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وزیراقتصاداعالمکرد:برنامهریزیبرایممانعتازجهشقیمتها

نارضایتیمردمازگرانیها

بهایمسکنباایجاد
تعادلدربخشعرضه
وتقاضامهارمیشود

به گزارش زمان ،وزیر راه و شهرسازی کمبود عرضه مسکن را علت 
اصلی افزایش قیمت آن دانست و گفت: از طریق تعادل بخشی به عرضه و 
تقاضای مسکن می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.محمد اسالمی 
دیروز درخصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار 
مسکن، اظهار داشت: برای ساماندهی بازار مسکن وظیفه وزارت راه و 
شهرسازی تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا به ویژه برای اقشار متوسط 

و کم درآمد است.
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روزانهم صبح اریان

تشریح آخرین 
 وضعیت راه اندازی 

بورس ارز

پیشنهاد جدید 
مجلس برای 

سهمیه بندی بنزین

نقدینگی به
 ۱۶۹۳ هزار 
میلیارد رسید
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معاون اول رئیس جمهور: صادرات محصوالت دانش بنیان شتاب گیرد

شاه بیت مقاومت اقتصاد کشور
 اقتصاد دانش بنیان است

وزیر دفاع تاکید کرد : 

لحظه ای از افزایش توان دفاعی کشور

 غافل نمی شویم  
3

2
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حذفرشتههای
دانشگـاهی
بدوناشتغال

شمارشمعکوسحذفکنکور؛
یادداشت

دوازدهمین جشنواره بین المللی 
سینما حقیقت در ایستگاه پایانی
در آخرین روز از دوازدهمین جشنواره سینما 
نمایش  به  فیلم  چهل  مجموع  در  حقیقت، 
مانند  پرمخاطب  فیلم های  برخی  درآمد. 
عطارپور  ارد  ساخته  شیکاگو«  »پرسپولیس- 
آثار  این  میان  در  رسیدند.  ویژه  سانس  به 
که  مسائلی  پراکندگی  و  موضوعات  تنوع 
به  می دهد  شکل  را  کارگردانان  دغدغه های 

خوبی مشهود است. 
مسائلی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و... که معرف شرایط گوناگون زیست جامعه 
جشنواره  ساله  هر  که  فرصتی  است.  ایرانی 
سال  طول  در  می کند  ایجاد  حقیقت  سینما 
قابلیت استمرار دارد. از آنجا که مخاطب بسیار 
این سینما حمایت  از  این حوزه  و عالقمند 
می کند؛ می شود به آینده سینمای مستند توجه 
بیشتری داشت و سهمی از پرده نقره ای برای 
این سبک فیلمسازی قائل شد. سینمایی که در 
ایرانی  مارکت  در  تولید شده  آثار  انبوه  میان 
این  در  و  داراست  را  از عرضه  اندکی  سهم 
میان امکان رقابت و دیده شده در میان آثار 

داستانی برایش فراهم نخواهد بود.

8  رویا سلیمی

نگاه روز

بازار ارز چگونه گمراه می شود؟
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آگهيمناقصهعموميیكمرحلهاي
)شماره5-75الف(

)شمارهمجوز1397.4775(
مناقصه گزار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز 

موضوع مناقصه :  تامین سرویس ایاب و ذهاب كاركنان انبار نفت شهید دولتي منطقه البرز
انتشار  تاریخ  از  را  مناقصه   اسناد  دریافت  توانند  مي  متقاضیان   : مناقصه  اسناد  تحویل  و  دریافت  محل  نشاني  مهلت،  تاریخ، 
ملي  شركت  دادگستري،  ساختمان  از  بعد  طالقاني،  میدان  از  باالتر  كرج،   : آدرس  از   97/9/28 شنبه  چهار  روز  اداري  وقت  پایان  تا  مناقصه  آگهي 
به سایتهاي با مراجعه  تقاضاي كتبي  ارسال  یا ضمن  و  )دبیرخانه كمیسیون مناقصات(  اتاق   البرز، طبقه دوم،  ایران منطقه  نفتي   پخش فرآورده هاي 

 http://monaghese.oldportal.niopdc.ir    و http://iets.mporg.ir   دریافت نمایند
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه  حداكثر تا پایان وقت اداري روز یكشنبه 97/10/8 به آدرس دبیرخانه كمیسیون مناقصات منطقه البرز

تلفن : 32542501-026 داخلي 2316و2343
نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : واریز سپرده نقدي به مبلغ 172/000/000 ریال ) یكصد و هفتاد و دو میلیون ریال ( بحساب شماره 9200010266 بانك 
ملت و یا حساب شماره 4120010200005 بانك ملي بنام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز با شناسه واریز 39300000042 یا ضمانت نامه 

بانكي معتبر معادل مبلغ فوق و یا سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتي
مناقصه گذار از پذیرفتن هر گونه چك بانكي یا تضمین معذور مي باشد .

شرایط متقاضي : كلیه شركت ها و آژانس هاي توانمند داراي:
 1 - گواهي  معتبر تائید صالحیت از اداره كار و امور اجتماعي  )براي اشخاص حقوقي(  و یا جواز كسب از اتحادیه مربوطه )براي آژانس ها(

-2گواهي معتبر صالحیت ایمني  پیمانكاران  از اداره كار و امور اجتماعي 
-3  اساسنامه شركت و آگهي ثبت شركت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمي )براي اشخاص حقوقي(

-4 گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي و یا كارت اقتصادي )موضوع ماده 169 مكرر قانون مالیات هاي مستقیم(
-5 تائیدیه گواهي امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمي 

توجه: تمامي مستندات ارایه شده در مناقصه باید اصل یا برابر اصل باشد 
برنامه رمان بندي مناقصه :  1- جلسه توضیح اسناد مناقصه، راس ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ97/10/4 در محل ساختمان اصلي شركت پخش به 

آدرس فوق الذكر برگزار مي گردد.
2- گشایش پاكات مناقصه گران  رأس ساعت 10 صبح  روز یكشنبه مورخ 97/10/9 با حضور اعضاء كمیسیون مناقصه، مناقصه گران و سایر مدعوین انجام 

مي گردد.
در صورت تغییر در زمان بندي مراحل مناقصه، مراتب در سایت مربوطه اصالح و درج مي گردد.

تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 97/09/24  تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 97/09/26
روابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاينفتيایرانمنطقهالبرز

نوبتدوم
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ضرورت تامین اعتبار اجرای طرح همسان 
سازی حقوق بازنشستگان

* محسن مولوی

از ویژگیهــای خاص و اهــداف مهم الیحه 
بودجه سال 98 موضوع حمایت از معیشت 
عمومی ،ســالمت و عدالــت اجتماعی می 
باشدکه در ذیل این ویژگی بارز، مصادیقی 
مختلفی از جمله الف(: اســتمرار پرداخت 

یارانه نقدی به مبلغ42500میلیــارد تومان ب(: افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان دولت به میزان20درصد ج(: استمرار 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان به مبلغ2000میلیاردتومان 
د(: استمرار طرح تحول سالمت به مبلغ 35000میلیاردتومان و... 
اشاره داشت تا نهایتاً از رقم کل بودجه1730هزار میلیارد تومانی 
تا ســقف مبالغ تعیینی برای موضوعات ذکر شده از بودجه کل 

کشور در سال 98هزینه شود.
اما نمونه بارز و عینی تحقق رســالت الیحه بودجه ســال 98در 
زمینه حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی مقوله بسیار 
مهم استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان است. بازنشتگانی 
که بعنوان خردمندان ،فرهیختگان و سرمایه های ناب اجتماعی 
کشورمان محسوب می شوند و براساس ماده30قانون برنامه ششم 
توسعه کشور می بایســت عدالت در نظام پرداخت،رفع تبعیض 
ومتناســب ســازی دریافتی ها و برخورداری از امکانات شاغلین 
نیز برای بازنشســتگان و مســتمری بگیران کشوری و لشکری 
برقــرار و محقق گردد. در عین حال وجود مشــکالت عدیده ای 
از قبیل تحمیل هزینه های ســنگین درمانــی به دلیل کهولت 
ســن با توجه به وجود میانگین ســن فعلی 62سال در مردان و 
زنان بازنشسته،افزایش اجاره بهای پرداختی منازل مسکونی،عدم 
کفاف حقوق در تامین مایحتاج عائله وتنگناهای مختلف معیشتی 
و ...تنها بخشــی از مشکالت پیشــرو جامعه بزرگبازنشستگان 
می باشــد،خانوادی بزرگی که براســاس آمار رســمی کشور در 
ســال96جمعیتی بالغ بر1298372نفر بعنوان بازنشســته در 
صندوق بازنشستگی کشوری و تعداد1767182 نفر در صندوق 
بازنشســتگی تامین اجتماعی بغیر از اقشار خاص و صندوقهای 
بازنشستگی دیگر را در بر می گیرد و بهمین خاطر اجرای کامل 
طرح همســان ســازی و نزدیک نمودن حقوق بازنشستگان به 
حقوق شــاغلین یا حداقل رساندن حقوق آنها به متوسط حقوق 
شــاغلین جزء اهداف وضروریات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران قرار گرفته اســت  در همین راســتا مجــوزات الزم طرح 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان مطابق ضرورت مطروحه و 
به اســتناد ماده30قانون برنامه ششم توسعه کشور، طی2مرحله 
در ســالهای 96و97آنهم در قوانین بودجه کل سالهای ذکر شده 
بــه ترتیب در)بند ه تبصره12( و )بند ج تبصره12( برای کاهش 
نابرابری و رفع تبعیض صادر و مبلغ 3400میلیارد تومان در هر 

سال برای آن اختصاص یافت.
 اما مبالغی که کفاف اجرای کامل طرح همسان سازی را نداشتند 
و موجب تداوم این مطالبه و دغدغه بحق بازنشستگان تا به امروز 
شده است. به گونه ای که تعیین این ارقام بودجه ای نامناسب و 
کافی نبودن برای همسان سازی در قانون بودجه سنوات96و97 
موجب برآورد اولیه حداقل15هزار میلیاردتومان اعتبار مورد نیاز 
در سال98توســط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شده است. 
بنابراین اختصاص مبلغ15هزار میلیاردتومان موضوع بسیار حائز 
اهمیتی برای دولت و مجلس محســوب می شودکه انشاءاهلل در 
زمان بررســی و تصویب الیحه بودجه سال98 توسط نمایندگان 
محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسالمی مورد توجه 

ویژه و خاص آنان قرار خواهد گرفت.
چرا که زمان بررسی الیحه فوق بهترین فرصت برای نمایندگان 
محترم مجلس می باشــد تا به یکی از مطالبات جدی و اساسی 
بازنشستگان حوزه های انتخابی خود که همان طرح همان سازی 
، افزایش حقوق و بهبود معیشت می باشد آنهم از طریق تعیین 
و تخصیص اعتبار مورد نیاز یعنی مبلــغ 15هزارمیلیارد تومان 

پاسخ مثبت دهند.
معاون اجتماعی اداره كل تعاون،كارورفاه اجتماعی 
چهارمحال وبختیاری

ایجاد راه جدید برای پژوهش در دولت 

معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت: در همکاری با 
وزارت علوم در یک ســال گذشته، راه جدیدی برای پژوهش در 
این دولت ایجاد شده و شرکت های دانش بنیان بخشی از اقتصاد 

شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سورنا ستاری در نوزدهمین آیین 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور در سالن اجالس 
ســران افزود: کشور باید احساس کند به واسطه تقویت دانشگاه 
ها و مراکز پژوهشــی، اقتصاد خود را تقویت می کند و به واسطه 
سرمایه گذای روی جوانان، مردم می توانند زندگی بهتری داشته 
باشند.ستاری تاکید کرد: این موضوع همان امیدی است که باید 
به جامعه برگردد و حرکت اجتماعی اســت که کم کم ایجاد می 

شود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد: یک جریان 
اجتماعی در کشور رخ داده است و جریان استارتاپی بین جوانان 
20 تا 30 ساله در کشور می تواند زندگی مردم را تغییر دهد.وی 
با بیان این که هم اکنون در کشور سه هزار و 800 شرکت دانش 
بنیان وجود دارد، اظهار کرد: میزان وام گیری این شــرکت ها از 
شــبکه بانکی به عدد قابل توجهی رسیده است و همین شرکت 
ها بخشی از اقتصاد شده اند. به گفته ستاری، هر اتفاق جدیدی 
در زندگی روزمره رخ می دهد توســط همین جوانان یا استادان 

دانشگاه ها ایجاد می شود.

توضیح مجمع تشخیص درباره 
مصوبه اخیر پیرامون الیحه

 مبارزه با پولشویی

روابــط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه 

با الیحه مبارزه با پولشویی، توضیحی ارائه داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این اطالعیه آمده 
است:منظور از کلمه »اصالح« در صحبت های نقل 
شــده از دبیرمجمع »اصالح متنی و تنظیم نهایی 
در ابالغ به دولت« بوده اســت و نه طرح مجدد در 
مجلس. در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه »متن« 
قبل از واژه »اصالح« جا افتاده است. بدیهی است که 
اصالحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسالمی اضافه 
و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختالفی شده و 
سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
به دولت ابالغ می شود. بنابراین مجلس نمی تواند 
اصالحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر 
دهد.الزم به توضیح اســت در جلســه روز شنبه 
24 آذرماه مــاده یک الیحه اصالح قانون مبارزه با 
پولشــویی اختالفی بین مجلس شورای اسالمی و 
شــورای نگهبان در صحن مجمع مطرح و اعضای 
مجمع به اصالح ماده فوق رای دادند.بررسی سایر 
مواد اختالفی این الیحه در جلســات آتی مجمع 

پیگیری خواهد شد.

نقدینگی به ۱۶۹۳ هزار میلیارد 
تومان رسید

در تداوم رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بر اساس 
اعالم رســمی بانک مرکزی این رقم در مهرماه، به 

1693 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جدیدترین گزارش های 
بانک مرکزی در رابطه با رقم رشد نقدینگی حکایت 
از آن دارد کــه این رقم بــرای مهرماه، 1693 هزار 
میلیارد تومان به ثبت رســیده است.بر اساس این 
آمار، نقدینگی در مهر ماه امسال 1693 هزار میلیارد 
تومان شده اســت که نسبت به مهر ماه سال قبل 
20.7 درصد رشد داشته است؛ نقدینگی در قیاس با 
اسفند 96 نیز 10.7 درصد رشد داشته است.آمارهای 
نقدینگی نشان می دهد که از این میزان، 1451 هزار 
و 830 میلیارد تومان شــبه پول و 242 هزار و 10 
میلیارد تومان پول است.در این میان رشد شبه پول 
و پول در 12 ماهه منتهی به مهر ماه به ترتیب 24.8 
درصد و 13 درصد بوده است؛ ضمن اینکه شبه پول 
به مجموع سپرده های پس انداز و مدت دار سیستم 
بانکی گفته می شود و پول شامل سپرده های دیداری 
مانند سپرده های جاری، خالص چک ها است.میزان 
اسکناس مســکوک در دست اشخاص به عدد 45 
هزار و 220 میلیارد تومان می رسد که 950 میلیارد 

تومان که 31.6 درصد رشد را نشان می دهد.

تکمیل پروژه های وزارت راه 
نیازمند۲۵۰هزار میلیاردتومان اعتبار است

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابــع وزارت راه و 
شهرسازی گفت: 200 تا 250 هزار میلیارد تومان 
پــول الزم داریم تا پروژه هــای عمرانی جاری این 

وزارتخانه تکمیل شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر امینی در نشست 
خبری سومین نمایشگاه صنعت حمل و نقل گفت: 
یکی از مهمترین اتفاقات اخیر بخش حمل و نقل 
تصویب اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل در 
هیئت دولت بود که قانون این صندوق در مجلس به 
تصویب رسیده بود. صندوق حمل و نقل می تواند به 
حل مشکالت این صنعت کمک کند.وی افزود: یکی 
دیگر از اقدامات صندوق حمل و نقل، تأمین ناوگان 
و همچنین بیمه و تأمین زیرســاخت های صنعت 
حمل و نقل است که در اساسنامه این صندوق اجازه 
نامه خاصی در بخش نگهداری راه ها و بیمه سرمایه 
گذاری در بخش حمل و نقل صادر شده است.معاون 
برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی 
ادامه داد: در صندوق توسعه حمل و نقل اجازه انتشار 
اوراق ارزی را نیز اخذ کرده ایم که انتشار این اوراق 
می تواند در خصوص تضمین سرمایه گذاری برای 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل بسیار اثرگذار 
باشد.امینی با اشاره به اصالح آئین نامه اجرایی ماده 
3 قانون مشارکت در پروژه های راه و ترابری تصریح 
کرد: براساس این اصالحیه، اخذ مالیات از سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در پروژه های راهسازی غیر 
قانونی شد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این 
پروژه ها مشمول مالیات نمی شــود.وی درباره راه 
اندازی عوارضی های الکترونیکی در آزادراه ها گفت: 
در گذشته نیز در چند آزادراه، عوارض الکترونیکی 
)ETC( برقرار شــده بود ولی مشــکالتی از قبیل 
فرار عوارض رانندگان سبب شد تا این پروژه ادامه 
پیدا نکند.امینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با 
مشارکت بخش خصوصی، شرکتی تأسیس کرده ایم 
که در حوزه  احداث زیرساخت های عوارضی های 
الکترونیکی فعالیت می کند و قرار است تمام گیت 
های آزادراهی سنتی حذف و به جای آنها، عوارض 

الکترونیکی ایجاد شود.

اخبار

یادداشت

کسی که بر مرکب شکیبایی سوار 
شود به پیروزی نهایی دست می یابد

کالمامیر

بازارهای  باید  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
خارجی متناسب با شرکت های دانش بنیان را 
شکل دهیم که بتوانیم محصوالت این شرکت ها را 

در خارج از کشور ارائه کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
دیروز در مراسم جشنواره تجلیل از پژوهشگران 
برتر کشور در سالن اجالس سران گفت: باید با 
شتاب بسیار زیادی به موضوع صادرات محصوالت 
بتوانیم  تا  شرکت های دانش بنیان توجه کنیم 
خاطرنشان  کنیم.وی  پیدا  نفت  برای  جایگزینی 
کرد: حمایت از پارک های علم و فناوری اولویت 
دولت است و در بودجه 98 و بودجه کلی کشور 
این موضوع قابل مشاهده است.جهانگیری ادامه 
داد: وزارت صنعت و معاون علمی باید از شرکت 
بین  های  نمایشگاه  در  که  بنیانی  دانش  های 
المللی حضور می یابد حمایت کنند تا بتوانیم با 
شتاب بیشتری در حوزه صادرات محصوالت دانش 
بنیان حرکت کنیم.وی اظهار داشت: باید بازارهای 
خارجی متناسب با شرکت های دانش بنیان را 
شکل دهیم که بتوانیم محصوالت این شرکت ها 
را در خارج از کشور ارائه کنیم.جهانگیری ادامه 
و  است  شجاعی  وزیر  هاشمی  زاده  قاضی  داد: 
حرف هایش را با آرامش می زند.وی گفت: منصور 
غالمی وزیر دلسوز، کم حرف و پرکاری است که 

به واسطه حضورش در آموزش عالی دانشگاه ها به 
آرامشی رسیده اند که در گذشته شاهد آن نبوده 
اند.معاون اول رئیس جمهور افزود: در حال حاضر 
نشاط، فعالیت های سیاسی، علمی و آموزشی در 
دانشگاه ها وجود دارد و از همه دستگاه ها انتظار 
می رود که وزیر علوم را مورد حمایت قرار دهند 
که بتوانند کار خود را انجام دهد.جهانگیری با بیان 
اینکه علم اساس توسعه پایدار است، گفت: بدون 
نگاه به توسعه  علمی و فناوری نمی توان در کشور 
به دنبال توسعه بود.وی خاطرنشان کرد: برخی ها 
می گویند زمانی که ما مشکل داریم و مردم در 
مسائل اولیه خود با مشکالتی مواجه هستند چرا 
باید از توسعه علمی سخن به میان آورد اما این 
موضوع اثبات شده است که توسعه علمی برای 
است. سخت  شرایط  و  تنگناها  سخت،  روزهای 

با توجه  معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: 
به مشکالتی که در کشور وجود دارد باید بیش از 
گذشته به موضوع علم و فناوری و توسعه آن توجه 
کنیم.جهانگیری خاطرنشان کرد: باید توسعه علمی 
اولویت  کاربردی  و  روز  های  فناوری  به  توجه  و 
فعالیت ها قرار گیرد. چرا که شرایط اقتصادی امروز 
کشور ایجاب می کند که به دنبال فرصت ها و 

ظرفیت های جدید برای توسعه باشیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که به دلیل تحریم های 

ظالمانه آمریکا بخش هایی از اقتصاد کشور هدف 
گذاری شده و برنامه داشتند که اقتصاد کشور را 
فروپاشی کنند و مردم را به سمت اعتراض سوق 
دهند باید فعالیت کنیم که توسعه کشور بر اساس 
علم و فناوری باشد تا بتوانیم در این شرایط به 
خوبی حرکت کنیم.معاون اول رئیس جمهور افزود: 
برای اینکه بتوانیم روی پای خود بایستیم و توسعه 
را از درون خود ایجاد کنیم باید به دنبال اقتصاد 
مقاومتی باشیم که اصل دستیابی به این اقتصاد، 

اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.
جهانگیری عنوان کرد: در واقع شاه بیت اقتصاد 
مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است.وی اضافه کرد: 
ما به دنبال اقتصادی هستیم که منابع درآمدی از 
درون خود را ایجاد کنیم که این امر همان اقتصاد 
دانش بنیان به شمار می رود و با تحقق این امر 
مقاومت  بیرونی  فشارهای  مقابل  در  توانیم  می 
کنیم.معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: باید 
برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان الزم است 
زنجیره دانش، فناوری و تجاری سازی فناوری را 
در کشور به طور کامل پیاده سازی کنیم که این 
موضوع از تعامل میان دانشگاه و صنعت شکل می 
گیرد.جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان 
مهمترین اولویت کشور در شرایط فعلی به شمار 
و  پژوهشگران  ارتقا  باید  داشت:  اظهار  رود  می 

ظرفیت دانشگاه ها را در راس کارها قرار دهیم.
وی  ادامه داد: با جلساتی که با روسای دانشگاه ها 
داشتیم مشکالت اقتصادی را با این افراد در میان 
گذاشتیم و برخی دانشگاه ها با برنامه دقیق برای 
اقتصادی کشور وارد عمل شدند. رفع مشکالت 

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کارگروه هایی 
در دانشگاه ها شکل گرفت تا بر اساس آن مشکالت 
و مسائل کشور بررسی و راه حل هایی برای آنها 
برای  کرد:  خاطرنشان  شود.جهانگیری  ارائه 
باید کارآفرینی  اقتصاد دانش بنیان  دستیابی به 
ها  دانشگاه  و گسترش  گیرد  قرار  مورد حمایت 
متناسب با کارآفرینی موثر باشد تا بر اساس آن 

بتوانیم به نیازهای مردم و جامعه پاسخ دهیم.
و  بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  برای  گفت:  وی  
نیاز  ها،  وزارتخانه  باید  بنیان  دانش  کارآفرینی 
را در دستور  بنیان  بازارهای شرکت های دانش 

کار قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور اظهار  داشت: همچنین 
باید بستری فراهم شود که بازارهای خارجی برای 
شرکت های دانش بنیان شکل گیرد.جهانگیری 
از مالکیت فکری و سازمان  اضافه کرد: حمایت 
ها  اولویت  جزو  باید  نیز  اختراعات  ثبت  دهی 
دستگاه ها قرار گیرد تا بتوانیم هر چه سریع تر به 

سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم.

معاون اول رئیس جمهور: صادرات محصوالت
 دانش بنیان شتاب گیرد

شاهبیتمقاومتاقتصادكشور
اقتصاددانشبنیان

نعمتی خبر داد:

تشکیلجلساتیبین
سرانسهقوهبرای
تعدیلبودجه۹8

 

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت که در هفته  گذشته جلساتی 
بین سران سه قوه، مرکز پژوهش ها و کمیسیون برنامه و بودجه برای تعدیل بودجه 

98 برگزار شده است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جلسه غیر علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی در مورد بودجه سال 98 توضیحاتی مطرح شد. با توجه به این که 
مقام معظم رهبری تذکراتی را به دولت برای تعدیل بودجه سال 98 داده بودند، 
موارد در طول هفته  گذشته در جلساتی بین سه قوه و مرکز پژوهش ها و کمیسیون 
ما  که  است  این  بندی  جمع  افزود:  گرفت.وی  قرار  بررسی  مورد  بودجه  و  برنامه 
نیازمند بودجه واقعی هستیم که بر اساس آن اقدامات تولیدی و عمرانی انجام شود 
و باید بتوانیم مشکالت بازنشستگان را حل کنیم. با توجه به فشارهای آمریکایی ها 
باید بتوانیم مشکالت را به حداقل برسانیم و با توجه به جمع بندی های انجام شده 
امیدواریم این بودجه منشاء اثر باشد.وی با اشاره به این که معیشت اولویت دولت و 
مجلس است، خاطرنشان کرد: موضوعات عمرانی، تولید و کمک به آن جزو مواردی 
است که باید به دنبال آن باشیم و بودجه را واقعی ببینیم.نعمتی در پایان اضافه 
کرد: در 10 روز آینده بودجه به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود، اما در مورد 
این که بودجه چقدر واقعی باشد تفاهماتی صورت گرفته است و تاکیدمان بر این 

است که بودجه به صورت واقعی ارائه شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

نتایجمذاكراتسوئد
همسوباسیاستهای

ایراناست
 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نتایج مذاکرات سوئد را همسو با سیاست های ایران 
در برابر متجاوزان دانست.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: 
ایران از ابتدا جهت زمینه سازی برای مذاکرات یمن خواهان پایان حمالت، ارسال کمک 
ها و برقراری آتش بس بود.وی در گفت وگو با شبکه العالم همچنین از سازمان ملل 
خواست در اقدامی درجهت مخالفت با سیاست های آمریکا مبنی بر خروج از توافق 
هسته ای، به این توافق پایبند باشد.قاسمی افزود: مبادله مالی با کشورهای اروپایی، 
جایگزین خروج دولت آمریکا از توافق هسته ای است.وی درباره تاخیر در اجرای این 
راهکار گفت: سازوکارمالی ایران و اروپا، با برخی از مشکالت روبروست زیرا برای اولین 
بار اجرایی می شود. کشورهای اروپایی نیز همانند ما خواهان عدم افشای جزئیات راهکار 
تبادل مالی هستند.سخنگوی وزارت خارجه ایران در پایان گفت: تا زمانی که توافق هسته 
ای در راستای تحقق منافع ایران باشد ما در این توافق باقی خواهیم ماند.طرف های یمنی 
روز پنجشنبه گذشته در پایان نشست صلح خود در سوئد که تحت نظارت سازمان ملل 
برگزار شد، با توقف فوری درگیری ها در شهر ساحلی الحدیده و خارج کردن گروه های 
مسلح از این شهر توافق کردند.براساس این توافق هر دو طرف متعهد می شوند که هیچ 
گونه تجهیزات نظامی به استان الحدیده وارد نکنند و فورا تمامی درگیری ها را در این 
شهر و بندر الحدیده و بنادر الصلیف و رأس عیسی را متوقف کنند.همچنین قرار است 

رئیس کمیته هماهنگی گزارشات هفتگی درباره اجرای این توافق ارائه کند.

مرگ ساالنه ۲هزار بیمار سوخته در کشور
 معاون اجتماعی وزیر بهداشت ضمن اشاره به اقداماتی که 
در راستای پیشگیری از سوختگی انجام شده، گفت: سالیانه 
ارقام  و  می شوند  دچار سوختگی  کشور  در  نفر  هزار   180
قابل توجهی برای درمان آنها هزینه می شود؛ درحالی که با 
پیشگیری می توان جلوی بسیاری از این حوادث و هزینه ها 

را گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر سید محمدهادی ایازی 
در نشست خبری که به بهانه روز ملی پیشگیری از سوختگی 
برگزار شد، گفت: ما به عنوان مدیران نظام سالمت معتقدیم 
از حوزه سالمت در اختیار ماست و 75 درصد  25 درصد 
به همین دلیل  ارگان ها است.  آن در اختیار مردم و دیگر 
رویکرد اجتماعی در حوزه سالمت را انتخاب کردیم؛  چرا 
که 75 درصد در این حوزه مغفول مانده بود. وی افزود: یکی 
از حوزه های حائز اهمیت در سالمت، مسئله سوختگی است. 
سوختگی از ابتدا بیماری نیست و به واسطه حوادث و اتفاقات 
معطوف به شخص رخ می دهد و منجر به بیماری های سخت 
و دردناک می شود؛  به نحوی که ساالنه در کشور 180 هزار 
نفر دچار سوختگی می شوند و هر درصد سوختگی به طور 
به  نظام سالمت  برای  را  تومانی  میلیون  متوسط هزینه 5 

وجود می آورد.وی ادامه داد: بسیاری  از افرادی که در سال 
می سوزند، بعد از مدتی به دلیل هزینه های باالی سوختگی 
فقیر می شوند و اگر بتوانیم از سوختگی پیشگیری کنیم به 
نفع نظام سالمت است. سالیانه در اثر سوختگی 28 هزار نفر 
در بیمارستان ها بستری می شوند و 2 هزار نفر جان خود را از 
دست می دهند.ایازی گفت: ما به عنوان حوزه اجتماعی وزارت 
بتوانیم  که  است  این  به  معطوف  تالش مان  تمام  بهداشت 
اقداماتی را انجام دهیم تا حادثه ای رخ ندهد. طی دو سه سال 
اخیر حوادثی مانند پالسکو،  عسلویه و منابع سوختی رخ 
داده است که می توان از بسیاری از آنها جلوگیری کرد. فرض 
اینکه 180 هزار نفر در سال می سوزند و هر سوختگی هزینه 
متوسط 5 میلیون تومانی به همراه دارد، ارقام قابل توجهی 
بار مالی برای نظام سالمت به وجود می آورد؛ در حالی که 

می توان جلوی این هزینه ها را گرفت.

کتاب »بهداشت عمومی« 
برای پایه دوازدهم مدارس

وی افزود: امسال کتاب »بهداشت عمومی« برای کالس 12 به 

چاپ رسید که یکی از متون موظفی دانش آموزان است و برای 
آنها تدریس می شود. دیگر راهکار مناسب گوشزد خطرات و 
عوامل ایجاد حوادث به دانش آموزان است. همچنین نقش 
دانش آموزان به عنوان سفیر سالمت در خانواده در پیشگیری 
از سوختگی مهم است.ایازی درباره مراکز درمان سوختگی 
در کشور نیز گفت: در حال حاضر چندین مرکز سوختگی 
در کشور وجود دارد. برای مثال در تهران بیمارستان شهید 
مطهری و بیمارستان حضرت فاطمه )س( از مراکز سوختگی 
هستند. همچنین بعضی از بیمارستان ها بخشی مربوط به 
سوختگی دارند. در همین راستا یک بیمارستان نیز توسط 
دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 5 تهران در حال ساخت 
است که به دلیل کمبود اعتبارات، مراحل آن به کندی پیش 
می رود و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با همکاری 
شهید  خیابان  در  مرکزی  ساخت  حال  در  اوقاف  سازمان 
مطهری است. همچنین بیمارستان ها و مراکز سوختگی در 
سراسر کشور ساخته شده است. در دانشگاه علوم پزشکی 
شد.  بهره برداری  خوبی  سوختگی  مراکز  اهواز  در  و  شیراز 
امیدواریم با ساخت و بهره برداری از مراکز در حال ساخت، 

بخشی از نیازهای مردم در این حوزه برطرف شود.

نخست وزیر مالزی با انتقاد از اقدام استرالیا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفت این شهر باید همانطور که اکنون 

هست، باقی بماند.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، »ماهاتیر محمد« نخست وزیر مالزی دیروز 
با انتقاد از اقدام استرالیا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس غربی به جای 
تل آویو به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفت که کشورها نباید، چنین 
کاری انجام دهند. این مقام مالزیایی در حاشیه مراسمی در بانکوک به 
خبرگزاری »رویترز« گفت: »اورشلیم )قدس( باید همانطور که اکنون هست، 
باقی بماند نه اینکه پایتخت اسرائیل شود.« وی افزود: »اورشلیم )قدس( 
همواره فلسطینی بوده، چرا می خواهند آغازگر تقسیم اورشلیمی باشند که به 
آن ها تعلق ندارد. چرا می خواهند اعراب و یهودیان را جدا کنند؟ آن ها چنین 

حقی ندارند.« مالزی از جمله کشورهایی است که از راهکار تشکیل دو دولت 
در حل بحران میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی حمایت می کند.»اسکات 
موریسون« نخست وزیر استرالیا اعالم کرد این کشور قدس غربی را به عنوان 
پایتخت فلسطین اشغالی به رسمیت شناخته، اما فعال سفارت خود را به این 
شهر منتقل نمی کند. وی طی سخنانی تصریح کرد، استرالیا هم اکنون قدس 
غربی را که مقر کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( و بسیاری از سازمان های 
دولتی است، به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل به رسمیت می شناسد.موریسون 
افزود، این کشور دنبال انتقال سفارت خود به قدس غربی نیز هست اما پس از 
مشخص کردن وضعیت نهایی و زمانی که این موضوع عملی باشد. نخست وزیر 
استرالیا در اکتبر گذشته برای انتقال سفارت کشورش به قدس غربی اعالم 
آمادگی کرده بود.ششم دسامبر پارسال، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 

تصمیم خود مبنی بر معرفی قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی و انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس را اعالم کرد.این تصمیم ترامپ در راستای 
اجرایی شدن آنچه »معامله قرن« نامیده می شود، اعالم شد؛ طرحی که گفته 
می شود عربستان سعودی و برخی دیگر از شیخ نشین های حوزه خلیج فارس 
با آن همراه شده اند.14 ماه می 2018 )24 اردیبهشت 1397(، طی مراسمی، 
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس غربی منتقل شد. مردم فلسطین در نوار غزه 
و کرانه باختری دست به تظاهرات بسیار گسترده ای زدند و رژیم صهیونیستی 
این تظاهرات ها را سرکوب کرد. تنها در آن روز، بیش از 60 نفر در این 
تظاهرات ها به شهادت رسیدند و تعداد مجروحان به بیش از 2800 نفر رسید.

محل سفارتخانه آمریکا در قدس به نام »محله ترامپ« در منطقه آرنونا در 
قدس غربی نامگذاری شده است.

ماهاتیر محمد:

 حق ندارند 
قدس را

 دوپاره کنند
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اختالف ۲۹ هزار میلیارد تومانی در ۲ سقف
 الیحه بودجه سال ۹۸

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، الیحه سال 
آینــده احتماال با دو ســقف 436 و 407 هزار میلیارد تومانی ارائه 
می شــود، گفت: به احتمال قوی در الیحه دولت، ســهم صندوق 

توسعه ملی حدود 20 درصد لحاظ خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مهرداد الهوتی با بیان اینکه هنوز 
تصمیم قطعی برای سقف منابع بودجه گرفته نشده است، گفت: بنا 
بر گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه صبح امروز با 
نمایندگان احتماال الیحه بودجه 98 با دو سقف 436 و 407 هزار 

میلیارد تومانی به مجلس ارائه شود.
وی افزود، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه 
از درامدهای نفتی حدود 34 درصد است اما به احتمال قوی دولت 
در الیحه خود سهم 20 درصدی را برای سهم صندوق توسعه ملی 

از درامدهای نفتی لحاظ خواهد کرد.
این نماینده مجلس، در پاســخ به این ســوال که دو سقفی شدن 
الیحه مربوط به لحاظ شدن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
نفتی میباشد، گفت:  اختالف 29 هزار میلیارد تومانی مورد اشاره 
مربوط به دو عدد متفاوت پیش بینی شــده بــرای صادرات نفت 
کشور اســت.اگر 1.5 میلیون بشــکه صادرات محقق شود درامد 
متفاوتی با صادرات 1 میلیون بشــکه ای لحاظ شده است.به گفته 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،  سال اینده 112 هزار 
میلیــارد تومان برای اعتبارات رفاه اجتماعــی و  78 هزار میلیارد 
تومان برای آموزش و پژوهش لحاظ شــده اســت که سهم وزارت 
آموزش و پروش حدود 44 هزار میلیارد تومان میباشــد. همچنین 
2 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده 
است.وی با بیان اینکه، سهم سالمت در بودجه سال 98 حدود 63 
هزار میلیارد تومان است، گفت: در الیحه بودجه  65 هزار میلیارد 
تومان برای اعتبارات عمرانی  لحاظ شده و 51 هزار میلیارد تومان 
برای خرید اوراق در نظر گرفته شــده است.به نظر میرسد اختالف 
29 هزار میلیارد تومانی مطرح شده مربوط به سهم صندوق توسعه 
ملی از درامدهای نفتی باشــد. در صورت صادرات 1 میلیون بشکه 
در روز درامد نفتی کشــور حــدود 112 هزار میلیارد تومان و  اگر 
صادرات 1.5 میلیون بشــکه ای محقق شود، درامد ریالی کشور از 
صادرات نفت حدود 168 هزار میلیارد تومان میباشد. به این ترتیب 
اختالف 56 هزار میلیارد تومانی بین دو سناریو مختلف لحاظ شده 

وجود دارد.

نتایج نظرسنجی از موفقیت پیام رسان های بومی

معاون وزیر ارتباطات نتایج یک نظرســنجی درباره عوامل موفقیت 
پیام رســان های بومی را منتشر کرد. نتایج نشان می دهد 75 درصد 
مردم، جلب اعتماد عمومی را عامل موفقیت این پیام رسان ها می دانند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمید فتاحی با انتشار نظرسنجی در 
شبکه اجتماعی توئیتر، از کاربران فضای مجازی خواست به عوامل 
موفقیت پیام رسان های بومی رای دهند.وی خطاب به کاربران گفت: 
به نظر شما کدام گزینه می تواند عامل اصلی موفقیت پیام رسان های 
داخلی شود؟ در این نظر سنجی 4 گزینه حمایت های مالی دولت، 
فیلتر پیام رســان های خارجی، اعتماد عمومی مردم و توسعه فنی 

مناسب پیام رسان ها مطرح شده است. 
معاون وزیــر ارتباطات با تاکید براینکه »قطعا شــنیدن نظر مردم 
به عنوان کاربران پیام رســان ها، راهگشــاتر از تعیین تکلیف های 
دستوری اســت«، ادامه داد: پس بیایید با بازنشر این توئیت، از نظر 
دیگر شــهروندان مطلع شویم. نتیجه این نظرسنجی در مورد عامل 
اصلی موفقیت پیام رســان های داخلی تاکنون حاکی از آن است که 
75 درصد کاربران، اعتماد عمومی مردم را مهمترین عامل موفقیت 
پیام رســان های داخلی می دانند. در همین حال 20 درصد کاربران 
موافق گزینه توسعه فنی مناســب پیام رسان  هستند و 2 درصد به 
حمایت های مالی دولت و 3 درصد به فیلتر پیام رسان های خارجی 

رای دادند.

 جزییاتی از احتماالت چگونگی 
ورود مواد منفجره در حادثه چابهار

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، گفت که به احتمال زیاد 
مواد منفجره حادثه تروریستی چابهار از راه دریا 

وارد کشور شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حشمت اهلل فالحت 
پیشــه در توضیح جزئیاتی از حادثه تروریستی 
چابهار با توجه به سفرش به این شهرستان، اظهار 
کرد: هنوز اطالعات دقیقی حاصل نشده است، 
اما با توجه به بازدیــد از مرز دریایی چابهار این 
احتمــال وجود دارد که مواد منفجره به گونه ای 
در لوای یک سری قاچاقها وارد چابهار شده است.

وی توضیــح داد: ما با قایق تا مرز رفتیم، لذا این 
امکان وجود دارد که مواد منفجره از راه دریا وارد 
کشور شده اســت. معتقدم با حداقل توجهاتی 
همچون ایجاد پاســگاه ها در جزایر کوچک و یا 
مرزهای آبی و یا شمع کوبی و خیلی از کارهای 
دیگر به راحتی می توان جلوی قاچاق کاال و ورود 
ناامنی چه از طریق افراد ناامن ساز و چه از طریق 
مواد منفجره به کشور را گرفت.فالحت پیشه در 
مورد دستگیری عوامل حادثه تروریستی چاربهار 
هم، اضافه کرد: عوامل اصلی هم دستگیر شده اند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی همچنین با اشاره به این 
که جرایم امنیتی و اقتصادی در چابهار به یکدیگر 
مرتبط هستند، در این باره توضیح داد: متاسفانه 
در خیلی از مرزهای کشــور به دلیل عدم اقدام 
الزم برای مقابله با قاچاق مرزی نابسامانی وجود 
دارد  که این باعث شده است افراد مشکل امنیتی 
برای کشور ایجاد کنند. نباید با این موضوع تعارف 
داشت. درباره جرایم امنیتی و اقتصادی به گونه ای 
عمل شود که اجازه هیچ گونه اقدامات داده نشود.

گرانی ۱۴ تا ۶۶ درصدی کاالهای 
اساسی در یک سال

نرخ لبنیات 66.5 درصد، تخم مرغ 61.5 درصد، 
برنج 23.8 درصد، حبوب 14.4 درصد، میوه های 
تازه 53.8 درصد، سبزی های تازه 37.1 درصد، 
گوشــت قرمز 48.2 درصد، گوشت مرغ 44.1 
درصــد، چای 23.2 درصــد، روغن نباتی 43.8 
درصد و قند و شــکر 39.8 درصد افزایش یافته 

است.
به گــزارش زمان به نقل ازتســنیم ، تازه ترین 
گزارش رســمی بانک مرکزی از متوسط قیمت 
خرده فروشــی کاالهای اساســی مردم نشان 
میدهد که در هفته منتهی به شانزدهم آذر ماه 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ 
لبنیات 66.5 درصد، تخم مرغ 61.5 درصد، برنج 
23.8 درصــد، حبــوب 14.4 درصد، میوه های 
تازه 53.8 درصد، سبزی های تازه 37.1 درصد، 
گوشــت قرمز 48.2 درصد، گوشت مرغ 44.1 
درصد، چای 23.2 درصــد، روغن نباتی 43.8 
درصد و قند و شــکر 39.8 درصد افزایش یافته 

است.
همچنین آمارهای بانک مرکزی از خالصه نتایج 
گزارش متوســط قیمت ُخرده فروشی برخی از 
مواد خوراکی در هفته منتهی به شــانزدهم آذر 
ماه نشان میدهد که در این هفته قیمت 6 گروه 
نســبت به هفته قبل از آن افزایــش و 4 گروه 
کاهش یافت.برهمین اساس، در هفته منتهی به 
شــانزدهم آذر ماه نرخ لبنیات 4.9 درصد، تخم 
مرغ 4.6 درصد، برنج 0.4 درصد، گوشــت قرمز 
5.3 درصد، گوشت مرغ 0.7 درصد و چای 0.2 
درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ حبوب 
0.5 درصد، میوه های تازه 1.6 درصد، سبزی های 
تازه 0.9 درصد و قند و شکر 0.1 درصد کاهش 

یافت. قیمت روغن نباتی نیز ثابت بود.

خبرخبر

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه 
از  نمی توان  لحظه ای  که  می دانیم  خوبی  به  ما 
افزایش توان دفاعی غافل شد، گفت: بخش دفاعی 
اندیشه های رهبرانقالب را سرلوحه کار خود قرار 

داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چهارمین 
همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای که دیروز 
دریایی  صنایع  سازمان  ساصد  شهدای  سالن  در 
وزارت دفاع برگزار شد، اظهار داشت: این همایش 
نشان دهنده بلوغ است و مشخص می کند ما به 
دنبال بررسی اندیشه ولی فقیه هستیم. وی ادامه داد: 
زمانی که اندیشه های دفاعی مقام معظم رهبری را 
بررسی می کنیم به عمق راهبردی و دقت این بیانات 
از دقت موشک ها  ایشان  پی می بریم، زمانی که 
سخن گفتند، برای بسیار ی، رسیدن به این هدف 
اما در مدت کوتاهی همه تحقق  بود  غیر ممکن 
هدف را دیدند. یکی از مهمترین محورهای اصلی 
این همایش ایجاد بستر اجرایی شدن اندیشه های 
است.امیر  حوزه ها  همه  در  رهبری  معظم  مقام 
حاتمی در ادامه به بیان آثار و پیامدهای اندیشه های 
مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: ایشان بعد از 
انقالب جایگاه ها و مسئولیت های مختلفی داشتند 
که تاثیرگذاری رهبری در هرکدام از این مسئولیت ها 
اجرایی  در  ایشان  است.  ستودنی  و  بررسی  قابل 
شدن فرمان امام راحل برای حفظ ارتش و بعد از 
آن در مجلس شورای اسالمی برای خلع بنی صدر 
بسیار مهم است. رهبر انقالب در دوران ریاست 
جمهوری نیز حمایت و مدیریت جنگ تحمیلی و 
حمایت ویژه ای از بخش دفاع داشتند.وی در ادامه 
به دوران آغازین رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای 
اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ تحمیلی بحران های 
حمله  کویت،  به  عراق  تهاجم  جمله  از  بسیاری 
آمریکا به عراق و افغانستان در این زمان رخ داد 
و درایت، آینده نگری و اندیشه دفاعی مقام معظم 

رهبری موجب اتخاذ سیاست بازدارندگی از سوی 
جمهوری اسالمی ایران شد. در این زمان سیاست 
خودکفایی دفاعی موجب خوداتکایی و پیشرفت 
در تولید تجهیزات مختلف صنعت دفاعی اتخاذ و 

موجب بازدارندگی دفاعی شد.
وزیر دفاع در ادامه به حضور آمریکا در منطقه و 
و  کرد  اشاره  افغانستان  و  عراق  به  نظامی  تهاجم 
گفت: ایستادگی و اتخاذ تدابیر صحیح و راهبردی 

موجب  خاص  زمان  این  در  رهبری  معظم  مقام 
شکست آمریکایی ها و خروج آنها از منطقه شد.وی 
افزود: جنگ ۳۳ روزه و همراهی برخی کشورهای 
از  اسالمی در کنار رژیم صهیونیستی یکی دیگر 
استراتژی های دشمن علیه انقالب اسالمی بود که 
در نهایت موجب شکست ارتش رژیم صهیونیستی 
و نابودی افسانه شکست ناپذیری این رژیم شد؛ 
لبنان  رهبر شجاع حزب اهلل  نصراهلل«  »سید حسن 
گفت که »بارها در این ۳۳ روز حضرت آقا با من 
تماس گرفتند و گفتند که مقاومت کنید که پیروزی 

با شماست«.
امیر حاتمی در بخشی دیگری از سخنان خود به 
ایجاد داعش و جنگ نیابتی آمریکا علیه ایران در 
سوریه و عراق اشاره کرد و گفت: تروریسم برای 
آسیب به انقالب اسالمی ایجاد شده بود اما رهبری 
سیاست  و  کردند  اتخاذ  را  ای  سیاست شجاعانه 
سرزمین  دادن  قرار  اختیار  در  برای  آمریکایی ها 
در اختیار گروه های تروریستی را شکست دادند؛ 
آنهایی که سوریه رفته اند می دانند که آنجا تمام شده 
نظیر  قانونی  از دولت های  ایران  اما حمایت  بود 
سوری موجب شکست توطئه های دشمنان و ایجاد 
محور مقاومت شد.وی ادامه داد: امروز دشمنان از 
تهدید نظامی نا امید شده اند و از سر استیصال فشار 
می آورند که چرا شما موشک دارید. ما به خوبی 
می دانیم که لحظه ای نمی توان از افزایش توان دفاعی 

غافل شد. 
ان شااهلل در دیگر حوزه ها هم مانند حوزه دفاعی 
به  انقالب  معظم  رهبر  اندیشه های  از  استفاده  با 
پیشرفت و بازدارندگی برسیم. وزیر دفاع در پایان 
با بیان اینکه شعار ما در وزارت دفاع »ما می توانیم« 
از  رونمایی  از  بعد  برخی  کرد:  خاطرنشان  است 
جنگنده کوثر می گفتند چگونه در ساخت جنگنده 
به این جایگاه رسیده ایم؟ من به آنها می گویم بخش 
دفاعی، اندیشه های رهبر انقالب را سرلوحه کار 

خود قرار داده و نگاهی به بیرون ندارد.

 وزیر دفاع: رهنمودهای رهبرانقالب سیاست های آمریکا را خنثی کرده است   

لحظهاینمیتوانیمازافزایشتواندفاعیغافلشویم

آگهیمزایده)دوم(
موضوع: اجاره یكساله باقیمانده غرفه های 

پالژ توسكا سرا 
اجرای  در  دارد  نظر  در  رامسر  شهرداری 
محترم  97/4/13شورای  مورخ   66 شماره  مصوبه  سوم  بند 
اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره باقیمانده غرفه های پالژ 

توسكا سرا اقدام نماید
1-واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع 
سایر شرایط و جزئیات تا  مورخ 97/10/8به شهرداری رامسر 
حاصل  55250811-011تماس  تلفن  باشماره  یا  و  مراجعه 

فرمائید
2- متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه كارشناسی را 
نامه  ضمانت  یا  و  واریز  رامسر  شهرداری  سپرده  حساب  به 

بانكی به همان میزان ارائه نمایند 
3-در صورتی كه برندگان اول -دوم -سوم حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/10/9خواهد بود

5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
قدرتاهللشاهمنصوریانسرپرستشهرداریرامسر

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساندکه شناسنامه مالکیت)برگ سبز( و کارت خودرووانت 
شاسی  شماره  و   118P0080759 موتور  شماره  به   مدل1۳94  سیستم:مزدا 
NAGP2PE21EA1816۳2 بهنام سجادصادقی مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط 

میباشد.
کرمانشاه

آگهیاحضارمتهم
پاوه حسب  انقالب  الذکر شعبه اول دادسرای عمومی و  در پرونده کالسه فوق 
شکایت آقای حسیب براری علیه  اسحاق کاکایی فرزند سعداله دایر بر سرقت 
گوشی موبایل به شماره سریال ۳576210822۳054۳تحت تعقیب است نظر به 
به مدت یک  اینکه متهم فوق شناسایی نگردیده است و وقت رسیدگی پرونده 
ماه پس از نشر آگهی ساعت اداری تعیین گردیده است بدینوسیله به تجویز ماده 
174 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب درامور  کیفری مصوب  
1۳92 به نامبرده ابالغ می شود تا در وقت مذکور جهت رسیدگی و دفاع از اتهام 
انتسابی در این دادسرا حاضر شود در غیر اینصورت طبق  قانون اتخاذ تصمیم 

خواهد شد./
معاوندادسرایعمومیوانقالبپاوه–مسلمالماسی

آگهیابالغ
 دادخواست وضمائم وقت دادرسی

به  دادخواستی  برمی  تل  رامهرمز-روستای  ساکن  نیافرزندولی  رضارضائی  آقای 
خواسته الزام به تنظیم سندرسمی انتقال به شماره91/1/96یک دستگاه خودروی وانت 
زامیادبه شماره انتظامی ایران 24-614ل64به طرفیت مهدی صابری فرزندمرادساکن 
وبرای  ثبت  کالسه91/1/96حقوقی  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  المکان  مجهول 
روزیکشنبه97/12/19ساعت9:۳0صبح تعیین وقت گردیده است وچون خوانده مجهول 
المکان می باشدبنابه درخواست خواهان تقاضانموده که به وسیله انتشارآگهی دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشاروفق ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1۳71آگهی 
مطلع گردد.ودراین  معین رسیدگی خوانده  درروزوساعت  ازمفاددادخواست  شودکه 
حضوردرشوراغیابارسیدگی  عدم  شودودرصورت  حاضر  رسیدگی  شوراجهت 

وصدورحکم مقتضی راصادرخواهدنمود. شماره م.الف)12/5۳8(
حسنرئیسیزاده-قاضیشورایحلاختالفشهرستانرامهرمز

متنآگهی
در پرونده به شماره بایگانی 970176 آقای حمید نوری به اتهام خیانت در امانت 
موضوع شکایت خانم خدیجه عرفانی اصل فرزند گل مراد تحت تعقیب قرار دارند 
بدین وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
حداکثر ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نمایند در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت قانونی به موضوع رسیدگی و تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد.
دادیارشعبهسومدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد–صمدغالمیانزالی.

مفقودی
برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 85 با شماره پالک ۳48ج52 ایران 82 
با شماره موتور 16842۳6و شماره شاسی S14122859۳7667بنام معصومه قمیان 

بابلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پراید جی تی ایکس آی مدل 89 با شماره پالک 428ص61 
ایران 82 با شماره موتور ۳4۳8027و شماره شاسی S1412289475074بنام اسمعیل 

قاسم نژاد جلودار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
کارت هوشمند اینجانب حسین شیرج شریفی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
4 متولد ) 1۳54 ( وبه شماره کارت هوشمند ) 2197406 ( وبه شماره کد ملی ) 

6269909007 ( مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو سواری تیپ 206 مدل 1۳8۳ با شماره پالک 621 م 46 
ایران 72 با شماره موتور FSM84691525شماره شاسی 8۳617946به نام قربانعلی 

کریم آبادی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
فریدونکنار

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 85 با شماره پالک 
222م81 ایران 82 با شماره موتور 14۳279۳و شماره شاسی S1412285758541بنام 

سجاد سفری میر کال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
 کارت هوشمند راننده به شماره 1۳87018به نام محمئد رضا قاسمی پجتی با کد ملی 

2090660295مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی وانت نیسان تیپ 2400 مدل ) 1۳7۳ ( به رنگ آبی 
سیر روغنی وبه شماره نیروی انتظامی )97۳ ص 22( ایران--72 وبه شماره موتور ) 
00022106 ( وبه شماره شاسی ) 00098450 ( به نام حسن آزادیان مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای علی عبادی فرزند عبدالحسین به شرح درخواستی که به شماره 970892این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که پریسا  عبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 4980016790صادره از بابلسر در 
تاریخ 97/8/۳در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده ورثه حین 

الفوت وی  عبارتند از
1- علی عبادی فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 2۳۳9 پدر متوفی

2- ملوک الدین  فرزند کاظم علی به شماره شناسنامه ۳907 مادر 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 
قاضیشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانفریدونکنار

مفقودی
 برگ سبز پژو 405 جی ال ایکس 1800 آی مدل 82 با شماره موتور 22568128707و شماره شاسی 

81027748بنام علی اصغر ولی نیا ایمنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

امیر موسوی: رهبر انقالب احاطه کاملی بر مسائل امنیتی و دفاعی دارند

گفت:  تملیکی  اموال  فروش  و  آوری  سازمان جمع  رئیس 
تازمانی که پرونده های مربوط به اموال قاچاق و متروکه در 
مرجع رسیدگی کننده تعیین تکلیف نشود، کاالها به صورت 

امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جمشید قسوریان جهرمی با 
بیان اینکه همواره اختالف هایی در رابطه با مقدار کاالهای 
در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود 
تملکی  اموال  سازمان  که  کاالهایی  داشت:  اظهار  دارد، 
کاالهای  دارد  را  آنها  از  نگهداری  تکلیف  قانون،  اساس  بر 
متروکه، ضبطی قضایی و قاچاق است. رئیس سازمان جمع 
از  افزود:  کاالی قاچاق بعد  اموال تملیکی  آوری و فروش 
سال 92 و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اختیار 
این سازمان قرار داده شد؛ قبل از آن، گمرک متولی بود و 
کاالی قاچاق را در انبارها نگهداری می کرد و بعد از تعیین 
سازمان  اختیار  در  مصادره،  حکم  شدن  قطعی  و  تکلیف 
قرار می داد تا به فروش برسد. جهرمی با بیان اینکه کلیه 
)منهای کاالی ممنوعه(  کاالهایی که کاشفین و ضابطین 

به عنوان قاچاق مصادره می کنند در اختیار سازمان قرار 
داده می شود، گفت: رقم موجودی کاالهای سازمان را نمی 
ما  کاالهای  خروجی  و  ورودی  زیرا  گفت  راحتی  به  توان 
به صورت روزانه است. وی با اشاره به بحث ارزش گذاری 
کاالهای موجودی در انبار، افزود: قانون، نحوه ارزش گذاری 
این کاالها را به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک سپرده 
است.رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه 
داد: کاالهایی که در اختیار ماست لزوما کاالیی نیست که 
به تملک ما درآمده باشد زیرا بخش قابل توجهی از کاالهای 
قاچاقی که در اختیار سازمان قرار دارد به ظن قاچاق است 
که بعد از طی کردن فرایند قضایی اگر قاچاق بودن آن محرز 
شد، به تملک  سازمان درمی آید؛ اما در صورت صدور حکم 
برائت، به صاحب کاال استرداد می شود. کما اینکه امسال 
مقدار کاالهای قطعی شده و فروخته شده کمتر از کاالهایی 

است که به صاحبش استرداد شده است. 
وی با بیان اینکه در اموال متروکه هم همین قانون حاکم 
است، گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان در سال 97 که 

با همکاری گمرک به انجام رسید تعیین تکلیف 11 هزار 
کانتینر رسوب شده در گمرکات جنوب بود که بخشی به 
صاحب کاال مسترد و بخشی متروکه شد تا تعیین تکلیف 
با  اموال تملیکی  شود.رئیس سازمان جمع آوری و فروش 
گفت:  نیست،  بعدی  یک  اموال  تکلیف  تعیین  اینکه  بیان 
کاالی متروکه و قاچاق از طرف کاشف تحویل سازمان می 
شود در فرایند قضایی قرار می گیرد تا تعیین تکلیف شود. 
وی در خصوص الزام تعیین تکلیف این کاالها تا پایان سال، 
اظهار داشت: اگر تا انتهای امسال دستگاه قضایی، محاکم یا 
سازمان تعزیرات حکومتی پرونده هایی که در اختیارشان 
است را به صفر برسانند و احکام پرونده ها را صادر کنند 
موجودی کاالهای ما هم به صفر می رسد. جهرمی تصریح 
کرد: تازمانی که پرونده ها در مرجع رسیدگی کننده تعیین 
قرار  ما  اختیار  در  امانت  صورت  به  کاالها  نشوند  تکلیف 
خواهند داشت. وی گفت: خودمان نمی توانیم در خصوص 
کاالها تصمیم بگیریم، حتی راجع به کاالهای فاسد شدنی 

نیز باید حکم فروش بگیریم. 

 شرط فروش اموال متروکه و قاچاق تا پایان سال
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برگزاري دوره آموزشي تهدیدات و 
تخلیه تلفني در منطقه البرز

دوره آموزشي تهدیدات و تخلیه تلفني با دعوت از 
یکي از اساتید دانشگاه فارابي تهران در این شرکت 

برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز ندا فروغي رئیس 
واحد آموزش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز گفت: دوره آموزشي  فوق به منظور آشنایي 
مدیران و کارکنان شاغل  در واحدهاي مختلف با انواع 
تهدیدات و تخلیه تلفني و اطالعات رایانه هاي اداري 
و شخصي برگزار شده است.  فروغي اضافه کرد در 
این دوره مطالب مهمي در زمینه لزوم رعایت اصول 
حفاظت گفتار در حین مکالمات، تهدیدات بالقوه و 
راهکارهاي الزم ارائه شد دراین زمینه کارکنان با نمونه 
هایي از تهدیدات و خطرات مختلف از طریق نمایش 
فیلم وکلیپ آشنا شدند .  این دوره آموزشي با حضور 
40 نفر از کارکنان شامل مدیریت، روسا و کارشناساني 

از واحدهاي ستادي و عملیاتي برگزار شد.

 از ۶۴ پژوهشگر برتر حوزه سالمت 
در گیالن تقدیر شد

منکویی- رشت: مراسم بزرگداشت هفته پژوهش به 
همت دانشگاه علوم پزشکی گیالن و با حضور مقامات 
کشوری، استانی، ریاست، مسووالن و اساتید دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن و پژوهشگران حوزه سالمت، در 
رشت برگزار شد و طی آن از 64 پژوهشگر برتر حوزه 
سالمت در گیالن تقدیر شد . دکتر علی نوبخت - 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در این مراسم 
دانشگاه  انقالب  از  بعد  از دستاوردهای  گفت: یکی 
علوم پزشکی گیالن، تربیت متخصصین در 9 رشته 
تخصصی پرکاربرد است که همین مساله باعث کاهش 
وابستگی به طبابت کشورهای بیگانه شد. وی با اشاره 
به جایگاه مهم دانشگاه ها در کشور افزود: دانشگاه 
ها در بهتر شدن وضعیت جامعه نقش مهمی دارند و 
نیازمند پویایی مراکز آموزش عالی در سیاست گذاری 
های کالن هستیم چرا که دانشگاه در هر جامعه ای 
می تواند موجب اعتالی آن جامعه شود. دکتر شاهرخ 
یوسف زاده چابک - رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن نیز با همین محوریت، برنامه راهبردی خود را 
طراحی کرد و ما این مسیر را انتخاب کرده ایم که در 
بین دانشگاه ها به عنوان دانشگاه پیشرو در دانشگاه های 
نسل سوم باشیم و اعتقاد داریم که کشور ما می تواند از 
این سرمایه های عظیمی که نهفته دارد به جایگاه باالی 
علمی برسد. ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن به 
سرمایه های انسانی جامعه اشاره کرد و گفت: ما در 
کشوری هستیم که 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی 
بزرگترین  ما  در کشور  دارد و  دانشجو  میلیون  و 5 

پتاسیل برای حرکت های علمی وجود دارد. 

خبر

 برگردان سیستم های wll تلفن همراه
 در مخابرات گلستان

سلیمانی- گلستان: جلسه برگردان تلفن های های مشترکین wll  با حضور 
مدیر مخابرات منطقه گلستان برگزار شد .

شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان از برگردان تلفن های مشترکین 
wll بر روی موبایل خبر داد وگفت:با پیگیری های انجام شده فاز نخست 
برگردان در 10۳ نقطه استان از نقاطی که دارای سایت های wll و موبایل می 
باشند آغاز می شود.  وی ادامه داد: فاز بعدی در 57 نقطه استان و مربوط به 
سایت های سینگل  وتعویضbts  می باشد. وی هدف از اجرای این طرح 
را ارتقای کیفیت و سرویس دهی مطلوب اعالم کرد وگفت :در این مرحله 
سیم کارت های قبلی مشترکین wll غیر فعال شده و سیم کارت جدیدی 
در اختیار مشترکین قرار می گیرد مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت : در 
فاز اول  این سرویس دهی فقط در مجموعه روستا پوشش داده می شود 
و به تعداد سیم کارت های مشغول بکار فعلی سیم کارت جدید تحویل 
مشترک می گردد. شهمرادی با بیان این مطلب که:با موفقیت در فاز اجرایی 
اول که شامل voice می باشد فازبعدی کار را فعالسازی دیتا وپیامک عنوان 
کرد و گفت: در بحث پوشش بیشتر برای این سیم کارت ها پیگیری های 
انجام شده تا در نقاطی که خارج از محدوده روستا هستند نیز جزو سرویس 
موبایلی محسوب شوند یعنی هزینه های موبایل در داخل روستا مانند هزینه 
های تلفن ثابت محاسبه می گردد.مدیر مخابرات منطقه گلستان این پروژه 
را کشوری عنوان کرد وگفت در کوتاهترین زمان باید برگردان انجام شود 
تا منجر به ارتقاء کیفیت وسرویس دهی در نقاط روستایی گردد.وی تاریخ 
شروع طرح را  24 آذر  لغایت ۳0 آذر 97 اعالم کرد و گفت به مدت یک 
ماه احتمال اختالل برای مشترکین wll به جهت تعویض سیم کارت وجود 

دارد  .

ارایه آموزش های امداد و نجات به کارکنان عملیاتی  
دستگاه های حفاری

وحیدی فر-اهواز:رئیس واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مدیریت 
HSE   و فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران از ارایه آموزش 
های مقابله با گازهای سمی در دکل های حفاری )H2S DRILL ( ، مقابله 
 ) MEDEVAC( و امداد و نجات ) FIRE DRILL( با آتش سوزی
توسط کارشناسان این مدیریت طی سال جاری به کارکنان عملیاتی مستقر در 

موقعیت های دستگاه های حفاری خشکی و دریایی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران رضا االسوند گفت: این 
آموزش ها که حاوی نکات مربوط به تمرین های شرایط اضطراری است با 
توجه به اهمیت و شرایط کار در خشکی و دریا از سوی کارشناسان مقیم 
این مدیریت  در بخش های  HSE و H2S صورت گرفت. وی افزود: 
همچنین براساس برنامه ریزی به عمل آمده و هماهنگی با اداره آموزش و 
تجهیز نیروی انسانی و مدیریت های عملیاتی امسال 400 نفر از کارکنان 
دستگاه های حفاری در دوره های آموزشی واکنش در شرایط اضطراری و 
209 نفر در دوره اصول و مبانی پدافند غیر عامل شرکت کردند. االسوند اظهار 
کرد: هر ساله با هدف ارزیابی آمادگی کارکنان و تجهیزات از سوی این امور 
اقدام به برگزاری مانورهای بحران سطح یک بر روی دستگاه های حفاری، 
ساختمان های اداری و تاسیسات و کارگاه های پشتیبانی می شود که برای 
امسال 10 مانور پیش بینی و تاکنون هفت مانور انجام شده است. رئیس واحد 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مدیریت HSE   و فوریت های پزشکی 
شرکت گفت: شمار مانورهای صورت گرفته چهار مورد در دستگاه های 

حفاری خشکی و سه مانور در کارگاه های پشتیبانی برگزار گردید.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛  آئین معارفه و تکریم 
استاندار البرز با حضور جمعی از مسئوالن استانی و 

کشوری برگزار شد.
دکتر عزیزاله شهبازی که از سوی رئیس جمهور و 
با موافقت هیات وزیران جایگزین محمدعلی نجفی 
بعنوان استاندار منصوب شد، با قدردانی از تالش های 
استاندار سابق و حضور مسئوالن استانی و کشوری 
در این نشست گفت: رییس جمهوری به مسائل 
حوزه های مختلف البرز اشراف کافی داشته و بار 
مسئولیت سنگینی را بر عهده من گذاشتند که با توجه 
به آگاهی و اشراف به موضوعات این استان تکالیف 

خود را به درستی مشخص خواهم کرد.
در مراسم تکریم و معارفه استاندار البرز که معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور نیز حضور داشت 
افزود: با همت و تالش برای این استان که دارای 
جمعیتی نزدیک به ۳ میلیون نفر است و با رنگین 

کمانی از اقوام امیدوارم تالش های شایسته ای انجام 
بامدیریت  با اجرای سیاست های دولت  دهیم و 

استان  توسعه  جهت  در  را  خود  تالش  جهادی 
مضاعف خواهیم کرد.

از جمله  پاکدستی  و  اعتدال  امانتداری،  گفت:  او 
انتظارات وزیر کشور در این انتصاب بوده که این 
امور مهم را سرلوحه خدمتگزاری خود در البرز قرار 
می دهم. استاندار البرز تاکید کرد: البرز، مدیران و 
نیروهای پرتوان و فعالی دارد که قطار توسعه استان 
را به حرکت درآورده اند و از این پس نیز این شتاب 

بیشتر خواهد شد.
دکتر شهبازی گفت: در حوزه های مختلف اعم 
از تولید، اشتغال، کنترل و پیشگیری آسیب های 
اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه 
انسانی و تحقق منشور حقوق شهروندی در البرز 

برنامه محور عمل خواهیم کرد.
وی افزود: مالک ارتباط ما بیرون از سازمان مانند برادر 
و دوست و در داخل مجموعه پیرامون وظایف و 
برنامه های محوله و اهداف نظام و دولت است چراکه 

برنامه ها را باید به درستی اجرایی و محقق کنیم.
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رونوشتآگهیحصروراثت
به  دادخواست  بشرح  شماره2790409218  شناسنامه  دارای  حبشی  مهدی  آقای  
کالسه97171۳/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
تاریخ97/8/12  در  بشناسنامه 44178  باقر حبشی  که شادروان محمد  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- مهدی حبشی 
فرزندمحمد باقر –ش ش 2790409218  خوی –پسر متوفی/2-  یوسف حبشی 
فرزند محمد باقر -ش  ش  6091 خوی-پسر متوفی/۳- زیبا ظروفچی  فرزنداسداله  
فرزند علی   - ش  توران محسنی  متوفی/4-  –خوی-همسر   -ش  ش ۳1669 
ش157  -خوی-مادرر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

متنآگهی
به  دادخواستی  فرزندکریم  امیراسدی  آقای  رسیدگی-خواهان  وقت  ابالغ  آگهی 
خواسته  غریبوندبه  اسفندیاری  وبهمن  ثریاقاسمی  آقای/خانم  خوانده  طرفیت 
پرونده کالسه  وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  که  تنظیم سندخودرومطرح  به  الزام 
ووقت  اهوازثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۳دادگاه  9709986110600506شعبه 
رسیدگی مورخ 1۳97/12/8ساعت 8:۳0تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
فوق  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده7۳قانون 
می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  الذکرودرخواست خواهان 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس از انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
مقررفوق  ودروقت  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشیشعبه3دادگاهعمومیحقوقیشهرستاناهواز-حمیدرضاعسکری

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)نوبتدوم(
 950997049400001۳ شماره  دادنامه  بموجب   957428 اجرایی:  پرونده  شماره 
صادره از شعبه 10 شورای حل اختالف اردبیل؛ محکوم علیه علی شجاعی و عزت 
قریب زاده محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ 175/602/60۳ ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا پایان شهریور سال 97 در حق 
محکوم له محبوب علی پور فرزند عبدالرحیم و مبلغ 5/805/000 ریال بعنوان نیم 
عشر دولتی با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت یکجای آن محکوم له تقاضای 
توقیف و فروش اموال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه را نموده است که موضوع به 
کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل ، به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. طبق 
سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه مسکونی بشماره پالک ثبتی از 229 فرعی از 124 
اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بنام آقای عزت اله قریب زاده و همچنین ششدانگ 
یکباب خانه مسکونی بشماره پالک ثبتی 511 فرعی از 124 اصلی واقع در بخش 
۳ به مالکیت آقای علی شجاعی هر دو ملک به نشانی اردبیل- جاده اردبیل- آستارا 
کیلومتر 7 بعد از استادیوم علی دایی روستای کرکرق می باشد و در وضعیت موجود 
و در موقع بازدید از ملک آقای علی شجاعی از مساحی ملک خود امتناع ورزیدند 
و از ملک عزت اله قزیب زاده ساختمان مسکونی و انباری در ۳ قسمت مشتمل بر 
انباری با سقف چوبی بمساحت 70/۳5 مترمربع و قسمتهای مسکونی بمساحت 48 
مترمربع و 72 مترمربع با اسکلت آجری و سقف طاق ضربی و پنجره های آلمینیومی 
و رویه داخلی اندود گچ سفید و کف موکت احداث گردیده و در حال حاضر مورد 
بهره برداری مسکونی قرار میگیرد دارای عرصه ششدانگ بمساحت 509/50 مترمربع 
و همچنین دارای انشعابات آب برق و گاز می باشد. )در ضمن سند ملک رویت 
نگردید در صورت ارائه مدارک مغایر با وضعیت اعالمی گزارش قابل تجدید نظر می 
باشد( و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی ملک اعم از کاربری و نوع اعیانی احداثی و 
راه دسترسی به معابر اصلی و قدمت بنا و عرف خرید و فروش به نرخ عادالنه روز و 
سایر جوانب موثر و دخیل در امر ارزیابی عرصه و اعیان ملک موصوف بدون در نظر 
گرفتن دیون و سایر عوارضات محتمله نسبت به بانک ها و ادارات و سایر نهادهای 
حقیقی و حقوقی جمعا به میزان 8۳0/000/000 ریال)هشتصد و سی میلیون ریال( 

برآورد و ارزیابی می گردد.
می   10:۳0 الی   10:00 ساعت   97/10/15 مورخ  شنبه  روز  مزایده  جلسه  بنابراین 
باشد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت 
پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند مزایده به باالترین قیمت واگذار خواهد شد و 
المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت  برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی 
مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره 
ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه مخارج قانونی 

بعهده محکوم علیه می باشد.
مرتضیخانمحمدیشیخرضی
دادورزاجرایاحکاممدنیاولشورایحلاختالفاردبیل

آگهیابالغاجرائیه
تولد1۳59/6/18شماره  تاریخ  پدرخلیل  سحربوحمودپورنام  به  بدینوسیله 
ملی09۳۳470۳98شماره شناسنامه 7907به نشانی آبادان سده خیابان شهید حسین 
آرمین)منصور(خیابان پنجم پالک50)متعهد(حسین منصوری نژاد احمدی نام پدرپنج 
شنبه تاریخ تولد1۳29/8/1شماره ملی 1817642219شماره شناسنامه1707به نشانی 
میگرددبانک  ابالغ  المکان  مجهول  آبادان-ایستگاه 11ردیف549اتاق 4)ضامن(فعال 
ملی شعبه مرکزی آبادان به نشانی آبادان-بانک ملی شعبه مرکزی به موجب قرارداد 
بانکی به شماره62۳811تاریخ سند1۳77/8/6مبلغ۳/0۳5/060ریال)سه میلیون و سی 
از  روزانه  دیرکرد خسارت  و سود خسارت  ریال(اصل طلب  هزاروشصت  پنج  و 
تاریخ 92/8/27روزانه مبلغ 418ریال به انضمام 5 درصد حقوق دولتی متعلقه علیه 
به کالسه 9۳00122درشعبه اجرای  شما تقاضای صدور اجرائیه نموده که اجرائیه 
ثبت آبادان تشکیل جهت ابالغ به مامور پست تسلیم که طبق گزارش مامورمربوطه 
نتوانسته  بعلت عدم شناسایی اوراق اجرائیه به مرحله ابالغ نرسیده و بستانکارهم 
اخیرتبصره  قسمت  بستانکاروطبق  درخواست  لذابه  نماید  معرفی  شمارا  نشانی 
۳ماده۳4قانون ثبت وماده18آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی بادرج یک نوبت بشرح 
فوق دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحل نامبرده گان باال)بدهکاروضامن(ابالغ 
میشود که چنانچه ظرف مدت10روزازتاریخ درج این آگهی که روزابالغ محسوب 
میشود بدهی خودرا اعم از اصل و حقوق دولتی درصندوق اداره ثبت تودیع ننمائید 
پس ازانقضای مدت مذکوربادرخواست بستانکارنسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام 
وغیرازاین آگهی وآگهی مزایده موردوثیقه که دریک نوبت منتشرمیگردد آگهی دیگری 

منتشرنخواهدشد.شماره م الف:1/529
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخوزستان-ادارهثبتشهرستانآبادان

آگهیحصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه624صادره  پدرحمید  نام  احمدیان  بانومهین 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم حمید 
احمدیان بشناسنامه9صادره رامهرمز درتاریخ92/1/8دراهواز اقامتگاه دائمی خویش 

فوت ورثه اش عبارتنداز
خرمشهر2- حمیدبشناسنامه624صادره  فرزند  احمدیان  مهین  1-متقاضی 
ازخرمشهر۳-فریده  بشناسنامه662صادره  حمید  فرزند  احمدیان  معصومه 
احمدیان  ازخرمشهر4-زهرا  بشناسنامه27051صادره  حمید  فرزند  احمدیان 
متوفی(5-عبدالعلی  اهواز)دختران  از  بشناسنامه142صادره  حمید  فرزند 
احمدیان  رامهرمز6-عبدالعباس  از  بشناسنامه۳59صادره  حمید  فرزند  احمدیان 
حمید  فرزند  احمدیان  ازخرمشهر7-علی  982صادره  بشناسنامه  حمید  فرزند 
حمید  فرزند  احمدیان  ازرامهرمز8-عبدالزهرا  14799صادره  بشناسنامه 
بشناسنامه2764۳صادره ازخرمشهر)پسران متوفی(9-کاظمیه محمدزاده نیابی فرزند 
ندارد.  دیگری  ورثه  اهواز)همسرمتوفی(والغیر.  از  بشناسنامه۳۳642صادره  قاسم 
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.
قاضیشورایحلاختالفمجتمعشمارهسهاهواز

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده686/97/ش9  

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت15:۳0
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :بانک تجارت  با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :1- مهدی خان زاده 2-علی اکبر اسمعیل لو  

خواسته :مطالبه  تسهیالت 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله 1- مهدی خان 
زاده 2-علی اکبر اسمعیل لو  وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده615/97/ش9  

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت  14:25
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : رقیه اصغرزاده با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :مجید حسین زاده بادکی  -مجهول المکان 

خواسته :مطالبه سفته  
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  مجید حسین 
زاده بادکی  وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده 617/97/ش9 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت  14 صبح
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : سیف اله قهرمانی با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :اصغر دودکانلوی میالن -مجهول المکان 

خواسته :مطالبه چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله اصغر دودکانلوی 
روزنامه های   از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  میالن وفق   
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی تاکید کرد:

 عامل انسانی بیشترین عامل تصادفات 
جاده ای و برون شهری

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
آذربایجان غربی گفت: رسالت اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی ایجاد بستر 
مناسب و ایمن برای حمل و نقل کاال و مسافر در 

محورهای مواصالتی استان است.
خبرنگار   با  گفتگو  در  شکری  ارسالن  مهندس 
پیام زمان درارومیه گفت: نقش مهندسی راه در 
عامل  و  است  درصد    20 ای  جاده  تصادفات 
انسانی بیشترین عامل تصادفات جاده ای و برون 
شهری است که مردم باید دقت بیشتری را در این 

باره داشته باشند.
اینکه  بر  عالوه  اینکه  بیان  با  شکری  مهندس   
محورهای  تمام  در  راه  پلیس  کنار  در  راهداران 
ها  محور  ایمنی  بر  و  دارند  حضور  مواصالتی 
نظارت می کنند، افزود: حدود 40 دوربین نظارتی 
و ۳1 سامانه ثبت تخلفات بصورت شبانه روز در 
استان آذربایجان غربی برای ایمن سازی محور 

های مواصالتی فعالیت می کنند.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 

جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  غربی  آذربایجان 
تاکنون حدود 76 کیلومتر از راههای مواصالتی 
استان آذربایجان غربی لکه گیری و آسفالت شده 

است.
این مقام مسوول تصریح کرد: اعتبار تخصیص 
این عملیات حدود ۳06 هزار  انجام  یافته برای 

میلیون ریال است.
ارومیه–  محورهای  کرد:  بیان  مسوول  مقام  این 
پیرانشهر،  اشنویه–  ایواوغلی،  خوی–  اشنویه، 
از  دژ  شاهین  بوکان–  و  پیرانشهر  سردشت– 
ماهه  شش  در  که  است  محورهایی  مهمترین 
روکش  و  گیری  لکه  عملیات  امسال  نخست 

آسفالت در آنها انجام گرفته است.
وی به لکه گیری و آسفالت محورهای روستایی 
نیز اشاره و بیان کرد: محور روستایی الیاس آباد با 
سه و نیم کیلومتر و محور چهارده شهید – راژان– 
زیوه با سه کیلومتر در ارومیه و محور روستایی 
کلشان در سلماس با شش کیلومتر از مهمترین 
محورهای روستایی است که در این مدت روکش 

آسفالت گردیده و مورد توجه ویژه است.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
افزود:  خود  سخنان  پایان  در  غربی  آذربایجان 
وظیفه و رسالت این اداره کل بر حفظ و نگهداری 
راههای مواصالتی استان آذربایجان غربی است 
که با تخصیص اعتبارات الزم شاهد لکه گیری و 
روکش آسفالت در تمام مناطق مورد نیاز محورهای 

مواصالتی استان بر حسب اولویت خواهیم بود.

مدیر روابط عمومی آبفای غرب استان تهران مطرح کرد:

 فرهنگ سازی صحیح در حوزه آب 
مسوولیتی اجتماعی

خبرنگار زمان مهرداد ضمیری مروی زاده: مدیر 
تهران ضمن  استان  آبفای غرب  عمومی  روابط 
اشاره به همکاری این شرکت با متولیان فرهنگ 
همچون اداره آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: فرهنگسازی صحیح در حوزه 
آب و فاضالب به خصوص مبحث بازچرخانی 

آب مسوولیتی اجتماعی است. 
عزیزاهلل ولی زاده در هفتمین نشست از سلسله 
امید ملت در جمع  نشست های تدبیر دولت- 
خبرنگاران گفت: فرهنگسازی صحیح در حوزه 
آب و فاضالب به خصوص مبحث بازچرخانی 
آب عالوه بر اینکه در روابط عمومی آبفا وظیفه 
ذاتی محسوب می گردد و در روندی طراحی شده 
و بسیار گسترده دنبال می شود، مسلما مسوولیتی 
اجتماعی است که با کمک آحاد ملت اعم از مردم 
و مسووالن می تواند ضامن صیانت از آب شود 

که میراث ارزشمند گذشتگان برای ماست. میراثی 
که ما نیز جهت حفظ حیات و سالمت فرزندانمان 

متعهد به انتقال آن برای نسل های آینده هستیم.
مدیر روابط عمومی آبفای غرب استان تهران ادامه 
داد: مردم این شرکت را دولتی دانسته و دولت ما 
را خصوصی می داند و این در حالی است که از 
بسیاری منابع دولتی نیز بی بهره هستیم لذا الزم 
است اصحاب رسانه با اطالع رسانی مناسب در 
جلب مشارکت مردمی و آگاه سازی اقشار مردم 
موانع  رفع  در  آبفا  رسانی  از چگونگی خدمت 
بازچرخانی آب با توجه به کمبود این عنصر حیاتی 
در کشور فعاالنه بکوشند. وی افزود: بدین صورت 
تالش های شبانه روزی پرسنل شرکت آبفا که 
بیشتر زیر خاک و دور از دید مردم است جلوه 
گر شده و مردم با سختی کار خادمان خود در این 

حیطه بیشتر آشنا خواهند شد. 

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای صاحب شکری  فرزند علی گدا به شرح درخواستی که به شماره 970829این 
شعبه ثبت کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرحوم علی گدا شکری فرزند محمد سلطان به شماره شناسنامه 26۳ صادر از بابلسر 
در تاریخ94/2/27 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از 
1-رجبعلی شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 49886798۳7فرزند متوفی

2- علی شکری فرزند علی گدا با شماره ملی 4988680۳12فرزند متوفی 
۳-محمد زمان شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه4988680754 فرزند متوفی

4- مهدی شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 4980۳27974فرزند متوفی 
5-قدیر شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه4989701144 فرزند متوفی 

6-صاحب شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه4989929071 فرزند متوفی 
7-طاهره شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 49894۳2۳58فرزند متوفی
8- هنده شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 4988678695فرزند متوفی
9- فضه شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 4988678687فرزند متوفی 
10-آمنه شکری فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 4988679829فرزند متوفی
11-بی بی  یزدانی فرزند موسی به شماره شناسنامه 498921026۳همسر 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 
قاضیشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانفریدونکنار

ابالغاخطاریه
 اخطاریه تعیین مهلت جهت انجام کاری برای تشخیص ذی سمت و مرتبط آگهی مزایده اموال 
غیرمنقول مزایده نوبت اول در پرونده کالسه960029 بابت طلب محکوم له  آقای جواد موسیوند 
از محکوم علیه آقای ولی اهلل بهرام پور به میزان یکصد میلیون ریال و بدهی محکوم علیه به 
میزان دو میلیون ریال بابت نیم  عشر در حق دولت معرفی شده توسط محکوم علیه  واقع در 
روستای مریح  محله خیابان توحید انتهای کوچه شهید علی اکبرزاده و با کاربری مسکونی توقیف 
گردیده است ملک محصور و بر اساس اوراق پرونده فاقد سند رسمی می باشد مساحت ملک 
251/50متر مربع با حدود اربعه شماال به طول 9/90متر به کوچه 11 متری جنوبا به طول8/95 متر 
به خانه سرای  آقای سقا  باقری شرقا به طول 26/40 متر به  خانه سرای آقای محمدی دهقان و 
غربا به طول 27/00متر به زمین آقای علیرضا ابراهیمی محدود است کارشناس رسمی دادگستری 
پس از رویت پرونده و مراجعه به زمین فوق االشاره زمین را جمعا به میزان 50۳/000/000ریال 
ارزیابی نموده است نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ که در فرجه  قانونی از اعتراض مصون 
مانده  است لذا  اجرای احکام دادگاه دابودشت  در نظر دارد با توجه به درخواست محکوم له 
نسبت به فروش میزان حدود 251/50متر مربع میزان محکوم به از زمین فوق از طریق مزایده 
حضوری اقدام نماید لذا مزایده در روز چهارشنبه مورخ 97/9/28از ساعت 9 الی 11 در محل 
اجرای احکام دادگاه عمومی دابودشت  از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  پرداخت 
نماید و الباقی را ظرف مدت یک ماه تودیع نماید در غیر اینصورت 10 درصد مبلغ پیشنهادی به 
نفع دولت ضبط خواهد و مزایده تجدید می گردد طالبین  و خریداران می توانند تا 5 روز قبل از 

انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید به عمل آورند
شعبهاجرایاحکاممدنیشورایحلاختالفبخشدابودشت
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 ایرانیان ۲ برابر میانگین مردم دنیا نمک 
مصرف می کنند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت:  ایرانیان 2 برابر میانگین 
مصرف مردم دنیا از نمک استفاده می کنند و این یکی از مهمترین دالیل فشار 
خون، معلولیت ها و بیماری های قلبی  و عروقی است. درباره فعالیت های بدنی 

نیز وضعیت مردم ایران شکل نگران کننده هستند. 
رضا ملک زاده در آییین رونمایی از آثار علمی و سایت مرکز ملی تحقیقات 
بیمه  سالمت افزود: سازمان بیمه گر زمانی قدرتمند خواهد بود که مجموعه 

پزشکان با آن سازمان به خوبی کار کنند. 
وی ادامه داد: در 196 کشور از سال 1990 تا 2016 موارد مختلفی بررسی 
شده که چطور می توان خدمات سالمت را به شکل  عادالنه در دسترس همه 
مردم قرار داد. یکی از موارد مهم در این زمینه این است که بتوانیم در گام 
اول میزان پوشش سالمت در  کشور را به درستی اندازه گیری کنیم و میزان 
مصرف ابزارهای تشخیصی و درمانی را بدانیموی اظهار داشت: در طرح 
تحول سالمت، دسترسی مردم به خدمات سالمت افزایش یافت، اما در این 
زمینه نیازمند سیستمی هستیم که  این دسترسی را مدیریت کند. یکی از اهداف 
سازمان جهانی بهداشت این است که تا سال 20۳0 بتوانیم پوشش خدمات را 
بهتر کنیم.  فقط ارائه خدمت به بیمار معیار نیست و باید به کیفیت خدمات نیز 
توجه کرد. مدیریت نظام خدمات رسانی سالمت به وسیله تعامل با  پزشکان و 

انجمن های پزشکی مقدور است. 
ملک زاده گفت: در آمریکا چیزی حدود یک میلیون نفر در سال دچار سکته 
مغزی می شوند و این موضوع هزینه زیادی را به این  کشور تحمیل می کند. 
سازمان بیمه آمریکا بودجه ای در نظر گرفت تا در این زمینه پیشگیری شود و 
توانستند 500 هزار از این مورد  را کم کنند. این نشان می دهد که سرمایه گذاری 
یا مشارکت در پیشگیری، منجر به صرفه جویی بزرگی در حوزه سالمت 
می شود. به  طور مثال ایرانیان 2 برابر مردم دنیا از نمک استفاده می کنند و این 
یکی از مهمترین دالیل فشار خون و معلولیت ها و بیماری های قلبی  و عروقی 
است. درباره فعالیت های بدنی نیز مردم ایران به همین شکل هستند و فعالیت 

فیزیکی چندانی ندارند. 

درمان رایگان ۱7 هزار بیمار با ناهنجاری همراه تولد

رئیس هیأت مدیره موسسه ملی مرهم با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از 
برگزیدگان مسئولیت های اجتماعی گفت: ویزیت و درمان رایگان 17 هزار 
بیمار گرفتار شکاف لب، کام و ناهنجاری همراه تولد در مناطق محروم طی 10 

سال گذشته به همت پزشکان داوطلب انجام شده است.
به گزارش پیام زمان،دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی رئیس هیأت مدیره موسسه 
ملی مرهم و سرپرست گروه جراحان پالستیک مناطق محروم در ارتباط با 
برگزاری مراسم تجلیل از برگزیدگان مسئولیت های اجتماعی اظهار داشت: 
این مراسم 25 آذرماه سال جاری در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی 
تهران برگزار می شود. وی افزود: هر ساله مؤسسه ملی مرهم با همکاری 
نهادهایی همچون دانشگاه علوم پزشکی تهران از افرادی که در حوزه های 
مختلفی همچون پزشکی،  مهندسی،  اجتماعی،  کشاورزی، شهری و ... کار خیر 
برجسته انجام داده و بدون هیچ چشم داشتی اقدام موثر اجتماعی انجام داده 
باشند، تجلیل می کند.کالنتر هرمزی خاطرنشان کرد: در مراسم امسال از 4 نفر 
در گروه مرهم، 4 نفر در دانشگاه علوم پزشکی تهران و 4 نفر از خیرین حوزه 
سالمت و چندین نفر دیگر به علت فعالیت های اجتماعی و انسان دوستانه 
تجلیل می شود.رئیس هیأت مدیره موسسه ملی مرهم و سرپرست گروه 
جراحان پالستیک مناطق محروم در ارتباط با فعالیت موسسه ملی مرهم گفت: 
این مؤسسه یک مجموعه مردم نهاد بوده که 500 نفر عضو غیررسمی، 7 نفر 
هیأت مدیره و بیش از 40 نفر هیأت امنا دارد که طی 2۳ سفر به مناطق 
محروم از سال 87 تا امسال پزشکان خیر بیش از 17 هزار شکاف لب، کام و 
ناهنجاری همراه تولد، ویزیت و درمان رایگان انجام داده اند. وی گفت: 1700 
تا 1800 مورد از این آمارها مربوط در مناطق محروم انجام شده و بقیه موارد 
نیز افراد به سایر نقاط کشور اعزام و برای آنها درمان رایگان صورت گرفته 
است که می توان گفت بیش از 4500 نفر طی 10 سال گذشته رایگان ویزیت 

و عمل شده اند.

خبر

تثبیت شاخص طالق در کشور

رئیس سازمان امور اجتماعی ضمن تاکید بر اصل قرار 
دادن گفتمان ازدواج و تحکیم خانواده در کشور، گفت: 
به دنبال این هستیم که با همکاری کنشگران و فعاالن 
اجتماعی سازوکاری برای تقویت شاخص ازدواج در 

کشور فراهم کنیم.
تقی رستم وندی در نشست کارگروه تدوین آیین نامه 
شبکه ملی خیرین فعاالن ازدواج که در محل وزارت 
به اهمیت موضوع  اشاره  کشور برگزار شد، ضمن 
ازدواج و توجه به تبلیغ ازدواج و تشکیل خانواده، 
گفت: یکی از نکات اساسی مطرح در کشورمان این 
است که به جای طرح گفتمان ازدواج و تحکیم خانواده 
از سوی کارشناسان و صاحب نظران، مباحث مربوط به 
طالق و جدایی غالب شده است. همه آمارهای افزایش 
طالق را اعالم می کنند و مستمراً در این باره صحبت 
نشست  در  داد:  ادامه  کشور  وزیر  معاون  کنند.  می 
شورای اجتماعی کشور تصویب شد که گفتمان ایجابی 
مبتنی بر تشویق به ازدواج و تحکیم خانواده را اصل 
قرار داده و ترویج دهیم  و این موضوع را در مجامع 
مختلف نیز مطرح می کنیم. وی افزود: این امر مسلم 
است که برخی افراد خاص در هر جامعه ای به سمت 
طالق می روند، گرچه سیاست ما این است که طالق 
را کاهش دهیم. البته طالق در دین ما نیز مردود دانسته 
نشده است و آنجایی که الزم باشد طالق هم حالل 
و امکان پذیر است. ما نیز تالش می کنیم طالق را 
کاهش دهیم.رستم وندی خاطرنشان کرد: محور و 
راهبرد اصلی همه سیاست های اجتماعی باید معطوف 
به تشکیل خانواده، ازدواج و تحکیم خانواده باشد. یعنی 
باید این گفتمان غالب شود که ازدواج برای ما اصل 
است.وی خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه های دولتی 
در خصوص طالق که در دو سه سال گذشته بسیج 
شده و در این زمینه کارهای خوبی انجام دادند، منجر 
به تثبیت شاخص طالق شد. به نظر می رسد در حوزه 
ازدواج نیز نیاز به چنین کاری داریم. همچنین با هم 
افزایی مردم و همکاری نهادهای مردمی نیز می توانیم 

جلوی افت ازدواج در کشور را بگیریم.
رستم وندی با اشاره به کاهش 9درصدی ازدواج در 
سال گذشته، گفت: بخشی از این موضوع متاثر از 
مسائل اقتصادی است، بخشی از آن مربوط به پویاییهای 
درون جمعیت است که جمعیت در معرض ازدواج 
در حال کاهش است و بخش دیگری نیز مربوط به 
نظام ارزشی و سبک زندگی جوانان است.وی خطاب 
به سازمان های مردم نهاد گفت: به دنبال این هستیم 
که با هم فکری و همکاری شما کنشگران و فعاالن 
اجتماعی سازوکاری برای تقویت شاخص ازدواج در 
کشور فراهم کنیم که در کنار هم و در یک مجموعه 
این فعالیت ها را تقویت و ارتقا دهیم ما هم تالش کنیم 
دستگاههای اجرایی را پای کار بیاوریم. معاون وزیر 
کشور به هفتمین جلسه آسیب های اجتماعی که در 
محضر رهبر معظم انقالب برگزار شد، اشاره کرد و 
گفت: در این جلسه رهبری بسته پیشنهادی تشویق به 
ازدواج و کاهش طالق را اجماالً تایید و بر بررسی 
بیشتر این موضوع تاکید کردند. به ویژه به نتیجه رساندن 
قانون تسهیل ازدواج جوانان و طرح جمعیت و تعالی 
خانواده که اولی در مجلس تصویب و اجرا نشده است 
و دومی هنوز مراحل قانونی را طی نکرده است، می 

تواند کمک کننده خوبی در این زمینه باشد.

خبر

این که  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانش   اشتغال  رصد  به  اقدام  علوم  وزارت  در 
آموختگان دانشگاه ها شده است، گفت: عالوه بر 
آن براساس برنامه های انجام شده پایان نامه هایی 
باشد،  کشور  چالش های  رفع  جهت  در  که 

حمایت های جداگانه ای صورت می گیرد.
جشنواره  نوزدهمین  در  غالمی  منصور  دکتر 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که 
)یکشنبه 25 آذر( در سالن اجالس سران برگزار 
شد، با بیان این که امروزه با فعالیت های تحقیقاتی 
انجام شده دریچه روشنی به روی کشور گشوده 
شده است، ابراز امیدواری کرد که این تالش ها به 
همت واالی اساتید و محققان موجب سرافرازی 
ملت و جامعه شود.وی رویکرد هفته پژوهش 
فناوری هایی که موجب  سال جاری را معرفی 
حل مشکالت کشور می شوند دانست و ادامه داد: 
در کنار آن نمایشگاهی از دستاوردهای تحقیقاتی 
برگزار خواهد شد و در آن دستاوردهایی که منجر 
به حل چالش های کشور می شود عرضه خواهد 
شد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت 
اشاره کرد  فناوری در کشور  و  پارک های علم 
و گفت: پارک های علم و فناوری بسترهای مهم 
و تاثیرگذار در توسعه فناوری هستند، از این رو 
مورد توجه وزارت علوم قرار گرفته اند به گونه ای 
که در حال حاضر 1200 شرکت دانش بنیان در 
بیش  که  مراکز رشد مستقر شده اند  و  پارک ها 
فارغ التحصیالن  برای  پایدار  شغل  هزار   42 از 

دانشگاهی ایجاد کرده اند.
وزارت  جدید  برنامه های  به  اشاره  با  غالمی 
علوم برای توسعه پارک ها، گفت: برای هدایت 

و  اقتصادی  مشکالت  حل  سمت  به  پارک ها 
است،  گرفته  صورت  هدف گذاری هایی  ملی 
ولی در کنار آن در قالب طرحی چند دانشگاه 
بزرگ منطقه در قالب کنسرسیومی اقدام به حل 
چالش های منطقه خود خواهند کرد.وی با بیان 
برای  اجرایی  راهکارهای  کنسرسیوم ها  این که 
چالش های کشوری را ارائه خواهند داد، اظهار 
نیز  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  حوزه  در  کرد: 
رویکرد دانشگاه ها و مراکز علمی در جهت حل 
چالش های موجود در بخش های صنعتی است، 
چرا که در شرایط فعلی فرصت بسیار مناسبی 
برای محققان در حوزه قطعه سازی و تامین مواد 
اولیه ایجاد شده است تا بتوانند نیازهای داخلی را 
تامین کنند.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه 
کرد: براین اساس نمایشگاه سال جاری که در 
سوم دی ماه آغاز می شود، نمایشگاهی از عرضه 
و تقاضای فناوری است و این برای اولین بار است 

که در یک مجموعه نیازهای بخش های اقتصادی 
و اجتماعی در قالب یک نمایشگاه عرضه می شود.
غالمی هدایت پایان نامه ها به سمت پروژه های 
کاربردی را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان 
کرد و گفت: در این راستا آیین نامه ارتقاء تغییراتی 
اعمال شده که پس از تصویب در هیات امنا تا قبل 

از پایان سال ابالغ و اجرایی خواهد شد.
به گفته وی براساس برنامه های وزارت علوم در 
صورتی که پایان نامه ها بتواند مشکالت موجود 
جامعه را حل کنند به صورت جداگانه ای حمایت 
خواهد شد، ضمن آنکه در سال 1۳98 نیز منابع 
پایان نامه های  به چنین  گرنت  به صورت  مالی 

اختصاص داده خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که در 
بودجه سال 1۳98 اعتبار پارک های علم و فناوری 
در الیحه بودجه 1۳98، افزایش چشم گیری داشته 
است، ابراز امیدواری کرد با چنین افزایش اعتباری 

بتواند در پارک های علم و فناوری گام های مهمی 
برداشته شود.

غالمی با اشاره به ایجاد نهادهای حمایت کننده 
مانند صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: این 
صندوق با بازنگری در فعالیت های خود اقداماتی 
را در دستور کار دارد، ضمن آنکه این صندوق 
به راه اندازی صندوق های ریسک پذیر در  اقدام 
استان ها کرده است و به گونه ای که 50 درصد 
سهام آن متعلق به دانشگاه ها و نهادهای استان ها 
روسای  از  اساس  همین  بر  باشد،  می تواند 
دانشگاه ها خواسته می شود که این اقدامات در 

دستور کار قرار داده شود.
رصد  برای  طرحی  اجرای  از  همچنین  وی 
دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه ها خبر داد 
اشتغال  بررسی  به  اقدام  این طرح  و گفت: در 
دانشجویان متناسب با رشته های تحصیلی آنها 
آمارهای  و  اجرایی شده  این طرح  است.  شده 
بسیار مناسبی را به دست آورده ایم و براساس آن 
رشته هایی که زمینه اشتغال مناسبی نداشته باشند 
حذف خواهد شد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
اقدام دیگر این وزارتخانه را بررسی تاثیرگذاری 
برنامه های راهبردی دانست و توضیح داد: براین 
اساس در 10 استان یک دانشگاه بزرگ را معین 
برنامه های  دانشگاه  این  همکاری  با  که  کردیم 
آمایش پژوهش و فناوری اجرایی خواهد شد. 
و  استانی  مشکالت  رفع  در  برنامه  این  اجرای 

منطقه ای موثر خواهد بود.
به گفته وی دستاوردهای این طرح در این 10 
استان الگوی مناسبی برای توسعه علم و فناوری 

در سایر استان ها خواهد شد.

شمارشمعکوسحذفکنکور؛

حذفرشتههایدانشگاهیبدوناشتغال

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدرسه باید به یک 
سازمان پژوهنده تبدیل شود اظهار کرد: معلم نیز باید به پژوهشگر 

تبدیل شده و دانش آموز، پژوهنده شود.
و  پژوهنده  معلمان  از  تجلیل  مراسم  در  بطحایی  سید محمد 
پژوهشگران برتر آموزش و پرورش که در باغ موزه دفاع مقدس 
برگزار شد، با بیان اینکه  امید است روز به روز شاهد رشد و 
در  پژوهش  بر  مبتنی  برنامه ریزی  و  محوری  پژوهش  ارتقای 
آموزش و پرورش باشیم گفت: مدرسه محور و رکن اساسی 
در تحول است و به همین خاطر باید بیش از پیش مورد عنایت 
قرار بگیرد.وی افزود: اگر دارای قوی ترین مراکز پژوهشی بوده 
و صدها پژوهش معتبر انجام دهیم ولی دامنه اثرش به مدرسه 
نرسد، هیچ اتفاقی نمی افتد.وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر 
اینکه مدرسه باید به یک سازمان پژوهنده تبدیل شود اظهار کرد: 
معلم نیز باید به پژوهشگر تبدیل شده و دانش آموز، پژوهنده شود.

اتکید »بطحایئ« بر تبدیل مدرسه 
به سازماین پژوهنده

معاون وزیر بهداشت گفت: یکی از بزرگترین مشکالتی که 
منجر به اجرای طرح تحول سالمت شد، این بود که همه  مردم 
بیمه شوند. در نتیجه انتظار این است که مرکز ملی تحقیقات 
بیمه سالمت این دغدغه را داشته باشد که چطور می توان تمام 

مردم  را بیمه کرد. 
ایرج حریرچی در آیین رونمایی از آثار علمی و سایت مرکز 
منتشر  پژوهشی  تاکنون  بیمه سالمت  افزود:  ملی تحقیقات 
نشده که چرا برخی افراد در کشور بیمه نشدند. البته مسائلی 
مانند هم پوشانی های بیمه ای نیز مطرح است  و بسیار اهمیت 

دارد. 
وی بیان کرد: نظام سالمت چهار هدف افزایش سالمت مردم، 
محافظت مالی مردم در برابر مخاطرات ناشی از مسائل مالی 
بیماری ها،  پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و کیفیت خدمات 
و کارآیی دارند. در نتیجه هر پژوهشی که توسط سازمان بیمه 

سالمت انجام می شود، باید  در چهارچوب این اهداف باشد. 
حریرچی ادامه داد: در پژوهش ها و اطالعات پایه نظام سالمت 
مشکالت بسیاری در گذشته وجود داشت، اما در حال حاضر 
این  مشکالت برطرف شده است. یکی از ابزارهای سیاست 
گذار حوزه سالمت این است که بار مراجعه و تعداد ویزیت را 
بداند. تا چند  سال پیش این اطالعات در کشور وجود نداشت. 

بیمه همگاین مهمرتین دغدغه 
طرح تحول سالمت است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد: در عمل که به 
بودجه نگاه کنیم واقعاً خجالت آور است که سه دهم درصد از بودجه 
کل کشور را به پژوهش اختصاص می دهیم و در تخصیص و تحویل 
آن باید از معاونان پژوهشی دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی سوال 

کرد.
از  تجلیل  جشنواره  نوزدهمین  در  هاشمی  زاده  قاضی  حسن 
پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، گفت: در سال های گذشته 
شاهد رشد و فناوری باالیی در ایران بودیم که یکی از نقاط افتخارآمیز 
برای کشور است. در سال 2001 تولیدات علمی ما ناچیز بود اما در 
10 سال شتاب چشمگیر گرفتیم و در سال 2011 موقعیت ممتازی 
کسب کردیم. وی افزود: در سال 2014 با اقداماتی که در دولت تدبیر 
و امید صورت گرفته شرایط مان، ممتاز شد که دوستان در آمارها به 
آن اشاره کردند. وضعیت کیفی مقاالت هم بهتر شد به نحوی که فکر 
می کنم در برنامه چشم انداز 1404 حتی 10 سال زودتر از برنامه به 

این افق اول بودن در منطقه دست یافتیم.
وزیر بهداشت ادامه داد: در روزهایی که خبرهای منفی خیلی زیاد 
است بازگو کردن این اخبار برای مردم در یک هیاهوی سیاست زده 
مناسب تر بوده و امید است باالخره در این حوزه ها انعکاس اخبار و 
اطالع رسانی به نحوی باشد که بار روانی اخبار منفی را کاهش دهد 

و مسرت کسانی باشد که در این حوزه ها تالش می کنند.

وزیر هبداشت:اختصاص 3 دهم 
بودجه به پژوهش خجالت آور است

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
هایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
موضوع  هیات   1۳97/07/10 1۳9760۳۳10110014۳6مورخ  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
خدیجه گوهری بشناسنامه شماره 1۳10 صادره از رزن فرزند اسداله در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳۳7/50 مترمربع مفروز از پالک 
خود  اولیه  مالک  مالکیت  با  و  البرز  در  واقع  اصلی   146 از  فرعی   2288 شماره 
متقاضی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 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. 97/28651/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/09/26
سیروسقنبرپور-رئیسادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهکرج

آگهیمفقودی
به   1۳91 مدل  پارس  پژو  سواری  ماشین  کارت  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   12490286551 موتور  شماره  و  72-847ج91  شهربانی  شماره 
NAAN01CA7CK۳4۳895 به نام حضرتعلی ابراهیم پور تیجی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیمفقودی
برگ سبز خودرو سواری سمند LX-EF7-1700 به شماره پالک ایران 69-87۳ب71 
 NAACJ1JC0AF255105 شاسی  شماره  و   1478800277۳ موتور  شماره  و 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای حامدبراجعه فرزندسالم.
حامدبراجعه  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بهادری  علیرضا  آقای  خواهان 
فرزندسالم به خواسته الزام به تنظیم سند خودرومطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه9709986141۳00776شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
حسب  که  مورخ1۳97/10/۳0ساعت11:0تعیین  رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. شماره م.الف)9/976(
شعبه3دادگاهعمومیحقوقیشهرستانخرمشهر-فاطمیسوق

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  حمید سیستانی  زاده اقدم دارای شناسنامه شماره 44 بشرح دادخواست به 
و  نموده   در خواست گواهی حصر وراثت  دادگاه  این  کالسه  971842/ش۳    
چنین توضیح داده که شادروان حسین سیستانی زاده  اقدم بشناسنامه 494۳ در تاریخ 
97/8/4 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  
حمید سیستانی  زاده اقدم فرزند  حسین  –ش ش 44   خوی –پسر متوفی/2-   
سعید سیستانی  زاده اقدم فرزند حسین -ش  ش 458 خوی-پسر متوفی/۳-  مجید  
با  اینک  –خوی-پسر متوفی/  اقدم فرزند حسین -ش  ش۳46۳8  سیستانی  زاده 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد/ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان 
هایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمان های

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره 1۳9760۳۳1057001۳51هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرنگ 
احمدوند فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 18 صادره از تویسرکان در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 71/۳4 مترمربع پالک 9۳9 فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای نورمراد احمدوند محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 29851م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/09/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/09/26

ایرجفهیمیرئیسثبتاسنادوامالک

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده9/726/97 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت  15:15
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک تجارت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :1- بیوک آماجی 2- فیروز شیخی 

خواسته :مطالبه تسهیالت 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله :1- بیوک آماجی 
2- فیروز شیخی وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده  61۳/97/ش9 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت  15:20
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک تجارت  با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : 1- اسماعیل اسمعیل لو 2- خلیل اسمعیل لو 

خواسته :مطالبه  قرارداد بانکی 
اسماعیل  بدینوسیله1-  بودن  خوانده   المکان  به مجهول  نظر  اعالم خواهان  برابر 
اسمعیل لو 2- خلیل اسمعیل لو وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهی
مشخصات ابالغ شونده حقیقی 

1- شهاب شهباز مقدم فرزند یوسف به نشانی : تهران  بازار بزرگ تیمچه حاجب 
الدوله سرپوشیده اول پ 60

در خصوص  تجدید نظرخواهی  آقای حسین تقوی به طرفیت شما  نسبت به دادنامه 
صادره از این شعبه ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی برای شما به 
سامانه ابالغ ارسال گردیده است . مقتضی است حسب ماده ۳46قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف  ده روز از 
تاریخ ابالغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده بدونه 

دفاع شما به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد 
این ابالغنامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است /ی 1152

 - شرقی  کانال   - مالرد  جاده   - فردیس  شهرستان   - البرز  استان  حضور:  محل 
دادگستری شهرستان فردیس

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 611/97/ش9 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت 15
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک تجارت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان:1- غالمرضا دشتی -2-اسماعیل زمانی

خواسته :مطالبه  قرارداد بانکی 
بدینوسیله 1-غالمرضا  المکان بودن  خوانده   به مجهول  برابر اعالم خواهان نظر 
دشتی -2-اسماعیل زمانی وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهیحصروراثت
درخواستی  ازدهگالن  بشناسنامه1000صادره  پدرعباس  نام  رحیمی  اله  فتح  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرم مرحوم فرشته 
درتاریخ97/۳/11درخرمشهراقامتگاه  دهگالن  بشناسنامه10صادره  حسینی  امیری 
رحیمی  فوق2-احسان  با مشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
بشماره  رحیمی  ازخرمشهر)پسرمتوفی(۳-محمد  ملی55800۳5160صادره  بشماره 
ملی  بشماره  رحیمی  ازخرمشهر)پسرمتوفی(4-الهام  ملی1820599116صادره 
ملی1820۳665۳7صادره  بشماره  رحیمی  ازخرمشهر5-الهه  1820251969صادره 
ملی55897928۳5صادره  بشماره  امیرحسینی  متوفی(6-عارف  )دختران  ازخرمشهر 
ازدهگالن)پدرمتوفی(بجز نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد.اینک باانجام تشریفات 
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 

اعتبارساقط است.    شماره م.الف)9/972(
سیدمحمدمحمدی-رئیسشعبه7شورایحلاختالفخرمشهر

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 62۳/97/ش9 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت  45 : 14 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک ملت  با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :1- ابراهیم باقرلو 2- یعقوب بختیاری مقدم ۳- سیف الدین رضا زاده 

خواسته :مطالبه قرارداد بانکی 
ابراهیم  بدینوسیله 1-  بودن  خوانده   المکان  مجهول  به  نظر  اعالم خواهان  برابر 
باقرلو 2- یعقوب بختیاری مقدم ۳- سیف الدین رضا زاده وفق   ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد 
خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و 
ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده700/97/ش9  

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت  14:15 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک صادرات با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : 1-مرتضی علی زینالی 2 –محمد رمضانی 

خواسته :مطالبه تسهیالت 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  1-مرتضی علی 
زینالی 2 –محمد رمضانی وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 1۳8/97/ش9 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه 97/10/29 ساعت :۳0 14 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک ملت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :طاهره  بوستانی  

خواسته :مطالبه بانکی 9۳1664699/9۳
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله طاهره  بوستانی  
وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی
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موفقیت ایران در داخلی سازی پره های 
توربین های نیروگاهی زودتر از برنامه  

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی گفت: تحقق ساخت داخل نمودن پره های 
واحدهای  توربین های  تمامی  متحرک  و  ثابت 
نیروگاهی کشور تا سال 98 از اهداف شرکت برق 

حرارتی بوده که صددرصد محقق شده است. 
محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
نیروی برق حرارتی در جشنواره پژوهش و  تولید 
فناوری وزارت نیرو اظهار داشت: ارتقای کمپرسور 
گازی توربین های GEF 9 از جمله این پروژه ها بوده 
که موجب افزایش توان تولیدی بلوک سیکل ترکیبی 
به میزان 8 مگاوات در نیروگاه شهید رجایی شده است 
و برای انجام آن تنها نیاز به 2 الی ۳ روز توقف هر 

واحد است.
پکیج  پایلوت  پروژه طراحی و ساخت  افزود:  وی 
از  نانو  فناوری  پایه  بر  پرتال تصفیه پساب روغنی 
وزارت  و  حرارتی  برق  مشترک  پروژه های  دیگر 
نیرو در این دوره بوده است که نتیجه آن دستیابی به 
روشی عملیاتی و اقتصادی برای تصفیه پساب روغنی 
نیروگاه های تولید برق بر پایه نانوفناوری و ایجاد امکان 

بازچرخانی پساب در مقیاس پایلوت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: پروژه مشترک دیگر در زمینه 
توسعه وخودکفایی صنعت برق،  توسعه دانش فنی 
فرایند پوشش دهی با استفاده از مواد آلیاژی نیتریدی 
نانوساختار بر پایه تیتانیوم بر روی پره توربین بخار با 
استفاده از تکنولوژی رسوب گذاری فیزیکی از فاز 
بخار باعث افزایش عمرکاری و کارایی توربین بخار 

شده است.
طرزطلب افزود: از اتفاق های مهم دیگری که توسط 
برق  همکاران شرکت  و  نیرو  پژوهشگاه  همکاری 
حرارتی به نتیجه رسیده است، تدوین دستورالعمل 
استفاده از فیلترهای نانو در تهیه مشخصات فنی فیلترها 

در زمان سفارش در نیروگاه ها بوده است.
وی عنوان کرد: تدوین دستور العمل ارزیابی صالحیت 
و  حرارتی  نیروگاهی  اساسی  تعمیرات  پیمانکاران 
راه اندازی سامانه مر تبط نیز از دیگر اقدامات شرکت 

برق حرارتی در سال اخیر بوده است.
نمودن  داخل  ساخت  تحقق  کرد:  تاکید  طزرطلب 
پره های ثابت و متحرک تمامی توربین های واحدهای 
نیروگاهی کشور تا سال 98 از اهداف شرکت برق 

حرارتی بوده که صددرصد محقق شده است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی در ارتباط با پروژه های 
تحقیقاتی تقاضا محور نیروگاهی خاطرنشان کرد: از 
میان 160 اولویت سامانه سیب به 75 پروژه اولویت 
اصلی داده شده است و در این رابطه 5میلیارد تومان 

تخصیص منابع نیز صورت گرفته است.
وی افزود: حمایت از پروژه های فناوری و انعقاد قرارداد 
محصوالتی  سازندگان  به  پیش پرداخت  تحویل  و 
که دارای قابلیت استفاده در نیروگاه هاست، از دیگر 
تصمیمات برق حرارتی در یک سال اخیر بوده است.

خبر

مشکل تامین اتیلن پتروشیمی اروند رفع شد

سابیک  با  رقابت  آغاز  از  اروند  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
EPVC عربستان و ال جی کره جنوبی برای صادرات محصول

خبر داد و گفت: برای نخستین بار، امسال مشکل و محدودیتی در 
تامین خوراک اتیلن نداشته ایم.

با  نیوز، »نقی قاسمیان عزیزی«  انرژی  از  به نقل  به گزارش زمان 
اشاره به رفع محدودیت های تامین خوراک اتیلن پتروشیمی اروند 
تامین  مشکل  واقعا   96 سال  گفت:  تاکنون،   97 سال  ابتدای  از 
خوراک اتیلن داشتیم زیرا اتان به شرکت های تولید کننده اتیلن مثل 
پتروشیمی کاویان، مروارید، جم و ساسول تحویل نمی شد و در 

نتیجه اتیلن کافی به پتروشیمی اروند هم نمی رسید.
پارسال  اینکه  اعالم  با  اروند  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
محدودیت هایی برای تامین خوراک اتیلن داشتیم ولی خوشبختانه 
اتیلن  تحویل خوراک  در  محدودیتی  و  مشکل  هیچ  سال 97  در 
نداشته ایم، تصریح کرد: در بیشترین حد، تا ۳5 تن در ساعت هم 
تحویل اتیلن داشته ایم. این خوراک از خط لوله اتیلن غرب تحویل 
شده و قرارداد پتروشیمی اروند با هلدینگ باختر است. این شرکت 

سال 250 هزار تن اتیلن نیاز دارد.
از  برخی  صادرات  آغاز  در خصوص  همچنین  مسئول  مقام  این 
ابتدای  از  داد:  توضیح  هم  اروند  پتروشیمی  تولیدی  محصوالت 
امسال محصوالتی مانند کاستیک را صادر کرده ایم که خط لوله 
افزود: در گذشته  داریم و می توانیم به کشتی ها منتقل کنیم.وی، 
50 درصد صادر می کردیم ولی هم اکنون ابتدا حدود 70 درصد 
تامین می کنیم و حدود 60 درصد SPVCبه  نیازهای داخلی را 

کشورهایی مانند چین و هند صادر می شود و مشکلی نداریم.
قاسمیان عزیزی با اعالم اینکه درخصوص صادرات EPVCبرای 
صادرات برنامه ریزی کرده ایم، خاطرنشان کرد:  زیرا از نظر کیفیت 
گاها بهتر از نمونه های رقبا مانند سابیک عربستان و ال جی کره 

جنوبی بوده ایم.
ساالنه  تولید  ظرفیت  از  اروند  پتروشیمی  گزارش،  این  اساس  بر 
40 هزار تن محصولEPVC  برخوردار بوده که از اواسط سال 
جاری تولید گرید جدیدEPVC با استاندارد باال در این مجتمع 
پتروشیمیایی آغاز شده است. همزمان با آغاز تولید تجاری گرید 
جدید EPVCدر شرکت پتروشیمی اروند، بازاریابی به منظور آغاز 
صادرات این محصول جدید پلیمری ایران در نمایشگاه استانبول 

پالست کلید خورده است.

مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی تمدید شد

مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی برای آن دسته از مالکان خودرو 
جا  نام  ثبت  نخست  مرحله  از  که  کارت  فاقد  موتورسیکلت  و 

مانده اند، به مدت یک هفته تا شنبه یکم دی ماه تمدید شد.
در  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  زمان،  گزارش  به 
اطالعیه ای اعالم کرد که با توجه به درخواست های مکرر هموطنان، 
مالکان  از  دسته  آن  برای  المثنی  سوخت  کارت  نام  ثبت  مهلت 
خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت که از مرحله نخست ثبت نام جا 

مانده اند، به مدت یک هفته تا شنبه یکم دی ماه تمدید شد.
بر این اساس مالکان خودرو و موتورسیکلت می توانند با مراجعه 
به سامانه اینترنتی www.mob.gov.ir، اپلیکیشن خدمات دولت 
همراه و کد دستوری #4* و خودروهای عمومی و دولتی نیز به 
دفاتر پلیس 10+ برای ثبت درخواست کارت سوخت خود مراجعه 

کنند.

کوتاه از انرژی

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شجاع  فرزند  سرستی  زاده  تقی  اله  حشمت  آقای 
15/1117/97 از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان راضیه رمضانی تاجی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 121 
صادره از بابل در تاریخ 97/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- قاسمعلی تقی زاده فرزند حشمت اله به شماره شناسنامه 18 نسبت پسر متوفی

2- ایمان تقی زاده سرمستی فرزند حشمت اله به شماره شناسنامه 615 نسبت پسر 
متوفی

به شماره شناسنامه 205008205۳  اله  الهام تقی زاده سرمستی فرزند حشمت   -۳
نسبت دختر متوفی

4- حشمت اله تقی زاده سرمستی فرزند شجاع به شماره شناسنامه 6 نسبت همسر 
متوفی

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبه15شورایحلاختالفبابل

آگهیتحدیداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک های  5 و 4 فرعی از 54 اصلی جوانرود واقع 
در بخش 1۳ کرمانشاه به عمل نیامده است و طبق رای شماره 1۳9760۳16007000559 
مورخ 27 / 6 / 97  هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود 
حکم به نفع خانم جماله محمدی از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  74/25  
اختصاصی  حدود  تحدید  نامبرده  درخواست  لذا حسب  است  شده  صادر  مترمربع 
مورد درخواست درتاریخ 18 /97/9 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل 
وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا ازمتقاضی ومجاورین دعوت میشود در 
روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام 
پذیرد وکسانیکه به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس ظرف مدت ۳0 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر 

قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:  26 /  9  / 1۳97
رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانجوانرود-نعمتعزیزی

آگهیحصروراثت
به حکایت پروند کالسه 1/576/97 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بهرام صالحی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
و  نموده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ90/1/21در  در  محمودصالحی  شادروان 

ورثه اش عبارتند از:
1. عبدالکریم صالحی زایچه: 114-1۳۳8/5/17 کدملی: 2-۳2۳044024 پسر

2. بهرام صالحی زایچه: 115-1۳41/8/6 کدملی: 0-۳2۳044025  پسر
۳. شوکته صالحی زایچه: 116-1۳40/10/19 کدملی: ۳2۳0440269  دختر

4. شربت صالحی زایچه: 117-1۳45/6/6کدملی: 7-۳2۳044027  دختر
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
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.
شعبهاولشورایحلاختالفشهرستانجوانرود.

متنآگهی
فرزند. ثوامری  ملیکه  خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
خواهان آقای عبدمحمد غبیشاوی باوکالت آقای سیامک فتلی صاکی دادخواستی به 
طرفیت خوانده خانم ملیکه ثوامری به خواسته مطالبه وجه به مبلغ87/000/000ریال 
بابت مبالغ کسرشده ازحساب موکل به لحاظ عدم پرداخت اقساط بانکی ازناحیه 
دادرسی  ازهزینه  اعم  دادرسی  وخسارات  تاخیرتادیه  خسارات  انضمام  به  خوانده 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وکیل  الوکاله  وحق 
ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان  اختالف  حل  9709987052۳00172شعبه۳شورای 
رسیدگی مورخ 1۳97/10/26ساعت10:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل  ازتاریخ  یک ماه پس 
خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد. شماره م.الف)9/974(
مسئولدفترشعبه3شورایحلاختالفشهرستانخرمشهر-فریبااقاجری

آگهیحصروراثت
آقای شفیع نادری دارای شناسنامه شماره985به شرح دادخواست به کالسه 970۳51از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فتح اله نادری به شناسنامه۳11در تاریخ 97/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثهآن مرحوم  منحصر است به :
1. تحسین نادری کدملی ۳2۳02187۳6 نسبت پسر متوفی  
2. مصطفی نادری کدملی ۳2۳0218728 نسبت پسر متوفی 

۳. محمد نادری کدملی ۳2۳0222156 نسبت پسر متوفی
4. فاتح نادری کدملی ۳2۳022۳251 نسبت پسر متوفی

5. محسن نادری کدملی ۳2۳0222512 نسبت پسر متوفی 
6. شفیع نادری کدملی ۳2۳0224159 نسبت پسرمتوفی 

7. سعدیه نادری کدملی ۳2۳0219600 نسبت دختر متوفی
8. احترام نادری کدملی ۳2۳0220۳۳1 نسبت دخترمتوفی 
9. فهیمه نادری کدملی ۳2۳0222164 نسبت متوفی دختر

10. سلمی صیادی کدملی  ۳2201489۳1 نسبت همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانروانسر-ماشاالهپاکدل

آگهیحصروراثت
آقای عبدالحسن نوری فرزندبنواری بشماره شناسنامه945صادره ازدزفول درخواستی 
تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  9709987078700420بخواسته  شماره  به 
وتوضیح داده که مرحوم پرگل بارانی فرزندقربان بشماره شناسنامه۳صادره ازدزفول 
درتاریخ1۳96/2/5درشهرستان دزفول فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی فوق)زوج 
به  ازدزفول۳-امیرنوری  شناسنامه2490صادره  شماره  به  متوفی(2-محمدرضانوری 
شماره شناسنامه2491صادره ازدزفول4-مهدی نوری به شماره شناسنامه ۳۳5صادره 
ازدزفول6-غالمحسین  شناسنامه249۳صادره  شماره  به  نوری  ازدزفول5-حجت 
نوری به شماره شناسنامه1524صادره ازدزفول)پسران متوفی(7-زهرانوری به شماره 
شناسنامه۳۳4صادره ازدزفول8-فاطمه نوری به شماره شناسنامه۳674صادره ازدزفول 
باانجام  گردید.اینک  شوراثبت  کالسه9704۳6دراین  والغیر.پرونده  ازدزفول  صادره 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضیشوراهایحلاختالفدادگستریشهرستاندزفول-حسینرئوفیمهر

متنآگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای نصیروفاق الحق فرزندیوسف.شاکی آقای علی 
حمید فرزندفاخر ازطرف خودوبه والیت از فرزندش شکوائیه ای به طرفیت متهم 
آقای نصیروفاق الحق)وفاق نصیر(فرزندیوسف به اتهام بی احتیاطی درامررانندگی 
منجربه ایرادصدمه ی بدنی غیرعمدمطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کال
سه97099861۳5400۳18شعبه101دادگاه کیفری دو شهرستان هندیجان ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ1۳97/10/۳0ساعت9:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده174قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم وشکوائیه ی 
شاکی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل  ازتاریخ  یک ماه پس 

خوددروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    
مدیردفترشعبه101دادگاهکیفریدوشهرستانهندیجان-مهدیذاکری

آگهیحصروراثت
آقای علی علیزاده رستم کالیی به شرح دادخواستی که به شماره.... از این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که فاطمه 
میر رستمی فرزند میر حسین  به شماره شناسنامه 2180164416صادره ازبهشهر در 
تاریخ 1۳95/12/19 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر را  بدرود زندگی گفته ورثه 

آن مرحوم منحصر است به
1- علی علیزاده رستمکالیی فرزند ابراهیم, ش.ش 2181۳8419۳   ت.ت1۳28/10/27 

پسر متوفی/
   2181۳9280۳ ش.ش  ابراهیم,  فرزند  رستمکالیی  زاد  علی  قاسم    -2

ت.ت1۳۳1/08/05 پسر متوفی/
ت.ت    2181006040 ش.ش   ابراهیم,  فرزند  رستمکالیی  علیزاده  حسن    -۳

1۳۳4/07/24پسر متوفی/
ش.ش21810۳0170     ابراهیم,  فرزند  رستمکالیی  علیزاده  اله  سیف   -4

ت.ت1۳۳7/01/02 پسر متوفی/
5- حر علی زاد  رستمکالیی فرزند ابراهیم, ش.ش218111205۳    ت.ت1۳45/09/02 

پسر متوفی/
ش.ش20917۳6864     ابراهیم,  فرزند  رستمکالیی  زاد   علی  ربابه   -6

ت.ت1۳27/01/24 دختر متوفی/
ش.ش218105۳۳75     ابراهیم,  فرزند  رستمکالیی  زاد   زهراعلی   -7

ت.ت1۳۳9/09/02 دختر متوفی/
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 
ظرف یک ماه به شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .  م الف 97/20/6986

قاضیشعبهاولشورایحلاختالفبهشهر

آگهیحصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه1252صادره  پدربرزو  نام  شعبانی  حسین  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم برزوشعبانی 
بشناسنامه708صادره هندیجان درتاریخ92/8/19درآخرین اقامتگاه دائمی فوت ورثه 
اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق 2-سلمان شعبانی بشناسنامه1179صادره 
متوفی(4- ازماهشهر)پسران  بشناسنامه1180صادره  شعبانی  سلطان  ازماهشهر۳- 
1084صادره  بشناسنامه  شعبانی  ماهشهر5-آذر  بشناسنامه1251صادره  شعبانی  زیبا 
هندیجان  یبربشناسنامه706صادره  فرزند  چنکوک  متوفی(6-کنیز  ماهشهر)دختران 
)همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضیشورایحلاختالفشهرستانهندیجان-سیدمجیدحسینیروشن رونوشتآگهیحصروراثت

آقای   اسد محمد پور دارای شناسنامه شماره  591   بشرح دادخواست به کالسه  
9717۳8/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان قربان محمد پور بشناسنامه  4 در تاریخ 91/6/۳ اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-اسدمحمد پور فرزند  قربان  
–ش ش 591 خوی –پسر متوفی/2-  حسن محمد پور فرزند  قربان  -ش  ش    
۳ خوی-پسر متوفی/۳- حسین  محمد پور فرزند قربان -ش  ش54  –خوی-پسر 
متوفی/4-  بتول  محمد پور فرزند قربان - ش ش  590 -خوی-دختر متوفی/5- 
زینب محمد پور فرزند قربان -  ش ش 698 خوی- دختر متوفی/6- رقیه  محمد پور 
فرزند قربان   -ش ش  14    خوی –دخترمتوفی/7- ماهی تقی زاده  فرزند سکینه    
-ش ش ۳09 خوی  همسر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

رونوشتآگهیحصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 122  پو  هامون  ناهید  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست صدور  دادگاه  این  از   1/918/97
توضیح داده که شادروان رضا هامون پو به شماره شناسنامه 14 در تاریخ 97/5/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رضا هامون پو به شماره شناسنامه 1457 فرزند رضا و بتول متولد 1۳47 نسبت 

پسر متوفی
2- ناهید هامون پو به شماره شناسنامه ۳55 فرزند رضا و بتول متولد 1۳۳6 نسبت 

دختر متوفی
۳- نادره هامون پو به شماره شناسنامه 122 فرزند رضا و بتول متولد 1۳40 نسبت 

دختر متوفی
4- بتول اتقانی به شماره شناسنامه ۳98 فرزند سید شعبان و زبیده بیگم متولد 1۳19 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبهاولشورایحلاختالفبابل

آگهیحصروراثت
درخواستی  ازهندیجان  بشناسنامه55۳4صادره  پدرخزعل  نام  بحرکانی  مهتاب  بانو 
خیری  مرحوم  مادرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
ورثه  فوت  درتاریخ96/10/20دراقامتگاه   ازهندیجان  بشناسنامه2۳74صادره  مرادی 
اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق 2-کفایت بحرکونی بشناسنامه416صادره 
ازهندیجان  صادره  بشناسنامه417  متوفی(۳-حمیدبحرکانی  ازماهشهر)دختران 
باانجام  اینک  متوفی(  )پسران  ازهندیجان  418صادره  بشناسنامه  4-مجیدبحرکانی 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضیشورایحلاختالفشهرستانهندیجان-سیدمجیدحسینیروشن

آگهیاحضارمتهم
در پرونده کالسه 9710406611002867 در خصوص شکایت آقای سید فرج اله 
رحمتی فرزند سید علی علیه آقای احمد خرم آبادی دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی و توهین به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳92 نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳0 روز در 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
شعبهیازدهمدادیاریدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای محمد اسماعیل زاده دارای شناسنامه شماره  9   بشرح دادخواست به کالسه 
9718۳5/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اکبر اسماعیل زاده بشناسنامه ۳150   در تاریخ 97/9/9 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   حبیبه صادقی فرزند 
نیاز    –ش ش 2875 خوی –مادر متوفی/2-  محمد اسماعیل زاده فرزند بخشعلی    
-ش  ش  9 –پلدشت -پدر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

مفقودی
شماره  با  متالیک  مشکی  رنگ  به   87 مدل   405 پژو  سواری  خودور  سبز  برگ   
شاسی  شماره  124870۳61۳4و  موتور  شماره  با   82 ایران  881م65  پالک 
NAAM01CA28E۳58869بنام مسعود صالحدار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

بابلساقط می باشد 

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی گفت: به اندازه بیش از ۳0 تا 40 درصد 
مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود 

دارد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمدرضا 
که  است  این  ما  برآورد  گفت:  پورابراهیمی 
به اندازه بیش از ۳0 تا 40 درصد مالیات قابل 
و  دارد  مالیاتی وجود  فرار  وصول در کشور، 
این میزان اگر وصول شود به راحتی جایگزین 
منابعی شود که می خواهیم از محل کاهش سهم 

صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم.
به علت  متأسفانه دولت ها  افزود:  پورابراهیمی 
نفت،  فروش  محل  از  درآمد  کسب  آسانی 
به شدت عالقمند هستند از این محل  هزینه های 

نگاه  علت  همین  به  کنند  تأمین  را  خود 
کوتاه مدت دارند و رویکرد بلندمدت در این 
زمینه ندارند.وی ادامه داد: در زمان تدوین برنامه 
ششم توسعه به علت شرایط تحریمی آن زمان، 
صادرات نفت کشورمان به کمتر از یک میلیون 
بشکه در روز رسید و خود به خود سهم نفت 
از بودجه کاهش یافت و به 25 درصد از کل 
میزان منابع کشور رسید اما متأسفانه در سال 
اول برنامه ششم توسعه این سهم به ۳5 درصد 

افزایش یافت.
هزینه های  کاهش  اینکه  بیان  با  پورابراهیمی 
دولت از الزامات بودجه سال آینده است، اضافه 
کرد: این کاهش کمک می کند تا منابع درآمدی 
را بهتر اداره کنیم. باید از منابع جایگزین نفتی 

استفاده کنیم.وی ابراز کرد: کلیات طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه در کمیسیون امور اقتصادی 
تصویب شده است و وارد جزئیات شدیم و 
اقتصاد  در  مالیاتی  جدید  پایه  ایجاد  موضوع 
کشور در حال پیگیری است.رئیس کمیسیون 
بر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
اساس برآوردها از حدود 90 میلیون لیتر مصرف 
روزانه بنزین کشور حدود 15 میلیون لیتر قاچاق 
اشتباه  گفت:  همچنین  می شود.پورابراهیمی 
دولت در حذف کارت سوخت، عوارضی را 
ایجاد کرد و نخستین اقدام مجلس هماهنگی 
احیای کارت سوخت است.وی  با دولت در 
اضافه کرد: یکی از پیشنهادهای ما این است 
که قیمت سوخت را به شکلی در سال 98 ثابت 

از خودروهای شخصی  برخی  اما  داریم  نگه 
که ]مصرف آنها[ حدود 60 درصد از مصرف 
روزانه را تشکیل می دهد سهم مشخص برای 
مصرف آن ها در نظر گرفته شود که می تواند 
بیشتر از 60 لیتر برای هر خودرو باشد و برای 
خودروهای حمل ونقل عمومی سهم بیشتری در 
نظر گرفته شود و مصرف بیشتر از آن از محل 
اخذ عوارض مابه التفاوت به صورت پلکانی به 
دولت برگشت کند. پورابراهیمی گفت: پیشنهاد 
استانی شدن پرداخت یارانه ها به صورت شفاهی 
از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح 
شده است که پیشنهاد خوبی است زیرا استان ها 
و  دارند  اشراف  خود  فعالیت های  حوزه  بر 

می توانند بهتر عمل کنند.

پیشنهادجدیدمجلسبرایسهمیهبندیبنزیندرسال۹8

 تعداد مشترکین برق ایران از مرز ۳۵ میلیون 
مشترک گذشت

تعداد مشترکان صنعت برق تا پایان مهرماه سال 
جاری، به حدود ۳5 میلیون و 468 هزار مشترک 
رسیده که این تعداد در مقایسه با پایان سال گذشته، 
است.  یافته  افزایش  مشترک  هزار   6۳۳ حدود 
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، در حال حاضر 28 
میلیون و 552 هزار مشترک از آمار یاد شده مربوط 
به بخش خانگی، یک میلیون و 668 هزار مشترک 
مربوط به بخش عمومی،  4۳6 هزار مشترک مربوط 
به بخش کشاورزی، 242 هزار مشترک مربوط به 
بخش صنعتی و چهار میلیون و 570 هزار مشترک 

مربوط به سایر مصارف )تجاری( بوده است.
بر این اساس، تعداد کل مشترکان برق کشور تا 
پایان مهرماه سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته نیز حدود ۳.1 درصد افزایش یافته است. از 
طرفی میزان فروش برق به مشترکان مختلف کشور 
تا نیمه نخست سال جاری، 1۳7 میلیارد و ۳00 
میلیون کیلووات ساعت بوده است. در حال حاضر 

با ۳4.4 درصد، بیشترین سهم  مشترکان خانگی 
مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده اند و 
میزان فروش برق به این بخش در بازه زمانی یاد شده 
به 47 میلیارد و 94 میلیون کیلووات ساعت رسیده 
است. هم چنین طبق اعالم وزارت نیرو، فروش برق 
به بخش صنعتی 42 میلیارد و 5۳ میلیون کیلووات 
ساعت، بخش کشاورزی 22 میلیارد و 194 میلیون 
کیلووات ساعت، بخش عمومی 1۳ میلیارد و 75۳ 
میلیون کیلووات ساعت، سایر مصارف )تجاری( 10 
میلیارد و 1۳6 میلیون کیلووات ساعت و روشنایی 
معابر دو میلیارد و 70 میلیون کیلووات ساعت بوده 
است. در حال حاضر بخش خانگی با ۳4.4 درصد، 
بخش صنعتی با ۳0.6 درصد، بخش کشاورزی با 
سایر  درصد،  با 10  عمومی  بخش  16.2درصد، 
مصارف)تجاری( با 7.4 درصد و روشنایی معابر با 
1.5 درصد به ترتیب بیش ترین سهم مصرف برق 

کشور را به خود اختصاص داده اند.

 افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف
 در ماه های گرم سال

برق  تعرفه  افزایش  طرح  گفت:  نیرو  وزیر 
سال  گرم  ماه های  برای  پرمصرف  مشترکان 

اجرایی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، رضا 
اردکانیان در حاشیه مراسم جشنواره پژوهش و 
فناوری وزارت نیرو در جمع خبرنگاران درباره 
افزایش تعرفه آب و برق گفت: ما طرح را آماده 
کردیم، در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب 
شده و در نوبت طرح در هیئت وزیران است. 
با توجه به اینکه قرار است طرح برای تعرفه 
برق در ماه های گرم اجرا شود، چند ماه زمان 
گذاشتیم که بعد از تصویب فرصت داشته باشیم 
به مردم اطالع رسانی کرده و توجیه شوند تا 
بدانند هزینه های مصرف شان در ماه های گرم به 
چه صورت است و چگونه می توانند مصرف 

را کاهش دهند.
وی تاکید کرد: طرح در زمان مناسب تصویب 

می شود و ما فرصت کافی برای اطالع رسانی 
خواهیم داشت.

این مقام مسئول از طراحی نرم افزاری جدید 
خبر  منازل  در  انرژی  مصرف  کاهش  برای 
که  شده  تهیه  مناسبی  نرم افزار  گفت:  و  داد 
مردم خودشان می توانند انتخاب کنند دستگاه 
مصرفی شان چه ساعتی روشن شود، چه میزان 
برق مصرف کرده و چقدر هزینه برایشان داشته 

باشد.
وزیر نیرو درباره بارورسازی ابرها نیز بیان کرد: 
این روش، روشی غیرمتعارف برای باران زایی 
است؛ ما با استفاده از تجربیات سال های اخیر 
و امکانات خوبی که داریم این طرح را اجرا 
باید  که  گلوله هایی  حاضر  حال  در  می کنیم. 
بومی سازی شده  پرتاب شود  باران زایی  برای 
و از تمامی ظرفیت ها به طور مناسب استفاده 

می کنیم.
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بازار ارز چگونه گمراه می شود؟
*اصغرسمیعی  
از آغاز دولت یازدهم مسئوالن اقتصادی دولت فعاالن بازار را امیدوار می 
کردند که بزودی در کشور شاهد قیمت های واقعی و با ثبات و نرخ ارز 
واحد خواهیم بود این وعده البته چندین بار تکرار شد، ولی در مقاطع 

مختلف و با بهانه های گوناگون از انجام آن طفره رفتند اینکه چرا؟
چیزی که واضح است اینکه چند نرخی نگه داشتن ارز یا هر کاالی 
دیگری باعث ایجاد نوعی رانت برای عده ای می شود که می توانند آن 
کاال را با نرخ ارزان تر بدست بیاورند چه آن طایفه از  قدرتمندان باشند 
یا ثروتمندان ،  چه از صرافان باشند چه بازرگانان ، چه بهانه آن کمک به 
محرومان باشد و چه توسعه کسب و کار ، چه انگیزه آن خیرخواهانه باشد 
و یا سودجویانه اثر مخرب خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت . به هر روی 
درپنج سال اول دولت آقای دکتر روحانی این اتفاق مبارک نیفتاد در حالی 
که در مقاطعی به راحتی امکان انجام آن بود ، و باالخره آنقدر برپائین 
نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری و مصنوعی اصرارکردند  تا در 
سال97 فقط به بهانه تهدیدی که از طرف رهبر مستکبران صورت گرفت 
فنر قیمت ارز رها شد ومتاسفانه باعث صدمه فراوان به اقتصاد کشور و 
فعاالن اقتصادی شد. انتظار این بود که این تجربه باعث شود که مسئوالن 
اقتصادی از رفتارهای غیر اقتصادی با اقتصاد کشور دست بردارند و با 
واقعی کردن نرخ ها و عالمت ها دیگر باعث گمراهی مردم و فعاالن 
اقتصادی نشوند ، و از رانت خواری تراست ها و صاحبان قدرت و ثروت 
جلوگیری کنند. ولی متاسفانه بازهم با اعالم قیمت های غیرواقعی و ارزان 
و محدود باعث شدند بازار غیررسمی تقویت شود و سفته بازان اداره آن 
را به عهده گرفته و با ایجاد نوسانات مخرب باعث خالی شدن جیب مردم 
و پرکردن جیب خود شوند. مسئوالن به جای اینکه با اعالم نرخ واحد 
همه انرژی خود را صرف جلوگیری از تالطمات و نوسانات در بازار ارز 
کنند هر از گاهی خودشان هم با تزریق منابع و یا با خودداری از تزریق 
دانسته یا ندانسته ، با تراست های رانت خوار و دشمنان کینه جو همراه 
شدند بدون اینکه توجه کنند، ممکن است که دشمنان اقتصادی ما و در 
راس آن حکومت مرتجع سعودی، با میلیارد ها دالر نفتی ، نبض بازار را 
به دست بگیرد و با کمک عمال خود در دوبی و اربیل و افغانستان و ترکیه 
و ... به ایجاد تنش های رو به باال یا رو به پایین در بازار بپردازد و با آشفته 
کردن بازار ذهن مردم را مشغول ، و  آنها را نسبت به درایت مسئوالن 
بدبینی کنند. حقیر بارها عرض کرده ام تنها راهی که می شود دشمن را 
ناامید کرد قبول نمودن واقعیت ها و توضیح آن برای مردم است قیمت 
یعنی عالمت و دادن عالمت های واقعی مردم را از اشتباه بیرون می آورد 
و باعث تصحیح رفتار آنها می شود ، ولی قیمت غیرواقعی مسلما باعث 
گمراهی فعاالن اقتصادی،  گسترش بیکاری،  افزایش واردات کاالهای 
غیرضروری، و خروج بی رویه ارز از کشور ، و  رانت و فساد و خالصه  

ضرر و زیان  مردم و کشور خواهد بود.

رشد ۱۰درصدی تولید الستیک خودروهای سنگین

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر گفت: در هشت ماه امسال، الستیک 
بایاس خودروهای سنگین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد 
افزایش تولید داشته اما سودجویان با خرید و فروش های صوری، قیمت 

این کاال را باال برده و یا الستیک را احتکار کردند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، مصطفی تنها افزود: در هشت ماه امسال 
27 هزار و 500 تن الستیک بایاس در کشور تولید و بین استانها با نظارت 
ستاد تنظیم بازار توزیع شد درحالیکه در مدت مشابه سال قبل 24 هزار 
و 700 تن الستیک از نوع بایاس تولید شده بود.وی افزود: در حالت 
معمول، دو سوم الستیک خودروهای سنگین از طریق تولیدات داخلی 
و یک سوم از طریق واردات تامین می شود اما امسال و از اواخر بهار، 
بدلیل برخی مسایل در عرصه بین المللی، در تامین به موقع مواد اولیه 
کارخانجات و دربرخی مواقع واردات به موقع الستیک ناهماهنگی بوجود 
آمد که فرصت طلبان از این فضا سوء استفاده کردند.تنها افزود: ظرفیت 
منصوبه تولید الستیک بایاس خودروهای سنگین در کشور بسیار بیشتر 
است اما به دالیلی این ظرفیت استحصال نشده است و حتی با توجه به 
افزایش ده درصدی تولید، برای توزیع این محصول در بازار مشکالتی 
وجود داشت که سبب ایجاد بازار سیاه شد.سخنگوی انجمن تایر افزود: 
هم اکنون امکان احتکار الستیک در حجم زیاد، بخاطر نظارت دقیق ستاد 
تنظیم بازار از بین رفته و این ستاد بصورت مداوم آمار تولید و توزیع را 
کنترل کرده و به تولید کنندگان و وارد کنندگان طبق نیاز سنجی های 
بازار ، اطالع می دهد که چه تعداد الستیک را در کدام استان توزیع کنند.

 آغاز دور جدید توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ
 به نرخ دولتی 

بازار  تنظیم  برای  گفت:  کشور  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
محصوالت پروتئینی، دور جدید توزیع گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت 

قرمز در بازار آغاز شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »حمید ورناصری« افزود: برای حمایت 
از مصرف کنندگان در حال عرضه هر کیلوگرم تخم مرغ وارداتی با 
تومانی  هزار  کاهش  سبب  که  هستیم  تومان  و 800  هزار  قیمت 1۳ 
قیمت این محصول روی هر کیلوگرم تخم مرغ شده است. وی تصریح 
کرد: همچنین برای تنظیم بازار قیمت گوشت مرغ، هر کیلوگرم گوشت 
مرغ منجمد با قیمت 8900 تومان توزیع می شود تا مصرف کنندگان 
با قیمت های مناسب این محصول را خریداری کنند. وی با بیان اینکه 
روزانه نزدیک 150 تن گوشت گوسفندی گرم به بازار عرضه می شود، 
اظهار داشت: اکنون هر کیلوگرم الشه گوشت گوسفندی گرم )تازه( در 
میادین میوه و تره بار و تعاونی های مصرف ۳7 هزار و 500 تومان، 
گوشت تفکیکی بین 48 تا 49 هزار تومان است.وی افزود: هر کیلوگرم 
گوشت گوساله منجمد 29 هزار تومان به شکل نامحدود عرضه می 
شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: برای سهولت 
دسترسی شهروندان، توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ برای 
رفاه حال شهروندان در سازمان میادین میوه وتره بار، ماشین های سیار 
در سطح میادین و فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور به شکل 
سهمیه ای انجام می شود.ورناصری اظهار داشت: تولیدکنندگان صنعت 
طیور می توانند نهاده های مورد نیاز خود شامل ذرت و کنجاله سویا 
را بدون محدودیت از ادارات کل پشتیبانی امور دام استان ها خریداری 
و تامین کنند.وی اضافه کرد: تاکنون چندین محموله حمل نهاده های 
طیور در بندر امام )ره( ترخیص شده و تعدادی کشتی در راه است و 
هیچ کمبودی در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو نداریم.به گفته وی، 
تاکنون بیش از 2 میلیون تن نهاده طیور در استان ها توزیع شده که با 
قیمت های مصوب هر کیلوگرم ذرت یک هزار و 150 تومان، کنجاله 
سویا 2 هزار و 200 تومان و جو یک هزار و 180 تومان است.وی بر 
این باور است که ورود و حضور شرکت پشتیبانی امور دام در کنار 
بخش خصوصی، تثبیت قیمت کنجاله سویا و ذرت را منجر می شود 
و نگرانی در این خصوص نداریم.گزارش ها از بازار مصرف نشان می 
دهد قیمت هر شانه 2 کیلوگرمی تخم مرغ در بازار بیش از 24 هزار 
تومان، گوشت مرغ بین 12 تا 12 هزار و 800 تومان، گوساله با قلوه 
گاه 69 هزار تومان، گوسفندی با قلوه گاه 68 هزار و 500 تومان، زبان 
گوساله 55 هزار تومان، یک دست دل و جگر 67 هزار تومان و کله و 

پاچه 100 هزار تومان عرضه می شود.

نگاه روز

رانت خواری بالی جان اقتصاد کشور

 رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش های غیرمولد 
و رانت خواری ها بالی جان اقتصاد کشور شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دیروز نشست هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور فرهاد دژپسند 
- وزیر امور اقتصادی و دارایی - برگزار شد.در این 
نشست غالمحسین شافعی- رییس اتاق بازرگانی ایران 
- گفت: مستندات موجود هم پیش از انقالب هم پس 
از آن نشان می دهد که دو بخش مولد و غیرمولد اقتصاد 
همواره به عنوان رقیب بسیار سرسخت در بخش های 
تولیدی و صادراتی در کشور مطرح بوده اند و به جز 
دوره های کوتاه مدت و خاص، دولت های مختلف، 
تولید  به  رویکردهای جدید و حمایت گرانه نسبت 
آمارها پرسش های  نداده اند. همچنین  نشان  از خود 
متعددی  را از مسئوالن اقتصادی مطرح می کند به ویژه 
از سال 1۳68 تاکنون که برنامه های توسعه در کشور 
اجرایی شده، با توجه به فراهم بودن منابع ارزی از 
طریق صادرات نفت، گاز و صادرات کاال و خدمات 
باید به ارقام توجه شود. از شروع برنامه های توسعه 
سال 1۳68 تا پایان سال 1۳96، هزار و 742  میلیارد 
دالر منابع ارزی از از طرف صادرات نفت، صادرات 
کاال و خدمات داشته ایم. بنابراین چه کسی باید پاسخ 
دهد که آخر چرا اقتصاد کشور علیرغم چنین منابع 
ارزی به چنین وضعیتی افتاده است؟ اما به دلیل اینکه 
پاسخگویی وجود ندارد این کاروان کماکان در حال 
حرکت است.وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد 
در  عنصری  نمی توانند  وجه  هیچ  به  دولت ها  که 
خصوص کمبود منابع داشته باشند و در کشور مشکلی 
جهت انباشت سرمایه وجود نداشته است. همچنین 
قیاس  در  ایران  جهانی،  ناخالص  تولید  مقیاس  در 
با سایر کشورهای جهان، از لحاظ پس انداز  درصد 
چشمگیری را به خود اختصاص داده است.شافعی 
اظهار کرد: تراز میزان سرمایه در بخش های نامولد و 
مولد در چه وضعیتی است. همچنان دولتمردان بیش 
از آن که نگران از دست رفتن سرمایه های انسانی و 
فکری جامعه و فرصت های از دست رفته تولید واقعی 
باشند، نگران چگونگی صادرات نفت خام هستند. 
و  اهمیت  بسیار حائز  اجتماعی جامعه  سرمایه های 
تعیین کننده هستند. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
توسعه ای  برنامه های  از شروع  دهه  هفت  این که  به 
گذشته است، گفت: در حالی که ایران جزو پیشگامان 
کشورهای دارای برنامه توسعه در کشورهای آسیا بوده 
آن  از  نشان  اقتصادی  متعدد  اما شاخص های  است 
دارد که نظام تصمیم گیری اقتصادی در طول بسیاری 
از دوره ها ناکارآمد بوده است. عدم مشورت خواهی 
از بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار  همواره 
از حلقه های مفقوده ناکارآیی سیاست گذاری در کشور 
بوده که در نهایت به بی اعتمادی فعاالن اقتصادی در 
بخش های تولیدی، صنعتی و صادراتی شده است. وی 
افزود: حداقل انتظار ما این است که در شرایط خاص 
کنونی به توصیه های مؤکد رهبر انقالب اسالمی توجه 
کنند. در هفتم شهریور ماه امسال مقام معظم رهبری در 
دیدار با دولت تأکید داشتند که به نظرات اتاق بازرگانی 
توجه شود، اما از آن زمان تاکنون با این که ده ها تصمیم 
اقتصادی اتخاذ شده است، اما تنها در دو جلسه از 
بخش خصوصی دعوت شده است. شافعی تصریح 
بدون  تجمل گرایی  و  مصرف گرایی  بر  تکیه  کرد: 
توجه به ساخت داخلی، از مشکالت اصلی ما است. 
ما فعال هستند  اقتصاد کشور  برندهای خارجی در 
و این ها ناشی از بیماری اقتصادی است که علیرغم 
توصیه ها، اقتصاد کشور درگیر این بیماری ها است. 
نگاهی به روند سیاست های تولید و صادرات نشان 
می دهد که این سیاست ها ناشی از چانه زنی بوده تا 
برگرفته از برنامه های توسعه ای و توجه به افزایش تولید 
و تجارت در بازار جهانی مغفول مانده است.رییس اتاق 
بازرگانی ایران تاکید کرد: از نتایج مهم توسعه کاهش 
موارد  به  توجه  اما  است.  غیره  و  فقر  رفع  بیکاری، 
صرفا کمی اقتصادی منجر به غفلت از کیفیت خواهد 
شد. بخش های غیرمولد و رانت خواری ها مدتهاست 
بالی جان اقتصاد کشور شده است. در حال حاضر 
تأخیرات  طوالنی اصالحات اقتصادی و پیوند میان 
دولت و بخش خصوصی واقعی به امری اجتناب ناپذیر 
همچون  اصالحاتی    : افزود  است.وی  شده  تبدیل 
اصالحات نظام بانکی، مالیاتی، خصوص سازی، نظام 
تصمیم گیری اقتصادی  و مقابله با بخش های نامولد از 

الزامات اساسی دستگاه اقتصادی است.

 لزوم تدوین طرح ملی تحول 
در صنعت خودرو 

از صنعت خودرو  تحقیق و تفحص  رئیس هیئت 
محوریت  تواند  می  زمانی  صنعت  وزارت  گفت: 
در تعیین قیمت خودرو را داشته باشد که در نقش 

سیاست گذار بازار و نه بنگاه داری بزرگ عمل کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا نجفی در 
خصوص تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ،گفت: 
در این تحقیق و تفحص در صدد شناخت مشکالت 
های  چارچوب  به  دستیابی  و  این صنعت  موجود 
بنیادین طرح ملی تحول صنعت خودرو کشور هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: از نظر ما صنعت خودرو شامل حوزه تامین، 
فروش و خدمات پس از فروش است و حوزه تامین 
باشد.رئیس  تولید و واردات خودرو می  نیز شامل 
هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با تاکید 
بر اینکه وضعیت موجود صنعت خودرو وضعیت 
نامطلوبی است، گفت: عمده ذینفعان صنعت خودرو 
از جمله مردم و مصرف کنندگان، دولت، کارکنان، 
بنگاه های تولیدی، سهام داران و ... در این شرایط 
دچار غبن، زیان و فرصت های از دست رفته اند، علی 
القاعده از وضع موجود ناراضی اند و ادامه این مسیر 
نیز چشم انداز مطلوبی را پیش چشم ذینفعان متنوع و 
متکثر این صنعت قرار نمی دهد. بنابراین باید طرح 
ملی برای تحول در صنعت خودرو با توجه به دیدگاه 

و منافع متوازن ذی نفعان تدوین شود.

خبر

وزیر راه و شهرسازی کمبود عرضه مسکن را 
علت اصلی افزایش قیمت آن دانست و گفت: از 
طریق تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن 

می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.
محمد  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راه  وزارت  برنامه  دیروز درخصوص  اسالمی 
و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن، 
اظهار داشت: برای ساماندهی بازار مسکن وظیفه 

وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار 
عرضه و تقاضا به ویژه برای اقشار متوسط و 
کم درآمد است. وی افزود: در همین ارتباط در 
واحد  هزار   400 احداث  برنامه  نخست  گام 
مسکونی در دستور کار است که هفته گذشته 
با حضور رییس جمهوری رونمایی شد و 100 
هزار واحد آن در شهرهای باالی 150 هزار نفر 
احداث می شود. اسالمی ادامه داد: در این برنامه 

100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده 
جدید  شهرهای  در  نیز  واحد  هزار   200 و 
احداث می شود. وزیر راه و شهرسازی خاطر 
نشان کرد: احداث واحدهای جدید مسکونی 
در کنار تکمیل پروژه های مسکن مهر، به جریان 
تولید مسکن در کشور شتاب می بخشد. اسالمی 
افزود: گرانی لجام گسیخته قیمت مسکن تنها 
ناشی از تالطم های اقتصادی اخیر نیست بلکه 

نتیجه کمبود عرضه مسکن است. بر اساس اعالم 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی، در آبان ماه امسال میانگین قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
به 91,9 میلیون  آپارتمانی در تهران  مسکونی 
ریال رسید که نسبت به مهرماه 6,4 درصد و 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 91 درصد 

رشد داشته است.

بهایمسکنباایجادتعادلدربخشعرضهوتقاضامهارمیشود
وزیر راه و شهرسازی:

 تشریح آخرین وضعیت راه اندازی 

بورس ارز

از  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
احتمال فروش ریالی نفت در بورس انرژی 
خبر داد و گفت: در حال مذاکره برای فروش 

ریالی نفت در بورس انرژی هستیم.
شاپور  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس  محمدی، 
بهادار در حاشیه آغاز به کار ابزارهای جدید 
در  خبرنگاران  جمع  در  تهران  بورس  در 
در  نفت  فروش  وضعیت  آخرین  خصوص 
محموله  عرضه  برای  گفت:  انرژی  بورس 

منتظر  انرژی  بورس  در  نفت  جدید  های 
اعالم رسمی وزارت نفت هستیم و از سمت 
سازمان بورس مشکلی برای برقراری مجدد 
ندارد. انرژی وجود  بورس  در  نفت  فروش 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
در عین حال مذاکراتی در حوزه فروش ریالی 
نفت در بورس انرژی صورت گرفته تا این 
فروش ها صرفا با ریال انجام شود، در حالی 
ارزی-  به صورت  ها  فروش  اکنون  هم  که 
ریالی است.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
مرکزی  بانک  گفت:  ارز  بورس  اندازی  راه 
معتقد است که ابتدا باید بازار نقدی ارز را در 
بازار پول راه اندازی کند و پس از آنکه این 
بازار در بخش نقد آغاز به کار کرد و قابلیت 
اخذ نرخ های مرجع برای ارز فراهم شد، آن 
نیز راه  گاه می توان قراردادهای آتی ارز را 
اندازی کرد، این در شرایطی است که سازمان 
و  مرکزی   بانک  نظر  اعالم  از  بعد  بورس 
تعیین نرخ مرجع، آمادگی راه اندازی بورس 

ارز را هم دارد.

اورهال اولین ایرباس برجامی با توان 

متخصصان ایرانی

ایران  مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی 
هواپیمای  فروند  اولین  چک(  اورهال)سی  از 
ایرباس برجامی این شرکت با توان متخصصان 
فروند   2 زودی  به  گفت  و  داد  خبر  داخلی 
هواپیمای زمینگیر ایران ایر به ناوگان ما اضافه 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرزانه شرفبافی 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای تامین 
سوخت در پروازهای خارجی مشکل دارد یا 
خیر اظهار کرد: خوشبختانه مشکلی در این زمینه 
نداریم و سوخت مورد نیاز ما در حال تامین است 
مشکالت زیادی داریم اما از پس این مشکالت 
برمی آید.وی تصریح کرد: به تازگی توانستیم اولی 
ایرباس تحویل شده در دوران برجام به هواپیمای 
جمهوری اسالمی ایران را پس از انجام پروازهای 
متعدد اورهال)سی چک( کنیم این کار با تکیه بر 
توان متخصصان داخلی انجام شده که حدود 11 
روز طول کشید. وی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه در بحث تامین قطعات آیا مشکلی دارید 
افزود:در زمان برجام سفارش خرید قطعات را 

دادیم که قبل از 4 نوامبر بخش زیادی از آنها را 
تحویل گرفتیم. وی با تاکید بر اینکه راه عبور از 
تحریم ها را بلد هستیم گفت: ناوگان ایران ایر در 
مجموع 26 فروند هواپیما دارد که 16 فروند آن 
برجامی است به زودی 2 فروند هواپیمای فوکر و 
ایرباس زمینگیر به ناوگان ملی اضافه خواهد شد. 
شرفبافی یادآور شد:همانگونه که اشاره شد کل 
ناوگان فعال ایران ایر 26 فروند است اما آمریکا 
65 فروند هواپیمای ما را در لیست تحریم قرار 

داده است.

بخش خصوصی  گفت:  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
تاکنون 12 هزار میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه گذاری کرده 

که امسال 1800 میلیارد تومان دیگر به آن افزوده خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد راستاد با بیان اینکه در این 
هفته قرارداد همکاری بخش خصوصی با سازمان بنادر به ارزش 
هزار و 800 میلیارد تومان به امضا می رسد، گفت: به طور کلی 
بخش خصوصی 12 هزار میلیارد تومان در بنادر سرمایه گذاری 
استثنای زیربناها واگذاری احداث  به  ما  کرده است و سیاست 
تمام روبناها به بخش خصوصی است.وی افزود: این پروژه ها 
میلیارد تومانی احداث کارخانجات  شامل سرمایه گذاری 257 
صنعتی در بندر شهید رجایی، احداث تعدادی کارخانه تولید کاال 
به ارزش 657 میلیارد تومان در بندر امام خمینی )ره(، احداث 
پایانه صادراتی و کارگاه تعمیر کشتی به ارزش ۳۳5 میلیارد تومان 

در بندر انزلی، احداث سردخانه در بندر بوشهر به ارزش 190 
میلیارد تومان و سرمایه گذاری 900 میلیارد تومانی در بندر امیرآباد 
است.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یکی از مهمترین پروژه 
های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه بنادر را سرمایه 
گذاری 5 هزار میلیارد تومانی احداث پایانه تمام مکانیزه صادرات 
مواد معدنی در بندر شهید رجایی عنوان کرد. راستاد در خصوص 
موسسات رده بندی بین المللی اظهارداشت: بعد از برجام، سازمان 
بنادر و دریانوردی با موسسات بین المللی رده بندی کشتی ها 
تفاهم نامه به امضا رساند تا به ناوگان تحت پرچم ما گواهینامه 
ایمنی حمل و نقل دریایی داده شود اما پس از خروج آمریکا از 
برجام تعدادی از این موسسات رده بندی از ایران خارج شدند 
ولی در حال حاضر چند موسسه باقی مانده و در حال فعالیت 
هستند، ضمن اینکه دو موسسه رده بندی داخلی نیز در امر صدور 

گواهینامه به ناوگان دریایی فعال هستند. همچنین در بخش بیمه 
حمل و نقل دریایی نیز توانسته ایم پوشش بخشی از شرکت های 
بیمه خارجی را حتی با وجود خروج آمریکا از برجام ادامه دهیم 
و چند شرکت بیمه گر ایرانی را نیز در این زمینه توانمند کرده ایم.
وی درباره افزایش ترانزیت از بنادر گفت: در هشت ماهه نخست 
امسال سه میلیون و 667 هزار تن مواد نفتی و سه میلیون و 660 
هزار تن کاالی غیرنفتی از بنادر ترانزیت شده است که فرآورده 
های نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15.۳ درصد کاهش 
ترانزیت داشته اما ترانزیت کاالهای غیرنفتی در این بازه زمانی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.8 درصد رشد داشته است.راستاد 
درباره تحریم ها گفت: هیچ کدام از بنادر ما تحریم نیستند بلکه 
الینرهای بین المللی پس از خروج آمریکا از برجام دیگر به بندر 

شهید رجایی تردد ندارند.

سرمایهگذاری۱2هزارمیلیاردتومانیبخشخصوصیدربنادر

اینکه  به  اشاره  با  دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزیر 
فروشی  گران  خاطر  به  مردم،  نارضایتی  عمده 
محصوالت و کاالها است، از طراحی ساز و کار 
قیمت  ناهمگون  از جهش  ممانعت  برای  ویژه 

کاالهای اساسی، خبر داد.
فرهاد  ملت،  خانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دژپسند با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصاد و 
دارایی برای تحقق ثبات در اقتصاد کشور، گفت: 
خوشبختانه تالش شده که با تمام عناصر موثر 
در سیاست گذاری از جمله دانشگاهیان، بخش 
خصوصی و قوای حاکمیتی تعامل فعال داشته 
باشیم که در این راستا، مجلس شورای اسالمی 
از جایگاه و اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 
و ما به دنبال تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس به 
ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس هستیم.وی ادامه داد: وزارت 
امور اقتصاد و دارایی تمام تالش و سعی خود 
اقتصاد کشور صورت  ثبات در  برای تحقق  را 
بازارهای  به  ثبات  این  امیدواریم  و  دهد  می 
افزود:  برسد.دژپسند  نیز  ارز  بازار  مانند  جانبی 
خوب  روزهای  از  یکی  روزشنبه  خوشبختانه 
بازار ارز نیمایی بود و قطعا در صورت تداوم این 
روند، بازار ارز به ثبات قابل قبول و نرخ تعادلی 
دست خواهد یافت.وی درباره علت عدم کاهش 
ارز  با وجود تخصیص  قیمت کاالهای اساسی 
دولتی به این کاالها، گفت: دولت همواره به دنبال 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و دارندگان درآمد 

ثابت است، همچنین به دنبال آن هستیم که نظام 
و سازوکاری طراحی و اجرایی شود که در قیمت 
کاالهای اساسی جهش ناهمگون صورت نگیرد.
افزود: دولت  کابینه دولت دوازدهم،  این عضو 
اصرار دارد که با ساماندهی بازار، مانع از گران 
فروشی شود، البته در کل دو مقوله گران فروشی 
و گرانی کاال وجود دارد، حال گرانی کاال شاید 
به خاطر گرانی نرخ ارز صورت گیرد؛ اما عمده 
نارضایتی مردم به خاطر گران فروشی محصوالت 
در  دارایی  و  اقتصاد  امور  است.وزیر  کاالها  و 

پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تضمینی برای 
افزایش نیافتن قیمت کاالهای اساسی در سال 98 
با وجود تخصیص ارز دولتی در الیحه بودجه 
اصلی،  تضمین  گفت:  دارد،  وجود  آینده  سال 
نظارت و کنترل قوی دولت بر فرآیند تخصیص 
ارز و بازار کاال و خدمات اساسی است.دژپسند 
ارز،  نرخ  کاهش  در  مرکزی  بانک  تأثیر  درباره 
گفت: کاهش نرخ ارز متأثر از مجموعه ای از 
با  مرکزی  بانک  خوشبختانه  اما  است،  عوامل 
اهتمام جدی سعی کرده عوامل مخرب و موثر 

در تقاضای ارز را مدیریت کند، از این رو تمام 
بخش ها به دنبال تداوم ثبات در بازار ارز هستند 
و قطعا زمانی که در بازاری مانند ارز ثبات محقق 
شود، به سمت نرخ تعادلی پیش خواهیم رفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در شرایط 
کنونی بسیاری از بانک های خارجی مانند بانک 
همکاری  دنبال  به  چین  کشور  به  متعلق  های 
اقتصادی با کشورمان هستند و امروز عرضه ارز 
آینده و  امیدوارم  بسیار روان شده و  در کشور 

چشم انداز خوبی در این عرصه صورت گیرد.

وزیر اقتصاد اعالم کرد: برنامه ریزی برای ممانعت ازجهش قیمت ها

نارضایتیمردمازگرانیها



گاهی اوقات فقط باید لبخند بزنی و رد شوی، 
بگذار خیال کنند که نفهمیدی.

ساموئل بکت

سخن حکیمانه

حافظزدیدهدانهاشکیهمیفشان
باشدکهمرغوصلکندقصددامما

دریایاخضرفلکوکشتیهالل
هستندغرقنعمتحاجیقوامما

امروز با حافظ

»مردی که زنش را با کاله اشتباه 
می گرفت!« چاپ سومی شد

 کتاب »مردی که زنش را 
می گرفت!«  اشتباه  کاله  با 
با  ساکس  الیور  نوشته 
فرهادیان  ماندانا  ترجمه 
چاپ  به  نو  نشر  توسط 

سوم رسید.
کتاب  مهر،  گزارش  به 
اشتباه می گرفت!)و  با کاله  را  که زنش  »مردی 
ماجراهای بالینی دیگر...(« نوشته الیور ساکس با 
ترجمه ماندانا فرهادیان به تازگی توسط نشر نو 

به چاپ سوم رسیده است.
چاپ اول ترجمه این کتاب، دی ماه 95 منتشر 
شد و حاال چاپ سومش راهی بازار نشر شده 
این ترجمه در سال 1998  است. نسخه اصلی 
و  پرفروش ترین  کتاب،  این  است.  شده  چاپ 
شاید مقبول ترین اثر الیور ساکس باشد و هنوز 
هم، بعد از گذشت ۳0 سال از نخستین چاپ 
آن، مورد توجه است. این کتاب مجموعه ای از 
ساکس  بیماران  از  بعضی  موردی  بررسی های 
یک  کتاب،  این  بخش  یا  فصل  هر  در  است. 
مطرح  شناختی  عصب  غریب  و  خاص  مورد 
شده است؛ موردهایی که گاه تباه کننده زندگی 
جلد  طرح  با  کتاب  این  سوم  چاپ  بوده اند. 
تومان  هزار   ۳8 قیمت  و  صفحه   ۳۳0 جدید، 

عرضه شده است.
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اوقات شرعی

 دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت
 در ایستگاه پایانی

*رویاسلیمی

دوازدهمین  از  روز  آخرین  در 
جشنواره سینما حقیقت، در مجموع 
درآمد.  نمایش  به  فیلم  چهل 
مانند  پرمخاطب  فیلم های  برخی 
ارد  ساخته  شیکاگو«  »پرسپولیس- 
رسیدند.  ویژه  سانس  به  عطارپور 
موضوعات  تنوع  آثار  این  میان  در 
و پراکندگی مسائلی که دغدغه های 

کارگردانان را شکل می دهد به خوبی مشهود است. 
مسائلی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... که معرف شرایط گوناگون 
زیست جامعه ایرانی است. فرصتی که هر ساله جشنواره سینما حقیقت ایجاد 
می کند در طول سال قابلیت استمرار دارد. از آنجا که مخاطب بسیار و عالقمند 
این حوزه از این سینما حمایت می کند؛ می شود به آینده سینمای مستند توجه 
بیشتری داشت و سهمی از پرده نقره ای برای این سبک فیلمسازی قائل شد. 
از  اندکی  ایرانی سهم  آثار تولید شده در مارکت  انبوه  سینمایی که در میان 
آثار  میان  در  شده  دیده  و  رقابت  امکان  میان  این  در  و  داراست  را  عرضه 

داستانی برایش فراهم نخواهد بود.
مطرح  چهره های  میان  در  فیلم ها  از  برخی  جشنواره،  از  روز  آخرین  در   
سابق«   جوانان  »میدان  فیلم  اکران  دومین  در  درآمد.  نمایش  به  شاخص  و 
گلستان،  لیلی  بود،  شده  روبرو   بسیاری  استقبال  با  که  اکبری،  مینا  ساخته 
زهرا داوودنژاد، مسعود کیمیایی، محمدرضا دلپاک، مازیا میری، امیر اثباتی و 
نرگس آبیار حضور داشتند. این فیلم با نگاهی تاریخی و شخصی، سعی دارد 

به بررسی وضعیت مطبوعات در دوره اصالحات بپردازد.
در  را  دوره  آن  مطبوعات  اهالی  از  یکی  ادامه وضعیت حال حاضر  در  و   

سال های اخیر بررسی کند. 
براساس عکسی که 20 سال پیش اهالی روزنامه جامعه گرفتند، او به سراغ 
برخی از آنها می رود و در نهایت از میان نزدیک به صد نفری که دست به 
قلم بودند، تنها 9 نفر از آنها پس از گذشت 20 سال همچنان به کار مطبوعاتی 
و روزنامه نگاری اشتغال دارد. در میان افرادی که اکبری به سراغ آنها رفته، 
روزنامه  شده،  بازیگر  که  روزنامه نگاری  شده،  کافه دار  که  روزنامه نگاری 
نگاری که کشاورز شده، روزنامه نگاری که مهاجرت کرده و روزنامه نگاری 

که با رسانه های خارجی فعالیت می کند دیده می شود.
برخی  به  اجمالی  نگاهی  دوران؛  آن  خاطرات  مرور  و  گفتگوها  در خالل   
پرمخاطب ترین  از  یکی  فیلم  این  می شود.  نیز  اصالحات  دوره  حوادث  از 
محسوب  حقیقت  سینما  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  مستند  فیلم های 
می شود. در میان آثاری که آخرین روز به نمایش درآمد،  بیست و پنج فیلم 
در بخش مسابقه ملی اکران شد. فیلم هایی که بعضا در روزهای گذشته نیز 
تماشاگران  جانب  از  خوبی  بسیار  استقبال  با  همچنان  اما  درآمد  نمایش  به 
فیلم های  به  می توان  میان  این  در  شد.  روبرو  مستند  سینمای  عالقمندان  و 
»چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویر« به کارگردانی فرشید قلی پرو، »زیر 
حکم« ساخته سعید کشاورز، فیلم مستند »حافظ و گوته« به کارگردانی فرشاد 
جنگ:  »ورزا  ریگی،  حسین  از  کاری  گرم«  بادهای  »فصل  حکمت،  فرشته 
داستان هومن و سفید« ساخته مهناز صبور، » همایون« ساخته پیروز کالنتری، 
»سی یار« کاری از کامران جاهدی، »من باید پرواز کنم« به کارگردانی غزاله 
رضوی، »بی سرزمین تر از باد« کاری از غالمرضا جعفری، »رادکان« ساخته 
حجت حیدری، »خالو اسداله« کاری از محمد عسگرخواه، »روزهای خوب 
گمشده تقویم« به کارگردانی حجت طاهری، »سیاه دنباله دار« ساخته نیلوفر 
عظیمیان، »نجات« کاری از امیرحسین نوروزی، »آن زمستان« به کارگردانی 
رضا  از  اری  »قارشلق«  زارع،  فرح  ساخته  »ماهیاک«  زاده،  شریف  احمد 
»جوکر«  قلی پور،  آرمان  ساخته  خانعلی«  برای  »استشهادی  مطلق،  غالمی 
سجاد ایمانی، »پرتره خانوم فرخزاد« به کارگردانی ماهور میرشکاک، »مادرم 
ملکه« ساخته علی زمانی عصمتی، »تمام چیزهایی که جایشان خالی ست« به 
کارگردانی زینب تبریزی، »قارلی یوالر« کاری از هایده مرادی و »ده برادر« 
این  اکثر جشنواره ها،  مانند  به  اشاره کرد. حواشی:  علیدادی  ساخته محسن 
جشنواره نیز حواشی خاص خود را داشت و مهم ترین آن اعتراض به شیوه 
برنامه ریزی و اکران فیلم هاست. برخی از کارگردانان از اینکه اکران فیلم شان 
به روز آخر افتاده اعتراض داشتند. و این اعتراض در میان عدم پاسخگویی 
به نحوه برنامه ریزی و چینش نمایش ها همواره وجود دارد و برگزارکنندگان 
جشنواره قرار بود اولویت ها و ساز و کار این برنامه را ارائه دهند که تا این 
لحظه صحبتی در این زمینه صورت نگرفته است. در این روز، همچنین از 
کبری لک زاهد، بازیگر شخصیت اصلی در فیلم »فصل بادهای گرم« ساخته 
حسین ریگی تجلیل به عمل آمد. وی فعال اجتماعی در زمینه سوادآموزی 

دختران سیستان و بلوچستان است. 

یادداشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان 
این که باید ماهیت مردمی اربعین را 
حفظ کنیم، گفت: در ایام اربعین و 
بعد از آن باید نگاه و فضای فرهنگی 
را منتقل کنیم و ما در این مسیر به 

جلو پیش می رویم 
پاسخ  برای  صالحی«  عباس  »سید 
به سوال حبیب اهلل دهمرده نماینده 
اقدامات  که چه  این  مورد  در  زابل 
اساسی برای مسائل فرهنگی بویژه در 
راهپیمایی اربعین حسینی)ع( انجام 
شد در جلسه علنی مجلس شورای 

اسالمی حضور یافت.
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
در  وزارتخانه  این  اقدامات  تشریح 
ایام اربعین و بعد از آن اظهارداشت: 

توسط  موضوع  این  در  رویکردها 
و  دولت   ، انقالب  معظم  رهبر 
فرهنگی  گذاران  سیاست  مجموعه 
که  این  بر  مبنی  است  شده  تنظیم 
باید  اربعین  زیارت  و  راهپیمایی 
کند  حفظ  را  خود  مردمی  ماهیت 
و دولت نقش تسهیل گری و کمتر 
تصدی گری داشته باشد و ما بتوانیم 
را  میزبان  فرهنگ و حرمت کشور 
حفظ کنیم.وی با بیان این که باید از 
این فرصت راهپیمایی حداکثر بهره 
اقدامات  به  باشیم  داشته  را  برداری 
مورد  در  وزارتخانه  این  وزارت 

راهپیمایی اربعین اشاره کرد.
وی، چاپ و توزیع دو میلیون کتاب 
راهنمای زائر در سال 96-97، حضور 

سه هزار مبلغ )مبلغان داوطلب(، تهیه 
و تولید کلیپ های آموزشی در شبکه 
از  بیش  ساماندهی  اجتماعی،  های 
100 موکب سازمان اوقاف که هم از 
لحاظ مادی و معنوی نیازهای زائران 
را توجه داشته از مهم ترین اقدامات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

راهپیمایی اربعین امسال ذکر کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
این موکب ها فرصت هایی را فراهم 
داخل  در  بتوانند  زائران  که  کردند 
ایران، پایانه های مرزی و داخل خاک 

عراق از مواهب بهره مند شوند.
نمایشگاه  ما  کرد:  تصریح  صالحی 
پایانه  در  نمایشی  اجراهای  و  ها 
برای استفاده زائران در  های مرزی 

سال گذشته و امسال برگزار کردیم 
از جمله سینما سیاری که در پایانه 
مرزی مستقر شده بود تا بتواند فیلم 
های متناسب با شرایط معنوی اربعین 

ارائه کند. 
وی همچنین گفت: در طول مسیر 
راهپیمایی نمایشنامه ها و آیین های 
نمایشی توسط هنرمندان اجرا شد، 
20 گروه از مربیان کودک و نوجوان 
با ۳0 هزار بسته در فضاهای پایانه 
ها و عراق به ارائه امور فرهنگی و 
معنوی را برای کودکان و نوجوانان 
می  حرکت  خانواده  با  همراه  که 
کردند،ارائه کردند ، 90 قاری ممتاز با 
بیش از 1۳00 برنامه در فضای عراق 

کار می کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه 
متناسب  موسیقی  و  نوحه  داد: 40 
 120 شد،  تولید  اربعین  فضای  با 
سخنرانی  مراسم  و 1400  سخنران 
در ایام اربعین برگزار شد، پیوست 
فرهنگی برای همه موکب ها ابالغ 

و ارسال شد.
صالحی یادآور شد: با آسیب شناسی 
که از سال های گذشته اتفاق افتاده 
آسیب  فرهنگی  های  پیوست  این 
هایی که در موکب ها اتفاق می افتد 

را به حداقل می رساند
وی تصریح کرد: برنامه های از این 
قبیل با نگاه این بوده است که ایام 
و  ایران  داخل  در  اربعین  زیارت 
خارج از ایران فضای مناسبی داشته 

باشیم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
خاطرنشان کرد: امسال یک میلیون و 
800 هزار نفر در سامانه سماح اربعین 
ثبت نام کردند و حجم زوار حجم 
قابل توجهی بود، اما حرکت هایی با 
این نگاه انجام شد تا از فضای زیارت 

برای ارتقای فرهنگی استفاده کنیم،
صالحی ادامه داد: ما پس از مراسم 
اربعین حسینی برنامه های فرهنگی 
متعددی برای فضای فرهنگی اربعین 
عنوان   20 از  بیش  کردیم،  برگزار 
نگاه  با  اربعین  موضوع  در  کتاب 
داستانی، شعر و دلنوشته چاپ شده 
، سوگواره عبرات با موضوع اربعین 
در سال 96 و 97 برگزار شد هفت 
جلد آثار منتخب این سوگواره چاپ 

شده است.
وی افزود: جشنواره فیلم و عکس 
بیش  عشق  مسیر  عنوان  با  اربعین 
است،  داشته   500 و  هزار  سه  از 
نمایشگاهی از هنرهای تجسمی از 
مسابقه  است،  شده  برگزار  اربعین 
عنوان  با  مستند  فیلم  المللی  بین 
که  است  شده  برگزار  محرم  مهر 
این مسابقه آثار قابل توجهی را ارائه 

کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور 
شد:در ایام زیارت اربعین و بعد از آن 
باید نگاه و فضای فرهنگی اربعین را 
منتقل کنیم و در این راستا در مسیر 

جلو پیش می رویم.

کاریکاتور

همه حواسشان را جمع کنند!

تجدیدآگهيمناقصهعموميیكمرحلهاي
از سازمان  داراي صالحیت  پیمانكاران  از  دارد  نظر  اردبیل در  استان  شركت شهركهاي صنعتي 
اسناد  شرح  به  صالحیت  دارای  كنندگان  تامین  و  پیمانكاری  امور  در  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
مناقصه جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید . از كلیه اشخاص حقوقي كه 
تمایل به شركت در مناقصه دارند دعوت مي نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر 
و اوقات اداري وبه غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه این شركت واقع در اردبیل - مجتمع اداري بعثت - شركت 

شهركهای صنعتی استان اردبیل  مراجعه نمائید. 
ارقامبهریال

الف به صورت حضوری به دستگاه  از صورتهاي زیر در پاكت  به یكي  باید  * مبلغ سپرده شركت در مناقصه 
مناقصه گذار تسلیم گردد. 

 الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب 4001118906377032 بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران
 ب( ضمانتنامه بانكی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانكی داراری مجوز از سوی بانك 

مركزی جمهوری اسالمی ایران به نفع كارفرما 
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه 

مركزی ایران به نفع كارفرما
ت(  اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانكها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

ث(  وثیقه ملكی معادل 85 درصد ارزش كارشناس رسمی آن
ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی كه به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه 

فعالیت می نمایند به نفع كارفرما 
* محل تحویل پاكت الف : دبیرخانه شركت شهركهاي صنعتي اردبیل . 

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري  97/10/02  .                  
- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري  97/10/12 . 

- زمان بازگشائي پاكات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 97/10/15 . 
 * مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .

* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي كند .
* كلیه مراحل مناقصه از طریق  سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

Internet: www.ardebiliec.ir          mail: info @ ardebiliec.ir
شركتشهركهايصنعتياستاناردبیل
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مجموعه  در  »آهو«  نقش  بازیگر 
معتقد  عمارت«  »بانوی  تلویزیونی 
در  نقش هایش  از  هیچکدام  است 
آثار مختلفی که ایفا کرده به اندازه 
»بزنگاه«  سریال  در  »درسا«  نقش 
دیده نشده است. »نیکی نصیریان« 
بازیگر نقش »آهو« مجموعه »بانوی 
عمارت« را اولین بار زمانی که پنج 

سال بیشتر نداشت در مجموعه »بزنگاه« رضا عطاران در سال 87 در 
نقش »درسا« به خاطر داریم. این بازیگر کوچک و با استعداد در طول 
این 10 سال در مجموعه های »خسته دالن«، »زمین  انسان ها«، »مسافران« 
و چندین فیلم سینمایی از جمله »باغ قرمز«، »به دنبال خوشبختی«، 
»دونده زمین«، »میگرن«، »من و زیبا«، »به دنیا آمدن« و یک تئاتر و یک 
نمایشنامه خوانی و در دوبله فیلم »گذشته« اصغر فرهادی بازی داشته 
است. او این شب ها بار دیگر با بازی قابل توجه در نقش »آهو«، نقش 
یک دختر روستایی را بازی می کند که اندیشه های بزرگ در سر دارد 

و با شجاعت مثال زدنی تسلیم جبر روزگار نمی شود.

 حضور پر رمز و راز »آهو«
 در ابنوی عمارت

سینمایی  فیلم  پوستر  دومین 
»بی نامی« به کارگردانی علیرضا 
مجید  تهیه کنندگی  و  صمدی 

رضاباال رونمایی شد.
مستقل  اثر  یک  »بی نامی« 
تازگی  به  که  است  اجتماعی 
اکران آن در سینماها آغاز شده 
و باران کوثری، حسن معجونی، 

پوریا رحیمی سام، هوشنگ قوانلو، شهروز دل افکار، مهتاب 
ثروتی، علی باقری، رضا افشار و محمود نظرعلیان در این فیلم 

به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم به سرگروهی سینما ایران اکران خواهد شد و موسسه 
سینمایی راه عرفان با مدیریت محسن مسافرچی پخش آن را 

برعهده دارد.
در خالصه داستان این فیلم آمده hsj: چند روز مانده به تولد 
چهل سالگی امیر اتفاقاتی او را وارد بحران بزرگی می کند؛ 

بحرانی که او را به جستجو وامی دارد.

رومنایی از دومین پوسرت فیلم 
سیمنایی »یب انیم«

موسیقی  خواننده  عقیلی  ساالر 
ایرانی با همراهی گروه »راز و نیاز« 
یازدهم بهمن ماه تازه ترین کنسرت 
خود را در مرکز همایش های برج 
میالد تهران برگزار می کند. ساالر 
عقیلی خواننده موسیقی ایرانی روز 
یازدهم بهمن ماه سال 97 تازه ترین 
کنسرت خود را در مرکز همایش 

های برج میالد تهران برگزار خواهد کرد. در این کنسرت گروه 
موسیقی »راز و نیاز« که طی سال های اخیر با مدیریت ساالر عقیلی 
اداره می شود، ضمن اجرای قطعه »چه بگویم« آثار خاطره انگیز این 
خواننده موسیقی ایرانی را به مخاطبان ارایه خواهد داد. این خواننده 
که طی ماه های اخیر با انتشار تک آهنگ های متنوع فعالیت های 
مستمری در عرصه موسیقی داشته روزهای 28 و 29 آذر ماه نیز با 
همراهی ارکستر »آوای ایران« و گروه موسیقی »راز و نیاز« کنسرتی 
را در شیراز برگزار می کند. در این برنامه از مقام هنری حسین 

خواجه امیری نیز قدردانی به عمل می آید. 

ساالر عقییل در هتران کنرست 
یم دهد

فیلم سینمایی »دایان« به کارگردانی بهروز نورانی پور موفق به کسب جایزه »نگاه ویژه« 
بیست ونهمین جشنواره بین المللی فیلم »سنگاپور« شد.

به گزارش پیام زمان از  پایگاه خبری حوزه هنری، فیلم سینمایی »دایان« محصول 
سازمان سینمایی حوزه هنری در بخش رقابتی »پرده نقره ای« جشنواره سنگاپور حضور 
داشت و هیئت داوران جشنواره به خاطر به تصویر کشیدن وحشتی که گروه تروریستی 
داعش در منطقه کردستان عراق ایجاد کرده بود و پرداختن به مهم ترین بحران انسانی 
جهان امروز و نشان دادن شهامت به مخاطبان، جایزه »نگاه ویژه« را به بهروز نورانی پور 
 »A157« اعطا کردند. فیلم سینمایی »دایان« اولین ساخته بهروز نورانی پور پس از مستند
درباره جنگ سوریه است، که به موضوع ترس و وحشت اقدامات گروه تروریستی 
داعش در کردستان می پردازد.در خالصه داستان این فیلم آمده است: »دایان« روایتی 
از اسارت قریب به چهار هزار پناهجوی زنی ست که در جریان جنگ هرگز نتوانستند 
دیگر به خانواده هایشان در آن سوی مرزها ملحق شوند و در این راه بسیاری از این 
خانواده ها در دل بحران مجبور به انتخاب و تصمیم شدند.بیست و نهمین جشنواره 

بین المللی فیلم »سنگاپور« 7 آذرماه آغاز و در شامگاه 18آذر به کار خود پایان داد.
الزم به ذکر است، فیلم »دایان« در شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم چنای هند) 22 
الی 29 آذرماه( به نمایش  در خواهد امد و بیست ودومین جشنواره ترتیو میلنیوم ایتالیا 

)21 الی 25 آذر( به نمایش در آمد.

 جایزه »نگاه ویژه« جشنواره فیلم سنگاپور
 به »دایان« رسید

در  خارجی  فیلمهای  محدود  اکران 
سینمای ایران از نیمه آذر ماه جاری با 
فال اوت« ساخته  غیرممکن:  »مأموریت 
کریستوفر مک کواری پیگیری می شود. 
میلیون دالری  بودجه178  با  فیلمی که 
در  امسال  تابستان  نیمه  و  شد  ساخته 
فروش 791  مجموع  به  عرصه جهانی 

میلیون دالر دست یافت. به نظر می رسد این فیللم در قیاس با سایر فیلمهای 
اکران شده از اوایل تابستان امسال در قالب طرح نمایش فیلمهای خارجی، موفق 
تر بوده باشد.بر خالف»22مایل« به کارگردانی پیتر برگ، »شاه دزدان« به کارگردانی 
کریستین گودگاست، »تمام پولهای دنیا« به کارگردانی ریدلی اسکات و »وینچستر« 
به کاگردانی برادران اسپیریگ که هیچیک نتوانستند با استقبال سینماروهای وطنی 

مواجه شوند، »مأموریت غیرممکن: فال اوت« به نسبت موفق عمل کرده است.
بویژه اینکه این فیلم تام کروز از دو ماه پیش در فضای وب با دوبله فارسی قابل 
قبولی در دسترس کاربران ایرانی قرار داشته، اما همچنان سینماروها برای تماشای 
آن به صورت سه بعدی پول می پردازند. مثال تماشای این فیلم در پردیس کورش 
20000 هزار تومان هزینه بلیت دارد که با پنج هزار تومانقیمت عینک، تا 25 هزار 
تومان باال می رود. البته تماشاگران می توانند پس از پایان نمایش، به شرط سالم 

بودن عینک آنرا به گیشه برگردانند و پول خود را پس بگیرند.
بهای بلیت این فیلم در پردیس باغ کتاب و مگامال البته 15هزارتومان قیمت دارد 

و برای سینماروها ارزان تر تمام می شود.

 تماشای سه بعدی تام کروز
 چقدر آب می خورد؟!

برادرگرامی
جناباقاینادربیگی

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال 
مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و 

اجر جزیل خواهانم .
حیدری


