
آگهـی مناقصه عمومی
 به شمـاره 98-7

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید سنگ مالون ورقه ای را از طریق مناقصه 
عمومی  به اشخاص حقوقي   واگذار نماید.

شهرداری کرج
سازمان سیما،منظر و 

فضای سبز شهر
ردیف

1

موضوع مناقصه 
خرید  سنگ مالون ورقه ای 

مبلغ اولیه 
6/500/000/000  ریال 

1--شرایط متقاضی :  اشخاص حقوقی : محتوي سوابق کاري متقاضي مرتبط با موضوع مناقصه شامل  – پروانه بهره برداري از سازمان صنعت ،معدن و تجارت -  اساسنامه 
شرکت – آگهي تاسیس وآگهي آخرین تغییرات روزنامه رسمي- سایر مدارك ثبتي-  کد اقتصادي –  گواهي ارزش افزوده الزامي میباشد.

 اشخاص حقیقی :  مشخصات فردی – ارائه کد اقتصادی – ارزش افزوده – پروانه کسب مرتبط با موضوع 
1-سپرده شرکت در  مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:  - متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا 45 روز اعتبار داشته 
وقابل تمدید باشد (  به مبلغ  325/000/000 ریال ویا   واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری 

کرج  3-برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
4-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5-مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه به حساب شماره 700824126398بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي به امورپیمانهاي سازمان 
ارائه نمایند .) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد ( 

6-متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه  از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج  واقع - عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس مراجعه نمایند. 7-محل 

دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.
8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ  انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.

9-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است . 11-هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه می باشد .

12- مبلغ قرارداد 100%  تهاتر  با ملک )در سطح مناطق شهرداري کرج ( محاسبه و ازمبلغ صورت وضعیت ابتدا کسورات قانوني ) بیمه – مالیات – سپرده ( کسر وسپس 
سهم ودرصد تهاتر محاسبه میگردد. 13- مبلغ 10%  کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.

امور قراردادها وروابط عمومی        
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج        
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تقابل ایران و آمریکا

در واکنش به خروج آمریکا از برجام؛

اعالم کاهش تعهدات ایران در برجام روز چهارشنبه

یک رسانه آمریکایی مدعی است رئیس جمهوری این کشور در نخستین سالگرد 
خروج از برجام، بخش جدیدی از اقتصاد ایران را مشمول تحریم خواهد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، پایگاه خبری »آکسیوس« به نقل از ۲ منبع وابسته 
به دولت واشنگتن از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال 
تحریم های جدید بر بخش دیگری از اقتصاد ایران خبر داد.انتظار می رود موج 
جدید تحریم ها روز چهارشنبه همزمان با نخستین سالگرد پشت پا زدن ترامپ 
به برجام، اعالم شود حال آنکه مشخص نیست چه بخش از اقتصاد ایران هدف 

آن خواهد بود.
این در حالی است که وال استریت ژورنال هفته گذشته مدعی شد ترامپ بعد 
از نفت سراغ محدود کردن معامالت دالری ایران می رود تا فروش محصوالت 
پتروشیمی را تحت الشعاع قرار دهد حال آنکه به ادعای اکسیوس، تحریم های 

تدارک دیده شده برای هفته جاری می تواند ماهیتی متفاوت داشته باشد.ادعا 
می شود که هدف دولت ترامپ، محروم کردن ایران از ذخایر مالی است حال آنکه 
همزمان خواهان ممانعت از تنوع بخشی به اقتصاد این کشور نیز هست.اکسیوس 
حتی مدعی شد که دولت ترامپ انتظار دارد سناریوی پیش رو ۳ نتیجه ممکن 
را در پی داشته باشد که عبارتند از واداشتن ایران به بازگشت به میز مذاکره و 
حصول توافق هسته ای باب میل آمریکا، تهی کردن دست ایران به گونه ای که 
رهبران آن درباره نحوه اختصاص هزینه ها دوراندیش تر رفتار کنند و نهایتاً تحقق 
خیال باطل تغییر نظام در ایران آنگونه که باب میل جان بولتون مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید است!این در حالی است که به گفته منابع آگاه، دولت آمریکا از 
ماهیت غیرقابل پیش بینی واکنش ایران آگاه و از بابت مسائل امنیتی نگران است.

 یک مقام مسئول از توزیع گسترده کاالهای اساسی 
با نرخ مصوب، در ماه مبارک رمضان خبر داد و 
عرضه  برنج  تن  و ۱۳۰۰  تن شکر  گفت: ۱۰۰۰ 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیرخسرو فخریان در 
خصوص تدابیر فروشگاه های زنجیره ای برای ایام ماه 
مبارک رمضان گفت: بر اساس مصوبه کارگروه ستاد 
از جمله  بازار، قرار است کاالهای اساسی  تنظیم 
گوشت  خرما،  خانوار،  مصرف  روغن  برنج،  شکر، 
منجمد گوساله، مرغ منجمد و مرغ گرم در این ایام 
در فروشگاه های زنجیره ای عضو این اتحادیه عرضه 
با بیان اینکه ما همچون گذشته در  می شود.وی 
اجرای هماهنگ سیاست های دولت در ساماندهی 
و ایجاد آرامش و ثبات در بازار بخصوص ایام رمضان 

گام بر می داریم، افزود: تناژ تخصیص یافته، صرفاً 
برای شهر تهران از سوی ستاد تنظیم بازار بوده و 
برای توزیع در فروشگاه های زنجیره ای، ۱۰۰۰ تن 
شکر و ۱۳۰۰ تن برنج تدارک دیده شده است که 
تا کنون، فرآیند جذب این دو قلم کاال شروع شده 
است.رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای 
اساس  بر  گذاری  قیمت  داشت:  اظهار  ادامه  در 
مصوبه ستاد تنظیم بازار خواهد بود.فخریان در ادامه 
با اشاره به اعمال تخفیفات ویژه در نرخ کاالهای 
اساسی برای تقویت توان خرید و بهبود سبد کاالی 
مصرف کنندگان در ایام ماه مبارک رمضان گفت: 
کاالهای اساسی با تخفیفی بین ۵ تا ۱۵ درصد در 
اتحادیه در سراسر کشور  این  فروشگاه های عضو 
عرضه می شود؛ ضمن اینکه جشنواره های متنوع 

است.وی  گرفته شده  نظر  در  ایام  این  در  زیادی 
در ادامه افزود: در راستای صیانت از حقوق مصرف 
کننده، بازرسی ها تشدید شده و هموطنان نیز در 
صورت مشاهده تخلف احتمالی، می توانند شکایت 
خود را به این اتحادیه اعالم فرمایند.فخریان با تاکید 
بر رسالت فروشگاه های زنجیره ای در ایجاد آرامش 
و ثبات در بازار گفت: این امر تا کنون بواسطه توزیع 
یکنواخت و دسترسی آحاد جامعه به انواع کاالها 
محقق شده است و اعضای این اتحادیه همواره در 
این مسیر حرکت می کنند؛ اما با توجه به تغییر 
مداوم نرخ ها، گاهی تأمین برخی اقالم کاالیی با 
مشکل مواجه می شود.وی در خصوص ساعات کاری 
فروشگاه های زنجیره ای گفت: ساعات کاری مطابق 

با ادوار گذشته است.

توزیع کاالهای اساسی
 ویژه ماه رمضان
 با نرخ مصوب

از سرگیری بخشی از فعالیت  هسته ای ایران

یک مقام نزدیک به هیئت نظارت بر برجام: بخشی از فعالیت  هسته ای که در چارچوب برجام متوقف 
شده بود در واکنش به خروج آمریکا از برجام از سرگرفته می شود

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ وی گفت: جمهوری اسالمی ایران در واکنش به خروج آمریکا 
از برجام و بدعهدی کشور های اروپایی در اجرای تعهداتشان؛ در نخستین گام، بخشی از فعالیت های 
هسته ای را که در چارچوب برجام متوقف شده بود از سر می گیرد.این مقام آگاه افزود: برنامه های 
پیش بینی شده کشورمان در چارچوب بند های ۲۶ و ۳۶ برجام خواهد بود و فعال موضوع خروج از 
برجام مطرح نیست، اما کاهش جزیی و کلی برخی تعهدات در دستور کار قرار می گیرد. وی با بیان 
این که  اقدامات متقابل جمهوری اسالمی ایران در برابر خروج امریکا از برجام به زودی اعالم می شود، 
مرحله ای  برنامه های  تلویزیونی،  و  رادیو  زنده  گفتگوی  در  فردا  پس  احتماال  رئیس جمهور  گفت: 
کشورمان را برای اقدامات متقابل در برابر خروج آمریکا از برجام اعالم خواهد کرد.مقامات اتحادیه 
اروپا که در یک سال گذشته فقط به ارائه وعده های اجرا نشده اکتفا کردند به طور غیر رسمی در 
جریان این تصمیم قرار گرفته اند.چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت مصادف با ۸ می، سالگرد خروج آمریکا 

از برجام است.

 رئیس جمهور بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برنامه جامع 
اقدام مشترک بین ایران و کشورهای گروه ۱+۵، کاهش 

تعهدات ایران در قبال برجام را اعالم خواهد کرد.
روز  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سالگرد خروج 
آمریکا از برجام و در واکنش به خروج آمریکا از برجام 
و اعمال تحریم های مختلف علیه کشورمان و نیز عدم 
کانال  اندازی  راه  بر  مبنی  اروپا  مکرر  وعده های  تحقق 
مالی با ایران و حفظ کامل برجام، اقدامات متقابل عملی 
و مرحله ای جمهوری اسالمی ایران را تشریح خواهد کرد. 
بنا بر اخبار واصله به مهر، رئیس جمهور قرار است کاهش 
انجام تعهدات ایران را بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام 
اعالم کند. این اقدام در چارچوب حق قانونی اعطایی در 
برجام بوده و وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی مسئول 

اجرای آن خواهند بود.

خواب جدید ترامپ برای ایران، روزچهارشنبه اعالم می شود

روزانهم صبح اریان
حلول ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا گرامی باد      سه شنبه     17 اردیبهشت 1398     1 رمضان  7May 2019     1440       د      ور جد      ید       سال پانزدهم     شماره 4000     1000 تومان     8  صفحه

در واکنش به خروج آمریکا از برجام؛

از سرگیری بخشی از فعالیت  هسته ای ایران

اعمال تحریم های جدید 
امریکا علیه ایران

اعالم کاهش تعهدات 
ایران در برجام
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دیپلماسی با صدای بلند

*سیدعباس موسوی
 در جهان به هم پیوســته کنونی در هزاره سوم میالدی، شاهد  گذار 
و تحــول به عرصه فرا - نوگرایــی در همه حوزه ها اعم از حوزه های 
علمی، فناوری و زیســت بوم و کلیه شــئونات و ابعاد حیات فردی و 
اجتماعی هســتیم، به گونه ای که این تحــول تمامی زوایا و جوانب 
گوناگون زندگی بشر امروزی را در معرض پرتوهای پرقدرت و پرنفوذ 
خود قرار داده اســت. جهان فرا - مدرن امروز، نه تنها با عصر انقالب 
صنعتی در قرون ۱۸و ۱۹میالدی و با عصر مدرنیســم قرن بیستم 
کامال متمایز و متفاوت است، بلکه به جرأت می توان ادعا کرد حتی 
با دو دهه اخیر نیز قابل مقایســه نیست. شــتاب تغییر و تحوالت 
به خصوص در حــوزه ارتباطات و فناوری اطالعــات، حتی مفاهیم 
عمیق علمی و فلســفی »زمان و مکان« را دچار دگرگونی کرده و ما 
نه فقط شاهِد »تحول در مفاهیم« که »انقالبی در مفاهیم« هستیم. 
از اساسی ترین و مهم ترین دگرگونی ها و دگردیسی ها، تحول و گذار 

در مفهوم »قدرت، ارتباطات و دیپلماسی« است.
فناوری اطالعات و ارتباطات به واســطه ادغام »زمان، مکان و فاصله« 
که از مشخصه های عصر انقالب صنعتی است، با »سرعت و شتاب« که 
از مشخصه های عصر فرا- صنعتی است، مؤلفه نوینی را در هزاره سوم 
خلق کرده است که می توان آن را »کوانتومی شدن« امور نامید. امروزه 
امور و پدیده ها به لحاظ زمانی و مکانی دیگر ثابت و ایســتا نیستند و 
نوعی »درهم تنیدگی زمان و مکان« و کوانتومی شدن را شاهد هستیم. 
در دنیای کوانتومی امروز، ابعاد زمانی و مکانی، موانع و فواصل، سلسله 
مراتب و آیین کار بعضا محو و یا در حال فرسایشند و دیگر نمی توان با 
ابزارهای فرسوده عصر دیوانی، به تمشیت امور و تدبیر ملوک پرداخت و 
سیاست ورزی و حکمرانی خوب را به نمایش گذاشت. ۳دهه پیش و در 
آستانه  گذار تاریخی از جنگ سرد نظام دو قطبی به عصر پویا و سیال 
نظام چند قطبی پسا – جنگ سرد، آلوین تافلر فقید، خالق ۲ اثر ماندگار 
»شوک آینده« و »موج ســوم«، درکتابی تحت عنوان »جابه جایی در 
قدرت« به تحول مفهوم قدرت در عصر پسا - صنعتی از مفهومی سنتی 
مبتنی بر »قدرت مادی و نظامی« به مفهومی جدید مبتنی بر »قدرت 
دانایــی و آگاهی« پرداخت و تمامی انگاره هــا و مفروضات و باورهای 
معطــوف به وجه مادی و نظامی قدرت را کنار زد و بر وجه غیرمادی و 
فکری قدرت تأکید کرد. بنابراین و با این تعبیر و تعریف جدید از قدرت، 
قدرتمند کسی است که بیش از دیگران بر منابع دانش و معرفت و دانایی 
مسلط است. به عبارت علمی و امروزی، قدرت در داده ها و اطالعات نهفته 
است و قدرتمند کســی است که کنترل اطالعات و تولید دانایی را در 
اختیار داشته و توانایی شکل دهی به افکار و مدیریت ایده ها را دارد. اگر 
در عصر استعمار و مرکانتیلیسم، کنترل بر تنگه ها و مسیرهای دریایی 
و نقاط اســتراتژیک جهان برای مدیریت و کنترل جریان تبادل کاال و 
تسهیل ســوداگری، ضرورتی حیاتی داشت و امروز کنترل مسیرهای 
انتقال انرژی اهمیتی همپا و حتی بیش از سلطه بر منابع انرژی دارد. در 
عصر پسا صنعتی قرن بیست و یکم، کنترل و در اختیار داشتن کانال ها 
و شــبکه های ارتباطی و فضای مجازی و رسانه های دیجیتال، اهمیتی 
بیش از اطالعات و دانایی و آگاهی دارد و منشــأ قدرت واقعی محسوب 
می شود.بنابراین با تغییر و گذار در مفاهیم قدرت و ارتباطات، تحول در 
عرصه نظری و عملی دیپلماســی را نیز شاهد هستیم. امروزه دیگر با 
دیپلماسی عصر کشتی های بادبانی که نمایندگان سیاسی اش تام االختیار 
فرض می شدند و تبادل هیأت ها و پیام ها، اموری پرهزینه و بسیار زمانبر 
بودند، نمی توان به مصاف دنیای پیچیده، به هم وابسته و با انواع تهدیدات 
متنوع و تحول یافته )از بیوتروریســم و تهدیدات زیست بومی گرفته تا 
تهدیدات سایبری و جنگ های نسل ششمی یا جنگ روباتیک( رفت. لذا 
تحول در مثلث »قدرت، ارتباطات و دیپلماسی« در عرصه نظریه و عمل، 
به خلق مفهوم نوینی به نام »دیپلماسی دیجیتال« انجامیده است. برخی 
این نوع دیپلماسی را مدرن تعبیر می کنند.دیپلماسی در فضای مجازی یا 
دیپلماسی شبکه ای و در واقع امکان »دیپلماسی با صدای بلند« بستری 
است که در آن دولت ها از ابزار »قدرت نرم« برای متقاعدکردن یکدیگر 
به جای دیپلماسی زور و اجبار استفاده می کنند.در اهمیت دیپلماسی 
دیجیتال همان بس که شــاهد استفاده هوشــمندانه مسئوالن عالی 
کشــور ازجمله وزیر امور خارجه از فضای مجازی و رسانه های تعاملی 
دیجیتال، ظرف ۶ سال گذشته به خصوص در جریان مذاکرات هسته ای 
و به ویژه در کارزار ســخت و دشوار با مثلث شــوم و مخرب آمریکا – 
صهیونیسم و سعودیسم، مواجه بوده و هستیم. تأثیری که انتقال پیام 
از طریق رســانه های مجازی بر مخاطبان عام و فراگیر در سطح جهان 
گذاشته و می گذارد، بر کسی پوشیده نیست.وزارت امورخارجه جمهوری 
اسالمی ایران و دستگاه دیپلماسی به رغم کسری ها و کمبودها در عرصه 
بهره وری از دیپلماسی دیجیتال، با علم و آگاهی نسبت به اهمیت تحول 
از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی دیجیتال در عصر فرا نوگرایی هزاره 
سوم، درصدد است تا با بهره گیری مناسب و اصولی از رسانه های تعاملی 
و فضای مجازی، راندمان و بهره وری دستگاه دیپلماسی در عرصه های 
متنوع و متکثر دیپلماسی رســانه ای، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی 
فناوری و دیپلماسی اقتصادی – تجاری، به عنوان مکمل و تسهیل کننده 
دیپلماسی رسمی را ارتقا بخشد.در این مسیر استفاده از همه ظرفیت های 
موجود و شناسایی شیوه ها و امکانات نوین ارتباطی بسیار ضروری است.

دیپلماســی به عنوان بارزترین و مهم ترین جلوه قدرت نرم، با دیجیتال 
شدن و بهره مندی از رسانه های تعاملی، به دانش افزایی و توان افزایی در 

عرصه قدرت ملی کمک شایانی می کند .
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

ادعای العبادی درباره موضع عراق در قبال 
تحریم های ایران

نخست وزیر پیشین عراق با اشــاره به اینکه عراق به عدم تعامل با دالر در 
معامالت تجاری با ایران پایبند است مدعی شد: دولت کنونی عراق بیشتر از 

دولت من به تحریم های آمریکا علیه ایران پایبند است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق 
در گفت وگو با اســپوتنیک عربی در پاســخ به این سوال که برخی مدعی 
هستند ایران باعث دوری شما از نخست وزیری شده است؟ این ادعا چقدر 
صحت دارد گفت: "سیاست العبادی" خیلی ها را ناراحت کرد. ما هیچ اقدامی 
خارج از چارچوب منافع ملی عراق انجام ندادیم اما برخی خواهان افزایش 
دســتاوردهای عراق به منظور گسترش قدرت و حاکمیت نیستند.وی در 
پاسخ به این سوال که در دوره نخست وزیری شما میان ایران و عراق بحران 
بــرق بوجود آمد، آیا این بحران همچنان ادامه دارد یا اینکه ایران آنرا برای 
ایجاد فشــار بر شــما به وجود آورد گفت: ایرانی ها در آن زمان گفتند که 
خودشان به آن برق نیاز دارند بنابراین در آن تابستان داغ برق را از عراق قطع 
کردند اما اکنون بار دیگر این انرژی را به عراق می دهند.رئیس ائتالف نصر 
عراق در رابطه با موضع عراق نسبت به تحریم های آمریکا علیه ایران با بیان 
این که عراق به عدم تعامل با دالر در معامالت تجاری با ایران پایبند است 
، ادعا کرد: دولت کنونی پایبندتر از دولت من به تحریم های آمریکا است اما 
با این وجود صدای اعتراضاتی که نسبت به موضع من در رابطه با تحریم ها 
می شنیدیم را اکنون نمی شنویم.وی در رابطه با الحشد الشعبی نیز گفت: 
الحشد الشعبی یک نیروی ملی است و در شکست تروریست ها و حمایت از 
کشور نقش مهمی ایفا کرد و من خواهان منحل شدن الحشد الشعبی نیستم.

اقامه نماز ظهروعصر 
به امامت رهبری در ماه رمضان
 در حسینیه امام خمینی )ره( 

مراسم اقامه نماز ظهر و عصر در ایام ماه مبارک 
رمضان در حسینیه امام خمینی )ره( به امامت 

مقام معظم رهبری برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طبق روال همه 
ساله ماه مبارک رمضان، اقامه نماز ظهر و عصر از 
روز اول ماه مبارک در حسینیه امام خمینی )ره( 
برقرار است و عموم مؤمنین روزه دار می توانند در 

نماز شرکت کنند.

تاثیر ارز دولتی بزودی در سفره 
های مردم احساس می شود

رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور اعالم 
کرد: در توزیع ارز دولتی به کاالهای اساسی به 
را در  آن  آثار  مردم  نحوی عمل می شود که 

سفره هایشان احساس کنند.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، محمدباقر 
نوبخت دیروز درباره تاثیر اختصاص ارز دولتی 
مردم  سفره  و  بازار  در  اساسی  کاالی  برای 
تامین  برای  بودجه سال ۹۸،  قانون  در  گفت: 
دالری  میلیارد   ۱4 اعتبار  اساسی  کاالهای 
دیده شده است، اکنون تاثیر این میزان اعتبار 
این  داد:  ادامه  نمی شود.وی  احساس  بازار  در 
اعالم  مجلس  که  است  مسائلی  از  غیر  مورد 
است  قرار گرفته  بازبینی  مورد  اکنون  و  کرده 
این ۱4  آثار  اقدام شود که مردم  به روشی  تا 
میلیارد دالر را در سفره هایشان احساس کنند. 
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که 
این روش در حال بررسی است و به زودی اجرا 
می شود،افزود:عالوه بر این قرار است ارز دولتی 
به ۲۵ قلم اختصاص پیدا کند.رییس سازمان 
برنامه و بودجه درخصوص اصالح ساختار بودجه 
در  بودجه  ساختار  اصالح  گفت:  کشور  ریزی 
قالب الیحه نیست، در این زمینه طرحی آماده 
شده است طبق ابالغیه مقام معظم رهبری در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه 
گانه مورد بررسی قرار می گیرد.نوبخت درپاسخ 
نیز  این طرح در مجلس  آیا  این سوال که  به 
بررسی و تصویب می شود یا خیر؟ توضیح داد: 
دیگر نیازی نیست بعد از بررسی طرح اصالح 
ساختار بودجه در شورای هماهنگی اقتصادی 
قوا، در مجلس شورای اسالمی نیز مورد بررسی 

و تصویب قرار گیرد.

رژیم تل آویو مجبور به قبول آتش 
بس با فلسطینی ها شد

منابع رسانه ای فلسطینی بامداد دوشنبه اعالم 
کردند که رژیم صهیونیستی با فشارهای افکار 
عمومی جهانی ناگزیر به اتش بس تن داده است.

میان  توافق  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رژیم  ارتش  و  فلسطینی  مقاومت  های  گروه 
صهیونیستی برقرار شده است.این توافق که با 
تالش های سازمان ملل متحد و مصر در قاهره 
انجام شده است، از ساعت 4.۳۰ دقیقه بامداد 
دیروز دوشنبه به وقت محلی اجرایی شده است.

ساعاتی پیش از اعالم آتش بس،منابع فلسطینی 
اعالم کرده بودند که گروه های مقاومت فلسطین 
طرح آتش بس متقابل با اسرائیل را نپذیرفته اند.

این منابع که به نامشان اشاره ای نشده است، 
اعالم کردند: هیات های حماس و جهاد اسالمی 
که در قاهره به سر می برند اصرار دارند، توافق 
نامه های آتش بس در گذشته بدون هیچ گونه 
پیش شرطی توسط رژیم تل آویو اجرا شود.تن 
با گروه  دادن رژیم صهیونیستی به آتش بس 
های مقاومت، پس از آن انجام می شود که شمار 
کشته های رژیم صهیونیستی در نتیجه شلیک 
موشک های مقاومت که در پاسخ به حمالت بی 
امان ارتش تل آویو به نوار غزه و کشتار مردم این 
باریکه صورت گرفت، به چهار نفر رسیده است و 
4۱ تن نیز زخمی شدند.همچنین براساس اعالم 
فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی، طی چند 
روز گذشته ۶۰۰ فروند موشک از باریکه غزه به 
اسرائیل شلیک شده است.پیش از این فرانسه از 
میانجی گری مصر و سازمان ملل متحد برای 
برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه های 
مقاومت حمایت کرده بود.دور جدید درگیری 
رژیم  با  فلسطین  مقاومت  های  گروه  بین 
بالگردهای  حمله  با  شنبه  روز  از  صهیونیست 
نظامی این رژیم به مناطق مسکونی غزه آغاز 
و با پاسخ کوبنده مقاومت سرانجام متوقف شد. 

اخبار

سرمقاله

دانشی که در آن اندیشه و تفکر 
نیست ، خیری در او نمی باشد 

کالمامیر

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که توسعه صادرات کاال 
و خدمات اصلی ترین و حیاتی ترین اولویت کشور است، تاکید 

کرد: مهمترین پیشران رونق تولید، توسعه صادرات است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس 
جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه شورای عالی 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان اینکه یکی از شاخص 
های موفقیت و پیشرفت کشورها توان صادرات محصوالت، 
کاالها و خدمات آنها به بازارهای جهانی و منطقه ای است، 
افزود: امروز صادرات موضوعی حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی 
است و باید تالش کنیم تا کاالها و خدمات با کیفیت و مطابق 
با استانداردهای بین المللی برای عرضه و رقابت در بازارهای 
صادرات  اهمیت  به  اشاره  با  کنیم.جهانگیری  ارائه  جهانی 
غیرنفتی در سال ۹۸ تاکید کرد: توسعه صادرات کاال و خدمات 
اصلی ترین و حیاتی ترین اولویت کشور و مهم ترین وظیفه امروز 
همه بنگاه ها و مدیران است تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای واردات 
کاال های اساسی به کشور را فراهم کنیم.رییس شورای اقتصاد 
با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال 
»رونق تولید« نامگذاری شده است، افزود: مهمترین پیشران 
رونق تولید، صادرات است و باید در این جهت تالش خود را 
دو چندان کنیم تا صادرات کاالهای غیرنفتی کشور بیش از 
پیش افزایش یابد.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه 
آمریکایی ها برای کاستن منابع درآمدی و کاهش ارزآوری 

با  انتظار دارند که مدیران کشور  کشور اظهار داشت: مردم 
طراحی و برنامه های مناسب کاری کنند که معیشت آنها کمتر 
دچار آسیب شده و کشور به لحاظ اقتصادی و توسعه دچار 
بازارهای  اختالل نشود.وی به اهمیت کشورهای همسایه و 
هدف در توسعه تجارت کشور و استفاده از ظرفیت همسایگان 
برای افزایش صادرات بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
و  معدن  وزارت صنعت،  گیری  بهره  خواستار  و  کرد  تاکید 
تجارت از توانمندی اتاق بازرگانی ایران در ایجاد تشکیالتی 
با حضور رایزنان بازرگانی به منظور تدوین و طراحی ساز و 
کارهای الزم برای رفع موانع صادرات و تسهیل در مبادالت 
تجاری شد.معاون اول رییس جمهوری گفت: وظیفه فرماندهی 
صادرات کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و 
این وزارتخانه هر اختیاری در جهت توسعه صادرات نیاز داشته 
باشد از طریق مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم در اختیار 
این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.جهانگیری با اشاره به برخی 
چرخه  به  ارز  بازگشت  درخصوص  نادرست  نظرهای  اظهار 
اقتصاد کشور گفت: این سیاست یکی از مهمترین سیاست 
های بانک مرکزی است و قرار است که در ازای صادرات کاال 
و خدمات، نیاز کشور در زمینه کاالهای اساسی مرتفع شود به 
این معنی که واردات در قبال صادرات انجام شود. وی ادامه داد: 
در این خصوص هم الزم است بانک مرکزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برنامه ریزی های الزم را انجام دهند تا بسته 

از صادرات  مشوق های صادراتی مبدل به بسته رفع موانع 
کشور شود.جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی 
ایران خواست تا در جهت حمایت از صادرات جلسه ای تشکیل 
و  بازرگانان  از  نحوه حمایت  موانع صادرات،  با رفع  و  دهند 
تجار کشور را بررسی کنند تا آنها با مشکالت کمتری روبه رو 
باشند.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت محاسبه 
صادرات ناشی از خدمات فنی و مهندسی و برق و نیز ارز آوری 
گردشگران خارجی در آمارهای سازمان توسعه تجارت کشور 
از این سازمان خواست تا با همکاری مرکز آمار و دستگاه های 
ذیربط گزارشی دقیق از عملکرد سال گذشته و سال جاری 
ارائه دهند.وی با تاکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کاالهای 
اساسی و نیز اجرای طرح های عمرانی در کشور را باز کرده 
است، گفت: بخش خصوصی می تواند در صادرات نفت کشور 
کمک کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیالت الزم، همه نوع 
همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به کار خواهد بست.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت موافقت نامه 
های ترجیحی بین کشورها بویژه توافق میان ایران و اتحادیه 
اورآسیا اظهار امیدواری کرد با تصویب مجلس شورای اسالمی 
و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای اجرای تعهدات کشور در این زمینه این موافقت نامه هر 

چه سریعتر اجرایی شود.

جهانگیری تاکید کرد:

توسعه صادرات کاال وخدمات 
اصلی ترین اولویت کشور 

رئیس قوه قضاییه گفت: آیین نامه اجرایی 
قانون »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران« مصوب 
به  و  است  شدن  نهایی  حال  در   ۹4 سال 

زودی این قانون اجرا می شود.
به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی قوه 
قضاییه، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز 
در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به 
قانون »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران« مصوب 
سال ۹4 که پس از تصویب مجلس از سوی 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابالغ 
شده است، افزود: تدوین آیین نامه اجرایی 
نهاده  قضایی  دستگاه  عهده  بر  قانون  این 
شده و در حال نهایی شدن است. به زودی 
قانون  اصل ۱4۲  آن  مبنای  که  قانون  این 
اساسی است، به مرحله اجرا درمی آید.وی 
مچ  قانون،  این  اجرای  از  ما  هدف  افزود: 
گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات 
پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای 
صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئوالن 
و مقامات جمهوری اسالمی است؛ به نحوی 
مناسب، عمال  و کارهای  تدوین ساز  با  که 
نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه ای 
صورت گیرد که مسئوالن مدام از سوی هر 
شخص یا رسانه ای در معرض اتهام نبوده و 

شبهه ای در خصوص دارایی هایشان وجود 
نداشته باشد.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر 
در  قضایی  دستگاه  قانونی  تکالیف  انجام 
حوزه مقابله با گرانی ها، از مسئوالن دولتی 
به  قضاییه،  قوه  ورود  از  پیش  که  خواست 
گذاری  نرخ  زمینه  در  خود  قانونی  وظایف 
و نظارت بر قیمت ها عمل کنند تا مردم، 
هر روز با یک نرخ جدید مواجه نشوند.رئیس 
قوه قضاییه، دگرخواهی در پرتو خداخواهی 
را از مهمترین جلوه های معنوی ماه مبارک 
این جلوه معنوی  افزود:  و  برشمرد  رمضان 
برای کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند، 
وظیفه  ترین  مهم  امروز  است.  مضاعف 
و  مردم  زندگی  از  گشایی  گره  مسئوالن، 
همین  در  است.  معیشتی  مشکالت  رفع 
راستا، الزم است همه دستگاه های دولتی 
مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  از  اعم 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کنندگان، 
حکومتی،  تعزیرات  سازمان  همچنین  و 
وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ گذاری 
و نظارت بر قیمت ها انجام دهند و پیش از 
آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت 
را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه 
می شوند، سامان دهند.رئیسی با طرح این 
پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه 
و  طال  ارز،  خودرو،  مسکن،  قیمت  کسانی 
مایحتاج ضروری مردم را تعیین می کنند، 

وضعیت  در  خصوصا  ها  نرخ  بر  نظارت  بر 
فعلی تاکید کرد و یادآور شد: وظیفه مهم 
مسئوالن دولتی این است که از این افزایش 
لجام گسیخته قیمت ها که موجب نگرانی 
مردم می شود، جلوگیری کنند و قطعا قوه 
قضاییه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی 
خود در این زمینه عمل می کند و دادستان 
این حوزه  را در  نیز همکاری های الزم  ها 
خواهند داشت.آیت اهلل رئیسی، یکی دیگر 
از جلوه های ماه مبارک رمضان را کاهش 
دانست  کشور  در  جنایت  و  و جرم  دعاوی 
و گفت: طبق همه آمارها، هر ساله در ماه 
مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی 
پرونده به دادگستری ها و مراجع انتظامی 
هستیم و این ایام بهترین زمان برای احیای 
دوران  از  که  است  سازش  و  صلح  فرهنگ 
قدیم در آموزه های دینی و ملی ما وجود 
داشته و بر اساس آن، اغلب دعاوی و نزاع 
های جزئی با ریش سفیدی و کدخدامنشی 
به  بازاریان،  و  تجار  حتی  و  بستگان  میان 
سازش منتهی می شده و کمتر موضوعات 
است. ارجاع می شده  و محکمه  عدلیه  به 

وی افزود: این یک الگوی قابل توجه برای 
محققان و پژوهشگران است که تاثیر توجه 
به معنویت و نزدیکی به ساحت قرب الهی 
را بر شکل گیری دعاوی، تنش ها و ارتکاب 
احیای فرهنگ میانجی  جرایم و همچنین 

گری و اصالح ذات البین را بررسی کنند تا 
بتوان به شکلی دقیق و برنامه ریزی شده، از 
بستر معنوی ماه مبارک رمضان برای تعمیق 
و  و سازش  فرهنگ صلح  نهادینه سازی  و 
جرایم  و  دعاوی  از  پیشگیری  همچنین 
به  اشاره  با  استفاده کرد.رئیس قوه قضاییه 
بر  سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی 
برابر  در  متناسب  آرایش  اتخاذ  ضرورت 
آرایش جنگی دشمن، گفت: امروز دشمن در 
ای،  اقتصادی، سیاسی و رسانه  حوزه های 
آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب 
انقالبی  با یک روحیه  می کند که همگان 
این  برابر  در  متناسبی  وضعیت  جهادی،  و 
آرایش جنگی داشته باشیم.وی افزود: آرایش 
متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت 
های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و 
اقتصاد  به مولفه های  توجه هر چه بیشتر 
بهترین  سیاسی،  حوزه  در  است.  مقاومتی 
آرایش و وضعیت، انسجام ملی و همصدایی 
سیگنال  و  پیام  هرگونه  ارسال  از  پرهیز  و 
سازش و تسلیم است. این استاد حوزه اضافه 
کرد: امروز ارسال این قبیل پیام ها که حاکی 
از عقب نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم 
به شکست است. در حوزه روانی و رسانه ای 
نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن 
و مقابله با این ترفندها، بهترین و موثرترین 
راهبرد به شمار می آید.رئیس قوه قضاییه 
با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی 
و شهادت  غزه  گناه  بی  مردم  به  در حمله 
این  فلسطینی،  کودکان  و  زنان  از  شماری 
بی  های  حمایت  دستاورد  که  را  وضعیت 
چون و چرای آمریکا از رژیم اشغالگر قدس 
و  دانست  آموز  عبرت  همگان  برای  است، 
تاکید کرد: این، ماهیت آمریکاست و نشان 
اصولی جز  و  موازین  به هیچ  که  می دهد 
منافع سلطه طلبانه خود پایبند نیست. وی 
افزود: بر همین اساس، مناسب ترین آرایش 
ما در برابر این دولت های جنایتکار، مقاومت 
و ایستادگی تحت رهنمودهای داهیانه مقام 
معظم رهبری و همچنین تقویت توانمندی 
های داخلی و بهره گیری صحیح از نیروی 

انسانی کارآمد، متخصص و متعهد است.

رئیس قوه قضاییه:

 قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن به زودی اجرا می شود

قیمت های مسکن و خودرو به سایت ها برمی گردد
سرپرست معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از 
بازگشت قیمت های مسکن و خودرو به سایت های خرید و 

فروش اینترنتی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، جواد جاویدنیا افزود: به همین 
دلیل به سایت های خرید و فروش اینترنتی اعالم کرده ایم که 
قیمت ها را برگردانند، به همین منظور در ابتدا به این سایت 
ها اعالم کردیم که قیمت ها را به صورت موقت حذف کنند تا 
درباره آن تصمیم بگیریم.وی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه 
هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی به همراه اتحادیه های مسکن و خودرو ساز و کاری 
را ایجاد کنند تا قیمت پایه ای برای مسکن و خودرو تعیین 
شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند 
حدود قیمت ها را درج کنند و با ثبت آگهی ها به میزان پنج 
درصد بتوانند قیمت ها را افزایش یا کاهش بدهند.جاویدنیا 
معتقد است که این راه حل به عنوان راه حلی موقت اثرگذار 
است ولی باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت ها در جای 
رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه های اجتماعی 

سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین 
قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.وی افزود: ما از 
اتحادیه ها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهی هایی که به 
صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند، خودداری کنند و اجازه 
انتشار این نوع آگهی ها را ندارند. هدف ما جلوگیری از تالطم 
قیمت ها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمت 
های نجومی ارایه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند.جاویدنیا 
گفت: این اتحادیه ها باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر 
کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، وظیفه 
دارند تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود 
را بگیرند و ما نیز در کنار طراحی ساختار این از سوی اتحادیه 
های کسب و کار مجازی کمک هایی را مانند دیتا بیس ارایه 
کنیم، به گونه ای که مالکیت آگهی دهنده مشخص شود و هر 
کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به 
افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند. وی، احراز هویت در این 
زمینه را یکی از کارهای مهم برشمرد و گفت: این راهکار به 
صورت موقت تهیه شده و دائمی شدن آن را به اتحادیه های 

کسب و کارهای مجازی و اتحادیه های مربوطه واگذار کرده ایم 
تا با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
در این زمینه اقدام کنند. »افزایش سرسام آور و بی ضابطه 
قیمت خودرو و مسکن در هفته گذشته بازتاب های فراوانی در 
جامعه داشت؛ به گونه ای که برخی عامل این گرانی ناگهانی را 
سایت های خرید و فروش اینترنتی اعالم کردند و بعضی دیگر 
آن را انکار کردند. این در حالی است که سعید موتمنی، رییس 
اتحادیه فروشندگان خودرو اعالم کرده بود قیمت های اعالمی 
از طرف سایت های خرید و فروش اینترنتی در واقع غیرمنطقی 
و غیرکارشناسی است. چون اگر خودرو به مقدار کافی در بازار 
باشد، مورد سوءاستفاده چنین سایت هایی قرار نمی  گرفتند. 
براین اساس درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان 
باشد چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه 
اعالم می  شد. از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند اعالم 
قیمت های خودرو و مسکن در سایت های اینترنتی همچون 
یک تیغ دو لبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده 

دالالن و حتی دشمنان تبدیل شود. 
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اروپا در راه اندازی »اینستکس« کوتاهی کرد

سفیر اسبق ایران در نروژ گفت: شرکت های کوچک و متوسط اروپایی بر 
اساس تعهد اروپا در اینستکس می توانند فعالیت و همکاری خود را با ما 

تداوم بدهند اما در این موضوع کوتاهی کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالرضا فرجی راد سفیر اسبق ایران در نروژ 
در خصوص عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی کشورهای اروپایی با 
گذشت یک سال پس از خروج آمریکا از برجام و تعلل آنها در عملیاتی 
کردن سازوکار مالی اینستکس، اظهار داشت: اروپا به عنوان یک متحد 
آمریکا به حساب می آید اما آنها هم با آمدن ترامپ بر روی کار دچار 
مخمصه شده و با رفتار غیر معقول و تهاجمی دولت ترامپ دچار تنش 
و اختالف هستند.وی گفت: اختالف میان آنها صرفاً موضوع برجام هم 
نیست، بلکه در موضوعاتی از قبیل توافقنامه آب و هوایی، ناتو و حتی 
موضوع روسیه، ناهماهنگی هایی را بین اروپا و آمریکا شاهد هستیم.فرجی 
راد بیان کرد: در این شکی نیست که اروپایی ها تحت فشار شدیدی از 
سوی آمریکا قرار گرفته اند. از طرفی باید بدانیم که شرکت های مهم 
اروپایی اکثراً در آمریکا سرمایه گذاری کردند و فعالیت آنها با روابط با 
آمریکا گره خورده است. بنابراین برخی مشکالت بوجود آمده تاکنون، 
ناشی از به خطر افتادن منافع شرکت های بزرگ اقتصادی است.سفیر اسبق 
ایران در نروژ تصریح کرد: چند ماه پیش، اروپا از راه اندازی ساز و کار 
اینستکس خبر داد و متناظر با آن ایران هم شرکتی را اعالم کرد. اما موضوع 
اینجاست که آنها در راه اندازی اینستکس کوتاهی کردند، هر چند که ما 
متوجه هستیم که اروپا آن قدر اقتصادش با تجارت و اقتصاد آمریکا ادغام 
شده که شرکت های بزرگ اروپا فعاًل نمی توانند با ایران همکاری کنند.
وی افزود: اما نکته اینجا است که شرکت های کوچک و متوسط اروپایی 
که بر اساس تعهد اروپا می توانند فعالیت و همکاری خود را با ما تداوم 
بدهند اما در این موضوع کوتاهی کردند و این را باید هر چه زودتر حل 
کنند.فرجی راد با بیان اینکه اشخاص و افرادی که در اروپا قصد اجرا و 
عملیاتی کردن ساز و کار و مالی اینستکس را دارند از سوی آمریکا تهدید 
شده اند، گفت: این واقعیتی است که اروپا باید بپذیرد و شاید هزینه ای 
است که آنها باید در مسیر اجرای اینستکس بپردازند.این کارشناس مسائل 
بین الملل تصریح کرد: اگر اروپا امروز این هزینه ها را ندهد باید جای 
دیگر هزینه های بیشتری را بپردازد. از طرف مقابل صبر و تحمل ایران هم 
سقف مشخصی دارد. البته تاکنون ایران به کلیه تعهدات برجامی خود عمل 
کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در چندین گزارش این موضوع 
را مورد تأیید قرار داده است.وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، اروپا باید 
هرچه سریع تر موضوع عملیاتی کردن اینستکس را پیش ببرد، به خصوص 
در حوزه خرید نفت یا انتقال نفت ایران به کشورهای دیگر آنها می توانند 
کمک کرده و اقداماتی را انجام دهند که اگر این طور شود گام مثبتی در 
مسیر روابط ایران و اروپا را شاهد خواهیم بود.فرجی راد در پاسخ به این 
سوال که تحریم های جدید آمریکا علیه ایران در چه حوزه ای خواهد بود؟ 
افزود: نمی توان به طور قطع و یقین در این خصوص صحبت کرد اما شاید 
موضوع کنترل دالر در ایران یکی از مواردی باشد که مورد تحریم قرار 
بگیرد و این احتمال وجود دارد که بگویند هیچ بانک، شرکت یا دولتی 
اجازه ندارد که دالری به ایران منتقل کند و اگر آمریکا متوجه چنین چیزی 
شود مورد تحریم دولت آمریکا قرار می گیرد.سفیر اسبق ایران در نروژ در 
پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که احتمال می رود دولت 
آمریکا آماده تحریم حوزه پتروشیمی ایران می شود، چرا که آنها به خوبی 
می دانند پتروشیمی یکی از صادرات مهم ایران است و ارز قابل توجهی را 
به ایران وارد می کند و از آنجا که آنها بحث کنترل دالر در ایران را مطرح 
کردند و پتروشیمی می تواند ارزآوری زیادی را به ایران داشته باشد این 
احتمال هست که هدف آنها در تحریم بعدی خریداران پتروشیمی باشد.

پکن خواستار خروج فوری ناوهای آمریکایی 
از دریای جنوبی

به دنبال ورود دو رزمناو آمریکایی به جزایر مورد منازعه در دریای جنوبی 
چین، نیروی دریایی این کشور از ناوهای آمریکایی خواست هر چه سریعتر 

منطقه را ترک کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، با صدور بیانیه ای اعالم کرد نیروی دریایی این 
کشور از واشنگتن خواسته است ناوهای خود را به بیرون از منطقه هدایت و 
به این »اقدامات تحریک آمیز« خاتمه دهد. نیروی دریایی آمریکا امروز دوشنبه 
با هدف آنچه »تضمین دسترسی به این آب راه مستقل« عنوانی کرده است دو 
رزمناو خود را به این منطقه گسیل داشت.ایاالت متحده دریای جنوبی را از 
آب های بین المللی می داند و بر حق قانونی کشتی ها و زیر دریایی  هایش در 
رفت  و آمد در این دریا تاکید می ورزد و مخالف ساخت تاسیسات دریایی 
توسط چین در این آب راهه است.چین نیز بارها ضمن محکوم کردن ورود 
ناوها و کشتی های آمریکا به این دریا، اعالم کرده است پکن در کنار همسایگان 
امنیت این منطقه را تضمین می کند و نیازی به حضور نیروهای بیگانه نیست. 
دریای جنوبی چین دریایی حاشیه ای است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار 
می آید و ناحیه ای در حدود ۳ و نیم میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه 
تایوان را در بر می گیرد این دریا پس از پنج اقیانوس جهان بزرگترین ناحیه 
دریایی جهان است.جزیره های واقع بر دریای جنوبی چین و همچنین خود 
دریا، مورد جدال کشورهای مختلف هستند به همین علت حتی نام های 
متفاوتی برای اشاره به این دریا به کار می رود که البته »دریای جنوبی چین« نام 
پذیرفته شده بین المللی، حداقل در انگلیسی و زبان های اروپایی است.جمهوری 
خلق چین تقریبا بر کل دریا و کشورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و 
تایوان هریک بر بخش هایی از آن ادعای مالکیت دارند، همچنین این کشورها 
بر سر جزایر غنی از نفت و گاز اسپراتلی و پارسل اختالف دارند.حضور دو 
رزمناو آمریکایی در منطقه سومین حضور ناوهای آمریکایی در سال جاری 

میالدی است.

توزیع گوشت تنظیم بازاری
 با کد ملی سرپرست خانوار

 یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از این پس به ازای 
هر کد ملی سرپرست خانوار چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص می یابد 

و نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر؛ محمد قبله گفت: شیوه توزیع گوشت تنظیم 
بازاری از ابتدای اسفندماه سال گذشته تغییر کرده و گوشت تنظیم بازاری 
در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و اصناف توزیع نمی شود، 
در نتیجه اخباری که در خصوص شیوه توزیع گوشت با کارت ملی در این 
مراکز مطرح می شود، هیچ مبنایی ندارد.وی ادامه داد: گوشت با دریافت کارت 
ملی یا کد ملی افراد توزیع نمی شود، بلکه توزیع بر اساس کد ملی سرپرست 
خانوار انجام می شود.قبله گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، با هدف 
دسترسی خانوار به گوشت با قیمت تنظیم بازار، مقرر شده است به ازای 
هر کد ملی سرپرست خانوار، چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص یابد، 
در نتیجه در فرآیند تخصیص نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.وی 
اظهار داشت: از سوی دیگر، گوشت بین جامعه هدف یعنی جامعه کارگری، 
کارمندی لشکری و کشوری توزیع می شود و خبر ضرورت حضور فرزندان 
برای دریافت گوشت در فروشگاه ها صحت ندارد.این توضیحات مدیر کل 
دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ به اظهاراتی 
است که گفته می شود: در حال حاضر سرپرست خانوار نمی تواند با کارت 
ملی فرزندان خود، سهمیه گوشت دولتی آنان را دریافت کند؛ چرا که مسئوالن 
توزیع ادعا می کنند، تحویل سهمیه ماهیانه گوشت دولتی تنها با حضور شخص 
ممکن است و برای همین منظور، فرزند شاغل یا دانش آموز یک خانوار باید 

برای دریافت ۲ کیلو گوشت به نرخ دولتی مرخصی بگیرد.

تبریک وزیر اطالعات به موسوی فرد، 
نواب و آیت اهلل موسوی جزایری

 وزیر اطالعات در پیام های جداگانه انتصاب نماینده 
جدید ولی فقیه در خوزستان، ریاست حوزه علمیه 
اهواز و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت را 

تبریک گفت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سید 
محمود علوی وزیر اطالعات در پیام های جداگانه 
انتصاب آیت اهلل سید محمدعلی موسوی جزایری 
حجت االسالم  اهواز،  علمیه  حوزه  ریاست  به 
سیدعبدالنبی موسوی فرد به عنوان نماینده ولی فقیه 
در استان خوزستان و حجت االسالم نواب به عنوان 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت را تبریک 

گفت.

رایزنی دولت هند با یک بانک جدید 
برای همکاری با تجار ایرانی

سفیر هند در تهران از برنامه ریزی این کشور برای 
»یوکو  کنار  در  جدید  بانک  یک  گرفتن  نظر  در 
بانک«، به منظور تسهیل در همکاری های اقتصادی 

با ایران خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، گدام دارمندرا در 
دیدار با غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، از برنامه ریزی این کشور برای در نظر گرفتن 
یک بانک جدید در کنار »یوکو بانک«، به منظور 
تسهیل در همکاری های اقتصادی بین دو کشور 
خبر داد و پیشنهاد کرد تا برای پشت سر گذاشتن 
مشکالت بانکی، از شیوه مبادله کاال با کاال استفاده 
شود.وی در این نشست ضمن تأکید بر اراده قوی 
هندوستان برای ادامه همکاری های خود با ایران، 
مبادله کاال با کاال را راهکار مناسبی دانست و تأکید 
کرد: با توجه به مشکالت بانکی موجود، مبادله کاال 
با کاال می تواند به عنوان یک راه حل، مورد توجه 
قرار گیرد.گدام دارمندرا، از تصمیم راسخ مقامات 
هندی برای تداوم همکاری های خود با ایران سخن 
گفت. بر اساس اظهارات وی در حال حاضر هند 
درگیر انتخابات و تعیین دولت جدید است و برای 
همین سفارت هند در تهران به دنبال رویکردها 
و روش های جدید در ارتباط با مناسبات خود با 
ایران است.وی با اشاره به حجم ۱۴ میلیارد دالری 
روابط ایران و هند تأکید کرد: اگر بتوانیم در روند 
تجارت خود، محصوالت جدیدی را اضافه کنیم، 
حجم مناسبات بین دو کشور افزایش خواهد یافت.
سفیر هند در تهران با توجه به اینکه در گذشته نیز با 
مشکالت مشابهی در بخش بانکی روبرو بوده ایم، 
از رایزنی با مقامات یک بانک جدید و استفاده از 
خدمات آن در توسعه روابط تجاری با ایران خبر 
داد.وی همچنین از مذاکره با مقامات ایرانی برای در 
نظر گرفتن بندر شهید بهشتی در مسیر توسعه روابط 
تجاری بین ایران و هند خبر داد و گفت: با این کار 
می توانیم سطح روابط دو کشور را ارتقا دهیم. از 
طرفی تمرکز بیشتر روی بندر چابهار و ظرفیت هایی 
که در این بندر وجود دارد می تواند در این مسیر 
کمک کار باشد.دارمندرا مذاکره در مورد تجارت 
ترجیحی بین دو کشور را از جمله برنامه های آتی 
هند در ارتباط با ایران عنوان کرد و افزود: مبادله 
کاال با کاال ایده خوبی است که می تواند در دور 
زدن مشکالت بانکی ناشی از تحریم ها علیه ایران 

به ما کمک کند.
همچنین غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز 
در این دیدار گفت: با توجه به همکاری های دو 
کشور در چابهار به زودی شاهد تأثیرگذاری ایران 
و هند در منطقه خواهیم بود.وی تصریح کرد: با 
وجود اینکه هنوز مشکالت بانکی به قوت خود 
باقی است و یوکو بانک هند به دلیل فعالیت های 
انحصاری در ارتباط با تجار ایرانی، موانع زیادی 
برابر فعالیت های طرف ایرانی به وجود می آورد، ما 
می توانیم ظرفیت های زیادی برای همکاری های دو 
جانبه برشماریم.شافعی با توجه به برنامه ریزی های 
بلندمدتی که از سوی سران دو کشور صورت گرفته 
است، تأکید کرد: باید سیاست های جدیدی برای 
افزایش  شاهد  امروز  کرد.  تدوین  روابط  تسهیل 
تعرفه های وارداتی برخی کاالهای صادراتی ایران به 
هند هستیم این در حالی است که همین محصوالت 
آنها در  یا تولید  یا تولید نمی شود  در هندوستان 
سطح اندکی صورت می گیرد.به اعتقاد رئیس اتاق 
ایران الزم است در مورد نوع روابط دو کشور از 
شیوه های جدید استفاده شود.وی در ادامه از برنامه 
تجار افغانستان برای راه اندازی پرواز مستقیم بین 
مشهد، چابهار و بیرجند خبر داد و گفت: بدون 
شک با راه اندازی این خط هوایی، همکاری های 
می شود. آسان تر  افغانستان  و  هند  ایران،  تجاری 
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به 
لزوم همکاری وزارت راه ایران و هند برای سرمایه 
گذاری در بندر چابهار اشاره کرد و خواستار حل 
محصوالت  قرنطینه  حوزه  در  موجود  مشکالت 

کشاورزی در ارتباط بین ایران و هند شد.

دو سوال از وزیر آموزش و پرورش 
اعالم وصول شد

رئیسه مجلس شورای اسالمی دو سوال   هیأت 
نماینده سبزوار از وزیر آموزش و پرورش را اعالم 

وصول کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز 
دوشنبه مجلس شورای اسالمی دو سوال به شرح 
زیر از وزیر آموزش و پرورش اعالم وصول شد. 
دو سوال حسین مقصودی نماینده سبزوار از وزیر 
آموزش و پرورش در مورد عدم توجه به تغذیه 
و رفاه دانش آموزان خوابگاه های شبانه روزی و 
علیرغم  آموزشی  از طرح خرید خدمت  استفاده 

بالتکلیفی نیروهای حق التدریسی بود.

خبرخبر

مواد  موقع  به  تامین  صمت:  وزیر  معاون 
کلیدی ترین  از  یکی  صنایع،  نیاز  مورد  اولیه 
موضوعات در این وزارتخانه به شمار می رود.
صنعت،  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
همایش  در  مقیمی  فرشاد  تجارت؛  و  معدن 
شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاونان 
شرایط  به  اشاره  با  کشور  سراسر  صنعتی 
اقتصادی خاصی که کشور در آن قرار دارد، 
به  توجه  با  تولید  بخش  در  داشت:  اظهار 
نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید توسط 
انقالب اسالمی و بحث صیانت  رهبر معظم 
از تولید در فضای کسب و کار کنونی، لزوم 
مدیریت بهتر بر بخش تولید داخلی بیش از 
پیش احساس می شود.معاون امور صنایع وزیر 
با  و  کشور  کنونی  شرایط  در  افزود:  صمت 
توجه به مسئله تحریم، حوزه تولید در نوک 
دشمنان  که  چرا  دارد؛  قرار  تحریم ها  پیکان 
را  کشور  تولید  در  مشکل  و  اختالل  ایجاد 
هدف گذاری کرده اند تا تولید ما دچار مشکل 

شود.

 لزوم رصد به موقع فعالیت واحد های تولیدی 
مقیمی لزوم رصد به موقع فعالیت واحد های 
تولیدی در شهرک های صنعتی سراسر کشور 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعامل با صنایع 
در همه استان ها باید بیش از گذشته افزایش 
شاهد  مشکالت  وشناسایی  رصد  با  تا  یابد 
باشیم. کشور  تولید  بخش  در  رونق  ایجاد 
وی تامین مواد اولیه واحد های صنعتی را نیز 
تولید  در رونق  کلیدی ترین محور ها  از  یکی 
برشمرد و افزود: بسیاری از واحد ها در شرایط 
کنونی با افزایش تولید به رونق صنعت کمک 
کرده اند و ما با شناسایی به موقع مشکالت 
ارتقاء  برای  فرصت ها  این  از  می توانیم 
وضعیت صنعت بهره مند شویم.به گفته معاون 
امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حفظ  در  تولیدی  واحد های  پایش  و  رصد 
بسیار  واحد های صنعتی،  تولید  از  و صیانت 
مهمترین  ادامه  در  بود.مقیمی  خواهد  موثر 
برنامه های معاونت امور صنایع وزارت صنعت 
در سال رونق تولید را بازسازی و نوسازی و 

بکارگیری ظرفیت های خالی صنایع برشمرد 
در  داخل  ساخت  تعمیق  و  توسعه  گفت:  و 
همه زمینه های دارای ظرفیت و توانمندی در 
داخل کشور به ویژه صنایع نساجی و پوشاک، 
محصوالت لوازم خانگی و خودرو از جمله 
از سوی  برنامه های است که در سال جاری 
وزارت صنعت، معدن وتجارت مورد پیگیری 
دیگری  بخش  در  گرفت.وی  خواهد  قرار 
برنامه های  اجرای  به  اشاره  با  سخنانش  از 
حمایتی با تمرکز بر تامین منابع مالی بنگاه ها 
و محوریت اجرای تبصره ۱۸ گفت: اعتبارات 
مربوط به بازسازی و نوسازی صنایع و احیا 
واحد های صنعتی مربوط به تبصره ۱۸ قانون 
بودجه تخصیص یافته است و استان ها باید در 
جذب این اعتبارات برای رفع مشکالت صنایع 
استان ها تالش کنند.مقیمی در ادامه از مدیران 
معاونان شهرک های صنعتی سراسر کشور  و 
درخواست کرد، نسبت به مشکالت واحد های 
صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی 
تابعه بیش از پیش حساس باشند و در راستای 

رفع مشکالت آن ها اقدامات الزم را بدون در 
نظر گرفتن هیچ محدودیتی انجام دهند.معاون 
بر  ادامه  در  تجارت؛  و  معدن  صنعت،  وزیر 
استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و کارگروه های 
استانی تاکید کرد و گفت: برای رفع مشکالت 
بانکی و گمرکی واحد های صنعتی و تولیدی 
مشترک  کارگروه های  کشور،  سراسر  در 
به  بانک مرکزی و گمرک  با  وزارت صنعت 
مدیران  و  می شود  تشکیل  مستمر  صورت 
واحد های  چالش های  شناسایی  با  استانی 
صنعتی می توانند با انعکاس موضوعات، رفع 
این مشکالت راتسریع بخشند.مقیمی در پایان 
با اشاره به بررسی و پایش عملکرد بنگاه داری 
عالوه  افزود:  و...  شستا  نظیر  هلدینگ هایی 
تسهیل  ستاد  در  مشکالت صنایع  بررسی  بر 
مالکین و  با  تولید نشست هایی  و رفع موانع 
سهامداران واحد های صنعتی که به هلدینگ ها 
واگذار شده اند نیز برگزار خواهیم کرد و رفع 
موانع و مشکالت این دسته از بنگاه ها نیز در 

دستور کار قرار دارد.

تامین مواد اولیه یکی از کلیدی ترین محور ها در رونق تولید؛

لزوم رصد و پایش وضعیت واحد های صنعتی

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
گفت: حمالت رژیم صهیونیستی به غزه ناشی 
از خوی سفاک و خونریز غارتگران این رژیم 

است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
حمالت  امیرعبداللهیان،  حسین  ملت،  خانه 
مردم  به  صهیونیستی  رژیم  اخیر  ددمنشانه 
مظلوم و در محاصره غزه را محکوم کرد و 
سفاک  خوی  از  ناشی  حمالت  این  گفت: 
و  صهیونیستی  رژیم  غارتگران  خونریز  و 
حمایت های همه جانبه رئیس جمهور نژاد 
دبیرکل  است.  رژیم  این  از  آمریکا  پرست 
دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت 
کردن  محکوم  ضمن  فلسطین  انتفاضه  از 
به  قدس  اشغالگر  رژیم  رحمانه  بی  تجاوز 
المللی و مماشات  بین  غزه، سکوت مجامع 
علت  را  عربی  کشورهای  برخی  سکوت  و 
بمباران کودکان، زنان و  دیگری برای تداوم 
مردان غزه دانست و اظهار داشت: از مجامع 
اسالمی  کشورهای  مجالس  و  المللی  بین 
با  که  خواهیم  می  جهانی  المجالس  بین  و 
در  انسانی  ضد  حمالت  این  کردن  محکوم 
به  کنند.وی  اقدام  فلسطین  ملت  از  حمایت 
حمایت  که  داد  هشدار  صهیونیستی  رژیم 

محتوم  سرنوشت  تواند  نمی  آمریکا  دولت 
دهد،  تغییر  را  صهیونیستی  رژیم  حتمی  و 
مقاومت فلسطین با قدرت و صالبت به دوران 
اشغالگری و دولت منحوس صهیونیستی پایان 
خواهد داد و قدس و سرزمین های اشغالی 
دستیار  آزاد خواهند شد.  الهی  قوه  و  بحول 
ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور 
بین الملل خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
فراموش  را  فلسطین  مساله  هیچگاه  ایران 
نخواهد کرد و اقدامات غیر قانونی و یکجانبه 
عزم  و  اراده  در  ای خلل  ذره  آمریکا  دولت 
ملت های اسالمی در حمایت از فلسطین و 
کمک برای آزادی قدس و سرزمین اشغالی 

ایجاد نکرده است.

امیر عبداللهیان:

مقاومت با قدرت به دوران اشغالگری 
صهیونیستی پایان خواهد داد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
درباره  پارلمان  مصوبه  گفت:  اسالمی  شورای 
استانی شدن انتخابات مجلس در ۲ اسفند اجرایی 

نمی شود.
محمدجواد  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح اصالح 
گذشته  روز  چند  در  مجلس  انتخابات  قانون 
برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع داده شده 
است، گفت: هم زمان با بررسی  شورای نگهبان، 
هیئت  نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز در حال بررسی این طرح است.وی با بیان 
اینکه شورای نگهبان نیز درخواست داشته تا ۱0 
روز دیگر به زمان بررسی این طرح افزوده شود، 

ادامه داد: احتماالً ۲7 اردیبهشت شورای نگهبان 
پس از بررسی ایرادات طرح را به مجلس اعالم 
کند.نماینده کرج در مجلس با اعالم اینکه پس از 
اعالم نظر شورای نگهبان باید کمیسیون ایرادات 
اعالم شده را برطرف کند، افزود: باید از وزارت 
کشور، مرکز پژوهش ها و نماینده شورای نگهبان 
دعوت به عمل آید تا ایراداتی که احتماالً شورای 
بررسی و  برطرف شود. اعالم می کند  نگهبان 
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
اضافه کرد: با توجه به اینکه مجلس تا 7 خرداد 
به  نمایندگان  آن  از  پس  و  دارد  علنی  جلسه 
حوزه های انتخابیه خود می روند و از ۲ خرداد 
روزشمار انتخابات شروع می شود و نهم خرداد تا 
۱6 خرداد نیز زمان استعفای مقامات برای حضور 
در انتخابات مجلس است، در خوش بینانه ترین 
حالت هم اگر کمیسیون بخواهد اصالحات را 
انجام دهد و  طرح به صحن علنی ارائه شود زمان 
اینکه این طرح به  اجرای انتخابات برسد وجود 
ندارد.کولیوند تصریح کرد: حتی اگر پس از رفع 
ایرادات این طرح در مجلس شورای نگهبان نیز 
آن را تصویب کند چون به روزشمار انتخابات 
انتخابات  به  قانون  این  قطعاً  کرده ایم  برخورد 
پیش ِرو نمی رسد و انتخابات با همان قانون قبلی 

اجرا می شود.

محمدجواد کولیوند:

 مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس
 ۲ اسفند اجرا نمی شود

معاون وزیر شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای فروش متری 
مسکن خبرداد و گفت: افراد می توانند با منابع مالی خرد خود، 
چند متر از یک واحد را خریداری کنند و به تدریج مالک کل 

یک واحد مسکونی شوند.
درباره  مازیار حسینی  ازمهر، سید  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وضعیت کنونی بازار مسکن اظهار داشت: شرایط حاکم بر این 
بازار مانند سایر بخش های اقتصادی کشور است و نمی توان 
به آن نگاه مستقل داشت. باید قبول کنیم تغییر سایر شرایط 
پارامتریک بر بازار مسکن مؤثر است.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر عرضه با تقاضا همخوان نیست، افزود: علت عدم تعادل 
بر فضای  انقباضی  بودن سیاست  تقاضا، حاکم  و  در عرضه 
توسعه مسکن است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی با اشاره به اینکه هر چند سال یک بار جهش قیمتی 
در بازار مسکن رخ می دهد تا این بازار خود را با شرایط تورمی 
کشور مطابقت دهد، افزود: وضع فعلی بازار مسکن مربوط به 
هفته های اخیر نیست و و به بیش از یک سال اخیر برمی 
گردد. با این حال به دنبال روش های مختلف تأمین منابع 
مالی برای توسعه و تولید مسکن هستیم تا عرضه با تقاضا 
متعادل شود.حسینی با تأکید بر اینکه پدیده مسکن لوکس در 
سال های گذشته متوقف نشده یادآور شد: علی رغم آن، جامعه 
هدف ما اقشار متوسط و ضعیف جامعه است که به همین 
منظور طرح اقدام ملی برای ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی 
را برنامه ریزی کردیم که این طرح در حال حاضر همزمان با 
ادامه  شروع احداث ۱۰۰ هزار واحد آن آغاز شده است.وی 
داد: من با مسکن مهر موافقم و در سال های گذشته به این 
طرح کمی بی انصافی شده بود. اگر مسکن مهر نبود، معلوم 
نیست وضعیت بازار مسکن با چه شرایطی روبه رو می شد. در 
بسیاری از مناطق کشور، مسکن مهر بود که مردم را خانه دار 
کرد. ضمن اینکه واحدهای مسکن مهر عمدتاً از نظر اسکلت 
و استراکچر ساختمانی فوق العاده هستند؛ اما ممکن است در 

فینیشینگ و نازک کاری نواقصی داشته باشند؛ به همین دلیل 
وزیر راه و شهرسازی در تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن باقی 
مانده دستور داده است تا قبل از افتتاح، همه نواقص برطرف 
شود و پیش از هر برنامه افتتاح مسکن مهر، نمایندگانی از 
وزارت راه و شهرسازی، کلیه واحدها را چک کنند تا هیچ 
واحدی ناقص به متقاضی تحویل داده نشود.معاون وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه معاونت مسکن این وزارتخانه در 
نقش هماهنگ کننده سایر معاونت ها و دستگاه های تابعه در 
بخش مسکن عمل می کند، افزود: در معاونت مسکن مطالعات 
خوبی در بخش مسکن انجام شده که مهم ترین آنها طرح جامع 
مسکن است و بر اساس این طرح، ظرفیت جمعیت پذیری هر 
شهر مشخص شده است. همچنین شرکت بازآفرینی شهری 
در حوزه نوسازی بافت های فرسوده و رفع مشکالت حاشیه 
نشینی اقدامات خوبی انجام داده که نمونه آن اختصاص زمین 
۱۱۰ هکتاری در چابهار برای رفع مشکل حاشیه نشینی در 
این شهر است. سازمان ملی زمین و مسکن نیز برای طرح 
اقدام ملی ساخت 4۰۰ هزار واحد، زمین تأمین می کند که 
البته بخشی از این طرح، در شهرهای جدید اجرا می شود که 
زمین آن را خود شرکت عمران شهرهای جدید تأمین می کند 
اما سازمان ملی زمین و مسکن برای آن بخش از طرح اقدام 
ملی که قرار است از سوی بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی 
شهری اجرا شود، زمین مناسب را اختصاص می دهد.حسینی 
با اشاره به رونمایی از بسته رونق بخشی بازار مسکن از سوی 
بانک عامل بخش مسکن در هفته گذشته، گفت: در این بسته 
برای تنوع بخشی به شیوه های مختلف خرید مسکن از جمله 
خرید متری مسکن توجه شده است. شاید مردم نتوانند با 
پس اندازی که دارند، یک واحد مسکونی خریداری کنند، اما 
می توانند چند متر از یک واحد را بخرند؛ از سوی دیگر بانک 
عامل بخش مسکن با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به 
تأمین مالی بخش مسکن با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه 

اقدام می کند و اگر متراژی که مردم به تدریج می خرند، به 
اندازه یک واحد مسکونی شد، می توانند با روش خرید متری 
مسکن که سبب شده تا پول آنها حفظ شده و ارزش آن از بین 
نرود، یک واحد مسکونی کامل را خریداری کنند. قرار است 
شورای پول و اعتبار و شورای عالی مسکن این طرح را بررسی 
کنند تا در صورت تصویب، جزئیات آن اعالم شود.وی درباره 
قیمت مسکن اظهار داشت: متوسط قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی در تهران ۱۱.4 میلیون تومان است و در کل کشور 
این شاخص ۶.۵ میلیون تومان برآورد شده است. طرح هایی که 
ما در وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن داریم، به کل 

کشور اختصاص دارد. 
در حال حاضر نیز تسهیالت مسکن به یک نفر ۱۰۰ میلیون 
و یک زوج ۱۶۰ میلیون تومان در تهران است. همچنین برای 
آنکه میزان پوشش تسهیالت مسکن به ارزش کل واحد ارتقا 
یابد، ساخت و ساز صنعتی را در دستور کار داریم تا هم سرعت 
تکمیل ساخت و ساز از چند سال در یک پروژه انبوه سازی به 
۶ ماه تقلیل پیدا کند و هم قیمت تمام شده آن کاهش یابد 
تا زوجین بتوانند با این تسهیالت، واحد مسکونی خریداری 
کنند.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره 
مسکن مشارکتی گفت: در این طرح که بخشی از طرح اقدام 
ملی محسوب می شود، زمین و پروانه را دولت و ساخت و ساز 
را بخش خصوصی تأمین می کند و ما نسبت به سهم خود از 

پروژه، از آن بهره برداری می کنیم.
وی با تأکید بر استاندارد بودن ساختمان هایی که قرار است 
در این طرح احداث شوند، گفت: تعریف ما از سازه استاندارد 
در وزارت راه و شهرسازی، ساختمانی است که در آن آرامش 
و آسایش از نظر معماری و طراحی و همچنین وجود ایمنی و 
دوام در احداث آن است.دبیر شورای عالی مسکن درباره متروی 
پرند و هشتگرد گفت: بخش زیادی از کارهای متروی پرند 
تکمیل شده و من اخیراً جلسه ای با مدیرعامل متروی تهران در 
این خصوص داشته ام به همکارانم در پرند نیز تأکید کرده ام تا 
این پروژه در اولویت برنامه های آنها باشد. هم متروی پرند و هم 

متروی هشتگرد امسال به بهره برداری می رسد.

تشریح جزئیات طرح خرید متری مسکن
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تجلیل از کارگران حوزه های پسماند و 
فضای سبز شهرداری رشت

منکویی- رشت: به مناسبت روز جهانی کار و کارگر 
مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرداری رشت با 
حضور سرپرست شهرداری رشت، رئیس و جمعی از 
اعضای شورای اسالمی شهر رشت و علیرضا حاجی 
پور رئیس سازمان مدیریت پسماند های شهرداری 
رشت در نمازخانه شهرداری رشت برگزار شد. در 
ادامه مراسم، از کارگران نمونه شهرداری در حوزه های 
مختلف فضای سبز، پاکبانان در سطح مناطق و سازمان 
های شهرداری با حضور سرپرست شهرداری رشت، 
رئیس و جمعی از اعضای شورا و مدیران شهرداری 

تجلیل به عمل آمد.

 عرضه 230 میلیون مترمکعب
 گازcng در البرز

در سال گذشته بیش از ۲۳0 میلیون مترمکعب گاز 
cng در 5۳ جایگاه در استان البرز عرضه شده است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز، مجید صالحي 
فرآورده  پخش  ملي  شرکت   cng واحد  رئیس 
هاي نفتي منطقه البرز گفت: با تالش شبانه روزي 
تامین  راستاي  در  و  البرز  استان   cng جایگاههاي 
سوخت پاک  و کاهش آلودگي هاي زیست محیطي 
بیش از ۲۳0 میلیون مترمکعب گازcng سال گذشته 
درادامه  صالحي  است.  شده  عرضه  البرز  منطقه  در 
افزود: مصرف ۲۳0 میلیون مترمکعب گاز cng باعث 
صرفه جویي به همین میزان بنزین در استان شده است 
که امیدست با مشارکت بخش خصوصي و حمایت 
توسعه  به  نسبت  بتوان  دولتي  ادارات  و  ها  سازمان 
اهتمام  جایگاهها بخصوص در هسته مرکزي شهر 

بیشتري بعمل آورده و تعداد جایگاهها افزایش یابد.

کسب تندیس رعایت حقوق مصرف 
کنندگان توسط  ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان برای ششمین سال پیاپی به عنوان 
مصرف  حقوق  رعایت  در  فوالدی  شرکت  برترین 
کنندگان شناخته شد و برای دومین بار تندیس طالیی 
و لوح سپاس مربوطه را درهجدهمین همایش روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کسب نمود. 

در این آیین توسط دکتر رحمانی وزیر صنعت ، معدن 
و تجارت تندیس طالیی و لوح سپاس حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان به دکتر نعمت اله محسنی 

معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان اهدا گردید .

خبر

 همایش گرامیداشت روز ملی شوراها 
در بهارستان

لیال نوری - خبرنگار زمان: همایش گرامیداشت روز ملی شوراها در 
شهرستان بهارستان با حضور مدیریت شهری گلستان و تأکید بر جایگاه 

واالی شورا، قانون مداری و نقش نظارتی شورا برگزار شد.
همایش شوراهای اسالمی شهر و روستا در شهرستان بهارستان با حضور 
دکتر سلیمان پور فرماندار شهرستان بهارستان، بخشداران دو بخش گلستان 
و بوستان، مهندس فرزین سرپرست شهرداری گلستان، علی حسنی رئیس 
و اعضای شورای اسالمی شهر گلستان و ... در سالن پیامبر اعظم )ص( 
فرمانداری برگزار شد. بر اساس این گزارش، در این همایش که فرماندار 
و معاونین بهارستان و روسای شوراهای اسالمی شهر و روستای شهرستان 
به ایراد سخنرانی پرداختند، بر اهمیت جایگاه شورا در تصمیم گیری و 

نظارت تأکید شد.
در پایان این مراسم با اهدای لوح توسط فرماندار شهرستان بهارستان از 

شوراهای اسالمی شهر گلستان به مناسبت روز ملی شوراها تقدیر شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی : 

کارگران چشم امید نظام و دولت هستند

ساری- سامان علیزاده: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
کارگران چشم امید نظام و دولت هستند گفت : کارگران در همه ی صحنه 

ها برای نظام خالصانه تالش کرده اند 
به گزارش روابط عمومی اداره کل، کامران اصغری، مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان مازندران در مراسم روز کارگر و سی امین جشنواره 
امتنان از کارگران و نخبگان جامعه کار و تولید با بیان اینکه امسال، سال 
متفاوتی در برگزاری جشن کارگری بود، گفت : به جهت اهمیت موضوع 
رونق تولید،امسال از کشاورزان و باغداران که به عنوان کارگر در مزارع 
خود زحمت می کشند نیز تقدیر شد.اصغری با بیان اینکه کارگران چشم 
امید دولت هستند گفت : کارگران در همه ی صحنه ها برای نظام خالصانه 
تالش کرده اند .مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه علی 
رغم تنگدستی و حداقل دستمزد کارگران، درسیل اخیر از بازنشستگان به 
ازای هرنفر ده هزارتومان کسر شد.وی افزود : براین اساس مبلغ هشت 
میلیارد تومان از طرف بازنستگان به سیل زدگان کمک شد. کامران اصغری 
درخصوص تعامل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی با دیگر تشکیالت، بیان 
کرد : سعی کردیم انچه را که در خور تالش های کارگران است را اجرا 
کنیم.وی با اشاره به تشویق نیروهای کارگری و مولد استان مازندران برای 
ترویج فرهنگ کار گفت : امسال برای اولین بار المپیاد کارگری با حضور 
بیست و هشت استان برگزار شد. وی ادامه داد : برگزاری هرساله جشنواره 
قرآنی ویژه جامعه کار و تولید و کسب رتبه های استانی از دیگر برنامه 
ها بوده است. اصغری با اشاره به برگزاری یادواره نهصد و هشتاد شهید 
کارگری استان مازندران برای اولین بار در کشور گفت : همچنین، بررسی 
شصت و هشت هزار تقاضای مشاغل سخت و زیان آور در دولت تدبیر و 
امید انجام شده است.  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مدل 
خود بازرسی در کارگاه ها خبر داد و اظهار کرد : کارگران نقش زیادی در 
تولید دارند و ما به عنوان متولی سعی کردیم انچه را که شایسته کارگران 

است را برای حمایت از آنان دریغ نکنیم.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس کمیسیون عمران، 
حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر کرج 
رویکرد سال 9۸ ساِل را رونق پروژه های عمرانی 

در کرج عنوان کرد.
مهدی حاجی قاسمی با بیان اینکه برخی از پروژه 
های شورای قبل نیمه تمام باقی مانده بود، تاکید 
کرد: با توجه به اینکه برخی از پروژه های عمرانی 
کالنشهر کرج از دوره شورای چهارم باقی مانده 
بود رویکرد شورای پنجم تکمیل پروژه های نیمه 
تمام بود. او در اظهاراتش گفت: پروژه ملی مانند 
بزرگراه شمالی کرج به شهرداری تحمیل شده است 
انتظار داریم دولت برای تکمیل این پروژه به کمک 
تکمیل  در  قاسمی  حاجی  بیاید.  کرج  شهرداری 
سخنانش اشاره کرد: پروژه بزرگراه شمالی کرج به 
مسافت حدود۱7 کیلومتر در امتداد بزرگراه شهید 
همت در دست ساخت قرار گرفته و شهرداری کرج 

به تنهایی قادر به تامین بودجه این پروژه نیست.
از ۲5  بیش  این پروژه که  داد: تکمیل  ادامه   وی 
اختصاص  نیازمند  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
بیش از ۱0 هزار میلیارد ریال اعتبار است که باید 
دولت بخشی از این بودجه را تامین کند. حاجی 
قاسمی گفت: این در حالی است که شهرداری کرج 
پروژه های عمرانی بزرگی همچون تقاطع های سپاه، 
حصارک و ده ها پروژه کوچک و بزرگ عمرانی 
در دست اقدام دارد و می بایست هزینه اجرای آنها 

را تامین کند. عضو شورای اسالمی شهر کرج ادامه 
داد: اجرای پروژه آسفالت معابر کرج از مطالبات 
مردمی است که نیازمند بودجه کالن بوده، حال اینکه 
شهرداری در این وضعیت اقتصادی نامناسب نمی 

تواند بار پروژه های ملی را بردوش بکشد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر کرج 
بیان داشت: طی ۲0 ماه گذشته تالش ها بر این بود 
که تعداد زیادی پروژه عمرانی نیمه تمام در کرج به 
نتیجه برسد که بیشتر این پروژه ها بین ۱0 تا ۲0 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
وی گفت: پروژه های غیر همسطح مانند حصارک 

با ۸0 درصد پیشرفت فیزیکی و ماهان با 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی نیمه تعطیل بودند که کارگاه های 
آنها فعال سازی شد. حوزه حمل و نقل عمومی کرج 
نیز با مشکالت زیادی روبر است ضمن آنکه در 

بحث آسفالت مردم مطالبات جدی دارند.
 به گفته این مسئول، اعتقاد من این است که پروژه 
های ادامه بزرگراه شهید همت و اتوبان تهران - کرج 
ملی هستند و توقع این است که حاکمیت در کنار 
شهرداری قرار بگیرد. جاده دسترسی فرودگاه پیام 
یکی دیگر از پروژه هایی است که باید شهرداری به 

خاطر مسافری شدن این فرودگاه آن را انجام دهد.

 وی بیان داشت: پروژه میدان سپاه نیز تا یک ماه 
آینده تکمیل می شود و تاکید ما این است که پروژه 
های تکمیل نشده را افتتاح نکنیم. تقاطع بزرگ و غیر 
همسطح حصارک کرج هفت سال است که شروع 
شده و پیمانکار تا پایان تیر ماه امسال باید این پروژه 

را تکمیل کند.
این مسئول خاطر نشان کرد: امسال سه هزار و 600 
میلیارد ریال برای تملک امالک در اختیار شهرداری 
کرج قرار گرفته است. همچنین شهرداری کرج ملزم 
شده تا برای جمع آوری آب های سطحی ۲00 چاه 

جذبی در نقاط حساس شهر حفر کند.
نوسازی  برای  ریال  میلیارد  هزار  سه  اختصاص   
ناوگان اتوبوسرانی و افزایش تعداد اتوبوس های 
جدید کرج به ۲00 دستگاه، اختصاص یک هزارو 
۴70 میلیارد ریال برای جدولگذاری و تعیین بودجه 
یک هزار و ۲70 میلیارد ریالی برای ایجاد کمربند 
فضای سبز از دیگر مواردی بود که رئیس کمیسیون 
عمران شورای اسالمی شهر کرج به آنها اشاره کرد.

بزرگراه شمالی  برای ساخت  امسال   وی گفت: 
کرج یک هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است  
ساخت خانه تئاتر در پارک تاجیکستان و باغ کتاب 
در پارک ابن سینا از دیگر مواردی بود که قاسمی به 
آنها پرداخت. در بخش بازیافت و مدیریت شیرابه 
اعتبار اختصاص  میلیارد ریال  زباله سوز ۴00  و 

داده ایم.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر کرج تاکید کرد:

رویکرد شورا در سال جاری رونق پروژه های عمرانی

مفقودی
 برگ سبر خودروی سواری بسترون سیستم فائوتیپ B۳0مدل 97به رنگ سفید  با 
بدنه  با شماره   *cA۴GB۱6*  ۲۸۱۳۴9 با شماره موتور شماره پالک ۳57ل۸7 
از  و  گردیده  مفقود  افشانی  گل  مائده  مالکیت  به    MAGS۸cE۲5۱A۴65۱9۳

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه   97099۸۸۴605005۲۱ کالسه  پرونده 

جوانرود تصمیم نهایی شماره
آفتاب محمدی فرزند  با وکالت خانم  خواهان: خانم فاطمه محمدی فرزند هادی 
دادگستری و  انقالب روبروی  میدان  کرمانشاه-جوانرود-جوانرود  نشانی  به  لطیف 
خانم فریده محمدی فرزند عبدالعزیز به نشانی کرمانشاه-جوانرود-جوانرود میدان 

انقالب جنب شورای حل اختالف
خوانده: آقای نعمت اله مجیدی فرزند مولود به نشانی مجهول المکان

خواسته: طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی از جانب خانم فاطمه محمدی با وکالت خانم ها:۱-
آفتاب محمدی و فریده محمدی بطرفیت اقای نعمت اله مجیدی بخواسته صدور حکم 
طالق بلحاظ مجهول المکان بودن زوج به این توضیح که وکالی خواهان اجماال مدعی 
هستند که موکل ایشان حسب سند ازدواج مورخ 9۱/۱۱/۴ با خوانده ازدواج دایم نموده 
است و چون خوانده حدود چهار سال از منزل مشترک خارج و متواری است که 
باعث بالتکلیفی و سردرگمی موکل گردیده است به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای 
رسیدگی نموده است علهذا نظر به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به سند ازدواج 
شماره ۴۱۲۸ مورخ 9۱/۱۱/۴ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۱۳ جوانرود که تصویر 
آن ضمیمه دادخواست گردیده و بیانگر احراز رابطه زوجیت دائم فی بین طرفین است 
و با توجه به اینکه خواهان بنحوی مدعی مجهول المکان بودن زوج است که در نتیجه 
تحقیقات بعمل آمده از طریق مرجع انتظامی حاکی از آن است که زوج حدود دو تا سه 
سال در محل زندگی مشترک توسط اهالی مشاهده نگردیده است و از طرفی در پرونده 
امر دلیل و مدرک قابل اتکایی در جهت مخالف با ادعای خواهان از سوی خوانده ابراز 
و ارائه نگردیده است و ماحصل گزارش داوری نیز بنحوی حکایت از عدم موفقیت 
داوران در انصراف زوجه از طالق را دارد و چون ترک زندگی مشترک از جانب زوج 
بنحوی داللت بر احراز و اثبات موجبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک با 
خوانده را دارد لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستند به 
مواد ۱۱۳0 و تبصره ذیل آن و ۱۱۴5 – ۱۱۲0 – ۱۱۳9 از قانون مدنی و مواد ۲9 به بعد 
از قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳9۲ به زوجه)خواهان( اجازه داده می شود تا با 
حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید و 
در صورت عدم حضور زوج در دفتر ثبت طالق در راستای تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون 
حمایت از خانواده به سردفتر محترم طالق نمایندگی در اجرای طالق اعطا می گردد 
تا نسبت به اجرا و ثبت صیغه طالق از نوع بائن نوبت اول اقدام نماید اجرای صحیح 
صیغه طالق بر عهده سردفتر محترم طالق است و در زمان اجرای صیغه طالق زوجه 
مکلف به ارائه گواهی پزشک ذی صالح در خصوص وجه و یا عدم وجود جنین است 
رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان کرمانشاه است
رونوشت برابر با اصل اداریست – مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی جوانرود-لطفی
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود –احمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سجاد باقرزاده دارای شناسنامه شماره 6۱ بشرح دادخواست به کالسه ۳/9۸0۲۳۴ش 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان نارنج 
راحتی  بشناسنامه ۳۱6۳    در تاریخ   97/۳/۲۸ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به/۱-  سجاد باقرزاده فرزند     محمدعلی –ش ش6۱خوی –  
پسر متوفی/۲-  محمدباقر  باقرزاده فرزند     محمد علی –ش  ش  60۸۴-خوی -  پسر 
متوفی/۳-  رقیه  باقرزاده فرزند    محمد علی -ش  ش 5۳۲۸–خوی -  دختر متوفی/۴-  
زهرا باقرزاده فرزند    محمد علی ش ش5۳۲9 -خوی- دختر  متوفی/5-  فاطمه  باقرزاده 
فرزند   محمد علی ش ش ۴5۲7 خوی- دختر متوفی/6-   فاطمه سلطان باقرزاده فرزند   
محمد علی ش ش ۲790۳9۲0۲۱ خوی –دخترمتوفی/7-  رقیه باقرزاده فرزند   محمد 
علی ش ش  ۴۸0۳    خوی - دختر متوفی/۸-   محمدعلی  باقرزاده فرزند   محمد علی 
ش ش  ۲57۱ خوی- همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱۳9760۳۱۸0۱6000۱۲56 – مورخ ۱۳97/۱0/۲۳ هیات  اول 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
آقایی شفیعی  فرزندان  قربان به شماره  شناسنامه   نادر  بالمعارض متقاضی آقای 
۲97  صادره  از رحیم  آباد به شماره  ملی 6۳۱96۴۲70۱ در ششدانگ  یک قطعه 
زمین مشتمل بر یکباب خانه   به  مساحت ۲۴۳/۸۸  متر مربع پالک۲۲7فرعی  از 
۱7۴  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  - فرعی  از  ۱7۴  اصلی  واقع  در 
قریه  جعفرسرا  خریداری  شده از  مورد مالکیت سازمان اموال وامالک 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.
4- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۸/0۲/0۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:9۸/0۲/۱7

برگ اجرائیه 
محکوم له  بانک ملت  به سرپرستی دکتر احمدی  با وکالت  جعفرصادق دادگر به 
نشانی خوی –خ امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیه ۱- رقیه  
۲- محمد -۱- باالزاده ۲- باالزاده  ۱- محمدامین  ۲- محمدکریم    مجهول المکان   
بموجب دادنامه شمار ه970997۴6۳۴700۸۴9   مورخه 97/6/۳ دادگاه  شورا شعبه7   
که وفق دادنامه شمار شعبه  دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  
حکم بر محکومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت مبلغ ۱55/000/000 ریال بابت 
بانک  از تاخیرتادیه طبق شاخص تورم  اصل خواسته  و پرداخت خسارات ناشی 
مرکزی از تاریخ  سررسید قرارداد لغایت اجرای حکم و مبلغ ۳/۱00/000 ریال هزینه 
دادرسی و و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی  در حق محوم له صادر میگردد ضمنا  

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

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱0 آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه7  شوارای حل اختالف شهرستان خوی-رحمانی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان های 

فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳9۸60۳۱60۴60000۱۸  مورخ ۱9  /  ۱ /  9۸  هیات اول/ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای فرخ مرادی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ۱7۸ صادره از روانسر با کدملی 
اصلی   5۲ پالک  از  مربع  متر   ۲۱9 مساحت  خانه/به  باب  یک  در   5969۸۴۸79۴
گرمخانی)مفروز( بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر بلوار ۲۲ بهمن کوچه شقایق ۸ 
ریبوار یک خریداری از نبی ابراهیمی مع الواسطه از مالک رسمی زارع صاحب نسق 
آقای علی احمد محمودی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
یداله کاظمی-¬ رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول۲۸ /   ۱  / ۱۳9۸ تاریخ انتشار دوم۱7 /  ۲  /  ۱۳9۸

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره ۱۳9۸60۳۳۱0۱0000۲۱7هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
الهام دهقانی فرزند  متقاضی خانم  مالکانه بالمعارض  ثبت ملک فردیس تصرفات 
روح اله  به شماره شناسنامه 9۱9 کد ملی 0۳۲۲06067۲ صادره ازکرج  درششدانگ 
با بنای احداثی به مساحت ۱5۲/7۳ متر مربع پالک ۲۸9۴فرعی  یک  قطعه زمین 
از ۱6۳اصلی واقع در فردیس مرکزی محله دهکده خ خیام شرقی خ بعثت پالک 
معینی  بهاالدین  نمینی  معینی  علی  مالک رسمی  از  ۲5همکف مسکونی خریداری 
نمینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
۱5 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف ۱۴۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/۲/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/۳/۱

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
پالک5۴/66۲۲واقع  تحت  کشاورزی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  اینکه  نظربه 
حسین  آقای  ملکی  مساحت55779/۴7مترمربع  به  دربخش5شوشتر-گتوند 
گردیده  تحدیدحدودخارج  از  مالک  مراجعه  عدم  اکبربدلیل  فرزندعلی  پناه 
الذکردرمورخ  فوق  پالک  تحدیدحدوداختصاصی  مالک  درخواست  لذابنابه 
وقوع  درمحل  اداره  برداراین  ونقشه  نماینده  توسط  9۸/۳/۸ساعت۸:۳0صبح 
گرددکه  می  ابالغ  فوق  امالک  وصاحبان  مجاورین  به  گرددلذا  می  انجام  ملک 
رسانندتحدیدحدودبرابرماده۱5قانون  هم  حضوربه  ملک  وقوع  درروزمقرردرمحل 
نسبت  که  اشخاصی  خواهدآمد  عمل  به  مجاورین  ازطرف  باحدوداظهارشده  ثبت 
توانندازتاریخ  می  ثبت  باشندبرابرماده۸6قانون  داشته  الذکراعتراض  فوق  پالک  به 
اداره تحویل  این  تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت۳0روزاعتراض خودرابه 
نمایندوبه مراجع قضایی مراجعه نموده دادخواست تنظیم نمایندویک نسخه یاگواهی 
ازدادخواست تنظیمی راجهت ضبط درپرونده به اداره ثبت واسنادوامالک گتوندتسلیم 
بنام  برابرمقررات  سندمالکیت  اعتراض  مهلت  ازانقضاء  پس  نماینددرغیراینصورت 
متقاضی صادرخواهدشدصدورسندمالکیت جدیدمانع ازمراجعه معترضین به دادگاه 

نخواهدشد.      شماره م.الف)۱6/۱۴(تاریخ انتشار:9۸/۲/۱7
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهی
بدین وسیله به آقایان ۱- عبدالرضا رضازاده چاری فرزند اسفندیار شناسنامه شماره 
۸۱ صادره از بابل ساکن ۱/ بابل جاده گنج افروز- امام رضا اتحاد ۱۴ -منزل شخصی- 
کد پستی ۴7۱7۸۱۴۴۸۸و ۲/ جاده گنج افروز- روستای چاری - ۲-علی فرخ زاده 
سرستی فرزند نبی اهلل شماره شناسنامه ۱۱ صادره از بابل -ساکن بابل ۱/ کمربندی 
غربی توحید 6۴ و ۲/کمربندی غربی تولید ۳۴ کدپستی۴7۱67۳6۳9۳ ۳- علیرضا شاه 
بازاده کارگر  فرزند غالمرضا شناسنامه شماره 6۳ صادره از بابل ساکن بابل ۱ /خیابان 
اکبری دانش ۱۲ -روبروی سالمندان- و ۲/ ساری لشکر ۲5 کربال سپاه پاسداران- 
کد پستی۴7۱7۸۱۴۴۸۸ ابالغ می شود که بانک آینده به استناد قرارداد بانکی شماره 
۱۳56۲۸5 جهت وصول مبلغ 000/000/۲۳۸ ریال تا تاریخ ۲۲/0۳/۱۳97 به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه واز  تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل به مقررات علیه شما 
اجراییه  صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 97007۲۱در 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 ساعت اجرایی فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱0 روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

نماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت
 محمدرضا علی اکبری مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی بابل

 تشریح عملکرد معاونت منابع انسانی برق
 منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز:معاون منابع انسانی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گزارش عملکرد سال 97 این 
معاونت را در واحدهای دفتر برنامه ریزی نیروی 
انسانی و آموزش، دفتر مدیریت استراتژیک و بهره 
وری، دفتر سازمان دهی و بهبود روش ها و دفتر 

امور کارکنان و رفاه تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، کیوان خورسند مهمترین فعالیت های 
دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش را جمع 
آوری نیازهای آموزشی و تهیه تقویم آموزشی97، 
برگزاری دوره های HSE به منظور پیشگیری از 
حوادث، استفاده از نرم افزار مدیریت فرایند آموزش 
و  جذب  آموزشی،  های  دوره  ارزشیابی  جهت 
بکارگیری 50 نفر کارآموز، برگزاری ۲۳6 دوره و 
سمینارآموزشی، استفاده از سیستم نرم افزار ارزشیابی 
عملکرد کارکنان، جذب ۸۳ نفر نیروی حجمی 
اپراتور برق، معرفی ۳0 نفراز کارکنان واجد شرایط 

تربیت  کارگاه  به  معرفی  توانیرجهت  شرکت  به 
مدیران آینده و معرفی ۳ نفر از متقاضیان واجد 
شرایط امریه سربازی به شرکت توانیر اعالم کرده 
است. وی استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک در 
شرکت، طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 
IMS، اجرای نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی )کسب مقام اول دربین شرکت های دولتی 
و بانک ها(، اجرای فرآیند نظام پذیرش و بررسی 
پیشنهادها در شرکت را از مهمترین فعالیت های 
دانست.  وری  بهره  و  استراتژیک  مدیریت  دفتر 
فعالیت های دفتر سازمان دهی و بهبود روش ها نیز 
شامل تهیه پیش نویس دستورالعمل ها و آئین نامه 
ها و تهیه و تدوین دستورالعمل های جدید، تهیه 
مصوبات هیات مدیره و صورتجلسات، اقدامات 
مرتبط با ساختار سازمانی، بازنگری شرح وظایف 
واحدها، تهیه ابالغیه های انتصاب و تهیه تقدیرنامه 

های اداری بوده است.

اولویت وزارت راه و شهرسازی در سیل های اخیر 
ایجاد راه های دسترسی 

سلیمانی- گلستان: جانشین وزیر راه و شهرسازی 
در ستاد مدیریت بحران بیان داشت : در سیل های 
سالجاری در استانهای مختلف کشور چه در بحث 
فرودگاه ، راه آهن جاده ای اعم از راههای شریانی 
واصلی ،فرعی و روستایی با قید فوریت راه های 
دسترسی را ایجاد کردیم. شهرام آدم نژاد که به 
همراه اعضای کمیسیون عمران مجلس به استان 
گلستان سفر کرده بود اظهار داشت : در سیل های 
مخرب فروردین ماه سالجاری خسارت زیادی به 
ابنیه و ساختمان جاده ای استان های دچار سیل 
وارد شد که برخی از مسیرها را توانستیم در اولین 
ساعات ممکن باز کنیم و برخی را بر اثر صدمات 
شدید وارده با اندکی تاخیر بازگشایی انجام شد که 
این مرحله در حال اتمام می باشد  و در اکثر نقاط 

عبور و مرور ایمن ایجاد شده است.
وی در خصوص بررسی و ارزیابی خسارات سیل 
افزود: بعد از بازگشایی و عبور ایمن دومین کاری 

که در حال انجام است بررسی و ارزیابی دقیق و 
کارشناسی از میزان آسیب ها و نوع آسیب ها به 
حوزه مهندسی راه  و راه آهن  بود که این کار 
توسط تیم های فنی و مشاور صورت گرفته و در 
حال تکمیل می باشد. معاون حمل ونقل وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه با توجه به گستردگی آسیب 
ها و مشکالت در استان گلستان به میزان بودجه 
زیادی نیاز است افزود : با تشکیل ستاد بازسازی در 
وزارتخانه راه و شهرسازی با ریاست وزیر محترم 
راه و شهرسازی در حال بررسی  صدمات کل 
پروژه ها هستیم که بعد از اعالم نتایج از سوی 
ستاد بودجه بازسازی و نوسازی در حوزه های 
استان گلستان اعالم خواهد شد. این مقام مسئول 
در خصوص سیل خیزی استان گلستان و طراحی 
آینده راه ها و ابنیه گفت:میزان  طراحی صورت 
گرفته در ساخت و ساز ابنیه و راهها بر اساس آیین 

نامه مصوب و ابالغی ساخته شده است.
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افزایش گشت های نامحسوس پلیس در ماه رمضان

برای  پلیس  برنامه ریزی  آمادگی و  از  ناجا  پیشگیری  پلیس   رئیس 
برقراری هرچه بیشتر آرامش و امنیت جامعه در ماه مبارک رمضان 

و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در انجام ماموریت ها خبر داد.
سردار محمد شرفی با اشاره به آغاز ماه مبارک و پرفضیلت رمضان و 
شور و شوقی که در این روزها سراسر کشور را فرا می گیرد، اظهار کرد: 
حضور پرشور مردم در مساجد و شرکت در مراسم معنوی این ماه 
پربرکت، موجب می شود که شرایط جامعه از برخی جهات با روزهای 
عادی متفاوت باشد و همین تفاوت، ماموریت پلیس را نیز تغییر داده 

و وظایف جدیدی را بر عهده این نیرو می گذارد.
وی افزود: اصلی ترین مسئولیتی که پلیس در ایام پر فیض ماه رمضان 
در کنار وظایف ذاتی و همیشگی خود انجام می دهد، تأمین نظم و 
برای  آنان  برنامه های  ایام و  این  به  امنیت مساجد و مراسم مربوط 
پیشگیری از بروز بی نظمی و هوشیاری در جلوگیری از فعالیت هایی 
این  آرامش  و  معنویت  به  رساندن  آسیب  می تواند سبب  که  است 

روزهای پربرکت شود.
قالب  در  وظایف  این  کرد:  تصریح  ناجا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
راهبردهای کلی از جمله در پیش گرفتن تدابیر پیشگیرانه برای مقابله 
با هرگونه اخالل در نظم عمومی، پیش بینی تمهیداتی برای آسان سازی 
عبور و مرور، کنترل اماکن عمومی اعم از ترمینال های مسافری، ایستگاه 
های راه آهن و فرودگاه ها برای رعایت حرمت این ماه و برخورد با 
افراد و اماکن متخلف در امر مبارزه با روزه خواری، مقابله با متظاهرین 
به روزه خواری در مأل عام، برخورد با روزه خواری در محورهای 
کوهستانی و تفرجگاه ها و همچنین پوشش انتظامی پارک ها در ایام 
ماه مبارک رمضان، ایجاد محیطی ایمن برای روزه داران و شهروندان 
با تکیه بر ظرفیت های درون سازمانی و همکاری نزدیک با دیگر نهادها 
و همچنین شناسایی و برخورد قانونی با خرافات و بدعت گذاری های 
احتمالی، تعریف می شود که پلیس پیشگیری به دلیل نوع ماموریت 

خاصی که دارد در اجرای همه این راهبردها نقشی مؤثر ایفا می کند.
وی ادامه داد: مسئولیت های عمومی و همیشگی پلیس نیز به دلیل 
حضور مردم در مساجد و هیئت های مذهبی و معطوف شدن بخش 
اعظم تمرکز آنها از اقدامات ایمنی و پیشگیرانه عمومی به سوی مراسم 
این ماه پر فضیلت سنگین تر شده و توان و توجه بیشتری را طلب 
می کند. وی همچنین گفت: پلیس مدت ها پیش از آغاز ماه مبارک 
رمضان فهرستی از انواع تهدیدات و آسیب های ممکن و به ویژه 
تهدیدات دشمنان اسالم و تشیع و اقدامات حرمت شکنانه در این ایام 
را تهیه و از هر نظر خود را برای رویارویی با هرگونه پیش آمدی آماده 
کرده و با انجام اقدامات اطالعاتی و اجرای تدابیر انتظامی، ضمن حفظ 
اقتدار نیروی انتظامی و رعایت حرمت ماه رمضان، اعمال قانون می 
کند و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان را با قاطعیت و توأم با رأفت 

اسالمی در دستور کار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تمامی رده ها و یگان های زیرمجموعه پلیس پیشگیری 
نسبت به حساسیت و اهمیت این ایام توجیه شده اند و فرماندهان با 
سرکشی مداوم و دقیق به همه بخش های تحت امر خود از آمادگی 
نیروها اطمینان پیدا می کنند، گفت: پلیس با تمام توان در تأمین امنیت 
محل های برگزاری مراسم معنوی، محافل قرآنی و محیط های پیرامونی 
اماکن متبرکه، مساجد،  با تشدید تدابیر حفاظتی  آن تالش کرده و 
هیئت های مذهبی، حسینیه ها، بیوت علما و مراجع را به ویژه هنگام 
برگزاری مراسم پوشش خواهد داد. سردار شرفی با اشاره به تشدید 
هدفمند فعالیت  گشت های کالنتری  و افزایش گشت های محسوس 
و نامحسوس در شب های ماه مبارک رمضان، به ویژه لیالی قدر به 
منظور پیشگیری از سرقت های احتمالی در ساعات حضور مردم در 
مساجد و هیئت های مذهبی، اظهار کرد: در این راستا پلیس پیشگیری، 
با بهره مندی از نیروی های پلیس، بسیج، پلیس افتخاری و نگهبان 
محله در قالب گشت پیاده، گشت خودرویی و گشت موتوری نسبت 
به تامین نظم و امنیت سراسر کشور در ایام ماه رمضان اقدام خواهد 
کرد. براساس گزارش سایت پلیس رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره 
به برگزاری جلسات توجیهی با امنای مساجد و مسئوالن صنوف اغذیه 
فروشی و رستوران ها و ارائه آموزش های الزم توسط پرسنل پلیس 
تصریح کرد: هماهنگی و تعامل با پلیس برای جلوگیری از هرگونه 
بی نظمی، آموزش و تشویق به رعایت نظم اجتماعی، احترام به قانون و 

مبارزه با قانون شکنی از جمله سرفصل های این جلسات است.

خبر

شرایط بیمه و بازنشستگي زنان 
خانه دار

درباره  تهران  غرب  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
گفت  و  داد  توضیحاتی  خانه دار  زنان  بیمه 
آینده  خانه دار،  زنان  دغدغه های  از  یکی  که 
دغدغه  بردن  بین  از  منظور  به  لذا  آن هاست 
این زنان بیمه این گروه را در دستور کار قرار 
دادیم و بر این اساس قرار شد زنان خانه دار 
به  تمایل  صورت  در  سالگی   50 تا   ۱۸ از 
نزدیکترین شعبه محل سکونت خود مراجعه 
البته زنان مجرد هم  بیمه کنند  و درخواست 
می توانند درخواست بدهند و از این فرصت 

بهره مند شوند.
ناهید حیدری در این باره به ایسنا گفت : نرخ 
تا ۱۸ درصد  بیمه زنان خانه دار از ۱۲  حق 
بسته به نوع خدمات برای این گروه متفاوت 
است که می توانند یکی از آنها را انتخاب کنند.
وی ادامه داد: خدماتی که با نرخ ۱۲ درصد 
و  بازنشستگی  خدمات  شامل  می شود  ارائه 
با  خدمات  است.  بازنشستگی  از  بعد  فوت 
نرخ ۱۴ درصد شامل بازنشستگی فوت قبل 
و بعد از بازنشستگی است و کاملترین خدمت 
ما بیمه ۱۸ درصد دارد که بازنشستگی قبل و 
بعد فوت و از کار افتادگی را شامل می شود و 
زنان خانه دار اعم از متاهل و مجرد می توانند 

خود را بیمه کنند.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران با بیان 
اینکه پایه اولیه پرداخت حق بیمه برای نرخ 
۱۲ درصد ۱۸0 هزار تومان و برای نرخ ۱۸ 
درصد ۲50 هزار تومان است گفت: این مبلغ 
غیر از خدمات درمانی است و سرانه درمان 
نیز به آن اضافه می شود. سرانه درمان امسال 
هنوز مشخص نشده اما سال قبل حدود ۴0 

هزار تومان بود.
خانه دار  زن  اگر  اینکه  به  پاسخ  در  حیدری 
داشته  قرار  خود  همسر  بیمه  تحت  متاهلی 
وجود  مشکلی  گفت:  کند؟  چه  باید  باشد 
ندارد و زنان خانه داری که تحت پوشش بیمه 
همسرشان هستند نیز می توانند خود را بیمه 
کنند اما سرانه درمان را الزم نیست بپردازند و 
از دفترچه درمانی که تحت تکفل همسرشان 

هستند استفاده می کنند.
بازنشستگی زنان خانه دار  وی درباره شرایط 
آنها طبق شرایط  بازنشستگی  اظهار کرد:  نیز 
عام سازمان تامین اجتماعی است. یعنی در ۴5 
سالگی با ۳0 سال سابقه و 55 سالگی با ۲0 
سال سابقه می توانند درخواست بازنشستگی 

بدهند.
حیدری ادامه داد: در تهران 5 هزار زن خانه دار 
داریم و استقبال بسیار خوب بود به گونه ای 
این  در  رشد  درصد   ۱۳.5 گذشته  سال  که 

تعداد را شاهد بودیم.

خبر

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه مردمان افسرده 
نیازمند فضای شاد هستند و طرح این سوال 
نمی گیریم  را جدی  پریشی ها  که چرا روان 
و برنامه ها را شاد نمی کنیم؟ گفت: بارها از 
خواهش  سیما  و  صدا  سازمان  در  دوستانم 
کرده ام که تولیدات خود را با پیام های شادمان 

کننده به جامعه عرضه کنند.
دکتر سعید نمکی در مراسم اختتامیه پنجمین 
جشنواره بین المللی عکس سالمت در زنجان 
هنر وجود  از  زیادی  تعاریف  داشت:  اظهار 
زیبای  زبان  هنر،  که  معتقدند  برخی  دارد، 
گفتمان احساس است، اما من همیشه اعتقاد 
و  عشق  گفتمان  زیبای  زبان  هنر،  که  دارم 
عاشقی است و عشق زبان بین المللی است 

و هنر حد و مرز و جغرافیایی نمی شناسد.
وی گفت: در بین همه هنرها در کنار شعر و 
شاعری و موسیقی، به عکاسی عالقه وافری 
و  جاودانه  هنر  عکاسی،  که  معتقدم  و  دارم 
مانا کردن لحظات میرا و گذرا است که می 
توان این لحظات را در قابی برای همیشه نگه 

داشت.
وی تصریح کرد: هنر همواره آرام کننده روان 
یک جامعه نیست، بلکه بیانگر درون پریشان 
یا آرام یک جامعه است و عده ای می پرسند 
که چرا موسیقی ایران اینقدر گوشه های غم 
غم  دشتی  آواز  نمونه،  عنوان  به  دارد.  انگیز 
انگیز است چون این سرزمین همواره مورد 
هجوم، پر از غم و اندوه و هجمه و گاهی 
اوقات شادی و نشاط بوده است و اینکه فکر 

کنیم هنر که آیینه تمام نمای احساسات یک 
کشور  یک  هنرمندان  لطیف  روح  و  جامعه 
است و همواره بخواهد شادی را منتقل کند، 

اندیشه عبثی است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه هنرمند آیینه تمام 
هنرمند  افزود:  است،  خودش  زمان  نمای 
می تواند پژواک درون آرام یا ناآرام خود را با 

ابزار هنر به نسل های آینده منتقل کند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  نمکی 
خاطرنشان کرد: اولین رکن رسیدگی به نظام 
ایران،  مانند  به ویژه در کشورهایی  سالمت 
اگرچه  و  است  روان  بهداشت  به  رسیدگی 
اقتصاد یک جامعه می تواند بر بهداشت روان 
شرایط  با  تاثیرگذاری  همه  اما  گذارد،  تاثیر 
اقتصادی یک کشور نیست، چون انسان های 

پولدار غمگین یا بی پول شاد، کم نیستند.

اینکه توسعه  وزیر بهداشت ضمن تاکید بر 
موارد  برخی  در  زندگی،  زیرساخت های 
گفت:  می کند،  دور  همدیگر  از  را  انسان ها 
امروز با خصوصی سازی محیط زندگی حتی 
از وضعیت همسایه های خودمان نیز اطالعی 
نداریم و برگشت به شیوه های قدیمی زندگی 

و زندگی با هم، بسیار ضروری است.
نمکی از افسردگی به عنوان یکی از عارضه های 
مهم جامعه یاد کرد و افزود: روان های افسرده 
برای انحراف، اعتیاد و آسیب های اجتماعی، 
الکل  با  مسمومیت  آمار  چرا  دارند.  آمادگی 
است؟  افزایش  به  رو  کشور  در  ساز  دست 
چرا این واقعیت را نمی پذیریم که روح های 
افسرده به سوی مواد مخدر گرایش دارند؟ 
چرا روان پریشی ها را جدی نمی گیریم و 
برنامه ها را شاد نمی کنیم؟ مقام معظم رهبری 

بارها تاکید کردند که به جامعه یاس و ناامیدی 
منتقل نکنید و بذر ناامیدی در دل مردم نپاشید.
وی تاکید کرد: بارها از دوستانم در سازمان 
تولیدات  که  کرده ام  خواهش  سیما  و  صدا 
خود را با پیام های شادمان کننده به جامعه 
عرضه کنید. اینکه آخر یک سریال از سازمان 
پزشکی قانونی، سازمان بهشت زهرا، مبارزه 
با مواد مخدر و فالن بیمارستان تشکر کنیم، 
اشتباه است و اینکه برای مثال از اخبار جهان، 
فستیوال های شادی را که در جهان برگزار می 
شود را کمتر به مردم نشان دهیم و در عوض 
تمام غم ها، غصه ها، انفجار و خونریزی را 

به ذهن خسته مردم منتقل کنیم، اشتباه است.
بنابر اعالم وبدا، وزیر بهداشت با اشاره به لزوم 
تقویت فضای شاد در جامعه، گفت: در عالم 
تشیع، ۱۴ تولد و ۱۳ وفات داریم؛ یعنی یک 
شادی اضافه برای مردم داریم، اما همه روزها 
خوانی  روضه  و  خوانی  نوحه  به  تبدیل  را 
کردن، اشتباه است. بنده از کودکی با عشق 
اباعبداهلل الحسین )ع( بزرگ شدم، اما می دانم 
نیازمند فضای شادمان تر  افسرده  مردمان  که 
هستند.نمکی یادآور شد: حدود ۳0 سال پیش، 
پروژه شهر سالم را نوشتیم و در قالب آن، 
نرده پارک ها را جمع کردیم که شهروندان، 
بدانند  فضای پارک ها را فضای خانه خود 
و به روح نوازی رنگ در فضاهای مختلف، 
توجه و تمرکز کردیم و الگوی روح نوازی 
رنگ، توانست مشکالت بهداشت روان کشور 

را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

وزیر بهداشت :

 گسترش روان پریشی ها را در کشور جدی بگیرید 

توزیع »بسته های غذایی« 200 هزار 

تومانی ویژه رمضان

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
ماه  ویژه  غذایی  بسته های  توزیع  از  امداد 
در  امداد  کمیته  مددجویان  بین  رمضان 

مناطق محروم و خیلی محروم خبر داد.
سال  اینکه  بیان  با   ، عسگریان  علیرضا 
بسته  تومان  میلیارد   ۱۳ از  بیش  گذشته 
است،   شده  توزیع  مددجویان  بین  غذایی 
امسال کمیته  ایسناگفت: هدف گذاری  به 
امداد برای توزیع بیش از ۲0 میلیارد تومان 
این  است.  رمضان  ماه  در  غذایی  بسته 
کمک ها در مناطق محروم و خیلی محروم 

توزیع می شود.
اینکه بر اساس هدف گذاری  بیان  با  وی 
کمیته امداد، قرار است حداقل یک چهارم 
تا ۲50  بین ۲00  غذایی  بسته  مددجویان 
تمام  افزود:  کنند،  دریافت  تومانی  هزار 

این بسته های غذایی از سوی خیران تهیه 
می شود. این خیران در سال های گذشته نیز 
به شکل های مختلف بسته ها و وعده های 
قرار  مددجویان  اختیار  در  را  غذایی 
می دادندمعاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد با تاکید بر اینکه این بسته های 
خیلی  مناطق  اولویت  با  رمضان  غذایی 
محروم توزیع می شوند، اظهار کرد: مناطقی 
و  کهگیلویه  بلوچستان،  و  سیستان  مانند 
خیلی  مناطق  جمله  از  و…  احمد  بویر 

محروم هستند. 
عسگریان در مورد زمان توزیع این بسته ها 
تا  عمدتاً  غذایی  بسته های  این  گفت:  نیز 
می شوند  توزیع  رمضان  مبارک  ماه  دهم 
مبارک  ماه  تا ۲0  آنها  توزیع  نهایت  و در 

رمضان به پایان می رسد.

سازمان حج و زیارت:

امسال حج عمره نداریم

زیارت  و  حج  سازمان  عمره  و   حج  معاون 
گفت: با توجه به انجام نرسیدن توافقات بین 
مسئوالن وزارت حج عربستان و ایران و نیز از 
دست رفتن زمان اعزام، امسال به طور قطع، 

حج عمره نخواهیم داشت.
اکبر رضایی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون 
در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و عملیات 
های اعزام برای حج عمره از پایان ماه صفر 
آغاز و تا نیمه ماه مبارک رمضان به انجام می 
رسد عمال از لحاظ زمانی نیز فرصتی برای 
اعزام در سال جاری وجود ندارد. وی ادامه 
حج  عملیات  رسیدن  انجام  به  از  پس  داد: 
واجب امسال و در صورت فراهم بودن زمینه 
برای اعزام به حج عمره و به توافق رسیدن 
اعزام  اجرایی  اقدامات  کشور  دو  مسئوالن 
آغاز خواهد شد، در صورت توافق عربستان 

بر مبنای خواسته مسئوالن مربوطه کشورمان 
با حفظ عزت و احترام زائران ایرانی و پس 
از عقد تفاهم نامه موضوع حج عمره نیز به 
داشت:  اظهار  رضایی  رسید.  خواهد  انجام 
زائران حج نمایندگان جمهوری اسالمی ایران 
در کنار سایر مسلمانان کشورهای جهان اسالم 
هستند که باید با رعایت هرچه بیشتر اصول و 
مسائل اخالقی با حضور خود در حج نقش 

بسیار مهمی در جهان اسالم دارند.
اقدامات  خصوص  در  حج  سازمان  معاون 
انجام شده برای حج واجب امسال نیز گفت: 
براساس برنامه های زمان بندی شده اقدامات 
اولیه حج در خصوص اسکان در مکه و مدینه، 
حمل و نقل، جابجایی و دیگر مسائل مربوطه 
به خوبی انجام گرفته و بخشی از آن نیز در 

حال انجام است.

رئیس اداره کل تجهیزات وملزومات پزشکی وزارت بهداشت با 
اشاره به بازار دو و نیم میلیارد دالری تجهیزات و ملزومات پزشکی 
به  مربوط  مبلغ  این  دالری  ارزش  درصد   ۳5 گفت:  کشور  در 

تجهیزات تولید داخل است.
به گزارش پیام زمان ازستاد برگزاری نمایشگاه ایران هلث ، مهندس 
سید حسین صفوی، رئیس اداره کل تجهیزات وملزومات پزشکی 
وزارت بهداشت در ارتباط با برگزاری نمایشگاه ایران هلث و تاثیر 
این نمایشگاه در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی اظهار داشت: 
به طور کلی بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور دو و نیم 

میلیارد دالر به خود اختصاص داده که ۳5 درصد ارزش دالری آن 
مربوط به محصوالت تولید داخل و 65 درصد مابقی مربوط به 
واردات است بنابراین توجه به موضوع حائز اهمیت است.  وی 
افزود: 60 درصد محصوالت و ملزومات مورد نیاز را به لحاظ عددی 
تولیدات داخل تـامین می کند و ۴0 درصد مربوط به تجهیزات و 
ملزومات خارجی در حوزه مختلف دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ... 
است. رئیس اداره کل تجهیزات وملزومات پزشکی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه مواد اولیه تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل از 
طریق ارز رسمی و دولتی حمایت می شود، گفت: برخی از اقالم 

مصرفی نیز که در حوزه ملزومات تولید داخل مورد استفاده قرار می 
گیرند نیز تعرفه آنها مشترک با سایر ملزومات غیر پزشکی است و با 

ارز نیمایی تهیه می شود. 
 صفوی بیان داشت:  برگزاری نمایشگاه ایران هلث می تواند نتایج 
بسیار موثری را در حوزه واردات و ارتقاء تولیدات و تجهیزات 
بیست و دومین  باشد.  داشته  آن در کشور  ملزومات  پزشکی و 
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دارو و آزمایشگاهی )ایران 
هلث( ۱9 تا ۲۲ خرداد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران با 

شعار نمایشی بی نظیر است.

لزوم توجه به داللی

تجهیزات و ملزومات 

پزشکی در کشور

آگهی تغییرات شرکت
 ای گون نیرو نامیه سهامی خاص به شماره ثبت 4۵۸ و شناسه ملی ۱4۰۰۳۸۱۱۵۱۷ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -۱محل شرکت در واحد ثبتی گلوگاه به آدرس شهرستان گلوگاه 
، بخش مرکزی ، شهر گلوگاه، شریعتی ، کوچه )فاطمیه ۲( ، خیابان امام خمینی 
، پالک ۰ ، پاساژ ستاره شهر ، ۵ ، طبقه اول کد پستی4۸۶۱۷۱۱۹۵۵ تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه )456449(

آگهی تغییرات شرکت
شناسه  و  ثبت 4۵۸  به شماره  نامیه سهامی خاص  نیرو  گون  ای   
عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی ۱4۰۰۳۸۱۱۵۱۷ 
مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱اعضا هیئت مدیره 
عظیمی  حسن  گردیدند:  تعیین  ذیل  قرار  به  سال  دو  مدت  برای 
شماره  به  محمودجانلو  ۵۷۹۹۹۳۱۸۱۵-محسن  ملی  شماره  به 
به شماره ملی 4۸۳۹۹۱۱۳۹۸  دلفانیان  ملی ۵۷۹۹۹۳۶۵۹۰-مونا 
تعیین  ذیل  قرار  به  مالی  یکسال  مدت  برای  شرکت  -۲بازرسین 
اله به شمـاره ملی  گردیدند: میثم عظیمی گلوگاهی فرزند احسان 
۵۷۹۹4۳۰۷۷۸ به سمت بازرس اصلی وحامد یعقوبی مایوان فرزند 
یعقوبعلی به شماره ملی ۲۱۸۰۱۰۰۰۰۰ به سمت بازرس علی البدل. 
شرکت  آگهی های  درج  جهت  زمان  پیام  کثیراالنتشار  -۳روزنامه 

انتخاب گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری گلوگاه )456448(

آگهی تغییرات شرکت
شناسه  و  ثبت 4۵۸  به شماره  نامیه سهامی خاص  نیرو  گون  ای   
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱4۰۰۳۸۱۱۵۱۷ ملی 
هیئت  اعضا  -۱سمت   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: حسن عظیمی 
و  هیئت مدیره  رئیس  سمت  به   ۵۷۹۹۹۳۱۸۱۵ ملی  شماره  به 
مدیرعامل-محسن محمودجانلو فرزند به شماره ملی ۵۷۹۹۹۳۶۵۹۰ 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره-مونا دلفانیان فرزند محمدرضا به 
هیئت  مدیره.  اصلی  عضو  سمت  به   4۸۳۹۹۱۱۳۹۸ ملی  شماره 
-۲دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
اوراق  و  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات،  سفته،  چک،  قبیل  از 
عادی و اداری با امضاء منفرد آقای حسن عظیمی به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گلوگاه )456447(

آگهی مفقودی 
برگ سبز و کارت شناسایی خودرو سواری پراید متعلق به اینجانب علی یوسفی قاسم 
خیلی به شماره موتور 0006۸0۱7 و شماره شاسی S۱۴۱۲۲7755۴7۲۲ و شماره 

پالک ایران 7۲-۲9۲ق5۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند.
بهشهر

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱۳9760۳۱۸0۱600۱۴۴۴ و ۱۳9760۳۱۸0۱6000۱۴۴5 – مورخ 
۱۳97/۱۲/۲6 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 آقایان صادق نظرتواسانی و ناصر حکیمی 
خانسر  فرزندان  قاسم و محمدولی به شماره  شناسنامه  ۳66 و ۲67۱  صادره  از 
رحیم  آباد به شماره  ملی 6۳۱95۲6۳5۱- 6۳۱9۳5907۲ در ششدانگ  یک قطعه 
مشاعا    ( مربع  متر   ۲00/۲۱ مساحت  به   ساختمان  احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمین 
بالسویه (پالک 5۲6  فرعی  از ۱6۳  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  - فرعی  
از  ۱6۳  اصلی  واقع  در قریه  اشکلک خریداری  شده از  مورد مالکیت سازمان 
اموال وامالک 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.
7- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۸/0۲/0۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:9۸/0۲/۱7

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳9760۳۱60۴6000۳9۸  مورخ ۱6 / ۱0 / 97  هیات اول/ موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عبدالعزیز محمودی فرزند رسول بشماره شناسنامه ۲79 صادره از روانسر در یک باب 
خانه/به مساحت 90 ، ۱99  متر مربع از پالک 5۳ اصلی بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در 
روانسر خیابان بهار کوچه ده ۱0 خریداری از مالک رسمی آقای سلطانعلی اردالن 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
یداله کاظمی-¬ رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  ۲۸ /   ۱  / ۱۳9۸   تاریخ انتشار دوم ۱7 /  ۲  /  ۱۳9۸

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
)اداره ثبت اسنادوامالک منطقه3اهواز(

که  امالکی  تحدیدحدوداختصاصی  های  اسنادوآگهی  ثبت  استنادماده۱۴قانون  به 
قانون  نامه  اسنادونیزماده59آیین  ثبت  آنها طبق ماده۱۱قانون  نوبتی  قبالآگهی های 
شوند:۱-قسمتی  می  آگهی  عموم  اطالع  ذیل جهت  شرح  اندبه  مذکورمنتشرشده 
ششدانگ  عرصه  فرزندیحیی  حیدرشریفی  ازپالک۱59۱/۱5بخش۳اهوازبنام 
ابومسلم. آبادخیابان  یکباب خانه به مساحت۱۴۱/5۲مترمربع واقع دراهوازنهضت 
نظربه اینکه ششدانگ پالک فوق پذیرش شده وآگهی های آن چاپ ونشرگردیده 
مورخ9۸/۳/۸تعیین  درروزچهارشنبه  ساعت۸صبح  راس  است،لذاتحدیدحدودآن 
قانونی  ونمایندگان  ومجاورین  مالکین  به  جهت  همین  خواهدآمدبه  بعمل  شده 
آنهااعالم می شودکه درموعدمقرردرمحل وقوع ملک حضوربهم رسانند وچنانچه 
نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ادعایی یااعتراضی داشته باشندمی توانندپس ازانجام 
عملیات تحدیدحدودوازتاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدی تا۳0روزبایداعتراض 
مراجع  به  وسپس  منطقه۳اهوازتسلیم  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  خودرابه  کتبی 
ثبت  اداره  را ظرف۳0روزبه  مربوط  وگواهی  تقدیم  ودادخواست  مراجعه  قضایی 
وی  مقام  ویاقائم  متقاضی  اسناد(وچنانچه  ثبت  نمایند)ماده۲0قانون  مذکورارائه 
قانونی۳0روزطبق  مهلت  ازانقضاء  پس  حاضرنباشندملک  درموعدمقرردرمحل 
مقررات سند مالکیت رسمی صادرخواهدشدوصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه به 

دادگاه نخواهدبود.
شماره م.الف)5/505(

تاریخ انتشار:۱۳9۸/۲/۱7
قادریان-رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه3اهواز

ابالغ نظریه
 کارشناسی به خانم زهره دانشور عفیف فرزند الیاس 

خواهان آقای حسن کمالوند دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهره دانشور عفیف 
فرزند الیاس به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
97099۸66۱0۲0۱۴9۴ شعبه ۳ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم 
حقوقی سابق ( ثبت و وقت نظارت ۱۳9۸/۲/۲9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نظریه کارشناسی را رویت نماید. 
شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق (-صغری امیری . 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱۳9760۳۱۸0۱6000۱۴۴0 – مورخ ۱۳97/۱۲/۲0 هیات  اول 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی آقای  بهمن  محمودی نرکی فرزندان  مظاهر به شماره  شناسنامه  
۱7۴  صادره  از رحیم  آباد به شماره  ملی ۲69۱۳0969۱در ششدانگ  یک قطعه 
زمین مشتمل بریکباب خانه به  مساحت ۲06/7۲  متر مربع پالک۲۲۸  فرعی  از 
۱7۴  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  - فرعی  از  ۱7۴  اصلی  واقع  در 
قریه  جعفرسرا  خریداری  شده از  مورد مالکیت سازمان اموال وامالک 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.
3- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۸/۲/0۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:9۸/0۲/۱7

آگهی فقدان سند
نظربه اینکه آقای علیرضاممبینی بوکالت ازعلی بن سعید بموجب وکالتنامه5۸۱67مورخه 
۱۳97/۱۱/۲9طی درخواست۱6۲۳9مورخه۱۳97/۱۱/۳0اعالم نموده که سندمالکیت 
دارای  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  شماره0۱۸۴7۴مربوط  به  ای  دفترچه 
پالک۱/۲۱96واقع دربخش سه رامهرمز که ذیل ثبت۲۲06صفحه۳۱۲دفترجلد۱۳بنام 
مشارالیه صادروتسلیم گردیده که بموجب سندرهنی۴6۳9 مورخه۴۱/۲/۲۸دفترخانه
9۲رامهرمزبنفع شرکت ملی نفت ایران دررهن قرارگرفته است که طبق اظهارایشان 
دراثرجابجایی مفقودگردیده است واین اداره طبق تقاضای مالک درنظرداردکه سند 
مالکیت المثنی صادرنمایدلذابدستورتبصره یک ماده۱۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع یک نوبت آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت 
نزدخودمی باشدمی تواندظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودراباین 
وعدم  قانونی  مدت  شدن  سپری  از  پس  صورت  داردودرغیراین  تسلیم  اداره 
م.الف)۱۲/69(                                                                                                       صادرخواهدشد.شماره  مالک  بنام  المثنی  سندمالکیت  واخواهی 

تاریخ انتشار:۱۳9۸/۲/۱7
بهمن باغدار-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز
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وابستگی هند به واردات نفت رکورد 
جدیدی ثبت کرد 

وابستگی هند به نفت خارجی برای تامین نیازهای 
انرژی به رکورد چند ساله ۸۴ درصد رسیده است.

نارندرا  هدف  گرچه  گزارش،  این  اساس  بر   
مودی،نخست وزیر هند ۱0 درصد کاهش وابستگی 
هند به واردات نفت است، ولی وابستگی هند به نفت 
خارجی برای تامین نیازهای انرژی به رکورد چند 

ساله ۸۴ درصد رسیده است.
 نخست وزیر در کنفرانسی در مارس ۲0۱5 گفته 
بود هند نیاز دارد وابستگی به واردات نفت را از 77 
درصد ۱۴- ۲0۱۳ به 67 درصد تا ۲0۲۲ برساند. 
هند در ۲0۲۲ هفتاد و پنجمین سال استقالل خود 

را جشن می گیرد.
 او گفته بود این وابستگی تا ۲0۳0 باید نصف شود. 
ولی با رشد سریع و فزاینده مصرف و ثابت بودن 
تولید داخلی، وابستگی هند به واردات نفت از ۸۲.9 
درصد ۱۸- ۲0۱7  به ۸۳.7 درصد در ۲0۱۸-۱9  
رسیده است. این اطالعات را بخش تحلیل و برنامه 

ریزی نفتی وزارت نفت هند اعالم کرده است.
 وابستگی به واردات نفت در ۱6- ۲0۱5 ، ۸0.6 
به ۸۱.7 درصد  آن  از  بعد  بود که در سال  درصد 

رسید.
 مصرف نفت این کشور از ۱۸۴.7 میلیون تن ۱6-
۲0۱5 تا ۱9۴.6  میلیون تن درسال بعد باال رفت و 
در سال بعد از آن به ۲06.۲ میلیون تن رسید. در 
۱9- ۲0۱۸ ،  تقاضا ۲.6 درصد رشد کرد و به ۲۱۱.6 

میلیون تن رسید.
 برعکس ، تولید داخلی نفت همچنان رو به کاهش 
است. تولید نفت خام هند از ۳6.9 میلیون تن ۱6- 
۲0۱5 به ۳6 میلیون تن در ۱7- ۲0۱6 کاهش یافت. 
ادامه  بعد هم  تولید نفت در سالهای  روند کاهش 
یافت و در ۱۸ -۲0۱7 به ۳5.7 میلیون تن رسید. در 
سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲0۱9، تولید نفت هند 

۳۴.۲ میلیون تن بود.
دولت هند بر اقداماتی مانند افزایش تولید داخلی، 
توسعه استفاده از سوخت زیستی و صرفه جویی 
در مصرف انرژی برای کاهش وابستگی به واردات 

نفت تمرکز دارد.
قوانین  گذشته  سال   5 طی  بار  بار  چندین  هند   
گذاری  سرمایه  بتواند  تا  داده  تغییر  را  اکتشاف 

خصوصی و خارجی را جلب کند.
نفتی  برنامه ریزی  و  تحلیل  بخش  اطالعات  طبق 
دالر  میلیارد  کشور ۱۱۱.9  این  هند،  نفت  شرکت 
برای واردات نفت در ۱9- ۲0۱۸ هزینه کرده است 
که نسبت به ۸7.۸ میلیارد دالر سال مالی قبل بیشتر 
 ۱6 در  نفت  واردات  حساب  صورت  است.  بوده 

-۲0۱5 ، 6۴ میلیارد دالر بود.
 در سال مالی جاری، هند پیش بینی کرده واردات 
نفت به ۲۳۳ میلیون تن برسد و ۱۱۲.7 میلیارد دالر 

برای آن هزینه شود.
 تولید شرکت گاز طبیعی و نفت دولتی هند در ۱9-
۲0۱۸  به ۱9.6 میلیون تن کاهش یافت. تولید این 
شرکت در سال قبل ۲0.۸ میلیون تن بود. این شرکت 
در ۱7- ۲0۱6، ۲0.9 میلیون تن و در ۱6- ۲0۱5، 

۲۱.۱ میلیون تن نفت تولید کرد.
از ۱۱.۲  از چاه های بخش خصوصی هم  تولید   
میلیون تن ۱6- ۲0۱5 به 9.6 میلیون تن در ۱9-

۲0۱۸ کاهش یافت.

نفت در جهان

تعیین تکلیف میدان گازی فرزاد تا سه ماه آینده

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی از تعیین 
تکلیف میدان گازی فرزاد الف و ب تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: هم 
اکنون مذاکرات جدی با شرکت هندی ONGC برای توسعه میدان 

گازی فرزاد ب در حال انجام است. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، 
رضا دهقان در حاشیه نمایشگاه بیست و چهارم صنعت نفت تهران با 
تشریح عملکرد شرکت نفت و گاز پارس در سال گذشته گفت: با بهره 
برداری از فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی در اسفندماه سال گذشته 
و با احتساب تولیدی شدن دو سکوی دریایی از فاز ۱۴، به ظرفیت 
روزانه تولید گاز کشور ۳ میلیارد فوت مکعب )۸5 میلیون مترمکعب( 

افزوده شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: در سال جاری نیز باقیمانده 
فعالیت های این سه فاز دنبال خواهد شد که در صورت بهره برداری 
60 میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید روزانه کشور اضافه خواهد 
شد. وی همچنین از تعیین تکلیف میدان فرزاد الف و ب تا دو یا سه 
ماه آینده خبر داد و گفت: با شرکت هندی ONGC در رابطه با توسعه 

میدان گازی فرزاد ب در حال مذاکرات جدی هستیم.
دهقان درباره توسعه میدان گازی کیش که به تازگی به شرکت نفت و 
گاز پارس واگذار شده نیز گفت: در حال حاضر تولید یک میلیارد فوت 
مکعب گاز از این میدان قابل تولید است و برای اتصال میدان به بخش 
خشکی به دنبال راهکار هستیم، همچنین در فازهای بعدی توسعه این 
میدان که در نهایت به تولید ۳ میلیارد فوت مکعب گاز )معادل سه فاز 
پارس جنوبی( می انجامد، به دنبال سرمایه گذار هستیم. وی همچنین 
از به توسعه میدان بالل نیز اشاره کرد و گفت: قرارداد توسعه میدان 
بالل که در پیوست شرقی میدان گازی پارس جنوبی قرار گرفته است 
به زودی منعقد می شود. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور 
توسعه و مهندسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه ریزی برای توسعه 
الیه های نفتی پارس جنوبی نیز گفت: پیش از این مذاکراتی با شرکت 
مرسک انجام شده بود که طرح مطالعاتی این شرکت نیز دریافت شد، 
در حال حاضر مذاکرات توسعه این حوزه با اولویت خط مرزی با یک 
شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی در حال انجام است که یکی از 
آنها نتایج مطالعات خود را به زودی ارائه خواهد داد و دیگری نیز دو 
تا سه ماه به طول خواهد انجامید. این مقام مسئول در شرکت ملی نفت 
ایران در توضیح آخرین جزئیات اجرایی شدن قرارداد توسعه فاز ۱۱ و 
مذاکره با شرکت CNPC چین گفت: توتال بعد از خروج از این طرح 
در نوامبر ۲0۱7، سهام خود را به CNPC واگذار کرد و مذاکرات با 
این شرکت چینی نیز برای رفع مشکالت موجود و اجرای قرارداد ادامه 
دارد. وی تأکید کرد: اگر مذاکره با این شرکت منتهی به رفع مشکالت 
نشود، تمهیدات دیگری در برنامه قرار می گیرد.، ضمن اینکه پتروپارس 
به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم، آمادگی دارد فاز نخست توسعه فاز 
۱۱ را اجرایی کند و نگرانی برای اجرای فاز اول این پروژه از سوی 

شرکت های ایرانی وجود ندارد.

افزایش ۹۵ درصدی ورودی به مخازن سدهای 
استان تهران

پی  تهران گفت:در  منطقه ای  برقابی آب  و  آبی  تاسیسات  دفتر  مدیر 
بارندگی های مناسب سال آبی جاری میزان ورودی به سدهای پنجگانه 

استان تهران از ابتدای سال آبی تاکنون 95 درصد رشد کرده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، محمدحسین شهریاری، با بیان 
این مطلب گفت: میزان بارندگی های استان تهران از ابتدای سال آبی 
تاکنون ۳6۴ میلی متر بوده است که این رقم در مقایسه با ۱76 میلی متر 
سال گذشته و ۲۳۳ میلی متر مدت متوسط بلندمدت، به ترتیب شاهد 

حدود ۱07 و 56 درصد افزایش یافته است.
وی میزان ورودی به سدهای پنجگانه استان از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون را بیش از یک میلیارد و ۱57 میلیون مترمکعب دانست و افزود: 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته 59۲ میلیون متر مکعب بوده که 

95 درصد ورودی مخازن نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

کوتاه از انرژی

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
مخالف افزایش قیمت بنزین به خاطر قاچاق 

سوخت از کشور است.
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، دکتر علی 
در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
نشست علنی دیروز- دوشنبه، ۱6 اردیبهشت 
ماه( مجلس شورای اسالمی، در تشریح نشست 

امروز  نشست  در  گفت:  مجلس  غیرعلنی 
افزایش قیمت  بنزین و  موضوع سهمیه بندی 
آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این رو 
مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین به خاطر 
قاچاق سوخت از کشور است. اکثر نمایندگان 
معتقدند برای کاهش قاچاق سوخت از کشور، 

نظام سهمیه بندی سوخت احیا شود.

در  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
شرایط کنونی موثرترین راهکارها برای کاهش 
سوخت  از  فراگیر  استفاده  سوخت،  مصرف 
و  عمومی  نقل  و  حمل  شبکه  در   CNG
خصوصی است و این موضوع جزء مطالب و 
پیشنهادات نمایندگان در جلسه غیرعلنی امروز 
مجلس بود از این رو وزارت نفت باید از این 

مسئله حمایت کند.
مردم خیال شان راحت بنزین امسال گران 

نمی شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز همچنین از 
رایزنی های مجلس با دولت خبر داد و افزود: 
در پی رایزنی های مجلس با دولت بنزین امسال 
گران نمی شود چراکه گرانی بنزین مساوی با 

گرانی بسیاری کاالهای دیگر است.
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به حواشی 
پی  در  گفت:  بنزین،  قیمت  شدن  گران 
رایزنی های مجلس با دولت، بنزین امسال گران 
نمی شود چراکه گرانی بنزین مساوی با گرانی 
بسیاری کاالهای دیگر است و دولت نمی تواند 
جلوگیری از گرانی کاالهای دیگر را مدیریت 
کند لذا مردم از این بابت خیال شان راحت باشد.

گرانی بنزین فشارهای اقتصادی به مردم را 
دوچندان می کند

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی ادامه 
ادامه داد: مردم در شرایط فعلی نیز فشارهای سختی 
را متحمل شده اند و گرانی بنزین این فشارها را 
دوچندان می کند که دیگر در توان مردم نخواهد بود 
لذا دولت باید با صرفه جویی در هزینه های اجرایی 
نیاز خود را به بودجه حاصل از گرانی بنزین جبران 

کند.
 افزایش قیمت بنزین به اقتصاد شوک  وارد می کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش 
تقریباً ۲0 درصدی قیمت بنزین سبب خواهد شد 
که شوک به اقتصاد کشور وارد شود، اضافه کرد: این 
شوک درحالی به اقتصاد به صورت آنی وارد می 
شود که درآمد ۱7 هزار میلیارد تومانی دولت از بابت 
افزایش قیمت بنزین به صورت خرد خرد به حساب 
دولت واریز خواهد شد و این درآمد به دلیل آنکه به 
صورت جزئی و نه یکباره به دست دولت می رسد 
بنابراین نمی تواند کارآیی الزم را برای دولت داشته 
باشد و دولت نمی تواند جهت پیش بُرد اهداف خود 
بر روی آن ) از جمله استفاده از آن جهت ایجاد 

شغل ( برنامه ریزی کند.

مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است

آگهی مفقودی
سندمالکیت وبرگ سبزوانت مزدا۱600مدل۱۳7۲به شماره پالک ۴6۱د7۸-ایران۲۴وشماره 

موتور ۲۱۲۳۳9وشماره شاسی7۲60۲60۸مفقودگردیده وفاقداعتبارمی باشد.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
برگ سبز و ماشین سمند LXXU7 مدل ۱۳97 و شماره شهربانی ایران ۸۲-69۸م69 
و شماره موتور ۱۲۴K۱۱9779۸ و شماره شاسی NAAC9۱CE۸JF۳۸۲۱۲۴ به 

نام آناهیتا آهنگرکانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو ۴05مدل 9۱ با شماره پالک ۳۳۱ج۳5 ایران 9۲ با شماره 
موتور ۱۳99۱00۲۳۱9و شماره شاسی NAAm۳۱FC۲ck۳6۱7۲۱مفقودردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 سند کمپانی سواری کار میسان پاترول دو درب مدل 7۲با شماره پالک ۲۸5د9۳ ایران 
۴۴با شماره موتور p0۱5۱۱۲zو شماره شاسی PNV۳5p۲۱۴۴07مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو هاچ بک ۲07iMT به شماره پالک ایران 7۲-۳۴5ه57 
 NAAR0۳FE۱HJ۱5۸7۲۸ شاسی  شماره  و   ۱79B0007۱۳7 موتور  شماره  و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار فاقد می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سیستم سمند تیپ ایکس 7 مدل ۱۳۸۲ به شماره موتور 
۳۲90۸۲00۱۴۳ و شماره شاسی 00۸۲۲000۳۴ و شماره پالک ایران 59-9۳9ب۱5 

مفققود فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
موتور  شماره  پالک ۲9۳ج۱۳ایران 9۲با  شماره  با  پژو ۲06مدل 90  کمپانی  سند   
جمالی  حامد  NAApo۳ED۳cj5۴۳۸۴7بنام  شاسی  شماره  ۱۴۱900569۸6و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح    ۱۲۱ شماره  شناسنامه  دارای  پناهی  علی  آقای  
چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  ۳/9۸0۲۱9ش    
توضیح داده که شادروان نورعلی تقی پور بشناسنامه ۱5۸0۱9660۸۳   در تاریخ  

۸۸/۱0/۱۸اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
/۱-  علی پناهی فرزند    پناه  –ش ش ۱۲۱    خوی – نوه متوفی/

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد./
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه 
محکوم له  بانک ملت  با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام –ک نواله 
خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیه ۱- بایرامعلی ۲- علی ۱- رنجور ۲- یکانی ۱- 
عباس ۲- اسمعیل   مجهول المکان   بموجب دادنامه شمار ه970997۴6۳۴700۸۴۸  
مورخه 97/6/۳ دادگاه  شورا شعبه7   که وفق دادنامه شمار شعبه  دادگاه تجدید نظر 
استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت تضامنی  خواندگان به 
پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت خسارات ناشی از 
تاخیرتادیه طبق شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ  سررسید قرارداد لغایت اجرای 
حکم و مبلغ ۲/000/000 ریال هزینه دادرسی و و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی  

در حق محوم له صادر میگردد ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید 
شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳79/۱/۲۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱0 آبان ۱۳77 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه7  شوارای حل اختالف شهرستان خوی-رحمانی

اجرائیه
محل  نشانی  شغل:آزاد   پدر:کاکه   نام  محمدی   محمد   : له  محکوم  مشخصات 

اقامت:روانسر – دهستان زالوآب
نام پدر:یداله  شغل:آزاد  نشانی محل  مشخصات محکوم علیه: علی رضا نظری  

اقامت:مجهول المکان
محکوم به/به موجب دادنامه شماره  ۱9۳مورخ 95/5/۱9شورای حل اختالف روانسر 
شعبه دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲/۱۳۲/000 تومانبابت اصل 
خواسته در حق محکوم له و نیز مبلغ ۱/7۱0/000 ریال بابت خسارات دادرسی و نیز 
پرداخت تاخیر و تادیه پرونده در حق محکوم له. ایضا محکوم علیه محکوم است 

به پرداخت5درصد مبلغ محکوم به، بابت نیم عشر دولتی در حق دولت می نماید
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

برگ اجرائیه 
محکوم له  بانک ملت   با سرپرستی محسن احمدی با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی 
خوی –خ امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیه ۱-آمنه  عیسی نژاد فرزند 
محرم ۲- علی ناصری فرزند حیدر – ۳- رحیم موسوی فرزند اسالم    مجهول المکان   
بموجب دادنامه شمار ه970997۴6۳۴0۱۱69   مورخه97/7/۱7  دادگاه  شورا شعبه7   که 
وفق دادنامه شمار شعبه  دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر 
محکومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت مبلغ ۱60/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و 
پرداخت خسارات ناشی از تاخیرتادیه طبق شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ  سررسید 
قرارداد لغایت اجرای حکم و مبلغ ۳/۱00/000 ریال هزینه دادرسی و و حق الوکاله وکیل 
برابر تعرفه قانونی  در حق محوم له صادر میگردد ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم 

علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید 
.لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی 
خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب ۱۳79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 

۱0 آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه7  شوارای حل اختالف شهرستان خوی-رحمانی

آگهی
بدین وسیله به آقای مجید رحمانیان پیچا فرزند عیسی شناسنامه شماره ۱07 صادره 
از بابل ساکن بابل توحید ۲ ارکیده- ۲ ساختمان بهار- طبقه ۲ ابالغ می شود که بانک 
آینده شعبه بابل به استناد قرارداد بانکی شماره 66000۲5۸9۴00۸ جهت وصول مبلغ 
۴۴0۸00000ریال تا تاریخ ۳0/7/۱۳97 به انضمام خسارت تاخیر منطقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائی به کالسه 970۱۳۴۳ 
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 اجرایی 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که هنوز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت 
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی بابل

آگهی ابالغ
پرونده:97099۸6۱۱۴70۱۳۴۳- درخواست:9۸۱0۴66۱۱۴700006-شماره  شماره 
دونسخه  پیوست  تنظیم:۱۳9۸/۲/۱۴.به  شعبه:97۱۴6۳-تاریخ  بایگانی  شماره 
ازجرایدکثیراالنتشارمنتشرونسخه  دریکی  تا  است  گردد.مقتضی  می  ارسال  آگهی 
گردد.حسب  ارسال  شعبه  این  به  درسابقه  ضبط  جهت  منتشره  ازآگهی  ای 
پرونده97۱۴6۳شعبه۸بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اهوازآقای علی بنی طرفی 
مجهول  باشندنظربه  می  مرجع  این  تعقیب  تحت  کالهبرداری  اتهام  فرزندحنتاوبه 
مصوب9۲ازطریق  کیفری  دادرسی  آیین  ماده۱7۴قانون  مستندبه  وی  بودن  المکان 
جرایدکثیراالنتشاربه وی ابالغ می شودظرف مهلت یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی جهت 
دفاع ازاتهام انتسابی دراین مرجع حاضرشونددر صورت عدم حضورتصمیم مقتضی 

اتخاذمی گردد.
شعبه8بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اهواز

اصالحیه 
پیرو نشر آگهی فقدان سند به شماره ۱۳9760۳0۱05900۲۸9۱/9۴/۳۸۸ به نام آقای عیسی 
حیدری که نوبت اول آن در روزنامه پیام زمان در ۲ اردیبهشت سال جاری چاپ شده که 

واقع در قریه قاسم آباد خشکه صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

هیات   ۱۳97/۱۱/۲۸ مورخ   ۱۳9760۳0۱05900۲590/9۴/۲۴6 شماره  برابررای   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای بخشعلی 
به شماره  از زنجان   به شماره شناسنامه ۲۸۱ صادره  اله  پور فرزند فضل  فرهمند 
ملی ۴۲۸۳۴۲۲5۳۳  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
70/76متر مربع به  پالک ۲۳9۸۲  فرعی از ۴6   اصلی مفروز و مجزی شده  در 
قسمتی از پالک 9۳6 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  موسی آباد  بخش ۱۲ 
تهران خریداری از مالکیت رسمی. باقر قاسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
فاصله ۱5 روز آگهی میشود، در صورتی که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و 
امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت 

متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱۱۳ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۸/0۲/0۲تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۸/0۲/۱7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهرسید محسن سادات حسینی

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

هیات   ۱۳97/۱۲/۲0 مورخ   ۱۳9760۳0۱05900۲۸9۱/9۴/۳۸۸ شماره  برابررای   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  آقای عیسی 
حیدری   فرزند  علی شاه  به شماره شناسنامه ۱۲ به شماره ملی ۳9۳۳7۱5۸9۱  
صادره از مالیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸7/۸0 
متر مربع به  پالک ۲96۴  فرعی از ۸   اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک 
7۳ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم آباد خشکه بخش ۱۲ تهران خریداری 
از مالکیت رسمی. اصغر پور دستمالچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد 

شد. م/الف 7۲ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۸/0۲/0۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۸/0۲/۱7

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: طرح افزایش قیمت آب و برق که قرار 
به  بنا  اجرا شود  ماه  اردیبهشت  ابتدای  از  بود 
درخواست کمیسیون انرژی مجلس متوقف شد.
امینی  سالم  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با اشاره به حضور نمایندگان وزارت نیرو در 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در روز 

یکشنبه پیرامون پیشنهاد افزایش قیمت آب و 
برق افزود: مقرر بود چنانچه افزایش قیمتی باشد 
با هماهنگی این کمیسیون انجام شود. وی افزود: 
پیشتر پیشنهاد خامی در باره لزوم افزایش قیمت 
آب و برق به این کمیسیون ارائه شده بود که 
در دست بررسی قرار داشت و بنا بود که نهایی 

شود، اما هنوزنهایی نشده است.

نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان ساخت: مقرر نبود این افزایش قیمت 

تا نهایی شدن کامل طرح اعالم عمومی شود.
به گفته امینی، وزارت نیرو این افزایش قیمت 
را زودتر اعالم عمومی کرده و آن را در قبض 
کرد:  اضافه  وی  ساخت.  عملیاتی  آب  های 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است که 

این افزایش اصالح و وزارت نیرو هم قول به 
برگشت داده است و بر این اساس تا نهایی شدن 

پیشنهاد ارائه شده، افزایش قیمت متوقف شد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعالم 
 ،97 سال  گازرسانی  برنامه  مطابق  که  کرد 
امسال نیز به بیش از سه هزار روستا و ۴9 

شهر گازرسانی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعید 
مومنی در حاشیه بیست وچهارمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، با 
بیان اینکه در یک دهه اخیر توسعه گازرسانی 
در کشور رشد کم نظیری داشته است، گفت: 
و رشد  مردم  رفاه  افزایش  گازرسانی سبب 
آنکه  اقتصادی در کشور شده است، ضمن 
مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را به 

همراه داشته است.

وی مصرف گاز کشور در سال 96 را بیش 
از ۲00 میلیارد مترمکعب اعالم کرد و گفت: 
سوخت  با  که  صورتی  در  گاز  مقدار  این 
و  اقتصادی  نظر  از  می شد  جایگزین  مایع 

زیست محیطی برای کشور فاجعه آمیز بود.
ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
 97 سال  در  نیروگاهی  بخش  گاز  مصرف 
را 70 میلیارد مترمکعب، مصرف گاز بخش 
مقدار  و  مترمکعب  میلیارد   ۴5 را  صنایع 
مصرف گاز بخش خانگی و تجاری را ۸6 
داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  مترمکعب  میلیارد 
هم اکنون هزار و ۱۴۲ شهر به همراه ۲۸ هزار 
و 7۲9 روستا در کشور از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند که برای گازرسانی به آنها 
۳5۲ هزار کیلومتر شبکه و ۳7 هزار کیلومتر 

خطوط اصلی انتقال گاز اجرا شده است.
وی با اشاره به استفاده شرکت ملی گاز ایران 
از بند »ق« تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳9۳ 
برای توسعه گازرسانی، تصریح کرد: اکنون 
علمک  هر  نصب  برای  گاز  انشعاب  سرانه 
که  صورتی  در  و  است  تومان  میلیون   ۱۲
هزینه گازرسانی برای هر خانوار یا نصب هر 

علمک از این مقدار تجاوز کند، به معنای آن 
است که گازرسانی صرفه اقتصادی ندارد و 

باید از سوخت جایگزین استفاده شود.
اختصاص یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

برای گازرسانی به استان های محروم
موکد  دستور  به  اشاره  با  مومنی 
رئیس جمهوری مبنی بر لزوم شتاب در روند 
گازرسانی به زاهدان، اظهار کرد: در هفته های 
اخیر نشست هایی با سازمان های خدماتی و 
برگزار  بلوچستان  و  سیستان  استانداری 
کردیم که بر اساس آن مقرر شد موانع سابق 
از سر راه گازرسانی به شهر زاهدان برداشته 
رضوی  خراسان  استان  گاز  شرکت  شود. 
گازرسانی  برای  معین  عنوان شرکت  به  نیز 
تا  است  شده  انتخاب  زاهدان  از  بخشی  به 
در کنار شرکت گاز استان سمنان و شرکت 
گاز استان همدان کار گازرسانی به زاهدان 

کامل شود.
ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر  گفته  به 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  ایران،  گاز 
گازرسانی به استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمان و هرمزگان یک هزار و 500 میلیارد 

تومان اعتبار در نظر گرفته است.

 گازرسانی به بیش از 3 هزار روستا
 در سال 98

مومنی درباره گازرسانی شهری و روستایی 
 ۳ به  امسال  داد:  توضیح   9۸ سال  پایان  تا 
بهره مندی  با  شهر   ۴9 و  روستا   6۲ و  هزار 
هزار   ۲۴ و  انشعاب  هزار   ۴77 احداث  از 
که  شد  خواهد  گازرسانی  شبکه  کیلومتر 
مالی  از ضرر  جلوگیری  با هدف  آن  هزینه 
پیمانکاران متناسب با میزان تورم امسال در 

نظر گرفته شده است.
وی اعالم کرد: امسال در صنایع باید روزانه 
سوخت  لیتر  هزار   ۲۲0 و  میلیون   ۲ معادل 

مایع، گازرسانی شود.
با  ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
گلستان،  استان های  در  وقوع سیل   به  اشاره 
در  گفت:  مازندران  و  لرستان  خوزستان، 
دیگر  برخی  و  لرستان  مازندران،  استان های 
تومان  میلیارد   ۳00 از  بیش  کشور  نقاط  از 
خسارت به تاسیسات گازرسانی شرکت ملی 

گاز ایران وارد شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

بیش از 3 هزار 
روستا تا پایان امسال 
گازرسانی می شوند

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

افزایش قیمت آب و برق متوقف شد
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رمز یکبار مصرف از خردادماه عملیاتی می شود

با ابالغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، رمز دوم ایستا برای کارتهای بانکی، 
تا پایان اردیبهشت ماه 9۸ قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، با ابالغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی، 
رمز دوم ایستا تا پایان اردیبهشت ماه قابل استفاده است و پس از آن، این 
رمز حذف می شود و باید از ابتدای خردادماه، از رمز دوم یکبار مصرف 
استفاده شود.مشتریان سیستم بانکی برای استفاده و فعال سازی رمز دوم 
یکبار مصرف باید به بانک عامل مراجعه نمایند.گفتنی است حداکثر طول 

عمر رمز یکبار مصرف 60 ثانیه است.

 تخصیص ۶ میلیارد تومان تسهیالت 
به 3 استان سیل زده

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت:6 میلیارد تومان تسهیالت با 
کارمزد ۴ درصد و ۳00 میلیون تومان کمک بالعوض از محل صندوق 

توسعه دامپروری به ۳ استان سیل زده تخصیص داده شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سعید سلطانی درباره مباحث مطرح شده 
مبنی بر گرفتاری دام ها در مناطق سیل زده و کمبود نهاده و علوفه دامی 
در این مناطق، اظهارداشت: شرایط به این گونه ای که مطرح می شود، 
نیست و در استانی مانند خوزستان دام ها را به موقع به مناطق مرتفع 
منتقل کردند.وی با بیان اینکه اولویت اتحادیه سراسری در توزیع علوفه با 
استان های سیل زده بوده است، افزود: توزیع علوفه نیز به اندازه کافی در 
این استان ها انجام شده است.مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران 
تصریح کرد: از محل صندوق توسعه دامپروری برای سه استان سیل زده 
)خوزستان، لرستان و گلستان( مبلغ ۲ میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد ۴ 
درصدی تخصیص داده شده تا این استان ها بتوانند نهاده ها و علوفه های 
مورد نیازشان را تأمین کنند که سرجمع سه استان، 6 میلیارد تومان می شود.
سلطانی ادامه داد: عالوه بر این به هرکدام از این استان ها، ۱00 میلیون 
تومان کمک بالعوض از محل این صندوق اعطا شده است؛ ضمن اینکه 
باتوجه به اینکه استان گلستان اولین استان سیل زده کشور بود 5 کامیون 
خوراک دام رایگان در اختیار دامداران این استان قرار گرفت.وی با بیان 
اینکه ما هر هفته مقداری نهاده سهمیه ای بین استان های مختلف توزیع 
می کنیم، افزود: طی این مدت اولویت نخست ما استان های سیل زده بود 
و سهمیه این استان ها را تقریباً دو برابر عرضه کرده ایم.سلطانی ادامه داد: 
در کنار این مساله، برخی از استان های دیگر نیز حاضر شدند از دریافت 
سهمیه خود صرفه نظر کنند و سهمیه خود را در اختیار استان های سیل 
زده قرار دهند که بیشتر آن نیز به استان خوزستان تحویل داده شد و البته 

تحویل نهاده در قبال اخذ بها به نرخ دولتی اتفاق افتاد.

پکن مذاکرات تجاری با آمریکا را لغو کرد

به دنبال اعالم ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه بر کاالهای چینی به ارزش 
۲00 میلیارد دالر ، برخی منابع خبری چین روز دوشنبه از لغو یازدهمین 
دور مذاکرات میان دو کشور که قرار بود این هفته در آمریکا برگزار شود، 

خبر دادند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
در گرماگرم مذاکرات تجاری که دهمین دور آن روز پنجشنبه در پکن 
برگزار شد، روز گذشته در پیامی توئیتری اعالم کرد: از جمعه این هفته 
تعرفه بر ۲00 میلیارد دالری از کاالهای چینی ۲5 درصد افزایش خواهد 
یافت.به دنبال این اقدام ترامپ که کارشناسان آن را نشانه ای از شکست 
مذاکرات تجاری دو کشور می دانند، چین نیز اعالم کرده است که هیأت 
مذاکره کننده خود را به واشنگتن اعزام نخواهد کرد.دهمین دور مذاکرات 
تجاری چین و آمریکا روز پنجشنبه گذشته با حضور نمایندگان دو کشور 
در پکن برگزار شد. در این دور از مذاکرات ›لیو هه‹ عضو دفتر سیاسی 
کمیته مرکزی حزب کمونیست، معاون نخست وزیر و مسؤول چینی 
مذاکرات دوجانبه، با ›استیون منوچین‹ وزیر خزانه داری ایاالت متحده و 
›رابرت الیتیزر‹ نماینده تجاری آمریکا دیدار و گفت وگو کرد.دو طرف 
بر اساس برنامه، قرار بود این هفته نیز یازدهمین دور مذاکرات را در 

واشنگتن برگزار کنند.
›استیون منوچین‹ وزیر خزانه داری ایاالت متحده پس از این مذاکرات، 
در حساب توئیتری خود نوشته بود که او و الیتیزر ›دیدار سازنده ای‹ با 
لیوهه داشته اند اما او به جزییات این دیدار اشاره نکرده بود.ترامپ معتقد 
است؛ چین با سرقت حق مالکیت معنوی و تبعیض تجاری، شرکت های 
خارجی و آمریکایی را تحت فشار می گذارد و کاالهای ارزان قیمت را 
با پرداخت یارانه به کشورهای دیگر صادر می کند. او در مرحله نخست، 
برای کاستن از مازاد تجاری ۳75 میلیارد دالری چین، بر ۲50 میلیارد دالر 
کاالی چینی تعرفه ۱0 تا ۲5 درصد وضع کرد اما اعالم نمود در آینده 
ممکن است در صورت تشدید رویارویی تجاری، ۲75 میلیارد دالر دیگر 
از این کاالها را مورد تعرفه قرار دهد. چین نیز در واکنش به این اقدام ۱۱0 
میلیارد دالر از کاالهای آمریکایی را تحت تعرفه 5 تا ۱0 درصدی و در 
پاره ای موارد بین ۲5 تا ۴0 درصد قرار داد.در نهایت در پایان سال ۲0۱۸ 
میالدی سران دو کشور برای 90 روز آتش بس اعالم کردند؛ ترامپ تهدید 
کرده بود اگر طرفین در این مدت به توافق دائمی نرسند سایر کاالهای 
چینی نیز مزه تعرفه را خواهند چشید و تعرفه بر روی کاالهای قبلی نیز 
افزایش خواهد یافت.طرفین در این مدت، چندین دور از گفت وگوهای 
تجاری و اقتصادی را برگزار کرده اند اما هنوز به نتیجه نرسیده اند؛ اگرچه 
دو طرف امیدوار بودند بزودی به توافق برسند اما اعالم افزایش تعرفه ها 
به نظر می رسد همه چیز را بار دیگر خراب کرده است.حجم تجارت 
دو کشور که در سال ۱979 میالدی پنج میلیارد دالر بود، در سال ۲0۱7 
میالدی به 5۸0 میلیارد دالر رسیده است که برابر با روزانه حدود ۱.5 
میلیارد دالر است. روزانه ۱۴ هزار نفر برای کار، تحصیل و تفریح میان دو 
کشور از طریق هواپیما تردد می کنند.در طول ۴0 سال گذشته که روابط 
رسمی دو کشور برقرار شده، سرمایه گذاری دوجانبه نیز از تقریباً صفر به 

بیش از ۲۳0 میلیارد دالر افزایش یافته است.

خبر

کمبودی در بازار ماه رمضان 
نداریم

اتاق  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  نماینده 
اصناف ایران با تأکید بر اینکه کاالهای اساسی و 
اقالم پرمصرف ماه رمضان به وفور در بازار وجود 
دارد، از درخواست واردات بیشتر شکر به دولت 

همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، ابراهیم درستی با 
اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و برنامه ریزی 
اتاق اصناف کشور برای توزیع اقالم پرمصرف این 
ماه به خصوص اقالم اساسی اظهار کرد: خوشبختانه 
در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار به خصوص در 
اقالم و کاالهای اساسی وجود ندارد و برنامه ریزی 
الزم برای افزایش تقاضای اقالم پرمصرف در ماه 
مبارک رمضان از جمله شکر، روغن، خرما و... 
انجام شده است.نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران 
با تأکید بر اینکه سعی شده در ماه رمضان، قیمت 
انواع کاالهای مورد نیاز خانوارها کنترل شود ادامه 
داد: در ماه مبارک رمضان علی رغم آنکه تقاضا برای 
برخی کاالها تشدید می شود، سعی خواهیم کرد 
که قیمت ها کنترل شود و کاالها و اقالم مصرفی 
با قیمت متعادل به دست مصرف کنندگان برسد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت برخی 
اقالم اساسی در بازار با قیمت های اعالمی از سوی 
مسئوالن دولتی متفاوت است و مردم مجبورند این 
کنند  نرخ مصوب خریداری  از  گران تر  را  اقالم 
وزارت  مجموعه  نظر  زیر  شکر  موضوع  گفت: 
جهاد کشاورزی قرار دارد و ما هم در جلسات خود 
و در جلسه ای که با وزیر کشور داشتیم درخواست 
کردیم برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از هرگونه 
کمبود در بازار ماه رمضان، شکر بیشتری به کشور 
وارد شود تا به وفور در بازار عرضه و توزیع شود.
درستی با اشاره به اینکه مدیریت برخی اقالم توسط 
وزارت جهاد کشاورزی است و مدیریت بخشی 
دیگر از فرایند توزیع کاال در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: در شرایط کنونی که ما درگیر 
جنگ اقتصادی هستیم و دشمنی آمریکا و برخی 
کشورهای دیگر هم بر هیچ کس پوشیده نیست، 
الزم است تا مدیران میانی نیز با دلسوزی بیشتر 
و با صدور بخشنامه های متعدد، باعث التهاب در 
بازار نشوند.نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در اتاق اصناف ایران گفت: البته با هماهنگی های 
انجام شده، ان شاءاهلل اقالم پرمصرف ماه رمضان با 
به دست مصرف کنندگان خواهد  متعادل  قیمت 
رسید و هیچ مشکلی از نظر کمبود کاال در بازار 
عرضه  به وفور  اساسی  کاالهای  و  ندارد  وجود 
خواهد شد.وی با تأکید بر اینکه اصناف، نقشی در 
گرانی کاالها ندارند گفت: باید بپذیریم که قیمت 
برخی از کاالها به قیمت ارز وابسته است و دلیل 
برخی از این گرانی ها نیز همین امر است؛ این در 
حالی است که اصناف کشور در ماه مبارک رمضان 
به واسطه اعتقاداتشان بیش از هر زمان دیگری با 

مردم و مصرف کنندگان همکاری دارند.

 ثبات قیمت گوشت قرمز 
در ماه مبارک رمضان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی: قیمت گوشت 
قرمز در بازار از اسفند سال قبل تا به امروز ثابت 

بوده است
علی  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گوشت  خرید  بازار  امسال  افزود:  ملکی  اصغر 
قرمز در ماه مبارک رمضان متفاوت تر از سال های 
گذشته است از این جهت که مردم اقبال کمتری 
به خرید گوشت قرمز دارند.وی گفت: متاسفانه 
مرز های کشور  در  داریم که همچنان  اطالعاتی 
شاهد قاچاق دام هستیم و امیدواریم که مسئولین 
کنند. پیگیری  را  موضوع  این  گذشته  همچون 
ملکی در خصوص عرضه گوشت با ارز نیمایی 
هم گفت: گوشت قرمز با تعرفه ارز نیمایی هم در 
بازار عرضه می شود که البته عرضه آن در سطح 
شهر کم است و قیمت آن هم طبق دالر امروز 
تا به دست مغازه دار برسد ۸5 هزار تومان رقم 
می خورد که با سود ۱0 درصد به دست مصرف 
کننده می رسد.وی گفت: قیمت گوشت امروز در 
مغازه به صورت شقه ای بدون دنبه حدود ۱0۳ 
هزار تومان است که به دست مغازه دار حدود 95 
هزار تومان می رسد که آن هم با احتساب سود ۱0 

درصد به دست مصرف کننده می رسد.
با  آمار در رابطه  آمارگیری مرکز   بررسی طرح 
کشتار دام در کشتارگاه های کشور در زمستان سال 
تولید  قرمز  گوشت  وزن  که  می دهد  نشان  قبل 
شده انواع دام های ذبح شده در مجموع ۸۱.5 هزار 
تن بوده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از 
سایر انواع دام بوده است.این در حالی است که 
گوشت گاو و گوساله با ۴7. ۱ هزار تن، 57.9 
را  تولید شده  قرمز  وزن گوشت  کل  از  درصد 
داده است.همچنین گوسفند  اختصاص  به خود 
و بره با ۲6.۴ هزار تن، بز و بزغاله با 5.۸ هزار 
تن و سایر انواع دام ها با ۲.۱ هزار تن، به ترتیب 
۳۲.۴ درصد، 7.۲ درصد و ۲.6 درصد از کل وزن 
اختصاص  خود  به  را  شده  تولید  قرمز  گوشت 
داده اند.مقایسه عملکرد کشتارگاه های کشور در 
زمستان سال ۱۳97 با عملکرد فصل مشابه سال 
۱۳96 نشان دهنده کاهش ۲۳درصدی مقدار تولید 
است.  رسمی  کشتارگاه های  در  قرمز  گوشت 
کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه 
سال قبل برای گوسفند و بره ۳۴ درصد، برای 
بز و بزغاله ۱6 درصد، برای گاو و گوساله ۱5 
درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۱۴ درصد، 
و برای شتر و بچه شتر ۴9 درصد بوده است.اما 
این را هم نشان می دهد که تولید گوشت  آمار 
قرمز در کشتارگاه ها در اسفند ماه نسبت به بهمن 
همین سال بیش از ۱۸ درصد افزایش داشته است.

خبر

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به واقعی نبودن قیمت های فعلی 
خودرو در بازار گفت: قیمت های فعلی خودرو 
را جریان داللی و واسطه ای به بازار تحمیل کرده 
است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمیدرضا 
فوالدگر گفت: بحث ساماندهی صنعت خودرو 
در مجلس بررسی شده و با این طرح، ارتقای 
کیفیت و رقابت پذیر کردن این صنعت مد نظر 
قرار گرفته؛ چراکه باور ما این است تا وقتی 
نیاید  بیرون  انحصاری  حالت  از  صنعت  این 
ادامه  مشکالتش  نشود،  اصالح  ساختارش  و 
دارد.وی گفت: خرید و فروش های صوری با 
قیمت های تصنعی در برخی بنگاه ها صورت 
این  که  شود  داده  جلوه  اینگونه  تا  می گیرد 
قیمت ها واقعی است و بدین ترتیب قیمت به 
بازار تحمیل شود.وی ادامه داد: این مشکالت 
گاهی در قیمت خودرو رخ می نماید و گاهی 
نیاز به اصالح  در خدمات پس از فروش که 
ساختاری است.فوالدگر خاطر نشان کرد: تالطم 
بازار خودرو شرایط را برای جلوگیری از تولید 
پراید سخت کرده و به محض اینکه شرایط مهیا 
شود این موضوع اجرایی می شود، همانطور که 
چند سال پیش خط تولید پیکان متوقف شد 
باید برای خودروهای غیر  این کار  امروز هم 

استاندارد صورت گیرد.
 جزییات طرح نهایی ساماندهی بازار خودرو 

در کمیسیون صنایع مجلس
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
بررسی جزئیات طرح ساماندهی بازار خودرو در 

کمیسیون نهایی شد.
عبداهلل رضیان گفت: بررسی طرح ساماندهی 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  در  خودرو  بازار 
قائمشهر  مردم  رسید.نماینده  اتمام  به  مجلس 
و  صنایع  کمیسیون  تصمیم  اساس  بر  افزود: 
معادن، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باید 
صفر شود.عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار 
ساماندهی  طرح  مواد  از  یکی  اساس  بر  کرد: 
به  تصادف،  وقوع  صورت  در  خودور  بازار 
خودرو  سازنده  شرکت  کارشناس،  تشخیص 
و  بپردازد  شده  وارد  از ضرر  سهمی  باید  نیز 

بپذیرد.عضو  را  اتفاق  این  مدنی  مسئولیت 
فراکسیون مستقالت مجلس گفت: مقرر شد؛ 
سیستمی برای افزایش کیفیت و استانداردسازی 
خودروهای سنگین تهیه و آئین نامه مربوطه در 
هیأت وزیران تدوین شود.عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ۲ 
ماده از طرح ساماندهی خودرو در سال گذشته 
در صحن علنی تصویب و ۸ ماده دیگر نیز امروز 
در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد، این 

طرح برای بررسی به صحن ارائه می شود.
دولت تعیین قیمت خودرو را به دالالن 

سپرده است
 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: 
دولت به نظارت و قیمت گذاری در بازار خودرو 
ورود نمی کند و قیمت گذاری در این حوزه را 
به دالالن سپرده است. امیر خجسته با انتقاد از 
داشت:  اظهار  خودرو  بازار  شدید  نوسانات 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  و  مسئوالن 
مسئول نوسانات بازار خودرو هستند.وی ادامه 
داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدبیر و 
برنامه ای برای مدیریت بازار خودرو ندارد، هیچ 
قیمت  تعیین  و  نمی کند  بازار  این  بر  نظارتی 
بازار واگذار  بازار آزاد و حاشیه  به  خودرو را 
مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون  است.رئیس  کرده 
اقتصادی گفت: در واقع وزارت صنعت، معدن 
دالالن  به  را  خودرو  قیمت  تعیین  تجارت  و 
واگذار کرده است که این امر موجب شده قیمت 
خودرو یک شبه ۱00 تا ۲00 درصد افزایش یابد. 
کمیسیون اصل 90 خواستار کنترل، نظارت و 
قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صنعت شده 
اما آقایان تدبیر نمی کنند و مدیریت اقتصاد کشور 
و بازار خودرو را به دالالن واگذار کرده اند؛ این 
کار ظلم به ملت ایران است.وی افزود: سکوت 
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
برابر داللی ها و بحران در بازار خودرو معنا ندارد 
و نشان دهنده ضعف مدیریت است؛ کمیته ای در 
کمیسیون اصل 90 در حال بررسی علل و عوامل 
تصریح  است.خجسته  خودرو  بازار  نوسانات 
قصد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کرد: 
داشت خودروی ۴00 هزار نفری را که پیش 

از نوسانات ثبت نام کرده بودند را تحویل ندهد 
که کمیسیون اصل 90 مجلس وارد شد و اجازه 
نداد چنین ظلمی در حق مردم شود.نماینده مردم 
همدان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
کمیسیون اصل 90 مجلس در صدد برنامه ریزی 
برای بازدید از مجتمع صنعتی ایران خودرو و 
سایپا است.وی خاطرنشان کرد: نوسانات بازار 
خودرو، ظلم بزرگی علیه ملت است که مجلس 

و دولت در برابر آن سکوت کرده اند.
قیمت خودرو در بازار نزولی شد

و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس 
فروشندگان خودرو تهران گفت: حذف نمایش 
قیمت در سایت های خرید و فروش خودرو، 

نرخ ها را در بازار نزولی کرد.
در روزهای گذشته به دلیل بروز التهاب در بازار 
خودروی کشور و با هدف کمک و همراهی 
برای مدیریت این بحران توسط نیروهای انتظامی 
و قضایی، سایت هایی نظیر »دیوار« و »باما« در 
در  قیمت  نمایش  از حذف موقت  هایی  پیام 
این  دادند.در  خبر  خود  خودروی  آگهی های 
اتحادیه صنف  رئیس  موتمنی«  »سعید  زمینه، 
تهران  خودرو  فروشندگان  و  نمایشگاه داران 
افزود: در دو سه روز گذشته، التهاب و هیجان 
کاذب قیمت خودروها فروکش کرده و قیمت 
ها روند نزولی به خود گرفته است.به گفته وی، 
اکنون در عمل معامله ای انجام نمی شود و بازار 
خودرو راکد است، اما در مقایسه با چند روز 
گذشته نرخ خودروها داخلی تا پنج درصد و 
نرخ خودروهای مونتاژی بین پنج تا ۱5 درصد 
بطور  داشت:  بیان  است.موتمنی  یافته  کاهش 
نمونه خودروهای پژو ۲00۸ و مزدا ۳ کاهش 
افت ۴0   C۳ سیتروئن و  تومانی  میلیون   ۳0
میلیون تومانی را تجربه کرد.رئیس اتحادیه صنف 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران پیش 
بینی کرد وقتی در عمل خریداری در بازار نباشد، 
قیمت ها بیش از این نیز کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: اعالم قیمت های کاذب در 
سایت ها در حالی که در عمل خودرویی نیز در 
کار نبوده، آشفتگی بازار را به دنبال داشت؛ این 
در حالی است که باید اصالت آگهی، اصالت کاال 

و اصالت قیمت باید کارشناسی شود و پس از 
آن سایت ها آگهی مربوطه را منتشر کنند.موتمنی 
از وجود »لیدرهایی قدرتمند« در بازار خبر داد 
که با استفاده از چند کانال تلگرامی و سایت ها 
به صورت هماهنگ قیمت های دلخواه خود را 
اعالم می کنند و هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود 
با  ابتدا  از  اتحادیه  این  اینکه  بیان  با  ندارد.وی 
ادامه  بود،  مخالف  ها  سایت  در  قیمت  اعالم 
داد: معتقدیم کار در حوزه هایی نظیر خودرو 
و مسکن تخصصی است و اعالم قیمت های 
آفرینی  التهاب  جز  مجازی  فضای  در  کاذب 
در بازار نتیجه ای ندارد.این مقام صنفی اظهار 
داشت: بطور مثال شاهدیم افراد هنوز خودروی 
خود را تحویل نگرفته اند، اما حواله آن را با 
افزایش بی قاعده در سایت ها آگهی می کنند.
موتمنی به افزایش ناگهانی قیمت خودرو از شنبه 
هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این در حالی 
است که طی ۲0 روز گذشته تغییر خاصی در 
نرخ ارز، قیمت جهانی خودرو و غیره شاهد 
نبودیم.وی از افزایش ناگهانی برخی مدل های 
مونتاژکاران  از سوی  ماه  فروردین  در  خودرو 
بازار  بر  منفی  تاثیر  که  کرد  انتقاد  نیز  داخلی 
گذاشت، در حالی که هیچ آنالیز قیمتی وجود 
و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  ندارد.رئیس 
فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: آنالیز قیمت 
ها و نظارت بر آنها، خواست اصلی این اتحادیه 
است تا پس از آن بر اساس سود مشخص و 
انجام نظارت های مربوطه، خودروها در بازار 
قیمتگذاری شوند.وی درخصوص خودروهای 
این  ای  کارخانه  قیمت  گفت:  نیز  خارجی 
خودروها، همچنین تعرفه گمرکی، هزینه تمام 
شده شماره گذاری و سود ۱5 تا ۲0 درصدی 
در نظر گرفته شده برای آنها مشخص است، اما 
در عمل با قیمتی هایی به مراتب باالتر خرید و 
فروش می شوند.موتمنی به نقص برخی قطعات 
در کارخانجات خودروسازی نیز اشاره کرد که 
سبب شده خودروها تجاری نشده و در نتیجه به 
بازار عرضه نشوند و افزود: این مساله موجب 
محدودیت عرضه و افزایش قیمت می شود، باید 
فکری اساسی کرد تا نیاز روزانه بازار تامین شود.

فرمان بازار خودرو همچنان در دست دالالن؛

 دالالن،عامل تحمیل قیمت های فعلی خودروبه بازار

 روش های خصوصی سازی باید بازبینی
 واصالح شود

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید در امر 
خصوصی سازی مرتب سیاست ها و روش 
های خود را بازبینی کنیم، گفت: باید به تناسب 
واقعی،  سازی  خصوصی  تحقق  عدم  علل 

برنامه هایی برای جبران در نظر بگیریم.
محمدعلی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دهقان دهنوی در رابطه با مشکالت عدیده ای 
می کند،  بروز  مسیر خصوصی سازی  در  که 
اظهار داشت: در بحث خصوصی سازی ما با 
یک پدیده مشخص و قابل برنامه ریزی قطعی 
سر و کار نداریم بلکه با یک بنگاه اقتصادی 
طرف هستیم که آن بنگاه توسط دولت اداره 
خصوصی  بخش  به  است  قرار  و  می شده 
واگذار شود.وی افزود: بنگاه شبیه یک موجود 
زنده است و سود و زیان دارد؛ گاهی اوقات 
بهره وری  اوقات  گاهی  و  باال  وری  بهره 
که  گفت  نمی توان  رو  این  از  دارد؛  پایین 
خصوصی سازی یک پدیده راحت است.وی 

ادامه داد: بخش خصوصی واقعی که شایسته 
و مطلوب است سعی می کند به اقتصاد کمک 
کند و البته به دنبال اصالح امور است؛ اما در 
این بین ممکن است انگیزه هایی غیر از »اصالح 
امور« وجود داشته باشد که این مساله منجر به 
بروز مشکل می شود.دهقان دهنوی تاکید کرد: 
کاری که ما باید بکنیم این است که به صورت 
مرتب سیاست ها، الگوها و روش های خود را 
با دقت مورد بازبینی قرار دهیم و اگر جایی 
نقص و ضعفی مشاهده کردیم اقدام به رفع آن 
کنیم.وی با بیان اینکه باید سیاست های مربوط 
به خصوصی سازی تقویت شود تا به هدف 
اصلی برسیم، یادآور شد: هدف از خصوصی 
سازی صرفاً واگذار کردن و رها کردن دولت 
بلکه  نیست،  اقتصادی  بنگاه  یک  به  نسبت 
هدف این است که بنگاه بتواند به شکل بهتری 
به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و توسعه 

یابد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.

 قیمت 20 هزار تومانی زولبیا و بامیه 
با شکر و روغن دولتی

بامیه  بازار، زولبیا و  تنظیم  طبق مصوبه ستاد 
با  قیمت  این  که  تعیین شده  تومان  ۲0 هزار 
اختصاص شکر و روغن دولتی به واحد های 

صنفی تعیین شده است.
علی  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بهره مند با اشاره به اینکه در این ایام بیش از 
افزود:  می شود  مصرف  شکر  تن  هزار   6
محدودیتی برای اختصاص شکر به واحد های 
صنفی از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین نشده، 
واحد های  به  دولتی  روغن  و  شکر  هنوز  اما 
صنفی عرضه نشده است.وی با بیان اینکه قیمت 
آنالیز شده اتحادیه برای زولبیا و بامیه مرغوب 
از سوی اتحادیه قنادان ۲5 هزار تومان تعیین 
شده بود گفت: ستاد تنظیم بازار این قیمت را 
درجه یک  واحد های  در  بامیه  و  زولبیا  برای 
 ،۲ درجه  واحد های  برای  و  تومان  هزار   ۲0
۱۸ هزار تومان تعیین کرده است.رئیس اتحادیه 
قنادان فعالیت واحد های صنفی بدون مجوز را 

از دغدغه های این ایام دانست و ادامه داد: این 
واحد ها برای کاهش هزینه های تولید، اقدام به 
طبخ زولبیا و بامیه در مراکز غیر بهداشتی با 
مواد اولیه نامرغوب می کنند که نظارتی نیز بر 
فعالیت آن ها وجود ندارد.بهره مند گفت: با توجه 
به زمانبر بودن زمان رسیدگی به شکایات مردم 
تا برخورد با این واحد ها انجام شود ماه رمضان 
به پایان رسیده است بنابراین مردم برای خرید 

کاالی ارزانتر از این واحد ها خرید نکنند.

مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به پیدایش 
مشاغل جدید در دنیا از برنامه این وزارتخانه برای معرفی 
مشاغل سنتی در معرض ریزش نیرو و معرفی مشاغل 

جدید خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رحیم سرهنگی با اشاره 
به ضرورت توجه به »مشاغل آینده« و سیاست گذاری 
صدمین  امسال  خردادماه  داشت:  اظهار  زمینه  این  در 
سالگرد تأسیس سازمان بین المللی کار )ILO( است و 
این سازمان محور اصلی کنفرانس سال ۲0۱9 را »آینده 
کار« نام گذاری کرده است.وی، تغییرات تکنولوژیک، 
آب و هوایی، جمعیتی و دموگرافیک را از عوامل مؤثر 
در تغییر مشاغل طی دهه های آینده عنوان کرد و افزود: 
این عوامل موجب شده تا در شکل کار، انواع قوانین و 
مقررات و حمایت های اجتماعِی مترتب بر مشاغل جدید، 
تغییر ایجاد شود.مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت کار، 
با بیان اینکه امروز در کسب و کارهای پلتفرمی، دیگر 
رابطه کارگری و کارفرمایی نمی توان تعریف کرد، ادامه 
داد: از مصادیق آن می توان به تاکسی های اینترنتی اشاره 
کرد، بنابراین قوانین این نوع کسب و کارها و همچنین 

نحوه حمایت های اجتماعی از این کسب و کارها نیز 
باید تغییر کند.سرهنگی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه به کار 
در آینده گفت: استراتژی برای ایجاد مشاغل جدید در 
دنیا یک رویکرد »انسان محوری« است به این نحو که 
با پیدایش مشاغل جدید و تغییرات تکنولوژیکی، آب و 
هوایی، جمعیتی و دموگرافیکی شأنیت انسان مضمحل 
نشود.این مقام مسئول در وزارت کار، با بیان اینکه امروز 
در دنیا برای جلوگیری از زیر سوال رفتن شأنیت انسان 
با ظهور مشاغل جدید، سه رویکرد مدنظر قرار گرفته 
است، گفت: نخست اینکه همزمان با »توسعه فناوری«، 
توانمندی ها و مهارت های انسانی نیز تقویت شوند تا با 
تغییرات جدید شاهد ریزش شغل نباشیم. با این رویکرد 
جدید  توانمندی های  العمر  مادام  هستند  موظف  افراد 
بیاموزند، به این معنا که کارفرمایان و کارگاه ها نیز موظف 
هستند ارائه سلسله آموزش های ساالنه در مورد مشاغل 

جدید در حرفه خود را برای کارکنان پیش بینی کنند.
مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه در 
مشاغل جدید، جوانان و بانوان باید بیش از سایر کارکنان 
و اقشار جامعه مورد توجه آموزش های نوین برای »آینده 
کار« قرار گیرند، گفت: در دنیا بر این باورند برای اینکه 
این اقشار بتوانند سریع تر خود را با شرایط و فناوری های 
روز مطابقت دهند، بهتر است به اصطالح به آنها یادگیرِی 
»چگونه یادگرفتن« را بیاموزیم. به این معنا که اگر یک 
فرد یاد بگیرد که یک »انسان یادگیرنده« باشد هر چقدر 
سرعت رشد تغییرات باال باشد، این فرد بیکار نخواهد 
که  مشاغلی  مشاغل جدید،  پیدایش  با  گفت:  شد.وی 
بیش از هر چیز در معرض خطر قرار می گیرند عمدتًا 
مشاغل غیررسمی، خرد و خوداشتغالی هستند. به دلیل 
اینکه این گروه از شاغالن، برنامه آموزش مدونی برای 
خود ندارند بنابراین با کوچک ترین تغییرات در ساختار 

کار و نوع توانمندی ها، مهارت این افراد نیز پاسخگوی 
مشاغل جدید نخواهد بود.سرهنگی با تاکید بر اینکه در 
اینجا دولت باید برنامه های آموزشی جدید را به صورت 
رایگان در حوزه مشاغل جدید در اختیار عموم قرار دهد، 
گفت: رویکرد دوم در دنیا نیز همگام با مشاغل جدید، 
تغییر  مشاغل  نوع  وقتی  است.  اجتماعی  حمایت های 
می کنند ما ناگزیریم حمایت ها و قوانین کار متناسب با 
ماهیت این مشاغل را سیاست گذاری کنیم.مدیرکل توسعه 
کارآفرینی وزارت کار، با اشاره به اینکه برای نهادسازی 
کار آینده، در برخی مشاغل با مالحظه جلوگیری از ریزش 
نیروی کار باید از تکنولوژی های نوین برای توسعه »کار 
شایسته« استفاده کنیم، گفت: به عنوان مثال با بهره گیری 
از فناوری های نوین می توانیم کارگر را از مشاغل کثیف 
مانند جمع آوری زباله و مشاغل پرخطر برای کاهش زیان 
به نیروی انسانی حذف و صنایع رباتیک را جایگزین کنیم 

و این کارگران در مشاغل دیگر به کار گرفته شوند تا 
کار آینده مبتنی بر کار شایسته باشد.وی گفت: رویکرد 
سوم نیز در راستای »آینده کار«، سرمایه گذاری در »کار 

شایسته« و توجه به اشتغال و اقتصاد روستایی است.
کار  وزارت  استراتژی های  و  برنامه  درباره  سرهنگی 
به دستگاه سیاست گذار اشتغال در حوزه »آینده کار« 
گفت: در این خصوص هفته گذشته همایش ملی آینده 
کار برگزار شد و در پایان این همایش بیانیه و یکسری 
فرایندهای اجرایی تعریف شد که می توانیم این سیاست ها 
را از وزارت کار آغاز کنیم؛ یکی از این اقدامات، استقرار 
نظام جامع تعدیل باز کار )LMIA( بود که این سامانه 
ضمن معرفی مشاغل در معرض ریزش، مشاغل جدید 
را نیز معرفی می کند.این مقام مسئول افزود: پیشنهادی در 
این راستا ارائه شد که یک واحد سازمانی در معاونت 
روابط کار وزارت کار تشکیل شود تا قوانین و مقررات و 
حمایت های اجتماعی را برای مشاغل جدید تدوین کند. 
با استقرار چنین ساختاری در معاونت روابط کار که به 
بحث های قانون کار و تأمین اجتماعی می پردازد، می تواند 

گام مهمی در این راستا باشد.

مشاغل در معرض ریزش نیرو معرفی می شوند؛

 تاکید بر لزوم تغییر نگاه به کار در آینده



داران  روزه  روزه  ماه  این  در  را  ام  روزه  خدایا 
قرار ده، و شب زنده داری ام را شب زنده داری 
شب زنده داران، و بیدارم کن در آن از خواب بی 
خبران، و ببخش گناهم را در آن ای معبود جهانیان، 

و از من درگذر، ای درگذرنده از گنهکاران.

دعای روز اول ماه رمضان

چندان که زدم الف کرامات و مقامات
هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

 حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غالمی نفرستاد

امروز با حافظ

کتاب سرگذشت یک روانپزشک 
منتشر شد

کتاب» آنگه که خود را یافتم 
)سرگذشت یک روانپزشک(« 
نوشته اروین یالوم، با ترجمه 
نشر  توسط  اکبری  نازی 
ققنوس منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش مهر، کتاب »آنگه 
روانپزشک(«  یک  )سرگذشت  یافتم  را  خود  که 
نوشته اروین یالوم، به تازگی با ترجمه نازی اکبری 
توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲0۱7 چاپ 

شده است.
این کتاب در برگیرنده زندگینامه و اتفاقاتی است 
که طی عمر 76 ساله بر اروین یالوم روان درمان 
اگزیستانسیال رفته است. این روان شناس زندگی 
خود را صرف پژوهش در روان انسان ها و کمک 
به پرمعنا زیستن کرده است. او پس از سال ها نگاه 
روان درمان گرایانه اش را به سمت خود برگردانده و 
به بیان و بررسی ارتباطاتی پرداخته که در شکل 

دادن به »خودِ« درونی خودش نقش داشته اند.
جان کالم یالوم در این کتاب، در پس بخشی از 
گفتگویش با رولو می نهفته است. او به رولو درباره 
این که  و  »مکبث«می گوید  نمایشنامه  از  قطعه ای 
این گفته شخصیت اول داستان تا چه اندازه او را 
تحت تأثیر قرار داده است. این کتاب با ۳9۸ صفحه 
مصور، شمارگان هزار و ۱00 نسخه و قیمت ۴۲ 

هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

مجازات سلیقه بدون ابالغ قانونی برای یک فیلم  

سینمای  نظارتدر  »چالش  تحلیلی  نشست 
نژاد  حسین  محمدعلی  حضور  با  ایران« 
عضو شورای پروانه نمایش و عضو شورای 
علمی مدرسه ملی سینمای ایران،  امیر حسین 
شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون و عضو 
مستقل  کنندگان  تهیه  انجمن  مدیره  هیات 
سینمای ایران، محمد تقی فهیم منتقد و تحلیل 
گر حوزه فرهنگ، علی قائم مقامی تهیه کننده 
و عضو هیات مدیره خانه سینما، رضا اورنگ 

نویسنده و کارشناس سینما، سیدمحمد حسینی نویسنده و مدیر مرکز تولید متن 
حوزه هنری و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه 

هنری  برگزار شد.
به گزارش پیام زمان از حوزه هنری ،در ابتدا یزدان عشیری، ضمن اشاره به اهمیت 
موضوع نظارت بر فیلم ها و حواشی که بر اثر نبود اقتدار و مکانیسم مشخص هر از 
گاهی، در این زمینه پیش می آیدگفت: نظارت بر فیلم های سینمایی همیشه دچار 
چالش و مناقشه بوده است. در دولت های مختلف فیلم هایی داشته ایم که با وجود 
پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش با بن بست هایی روبرو شدند.اکنون، این سوال 
مطرح می شود که آیا ما قانون مدونی برای رسیدگی به محتوا و مضمون فیلم ها 
نداریم؟ در شرایطی که آیین نامه فیلم و نمایش در دهه اول انقالب اسالمی  تصویب 
و بعدها در دوره اصالحات بازنگری شده است، این شائبه به وجود می آید که 
آیاامروز این آیین نامه نیاز به بازنگری، تغییر و تحول و پاالیشدارد و یا اعمال سلیقه 
برخی مدیران فرهنگی منجر به رفتاری فرا قانونی و یا به تعبیری دیگر، رفتاری »فرو 

قانونی« در سینما و تداخل در چرخه اکران فیلم ها شده است؟ 
رضا اورنگ منتقد سینما با اشاره به اهمیت نظارت بر فیلم ها گفت: بحث نظارت در 
همه دنیا اهمیت دارد و اشتباه بزرگی است که بگوییم کشوری از این قضیه مستثنی 
بوده و نظارتی در این حیطه  ندارد اما تفاوت عمده ای در نظارت بر سینمای ایران و 
دیگر کشور ها  وجود دارد که آن هم در مشخص بودن آئین نامه ها و تعیین کردن 
خط قرمزهای موجود در سینمای کشورهای دیگر است و فیلمسازان را نسبت به 

رعایت آن آگاه کرده اند.  
وی افزود: سینمای ایران به یک قانون مصوب مجلس نیاز دارد تا با تغییر مدیریت 
ها عوض نشده و هرگونه دخل و تصرف در آن تنها در صحن مجلس امکان پذیر 
باشد.   محمدتقی فهیم منتقد و تحلیل سینما بر دردسر های نبود نظارت در سینما 
تاکید کرد و اظهار داشت: بحث نظارت در کشور ما واقعا جدی است و هزینه 
های زیادی را برای هنر وسینما تراشیده و بارها، دردسرساز شده است. تفاوت بین 
نظارت و سانسور بسیار مخدوش است. من معتقد هستم  قانون و آیین نامه وجود 
دارد اما به روز نشده است.  بنابراین، بحث مهم تر وجود آدم هایی است که قانون 
را نمی شناسند و فرق بین نظارت و سانسور را نمی دانند. درک ما از قانون مهم تر 

از خود قانون است.
امیرحسین شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون گفت: بنده به عنوان تهیه کننده فیلم، 
سه دهه ای می شود که با نظارت بر فیلم ها درگیر هستیم. در شرایطی که این نظارت 
ها کامال سلیقه ای اعمال می شود و با تغییر مدیران نیز تغییر می کند. ما تهیه کننده ها 
هیچ وقت نمی توانیم درست و غلط را تشخیص دهیم.  برای نمونه می توانم به فیلم 
هایی اشاره کنم که مجوز نمایش دارند اما حوزه هنری در اکران آن مشارکتی نمی 
کند که البته من حق می دهم  چرا که بعضی فیلم ها واقعا، دارای ابتذال  هستند. در 
بحث نظارت، سانسور و نظارت باهم عجین شده و در کاربرد تقریبا یکی شده اند.

وی در خصوص اکران و توقیف فیلم »رحمان ۱۴00« افزود: اکران نسخه اصالح 
دیگر  در  آن  اصلی  نسخه  پخش  و  هنری  سینماهای حوزه  در  فیلم  این  شده 
سینماها تجربه بدی در حوزه نظارت ها بوده و تهیه کننده متخلف باید تنبیه شود. 
در واقع،حیثیت سینمای ما را خدشه دار کرده و به واکنش رسانه های خارجی 
هم رسیده است. شریفی یادآور شد: نظارت بر سینما باید بر اساس قانون باشد 
همانگونه که خط قرمزها در  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مشخص شده و 
سالهاست با تغییر مدیران تغییری در قوانین برنامه سازی ایجاد نمی شود. اما در سینما 
تکلیف مشخص نیست و متاسفانه با ورود گروه های مافیایی به سینما حتی قدرت 
اکران فیلم ها هم در دست این افراد قرار گرفته و در مورد نمایش فیلم ها سلیقه ای 
تصمیم گیری می شود و این حیثیت سینما را نشانه گرفته است. فیلم »رحمان ۱۴00« 
اگر مال بنده بود قطعا در مرحله ساخت با ممانعت روبرو شده بود. من به عنوان یک 
تهیه کننده هر نسخه ای از فیلم را که تحویل می دهم کد دریافت می کنم و نمی دانم 
چگونه امکان دارد نسخه های فیلم »رحمان ۱۴00« در سینما ها باهم متفاوتباشند. 

محمدعلی حسین نژاد عضو شورای پروانه نمایش، در پاسخ به سوال آیا در نظارت 
بر فیلم ها قانونی وجود دارد یا خیر ؟ گفت: پاسخ به این  سوال به بحث کلی تری 
از سطوح جامعه برمی گردد، تا بتوان میزان تاثیرگذاری قانون را بررسی کرد. در واقع 
فرهنگ، رفتارها و تعامالت عمومی بیش از اینکه متکی به قانون باشند به عرف و 
نرم ها بستگی دارند. در کشوری که قانون باشد، تا زمانی که نرم ها و هنجارهای 
اجتماعی اصالح نشود کاری پیش نمی رود و قانون تاثیری نخواهد داشت . فرض 
کنیم در سینما قانون را عوض کردند آیا همه چیز درست می شود؟ یا در تلویزیون 
که مثال قانون مدون داریم آیا همه چیز درست است؟ آیا ما دیگر خروجی مبتذل 
نخواهیم داشت؟ بر اساس مطالعات انجام شده ، بی خاصیت ترین صدا و سیمای 

دولتی در دنیا، صدا و سیمای ایران است. 

»صدام حسین« در انتظار کارگردان

نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی »صدام حسین« به پایان رسیده است.
»صدام حسین« عنوان فیلمنامه ای سینمایی است که به تازگی نگارش آن توسط 
حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری، دو کارگردان جوان فیلم »جان دار« و 
محمد کریم پور به پایان رسیده. این فیلم مضمونی کمدی دارد و با توجه به عنوان 

آن داستانش در زمان جنگ بین ایران و عراق روایت می شود.
براساس شنیده های خبرنگار ما، سازندگان این روزها مشغول مذاکره با چند گزینه 
برای کارگردانی »صدام حسین« هستند و به محض قطعی شدن کارگردان، برای 

پروانه ساخت درخواست خواهند داد.
حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری در جشنواره سی و هفتم فجر با فیلم »جان 
دار« حضور داشتند. فیلمی که در بخش نگاه نو به نمایش درآمد و تحسین منتقدان 

و مخاطبان جشنواره را برانگیخت.

خبر

همزمان  جاری  هفته  چهارشنبه  از 
با سومین روز ماه رمضان، دو فیلم 
پس از سالها فرصت اکران می یابند. 
در مقطعی که اغلب از آن با عنوان 
در  شود،  می  یاد  اکران  مرده  زمان 
برای  عمومی  نمایش  مجال  حالی 
دو فیلم فراهم شده که چند سال از 
خواه  و  گذرد  می  ساختشان  زمان 
ناخواه غبار قدمت و کهنگی رویشان 
نشسته. از چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت 
کارگردانی  به  آمدن«  دنیا  »به  فیلم 
محسن عبدالوهاب در گروه سینمایی 
سفید  »پیشونی  جایگزین  فرهنگ 
۳« می شود تا پس از چهار سال از 
ببیند. را  پرده  رنگ  ساختش  زمان 
به گزارش بانی فیلم ؛فیلم سینمایی 
»خانه دیگری«  به کارگردانی بهنوش 
صادقی نیز از همین روز جای »متری 
شش و نیم« در سرگروه آستارا می 
شود تا بعد از سه سال بتواند سهمی 

از اکران داشته باشد.
این در حالی است که مافیای اکران با 
چشم پوشی از نمایش فیلمهایش در 
این تایم کم مخاطب، به نوعی میدان 
را در اختیار رقبای ضعیف و بدون 
از رفتارش  داده که  قرار  البی خود 
گشاده دستی به اذهان متبادر شود. 
حال آنکه مافیای اکران و جریانهای 

منتسب به آن با درک کسادی بازار 
نمایش فیلم ها در ماه رمضان، عالقه 
این  در  خود  فیلم  سوزاندن  به  ای 
مقطع ندارند و با طمع ورزی، انتظار 

اکران عید فطر را می کشند.
البته مقایسه آمار فروش نشان می دهد 
گذشته  سال  رمضان  در  سینماها 
نسبت به مدت مشابه در سال 96، 
۱۴.۳ درصد افزایش فروش و ۱5.۸ 
درصد افزایش مخاطب داشته اند. اما 
با توجه به افت فروش اغلب فیلم 
های اکران نوروز و گیشه نسبتاً داغ 
تنها یک فیلم یعنی »تگزاس۲«، می 
توان پیش بینی کرد ماه رمضان امسال 

اگر زمینه استقبال از اثری هم فراهم 
باشد، صرفاً شامل حال همین فیلم 
مذکور خواهد بود و بقیه تولیدات 
فروش  از  چندانی  سهم  پرده  روی 

نخواهند داشت.
دایره  که  آگاهانه  ای  چینی  زمینه 
و  کرده  محدود  بشدت  را  رقابت 
شرایط را برای فروش بهتر تنها یک 
حالی  در  این  کند.  می  فراهم  فیلم 
است که ماه رمضان پارسال بر خالف 
امسال، »تگزاس۱«، »خجالت نکش«، 
»عصبانی  و  استانبول«  »چهارراه 
هر  که  بودند  فیلمی  چهار  نیستم« 
یک به نوعی پتانسیل جذب مخاطب 

به  تنها  تماشاگران  را داشتند و  باال 
داده  سوق  خاص  فیلم  یک  سوی 
که رمضان  نمی شدند. همان طور 
فیلمهایی  فروش  تداوم  با  هم   96
تا حدودی  و  عنبر۲«  »نهنگ  چون 
دودی«،  سقف  »زیر  و  »ویالیی ها« 

فضا چندان انحصارگرایانه نبود.
تسهیالت  و  اگر شرایط  آنکه  حال 
بهتری برای اکران ماه مبارک رمضان 
اتخاذ شود، قطعاً می توان به فروش 
امید  این مقطع  فیلمها در  از  خیلی 

بست.
تایم  این  در  اگر واقعاً  اینکه  ضمن 
فیلمها بهتر می فروشند، چرا به جای 

فیلمهای چند سال پشت خط اکران 
مانده، صاحبان فیلمهای شانس دار 
نمایش  به  باال حاضر  فروش  برای 
فیلمشان در این ایام نیستند؟! در این 
شرایط  آیا اشتباه است اگر فکر کنیم 
دو فیلم تازه وارد، بیشتر حکم سیاهی 

لشگر را دارند؟!
یادآور می شود؛  فیلم سینمایی »به 
محسن  کارگردانی  به  آمدن«  دنیا 
و  کردا  الهام  بازی  با  عبدالوهاب 
هدایت هاشمی، سال ۱۳9۴ نمایش 
استقبال  با  فجر  جشنواره  در  فیلم 
ویژه ای روبرو شد و توانست در سه 
بخش بهترین بازیگر نقش اول زن، 
بهترین تدوین و بهترین موسیقی متن 

نامزد دریافت جایزه شود.
»خانه  فیلم  داستان  خالصه  در 
بهنوش  کارگردانی  به  دیگری« 
صادقی، تهیه کنندگی عباس اکبری 
زارع،  لیال  بازغی،  پژمان  بازی  با  و 
 ، هاشمی  ناصر  خیراندیش،  گوهر 
جعفری،  علیرضا  صادقی،  مهنوش 
نیز  گرامی  روشنک  و  ستوده  متین 
 ۱0 ظرف  می بایست  مرجان  آمده: 
روز، پولی را برای پدرش تهیه کند. 
او در طی این مسیر با موانعی روبرو 
می شود که زندگی زناشویی اش را نیز 

تحت الشعاع قرار می گیرد.

کاریکاتور

شکستکودتاینظامیدرونزوئالبهاکرگردانیآمریاک

 گریز نورچشمی ها از اکران رمضان، فرصتی ناگزیر برای پشت نوبت مانده ها

سری دوم »چند می گیری گریه 
کنی« مقابل دوربین می رود

فیلم سینمایی »چند می گیری 
گریه کنی ۲« با دریافت پروانه 
مرحله  وارد  بزودی  ساخت 

پیش تولید می شود.
به گزارش بانی فیلم، نگارش 
فیلمنامه فیلم سینمایی »چند 
به   »۲ کنی  گریه  گیری  می 
پایان  به  تازگی  به  فر  بهبودی  نویسندگی رحیم 
رسیده و این فیلم با دریافت پروانه ساخت بزودی 
وارد مرحله پیش تولید خواهد شد. سازندگان این 
فیلم  این  ساخت  پروانه  برای  گذشته  روز  فیلم 

درخواست داده اند.
برخالف سری اول که شاهد احمدلو کارگردانی 
این فیلم را برعهده داشت در سری دوم قرار است 

علی توکل نیا پشت دوربین این فیلم قرار گیرد.
حسن توکل نیا مانند سری اول تهیه کنندگی »چند 

می گیری گریه کنی ۲« را برعهده دارد.

خبر

آگهي تجدید مناقصه عمومي
 )دومرحله اي (شماره 98/16۲-۰4 

مناقصه گزار:شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه:خرید 300/000 مترکابل مسي تکفاز و 30/000 مترکابل مسي سه فازبه شرح زیر:

شرکت توزیع نیروي برق 
غرب مازندران

 نوبت اول

مهلت خرید ونحوه دریافت اسنادمناقصه دارطلبان مي توانند از روز سه شنبه 1398/02/17 لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/02/22 به منظور دریافت 
اسنادمناقصه به ادرس هاي ذیل مراجعه نمایند.

       www.tavanirorg.ir )شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران( ب(سایت معامالت شرکت توانیرو   www.bargh.gmazir الف(وب سایت 
http://iets.mporg.ir ج(پایگاه ملي مناقصات

مبلغ خرید اسناد مناقصه : مبلغ 500000ریال بابت خرید اسناددر مدت زمان تعیین  شده در بند فوق به حساب سپهر شماره )0101853765005(
بانک صادرات )کد2008(

تضمین شرکت در مناقصه )فرایندارجاع کار(به مبلغ 872,981,800ریال به شرح زیرمي باشد:
ضمانت نامه بانکي حداقل با اعتبارسه ماه وقابل تمدیدبه مدت سه ماه دیگر

ضمانت هاي صادره ازسوي موسسات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز فعالیت ازسوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي مي باشند .
اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزي چالوس 

ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت وصدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران 
کسر ازمحل مطالبات به صورت سند حسابداري ازمحل مطالبات قطعي تایید شده از سوي امورمالي 

چک تضمین شده بانکي )چک شخصي موردقبول نمي باشد(
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: روزشنبه )ساعت08:00(مورخ 1398/03/04

محل تحویل پاکات مناقصه: دفترحراست وامور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر-بلوارشهید خیریان -میدان ولیعصر -نبش کوچه نیرو-طبقه 
چهارم  تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایي 10:00روز شنبه  مورخ 1398/03/04 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالي وپشتیباني 

سایر شرایط: هزینه اگهي مناقصه )هردونوبت( به عهده خریدارمي باشد.
حضور یک نفر از طرف پیشنهاددهندگان یا ارایه معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکات ازاد مي باشد

اعتبار خریدازمحل اعتبارات منابع داخلي وازسرفصل اعتبارات سرمایه اي شرکت مي باشد.
به پیشنهادهاي فاقد امضاءمشروط،مخدوش وپیشنهاداتي که بعدازانقضاء مدت مقرردر فراخوان واصل  مي شود ،مطلقا ترتیب اثرداده نمي شود.

سایراطالعات وجزئیات مربوط دراسناد مناقصه مندرج است .ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر مي توانید باشماره تلفن 52140254-011تماس 
روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندرانحاصل نمایید.

ردیف
1
۲

شرح کاال
کابل مسي فشار ضعیف 6*4

NYCY کابل فشار ضعیف شیلددار مسي تک سیمه به مقطع 6+6*1 از نوع

واحد کاال
متر
متر

تعداد
3۰/۰۰۰

3۰۰/۰۰۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی، حسین انتظامی را 
که پیش از این سرپرستی سازمان سینمایی، سمعی و بصری 
را عهده دار بود، به عنوان معاون وزیر و رئیس این سازمان 

منصوب کرد.
در حکم سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خطاب به حسین انتظامی آمده است:
»نظر به تعهد، سابقه و توانایی مدیریتی ارزشمند جناب عالی 
به موجب این حکم به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان 

سینمایی، سمعی و بصری منصوب می شوید.
موجود،  ظرفیت های  تمامی  از  بهره گیری  با  می رود  انتظار 
در رشد و اعتالی کیفی سینمای کشور و توجه به تولیدات 
متناسب با سبک زندگی ایرانی اسالمی، صیانت از حریم اخالق 
و هنجارهای ملی، شکوفایی اقتصاد سینما و حضور فعال تر 
در بازارهای جهانی شکوفا باشید. توفیق جنابعالی را از درگاه 

خداوند متعال مسالت دارم.«
انتظامی به زودی در یک نشست خبری سیاست ها و برنامه های 
خود در سازمان سینمایی، سمعی و بصری را اعالم خواهد کرد.

حسني انتظامي رييس سازمان 
سيمنايی  شد 

نمایش عروسکی »کچل کفترباز« به کارگردانی آزاده انصاری 
از ۱6 اردیبهشت ۱۳9۸ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صحنه می رود.
این نمایش تلفیقی از اجرای بازیگران و تکنیک عروسکی 
با نگاهی آزاد به داستان قدیمی  است که نسرین خنجری 

آذربایجانی »کچل کفترباز« آن را نوشته است.
داستان این نمایش درباره دو موجود جذاب و دوست داشتنی 
است که از دل قصه ها و افسانه ها بیرون آمده و با روایت و 
بازی قصه  آشنای »کچل کفترباز«، به دخترکی غمگین یاد 

می دهند که چگونه شادی را جایگزین غم و اندوه کند.
کفترباز«،  »کچل  عروسکی  نمایش  در  خبر  این  اساس  بر 
به  مهرنوش شریعتی  مینووش رحیمیان و  فرزین محدث، 

عنوان بازیگر و بازی دهنده  عروسک ها ایفای نقش می کنند.
به عنوان آهنگ ساز، سهیال  اثر هنری، عبد آتشانی  این  در 
باجالن طراح و سازنده عروسک، آویده سعادت پژوه، طراح 

صحنه و مرضیه ایمان خانی طراح لباس همکاری دارند.
»کچل  نمایش  بروشور  و  پوستر  طراحی  رضوانی  سعید 
کفترباز« را انجام داده و فرزین طاهری تیزر تبلیغاتی آن را 

ساخته است.
این نمایش بازتولید کارگاه عروسکی گروه تئاتر معاصر است 
و از روز ۱6 اردیبهشت هر روز به جز شنبه ها صبح ها ساعت 
۱0 ویژه مدارس و مهدهای کودک و ساعت ۱9:۳0 برای 
عموم در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی 

کانون واقع در پاک الله تهران اجرا می شود.

»كچل كفرت ابز« به اپرك الله 
یم آید

سیروس الوند با اعالم اینکه ۱۲ دقیقه از نسخه »آن جا همان 
ساعت« کوتاه شده است درباره زمان اکران اثرش صحبت 

کرد.
سیروس الوند کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی »آن جا 
همان ساعت« درباره آخرین وضعیت اکران آن گفت: طی 
دو نمایشی که داشتیم، باتوجه به نظر مخاطبان ۱۲ دقیقه 
مجدد  را  کار  و  شد  کوتاه  آخر  نسخه  به  نسبت  فیلم  از 

صداگذاری کرده و موسیقی گذاشتیم.
وی ادامه داد: درحال حاضر فیلم آماده نمایش شده است 
و تا هفته آینده کپی های فیلم نیز آماده شده و برای دریافت 

پروانه نمایش آن اقدام خواهیم کرد.
داد:  توضیح  سینمایی  فیلم  این  اکران  زمان  درباره  الوند 

امیدوارم بتوانم فیلم را عید فطر اکران کنم.
فیلم در  نداشتن  »پرتقال خونی« درباره حضور  کارگردان 
سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز گفت: فیلم ها 
برای حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر از قبل از عید 

انتخاب شده بود و من اصال متقاضی نبودم.
وی در پایان گفت: در بخش بازار هم حضور نداشتم چون 
فیلم آماده نبود و به همین دلیل در این دوره از جشنواره 

جهانی فیلم »آن جا همان ساعت« حضور نداشت.
کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  فیلمی  ساعت«  همان  »آنجا 
به  فیلم  این  الوند و محصول سال ۱۳97 است.  سیروس 
عنوان یکی از فیلم های رزرو بخش سودای سیمرغ جشنواره 

فیلم فجر سی وهفتم معرفی شد.

سريوس الوند:فيلم  »آن جا 
همان ساعت« تغيري كرد

محمد رضایی راد – نویسنده و کارگردان شناخته 
شده تئاتر- به زودی تازه ترین اثر نمایشی خود 
با عنوان »فرشته تاریخ« را در یکی از سالن های 

معتبر تهران روی صحنه می برد.
»فرشته تاریخ« عنوان تازه ترین نمایشنامه محمد 
رضایی راد پس از اجرای نمایش »فعل« است 
که با رویکردی آزاد، به روایت آخرین شب از 
زندگی »والتر بنیامین«، فیلسوف و نظریه پرداز 

مشهور آلمانی می پردازد.
والتر بنیامین، از چهره های متفاوت تاریخ فلسفه 
در قرن بیستم است که با وجود عمر کوتاه و 
مرگ زودهنگامش، تاثیر عمیقی بر بسیاری از 
روشنفکران، هنرمندان و نظریه پردازان پس از 

خود داشته است.
 اندیشه های بنیامین سپهر وسیعی از موضوعات 
گرفته  »زبان«  و  »تاریخ«  فلسفه  از  گوناگون، 

نگارش  حتی  و  شناسی«  »زیبایی  و  »هنر«  تا 
رساله ای دربارۀ »حشیش« را در بر می گیرد. در 
عرصه »تئاتر« نیز، گذشته از اثر مشهور او دربارۀ 
»خاستگاه نمایش سوگوار آلمانی«، می توان به 
دوستی نزدیک و ارتباط فکری عمیق بنیامین با 
»برتولت برشت« - شاعر و نمایشنامه نویس و 
نظریه پرداز آلمانی- اشاره داشت که در مقاالت 
گوناگون وی درباره آثار برشت نمود یافته است.
تمرین و آماده سازی نمایش »فرشته تاریخ« به 
نویسندگی و کارگردانی محمد رضایی راد که 
از پاییز سال گذشته آغاز شده، اکنون به مراحل 
نهایی رسیده و گروه اجرایی این نمایش اکنون 
کسب  و  اداری  مراحل  شدن  طی  انتظار  در 
تبلیغات و  برای آغاز رسمی  مجوزهای الزم 

پیش فروش بلیت های خود هستند. 
این نمایش با نگاهی به آرا و اندیشه های والتر 

بینامین، به روایتی از آخرین شب زندگی این 
اندیشمند بزرگ اروپایی و تالش او برای نجات 
خود می پردازد.  با ظهور فاشیسم و به قدرت 
رسیدن نازیسم در اروپا، بنیامین نیز همچون 
بسیاری از روشنفکران آلمانی راه تبعیدی خود 
خواسته را در پیش می گیرد و ابتدا مدتی را در 
فرانسه ساکن می شود. با پیشروی فاشیسم در 
اروپا و تسخیر فرانسه، بنیامین از راه کوهستان 
با  بتواند  تا شاید  اسپانیا می رساند  به  خود را 
کشتی از اروپا خارج شود، اما به دست مرزبانان 
به آخرین  اسپانیا گرفتار می شود و سرانجام، 
صفحه از زندگی خود می رسد. او که می داند 
صبح روز بعد، قرار است به نیروهای گشتاپو 
تحویل داده شود، شبانه با مصرف مقدار زیادی 

قرص مرفین به زندگی خود خاتمه می دهد.
»فرشته تاریخ« یازدهمین نمایش »گروه تئاتر 

خانه« به سرپرستی محمد رضایی راد است که 
در سال های اخیر آثاری موفقی چون »فعل«، 
و  مهر  بارش  از  »داستان هایی  انسان«،  »آنک 
روی  را  ملفی«  دوشس  اساس  »بر  و  مرگ« 

صحنه برده اند. 
از جمله موفقیت های این گروه در سال های 
اخیر می توان به دریافت »مدال افتخار آکادمی 
حرفه ای  فعالیت  برای   )۱۳9۴( سمندریان« 
در زمینه تئاتر، دریافت جایزه بهترین طراحی 
طراحی  المللی  بین  »سمپوزیوم  از  صحنه 
صحنه و لباس« برای نمایش »فعل« و دریافت 
»انجمن  از  سال  نمایش  بهترین  جایزه  پیاپی 
منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر« برای 
نمایش های »فعل« )۱۳96(، »بر اساس دوشس 
ملفی« )۱۳95( و »آنک انسان« )۱۳9۳( اشاره 

داشت.

»فرشته تاریخ« به روایت »محمد رضایی راد«

پوستر فیلم سینمایی کمدی »سامورایی در برلین« به نویسندگی و کارگردانی مهدی 
نادری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفاری در فاصله سه روز مانده تا اکران عمومی 
رونمایی شد. به گزارش رسیده، این فیلم سینمایی یک کمدی اجتماعی است که 
در ایران و آلمان ساخته شده و از چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در سینماهای سراسر 
کشور اکران می شود. حمید فرخ نژاد )در نقش جمشید سامورایی(، امیرمهدی ژوله، 
میرطاهر مظلومی، هومن حاجی عبداللهی، سامان صفاری، نادر مشایخی، محسن 
حسینی، احمد سمنار به همراه رنه اشتولز )بازیگر زن آلمانی(، آزاده اسماعیل خانی و 
با حضور گوهر خیراندیش و میترا حجار از جمله بازیگران این فیلم کمدی هستند.
پوستر و لوگوی فیلم سینمایی »سامورایی در برلین« توسط محمد روح االمین 

طراحی شده است.

 انتشار پوستر کمدی
 »سامورایی دربرلین«


