گشایش زنجیره تولید فرآورده های 
نفتی منطبق بر استانداردهای روزآمد جهانی 
عالوه بر تامین نیازهای داخلی، ایران را در 
جمع باشگاه صادرکنندگان این محصوالت 
که  است  کرده  تبدیل  پایدار  رقیبی  به 
امیدواریم با بهره برداری کامل از فازهای در 
دست احداث افتخارات هر روز افزون شود.

آگهی تغییرات شرکت 
تولیدی صنعتی کیمیا موتور پایدار شرکت سهامی خاص به شماره 
استناد صورتجلسه  به  ملی 1010۲110616  ثبت 166۸۴ و شناسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1۳97/07/۳0تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی و 
حسابرس شرکت قرائت و مجمع به اتفاق آراء در جلسه ترازنامه 
مربوط به عملکرد سال منتهی به پایان اسفند ماه 1۳96 به تصویب 
رسید . - روزنامه کثیر االنتشار اطالعات را برای درج آگهی های 
شرکت تعیین نمود . - موسسه حسابرسی آگاه گرتراز )حسابداران 
رسمی( به شماره ثبت 1۴۲95 و شناسه ملی شماره 101005۳61۸0 
ملی  کد  به  یار  اله  علی  محمد  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به 
البدل برای سال مالی 1۳97  00۴۳1۳۳991 به سمت بازرس علی 

انتخاب شدند .
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کرج )30433۱(

آگهی تغییرات شرکت 
پاک بنیان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲660 و شناسه 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   101900۴0675 ملی 
سالیانه مورخ 1۳97/0۴/۲6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - . اعضاء 
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : 1- آقای علیرضا طرقی 
به شماره ملی 00۳91۸۸۸۲5 و خانم زهرا علمی زاده به شماره ملی 
۴۳۲۲016۳91 و آقای رضا امیری تبار به شماره ملی 00۴۴۳۳6۲۲5 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - آقای داریوش دانشمند به 
شماره ملی 1۲۸7515۴11به عنوان بازرس اصلی اقای احمد علیپور 
به شماره ملی 005۲9۴6967 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
اطالعات جهت  کثیراالنتشار  انتخاب گردید. - روزنامه  مالی  سال 
نشر آگهی های شرکت پاک بنیان البرز انتخاب شد. - پس از قرائت 
ترازنامه و حساب سود   ، قانونی  بازرسین  گزارش هیئت مدیره و 
و زیان شرکت منتهی به 1۳96/1۲/۲9 مورد تصویب قرار گرفت . 
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آگهی تغییرات شرکت
 مرداس تجهیز افق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳06۸5 
مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی 1۴0061۲۲500  شناسه  و 
مورخ 1۳97/0۸/۲1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت از 
)آدرس قبلی ( به )آدرس جدید(: استان البرز، شهر کرج، کمالشهر، 
بلوار شهید بهشتی، نبش فجر 15، برج توحید، پالک 1۴۳، طبقه ۳ 
واحد ۸ کدپستی ۳199۸5۸۳۲۴ تلفن 0۲6۳۴71۲9۳7 انتقال یافت 
در نتیجه ماده ۳ اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید -سمت مدیران 
به شرح زیر انتخاب گردید 1ـ خانم شهره توانا املش به شماره ملی 
0۴5۳715575 به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ خانم شادی جمعدار 
به شماره ملی ۴۸900۳۲7۲1به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب و 
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها شهره 

توانا املش و شادی جمعدار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

اراضی وساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  این که دراجرای  نظربه 
فاقدسندرسمی برابر رای۲۴1۳-1۳97مورخ97/۸/1تصرفات خانم/آقای عزیزفرطوسی 
شناسنامه99صادره ازدشت آزادگان فرزندنعیمه دارای کدملی شماره19۸9۴۴۲0۸0نسبت 
به یکباب ساختمان به مساحت ۲0۲/50مترمربع درقسمتی ازششدانگ پالک۲6۲0/1۴در
بخش۲اهوازاخبارخروجی بنام آقایان دولتی منجربه صدوررای گردیده برابرماده۳قانون 
مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس 
نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادو امالک اهوازتسلیم 
ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت 
اعتراض درموعدمقرراداره  نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول  محل تحویل 
ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره م.الف)5/۲09۳(                                                                      

تاریخ انتشارنوبت اول:1۳97/۸/۲6-تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳97/9/1۲
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

متن آگهی
تاریخ رسیدگی 97/7/۳  

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل 
خواهان : آقای یونس پوالدی قهفرخی  فرزند حسینعلی به نشانی  استان چهارمحال و 
بختیاریـ  شهرستان اردلـ  بخش مرکزی شهرستان اردلـ  پشتکوه روستای رستم آباد   
خواندگان :  1ـ  آقای علی سواد کوهی قودجانکی  فرزند حشمت اله به نشانی مجهول 
المکان ۲ ـ آقای رضا رویدشتی فرزند ابوالقاسم به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان 
اصفهان  ـ شهر اصفهان ـ خیابان هشت بهشت شرقی ـ بعد از چهارراه سعدی ـ پرده 

سرای پردیس 
خواسته : اعساراز پرداخت هزینه دادرسی 

گردش کار :خواهان دادخواستی  بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم دادگستری 
اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه جری گردیده که پس از جری 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است که با توجه 

به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه 

در خصوص درخواست آقای یونس پوالدی فرزند حسینعلی به طرفیت 1 ـ علی 
سواد کوهی ۲ ـ رضارویدشتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 
۴9/۸5۲/500 ریال دادگاه با توجه به اوراق پرونده و مفاد شهادت شهود که متفقا برعدم 

تمکین مالی خواهان اعساربرپرداخت هزینه دادرسی شهادت داده اند. 
ونظربه مفاداستشهادیه محلی تنظیمی واینکه خواندگان درقبال ادعای خواهان دفاع و 
ایرادی به عمل نیاورده و ایسارو تمکن مالی خواهان نیزدرحال حاضر برای دادگاه محرز 
نمی باشد .و لذا دادگاه مستنداً به مواد 50۳ ، 50۴ ، 51۳ و 51۴ قانون آیین دادرسی مدنی 
ضمن احرازاعسار خواهان حکم برمعافیت وی از هزینه دادرسی صادرواعالم میدارد  و 
ضمنا هرگاه معسربه تادیه تمام یا قسمتی ازهزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به تادیه 
آن است . و درصورت صدور حکم به  نفع وی ودریافت محکوم به واحد اجرا احکام 
مدنی مکلف به  وصول هزینه دادرسی از محکوم به می باشد رای صادره  حضوری 
است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل  تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید 

نظر استان چهارمحال و بختیاری است. 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل ـ عنایت اله محمدی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول / نوبت دوم 
به موجب پرونده اجرایی به شماره 09509۳۳ محکوم علیه آقای بهمن نادری محکوم 
به پرداخت ۳۴۸/0۲0/000  ریال در حق محکوم له شیرزاد عرب ، نظر به اینکه محکوم 
علیه ااز پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده و اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب 

نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید . 
دو قطعه باغ از اراضی  مزرعه امامیه واقع در شوراب صغیر متعلق به محمد شیخی که 

ارزش کل ملک ۳50/000/000  ریال برآورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ 1۳97/9/۲7 راس ساعت 9:۳0 صبح از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت 
کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای احکام می 
توانند از ملک موصوف بازدید نماند. شرکت برای عموم با در نظر گرفتن ماده 1۲7 
قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگاه مزایده می بایست 10 درصد مبلغ مزایده را 
فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به حساب 
سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند. و درصورت عدم انجام در مهلت مقرر 10 
درصد مبلغ مزایده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده مجدداً 

برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 
دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان ـ داوودی بنی 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۴05GLX به شماره موتور 1۲۴۸61۳۲6۸7 و شماره 

شاسی ۴0۴۳91۴۳ و شماره پالک ایران 7۲-9۴۳ق۲6 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

نام : شهرام نادری سامانی نام پدر منصور  به نشانی : استان چهارمحال و بختیاری ـ 
شهرستان سامانـ  شهر سامانـ  خیابان غدیر خم بن بست ۸ متری پالک ۲  

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم:
 نام :  لیال حقانی علمی به نشانی : مجهول المکان  

محکوم به: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه  بشماره و شماره دادنامه مربوطه 
970997۳۸5۴۴0051۲   محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲5/000/000 
ریال بابت  اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/۴/۴ لغایت اجرای حکم و مبلغ ۴۴۸/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
و مبلغ 1/۲50/000 ریال بابت نیم عشر دولتی اجرای رای منوط به رعایت تبصره ۲ 

ماده ۳06 ق ا  د م می باشد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.  ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی (
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتیکه 
خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به صورت مشروح مشتمل 
بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها  و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل  از طرح دعوی 
اعسارضمیمه داد خواست به اعسار به مقام قضایی ارائه نماید. واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود. ) مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴ ( .  ۴ 
ـ خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم ، 
حبس تعزیری درجه 7 را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق 

. م . ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( . 
5 ـ انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳9۴. (  
6ـ  چنانچه صورت اموال پس از مهلت ۳0 روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود . ) تبصره 1ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴ (.     
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 2 سامان ـ اعظم فرجی چمزینی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاي دهقان مرادیان دشتکی فرزند نور محمد با ارائه دو برگ استشهادیه 
محلی گواهی شده اعالم نموده اند سند مالکیت به شماره مسلسل ۳77۸۲۳ الف ـ ۸5  
مربوط به ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 6۳۳ ـ فرعی از 19۸ ـ اصلی واقع در 
شهر دشتکـ  شهرستان اردل ناحیه پشتکوهـ  بخش ده استان چهارمحال و بختیاری به 
مساحت ۳99/75 متر مربع که درصفحه ۳19ـ   دفتر امالک  جلد ۴1ـ  ذیل ثبت شماره 
7۳67 به نام نامبرده ثبت سند مالکیت صادر گردیده ، مفقود شده  است . نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن : در اثر سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور المثني سند 
مالکیت  نموده اند  که طبق تبصره یک اصالحي ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهي میشود که هرکس مدعي انجام معامله ) غیر ازآنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت  ده 
روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله،تسلیم نمایند تا مراتب صورتمجلس و  اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان اردل ـ رضا قلی شریفی 

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه17۴1۴6679۲صادره  پدرنصراله  نام  خالدعچرش  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم نصراله 
ورثه  فوت  دائمی  اهوازدرتاریخ97/۸/9دراهوازاقامتگاه  بشناسنامه۴۸0صادره  عچرش 
اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر۲-یاسمن عچرش فرزندنصراله بشن
بشناسنامه17۴۳ فرزندنصراله  ۳-کوثرعچرش  اسنامه17۴057۸۲۴متولد1۳69/9/19  
به کدمل ۴6۸1۸0متولد1۳۸0/۴/۲5)فرزندان متوفی(۴-کفایت عچرش فرزند حسن 
فرزندعبدبشناسنامه  عچرش  ی175۴79۴769متولد۴9/6/۳)همسرمتوفی(5-حسین 
فرزندوحیدبشناسنامه5۴0۳متو ۲9۳9متولد1۳09/9/۲)پدرمتوفی(6-جباریه کروشاوی 
لد1۳19/1/1 )مادرمتوفی(.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.       
قاضی شعبه34شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز

رونوشت آگهی حصروراثت ) اصالحیه ( 
آقای علیرضا رحیمی شورابی دارای شماره ملی ۴610۳75۸۲6 به شرح دادخواست 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش1س    97055۲ کالسه  به 
شماره 11  بشناسنامه  کشی  کاه  رحیمی  فرنگیس  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
درتاریخ1۳97/۳/1۴ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1ـ علیرضا رحیمی شورابی به شماره ملی  : ۴610۳75۸۲6 فرزند ذکور
۲ـ  سمیه رحیمی شورابی به شماره ملی : ۴6۲۳۲9۲76۲ فرزند اناث 

۳ـ  سمیرا  رحیمی شورابی به شماره ملی : ۴6۲۳65۴6۸0 فرزند اناث 
۴ـ سارا رحیمی شورابی به شماره ملی : ۴6۲۳6561۲۸ فرزند اناث و الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله آقای علی ستاریان اصیل فرزند فرهاد فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه 75۴/107/97 این دادگاه متهم است به اتهام مشارکت در تحصیل مال از 
طریق نامشروع موضوع شکایت خانم لیال نصیری که نظر به تعیین وقت رسیدگی به 
پرونده اتهامی نامبرده در تاریخ 1۳97/10/۲۲ ساعت 0۸:۳0 صبح مراتب در اجرای ماده 
۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در 
صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 

رئیس شعبه ۱07 دادگاه کیفری دو خرم آباد –سید مصطفی سهرابی . 
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راهی برای حمایت از کاالی ایرانی
* سیدحسین پاریاب

است  قادر  کد(  )ایران  ایران  خدمات  و  کاال  شماره گذاری  ملی  مرکز 
نهادها،  اختیار  در  را  داخلی  تولیدکنندگان  و  تامین کنندگان  اطالعات 
سازمان ها و اداره های دولتی و خصوصی قرار دهد و به این طریق از 

خرید کاالی ایرانی حمایت کند.
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دلیل بی توجه به بانک اطالعاتی 
با  اخیر،  دهه   ۲ در  کد(  ایران  )بانک  تولیدکنندگان  و  تامین کنندگان 
مشکالتی روبرو بوده اند. نبود شناخت تولیدکنندگان و تامین کنندگان 
از همه سازمان هایی که به عنوان مصرف کننده در کشور حضور دارند 
و ناآشنایی مصرف کنندگان با همه تولیدکنندگان کاالهای مدنظر خود، 
سبب شد به خرید کاالی ایرانی در اقتصاد توجه زیادی  نشود. اکنون 
بزرگ ترین بانک اطالعاتی تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی در مرکز 
ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران گردآوری  شده است.این مرکز 
پس از توسعه نیاز فروشگاه های زنجیره ای کشور به استفاده از بارکد طبق 
دستور وزارت بازرگانی )سابق( ماموریت یافت که با هدف دهی در حوزه 
بارکد و فرهنگ سازی آن به ساختار استاندارد بین المللی بپیوندد.این مرکز 
به عنوان نماینده سازمان بین المللی جی. اس1 در سال 1۳7۴ مشغول به 

کارشده و ماوریت های آن را دنبال کرده است. 
فعالیت این مرکز تا سال 1۳۸۴ فقط توسعه GTIN یا کدهای 1۳ رقمی 
بود اما مطابق بند »ط« ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و بند »ج« ماده 
101 قانون پنجم توسعه نسبت به گسترش نظام ملی طبقه بندی و خدمات 
شناسه کاال و خدمات ایران )ایران کد( به منظور ایجاد نظام منسجم و 
یکپارچه برای تبادل اطالعات مربوط به کاالها و خدمات اقدام کرده و همه 
عرضه کنندگان کاال و خدمات را مکلف به اخذ و به روزرسانی این شناسه 
)کد( و دستگاه های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن کرده است. 
مصوبه هجدهم آذرماه 1۳۸5 هیات  دولت در مورد آیین نامه توسعه و ایجاد 
نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کاال و الزام همکاری سازمان ها و 
نهادها، ایران کد را مطرح و سپس از نیمه دوم دهه ۸0 تیمی از مرکز ملی 
شماره گذاری کاال و خدمات ایران به توسعه این سامانه پرداخت و اکنون 
در ایران با ۴5 نمایندگی فعال و نزدیک به ۸6 هزار عضو مشغول به فعالیت 
است.مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران با توجه به مشکالت 
وزارت نفت برای شناسایی دقیق کاال و همچنین شناسایی تامین کنندگان 
داخلی، سامانه متمرکز کدینگ وزارت نفت را برای چهار شرکت تابع 
آن شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش، شرکت 
ملی گاز ایران و شرکت پتروشیمی، طراحی و پیاده سازی کرده است. با 
راه اندازی این سامانه، وزارت نفت به غیر از ایجاد یک زبان مشترک در بین 
چهار شرکت تابع خود، تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی را شناسایی 
و ارتباط دوطرفه ای را برقرار کرده است که دیگر به تهیه کاالهایی که 
در کشور تولید و یا تأمین می  شوند از کشورهای دیگر احتیاجی نیست.
این امر موجب حمایت کاالهای ایرانی در مصرف کنندگان بزرگی مانند 
وزارت نفت و در آینده سازمان های مشابه همچون تامین اجتماعی، 
خودروسازی ها و سایر سازمان ها و نهادها می شود. واقعیت آن است 
که چه بخواهیم و چه نخواهیم در بسیاری از کاالها گرایش به مصرف 
کاالهای خارجی در کشور وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد بیشتر 
مردم کاالهای خارجی را به کاالهای ایرانی ترجیح می دهند که ناشی از 
نداشتن کیفیت و عمر کم کاال در برابر محصول مشابه خارجی موجود در 
بازار است.بر این اساس آگاهی های الزم باید به مصرف کننده ارائه شود 
تا بداند مصرف کاالی خارجی به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید 
آمدن مشکالت همراه آن است. لزوم توجه به محصوالت داخلی فقط 
مختص مصرف کنندگان نیست، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با ارتقای کیفیت 
محصوالت، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصوالت در مقایسه با 
کاالهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف کنندگان به سمت خریداری 
شناساندن  با  است  کنند.امید  پیدا  تمایل  خارجی  کاالهای  مصرف  و 
تامین کنندگان و تولیدکنندگان کاالی ایرانی در کشور از راه هایی مانند بانک 
اطالعاتی مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران، بستری مناسب 

برای مبارزه با فساد در عرصه های اقتصادی و تجاری کشور فراهم آید.

محکومیت ۲۲ شرکت لبنی به جرم گران فروشی

 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۲۲ شرکت تولید 
فرآورده های لبنی به جرم گران فروشی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از صداوسیما، سید یاسر رایگانی در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این شرکت ها در مجموع به پرداخت 
۸۲9 میلیارد ریال به عنوان جریمه گران فروشی محکوم شدند.وی با 
بیان اینکه پرونده 7 شرکت دیگر در شعب تعزیرات حکومتی در حال 
رسیدگی است گفت: در چند روز گذشته یک شرکت تولید فرآورده های 
لبنی به جرم گران فروشی به پرداخت ۲9 میلیارد ریال جریمه محکوم شد. 
رایگانی افزود: شاهد کم فروشی های بی سابقه در محصوالت لبنی کشور 
هستیم و در این زمینه گزارش های بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی 
رسیده است.مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در 
این برنامه گفت: قیمت نهاده ها از ۳ هزار و ۲00 تومان در پارسال به ۴ 
هزار و ۲00 تومان در سال جاری افزایش یافته که بخشی از افزایش قیمت 
فرآورده های لبنی مرتبط با آن است. محمدرضا کالمی افزود: افزایش 
هزینه های حمل و نقل هم از جمله عوامل باال رفتن قیمت محصوالت 
لبنی است. وی گفت: متأسفانه با سربازان اقتصادی کشور خوب رفتار نمی 
کنیم. دبیر انجمن صنفی گاوداران هم در این برنامه گفت: تولید شیر خام 
در کشور در ۸ ماهه اول سال به طور میانگین 5.7 درصد افزایش یافت و 
تولید شیر به اندازه مصرف کشور وجود دارد. سید احمد مقدسی افزود: از 
تیر ماه تاکنون ماهانه ۲ هزار و 500 تا ۳ هزار تن جذب صنایع شیر خشک 
کشور می شود و به عبارتی رابطه تولید کنندگان شیر با تولید کنندگان 
شیر خشک مستقیم شده است. وی گفت: ۲5 تا ۳0 درصد شیر تولیدی 
کشور صرف تولید شیر خشک می شود.وی هم در این برنامه گفت: 70 
درصد محصوالت لبنی در صنایع بزرگ تولید می شوند که برای خرید 
هر لیتر شیر خام ۲ هزار و ۲00 تا ۲ هزار و ۴00 تومان می پردازند. 
رضا باکری افزود: در سه ماهه بهار امسال هر ماه ۲ هزار و ۲50 تن شیر 
خشک صادر شد و با افزایش قیمت ها روند دریافت شیر خام از تولید 
کنندگان معکوس شد. وی گفت: در شهریور امسال کارخانجات صنایع 
لبنی کشور با ۳0 درصد کسری دریافت شیر خام مواجه بودند که اکنون 
این کسری به ۲0 درصد رسیده است.باکری با بیان اینکه سال گذشته 
۴65 هزار تن محصوالت لبنی از کشور صادر شد افزود: میزان صادرات 
در مهر به 11 هزار تن و در آبان به 10 هزار تن رسید و شاهد کاهش ۳۲ 
درصدی صادرات هستیم.وی با بیان اینکه آخرین قیمت مصوب ابالغی 
در دوم مرداد امسال بود گفت: تا ستاد تنظیم بازار در ابالغ قیمت جدید 
محصوالت لبنی تأخیر داشته باشد شاهد ناهماهنگی ها در قیمت این 
محصوالت هستیم.باکری افزود: کم فروشی تخلف است و هر کارخانه 
ای که مرتکب آن شود باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.وی گفت: 
هیچ کارخانه تولید فرآورده های لبنی به هیچ عنوان حق کاستن از کیفیت 

محصوالت تولیدی خود را ندارد.

نگاه روز

طرح وزیر اقتصاد برای شرکت های 
صادراتی و تعاونی ها

 تعاونی ها بخش فراموش شده اقتصاد در هیاهوی 
خصوصی سازی ها هستند که در صورت توجه بیشتر 
به آنها بسیاری از مسائل کارکنان اصناف مختلف 
حل می شود؛ در همین راستا وزیر اقتصاد گفته که 
می توانیم شرکت هایی که کاالهای صادراتی دارند را 

در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در یک دسته بندی 
اقتصادی، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و 
تعاونی تقسیم می شود. حرکت به سمت هر یک 
از دو قطب قدرتمند اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار 
باعث ایجاد مشکالتی برای اقتصاد جوامع مختلف 
شده است. مشکالتی مانند ایجاد مفاسد اقتصادی یا 
کاهش بهره وری در اقتصادهای دولتی یا افزایش 
شکاف طبقاتی و ایجاد فقر و آسیب های اجتماعی 
در اقتصادهای مبتنی بر بازار باعث شده توجه به 
بخش تعاونی ها بیشتر شود.تعاونی، مشارکتی است 
که عده ای از افرادی که هم صنف هستند یا تناسبی 
مشابه دارند و برای دستیابی به منافع مشترک گرد 
هم می آیند. اعضای شرکت های تعاونی در حقیقت 
سرمایه معینی را در میان می گذارند و به صورت 
تسهیالت  آوردن  فراهم  طریق  از  و  دسته جمعی 
مختلف مشکالتشان را حل می کنند.تعاونی ها به 
جای میزان سرمایه ها بر اعضای شرکت ها متکی 
هستند؛ به طوری که هر عضو بدون توجه به میزان 
سرمایه اش یک رای دارد. این شرکت ها به منظور 
دیگر  یا  مانند مسکن  اعضا  اساسی  نیازهای  رفع 
اقالم مصرفی تشکیل می شوند. خاصیت این شیوه 
حذف واسطه های غیرضروری از چرخه تامین این 
نیازها است که موجب کاهش نهایی قیمت برای 
مصرف کنندگان یا همان اعضا تعاونی ها می شود.

طی  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  زمینه  این  در 
سخنانی در سیزدهمین اجالس بین المللی تعاون در 
آسیا و اقیانوسیه، تشکیل شرکت های تعاونی جدید 
و خرید شرکت های دولتی آماده واگذاری توسط 
آنها را راهکاری موفق برای کوچک سازی دولت 
و تحقق سهم ۲0 درصدی شرکت های تعاونی از 
خصوصی سازی خواند که در اصل ۴۴ قانون اساسی 
مورد تاکید قرار گرفته است.به گفته دژپسند، رابطه 
غیر  و  شده  تعریف  رابطه ای  باید  بازار  با  دولت 
مداخله گر باشد که در این مسیر باید سهم و نقش 
دولت به گونه ای تنظیم شود که مانع فعالیت های 
و  نشود  تعاونی  و  خصوصی  دولتی،  غیر  بخش 
دولت هرگز نباید در اموری که بخش های مذکور، 
تمایل و توان انجام آن را دارند، وارد شود.او در کنار 
عامل سود و رای سهامدار، موضوع عالیق منطقه ای 
را هم در واگذاری شرکت ها به تعاونی های سهامی 
عام و فراگیر مطرح و اظهار کرده باید مدل اقتصاد 
»دولت  - بازار« به اقتصاد »بازار - دولت« تبدیل شود 
و نقش دولت از عاملیت به سیاست گذاری، هدایت 
و نظارت تغییر کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
یکی دیگر از برنامه های وزارت اقتصاد را مربوط 
به نقدینگی و اهرم کردن دارایی های دولت دانسته و 
گفته که می توانیم شرکت هایی که کاالهای صادراتی 
دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم.در این 
باید گفت، ویژگی های اصلی تعاونی ها این  میان 
اشخاص  فقط  شرکت ها  گونه  این  در  که  است 
همچنین  شوند.  شرکت  عضو  می توانند  حقیقی 
شرکت های تعاونی فقط در امور مربوط به تولید و 
توزیع می توانند فعالیت کنند که این مساله می تواند 
از ایجاد بنگاه های سفته بازی که فعالیت هایشان در 
نهایت منجر به خلق پول می شود هم جلوگیری کند 
و چه بسا باعث رونق گرفتن فعالیت های تولیدی در 

اقتصاد هم بشوند.

سقوط 70 میلیارد دالری ارزهای 
دیجیتال

 نوامبر ماهی است که سرمایه گذاران بیت کوین تلخی 
آن را فراموش نخواهند کرد. بزرگترین ارز دیجیتال 
جهان ماه نوامبر خود را با سقوط ۳7 درصدی قیمت 

به پایان برد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نوامبر ماهی است 
که سرمایه گذاران بیت کوین تلخی آن را فراموش 
نخواهند کرد. بزرگترین ارز دیجیتال جهان ماه نوامبر 
خود را با سقوط ۳7 درصدی قیمت به پایان برد که 
بدترین سقوط آن از آوریل ۲011 تا کنون است. ارز 
دیجیتال در آن ماه هم ۳9 درصد از ارزش خود را 
از دست داده بود.بیت کوین که ماه نوامبر خود را در 
قیمتی باالتر از 6۳00 دالر آغاز کرده بود، با بسته شدن 
معامالت ماه نوامبر در جمعه شب تا ۳۸7۸.66 دالر 
پایین آمد. این ارز دیجیتال حاال بیش از 70 درصد از 
ابتدای ۲01۸ تا کنون سقوط کرده است و ۸0 درصد 
نسبت به رکورد همیشگی خود که در سال گذشته 
به ثبت رسانده بود افت کرده است.طبق داده های 
کوین مارکت کپ دات کام، در ماه نوامبر ارزش بازار 
میلیارد دالر  مهم جهان، 70  دیجیتال  ارزهای  کل 
سقوط کرد. اکس آرپی، دومین ارز دیجیتال جهان، 1۸ 
درصد در ماه نوامبر سقوط کرد، درحالی که اتروم ۴۳ 
درصد از ارزش خود را از دست داد.بیت کوین که در 
ماه اکتبر شرایط پایداری را تجربه می کرد، این ماه با 
تحولی عجیب دچار نوسانات شدید شد و سقوط 
اکتبر،  بازارهای جهان در ماه  با سقوط  کرد. حتی 
بیت کوین بدون نوسان خاصی در 6۴00 دالر معامله 
می شد. در اواسط نوامبر با اعالم رسمی تقسیم شبکه 
بیت کوین َکش به دو ورژن مختلف، سقوط قیمت ها 
آغاز شد و به ارزهای دیجیتال دیگر هم سرایت کرد.

خبر

در حالی که قیمت ها در بازار سکه و ارز در 
حال ریزش است، انتظارات بر کاهش قیمت 
مسکن در ماه های پیش رو استوار شده است.

به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، بررسی ها 
نشان می دهد قیمت مسکن در سال جاری، 
تا پایان آبان ماه رشدی برابر با 91 درصد را 
نسبت به سال گذشته تجربه کرده است اما با 
ورود بازار مسکن به دوره رکود تورمی احتمال 
کارشناسان  برخی  سوی  از  قیمت ها  تعدیل 
مطرح شده است. برخی فعاالن بازار مسکن 
بر این اعتقادند که با خروج خریداران واقعی 
طی  بازار  این  در  رکود  مسکن،  بازار  از 
ماه های پیش رو سنگین تر خواهد شد. یکی 
وضعیت  خصوص  در  امالک  مشاوران  از 
روزها  این  مسکن  بازار  گفت:  مسکن  بازار 
با کمبود مشتری و البته خریدار روبرست و 
بیشتر کسانی که وارد میدان می شوند، کسانی 
هستند که می خواهند مظنه را دریابند. وی 
که در منطقه مرکزی تهران به فعالیت مشغول 
است ادامه داد: بر این اساس واحدهای کوچک 
مشتریان بسیار بیشتری نسبت به دیگر واحدها 
دارند و از این رو قیمت واحدهای کوچک 
تقریبا قواره ای و نه متراژی محاسبه می شود. 
رشد  از  ناشی  را  مسکن  قیمت  وی جهش 

بازارها و کاهش ارزش پول ملی دانست و 
از کسانی که قصد خرید  ادامه داد: بسیاری 
داشتند تحت تاثیر انتشار اخباری در خصوص 
افزایش سقف وام مسکن دست نگه داشته اند 
و می گویند با رسیدن سقف تسهیالت به ۳00 
خواهند  بهتری  خرید  امکان  تومان  میلیون 
داشت از این رو افزایش قیمت در کنار انتظار 
برای رشد تسهیالت عوامل مهم رکود در این 
بازار مهم هستند.هر چند با رشد قیمت ارز، 
افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاد اما با کاهش 
قیمت ها هنوز بازار مسکن واکنشی از خود 
نشان نداده و در نتیجه انتظار می رود در ماه های 

آتی تاثیر ریزش ها در بازار روشن شود.
 این در حالی است که برخی به استناد باال رفتن 
هزینه ساخت، کاهش قیمت مسکن بیش از 

۲0 درصد را محتمل نمی دانند.
 دالر همچنان می ریزد  

روز شنبه بازار ارز کار خود را با دالر 10 هزار 
و ۴00 تومانی به پایان برد تا ریزش ادامه دار 
دالر، بسیاری از کسانی که ارز را برای سرمایه 
گذاری خریداری کرده و در خانه ها نگهداری 

می کردند، مجاب کند وارد بازار شوند.
 افزایش عرضه ارزهای خانگی روند رو به 
به  رو  این  از  کرد  تقویت  را  نرخ ها  کاهش 

نظر می رسد در ماه های پیش رو با تداوم این 
سیاست نرخ ارز در محدوده پایین تر از 10 
هزار تومان ثبات یابد. بر اساس این گزارش 
بسیاری از صرافان بر این اعتقادند که کاهش 
نرخ دالر در حال حاضر ناظر به مکانیزم هایی 
است که بانک مرکزی برای تقابل با پولشویی و 

ممانعت از خلق پول به کار گرفته است. 
را  پوز  دستگاه های  تسویه  مرکزی  بانک 
و  کرده  قبل  از  تر  طوالنی  دارندگان  برای 
پول  انتقال  و  نقل  بر  نیز  را  محدودیت هایی 
اعمال کرده است تا بدین وسیله مانع از هجوم 
سرمایه های سرگردان به بازار ارز شود. در کنار 
ریزش ها در بازار ارز، بازار سکه نیز با کاهش 
نرخ مواجه بود.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
از حدود ۴ میلیون و ششصد هزار تومان به 
سه میلیون و ششصد هزار تومان رسیده است. 
رییس اتحادیه طال و جواهر استان تهران می 
گوید قیمت طال و سکه با تداوم ریزش دالر 
همچنان کاهش خواهد یافت و این روند تا 

تخلیه کامل حباب سکه ادامه دارد.
 بازار خودرو به کدام سو می رود؟

شنیدن  انتظار  در  روزها  این  خودرو  بازار 
کارخانه  نرخ  افزایش  خصوص  در  اخباری 
است اما با این حال یخ زدگی بازار خودروهای 

وارداتی ناشی از احتمال ریزش قیمتهاست. هر 
چند واردات خودرو در حال حاضر به استناد 
شرایط ارزی از سوی دولت ممنوع اعالم شده 
است اما تخلیه روانی بازار ارز، مانع از تداوم 

روند افزایشی قیمت ها خواهد شد.
 آنچه پیش بینی ها داللت بر آن دارد که روند رو 
به رشد قیمت ها در این بازار متوقف شده و 

تعدیل اغاز خواهد شد.
 پیش بینی وضعیت پیش رو

هر چند دشوارترین کار در شرایط کنونی پیش 
بینی آینده است اما برخی براوردها حکایت از 
آن دارد که در صورت عدم وقوع اتفاق غیر 
قابل پیش بینی، قیمت ارز در ماه های آتی 
ثبات یافته و در کانال کمتر از 10 هزار تومان 

سامان یابد.
برخی  عقیده  به  ارز،  و  سکه  قیمت  کاهش 
روانی  تخلیه  عامل  می تواند  گذاران  سرمایه 
میان  این  در  که  سئوالی  باشد.  مسکن  بازار 
به  رو  روند  آیا  است؛  این  می شود،  مطرح 
بانک  مقامات  دارد؟  ادامه  ها  قیمت  کاهش 
مرکزی به این سئوال پاسخ مثبت می دهند اما 
آنچه در بازارها رخ می دهد درستی و نادرستی 

این پاسخ را مشخص خواهد کرد.

بازارهای مهم ایران به کدام سو می روند
واکاوی قیمت ارز، مسکن و خودرو؛

 آگهی مفقودی
 برگ سبز خودرو پراید صبا جی ال ایکس آی مدل 1۳۸۸ به رنگ سفید با شماره پالک۳15 ه ۲6 ایران 7۲ شماره موتور 
۲۸5571۳شماره شاسیs1۴1۲۲۸۸9511۸۲ به مالکیت محمد اسماعیل بالویی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 نکا

مفقودی
برگ سبز وسواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۸6 با شماره پالک ۸16 م ۸5 ایران ۸۲ با شماره موتور 195۲5۸9 

و شماره شاسی s1۴1۲۲۸60۸9199 بنام سعید حبیب تبار نیازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸۲ به رنگ سفید با شماره پالک 556 م 51 ایران ۸۲ با شماره موتور 0061۸197 و شماره 

شاسی s1۴1۲۲۸۲1675۳۴ بنام سعیده لسانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد 
نقدینگی طی دوره زمانی 9۳ تا 97 خبر داد و 
گفت: این رقم به ۲۳/7درصد کاهش یافته است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اکبر کمیجانی در 
به  ایران  مالی اسالمی  انجمن  چهارمین همایش 
تشریح نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات 
اقتصادی، پرداخت و گفت: با وجود پیشرفت ها در 
بازار سرمایه و بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد 
کشور که همچنان بانک  محور است، سهم باالیی از 
تامین مالی را دارد.  در عین حال که سیستم بانکی 
این خدمت بزرگ را انجام می دهد، اما همواره 
این سیستم وجود  عملکرد  به  زیادی  انتقادهای 
دارد.قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در 7 ماهه 
ابتدایی سال 97، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و 
روندی نزدیک هستند، افزود: این اتفاق،  نشان از 
تالش بانک  مرکزی برای انضباط پولی در کشور 

دارد؛ ضمن اینکه بررسی وضعیت سپرده های کوتاه مدت، جاری 
و یک ساله در سال 96 نشان می دهد که سیالیت نقدینگی بسیار 
باال است. وی تصریح کرد:در این میان با برخی اقدامات از جمله 
واگذاری گواهی سپرده های ۲0 درصدی، سهم سپرده های یک 
ساله کاهش یافت اما با برخی تالطم ها، سهم سپرده های جاری و 
یک ساله افزایش یافت و تالش بانک مرکزی بر این است تا سهم 
رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
وی تصریح کرد:در دوره سال 67 تا 91 متوسط رشد نقدینگی 
۲6.7 درصد بود و در دوره سال 9۳ تا 97 این رقم به ۲۳.7 درصد 
کاهش یافت. ضمن اینکه در میان شاخص های کل، نسبت عمق 

مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم 
در حال افزایش است.کمیجانی با بیان اینکه نسبت نقدینگی و 
عمق مالی در ایران 10۳ است، تصریح کرد: با وجود رشد در سال 
های گذشته، این نسبت در مقایسه با کشورهای پیشرفته، پایین تر 
است. البته در اقتصاد ایران فعالیت های غیررسمی و ثبت نشدن 
آن در تولید ناخالص داخلی باعث می شود تا این موضوع خود را 
در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد. 
در عین حال،جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی 
سال های گذشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با 
رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه های 
بزرگ، تامین نیاز بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از تامین 

مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید 
بوده است.وی با بیان اینکه نظام بانکی در طول سال 
های گذشته از رفع نیاز بخش های ُخرد خانوار در قالب 
تسهیالت ازدواج و تسهیالت خرد و مصرفی در قالب 
کارت های بانکی حمایت کرده است، گفت: سهم نظام 
بانکی در تامین منابع مالی بنگاه ها در مرز 90 درصد بود 
که کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته صورت 
گرفته است که علت اصلی آن، استفاده از ابزارهای نوین 
مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسالمی 
و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و 
گواهی سپرده بوده است.وی افزود: اعتقاد داریم بانک ها 
به لحاظ ماهیت سپرده هایی که جذب می کنند، عمدتا 
باید از این سپرده ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه 
های بزرگ و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 
استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه 
تامین مالی بنگاه های بزرگ انجام شود؛ البته  صندوق 
های سرمایه گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت 
خود را از بازار سرمایه می گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی 
دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به 
ویژه صندوق هایی با نرخ سود تضمینی باالتر مقداری بی نظمی 
را در بازار پول ایجاد کنند.وی ادامه داد: نیاز بانک ها به نقدینگی 
باعث شده تا نقدینگی را با هزینه باالتر تامین کنند ولی همکاری 
بازار سرمایه و بازار پول طی سال های گذشته باعث شد تا سهم 
سپرده ای صندوق های سرمایه گذاری ثابت در بانک ها در دو 
مرحله و طی سال های 95 و 96 از نسبت ۳0 به 70،  به، 50 به 

50 کاهش پیدا کند.

متوسط رشد نقدینگی در سال های ۹3 تا ۹7 به 23/7 درصد رسید 

ایران  صرافان  کانون  دبیرکل   - تجارت  فصل 
گفت: بدون شک با نقش آفرینی صرافی ها در 
خرید ارز حاصل از صادرات دارای ارزش کمتر 
از یک میلیون یورو فرآیند صادرات با کشورهای 
همسایه مانند عراق و پاکستان تسهیل خواهد 
شد. رضا ترکاشوند در برنامه »روی خط اقتصاد« 
رادیو اقتصاد افزود: خرید ارز حاصل از صادرات از 
سوی صرافی ها برای صادرکنندگانی که میزان 
ارزش صادرات آنها کمتر از یک میلیون دالر بوده 

کمک بزرگی به شمار می رود.
نظر  مورد  صادرکنندگان  اینکه  بیان  با  وی 
به  خود  صادرات  از  حاصل  ارز  عرضه  برای 
نرم  پنجه  و  دست  مشکالتی  با  نیما  سامانه 
از  ها  صرافی  شبکه  اظهارداشت:  کردند،  می 
سامانه نیما گسترده تر است بنابراین می توانند 
از صادرات چنین  ارز حاصل  به خرید  نسبت 
کانون  کنند.دبیرکل  اقدام  صادرکنندگانی 
صرافان ایران با اشاره به اینکه تحقق این مهم 
صادرکنندگان مورد نظر برای توسعه صادرات 
خود بیش از پیش تشویق خواهند شد، ادامه داد: 
بر اساس بند چهار دستورالعمل خرید و فروش 
ارز در شبکه صرافی های مجاز این صرافی ها 
می توانند به صورت حواله و اسکناس ارز را با 
دیگر صرافی ها معامله کنند.وی با تاکید بر اینکه 
صرافی های مجاز و معتبر باید هر نوع خرید و 
فروشی را در سامانه نظارت ارز )سنا( ثبت کنند، 
گفت: با وجود این در بلند مدت ارز مورد نیاز بازار 
در حوزه نفت آسانتر تامین خواهد شد.ترکاشوند 
با بیان اینکه صادرکنندگان نیز با شرایط راحت 

تر می توانند ریال خود را به گردش در آورند و 
دوباره در فرآیند تولید از آن بهره گیری کنند به 
رادیو اقتصاد یادآور شد: صرافی ها ارز خریداری 
شده از صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها 
کمتر از یک میلیون یورو بوده را باید در سامانه 
سنا ثبت کنند.وی در ادامه اذعان داشت: عالوه 
براین ارز فروخته شده از سوی صرافی ها نیز 
ثبت شود.برنامه »روی  باید در سامانه مدنظر 
شبکه  کشاورزی  گروه  از  کاری  اقتصاد«  خط 
رادیویی اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه 
هر روز ساعت ۱9 به مدت 6۰ دقیقه به تهیه 
کنندگی »نازنین کتابچی، سید وحید موسوی 
و حمیدرضا کجوری« با هدف تحلیل و بررسی 
مهمترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان به 
منظور اطالع رسانی و آگاه کردن مخاطبان بر 
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز قرار می گیرد 
وعالقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی 

برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.

واکنش صرافان و صادرکنندگان به فروش 
ارز صادراتی به صرافی هابانک و بیمه

 فصل اقتصاد - بانک مرکزی دیروز دستورالعمل 
کرد  ابالغ  را  صرافی ها  به  صادراتی  ارز  فروش 
را عملیاتی نمی دانند و  اجرای آن  اما صرافان 
صادرکنندگان نیز از کارمزد ۱درصدی در نظر 

گرفته شده برای حواله ناراضی هستند.

در  را  دیگری  بخشنامه  دیروز  مرکزی  بانک 
حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه 
ارزی کشور ابالغ کرد. بخشنامه ای که جزئیات 
بیشتری از نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به 
شبکه صرافی های کشور را روشن کرده است. بر 
اساس آنچه که بانک مرکزی در این بخشنامه 
اعالم کرده، صرافی های مجاز و معتبر می توانند 
ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون 
یورو یا معادل آن به سایر ارزها، با ثبت در سامانه 
نظارت ارز )سنا(، به صورت اسکناس یا حواله به 

نرخ بازار از صادرکنندگان خریداری کنند.
همچنین در این بخشنامه به این نکته توجه 
شده که نرخ فروش ارز از سوی صرافی های مجاز 
معتبر، متناسب با شرایط به نرخ بازار اعالم شده 
است. یعنی دقیقا صرافی ها می توانند به تناسب 
البته رو به  این روزها  ارز که  بازار آزاد  شرایط 
کاهش نهاده و نرخ آن به سامانه نیما نزدیک 
شده است، قیمت را برای صادرکنندگان تعیین 
کرده و ارز آنها را خریداری نمایند.این گونه که 
این بخشنامه ابالغ کرده است، به نظر می رسد 
که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود، اگر 
قرار باشد که ارز حاصل از صادرات را برای واردات 
خود یا دیگران هزینه نکنند، دو روش بیشتر 
ندارند، یا اینکه در سامانه نیما آن را به فروش 
برسانند که نرخ آن اکنون حداقل دو هزار تومان 
کمتر از بازار آزاد است و یا اینکه به صرافی های 

البته تجربه  صادرکنندگان  بفروشند که  مجاز 
نشان می دهد که صرافی ها قطعا ارز را به نرخی 

کمتر از بازار آزاد از آنها خریداری خواهند کرد.
صرافی ها بخشنامه

 را غیرعملیاتی می دانند 

طبق  گویند؛  می  صرافی ها  میان  این  در 
دستورالعمل تازه بانک مرکزی نشان می دهد که 
اسکناس ارز خریداری شده از صادرکنندگان باید 
بابت ۲۳ سرفصل خدماتی از سوی صادرکنندگان 
به فروش برسد که اکنون تقاضا برای آن به شدت 
ارز  بنابراین برای صرافی، خرید  پایین است و 
صادراتی جذابیتی ندارد؛ ضمن اینکه خرید ارز 
صادراتی به صورت حواله باید بابت ثبت سفارش 
کاال یا خدمات به متقاضیانی به فروش برسد که 
قبل از آن، مستندات خود را در بانک های عامل 
تایید کرده باشند؛ اما نرخ آزاد، مانع بزرگی در 
خرید حواله از صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد 
. یکی از صرافان در این زمینه به خبرنگار مهر 
از بانک بخواهد به جای  گفت: اگر واردکننده 
تامین ارز از شبکه بانک ها و صرافی های مجاز 
برایش  را  تعهد«  بدون  »برات  گزینه  نیما،  در 
به صرافی ها  می تواند  واردکننده  کند،  انتخاب 
مراجعه و از این منابع معاف صادرکنندگان که 
وی   . نماید  استفاده  کرده،  خریداری  صرافی 
افزود: در فرضی دیگر، خریدهای اعتباری قرار 
می گیرد که برخی شرکت ها یا واردکنندگان از 
تامین کنندگان دریافت نموده و باید آن را تسویه 

نمایند .

تسهیل فرآیند صادرات با نقش آفرینی صرافی ها



با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم 
یکی از آنان به شمار روی.

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

امروز با حافظ

 انتشار پنجمین کتاب »رمان ژانر« 

زارع  لیال  نوشته  »بی تابوت«  رمان 
توسط انتشارات هیال منتشر و راهی 
بازار نشر شد. به گزارش مهر، پنجمین 
عنوان از مجموعه »رمان ژانر«  با عنوان 
»بی تابوت«  نوشته لیال زارع به تازگی 
توسط انتشارات هیال منتشر و راهی بازار نشر شده 

است.
کتاب های مجموعه رمان ژانر قرار است احیاکننده 
ژانرهای فراموش شده رمان فارسی باشند و عناوینش 
در گروه های ژانری تریلر، ترسناک، فانتزی، جنایی و 
علمی _ تخیلی قرار دارند. پیش از این، ۴ رمان »مرد 
دیوانه«، »جمجمه جوان«، »خاک آدم پوش« و »کاج ها 
وارونه اند« از این مجموعه منتشر شده اند. دبیر این 

مجموعه محمدحسن شهسواری است.
است.  نوشته شده  ژانر جنایی  در  »بی تابوت«  رمان 
لیال زارع نویسنده این اثر، پیش تر در رمان »جمجمه 
زمینه  را در  از همین مجموعه، بخت خود  جوان« 
پلیسی  رمان  دومین  حاال  و  آزموده  پلیسی نویسی 
بستر  در  »بی تابوت«  داستان  است.  نوشته  را  خود 
زمانی ایام عید نوروز در شهر تهران جریان دارد. شهر 
خلوت ترین روزهای خود را پشت سر می گذارد اما 
ایستگاه راه آهن یکی از شلوغ ترین اماکن تهران است. 
در این ایستگاه پلیس چمدانی را پیدا می کند که جنازه 

مثله شده زنی در آن است. 
با ۲0۸ صفحه، شمارگان 990 نسخه و  این کتاب 

قیمت 1۸ هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/۲8   طلوع آفتاب 6/57 
اذان ظهر 11/54  اذان مغرب 17/11

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ارتباطات نیاز به امکانات روزآمد و نیروهای متخصص دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامش 
به نخستین همایش روابط عمومی های 
ساری  در  وزارتخانه  این  پوشش  زیر 
تاکید کرد: ارتباطات در مفهوم جدید نیاز 
به امکانات روزآمد و نیروهای متخصص 

پرانگیزه دارد.
به گزارش پیام زمان، سیدعباس صالحی 
و  متخصص  افراد  افزود:  پیام  این  در 
سایه  در  آمد  روز  امکانات  با  پرانگیزه 

تفاهم و تعامل از یک سو به پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات می پردازند 
و از سوی دیگر به افزایش اعتماد عمومی به عنوان عامل اصلی ارتقای سرمایه 
اجتماعی یاری می رسانند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روابط عمومی ها را 
در جایگاه پل ارتباطی میان دستگاهها و سازمان ها با نهادها و مخاطبان بیرونی 

خود دانست و بر نقش پیشرو و اثر گذاری روابط عمومی ها تاکید کرد.
صالحی در پیامش نوشت: روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
انتقال اخبار صحیح، دقیق و شفاف به مخاطبان، راهی به دل و جان و دهن و 
ذهن آنان می گشایند تا ارتباطی دو سویه، تعاملی و اقناعی میان مسئوالن و 

اصحاب فرهیخته فرهنگ شکل بگیرد.
ارشاد اسالمی در سراسر کشور  افزود: شریان حیاتی وزارت فرهنگ و  وی 
نیازمند جریان مداوم و مستمر روابط عمومی هاست تا با تحرک و پویایی خود 

جان تازه ای به درخت کهنسال فرهنگ و هنر این مرز و بوم ببخشد.
نشست تخصصی ساالنه مدیران روابط عمومی معاونت ها، سازمان ها و استان 
های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  از دیروزدر پالژ بهزیستی مازندران در 

فرح آباد ساری گشایش یافت و تا عصر امروزادامه خواهد داشت.

خبر

با دریافت جایزه  نوید محمدزاده   
فیلم  جشنواره  مرد  بازیگر  بهترین 
سینمایی  جوایز  شمار  »تالین«، 
عرصه  در  را  خود  بین المللی 

بازیگری به عدد پنج رساند.
سال  در  بار  اولین  محمدزاده  نوید 
فیلم  در  بازی  برای  میالدی   ۲01۴
رضا  ساخته  نیستم«  »عصبانی 
درمیشیان نامزد جایزه بهترین بازیگر 
مرد از جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک 
شد اما اولین جایزه بین المللی خود 
سال  در  را  بازیگری  عرصه  در 
۲015 برای بازی در فیلم »ناهید« به 
کارگردانی آیدا پناهنده از جشنواره 
فیلم »براتیسالوا« از کشور اسلواکی 

دریافت کرد. 
سینمایی  مهم ترین جایزه  اما شاید 
محمدزاده در سال ۲017 به دست 

مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  که  آمد 
بخش افق های هفتادوچهارمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم ونیز برای 
امضاء«  بدون  تاریخ؛  »بدون  فیلم 

ساخته وحید جلیلوند بود.
در  آسیاپاسیفیک  سینمایی  جوایز 
سال  همان  در  نیز  استرالیا  کشور 

در  محمدزاده  نقش آفرینی  برای 
فیلم »بدون تاریخ، بدون امضاء« از 
به صورت  با اعطای جایزه ای  وی 
ویژه تقدیر به عمل آورد و جشنواره 
دومین  برای  نیز  »براتیسالوا«  فیلم 
بار جایزه بهترین بازیگری خود را 
محمدزاده  نوید  به  فیلم  این  برای 

اختصاص داد. 
فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« به 
نیز  سیدی  هومن  نوید  کارگردانی 
خود  بین المللی  حضور  اولین  در 
فیلم  جشنواره  رقابتی  بخش  در 
کشور  در  تالین«  سیاه   »شب های 
استونی حضور یافت و در نهایت در 

مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی 
نوید  شد،  برگزار  گذشته  که شب 
فیلم  این  بازی در  برای  محمدزاده 
به عنوان برنده جایزه بهترین بازیگر 

مرد جشنواره انتخاب شد. 
با  روزها  این  که  محمدزاده  نوید 
نمایش »بینوایان« بر صحنه ی تئاتر 
است،به دلیل حضور در این نمایش 
نتوانست به جشنواره ی »تالین« برود.
محمدزاده دو سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش مکمل جشنواره فجر 
را نیز برای فیلم های »بدون تاریخ، 
بدون امضاء« و »ابد و یک روز« در 
بار  کارنامه سینمایی اش دارد و دو 
کوچک  »مغزهای  فیلم  برای  نیز 
زنگ زده« و »خشم و هیاهو« نامزد 
از  مرد  اصلی  نقش  بازیگر  بهترین 

جشنواره فجر شده است. 

کاریکاتور

هویت دوتابعیتی افتخار نیست!

پنجمین جایزه بین المللی بازیگری برای نوید محمدزاده

آگهی مناقصه
 به شماره  97/4606

)نوبت دوم(

به استناد بودجه ی سال جاری و  شهرداری شهر جدید هشتگرد در نظر دارد 
کلیه  از  لذا  نماید  اقدام  ذیل  شرح  به  های  پروژه  اجرای  به  نسبت  شهر  اسالمی  شورای  مجوز 
متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه حد اکثر به مدت ده 
روز کاری جهت دریافت اسناد به نشانی شهرجدیدهشتگرد – شهرداری شهرجدید هشتگرد – 

تلفن تماس: 02644266400 – امور قرار دادها مراجعه نمایند .
1(مهلت فروش اسناد : از تاریخ 97/9/12 لغایت97/9/22

2(مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد : تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ  97/9/24 – واحد 
حراست

3( زمان گشایش پیشنهادات : روز یکشنبه مورخ 97/9/25
4( در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهدشد. .
5( شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهادات مختار است. 

6(هزینه درج آگهی در هر نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه می باشد .
7( سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

و   » بین  مهران خوش   « کارگردانی  به   » »ُمروارید  نمایش 
نویسندگی » هومن بنائي« از ۲5 آذرماه ، در تاالرذوالفقاری 

فرهنگسرای  ارسباران اجرا می شود.
بنابر گزارش پیام زمان ازروابط عمومی گروه، نمایش »ُمروارید 
« با طراحی و کارگردانی »مهران خوش بین« و نویسندگی  » 
هومن بنائي« از ۲5 آذر ماه ، در سالن گوشه فرهنگسراي 

ارسباران روی صحنه خواهد رفت. 
نمایش »ُمروارید «  داستان شاعرانه ي غواصي در دِل دایره 
ي کلمات و واژگان است.در نمایش »ُمروارید «، حمیدرضا 
الزمي، راضیه بهرامي، جواد واحدي به ایفای نقش می پردازند. 
همچنین سنا قربان زاده )دستیار کارگردان(،احمدرضا مقدسي 
جواد  صحنه(،  )مدیر  رضوانیان  مریم  کارگردان(،  )مشاور 
رضازاده )طراح صدا( ، زهره مقیمي )طراح لباس(، نسرین 
نصیري زاده )طراح گریم(، محمد شبدار )طراح نور(، مریم 
یاري) منشی صحنه(، حامد بنائي )طراح پوستر و گرافیست(، 
هومن جواهرکار ، المیرا ماهروزاده )عکاسان(، الهه حاجی زاده 

)مشاوره رسانه ای( دیگر عوامل این  اجرا هستند. 
 الزم به ذکر است نمایش » ُمروارید « به کارگردانی »مهران 
خوش بین« از ۲5 آذر ماه ساعت 1۸.۳0   درسالن ذوالفقاری 

فرهنگسراي ارسباران به روی صحنه می رود.

 منایش »ُمرواريد « را 
در فرهنگرساي ارسباران

»سرکوب« به کارگردانی رضا گوران فرم حضور در سی و 
هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرد.

به  »سرکوب«  فیلم،  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
کارگردانی رضا گوران که این روزها با پایان فیلمبرداری 
مراحل فنی را پشت را می گذارد فرم حضور در سی و 

هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرد.
و  است  فیلم  این  صداگذاری  حال  در  علویان  علیرضا 
نسخه ای از  فیلم »سرکوب« به زودی به دفتر جشنواره 

ملی فیلم فجر ارایه می شود.
کشان  رنج  محمدصادق  و  کننده  تهیه  اسماعیلی  حبیب 

سرمایه گذار و مجری طرح »سرکوب« هستند.
احمدیه،  پردیس  کردا،  الهام  بهرامی،  سارا  کوثری،  باران 
فیلم سینمایی  اولین  افشار و جمشید هاشم پور در  رویا 

رضا گوران بازی می کنند.
کاری  یه  است:  آمده  فیلم »سرکوب«  داستان  در خالصه 
کرد وفاداری بشه عادت همه مون حاال همه مون وفاداریم 

اما اونی که بهش وفاداریم خیلی وقته که مرده...

»رسکوب« فرم حضور در 
جشنواره میل فیلم فجر را پر کرد

فیلم سینمایی »دایان« به کارگردانی بهروز نورانی پور در بخش 
رقابتی جشنواره های بین المللی »ترتیو میلنیوم« ایتالیا و »چنای« 

هند به نمایش در می آید.
به گزارش از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، 
فیلم سینمایی »دایان« به کارگردانی بهروز نورانی پور محصول 
سازمان سینمایی حوزه هنری که به موضوع ترس و وحشت 
اقدامات گروه تروریستی داعش در کردستان می پردازد، در 
بخش رقابتی جشنواره بین المللی فیلم »ترتیو میلنیوم« که از 
۲1 الی ۲5 آذرماه در شهر رم کشور ایتالیا برگزار خواهد شد، 

به نمایش در می آید.
همچنین این فیلم در شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
»چنای« که از ۲۲ الی ۲9 آذرماه در شهر چنای کشور هند 

برگزار خواهد شد، حضور دارد.
رقابتی  بخش  در  این  از  پیش  »دایان«  سینمایی  فیلم 
بیست ونهمین جشنواره بین المللی فیلم سنگاپور و پانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به نمایش در آمده بود که 
ناصر بابائیان برای بازی در این فیلم توانست تندیس بهترین 

بازیگر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را از آن خود کند.

منایش فیلم »دایان« در دو 
جشنواره ایتالیا و هند

نوبت اول چاپ آگهی : 97/9/5   نوبت دوم چاپ آگهی :97/9/۱2 

اصغر آقائی - شهردار شهر جدید هشتگرد

ردیف

1

2

موضوع 
مناقصه

پارک 
محله ای 
فاز 3- 
محله 8

احداث 
دیوار 

حائل با 
بلوک 

بتنی در 
پارک 
گلستان

محل اجرا

شهر جدید 
هشتگرد

شهر جدید 
هشتگرد

مدت 
اجرا)ماه( 

5

۴

شکل 
واگذاری

تجدید 
مناقصه

مناقصه 
عمومی

رشته و گروه 
پیمانکار

پنج راه و 
ترابری

پنج راه و 
ترابری 

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

۴/000/000/000

3/500/000/000

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

200/000/000

175/000/000

    آگهی فراخوان مناقصه 
یک مرحله ای عمومی فشرده با ارزیابی کیفی پیمانکاران

مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان در نظر دارد 
از طریق فراخوان عمومی فشرده احداث ساختمان شعبه حافظ گنبدکاووس واقع در استان گلستان را با مشخصات زیر 

به شرکت پیمانکاری واجد صالحیت واگذار نماید . 
1 . نام و نشانی مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان به آدرس : گرگان ، خیابان پاسداران ، ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان 

2 . مشخصات پروژه : الف( ساختمان شعبه بانک با سطح زیر بنای حدود 270 مترمربع در 2 طبقه واقع در شهر گنبدکاووس 
ب ( منابع تامین مالی پروژه غیر عمرانی است 

ج ( کارفرما مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان و نظارت پروژه نیز برعهده معاونت مستقل مهندسی ساختمان و تأسیسات بانک کشاورزی می باشد . 
3 . شرایط پیمانکاران متقاضی : الف( داشتن حداقل پایه )5( در رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا حداقل شش ماه اعتبار 

از تاریخ ارائه درخواست 
ب ( نداشتن سابقه خلع یدی و همچنین داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار در مقطع زمانی مناقصه

ج ( دارابودن سوابق اجرایی کارهای مشابه 
4 . نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره ضمانت نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی( به میزان 297.000.000 ریال 

)دویست و نود و هفت میلیون ریال( دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نام مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان 
5 . محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : پیمانکاران متقاضی از تاریخ 97/9/11 تا پایان وقت اداری 97/9/18

تذکر : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام 
خواهد شد الزمست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را 

محقق سازند.
6 . محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/19 لغایت ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 97/9/29 در آدرس فوق الذکر 

7 . تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی : ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 97/10/1 
مدیریت بانک کشاورزی در استان گلستان شناسه آکهی : 305033

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/12                    تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1397/09/14 

شهرداری شهر جدید

 نوبت اول

    آگهی فراخوان مناقصه 
یک مرحله ای عمومی فشرده با ارزیابی کیفی پیمانکاران

مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان در نظر دارد 
از طریق فراخوان عمومی فشرده و احداث ساختمان شعبه امام خمینی واقع در استان گلستان را با مشخصات زیر به 

شرکت پیمانکاری واجد صالحیت واگذار نماید . 
1 . نام و نشانی مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان به آدرس : گرگان ، خیابان پاسداران ، ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان 

2 . مشخصات پروژه : الف( ساختمان شعبه بانک با سطح زیر بنای حدود 170 مترمربع در 2 طبقه واقع در شهر گنبد
ب ( منابع تامین مالی پروژه غیر عمرانی است 

ج ( کارفرما مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان و نظارت پروژه نیز برعهده معاونت مستقل مهندسی ساختمان و تأسیسات بانک کشاورزی می باشد . 
3 . شرایط پیمانکاران متقاضی : الف( داشتن حداقل پایه )5( در رشته ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا حداقل شش ماه اعتبار 

از تاریخ ارائه درخواست 
ب ( نداشتن سابقه خلع یدی و همچنین داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار در مقطع زمانی مناقصه

ج ( دارابودن سوابق اجرایی کارهای مشابه 
4 . نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره ضمانت نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی( به میزان 220.000.000 ریال 

)دویست و بیست میلیون ریال( دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نام مدیریت بانک کشاورزی استان گلستان 
5 . محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : پیمانکاران متقاضی از تاریخ 97/9/11 تا پایان وقت اداری 97/9/18

تذکر : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام 
خواهد شد الزمست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه را 

محقق سازند.
6 . محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/19 لغایت ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 97/9/29 در آدرس فوق الذکر 

7 . تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی : ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 97/10/1 
مدیریت بانک کشاورزی در استان گلستان شناسه :305039

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/12                       تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1397/09/14  

 نوبت اول


