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اروپا اگر می دانست ناتوان است چرا با ایران مذاکره کرد؟

خرازی: تاخیر اروپا درSPV قابل قبول نیست

اتمام حجت 
وزیر صنعت با 
خودروسازان

به گزارش زمان ، دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر سود مشارکت در قراردادها ۱۸ درصد 
باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تاخیر، باید ۳۰درصد به مشتری پرداخت شود که این 
جمع  در  نعمت بخش  گذاشت.احمد  خواهد  خودروسازان  دوش  بر  هنگفتی  زیان  موضوع 
خبرنگاران ضمن تاکید بر غیر عمد بودن تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده، گفت: 
متاسفانه شاهد تعویق تحویل خودروهای ثبت نامی به مردم هستیم که بر این اساس، بنده به عنوان 
مسئول انجمن خودروسازان ایران، عالوه بر عذرخواهی از مردم، بر این نکته تاکید دارم که این 
تاخیر ها کامال ناخواسته اتفاق افتاده؛ زیرا با آغاز تحریم ها اولین بخشی که مورد تحریم قرار 

گرفت صنعت خودرو بود.
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روزانهم صبح اریان

مدیریت ریسک، 
هدف اصلی

 ابزار آتی سهام

سه طرح جدید 
دولت برای خانه 

دار شدن مردم

سومین عرضه 
نفت در بورس با 

شرایط جدید
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اروپا باز هم به  سمت ترامپ غش کرد؛

 خیز بروکسل برای تحریم دوباره ایران

سردار اشتری مطرح کرد:

بهمن  22 مراسم  زدن  هم  بر  برای  دشمنان  تالش 
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صرف وقت کاربران ایرانی 
درشبکه های اجتماعی

۳۰ برابر زمان مطالعه روزنامه و ۹ برابر زمان کتابخوانی؛

سرمقاله
»نشاط اجتماعی« حلقه 

مفقوده عصرحاضر
افرادی  با  روزها  این 
مشغوِل  هستیم،  روبرو 
فضایی  در  روزمرگی 
محدود، با نگرشی بسته 
و ذهنی آشفته  و جامعه 
و  با موضوعات  آنچنان 

مسائلی چون بیکاری، اعتیاد، طالق، دزدی و 
بزهکاری، تکدی گری، کودکان کار و ... درگیر 
است که گویی جایی برای نکته کلیدی و 
حساسی به نام« شادی و نشاط« باقی نمانده 
و »نشاط اجتماعی« حلقه مفقوده عصرحاضر 
است که به فراموشی سپرده شده است.کاهش 
شور و نشاط در البرز گویی بیش از سایر استان 
ها خودنمایی می کند و بنا به دالیِل زیست 
محیطی که استان درآن محبوس است و عدم 
فضاهای مناسب برای تخلیهء هیجانات و نبودِ 
مکان های مناسِب تفریحی در سطح شهر، 
مردم البرز با کوچکترین تلنگری که به بهانه 
های مختلف به دست می آورند، راهی برای 
تخلیهء هیجانات خود پیدا میکنند تا با رقص و 
پایکوبی در گوشه ای از شهر، شور و نشاطی 

را برای دقایقی به وجود آورند...
2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
چرا با دالر گران باید تعرفه 

واردات را کم کرد؟
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۳۰ برابر زمان مطالعه روزنامه و ۹ برابر زمان کتابخوانی؛

 صرف وقت کاربران ایرانی درشبکه های اجتماعی

معاون وزیر ارتباطات میزان صرف وقت کاربران ایرانی در شبکه های 
زمان کتابخوانی  برابر  و ۹  روزنامه  زمان مطالعه  برابر  را ۳۰  اجتماعی 

عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: براساس 
ایرانی در سال ۹۶ توسط مرکز  آمارگیری فرهنگ رفتاری خانوارهای 
آمار،  زمان حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی حدود ۳۰ برابر زمان 
مطالعه روزنامه و ۹ برابر زمان کتابخوانی است.وی با بیان اینکه سرانه 
ایرانیان در شبکه های اجتماعی یک ساعت و ۴ دقیقه  روزانه حضور 
 ۲۷ و  ساعت  یک  روزنامه  مطالعه  سرانه  که  درحالی  داد:  ادامه  است، 
دقیقه و سرانه مطالعه کتاب غیردرسی به غیر از ادعیه، ۴ ساعت و ۳۴ 

دقیقه در ماه اعالم شده است.
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران تاکید کرد: با تغییر نگاه از تهدید 
محوری به فرصت محوری، به شرط حضور گروههای مرجع، نویسندگان 
ارتقای  برای  بزرگ  فرصتی  اجتماعی،  های  شبکه  در  پژوهشگران  و 

آگاهی عمومی پدید خواهد آمد.

مردم انگلیس خواهان حضور در اتحادیه اروپا هستند
انگلیس  در  جدید  نظرسنجی  یک  نتایج 
حکایت از خواست مردم این کشور برای لغو 

برگزیت و ادامه حضور در اتحادیه اروپا است.
یک  نتایج  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نظرسنجی جدید در انگلیس حاکی از آن است 
که اگر فرصت دیگری به شهروندان این کشور 
اروپا  اتحادیه  در  ماندن  طرفداران  شود،  داده 
برنده خواهند شد.گروه  با اختالف 1۲ درصد 
ماندن  برای  را  کارزاری  که  مردم«  »رای 
انگلیس در اتحادیه اروپا و برگزاری دوباره همه 
پرسی به راه انداخته، نتایج این نظرسنجی را 
که  نظرسنجی  این  است.در  کرده  منتشر 

توسط  موسسه مستقل و بین المللی »یوگاو« 
)YouGov ( انجام شده است، نظر 1۰۷۰ نفر 
از مردم انگلیس درباره موافقت یا مخالفت با 
جدایی از اتحادیه اروپا پرسیده شده  که طی 
آن ۴۸ درصد به برگزیت نه گفته اند در مقابل 
۳۸ درصد هنوز خواهان خروج از اتحادیه اروپا 
هستند. در این میان ۶ درصد گفته اند در رای 
گیری شرکت نخواهند کرد و ۷ درصد اعالم 
خواهند  رای  چگونه  دانند  نمی  که  اند  کرده 
داد.روز بیست و سوم ژوئن سال ۲۰1۶میالدی 
 ۵1.۹ معادل  انگلیس  مردم  از  میلیون   1۷.۴
درصد از شهروندان طی شرکت در یک همه 

پرسی به برگزیت رای مثبت دادند در مقابل 
خواهان  درصد   ۴۸.1 یا  نفر  میلیون   1۶.1
شدند. اروپا  اتحادیه  در  انگلیس  ماندن 

نظرسنجی همچنین نشان می دهد ۷۸ درصد 
خواهان  انگلیس،  در  کارگر  حزب  حامیان  از 
هفته  هستند.در  پرسی  همه  دوباره  برگزاری 
گذشته مجلس عوام انگلیس به توافق نخست 
خصوص  در  اروپا  اتحادیه  با  کشور  این  وزیر 
برگزیت )خروج از اتحادیه اروپا( رای منفی داد 
خصوص  در  جدیدی  ابهامات  ترتیب  بدین  و 
اتحادیه  از  انگلیس  اجرایی شدن طرح خروج 

اروپا به وجود آمد.

کی روش: بازی با عمان خاص است
تشریح  ضمن  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
عمان  با  بازی  برای  تیمش  وضعیت  آخرین 
احتمال  خصوص  در  آسیا  ملت های  جام  در 
تمدید قراردادش در صورت قهرمانی، گفت: اگر 

پیشنهادی باشد این امکان وجود دارد.
کی  کارلوس  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روش در نشست خبری پیش از بازی تیم ملی 
فوتبال ایران با عمان در جام ملت های آسیا که 
گفت:  شد،  برگزار  ابوظبی  در  دیروز  بعدازظهر 
عمان تیم خیلی خوبی است. از این به بعد نتایج 
مرحله گروهی مهم نیست. 1۶ تیم بازی های 
سختی را پشت سر خواهند گذاشت.وی افزود: این 
تیم آماده سازی خوبی داشته است. از ۲۴ بازی 
قبلی، 1۵ تا 1۶ پیروزی داشته اند. تقریبا تمام 
بازی های آنها را مخصوصا سه بازی قبلی آنها را 
دیده ایم. نتیجه بازی امروز۵۰ - ۵۰ است و هر 
تیمی عملکرد خوبی داشته باشد مطمئنا برنده 

خواهد بود.یک خبرنگار آلمانی از کی روش درباره 
بزرگترین تغییراتی که در فوتبال ایران ایجاد کرده 
است و اینکه چه تدابیری دارد تا ایران همچنان 
در سطح اول آسیا بماند، سئوال پرسید. سرمربی 
تیم ملی گفت: اگر بخواهیم راجع به روند فوتبال 
ایران صحبت کنیم و یا اتفاقاتی که رخ داده است، 
می تواند جالب باشد ولی نه برای االن چون امروز 
یک بازی داریم و تمرکزمان باید روی این بازی 
باشد. گروهی از بازیکنان و میلیون ها هوادار داریم. 
تیم عمان هم همینطور. بازی امروز مسابقه خاصی 
است ولی احساساتی بودن این مسابقه می تواند 
تاثیرگذار باشد. جام ملت های واقعی تازه شروع 
می شود. از امروز همه چیز برای برنده است و هیچ 

چیز برای بازنده.
 هیچ جای افسوس نداریم. باید با انگیزه و تمرکز 
باال کارمان را انجام بدهیم.سرمربی تیم ملی در 
پاسخ به سئوالی مبنی بر تعریف سرمربی عمان 

از خط دفاعی ایران و اینکه تیم ایران برای بازی 
امروز هجومی ظاهر خواهد شد یا خیر؟ ابتدا با 
خنده گفت: االن نمی توانم در اینباره صحبت کنم.

کی روش افزود: در تمام صحنه های بازی همیشه 
توانایی را به  سعی کردم یک طرز تفکر و یک 
بازیکنان تفهیم کنم و آن هنر خوب فوتبال بازی 
کردن است. هیچ موقع دوست نداشتم فوتبال را 
پیچیده کنم. همیشه گفته ام فوتبال یک بازی 
ساده است. ۳-۳-۴ یا 1-۳-۲-۴ تمام این صحبت 
ها حتی مرا بعد از ۳۵ سال حضور در فوتبال یک 
مقدار دچار مشکل می کند. تالش می کنیم بازی 
را کنترل و خوب پاسکاری کنیم و به سمت دروازه 
حریف برویم. خدا فوتبال را خلق نکرد که فقط 
یکطرفه بازی کنیم. همیشه یک حریف داریم و 
وقتی توپ دست آنها است باید خوب دفاع کنیم و 
وقتی توپ را به دست می آوریم، آنرا حفظ کنیم 

و به گل برسیم. 

دوشنبه صورت می گیرد؛

 سومین عرضه نفت در بورس با شرایط جدید

ایران یکبار دیگر برای عرضه در  نفت خام سبک 
قرار  و  شده  آماده  انرژی  بورس  بین الملل  رینگ 
به  نفت  بشکه  میلیون  یک  ماه  بهمن  اول  است 
قیمت پایه ۵۲.۴۲ به فروش برسد. این بار مجوزها 
اگر  اما  ریال صادر شده  به  خام  نفت  برای خرید 
خریداری بخواهد دالر یا یورو پرداخت کند، کسی 

دست رد به سینه او نمی زند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دوشنبه این هفته 
تاریخ  در  بار  برای سومین  ایران  خام سبک  نفت 
عرضه  انرژی  بورس  بین الملل  رینگ  در  بورس 
یک  بار  اولین  برای  امسال  آبان  می شود.ششم 
انرژی  بورس  در  سبک  خام  نفت  بشکه  میلیون 
هزار   ۲۸۰ خریدار،  سه  نهایت  در  که  شد  عرضه 
و ۸۵  بشکه ۷۴ دالر  قیمت هر  به  را  نفت  بشکه 
سنت خریدند.در ادامه عرضه نفت در بورس انرژی 
۲۰ آبان ماه امسال بود که ۷۰۰ هزار بشکه نفت 
خام سبک ایران برای دومین مرحله عرضه شد و 
به فروش رسید.  به قیمت هر بشکه ۶۴.۹۷ دالر 
ایران  بورس  در  نفت  بشکه  هر  قیمت  نتیجه  در 
یافت. کاهش  اول  بار  به  نسبت  دالر   1۰ تقریبا 

مدتی بود که از عرضه دوباره نفت خام در بورس 
خبری نبود تااینکه باالخره بعد از هفته ها، قرار شد 
برای سومین بار نفت خام سبک در بورس انرژی 
ایران  نفت  ملی  شرکت  که  طور  آن  شود.  عرضه 
اعالم کرده است، دوشنبه )اول بهمن 1۳۹۷( یک 
 ۳۵ در حجم های  سبک  خام  نفت  بشکه  میلیون 
هزار بشکه ای با قیمت پایه ۵۲.۴۲ دالر به ازای هر 

بشکه عرضه خواهد شد.

در سومین دوره از عرضه نفت خام سبک در بورس 
ارزهای  با  حساب  تسویه  امکان  بر  عالوه  انرژی 
بین المللی، امکان تسویه کامل با ارز ریال ایران با 
نرخ سنا وجود دارد و همانطور که سابقا مدیرعامل 
بورس انرژی اعالم کرده بود، دوره تسویه حساب 
معامالت نسبت به دو دوره قبلی از ۶۰ به ۹۰ روز 
خام  نفت  پایه  قیمت  بار  است.این  یافته  افزایش 
در بورس نسبت به قیمت کشف شده در دومین 
عرضه حدود 1۲ دالر کاهش یافته است که باید 
دید در مرحله عرضه و تقاضا، قیمت نفت در بورس 
چه نوسانی خواهد داشت.سابقا بورس انرژی اعالم 
کد  انرژی  بورس  در  نیز  خارجی ها  که  بود  کرده 
معامالتی دارند، ولی طبیعی است که داشتن کد 
معامالت  در  خارجی ها  حضور  بر  دلیل  معامالتی 
کما  نیست؛  ایران  انرژی  بورس  سبک  خام  نفت 
چهار   - سه  فقط  نیز  اخیر  عرضه  دو  در  اینکه 
بودند  بورس  در  خام  نفت  خرید  درگیر  متقاضی 
آنها  اما هیچ حرفی که  آنها اعالم نشد  که هویت 
خارجی بودند نیز به گوش نرسید و برداشت ها این 
بود که چند ایرانی که روابط تجاری خوبی دارند 
هر  در  کرده اند.اما  بورس  در  نفت  خرید  به  اقدام 
در  نفت  قیمت  کاهش  با  که  است  طبیعی  حال 
معامالت  در  مختلف  افراد  حضور  احتمال  بورس، 
خریداران  اینکه  ویژه  به  یابد.  افزایش  خام  نفت 
یا  دالر  هیچ  بورس  از  نفت  خرید  بابت  می توانند 
یورویی پرداخت نکنند و همه مبلغ را به ریال ایران 
بپردازند که احتمال بیشتر این است که خریداران 
احتمالی از این گزینه حتما استفاده کنند و فروش 

نفت خام از این طریق ارزآوری برای ایران نداشته 
باشد اما در هر حال طبیعی است که اگر خریداری 
یا  بورس،  دالر  از  خام  نفت  خرید  بابت  بخواهد 
یورو بپردازد کسی دست رد به سینه او نمی زند.

از کارشناسان  انتقاد تعدادی  همین موضوع مورد 
باید در  قرار گرفته است. بسیاری معتقدند دولت 
واحدی  رویه  سرمایه  خروج  و  ورود  سیاست های 
عدم  و  ایران  از  نفت  خروج  چراکه  باشد،  داشته 
خروج  مصداق  داخل،  به  ارزی  هیچگونه  ورود 

سرمایه است. 
این در حالی است که برای کاالهای غیر استراتژیک 
نیز باید ارز حاصل از صادرات به داخل بازگردد و 
وارد چرخه اقتصاد و صنعت شود.این طور که اعالم 
شده مجوزهای الزم برای این عرضه از سران سه 
بورس  در  خام  نفت  بشکه  میلیون  سه  بابت  قوه 
این مرحله، یک  قرار است در  و  اخذ شده  انرژی 
شود  عرضه  ایران  سبک  خام  نفت  بشکه  میلیون 
در  عرضه  حجم  به  نسبت  فروش،  تناسب  به  و 
شود.سابقا  اقدام  و  تصمیم گیری  بعدی  دوره های 
اعالم شده بود که نفت خام ۲۰ درصد به صورت 
ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی به طور آزمایشی 
در بورس عرضه شود، اما به تازگی رئیس سازمان 
عرضه  مجدد  احتمال  درباره  بهادار،  اوراق  بورس 
وزارت  »با  که  کرده  اعالم  انرژی  بورس   در  نفت 
نفت در این مورد مذاکره شده  که نفت به صورت 
ریالی در بورس عرضه شود و هر زمان که  کامال 
بورس  در  نفت  عرضه  آمادگی  بگوید  نفت  وزارت 

را داریم«.
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"نشاط اجتماعی" حلقه مفقوده عصرحاضر

* الهام آمرکاشی

این روزها با افرادی روبرو هستیم، مشغوِل 
نگرشی  با  محدود،  فضایی  در  روزمرگی 
آنچنان  جامعه  و  آشفته   ذهنی  و  بسته 
بیکاری،  چون  مسائلی  و  موضوعات  با 

اعتیاد، طالق، دزدی و بزهکاری، تکدی گری، کودکان کار و 
... درگیر است که گویی جایی برای نکته کلیدی و حساسی 
به نام" شادی و نشاط" باقی نمانده و "نشاط اجتماعی" حلقه 

مفقوده عصرحاضر است که به فراموشی سپرده شده است.
ها  استان  سایر  از  بیش  گویی  البرز  در  نشاط  و  شور  کاهش 
استان  که  محیطی  زیست  دالیِل  به  بنا  و  کند  می  خودنمایی 
تخلیهء  برای  مناسب  فضاهای  عدم  و  است  محبوس  درآن 
در سطح شهر،  تفریحی  مناسِب  های  مکان  نبودِ  و  هیجانات 
مردم البرز با کوچکترین تلنگری که به بهانه های مختلف به 
دست می آورند، راهی برای تخلیهء هیجانات خود پیدا میکنند 
تا با رقص و پایکوبی در گوشه ای از شهر، شور و نشاطی را 
برای دقایقی به وجود آورند که ماه ها در وجود خود، پنهان 

کرده بودند.
دور زدن با ماشین در آخر هفته، رقص و بوق زدن در گوشه 
ای از خیابان های شهر به بهانه های مختلِف ورزشی- ملی، 
قولی  به  و  شهر  اصلِی  های  خیابان  در  ممتد  های  زدن  قدم 
"مترکردِن" خیابان ها، پتانسیِل جوانان را جنبشی که نمی کند 
هیچ، افراد جواِن شهر را به آدم های بیکار و عالفی بََدل می 
کند که گویی راه و کاری جز بیهوده دور زدن در خیابان ها 

ندارند.
شادی و نشاط که بی تردید با حِس مثبت و پایداری در ذهن 
و روحیه فردی به وجود می آید، از تمام ابعاد و ارکاِن فلسفی، 
علمی، دینی مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است و از هر 
بُعد و دیدگاهی به تعمیم و تحکیِم این امر سفارش شده است.
در  شادی  آمدِن  وجود  به  برای  متفاوتی  معیارهای  شک  بی 
جامعه دخیل است و عوامل متعددی چون سالمت و درآمد 
و نگاه مثبت و ذهن و روح سالم می تواند برای باالبردِن این 
گفته  به  دیگر  سویی  باشد.از  مفید  جامعه  در  نشاط  و  شور 
نویسنده کتاب »درمان افسردگی« بخشی از بیماری افسردگی، 
انزوای اجتماعی است که خود به عنوان یکی از دالیل اصلی 
پیشرفت بیماری شمرده می شود که با تکیه بر این مورد، به 
وجود آوردن نشاط جمعی در جامعه، می تواند اولین قدم مؤثر 
در  اصل  این  نمودن  همگانی  نوعی  به  و  باشد  مسیر  این  در 
بستر اجتماع، هر فرد را تاحدی مورد صیانت قرار خواهد داد.
مواردی چون رفِع اضطراب و آشفتگی های روزمره- اصالِح 
اختالالت اخالقی، رونق اقتصادی و برنامه ریزی برای بهبودِ 
فرهنگ جامعه از جمله ضروریات اهمی است که انتظار می 
با اجماع، رسیدگی و آسیب شناسی در  رود مسئولین ذیربط 

جهِت کنترل و ایجادِ شرایط ایده آل تالش نمایند.
ناگفته پیداست از قشِرعصبانِی البرزی که برای یک دقیقه پشت 
چراغ قرمز ماندن، هزار بوِق ممتد را راهِی خیابان ها می کنند 
و با ایجادِ آلودگی های صوتی، نارضایتی را در بین افراد دیگر 
هم سرایت می دهند، سطح شادی و خرسندی تا چه حد پایین 
از سوی  است.بی شک عزم جدی  افول  به  رو  نشاط  آمار  و 
در  اقدامی  موثر،  و  مفید  راهکارهای  با  تا  طلبد  می  مسئولین 
جهِت هم افزایی و ارتقاء شادی در بین افراد به وجود آورند 
و استان البرز بتواند با آمارِ جهانی درخصوص شادی رقابت 
شد،  منتشر  که  آماری  بررسِی  با  گذشته  سال  باشد.در  داشته 
ایران رتبه دارِصد و پنجمین کشوری شد که در ردهء شادی 
قرار گرفت و در طول این ۴ سال که شادترین کشورهای دنیا 
کشور  شادترین  گروهِ  در  بار  سه  دانمارک  شوند،  می  اعالم 
دنیا قرار گرفته است؛ که این نکته قطعا جای کار و ممارست 
این آمار را به طرق مختلف به سمت ِصعودی  بتوان  تا  دارد 
شدن نشانه گرفت که البرز با قابلیت های فضاهای خالی که 
فضاسازی  برای  است  خوبی  فرصت  دارد،  استان  اطراف  در 
ورزشی-  های  زیرساخت  دادِن  قرار  برای  تحولی  و  تغییر  و 
اجتماعی از قیبِل پارک های متنوع که فارغ از چند گل و گیاه 
و با اختصاِص امکانات مناسب برای تفریح و تخلیهء هیجاناِت 

جوانان، مکانی برای شادی و نشاط در آن به وجود آید.
elhamamerkashi@ymail.com

هشدار روسیه به آمریکا برای بازگشت
 به جنگ ستارگان 

 روسیه به آمریکا برای از سرگیری طرح جنگ ستارگان و رقابت 
با برنامه های موشکی دیگر  تسلیحاتی در فضا به بهانه مقابله 

کشورها هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ابتکار دفاع استراتژیک که در رسانه 
ها به جنگ ستارگان مشهور است طرحی در زمان رونالد ریگان 
رئیس جمهوری وقت آمریکا به حساب می آید که هدفش مقابله 
با حمالت موشک های دوربرد شوروی یا دیگر قدرت های اتمی 
بود.در سال  زمین  از جو  تجهیزات در خارج  استقرار  با  جهان 
۱۹۹۳ میالدی سازمان طرح دفاع استراتژیک آمریکا نام خود را به 
سازمان دفاع موشکی بالستیک تغییر داد تا پایانی باشد بر تئوری 
جنگ ستارگان؛ چرا که استراتژی دفاعی آمریکا از مقابله با موشک 
های دوربرد به موشک  های کوتاه  برد تغییر یافت.مقامات کاخ 
سفید به تازگی مدعی شده اند که به دنبال توسعه پدافند موشکی 
خود و بازگشت به دفاع فضایی هستند موضوعی که خشم روسیه 
را برانگیخته است.وزارت امور خارجه روسیه در همین رابطه با 
صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از برنامه های دولت آمریکا 
آورده است: در سند سیاست آمریکا در عرصه پدافند موشکی به 
استقرار واحدهای ضربتی پدافند موشکی در فضا چراغ سبز نشان 
داده شده است.در بیانیه گفته شده است: این سند ماهیت خصومت 
طلبانه دارد و یک بار دیگر تالش آمریکا برای تامین موقعیت 
برتر نظامی در جهان و امکان اجرای عملیات نظامی در هر نقطه 
جهان برای دفاع از منافع خود بدون اینکه مجازات شود را نشان 
می دهد.»طرف آمریکایی هر گونه امکان تعیین محدودیت برای 
فعالیت های خود در عرصه پدافند موشکی حتی از نظر تئوری 
را هم رد می کند و تصمیم خود برای حفظ آزادی عمل در این 
عرصه را اعالم کرده است.«وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود 
آورده است: آمریکا در این سند حمله پیشگیرانه به موشک هایی 
که از نظر آنها تهدید کننده است حتی قبل از پرتاب قانونی دانسته 
که گویای آن است واشنگتن می خواهد به حمله پیشگیرانه خود 
به دیگر کشورها شکل و صورت قانونی بدهد.روسیه مدعی شده 
است که آمریکا با این رویه در واقع می خواهد روی تابوتی که 

پیامدهای فاجعه بار آن قبال پیش بینی شده است، پا بگذارد.

بررسی الحاق ایران به کنوانسیون 
پالرمو در مجمع تشخیص 

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: در 
جلســه دیروز مجمع بحث هایــی در خصوص 
کنوانسیون پالرمو مطرح ولی از آنجایی که ایرادات 

بسیاری درباره آن ذکر شد، به رای گیری نرسید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل محســن 
مجتهد شبســتری با اشــاره به مصوبات جلسه 
دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: 
در جلســه دیروز مجمع بحث هایی درخصوص 
کنوانسیون پالرمو مطرح ولی از آنجایی که ایرادات 
بســیاری درباره آن توسط اعضا ذکر شد، به رای 
گیری نرسید.وی افزود: در این جلسه وزیر امور 
خارجه، نمایندگان دولت و رئیس مجلس شورای 
اســالمی حاضر بودند و در حضــور آنها تمامی 
ایرادات مربوط به کنوانسیون پالرمو مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت.این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تاکید کرد: قرار شد این موضوع در 
کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مورد بحث قرار گیرد تا در جلســه هفته آینده، 
بررسی های بیشــتری در صحن مجمع صورت 
گیرد و کنوانسیون مربوطه به رای گذاشته شود.

مجتهد شبستری با اشاره به ایرادات وارد بر پالرمو 
گفت: ابهامات بسیاری در این الیحه وجود دارد؛ 
بعنوان مثال درخصوص بحث مصادیق مجرمانه 
معلوم نیست کدام نهاد مصداق مجرم را تعیین 
خواهد کرد. در این کنوانسیون جایی برای تعیین 
مجرم وجود ندارد که این خود یک ابهام اســت.

وی ادامه داد: به نظــر ما داعش، القاعده، جبهه 
النصره و امثالهم مجرم هستند ولی شاید از نظر 
این کنوانسیون حزب اهلل لبنان، حشدالشعبی و 
سپاه پاســداران هم مجرم شناخته شوند که ما 
این موضوع را نخواهیم پذیرفت؛ این مساله یکی 
از بزرگترین ابهامات این کنوانسیون است.عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: امروز 
اصل مبارزه با تروریسم و مصادیق مجرمانه را همه 
قبول دارند ولی ایراد در مصادیق آن است. حال 
باید دید شروطی که ما می گذاریم آنها می پذیرند 
یا خیر. ما شرایطی داریم که باید مورد توجه باشد 
و تنها با پذیرش آن شــرایط حاضر به قبول این 

کنوانسیون هستیم.

کشف محموله هروئین پیش از ارسال 
به اروپا توسط وزارت اطالعات

وزارت اطالعات اعالم کرد که سربازان گمنام امام 
زمان )عج( محموله مواد مخدر حاوی ۶1۸ کیلو 
گرم هروئین را در یکی از بنادر جنوبی کشــور 

کشف و ضبط کردند.
بــه گزارش زمان از پایگاه اطالع رســانی وزارت 
اطالعات، بر اســاس بررسی های انجام شده این 
محموله قرار بود به اروپا ارســال شود و به طرز 
ماهرانه ای در چهار کانتینر ۴۰ فوتی و در بسته 

بندی کاالی ترانزیتی جاسازی شده بود. 

ورود ویژه دادستانی کل کشور به 
موضوع خودرو

 معــاون دادســتانی کل کشــور در رابطــه با 
قیمت گــذاری و تخلفات حوزه خــودرو، گفت: 
دادستانی کل کشور به این موضوع به علت احقاق 

حقوق عامه به طور خاص ورود می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد حشمتی 
در خصوص ورود دادستانی کل کشور به موضوع 
تضییع حقوق مردم در رابطه با مشکالت مربوط 
به ثبت سفارشات، توزیع و قیمت گذاری خودرو، 
گفت: برخی شرکت ها تعهدی ایجاد می کنند و از 
مردم پول می گیرند، اما به درستی به تعهد خود 
عمل نمی کنند، وقتی قرار نیست تحویل بدهند 
چرا تعهد می کنند. ابتدا ۲هزار ثبت نام می کنند 
و بعد ۹۰۰ خودرو تحویل می دهند. وی با بیان 
اینکه این موارد مصداق تضییع حقوق مردم است، 
گفت: این مسائل نیاز به پیگیری دارد و باید به آنها 
ورود کنیم. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به 
این سوال که تخلفات محرز شده به کجا ارسال 
می شود و آیا موردی بوده که از سمت شما ارسال 
شده باشد؟ گفت: تمامی شکایت ها به دادگستری 
ارسال و در دادگاه ها پیگیری می شود. تشکیل 
پرونده در این رابطه شــده است، شاکیان زیادی 
هم مطرح هســتند. پرونده هــای خودرو با این 
موضوع در حال رســیدگی هستند.حشمتی با 
بیان اینکه، موضوع گرانفروشی مشمول تخلفات 
است، اظهارداشــت: در رابطه با خودرو باید کار 
کارشناسی دقیقی انجام شود، متاسفانه قرارداد 
با مردم  منعقد می شــود اما اجرا نمیشود و این 
تضییع حقوق مردم است. برخی کاال و خودرویی 
را متعهد می شوند و پول آن را از مردم می گیرند 
امــا در نهایت چیز دیگری تحویل می دهند که 
ما به این موضوع هم در راســتای احیای حقوق 
عامه ورود می کنیم.معاون دادســتان کل کشور 
با بیان اینکــه در رابطه با موضوع واردات خودرو 
هم تخلفات زیادی مطرح شــده است، گفت: در  
راستای احیای حقوق عامه، در رابطه با موضوعات 

مرتبط با خودرو به طور خاص ورود می کنیم. 

اخبار

سرمقاله

هر كس پاك دامني و قناعت ارمغان او 

شد، سرافرازي با او هم پيمان گشت

کالمامیر

اروپا  کمال خرازی می گوید: »این که دولت های 
را  اروپایی  شرکت های  هدایت  و  حمایت  توان 
برای همکاری با ایران ندارند، قابل دفاع و پذیرش 
نیست... اگر دولت های اروپایی می دانستند که بر 
شرکت های خود نفوذی ندارند، چرا با ایران وارد 

مذاکره شدند؟«.
کمال  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی، 
کشورمان تأخیرهای مکرر اتحادیه اروپا را برای 
عملیاتی کردن سازوکار مالی ویژه تعامل با ایران 
اعمال  از  ناتوانی  به بهانه  اس.پی.وی.  به  موسوم 
را غیرقابل پذیرش  اروپایی  بر شرکت های  نفوذ 
دانست و گفت: اگر دولت های اروپایی می دانستند 
که بر شرکت های خود نفوذی ندارند، چرا با ایران 
با هیئتی  دیدار  در  مذاکره شدند؟ خرازی  وارد 
از مؤسسه ایتالیایی امور بین المللی )IAI( با بیان 
اینکه هدف ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا فقط 
اعمال فشار بر ایران نیست، بلکه تضعیف و تجزیه 
اروپا را دنبال می کند تصریح کرد: اقدام آمریکا 
برای برگزاری اجالس ضدایرانی در لهستان در 
راستای تشدید اختالف میان کشورهای اروپایی 

هم هست.
در  را  ایران صداقت خود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمومی  افکار  نگاه  و  داده  نشان  برجام  اجرای 
منفی تر  برجام  قبال  در  اروپا  رویکرد  به  ایران 
می کند  ایجاب  اروپا  منافع  افزود:  است،  شده 

بردارد.رئیس  که گام های عملی در قبال برجام 
شورای راهبردی روابط خارجی با تصریح به اینکه 
تن دادن اروپا به فشارهای آمریکا در این مقطع 
موجب فشارهای بیشتر آمریکا بر اروپا در آینده 
امنیت  برجام،  خواهد شد، هشدار داد: شکست 
اروپا را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.خرازی در 
اروپا را حائز اهمیت  ایران و  همین حال روابط 
خواند و ادامه داد گفتگو در زمینه های مختلف 
بخش  در  بود.وی  خواهد  مفید  طرفین  میان 
عهدشکنی  به  اشاره  با  مالقات  این  از  دیگری 
دولت ها  امضای  گفت:  برجام  قبال  در  آمریکا 
به معنی تعهد بین المللی کشور متبوع شان است، 

سندی  که  برجام  قبال  در  ترامپ  رویکرد  لذا 
بین المللی است و به تأیید شورای امنیت سازمان 
ملل هم رسیده، از نظر حقوق بین الملل محکوم و 

غیرقابل قبول است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به 
تأخیرهای مکرر اتحادیه اروپا برای عملیاتی کردن 
به  موسوم  ایران  با  تعامل  ویژه  مالی  سازوکار 
اروپایی  ادامه داد: این که دولت های  اس.پی.وی. 
را  اروپایی  شرکت های  هدایت  و  حمایت  توان 
برای همکاری با ایران ندارند، قابل دفاع و پذیرش 
نیست.خرازی تأکید کرد: این بدان معناست که 
نمی توان به امضای دولت های اروپایی اعتماد کرد 

دولت های  اگر  که؛  می شود  مطرح  این سؤال  و 
خود  شرکت های  بر  که  می دانستند  اروپایی 

نفوذی ندارند، چرا با ایران وارد مذاکره شدند؟
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  وی 
حفظ استقالل خود هزینه سنگینی پرداخته و 
تدابیر  نخواهد شد،  تسلیم فشارها  اینکه  ضمن 
کرده  اتخاذ  کشور  نیازهای  تأمین  برای  را  الزم 
خارجی  روابط  راهبردی  شورای  است.رئیس 
را گروگان خود گرفته است  اروپا  گفت: آمریکا 
مشکالت  با  آینده  در  اروپا  خاطر  همین  به  و 

بیشتری در قبال آمریکا مواجه خواهد شد.
خرازی ادامه داد: آمریکا به دنبال آن است که خود 
را تنها قدرت بالمنازع جهان نشان دهد و اروپا 
باید چگونگی مقاومت در برابر آمریکا را از نحوه 
واکنش چین و روسیه در قبال آمریکا بیاموزد.

با  مالقات  این  در  نیز  ایتالیایی  هیئت  اعضای 
تأکید بر اینکه ظرفیت های همکاری ایران و اروپا 
بسیار وسیع تر از موضوع هسته ای است، خروج 
آمریکا از برجام را مورد اعتراض اروپا هم دانستند 
و تصریح کردند انتظار ایران برای گام های عملی 
اروپا جهت بهره برداری از منافع اقتصادی ناشی 
هیئت  است.این  درک  قابل  هسته ای  توافق  از 
همچنین بر اینکه آمریکا با خروج از برجام حقوق 
و  کردند  تأکید  است،  کرده  نقض  را  بین الملل 
گفتند با این حال درهم تنیدگی و وابستگی اروپا 

به آمریکا شدید است.

اروپا اگر می دانست ناتوان است چرا با ایران مذاکره کرد؟

خرازی: تاخیر اروپا درSPV قابل قبول نیست

با  مخالفت  ساختگی  نمایش های  از  بعد  اروپایی  کشورهای 
آمریکا و مانور روی وعده  و وعید های لفظی برای حفظ برجام، 
اکنون منفعت را در آشکارسازی غش به سمت »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا دیده اند و آماده اعمال تحریم های جدید 

علیه ایران هستند.
از  بعد  اروپایی  ازتسنیم، کشورهای  نقل  به  به گزارش زمان 
وعده   روی  مانور  و  آمریکا  با  مخالفت  نمایش های ساختگی 
در  را  منفعت  اکنون  برجام  حفظ  برای  لفظی  وعید های  و 
رئیس جمهور  ترامپ«،  »دونالد  به سمت  غش  آشکارسازی 
ایران  علیه  تحریم های جدید  اعمال  آماده  و  دیده اند  آمریکا 
از چهار منبع دیپلماتیک  هستند. خبرگزاری رویترز به نقل 
گزارش داده کشورهای کوچک تر و معتدل تر اتحادیه اروپا با 
فرانسه و بریتانیا همراه شده و از اتخاذ مواضع سخت گیرانه تر 
علیه تهران، از جمله بررسی اعمال تحریم های اقتصادی جدید 
علیه این کشور حمایت می کنند. این تحریم ها می توانند منع 
سفر و توقیف دارایی های مقام ایرانی دخیل در توسعه برنامه 
موشکی ایران را شامل شوند.این رسانه نوشته اروپا با این رویکرد 
به سمت مواضع دونالد ترامپ متمایل تر شده، این در حالی 
است که کشورهای اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام ادعا 
کرده اند با رویکرد واشنگتن مخالف هستند و قصد دارند توافق 
هسته ای را حفظ کنند. رویترز نوشته این اقدام اروپا می تواند 
روحیات غرب ستیزی در ایران را تقویت کرده و موجب تشدید 
فعالیت های ایران در منطقه خاورمیانه شود.یک دیپلمات اروپایی 
که در منطقه خاورمیانه فعالیت می کند با اشاره به ادعاهای 
اثبات نشده دانمارک، هلند و فرانسه مبنی بر قصد تهران برای 
»ترور« چند نفر در خاک کشورهای اروپایی گفت: »اتهامات 
علیه ایران در ماه های گذشته باعث بیداری کشورهایی شده که 
مخالف سخت گیری علیه ایران بودند«.یک مقام وزارت خارجه 
آمریکا در همین خصوص گفت که اکنون »اجماع بین المللی 
فزاینده ای« در خصوص مجموعه ای از تهدیدهای ایران حاصل 
شده است. وی در ادامه گفت: »آمریکا از تالش های اروپا برای 
مقابله با تروریسم ایران در خاک اروپا، آزمایش های موشکی، 
نقض حقوق بشر و سایر تهدیدها استقبال می کند«.رویترز 

نوشته در جلساتی که سال گذشته میالدی میان دیپلمات های 
اروپا و ایران برگزار شد، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا در صدد 
رسیدن به توافق بر سر نقش ایران در سوریه و کمک برای 
رسیدن به راهکار سیاسی در یمن برآمدند. اما چندین دور 
گفت وگوهای دو طرف بر سر برنامه موشکی ایران هیچ نتیجه ای 
در بر نداشته است.خبرگزاری انگلیسی نوشته اتحادیه اروپا در 
ماه های گذشته در تالش بوده نشان دهد پایبندی ایران به توافق 
هسته ای، علی رغم خروج آمریکا از آن در ماه می سال ۲۰1۸ و 
ازسرگیری تحریم ها، هنوز هم برای ایران منافع اقتصادی در بر 
خواهد داشت.این اتحادیه ادعا کرده قصد راه اندازی سازوکاری 
موسوم به »وسیله هدف ویژه« )SPV( برای تسهیل مبادالت 
تجاری با ایران را دارد. این ساختار در فرانسه ثبت خواهد شد 
و اداره آن را آلمان به عهده خواهد گرفت. انگلیس هم یکی از 
سهامداران این شرکت خواهد بود.یک دیپلمات ارشد اتحادیه 
احساس  ایران،  با  دیپلماسی  دور  اولین  از  »بعد  گفت:  اروپا 
دیگران  و  آلمان  فرانسه،  انگلیس،  دیپلمات های  بر  ناامیدی 
مستولی شده است. ما تصور می کردیم می توانیم در حوزه های 
مختلف ایرانی ها را به تالش وادار کنیم«.ماه مارس سال گذشته، 

فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان بخشی از تالش هایشان برای 
و  شرکت ها  برجام،  در  ماندن  جهت  ترامپ  کردن  متقاعد 
اشخاص ایرانی دخیل در توسعه برنامه موشکی ایران را تحریم 
کردند. سه دیپلمات می گویند کشورهای اروپایی در صدد انجام 
اقدامی مشابه هستند.یک دیپلمات ارشد گفت: »ترجیح ما این 
است که این اقدامات را انجام ندهیم، ولی الزم است آنها تالش 
برای کشتن افراد در خاک ما را متوقف کنند، ضمن آنکه آنها 
در سه سال گذشته، برنامه موشک های بالستیک خودشان را 
تقویت کرده اند«.جمهوری اسالمی ایران ادعاهای کشورهای 
اروپایی درباره تالش برای ترور برخی نفرات در خاک کشورهای 
اروپایی را تکذیب کرده است. اولین بار، فرانسه این ادعا را در 
حمایت از کنفرانس گروهک تروریستی منافقین در پاریس 
مطرح کرد. رژیم صهیونیستی هم به نقش خود در هدایت 
ادعاهای کشورهای اروپایی علیه ایران در این زمینه ها اعتراف 
کرده است.چهار دیپلمات ارشد گفته اند »فدریکا موگرینی«، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بیم آنکه اقدامات سریع 
علیه ایران به فروپاشی برجام منجر شود، با احتیاط در این زمینه 

اقدام می کند.

اروپا باز هم به سمت ترامپ غش کرد؛

 خیز بروکسل برای تحریم دوباره ایران

مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
سوخت گفت: ۵۰ درصد از یارانه انرژی، به 
سه دهک ثروتمند جامعه پرداخت می شود؛ 
 ۳ تنها  آنها،  انرژی  هزینه های  حالیکه  در 

درصد از مجموع هزینه خانوارشان است.
محسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازی  بهینه  شرکت  مدیرعامل  دالویز، 
بیان  با  خبری  نشست  در  سوخت  مصرف 
 ۴۵ انرژی  یارانه  پرداخت  با  ایران  اینکه 
میلیارد دالری در سال، جایگاه چین را در 
است، گفت:  زمینه پشت سر گذاشته  این 
یارانه دهی  ارقام موجود، وضع  به  با توجه 
انرژی در ایران به هیچ عنوان مطلوب نیست؛ 
این در حالی است که مقوله مصرف بهینه 
انرژی )ذخیره انرژی( برای همه ما مهم و 
تاثیرگذار است؛ در حالی که ۳ میلیارد دالر 
مردم  به  ساالنه  دولت  که  است  ای  یارانه 
پرداخت می کند، بنابراین باید گفت بودجه 
کشور توان ندارد که بتواند ۴۵ میلیارد دالر 
نیز یارانه انرژی بپردازد.وی افزود: 1۵ درصد 
ایران  به  متعلق  دنیا  کل  در  انرژی  یارانه 
است و 1۰ درصد تولید ناخالص داخلی را 
نیز، به یارانه انرژی تخصیص می دهیم.این 
مقام مسئول با اشاره به اینکه اصالح روند 
یارانه دادن به انرژی باید در راستای برقراری 
عدالت اجتماعی باشد، تصریح کرد: باید دید 
آن  در  بنزین  که  نروژ  همانند  در کشوری 
بیشتری  اجتماعی  عدالت  است،  گرانتر 
برقرار شده یا در کشورهایی همانند ونزوئال 

و ایران که قیمت انرژی در آن پائین است.به 
گفته دالویز، ۵۰ درصد از یارانه انرژی به سه 
دهک ثروتمند جامعه که هزینه های انرژی 
آنها تنها ۳ درصد از هزینه های خانوارشان 
می شود؛  پرداخت  دهد،  می  تخصیص  را 
بنابراین قیمت همواره ابزاری برای مدیریت 
ابزار  این  کنار  در  البته  است؛  بوده  مصرف 
قیمتی، باید آموزش های فرهنگی الزم را 
بر همین راستا داشته باشیم.وی با اشاره به 
ترازنامه انرژی سال ۹۵ کشور اظهار داشت: 
بر اساس این ترازنامه، معادل ۳۹۶ میلیون 
بشکه نفت خام در سال در بخش خانگی 
مصرف انرژی داریم و معادل ۳۳1 میلیون 
بشکه نفت خام نیز در سال، در حوزه صنعت 
و معادل ۳1۹ میلیون بشکه نفت خام در 
بخش حمل و نقل مصرف می شود.دالویز 
ادامه داد: این تعداد از بشکه های نفت دود 
مالکیت  سرانه  دیگر،  سوی  از  و  شود  می 
خودرو نیز در ایران به ازای هر هزار نفر ۲۰۰ 
خودرو است که رقم باالیی نسبت به سرانه 
مالکیت خودرو در آمریکا با ۸۰۰ خودرو از 
هزارخودرو و در ایتالیا با ۶۰۰ خودرو از هزار 
خودرو نیست؛ ضمن اینکه ۷.۸ لیتر میزان 
برای  مصرف سوخت در هر 1۰۰ کیلومتر 
خودروهای ایرانی است در حالی که این رقم 
برای قاره اروپا، ۵.۵ لیتر در 1۰۰ کیلومتر 
است.مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت ادامه داد: بخشی از اصالح مصرف 
دست  در  نقل  و  حمل  بخش  در  سوخت 

دیگر در دست  بخشی  و  بوده  نفت  وزارت 
سایر نهادها از جمله خودروسازان است که 
انتظار می رود با سرمایه گذاری در بخش 
به  خودروها،  سوخت  مصرف  کردن  بهینه 
بهینه سازی مصرف انرژی کمک کنند.این 
مقام مسئول میزان تلفات انرژی در کشور را 
۴۰ درصد اعالم کرد و گفت: این حجم از 
تلفات معادل ۴۴۵ میلیون بشکه نفت خام 
است؛ البته در صورتی که اعتماد بین دولت 
و مردم باشد، می توان در راستای کاهش 
انرژی گام  مصرف سوخت و مصرف بهینه 
های موثری برداشت، اما باید توجه داشت 
آنچه به نگرانی این حوزه افزوده بی تفاوتی 
اگرچه  انرژی است؛  باالی  به مصرف  مردم 
این گزاره هم درست است که ایران ذخایر 
منابع  این  اما  دارد،  ای  غنی  گاز  و  نفت 
ایجاد  با  و  مصرف  بهینه  صورت  به  باید 
گفت:  دالویز  شود.  استفاده  افزوده  ارزش 
هر بخاری سنتی، 11.۵ مترمکعب در روز 
وجود  به  توجه  با  و  می کند  مصرف  انرژی 
حدود ۲۰ میلیون بخاری در ایران، اگر این 
عدد را در 11۰ روز زمستان ضرب کنیم، 
جنوبی  پارس  فاز  سه  از  گاز  تولید  معادل 
می توانیم  که  است  حالی  در  این  می شود؛ 
میلیون   1۴ دالر،  میلیارد  سه  سرمایه  با 
یک  اندازه  به  و  کنیم  نوسازی  را  بخاری 
جنوبی،  پارس  دالری  میلیارد  شش  فاز 
باشیم.مدیرعامل  داشته  انرژی  ذخیره 
در  سوخت،  مصرف  بهینه سازی  شرکت 

داد  خبر  بهسو  جشنواره  برگزاری  از  ادامه 
با  استان   ۳1 در  جشنواره  این  گفت:  و 
موضوع مصرف سوخت و در مقطع تحصیلی 
متوسطه برگزار خواهد شد و از بخش های 
داستان نویسی،  نقاشی،  مانند  مختلفی 
تشکیل  غیره  و  شعر  کاریکاتور،  عکاسی، 
شده؛ این در حالی است که طبق برآوردها، 
شش میلیون دانش آموز در مقطع متوسطه 
تحصیل می کنند که با احتساب خانواده های 
آن ها، این جشنواره 1۵ میلیون نفر را درگیر 
برگزاری  از  بعد  است  قرار  کرد.  خواهد 
جشنواره، ارزیابی صورت بگیرد که مشخص 
شود آیا تغییر رفتاری صورت گرفته یا خیر.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره 
شرکت  این  نظر  مورد  پیشنهادی  سناریو 
داد:  توضیح  سوخت  یارانه  کاهش  برای 
دولت به بهانه برقراری عدالت اجتماعی به 
بنزین یارانه می دهد، در حالی که بسیاری 
پایین  های  دهک  از  که  جامعه  در  ازافراد 
دیگر،  از سوی  ندارند؛  نیز هستند، خودرو 
توزیع یارانه در ایران، موفق نبوده و ما را با 
چالش های زیادی مواجه کرده است. تجربه 
مالیات بر سوخت موفق بوده، اما آنچه که 
برای اجرای این موضوع ما را نگران می کند، 
نرخ  تغییر  به  اجتماعی  واکنش های  ضمن 
بنزین، عدم رعایت عدالت اجتماعی است.

وی تاکید کرد که دولت و مجلس شورای 
اسالمی برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 

ندارد. 

کنترل مصرف سوخت با مالیات؛
۵۰درصد یارانه انرژی در جیب ۳دهک ثروتمند
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آینده قیمت دالر در جهت مثبت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کسی نمی تواند پیش بینی 
دقیقی از آینده قیمت دالر داشته باشد زیرا هنوز هم حباب دارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمیدرضا حاجی بابایی درباره آینده 
قیمت دالر، اظهار داشت: مولفه های متعددی چون تحریم، قیمت نفت، 
صادرات، واردات، قاچاق، تولیدات داخلی، تصمیمات سیاسی داخلی 
و تصمیمات منطقه ای و بین المللی بر قیمت ارز تأثیر می گذارند.وی 
با بیان اینکه تغییر در هر یک از مولفه های مذکور بر قیمت ارز تأثیر 
می گذارد، ادامه داد: بر این اساس نمی توانیم پیش بینی دقیقی از قیمت 
ارز داشته باشیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 
کاهش نرخ ارز طی ماه های اخیر، گفت: این کاهش قیمت در شرایطی 
صورت گرفت که هیچ یک از مولفه های اساسی مذکور تغییر نکرد و 
این مسئله نشان دهنده آن است که بخش اعظمی از نرخ ارز هم تحت 
تاثیر حباب است.حاجی بابایی با بیان اینکه دالر هنوز هم حباب دارد، 
افزود: برای رسیدن به ثبات در نرخ ارز باید مولفه های تأثیرگذار بر 
آن را تغییر دهیم چراکه برخی از مولفه ها دست ماست اما برخی از 
مولفه ها هم خارجی است و ما نمی توانیم تأثیر بسزایی بر آنان داشته 
باشیم اما باید شرایطی را مهیا کنیم تا تأثیرگذاری آن موارد بر بازار دالر 
کاهش یابد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایط 
فعلی کسی نمی تواند پیش بینی دقیقی از آینده قیمت دالر داشته باشد 

اما به مرور زمان به سمت مثبت حرکت خواهیم کرد.

سایت راداربومی»بیرک« افتتاح شد

پدافند  قرارگاه  فرمانده  حضور  با  بومی»بیرک«  رادار  سایت   
هوایی خاتم االنبیاء)ص( افتتاح شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در آستانه دهه فجر و چهلمین سالگرد 
فرمانده  صباحی فرد  علیرضا  سرتیپ  امیر  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
بازدید یکان های  پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( در جریان  قرارگاه 
هوایی  پدافند  گروه  در  حضور  با  کشور  شرق  راداری  و  موشکی 
بیرک را که به دست  زاهدان رادار صددرصد بومی سایت وحدت 
توانمند متخصصین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ساخته و 
عملیاتی گردیده بود را افتتاح کرد.همچنین امیر صباحی فرد بهداری 
تئاتر این گروه را که می تواند خدمات فراوانی را به  و سالن آمفی 
خانواده های آن منطقه ارائه کند را افتتاح کرد.وی در ادامه با حضور 
در منطقه زابل از توانمندی های سایت های حساس و حیاتی اطالعات 
تهدیدات  مقابل  در  آن ها  رزم  توان  و  غدیر  الکترونیک،  شناسایی 
احتمالی دشمن بازدید و از میزان  آمادگی کارکنان ابراز رضایت کرد.

تاکید بر نقش سازنده و مثبت ایران در منطقه 

دبیرکل سازمان ملل متحد نقش ایران را در منطقه سازنده و مثبت 
توصیف کرد که در شرایط منطقه به شدت اهمیت دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آنتونیو گوترش در نشست خبری در پاسخ 
خبرنگار  که  آنچه  و  ایران  موشکی  های  فعالیت  درباره  سوالی  به 
دخالت در منطقه دانست، این مطلب را مطرح کرد.وی تاکید کرد: 
معتقدم ایران به شدت اهمیت دارد و در شرایطی که در منطقه و در 
ایفا می کند.دبیرکل  یمن و سوریه مواجه هستیم، نقش سازنده ای 
سازمان ملل متحد درباره اولویت های این دبیرخانه در سال 2۰۱۹ هم 
گفت: پرفروش ترین برند تجاری در جهان امروز ما ترس است، آن 
باالترین رتبه ها را به دست می آورد و در انتخابات برنده می شود.
گوترش افزود: معتقدم بزرگترین مشکلی که امروزه دولتها و نهادها با 
آن روبرو هستند، نشان دادن اینکه مراقبند و راهکاریهایی را گردآوری 
می کنند که به ترس و نگرانی های مردم پاسخ های صحیحی داده 
به  ما  ادامه داد: همانگونه که  بر چندجانبه گرایی  تاکید  با  شود.وی 
مشکالتی که با آن مواجه هستیم می نگریم، از تغییرات آب و هوایی 
تا مهاجرت، تروریسم و قهقهرایی شدن جهانی سازی، بدون تردید 
مشکالت جهانی به راه حل های جهانی نیاز دارد. هیچ کشوری به 
تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و ما بیش از همه به چندجانبه 
اینکه، حذف یا  بیان  با  نیاز داریم.دبیرکل سازمان ملل متحد  گرایی 
بدنام کردن کسانی که از چندجانبه گرایی سخن می گویند، راه به 
جایی نخواهد برد، اضافه کرد: این دلیل آن است که چرا مردم زیادی 
در سراسر جهان به قدرت و هدف همکاری های بین المللی اطمینان 

ندارند.

 جذب ۶۰۰ سرباز وظیفه نخبه  
به وزارت صمت تا پایان سال

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به معرفی 2 هزار نفر از دانش آموختگان 
به شرکت های دانش بنیان برای انجام خدمت سربازی 
گفت: بر اساس تفاهمی که با معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری داشتیم، قرار است تا پایان سال ۶۰۰ 
نفر از این تعداد به این وزارتخانه به منظور جذب در به 

بنگاه های صنعتی معرفی شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا دکتر برات قبادیان با اشاره 
به تفاهم نامه امضا شده میان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: بر 
اساس این تفاهم نامه از سال جاری 2 هزار نفر از نخبگان 
به جای آنکه خدمت سربازی خود را در نیروهای مسلح 
باشند، ۶ ماه تا یک سال آخر سربازی خود را با معرفی 
معاونت علمی در شرکت های دانش بنیان سپری می کنند.
وی با بیان اینکه این تفاهم نامه از سال جاری با معرفی 2 
هزار نفر آغاز می شود، خاطر نشان کرد: به تدریج در طول 
سال های آتی این میزان افزایش می یابد تا به سقف ۱۰ 
هزار نفر ارتقا یابد.قبادیان با بیان اینکه که معاونت علمی 
یک ستاد است و کارهای اجرایی را در اختیار ندارد،  
ادامه داد: معموال اقتصاد در اختیار وزارتخانه ها از جمله 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، ضمن آنکه 
حدود ۳۴ درصد GDP کشور مربوط به این بخش 
می شود؛ به این معنا که یک سوم اقتصاد کشور در اختیار 
بخش صنعت، معدن و تجارت است.معاون فناوری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: از این رو 
بر اساس توافقی که با معاونت علمی داشتیم، مقرر شد 
که یک سوم از 2 هزار دانش آموخته ای که قرار است به 
ستاد کل نیروهای مسلح معرفی کند، به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت معرفی کند.وی یک سوم این تعداد را 
حدود ۶۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: زمانی که قرار است 
تعداد معرفی شدگان معاونت علمی به ستاد کل نیروهای 
مسلح افزایش یابد، ما قابلیت جذب تا 2 هزار نفر را 
داریم.قبادیان، با بیان اینکه در سال جاری توافق شده 
است که از تعداد 2 هزار نفر معرفی شدگان، تعداد ۶۰۰ 
نفر به این وزارتخانه معرفی شوند، خاطر نشان کرد: این 
وزارتخانه طرحی به نام طرح »تاپ« )توانمندسازی، تولید 
و توسعه اشتغال پایدار( را در دستور کار دارد و هدف 
آن رساندن منابع انسانی دانش پایه به بنگاه های اقتصادی،  
صنعتی و معدنی است.وی هدف از در اختیار قرار دادن 
نیروهای انسانی متخصص به بخش های صنعتی را انجام 
فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه دانست و یادآور 
شد: آنچه که تاکنون در بخش اقتصاد کشور مورد غفلت 
قرار گرفته است، بخش های R&D )تحقیق و توسعه( 
و D&D )طراحی و توسعه( بوده است.به گفته وی در 
حال حاضر بنگاه های اقتصادی متوجه شده اند که بدون 
انجام تحقیق و توسعه شرایط فعلی خود را نمی توانند 
حفظ کنند، چه برسد به اینکه در آینده بخواهند قابلیت 
رقابت پذیری داشته باشند.معاون وزیر صنعت،  معدن و 
تجارت خاطر نشان کرد: ما با معرفی سرباز وظیفه های 
دانش آموخته به بنگاه های اقتصادی سعی داریم که این 
افراد به کار تحقیق و توسعه بپردازند. عالوه بر آن اقدام 
به انتشار فراخوانی برای بخش های صنعتی در این زمینه 
کردیم و حدود ۷۰۰ نفر از بخش های صنعتی برای 
همکاری با این دانش آموختگان استقبال کردند.وی در 
عین حال با تاکید بر اینکه طرح »تاپ« فراتر از جذب 
۶۰۰ سرباز امریه است، اظهار کرد: در حال حاضر منابع 
انسانی بزرگی مانند دانشجویان ارشد و دکتری را در 
اختیار داریم؛ ولی از آنها در اقتصاد استفاده نمی شود و 
طرح »تاپ« می گوید که از یک طرف بنگاه های اقتصادی 
باید مشکالتی که نیاز به تحقیق دارند، فهرست شود و 
این فهرست در سامانه تاپ که در روز 22 بهمن ماه 
رونمایی خواهد شد، بارگذاری شود.قبادیان با بیان اینکه 
در این سامانه ۱۰۰ هزار بنگاه اقتصادی ثبت نام و نیازهای 
صنعتی که نیاز به تحقیق و توسعه دارد، بارگذاری خواهد 
شد، ادامه داد: سرباز وظیفه های دانش آموخته بر اساس 
تخصص، به منظور انجام خدمت وظیفه جذب بنگاه های 
وزارت  فناوری  شد.معاون  خواهند  مرتبط  اقتصادی 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در طرح »تاپ« 
به دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد را » دانشجو 
تاپ« و اساتید دانشگاه های این طرح را »استاد تاپ« 
می گوییم، خاطر نشان کرد: زمانی که اساتید و دانشجویان 
می خواهند عنوانی برای پایان نامه و یا رساله خود پیدا 

کنند، به این سامانه مراجعه می کنند.

خبرخبر

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱- نام و نام خانوادگی:بانک مهراقتصاد به شماره ثبت ۴2۹۷۰۹به وکالت ونمایندگی آقای رستم 
پورطی وکالتنامه ضمیمه شد.نام پدر-،نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-2۴متری نبش کوچه سپید-سرپرستی بانک 
مهراقتصاد-مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-نام نام خانوادگی:مصطفی دارابی،نام پدر:علی اکبر-نشانی:استان خوزستان 
–شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس –خیابان ۷فاز2پالک ۱۴۹-مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم لهم:نام و نام 
خانوادگی:فاطمه فیروزیان نژاد،نام پدر:رضا،نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کوی استادان-بین فلکه فاز۱و2پاداد 
ثبت ۴2۹۷۰۹به وکالت  –به شماره  مهراقتصاد  لهم:بانک  له/محکوم  رابطه:وکیل،محکوم  اول شرقی پالک ۱۴،نوع  شهر-خیابان 
و نمایندگی آقای رستم پورطی وکالتنامه ضمیمه شد.محکوم به :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره 
دادنامه۹۶۰۹۹۷۶۱۹5۸۰۰۹۸۶محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ 5/۴2۴/۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  طرف  از  که  قیمت  شاخص  نرخ  ۱۳۹۳/۱2/۱۳برطبق  مورخ  استنادی  سررسیدچک  تاریخ  از 
ایران اعالم محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است، دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه وازخوانده دعوی 
بود.ضمنا محکوم علیه  دادرسی خواهد  التفاوت هزینه  مابه  پرداخت  به  نیز موظف  نماید.خواهان  ایصال  به خواهان  وصول و 
محکوم است به پرداخت نیم عشر اجرایی درحق صندوق دولت اجرای حکم منوط است به معرفی ضامن معتبر.مدیردفتر دادگاه 
حقوقی شعبه2۰دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-پناهی.محل امضاء رئیس و مهر دادگاه:شکرانی. محکوم علیه مکلف است 
پرداخت  برای  مدنی(2-ترتیبی  احکام  اجرای  گذارد)ماده۳۴قانون  اجرا  بموقع  مفادآنرا  روز  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  تاریخ  از 
محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده2۰ق.م.ا و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(5-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود..)تبصره ۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(    
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)2۰حقوقی سابق(

آگهی اجرائیه
بایگانی  پرونده:۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۷۰۰5۰۸-شماره  اجرائیه:۹۷۱۰۴2۶۱۱۰۷۰۰2۸۰-شماره  شماره 
نژاد،نام  سامانی  لهم:۱-محمد  له/محکوم  محکوم  تنظیم:۱۳۹۷/۹/۳مشخصات  شعبه:۹۶۰5۳۱-تاریخ 
۸مجتمع  رسالت  خیابان  نفت  اهواز-کوی  اهوازشهر  خوزستان-شهرستان  پدراحمد،نشانی:استان 
پدر:تیمور،  خانوادگی:صفاری،نام  نام  :رضا  علیهم:۱-نام  علیه/محکوم  محکوم  طال۸واحد۱-مشخصات 
نشانی:مجهول المکان-مشخصات نماینده قائم مقام قانونی  محکوم له/محکوم علیه:نام:-نام خانوادگی:-
حکم  اجرای  درخواست   به:بموجب  لهم:-محکوم  له/محکوم  رابطه:-محکوم  پدر:-نشانی:-نوع  نام 
انتقال  مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۷۰۰۴۰2محکوم علیه محکوم است به 
سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری هیوندای النترا مدل2۰۱۴شماره موتور ۹۱۴۹۹۰۱وشماره شاسی
به  دادرسی درحق خواهان و همچنین  له وپرداخت هزینه  KMHDH۴۱EBEU۰۸۳22بنام محکوم 
پرداخت نیم عشراجرائی درحق دولت.  مدیر دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان اهواز-
حمولی طرفی-محل امضاءدادرس ومهردادگاه :قاسم خندان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
برای  مدنی(2-ترتیبی  احکام  اجرای  گذارد)ماده۳۴قانون  اجرا  بموقع  مفادآنرا  روز  ده  اجرائیه:۱-ظرف 
پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه 
خودرا قادر به اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
نحوه  بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون  له  به درخواست محکوم  نمایدواال  ارائه  مقام قضائی  به  اعسار 
فراراز  به منظور  اموال  از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه 
اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی و ماده2۰ق.م.ا و 
ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(5-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره ۱ماده۳قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(    
شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

 آگهی دادنامه
اهواز)2۰حقوقی  سابق( پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۶۱۹5۸۰۰۱۶۹شعبه۱۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

سیدضیاء  آقای  مدیریت  مهراقتصادبه  بانک  شماره۹۷۰۹۹۷۶۱۹5۸۰۰۴۶۸.خواهان:آقای  نهایی  تصمیم 
اهواز-اهواز- استان خوزستان-شهرستان  نشانی  به  فرزندمحمدعلی  آقای وحیدحقیقی  باوکالت  ایمانی 

نشانی  به  جان  فرزندعلی  ورناصری  بهنام  سعیدصلیح.خواندگان:۱-آقای  طالقانی-دفتروکالت  خیابان 
شولستانی  امیر  2-آقای  پالک۳۶.   عامری  ملت-خیابان  اهواز-اهواز-کوی  خوزستان-شهرستان  استان 
اهواز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  همگی  فرزندحسین  مجیدشولستانی  فرزندحسین۳-آقای 

صفر  آب۴-آقای  وتصفیه  پمپ  فروشگاه  پاساژشمخانی  زاده  شریف  آزادگان-نبش  اهواز-خیابان 
ورناصری فرزندرحم خدابه نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خشایار-نبش غزنوی بانک 
سپه شعبه بنی هاشم.خواسته:مطالبه وجه چک.رای دادگاه:درخصوص دعوی بانک مهراقتصاد باوکالت 
وحیدحقیقی به طرفیت۱-بهنام ورناصری2-صفرورناصری۳-امیرشولستانی۴-مجیدشولستانی به خواسته 
دعوی  خواهان  که  توضیح  دادرسی،بدین  انضمام خسارات  به  مبلغ۹۸۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  وجه  مطالبه 
اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک به شماره ض/555۳۱۴5۱ مورخ۹۷/۳/۱۹عهده 
بانک سپه صادرنموده وخواندگان ردیف دوم الی چهارم ظهرآنرابه عنوان ضامن امضاء نموده اندکه پس 
منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است وتقاضای محکومیت  الیه  بانک محال  به  ازمراجعه 
دادرسی  خسارات  انضمام  به  خواسته  اصل  عنوان  به  مبلغ۹۸۴/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  خواندگان 
عنوان  به  اند،وجودچک  ننموده  ارائه  وجه  برپرداخت  دلیلی  دعوی  خواندگان  اینکه  اند،نظربه  نموده 
سندتجاری دریدخواهان راداللت براشتغال ذمه ومدیونیت صادر کننده سندتجاری دانسته وبااستصحاب 
بقاء دین برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندابه 
مواد۳۱۱-۳۱۰-2۴۹و۳۱۳قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/2/۱۳ومواد۱۹۸و5۱5وتبصره2آن،5۱۹و522قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹/۱/2۱ حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفرداومتضامنابه پرداخت 
الوکاله وکیل  دادرسی وپرداخت حق  به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه  مبلغ۹۸۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ۹۷/۳/۱۹برطبق 
نرخ شاخص قیمت که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای 
وبه  وصول  دعوی  وازخوانده  رامحاسبه  آن  که  است  مکلف  احکام  اجرای  دایره  است.  مدنی  احکام 
خواهان ایصال نماید. خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.رای صادره 
غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاء مدت زمان 
واخواهی ظرف مدت زمان بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
دادرس شعبه11دادگاه عمومی حقوقی اهواز)2۰سابق(-اسماعیل شکرانی

و  راه  وزارت  اقتصادمسکن  گروه  رئیس 
شهرسازی گفت: در حال حاضر حجم متقاضیان 
مورد برنامه ریزی برای مسکن دار شدن بسیار 
زیاد است، لذا پاسخ دادن به این نیازها در یک 

گام تقریبا آرمانی است.
نرگس  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راه  وزارت  اقتصادمسکن  گروه  رئیس  زربان، 
و شهرسازی در خصوص طرح جدید دولت 
برای خرید مسکن، اظهار کرد: در یک سال اخیر 
تحوالت گسترده ای در حوزه قیمت مسکن به 
ویژه در کالن شهرها داشتیم، اگرچه در سال 
های گذشته نیز این بخش در رکود بود و با 
توجه به اینکه در حوزه مسکن رکود بیشتر از 
اینکه متوجه قیمت باشد معطوف به خلق ارزش 
افزوده و تولید است تحوالت اخیر به جهش 

قیمت دامن زد.رئیس گروه اقتصادمسکن وزارت 
راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه دولت در 
خصوص تامین مسکن اقشار کم درآمد تکالیفی 
بر عهده دارد و در حال حاضر حجم متقاضیان 
مورد برنامه ریزی برای مسکن دار شدن بسیار 
زیاد است، لذا پاسخ دادن به این نیازها در یک 
گام و مرحله تقریبا آرمانی است.زربان افزود: 
دولت برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
را در گام اول برنامه ریزی کرده که ۱۰۰ هزار 
عنوان  تحت  فرسوده  های  بافت  در  واحد 
بازآفرینی شهری احداث خواهد شد و تاکنون 
پیشرفت خوبی داشته است، بخشی از تخصیص 
اعتبار از سازمان برنامه و بودجه دریافت شده و 
عملیات حدود ۶۰ هزار واحد آغاز شده است.
وی ادامه داد: ۱۰۰ هزار واحد در قالب طرح 

اقدام ملی با مدیریت بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در تمام شهرهای کشور است و به تناسب نیاز 
این ساخت و ساز انجام می شود، البته این طرح 
از برنامه های دیگر عقب تر است. زربان توضیح 
برای احداث در  داد: 2۰۰ هزار واحد هم در 
شهرهای جدید برنامه ریزی شده است با این 
ساختار که در سال ۹۷، ۶۰ هزار واحد، در سال 
۹۸، ۸۰ هزار واحد و در سال ۹۹، ۶۰ هزار واحد 
در شهرهای جدید سراسر کشور انجام بگیرد 
که در حال حاضر برای ۶۰ هزار واحد جدید 
اقداماتی انجام شده و قراردادهایی برای آماده 
سازی و محوطه سازی نیز صورت گرفته است.
وی بیان کرد: در بعضی از برنامه های جدید 
پرداخت  متقاضیان  به  قیمت  ارزان  تسهیالت 
می کنیم و از این طریق زنجیره عرضه و تقاضا 

بهم متصل می شود، در برخی دیگر از طرح ها 
اهداف دیگری را دنبال می کردیم به عنوان مثال 
درشهرهای جدید که بارگذاری زیادی از مسکن 
مهر را داشتیم و به نوعی گزینش گروهی داشتیم 
لذا برنامه ای طراحی کردیم که مدل تامین مالی 
مشارکت بوده و مخاطب آن گروه های مختلف 
جامعه باشد.رئیس گروه اقتصادمسکن وزارت 
راه و شهرسازی تصریح کرد: سومین طرح با 
عنوان حمایت اقدام ملی برای تولید ۱۰۰ هزار 
واحد مسکونی است که بر اساس شهر به شهر و 
با توجه به قیمت مسکن و درآمد خانوار دهک 
هایی که وضعیت بحرانی دارند شناسایی شده و 
دامنه حمایت از دهک سه تا هفت است که البته 
در استان های مختلف نیز این حمایت از دهک 

ها متفاوت است.

سه طرح جدید دولت 
برای خانه دار شدن مردم

فرمانده ناجا اعالم کرد که دشمنان سال ۹۷ را 
در سطح کشور  ناامنی  و  آشوب  ایجاد  برای 
الهی  قوه  و  حول  به  که  بودند  کرده  انتخاب 

موفق نشدند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سردار حسین 
اشتری، در  بیست و یکمین گردهمایی معاونان 
اجتماعی ناجا که دیروز در مقر مرکزی ناجا 
اجتماعی  معاونان  کرد:  اظهار   ، شد  برگزار 
مسئولیت مهمی بر عهده داشته و در بخش های 
مختلف ناجا حضور دارند.وی با اشاره به این که 
یکی از موارد پر رنگ حضور معاونان اجتماعی 
در پلیس حضور در مراکز مشاوره و کالنتری 
ها است، در این باره گفت : مشاوران معاونان 
حضور  کالنتری   ۷۰۰ از  بیش  در  اجتماعی 
داشته و اقدامات آنها منجر به صلح و سازش 
است.فرمانده  شده  ارجاعی  موارد  درصد   ۷۰
ناجا در ادامه  با تاکید بر این که معاونت های 
در حوزه  و  بوده  برنامه محور  باید  اجتماعی 
داشته  برنامه  و  طرح  اجتماعی  های  آسیب 
باشند، در این باره خاطر نشان کرد: درخواست 
من از معاونان اجتماعی این است که یک بستر 
شفاف و راهبردی را در حوزه اجتماعی برای 
سال ۹۸ داشته باشند. نقاط ضعف و قوت در 
این زمینه برای ما مهم است و می خواهم در 
پایان امسال یک گزارش اجمالی از وضعیت 
اجتماعی و آسیب های اجتماعی تدوین شود. 
و  معاند  گروه های  کرد:  اظهار  همچنین  وی 

آشوب   ۹۷ سال  در  تا  داشتند  قصد  دشمنان 
ناامنی در کشور ایجاد کنند که به حول و  و 
قوه الهی آنها در رسیدن به هدف خود ناکام 
فرا  به  اشاره  با  نشدند.اشتری  موفق  و  مانده 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  چهلمین  رسیدن 
انقالب اسالمی ، اظهار کرد: در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم و 
بهمن   22 راهپیمایی  در  ما  برآوردهای  طبق 
میزان حضور مردم بیشتر از سال های گذشته 
خواهد بود و یک 22 بهمن متفاوت تر از ۳۹ 
سال گذشته را تجربه خواهیم کرد. در این  راستا 

نیز الزم است امنیت این مراسم به طور کمال 
و کامل برقرار شود.وی با اشاره به این که باید 
هوشیاری خود را تا پایان امسال نیز حفظ کنیم، 
گفت : البته همواره باید هوشیار و آماده باشیم، 
اما بدانید که معاندین به دنبال بر هم زدن امنیت 
و آرامش مراسم 22 بهمن و پس از آن در پایان 
سال هستند و ما باید تمام تالش خود را کنیم 
شود.  برگزار  کامل  امنیت  در  مراسم  این  که 
دشمنان به دنبال این هستند که فضای آرامش 
حاکم در کشور را بر هم زنند . برنامه ریزی آنها 

برای هم دهه فجر و پایان سال است.

فرمانده ناجا در بخش دیگری از صحبت های 
دقت  با  پلیس  اقدامات  که  این  بیان  با  خود 
در  عین  کرد:  اظهار  شود،  انجام  سرعت  و 
و  مدبرانه  عالقانه،  باید  پلیس  اقدامات   حال 
هوشمندانه باشد و حرکت  رو به جلو با شتاب 

صورت بگیرد. 
وی از آموزش ۳۰ هزار نفر از سوی معاونت 
اجتماعی خبر داد و گفت : باید این تعداد به 
نیز  ۳۶ هزار مورد برسد و در این خصوص 
برنامه ریزی هایی نیز انجام شده است.اشتری با 
اشاره به این که بر اساس نظرسنجی های انجام 
شده از سوی چهار موسسه تحقیقاتی خارج از 
ناجا ، احساس امنیت  و اعتماد مردم به پلیس 
افزایش یافته است، در این رابطه ، گفت : ما در 
کشوری قرار داریم که ثبات و آرامش باالیی 
دارد و در  عین  حال این کشور با ثبات و آرامش 
در منطقه ای قرار گرفته است که انواع ناامنی ها 
در آن وجود دارد.وی با بیان اینکه از دی ماه 
سال گذشته تاکنون حوادث متعددی در کشور 
فتنه سال ۹۶  از  رخ داده است، تصریح کرد: 
تا حادثه خیابان پاسداران، نیروی انتظامی در 
تمام حوادث، به خوبی وظایف خود را انجام 
داد و ناجا توانست اثرات خوبی داشته باشد.

وی اضافه کرد: امسال هم سال کار پرحجمی را 
در حوزه های امنیتی، اقتصادی و فضای مجازی 
پشت سر گذاشته ایم و اکثر توطئه ها خنثی شد 

و آشوبگران در اهداف خود ناکام ماندند.

سردار اشتری مطرح کرد:

تالش دشمنان برای بر هم زدن مراسم 22 بهمن

وزیر ارتباطات با بیان اینکه عده ای خواستار شفافیت در بودجه 
این  بودجه ساخت  اند گفت: کل  »پیام« شده  ماهواره  ساخت 

ماهواره در طول ۱۰ سال، ۱.2 میلیون یورو بوده است.
در  جهرمی  آذری  محمدجواد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اینستاگرام نوشت: عده ای خواستار شفافیت در بودجه ساخت 
ماهواره شده بودند، کل بودجه ساخت ماهواره »پیام« در طول ده 
سال، حدود 2/۱ میلیون یورو بوده است.وی با تاکید براینکه این 
بودجه ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است، ادامه داد: 

به خاطر دارید اجرای بخشی از دولت الکترونیکی چه میزان از 
هزینه های کشور و بریز و بپاش ها را جمع می کرد؟ داشتن ماهواره 
سنجشی نیز به همان میزان بهره وری منابع آب و کشاورزی ما را 
بهبود خواهد بخشید.وزیر ارتباطات با اشاره به جلسه ای که با تیم 
ماهواره »پیام« داشته و با بیان اینکه این جلسه پر از نشاط و امید و 
البته خاطرات جذاب این ۱۰ سال بود، گفت: ماهواره بعدی این 
تیم، دقت ۴۰ برابر باالتر از »پیام« و کاربردهای جدید و کارآمدی 

بهتری خواهد داشت.

وزیر ارتباطات مطرح کرد:

بـودجه 1/2 میـلیون یـورویی بـرای سـاخت »پیام«
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آگهی مزایده فروش

باستناد  درنظردارد  صفادشت  شهرداری 
محترم  شورای   36 شماره  نشست   3 بند 
اسالمی شهرنسبت به فروش زمین بامالکیت 
شهرداری وکاربری آموزشی واقع درصفادشت 

- بلوارشهید خرقانی اقدام نماید.
شرایط  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
امالک  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک :1397/11/18

محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

 نوبت اول

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶2۸۹۰۰2۹۸  شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان دوره 
 : نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶2۸۴۰۰۳2۹ شاکی  چگنی )۱۰۱ جزایی سابق (تصمیم 
موسوی  محمد  سید  آقای  نمایندگی  با  دوره چگنی  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره 
نیک فرزند سید عباس به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد 
انقالب ده متری دهخدا کوچه دوم – متهم : آقای مراد باباعلی فرزند صید رضا 
اتهام :تصرف و  –تجریش کوچه زغالی ها پالک ۴۷   به نشانی شهرستان تهران 

تخریب اراضی ملی 
با عنایت در جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی در این دادگاه با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای مراد باباعلی فرزند سیدرضا دائر بر تصرف و 
تخریب ۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی واقع در شهرستان دوره موضوع کیفر خواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب دوره با عنایت در جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و ادله موجود از قبیل شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان دوره صورتجلسه 
کشف جرم و رو گرفت نقشه های یو تی ام و اسناد مالکیت و دیگر قرائن و امارات 
با  بنظر می رسد فلذا  از جانب متهم محرز و مسلم  بزه معنونه  ارتکاب  موجود  
انطباق عمل مرتکب با ماده ۶۹۰ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 
۱۳۷5 و بند 2 از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 
موارد معین و احرازبند چ از ماده ۳۸ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹2 مبنی بر خفیف 
بودن نتایج زیانبار فعل مجرمانه و بند ت از ماده ۳۷ قانون مذکور متهم را التفات 
مولفه های چهار گانه موثر در تعیین مجازاتهای تعزیری عالوه بر رفع تصرف و 
اعاده وضع به حال سابق )بدون خسارت به اموال شخصی متهم (به پرداخت دو 
میلیون ریال جزای نقدی درجه هشت در حق صندوق دولت محکوم می نماید 
آیین  قانون  از   5۱۶ و   5۱5 مواد  حدود  در  قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  و  کسر 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 توسط واحد اجرای احکام کیفری الزامیست و در 
رابطه با دادخواست اداره شاکی به طرفیت خوانده )متهم ( به خواسته مطالبه ضررو 
زیان خسارت مستقیم ناشی از ارتکاب جرم با احراز انتساب رکن مادی جرم به 
خوانده )متهم ( و بروز خسارت مستقیم ناشی از ارتکاب جرم خواسته خواهان را 
منطبق با قانون تشخیص و خوانده را مستندا به مواد ۱۴ و ۱5 و ۱۷ از قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 و ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به 
پرداخت 2/۸۰۰/۰۰۰ ریال خسارت ناشی از جرم در حق اداره شاکی محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این همین شعبه و با انقضای مهلت مذکور و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض 

در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان خواهد شد. 
رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان دوره –حسین نورمحمدی . 

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین وانت سایپا ۱5۱ مدل ۱۳۹5 به شماره شهربانی ۸2-۷22م5۶ و 
شماره موتور M۱۳/5۶۶۸۶5۰ و شماره شاسی NAS۴5۱۱۰۰G۴۹5۴۳۴۱ به نام 

بابلامیر رضا کردی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶2۸۸۰۰2۱2  شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان دوره 
چگنی )۱۰۱ جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶2۸۴۰۰۳۴5  شاکی : 
موسوی  محمد  سید  آقای  نمایندگی  با  دوره چگنی  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره 
نیک فرزند سید عباس به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد 
انقالب ده متری دهخدا کوچه دوم – متهم : آقای بهمن شاهیوند فرزند کرم شاه به 
نشانی لرستان –شهرستان کوهدشت تازه آباد شاهیوند– اتهام :تصرف و تخریب 

اراضی ملی 
با عنایت در جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی در این دادگاه با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه :در خصوص اتهام آقای بهمن شاهیوند فرزند کرم شاه دائر بر تخریب 
کیفر  موضوع  دوره  در شهرستان  واقع  ملی  اراضی  از  مربع  متر  تصرف۷۰۰۰   و 
خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب دوره با عنایت در جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان دوره 
صورتجلسه کشف جرم و رو گرفت نقشه های یو تی ام و اسناد مالکیت مربوط 
بنظر  مسلم  و  محرز  متهم  جانب  از  معنونه  بزه  ارتکاب  جرم  موضوع  اراضی  به 
می رسد فلذا با انطباق عمل مرتکب با ماده ۶۹۰ از قانون تعزیرات و مجازاتهای 
بازدارنده مصوب ۱۳۷5 و بند 2 از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مصرف آن در موارد معین و احرازبند چ از ماده ۳۸ قانون مجازات اسالمی ۱۳۹2 
مبنی بر خفیف بودن نتایج زیانبار فعل مجرمانه و بند ت از ماده ۳۷ قانون مذکور 
متهم را التفات مولفه های چهار گانه موثر در تعیین مجازاتهای تعزیری عالوه بر 
رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق )بدون خسارت به اموال شخصی متهم (به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درجه هشت در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی در حدود مواد 5۱5 و 5۱۶ از قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 توسط واحد اجرای احکام کیفری الزامیست 
و در رابطه با دادخواست اداره شاکی به طرفیت خوانده )متهم ( به خواسته مطالبه 
ضررو زیان خسارت مستقیم ناشی از ارتکاب جرم با احراز انتساب رکن مادی جرم 
به خوانده )متهم ( و بروز خسارت مستقیم ناشی از ارتکاب جرم خواسته خواهان 
را منطبق با قانون تشخیص و خوانده را مستندا به مواد ۱۴ و ۱5 و ۱۷ از قانون آیین 
از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹  دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 و ماده ۱ 
به پرداخت 2۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت ناشی از جرم در حق اداره شاکی محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
درهمین شعبه و با انقضای مهلت مذکور و ظرف مهلت بیست روزقابلیت تجدید 

نظر خواهی  در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان راخواهد شد. 
رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان دوره –حسین نورمحمدی . 

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما آقای علی اصغر ویسی فرزند حسین علیبا ارائه درخواست وارده به شماره 
۷۰۸/۱۰۶۳-۱۳۹۷/۹/2۰ منضم به دو برگ استشهادیه مصدق شده دفتر اسناد رسمی ۳۹ 
روانسر براثر جابجایی و اسباب کشی مدعی فقدان سندمالکیت شماره سریال ۱۷۳۷۴۴ 
ب/۸5تحت پالک 5 فرعی از یک اصلی واقع در کره حسن آباد)بخش ۴ سابق( د ر 
بخش ۱2 کرمانشاه گردیده است الزم به ذکر است که سند مالکیت شش دانگ مشاع 
یک باب خانه به مساحت 2۸۴/۸۱تحت پالک 5 فرعی از یک اصلی روستای کره حسن 
آباد واقع در بخش)۴ سابق(و۱2 فعلی کرمانشاه ذیل ثبت ۴5۷۶ صفحه ۱۶۶ دفتر ۱2/2۷ 
در مورخه ۱۳۸۷/۱/2۹ به نام علی اصغرویسی فرزند حسین علی صادر و تسلیم گردیده 
است برابر سوابق در قید و بیع الشرط نمی باشد لذا مراتب در اجرای ماده ۱2۰ آئین 
نامه قانون ثبت و تبصره آن در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود هستند از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت کتبا به این اداره 
تسلیم نمایند در غیر اینصورت المثنی سند مالکیت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی 

مذکور طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۰/۳۰
رئیس ثبت اسناد و امالک روانسر -کاظمی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 1۳آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

اول/  هیات    ۱۳۹۷/۹/2۷ مورخ   –  ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳۷۸۱ شماره  رای   برابر   
فاقد   اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف  وضعیت   تعیین   قانون   دوم موضوع  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی  خانم  روشن  ولی  پور  فرزند  بالل  بشماره شناسنامه  ۱۱ 
صادره  از کوثر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت 
۴۴۰/5۱  متر مربع  به شماره پالک ۱22  فرعی  قسمتی  از قطعه  ۳۹  تفکیکی  از 
55 اصلی  بخش  2۹ گیالن  خریداری  از مالک رسمی سازمان  اموال  و امالک  ) 
بنیاد  مستضعفان  انقالب  اسالمی (محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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 رابه 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.
1۰46- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۱۴

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹۷۶۰۳۱۸۰2۰۰۰22۰۸ -۹۷/۸/۶ هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  
آقای  محمد رضا حسن زاده  نودهی فرزند احمد قلی بشماره  شناسنامه  ۱۸۰ 
بابلسر  و کد ملی ۴۹۸۹۴۷5۹۶۸ بصورت  ششدانگ یکباب خانه و  از  صادره  
محوطه به مساحت ۳۶5/۷۰  متر مربع  پالک ۳۰52 فرعی  ۱۴2 اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده  از قسمتی از قطعه ۱۱۳ تفکیکی از اصلی مذکور  واقع در قریه نوده 
بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی بنیاد علوی محرز گردیده  است . 
لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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 رابه 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.
1۰۰1- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

آگهی دعوت
بدینوسیله به اطالع اعضا و سهامداران شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود 
می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت ۹ 
صبح روز جمعه ۱۳۹۷/۱۱/۱2 در محل سالن ارشاد اسالمی واقع در خیابان هالنی 
برگزار می گردد خواهشمند است جهت تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه 
مشروحه ذیل راس ساعت و تاریخ مقرر حضور به هم رسانید.ضمنا به استناد ماده 
۱۹ آیین نامه-تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 
هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای 
در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار خود از میان اعضا و یا خارج از اعضا 

واگذار نماید)حضور عضو و نماینده او تواما در مجمع ممنوع است(
دستو رجلسه:

زمینهای  تکلیف  2-تعیین  بازرسین  و  مدیره  هیئت  توسط  گزارش  ی  ۱-ارائه 
تخصیص یافته به اعضای فاز )2( آپارتمانی  ۳-تصویب واگذاری زمین با کاربردی 

آموزشی به آموزش و پرورش جهت احداث مدرسه
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 1۳آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳۷۱۴ – مورخ ۱۳۹۷/۹/2۴ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی  آقای  علی سعیدی  دیلمی فرزند  سید  محسن  بشماره  شناسنامه  ۱۴۴۶  
صادره از  الهیجان  در ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت ۱۸۱/۷۰  متر 
مربع  به شماره  پالک  5۴5۷  فرعی  قسمتی  از قطعه  ۷۰  تفکیکی  از  سنگ  ۸۴  
اصلی  واقع در  قریه  چافجیر بخش  2۹ گیالن  خریداری  از مالک رسمی ) بنیاد  
مستضعفان (محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  ۱5  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 رابه 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.
1۰5۳- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۱۴

در نشست شهردار کرمانشاه با انبوه سازان مطرح شد:

 لزوم ایجاد تعامل و حمایت بیشتر
 از صنعت ساخت و ساز

شهردار کرمانشاه در ادامه جلسات خود با انبوهسازان 
شهر در مناطق ۳، 5، ۷ و ۸ طی سخنانی با تأکید بر 
تأثیرگذاری و نقش آفرینی هرچه بیشتر فعالین صنعت 
ساخت وساز در پیشرفت شهر گفت: مقررات و آین 
نامه های ساخت وساز در مدیریت شهری به صورتی 
است که در مدت زمان کوتاهی درحال تغییر وتحول 
می شود و برگزاری چنین جلساتی در راستای رفع 
مشکالت و محدودیت هایی که بر سر راه انبوه سازان 
وجود دارد برای ایجاد تعامل و حمایت بیشتر صنعت 

ساخت و ساز می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، دکتر 
سعیدطلوعی افزود: عالوه بر اینکه جلسات مشترک 
با انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن برگزارمی 
شود این جلسات بصورت چهره به چهره نیز درمناطق 
هشتگانه در حال برگزاری است و قطعا این جلسات 
باعث تعامل و همکاری بیشتر و تقویت بخشی از 
اقتصاد شهر خواهد شد. وی با بیان اینکه برای رشد 
شهروندان  زندگی  کیفیت  افزایش  و  شهر  اقتصاد 
باید تالش و برنامه ریزی کنیم، تصریح کرد: برای 
غیرمنطقی  رشد  از  ناشی  های  آسیب  از  پیشگیری 
فرصت  بهترین  منطقی،  و  استراتژیک  رویکردی  با 
های رشد و ارتقای شهر کرمانشاه را فراهم آوریم و 
رشد هوشمند و متعادلی برای آن رقم بزنیم تا کلیه 

شهروندان از رفاه شهری بهره مند شوند.

تولید ۲۶ هزار گیگاوات ساعت برق 
در خوزستان

تحقیقات  و  ریزی  برنامه  فر-اهواز:معاون  وحیدی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: تولید برق 
استان در ۹ ماهه سپری شده از سال ۹۷ برابر بیست 
و شش هزار و ۶۸۹ گیگاوات ساعت بوده که سهم 
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی با تولید بیست 
و یک هزار و ۴2۳ گیگاوات ساعت معادل ۸۰ درصد 
کل این انرژی تولیدی بوده است. به گزارش روابط 
مهرداد  خوزستان،  ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی 
بالدی موسوی بیان کرد: از بیست و یک هزار و ۴2۳ 
گیگاوات ساعت تولیدی نیروگاه های حرارتی و گازی 
استان 52 درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی 
) زرگان، آبادان، خرمشهر و فجر( و ۴۸ درصد توسط 
بخش دولتی )نیروگاه های رامین و ماهشهر( تولید شده 
است. وی اظهارداشت: نیروگاه های حرارتی و گازی 
استان در این دوره به طور متوسط در هر روز بیش از 
۷۷ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده 
اند. معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه  
ای خوزستان افزود: پیک آذر ماه سال جاری دو هزار 
و ۹۰۰ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت 
مشابه سال قبل حدود 2۹/2 درصد کاهش داشته است. 
بالدی ادامه داد: انرژی مصرفی در ۹ ماهه سپری شده 
نیز برابر ۳۱ هزار و 2۴۹ گیگاوات ساعت بوده که نشان 
دهنده حدود ۷۱/2 درصد کاهش مصرف انرژی نسبت 

به مدت مشابه در سال قبل می باشد.

خبر

تجلیل از پرستاران در شورای شهر گرگان

شهر  اسالمی  شورای  ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
گرگان از نشست صمیمانه با پرستاران دلسوز گرگانی به مناسبت سالروز 
والدت حضرت زینب کبری)ی( و روز پرستار در شصت و هفتمین 

جلسه این کمیسیون خبر داد.
به نقل از شورای اسالمی شهر گرگان، ناصر گرزین در این نشست با 
بیان اینکه پرستاران از جمله اقشار خستگی ناپذیر و بی ادعای جامعه 
هستند، گفت: این قشر متحمل زحمات زیادی برای بیمارانمی شوند که 

جای قدردانی ویژه دارد.
وی افزود: نقش پرستار نباید محدود به بالین بیمار باشد بلکه آنها در 
جامعه نیز بسیار می توانند نقش آفرینی کنند و از علم و تجربیات خود 
جمع زیادی را بهره مند نمایند و می توان از توانمندی پرستاران در 

راستای سالمت روحی، روانی و اجتماعی افراد بهره گرفت.
شهر  اسالمی  شورای  ورزشی  اجتماعی،  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
گرگان در ادامه این نشست همچنین ضمن خیرمقدم گویی و تقدیر از 
پرستاران خانه سالمندان نیکان که در جلسه حضور داشتند، خاطر نشان 
کرد: قطعاً تالش این پرستاران برای نگهداری سالمندان و معلوالن ناتوان 

اجر دنیوی و اخروی دارد.
گرزین خاطر نشان کرد: پرستاری از جمله مشاغلی است که نه تنها 
تحمل فشار کاری و فیزیکی آن سخت و دشوار است، بلکه تبعات 
روحی آن نیز به دلیل شرایط خاص محیط کار به اندازه ای است که 
معموال آن را در زمره مشاغل پر استرس و سخت دنیا طبقه بندی می کنند. 
در ادامه پرستاران حاضر در جلسه نیز به بیان مشکالت خود پرداختند و 
موضوعاتی از جمله پایین بودن درآمد، اضافه کاری های اجباری، شیفت  
شب، عدم برخورداری از رفاهیات مناسب، کمبود نیرو، مواجه بودن با 
بیماری ها، فشارهای روحی و روانی و... را از مهم ترین مشکالتی عنوان 

کردند که جامعه پرستاری با آن دست و پنجه نرم می کنند.
در پایان این نشست با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از پرستاران حاضر 

در جلسه قدردانی شد.

آغاز گازرسانی به روستاهای جاده کرج - چالوس

کرج - خبرنگار زمان: عملیات اجرایی گاز رسانی به روستاهای محور 
کرج- چالوس روز گذشته با حضور استاندار البرز آغاز شد. عزیزاله 
شهبازی استاندار البرز به همراه نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای 
اسالمی و جمعی از مسئوالن و مدیران استانی و شهرستانی، عملیات 
اجرایی پروژه گازرسانی به روستاهای حاشیه جاده کرج - چالوس به 

صورت نمادین در روستای کندر آغاز شد.
مرحله عملیاتی این طرح با اعتباری حدود ۹۳ میلیارد ریال در روستای 
کندر پس از مدت ها انتظار اهالی این روستا آغاز شد و در مجموع نیز 
گازرسانی به روستاهای محور کرج - چالوس در ۷ مرحله با اعتباری 
حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ادامه می یابد. بخشدار آسارا در آیین 
آغاز این طرح گفت: گاز رسانی به روستاهای محور کرج - چالوس 
اقدامی بسیار مهم و حائز اهمیت است که با مسئوالن محقق شد. صادق 
کمالی افزود: این بخش از البرز دارای جذابیت های فراوانی بوده که 
نیازمند ارتقا زیرساخت ها برای بهره برداری بیشتر از ظرفیت ها است.

وی ادامه داد: 52 روستای مسیر جاده کرج - چالوس سال ها است که 
در انتظار بهره مندی از گاز هستند و اینک در آستانه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی این آرزوی دیرینه محقق شد. بخش آسارا در 
جاده کرج - چالوس شامل یک شهر به نام شهر آسارا و شامل سه 
دهستان به نامهای آدران، آسارا و نسا است که دهستان ها در مجموع 

5۶ روستا را در خود جای داده است.
جمعیت بومی آسارا که بصورت دائمی در 5۶ روستا و یک شهر این 
بخش زندگی می کنند حدود 25 هزار نفر است که تعداد ۶ هزار و 2۰۰ 

واحد مسکونی دراین بخش وجود دارد.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ علی اصغر کمالی 
پاک،  هوایی  داشتن  برای  داشت:  اظهار  زاده 
مسئوالن باید با توسعه زیرساخت های حمل و 
نقل عمومی و ایجاد دسترسی آسانتر شهروندان 
به  خطوط مترو، اتوبوس و تاکسی را فراهم کنند. 
پاک،  هوای  سبز،  کئیرین  همایش  دومین 
مسئوالن، مردم که به مناسبت روز ملی هوای 
شهری  خدمات  معاونت  همکاری  با  پاک 
شهرداری کرج، اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان البرز و سازمان های مردم نهاد با حضور 
انسانی  زیست  محیط  معاون  تجریشی  دکتر 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور، شهردار، 
اعضای شورای شهر کرج و روسا و معاونین 
محیط زیست استان البرز در سالن باشگاه میالد 
شهرداری این شهر برگزار شد، شهردار کرج با 
ارائه آمار ناوگان حمل و نقل شهری گفت: ۱۰۰ 
درصد ناوگان اتوبوسرانی کالنشهر کرج فرسوده 
است به طوریکه در طی ۱۰ سال اخیر حتی یک 
دستگاه اتوبوس جدید برای کرج خریداری نشده 
است و این در حالی است که البرز کوچکترین 
استان کشور است ولی تراکم ۱۰ برابری متوسط 
کشوری را داریم و ۱۸ درصد ترافیک عبوری 
کل کشور را در شاهراه های اصلی این استان 
داریم که به تبع آن شاهد افزایش آلودگی صوتی 
و هوا در این استان هستیم. وی افزود: نیروگاه 
برق منتظر قائم فردیس و شهید رجایی قزوین 
اثرات خود را روی هوای این شهر گذاشته و این 

در حالی است که هر ساله شاهد انتشار ریزگردها 
از تاالب های واقع در حوزه جنوب غربی استان 
نیز بوده ایم. وی با اشاره به چالش های محیط 
زیست کرج در حمل و نقل شهری خاطر نشان 
کرد: ۳۸ درصد ناوگان تاکسیرانی و ۱۰۰ ناوگان 
اتوبوسرانی فرسوده است به طوریکه در ۱۰ سال 

اخیر یک اتوبوس جدید خریداری نکرده ایم.
وی بیان کرد: اینکه فرسوده بودن ناوگان حمل 
و نقل از جمله چالش های محیط زیست در 
البرز و کالنشهر کرج است، در 2۴ ساعت شبانه 
روز بیش از ۱۱۰ هزار خودرو از آزاد راه کرج- 
قزوین که یکی از شاهراه های اصلی و ترافیک 

کشور است، عبور می کنند.
شهردار کرج گفت: در اسناد باالدست، عموما 
شهرها خود محور طراحی شده اند و باید طوری 
طراحی کنیم تا خودرو محوری به پیاده محوری 
و عابر محوری در جابجایی ها و حمل و نقل 
توجه کنیم در حالی که نبود توجه باعث شده تا 

مشکالت آلودگی هوا را شاهد باشیم.
وی افزود: کرج زمانی باغ شهر بوده که حتی در 
برخی از روزها هوای آن آلوده تر از تهران بوده و 
این با اهداف و نگرش ما در تضاد است در حالی 

که باید بدنبال برند شهری باشیم.
وی بیان داشت: به دنبال این هستیم که شهرمان را 

به عنوان یک برند و سیتی برندینگ معرفی کرده 
و خواهان مقصد شهری در کشور معرفی نماییم 
در حالی که تاکنون هر کاری که کرده ایم ردی  

را در محیط زیست باقی گذاشته ایم.
وی خاطر نشان کرد: در توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی اقدامات بسبیار شایسته ای با حمایت 

شورا در حال انجام است.
اضافه  ما  برنامه  افزود:  زاده  کمالی  اصغر  علی 
یورو  استاندارد  با  اتوبوس  دستگاه  کردن ۱۰۰ 
۴ و بازسازی ۱۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با 

استاندارد یورو 2 می باشد.
وی افزود: همچنین در تاکسیرانی نیز اقدامات 
خوبی شده ولی در کل برای رفع مشکل حمل و 
نقل عمومی نیاز به یک نگاه ملی دارد ضمن اینکه 
در حوزه شهری هم نگاه ها به حوزه خدمات 

شهر در حال عوض شدن است. 
وی اضافه کرد: با پیشنهاد شورای شهر اسالمی 
معاونت  به  شهری  خدمات  معاونت  پنجم 
خدمات شهری و محیط زیست تبدیل می شود 
و اداره کل توسعه پایدار را در آن ایجاد می کنیم.

شهردار کرج خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد 
هزار هکتار کمربند سبز در شمال غرب شهرکرج 
در برنامه است که ۴۰۰ هکتار آن کاشته شده و 
بقیه در حال کشت است تا سرانه فضای سبز 

افزایش و منجر به پاالیندگی هوا شود.
کمالی زاده درپایان گفت: نفس کشیدن در هوای 

پاک حق تمامی شهروندان است.

شهردار کرج تاکید کرد:

هوای پاک نیازمند توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی

نوشهر  میزبان ارکیده ها می شود

نوشهر-  نظري: مدیر چهارمین جشنواره ملی 
ای  رسانه  مسئول  با  ای  مصاحبه  در  ارکیده 
برنامه های  از  کارگروه جشنواره خالصه ای 

جشنواره را بیان داشت.
مدیر چهارمین جشنواره ملی ارکیده گفت: این 
جشنواره فرصت مغتنم هم افزایی برای ایجاد 

بستر اشتغال و درآمد پایدار است.
برنامه ریزی های  به  اشاره  با  هاشمی  جمیله 
چهارمین  برگزاری  برای  گرفته  صورت 
جشنواره ملی ارکیده، اظهار کرد: مقدمات اولیه 
برگزاری نشست های  قالب  در  این جشنواره 
هم اندیشی و تعیین اعضای کارگروه اجرایی 
فراهم شد و با همین روال به سمت مراحل 
بعدی کار در راستای برگزاری باشکوه جشنواره 

ملی ارکیده نوشهر می رویم.
وی با تأکید بر اینکه جشنواره ارکیده فرصتی 
پایدار  درآمد  و  اشتغال  بستر  ایجاد  برای 
است، افزود: معضل بیکاری امروز به یکی از 
دغدغه های مهم تبدیل شده است که پیامدهای 
منفی خاص خودش را به دنبال دارد و متعاقب 
آن، تالش برای فراهم آوردن اشتغال سبب شده 
است تا انرژی روانی زیادی از افراد گرفته شود 

که مسلماً این موضوع خوشایند نیست.
وی تأکید کرد: ما جشنواره ملی ارکیده نوشهر 
را نه تنها فرصتی بسیار ارزشمند و کم نظیر برای 
درآمد  و  اشتغال  ایجاد  ظرفیت های  شناسایی 
پایدار در شهرستان نوشهر می بینیم بلکه می تواند 
گستره وسیع مازندران را نیز در بگیرد و با فراهم 
کردن زمینه های کشت و پرورش این گیاه زینتی 
و تجاری، برای تعداد قابل توجهی از جویندگان 
کار، اشتغال و درآمدی پایدار را به همراه داشته 
گل  یک  ارکیده  اینکه  به  اشاره  با  وی  باشد. 
نوار  مقابل  نقطه  در  کرد:  ابراز  است،  تجاری 
ساحلی مازندران جمعیتی حدود ۱5۰ میلیون 
قالب کشورهای حاشیه خزر زندگی  در  نفر 
می کنند و بنابراین با توجه به وجود چند بندر 
در مازندران از جمله بندر نوشهر، یک فرصت 
طالیی برای افزایش صادرات غیرنفتی از طریق 
تولید و پرورش گل ارکیده است و باید در عمل 
بزرگ در راستای درآمدهای  این موقعیت  از 
ارزی و توسعه اشتغال در استان مازندران نهایت 
بهره وری را داشته باشیم که این امر مهم در سایه 
امکان پذیر  تعامل و هم افزایی همه دستگاه ها 

است. 

ظرفیت نامی نیروگاه های کشور، 11 برابر شد

مدیریت  آموزشی  سمینار  منکویی- رشت: 
مصرف انرژی الکتریکی در ساختمانها توسط 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیالن 
و با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان گیالن با حضور معاون هماهنگی انتقال 
شرکت توانیر و رئیس کمیته های تخصصی 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، مدیر 
عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن، 
جمعی از اعضای انجمن و سایر عالقه مندان 
مهندسی  نظام  سازمان  اجتماعات  سالن  در 

ساختمان استان گیالن برگزار شد.
مهندس سید زمان حسینی معاون هماهنگی 
های  کمیته  رئیس  و  توانیر  شرکت  انتقال 
تخصصی انجمن مهندسین برق و الکترونیک 
ایران به ظرفیت نامی نیروگاههای کشور اشاره 
کرد و گفت: ظرفیت نامی نیروگاههای کشور 
حدود ۷۸۰۰۰ مگاوات است که در مقایسه با 
قبل از انقالب که ظرفیت نامی نیروگاههای 
با یک رشد حدود ۱۱  ما  بود  کشور ۷۰۰۰ 

برابری روبه رو هستیم. 
وی افزود: شبکه های توزیع فعال، دیجیتال 
 HVDC کردن واحدهای تولیدی، گسترش

و استفاده از الکترونیک قدرت، سیستم های 
بهره  مفاهیم جدید در  انرژی،  ذخیره سازی 
مفاهیم  برق،  بازار  کنترل و طراحی  برداری، 
جدید در حفاظت، مفاهیم توسعه یافته برنامه 
ریزی و کنترل توان اکتیو و راکتیو، ابزار جدید 
برای ارزیابی عملکرد فنی سیستم و افزایش 
استراتژیک  اقدامات  از جمله  انتقال  ظرفیت 

برای تحقق شبکه های برق آتی می باشند.
» مهندس عظیم بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت 
زیست  بعد  گیالن  اي  منطقه  برق  سهامي 
محیطی مدیریت مصرف را مهم عنوان کرد و 
گفت: اثرات زیست محیطی و آلودگی هوا در 
اثر تولید انرژی الکتریکی یکی از موضوعات 
بسیار مهم و اساسی جهانی بوده و هست. که 
از سوخت  که  نیروگاههایی  ارتباط،  این  در 
های فسیلی برای تولید انرژی برق بهره می 
برند نقش مهم و زیادی داشته اند. برای تولید 
۱ کیلووات ساعت انرژی برق حدود ۸۴5 گرم 
انواع گازهای آالینده محیط مثل دی اکسید 
کربن و منواکسید کربن و سایر گازها تولید می 
شود که اگر میزان مصرف انرژی برق کشور 

خودمان را برای سال ۹۶ در نظر بگیریم.
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 هشدارنسبت  به قلیان های آغشته به »گل« 
و مواد روانگردان 

رئیس شبکه پیشگیری از بیماری های غیر واگیر از وضعیت نامطلوب 
برخی قهوه خانه ها و توزیع گل و مواد روانگردان در آنها و نیز بی 
توجهی مجلس به افزایش مالیات دخانیات در قانون بودجه سال ۹۸ 

انتقاد کرد.
محمدرضا مسجدی اظهار کرد: بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات 
که در سال ۸5 تصویب شد، دولت مکلف است هر سال مالیات سیگار 
را افزایش دهد ولی چند روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی با افزایش مالیات سیگار برای سال ۹۸ مخالف کرد و این فاجعه 

آمیز است.
وی گفت: مردم ایران روزانه 2۰ میلیارد تومان پول برای خرید سیگار 
پول می دهند و رقمی بیش از این را خرج قلیان می کنند. دخانیات یک 
موضوع روزمره مانند آلودگی هوا شده و متاسفانه همت جمعی برای 

مقابله با آن وجود ندارد.
رئیس شبکه پیشگیری از بیماری های غیر واگیر کشور به ایرنا گفت: 
عوارض مصرف دخانیات که سکته های قلبی، مغزی، سرطان و غیره 
است را همه می دانند و هزینه ای که دولت برای درمان این بیماریها می 

پردازد چند برابر هزینه خرید روزانه سیگار توسط مردم است.
مسجدی تصریح کرد: دبیر کل جهانی مبارزه با دخانیات خاطرنشان کرد: 
دولت باید در این زمینه حرکت جدی از خود نشان دهد زیرا بر اساس 
گزارش وزارت صنعت و معدن، واردات توتون و تنباکو بیش پنج تا ۱۰ 
برابر در کشور افزایش یافته است. نگران هستیم و باید مسئوالن همت 

جمعی از خود نشان دهند.
به گفته مسجدی، در حال حاضر در بسیاری از قهوه خانه ها مواد افیونی 
مانند گل و مواد روانگران عرضه می شود و اگر قهوه خانه ها از اماکن 
عمومی به اماکن خصوصی تبدیل شود فاجعه ای بزرگ اتفاق می افتد 
و دیگر نیروی انتظامی و کارشناس بهداشت حق ورود به این اماکن را 

نخواهند داشت و این مسئله تاسف بار است.
وی افزود: آیا باید مردم و سازمانهای مردم نهاد با این مسائل برخورد 
کنند؟ نقش دولت و مجلس در این جا چیست، باید مقابله با دخانیات 
به بحث اجتماعی و عمومی تبدیل شود و جلوی سودآوران در این 

زمینه گرفته شود.
مسجدی تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا مانند ترکیه، عربستان، 
قبرس و غیره هر سال مالیات سیگار افزایش می یابد ولی در کشورمان 

با این مسئله مخالف می شود.
وی به بحث تحریم اشاره کرد و گفت: ۸5 درصد دخانیات دنیا دست 
آمریکایی هاست، در این ۴۰ سال هر کاال و محصولی از سوی آمریکا 
به ایران تحریم شده ولی چرا ورود دخانیات تحریم نشده است، دولت 
و مجلس باید این مسئله توجه کنند و به مردم توضیح داده شود که چرا 

این گونه است و چگونه باید با دخانیات مبارزه کرد.
مسجدی تصریح کرد: نسل نوجوان و جوان امروز و آینده در معرض 
خطر هستند و در واقع سالمتی آنها که توسعه کشور را در پی دارد، در 

برابر دخانیات در حال تهدید است.
به گزارش وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به دلیل افزایش 
نیافتن مالیات سیگار، ساالنه ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان به جیب دالالن 
می رود. سالیانه حدود 5۰ تا 55 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف 
می شود و حدود 5۰ تا 5۷ هزار مرگ منتسب به آن گزارش شده است. 
این میزان مصرف دخانیات سالیانه 2۰ تا ۳۰ هزارمیلیارد تومان برای نظام 
سالمت هزینه دارد. سال ۸5 مصوب شد که مالیات بر سیگار به ویژه بر 
خرده فروشی سالیانه ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، اما در حال حاضر به 

جز افغانستان ایران پایین ترین مالیات بر سیگار را در دنیا دارد.
سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده ایران در زمینه بیماری های غیرواگیر 
به خوبی فعالیت می کند، اما ما را زیر سوال می برد که چرا کمترین 
مالیات را بر سیگار داریم. ترکیه ۸۴ درصد مالیات بر خرده فروشی 
سیگار دارد، اما این رقم در ایران کمتر از ۱۰ درصد است. بر اساس 
گزارش وزارت بهداشت، در حال حاضر سن مصرف قلیان در دختران 

به ۱۴ سال رسیده است؛ چرا که دسترسی به آن راحت است.

خبر

بطحائی:

برخی مدارس به محیط خشک و 
خشن تبدیل شده اند

وزیر آموزش  و پرورش با بیان اینکه مدارس بعضًا 
به یک محیط خشک و خشن تبدیل  شده اند که 
ایجادشده،  رقابت های  در  بچه ها  تمایالت  دائماً 
سرکوب می شوند، گفت: محتوای دروس نیز باید 

تغییر کند و در برخی موارد هم کاهش یابد.
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در 
گردهمایی مشترک مسؤوالن، کارشناسان، رابطان 
استانی و معاونت آموزش ابتدایی در پروژه »بازی و 
یادگیری« اظهار کرد: امروز آغاز یک حرکت مبارک 
در  نظام تعلیم و تربیت است؛ هرچند ممکن است 
فعاًل انعکاس الزمه را نداشته باشد اما سرآغاز یک 

تحول خوب و زیباست.
وی با تشکر از متصدیان این طرح ادامه داد: مدارس 
چنان که باید از نشاط و سرزندگی و اشتیاقی که 
شرط الزم  برای یادگیری است بی بهره هستند و 
بعضاً به یک محیط خشک و خشن تبدیل  شده اند 
که دائماً تمایالت بچه ها در رقابت های ایجادشده، 
سرکوب می شوند و از میان جمع، یک نفر مدال 
در  خودش  نیز  او  و  می اندازد  گردن  به  پیروزی 

رقابتی دیگر سرکوب می شود.
بطحایی از ضرورت شاداب سازی مدارس خبر داد 
و تصریح کرد: فاصله ای که بین ما و کشورهای 
تغییر  عدم   از  ناشی  دارد  وجود  توسعه یافته 

روش های یادگیری است.
وی تغییرات در روش های یادگیری را ضروری 
در  تغییر  تحول،  هرگونه  الزمه  گفت:  و  دانست 
نگرش هاست البته باید سال ها طول بکشد تا این 
تغییرات جواب دهد و اجرای چنین طرح هایی ایده 
یک وزیر نیست بلکه طرحی است که دنیا سال ها به 

دنبال آن است و آن را اجرایی کرده است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در محتوا نسبتًا 
اما در روش ها شاید ۷۰ سال عقب  جلو هستیم 
هستیم؛ شادی و نشاط شرط اصلی در پایداری و 
ماندگاری یادگیری است بنابراین باید این شادی را 

در مدارس حاکم کنیم.
که  انرژی  اخیر  دهه های  در  کرد:  بیان  بطحایی 
ترمیم  اجازه  شد،  ساختاری  تغییرات  صرف 
روش ها را به ما نداد ولی هرگاه دانش آموزان از 
تعطیلی مدرسه احساس ناراحتی کردند، آن زمان 

تحول مورد نظر انجام  شده است.
از  که  کشورها  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  وی 
با  قیاس  قابل  اصاًل  تاریخی  و  فرهنگی  لحاظ 
محیطی  روش ها،  اصالح  با  نیستند  ما  کشور 
ایجاد  خود  مدارس  در  را  پرانرژی  و  شاداب 

کردند.
اینکه بر اساس  بیان  با  وزیر آموزش و پرورش 
رنگ های  از  استفاده  رنگ ها،  روانشناسی  علم 
بسیار  یادگیری  در  آموزشی  فضای  و  مناسب 
مناسب و مؤثر است، گفت: چگالی درس ها بسیار 
مهم است و محتوا نیز باید تغییر کند و در برخی 
موارد هم کاهش یابد. وی ادامه داد: موفقیت این 
طرح در گروی امکانات و اعتبارات نیست بلکه 
طرح  این  مجریان  باور  گروی  در  آن  موفقیت 
است که باید با تمام وجود این پروژه را باور کنند. 
به  صورت  کاماًل  باید  این طرح  افزود:  بطحایی 
اختیاری و با درخواست مدیر مدرسه اجرا شود و 
کالس بازی باید در مکانی باشد که والدین بتوانند 
از پشت شیشه، بازی فرزندان خودشان را مشاهده 
کنند؛ همچنین مسؤول مستقیم این طرح باید با 
تمام انرژی برای اجرای این طرح تالش کند لذا 
این طرح امانتی است که  رابطان و مسؤوالن آن 

باید با جدیت آن را اجرا کنند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با همکاری اولیا و 
آزمایشی  مجری  مدرسه   ۱۰۰۰ مدارس  مدیران 

این طرح به خوبی آن را اجرایی کنند.

خبر

اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سرپرست 
امکانات  با  را  دارویی کشور  توان صنعت  می 
موجود در مدت یک سال دگرگون کرد، گفت: 
قیمت داروها باید اصالح شود، مشروط بر این 

که بیمه ها هزینه ها را تقبل کنند.
در  بهداشت  وزارت  سرپرست  نمکی،   سعید 
اظهارداشت:  پزشکی  نظام  جلسه شورای عالی 
کشورروزهای سخت اقتصادی را طی می کند و 
در نظام سالمت دچار مشکالتی هستیم و این 
امکان وجود دارد که هر لحظه با گردبادهایی 
مواجه شویم اما یکی از ارکان اصلی مدیریت 

نظام سالمت سازمان نظام پزشکی است.
وی افزود: بنده شخصا هیچ گاه به عنوان یک 
سازمان صرفا مدافع حقوق صنف به آن نگاه 
که  است  صنفی  سازمان  این  بلکه  ام  نکرده 
کند و یک رسالت  اداره می  را  مردم  سالمت 
فراسازمانی و فراصنفی به عنوان طبیب و عضو 

تیم نظام سالمت بر عهده دارد.
امکان  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سرپرست 
ها  تحریم  از  سالمت  نظام  های  آسیب  بروز 
بخشی  بین  مشارکت  نیازمند  آینده  در  افزود: 
عظیمی هستیم که اگر مراقبت های الزم را در 
این زمینه انجام ندهیم و مشارکت بین بخشی را 
طلب نکنیم هر روز با یک جریان تازه روبرو 

خواهیم بود.
وی ادامه داد: اگر تالش کنیم تا نظام سالمت را 
به مدارس ببریم و آموزش الگوهای الزم را از 
مدارس آغاز کنیم دیگر نیازی به این نیست که 

بار بیماری ها را از طریق ویزیت متخصصان در 
فیلدهای مختلف پزشکی شناسایی کنیم.

نمکی ادامه داد: اگر پزشکی خانواده و سیستم 
ارجاع و نظام پرداخت را مدیریت می کردیم 
هزینه  نظام سالمت  تحول  های  طرح  هزینه 
هایش منطقی تر می شد که امروز نیز باید با 
همکاری و هماهنگی هم به این مهم بپردازیم. 

سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به این که 
باید از ظرفیت های پزشکان عمومی در پیاده 
سازی پزشکی خانواده و نظام ارجاع بهره مند 
گاید  تدوین  برای   : کرد  خاطرنشان   ، شویم 
الین ها باید سازمان نظام پزشکی به عنوان قوی 
ترین ساختار صنفی به ما کمک کند و  نیز باید 
ساختار مناسب نظارت بر گاید الین ها را برای 

اجرا در بیمه ها ایجاد کنیم.
وی به مشکالت حوزه داروسازی نیز اشاره کرد 
و گفت : در صنعت داروسازی کشور اتفاقات 
نامبارکی رخ داده که باعث آسیب این صنعت 
شده است و با واردات دارو صنعت داخلی را 
لگدمال کرده ایم و این در حالی است که حدود 
55۰ میلیون دالر ارز برای داروی ساخت داخل 
در نظر گرفته شده و حدود ۱.۳میلیارد دالر برای 
واردات دارو اختصاص داده شده است که توازن 

و تعادلی در این بین مشاهده نمی شود.
نمکی با تاکید بر این که صنعت داروی کشور 
حرف های زیادی برای گفتن دارد تصریح کرد: 
نه تنها به صنعت دارو کمکی نکرده ایم بلکه 
ایجاد  داروساز  همکاران  برای  هم  فیلترهایی 

کردیم. البته می توان صنعت دارویی کشور را 
با امکانات موجود ظرف مدت یکسال دگرگون 
کرد. قیمت داروها نیز باید اصالح شود چون 
ها  بیمه  که  این  بر  اما مشروط  است  انقباضی 
هزینه ها را تقبل کنند و باری بر دوش مردم 
نباشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به 
آلوده شدن نگاه ها نسبت به جامعه پزشکی اشاره 
کرد و گفت : مقداری از این نگاه آلوده از درون 
حاصل شده و مقداری از آن هم از بیرون نشأت 
گرفته که باید با همکاری هم نسبت به رفع آن 
تالش کنیم . سرپرست وزارت بهداشت تاکید 
کرد: باید مکانیزم هایی در سازمان نظام پزشکی 
تعریف شود تا همه بدانند که اگر کوچکترین 
تظلمی روی دهد فورا به آن رسیدگی خواهد 
نظام  سازمان  از  خارج  مرجعی  به  نیاز  و  شد 
پزشکی نداریم و مسائل حرفه در درون خودمان 
حل و فصل خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: 
وزارت بهداشت در درجه اول متولی سالمت 
نظام  سازمان  همکاری  با  باید  و  است  مردم 
پزشکی در جهت احقاق حقوق شهروندی گام 
برداریم و اجازه ندهیم تا مسائل پزشکی خارج 

از حرفه به بحث و بررسی گذاشته شود.
 نمکی در پایان یاد آور شد: باید توسعه خدمات 
ببریم  با هم جلو  بستری و سرپایی را متوازن 
که می توان یک پروتکل در این زمینه تعریف 
کرد و از ظرفیت و توان انجمن های علمی و 
سازمان نظام پزشکی با تشکیل یک  اتاق فکر 

استفاده کرد.

سرپرست وزارت بهداشت:

 می توان صنعت دارویی را یکساله دگرگون کرد

به  اشاره  با  ایران   ناباروری  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده در مورد بررسی چالش های 
حقوقی و قانونی درمان ناباروری با حضور پزشکان متخصص 
گفت: متاسفانه علیرغم اعالم قبلی نماینده وزارت بهداشت در 
این مجمع حضور نیافت. به گزارش پیام زمان دکتر مهناز اشرفی، 
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ناباروری ایران اظهار داشت: 
علی رغم تالش های صورت گرفته در امر درمان ناباروری در 
کشور طی 2۰ سال گذشته پزشکان با مسائل و مشکالت فراوانی 
فراوان در  قانونی  به خالء های  اشاره  با  اند.  وی  بوده  مواجه 
امر درمان ناباروری گفت: به دلیل این مشکل بسیاری از مراکز 
ناباروری مجبور می شوند که فعالیت خود را  به سختی در امر 
ناباروری در موضوعات اهدای تخمک، جنین و رحم اجاره ای 
انجام دهند.  نایب رئیس هیئت مدیره انجمن ناباروری ایران 
بیان داشت: این مشکالت بارها به وزارت بهداشت و مسئولین 
اعالم شده و تالش صورت گرفته تا خألهای موجود از پیش راه 
برداشته شوند.  اشرفی گفت: بر همین اساس و به دلیل مشکالت 
قانونی موجود قرار بر این شد تا انجمن ناباروری ایران جلسه 
مجمع عمومی و فوق العاده را تشکیل دهد و پیرو این مسئله از 
دبیر انجمن کمیسیون ها دعوت به عمل آمد و تشکیل مجمع نیز 
دو بار در روزنامه های کثیراالنتشار اعالم شد.  وی با اشاره به 
اینکه رسمیت مجمع با حضور نماینده وزارتخانه می باشد گفت 
:  متاسفانه علی رغم اطالع و اعالم قبلی حضور نیافته و آن را 

کتبا به اطالع انجمن نرساندند .

خألهای قانونی مشکل درمان 
ناباروری کشور

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره 
روند پرداخت معوقات فرهنگیان در سال جاری گفت: با فرض 
تخصیص ۱۱۰ درصدی بودجه در ردیف های آموزش و پرورش 
استان ها، ۱۱۰۰ میلیارد تومان از معوقات و کسری بودجه ما به سال 

۹۸ منتقل می شود.
علی الهیار ترکمن ؛درباره آخرین روند پرداخت معوقات در سال 
جاری اظهار کرد: ما در حال حاضر با سازمان برنامه و بودجه در 
حال نهایی کردن سقف کلی تخصیص های ردیف های بودجه بر 

اساس نیازهای اجتناب ناپذیر، نیازهای ضروری و اصلی هستیم.
اعتبارات  ردیف  در  درصد  تخصیص ۱۱۰  فرض  با  افزود:  وی 
آموزش و پرورش استان ها، حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان از معوقات 

ما باقی می ماند که به سال ۹۸ منتقل می شود.
پرورش  و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
درباره چگونگی تسویه این معوقات گفت: معوقات را از سرجمع 
منابع بودجه ای سال۹۸ و سازوکارهای پیش بینی شده در بودجه 
پرداخت می کنیم، البته این در حالی است که در سال آینده نیز با 
پیش بینی های انجام شده با کسری 5۰۰۰ میلیارد تومانی روبرو 
می شویم که ۴۰۰۰ میلیارد تومان آن تامین و مجددا ۱۰۰۰ میلیارد 

تومان به سال۹۹ منتقل می شود.
الهیار با اشاره به اینکه از جمله معوقات ما کمک هزینه مهد کودک 
به کارکنان است عنوان کرد: این کمک هزینه به علت کسری بودجه 
از سال ۸۴ به کارکنان پرداخت نشده است و انباشت بدهی ما در 

این بخش تا سال ۹۶ به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

انتقال ۱۱۰۰ میلیارد تومان از 
معوقات فرهنگیان به سال ۹۸

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: راننده محور شدن بیمه شخص 
و  نیست  راننده  هر  برای  نامه  بیمه  صدور  مفهوم  به  ثالث 

همچنان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.
سلیمانی  غالمرضا  مرکزی،  ازبیمه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درباره ابهام های اخیر ایجاد شده در فضای رسانه ای مبنی 
بر تغییر شرایط اعطای بیمه شخص ثالث از خودرو محوری 
نامه  بیمه  داشت:  اظهار  آینده  سال  در  محوری  راننده  به 
هیچ  به  و  شود  می  برای خودرو صادر  فقط  ثالث  شخص 
نقلیه صادر نمی شود؛  برای یک وسیله  نامه  وجه چندبیمه 
در این طرح ویژگی های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند 
مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق بیمه و 
افزود:  بود.سلیمانی  بیمه گذار دخیل خواهد  ارزیابی ریسک 
اکنون سوابق بیمه ای راننده در محاسبه حق بیمه اعمال می شود 
بیمه  قانون   ۱۸ ماده  اجرایی  آیین نامه  طبق  که  ای  گونه  به 
باشد،  نکرده  رانندگانی که خسارتی دریافت  ثالث،  شخص 
ساالنه مشمول تخفیف در حق بیمه می شوند که این تخفیف 
در صورت نداشتن خسارت در سال های آینده تا ۷۰ درصد 

افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در 
قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹5 در سال های 
اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی 
و  لحاظ  نرخ  اضافه  یا  تخفیف  و  تعیین حق بیمه  و  ریسک 

مقررات مربوط را به شرکت های بیمه ابالغ کرده است.

بیمه شخص ثالث همچنان برای 
خودرو صادر خواهد شد

معاون اداریـ  مالی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت نخستین بسته 
حمایتی به بیمه شدگان تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش پیام زمان، رحیم اردالن  با بیان این که کل رقم پرداختی 
دولت به سازمان تامین اجتماعی برای اولین دوره بسته حمایتی به 
بیمه شدگان این سازمان ۱۴5۰ میلیارد تومان است گفت: این بسته 
حمایتی به ۶ میلیون و ۱5۰ هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی 

که درآمد زیر ۳ میلیون تومان دارند، پرداخت می شود.
وی با بیان این که این افراد از طریق دیتای سازمان تامین اجتماعی 
شناسایی شده اند اظهار کرد: این اطالعات در اختیار وزارت تعاون 

کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و تایید شده است. رقم این بسته های 
حمایتی در حال حاضر به حساب تامین اجتماعی واریز شده و از 

دیروز به حساب بیمه شدگان تامین اجتماعی واریز می شود.
معاون اداری و مالی تامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: در صورتی 
که تراکنش های مالی بانک مرکزی اجازه دهد، تمام بسته های حمایتی 
دیروز به حساب بیمه شدگان واریز شد و در صورتی که تراکنش های 
مالی این اجازه را ندهد تا حداکثر امروز این بسته حمایتی به حساب 

بیمه شدگان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
اردالن با بیان این که افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بین 

یک تا ۷ میلیون تومان دریافتی دارند افزود: بسته حمایتی مذکور 
تنها در اختیار بیمه شدگانی قرار می گیرد که زیر سه میلیون تومان 
درآمد دارند. تمام اسامی این افراد به سازمان هدفمندی یارانه ها 

اعالم شده است.
از فعال شدن  ادامه  اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در  معاون 
عدم  دلیل  از  اطالع  کسب  برای  دوشنبه  روز  از   *۴*۴# سامانه 
دریافت بسته حمایتی از سوی بیمه شدگان خبر داد و گفت: افراد 
تحت پوشش با استفاده از این سامانه می تواند متوجه شوند چرا بسته 

حمایتی را دریافت نکردند.

 آغاز واریز »بسته حمایتی«
به حساب بیمه شدگان 

تامین اجتماعی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 1۳آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳۷۷۷ – مورخ ۱۳۹۷/۹/2۶ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی خانم رقیه  یگانه  چافجیری فرزند  حسن  بشماره  شناسنامه  ۹ صادره از 
رودسر  در ششدانگ  یک  قطعه  زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی  به مساحت 25۴/۷۴  
متر مربع  به شماره  پالک  5۴۴5  فرعی  قسمتی  از قطعه  ۸5۳  تفکیکی  از سنگ ۸۴  
اصلی  واقع  در قریه  چافجیر  بخش  2۹ گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  ) بنیاد 
مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  ۱5  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 رابه 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.
1۰۳5- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۱۴

آگهی مزایده
دستگاه  یک  توقیف  به  توجه  با  دارد  نظر  در  جوانرود  حقوقی  احکام  اجرای 
انتظامی  با شماره  نقره ای رنگ  پراید هاج بک ۱۱۱ مدل ۱۳۸۹  خودرو سواری 
برساند.خودرو  بفروش  مزایده  از طریق  آقای عرفان ویسی  بنام  2۸ل5۴۱ایران2۹ 
فوق در پارکینگ میباشد و معارض ندارد.خودرو توسط کارشناس رسمی ارزیابی 
و قیمت آن ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعالم که نظریه به طرفین ابالغ و مصون از تعرض 
مانده است . بدین جهت روز شنبه ۱۳۹۷/۱۱/2۷ راس ساعت ۱۰ صبح در محل 
اجرای احکام حقوقی جوانرود جلسه مزایده برگزار میگردد.شرکت برای عموم آزاد 
است.قیمت کارشناسی قیمت پایه بوده و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید.متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند تا پنج روز قبل از مزایده 
جهت بازدید از خودرو فوق الذکر با هماهنگی این اجرا بازدید بعمل آورند.شرکت 
کنندگان باید ده درصد قیمت اولیه را به همراه داشته باشند تا واجد شرایط شرکت 
المجلس  فی  را  مزایده  مبلغ  درصد  ده  بایستی  می  مزایده  باشند.برنده  مزایده  در 
پرداخت و مابقی طی یکماه واریز نماید در صورت عدم واریز در مهلت مقرر نفر 
دوم بعنوان برنده اعالم و ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع 

صندوق دولت اخذ خواهد شد.
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹۷۶۰۳۱۸۰2۰۰۰25۶۷ -۹۷/۹/2۱ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای علی حافظ 
فرزند علی  اصغر بشماره  شناسنامه  ۴5۹۷ صادره  از تهران  و کد ملی ۰۰۴۶5۰۰۶۸5 
بصورت  ششدانگ اعیان یک قطعه  زمین  مشتمل  بر یکباب  خانه  به مساحت ۸5۶/۱۳ 
متر مربع  پالک ۸2۴  فرعی  ۳۰۹  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قسمتی از اعیان  ۱ 
فرعی از اصلی مذکور  واقع  در هلوکله بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  
وراث افراسیاب زاده  امیری  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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 رابه 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.
۹۹8- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۰/۳۰

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰2۰۰۰2۳5۴ -۹۷/۸/2۴ هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
حمید فرج زاده  فرزند منصور بشماره  شناسنامه  ۳5۴ صادره  از رودسر  و کد ملی 
۶۳۱۹۴۰۴5۹۰ بصورت  ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه  به مساحت 2۰۸/۸۰ 
متر مربع  پالک 2۴۳ فرعی  ۱۶۰  اصلی مفروز  و مجزی شده از 2۱۹ فرعی از اصلی 
مذکور واقع  در قریه چماقستان بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی رحمن 
اسمعیلی سالکجان محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  ۱5  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 رابه 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.
1۰4۹- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۱۴

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

آقای مصطفی حسینی فرزند احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک ۱۰۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
نموده  مالکیت  سند  درخواست  خریداری  عبدالهی  سلیم  آقای  از  که  جار  بیسان 
الذکر  قانون فوق  به هیئت موضوع  نیز تحت کالسه ۹۷ - ۳۳ تشکیل و  پرونده 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۹۳2  مورخ  
2۷ / ۹/ ۹۷ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۳۰ / ۹۸ متر 
مربع به نام آقای مصطفی حسینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان کاکاحسن محمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز آگهی 
انتشار  می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای مصطفی حسینی صادر خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱5  /  ۱۰ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۳۰ /  ۱۰ /  ۱۳۹۷

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۱۶۰۰۰۷2۸ – مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  آقای  
هوشنگ اسمعیلی نیاسان فرزند جبار به شماره  شناسنامه 2 صادره  از رحیم آباد به شماره 
ملی ۶۳۱۹۹2۷۶۴۱ در ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی ) ساختمان( 
به مساحت 2۰۸/22 متر مربع  پالک ۸۱۴ فرعی از ۱۷۳ اصلی  مفروز  ومجزی  شده از 
پالک – فرعی  از ۱۷۳  اصلی  واقع  در قریه  ترشکوه خریداری  شده  از مورد نسق مالک 
رسمی آقای حسن رحیمی طول الت محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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 رابه 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.
1۰۳۳- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۱۴

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹۷۶۰۳۱۸۰2۰۰۰2۳5۸ -۱۳۹۷/۸/2۶ هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
کریم کریمی مازوکله پشته فرزند اکرم  بشماره  شناسنامه  ۴۳۶  صادره  از رودسر  و 
کد ملی 2۶۹۰۳۴۸۶۰۸ بصورت  ششدانگ یک قطعه  زمین  محصور با بنای احداثی  
به مساحت 22۰  متر مربع  پالک ۴۱۴ فرعی  22۷  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از 
قسمتی از 255 فرعی از اصلی مذکور  واقع  در قریه رضا  محله بخش  2۹  گیالن  
خریداری  از مالکیت خودش محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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 رابه 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.
۹۹7- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۰/۳۰

آگهی
اکبر شناسنامه  فرزند سید علی  آقای سید جمال موسوی چاشمی  به  بدین وسیله 
شماره ۳۳۴ شماره ملی 2۰۶۱5۳۹5۶۴صادره از بابل ساکن بابل جاده کیاکال روستای 
کلهودشت کد پستی۴۷۱۹۷5۴۷۹۹ ابالغ می شود که بانک سپه شعبه بزاز بابل به 
بانکی شماره۱۷۹۶2۰۰22 جهت وصول مبلغ ۱/۰۶۶/۰۷5/۹۷۳ریال  استناد قرارداد 
روز  تا  مذکور  تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  انضمام  ۹۷/۳/۱۰به  تاریخ  تا 
تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی 
به کالسه۹۷۰۰۶۳۸ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل  اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی  
می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت 

تاریخ انتشار۹۷/۱۰/۳۰  میم الف ۹۷/۱۰۰/5۷5۸
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
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ظرفیت تولید خوراک اتان 
پتروشیمی ها ۲ برابر می شود

خوراک  تولید  ظرفیت  فعلی  شرایط  در 
میلیون   ۱۰ حدود  ساالنه  اتان  استراتژیک 
از ۱۰  برداری  بهره  و  با ساخت  که  بوده  تن 
طرح جدید ایران ظرفیت با افزایشی حدود دو 
برابری به بیش از 2۰ میلیون تن در سال افزایش 

می یابد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  یکی  اتان  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
صنعت  توسعه  خوراک های  محوری ترین 
پتروشیمی در ایران و جهان بوده که با توسعه 
فازهای پارس جنوبی و بهره برداری از چند 
بینی می شود  پاالیشگاهی پیش  طرح جدید 
تا یکسال آینده تولید این خوراک استراتژیک 
صنایع پتروشیمی افزایشی حدود دو برابری را 

تجربه کند.
در شرایط فعلی با احتساب فازهای در دست 
بهره برداری پارس جنوبی، پتروشیمی پارس، 
مارون و بندرامام ظرفیت تولید ساالنه خوراک 
اتان حدود ۱۰ میلیون و 5۰ هزار تن در سال 

است.
در این بین دست کم ۱۰ طرح جدید افزایش 
ظرفیت تولید اتان شامل پنج فاز جدید پارس 
فارس،  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیشگاه  جنوبی، 
فاز اول پتروشیمی بوشهر، پاالیشگاه پارسیان 
سپهر، طرح بازیابی اتان فاز ۱2 پارس جنوبی و 
پاالیشگاه یادآوران )ان.جی.ال ۳2۰۰( در دست 
ساخت و تکمیل هستند که با استثنای پاالیشگاه 
گاز یاآوران تمامی طرح های در دست ساخت 

پیشرفت اجرایی بین ۷۰ تا ۹۷ درصد دارند.
در شرایط فعلی پیشرفت ساخت پنج فاز جدید 
پارس جنوبی با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون 
تن اتان بیش از ۹۰ درصد، فاز اول پتروشیمی 
درصد   ۹۷ ظرفیت  تن  هزار   ۸5۰ با  بوشهر 
پیشرفت، پاالیشگاه پارسیان سپهر با ۱.۳ میلیون 
تن ظرفیت حدود ۷۰ درصد، پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس با ظرفیت ۱.5 میلیون تن حدود 
پارس   ۱2 فاز  اتان  بازیابی  طرح  درصد،   ۹۰
جنوبی با ظرفیت ۱.۷ میلیون تن ۸۰ درصد، 
پاالیشگاه گاز یادآوران با ۱.۷ میلیون تن حدود 

۴5 درصد پیشرفت اجرایی دارند.
برداری  بهره  صورت  در  می شود  بینی  پیش 
از این طرح ها ظرفیت تولید خوراک اتان در 
صنایع پتروشیمی کشور با افزایشی حدود دو 
برابری از ۱۰ میلیون و 5۰ هزار تن به حدود 2۰ 
میلیون و ۱۱5 هزار تن در سال افزایش می یابد.

خبر

قیمت نفت خام ۲درصد سقوط کرد

پس از اعالم این که تولید نفت خام آمریکا به رقم بی سابقه ۱2 میلیون 
بشکه در روز نزدیک شده است، با نگرانی از تضعیف تقاضا به ویژه با 
اختالفات تجاری آمریکا و چین، قیمت نفت حدود 2 درصد سقوط 

کرد. 
روز پنج شنبه، پس از اعالم این که تولید نفت خام آمریکا به رقم بی سابقه 
۱2 میلیون بشکه در روز نزدیک شده است، با نگرانی از تضعیف تقاضا 
به ویژه با اختالفات تجاری آمریکا و چین، قیمت نفت حدود 2 درصد 
سقوط کرد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک 
بین المللی قیمت نفت، تا ساعت ۱۶:۴5 به وقت تهران، ۱.۱2 دالر یا 

۱.۸۳ درصد سقوط کرد و به ۶۰.2۰ دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، 
دابلیوتی آی، ۱.۱۴ دالر یا 2.۱۸ درصد سقوط کرد و به 5۱.۱۷ دالر 

رسید.
در شرایطی قیمت نقدی هر بشکه نفت خام سبک بصزه ۶۱.۶۹، دالر، 
نفت سبک عربستان، ۶۰.۸۶ دالر و نفت کویت 5۷.۷۸ دالر فروخته شد، 
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران با تخفیف باال، 5۳.۶۰ دالر به فروش 

رفت. )منبع، اویل پرایس(
بدون شواهد رسمی از بهبود روابط تجاری بین آمریکا و چین، به نظر 
می رسد سرمایه گذاران مایل نیستند قیمت های نفت را از این باالتر ببرند.
هری تچیلینگوریان، رییس تجارت کاال در بی تن پی پاریباس، به رویترز 
گفت: قبل از این که بخواهیم در مورد باال رفتن قیمت نفت برنت تا 
۶5 دالر صحبت کنیم، برنت باید ابتدا بتواند از ۶2 دالر عبور کند. از آن 
به بعد در برای این باز خواهد بود که برای ۷۰ دالر هدف گذاری کنیم. 
اینها همه در صورتی است که خبر بدی از اختالفات تجاری چین و 
آمریکا منتر نشود. این اختالفات در ماه دسامبر قیمت نفت را به شدت 
کاهش داد. اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد که در هفته اخیر 
تولید نفت آمریکا از ۱۱.۹ میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. نزدیک 
شدن تولید نفت آمریکا به ۱2 میلیون بشکه در روز، این نگرانی را در 
بین تاجران و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که امسال علی رغم کاهش 
تولید ۱.2 میلیون بشکه ای تولیدات اوپک پالس، همچنان بازارها با مازاد 

عرضه روبرو شوند.

دولت و مجلس برنامه ای برای افزایش قیمت 
سوخت ندارد

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه دولت 
و مجلس برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت در سال آتی ندارند، 
جامعه  ثروتمند  دهک  سه  به  انرژی  یارانه  درصد   5۰ اکنون  افزود: 
می رسد که بهای سوخت آنها سه درصد از هزینه هایشان را تشکیل 

می دهد.
دالویز به ابزارهای مختلف برای مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد 
و گفت: ابزار قیمتی از مهمترین شیوه ها برای کنترل مصرف به شمار 
می رود. وی با بیان اینکه بنزین در ایران ارزان است، افزود: البته باید 
توجه داشت که سرانه درآمد مردم ایران پایین بوده باید در جای خود 
به آن پرداخته شود. وی اضافه کرد: اخذ جریمه، ابزار دیگر مدیریت 

مصرف سوخت است که تجربه نشان داده که کارساز نیست.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
به مناسبت 2۹ دی ماه، روز هوای پاک از توزیع 
نفت گاز یورو ۴ در بیش از ۴۱2 جایگاه کالنشهر 

و شهر کشور خبر داد.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نمادین  آیینی  در  موسوی خواه  سیدمحمدرضا 
پاک، صبح شنبه، 2۹  مناسبت روز هوای  به  که 
ملی  شرکت  اصلی  ساختمان  محل  در  دی ماه 
کارکنان  از  قدردانی  با  نفتی  فرآورده های  پخش 
با  برگزار شد، گفت:  این شرکت  دوچرخه سوار 
تالش های انجام شده در وزارت نفت و شرکت 

برای  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی 
تولید سوخت پاک در پاالیشگاه های کشور، هم 
اکنون بنزین یورو ۴ در همه کالنشهرهای کشور 
و گازوئیل یورو ۴ افزون بر کالنشهرها در بیش از 

۱۱2 شهر هم توزیع می شود.
گازوئیل  و  بنزین  تولید  که  این  به  اشاره  با  وی 
یورو ۴ و 5 در بسیاری از پاالیشگاه های کشور در 
حال انجام است و امیدواریم در آینده ای نزدیک 
شاهد توزیع بنزین و گازوئیل با کیفیت در همه 
کالنشهرها و بسیاری از شهرهای کشور باشیم،  
افزود: تالش می کنیم تا بنزین و گازوئیل یورو ۴ 

در همه ۳ هزار و ۶۰۰ جایگاه عرضه بنزین و 2 
هزار و ۴۰۰ جایگاه عرضه نفت گاز توزیع شود.

موسوی خواه با اشاره به این که هم اکنون در همه 
کالنشهرها  سطح  سوخت  عرضه  جایگاه های 
بنزین  البرز  و  مرکزی  تهران،  استان   شهرهای  و 
در  گفت:  می شود،  توزیع   ۴ یورو  نفت گاز  و 
شهر مشهد و استان خراسان رضوی به بیش از 
۹۰ درصد مصرف در نفت گاز یورو رسیده ایم 
و در شهرهایی نظیر تربت حیدریه و مسیرهای 
مواصالتی آن به طور کامل عرضه نفت گاز یورو 
بنزین  توزیع  از  همچنین  وی  می شود.  انجام 
یورو ۴ تولیدی در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
بلوچستان،  و  بندرعباس، سیستان  استان های  در 
بوشهر، کرمان، یزد، اصفهان، تهران و قم خبر داد.

نظارت جدی بر عمکلرد جایگاه ها و برخورد 
با تخلفات احتمالی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اشاره به سخت و طاقت فرسا بودن خدمات 
جایگاه داری و عرضه بی وقفه سوخت در کشور 
گفت: نظارت جدی بر عملکرد جایگاه ها، برخورد 
بدون اغماض با تخلفات احتمالی در جایگاه ها، 
فعال بودن شبانه روزی گروه های نظارتی و نظارت 
اقدامات  جمله  از  جایگاه ها  تمام  در  گسترده 
نظارتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بر 
به نحوی  روند توزیع سوخت در کشور است، 
)بیش  جایگاه ها  تمامی  هفتگی  کیفی  کنترل  که 

نازل(،  از 5۰  بیش  و  و ۶۰۰ جایگاه  هزار  از ۳ 
آزمون های کمی ماهانه، آزمون های دوره ای سه یا 
۶ ماهه توسط اداره استاندارد برای کنترل کیفی و 

کمی سوخت توزیعی انجام می شود.
توزیع سوخت پاک در مصارف  عمده صنعتی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در   ۴ یورو  گازوئیل  توزیع  از  همچنین  ایران 
مصارف عمده صنعتی خبر داد و گفت: اولویت 
که  هستند  مصرف کنندگانی  بخش  این  در  ما 
سوخت  و  می کنند  تولید  بیشتری  آلودگی های 
عمده  مصرف کنندگان  همه  بین  در  توزیعی 
صنعتی در استان های تهران، البرز و مرکزی هم 
با  همچنین  است.موسوی خواه   ۴ یورو  اکنون 
اشاره به تغییر نام اپلیکیشن پمپ بنزین یاب به نام 
باک و به روزرسانی آن در یک محیط جذاب تر 
گفت: اطالعات و جزئیات جایگاه هایی که بنزین 
و گازوئیل یورو ۴ در کشور توزیع می کنند، به 
صورت کامل در سایت و اپلیکیشن پمپ بنزین 
یاب موجود است.وی از مردم خواست: با توجه 
باالبودن  و  در کشور  باالی سوخت  به مصرف 
منظور  به  تک سرنشین،  خودروهای  تعداد 
پیشگیری  و  کشور  در  سوخت  بهینه  مدیریت 
ملی،  سرمایه های  هدرروی  و  هوا  آلودگی  از 
به  نسبت  و  کرده  مدیریت  را  مصرفی  سوخت 
از  جایگاه ها  در  احتمالی  تخلفات  اطالع رسانی 

طریق شماره تلفن ۰۹۶2۷ اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش خبرداد:

تـوزیع سـراسری نـفت گاز یـورو 4

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

موضوع  هیات  جلسه  شماره۱۳۹۷/۱۰/۶-۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱2۰۰5۳۸۶  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی امراله زارعی  برزی  
فرزند قدرت اله  به شماره شناسنامه ۱۹۸۶ صادره ازتهران در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت هزار متر مربع  قسمتی ازپالک 
۱۸۱ اصلی  واقع در محمدآباد افشار جزو حوزه ثبتی ساوجبالغ از مالکیت محمود 
زرکش )سهم االرث وارث( وناهید زرکش و محمد نواب و لیال نواب از ثبت و 
صفحه ۹۳۳ و ۹۳۴ دفتر اول محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در 
به صدور سند  تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت  یک 
به مدت  اولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض درخواست 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. م/الف:۴۹۸
رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 نوبت اول۹۷/۱۰/۱۶ نوبت دوم :۹۷/۱۰/۳۰

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

موضوع  هیات  جلسه   ۱۳۹۷/۱۰/۶-۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱2۰۰5۳۸۷ شماره۱  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کبری حاجی محمد 
حسن عرب   فرزند علی   به شماره شناسنامه ۱۳۴۶۳  صادره ازتهران در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت هزار متر مربع  قسمتی 
ازپالک ۱۸۱ اصلی  واقع در محمدآباد افشار جزو حوزه ثبتی ساوجبالغ از مالکیت 
محمود زرکش )سهم االرث وارث( وناهید زرکش و محمد نواب و لیال نواب از 
ثبت و صفحه ۹۳۳ و ۹۳۴ دفتر اول محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به مدت  اولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض درخواست 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. م/الف:۴۹۹
رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 نوبت اول۹۷/۱۰/۱۶ 
  نوبت دوم :۹۷/۱۰/۳۰

آگهی دادنامه
ماهشهر. اختالف  حل  شورای  دوم  کالسه5۸۷/2/۹۷شعبه  پرونده 
مجتمع  سپاه  خیابان  طالقانی  ماهشهر-خیابان  آدرس:  خواهان:سیدجوادشجری 
وکیل:زینب  المکان  مجهول  آدرس:  نظری  علی  خوانده:حمزه  پالک25  رویش 
خواسته:  تختی  آژانس  روبروی  خمینی-بازارشهرداری  جوآدرس:بندرامام  عدالت 
سیدجوادشجری  دعوای  شورا:درخصوص  قاضی  مطالبه۷۷/۹2۹/52۱ریال.رای 
خواسته  به  نظری  علی  آقای حمزه  طرفیت  جوبه  عدالت  زینب  خانم  وکالت  به 
تقدیم  ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  انضمام  به  مبلغ۷۷/۹2۹/52۱ریال  مطالبه 
اظهارات  به  قانونی،باعنایت  خسارات  وکلیه  حکم  اجرای  لغایت  دادخواست 
نموده  پرونده  ضم  که  فاکتوری  وکپی  دادرسی  وشهودخوددرجلسه  خواهان 
به  رای  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۱۹۸قانون  مستندبه  خوانده  حضور  اندوعدم 
ازتاریخ  خواسته  اصل  ۷۷/۹2۹/52۱بابت  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
تقدیم دادخواست۹۷/5/۱۴لغایت اجرای حکم صادرواعالم می گردد.رای صادره 
بیست  ظرف  ازآن  وپس  واخواهی  قابل  ابالغ  روزازتاریخ  بیست  ظرف  غیابی 
روزازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی حقوقی ماهشهرمی باشد.شماره 

م.الف)۱۶/۸۶۸(
محمدرضاحاجیان نسب-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو 2۰۶ مدل ۸۸ با شماره پالک ۳۹۹م۹5 ایران ۸2 با 
شماره موتور ۱۳۳۸۸۰۰۹۴۷5و شماره شاسی NAAP۴۱FD۱AJ2۶۸۰۴۶سید 

میالد حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژومدل ۹۱ با شماره پالک ۷۱۹ص۷2 ایران ۸2 با شماره 
سید  NAAM۱۱CA۱CRF۸۹۴۱۸بنام  شاسی  شماره  ۱2۴۹۱۰۱۱۹۶2و  موتور 

آقاجان حسنی بیجی کال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی دادنامه
اهواز  اختالف  حل  ۳5شورای  ۹۶۰۹۹۸۶۹5۹2۰۱۰25شعبه  کالسه  پرونده 
آقای  باوکالت  مهراقتصاد  بانک  –خواهان:آقای  شماره  نهایی  )۳۳۴سابق(تصمیم 
طالقانی- خوزستان–اهواز-خیابان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  حقیقی  وحید 
دفتروکالت آقای سعید صلیح-خواندگان:۱-آقای حاتم عبدالخانی فرزند خضیر2-
آقای خضیرعبدالخانی فرزند هلیل همگی به نشانی خوزستان-اهواز-کمپلوجنوبی-
خیابان ناصرخسرو-پالک ۱۸.    ۳-آقای رحیم عبدالخانی فرزند هلیل به نشانی 
خوزستان-اهواز-کمپلوشیخ بهاء نبش کسایی-منازل نیروی انتظامی-خواسته:مطالبه 

وجه چک. 
وحید  آقای  مهراقتصادباوکالت  بانک  دادخواست  شورا:درخصوص  قاضی  رای 
فرزند  عبدالخانی  هلیل2-حاتم  فرزند  ۱-خضیرعبدالخانی  طرفیت  به  حقیقی 
خضیر۳-رحیم عبدالخانی فرزند هلیل به خواسته مطالبه به نحو تضامنی وجه یک 
فقره چک به شماره سریال ۶5۹2۳۸عهده بانک ملی ایران به مبلغ ۱۶۷/۰۰۰/۰۰۰ریال 
و هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه آن ازتاریخ سررسید 
چک،قاضی شورا با عنایت به این که حسب دادخواست تقدیمی،دعوی خواهان 
مستند به سند تجاری مذکوراست که درموعد قانونی منتهی به صدورگواهی عدم 
پرداخت گردیده و داللت براشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته داردونامبردگان 
حضورپیدانکردندودلیلی  قانونی  ابالغ  ۹۷/۶/۱۷علیرغم  مورخ  دادرسی  درجلسه 
بربرائت ذمه خودارائه نکردند،علیهذادعوی مطروحه رامحمول برصحت تشخیص 
وقاضی شورا باتوجه به قاعده استصحاب مستندا به بند الف ماده۹ قانون شورای 
ومواد  تجارت  2۴۹و۳۱۰و۳۱۳و۳۱۴قانون  ۱۳۹۴ومواد  مصوب  اختالف  حل 
تبصره  استنفساریه  واحده  وماده  درامورمدنی  دادرسی  آیین  ۱۹۸و5۱5و5۱۹قانون 
الحاقی به ماده 2قانون اصالح موادی ازقانون صدورچک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خواندگان رامتضامنا به پرداخت ۱۶۷/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ 2/۶۶۷/5۰۰ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 5/۳۰۰/۰۰۰ریال 
خوانده  ومحکومیت  نماید  می  محکوم  خواهان  درحق  وکیل  الوکاله  حق  بابت 
ردیف اول را به عنوان صادر کننده چک به پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسیدچک ۹۶/۹/۱۹تازمان اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی ازسوی 
دعوی  باشد.ودرمورد  می  خواهان  درحق  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
ماده۸۹قانون  استناد  به  خواندگان  سایر  به  دعوی  توجه  عدم  علت  به  تاخیرتادیه 
قانون قراررد دعوی صادرواعالم  بند ۴ماده ۸۴همان  به  ناظر  آیین دادرسی مدنی 
می نماید.رای صادره غیابی وظرف 2۰روزپس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین 
شوراوسپس ظرف 2۰روزپس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظردردادگاه 

محترم عمومی حقوقی شهرستان اهوازمی باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز-امین ظهیار

آگهی حصروراثت
آقای/بانو ناجیه شریفی نام پدرصفربشناسنامه۸۶۷صادره از دشت آزادگان درخواستی 
مرحوم  شادروان  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
۹۷/۱۰/5دراهوازاقامتگاه  درتاریخ  هویزه  25۹۱صادره  بشناسنامه  شریفی  نسیمه 
دائمی خود فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی ناجیه شریفی فرزند صفربشناسنامه 
۹۹۷۱صادره  صفربشناسنامه  فرزند  شریفی  2-هدی  آزادگان  ازدشت  ۸۶۷صادره 
ازاهواز۳-ندا شریفی فرزند صفربشناسنامه ۱۴۱۸صادره ازاهواز)دختران متوفیه(۴-
آزادگان 5-علی شریفی  ازدشت  ناجی شریفی فرزند صفربشناسنامه ۴5۸۷صادره 
فرزند صفربشناسنامه 5۳55صادره ازدشت آزادگان )پسران متوفیه(۶-صفرشریفی 
فرزند رشگ بشناسنامه۱2۴۱۷ صادره ازدشت آزادگان )زوج متوفیه(والغیر به شرح 
باانجام  اینک  باشد.  می  ۹۷۰5۷۶حقوقی  شماره  به  شورا  به  تقدیمی  دادخواست 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز-محمد دستیار

آگهی ماده3قانون 
وماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره۱۳۹۷۶۰۳۱۷۰۰5۰۰۴۸۳۶مورخه۹۷/۹/2۷هیات موضوع قانون تعیین 
مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بایمانی  یداله  آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان 
نسبت  ازآغاجاری  5۰۸۷صادره  کدملی52۷۹۳2۰۸۶2بشناسنامه  دارای  فرزندنوراله 
به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۱۳۱2مترمربع عرصه قسمتی ازپالک یک 
رامهرمزمالاحمد  آدرس  دربخش۳رامهرمزبه  واقع  از۱اصلی  واعیان۹2فرعی  اصلی 
عبدالحمیدبایمانی  ورثه  بایمانی  شاهرخ  رسمی  ازمالکیت  شده  خریداری 
می  فاصله۱5روزآگهی  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  تائیدگردید.لذابه 
داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  به صدورسند  نسبت  اشخاص  که  شوددرصورتی 
باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم 
نمایند. ارائه  اداره  این  رابه  مشعربردعوی  وگواهی  تقدیم  قضایی  مرجع  خودرابه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادرخواهدشد.وبرابر ماده۳قانون مذکورصدورسندمالکیت مانع مراجعه 
انتشارنوبت  م.الف)۱2/5۸۰(-تاریخ  شماره  نخواهدشد.  قضائی  مراجع  متضرربه 

اول:۹۷/۱۰/۱5-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۷/۱۰/۳۰ 
ابوالحسنی-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۶۹5۹2۰۰2۴۶شعبه۳5شورای حل اختالف اهواز)۳۳۴سابق(
ایمانی  سیدضیاء  مدیریت  مهراقتصادبه  شماره.خواهان:بانک  نهایی  تصمیم 
طالقانی- شوشتر-خیابان  نشانی  به  فرزندمحمدعلی  وحیدحقیقی  آقای  باوکالت 
دفتروکالت آقای سعیدصلیح.خواندگان:۱-آقای علی باوی فرزند صاحب به نشانی 
نشانی  فرزندجبربه  باوی  موده  طرفی2-خانم  صالح  خوزستان-سوسنگردخیابان 
ایران خودرو.خواسته:مطالبه وجه  نمایندگی  امام جنب  خوزستان-سوسنگردخیابان 
چک.رای قاضی شورا:درخصوص دادخواست بانک مهراقتصادباوکالت خانم آقای 
فرزندجبربخواسته  باوی  فرزندصاحب2-موده  باوی  بطرفیت۱-علی  وحیدحقیقی 
بانک  سریال۴۱۱۰5۰عهده  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  نحوتضامنی  به  مطالبه 
وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی  وهزینه  مبلغ2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  اهوازبه  ایران  ملی 
اینکه  به  شوراباعنایت  سررسیدچک،قاضی  ازتاریخ  آن  تاخیرتادیه  وخسارت 
که  مذکوراست  سندتجاری  مستندبه  خواهان  تقدیمی،دعوی  دادخواست  حسب 
درموعدقانونی منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده وداللت براشتغال ذمه 
خواندگان به میزان خواسته داردونامبردگان درجلسه دادرسی مورخ۹۷/5/2۳علیرغم 
دعوی  نکردند،علیهذا  خودارائه  ذمه  بربرائت  حضورپیدانکردنددلیلی  قانونی  ابالغ 
استصحاب  قاعده  به  شوراباتوجه  وقاضی  تشخیص  برصحت  رامحمول  مطروحه 
مصوب۱۳۹۴ومواد2۴۹و۳۱۰و اختالف  شورای حل  ماده۹قانون  الف  بند  مستندابه 
درامورمدنی  دادرسی  آیین  ۱۹۸و5۱5و5۱۹قانون  ومواد  تجارت  ۳۱۳و۳۱۴قانون 
ازقانون  موادی  اصالح  قانون  ماده2  به  الحاقی  تبصره  استفساریه  واحده  وماده 
صدورچک مصوب۱۳۷۶/۳/۱۰مجمع تشخیص مصلحت نطام خواندگان متضامنابه 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته ومبلغ2/۹۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
دادرسی ومبلغ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می 
نماید،و محکومیت خوانده ردیف اول رابعنوان صادرکننده چک به پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک ۹۷/۳/2۰تا زمان اجرای حکم براساس شاخص تورم 
اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درحق خواهان می باشدودرمورد 
دعوی تاخیر تادیه بعلت  عدم توجه دعوی به خوانده ردیف دوم/سایر خواندگان 
باستناد ماده۸۹قانون آئین دادرسی مدنی ناظربه بند ۴ماده۸۴همان قانون قراررد دعوی 
صادراعالم می نماید.رای صادره غیابی ظرف2۰روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 
دراین شوراوسپس ظرف 2۰روزازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظردردادگاه 

محترم عمومی  حقوقی شهرستان اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز-امین ظهیار

آگهی صورتجلسه مزایده
اجراوفق  دراین  اموال  فروش  به  حکم  کالسه۹۶۱۹5۹اجرایی  پرونده  موجب  به 
یک  شامل  است.اموال  صادرشده  ذیل  شرح  به  رسمی  کارشناس  نظریه 
نرسیده  خبرنگارغربی  خیابان  زیباشهر  دردزفول  واقع  مسکونی  واحدآپارتمان 
اموال  باشد.لذا  می  مساحت55/۱5مترمربع  به  اشتراکات  شویددارای  خیابان  به 
حضوری  مزایده  ازطریق  ساعت۱۱-۹صبح  درروزچهارشنبه۱۳۹۷/۱۱/۱۷راس 
درمحل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می 
احکام  اجرای  باهماهنگی  ازروزمزایده  پنج روزقبل  تواننددرمدت  شودطالبین می 
مدنی دادگستری دزفول دروقت اداری ازاموال مذکور بازدیدنمایند.مزایده ازقیمت 
برنده  شود  می  احتمالی(شروع  دیون  درنظرگرفتن  پایه5۳۰۰۰۰۰۰۰ریال)بدون 
ساعت۹صبح  راس  راپیشنهادنمایدمزایده  قیمت  باالترین  که  است  کسی  مزایده 
همان  وساعت۱۱صبح  شروع  دزفول  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  درشعبه 
سپرده  عنوان  به  المجلس  بهارافی  درصد  باید۱۰  مزایده  یابدبرنده  می  روزخاتمه 
بهای  بقیه  ماه  یک  نمایدوحداکثرظرف  پرداخت  مدنی  احکام  اجرای  قسمت  به 
اجراتسلیم  رابه  آن  وقبض  تودیع  دزفول  دادگستری  صندوق  رابه  موردمزایده 
نمایدتااقدامات بعدی انجام شوددرغیراین صورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.هزینه های نقل وانتقال وغیره کالبه عهده 

برنده مزایده خواهدبود.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول-اردشیرشلوپور

آگهی ماده3قانون 
وماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
قانون  موضوع  شماره۱۳۹۷۶۰۳۱۷۰۰5۰۰۴۸2۰مورخه۹۷/۹/2۷هیات  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقردرواحد 
ثبتی شهرستان رامهرمز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه قاسمی 
نسبت  ازرامهرمز  ۱۹۰۰۴2۸۰2۴بشناسنامه۰صادره  کدملی  دارای  یعقوب  فرزند 
اصلی  سه  پالک  از  قسمتی  2۰۴/5۴مترمربع  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  به 
واقع دربخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمزفاز۴فرهنگیان نبش شقایق۱۳خریداری 
به  تائیدگردید.لذا  ازورثه محمدزنگنه  تورج زنگنه احدی  مالکیت رسمی  از  شده 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  ازتاریخ 
،دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ،ظرف  اخذرسید  از  وپس 
نمایند. ارائه  اداره  این  رابه  مشعربردعوی  تقدیم وگواهی  قضایی  مرجع  خودرابه 
طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی 
صدورسند  مذکور  ماده۳قانون  ماده  صادرخواهدشدوبرابر  سندمالکیت  مقررات 
الف:۱2/5۹۶                                                             م  به مراجع قضائی نخواهدشد.شماره  مانع مراجعه متضرر  مالکیت 

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۷/۱۰/۱5-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۷/۱۰/۳۰
باغدار-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک رامهرمز

آگهی ماده3قانون 
وماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  شماره۱۳۹۷۶۰۳۱۷۰۰5۰۰۴۷۹۶مورخه۹۷/۹/2۷هیات  برابررای 
سندرسمی  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمزتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
۱۸۴۰۱۴۹۶۰۴بشناسنامه۱۶2۴5صادره  کدملی  دارای  غالم  فرزند  قاسمی  یعقوب 
۱۶۴/۳۰مترمربع  بمساحت  خانه  یکباب  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  ازباغملک 
کوچه  رامهرمز  آدرس  به  رامهرمز  سه  دربخش  واقع  اصلی  سه  ازپالک  قسمتی 
محبت خریداری شده ازمالکیت رسمی نوذروکامبیز صمیمی ورثه محمدصمیمی 
آگهی  ۱5روز  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  گردید.لذا  تائید 
اعتراض  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می 
داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این اداره 
ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 
مذکورصدورسندمالکیت  برابرماده۳قانون  صادرخواهدشدو  سندمالکیت  مقررات 
الف:۱2/52۷-تاریخ  م  شماره  نخواهدشد.  قضائی  مراجع  متضرربه  مراجعه  مانع 

انتشار نوبت اول:۹۷/۱۰/۱5-تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۰/۳۰
باغدار-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک رامهرمز

تزریق گاز مخزن فاز ۱۳ پارس جنوبی به پاالیشگاه خشکی این فاز، 
پس از گذشت ۱۰ روز کاری از آغاز هوک آپ و راه اندازی نخستین 

سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، پیام معتمد- 
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی اظهار کرد: پس از انجام 
آخرین عملیات باقیمانده در راه اندازی خط لوله دریایی این سکو، 
پس از گذشت ۱۰ روز کاری از آغاز هوک آپ و راه اندازی سکوی 
این سکو در  از موقعیت مخزنی  برداشت شده  ۱۳B، گاز ترش 
ساعت 2۳ روز پنجشنبه )2۷ دی ماه( به سمت خشکی ارسال و با 
طی مسیر ۹۰ کیلومتری خط، پس از دو ساعت در پاالیشگاه خشکی 

این فاز دریافت شد.
به گفته وی، گاز ترش استحصال شده از سکوی ۱۳B به چهارمین 
به  توجه  با  و  تزریق شده  فاز ۱۳  پاالیشگاه  ردیف شیرین سازی 
تمهیدات لحاظ شده در این ردیف از ساعت سه بامداد جمعه )2۸ 

دی  ماه( پس از فرآوری به شبکه سراسری گاز ارسال  شد.
راه اندازی همزمان دو  اخیر عملیات  ثبت رکورد  یادآوری  با  وی 
بدون شک  افزود:  کاری،  روز  چهار  از  کمتر  در  فاز ۱۳  سکوی 
ثبت رکوردهای تازه دریایی در طرح توسعه فاز ۱۳، نقطه قوتی 
در کارنامه درخشان پارس جنوبی خواهد بود. مجری طرح توسعه 
فاز ۱۳ پارس جنوبی با اشاره به افزایش حجم فعالیت های این طرح 
به اهداف توسعه آن، گفت: مطابق  برای رسیدن هر چه سریعتر 
برنامه ریزی انجام شده تا پایان بهمن ماه امسال نیمی از اهداف توسعه 
این طرح با برداشت روزانه معادل 2۸ میلیون مترمکعب گاز غنی از 

مخزن مشترک پارس جنوبی محقق خواهد شد.
بهره برداری واحد دانه بندی گوگرد فاز 1۳

معتمد همچنین از بهره برداری واحد دانه بندی گوگرد پاالیشگاه فاز 
۱۳ پارس جنوبی برای تحقق اهداف زیست محیطی و ایجاد امکان 
صادرات گوگرد تولید شده در این طرح خبر داد و گفت: پس از 

گذشت کمتر از یک ماه از تولید گوگرد مذاب، با بهره برداری از 
این واحد رکورد دیگری در فعالیت های توسعه ای فاز ۱۳ پارس 
جنوبی به ثبت رسید. وی به نقش موثر این واحد در حفاظت از 
بر  دانه بندی شده  تولید گوگرد  اشاره کرد و گفت:  محیط زیست 
اساس استانداردsudic، پس از یک ساعت از راه اندازی اولین پکیچ 

گوگرد دانه بندی محقق شد.
 مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی تولید محصوالت منطبق با 
استانداردهای معتبر بین المللی را منجر به تداوم صادرات به بازارهای 
گوگرد  بازیافت  ردیف  نخستین  در  افزود:  و  کرد  عنوان  جهانی 
پاالیشگاه فاز ۱۳ رکورد کمترین فلرینگ  گاز اسیدی از ورود گاز 

ترش به پاالیشگاه تا زمان تولید گوگرد مذاب را شاهد بودیم.
همزمان با عملیاتی شدن هر چهار ردیف شیرین سازی پاالیشگاه 
طرح توسعه فاز ۱۳، همه واحدهای زیست محیطی این پاالیشگاه نیز 

در چرخه بهره برداری قرار گرفته اند.

تزریق گاز از سکوی 13B پارس جنوبی به پاالیشگاه خشکی آغاز شد
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چرا با دالر گران باید تعرفه واردات را کم کرد؟
*دکتر علیرضا باستانی

افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده واردات کاال را بیشتر می کند. آیا در 
این شرایط باید نرخ تعرفه واردات کاال کم تر شود تا بخشی از کاهش 

قدرت خرید مصرف کنندگان جبران شود؟
داشته،  پی  در  کشور  برای  ارز  نرخ  تغییرات  که  آثاری  جمله  از 
تأثیرپذیری حقوق ورودی )شامل حقوق پایه و سود بازرگانی( از 
نوسانات ارزی است. ارزش ریالی تعرفه کاالهای وارداتی، بر مبنای 
ارزهای مختلف از سوی گمرک ارزش گذاری می شود. برای تعیین 
بانک  از سوی  اعالم شده  نرخ  گمرکی،  عوارض  و  میزان حقوق 
مرکزی برای ارزهای مختلف مبنای محاسبه گمرک قرار می گیرد. در 
سال جاری با توجه به تغییرات نرخ تسعیر ارز ، این نرخ برای دالر از 
حدود ۳۶5۰۰ ریال به ۴2۰۰۰ ریال افزایش یافته که نشانگر ۱5 درصد 
افزایش در هزینه حقوق ورودی از مبادی رسمی است)صرف نظر از 
سایر هزینه های واردات همچون هزینه حمل و بیمه(.بررسی ترکیب 
واردات از مبادی رسمی نشان می دهد که نزدیک به ۷۸ درصد از 
واردات کشور را کاالهای اولیه ، واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد 
و حقوق ورودی این گروه از کاالها تحت تأثیر تسعیر ارز قرار می گیرد.
سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود آن است که این افزایش 
چه آثاری بر ذی نفعان شامل دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
خواهد داشت. در پاسخ باید اذعان داشت در صورت عدم کاهش 
واردات از مبادی رسمی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد 
یافت، اما تجربیات گذشته اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که وقتی 
دیوارهای تعرفه ای باال می رود، واردات از مبادی رسمی به دو طریق 
کاهش می یابد. نخست کاهش واردات با کم نمایی ارزش واردات به 
شکل صورت حساب سازی در واردات از مبادی رسمی که بر اساس 
آن برخی از واردکنندگان برای فرار از پرداخت حقوق ورودی، ارزش 
واردات خود را کمتر از ارزش واقعی اعالم می کنند. دوم اینکه واردات 
بخشی از کاالهای قاچاق پذیر از مبادی رسمی به سوی مبادی غیررسمی 
سرازیر خواهد شد.با این حال، بخش عمده ای از واردات که همچنان 
از مبادی رسمی کشور انجام می شود، سبب افزایش هزینه تولید خواهد 
شد و علت آن نیز افزایش هزینه ریالی ناشی از بیشتر شدن نرخ های 
تعرفه واردات  کاالهای اولیه و واسطه ای است. مناسب ترین شاخص 
 Producer( برای رصد هزینه های تولید، شاخص قیمت تولیدکننده
Price Index( است. نکته مهمی که رابطه با این شاخص باید مورد 
توجه قرار گیرد، اثرات باوقفه آن بر شاخص قیمت مصرف کننده 
)Consumer Price Index( و به عبارت دیگر بر تورم است. 
برخی مطالعات نشان می دهد هرگونه افزایش در شاخص قیمت 
تولیدکننده با وقفه ای یک تا چهارماهه بر شاخص بهای مصرف کننده 
منتقل  می شود.بنابراین قدرت خرید مصرف کنندگان عالوه بر کاهشی 
که در پی تضعیف ارزش پول ملی در خرید کاالهای داخلی و وارداتی 
با آن داشته، با نرخ های تعرفه ای ثابت مانده پس از تضعیف نرخ برابری 
ریال در برابر ارزهای خارجی، بیش از پیش کاهش می یابد. در چنین 
شرایطی الزم است دولت با کاهش نرخ های تعرفه  تمام کاالهای 
وارداتی به ویژه کاالهای واسطه ای، اولیه و سرمایه ای متناسب با تسعیر 

نرخ ارز، کاهش رفاه مصرف کننده را به حداقل برساند.

راهکار مناسب برای توزیع کاالهای اساسی

 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاالهای احتکاری 
کشف شده تنها 2 درصد تقاضای بازار را تشکیل می دهند،گفت: بهترین 
راهکار برای توزیع کاالهای اساسی استفاده از ظرفیت تعاونی ها و ایجاد 

زیرساخت های انفورماتیک است.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، معصومه آقاپور علیشاهی درباره تاثیر 
توزیع کاالهای احتکاری بر قیمت ها گفت: ثبات نرخ ارز و جلوگیری 
از ایجاد تالطم راهکارهای اصلی رفع نابسامانی های موجود و بهبود 
وضعیت معیشتی مردم است. وی افزود: کاالهای احتکاری کشف شده 
تنها 2 درصد تقاضای بازار را تشکیل می دهند بنابراین بایستی با ثبات 
نرخ ارز قیمت کاالها در بازار را سامان داد.وی با اشاره به راهکارهای 
الزم برای حفظ ثبات قیمت ها، بیان کرد: باید نحوه واردات کاالهای 
اساسی با ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی و توزیع یارانه به اقشار ضعیف 
جامعه مورد بررسی قرار گیرد. همچنین سازوکارهایی مانند تعریف 
کارت رفاه، شناسایی اقشار ضعیف جامعه و ایجاد زیرساخت های 
مناسب شبکه توزیع از اهمیت بسیار برخوردار است.وی ادامه داد: 
بهترین راهکار برای توزیع کاالهای اساسی استفاده از ظرفیت تعاونی ها 
و ایجاد زیرساخت های انفورماتیک است تا بتوان از این طریق کاالها 
را رهگیری کرد در حال حاضر باید تمام تالش خود را به کاربریم تا 
ثبات بازار حفظ شود.نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: در تهران روزانه ۳۰ تن گوشت قرمز مصرف 
می شود بنابراین توزیع 2 درصد کاالی احتکاری در این وضعیت تاثیر 
چندانی در ساماندهی بازار ندارد. باید امنیت و ثبات نسبی که در حال 
حاضر به بازار تزریق شده ادامه داشته باشد در غیر این صورت اگر بازار 
ارز بی ثبات شود کاالی اساسی به هر میزان که برای شب عید تدارک 
نیاز مردم نیست وی درباره کاالهای اساسی  دیده شود جوابگوی 
موردنیاز شب عید، عنوان کرد: اگرچه اقداماتی برای تامین کاالهای 
مورنیاز مردم در ماه پایانی سال انجام شده اما نیاز است امنیت و ثبات 
نسبی که در حال حاضر به بازار تزریق شده ادامه داشته باشد در غیر این 
صورت اگر بازار ارز بی ثبات شود کاالی اساسی به هر میزان که برای 
شب عید تدارک دیده شود جوابگوی نیاز مردم نیست چراکه تقاضای 
مازاد و تورم روانی ایجاد خواهد شد.نایب رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش سوداگران در بی ثباتی بازار، 
یادآور شد: گردانندگان بازار سیاه سوداگران هستند که با ایجاد تورم 

روانی و کاذب بی ثباتی را به بازار تزریق می کنند.

یادداشت

مدیریت ریسک، هدف اصلی
 ابزار آتی سهام

 مدیرعامل مرکز مالی ایران، مدیریت ریسک را هدف 
اصلی راه اندازی ابزار آتی سهام دانست و گفت: از 25 
آذرماه تاکنون، ۱۹۷5 قرارداد به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیارد 

ریال مورد معامله قرار گرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز مالی ایران، ناصر امیدواری 
گفت: یکی از اهداف اصلی ابزار آتی سبد سهام، مدیریت 
ریسک است؛ به همین دلیل این ابزار برای سرمایه گذاران 
و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزار پوشش 
ریسک استفاده می شود.مدیرعامل مرکز مالی ایران، در 
ادامه هدف از برگزاری این دوره را دانش افزایی و آشنایی 
هر چه بیشتر مدیران با این ابزار و کاربردهای آن در 
بازار سرمایه خواند و افزود: ابزارهای جدید همواره به 
توسعه بازار کمک می کنند؛ ضمن اینکه قراردادهای آتی 
شاخص سهام نیز یکی از ابزارهایی است که عالوه بر 
تنوع بخشی به ابزارهای مالی، از مزایایی همچون امکان 
سرمایه گذاری در سبد سهام شاخص، پوشش ریسک، 
عدم امکان دستکاری سبد پایه در بازار نقد، اهرمی بودن 
معامالت قراردادهای آتی سبد سهام، عدم توقف نماد 
قرارداد آتی سبد سهام، امکان کسب سود تنها با تکیه بر 
تحلیل های کالن اقتصادی بهره مند است.وی تصریح کرد: 
اهمیت این ابزار به گونه ای است که پیش بینی می شود در 
آینده ای نه چندان دور، فعاالن بازارسرمایه به جای انجام 
معامالت تک سهم به معامالت مربوط به آتی سبد سهام 
روی بیاورند و حجم زیادی از معامالت در بازار سرمایه به 
این نوع از معامالت اختصاص یابد؛ به طوری که در بازار 
قراردادهای آتی سبد سهام، از 25 آذر تا کنون برابر با ۱۹۷5 
قرارداد به ارزش بیش از صد و چهل میلیارد ریال مورد 
معامله قرار گرفته است.امیدواری در ادامه خاطر نشان کرد: 
برنامه های آگاه سازی و ارائه اطالعات کاربردی به سرمایه 
گذاران با هدف معرفی بهتر سرمایه گذاران با قراردادهای 
آتی نقش بسزایی در افزایش معامالت این ابزار مالی 
منحصر به فرد دارد؛ از این رو مرکز مالی ایران، عالوه 
بر طراحی این دوره که خاص مدیران است، دوره آتی 
سبد سهام را با حضور سایر فعاالن بازار سرمایه برگزار 
کرد که مورد استقبال عالقه مندان قرار گرفت.وی با اشاره 
به اهمیت این موضوع، هدف از فعالیت های آموزشی را 
فرهنگ سازی استفاده از این ابزارها و به کارگیری موثر آنها 
در بازارسرمایه دانست .گفتنی است، دوره آموزشی آتی 
سبد سهام ویژه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره ها با 
همکاری بورس تهران دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد که 
در آن، مدیرعامل بورس تهران و مدیرعامل شرکت سپرده 
گذاری مرکزی حضور خواهند داشت.مرکز مالی ایران 
اولین نهاد آموزشی است که پیش از راه اندازی قراردادهای 
اختیارمعامله در ایران، اقدام به ارائه خدمات آموزشی در 
این حوزه کرده که برگزاری بیست عنوان دوره ، سمینار، 
نشست  وکارگاه  آموزشی به همراه ایجاد محتوای مرتبط 
با این موضوع از مهم ترین فعالیت های مرکز در این راستا 

بوده است.

بهره برداری از ۵7۶ پروژه 
صنعتی و معدنی در دهه فجر

رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: 5۷۶ پروژه صنعتی، معدنی و تجاری با 
سرمایه گذاری ۶۸۶ هزار میلیارد ریال در چهلمین فجر 

انقالب اسالمی افتتاح شده و به بهره برداری می رسد.
سنجابی  »جهانبخش  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعتبار ۴5۸  با  این تعداد، ۱۹ پروژه  از  افزود:  شیرازی« 
هزار میلیارد ریال، جدید هستند که زمینه اشتغال هفت 
هزار نفر را فراهم می کنند.به گفته این مقام مسئول، در 
55۷ پروژه نیز خطوط تولید افتتاح شده و به بهره برداری 
می رسد که برای آنها 22۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
شده و اشتغال نزدیک به 2۸ هزار نفر را به دنبال خواهد 
داشت.وی خاطرنشان ساخت: به مناسبت چهلمین فجر 
انقالب اسالمی، مسئوالن وزارت صنعت با سفر به ۴۰ 
نقطه کشور بویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، پروژه 
ها را افتتاح خواهند کرد.سنجابی ادامه داد: مطابق برنامه 
ریزی انجام شده، در سفر کاروان »تدبیر و امید« با حضور 
رئیس جمهوری، پروژه های صنعت و معدن در استان 
های یزد و بوشهر به بهره برداری خواهند رسید.وی افزود: 
پروژه تولید سولفات و اسید سولفوریک در استان کرمان، 
بزرگترین پروژه معدنی است که در این ایام به بهره برداری 
خواهد رسید؛ عالوه بر آن افتتاح پروژه های مختلف 
صنایع غذایی در استان های شمال غرب کشور و دیگر 
پروژه های شاخص در این روزها خواهد بود.رییس مرکز 
نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
یادآورشد: افتتاح پروژه ها از روز دوشنبه آینده )اول بهمن 

ماه( آغاز خواهد شد و تا 22 بهمن ادامه خواهد یافت.

پایگاه داده ای از اطالعات هویتی 
تمام مشتریان بانکی ایجاد شد

نظام  بانکی کشور، سامانه  نظام  بار در  برای نخستین 
هویت سنجی اطالعات مشتریان بانکی)نهاب( که حاوی 
اطالعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، 

حقوقی و اتباع خارجی است، ایجاد شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت خدمات انفورماتیک 
ایران، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام 
هویت سنجی اطالعات مشتریان بانکی)نهاب( حاوی 
اطالعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، 

حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد.
سیدمحمد سعید طباطبایی با تشریح وضعیت این سامانه 
گفت: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب )نظام 
به سفارش  بانکی(  مشتریان  اطالعات  هویت سنجی 
و تحت نظارت و رگوالتوری بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران از اواخر سال ۱۳۹5 در دستور کار شرکت 
خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.این مقام مسئول در 
نظام بانکی افزود: به همین منظور، اطالعات کلیه مشتریان 
حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایل 
های مربوطه و صحت سنجی آن ها ) استعالم از مراجع 
ذی صالح ( در پایگاه داده این سامانه درج شده و به 
هر مشتری مورد تایید، شناسه ای به عنوان کد شهاب 
اختصاص داده شده؛ این در حالی است که سامانه نهاب از 
بین ۶۰۰ طرح و پروژه در بین کلیه صنایع کشور، در تمام 
مراحل ارزیابی سومین جشنواره ملی نوآوری محصول 
گواهینامه  و  زرین  لوح  دریافت  به  موفق  ایرانی  برتر 

محصول برتر شده است.

خبر

 دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر سود مشارکت 
تحویل  زمان  در  باشد،  درصد  قراردادها ۱۸  در 
باید ۳۰درصد به مشتری  نسبت به زمان تاخیر، 
بر  هنگفتی  زیان  این موضوع  که  پرداخت شود 

دوش خودروسازان خواهد گذاشت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد نعمت بخش 
در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر غیر عمد بودن 
تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده، 
گفت: متاسفانه شاهد تعویق تحویل خودروهای 
ثبت نامی به مردم هستیم که بر این اساس، بنده به 
عنوان مسئول انجمن خودروسازان ایران، عالوه بر 
عذرخواهی از مردم، بر این نکته تاکید دارم که این 
تاخیر ها کامال ناخواسته اتفاق افتاده؛ زیرا با آغاز 
تحریم ها اولین بخشی که مورد تحریم قرار گرفت 

صنعت خودرو بود.
تحریم  آغاز  با  افزود:  خودروسازان  انجمن  دبیر 
برای  نیاز  مورد  ارز  شد  تالش  خودرو،  صنعت 
واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل را ندارند، 
از طریق بانک مرکزی تامین کنیم؛ اما متاسفانه به 
موضوع  این  مرکزی  بانک  همکاری  عدم  دلیل 
مهم محقق نشد.وی تصریح کرد: نیاز ارزی فوری 
خودروسازان ۱ میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر بود که 
بانک مرکزی در زمان رئیس سابق بانک مرکزی، 
تنها حدود ۷۰۰ میلیون دالر اختصاص یافت؛ لذا در 
حالی نیاز ارزی خودروسازان تامین نشد که اگر این 
میزان به درستی پرداخت می شد، در فاصله 5 ماهه 
اعالم تحریم تا زمان اجرا قادر به ساخت و ذخیره 
سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو می شدیم.
نعمت بخش گفت: مکاتبات زیادی برای تاکید بر 
موقعیت مهم صنعت خودرو در اقتصاد کشور شد؛ 
اما نتیجه نداشت و تنها بیش از نیمی از نیاز ارزی 
خودروسازان در آن برهه حساس زمانی تامین شد 
که منجر به فراهم نشدن قطعات مختلف مورد نیاز 
هزار  بر ۳5  بالغ  قطعات  از جمله  خودروسازان 
دستگاه از خودروهای رنو مانند ساندرو و ال ۹۰ 
گردید.دبیر انجمن خودروسازان ایران اذعان داشت: 
با وجود تمام تالش هایی که خودروسازان کشور 
داشتند و حتی با برگزاری نمایشگاهی از قطعاتی که 
نیاز به ساخت داخل دارند، اما به دلیل تکنولوژی 
باالی قطعات وارداتی، قطعه سازان نتوانستند همه 
برسانند؛  به دست خودروساز  و  تولید  را  ها  آن 

البته شکی در توان باالی قطعه سازان نیست؛ اما 
ساخت برخی از این قطعات های تک زمانبر است؛ 
لذا امکان ساخت خودروهایی که درصد داخلی 
سازی آن ها کم است قطعا در زمان طوالنی تری 
فراهم خواهد شد.نعمت بخش خاطرنشان کرد: 

خودروسازان کشور هم زمان با تالش هایی که به 
منظور واردات قطعه از چین و یا هند انجام می 
دهند، تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا با دور 
زدن تحریم ها و دستیابی به قطعات و مواداولیه 
مورد نیاز تولید به داخلی سازی حداکثری قطعه 
کونلون  قطع همکاری  متاسفانه  اما  یابند؛  دست 
بانک چین تالش خودرو سازان را بی ثمر گذاشت.
وی گفت: خودروسازان با توجه به الزام پرداخت 
سود مشارکت و تحمیل ضرر و زیان ناشی از تاخیر 
در تحویل از این شرایط ناراضی هستند؛ زیرا اگر 
سود مشارکت در قراردادها ۱۸ درصد باشد، در 
زمان تحویل نسبت به زمان تاخیر باید ۳۰ درصد 
موضوع ضرر  این  که  پرداخت شود  مشتری  به 
خواهد  خودروسازان  دوش  بر  هنگفتی  زیان  و 
حالی  در  افزود:  ادامه  در  بخش  گذاشت.نعمت 
مجوز افزایش ۱2.5 درصدی قیمت طی سه سال 
به خودروسازان اعطا شد که به یکباره با جهش 
قیمتی شدید مواداولیه روبه رو شدند؛ به عنوان مثال 
آلومینیوم از ۶ هزار تومان به 2۶ هزار تومان در آبان 
ماه رسید اما در جدول قیمتی ذیل به طور کامل 
همه مواداولیه تولید خودروعنوان شده که از اسفند 

۹۴ تا آبان ۹۷ به طور غیر معمول افزایش یافته 
است.دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: یکی از 
چالش های جدی که خودروسازان با آن مواجه 
بودند عدم اصالح قیمت ها بود و دیگر اینکه به 
دلیل تحریم ها قادر به وارد کردن قطعه و به تبع 

آن ساخت خودرو نبودیم و رفته رفته با پیچیده 
تر شدن شرایط شاهد کاهش همکاری کونلون 
بانک در سطح کاالهای خودرویی شدیم که همه 
این عوامل زیان 55۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان 
را طی ۶ ماهه نخست سال جاری در پی داشت.
وی گفت: در زمان وزارت آقای شریعتمداری در 
جلسه اقتصاد مقاومتی که با نام جلسه اقتصادی 
پروسه  از  رقابت  شورای  خروج  بود  قوا  سران 
قیمت گذاری خودرو مطرح شد اما با خروج از 
این پروسه، ما را دچار یک پروسه جدید کردند 
که تعیین قیمت خودرو در وهله نخست باید در 
سازمان حمایت از مصرف کننده بررسی شود و 
سپس به کمیته خودرو و پس از آن به ستاد تنظیم 
بازار برای ابالغ فرستاده شود که متاسفانه با وجود 
تمام دقت نظر های سازمان حمایت اما ستاد تنظیم 
بازار ازابالغ قیمت های جدید امتناع کرد و به نظر 
میرسد وزیر صمت وقت برای عدم رویارویی با 
عواقب ناشی از افزایش قیمت خودرو اجرای این 
فرآیند را برای آقای رحمانی گذاشتند.نعمت بخش 
در ادامه افزود: عدم اصالح قیمت خودرو عامل 
کاهش عرضه نیست؛ ولی باید این موضوع را در 

نظر داشت که فروش همراه با ضرر و زیان توان 
مالی خودروسازان را کاهش می دهد که به تبع 
آن قادر به پرداخت مطالبات قطعه ساز نخواهند 
بود و داین شرایط، قطعه سازان نیز قادر به تامین 
نیاز خودروسازان نیستند.وی تاکیدکرد: افزایش ۳۰ 
قرار  و  نیست  خودروسازان  جوابگوی  درصدی 
است افزایش قیمت کمیته خودرو در ۳ مرحله 
صورت گیرد؛ این در حالی است که تعدیل بالغ 
بر ۱۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه ساز نشات گرفته 
از کاهش توان مالی این واحدهای تولیدی است؛ 
لذا مالحظه می کنید عدم اصالح قیمت خودرو 
منجر به کاهش تیراژ خودروسازان ار روزی ۶ هزار 
دستگاه به 2۴۰۰ دستگاه شد که البته بیشتر این 
خودروها ناقص هستند؛ زیرا قطعه برای تکمیل آن 
ها در دست خودروساز نیست.نعمت بخش گفت: 
امیدواریم با قول های مساعدی که بابت پرداخت 
تسهیالت و افزایش قیمت به ما داده شده، شرایط 
بهتری را تجربه کنیم؛ هرچند این میزان افزایش 
قیمت زیان خودروسازان را پوشش نمی دهد؛ اما 
از مردم میخواهیم با همراهی و مدارا خودروسازان 
را در پیمودن این مسیر پر فرازو نشیب یاری دهند 
هستند  موظف  خودروسازان  تقدیر  هر  به  ولی 
جریمه تاخیر را تا زمان تحویل در قیمت نهایی 
خودروسازان  انجمن  نمایند.دبیر  منظور  خودرو 
ایران ضمن تاکید براین موضوع که در حال حاضر 
به دلیل عادی نبودن شرایط، شرکت های قطعه ساز 
نمی توانند زمان دقیقی را برای تحویل قطعات مورد 
نیاز تعیین کنند، اظهار داشت: خودروسازان تالش 
می کنند به ترتیب اولویت ثبت نامی خودروی 
مشتریان را تحویل دهند و مردم باید مطمئن باشند 
که شرکت های خودروساز پول آن ها را نخواهند 
خورد و به قول معروف دیر و زود دارد اما سوخت 
داد: علی رغم مشکالت  ادامه  ندارد.وی  و سوز 
در  خودروساز  های  شرکت  مدیران  از  اجرایی 
بهبود  روند  به  توجه  با  کرد  خواهیم  خواست 
تا به خریدارانی که تحویل  شرایط، تالش کنند 
خودرو آن ها به تعویق افتاده طی مکاتباتی تاریخ 
تحویل خودرو آن ها را اعالم کنند و با اعالم زمان 
حدودی تحویل خودرو و روشنگری، مشتریان را 
در گرفتن تصمیم برای تحویل خودرو یا انصراف 

یاری نمایند.

آگهی مزایده اموال منقول 
پرونده کالسه ۹۷۰۰۸۰۶

ششدانگ یکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره 5۹-2۱۱ب ۳۴ به رنگ قرمز 
  s۱۴۱22۸۴۶25۳25  متالیک مدل ۱۳۸۴ به شماره موتور ۰۱2۷22۹۶  و بشماره شاسی
که طبق استعالم به عمل آمده از اداره راهنمایی و رانندگی متعلق به آقای قربانعلی رجبی 
نسب مسبوق به سابقه بوده که خانم سودابه اعوانی به استناد سند نکاحیه شماره ۳۰۷۸۹ 
مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۴ تنظیمی دفترخانه شماره ۴ گرگان با موضوع الزم االجرا ۱5 عدد 
سکه طالی یک بهار آزادی از مجموع تعداد ۱5۰ عدد سکه طال یک بهار آزادی که 
پس از تقویم سکه ها به مبلغ ۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر علیه ورثه مرحوم  قربانعلی رجبی 
نسب مبادرت به صدور اجرائیه نموده که در این اداره به پرونده کالسه ۹۷۰۰۸۰۶ 
تشکیل و پس از ابالغ اجرائیه بنا به تقاضای بستانکار خودروی مزبور بازداشت و توسط 
کارشناس منتخب به مبلغ ۹5/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و برابر گزارش کارشناس منتخب 
رنگ خودرو همراه با خط و خش ولی سالم . گلگیر جلو سمت راست تعویضی . 
الستیک های موجود در زیر خودرو با کیفیتی 5۰ درصد همراه با شیشه ها و چراغ ها 
نسبتا سالم سپر عقب شکسته .لذا جلسه مزایده از ساعت ۹ صبح الی ۱2 ظهر روز سه 
شنبه مورخ ۱2/۰۷ /۱۳۹۷ در اداره اجرای اسناد رسمی گرگان واقع در گلشن 22 از مبلغ 
۹5/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .طالبین 
میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر تا قبل از برگزاری مزایده با هماهنگی اداره اجرای 

اسناد رسمی گرگان از خودرو مزبور بازدید به عمل آورند .م.الف2۳۷۹
تاریخ انتشار : روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

عظیمی پور کفیل اداره اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  - شهرستان گرگان

اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان
وزیر صنعت، معدن و تجارت با فراخواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور 

نسبت به عمل کردن آن ها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم داد.
رضا رحمانی در جلسه ای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت، ایران خودرو و سایپا 
برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و افزود:  سازمان 
حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید به گونه ای عمل کنند که رضایت 
مردم در قضیه پیش فروش خودروها جلب شود.وی افزود: هیچ گونه مماشاتی از سازمان 
حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید به صورت روزمره دستورات 
صادر شده را پیگیری کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اطالع رسانی از نحوه 
واگذاری و اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم 

خودروسازان و هم سازمان حمایت باید به طور جدی در آن اهتمام کنند.

طبق اعالم معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
تاکنون ۶۰هزار میلیارد ریال وام اشتغال روستایی پرداخت 
شده است و با تصویب 1۲۰هزار میلیارد ریال دیگر شاهد 

توسعه چشمگیر این مناطق خواهیم بود.
اشتغال روستایی  برنامه  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  به گزارش 
دالر   میلیارد   1.۵ اختصاص  با  گذشته  سال  از  عشایری  و 
به صورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در دستور 
کار قرار گرفت و اولین مرحله تخصیص منابع این صندوق 
برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بهمن ماه 
سال گذشته به چهار مؤسسه عامل بانک کشاورزی، صندوق 
انجام  بانک  پست  و  تعاون  توسعه  بانک  امید،  کارآفرینی 
شد.عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر 
کنون ۳هزار  تا  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
میلیارد تومان از این رقم به بانک ها ابالغ شده، افزود: معادل 
همین میزان هم از سوی بانک ها گذاشته شده و در مجموع 
برای  بانک ها  اختیار  این منابع در  از  تومان  ۶هزار میلیارد 
حدود  مجموع  در  نیز  تاکنون  گفت:  است.وی  پرداخت 
اجرایی  دستگاه های  توسط  طرح  تومان  میلیارد  1۸هزار 
عامل  بانک های  راستا  این  در  که  شده  معرفی  بانک ها  به 

علی رغم در اختیار داشتن ۶هزار میلیارد تومان تا اآلن ۷هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح را مصوب کرده اند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اظهار کرد: تاکنون قرارداد ۵هزار و ۸۰۰ میلیارد 
و  منعقد شده  بانک  و  متقاضی  بین  این طرح ها  از  تومان 
شده  پرداخت  نیز  تسهیالت  تومان  ۴۰۰میلیارد  و  ۵هزار 
است.وی با اشاره به ابالغ دو مرحله دیگر از این تسهیالت 
گفت:  است،  مربوطه  منابع  از  درصد   1۵ مرحله  هر  که 
از ابالغ مرحله  با وجود گذشت بیش از یک ماه  متأسفانه 
بانک ها رقمی  به  از مرحله چهارم هنوز  سوم و یک هفته 
روستایی  توسعه  معاون  امید،  است. محمد  نشده  پرداخت 
و مناطق محروم کشور گفت: برای توسعه اشتغال  روستایی 
در مراحل اولیه پرداخت تسهیالت کم بهره ۶۰هزار میلیارد 
ریال به متقاضیان پرداخت شده است.وی درباره تسهیالت 
اشتغال روستایی نیز گفت: دولت تالش می کند با پرداخت 
تسهیالت اشتغال روستایی فرصت های اشتغال زایی مناسبی 

برای روستاییان فراهم کند.
اشتغال زایی  تسهیالت  یک سوم  دوم  و  اول  مرحله  در   
روستایی به صورت 1۰۰ درصد جذب شده و پرداخت مرحله 

می شود. آغاز  آینده  هفته  از  تسهیالت  این  و چهارم  سوم 
اشاره  با  کشور  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
دریافت  برای  می توانند  آینده  هفته  از  متقاضیان  اینکه  به 
تسهیالت اشتغال زایی به بانک های عامل مراجعه کنند بیان 
شغل  هزار  و ۹1۴  یک میلیون  برنامه ششم  براساس  کرد: 
در روستاها باید ایجاد شود، اشتغالزایی در مناطق روستایی 
یکی از اولویت های برنامه های دولت است که در این راستا و 
براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی و موافقت مقام معظم 
رهبری سال گذشته یک و نیم میلیارد دالر معادل ۵هزار 
میلیارد تومان به صورت وام های کم بهره به مناطق روستایی 

و عشایری اختصاص یافت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: ایجاد 
اشتغال پایدار یکی از اهداف ویژه دولت دوازدهم در مناطق 
روستایی و محروم بوده و با جدیت از سوی رهبری، دولت 
این  در  اشتغال  است.وی گفت:  پیگیری  درحال  و مجلس 
رو  همین  از  و  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  مناطق 
نیز تسهیالت بی سابقه ای به این بخش تخصیص یافته که 
تاکنون ۶۰هزار میلیارد بوده و با تصویب 1۲۰هزار میلیارد 

ریال دیگر شاهد توسعه چشمگیر این مناطق خواهیم بود.

تسهیالت جدید اشتغالزایی به زودی ابالغ می شود

اعطای سند 2/3 میلیون مسکن روستایی

الزام خودروسازان به پرداخت سود ۳۰درصدی تاخیر به مشتریان؛  

اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان 

 رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: تا 
کنون در قالب تسهیالت کم بهره و بالعوض 
۲ هزار میلیارد تومان به زلزله زدگان استان 

کرمانشاه پرداخت شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علیرضا تابش 
در نشست امضای تفاهم نامه همکاری بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و شورای عالی استان ها 
از  انقالب اسالمی یکی  بنیاد مسکن  گفت: 
نهادهایی است که بخش عمده فعالیت های 
خود را در زمینه های مختلف در روستاها 
متمرکز کرده است.وی ادامه داد: طرح های 
هادی طرح هایی هستند که توسعه روستاها 

را طی 1۰ سال مشخص و نحوه ساخت وساز 
و امکانات زیربنایی را در روستا تعیین می 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کنند.رئیس 
افزود: هم اینک از ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای 
باالی ۲۰ خانوار در ایران، ۳۷ هزار و ۲۲۲ 
روستا )معادل ۹۴ درصد روستاهای کشور( 
طرح هادی دارند والبته برای برخی مناطق 
محدوده های  نظیر  جمعیت  کم  روستایی 
هنوز  نظامی،  پادگان های  اطراف  جمعیتی 
افزود:  است.تابش  نشده  تهیه  هادی  طرح 
تاکنون روند اجرای طرح هادی و اصالح و 
بهسازی معابر در 1۷ هزار و ۷۷۰ روستای 

باالی ۲۰ خانوار به اجرا گذاشته شده و بقیه 
اعتباری هنوز جنبه  منابع  به دلیل کمبود 
بنیاد  است.رئیس  نگرفته  خود  به  اجرایی 
در  نهاد  این  گفت:  اسالمی  انقالب  مسکن 
سالهای اخیر طرح افزایش پایداری و مقاوم 
ابنیه را در یک میلیون و ۶۶۰ هزار  سازی 
مسکن روستایی انجام داده است.به گفته وی 
موجود  روستای  هزار  و ۲۰۰  میلیون  از ۵ 
در کشور بالغ بر ۲ میلیون روستا تاکنون از 
برنامه های بهسازی مسکن بهره مند شده 
اند و بالغ بر 1۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
برای این طرح از منابع عمومی و اختصاصی 

بانک ها با نرخ کارمزد بسیار کم، تسهیالت 
پرداخت شده است.تابش تاکید کرد که بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی پرداخت مابه التفاوت 
نرخ سود تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن 
روستایی در سراسر کشور را تضمین می کند.

تابش افزود: برنامه سند دار کردن امالک و 
انگیزه  روستاها،  در  مسکونی  های  واحد 
روستائیان را برای بازگشت به موطن اصلی 
خود و کمک به توسعه روستا افزایش داده 
است.به گفته وی تاکنون بالغ بر ۳ میلیون و 
۲۳۰ هزار واحد مسکونی در روستاها سنددار 

شده اند.



 عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم 
حقیر و کوچک بماند.

دیزرائیلی

سخن حکیمانه

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

 ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

امروز با حافظ

ترجمه جدید یکی دیگر از 
رمان های ژول ورن چاپ شد

 رمان »از زمین تا ماه« نوشته 
محمد  ترجمه  با  ورن  ژول 
انتشارات  توسط  نجابتی 
آفرینگان منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
»از  ،رمان  مهر  گزارش  به 
زمین تا ماه« نوشته ژول ورن 
به تازگی با ترجمه محمد نجابتی توسط انتشارات 
است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  آفرینگان 
نسخه اصلی کتابی که ترجمه از آن انجام شده، 

در سال 2۰۰۱ چاپ شده است.
ژول ورن نویسنده معروف ادبیات علمی تخیلِی 
فرانسوی از جمله مولفانی است که تعدادی از 
آثارش از جمله »دور دنیا در هشتاد روز« در قالب 
عرضه  مخاطبان  به  سینمایی  فیلم  یا  پویانمایی 
لحاظ  به  ورن چه  ژول  داستان های  است.  شده 
از  به گونه ای هستند که  قصه گویی و محتوایی 
کودک ۹ ساله تا بزرگسال ۹۰ ساله با آن ارتباط 

برقرار می کنند.
اهمیت  به  توجه  با  ققنوس  انتشارات  مجموعه 
نسخه  چاپ  ادبیات،    تاریخ  در  ورن  ژول  آثار 
کاملی از مجموعه آثار این نویسنده را در دستور 
چاپ  با  و  ترتیب  این  به  است.  داده  قرار  کار 
ترجمه آثار ورن، عالقه مندان به ادبیات می توانند 
با نخستین آثار ادبیات علمی - تخیلی جهان و 
پیشگویی های علمی این نویسنده بزرگ در قالب 
رمان  آشنا شوند. پیش از کتاب، ترجمه »از زمین 
تا ماه«، رمان های »دور دنیا در هشتاد روز«، »سفر 
به مرکز زمین«، »دور ماه« و »پنج هفته در بالن« 
در قالب این مجموعه منتشر شده اند. این عناوین 
تابستان امسال عرصه شدند. رمان »از زمین تا ماه« 
2۸ فصل دارد. این کتاب با 25۱ صفحه مصور، 
شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت 2۹ هزار 

تومان منتشر شده است.
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 دو جایزه برای سینمای ایران در جشنواره بین المللی
 فیلم بنگالدش

در اختتامیه هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
بنگالدش که عصر جمعه در موزه ملی بنگالدش 
در شهر داکا برگزار شد، دو جایزه به سینمای 

ایران تعلق گرفت.
به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
»پویا بادکوبه« جایزه بهترین کارگردانی را برای 
فیلم سینمایی »درساژ« در بخش سینمای آسیا و 
»شهریار پورسیدیان« جایزه بهترین فیلم کوتاه در 

بخش معناگرا برای فیلم »بازگشت« دریافت کردند.
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم بنگالدش ۱۰ تا ۱۸ ژانویه 2۰۱۹ در داکا برگزار شد. 
در این جشنواره از سینمای ایران 2۶ اثر داستانی و کوتاه در بخش های مختلف شامل 
سینمای آسیا، سینمای کودک و نوجوان، سینمای کوتاه، سینمای معنوی و فیلمسازان زن 

حضور داشت.

محمدرضا فروتن، بازیگر »مانکن«

محمدرضا فروتن به عنوان اولین بازیگر سریال 
نمایش خانگی »مانکن« انتخاب شد.

بازیگر  فروتن  رسیده،محمدرضا  گزارش  به 
فیلم های ماندگاری مانند »دو زن«، »قرمز«، »زیر 
پوست شهر« و »شب یلدا«، در اولین تجربه 
رسانه خانگی اش، مقابل دوربین سریال مانکن 

قرار خواهد گرفت.
حسین سهیلی زاده که پیش از این ساخت سریال های تلویزیونی پرمخاطبی مانند 
دلنوازان، فاصله ها، آوای باران و پریا را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، کارگردانی 

سریال مانکن را برعهده دارد.
مجموعه »مانکن« به تهیه کنندگی ایرج محمدی در 2۶ قسمت نگاشته شده و در خالصه 
داستان این مجموعه آمده است: همیشه عشق های بزرگ و زیبا، دشمنان بزرگ و 

مخوف داشته اند.
اسامی سایر بازیگران این سریال پس از انتخاب در روزهای آتی اعالم خواهد شد

»عاشقانه های لجنی« در تئاتر شهر خوانده می شود

»عاشقانه های لجنی« نوشته  مهدی علیپوراصل، 
یکی از هفت نامزد بخش نمایشنامه نویسی 
سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر 
خوانده  شهر  تئاتر  مجموعه ی  در  فجر، 

می شود.
به گزارش رسیده، با اعالم هفت اثر به عنوان 
نمایشنامه های منتخب بخش نمایشنامه نویسی 
جشنواره ی امسال، خوانش این آثار از روز 

شنبه 22 دی در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر آغاز شد و جمعه 2۸ دی نمایش 
»عاشقانه های لجنی« نوشته مهدی علیپوراصل از تبریز در همین قالب در تاالر مشاهیر 

مجموعه تئاتر شهر خوانده شد.
خوانش گران »عاشقانه های لجنی« عبارتند از؛ ژاله آل رشاد، فرید ادهمی، محمدرضا 

چرختاب، شیوا بقال، امیرمرتضی تشرفی و مهدی علیپوراصل.
مهدی علیپوراصل متولد ۱۳۷۳ است و »عاشقانه های لجنی« که مورد توجه هئیت داوران 
مسابقه نمایشنامه نویسی سی و هفتمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر متشکل از محمد 
چرم شیر، شهرام زرگر و ریما رامین فر قرار گرفته است، نخستین نمایشنامه ی بلند اوست 
که پیش از این به نگارش نمایشنامه های کوتاه مشغول بوده است. »عاشقانه های لجنی« 
از چهار اپیزود تشکیل شده است که همگی در رابطه با صلح جهانی اند و اگرچه از 
لحاظ زمانی و مکانی با یکدیگر متفاوتند اما نقطه اتصالشان پاکت نامه ای به رنگ سبز 
لجنی است. به غیر از »عاشقانه های لجنی«، نمایشنامه های »Z.MA۱۰۸۰« نوشته محبوبه 
عرب قنبری، »سالی که دو بار پاییز شد« نوشته لیلی عاج، »میرزیاس« نوشته زهره شفیعی، 
»چند روایت از چند زندگی مرتبط« نوشته مسعود محمدی قنبرلو، »پریزاد« نوشته سارا 
الهیان و »ضمایر« نوشته همایون حجازی نیا شش نامزد دیگر این بخش هستند. سه اثر 
برگزیده از میان این هفت نامزد، در روز اختتامیه جشنواره  سی و هفتم در تاریخ چهارم 
اسفند معرفی خواهند شد. سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر 

برهانی مرند از 22 بهمن تا چهارم اسفند برگزار خواهد شد.

آغاز بکار چهارمین جشنواره مطبوعات در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرنگار زمان: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی گفت: 
چهارمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگارپیام زمان، محمد محمدپور روز پنجشنبه در گفت و گو در جمع  
خبرنگاران افزود: جشنواره مطبوعات و پایگاه های خبری بستر مناسبی برای ارزیابی 
کمی و کیفی در عرصه رسانه بوده و موجب شناسایی استعدادهای برتر در این حوزه می 
شود. وی با اشاره به اهمیت برگزاری ساالنه این رویداد فرهنگی در عرصه رسانه اظهار 
داشت: برگزاری ساالنه این رویداد نوعی خودارزیابی رسانه ها، مطبوعات و پایگاه های 

خبری بوده و در رشد کیفی آن ها موثر است.
محمدپور گفت: برگزاری جشنواره های مطبوعات و رسانه ها به معنای تجلیل از افراد 
آفرینشگر در حوزه رسانه بوده و موجب رقابت سالم در بین فعاالن این عرصه می شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پس از چند سال تعطیلی 
سومین جشنواره مطبوعات استان در سال ۹5 برگزار شد، گفت: با وجود تالش برای 

برگزاری چهارمین جشنواره مطبوعات و رسانه ها در سال ۹۶ این امر محقق نشد.
محمدپور با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی های مطبوعات استان و برنامه های 
جنبی فرهنگی و هنری در کنار این جشنواره، اظهار امیدواری کرد این دوره از جشنواره با 
همکاری تمامی رسانه ها و استفاده از تجارب گذشته، از لحاظ کمی و کیفی نتیجه بخش 
تر و بهتر از دوره های قبلی برگزار شود.  وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه چهلمین 
سال پیروزی انقالب اسالمی یادآوری کرد: رسانه ها باید بدون حب و بغض با پیروی از 

شهدا دستاوردهای نظام اسالمی را تبیین کنند.

خبر

کاریکاتور

نمک نشناسی نواداگن لهستانی!

آگهی مزایده
 فروش کامیون بنز 1۹24 و دستگاه حمل زباله 

شهرداری رویان به استناد بند 2 مصوبه شماره 3۵ مورخ 97/10/12وبند 1 مصوبه شماره 31 مورخ 
97/9/11 در نظر دارد تعداد یک دستگاه کامیون بنز 1924 و یک دستگاه حمل زباله را به اشخاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان میتوانند  ظرف مدت 
10 روز اداری از طریق انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان 
مراجعه یا از طریق سایت اینترنتیwww.royan.ir اسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند 

1-موضوع  مزایده :فروش یک دستگاه کامیون بنز 1924 و یک دستگاه حمل زباله که مشخصات 
کامل ضمیمه پیشنهاد مزایده میباشد

و  ریال   2/900/000/000 مبلغ   1924 بنز  کامیون  برای  پایه  و  کارشناسی  قیمت  پایه  قیمت   -2
دستگاه حمل زباله مبلغ 220/000/000میلیون ریال می باشد 

3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده :بابت کامیون بنز 1924 مبلغ 14۵/000/000 ریال و بابت دستگاه 
حمل زباله مبلغ 11/000/000 ریال که بایستی به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده یا ضمانت 

نامه معتبر بانکی باشد
ارائه فیش  تاریخ 97/11/23با  تا  توانند حداکثر  متقاضیان می  اسناد:  4- محل مهلت دریافت 
به  نسبت  و  مراجعه  شهرداری  قراردادهای  امور  مالی  واحد  به  اسناد  خرید  هزینه  شده  واریز 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند 
۵-مهلت و محل تسلیم  پاکات :متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری 

تاریخ97/11/23 به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند
کمیسیون  97/11/24در  تاریخ  در  دریافتی  :پیشنهادات  پاکات  بازگشایی  محل  و  تاریخ   -6
معامالت عمده شهرداری رویان بازگشایی و برنده مزایده اعالم خواهد شد ضمنًا سایر اطالعات 

و جزئیات مربوط به اسناد مزایده مندرج میباشد
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

8- هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر نسبت به واریز وجه پیشنهادی جهت تحویل خودرو 
اقدام ننمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

حساب  شماره  به  بایست  می  که  باشد  می  ریال   2/000/000 اسناد:  خرید  هزینه   -9
0219063481007نزد بانک ملی به نام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی 

ارائه گردد ضمنًا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد  نخواهد شد.
 احمد توکلی شهردار رویان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: قاچاق محصوالت فرهنگی 
مسئله بسیار مهمی است که هم ضربه به مالکیت فرهنگی و 
هم اقتصاد فرهنگی می زند که خوشبختانه با همکاری ناجا یک 
میلیون کتاب قاچاق در ماه های اخیر کشف و ضبط شده است.

بیست و یکمین گردهمایی معاونین اجتماعی استان ها و پلیس 
تخصصی نیروی انتظامی صبح ا مروز د ر ستاد فرماندهی ناجا با 
حضور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و سیدعباس 

صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ د ر حاشیه این همایش د ر 
جمع خبرنگاران د ر خصوص تبلیغات محیطی و منع به کار 
بردن واژگان خارجی اظهار داشت: د ر آگهی های تبلیغاتی باید 
قانون منع به کارگیری حروف و الفاظ خارجی رعایت شو د که 

ا گر این قانون اجرا نشود، با متخلفان برخورد می شو د.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: طبق این قانون د ر هر 
آگهی تبلیغاتی باید ۷۰ درصد واژگان فارسی با شد که این قانون 

د ر بیلبوردها نیز باید اجرا شو د.

و ی د ر خصوص تبلیغات کنکور و تبلیغات کتب کمک درسی 
و کمک آموزشی گفت: یک کار چند جانبه ای د ر این خصوص 
این  د ر  پرورش  و  آموزش  وزارت  با  که  می افتد  اتفاق  د ارد 
خصوص همکاری کر د ه ایم تا د ر فضای صداوسیما و رسانه ها 

این تبلیغات به حداقل برسد.
انتشارات کمک درسی و کمک  صالحی ادامه داد: د ر حوزه 
برقرار  پرورش  و  آموزش  وزارت  با  جلساتی  نیز  آموزشی 
کر د ه ایم. این مقام ارشد دولت، انجام مشاوره و دوائر مددکاری 
د ر کالنتری ها ر ا نکته مهم و قابل توجهی دانست و اظهار داشت: 
تا شاهد پلیس تخصصی و  ایجاد مرکز مشاوره باعث شده 

کالنتری تخصصی با شیم.
و ی ا فزود: به نظر می رسد با این تفاهم نامه ای که بین وزارت 
فرهنگ و ارشاد و نیروی انتظامی د ر حال انجام است، بتوان 
کارکرد این کالنتری ها ر ا با رسانه هایی که با وزارت ارشاد د ر 

ارتباط است معرفی کر د تا از وقوع جرم پیشگیری شو د.
صالحی د ر خصوص فیلمنامه های پلیسی اظهار داشت: د ر هر 
سال ۸۰ تا ۱۰۰ فیلم بلند ساخته می شود که برخی فیلم ها د ر 

حد مجوز گرفتن هستند و برخی مورد حمایت قرار می گیرند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: د ر فیلم هاییکه مورد 
حمایت قرار می گیرند، مقابله با آسیب های اجتماعی و کمک 
به کاهش آسیب ها مدنظر است که این فیلم ها مورد حمایت 
بنیاد فارابی قرار می گیرند. و ی د ر خصوص قاچاق محصوالت 
فرهنگی گفت: این مسئله، مسئله مهم یاست؛ چراکه هم به 

مالکیت معنوی و هم به اقتصاد فرهنگی ضربه می زند.
فرهنگ خاطرنشان کرد: خوشبختانه  ارشد وزارت  مقام  این 
همکاری خوبی د ر ما ه های اخیر با نیروی انتظامی داشته ایم که 

شاهد آن اکتشاف یک میلیون کتاب قاچاق بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبرداد:

 کشف یک میلیون کتاب قاچاق
 در ماه های اخیر

مراسم نکوداشت آقای بازیگر سینمای ایران عزت اهلل انتظامی در 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر، سینمای ایران در سال ۱۳۹۷ با آقای بازیگر وداع 
کرد؛ هنرمندی که بازی های تاثیرگذارش در فیلم هایی چون 
»گاو«، »حاجی واشنگتن« و »اجاره نشین ها« تا »هامون« و »بانو« 
و در سال های اخیر »مینای شهر خاموش« و »راه آبی ابریشم« 

همچنان ماندگار است.
در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به یاد این 
هنرمند فقید مراسم نکوداشتی برپا خواهد شد. انتظامی چهار 
بار برای بازی در فیلم های »گاوخونی«، »خانه ای روی آب«، 
»روز فرشته« و »گراند سینما«  موفق به دریافت سیمرغ بلورین 
جشنواره فجر شد و همچنین بازی او در »ناصرالدین شاه آکتور 
سینما« و »خانه خلوت« شایسته تقدیر شناخته شد. او در سه 

دوره از جشنواره فیلم فجر داور بود.
همچنین بزرگداشت ابراهیم حقیقی، عزیزاله حمیدنژاد، خسرو 
خسروشاهی، عباس گنجوی و فاطمه معتمدآریا، پنج سینماگر 

سرشناس در مراسم افتتاحیه جشنواره برگزار می شود.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه زاده 
همزمان با چهلمین سالگرد انقالب اسالمی دهم تا بیست و دوم 

بهمن ماه برگزار می شود.

برگزاری نکوداشت عزت اهلل 
انتظامی در جشنواره فیلم فجر 

مهلت دریافت آثار به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم ۱۰۰ تمدید شده است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم ۱۰۰ 
با اعالم این خبر اضافه کرد: بنابه به درخواست فیلمسازان 
و نظر به اینکه آثار بسیاری گزارش شسده که مراحل پایانی 
تولید را می گذرانند ستاد برگزاری جشنواره تا ۱۰ بهمن ماه 
مهلت دریافت آثار را تمدید کرده است. پیش از این آخرین 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ 
ثانیه ای۳۰ دی ماه اعالم شده بود. بر پایه این خبر، متقاضیانی که 
موفق نشدند آثارشان را برای دبیرخانه ارسال نمایند می توانند تا 

دهم بهمن ماه آثارشان را به جشنواره ۱۰۰ ارسال نمایند.
جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰به همت حوزه هنری با موضوع 
اخالق و سبک زندگی اسفند ماه امسال به دبیری علی قربانی 
در دو بخش مسابقه ای و مسیر تجربه؛ و در قالب فیلم های 
مستند، داستانی و پویانمایی در تهران برگزار می شود. بخش 
مسابقه سینمای جهان نیز صرفا برای حضور شرکت کننده های 

غیرایرانی پیش بینی شده است.
در این خبر آمده است: فیلمسازانی که فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای اول 
و دوم خود را تولید کرده اند تنها در یکی از بخش های اصلی 
یا مسیر تجربه می توانند شرکت کنند. دوازدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم ۱۰۰  به همت حوزه هنری و به دبیری علی 

قربانی ۸ تا ۱۰ اسفندماه سالجاری در کشور برگزار می شود.

تمدید مهلت ارسال آثار به 
جشنواره فیلم 100

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت چهلمین 
سال انقالب اسالمی در ویژه برنامه ای با عنوان »فصل رویش« 
از ۴۰ چهره برتر در عرصه های فرهنگی هنری با اهدای نشان 

رویش تقدیر می کند.
 به گزارش پیام زمان رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
فرهنگی  معاون  فاطمیان پور  علیرضا  سید  تهران،  شهرداری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره برگزاری برنامه 
»فصل رویش« به مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی گفت: 
این برنامه برای اولین بار در فرهنگ سراهای تهران با هدف 
تقدیر از رویش ها و دستاوردهای انقالبی با اهدای نشان رویش 

به ۴۰ چهره فرهنگی هنری برگزار می شود.
 وی حوزه های تقدیر از این ۴۰ چهره را در برنامه فصل رویش 
شامل بخش های ادبیات و شعر، هنرهای تجسمی، سرود و 
موسیقی، نمایش و تئاتر، فیلم، سریال، انیمیشن، رسانه، قرآن و 
معارف اسالمی، ایثار و شهادت، علم و فناوری، جوانان، اقتصاد 

و تولید ملی و بانوان برشمرد. 
 معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان 
اینکه انتخاب این افراد بر اساس جمع بندی کمیته تخصصی هر 
رشته و شورای سیاست گذاری این برنامه صورت گرفته است، 
گفت: امیدواریم اجرای این برنامه در سال های آینده نیز انجام 
پذیرد تا با ظرفیت بیشتری بتوانیم از چهره های برتر فرهنگی 

هنری تقدیر کنیم.

تقدیر از ۴۰ چهره فرهنگی 
هنری برتر در »فصل رویش«

دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: معتقدم برخی فیلم های این دوره جشنواره می توانند 
چالش برانگیز باشند اما حاشیه ساز نیستند.

به گزارش رسیده، ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هفتمین دوره جشنوار فیلم فجر پنج 
شنبه شب 2۷ دی ماه، مهمان برنامه »شهر فرنگ« با عنوان »در آستانه پرواز سیمرغ« 

شبکه خبر بود.
او در ابتدای این برنامه که که اجرای آن را حمیدرضا مدقق برعهده دارد، جدیدترین 
خبرها از جشنواره فجر را اعالم کرد و گفت: برای اولین بار برنامه نمایش تمام فیلم های 
سینمایی که در جشنواره و در سینمای مردمی به نمایش گذاشته می شود را امشب منتشر 
می کنیم و اگر بینندگان بعد از صحبت های من به سایت جشنواره مراجعه کنند می 
توانند برنامه تمام فیلم های جشنواره را مشاهده کنند و براساس آن انتخاب کنند که چه 
فیلمی را در کدام سینما تماشا کنند. دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: سه گروه یازده فیلمی 
هستند که فیلم ها و سانس های اکران در آن کامال مشخص است و می توانند انتخاب 
کنند و فیلم دلخواه شان را تماشا کنند. خرید بلیت تک فیلم از طریق گیشه است اما بلیت 
فیلم های ردیفی از طریق پیش فروش اینترنتی قابل خرید است. داروغه زاده در پاسخ به 
این سوال که گفته می شود باید انتظار یک جشنواره متوسط بدون شگفتی داشته باشیم، 
گفت: کامال برعکس امسال خوشبختانه جشنواره بسیار بسیار با کیفیت و خوبی داریم و 
فیلم هایی که در جشنواره حضور دارند به لحظات ساختار، محتوا و ارتباط با مخاطب و 
همینطور کارگردان های نامی که در جشنواره حضور دارند از بهترین دوره های جشنواره 
در سال های اخیر است و منتقدان و رسانه ها امسال فیلم های خوبی را خواهند دید و 
دچار شگفتی خواهند شد. او در پاسخ به این سوال که آیا همه این فیلم هایی که منتظر 
دیدن آنها هستیم به جشنواره می رسند؟، افزود: بله خوشبختانه فکر می کنم تمام فیلم 
هایی که انتخاب شدند به جشنواره می رسند و مردم آماده باشند که از اولین روز که فیلم 
ها در برنامه قرار دارند به تماشای آنها بنشینند. سال گذشته هم تغییری در جدول نمایش 
نداشتیم و کامال منظم برگزار شد . امیدواریم امسال هم منظم نمایش ها را داشته باشیم.

داروغه زاده درباره اینکه ممکن است فیلم های رزرو وارد چرخه نمایش شوند، گفت: 
احتمال خیلی کمی است که فیلمی به جشنواره نرسد ولی اگر نرسند می توانیم از فیلم 
های رزرو استفاده کنیم. دبیر سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر در پاسخ به سوال 
مدقق مبنی براینکه ممکن است جشنواره دچار حاشیه شود، گفت: فیلم هایی هستند 
که می توانند فضایی ایجاد کنند که چالش برانگیز باشد و امکان گفتگو بین موافقان و 
مخالفان وجود داشته باشد و این هم خوب است و ذات سینما این است که فضای نقد 
و گفت و گو را فراهم کند، بله معتقدم برخی فیلم ها هستند که در جشنواره می توانند 

چالش برانگیز باشند اما حاشیه ساز نه.

برخی فیلم های جشنواره می توانند 
چالش برانگیز شوند، اما حاشیه ساز نه


