
آگهي فراخوان مناقصه عمومي 
يک مرحله اي نوبت  اول 1397/10/5

بنياد مسکن انقالب اسالمي استان چهار محال و بختياري به آدرس : شهرکرد-دروازه سامان-خيابان پيروزي در نظر دارد اجراي پروژه 
از کليه  لذا  به پيمانکاران واجدالشرايط واگذار نمايد  از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي  بنياد  ذيل راطبق بخشنامه هاي داخلي 
شرکتها ی  )پايه پنج ابنيه و ارجح تر( دارای صالحيت کاری و ثبت سامانه ساجات دعوت بعمل مي آيد ، از تاريخ 1397/10/06 لغايت  
1397/10/08 ضمن واريز مبلغ 50/000 ريال به حساب 497494139 بنام بنياد مسکن  استان نزد بانک  کشاورزی شعبه ميدان جهاد 
شهرکرد و ارايه رسيد مربوطه جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها ی بنيادمسکن استان به آدرس مذکور  مراجعه و 
اسناد مناقصه را دريافت و پس از تکميل اسناد مربوطه پيشنهاد قيمت خود را تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 به دبير خانه 
حراست بنياد مسکن استان واقع در ساختمان اداره کل بنياد مسکن استان تحويل و رسيد در يافت نمايند .در صورت نياز به اطالعات 

بيشتر به پايگاه اطالع رساني مناقصات مراجعه گردد. 

 نوبت اول

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاری

رديف

1

محل اجرا

شهرستان 
کوهرنگ

موضوع عمليات 
مورد مناقصه  

اجرای عمليات 
سفتکاری و 

محوطه سازی 
و نما پروژه 26 
واحدی صالح 

کوهرنگ

ميزان عمليات 

 26واحد مسکونی شامل 
13 بلوک دو سقف با 
زيربنای تقريبی 3325 

مترمربع و محوطه 
سازی به مساحت 

تقريبی 1008 مترمربع

مبلغ برآورد 
تقريبی)ريال(

 
 219/850/697/19

مدت 
پيشنهادی 

پيمان

ده ماه

نوع تضمين 
شرکت 

در مناقصه

ضمانتنامه 
معتبر بانکي 

مبلغ تضمين شرکت 
در مناقصه)ريال( 

45/100/000

پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پایان سال
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخش 
عمده مطالبات فرهنگیان پرداخت شده گفت: بقیه این مطالبات تا پایان سال 

پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علی الهیار ترکمن در گردهمایی دیحسابان 
آموزش و پرورش سراسر کشور در بوشهر بیان کرد: بخش اعظمی از مطالبات 
فرهنگیان که از سال 96 به سال 97 منتقل شده بود پرداخت شده و برای بخش 
دیگری از آنها که مربوط به حق الزحمه امتحانات و خرید خدمات آموزشی است 
تا آخر سال از طریق خزانه پرداخت می شود.وی افزود: طبق توافق صورت گرفته 
با وزارت اقتصاد و دارایی، مطالبات سال گذشته نیز در سامانه بدهی های دولت در 
حال ثبت است که عدد و رقم ها شفاف شده و پس از تایید ذیحسابان و براساس 
یک برنامه مالی مشخص پرداخت می شود.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در زمینه بیمه ایثارگران شاغل در وزارت 
آموزش و پرورش نیز طبق مصوبه دولت این وظیفه از بنیاد شهید به دستگاه های 
اجرایی منتقل شده که طبق تفاهمنامه  با بنیاد شهید و بیمه دی، همه ایثارگران 
شاغل در این وزارتخانه از ابتدای آبان تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.الهیار 

ترکمن در مورد بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان نیز گفت: با توجه به خواسته این 
قشر و نیازی که به خدمات درمانی دارند دو پیشنهاد ارئه شد که شامل بیمه 
درمان به روش صندوقی و روشی که تاکنون اجرا می شده و شیوه دوم به صورت 
بیمه گری است که ابالغ شده و هر کدام از این گزینه ها را می توانند دنبال کنند.

دریادار سیاری: آمریکایی ها در خلیج فارس لحظه ای رصد می شوند
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که 
ناوگروه های آمریکایی که در منطقه خلیج فارس حضور دارند، به صورت لحظه 

ای رصد می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بر اساس اعالم رسانه های غربی ناو هواپیمابر 
»یواس اس  جان سی استنیس« به عنوان نخستین کشتی جنگی آمریکا پس از 
خروج این کشور از توافق هسته ای ایران روز جمعه وارد خلیج فارس شده است.

امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، تاکید کرد: 
از محدوده شمال اقیانوس هند هر کسی را که وارد منطقه می شود رصد می 
کنیم و تمام تحرکات را زیر نظر داریم.وی تصریح کرد: منطقه ای که ما در آن 
هستیم صاحب دارد و اینطور نیست که هرکسی، هرکاری که دوست داشت در 
اینجا انجام دهد.وی تاکید کرد: در آب های سرزمینی و تحت حاکمیت جمهوری 
اسالمی ایران به هیچ عنوان اجازه هیچ تحرکی را نخواهیم داد. امنیت منطقه 
توسط کشورهای منطقه قابل تامین است و به هیچ عنوان نیاز نداریم دیگران 
برای برقراری امنیت به ما کمک کنند.رئیس ستاد ارتش ادامه داد: جمهوری 

اسالمی ایران کشوری توانمند و هوشمند است و همچون برخی از کشورها نیاز 
به امنیت عاریه ای ندارد.دریادار سیاری اظهارداشت: کسانی که به بهانه برقراری 
امنیت وارد منطقه ما می شوند، در هر جا که می روند نا امنی ایجاد می کنند، 
نمونه های این نا امنی ها را می توان در سوریه، عراق و افغانستان دید.وی افزود: 
اگر این بیگانگان از منطقه بروند، مردم منطقه می دانند چگونه امور خود را 
بگذرانند.معاون هماهنگ کننده ارتش پیشتر در رابطه با حضور ناوگروه آمریکایی 
در منطقه گفته بود: خارج از آبهای سرزمینی یعنی آبهای آزاد هر کشوری می 
تواند براساس قوانین بین المللی دریانوردی کند، همانطور که ما می توانیم هر 
جا که آبهای آزاد است دریانوردی کنیم.دریادار سیاری حضور این ناوگروه را بی 
اهمیت توصیف و تاکید کرد: آنان نمی توانند اقدامی علیه ما داشته باشند، زیرا 
آنقدر آماده و دارای امکانات هستیم که بتوانیم در مقابل چنین اقدام تبلیغی 
بایستیم.وی عنوان کرد: وقتی ما گفتیم به اقیانوس اطلس می رویم و نزدیک 
مرزهای استکبار جهانی ناوهای ما دریانوردی می کنیم، بر اساس همین قانون 

دریانوردی در آب های آزاد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها از توانمندی 
ایران هراس دارند، گفت: بی تردید آمریکا به هدف 
خود نخواهد رسید و ایران قدرتمندتر و مردم ایران با 

استقامت و هوشیاری بیشتر خواهند ایستاد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
روحانی که دیروز در صحن علنی مجلس به منظور 
را  بزرگ  خداوند  گفت:  بودجه 9۸،  الیحه  تقدیم 
سپاسگزارم که همانند سال های گذشته در موعد 
شورای  مجلس  تقدیم  را  سال 9۸  بودجه  قانونی 
اسالمی می کنیم.وی با تسلیت درگذشت آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی اظهار کرد: در آغاز به مناسبت 
شاهرودی  هاشمی  اهلل  آیت  گرامی  برادر  ارتحال 
شما  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
نمایندگان، حوزه علمیه و بیت ایشان تسلیت عرض 
می کنم.رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مصادف با 
روز والدت با سعادت عیسی مسیح)ع( است، گفت: 
همانطور که قرآن بیان می کند وجود مقدس عیسی 
بن مریم)ع( همواره برای بشریت جهان دیروز امروز و 
فردا که در روایات ما آمده، او هم در کنار مهدی موعود 
ظهور خواهد کرد و ما مسلمانان در زیارت هایمان از 
حضرت عیسی)ع( یاد می کنیم.روحانی تاکید کرد: 

زرتشتیان  و  یهودیان  مسحیان،  همه  با  ما  روابط 
همواره برادرانه و براساس دین خدا، توحید دوستی 
و محبت است. این عید بر همه مسیحیان یهودیان 
و مسلمان مبارک است.وی با اشاره به اتفاقات دی 
ماه سال گذشته اظهار داشت: دی ماه سال گذشته 
جمهوری اسالمی با مشکالتی مواجه شد و اواخر دی 
پارسال آمریکایی ها با برداشت غلط، موضع گیری 
جدیدی علیه جمهوری اسالمی و توافق هسته ای 
اعالم کردند و بعد هم در هر مقطعی صحبتی کردند 
تا به خیال خام خود به اهداف خود دست پیدا کنند.

رئیس جمهور افزود: هدف اصلی آمریکا از توطئه ها، 
فشارها و تحریم ها که مستقیما متوجه مردم بزرگ 
ایران، مردم منطقه و شرکت های تجاری و اقتصادی 
جهان بوده و برخالف همه مقررات بین المللی است، 
زانو در آوردن نظام پرقدرت جمهوری اسالمی  به 
ایران است.روحانی با بیان اینکه آمریکا مانع بزرگ 
خود را در منطقه ملت بزرگ ایران می بیند، تصریح 
کرد: هر گاه ما در پیشرفت های داخلی توانستیم 
حرکت بزرگی به وجود بیاوریم آنها سد راه شدند و 
پیش روی ایران قرار گرفتند چون از توانمندی ایران 
هراس دارند.وی افزود: بی تردید آمریکا به هدف خود 

نخواهد رسید و ایران سرافرازتر، قدرتمندتر و مردم 
ایران با استقامت و هوشیاری بیشتر خواهد ایستاد.

رئیس جمهور ادامه داد: بی تردید تحریم بر زندگی 
مردم و رشد و توسعه کشور تأثیر خواهد گذاشت. 
از سال 9۲ با آغاز دولت یازدهم، دولت و مجلس و 
همه مسئوالن با هم تصمیم گرفتند تا در کنار ملت 
از تورم فزاینده جلوگیری کنند. تورم را متعادل و تک 
رقمی کرده و رشد منفی را به رشد مثبت برسانیم و 
اشتغال را به نقطه مطلوب برسانیم اما این اهداف که 
با همکاری هم به دست آمد، برای دشمنان ما به ویژه 

آمریکا قابل تحمل نبود.
وی ادامه داد: ما در سال 96 یعنی پایان دولت یازدهم 
به تورم تک رقمی دست یافته بودیم و رشد ۳.7 
درصدی در کشور وجود داشت و 79۰ هزار اشتغال 
خالص داشتیم و رشد سرمایه گذاری کشور از منهای 
۱7.۴ به مثبت ۳.۴ رسیده بود یعنی همه شاخص 
های ما مثبت بود و ما به سمت اهدافمان در انتخاب 
مسیر درست حرکت می کردیم اما آمریکایی ها در 
این بین توطئه و نقشه شوم خود را برای تحریم ملت 

ایران اجرا کردند.
ادامه در صفحه۲

روحانی:آمریکاازتوانمندیایرانمیترسد
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اليحه بودجه توسط روحانی تقديم مجلس شد؛
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جزئیات پرداخت سبد حمایتی به کارگران                 

پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پایان سال
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دو دهه انتظار برای اصالح قانون انتخابات 

*داريوش جهان بين
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی با قید استانی 
شدن انتخابات دغدغه بسیاری از مسووالن نظام در دو دهه اخیر بوده است، 
اصالح قانون انتخابات اقدامی است که طیف گسترده ای از فعاالن سیاسی، 
نمایندگان مجلس و حتی اعضای شورای نگهبان از لزوم به انجام رسیدن آن 
سخن می گویند.نقاط مبهم در این قانون و تفاوت دیدگاه ها در این زمینه 
باعث شده اســت که اصالح این قانون پس از دو دهه باز هم مبهم بماند. 
موافقان معتقدند با استانی شدن انتخابات تحزب گرایی در کشور توسعه می 
یابد و به پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی و کاهش درگیری های 
قومی وقبیله ای منجر خواهد شد. مخالفان می گویند با استانی شدن حوزه 
انتخابیه ارتباط میان مردم و نمایندگان و منجر به کاهش مشارکت مردم ، 
افزایش شکاف وتنش های اجتماعی و افزایش هزینه های انتخابات و کاهش 

پاسخگویی نمایندگان دربرابر تقاضای موکلین محلی خواهد شد.
تاريخچه اجمالی اصالح قانون انتخابات مبتنی براستانی شدن 

مطابق تقسیمات کشوری در دوره مشــروطیت، انتخابات ادوار اول و دوم 
مجلس شورای ملی با منطق برگزاری استانی انتخابات )ایالتی و والیتی( 
مطابق بوده اند. در انتخابات مجلس سنا در این دوره، قلمرو جغرافیایی کشور 
به ۱۳ حوزه انتخابیه )شبه استانی( متشکل از تهران و سایر استان و شهرستان 
ها با مرکزیت ۱۲ شهر تقسیم بندی شده بود و انتخاب کنندگان برای تعیین 
یک یا دو سناتور سهمیه حوزه انتخابیه )جز تهران با ۱5 سناتور( در انتخابات 
شرکت می کردند. پس از پیروزی انقالب اسالمی یکی از ارکان اساسی در 
شکل گیری نظام حاکمیتی، حضور مردم در صحنه های مختلف اجتماعی 
بوده است. چنانچه در اصل ششم قانون اساسی آمده است: » در جمهوری  
اسالمی  ایران  امور کشور باید به  اتکاء آرای  عمومی  اداره  شود، از راه  انتخابات : 
انتخاب  رئیس  جمهور، نمایندگان  مجلس  شورای  اسالمی ، اعضای  شوراها و 
نظایر اینها، یا از راه  همه پرسی  در مواردی  که  دراصول  دیگر این  قانون  معین  
می گردد.«اصل 6۲ قانون اساسی، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
را با رای مستقیم و مخفی و اصل ۱۱۴ قانون اساسی انتخاب رییس جمهور 
را با رای مستقیم مردم مقرر می کند. مطابق اصل ۱۱6 و۱۱7 قانون اساسی 
تعیین نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهور با قانون است. اصل ۱۰۸ قانون 
اساسی تعیین کیفیت انتخاب خبرگان، اصل ۱۰۰ قانون اساسی نحوه انتخاب 
شوراهای محلی واصل 6۲ و6۴ قانون اساسی به انتخابات مجلس شورای 
اســالمی پرداخته است. به طور قطع انتخابات نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی از مهمترین انتخابات نظام جمهوری اسالمی است که در جلب 
مشارکت عمومی مردم سهم بسزایی را داشته است. انتخابات مجلس بررسی 
نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با حوزه های انتخابیه استانی انجام 
شد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به شیوه استانی است.استانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳6۸ 
مطرح شد اما به نتیجه نرسید. موضوع برگزاری استانی انتخابات مجلس بارها 
توجه نمایندگان مجلس شورای اسالمی را نیز جلب کرده است. موافقان و 
مخالفان استانی شدن انتخابات مجلس استدالل های خویش را روی اثرات 
احتمالی اجرای آن متمرکز می کنند. در این مسیر» قانون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی« در هفتم آذر ۱۳7۸ به تصویب رسید اما وجود ابهامات و 
اشکاالتی در برخی از مفاد این قانون، اصالحاتی را نیز در طول دو دهه اخیر 
به دنبال داشته که به تصویب نمایندگان وقت مجلس شورای اسالمی رسیده 
است. طرح های مصوب مجلس ایرادات مربوط به مغایرت باموازین شرع و 
قانون درشورای نگهبان مواجه شدند و ایرادهای شورای نگهبان به عنوان 
نهاد صیانتی بیشتر برآثار احتمالی وتخمینی مبتنی بوده است. طرح استانی 
شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی نخستین بار درهمین سال 
ودر دوره مجلس پنجم مطرح ودومین بار درمجلس ششم ودرسال ۱۳۸۱ 
عینا تقدیم مجلس شد. نمایندگان درمجلس هفتم ودرسال ۱۳۸6 بااعمال 
تغییراتی درطرح های نمایندگان پنجم وششم تقاضای استانی شدن انتخابات 
را کردند. کلیات طرح استانی شدن انتخابات درمجلس پنجم رد شد اما در 
مجلس ششم وهفتم تا مرحله دریافت نظریات شورای نگهبان پیش رفت ولی 
به نتیجه نرسید و برای رفع ایرادات مغایرت ماهوی با شرع وموازین قانونی 
به مجلس بازگشت اما تالش های مجلس برای قانع کردن وحتی پیشنهاد 
اجرای پایلوت دربرخی استانها مورد موافقت قرار نگرفت.قوانین انتخابات ایران 
طی دهه های اخیر بارها با جرح و تعدیالتی روبرو بوده است که یکی از آخرین 
بازنگری ها در آن دی ماه سال 9۱ به تصویب مجلس رسید و در آن بندهای 
مربوط به تبلیغات و وظایف مطبوعات و نشریات در این زمینه و مسائلی چون 
ترکیب و عملکرد هیات های اجرایی و نظارت، تغییراتی به خود دید؛ تغییراتی 
که بسیاری از ناظران سیاسی آن را در جهت افزایش نقش شورای نگهبان 
در انتخابات دانستند.اصول 6۲ و 6۴ قانون اساسی، تعیین کیفیت انتخابات و 
محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی را به قانون واگذار کرده 
است. مجلس شورای اسالمی با تکیه بر معیارهای جمعیتی و جغرافیایی 
)واحدهای تقسیمات کشوری به خصوص شهرستان( محدوده حوزه های 
انتخابیه را تعیین کرده و تالش ها برای حوزه بندی استانی انتخابات مجلس 
تا کنون با ایرادات شــورای نگهبان مواجه شده اند.تمام طرح های مصوب 
مجلس شورای اسالمی، برگزاری استانی انتخابات مجلس را با نظام انتخاباتی 
اکثریتی پیش بینی می کردند. در واقع دغدغه اصلی طراحان استانی شدن 
انتخابات، حوزه بندی استانی انتخابات مجلس بوده و هیچ گاه نظام انتخاباتی 
مجلس یعنی کیفیت تبدیل آرای مردم به کرسی های استانی مورد توجه 
جدی مجلس نبوده است.با نگاهی به دستورهای کار بررسی قوانین انتخابات 
می توان گفت همچنان مسائلی چون شفافیت مالی هزینه های تبلیغاتی، 
قواعد تحزب، نقش نهادهای نظامی در انتخابات، وضعیت تایید صالحیت ها 
و ... با ابهامات و چالش هایی متعدد روبرو است و قانون انتخابات به جراحی 
عمیق تری برای رسیدن به وضعیتی مطلوب نیاز دارد.با وجود اینکه طرح 
های مجلس شورای اسالمی وپیش نویس الیحه قانون انتخابات از سوی 
دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال رفت وبرگشت بوده واشکاالت جدی 
قانون فعلی نیز کماکان مرتفع نشده است و درآستانه هرانتخابات اصالح قانون 
انتخابات بین سیاسیون واصحاب نظر به یکی از مباحث داغ تحلیلی ومطالبه 
ضروری ابراز می شود اما با اتمام انتخابات مباحث فروکش می کند. مدتی 
است که تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان »اصالح موادی از 
قانون انتخابات« را در هشت ماده تهیه و به صورت یک فوریتی به مجلس ارایه 
کردند.این طرح که به امضای ۱۲۱ نماینده مجلس رسیده است، یک فوریت 
آن در دوم آبان ۱۳97 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. در جریان 
رای گیری این طرح، از مجموع ۲9۰ نماینده مجلس دهم ۲۲7 نماینده در 
صحــن علنی مجلس حاضر بودند و از این تعداد نیز ۲۱7 نماینده در رای 
گیری شرکت کردند که در مجموع با ۱7۲ رای موافق و ۴۳ رای مخالف و ۲ 

رای ممتنع یک فوریت آن مورد موافقت مجلس قرار گرفت.
به منظور بهره مندی از حداکثر مزایا و معایب استانی شدن انتخابات مجلس 
اجرای نظام انتخاباتی تلفیقی قابل پیشنهاد است. این نظام می تواند از یک 
سو ثبات الزم را برای فعالیت توسعه گرایانه دولت ها فراهم کند و از دیگر 
سو حقوق گروه ها و احزاب اقلیت و مالحظات مربوط به تنوعات قومی و 
مذهبی را مد نظرقرار دهد. اجرای نظام تلفیقی یک مرحله ای در انتخابات 
استانی مجلس می تواند با به کارگیری نظام های اکثریتی و تناسبی در حوزه 
های انتخابیه تک کرسی و حوزه های انتخابیه استانی تلفیق یابد. به گونه ای 
که حوزه های انتخابیه تک کرسی براساس انتخاب اشخاص و حوزه های 
انتخابیه استانی برای انتخاب فهرست ها ایجاد شوند. برگزاری انتخابات مجلس 
با حوزه بندی های استانی و منطقه ای و با نظام تلفیقی )اکثریتی- تناسبی( 
یک مرحله ای، پاسخگوی دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 

ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

هیات دولت روز چهارشنبه را 
عزای عمومی اعالم کرد ؛

رهبر معظم انقالب بر پیکر آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی نماز اقامه می کنند

 حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح امروز- چهارشنبه - بر پیکر رییس 
فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام نماز اقامه 

می کنند.
به گــزارش زمــان به نقــل ازایســنا، مطابق 
برنامه های اعالم شده، مراســم تشییع آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی امروز= چهارشنبه با اقامه نماز 
از ســوی رهبر معظم انقالب در تهران- مصالی 
امام خمینی)ره( آغاز می شود و سپس پیکر آن 
مرحوم برای تدفین به شــهر مقدس قم منتقل 
می شود. سپس پیکر هاشمی شاهرودی ساعت 
۱۴ در مسجد امام حسن عسگری)ع( به سمت 
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( در قم 
تشــییع و در حرم حضرت فاطمه معصومه)س( 

به خاک سپرده می شود.

هيات دولت روز چهارشنبه را عزای عمومی 
اعالم کرد

به  تسلیت  ضمن  پیامی،  در  دولت  هیات 
مناسبت ارتحال رییس فقید مجمع تشخیص 
شاهرودی،  اهلل  آیت  حضرت  نظام  مصلحت 
امروز چهارشنبه پنجم دی ماه را در سراسر 
پیام  متن  کرد.در  اعالم  عمومی  عزای  کشور 
هیات دولت آمده است: هیات دولت جمهوری 
عالم  عالیقدر،  فقیه  ارتحال  ایران،  اسالمی 
مجاهد حضرت آیت اهلل سید محمود هاشمی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس  شاهرودی 
نظام را به مقام معظم رهبری، مراجع عظام، 
حوزه های علمیه و ملت شریف و عزیز ایران 
اسالمی و بیت مکرم ایشان تسلیت می گوید 
پنجم  امروز چهارشنبه  مناسبت  همین  به  و 
عمومی  عزای  کشور  سراسر  در  را  ماه  دی 

اعالم می نماید.

افزایش همکاری های فنی 
نیروهای دریایی ایران و روسیه 

 فرمانــده نیروی دریایی ارتــش اظهار کرد: در 
این فضا قطعا گفتگوهای مربوط به این موضوع 
میان ایران و روســیه برقرار خواهد بود و ناوگان 
زیردریایی جمهوری اسالمی ایران حتما توسعه 

پیدا می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دریادار حسین 
خانزادی در حاشیه دیدار با معاون رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح روسیه در جمع خبرنگاران 
بــا بیان اینکه امروز ما میزبان هیئت بلندپایه از 
ســتاد کل نیروهای مسلح بودیم و در ارتباط با 
توسعه و شــتاب دادن همکاری های دو نیروی 
دریایی ایران و روســیه که طی سالهای گذشته 
روند خوبــی پیدا کرده اســت صحبت کردیم، 
گفــت: در دو حوزه ژئوپلیتیــک دریای خزر و 
نــاوگان جنوب، صحبت هــا و گفت وگوها میان 
مقامات نیروهای دریایی ایران و روســیه وجود 

دارد.
وی افزود: محــور گفت وگوها و مذاکرات امروز، 
بیشــتر بر پایه تعامالت در دریــا در حوزه های 
عملیاتی، فنی و آموزشــی، تبــادل ناوگروه ها و 
برگزاری رزمایش ها و مقابلــه با دزدی دریایی 
بود.خانزادی با تاکید بر اینکه همکاری های فنی 
نیروهای دریایی ایران و روســیه که از گذشته 
وجود داشــته است در آینده بیشتر خواهد شد، 
گفت: خزر دریای صلح و دوستی است و هر پنج 
کشــور متعهد هســتیم که این شرایط را حفظ 
کنیم و قطعا نیروهــای دریایی پیرامون دریای 
خزر به عنوان نمایندگان دولت ها سعی می کنند 
طبق آن چیزی که اخیــرا بین دولت های پنج 
کشور توافق شــده حرکت کنند.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش افــزود: اجالس فرماندهان نیروی 
دریایی حاشیه خزر نیز به صورت سالیانه برگزار 
می شــود و در این دیدارها درخصوص چگونگی 
همکاری هــا و تعامل در دریــای خزر صحبت 

می شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال همکاری 
ایران با روســیه در زمینه توسعه زیردریایی ها، 
اظهار کرد: قطعا موضوع زیر دریایی برای بیشتر 
کشورهای دنیا موضوع مهمی است. کشور روسیه 
در زمینه ساخت زیردریایی و تسلیحاتی از این 
دست پیشگام اســت.خانزادی گفت: جمهوری 
اســالمی ایران هم به دســتاوردهای زیادی در 
زمینه زیردریایی ها دســت پیدا کرده است و به 
زودی تا یک مــاه دیگر اولین زیردریایی کالس 
متوســط جمهوری اســالمی ایران بــه ناوگان 

نیروی دریایی ارتش الحاق خواهد شد.
فرمانده نیــروی دریایی ارتــش تاکید کرد: در 
این فضا قطعا گفتگوهای مربوط به این موضوع 
میان ایران و روســیه برقرار خواهد بود و ناوگان 
زیردریایی جمهوری اسالمی ایران حتما توسعه 

پیدا می کند.

اخبار

سرمقاله

هیچ ارثی مانند ادب و اخالق پر ارج 
و گرانمایه نیست

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
با   97 سال  اوایل  در  اظهارداشت:  روحانی 
التهاباتی ابتدا در بازار ارز و سپس در بازار 
مواجه  بازارها  سایر  در  آن  تبع  به  و  کاال 
مدنظر   97 سال  در  آمریکا  آنچه  شدیم. 
داشت دو مسئله اصلی بود؛ یعنی ناامیدی 
ملت ایران نسبت به آینده نظام و کشور و 
تا مردم تصور  نظام  ناکارآمدی  القای  دوم، 
و  نیست  مسلط  اوضاع  بر  دولت  کنند 
که  افرادی  و  ها  سایت  از  برخی  تعبیر  به 
و  نادرست  تعبیراتشان  گاهی  متاسفانه 
رها  را  کشور  دولت،  گفتند  است،  ناپسند 
کرده  و اوضاع از کنترل خارج شده است.

افرادی  از  برخی  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
از  دانند  می  و  خوانده  اقتصاد  کمی  که 
ایران  اینکه  از  برخی  و  تورم سخن گفتند 
به زودی ونزوئال دیگر خواهد شد در روزنامه 
ناامید  را  مردم  کردند  تالش  و  نوشتند  ها 
کنند و دولت را ناکارآمد معرفی کنند. البته 
سوء  هدف  است  ممکن  اینها  از  بسیاری 
نداشته اما به هر حال دوستانی هم که در 
می  تکرار  را  دشمن  زمان سختی سخنان 
کنند، متاسفانه برای ملت و نظام خطرناک 
مسائل  در خصوص چرایی  بود.وی  خواهد 
پیش آمده در اقتصاد اظهارداشت: سوالی که 
اینجا مطرح می شود این است که کشوری 
بود،  حرکت  حال  در  توسعه  مسیر  در  که 
تورم را مهار کرده و آن را تک رقمی کرده، 
اشتغال را به سمت نقطه مطلوب پیش می 
کرده  مثبت  را  گذاری  رشد سرمایه  و  برد 
بود و از سوی دیگر صادرات غیرنفتی را در 
دو سال آخر با تراز مثبت حرکت داده بود.

ادامه داد: کشوری که در بسیاری  روحانی 
مانند  و سرنوشت ساز  زمینه های مهم  از 
در  به زودی  اهلل  ان شاء  و  گازوئیل  گندم، 
بنزین به خودکفایی رسیده بود و توانست 
حرکت بزرگ در کاالهای مهم مانند فوالد 
را  کشور  گاز  زمینه  در  و  آورد  وجود  به 
خودکفا کند و پتروشیمی ها را از غرب تا 
جنوب کشور و از شمال تا جنوب گسترش 
دهد و مسئله آب آشامیدنی را در شرایط 
از مشکالت  و  تأمین کند  و هوایی  بد آب 
آب و هوا و کمبود برق عبور کنیم.  دولت 
در سال های گذشته قادر بوده بیش از 9.6 
و  بیفزاید  برق کشور  تولید  به  هزارمگاوات 
مگاوات  هزار  تقریبا ۸۰  به  مگاوات  از 7۰ 
تولید برق برسیم.وی ادامه داد: مسیر ما با 
وجود دولت و مجلس قدرتمند و قوه قضائیه 
بیدار و نیروهای مسلح جان برکف، در کنار 
معظم  مقام  های  روشنگری  و  ها  هدایت 
پیروزی  و  است  روشن  مسیری  رهبری، 
در بخش اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و 
بین المللی به خوبی روشن است اما چرا به 
یکباره در ماه های ابتدایی سال 97 کشور و 
اقتصاد ما با التهاب مواجه شد؟ دلیل آن این 
است که تحریم ها توانست بر بازار ارز هم 

عمال و هم از نظر روانی تأثیر بگذارد.روحانی 
گفت: مردم ما شاید بسیاری از ریزه کاری 
ها را ندانند، ما در مقطعی در اوایل سال 97 
ذخیره اسکناس ارزی مان تقریبا صفر بود و 
آن التهابات در بازار به وجود آمد که دولت 
ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی 
ولو سخت بگیرد و آن را اجرا کند تا بتواند 
کشور را از التهاب به وجود آمده نجات دهد. 
این به دلیل تحریم ها بود. تحریم ها مانع 
شد تا ما از کشورهایی که با آنها مبادالت 

ارزی داشتیم، اسکناس را مبادله کنیم.

هيچ کس نمی تواند بگويد آمريکا به 
اهدافش دست خواهد يافت

رئیس جمهور تصریح کرد: هیچکس نمی 
تواند بگوید تحریم بر اقتصاد و زندگی مردم 
هم  هیچکس  اما  گذارد  نمی  منفی  تأثیر 
نمی تواند بگوید آمریکا به اهدافش دست 
خواهد یافت، آمریکا حتما شکست خواهد 
در  اما  رسید  نخواهد  اهدافش  به  و  خورد 
عین حال تحریم مشکالتی را برای زندگی 
تالش  باید  ما  است.  آورده  وجود  به  مردم 
کنیم تا با همکاری مشکالت مردم را کاهش 
دهیم و این توان را داریم. مجلس و دولت 
و نظام آماده خواهند بود با همکاری بیشتر 
التهاب  را کاهش دهند و جلوی  مشکالت 
بازار را بگیرند و شرایط را مناسب کنند.وی 
افزود: البته ساختارهای نامناسب اقتصادی 
دلیل دیگر به وجود آمدن التهاب در بازار 

ارز و اقتصاد کشور بود.

کل نفت سال 98 در بودجه تقديمی 
مجلس 142 هزار ميليارد تومان است

رئیس جمهور گفت: اگر ساختار ما، ساختار 
که  کنم  ادعا  توانم  می  من  باشد،  سالمی 
امسال و حتی پارسال می توانستیم بودجه 
بدونه نفت داشته باشیم. کل نفت سال 9۸ 
در بودجه ای که تقدیم مجلس می شود ۱۴۲ 
هزار میلیارد تومان است.وی ادامه داد: سوال 
من از شما این است که ما چقدر به صندوق 
بازنشستگی کمک می کنیم. ما به نیروهای 
مسلح دو حقوق می دهیم. حقوق شاغلین و 
حقوق بازنشستگان. تمام حقوق بازنشستگی 
ذکر  ما  ساالنه  بودجه  در  مسلح  نیروهای 
می شود. سال 9۸ ما حدود ۸۱ هزار میلیارد 
پرداخت  ها  صندوق  به  کمک  برای  تومان 
تا  کرد:  تصریح  جمهور   کنیم.رئیس  می 
کی باید بودجه صندوق ها از بودجه ساالنه 
پرداخت شود. پس این همه سرمایه گذاری 
بود. یک زمانی وقتی  برای صندوق ها چه 
ما مشکل پیدا می کردیم به سمت صندوق 
می رفتیم، صندوق بازنشستگی آنقدر پول و 
ذخیره مالی داشت که می توانست در زمان 

جنگ به ما کمک کند.

خدمات را گران به مردم ارائه می کنيم

خدمات  ما  محترم،  نمایندگان  گفت:  وی 
را گران به مردم ارائه می کنیم؛ دولت این 
کند  می  عرضه  مردم  به  گران  را  خدمات 
فروشی  گران  از  خواهید  می  شما  اگر  و 
صحبت کنید، لطفاً نام دولت را هم در این 

لیست بگذارید.
 ۴۰ از  بعد  امروز  اینکه  بیان  با  روحانی 
علیه  آمریکا  است که  بار  اولین  برای  سال 
ملت ایران ایران توطئه می کند ولی کسی 
اظهار کرد:  آمریکایی  که  او نیست  همراه 
ادعا می کرد ایران را منزوی می کند، امروز 

منزوی ترین کشور دنیاست.
وی افزود: در ماجرای برجام نه سازمان های 
بین المللی، نه کشورهای بزرگ، نه شورای 
امنیت سازمان ملل، نه آژانس انرژی اتمی، 
نه اروپا، نه آژانس و نه چین و روسیه با او 
همراه هستند؛ تنها خودش با دو، سه کشور 
و اذنابش این توطئه را دنبال می کند.رئیس 
خارجی  روابط  چه  هر  کرد:  تاکید  جمهور 
خود را به استثنای چند کشوری که با ما 
دشمن هستند، بهتر کنیم و هر چه بتوانیم 
هم پیمان داشته باشیم، در شرایط تحریم 
به ما کمک خواهد کرد.روحانی با برشمردن 
چهار عامل التهاب در اقتصاد کشور گفت: 
غلط  ساختارهای  خارجی،  های  تحریم 
روابط  شرایط  و  روانی  جنگ  اقتصادی، 

خارجی ما را به نقطه التهاب رساند.

دولت برای مشکل آب تصميم 
اساسی می گيرد

عرض  نمایندگان  به  من  داد:  ادامه  وی 
می کنم، دولت برای حل مشکل و معضل 
و  گرفت  خواهد  اساسی  تصمیمات  آب 
موضوع  این  نگران  کنم  می  خواهش  من 
فکر  به  دولت  تردید  بی  و  حتما  نباشید. 
است  کشور  مناطق  تمامی  مشکالت  حل 
دلسوزی می  اصفهان  برای  و همانطور که 
کنیم به فکر کرمان، یزد، خوزستان و همه 

مناطق کشور هستیم.
عنوان  به  آب  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
یک مسئله مهم و اساسی برای دولت مطرح 
است و باید این مشکل را با همکاری مجلس 
اختیار  در  بودجه  اظهارداشت:  کنیم،  حل 
مجلس است و شما نمایندگان اقداماتی را 
که برای حل مشکالت حوزه آب وجود دارد 

باید در بودجه و تصویب آن انجام دهید.

انتظار روحانی از مجلس برای
 تفکيک وزارتخانه ها

همکاری  مجلس  امیدواریم  افزود:  روحانی 
بیشتری با دولت برای مجزا کردن دو بخش 
مسکن و شهرسازی از راه انجام دهد تا در 

این شرایط تحریم بتوانیم بهتر کشور را اداره 
کنیم.

گردشگری  بخش  مسئولین  گفت:  وی 
متعهد شدند درآمد حاصله از این حوزه را 
افزایش دهندو سازمان برنامه و بودجه برای 
و توسعه گردشگری  افزایش زیرساخت ها 

برنامه ویژه ای دارد.
رئیس جمهور به اقدامات دولت برای کاهش 
در  کرد:  خاطرنشان  و   اشاره  آب  مصرف 
خصوص بحث آب، دولت تالش ویژه ای را 
برای کاهش مصرف آب در بخش خانگی و 
کشاورزی آغاز کرده است و همان طور که 
شما می دانید برای کاهش مصرف، اقدامات 
نیز  آینده  سال  در  و  شده  انجام  زیادی 
کرد:  اضافه  کرد.روحانی  خواهد  پیدا  ادامه 
براساس آمار، کشت گلخانه ای تا اول دولت 
یازدهم، هشت هزار هکتار بود و امروز این 
عدد به ۱5 هزار هکتار رسیده است، یعنی 
کشت گلخانه ای ما در این 5 سال دو برابر 
شده است و این یعنی صرفه جویی مصرف 
تصمیم  نیرو  وزارت  داشت:  اظهار  آب.وی 
آب  مصرف  اوج  برای  را  خاصی  نرخ  دارد 
جویی  صرفه  برای  نیز  این  بگیرد.  نظر  در 
و تعادل در مصرف آب است. همچنین در 
خصوص آب شیرین کن ها و انتقال آب به 
بخش مرکزی کشور در سال آینده اقدامات 
می  موارد  این  که  داریم  مدنظر  را  خوبی 
تواند مشکل اشتغال و مسائل اجتماعی را 

تاحدودی حل کند.
زیست  محیط  کرد:  تصریح  رئیس جمهور 
در سال  و  دارد   ای  ویژه  اهمیت  ما  برای 
آینده برای حل معضالت این حوزه، اقدامات 
بودجه جاری  و  داد  انجام خواهیم  اساسی 
خواهیم  تخصیص  را  ای  ویژه  عمرانی  و 
داد. حساسیت نمایندگان محترم در حوزه 
با  داریم  ما تالش  و  بجاست  و  آب درست 
همکاری بخش خصوصی، آب خلیج فارس 
و دریای عمان را شیرین کنیم و به داخل 

کشور انتقال دهیم.
در  امسال  بودجه  اینکه  بیان  با  روحانی 
مجموع با ۴۰7 هزار میلیارد تومان است که 
ما آن را دوسقفی کرده ایم، افزود: در سقف 
اول ۴7۰۰ هزار میلیارد تومان و در سقف 
بود  خواهد  دیگر  دالر  هزار  تا ۲۰  دو  دوم 
که در صورت کسب منابع جدید به بودجه 

اضافه خواهد شد.
هفته  در  را  بودجه  ما  گفت:  پایان  در  وی 
های اخیر با توجه به دستورات مقام معظم 
رهبری اصالح کردیم و بودجه عمرانی در 
خواهد  دالر  میلیارد  هزار   6۲ آینده  سال 
بود که امیدوارم با تالش نمایندگان محترم 
از  را  بودجه  الیحه  ماه  بهمن  در  بتوانیم 
اولین  آینده  سال  بگیریم.  تحویل  مجلس 
این  انقالب است و ما در  سال دهه پنجاه 
سال انتخابات مهم مجلس شورای اسالمی 

را پیش رو داریم.

روحانی:آمریکاازتوانمندیایرانمیترسد

دریافتی حقوق بگیران ثابت 
2۰ درصد افزایش می یابد 

طرح مجلس برای تعیین عوارض 
بر قیمت بنزین پرمصرف ها

 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی طرحی برای تعیین عوارض بر قیمت بنزین 

پرمصرف ها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:  
طرحی از سوی بنده به کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ساماندهی بنزین پیشنهاد شده 
است؛ این طرح با محوریت عوارض مصرف است.وی گفت: یارانه ای که به بنزین تخصیص داده 
می شود، حجم عظیمی از منابع کشور را از بین می برد. روزانه بین ۸5 تا 9۰ میلیون لیتر بنزین 
در کشور مصرف می شود و برآورد این است که نزدیک ۱۰ تا ۱5 لیتر از این مصرف قاچاق است 
یا اینکه مصرف در  کشور زیاد است.عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود: هزینه 
حمل بنزین از بنادر تا تهران اکنون از قیمت بنزین بیشتر است، دو نگرانی در این زمینه وجود 
دارد، که باید مورد توجه قرار گیرد اول اینکه  آثار تورمی افزایش قیمت بنزین باید مورد توجه 
قرار گیرد و دوم اینکه افزایش قاچاق بنزین مسئله مهمی است و باید راهکاری برای کاهش 
آن پیدا کرد.وی گفت: قیمت بنزین در کشور های همسایه ۱۰ برابر ایران است و کار به جایی 
رسیده است که سود قاچاق بنزین از سود قاچاق مواد مخدر هم بیشتر است.پورابراهیمی افزود: 
در صورتی که پرداخت یارانه به بنزین ادامه پیدا کند، منابع ملی به صورت وحشتناکی تلف 
می شود.وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده تا قیمت بنزین برای سال آینده افزایش 
پیدا نکند، اما محاسبه مصرف بنزین مانند سرانه مصرف برق محاسبه شود. در این طرح قیمت 
بنزین در سال آینده همان هزار تومان خواهد بود، اما عوارض بنزین براساس مصرف محاسبه 
می شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در محاسبه قبض برق آخر هر ماه 
میزان پرداخت بر اساس مصرف است. یعنی حق مصرف برق طبق اعالم دولت ۱۰۰ وات است، 
اما وقتی مصرف کننده ۲۰۰ وات یا بیشتر مصرف می کند، قیمت تا ۱۰۰ وات برایش عادی 
محاسبه می شود و از آن به بعد عددها تصاعدی و پلکانی تعریف می شود.پور ابراهیمی با اشاره 
به طرح مجلس برای تعیین عوارض بر مصرف بنزین گفت: این عوارض در بازه زمانی سه ماه 
و 6 ماه براساس میزان مصرف بنزین پرداخت می شود که با نرم افزارها محاسبه خواهد شد.وی 
گفت: بنابراین قیمت مصرف هرکس را خودش تعیین می کند، اگر معمولی مصرف کند قیمت 
عادی و هرقدر مصرفش بیشتر باشد به عنوان فرد پرمصرف، عوارض بیشتری برایش محاسبه 
می شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از این به بعد هیچ کس در کشور بدون 

کارت سوخت نخواهد توانست در پمپ بنزین ها، سوخت خریداری کند.

ایام شب عید کمبودی در مواد غذایی
 وجود نخواهد داشت 

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان این که زمستان و ایام شب سال نو کمبودی 
در مواد غذایی وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: در پی نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد 
غذایی رشد فزاینده ای به خود گرفته که این موضوع در برخی اقالم همچنان ادامه دارد 

و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد آقاطاهر در رابطه با شرایط بازار مواد غذایی در 
سال جاری گفت: 9 ماهه ابتدایی امسال به دور از کمبود مواد غذایی و در شرایطی 
بود.رییس  به خود گرفته  را  به رشدی  رو  روند  گذشت که همواره قیمت محصوالت 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه هر ساله قیمت محصوالت به طور معقول و 
نسبی افزایش می یابد، اظهار کرد: در سال جاری در کنار رشد منطقی قیمت مواد غذایی، 
نوسانات نرخ دالر رشد فزاینده ای را برای محصوالت غذایی به همراه داشت و این موضوع 
عاملی شد تا پیش بینی های بازار محقق نشود و حتی می توان مدعی شد رشد قیمت ها 
بیش از افزایش نرخ ارز به ویژه دالر بوده است.وی تاکید کرد: با رشد قیمت دالر برخی 
از خانواده ها که توان مالی مناسبی داشتند طی ۱5 روز بیش از مایحتاج همیشگی خود 
را از بازار خریداری کردند.آقاطاهر کاالهای این صنف را به چهار گروه کاالهای اساسی 
با حمایت دولتی، کاالهای وارداتی، کاالهای تولید داخل و کاالهای قاچاق دسته بندی 
کرد و گفت: نوسانات نرخ دالر همواره بیشترین تاثیر خود را بر کاالهای وارداتی و قاچاق 
می گذارد که در این بین کاالهای قاچاق عموما در صنف بنکداران مواد غذایی، تنقالت 
هستند و در کنار آن پیش بینی می شود با توجه به آنکه محصوالت وارداتی با نرخ های 
متفاوت ارز به کشور وارد شده و وارد خواهد شد، روند افزایشی قیمت خود را ادامه دهند.

وی در رابطه با تامین کاالهای اساسی یادآور شد: به واسطه حمایت دولت، در تامین 
کاالهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها در چند ماه گذشته در پی افزایش تقاضا 
برخی از اقالم کاالهای اساسی با کمبود مواجه شد که این مشکل در حال حاضر رفع 
شده است و پیش بینی می شود با توجه به وجود انواع مواد غذایی در گمرکات و انبارها، 
زمستان و ایام سال نو کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.وی اظهار کرد: در شرایط 
فعلی مهمترین موضوع، کاهش قدرت خرید مردم است و این موضوع عاملی شده تا 
برخی از مواد غذایی همچون لبنیات، آجیل و خشکبار و مرغ از سبد خانوارها خارج شود 

که در نهایت با خروج این اقالم، سالمت خانوار مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
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ضربه وزارت اطالعات به شبکه نفوذ در سیستم 
بانکی و ارزی کشور

سربازان گمنام امام زمان )عج(، ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی 
و ارزی کشور را دستگیر کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سربازان گمنام امام زمان )عج( در استانهای، 
اقدامات  قم، کرمان و اصفهان در  مازندران،  تهران،  بلوچستان،  سیستان و 
هوشمندانه و پیچیده اطالعاتی - عملیاتی همزمان و هماهنگ، ۱۷ نفر از عناصر 
شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند.در اطالعیه وزارت 

اطالعات آمده است:
این شبکه به بهانه انجام واردات کاال، با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش 
واردات کاال اقدام می کردند و بدون آن که قصد واردات کاال داشته باشند، 
ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله می کردند و پس از آن، ارزها را 
به قیمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت حاصله سودجویی می کردند.در نتیجه 
اقدامات اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان و همکاری ویژه دستگاه 
قضایی و دادستان این استان ۸۷ شرکت صوری شناسایی و تعداد زیادی 
اسناد و مهرهای جعلی مربوط به شرکت های داخلی و خارجی نیز کشف 
و از خروج ۳۰۰ میلیون یورو ارز دولتی، جلوگیری شد.  وزارت اطالعات 
به عموم مردم شریف ایران که به هر نحو در شرکت های صوری تحت عنوان 
مدیرعامل یا سایر عناوین، از سوی دیگران مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به 
نام آن ها ثبت سفارش انجام شده و تعهدات ارزی ایجاد شده است توصیه 
می کند موارد را از طریق تلفن ۱۱۳ به ادارات کل اطالعات استان خود اطالع 
دهند تا با اقدام به موقع از گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه جلوگیری شود.

درخواست ترکیه برای برگزاری نشستی
 درباره یمن

وزیر خارجه ترکیه گفت از سازمان همکاری اسالمی خواستیم دهم ژانویه، 
نشستی درباره یمن در استانبول برگزار کند.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه 
ترکیه اعالم کرد: از سازمان همکاری اسالمی خواستیم دهم ژانویه، نشستی 
درباره یمن در استانبول برگزار کند.وي افزود سیاست های اشتباه برخی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به جان باختن زنان و کودکان در یمن منجر 
شد.وي بر خشنودی کشورش از تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه و 
هماهنگی های نزدیک میان آنکارا و واشنگتن تاکید کرد.مولود چاووش اوغلو 
اهمچنین درباره آخرین تحوالت سوریه گفت: ترکیه هنگامی که بگوید وارد 
سوریه خواهیم شد بی تردید این کار را انجام خواهد داد.وی گفت: ما این را 
اعالم کرده ایم که درباره پاکسازی شرق فرات از تروریست ها کامال مصمم 
هستیم.چاووش اوغلو گفت:  پس از افزایش آزار و تهدیدهای »ی پ گ« علیه 
ترکیه، رئیس جمهور اردوغان از مداخله نظامی سخن گفت و در پی آن آمریکا 
تصمیم به خروج از سوریه گرفت. به مخاطبانمان در آمریکا اعالم کرده ایم 
که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نباید به نفع برنامه های »پ ی د« تمام 
شود. وزیر امور خارجه ترکیه با تاکید بر هماهنگی آمریکا و ترکیه در روند 
خروج نیروهای آمریکا از سوریه گفت: اکنون درباره نحوه خروج نیروهای 
آمریکایی در سطح سیاسی و نظامی با آمریکایی ها گفتگو می کنیم. با اجرای 
عملیات سپر فرات بازگشت بیش از ۳۰۰ هزار تن از شهروندان سوریه به 
کشورشان آغاز شد. وی با تاکید بر اینکه ترکیه برای حل مسئله سوریه از راه 
های سیاسی تالش می کند، گفت: آنچه را که روند آستانه در عرصه میدانی 

تحقق بخشید، مایلیم با مذاکرات ژنو به روند سیاسی تبدیل شود.

قانون تسهیل ازدواج اصالح می شود

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسالمی از اصالح قانون تسهیل ازدواج 
خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پروانه مافی دیروز در نشست فراکسیون خانواده 
مجلس شورای اسالمی که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برای بررسی 
علت اجرانشدن قانون تسهیل ازدواج برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای 
قوانین موجود در حوزه ازدواج اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 
۱۳۸4، از جمله قوانینی است که می تواند قابل اتکا باشد ولی نیاز به اصالحاتی 
دارد که قدم هایی را برای آن برداشته ایم.وی با اشاره به ابهام نسبت به تصویب 
نشدن آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت نهم و دهم افزود: طبق قانون 
باید آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین می شد که در سال ۸۷ پیش 
نویسی تهیه شد ولی در دولت وقت به تصویب نرسید و همین موجب شد تا 
دستگاه های مکلف در قانون نیز به وظایف خود عمل نکنند.مافی تصریح کرد: 
انتظار می رود دولت فعلی که تاکیدات زیادی برای تسهیل ازدواج جوانان دارد، 
نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی و ارائه آن به مجلس گام اساسی بردارد.وی 
با انتقاد از نبود برنامه ریزی برای در اختیار گذاشتن مسکن های موقت و اجاره 
ای به زوج های جوان گفت: طبق این قانون باید با روش انبوه سازی مسکن و 
استفاده از فناوری های جدید، مسکن های ارزان و اجاره ای به صورت موقت 
و با مدت معین حداکثر سه سال در اختیار زوج های جوان کم درآمد قرار می 
گرفت که متاسفانه این بخش از قانون نیز مسکوت مانده است. احداث مسکن 
مهر نیز با نیتی مشابه به این مهم صورت گرفت ولی بعدها به معامالت اقتصادی 
مبدل شد.مافی به وجود ابهام نسبت به سرنوشت صندوق ازدواج جوانان اشاره 
کرد و گفت: این صندوق طبق قانون باید برای اعطا وام ازدواج جوانان تحت 
عنوان »صندوق مهر امام رضا« تشکیل می شد ولی هیچگاه اساسنامه آن تدوین 
نشد و بعد از مدتی منحل و در صندوق کارآفرینی امید ادغام شد. اتفاقی که می 
افتد آن است که ۷۰ درصد وام های پرداختی از سوی این صندوق بابت اشتغال 

است و تنها ۳۰ درصد به ازدواج اختصاص می یابد.

 اعمال فهرست جدید مواد ممنوعه 
وادا از ۱۱ دی ماه

 فهرست جدید مواد ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ 
)وادا( از هفته آینده و همزمان با آغاز سال میالدی ۲۰۱۹ با 

تغییرات جزئی ایجاد شده در ورزش ایران اعمال می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، هیات اجرایی آژانس جهانی 
مبارزه با دوپینگ )وادا(، سه ماه پیش فهرست جدید مواد 
ممنوعه این آژانس را برای اجرا در سال جدید میالدی نهایی 
و در اختیار تمام کشورهای عضو قرار داد. بر این اساس از 
هفته آینده و همزمان با آغاز سال ۲۰۱۹ میالدی که با سه 
شنبه ۱۱ دی ماه مصادف خواهد شد، وادا این فهرست را 
با تغییرات اعمال شده در آن مالک عمل قرار خواهد داد. 
البته به گفته غالمرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی 
ورزشی این تغییرات بسیاری جزئی بوده اما در هر صورت 
ورزشکاران از هفته آینده باید فهرست جدید را مالک قرار 
دهند تا در آنالیز نمونه گیری های انجام شده از آنها، مشکلی 
پیش نیاید. دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( گفت: 
سه ماه پیش که فهرست جدید مواد ممنوعه وادا با تغییرات 
اعمال شده نهایی شد، آن را ترجمه کرده و در اختیار تمام 
فدراسیون ها قرار دادیم. عالوه بر این یک نسخه از این 
فهرست را هم بر روی سایت اطالع رسانی نادو قرار دادیم 
تا منبعی باشد برای کسانی که به فهرست جدیدی دسترسی 
پیدا نکرده اند. وی تاکید کرد: همزمان با آغاز سال میالدی 
جدید، این فهرست را مالک عمل برای نمونه گیری، آنالیز 
دهیم. ورزشکاران  می  قرار  نتایج  مدیریت  و  ها  تست 
خیلی جدی باید به این مسئله توجه داشته باشند. نوروزی 
خاطرنشان کرد: البته فهرست مواد ممنوعه ۲۰۱۹ نسبت به 
فهرست فعلی تغییر گسترده ای ندارد. برخی تغییرات اعمال 
شده که بسیار جزئی است اما در هر صورت ورزشکاران از 
همه آینده باید این فهرست و باید و نباید های آن را در نظر 
داشته باشند به خصوص اینکه از سال آینده میالدی، نمونه 
گیری خونی از ورزشکاران نیز در برنامه نادو ایران قرار 
دارد. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: برای نمونه 
گیری خون که تاکنون در ورزش ایران انجام نشده است، 
مذاکرات خوبی با قطری ها داشته ایم تا بتوانیم از همکاری 
آزمایشگاه آکردیته این کشور برای آنالیز تست ها استفاده 
کنیم. آنها شرایط خود را برای این همکاری اعالم کرده و 
ما هم در پاسخ، نظرات خود را مشخص کرده و تفاهم 
نامه موردنظر را امضا کرده ایم. منتظر هستیم تا مسئوالن 
آزمایشگاه قطر پاسخ نهایی را به ما اعالم کنند تا بعد از 
امضای قرارداد همکاری توسط آنها، به طور رسمی کارمان 
را برای نمونه گیری خون آغاز کنیم. نوروزی تصریح کرد: 
قطعا باید وضعیت همکاری با آزمایشگاه قطر مشخص شود 
و بعد از آن نمونه گیری خونی انجام شود چراکه اینگونه 
تست ها خیلی سریع و در فاصله ۲4 ساعت باید در اختیار 
آزمایشگاه قرار بگیرد تا آنالیز شود. نتیجه بررسی روی نمونه 
گیری خونی به مراتب دقیق تر و قابل استنادتر از نمونه 
ادرار است. به همین دلیل این نوع نمونه گیری را در برنامه 

قرار داده ایم. 

انتقاد شدید کره شمالی از قطعنامه 
حقوق بشری سازمان ملل

 کره شمالی امروز سه شنبه به شدت از قطعنامه اخیر حقوق 
بشری سازمان ملل انتقاد کرد.

سه  دیروز  شمالی  کره  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شنبه با انتقاد شدید به قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در 
محکومیت نقض حقوق بشر در این کشور آن را تحریک 
آمیز و مخرب برای تالش های صلح در شبه جزیره کره 
تلقی کرد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته با 
صدور قطعنامه ای موارد متعدد »نقض نظام مند، فراگیر و 
آشکار حقوق بشر« را در کره شمالی محکوم کرد.کره شمالی 
به موجب قطعنامه سازمان ملل متحد همچنین به تخلفاتی 
آشکار و سازمان یافته از جمله، شکنجه، تجاوز و قتل های 
غیرقانونی متهم شده است.صدور چنین قطعنامه هایی از 
سوی سازمان ملل متحد از ۱4 سال پیش تاکنون ادامه دارد. 
با این حال مقامات کره شمالی به طور قاطع اتهامات وارده 
و هر گونه نقض حقوق بشر در کشورشان را رد و سازمان 
ملل را به بدنام کردن پیونگ یانگ متهم می کنند.در همین 
رابطه »رودونگ«، روزنامه و ارگان رسمی حزب حاکم کره 
شمالی، در گزارشی آخرین مورد از قطعنامه های سازمان 
ملل متحد بر ضد پیونگ یانگ را »تحریک سیاسی آشکار و 
تالش مذبوحانه برای خدشه دار کردن وجه بین المللی« این 
کشور ارزیابی کرده است.در این روزنامه همچنین انتقادهای 
اخیر آمریکا از وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به عنوان 
بهانه ای از سوی واشنگتن برای توسعه تحریم ها و تقویت 

فشارها بر پیونگ یانگ قلمداد شده است.

خبرخبر

وزیر کشور با بیان اینکه بایستی انتقادات مطرح در 
رسانه ها و افکار عمومی را با سعه صدر بشنویم، 
گفت: رویکردهای عمومی بودجه ۹۸ مایه آرامش 

مردم و ثبات بازار است.
رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزارت کشور، در دهمین جلسه ستاد اطالع رسانی و 
تبلیغات اقتصادی کشور که در محل وزارت کشور 
برگزار شد، وزیر کشور پس از استماع گزارش های 
ارائه شده در خصوص آخرین روند تدوین بودجه 
سال ۹۸، بر دفاع کارشناسی و منطقی دستگاه های 
مختلف اجرایی در رسانه ها از بودجه پیشنهادی 
برای سال آینده به مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد.رحمانی فضلی با اذعان به اینکه بودجه سال ۹۸ 
متناسب با شرایط و واقعیت های اقتصادی جاری در 
کشور باز تنظیم شده است، گفت: بایستی انتقادات 
مطرح در رسانه ها و افکار عمومی را با سعه صدر 
بشنویم و به صورت کارشناسی و منطقی به سواالت 
و شبهات پاسخ دهیم.رئیس ستاد اطالع رسانی و 
تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه؛ طرح رسانه ای 
رویکرد های عمومی بودجه ۹۸  قطعاً اطمینان بخش 
و مایه آرامش مردم و ثبات بازار است، افزایش قابل 
توجه دریافتی حقوق بگیران و بازنشستگان، تامین 
ارز  با  مردم  نیاز  مورد  داروی  و  اساسی  کاالهای 
دولتی، حمایت کامل از طرح تحول سالمت، توجه 
کافی به رفاه اجتماعی و همزمان عدم هرگونه کاهش 
رویکردهای  جمله  از  را  عمرانی  بودجه های  در 
اطمینان بخش و ثبات آفرین بودجه ۹۸ برشمرد و 
خواستار توجه کارشناسی و امید آفرین رسانه ها به 
این رویکردها شد.رحمانی فضلی افزود: همه بخش 
های سه قوه که در مراحل تدوین، تنظیم و بازتنظیم 
بودجه ۹۸ دخالت داشته اند، بایستی با حضور فعال 
رسانه ای، کلیت بودجه ارائه شده و بودجه مربوط 

به بخش خود را با دقت و واقع بینی و با رویکرد 
کارشناسی و منطقی برای مردم و نخبگان تشریح و 
تبیین کنند و به سواالت و ابهامات و انتقادات مطرح 
شده در رسانه ها و افکار عمومی پاسخ دهند.وزیر 
کشور با اعالم اینکه در بودجه پیشنهادی، توجه ویژه 
ای به ارتقاء پژوهش در مراکز علمی و دانشگاهی 
پژوهشی  های  فعالیت  توسعه  همچنین  و  کشور 
کاربردی در پارک های علم و فن آوری شده است، 
ابراز امیدواری کرد: بدنه علمی و دانشگاهی کشور 
فارغ از پیش داوری ها و با درک دقیق از اقتضائات 
واقع  تصویر  کشور،  اقتصادی  و  اجتماعی  فضای 
بینانه ای از آثار بودجه پیشنهادی بر اقتصاد کالن 
امید  افزایش  ارائه و زمینه  کشور را، در رسانه ها 
شورای  کنند.رئیس  فراهم  را  عمومی  اعتماد  و 
امنیت کشور ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگویی 
کارشناسی دستگاه ها از همه جریان های رسانه ای و 
کارشناسی عالقمند به مباحث بودجه خواست از 
سیاسی کردن روند بررسی بودجه و مباحث مربوط 

به آن خودداری کنند.وی در همین زمینه با اشاره به 
مسئولیت بسیار حساس رسانه ها و اصحاب رسانه 
در روند بررسی و تصویب بودجه خاطرنشان کرد: 
نباید  بررسی های کارشناسی و رسانه ای بودجه 
رویکرد تنش آفرینی و مسئله سازی های کاذب و 
غیر ضروری را در کشور تداعی نماید، بلکه باید 
مطالبه افکار عمومی را برای وحدت آفرینی و اجماع 
سازی ملی در مسیر بررسی بودجه، جداً مورد توجه 
اینکه  با تأکید مجدد بر  قرار دهد.رحمانی فضلی 
ها  رسانه  در  آن  انعکاس  و  بودجه  های  بررسی 
بایستی منشأ انسجام بین بخش های مختلف کشور 
باشد، از همه تحلیلگران، چهره ها و فعاالن سیاسی 
و احزاب خواست تا تفاوت ها و رقابت های موجود 
در عرصه سیاسی کشور را مبنای تنش ها و دعواهای 
جناحی و خدای ناکرده؛ بد اخالقی ها، بر سر بودجه 
۹۸ قرار ندهند.در دهمین جلسه ستاد اطالع رسانی 
اقتصادی کشور، رئیس ستاد همچنین  تبلیغات  و 
پس از استماع گزارش دستگاهها از روند انعکاس 

رسانه ای تحوالت عرصه اشتغال، تولید و توزیع 
مرغ تازه و منجمد، تولید، واردات و توزیع الستیک 
مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، توزیع گوشی 
های تلفن همراه و ذخیره سازی میوه شب عید،  بر 
ضرورت قیمت گذاری مؤثر اقالم و کاالهای اساسی 
تأکید کرد و اقدام جدی، تحول آفرین و کاربردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطالع رسانی 
عمومی قیمت های مصوب، حداقل در مورد ۲۵ قلم 
کاالی اساسی مورد استفاده یا مرتبط با عموم مردم 

را خواستار شد.
تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  جلسه  دهمین  در 
از  پس  فضلی  رحمانی  دکتر  کشور،  اقتصادی 
از  برخی  قوه قضاییه و  نماینده  به گزارش  توجه 
رسانه ای  بازتاب  خصوص  در  عضو  دستگاه های 
ضمن  اقتصادی،  مفسدان  با  اخیر  برخوردهای 
استقبال از رویکرد قوه قضاییه در تشدید مواجهه 
قانونی با افساد و جرایم اقتصادی، خواستار ارتقاء 
اقدامات  اعتمادسازی دستگاه های مسئول و  روند 
مؤثر رسانه ای در این عرصه شد.رئیس ستاد اطالع 
رسانی و تبلیغات اقتصادی با تأکید بر اهمیت اطالع 
همکاری  با  قضاییه  قوه  مرحله  به  مرحله  رسانی 
رسانه ها از مستندات موجود در مسیر رسیدگی به 
تخلفات اقتصادی، از رسانه ها خواست ضمن توجه 
به مباحث کارشناسی از رویکردهای اعتمادزدا در 
این عرصه اجتناب کنند.وزیر کشور ضمن تأکید بر 
تحقق رسالت رسانه ها در پشتیبانی از اجرای عدالت 
و دفاع از استیفای حقوق عمومی و خصوصی از 
اصحاب رسانه خواست هوشمندانه از مظلوم نمایی 
محکومان  و  واقعی  مجرمان  برانگیزی  ترحم  و 
دادگاههای قانونی، ممانعت به عمل آورند و افکار 
عمومی را در مسیر اجرای عدالت و تحقق منافع 

واقعی مردم و کشور همراهی کنند.

رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور:     

رویکردهای عمومی بودجه 98 مایه آرامش مردم و ثبات بازار است

آگهی مفقودی
و  به شماره شهربانی 44-4۵۷و۷6  ماشین سواری سمند مدل ۱۳۸۲  کمپانی  سند 
شماره موتور ۳۲۹۰۸۲4۰۸۱۳ و شماره شاسی ۸۲۲۳۹۹۵۲ به نام زهرا روشنی مفقود 

بابلو از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
به شماره شهربانی ۸۲- ماشین سواری سمند مدل ۱۳۸۲  برگ سبز و سندکمپانی 
۵۲۱م6۳ و شماره موتور ۳۲۹۰۸۲۲۲۳۱۳ به نام ۰۰۸۲۲۲۱۸۸۹ به نام میثم خداکرمی 

بابلمفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری هاچ بک پژو ۲۰6 مدل ۹4 با شماره پالک ۲۱۳ص4۳ 
با شماره موتور ۱6۵a۰۰۱4۹۹۱و شماره شاسی NAAP۰۳EE4FJ۲۰۷۳4۵بنام 

 بابلسیده مریم هژبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگاهی  مزایده  اموال  غیر منقول
مورخه   ۹۵۰۹۹۷۱4۲۰۲۰۰۵۱۸ شماره  دادنامه  موجب  به 
۹۵/6/۱۵  صادره  از شعبه  محترم سوم  دادگاه عمومی 
حقوقی  شهرستان لنگرود به شماره کالسه ۹6۰4۷۱ له خانم  
مریم  جنابی و نسترن  و رقیه  و ناهید  و هاجر  ومعصومه  
جملگی صفری  و حسن  و عباس  و محمد تقی جملگی 
صفری فرزندان  مرحوم  محمد علی  صفری  علیه  مریم  
حسن پور  به خواسته  فروش  ملک  مشاع  واقع  در قریه  
شلمان  به انضمام  سایر  هزینه های  دادرسی  و نیم عشر 
اجرایی  این اجرا  بر اساس  نظریه  ی کارشناسی  کارشناس  

محترم  مبادرت  به انجام  مزایده  می نماید.
۱-نشانی ملک :لنگرود شلمان  جنب  چلوکبابی قایقران 

کدپستی : 44۷۵۱۵۳4۷۹
امالک موردنظر  با قدمتی  حدود  سی سال  شامل  یک 
باب  مغازه  در طبقه همکف به مساحت  حدود ۲۸ متر 
مربع و یکباب منزل  مسکونی ۳ خوابه به مساحت ۱6۸ متر 
مربع  واقع در طبقه  اول  با  ورودی  مجزا  به همراه  یک 
قطعه  پارکینگ به مساحت ۲۰ متر مربع  و حیاط خلوت  
بوده  که به موجب  رای شماره ۸۹۰۹۹۷۱4۲۰۲۰۰ مورخ 
۸۹/۱۱/۲6 صادره  از شعبه  محترم  دوم دادگاه  عمومی  
حقوقی  لنگرود  و رای  شماره  ۹۰۰۹۹۷۱۳۱۳۷۰۱۰۸۸ 
مورخ ۹۰/۸/۱۸ صادره از سوی  شعبه ی  محترم چهارم  
دادگاه  تجدیدنظر  استان  گیالن  مالکیت امالک موصوف 
به شماره ۱۰۳/۱۳۱6 باطل  و امالک  مذکور  فاقد  سند 

مالکیت  می باشند.

اسکلت  سازه فلزی  و سقف  طاق  ضربی  و دیوارها  نیز 
آجر  فشاری  و مشتمل  بر سه خواب و آشپزخانه  و حمام  
ورختکن و سرویس بهداشتی کامل می  باشد  سقف  واحد  
مسکونی  لمبه مسکونی لمبه  چوبی  و فرش کف موکت و 
دیوارها گچ وخاک و سفید کاری با  رنگ  پالستیکی  می 
باشد. مغازه موصوف فاقد امتیازات  آب و برق  و گاز  بوده 
ولی منزل  مسکونی  دارای  امتیازات آب  و برق  و گاز  می 
باشد ) برق  تک فاز  ۲۵  آمپر( و یک خط  تلفن ثابت  می 
باشد  در یوم  بازدید کارشناس  محترم مشاهده  شد که  مغازه 
ی موصوف به عنوان مغازه  برنج فروشی  و منزل  مسکونی  
نیز  در ید  تصرف  محکوم علیه  بوده  و  مورد بهره برداری  
قرار می گرفته  است  با توجه به  موقعیت  مکانی  و کیفیت  
و قدمت  بنا  و جمیع  جهات موثر  ارزش  ششدانگ  عرصه  
و اعیان  منزل  مسکونی  به انضمام  امتیازات  غیر منقول  
موصوف  مجموعا  با مبلغ  ۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  و ارزش  
سرقفلی  مغازه  موصوف  نیز با  مبلغ ۱/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال 

بر آورد  و ارزیابی  می گردد.
به عالوه  مربع   متر  به مساحت  ۲۸   مغازه   ۲-یکباب  
۱۰  متر مربع  بالکن  چوبی  و دارای  امتیازات  برق  تک 
فاز  ۲۵ آمپر  و آب  شهری  و یک خط  تلفن  ثابت و 
فاقد  امتیاز  گاز  در یوم  بازدید  مشاهده گردید که مغازه  
موصوف  جهت  شغل  فروش  لوازم  یدکی  ماشین  آالت 
سنگین  در ید  تصرف  محکوم لهم  بوده  و به  اجاره واگذار  
گردیده بود  مغازه  شماره  ۲  به مساحت ۲۸  متر  مربع  
به عالوه  ۱۳/۵  متر  مربع  بالکن  و دارای  امتیازات  برق 
۲۵  آمپر  تک فاز  و آب شهری  و یک خط  تلفن  ثابت  و 

فاقد  امتیاز  گاز  و در یوم  بازدید  مشاهده  گردید  که  
مغازه  فوق  با  تخلیه  مستاجر قبلی  فعلی  مورد  بهره 

برداری  نبوده  و در ید  تصرف  وراث  مرحوم  صفری  می 
باشد  ارزش  مغازه  های  موصوف  با توجه به  قدمت  و 
موقعیت  مکانی  و کیفیت  بنا  جمیع  جهات موثر برقیمت 
ارزش  ششدانگ  سرقفلی  و مالکیت  مغازه  شماره ۱(  به 
مساحت  ۲۸  متری  با بالکن  چوبی  به انضمام  امتیازات  
غیر منقول  مجموعا  به مبلغ ۱/۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰  ریال  و 
ارزش  ششدانگ  سرقفلی  و مالکیت  مغازه  شماره ۲(  به 
مساحت  ۲۸  متر مربع  با بالکن  ۱۳/۵  متری  به انضمام  
امتیازات  غیر  منقول  موصوف  مجموعا  ۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال  بر آورد و  ارزیابی  می گردد  مشروحه  مذکور از 
طریق  مزایده و از قیمت  پایه  به شرح  از پیش  گفته  شده  
به معرض فروش گذاشته  خواهد شد  و کسی که باالترین 
مبلغ پیشنهاد نماید برنده مزایده اعالم خواهد شد ضمنا  ده 
درصد پس از کسر  هزینه های  اجرایی  به نفع  صندوق  
دولت  ضبط  و مزایده  تجدید خواهد شد طالبین  می توانند  
به مدت پنج  روز  قبل از  برگزاری  مزایده  در دفتر  اجرای  
احکام مدنی  لنگرود  حاضر  و هماهنگی  الزم  معمول  
نماید  مزایده  در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳  و از ساعت ۱۰  
الی ۱۱  صبح  در محل  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  
لنگرود  انجام  می گردد این آگهی  برای  یک نوبت  و در 
یکی  کثیراالنتشار جهت اطالع  عموم  درج  می گردد اولین  
روزکاری پس از تاریخ  برگزاری  مزایده  در همان  ساعت 

اعالم شده می باشد.
5173- دادورز اجرای  احکام مدنی   دادگستری لنگرود- نقدی

دادنامه
شماره دادنامه: ۹/۵۷۱ش  تاریخ صدور۹۷/۸/۳۰ شماره پرونده  ۹/۵۱6/۹۷ 

مرجع رسیگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
اقامت : خوی خ  با وکالت آقای  محمد دادگر  محل  خواهان:مقصود پورمحمود 

طالقانی- جنب بانک سپه – پاساز محمدیه 
خوانده:  بایرامعلی  نمازی ادرس: مجهول المکان 

موضوع: مطالبه  مبلغ 4۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت  وجه ۱ فقره چک 
قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت 
از درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای 

مینماید.
دادگر    محمد  آقای   وکالت  با  پورمحمود  مقصود  دعوی  در خصوص  رای شورا: 
بطرفیت بایرامعلی  نمازی بخواسته مطالبه  یکفقره چک بتاریخ بعهده بانک صادرات 
اصول  بقای  به  توجه  ریال     4/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   به   ۰۰۵/6۰6۷6۱ سریال  شماره 
مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق  خواهان در مطالبه وجه 
محقق شده و چون خوانده در قبال دعوی مطروحه حاضر نشده و دفاعی معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا  با استناد به 
مواد ۳۱۰-۳۱۳-۳۱4-۳۱۵ قانون تجارت و مواد  مواد ۱۹۸-۱۹4-۵۱۹ قانون ایین 
دادرسی  مدنی مصوب ۱۳۷۹  و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک  دعوای 
مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  نموده و حکم  مطروحه را وارد تشخیص 
4/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ 
ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ سررسید چک  تا یوم الوصول  
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای 
صادره  غیابی    بوده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این مرجع 
و پس از انقضای بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم  محترم عمومی حقوقی 

شهرستان  خوی میباشد
رضا عليقلی پور - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

دادنامه 
پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸46۳4۲۰۰۹۰۹     – شعبه۲  شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : ۹۷۰۹۹۷46۳4۲۰۱۲۱6    
خواهان آقای محرم ولی لو   فرزندحسن  با وکالت آقای علی اصغر گل صنملو 
– امام  – شهرستان خوی-خوی- خ  :آذربایجان غربی  اقامت  فرزند ولی  محل 

کوچه نواله خان مجتمع درمانی میعاد 
همگی  اژدر  فرزند  مقدم  اصغر  اقای   -۲ نادرعلی  محمدرضا   -۱ آقای  خوانده: 

مجهول المکان
خواسته :مطالبه وجه چک  

قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و 
با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
رای دادگاه  : در خصوص دعوی آقای محرم ولی لو   فرزندحسن  با وکالت آقای 
علی اصغر گل صنملو  بطرفیت   ۱- محمدرضا نادرعلی ۲- اقای اصغر مقدم فرزند 
بعهده   ۹6/۱۱/۳ بتاریخ  بشماره۹۱۱۸۳۵  یکفقره چک  وجه  مطالبه  بخواسته  اژدر 
امازاده  خوی   بمبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل حروفی  بانک سپه  شعبه محله 
شصت میلیون  ریال چون خوانده  علیرغم ابالغ و به اطالع  از وقت رسیدگی  
وقت مقرر در شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته  در نتیجه  کل دعوی 
را مصون از تعرض  گذاشته با توجه به بقای اصول و مستندات مذکور در ید مدعی  
و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت براشتغال ذمه خوانده  را دارد  و 
لذا  شورا با استناد به مواد  ۳۱۰ و ۳۱۳ و ۳۱4 و ۳۱۵  قانون تجارت و مواد  ۱۹4 
و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی ماده ۲ 
قانون صدور چک دعوی مطروحه را  وارد تشخیص نموده، حکم بر محکومیت  
تضامنی خوانده  گان به پرداخت مبلغ    6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل حروفی شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی بمبلغ ۱/۲4۲/۰۰۰ ریال 
معادل حروفی یک میلیون و دویست و چهل دو هزارریال تاخیر تادیه  بر اساس 
نرخ تورم  بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک   ۹۱/۹/۵ تا یوم الوصول  و حق 
الوکاله وکیل  برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد .رای صادره 
غیابی بوده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی  و واخواهی  در همین 

شعبه شورا  میباشد
امامی-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

سردار موسوی: داعش تاکنون ناوگان هوایی ما را تهدید نکرده است
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی با بیان اینکه داعش تاکنون 
ناوگان هوایی ما را تهدید نکرده است، گفت: برای مقابله با 

تهدیدات کامال آماده هستیم.
موسوی  علی  سردار صفر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  سی  مناسبت  به  هواپیمایی  حفاظت  سپاه  فرمانده 
چهارمین سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی برگزار 
شد با اشاره به ماموریتی که برعهده دارند، گفت: ماموریت 
برای ما از این جهت اهمیت دارد که این ماموریت را امام 
خمینی )ره( برعهده ما گذشت و سپاه توانست چندین مورد 
هواپیما ربائی را خنثی کند. وی ادامه داد: برقراری امنیت در 
صنعت هوایی یکی از دستاوردهای ما در این دوره فعالیت 
بوده است. ما در دوبخش زمینی و آسمان فعالیت داریم و 
توانسته ایم در بخش پیشگیری به خوبی عمل کنیم.سردار  
با بیان اینکه ساالنه 5۰ ملیون مسافر از خطوط  موسوی 
حفاظت  توانست  سپاه  گفت:   کنند،  می  استفاده  هوایی 
این در حالی  تامین کند  امنیت خطوط هوایی  خوبی در 

است که کویت این ماموریت را به انگلیس واگذار کرده و 
در عربستان این ماموریت برعهده رژیم صهیونیستی است.

فرمانده سپاه حفاظت در ادامه تصریح کرد: ما توانسته ایم 
در 67 فرودگاه و شرکت هوایی که حضور داریم با حفظ 
کرامت انسانی امنیت را به بهترین شکل برقرار کند.وی در 
خصوص تهدیدات ریز پرنده ها در فرودگاه ها، گفت: ریز 
پرنده ها یکی از تهدیدات نوین است که فرودگاه ها با آن 
روبرو هستند ، اگر چه این ماموریت با ما نیست اما پیش 
بینی های الزم به خوبی انجام شده است. براساس اطالعات 
بین المللی ایران یکی از امن ترین آسمان های جهان را 
دارد و ما ارتباط بسیار خوبی با قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیا ارتش و دیگر سازمان ها داریم. سردار موسوی درباره 
نیت  داعش  مانند  تروریستی  های  گروه  تاکنون  ایا  اینکه 
داشته  ایران  هواپیمای  امنیت  کردن  مختل  برای  سویی 
است ، گفت: امروز داعش یک تهدید کلی برای تمام کشور 
هاست اما تا کنون آنها نتوانسته اند هیچ گونه اقدام علیه 

هواپیمایی کشور ما داشته باشند.سپاه حفاظت هم مانند 
سایر نیروهای مسلح رزمایش های را برای مقابله با تهدیدات 
کامال  تهدیدات  با  مقابله  برای  و  دهد  می  انجام  احتمالی 
آنها را یکی  آماده است.وی احترام به مردم و حفظ شان 
از اولویت های سپاه حفاظت دانست و تصریح کرد: سپاه 
حفاظت، آمادگی را برای ارائه آموزش به سایر کشور ها دارد 
و تا کنون به چند کشور این آموزش ارائه شده اما به دلیل 
قراردادی که با آنها داریم نمی توانیم نامشان را اعالم کنیم.

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، امنیت هواپیمایی کشوری 
را بسیار مناسب دانست و گفت: ما به خوبی توانسته ایم 
امنیت هواپیمایی کشوری را تامین کنیم این در حالی است 
که رژیم صهیونیستی برای حفظ امنیت مسافران از تانک 
و نفربر در فرودگاه ها استفاده می کند. وی با اشاره به دور 
جدید تحریم های آمریکا علیه ایران اظهارداشت: با وجود 
تحریم ها ما توانسته ایم تجهیزات مورد نیاز را در داخل 

کشور تولید کنیم و این از برکات انقالب اسالمی است.

امروز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اعالم کرد که طبق نظر متخصصان بخش 
مقررات  تنظیم  سازمان  ابالغیه  ارتباطات، 
بسته های  ارایه  درباره  رادیویی  ارتباطات 
اینترنت بدون امکان دسترسی به اینستاگرام 

بی فایده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اخیراً نامه ای 
درباره محدودسازی برای اینستاگرام منتشر 
ارتباطات  وزارت  سخنگوی  ازسوی  البته  و 
ارتباطی  که  اعالم شده  اطالعات  فناوری  و 
ندارد. اجتماعی  شبکه  این  فیلترینگ  با 

رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، خبر داده بود که نامه ای 
که اخیراً درباره محدودسازی برای اینستاگرام 
منتشر شده، ارتباطی با فیلترینگ این شبکه 

و  بسته ها  طرح،  این  در  ندارد.  اجتماعی 
طرح های فروش اینترنت، بدون امکان اتصال و 
استفاده از شبکه ی اجتماعی اینستاگرام تهیه 
می شود.در این نامه ظاهرا از سوی سازمان 

تنظیم مقررات ارتباطات و رادیویی، خطاب 
به شرکت  مخابرات ایران و کلیه شرکت های 
ارایه کننده خدمات اینترنتی آمده است که با 
توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ اسالمی 

ایرانی و حریم خانواده ها و حمایت از محتوای 
داخلی، با قید فوریت تصمیمی اتخاذ کنند 
که بسته ها و طرح های فروش اینترنت بدون 
اجتماعی  از شبکه  استفاده  و  اتصال  امکان 
اینستاگرام، تهیه و در لیست بسته های فروش 
خود قرار دهند.اما محمدجواد آذری جهرمی 
دیروز در صفحه خود در یکی از شبکه های 
با  اعالم کرد که در جلسه ای که  اجتماعی 
متخصصان بخش ارتباطات داشتم، نظرشان 
بر این بود که این ابالغیه سازمان تنظیم عمال 
بی فایده است چراکه اوال باعث ترویج بیش تر 
فیلترشکن ها می شود و ثانیا هدف از طریق 
بهتر  والدین  مدیریت  نرم افزارهای  ترویج 
محقق می شود. نظر درستی بود و الزم است 

این ابالغیه اصالح شود.

موضع گیری وزیر ارتباطات درباره بسته های اینترنت بدون اینستاگرام
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مفقودی
به   ۸۹ مدل  آی  ایکس  ال  جی   4۰۵ پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ   
رنگ نقره ای متالیک با شماره پالک 44۹ه۲۹ ایران ۷۲ با شماره موتور 
NAAM۱۱CAXAK6۱۵۱۰4به  شاسی  شماره  ۱۲4۸۹۰۲۹4۹۹و 

مالکیت عباس جورسرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۸۸ با شماره پالک 4۸۸د۲۳ ایران 
۹6 با شماره موتور ۳۲۰۳۷۱۱و شماره شاسی s۱4۱۲۲۸۸۳۷۰۳۰4بنام سمیه غالمی 

مصیر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 KA۲4۸۷۵۰4۲سند کمپانی رونیز مدل ۱۳۸۲رنگ مشکی ش پالک ۷۵۷د۱۲ایران ۷۲ش موتور 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  رمضانی  نام حسین  Yش شاسیPTBGNLEMD۲۲۲۰۲464به 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری سیتروتن زانتیا سوپر لوکس مدل ۸۲ با شماره پالک 6۷۹ط۱۹ ایران ۸۲ با شماره 
موتور ۰۲۰۰۵۸64و شماره شاسی s۱۵۱۲۲۸۲۱۰۹۷۸۲بنام محمد مرتمی مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی)نوبت اول(
گواهینامه موقت پایان تحصیالت به شماره ۲۷۲۵۵۱۹به نام عزیزاهلل آروافرزند 
مقطع  حقوق  رشته  ازرامهرمز  ۱۹۱۱۸6۰44۵صادره  ملی  شماره  به  اهلل  حبیب 
کارشناسی پیوسته صادره ازدانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمزمفقود گردیده و 

ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم

دادخواست مسلم پیرمحمدی بارده به طرفیت پیام عالی محمدی ویاسرمحمدی خواسته تنظیم سند 
تقدیم کرده که به کالسه 6۳۱/۱۸/۹۷ح ثبت گردیده ومستندا به ماده ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی یک 
نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکر دعوت می گردد پس ازنشرآگهی 
درتاریخ ۹۸/۱/۲6راس ساعت ۱۰:4۵جهت دادرسی درشعبه قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز 
حضور یابند ویا قبل ازموعد مقرربه دفترشعبه مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی مطروحه دارنداعالم نمایند.بدیهی است درصورت عدم حضورویا 

عدم ارسال الیحه وفق مقررات عمل گردد.
دفترقاضی شورا-مجتمع شماره سه اهواز

ابالغ وقت 
دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای داود اکبری قادیکالیی فرزند محمد باقر  
با وکالت حمیدرضا حسن زاده و طیبه اسماعیل نتاج دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت داود اکبری قادیکالیی فرزند گلعلی   در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه۱۱/۹64/۹۷ ثبت  
و برای مورخه ۹۷/۱۱/۱4ساعت ۹:۱۵ صبح تعیین وقت گردیده است لذا 
به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 
۱۱ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن 
به دفتر شعبه یازدهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و 

ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدير دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای سید محمد حسینی فرزند سید باقر با وکالت 
حمیدرضا حسن زاده و طیبه اسماعیل نتاج دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ۱-روح اهلل نصیری ۲-رضا اسماعیلی فرزند عیسی  در این شعبه 
و  ثبت   به کالسه۱۱/۹6۵/۹۷  قانونی  مقدمات  انجام  از  که پس  نموده  تسلیم 
برای مورخه ۹۷/۱۱/۱4ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ 
مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به 
خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه ۱۱ حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه یازدهم مراجعه 
نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام 

مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدير دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی تغیرات شرکت
ثبت  به شماره  ترابر سهامی خاص  گلرنگ  نقل  و   حمل 
استناد  به   10320865404 ملی  شناسه  و   436979
مجوز  و   1397/02/18 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه 
شماره 11/46048 مورخ 1397/08/14 اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ 
شد:  آقای عليرضا منتصر با کد ملی 0063466066 بجای 
اشتهارد منصوب  بعنوان مدير شعبه  اطهری  احمد  آقای 

گرديد.
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همه معاونت ها وظیفه دارند بر مدارس غیردولتی 
نظارت کنند

 رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی: بنابر ماده ۲ قانون اداره و تأسیس 
مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش و همه معاونت ها 

وظیفه دارند بر مدارس غیردولتی نظارت کنند.
به گزارش مهر، مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
در حاشیه مراسم گردهمایی مؤسسان غیردولتی مناطق ۱۹ گانه تهران و 
در جمع خبرنگاران در باره حادثه آتش سوزی مدرسه غیردولتی سیستان 
و بلوچستان و روند نظارت ها در این منطقه اظهار کرد: بنابر ماده ۲ قانون 
اداره و تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش و 
همه معاونت ها وظیفه دارند بر مدارس غیردولتی نظارت کنند.وی ادامه 
داد: این نظارت ها به گونه ای است که معاونت ابتدایی بر مدارس ابتدایی 
و معاونت متوسطه بنابر شاخه تحصیلی بر انواع مدارس متوسطه اول و 
دوم توجه الزم را داشته باشد.زینی وند با اشاره به اینکه سازمان مدارس 
غیردولتی سازمانی سیاست گذار است، تصریح کرد: برنامه های الزم در 
فرآیند نظارت و استلزامات قانونی را مورد توجه قرار داده و هم سامانه 
نظارت جامع و هم ناظران میدانی را مشخص کرده است.رئیس سازمان 
مدارس و مراکز غیردولتی بیان کرد: اکنون ناظران مدارس غیردولتی در 
سراسر کشور از همه مدارس در حال بازدید هستند و در همین شهر 
تهران بیش از 6 هزار و ۹۰۰ بازدید انجام گرفته است.وی با اشاره به اینکه 
نظارت مدارس غیردولتی در طول این ۳۰ سال بسیار جامع و سختگیرانه 
بوده است، گفت: رئیس منطقه در هر منطقه ای پاسخگوی اتفاقات مدرسه 
ائم از دولتی و غیردولتی است.زینی وند ادامه داد: همه مسئوالن منطقه باید 
پاسخگوی مشکالت و مسائل موجود در مدارس مناطق تحت نظارت 
خود باشند.رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه چه تعداد مدرسه غیر استاندارد غیردولتی وجود دارد، گفت: 
در این مورد آماری ندارم چرا که معتقدیم همه مدارسی که در حال فعالیت 
هستند باید استانداردهای الزم را داشته باشند و این موضوع از طریق 
سازمان نوسازی تأیید شده باشد.وی افزود: وظیفه ما معرفی مدارس به 
نوسازی برای بررسی استانداردهای استحکام بنا و سایر استانداردهای الزم 
است؛ بنابر این استانداردهای الزم سازمان نوسازی را تمام مدارس دارند.

افتتاح ۹ کیلومتر از خط ۶ مترو تهران تا پایان سال

 شهردار تهران از افتتاح بخشی از خط 6 مترو تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش مهر، پیروز حناچی پس از بازدید از خط 6 مترو تهران در جمع 
مهندسین و پیمانکاران مربوطه گفت: در ابتدا از همه کسانی که در پروژه 
خط 6 فعالیت داشتند تشکر می کنم و این خط، طوالنی ترین خط مترو 
در تهران و در منطقه نیز جزو طوالنی ترین خط محسوب می شود.وی 
تصریح کرد: همچنین از همکاران خود در حوزه حمل و نقل و ترافیک 
نیز که به صورت جدی موضوع خط 6 مترو را در دستور کاری خود قرار 
داده اند قدردانی می کنم.حناچی با بیان اینکه ۹۰ درصد پیشرفت خط 6 
درخصوص سیویل بوده است گفت: تمام تالش خود را می کنیم با تامین 
منابع الزم بخشی از خط 6 را تا پایان سال به بهره برداری برسانیم.شهردار 
تهران بیان کرد: حتما برای تغییر وضعیت باید اقدامات موثری را انجام 
داد و جدی ترین و مهمترین موضوع توسعه مترو است که این موضوع 
می تواند در کاهش آلودگی هوا و ترافیک موثر باشد.وی در ادامه با اشاره 
به برخی از آمارهای سال ۹6 گفت: بر اساس آخرین آمار ۵۷ هزار نفر در 
سال ۹6 در تهران فوت کردند که از این تعداد ۱۲۰۰ نفر ناشی از حوادث 
بوده است که اغلب فوتی ها افراد در سنین کار و بچه های ۵ سال به باال 
بوده اند و 4۰۰ نفر نیز به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی فوت کرده اند.
حناچی گفت: بر اساس آمار ارائه شده ۹.۳ درصد تهرانی ها دیابت دارند 
و ۵۳ درصد نمی دانند دیابت نوع ۲ دارند و بر اساس همین آمار ارائه 
شده ۵۰ درصد از جمعیت مردم تهران کلسترول باال دارند و ۳۰ درصد 
نیتروگلیسیرین دارند.وی افزود: از هر ۵ تهرانی یک نفر دچار فشار خون 
است و در کل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت تهرانی ها دارای 
فشار خون هستند.شهردار تهران افزود: در سال ۹6، ۲۳۹ روز ذرات معلق 
بیش از حد استاندارد بوده و ۱۰۹ روز حساس و ۱۹ روز اضطراری بوده 
است.حناچی گفت: ۳۵ درصد از افراد باالی ۵۵ سال در تهران، چاق 
هستند و در واقع بر اساس آمار ۵۰ درصد از تهرانی ها کمتر از استاندارد 
سبزیجات و میوه جات استفاده می کنند و در واقع از هر ۵ نفر تهرانی، ۲۰ 

نفر سبزیجات را به صورت استاندارد استفاده می کند.
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شناسایی علت ناباروری و درمان 
بیماری های قلبی با پزشکی شخصی

عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات پزشکی 
شخصی با اشاره به تاثیر بهره مندی از پزشکی 
شخصی در درمان بیماری هایی مانند سرطان، 
مشکالت قلبی و عروقی و ناباروری گفت: 
در این روش بر اساس ژنتیک هر فرد داروی 
انتخاب  فرد  برای  مناسب  دوز  با  مناسب 

می شود.
پژوهشگاه  استاد  هوشمند  سیدمسعود  دکتر 
در  زیست فناوری  و  ژنتیک  مهندسی  ملی 
بین المللی  کنگره  سومین  برگزاری  آستانه 
این  داشت:  اظهار  ایران  شخصی  پزشکی 
با  جاری  سال  ماه  بهمن   ۲6 تا   ۲4 کنگره 
محوریت سرطان، بیماری های قلب و عروق، 
همایش های  مرکز  در  باروری  و  نازایی 

بین المللی صدرا در تهران برگزار می شود.
حسب  بر  شخصی  پزشکی  در  افزود:  وی 
ژنتیک هر فرد داروی مناسب با دوز مناسب 

برای فرد انتخاب می شود.
دبیر علمی سومین کنگره بین المللی پزشکی 
بیماری های  اینکه  به  با اشاره  ایران  شخصی 
آمار  از مشکالتی است که  قلبی عروقی که 
یافته  گسترش  گذشته  سال های  طی  آن 
سرطان،  همچون  بیماری هایی  گفت:  است، 
نازایی و قلبی عروقی در بروز آن ژنتیک و 
شرایط محیطی تأثیرگذار است که با توجه به 
پزشکی شخصی می توان اقدامات مؤثر را در 

پیشگیری و درمان مناسب افراد انجام داد.
عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات پزشکی 
شخصی  پزشکی  طریق  از  گفت:  شخصی 
امکان  فرد  چقدر  که  یافت  اطالع  می توان 
ابتال  صورت  در  و  دارد  سرطان  بروز 
و  موقع  به  درمان  و  زودهنگام  تشخیص 
مناسب که سازگار با بدن آن بوده و بهترین 

نتیجه را به همراه دارد پیشنهاد داد.
امروزه  نیز  نازایی  گفت:  هوشمند  دکتر 
زنان  و  کرده  گرفتار  را  زوج ها  از  بسیاری 
در  موفقیت  عدم  یا  مکرر  سقط  طریق  از 
 IVF روش های درمان و ناباروری همچون
بررسی  با  ناباروری می شوند که  ... دچار  و 
و  کرد  پیدا  را  دلیل  می توان  دقیق  ژنتیکی 

راه حل را نشان داد.
دبیر علمی سومین کنگره بین المللی پزشکی 
در  سقط  اینکه  به  اشاره  با  ایران  شخصی 
اختالالت  از  ناشی  بیشتر  اول  ماهه  سه 
علت  به  دوم  ماهه  سه  در  و  کوروموزمی 
بررسی  با  کرد:  خاطرنشان  است،  ترومبوز 
ژنتیکی می توان دلیل مشکل و درمان مناسب 

را انجام داد.
این استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و 
بیماری های  مورد  در  گفت:  زیست فناوری 
قلبی موضوع فارماکوژنومیک مؤثر است و با 
استفاده از این مسئله می توان داروی مناسب 

را برای بیمار پیشنهاد کرد.
شخصی  پزشکی  المللی  بین  کنگره  سومین 
قلب  بیماریهای  سرطان،  محوریت  با  ایران 
 ۲6 تا   ۲4 ناباروری  و  نازایی  عروق،  و 
المللی  بین  های  همایش  مرکز  در  بهمن 
جهت  عالقمندان  شود.   می  برگزار  صدرا 
سایت به  توانند  می  بیشتر  اطالعات   کسب 
 www.PMCongress.ir  مراجعه نمایند.
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گزارش - محبوبه اشرفی پیمان: بازاری گرم 
و داغ همچون بازار سکه، ارز و مسکن؛ با این 
تفاوت که قسمتی از جانت را می فروشی. اما 

به چه قیمت و بهایی؟!
بازاری گرم و داغ همچون بازار سکه، ارز و 
مسکن؛ با این تفاوت که قسمتی از جانت را 

می فروشی. اما به چه قیمت و بهایی؟! 
ترین  پر حاشیه  از  یکی  کلیه  بازار،  این  در   
کاالها از نظر قیمت و تقاضاست. ایران تنها 
کشوری است که فروش کلیه در آن قانونی 
است. بر اساس طرحی که سال ۱۳۷6 در ایران 
به تصویب رسید، دولت موظف می شود که 
به ازای هر کلیه مبلغی را به اهداکننده بدهد 
حال  در  اما  کند.  بیمه  را  او  سال  یک  تا  و 
حاضر بیشتر پیوندها به شکل خصوصی انجام 
یادداشتی می  در  اشپیگل  نامه  هفته  می شود. 
کلیه  به  بیشتری  نیاز  دنیا  در  »امروزه  نویسد: 
احساس می شود و ایران تنها کشوری  است که 
در آن دریافت پول برای اهدا کلیه غیرقانونی 
نیست.« خرید و فروش کلیه امروز در کشور به 
تجارتی پرسود تبدیل شده است. قیمت ثابتی 
ندارد و خریدار باید قیمت یک جان را بپردازد. 
»توجه، توجه - به دلیل بدهی، کلیه با گروه 
می  فروش  به  توافقی  قیمت  با   +Aخونی
 o خونی  گروه  با  ساله  »جوانی۲۸  رسانیم.« 

منفی، فروش کلیه با پایین ترین قیمت به علت 
نیاز مالی« و....از جمله آگهی های هستند در 
به  بینیم.  می  ها  بیمارستان  از  برخی  اطراف 
راحتی نوشیدن یک لیوان آب می توان کلیه 
خرید و فروش کرد! در این میان فروشندگانی 
که از سر ناچاری قسمتی از جان خود را به 
کهنه  آسیبی  فقر  نیستند؛  آورند کم  بازار می 
و نخ نما شده که سابقه ای طوالنی در شکل 
گیری معضالت جامعه دارد. از فقر و نداری 
نمی توان بیشتر از این انتظار داشت. زمانی که 
هجوم می آورد نه تنها ایمانت را نشانه می رود 

بلکه جانت را نیز می گیرد. 
در روزگاری که هزینه های درمان کمر شکن 
است، دردی دیگر جان می گیرد. فروشنده کلیه 
از درد جسمانی،  از درد بی پولی و خریدار 
وارد بازار سیاه کلیه فروشی می شود. قیمت 
در این بازار نوسان دارد و ثابت نیست یکی 
جانش را به بیست میلیون می فروشد و دیگری 
آن را پنجاه میلیون می خرد؛ این تغییر قیمت 
به وخامت حال بیمار بستگی دارد بازاری که 
قیمتش با نزدیکی به مرگ بیشتر می شود و 
در این میان دالالنی که سود اصلی این معامله 

نصیبشان می شود کم نیستند. 
از آگهی دیوارهای اطراف بیمارستان هاشمی 
تا کوچه فرهنگ خیابان ولیعصر آگهی های 

فروش کلیه را می بینم. جوان هایی که نیمی از 
جانشان را به حراج گذاشته اند. به تازگی این 
جان فروشی به دنیای مجازی هم رسیده است، 
از تلگرام گرفته تا اینستاگرام شاهد آگهی های 
با  راحتی  به  کلیه هستیم.  از فروش  مختلف 
عضویت در یکی از این شبکه های اجتماعی 
با انبوهی از کلیه و کبد ورزشکاری روبرو می 
شویم که هر یک به قیمت مختلفی به بازار 
بودن و در دسترس  الوصول  اند. سهل  آمده 
بودن این تجارت زیرزمینی باعث شکل گیری 

بازار سیاه کلیه فروشی شده است. 
زمانی که افراد با مشکل مالی روبرو می شوند، 
به هر ریسمانی که دستشان می رسد چنگ می 
زنند تا خود را از شرایط بد اقتصادی رهایی 
بخشند. حتی برای حفظ آبرویشان حاضر می 
شوند قسمتی از جان خود را بفروشند. کلیه، 
قابلیت  که  است  دسترس  در  سرمایه  اولین 
اکثریت  که  اینجاست  در  دارد.  را  نقدینگی 
فروشندگان کلیه می گویند با یک کلیه هم می 
توان زندگی کرد اما بدون پول نه! اما آیا فروش 

کلیه عالج مسئله می کند؟ 
دارد  بسیار  طرفدار  بازار  این  در  آنچه 
ساله   ۳4 تا   ۲4 جوانان  است؛  جوانان  کلیه 
فروشندگان این بازار هستند و زمانی که پای 
صحبت هر کدامشان می نشینیم همه طعمی 

از فقر را چشیده و جانشان را در جوانی برای 
فروش آورده اند. یکی برای سرمایه، دیگری 
برای خانه و سرپناه، آن یکی برای سالمتی و 
درمان، یکی برای مادر، دیگری برای همسر، 
فرزند و... از سر ناچاری جانشان را برای حراج 

گذاشته اند. 
فروش کلیه به دو صورت رسمی و غیررسمی 
طریق  از  رسمی  فروش  گیرد.  می  صورت 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی به صورت 
قانونی است. بیماران محتاج به دریافت کلیه 
ثبت نام می کنند و افرادی است که قصد اهدا 
یا فروش کلیه خود را دارند اعالم آمادگی می 
کنند. البته متقاضیان کلیه برای دریافت کلیه، 
گاه باید سال ها منتظر باشند تا کلیه مناسب، 
مالی،  نیاز  دلیل  به  که  کسی  شود.  نصیبشان 
کلیه اش برای فروش آورده مسلما حاضر به 
فروش آن با قیمت پایین نمی شود؛ بنابراین 
بدون هیچ معطلی کلیه را به بازار غیر رسمی 
می برد تا با قیمت باالتری به فروش برساند. 
در پایان فروشنده برای پول بیشتر و خریدار 
برای نجات جانش قدم به بازار غیر رسمی می 

گذارد. 
قصه تلخ کلیه فروشی چند سالی است که 
است.  شده  ها  روزنامه  داغ  اخبار  تیتر  سر 
کلیه هایی که با قیمت های باور نکردنی به 
بازار می آیند و در این بین بیمارانی که برای 
زندگی آمده اند و فروشندگانی که از سر نیاز، 
و دالالنی که این معامله را جوش می دهند 
از  فارغ  کرده؛  آن خود  از  را  اصلی  تا سود 
به  دیگری  و  دهد  می  که کسی جان  اینکه 
سختی پول! هیچ راه حل کوتاه مدتی برای 
پایان دادن به بازارغیر رسمی جان فروشی یا 
همان کلیه فروشی نیست مگر اینکه فرهنگ 
نوع دوستی با اهدای عضو را پررنگ کنیم. 
درجامعه  اقتصادی  اگرعدالت  میان  این  در 
و  ماند  نمی  کلیه  بدون  کسی  باشد  حاکم 
کسی هم به خاطر پول حاضر به فروش تکه 
ای از جانش نمی شود. در گیر و دار تمام 
و  ها   NGOاگر دارند  مردم  که  مشکالتی 
نهادهای مدنی با قدرت بیشتری در این مسیر 
فروشی  کلیه  سیاه  بازار  مطمئنا  بردارند  گام 

نخواهیم داشت. 

به دنبال کلیه یا در جستجوی عدالت؟

رئیس سازمان غذا و دارو دستاوردهای 4۰ 
ساله انقالب در حوزه تولید دارو تشریح کرد.
دکتر غالمرضا اصغری با اشاره به دستاوردهای 
صنعت دارو در 4۰ سال گذشته اظهار کرد: 
استقالل یکی از اشعار انقالب اسالمی بود و 
با توجه به اینکه دارو یک کاالی استراتژیک 
محسوب می شود، توجه ویژه  و تالش زیادی 
برای خودکفایی در تولید آن صورت گرفت 
و  بیشتر  ممکن  حد  در  خودکفایی  این  تا 

وابستگی کمتر شود.
انقالب  پیروزی  از  قبل  تا  افزود:  وی 
شرکت های  توسط  داروسازی  کارخانه های 
چندملیتی اروپایی و آمریکایی اداره می شد، 
اما در دهه اول جنگ با توجه به نیازی که در 
شرایط جنگی به دارو داشتیم، باعث رشد و 

توسعه این صنعت شد.
دهه اول انقالب؛ دوران طاليی رشد 

صنعت دارو
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: تامین دارو 

بود  بزرگی  کارهای  از  جنگ  شرایط  در 
را  دارو  داده و صنعت  انجام  داروسازان  که 
توسعه دادند. معتقدم در مقایسه 4 دهه انقالب 
بیشترین رشد دارویی در دهه اول و به لحاظ 

زیرساختی صورت گرفته است.
سال   ۱۰ طی  حوزه  این  اینکه  بیان  با  وی 
گذشته در حوزه نیروی انسانی رشد خوبی 
داشته است، گفت: تمام فعاالن این عرصه 
کمک کردند تا محصوالت جدید با استفاده 
با  شود.اصغری  تولید   زیرساخت ها  از 
دارو  بین صنعت  هماهنگی  اینکه  به  اشاره 
تا  شد  باعث  داروسازی  دانشکده های  و 
برسد،  به عمل و محصول  داروسازی  علم 
از صنعت  قابل توجهی  بخش  اکنون  افزود: 
های تک  داروهای  مخصوصا  کشور  داروی 
مانند بایوتک و صنعت نانو دارو در کشور 

شکل گرفته است.
رکورد ايران در توليد دارو

دارویی  صنعت  پیشرفت  به  اشاره  با  وی 

کشور و با اشاره به افزایش میزان تولید دارو 
از ۲۵ درصد به بیش از ۹6 درصد، افزود: 
این پیشرفت در منطقه و سطح جهان یک 
رکورد محسوب می شود که کشوری بیش از 
۹6 درصد اقالم خود را در داخل تولید کند.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: از 
داخل  تولید  داروهای  نیز  بازار  سهم  نظر 
تقریبا ۷۰ درصد نیاز کشور را تأمین می کنند.
داروهای  تولید  بر  عالوه  وی،  گفته  به 
شیمیایی، در تولید داروهای گیاهی نیز موفق 
داروهای  در  هم  را  متنوعی  اقالم  و  بوده 
گیاهی و هم در داروهای سنتی تولید کرده 
است. وی ادامه داد: تولید مکمل های دارویی 
نیز رشد خوبی داشته؛ بطوریکه در این زمینه 
می توانیم بدون نیاز به واردات، بازار داخلی 

را تأمین کنیم.
به  مربوط  وارداتی  داروهای  عمده  بخش 
بیماران صعب العالج و داروهای جدید است
از  عمده ای  سهم  کرد:  خاطرنشان  اصغری 

داروهای وارداتی مربوط به داروهای جدید 
که  خاص  و  صعب العالج  بیماری های  و 
دارند،  وابستگی  خاصی  برندهای  به  بیمار 
اختصاص می یابد.بنابر اعالم روابط عمومی 
اینکه  به  اشاره  با  دارو، وی  سازمان غذا و 
داروهای های تک مثل بایوتکنولوژی و نانو 
فناوری از افتخارات کشور است، گفت: در 
و  هستیم  اول  منطقه  در  داروها  این  تولید 
تولید داخلی آن ها باعث شده است که به 

میزان قابل توجهی صرفه جویی ارزی شود.
معاون وزیر بهداشت از ورود چندین داروی 
جدید به بازار دارویی کشور در آینده نزدیک 
حال  در  دارو  چندین  افزود:  و  داد  خبر 
بررسی است که به زودی وارد بازار دارویی 
کشور خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: رادیو 
داروها عمر کوتاهی دارند که واردات آنها 
میسر نیست، خوشبختانه با همکاری سازمان 
انرژی هسته ای تمام نیاز خود به رادیو داروها 

را در داخل تأمین می کنیم.

ورود چند داروی جدید به بازار دارویی کشور در آینده نزدیک

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری جیب تیپ صحرا به شماره موتور XG۹۷4۰ و شماره 
شاسی ۵۱۵f۷۰۰۰۰۲۳ و شماره پالک ایران ۷۲-4۷۱ق۹4 مفقود و فاقد اعتبار می 

باشد.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز و کارت شناسایی خودرو وانت پیکان تیپ ۱6۰۰iمدل ۸۵ به رنگ سفید با شماره 
پالک ۵۸۸ع۱6 ایران ۷۲ با شماره موتور ۱۱۲۸۵۰۵6۳۰۹و شماره شاسی ۳۰۵۰۳۹۷6به 

مالکیت ابراهیم مهدی پور بارفروش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی مفقودی 
پر  ته  لول  کالیبر ۱۲ مدل تک  به شماره ۸۸6۱۹۰۰ نوع ساچمه زنی  جواز سالح 
ساخت ترکیه به نام داراب بک بارانی مقدم فرزند میر حیدر مفقود و از درجه اعتبار 

لرستان – خرم آباد ساقط است . 

برگ اجرائیه 
محکوم له اصغر عظیم فر با وکالت محمد دادگر به نشانی خوی – خ طالقانی جنب 
اکبر ۱- بهمنیار ۲- ولیلو آدرس خوی  بانک سپه و محکوم علیه  ۱- محسن ۲- 
۱--مجهوال المکان ۲- اداره زندان    بموجب دادنامه شماره ۲۵6 مورخه ۹۷/۳/۳ 
شورا ی حل اختالف  شعبه نهم که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر 
استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 
۷۹/۰۰۰/۰۰۰  ریال  بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی  ۱/۰6۰/۰۰۰ ریال  و خسارات  
تاخیر تادیه از تاریخ رسید چک الی یو م الوصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  

در حق  محکوم له  میباشد و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
رضا عليقلی پور – قاضی شعبه نهم شوارای حل اختالف شهرستان خوی 

دادنامه 
پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸46۳۵6۰۰66۸       – شعبه ۱6 شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : ۹۷۰۹۹۷46۳۵6۰۱۰۷۳
خواهان اقای کیوان کالمی فرزند جواد با وکالت محمد دادگر فرزند بخشعلی    محل 
 – سپه  بانک  –جنب  طالقانی  – شهرستان خوی-خوی- خ  غربی  :آذربایجان  اقامت 

ساختمان محمدیه  
خوانده: ۱- اقای نقی نجفی فرزند احمد بنشانی اذربایجانغربی  -شهرستان چایپاره – قره 

ضالدین – روستا ی کامل اباد 
۲- علی بابازاده فرزند یوسف بنشانی اذربایجانغربی- شهرستان ماکو –ماکو –قره کورپو 

–خیابان انتظام کوچه سهام  
خواسته :مطالبه وجه  بابت   

رای شورا: در خصوص  دعوی اقای کیوان کالمی فرزند جواد با وکالت محمد دادگر 
بطرفیت - اقای نقی نجفی فرزند احمد ۲- - علی بابازاده فرزند یوسف -بخواسته مطالبه  
یکفقره چک بعهده  بانک ملی شعبه  ماکو شماره سریا ل ۷۰۸4۵۰  به مبلغ  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال  توجه به بقای اصول مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق  
خواهان در مطالبه وجه محقق شده و چون خوانده در قبال دعوی مطروحه حاضر نشده 
و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا  با 
استناد به مواد ۳۱۰-۳۱۳-۳۱4-۳۱۵ قانون تجارت و مواد  مواد ۱۹۸-۱۹4-۵۱۹ قانون ایین 
دادرسی  مدنی مصوب ۱۳۷۹  و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک  دعوای مطروحه 
را وارد تشخیص نموده و حکم بر محکومیت تضامنی  خواندگان  به پرداخت مبلغ 
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ ۲/۷64/۰۰۰ 
ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ سررسید چک  تا یوم الوصول  و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای صادره  
غیابی    بوده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این مرجع و پس از انقضای 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
شاه حسينلو  - قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف خوی

آگهی ماده سه قانون
 تعيين تکليفو وضعيت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای ناصر فیضی فرزند رستم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۲66۳ فرعی از ۱۲۰ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف 
به زمین اخوان صدیقی که از آقای علی اکبربارانی نیاءخریداری و درخواست سند 
مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه4۲-۹۷ تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ۱۳۹۷6۰۳۱6۰۰۷۰۰۰64۳ 
مورخ ۹۷/۸/۲۸ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۰  
مترمربع بنام آقای ناصرفیضی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
محمدصالح و محمد و محمود و عبداله صدیقیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای ناصر فیضی 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزيزی

تاریخ انتشار اول ۲۰ / ۱۳۹۷/۹ تاریخ انتشار دوم ۵/ ۱۰/ ۱۳۹۷

آگهی مزایده  اموال غیر منقول - نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه  های ۹۷۱4۹۷این اجرا و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 4دادگاه 
خانواده دادگستری کرج له خانم منیژه پنجعلی خدادا باوکالت اعظم موسوی علیه و رثه 
مرحوم سعید اصفهانی بنامهای زهرا وفاطمه اصفهانی که محکوم علیه  محکوم است  به 
پرداخت ۱۱۰قطعه سکه تمام بهار در حق محکوم له ومبلغ ۵در صد نیم عشر دولتی باتوجه 
به اینکه اجرائیه صادره به  به محکوم علیه ابالغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای 
حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه 
اجرائی  اموال  غیر منقول  متعلق به  پالک ثبتی ۱6۳/۷4۰4۷ از سوی این اجرا توقیف 
وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیرتوصیف و ارزیابی شده و مقرر است در 
مورخ ۹۷/۱۱/۱ از ساعت ۱۱ الی۱۲ در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  
از طریق مزایده به فروش می رسد،مزایده از مبلغ ۱/۸۱۰/۳۵۰/۰۰۰ ریال نظریه کارشناسی 
شروع می شود و به هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،فروخته 
خواهدشد.ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از 
خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت  یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل 
قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در 
مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم 
علیه واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده 
نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی 
دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت در مزایده می 
توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه 
روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
)توصیف کلی ملک ( سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد آپارتمان موصوف به موجب 
یک برگ سند مالکیت بشماره چاپی 66۰۵۷۳ج/۹۱بشماره ۷4۰4۷فرعی از ۱6۳اصلی به 
شماره ثبت ۵6۵۳۵دفتر امالک ۵۳۷صفحه ۳۸۲قطعه یک تفکیکی به مساحت ۱۳4/۱متر 
مربع بنام مرحوم سعید اصفهانی سند مالکیت تنظیم گردیده که قدرالسهم مالک متن سند 
نسبت به سه دانک از ششدانگ 6۷/۰۵متر مربع می باشد . )وضعیت موجود آپارتمان مورد 
نظر ( آپارتمان مورد اشاره در طبقه اول قرار دارد که دارای سه اتاق خواب . کف سرامیک 
. کایبنت ام دی اف آشپزخانه اپن سرویس بهداشتی . کرمایشی پکیج . سرمایش کولر آبی 
آیفون تصویری پارکینگ انباری نمای بیرونی سنگ ودارای انشعابات آب برق گاز وخط 
تلفن ثابت می باشد . لذا باتوجه به مراتب فوق موقعیت مکانی متراژ مساحت بنای مفید وبا 
در نظر گرفتن جمیع جهاد ارزش ریالی واحد آپارتمان مورد نظر نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ )6۷/۱۵متر مربع ( طبق استعالم در منطقه به مبلغ ۱/۸۱۰/۳۵۰/۰۰۰ریال معادل 
یکصد وهشتادو یک میلیون وسی وپنج هزار تومان تعیین وجهت هر گونه اقدام وبهره 
برداری تقدیم حضور می گردد . ضمنا ۱.آپارتمان مورد اشاره تصرف همسر مالک می باشد 

۲. واحد آپارتمان موصوف در رهن بانک مسکن می باشد ۱۱۷۵ی
آدرس ملک مورد مزایده فردیس – جاده مالرد – پارک منظریه – ۱6متری حافظ – خیابان 

سعدی- انتهای خیابان دوم شرقی 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فرديس -اعظم پور

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم بسعاد سواری فرزند عطیه-
خواهان آقای مرتضی اسدی قارنه دادخواستی به طرفیت خوانده خانم بسعاد سواری 
فرزند عطیه به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
)حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  دوم  کالسه ۹۷۰۹۹۸۳۷۵۵۳۰۰۹۰۸شعبه  پرونده 
شهرستان بندرماهشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ساعت ۱۱:۰۰تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر 
دفتردادگاه  به  آگهی  انتشار  ازتاریخ  ماه  االنتشارآگهی می گرددتا خوانده ظرف یک 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۱6/۷6۳
مديردفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 

بندرماهشهر-علی راشدی

آگهی فقدان سند
آقای سید محمد صالحی نسب مالک ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی تحت پالک 
۵4/64۹۲بخش۵گتوند با تسلیم دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه اسناد 
رسمی۳۳4شوشترمدعی است که مالکیت ششدانگ پالک فوق به نام مالک ثبت وسند 
مالکیت تک برگ آن به شماره چاپی به ترتیب ۹۵۷۳۸۲د۹4صادرو تسلیم گردیده که به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا به دستور تبصره یک ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام معامله یاوجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواندظرف ۱۰روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم نمایدودرغیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی وعدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادرخواهد شد. شماره م الف:۱6/۱۷۳
امير مسعود فاطميان-رئيس اداره ثبت اسناد و امالک گتوند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی  از ۹۱   فرعی ۱46۹   مزروعی  پالک  زمین  تحدید حدود ششدانگ  چون 
واقع در قریه جزینان شهرستان  طالقان  جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس 
در پرونده باید به عمل آید اینک بر حسب تقاضای کتبی محبوبه اسحاقی ذیل وارده 
۳۰۰۵۷۵۸-۹۷/۹/۲4  با رعایت مواد ۱4 و ۱۵ قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن 
در ساعت ۹ صبح و روزچهار شنبه مورخه ۹۷۸/۱۱/۳ در محل به عمل خواهد آمد 
لذا با انتشار این آگهی ازمتقاضی ومالکین امالک مجاور دعوت می شود تا درروز 
وساعت مقرر درمحل حضور یافته وهر ادعایی نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن 
دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض 
دارند میتوانند به استناد ماده ۲۰ق ث ودر اجرای مواد ۷4 و ۸6 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود 
را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز 
باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی 
مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 
درغیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// تاریخ انتشار 

:۹۷/۱۰/۸  م الف- 4۹4۱
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمير

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 4۰۵GLXI به شماره موتور ۱۲4۸۹۱۷۵۸۰۲ و شماره 
شاسی NAAM۱۱CA۵BE۳۳۷6۳۳و شماره پالک ایران ۷۲-۷۸6ق4۷ مفقود و 

بهشهرفاقد اعتبار می باشد.
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 قیمت جهانی نفت دیروز
 کاهش داشت

قیمت نفت خام از ترس رکود اقتصادی بیش از 
6درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد در یک 

سال گذشته رسید.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام از ترس 
رکود اقتصادی بیش از 6 درصد کاهش یافت به 
پایین ترین حد در یک سال گذشته رسید. قیمت 
نفت خام آمریکا و شاخص نفت برنت طی این 
فصل به پایین ترین حد از سال ۲۰۱۷ رسیدند و 
4۰ درصد در سه ماهه چهارم سال ارزش خود را 

از دست دادند .
فیل فلین، یک تحلیلگر نفتی در شیکاگو گفت:» 
بازار سهام می افتد، ترس از رکود  اتفاقی که در 
اقتصادی را باال برده که تقاضای نفت در آینده را 

از بین میبرد« .
وی گفت:» کاهش قیمت نفت در سه ماهه چهارم 
احتماال باعث می شود تولید کنندگان تولید خود را 

کاهش دهند «.
ژوئن  از  حد  پایین ترین  به  آمریکا  نفت  قیمت 
۲۰۱۷ رسید.نگرانی در مورد تاثیر درگیری فزاینده 
اقتصادی و  بر رشد  آمریکا و چین  بین  تجاری 
تقاضای نفت می تواند دلیل این کاهش باشد . 
نفت خام برنت در پایین ترین حد خود از ۱۷ 

اوت ۲۰۱۷ معامله شد .
بازارهای سرمایه با تعطیلی دولت آمریکا در نیمه 
نگرانی  و  گرفتند  قرار  فشار  تحت  شنبه  شب 
درمورد رکود اقتصادی را باال بردند. سرمایه گذاران 

به سرمایه های ایمنی مثل طال روی آورده اند .
قیمت نفت خام آمریکا 4۲.۵۳ دالر در هر بشکه 
تثبیت شد که ۳.۰6 دالر معادل 6.۷ درصد کاهش 
داشت. نفت خام برنت هم با ۳.۳۵ دالر معادل 
6.۲ درصد کاهش، بشکه ای ۵۰.4۷ و هفت دالر 

معامله شد .
نفت برنت هفته گذشته ۱۱ درصد کاهش داشت 
و به پایین ترین حد از سپتامبر ۲۰۱۷ رسید، در 
حالی که قیمت نفت آمریکا به کمترین حد خود 
از جوالی ۲۰۱۷ رسیده است. کاهش قیمت نفت 

در سه ماهه چهارم ۳۵ درصد بود .
تصویر اقتصاد کالن و تاثیر آن بر تقاضای نفت 
قیمت را تحت فشار قرار داده است . ارزش سهام 
جهانی حدود ۹.۵ درصد در دسامبر کاهش یافت 

که بیشترین کاهش از سپتامبر ۲۰۱۱ بود .
دورنمای  و   چین  و  آمریکا  تجاری  درگیری 
ارزش سهام  آمریکا  بهره در  نرخ  افزایش سریع 
جهانی را کاهش داده و نگرانی در مورد تقاضای 

نفت را باال برده است .
اوپک و متحدانش در این ماه توافق کردند تولید 
نفت را ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اگر 
این کار برای باال بردن قیمت نفت کافی نباشد، 

یک نشست فوق العاده برگزار خواهند کرد .

خبر

 افزایش ۳۳ درصدی عوارض قبوض آب 
در سال ۹۸ 

سال  در  مصرفی  آب  قبوض  روی  عوارض  ریالی   ۵۰ افزایش 
آینده که در الیحه بودجه سال ۹۸ توسط دولت درج شده، منجر 
و  روستایی  آبرسانی  مالی  منابع  ریالی  میلیارد   ۲۱۵ افزایش  به 

عشاری می شود.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، دولت در قالب بند ب تبصره 
طریق  از  نیرو  »وزارت  است:  آورده   ۹۸ سال  بودجه  الیحه   6
بر  آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه  شرکت های 
دریافت نرخ آب های شهری، به ازای هرمترمکعب فروش آب 
شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری 
کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد 
و شصت و پنج میلیارد ریال از حساب مذکور در ردیف معیت 
در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و 

عشایری اختصاص می یابد.«
میزان عوارض دریافتی بر روی قبوض آب از این محل، در سال 
۹۷ )طبق قانون بودجه سال جاری( ۱۵۰ ریال بود و سقف وجوه 
دریافتی از این محل برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری، 

در سال ۹۷ به میزان هفتصد و پنجاه میلیارد ریال بود.

برنامه دولت برای تسریع گازرسانی به روستاها

دولت در الیحه پیشنهادی بودجه برای سال، ۱۳۹۸ در بند »د« 
تبصره یک برنامه ای را برای اتمام طرح های نیمه تمام گازرسانی 

پیش بینی کرده است.
روستاها  به  گازرسانی  تسریع  منظور  به  است  آمده  بند  این  در 
با  روستاها  به  گازرسانی  نیمه تمام  های  )پروژه(  طرح  اتمام  و 
اولویت تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت 
نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل 
سهم ۱4.۵ درصد شرکت ملی گاز ایران تا میزان ۱۵۰۰ میلیارد 

تومان اقدامات الزم را به عمل آورد.
اتمام گازرسانی به شهرها و روستاهای  بر اساس این گزارش، 
سراسر ایران، یکی از اهداف وزارت نفت در دولت دوازدهم بود 
طبیعی  گاز  از  مناطق شهری  بهره مندی  میزان  درحال حاضر  و 
۹۷ درصد بوده است. بر این اساس، تا پیش از آغاز کار دولت 
یازدهم، تعداد روستاهای متصل به شبکه گاز، حدود ۱4 هزار 
روستا بود که طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مسووالن، این 

رقم به ۲۷ هزار روستا رسیده است.

کوتاهازانرژی

اندازی واحد هیدروژن  از راه  یک مقام مسئول 
طرح توسعه پتروشیمی ایالم در غیاب الیسنسور 
و مشاور خارجی توسط متخصصان داخلی خبر 
داد و گفت: هدف از راه اندازی واحد هیدروژن، 

بهره برداری از واحد شیرین سازی گاز است.
پایگاه اطالع رسانی  از  نقل  به  به گزارش زمان 

پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی  صنفی  انجمن 
»یوسف شریفی« درباره راه اندازی واحد جدید 
مهندسی،  گفت:  ایالم،  پتروشیمی  توسعه  طرح 
طراحی و نصب واحدهیدروژن با ثبت یک رکورد 
جدید در مدت زمان چهار ماه انجام شد. معاون 
اجرایی مجتمع پتروشیمی ایالم با اعالم اینکه این 

واحد در باالترین سرعت و سطح کیفیت بدون 
حضور الیسنس و مهندس مشاور نصب و اجرایی 
شده است، تصریح کرد: با تالش کارشناسان و 
نیروهای داخلی پتروشیمی ایالم مبلغ بسیار قابل 
توجهی صرفه جویی مالی و اقتصادی حاصل شده 
است. وی افزود: واحد هیدروژن برای تولید و 
تامین هیدروژن واحد SRU خریداری شد و 
بالفاصله پس از ترخیص در گمرک و در کمترین 
زمان ممکن در دستور کار پیمانکار قرار گرفت. 
ادامه  ایالم  پتروشیمی  مجتمع  اجرایی  معاون 
داد:عملیات اجرایی و نصب قطعات و تجهیزات 
اتمام  به  آذرماه  پایان  و  آغاز  شهریور  اوایل  از 
با  شریفی  شد.  عملیات  گروه  تحویل  و  رسید 
اشاره به اینکه عملیات نصب پکیج هیدروژن در 
شرایطی در مدت 4 ماه به اتمام رسید که الیسنس 
ایالم  پتروشیمی  مجتمع  با  همکاری  هیچ گونه 
نداشت و مستندات نیز برای عملیات اجرایی در 
دسترس نبود، تاکید کرد: تمامی اقدامات مهندسی، 
لوله گذاری  و  اجرای خطوط  و  طراحی  نصب، 
بدون حضور الیسنس و مهندس مشاور توسط 

کارشناسان مجتمع پتروشیمی ایالم انجام شد. وی 
ادامه داد: کمپرسورهای 4۵۱B و 4۵۲B پس از 
ترخیص از گمرک وارد سایت شد و به علت نبود 
پتروشیمی  با تالش کارشناسان مجتمع  وندور  
ایالم، دستگاه نظارت و به همراه پیمانکار مورد 
بازرسی و در برنامه نصب قرار گرفت. این مقام 
 4۵۱B مسئول در پایان خاطرنشان کرد: کمپرسور
به سرعت و پس از بازرسی در روز سوم دی ماه 
در محل خود در واحد هیدروژن نصب شد و 
نیز در برنامه   ۹4۱B 4۵۲ وB نصب کمپرسور
کاری این مجتمع قرار گرفت و به زودی نصب 
الفین  جدید  طرح  است،  گفتنی  شد.  خواهد 
پتروشیمی ایالم از ظرفیت تولید ساالنه 4۵۸ هزار 
تن  هزار  پروپیلن، ۷۵  تن  هزار  اتیلن، ۱۲4  تن 
برش چهار کربنه، ۱۳۲ هزار تن بنزین پیرولیز، ۳۳ 
هزار تن سوخت مایع برخوردار است. پتروشیمی 
ایالم یکی از طرح های مسیر خط لوله اتیلن غرب 
بوده که حدود سه سال قبل طرح تولید پلی اتیلن 
این مجمتع پتروشیمی به طور رسمی افتتاح و در 

مدار بهره برداری قرار گرفته است.

واحد هیدروژن طرح توسعه پتروشیمی ایالم راه اندازی شد؛

 آغاز شمارش معکوس راه اندازی شیرین سازی گاز

همزمان با آغاز تحریم های نفتی آمریکا، واردات 
برای  و  شده  متوقف  کامل  طور  به  ایران  بنزین 
نخستین بار امکان خودکفایی در تامین بنزین با 

استفاده از کاتالیست  ایرانی فراهم شده است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، همزمان با آغاز 
تحریم های غیرقانونی آمریکا، جمهوری اسالمی 
ایران به طور کامل از واردات بنزین بی نیاز شد و 
از  کامل  بهره برداری  با  می شود  بینی  پیش  حتی 
فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و اجرای 
طرح های جدید مدیریت مصرف، زمینه صادرات 
بنزین هم فراهم شود. در شرایط فعلی با توسعه 
فازهای پارس جنوبی ظرفیت تولید روزانه میعانات 
گازی از این میدان مشترک گازی به حدود 6۰۰ تا 
6۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته که از محل 
این افزایش تولید امکان تامین خوراک پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان فراهم شده است. آمارهای 
رسمی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی حاکی از آن است که هم اکنون ظرفیت تولید 
روزانه بنزین کشور با بهره برداری کامل از دو فاز 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به مرز ۱۰۰ میلیون 
لیتر در روز رسیده که با بهره برداری قریب الوقوع 
از سومین فاز این پاالیشگاه این ظرفیت از مرز 
۱۰۵ میلیون لیتر در روز هم عبور می کند. همسو 
آغاز شمارش  بنزین و  تولید  افزایش ظرفیت  با 
معکوس راه اندازی و بهره برداری کامل از سومین 
ملی پخش  فارس، شرکت  پاالیشگاه خلیج  فاز 
فرآورده های نفتی هم از توقف واردات بنزین به 

کشور خبر داده است. بر این اساس، شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران اخیرا اعالم 
کرده است که متوسط واردات بنزین ایران در نیمه 
نخست امسال حدود پنج میلیون لیتر در روز بوده و 
از اواخر مهرماه امسال واردات بنزین به طور کامل 

متوقف شده است.
 خودکفايی از واردات بنزين با کاتاليست

 100 درصد ايرانی
انقالب،  پیروزی  سالگرد  چهلمین  آستانه  در 
صنعت نفت درحالی خود را آماده برگزاری جشن 
خودکفایی از واردات بنزین به عنوان یک محصول 
استراتژیک و پرطرفدار نفتی کرده که در کنار این 
بار کشور در طراحی و  برای نخستین  بی نیازی 
فرآیندی  واحدهای  کاتالیست های  انواع  ساخت 
پاالیشگاهی و به ویژه واحدهای بنزین سازی هم به 
خودکفایی رسیده است. در این راستا، تاکنون در دو 
فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از کاتالیست های 
ساخت داخل استفاده شده و در مراحل راه اندازی 
سومین فاز این پاالیشگاه میعانات گازی هم از 
شده  استفاده  ایرانی  درصد  صد  کاتالیست های 
است. در همین حال، محمدعلی دادور مدیرعامل 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با بیان اینکه ساخت 

کاتالیست های واحدهای بنزین سازی پاالیشگاه های 
از  معدودی  تعداد  انحصار  در  همواره  کشور 
شرکت های انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی قرار 
داشت، گفته است: این شرکت ها به هیچ عنوان 
اجازه نمی دادند تا دیگر کشورها به دانش ساخت 
آن دست یابند اما با وجود اعمال تحریم ها، ایران از 
وابستگی به واردات کاتالیست بی نیاز شده است. 
اکبر زمانیان رئیس پردیس پایین دستی پژوهشگاه 
صنعت نفت هفته گذشته با اشاره به طراحی و 
آغاز تولید تجاری کاتالیست های ریفورمینگ نفتا 
داخلی،  شرکت  یک  توسط  آروماتیک سازی  و 
تاکید کرده است: این دو کاتالیست از شرکت های 
این  ساخت  با  که  شد  می  خریداری  خارجی 
نخستین  و  شده  قطع  وابستگی ها  کاتالیست ها 
نمونه صنعتی کاتالیست ریفورمینگ نفتا سال ۹6 
در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بارگذاری شده که 

تاکنون نیز در حال فعالیت است.
ساخت چهارمين فاز پااليشگاه خليج فارس کليد خورد

با دستیابی صنعت نفت به دانش فنی طراحی و 
نیاز  مورد  های  کاتالیست  انواع  تجاری  تولید 
فاز  چهارمین  ساخت  سازی،  بنزین  واحدهای 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با هدف تولید روزانه 

۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو 4 و ۵ اتحادیه اروپا کلید 
خورده است. احمد شریعتمداری مدیر برنامه ریزی 
با  فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج  پروژه  کنترل  و 
بیان اینکه مراحل اجرایی فاز چهارم ستاره خلیج 
فارس در کمتر از دو سال آینده به اتمام خواهد 
رسید، گفته است: با ساخت و بهره برداری از این 
فاز کشور نه تنها به طور کامل از واردات بنزین 
بی نیاز می شود که حتی زمینه صادرات این فرآورده 
نفتی هم فراهم خواهد شد. بنابراین با آغاز عملیات 
اجرایی چهارمین فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی پیش بینی 
می شود با بهره برداری از پنج فاز جدید شامل طرح 
توسعه فازهای ۱۳، ۱4، ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی 
خوراک مورد نیاز فاز چهار این پاالیشگاه هم تامین 
شود. عالوه بر این، با توجه به بومی سازی و تولید 
تجاری انواع کاتالیست ها، حتی در صورت استمرار 
شرایط تحریم هم مشکل و محدودیتی در تامین 
کانالیست فاز چهار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
وجود نخواهد داشت. پاالیشگاه سازی درحالی در 
صنعت نفت ایران دوباره شتاب و رونق گرفته که 
پیش بینی می شود همسو با افزایش ظرفیت تولید 
بنزین و گازوئیل با کیفیت یورو 4 و ۵ وقت آن 
هم رسیده که با مدیریت بیشتر مصرف سوخت با 
اجرای طرح های جدیدی همچون سهمیه بندی و 
استفاده از ظرفیت های عرضه کارتی از یک طرف و 
کاهش شدت مصرف سوخت خودروهای ساخت 
کشورهای  از  یکی  به  ایران  تبدیل  زمینه  داخل، 
بزرگ صادرکننده بنزین و گازوئیل هم فراهم شود.

یب نیازی از واردات بزنین اب استفاده 
از کااتلیست ایراین

مفقودی 
اینجانب ناصر محمدزاده مالک خودرو سمند سواری سفید روغنی مدل۱۳۹۵ تیپ 
LXXU۷  وبه شماره شاسی  NAAC۹۱CE۸FF۰۵۰44۸  و به شماره موتور 
۱۲4K۰۷۸۲۰۷۳ به علت  فقدان اسناد فروشی تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مذکور طبق 

ضوابت مقرر اقدام خواهد شد

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  4۰۵به  پژو  خودروی  مالک  نوئی  تیله  رضایی  قلی  اله  اینجانب 
NAAM۱۱CA۵BE۳۳۷6۳۳ و شماره موتور ۱۲4۸۹۱۷۵۸۰۲ و شماره پالک ایران 
۷۲-۷۸6ق4۷بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه 

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

متن آگهی
آگهی ابالغ دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی به آقای /خانم-تجدید نظرخواه 
آقای  وکالت  –با  خانی  علی  دهداری-نسرین  دهداری-نسیم  نیما  ها  /خانم  آقای 
غالمرضا زمانپور دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفیت تجدید نظرخوانده آقای 
۹۷۰۹۹۷6۱۹۵6۰۱۱۰۷مورخ  شماره  دادنامه  به  المکان(نسبت  آلر)مجهول  میثاق 
موضوع  طبق  که  تقدیم  ۹۷۰4۱۵شعبه۱۸حقوقی  کالسه  ۹۷/۹/۲۰درپرونده 
نظر  تجدید  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷۳و۳46قانون 
می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  لوایح  تبادل  مراتب  خوانده 
گرددتاتجدید نظرخوانده ظرف ده روزپس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی 
.درغیراینصورت  نماید  ارائه  دادگاه  این  به  کتبا  دارد  پاسخی  وچنانچه  رادریافت 
به دادگاه تجدید نظراقدام  به ارسال پرونده  ازانقضاءمهلت مقررقانونی نسبت  پس 

خواهدشد.
مديردفترشعبه 18دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-قدرت مراد گراوندی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی )۹۷۱۱۱۳ بایگانی پرونده ( 

بدینوسیله به مجهول المکان ۱-ایرج فیروزی فوالدی فرزند طلعت اعالم میگردد 
که خواهان محسن گودرزی با وکالت آقای حسین ولی پوری دادخواستی بخواسته 
مطالبه طلب تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد نموده است 
که با کالسه ۹۷۰۹۹۸66۱۲۰۰۱۰۹۹ ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  لذا  گردیده  تعیین  ساعت ۰۸:۳۰ صبح 
االنتشار درج می گردد لذا از شما دعوت به عمل می آید در صورت تمایل در جلسه 
دادرسی حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی بعمل خواهد آمد شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر شوید آگهی های بعدی در صورت نیاز فقط یک نوبت خواهد بود مراتب به 

تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی نشر و آگهی می گردد .
 مدير دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – حميد گوهری سراب . 

دادنامه 
پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸46۳۵6۰۰6۹۲      – شعبه ۱6 شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : ۹۷۰۹۹۷46۳۵6۰۱۰۷۵ 
خواهان آقای شهرام حاجی علیلو  فرزند بهرام  با وکالت محمد دادگر   محل اقامت 
:آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ طالقانی –جنب بانک سپه – ساختمان 

محمدیه  
خوانده: اقای سوران محمد ی  فرزند اسمعیل به  نشانی  اذربایجان غربی –شهرستان 

خوی-خوی- خ صمدزاده –کوچه محمدی 
خواسته :مطالبه وجه  بابت   

رای شورا
محمد  وکالت  با  بهرام   فرزند  علیلو   حاجی  شهرام  آقای  دعوی  خصوص   در 
اقای سوران محمد فرزند اسمعیل بخواسته مطالبه  یکفقره چک  بطرفیت  دادگر  
بتاریخ  ۹۳/۰۷/۲۰ بعهده بانک کشاورزی شعبه بانه  شماره سریال۸۵۱۹۷۳ به مبلغ 
۲۵/۰۰۰/۰۰۰   ریال  توجه به بقای اصول مستندات دعوا در ید مدعی و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق  خواهان در مطالبه وجه محقق شده و چون خوانده در قبال 
دعوی مطروحه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود 
قانون  به مواد ۳۱۵-۳۱4-۳۱۳-۳۱۰  استناد  با  لذا شورا   نکرده است  ارائه  اقامه و 
تجارت و مواد  مواد ۱۹۸-۱۹4-۵۱۹ قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب ۱۳۷۹  و 
تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک  دعوای مطروحه را وارد تشخیص نموده و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  
با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ ۷44/۵۰۰ ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ 
تورم از تایخ سررسید چک  تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای صادره  غیابی    بوده ظرف ۲۰ روز از تاریخ 
ابالغ قابل  واخواهی در این مرجع و پس از انقضای بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
شاه حسينلو  - قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف خوی

هيات موضوع قانون  تعيين  تکليف  وضعيت  ثبتی  اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند  رسمی

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  13  آيين  نامه  قانون  تعيين تکليف  وضعيت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره ۱۳۹۷6۰۳۱۸6۰۳۰۰۲4۷۵- ۱۳۹۷/۷/۱۱ هیات  موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
آقای نوراله واحدی پور دهرایی  فرزند هدایت  به شماره  شناسنامه  ۷ صادره از 
فومن  در قریه  بیجار کن در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان احداثی  
به مساحت ۷۹/۲6 متر مربع  پالک فرعی ۱۷۳۸6 از اصلی ۷۵ مفروز مجزی از پالک 
۲6۵۳ از اصلی ۷۵ واقع  در بخش  چهار رشت خریداری از مالک رسمی خانم 
صدیقه سرافراز پور محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو 
نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  
سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  
به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  
مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  
تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:4887 – مدير واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحيه  دو رشت -  حسين اسالمی کجيدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۹/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۰/۵
آگهی ابالغ

 مفاد دادخواست وضمائم
آقای هادی برکات فرزندریحان دادخواستی به طرفیت غالم عباس امیری بخواسته 
مطالبه وجه بابت مبلغ ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ریال و هزینه دادرسی وتاخیرتادیه تا اجرای حکم 
تقدیم کرده که دراین شعبه ارجاع به شماره ۹۷۰۵۷۹/۳ح حقوقی به ثبت رسیده است 
حسب تقاضای نامبرده واجازه محکمه مستندا به ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازخوانده /خواندگان فوق الذکردعوت می 
شود که پس ازنشرآگهی درمورخ روز ۹۷/۱۱/۲۱ساعت ۱۲:۳۰صبح /بعدازظهر جهت 
دادرسی دراین شعبه قاضی شورای مجتمع شماره یک حضوریابد ویا قبل ازموعد 
مقرربه دفتر قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز مراجعه وبادریافت 
به دعوی مطروحه وارد  ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاعی وپاسخی  نسخه 
عدم  ویا  عدم حضور  درصورت  است  بدیهی  نماید  اعالم  دادرسی  جلسه  از  قبل 
ارسال الیحه قاضی شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت الزم به ذکراست که مفاد به 

مشخصات خواهان وخوانده وکل ستون خواسته دادخواست چاپ شود.
مديردفتر قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره يک اهواز

دادنامه 
پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸46۳۵6۰۰6۹۱      – شعبه ۱6 شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : ۹۷۰۹۹۷46۳۵6۰۰۹۵6    
خواهان آقای شهرام حاجی علیلو  فرزند بهرام  با وکالت محمد دادگر   محل اقامت 
:آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ طالقانی –جنب بانک سپه – ساختمان 

محمدیه  
خوانده: آقای ایرج قوچخانی فرزند علیرضا  - مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه  بابت   
رای شورا

در خصوص دعوی آقای شهرام حاجی علیلو  فرزند بهرام  با وکالت محمد دادگر    
بطرفیت آقای ایرج قوچخانی فرزند علیرضا  بخواسته مطالبه  مبلغ ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰  
به انضمام  وجه التزام قرارداد سند عادی با عنایت به دعوی مطروحه  و ارائه مدارک 
مثبت طلب از جمله سند عادی از سوی خواهان و اینکه دلیلی که مثبت  برائت ذمه 
خود باشد ارائه ننموده است  و نظر   بر  اینکه  با ابالغ اخطاریه قانونی در جلسه 
رسیدگی حاضر نشد و ایراد و دفاع موثری موجه از خود معمول نداشته و با توجه 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا با استصحاب به بقای دین ادعای خواهان را وارد 
تشخیص ومستندا به ماده ۱۹۸-۵۱۹ -۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی  به محکومیت 
با احتساب هزینه  بابت اصل خواسته   به  پرداخت ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰   ریال  خواند 
دادرسی به مبلغ ۲/۳۲۸/۰۰۰ ریال  و مبلغ التزام قرارداد از تاریخ ۹4/6/۱6 تا زمان 
تقدیم دادخواست و پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول  
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره  غیابی    بوده ظرف ۲۰ روز از 

تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این  شعبه میباشد
شاه حسينلو  - قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم افسانه امیری اندی  با وکالت مهدی حسنعلی زاده دارای شناسنامه شماره ۱۱۹ به 
شرح دادخواست به کالسه ۱/۹۷4/۹۷از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر امیری اندی به شناسنامه ۲ در تاریخ 
۹۷/۸/۲۹در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته و رثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
۱-منوچهر شماره شناسنامه ۸۵۸ فرزند صفر و سیده ریحانه متولد ۱۳44 فرزند متوفی
۲- ابراهیم با شماره شناسنامه۲۰۵۰۳۲6۲46 فرزند صفر و سید ه ریحانه متولد ۱۳۷۰ 

فرزند متوفی
۳- هدایت با شماره شناسنامه ۵ فرزند صفر و سیده ریحانه متولد ۱۳4۸ فرزند متوفی 
متولد ۱۳4۹ فرزند  با شماره شناسنامه ۱۱۹ فرزند صفر و سیده ریحانه  4-افسانه 

متوفی 
۵-آرزو با شماره شناسنامه ۲۰۵۰۸۲۵۳66فرزند صفر و سیده ریحانه متولد ۱۳۷6 

فرزند متوفی 
که شهرت همگی امیری اندی می باشد

6- جهانگیر امیری اندی با شماره شناسنامه ۲6۱ فرزند صفر و سیده ریحانه متولد 
۱۳۵4 فرزند 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 
قاضی شعبه يکم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای سید محمد حسینی فرزند سید باقر با وکالت 
حمیدرضا حسن زاده و طیبه اسماعیل نتاج دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت اصغر رمضانی والشدی ۲- رضا اسماعیلی فرزند رجبعلی  در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه۱۱/۹6۳/۹۷ ثبت  و برای 
مجهول  لحاظ  به  لذا  است  گردیده  وقت  تعیین  مورخه ۹۷/۱۱/۱4ساعت ۹ صبح 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می 
گردد که در وقت رسیدگی در شعبه ۱۱ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه یازدهم مراجعه نماید در غیر اینصورت 

مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدير دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره  ۱۳۹۷6۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۱۸۳ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
مدنی  مینا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
علمداری فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 4۹4 صادره از اردبیل در ششدانگ یک 
قطعه زمین بابنای احداثی   به مساحت  ۷۰۳/۵6  متر مربع پالک ۵۷۲۳ فرعی از ۱6۳ 
اصلی واقع در فردیس  خریداری از مالکین  رسمی رضا ومحمد شرکت معصومی 
وحسن  ابرشمیان  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  
به صدور سند  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
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./  ط ۱۱۲۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰۹/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۰/۰۵

 محمد سليمانی رئيس ثبت اسناد وامالک شهرستان فرديس

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  نورس کاظم علیلو     دارای شناسنامه شماره ۳4۹ بشرح دادخواست به کالسه 
۹۷۱۸۹۳/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان امید کاظم علیلو بشناسنامه۲۷۹۰4۹۲۳۷۹در تاریخ۹۷/۸/۲۸  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱احمد علی کاظم علیلو  
فرزند عزت –ش ش۷۳۲ خوی –پدر متوفی/۲- نورس کاظم علیلو     فرزند  اکبر    
-ش  ش      ۳4۹خوی-مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

برگ اجرائیه 
محکوم له هادی سالمت بخش  وکالت محمد دادگر به نشانی خوی – خ احمدنیا 
نبش کوچه خوشبختلو پ ۱  و محکوم علیه خالد کفاشی -مجهوال المکان  بموجب 
دادنامه شماره ۳۷۱ مورخه۹۷/6/۲6 شورا ی حل اختالف  شعبه نهم که وفق دادنامه 
شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم 
بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته وهزینه 
دادرسی ۲/۰۲۰/۰۰۰ریال  و خسارات  تاخیر تادیه از تاریخ رسید چک الی یو م 
الوصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  در حق  محکوم له  میباشد و پرداخت 

نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳4 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
رضا عليقلی پور – قاضی شعبه نهم شوارای حل اختالف شهرستان خوی 
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وام ازدواج جوانان ۱5 میلیون تومان باقی ماند

 دولت در الیحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور سقف وام قرض الحسنه 
ازدواج جوانان را برای هر فرد ۱۵ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج 

ساله تعیین کرده است که تغییری نسبت به امسال ندارد.
 حجت االسالم حسن روحانی الیحه بودجه ۹۸ کل کشور را تقدیم 
مجلس شورای اسالمی کرد که تبصره ۱6 ماده واحده آن به پرداخت 

تسهیالت ازدواج اختصاص دارد.
در این تبصره پیشنهاد شده، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک 
مرکزی موظف است همه بانک ها و موسسه های اعتباری کشور را 
ملزم کند، به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار پس انداز، 
جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها، در پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت 

نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۹۸ 

برابر ۱۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف شده گزارش عملکرد این 
بند را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارایه 
کند. همچنین بانک مرکزی باید از طریق بانک های عمل، ۲۰ هزار 
میلیارد ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ یادشده 
را به تفکیک ۱4 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
6 هزار میلیارد ریال را به صورت تسهیالت قرض الحسنه به سازمان 
بهزیستی - با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان 

طرح های اشتغال مددجویی - پرداخت کند.
در صورتی که هر یک از دستگاه های یادشده نتوانند به هر میزان 
سهمیه تسهیالت خود را تا پایان آذرماه ۹۸ استفاده کنند، سهمیه آن به 

دستگاه دیگر تعلق می گیرد.
همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها در 
اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با 

اولویت زندانیان زن نیازمند قرار می گیرد.
در بند دیگری از این تبصره، دولت مکلف شده است از طریق خزانه 
از یک دوازدهم هزینه  معادل یک درصد  ماهانه  داری کل کشور 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی سودده وابسته به 
دولت مندرج را به جز هزینه های استهالک تا مبلغ ۵۲ هزار و ۵۷۰ 
میلیارد ریال از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی 

نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
به دولت اجازه داده می شود مطالبات بانک مرکزی و بانک های 
تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداخت شده به شرکت دولتی 
تابعه ذیربط وزارت نفت، بابت تامین مالی طرح های باالدستی نفت 
و گاز را تا پایان سال ۱4۰۰ امهال کند. در بند دیگری از این تبصره 
و برای تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی 
به تضمین دولت به بانک های صادرات، تجارت و ملت از محل 
واگذاری دارایی های غیرنقد دولت، این سه بانک موظفند در صورتی 
که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیالت اولیه توسط گیرنده 
تسهیالت یک دفعه ای )دفعتاً واحده( تسویه شود، نسبت به فک 
رهن، آزادسازی وثیقه ها، خرج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام 
برای رفع ممنوع الخروجی ذینفعان هر یک از طرف های درگیر در 

استفاده از تسهیالت یادداشت اقدام کند.
همچنین در تبصره ۱۷ این الیحه آمده است: دولت و بانک مرکزی 
مکلف به تامین تسهیالت الزم برای »هدف قانون« مبنی بر تامین 
مسکن ۱۰۰ هزار نفر بوده و یارانه تسهیالت از منابع موجود در این 
قانون را تامین می کنند. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیالت 
ارزان قیمت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان سال 
۱۳۹۵ تسویه کرده اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از 
تسهیالت مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال۹۸ بهره مند 

شوند.

اعالم شرایط حذف یارانه سه دهک پردرآمد

بر اساس تبصره ۱4 الیحه بودجه ۹۸، استانداران مجاز به حذف یارانه 
نقدی سه دهک باالی درآمدی شدند.

به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، دولت در تبصره ۱4 الیحه 
بودجه ۹۸، استانداران سراسر کشور را مجاز کرده تا با هماهنگی 
اطالعات  پایگاه  براساس  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی 
اقدام کنند.منابع حاصل از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با 
تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی 
فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی 
همان استان خواهد شد.بر اساس این تبصره در صورتی که خانوارها 
نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، استانداران با همکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند حداکثر ظرف مدت 
یکماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری 
یارانه آنها اقدام کنند.در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و سایر خانواده های کم 
درآمد همچنان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت 

کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

خبر

دبير کل کانون صرافان: 

 تامین ارز واردکنندگان 
تسهیل شد

بخشنامه  از  ایرانیان  کانون صرافان  کل  دبیر 
ارز  تامین  برای  مرکزی  بانک  جدید 
شیوه  در  گفت:  و  داد  خبر  واردکنندگان 
های  حواله  توانند  می  ها  صرافی  جدید، 
طریق  از  را  واردکنندگان  نیاز  مورد  ارزی 

بانک مرکزی از بانک های عامل تهیه کنند.
اساس  بر  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راستای  »در  مرکزی،  بانک  جدید  بخشنامه 
کشور،  تجارت  ارز  تامین  فرآیند  تسهیل 
صرافی ها می توانند نسبت به خرید حواله 
از طریق شعب  بانک مرکزی  از  ارزی  های 
مقررات  رعایت  با  عامل  های  بانک  ارزی 
)سنا(  ارز  نظارت  سامانه  در  ثبت  و  ارزی 
بابت  مشتریان  تقاضاهای  پوشش  برای 
اقدام  نیما  از طریق سامانه  مصارف وارداتی 
پیوند »رضا ترکاشوند« اظهار  این  کنند«. در 
داشت: با توجه به اینکه برخی واردکنندگان 
در تامین ارز خود مشکل داشتند، مقرر شد 
که صرافی های رسمی و دارای مجوز بتوانند 
ارزی  های  حواله  طریق  از  را  تقاضاها  این 
بانک مرکزی پوشش دهند.وی افزود: اغلب 
این واردکنندگان، کسانی هستند که گروه ۲ 
کاالیی را وارد کشور می کنند و تا پیش از 
ارز  را  خود  نیاز  مورد  ارز  بایست  می  این 
صادراتی پتروشیمی ها و مواد معدنی از نیما 
با  داشت:  اظهار  کردند.ترکاشوند  می  تامین 
امکان  این  مرکزی،  بانک  جدید  بخشنامه 
فراهم شده که صرافی ها حواله های ارزی 
عامل  های  بانک  طریق  از  مرکزی  بانک 
قرار  واردکنندگان  اختیار  در  و  خریداری 
دهند و به این ترتیب انتظار می رود بخش 
فعاالن  از  گروه  این  مشکالت  از  ای  عمده 
اقتصادی برطرف شود.وی تاکید کرد: حواله 
های ارزی که صرافی ها خریداری می کنند، 
در سامانه نظارت ارز )سنا( و فروش آن نیز 
در سامانه نیما ثبت می شود.ترکاشوند خاطر 
نشان کرد: با توجه به اینکه جابجایی ارز در 
دنیا توسط کارگزاری های صرافی ها انجام 
می شود، انتظار می رود با این روش واردات 
واحدهای  اولیه  مواد  بخصوص  کاالها 

تولیدی سرعت بیشتری بگیرد.

مجوز واردات دام زنده صادر شد

گوشت  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
گوسفندی از واردات دام زنده به کشور خبر 
داد و گفت: مجوزها صادر و اقدامات اولیه 

برای واردات دام زنده انجام شده است.
گوشت  بازار  شرایط  اخیر  وقت  چند  در 
را  بازار  که  رقم خورد  به گونه ای  قرمز  گرم 
اصلی  دلیل  و  کرد  مواجه  عرضه  کمبود  با 
از  زنده  دام  بی رویه  قاچاق  موضوع،  این 
به  را  کار  روند  این  ادامه  شد.  اعالم  کشور 
زنده  دام  با  مرتبط  اصناف  که  رساند  جایی 
و  سیراب  جگر،  عرضه کنندگان  همچون 
با مشکل مواجه شدند  شیردان و کله پزی ها 
و  فروش  افت  از  طباخان  اتحادیه  رییس  و 
تعطیلی برخی از واحدهای صنفی خبر داد.
علیرضا  پیش  چندی  شرایط  این  ادامه  با 
ملکی - رییس اتحادیه فروشندگان گوشت 
را  زنده  دام  واردات  گفت:  گوسفندی 
گرفته  پیگیری های صورت  که  کرد  پیشنهاد 
با  را  خود  پیشنهاد  ملکی  که  می دهد  نشان 
این  و  کرده  مطرح  وزارت جهاد کشاورزی 
زمینه  این  در  اولیه  اقدامات  از  وزارتخانه 
اظهار  ملکی  رابطه  این  است.در  داده  خبر 
گرم  گوشت  قیمت  اخیر  هفته  دو  در  کرد: 
قرمز با رشد چشمگیر به کیلویی 64 تا 66 
هزار تومان برای واحدهای صنفی رسیده و 
واحدهای صنفی با احتساب سود قانونی ۱۰ 
درصدی، گوشت را در اختیار مصرف کننده 
فروشندگان  اتحادیه  می دهند.رییس  قرار 
دلیل اصلی  اینکه  بیان  با  گوشت گوسفندی 
کمبود دام، قاچاق آن است، خاطرنشان کرد: 
برای کنترل بازار باید در وهله اول از قاچاق 
دام جلوگیری شود و در مرحله بعدی دام به 
کشور وارد شود که وزارت جهاد کشاورزی 
در جلسه ای از دریافت مجوزهای الزم برای 
واردات توسط شرکت پشتیبانی امور دام خبر 
داده است.وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی 
قصد دارد ۲۵۰ هزار رأس دام به کشور وارد 
آنها را در شهرهای مرزی ذبح کرده  کند و 
پاسخ  در  شود.ملکی  مصرف  کشور  در  تا 
به این سؤال که آیا مبدأ واردات این میزان 
اعالم  طبق  گفت:  است؟  دام مشخص شده 
 ۲۵۰ شنیده ها،  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 
خریداری  رومانی  کشور  از  دام  رأس  هزار 
فروشندگان  اتحادیه  می شود.رییس  تأمین  و 
گوشت گوسفندی تأکید کرد: اقدامات اولیه 
واردات دام زنده در دستور کار وزارت جهاد 

کشاورزی است.

خبر

معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با تشریح جزئیاتی 
از پرداخت سبد حمایتی به کارگران، گفت: بعد 
از آنکه بودجه سبد حمایتی بازنشستگانی که 
بسته را ردیافت نکرده اند تامین شود، نوبت به 

کارگران می رسد.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، احمد میدری، 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اعطای سبد  درباره آخرین وضعیت  اجتماعی 
حمایتی به اقشار مختلف گفت: آیین نامه مصوب 
دولت، سبد حمایتی را برای چهار گروه در نظر 
پوشش  تحت  افراد  اول  گروه  که  بود  گرفته  
کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی بودند که 
۲۰ آبان ماه سبد حمایتی به آنها پرداخت شد.وی 
کشور  بازنشستگان  تمام  دوم  گروه  داد:  ادامه 
هستند که تعداد آنها 4 میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
بوده که تا کنون ۵۰ درصد آنها بسته حمایتی را 
دریافت کرده اند. تا کنون ۷۵ درصد بودجه برای 
بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت شده است، 
پس از تامین کامل به بازنشستگان پرداخت می 
شود و پس از این که سبد حمایتی به این گروه 

تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه شده تامین 
تا  اینکه  به  اشاره  با  می رسد.میدری  اجتماعی 
کنون ۷۵ درصد بودجه برای بازنشستگان تامین 
اجتماعی دریافت شده است گفت:  پس از تامین 
کامل به بازنشستگان پرداخت می شود و پس از 
این که سبد حمایتی به این گروه تعلق گرفت 
اجتماعی  تامین  شده  بیمه  کارگران  به  نوبت 
این بخش گفت:  درباره جزئیات  می رسد.وی 
بعد از آنکه ۲۵ درصد بودجه باقیمانده مربوط 
به بازنشستگان از سوی دولت تخصیص یابد و 
همه بازنشستگان بسته حمایتی را دریافت کنند، 
به کارگرانی که   در یک خانواده هستند حتی یک 
عضو از آنها بسته حمایتی را دریافت نکرده، آن 
را دریافت خواهند کرد.معاون وزیر کار در پاسخ 
به اینکه آیا سبد حمایتی با توجه به درآمد خانوار 
به کارگران تعلق میگیرد یا صرفاً درآمد سرپرست 
خانوار مالک خواهد بود: درباره کارگران صرفًا 
احکام خود کارگران مد نظر قرار می گیرد.میدری 
تاکید کرد: مبنا در این زمینه بیمه پردازی کارگران 
است؛ مثال کارگری حقوقش به سازمان تامین 

اجتماعی 4 میلیون تومان اعالم شده، همین رقم 
برایش مبنا قرار می گیرد و با توجه به پیش شرط 
دریافت بسته حمایتی که به افرادی با درآمد زیر ۳ 
میلیون تومان تعلق می گیرد دیگر رقمی در یافت 
درباره  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  کرد.وی  نخواهد 
واحد خانوار، مالک بانک اطالعاتی هدفمندی 
یارانه ها خواهد بود یا صرفا بیمه شده در نظر 
خانواده  مبنای  اینجا  در  گفت:  می شود  گرفته 
همان چیزی است که در سازمان هدفمندی اعالم 
شده است یعنی امکان دارد فردی در سازمان 
تامین اجتماعی مادرش را تحت پوشش قرار داده 
باشند اما در سازمان هدفمندی جزء  خانواده او 
به حساب نمی آید، مبنای ما برای خانوار سازمان 
هدفمند  سازمان  بلکه  نیست  اجتماعی  تامین 
است.در خانواده ای که بیش از یک نفر از اعضای 
خانواده بیمه شده تامین اجتماعی هستند، سبد 
می  تعلق  خانوار  سرپرست  به  حمایتی صرفاً 
گیرد، لذا از ۱۳ میلیون بیمه شده ممکن است 
به نصف افراد تعلق گیرد زیرا اعضای خانوار آنها 
در سایر گروه هادریافت کرده اند .معاون وزیر 

کار همچنین درباره خانواده هایی که بیش از یک 
نفر از اعضا بیمه شده تامین اجتماعی هستند 
هم گفت: در خانواده ای که بیش از یک نفر از 
اعضای خانواده بیمه شده تامین اجتماعی هستند، 
سبد حمایتی صرفاً به سرپرست خانوار تعلق می 
گیرد، لذا از ۱۳ میلیون بیمه شده ممکن است به 
نصف افراد تعلق گیرد زیرا اعضای خانوار آنها 
اند .میدری در  در سایر گروه هادریافت کرده 
پاسخ به اینکه آیا بودجه مربوط به سبد حمایتی 
کارگران تامین شده است یا خیر؟ گفت: محل 
پیش بینی  دولت  مصوبه  در  بودجه  این  تامین 
شده است .در مصوبه مربوط به سبد حمایتی 
اعالم شده که  منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح 
حمایت غذایی از گروههای کم درآمد جامعه از 
محل مابه التفاوت تسعیر قیمت خوراک کارخانه 
های پتروشیمی و پاالیشگاهها تامین می شود.وی 
همچنین درباره زمان پرداخت این بسته حمایتی 
به کارگران نیز بدون ذکر زمان مشخص، آن را 
بعد از پرداخت بسته حمایتی گروه دوم یعنی 

بازنشستگان اعالم کرد.

جزئیات پرداخت سبد حمایتی به کارگران                  
هنوز نیمی از بازنشستگان بسته را دریافت نکرده اند؛

تاسيس دو شرکت تعاونی سهامی 
عام برای خريد استقالل و پرسپوليس 

اجرای طرح »ملی توانمندسازی توليد 
و توسعه و اشتغال پايدار« در بهمن ماه

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جزئیات 
خریدباشگاه  برای  نهاد  این  پیشنهاد 
پرسپولیس و استقالل گفت:در نظر داریم با 
ایجاد دو شرکت تعاونی سهامی عام، تمام 
هواداران دو تیم را سهامدار دو شرکت کنیم.
بهمن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایران  تعاون  اتاق  پیشنهاد  عبداللهی درباره 
برای  وزیران  هیأت  مصوبه  راستای  در 
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
با  دارد  نظر  در  ایران  تعاون  اتاق  گفت: 
با  عام  سهامی  تعاونی  شرکت  دو  ایجاد 
سهامداری تمام هواداران دو تیم پرطرفدار 
استقالل و پرسپولیس، این دو باشگاه را در 
تملک این دو شرکت تعاونی قرار دهد.وی 
افزود: در واقع قرار است دو شرکت تعاونی 

سهامی عام تاسیس شوند که سهامداران آن 
هواداران و پیشکسوتان دو باشگاه هستند.
وی با بیان اینکه اتاق تعاون به هیچ وجه 
به دنبال باشگاه داری نیست، تاکید کرد: به 
تیم داری نمی کنیم و قرار است  هیچ وجه 
این دو شرکت تعاونی با سهامداری هوادارن 
و پیشکسوتان مالک این دو باشگاه شوند.
واگذاری های غلط  تجربه  به  اشاره  با  وی 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی در 
به  ایران  تعاون  اتاق  گفت:  مختلف  ادوار 
پیشنهاد  ایران  تعاون  بخش  پارلمان  عنوان 
تاسیس دو شرکت تعاونی را ارائه داده است 
تا باشگاه های استقالل و پرسپولیس در قالب 
شرکت های تعاونی به بهترین نحو واگذار 

شوند.

فناوری  و  پژوهش  آموزش،  معاون 
از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
راه اندازی سامانه »تاپ« تا ۲۲ بهمن خبر 
داد و گفت: در این سامانه ۱۰۰ هزار نیاز 

بنگاه های صنعتی و معدنی قرار می گیرد.
برات  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیران  نشست  دومین  در  دیروز  قبادیان 
ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
و  صنعت  ارتباط  چالش های  به  اشاره  با 
دانشگاه، افزود: بر اساس آمارهای موجود 
دانشگاه  از 4۰۰ طرح مشترک صنعت و 
است.وی  رسیده  نتیجه  به  طرح   ۲۵ تنها 
اینکه در حوزه تحقیقات مشترک  بیان  با 
باید  داد:  ادامه  است،  نشده  عمل  موفق 
تیمی  کار  فرهنگ  کشور  در  بپذیریم 

نداریم.قبادیان با اشاره به اهمیت هدفدار 
کردن پایان نامه ها یادآور شد: ما معتقدیم 
هدایت پایان نامه ها در شرایط تحریمی که 
ارتباط ایران با دنیا قطع شده است، بسیار 
پژوهش  آموزش،  است.معاون  اهمیت  با 
و فناوری وزارت صنعت از اجرای طرح 
و  توسعه  و  تولید  توانمندسازی  »ملی 
اشتغال پایدار »  )تاپ(  خبر داد و گفت: 
محور این طرح هدفدار کردن رساله ها و 
تا  کرد:  خاطرنشان  است.وی  پایان نامه ها 
۲۲ بهمن سامانه »تاپ« راه اندازی خواهد 
هزار   ۱۰۰ آن   در  داریم  نظر  در  و  شد 
نیاز دستگاه ها را بارگذاری کنیم تا از این 
تامین  داخل  در  صنعتی  نیازهای  طریق 

شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
در  مردم  خودرویی  های  شکایت  تعداد  کرد:  اعالم 
سراسر کشور سال ۹6 دو هزار و 6۷ مورد بود اما در ۹ 
ماه گذشته امسال با رشد سه برابری تا این مقطع از سال 

به 6 هزار و ۳66 مورد رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، یداهلل صادقی با بیان 
اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
مرجع دریافت و رسیدگی به شکایت های خودرویی 
شهروندان در کل کشور است افزود: همه افراد شاکی 
از شرکت ها درباره روند فروش و تحویل خودروهای 
تولید داخلی و خارجی می توانند شکایت خود را برای 
رسیدگی به کمیته نظارت بر تخلفات خودرویی در این 
سازمان ارجاع دهند. به گفته وی اگر شهروندان موضوع 
شکایت را به سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
دیگر استان ها نیز ارائه کنند به این سازمان در استان 

تهران برای پیگیری و رسیدگی ارجاع خواهد شد. صادقی اظهارداشت: 
سال گذشته باوجود انجام واردات و تولید خودرو، با مشکالت کمتری 
در بازار خودرو همراه بودیم این در حالی است که امسال با توجه به 
موضوع منع واردات، عدم ایفای تعهدات کامل واردکنندگان و افت 
تولید خودرو، شکایت خودرویی به طور چشمگیری افزایش یافته 
است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعالم کرد که 

از مجموع هشت هزار و 4۳۳ شکایت خودرویی سال های ۹6 و ۹۷، 
چهار هزار و ۷۰۰ مورد به تشکیل پرونده منجر شده است. وی اضافه 
کرد: تبدیل شکایت ها به پرونده به این معناست که در فرآیند رسیدگی، 
تخلف شرکت های خودروساز یا عرضه کننده احراز و پرونده به 
تعزیرات حکومتی ارسال شده است. به گفته صادقی یک هزار پرونده 
شکایت های خودرویی نیز اینک در دست بررسی است که طی هفته 
آینده به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رئیس سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان تهران اظهارداشت: موضوع دو هزار و 
۷۳۳ پرونده شکایت، خارج از تعهدات قراردادی بین خریدار 
و فروشنده تلقی و به دلیل وارد نبودن شکایت، این پرونده ها 
مختومه و کنار گذاشته شده اند. صادقی عنوان عمده تخلف 
های خودرویی را ایفای نکردن تعهدات و مطالبه وجه اضافه 
بر تعهدات شرکت های خودرویی برشمرد. وی با اشاره به 
مدت زمان پیگیری و رسیدگی به شکایت های خودرویی 
اظهارداشت: از زمان ارسال شکایت، پیگیری های الزم از 
سوی مسئوالن مربوطه صورت می گیرد و طی نامه ای به 
شرکت متعهد، ۱۰ روز فرصت داده می شود تا یا رضایت 
شاکی را جلب یا دالیل خود را درخصوص روند عملکردی 
که داشته اند گزارش کنند. وی ادامه داد: پس از مهلت ۱۰ 
روز اگر شاکی رضایت داد پرونده مختومه اعالم می شود 
در غیر اینصورت شکایت موردنظر در کمیته مربوط از نظر 
مباحث حقوقی، فنی و تجاری مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
صادقی افزود: در ادامه رسیدگی و به دنبال صدور رای در کمیته، پرونده 
به تعزیرات حکومتی ارسال می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران درباره مدت زمان تشکیل جلسات کمیته رسیدگی 
به شکایت های خودرویی نیز گفت: زمان تشکیل جلسات این کمیته به 
میزان پرونده های ارسال شده بستگی دارد و در شرایط کنونی هفته ای 

یک بار تشکیل جلسه می دهد. 

افزایش 3 برابری شکایت های خودرویی 

بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد: بازار ارز 
روند باثبات خود را متناسب با عرضه و تقاضای 
بازار ادامه می دهد؛ بنابراین مردم به تاکتیک های 
توجه  بازار  در  نوسان گیر  واسطه های  و  دالالن 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک مرکزی اعالم 
با  ثبات خود را متناسب  با  ارز روند  بازار  کرد: 
عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهد داد؛ بنابراین 
های  واسطه  و  دالالن  های  تاکتیک  به  مردم، 
نوسانگیر در بازارتوجه داشته باشند و در صورت 
نیاز به اسکناس، مورد نیاز برای تقاضای واقعی 
بانک های عامل مراجعه  خود، به صرافی ها و 
کنند.در پایان تاکید می شود، حجم ذخایر نقدی 

و موجودی حساب های بانک مرکزی در سطح 
بسیار مطلوب قرار دارد و این بانک بنا به شرایط 

و سیاست کالن کشور از منابع ارزی خود استفاده 
بهینه می کند.

بانک مرکزی خطاب به مردم اعالم کرد:

بازار ارز روند باثبات خود را ادامه می دهد
اقدامات بانک مرکزی برای پايان سال ميالدی

 رئيـس کل بانـک مرکـزی با اشـاره بـه اقتضائـات فصلـی پايان سـال ميالدی و تسـويه 
شـرکتهای تجـاری گفـت: در حمايـت از صرافی هـا به منظـور تاميـن نيازهـای مرتبط با 
ايـن مقطـع، اقدامات الزم انجام شـده اسـت.وی به سـفر رئيـس جمهوری اسـالمی ايران 
و هيـات همـراه به ترکيه اشـاره کـرد و گفت: براسـاس گزارشـی که تـا اين تاريـخ اعالم 
شـده اسـت بخشـی از توافق ترکيـه برای رونـق تجارت فی مابيـن در حال شـروع مراحل 
اجرايـی اسـت؛ ايـن در حالی اسـت کـه کاالهـا و نيازهای اساسـی مـردم در حـال تامين 
اسـت و مبـادالت، بـه نحو مناسـبی از طريق چيـن و هند و سـاير مبادی انجام می شـود و 
بـه تدريـج گسـترش می يابـد. وی در ادامـه ضمن اشـاره به اقتضائـات فصلی پايان سـال 
ميـالدی و تسـويه های شـرکت های تجـاری، از تصميمـات اخير بانـک برای تاميـن منابع 
الزم بـرای حمايـت از صرافی هـا در تاميـن نيازهای مرتبط با پايان سـال خبـر داد و گفت: 

ايـن تصميمـات می توانـد آثـار فصلی مرتبـط با ايـن مقطع از سـال را پوشـش دهد.



زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با 
عینک مناسبی به آن نگریست.

دوما

سخن حکیمانه

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد
سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد

حریم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

امروز با حافظ

 ترجمه دومین رمان النا فرانته
 در ایران چاپ شد

یک  »داستان  رمان  ترجمه 
نام جدید« نوشته النا فرانته 
توسط  ایتالیایی  نویسنده 
نشر لگا منتشر و راهی بازار 

نشر شد. 
رمان  مهر،  گزارش  به 
جدید«  نام  یک  »داستان 
نوشته النا فرانته به تازگی با ترجمه فریده گوینده 
توسط نشر لگا منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب دومین اثر از چهارگانه ناپلی اِلنا فرانته 
است. این نویسنده ایتالیایی متولد سال ۱۹4۳ در 
»دوست  نام های  با  چهارگانه اش  که  ایتالیاست 
نام جدید«، »آنان که  اعجوبه من«، »داستان یک 
کودک  »داستان  و  می مانند«  که  آنان  و  می روند 
گمشده« چاپ شده است. »داستان یک نام جدید« 

در سال ۲۰۱۳ منتشر شد.
از  بیش  در  و  مختلف  زبان های  به  فرانته  آثار 
۳۹ کشور ترجمه و منتشر شده است. با اقتباس 
چهارگانه او،  سریالی هم در دست ساخت است. 
ترجمه »دوست اعجوبه من« پیش از این توسط 

همین ناشر در ایران چاپ شده بود.
هرجلد از عناوین چهارگانه این نویسنده، درباره 
زندگی یک شخصیت در کودکی، بلوغ، جوانی و 
پیری است. هرکدام از مجلدات این مجموعه هم 
وقتی تمام می شود که پیوند دوستی دو شخصیت 
اصلی اثر، گویا از درون از بین رفته و از بیرون 

تجدید می شود.
»داستان یک نام جدید« با شمارگان هزار نسخه و 

قیمت ۳۹ هزار تومان عرضه شده است.
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پایان فیلمبرداری »آزاد مثل هوا« در کانادا

فیلمبرداری جدیدترین ساخته عبدالرضا کاهانی 
با عنوان »آزاد مثل هوا« پس از یک ماه و نیم در 

کانادا پایان یافت.
جدیدترین  هوا«  مثل  »آزاد  ایسنا،  گزارش  به 
ساخته  »عبدالرضا کاهانی« است که پس از یک 
دوره پیش تولید طوالنی تصویربرداری اش را 
در تاریخ ۷ نوامبر آغاز کرد و آخرین پالن اش 
در ۲۲دسامبر گرفته شد. این فیلم طبق اعالم 

سازندگانش بزرگترین پروژه ی سینمایی در تورنتو است که توسط عوامل ایرانی 
ساخته و تهیه می شود، اما با این وجود داستانش را به زبان انگلیسی و فرانسه 
روایت می کند. در این فیلم رضا عطاران پنجمین همکاری اش با کاهانی را در 
کشور کانادا و در کنار بازیگران شناخته شده ی فرانسوی چون »اوفلی بو« و 

»فینگن اولدفیلد« تجربه کرده است.
»اولدفیلد« با فیلم »نوکتوراما« ساخته  »برتراند بونلو« کارگردان فرانسوی و »اوفلی 
بو« نیز برای بازی در فیلم معروف »مکتوب؛ عشق من« اثر »عبدالطیف کشیش« 

شناخته شده اند.
به   »A+ FILM PRODUCTION« فیلم سازی  شرکت  توسط  فیلم  این 

مدیریت مجید قلمشاهی )یکی از دو تهیه کننده فیلم( ساخته شده است.
قلمشاهی هدف این شرکت فیلم سازی را جذب بیشتر ایرانیان ساکن تورنتو در 
سرمایه گذاری بر روی محصوالت فرهنگی دانست. به گفته ایشان، این شرکت 
از پروژه های خوب و مستعد سینمایی حمایت می کند و امیدوار است به زودی 

زمینه ساز حضور هرچه بیشتر سینماگران ایرانی در تورنتو و کشور کانادا باشد.

همکاري مستانه مهاجر با سینما افغانستان 

مستانه مهاجر تدوینگر و تهیه کننده سینما با 
در دست  که  سینمایی  های  پروژه  به  اشاره 
به  عشق«  »راز  سینمایی  پروژه  گفت:  دارد، 
تازگی  به  که  ثقفی  امیرحسین  کارگردانی 
پروانه ساخت آن صادر شده است در مرحله 
بازنویسی فیلمنامه قرار دارد و بی شک برای 
حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم 
کنندگی  تهیه  که  نمی شود. وی  آماده  فجر 

این فیلم را برعهده دارد، ادامه داد: این پروژه با دیگر آثار این فیلمساز متفاوت 
است و می توان انتظار بیشتری از این کارگردان نسبت به دیگر پروژه های 

سینمایی اش داشته باشند.
این تدوینگر سینما درباره فعالیت دیگرش بیان کرد: در حال پیش تولید پروژه 
سینمایی دیگری هستم که تهیه کنندگی این پروژه را برعهده دارم و به زودی 

خبرهای آن منتشر می شود.
مهاجر در پایان گفت: همچنین تدوین یک فیلم از سینمای افغانستان با نام 
»حوا، مریم، عایشه« به کارگردانی صحرا کریمی را برعهده داشتم که یک اثر 

کامال زنانه است و در افغانستان فیلمبرداری شده است.

»احضار« به شبکه خانگي رسید

تیزر سریال ترسناک »احضار« که در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود، 
رونمایی شد.

پروانه نمایش قسمت های ابتدایی سریال »احضار« صادر شد و این سریال 
در مسیر عرضه قرار گرفت. در آستانه عرضه اولین قسمت »احضار«، تیزر 
رسمی این سریال با مرور بخش هایی تکان دهنده از این مجموعه رونمایی 

شد.
»احضار« را رامین عباسی زاده کارگردانی و تولید کرده است که سابقه سال 
ها تهیه کنندگی سریال هایی در گونه های مختلف از »سقوط یک فرشته« تا 

»پریدخت« را در کارنامه دارد.
»احضار« اولین سریال ایرانی است که به خاطر ماهیت ژانری، بخش عمده 
جعفری،  الهه  شده اند.  انتخاب  استعدادیابی  فراخوان  طریق  از  بازیگرانش 
بنیامین پیروانی، حسین سیفی، ریحانه رضی،  شهریار ربانی، کیمیا مالیی، 
یاسمن همتی، نرگس امینی، نوش آفرین رحمانی، شیما مرزی، بهار خانی، 

محمد توکلی و با هنرمندی سلیمه رنگزن بازیگران این سریال هستند.
مراحل تولید و بسته بندی »احضار« در حال انجام است و این سریال ظرف 

روزهای آینده از طریق گلرنگ رسانه در شبکه خانگی عرضه خواهد شد.

جان سینا از دواین جانسون عذرخواهی کرد

به  مشهور  جانسون  دواین  از  سینا  جان 
»صخره« بابت انتقاداتش درباره رها کردن 
عذرخواهی  هالیوود  به  پیوستن  و  کشتی 

کرد.
سینا  جان  رستلینگ کالچر،  گزارشاز  به 
دواین  از  کارکشتی  کهنه  سوپراستار 
سبب  به  »صخره«  به  مشهور  جانسون 
روی  بر  مبنی  وی  به  نسبت  انتقاداتش 

آوردنش به بازیگری عذرخواهی کرد.
او پیشتر به جانسون انتقاد کرده بود که وی بیشتر وقتش را در هالیوود 

سپری می کند تا درون رینگ کشتی.
با این حال این روزها سینا همان مسیر دواین جانسون را طی کرده و به 

بازیگری روی آورده است.
سینا در این باره گفت: من متاسفم و اشتباه کردم.

او افزود: حاال همان انتقاداتی را که نسبت به جانسون بیان کرده بودم، به 
من برمی گردانند. سینا به تازگی بازی در فیلم »بامبلبی« را تمام کرده که 

این فیلم قرار است ۲6 دسامبر اکران شود.

خبر

کاریکاتور

وقتی مرغ، فیش حقوقی بابا را به باد داد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی حمایت از بیمه هنرمندان را 
اولویت کار وزارت ارشاد دانست و گفت: شاخص اعتبارات 
فرهنگی در فضای کشور کم است و خرید کتاب از ناشران و 

نویسندگان باید افزایش یابد.
سید عباس صالحی در نشست با اصحاب رسانه فرهنگ، هنر 
و رسانه آذربایجان غربی اظهار کرد: آذربایجان غربی استانی با 
سابقه کهن تاریخی بوده و نقش موثر در هشت سال دفاع 
مقدس داشته است. وی افزود: باید با تالش همدیگر امکانات 
استان را افزایش داده و مسیر خود را در فضای استانها جدی تر 
بگیریم و خالقیت های استانی را در دهه پنجم انقالب اسالمی 

نمایان تر بکنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه سفرهای برنامه 
دو روزه استانی یکی از اقدامات موثر وزارتخانه است، گفت: با 
توجه به اینکه منابع مالی حوزه فرهنگ ضعیف بوده، این استان 

در سال های مختلف شاهد ساختار کم  جانی بوده است و 
بودجه کشور دو و نیم درصد سهم حوزه فرهنگ و گردشگری 

و تربیت بدنی است.
وی بیان کرد: در مجموع منابع مالی حوزه فرهنگ به طور 
خاص و عام رقیق و کم جان است اما همین منابع را اگر با 
منابع استانی ترکیب کنیم اتفاقات بهتری شکل خواهد گرفت.

میلیارد   ۱4۰ تفاهم  نامه  امروز  اینکه  به  اشاره  با  صالحی 
در  کرد:  بیان  امضا شد،  ارشاد  وزارت  و  استان  بین  تومانی 
هنرستان  چند  احداث  تفاهم نامه،  این  در  زیرساختی  حوزه 
دخترانه و پسرانه و تجهیز موسسات فرهنگی، قرآن و عترت 
باید در  بر آن  پیش بینی شده است.وی تصریح کرد: عالوه 
کنار حمایت های زیرساختی به سمت حمایت های برنامه ای 
حرکت کنیم و همچنین حمایت از تولید فیلم های کوتاه و 

بلند و مستند در استان پیش بینی شده است.

وزارت  کار  اولویت  را  هنرمندان  بیمه  از  حمایت  صالحی 
دانست و گفت: شاخص اعتبارات فرهنگی در فضای کشور 
کم است و خرید کتاب از ناشران و نویسندگان باید افزایش 
یابد بنابراین با پرداخت وام، تسهیالت و حمایت از نشریات 

در سال های آینده از ناشران کتاب حمایت می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد تصریح کرد: با همین نگاه به طرف همین 

مسیر رفته و در ۱۱ استان تفاهم نامه امضا شده است.
صالحی بیان کرد: با توجه به اینکه تهران به اندازه کافی از 
حمایت برخوردار شده، باید به سمت استان ها رفت چرا که 
استعدادهای خالق فراوانی وجود دارد که باید به آنان توجه 
شود.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: رویکرد بعدی که در 
حوزه فرهنگ دنبال می شود اقتصاد فرهنگ و هنر است که 
این حوزه، دو بال دارد که یکی بال روحانی و دیگری جسمانی 
که باید هر دو با هم حرکت کنند وگرنه فرهنگ و هنر به زمین 
می خورد.وی اضافه کرد: اگر فرهنگ و هنر به اقتصاد متصل 
باشد روح جاندار آن زایل می شود و اگر فرهنگ و هنر یک 
اقتصاد شکوفا و خودکفای پایدار نداشته باشد دوام آن نیز به 

سختی ممکن خواهد بود.
صالحی بیان کرد: همزمان که به روح هنر توجه شود باید به 
جسم و ماده و اقتصاد هنر نیز توجه شود و این توجه را با 
اقداماتی دنبال می کنیم چون اسم فرهنگ و هنر در بسیاری از 

حوزه های اقتصادی گم شده است.
صالحی در ادامه عنوان کرد: تسهیالت دو هزار میلیارد تومان 
فرصت شغلی در حوزه شهری و روستایی آماده شده که از 
این رقم ۲۰ هزار شغل را دربرمی گیرد. وی با اشاره به اینکه در 
حوزه اشتغال شهری ۱۳ هزار شغل و مابقی آن را در روستاها 
ایجاد کرده ایم، بیان کرد: در استان ۲۷۰ شغل با ۲۷ میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی فراهم شده و همچنین کمک های بالعوض نیز 
برای حوزه اشتغال در این در نظر گرفته شده است. وزیر فرهنگ 
و ارشاد خاطر نشان کرد: با رویکرد عدالت فرهنگی و اقتصادی 
در کنار چند رویکرد دیگر شفاف سازی و بهبود فضای کسب 
و کار، می تواند مبنایی قرار گیرد که به افق آینده خوش بین تر 

باشیم و مسیر آینده را امیدوارانه تر پیش ببریم.

حمایت از بیمه هنرمندان، اولویت کار وزارت ارشاد است

و  جیرانی  فریدون  کارگردانی  به  آبی«  سریال»نهنگ 
آماده پخش در شبکه  به زودی  تهیه کنندگی سعید ملکان 

نمایش خانگی خواهد شد.
این  بازیگران  جمله  از  پسیانی  ستاره  و  نظریه  پریوش 
لیال حاتمی، ساعد سهیلی،  همراه  به  که  مجموعه هستند 
مجید  آسایش،  ویشکا  یاری،  حسین  آذرنگ،  رضا  حمید 
آزاده  الوند،  ماهور  زمانی،  آئیش، مصطفی  فرهاد  مظفری، 
صمدی، الهام کردا، دیبا زاهدی در این مجموعه ایفای نقش 

می کنند.
»نهنگ آبی« به نویسندگی بهرام توکلی و با سرمایه گذاری 
سعید ملکان، شرکت هنر اول و سرویس وی اودی فیلیمو 

در ۳۰ قسمت در شبکه نمایش خانگی منتشر می شود.

»پریوش نظریه« و 

 »ستاره پسیاین« در هننگ آیب

فیلم سینمایی »کروکدیل« به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه 
کنندگی عزت اهلل جامعی ندوشن با تالش بسیار برای اکران در 

سال ۹۷،پشت درهای بسته ماند.
عزت اهلل جامعی ندوشن؛ تهیه کننده فیلم سینمایی »کروکدیل« 
در ارتباط با آخرین وضعیت اکران این فیلم سینمایی که مدت 
زیادی در انتظار اکران است، درباره عدم اکران و آخرین وضعیت 
آن توضیح داد: به ما قول اکران در دی ماه داده شده است ولی 
با توجه به صف اکران فیلم ها فکر نمی کنم فیلم در این زمان 
اکران شود. وی در ادامه افزود: اگر فیلم پیش از جشنواره اکران 
نشود به بعد از جشنواره موکول خواهد شد و این فاجعه است. 
ما در سردرگمی اکران هستیم و دوستان مسئول متوجه این 
موضوع نیستند که همه فیلم ها نیاز به اکران دارند و اگر در 
یک سال تعداد زیادی فیلم طنز ساخته شده، دلیل بر عدم اکران 
فیلم های دیگر نیست و به نظرم باید در شورای اکران و پروانه 
نمایش اهمیت بیشتری به سایر فیلم ها داده شود. گفتنی است؛ 
»کروکودیل« فیلمی به کارگردانی، نویسندگی مسعود تکاور و 

تهیه کنندگی عزت اهلل جامعی ندوشن است.
این فیلم درباره چند جوان است که می خواهند از مسیری سریع 

اما پر خطر، همه چیز را یک شبه به دست بیاورند.

»کروکودیل« پشت درهای 
بسته اكران مي شود

فصل جدید »پنج  ستاره« با اجرای حمید گودرزی از ششم 
دی  در شبکه پنج سیما آغاز می شود.

به گزارش رسیده، اولین قسمت از فصل جدید مسابقه »پنج  
ستاره« به تهیه کنندگی میرمحمدحسین رضوی و با اجرای 
حمید گودرزی از پنجشنبه این هفته 6 دی  ساعت ۲۱ روی 
آنتن شبکه پنج سیما خواهد رفت، دومین قسمت نیز جمعه ۷ 

دی  در همان ساعت پخش خواهد شد.
ساختار مسابقه »پنج ستاره« مطابق روال قبلی با گونه »مسابقه 
– بازی« پخش می شود. این مسابقه دارای یک اپلیکیشن 
اختصاصی است که عالقه مندان چه به عنوان شرکت کننده 
و چه تماشاگر می توانند با نصب و همچنین بازی در آن به 
مسابقه تلویزیونی راه پیدا کنند. پنج نفر نخست رتبه بندی 
این اپلیکیشن راهی مسابقه اصلی در شبکه پنج خواهند شد.

مسابقه تلویزیونی »پنج ستاره« محصول موسسه فرهنگی و 
هنری هشت  اقلیم و کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما 
است که پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۱ از این شبکه 
پخش خواهد شد و طی آن شرکت کنندگان تالش می کنند 
با استفاده از اطالعات عمومی خود و پاسخ به پرسش های 
حمید گودرزی جایزه ۵۰ میلیونی مسابقه را به دست بیاورند.

 آغاز فصل جدید »پنج  ستاره« 
از شمش دی ماه

فاطمه معتمدآریا معتقد است که دریچه های ابتذال 
در سینمای ایران باز شده است و اگر این دریچه ها 
بسته شود چیزی جز فرهنگ و خوشبختی نصیب 

مردم نمی شود.
فاطمه معتمدآریا این روزها در نمایش دفاع مقدسی 
»خنکای ختم خاطره« اثر حمیدرضا آدرنگ دو نقش 

متفاوت ایفا می کند.
این بازیگر در گفت وگو با برنامه »تهران من« رادیو 
تهران در پاسخ به این پرسش که چرا در سال های 
اخیر حضور پررنگی در آثار مرتبط به جنگ داشته، 
گفت: »البته تعلق خاطری به جنگ ندارم. یک ادای 
دین است. یک کوله ای بر دوشم هست از سنگینی 
مخاطرات جنگ و پلیدی جنگ که شاید الزم است 
شکل دیگری از آن را نشان دهم. من از شروع جنگ 
در تلویزیون در تله تئاتری با موضوع جنگ بازی 

کردم و تا امروز که آخرین کارم روی صحنه بازی 
می کنم، همه درباره پیامدهای جنگ است که بر 

مردم بی پناه تحمیل می شود.«
تلویزیون  و  رادیو  با  سال هاست  که  معتمدآریا 
ختم  »خنکای  نمایش  درباره  نداشته  گفتگویی 
تاریخ مصرف  نمایش  »این  داد:  توضیح  خاطره« 
ندارد و می تواند جنگی در همه جای دنیا باشد و 
تأثیرات مخرب آن را بر زندگی مردم را نشان دهد. 
جنگ پیامد خوشایندی ندارد و می تواند هر کسی 

در دنیا با نمایش همذات پنداری کند.«
او درباره حضورش در چهاردهمین جشنواره دانش 
آموزی دفاع مقدس در استان کهکیلویه و بویراحمد 
نیز گفت: »نگاه شخصی من با جهان همراه با صلح 
و کارهایی که با موضوع جنگ بازی کرده ام، ترویج 
صلح است. این جشنواره دانش آموزی نیز توسط 

کسانی برگزار شده بود که در جنگ حضور داشتند 
و بعد از جنگ آسیب دیدند و جانباز هستند و اکنون 
در حوزه صلح فعالیت می کنند. چون درباره صلح 
و به خصوص دانش آموزان کار می کنند، چیزی 
است که من قلباً احساس آرامش می کنم و به من 
از نظر روحی کمک می کند که چگونه می توانم در 
زمینه صلح فعالیت کنم.« معتمدآریا درباره کمرنگ 
بودن خبر فعالیت هایش در رسانه ها نیز گفت: »این 
روزها هر خبری که می شود، هنرمندان را صاحب 
نظر به حساب می آورند و از آنها درباره همه چیز 
می پرسند. برای اینکه سوءاستفاده خبری نشود و 
خدای ناکرده در حیطه خبری که در توان من به 
عنوان یک هنرمند نیست، دخالتی نکرده باشم، سعی 
می کنم این کارها را جز فعالیت شخصی خودم قرار 
دهم.« این بازیگر که سابقه طوالنی در حوزه تئاتر 

عروسکی و کودک دارد، در این گفتگو از یک کار 
در حوزه کودک خبر داد که به زودی منتشر خواهد 
شد. او افزود: »کار خوب و کار کودک در سینما با 
کار تجاری و مضحکه اشتباه گرفته شده است. تیم 
ما که تالش کرد در حوزه کار کودک فرهنگسازی 
کنند، کمتر فعال اند.« معتمدآریا درباره بازگشت به 
تلویزیون و بازی در سریال ها از این مسئله استقبال 
کرد و از یک پیشنهاد نیز خبر داد که به سبب دور 
او  نپذیرفته است.  از سلیقه شخصی آن را  بودن 
مشکل این سینما را در سیاست هایی است که در 
سینما جاری است و گفت: »دریچه های ابتذال در 
سینما باز شده است. اگر دریچه های ابتذال را به 
جای هر گونه محدودیت و تعیین اندازه در امور 
فرهنگی ببندند، مسئوالن مطمئن باشند که چیزی 

جز فرهنگ و خوشبختی نصیب مردم نمی شود.«

 دریچه های ابتذال 
 در سینما ی ایران

 باز شده است

محصول  شکسته«  های  »قلب  مجموعه 
دیماه   4 شنبه  دیروزسه  از  ترکیه  کشور 
ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما روی آنتن 

رفت
درباره  سریال  این  رسیده،  گزارش  به 
خود  زندگی  در  که  است  هایی  انسان 
دچار گرفتاری می شوند و در می یابند 
به  باید  برطرف شدن مشکالتشان  برای 
دعا و توسل به قدرت الهی اهمیت دهند.
زندگی  سبک  و  مدرنیته  نتایج  از  یکی 
و  دین  از  ها  انسان  دوری  آن  از  ناشی 
قواعد  به  حد  از  بیش  دادن  اهمیت 

»قلب های  مادی است که در مجموعه 
داستان  بیان  با  شکسته« تالش می شود 
های مختلف از قشرهای متنوع جامعه به 
جایگاه توجه به خداوند تذکر داده شود.

حسن  را  شکسته  قلب های  کارگردانی 

طور  به  را  آن  کنندگی  تهیه  و  کراچ 
مشترک یونس آیلی دره و ملیح سزگین 
مجموعه  این  دوبله  داشته اند.  عهده  بر 
حضور  با  و  نظامی  ناصر  سرپرستی  به 
مومیوند،  همت  جمله  از  گویندگانی 
نرگس فوالدوند و پرویز ربیعی صورت 

گرفته است.
این مجموعه از شنبه تا پنج شنبه ساعت 
۲۳ پخش و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۹ 
کره  آخرین قسمت سریال  بود.  خواهد 
پنج  شبکه  از   ۲۳ ساعت  »کیمیاگر«  ای 

روی آنتن می رود.

پخش سریال ترکیه ای روی آنتن پایتخت

 The Lift -of sessoins فیلم کوتاه »دایره مرگ« به فستیوال
لندن در کنار پنج فیلم دیگر از ایران انتخاب شد و دراین فستیوال 

نمایش داده می شود.
به گزارش بانی فیلم، جشنواره Lift-Off لندن برای هشتمین دوره 

متوالی در تاریخ 6 تا ۱۳ ژانویه در لندن برگزار می شود.
شبکه جهانی جشنواره فیلم Lift-Off ،در شهرهای مختلف جهان 
مانند لندن، سیدنی، منچشتر، ملبورن، آمستردام، برلین، تورنتو، توکیو، 

پاریس و نیویورک برگزار می شود.
جشنواره Lift-Off لندن به صورت ماهیانه و آنالین برگزار می 

شود. برگزیدگان جشنواره در اکران عمومی به نمایش در می آیند.
فیلم کوتاه »دایره مرگ« ساخته مهنوش شیخی روایت زنی تنهاست 
که تصمیمی برای خودکشی دارد. در این میان شک و تردید با آینه 

ای از درونش او را فرا می گیرد.
دایره مرگ پیش از این در فستیوال های هند،شیلی،آلمان،امریکا و 

مکزیک حضور داشته است.
شیخی،  مهنوش  بازیگر:  نویسنده،  ز:  عبارتند  فیلم  این  عوامل 

صحنه  ساعدی،طراح  :باران  گریم  طراح  نظری،  فیلمبردار:سینا 
سرشت،دستیار  نیک  کرامت،صدابردار:رها  لباس:پریسا  و 
پوش  شیخی،فاطمه  آشوری،تدوین:مهنوش  :سوده  کارگردان 

پاس،عکاس:شیرین نظری، پخش:دریچه سینما.

»دایره مرگ« به لندن راه یافت


