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بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: در سال جاری  به گزارش زمان، 
با شرکت های سازنده تجهیزات نفتی ایرانی، قراردادهایی به 

ارزش ۶ میلیارد دالر منعقد می شود.
6

انعقاد قراردادهای ۶ میلیارد دالری  
با سازنده تجهیزات نفتی ایرانی

و  بی اساس  ادعاهای  تکرار  با  عربستان  ولیعهد  زمان،  گزارش  به 
خصمانه خود علیه کشورمان گفت: ما به دنبال متوقف کردن ایران 

از طریق اقدامات سیاسی، اقتصادی و اطالعاتی هستیم.

به گزارش زمان،وزیر بهداشت گفت: بارها اعالم کرده ام به هیچ وجه 
اجازه نمی دهیم کاری که در صنعت خودرو کشور انجام شد، در 

حوزه پزشکی هم رخ دهد؛ چرا که آن را خیانت می دانیم.
3

 طرح ادعای توقف ایران
 از سوی ولیعهد عربستان

اجازه تکرار تجربه »صنعت 
خودرو« در »پزشکی« را نمی دهم

5

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

وفاق ملی و انسجام ؛ الزمه حل مشکالت کشور 

سرمقاله

 راهبردی برای تقویت
 اقتصاد ملی 

نگاه روز

 تولیدملی از رویا
 تا واقعیت

»سوء تفاهم« بازنمایی واقعیت 
در مقابل تخیل است 

از زمانــی که اقتصاددان 
 )North( نورث  معروف 
بر  اندیشه خود را مبنی 
توســعه بر پایه صادرات 
 )Export Base Theory(
در ســال ۱۹۵۵ مطــرح کرد، کمتر کســی 
گمان می کرد ایــن تئوری در مقام عمل هم 
بتواند موفق باشــد. اما امــروزه این تئوری 
به عنوان یک رویکرد اصلی در مباحث توسعه 
اقتصادی جای خود را باز کرده اســت. این 
تئوری بعدها توســط ریچاردسون )۱۹۸۵( 
به طور گســترده در تحلیل هــای منطقه ای 
به کار گرفته و توســط دو اقتصاددان بزرگ 
یعنی هارتمن و اسکلر )۱۹۶۷( در چارچوب 

کینزی، مدل سازی شد. 
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2 محسن جهرودی  -  مدیرعامل سایپا
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 دستور روحانی؛ خروج از انحصار پیام رسان خارجی

 مرجع تصمیم گیری در بحث تلگرام 
شورای عالی فضای مجازی است

تخریب طبیعت در روز طبیعت

عرضه تعاونی های   ایجاد 
کشـور در  ایرانی  محصوالت   

مرتضی کوه مسکن

فرهاد احتشام زاد

به گزارش زمان، معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری در این دیدارهای نوروزی که دیروزبرگزار شد، با تبریک سال جدید، انسجام داخلی و وفاق ملی را الزمه حل مشکالت کشور برشمرد و گفت: کشور از ظرفیت های 
فراوانی برخوردار است و اگر انسجام داخلی و تفاهم بر سر مسائل وجود داشته باشد، چالش های پیش رو قابل حل خواهد بود.معاون اول رییس جمهور همچین بر ضرورت تالش جدی تر و عزم راسخ برای حل مشکالت مردم تاکید 

کرد و افزود: باید در سال جاری تالش خود را دوچندان کنیم تا مشکالت معیشتی مردم و دغدغه های موجود را مرتفع سازیم.

 پیش بینی رونق بازار معامالت مسکن در سال ۹۷
مدیــرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن گفت: 
پیش بینی می کنیم که در سال جاری، میزان صدور 
پروانه های ســاختمانی و ســرمایه گذاری در بخش 

مسکن رشد داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرسازی، علی 
چگنی گفت: تقریبا از نیمه دوم سال ۹۶ شاهد بودیم 
که قیمت ها و معامالت در بخش مســکن به ویژه در 
شــهر تهران رشــد پیدا کرد. متعاقب آن پروانه های 
ساختمانی و ســرمایه گذاری در ساختمان های شروع 
شــده، نیز رشــد یافت. بنابراین شــاخص ها نشــان 
می دهند که بازار مســکن دچار تغییر و تحول شــده 
اســت. پیش بینی می کنیم که سال ۹۷ روند رونق با 
افزایش مالیم قیمت ها ادامه پیدا کند.وی با یادآوری 
اینکه مسکن کاالیی است که دوره ساخت آن طوالنی 

است، در ادامه پیش بینی های خود از بازار معامالت مسکن در سال ۹۷، گفت: 
شــاهد رشد پروانه های ساختمانی و رشد ســرمایه گذاری در ساختمان های 
شروع شده در ســال ۹۶ بودیم که طبیعتا پیش بینی ها حاکی است که این 
موج شــروع شده رشد در پروانه های ســاختمانی و ساختمان های شروع به 
ســاخت به ساختمان های نیمه تمام و تکمیل شده هم برسد.چگنی تصریح 
کرد: انتظار رشــد شدید در هیچکدام از متغیرهای بخش مسکن، پیش بینی 
نمی شــود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر این مطلب 
که تصمیمات بخش اقتصاد کالن در بخش مســکن تاثیرات فراوانی خواهد 

گذاشت، گفت: البته ماه های پایانی سال ۹۶، شرایط 
بازار ارز، متالطم بود و تصمیمی که نهاد پولی کشور 
یعنی بانک مرکــزی در مورد فروش اوراق و تغییرات 
در نرخ سود اتخاذ کرد، سبب شد تا مجددا بخشی از 
منابع مالی به آن سمت شود و بازار مسکن نیز مقداری 
تحت تاثیر قرار گرفت که امیدواریم این نوســانات در 
ســال ۹۷ کمتر رخ دهند و بازار مسکن رشد با ثباتی 
را داشته باشــد.وی افزود: پیش بینی می کنیم که در 
سال آینده همچنان تا حدی پروانه های ساختمانی و 
ســرمایه گذاری در بخش مسکن رشد کند و منجر به 
افزایش زنجیره فعالیت و کسب وکار در بخش مسکن 
در ســال ۹۷ بشــود. آثار این موضوع در اقتصاد ملی 
این اســت که رشد GDP )تولید ناخالص داخلی( را 
افزایش می دهد و وقتــی ارزش افزوده در این بخش 
افزایش پیدا می کند، به تبع آن ارزش افزوده در بخش ساختمانی نیز افزایش 
خواهد یافت.چگنی همچنین در مورد قیمت ها و معامالت نیز نکاتی را ارایه 
کرد و گفت: پیش بینی می شــود قیمت ها و معامالت نیز در حد تورم و کمی 
باالتر از آن تغییراتی داشــته باشــد. معتقدم، اگر معامالت در سطحی که از 
نیمه دوم ســال ۹۶ شروع شــد، باقی بماند گردش بازار مناسبی در مسکن 
خواهمی داشــت که البته پیش بینی ها حاکی اســت، تعداد معامالت رشد 

شدیدی نخواهد داشت اما در حد قابل قبولی می ماند.
ادامه در صفحه ۷

دبیر شــورای عالــی و رئیس مرکــز ملی فضای 
مجازی: رئیس جمهور دیروز دســتور داد کشور و 

ملت از انحصار پیام رسان خارجی خارج شود.
 بــه گزارش زمــان به نقل از صدا وســیما؛ دبیر 
شــورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی 
گفت: رئیس جمهور صبح امروز دستور داد کشور 
و ملت از انحصار پیام رســان خارجی خارج شود.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت: بسیاری 
از شــهروندان مــا به خاطر شــرکت های هرمی 
متضرر شــدند و متأســفانه تلگرام در کشور در 
حال تبدیل به شــرکت های هرمی مجازی است.

ابوالحســن فیروزآبادی افزود: شرکت های هرمی 
که در کشــور فعالیت می کردند فقط چند هزار 
نفر عضو داشتند و این اعضا بسیار متضرر شدند، 
اما تلگرام میلیون ها عضو دارد و اگر هشــدار الزم 
را بــه مردم ندهیم یا با مدیــران تلگرام به توافق 
نرسیم ممکن است عده زیادی متضرر شوند.وی 

ادامه داد: اگر اجازه دهیم تلگرام به این نحو وارد 
اقتصاد کشور شــود و پول های این چنینی را به 
کشــور وارد یا خارج کند بعــد از مدتی که عمر 
این فناوری ها به پایان می رسد ممکن است افراد 
زیادی متضرر شــوند، چون با آمدن فناوری های 
مــدرن تر، فناوری های قدیمــی و پول آن ها بی 
ارزش می شود.فیروزآبادی گفت: با حرکت کردن 
به سمت پیام رسان بومی که سکوی اقتصادی و 
چند منظوره است و باید در داخل کشور حمایت 
شــود می توانیم جلوی این ضرر ها را بگیریم.وی 
افزود: فضای مجازی به اعتقاد برخی مفســران، 
فضای افقی است یعنی همه چیزش مردم هستند 
و مردم این فضا را شــکل می دهنــد و مردم بنا 
به درک خــود از این فضای اجتماعی اســتفاده 
می کنند و اگر آن ها بخواهند مصرف کننده باشند 
به کارگران آن فضا تبدیل می شوند و نوعی برده 
داری مــدرن شــکل می گیرد.فیروزآبادی گفت: 

طبق آماری کــه در اختیار داریــم تلگرام هیچ 
استانداردی را رعایت نکرده و از سهامداران ایرانی 
خواسته نشــده که در این پروژه شرکت کنند با 
توجه به اینکه کشــور ما در انحصار تلگرام است 
رئیس جمهور صبح امروز خواسته که ما از انحصار 
پیام رسان های خارجی خارج شویم البته ایشان 
اســم تلگرام را نگفتند، ولــی تاکید کردند که از 
انحصار پیام رســان های خارجی خارج شــویم.

وی با اشــاره به اینکه پیام رسان های دیگر قرار 
نیست ســکوی اقتصادی باشند گفت: هر چیزی 
در کشور ما می خواهد وارد شود حتماً از گمرک 
وارد می شــود و قوانین و نظارت هایی وجود دارد 
که به بازار ما لطمه وارد نشــود بنابراین طبیعی 
اســت که ما در مقابل هر پیام رسان که بخواهد 
کار اقتصادی کند و پول وارد کشور و یا از کشور 

خارج کند ورود پیدا کنیم.
ادامه در صفحه 2

دستور رئیس جمهور؛ خروج از انحصار پیام رسان خارجی

مرجع تصمیم گیری در بحث تلگرام شورای عالی فضای مجازی است

اجالس بوائو با حضور ایران 
در چین برگزار می شود

وزیر خارجه و عضو ارشد شــورای دولتی چین با 
اشــاره به برگزاری اجالس بوائو با حضور بیش از 
۱00 کشــور از جمله ایران اعالم کرد 'شی جین 
پینــگ' رییــس جمهــور چین در ایــن اجالس 

سخنرانی خواهد کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنــا، 'وانگ یی' دیروز 
در نشســت مطبوعاتی با رســانه هــای داخلی و 
خارجی افزود: این اجالس یکی از مهمترین مجامع 
و همایش هــای همکاری اقتصــادی، فرهنگی و 
سیاسی میان کشورهای آسیایی و دیگر کشورهای 
دنیا به حســاب می آید.بر اساس برنامه اعالم شده 
اجالس مذکور روزهای هشــتم تــا یازدهم آوریل 
در شهرســتان بوآئو در استان 'های نن' در جنوبی 
تریــن نقطه چین برگزار می شــود.وانگ یی وزیر 
خارجه چین خاطر نشــان کرد در جریان مراسم 

گشــایش این اجالس که صدهــا نفر از مقام های 
سراسر دنیا و آسیا حضور دارند، 'شی جین پینگ' 
رییس جمهوری خلق چین سخنرانی خواهد کرد.

به گفتــه وی رهبران کشــورهای جهان از جمله 
رییــس جمهور اتریش، رییــس جمهور فیلیپین، 
نخست وزیر مغولستان، نخست وزیر هلند، رییس 
جمهوری پاکستان، نخست وزیر سنگاپور، دبیرکل 
ســازمان ملل و رییس صندوق بین المللی پول بنا 
به دعوت، در نشست ساالنه بوائو شرکت می کنند.

او گفت: رهبران چین از جمله 'شــی چین پینگ' 
رییس جمهور نیز با مهمانان شرکت کننده دیدار 
کرده و انتظار می رود با آنان درباره مدیریت جهان، 
اقتصــاد جهان و تجارت جهانی تبادل نظر کرده و 
به توافق نظرهای جدیدی دست یابد.وزیر خارجه 
چین گفت: بیش از دو هزار نفر از محافل مختلف 
جهان در این نشســت شــرکت کرده و به بحث و 
بررســی می پردازند و درباره تحقق شــکوفایی و 
توسعه مشــترک و فراهم کردن خرد برای توسعه 
آسیا و جهان، سهم خود را ادا می کنند.وی افزود: 

این اجالس امســال با موضوع آسیای باز و مبتکر 
برای موفقیت های بزرگ جهانی برگزار می شــود.

مجمع آســیایی 'بوائو' به عنوان مهمترین مجمع 
اقتصادی آســیا، در ســال 200۱ در شــهری به 
همین نام در جنوب چین تاسیس شد.هدف اولیه 
تشکیل این مجمع که جمهوری اسالمی ایران نیز 
از موسســان آن به شمار می رود، توسعه مبادالت 
اقتصادی، همکاری هــای علمی، فنی و اقتصادی 
بین کشــورهای حوزه آسیا - پاســیفیک و نهایتا 
تنظیم مناسبات عادالنه این منطقه از آسیا با دنیا 
اســت.طبق اساسنامه، مجمع آسیایی بوائو، محلی 
برای گفتگوی چهره های سیاسی، رهبران تجاری، 
دانشــگاهیان و شــخصیت های معــروف محافل 
آسیایی قلمداد شده است.این مجمع از نظر پوشش 
جغرافیایی، کشورهای آسیایی را در بر می گیرد اما 
در عین حال کشــورهای خارج از آســیا نیز می 
توانند به عضویــت آن در آیند، از نظر حقوقی نیز 
این مجمع، سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و 

در چین به ثبت رسیده است.

خروج اولین گروه از اعضای "جیش االسالم" از غوطه شرقی
 بعد از توافق میان روسیه و گروه تروریستی جیش 
االسالم در غوطه شرقی دمشق، بیش از هزار تن از 
اعضای این گروه و خانواده هایشان دوما در غوطه 

شرقی را ترک کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، منابع ســوری 
اعالم کردنــد که 22 اتوبوس بــا نظارت هالل 
احمر سوریه روز دوشــنبه ۱۱۳0 تن از اعضای 

جیش االســالم و خانواده هایشان را از شهر دوما 
در غوطه شرقی دمشق خارج کردند. این تعداد 
جزو ۴000 تروریســتی هســتند که قرار است 
دوما را ترک کنند.به گفته خبرنگار ســانا افراد 
مســلح و خانواده هایشــان تحت بازرسی دقیق 
قــرار گرفتند تا مبادا اقدام بــه قاچاق یا ربودن 
غیرنظامیان یا نظامیان در شهر دوما کرده باشند 

یا بمب به همراه داشته باشند.اخیرا تروریست ها 
و خانواده هایشــان از "جوبر، عربیــن، زملکا و 
عین ترما" خارج شــدند. نیروهای ارتش سوریه 
در میان این تروریســت ها ۳0 مرد و شــش زن 
را بازداشــت کردند که بمب به همراه داشتند. 
همچنیــن تروریســت ها یک کــودک را با ۵ 

کیلوگرم مواد منفجره بمب گذاری کرده بودند.

درحالیکه روز 13 فروردین روز طبیعت نامگذاری شده است و هموطنانمان این روز را در دل طبیعت بهاری سپری می کنند، متاسفانه برخی 
افراد ناآگاه برای فراهم کردن هیزم، تبر به دست گرفته و به جان درختان میافتند و جنگلی را قربانی تفریح خود می کنند. 
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راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی 
محسن جهرودی  -  مدیرعامل سایپا

از زمانی که اقتصاددان معروف نورث )North( اندیشــه خود را مبنی 
بر توسعه بر پایه صادرات )Export Base Theory( در سال ۱۹۵۵ 
مطرح کرد، کمتر کسی گمان می کرد این تئوری در مقام عمل هم بتواند 
موفق باشد. اما امروزه این تئوری به عنوان یک رویکرد اصلی در مباحث 
توســعه اقتصادی جای خود را باز کرده است. این تئوری بعدها توسط 
ریچاردســون )۱۹۸۵( به طور گســترده در تحلیل های منطقه ای به کار 
گرفته و توســط دو اقتصاددان بزرگ یعنی هارتمن و اســکلر )۱۹۶۷( 
در چارچوب کینزی، مدل سازی شد. این تئوری امروزه به عنوان یکی از 
راهکارهای اصلی »حمایت از تولید ملی« شــناخته می شود. با توجه به 
نامگذاری ســال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال »حمایت 
از کاالی ایرانی«، وظیفه مهم و خطیری بردوش همه آحاد ملت گذاشته 
شــده اســت. مردم، مســووالن و صنعتگران به عنوان سه رکن اساسی 
جامعه، هر کدام نقش و ســهمی در دستیابی به اهداف مدنظر خواهند 
داشت. آنچه در این بین مهم است شناخت عوامل موثر بر تقویت اقتصاد 
ملی، توســعه تولید ملی و در نتیجه حفظ حاکمیت و امنیت ملی است. 
حفظ حاکمیت ملی کشــورها را بر آن می دارد که از دو جهت داخلی و 
خارجــی در عرصه تجارت خارجی محدودیت هایی ایجاد کنند. ازجمله 
محدودیت هــای تجاری خارجی می توان به جلوگیری از واردات بی رویه 
کاال و در بعد داخلی به حمایت از تولیدات ملی اشــاره کرد. بعد امنیت 
ملی هم طیف گســترده ای از اقدامات را شامل می شود. نمونه های بارز 
اقدامات حمایت گرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و سالمت شهروندان را 
می توان در محدودیت های اعمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر واردات 
گوشت های هورمونی یا محصوالت اصالح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده 
کرد. کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سالمت شهروندان 
خود دست به تدوین مقرراتی می زنند که اگرچه ظاهرا هدف حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی را ندارند اما در واقع شــدیدا حمایت گرایانه تلقی 
می شــوند. همچنین اعمال سیاست های قرنطینه ای ژاپن بر محصوالت 
کشــاورزی آمریکا از جمله سیب آن کشور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد 
بین دو کشور را ممنوع یا محدود نمی کند، اما در عمل زمان و هزینه های 
اضافی برای صادرکنندگان آمریکایی به بار می آورد؛ به طوری که برای آنها 
دیگر چنین صادراتی مقرون به صرفه نیست و خود به خود از ورود به بازار 
ژاپن محروم می شوند. همچنین مقررات کشورهای اروپایی درخصوص 
میزان مجاز قارچ آفالتوکســین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز 
نوعی اقدام حمایت گرایانه تلقی می شود که نتیجه آن در برخی سال های 
قبل کاهش میزان صادرات پســته ایران بوده است.در کشور ما به دلیل 
وجود مزیت های بســیار، راهکارهای متعددی برای »حمایت از کاالی 
ایرانی« وجود دارد، یکی از مهم ترین آنها »تولید بهره ور« است. اگر چه 
از بهره وری تعاریف زیادی شده است، اما به نظر می رسد اگر بهره وری را 
»به حداکثر رســاندن استفاده از منابع و نیروی انسانی به منظور کاهش 
هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان« تعریف کنیم، در 
آن صورت می توانیم با تهیه »نقشــه راه« مناسب، تمام تولیدات، اعم از 
»تولید کاال« یا »تولید خدمت« را به گونه ای ارائه کنیم که در راســتای 
بهره وری بیشــتر قرار بگیرد. به عبارت دیگر اگر »تولید بهره ور« هسته 
اصلی فعالیت های هر بنگاه اقتصادی باشــد، می توان به آینده آن بنگاه 
اقتصــادی و جامعه ای که تعداد زیادی بنگاه های بهــره ور دارد امیدوار 
بــود و به طریق علمی از تولیدات ملــی حمایت کرد.  امروزه در ادبیات 
اقتصادی دو استراتژی جانشــینی واردات و استراتژی توسعه صادرات، 
برای حمایت از تولید ملی وجود دارد. فرآیندی که »جانشینی واردات« 
نامیده می شود، به طور خالصه می خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود 
کشــور، بازاری آماده به وجود آورد. در واقع سیاست جانشینی واردات، 
سیاستی اســت که به جای واردات و به ویژه واردات صنعتی از تولیدات 
داخلی آن کاالها و فرآورده ها استفاده می کند یا صنایع الزم برای تولید 
داخلی آنها را فراهم می آورد. دالیل عمده اتخاذ این اســتراتژی از یکسو 
کاهش تقاضای جهانی برای کاالهای اساســی و مواد خام، کسری رو به 
افزایش تراز پرداخت ها و از ســوی دیگــر اعتقاد به جادوی معجزه آمیز 
سیاست یادشده برای صنعتی شدن کشورها بوده است. اما این سیاست 
دارای نقاط ضعف فراوانی است؛ یکی از ایرادهای اساسی این نظریه این 
اســت که تحت این سیاست کاالهایی که کشــور در آنها مزیت نسبی 
ندارد و صرفا با اتکا به حمایت های دولت ســودده به نظر می رســند نیز 
در داخل تولید می شــوند و دیگر آنکه این سیاست باعث می شود کشور 
از مزیت های تجارت جهانی محروم شــود. در عمل هم کشورهایی مثل 
پاکســتان، کره شمالی و برزیل )دهه های۶0 و ۷0م.( که این سیاست را 
در پیش گرفته اند، موفق نبوده اند.استراتژی توسعه صادرات به معنای آن 
اســت که کاالها و خدماتی که کشور در آنها برای صادرات مزیت نسبی 
دارد، شناسایی شود تا با تولید این کاالها و استفاده از صرفه های مقیاس 
در فروش انبوه این کاالها، کشــور به ســوی توســعه حرکت کند. این 
اســتراتژی در عمل در کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و 
مالزی موفقیت خود را ثابت کرده است.یکی از مناسب ترین استراتژی ها 
برای توســعه خودروسازی ایران، اتخاذ استراتژی توسعه صادرات است، 
صنعت خودرو با پیش گرفتن این استراتژی می تواند از کمند بسیاری از 
مسائل و مشکالتی که چند دهه با آن دست و پنچه نرم می کند رهایی 
یابد. مطابق ســند استراتژی توســعه خودروسازی تا سال ۱۴0۴ که به 
تایید خودروســازان داخلی نیز رســیده، مقرر شده که عالوه  بر تولید ۳ 
میلیونی و صادرات یک میلیونی، اهداف دیگری نیز برای صنعت خودرو 
کشور در نظر گرفته شود و بناست با اجرای آنها، خودروسازی ایران در 
مســیر جهانی شدن قرار بگیرد. برای تحقق این چشم انداز راهبردهایی 
باید در نظر گرفته شــود، ازجمله »پایگاه تولید خودرو با عالمت تجاری 
داخلی، مشــترک یا جهانی در منطقه با تاکیــد بر صادرات محصوالت 
تولیدی«، »پایگاه تولید قطعات و مجموعه های خودرو با عالمت تجاری 
معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی« و همچنین 
»جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی )مستقیم یا مشترک( در راستای 
جذب فناوری های نوین و توسعه صادرات«. ناگفته پیداست که دستیابی 
به چنین افقی نیازمند عزم ملی و تحکیم بنیان های اقتصاد ملی اســت. 
راهبردی که مقام معظم رهبری در نام گذاری سال ۹۷ به کار گرفتند و 
نکاتی که در پیام نوروزی خود ارائه فرمودند، همچون چراغ های راهنما، 
چگونگی مســیر »حمایت از کاالی ایرانی« را روشن کرده است. دکتر 
حســن روحانی رئیس جمهوری نیز در پیام نوروزی خود به نکته مهمی 
اشاره کردند و گفتند که » قدرت ملی ما در کنار تولید ما خواهد بود و 
این کارآفرینانند که می توانند قدم های مهمی را در سال جدید بردارند.« 
وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ جناب آقای شریعتمداری نیز ضمن پیامی 
نظر صنعتگــران را اعالم کردند و گفتند: »در ســایه این حمایت ملی 
و به وجود آوردن بســتر و زمینه مناسب برای ســرمایه گذاری جدید و 
حفظ سرمایه گذاری های موجود با توجه به بازسازی و نوسازی و رقابتی 
ساختن آنها می توان به آینده کشور و اشتغال پایدار و منافع ملی ایران، 
احساس نشاط و سرزندگی جوانان میهن و رضایت مصرف کنندگان، امید 
بست.«حال نوبت صنعتگران است که با ارائه طرح های خالق و نوآورانه 
و با اســتفاده از مفهوم »تولید بهره ور« کاالیی را تولید و ارائه کنند که 
ضمن اعتالی نام ایران بتوانند از یکسو رضایت مصرف کنندگان را جلب 
کنند و از سوی دیگر نقش خود را به عنوان عضو موثری از اقتصاد ایران 
در توسعه مفهوم »تولید ملی« و تقویت بنیان های اقتصاد ملی ایفا کنند.
Email : Info@zamandai ly. i r

کاهش۵۰ درصدی ورود کاال از 
مسیرهای قاچاق 

نماینــده مردم کاشــمر در مجلس شــورای 
اسالمی از کاهش ۵0 درصدی واردات کاال از 

مسیرهای قاچاق خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز بنیادی 
مســائل اقتصادی را پاشــنه آشیل مشکالت 
امروز کشــور دانست و اظهار کرد: بیش از ۱0 
سال اســت که رهبر معظم انقالب بر مسائل 
اقتصادی تذکرات متعددی داشــته اند.وی با 
اشاره به اینکه دولت های مختلف برنامه ریزی 
درســتی برای انجام وظایف خود در مســائل 
اقتصادی نداشته اند، بیان کرد: عدم برنامه ریزی 
صحیح موجب شــده زمان را از دست بدهیم.

نماینــده مردم کاشــمر در مجلس شــورای 
اسالمی با اعالم اینکه امروزه مسائل اقتصادی 
به عنوان عامل اصلی نارضایتی عمومی در حال 
مطرح شدن است، افزود: امیدواریم با تذکرات 
رهبر معظم انقالب و تعیین شــعار امسال با 
نام حمایت از کاالی ایرانــی تولید کنندگان 
بتوانند انتظارات ایشان را برآورده کنند.وی با 
بیان اینکه از ســویی دولت باید با برنامه ریزی 
صحیح و ســازمان تامین اجتماعی و بانک ها 
هم با حمایت از تولیدکنندگان و کســانی که 
اشتغال ایجاد می کنند اطمینان خاطر بدهند، 
بیان کــرد: اگر این حمایت ها نباشــد رقابت 
کردن بــا کاالهای خارجی و وارداتی بســیار 
سخت خواهد اســت.بنیادی در ادامه با اشاره 
به اینکه بســیاری از کاالها به صورت قاچاق 
و با مبالغ پائین وارد کشــور می شود، عنوان 
کرد: امیدواریم با همت مردم از سویی و تولید 
کاالهای با کیفیت توســط تولیــد کنندگان 
بتوانیم در فضــای رقابتی که در جهان ایجاد 
شده ســهم خود را بیشتر از گذشته به دست 
بیاوریــم.وی با اعالم اینکه بخشــی از واردات 
تحمیلی اســت، گفت: بسیاری از کشورها که 
در بعــد جهانی از مــا حمایت هایی می کنند 
در قبــال این حمایت هــا انتظاراتی دارند.وی 
با بیان اینکه به خاطــر این حمایت ها برخی 
مواقع ناخواسته مجبور به واردات برخی کاالها 
می شویم که شاید نمونه های داخلی بسیاری 
از آنها وجود داشــته و نیازی به وارد کردنشان 
نباشــد، افزود: در کالن سیاست خارجی هر 
کشــور برخی تعهدها را ممکن اســت بر ما 
تحمیل کنند که مجبور شویم از آنها کاالهایی 
را خریــداری کنیم.وی با اشــاره به اینکه این 
مســائل را ملت ایران به خوبی آگاه هستند، 
گفت: براســاس آنچه سال گذشته در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسید کاالهایی که 
مشابه داخلی آنها وجود دارد به هیچ عنوان از 
خارج کشــور نباید وارد شوند.بنیادی با اعالم 
اینکه آئین نامه ها و دســتورالعمل های این 
قانون ابالغ شــده است، اظهار کرد: امیدواریم 
دســتگاه های متولی مبارزه با کاالهای قاچاق 
بیش از گذشــته در این زمینه همت و تالش 
کنند.وی با بیان اینکه بــا اقدامات خوبی که 
انجام شده واردات کاال از مسیرهای قاچاق به 
۵0 درصد کاهش یافته است، گفت: امیدواریم 
در ســال ۹۷ واردات کاهــای قاچاق کاهش 
بیشتری داشته باشند.وی در پایان عنوان کرد: 
از گذشته در حمایت از تولیدات داخل قوانین 
مشخصی داریم فقط باید مدیران اجرایی جامع 

و کامل آن ها را اجرا کنند.
 

۱۹ فروردین؛ اولین جلسه علنی 
مجلس در سال ۹۷

 ســخنگوی هیات رییســه مجلس شــورای 
اسالمی از برگزاری اولین جلسه علنی مجلس 
در نوزدهم فروردین خبر داد.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، بهروز نعمتی اظهار کرد: مجلس 
یکشــنبه آینده نوزدهم فروردین جلسه علنی 
خواهد داشت و دستور کار آن نیز امروز تعیین 
می شــود.به گفته وی نمایندگان تا پایان این 
هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه را خواهند 
داشت.مجلس در هفته های پایانی سال گذشته 
روزهای پر جنب و جوشــی را بعد از بررسی 
بودجه پشت سر گذاشت و استیضاح سه وزیر 
راه، رفاه و جهاد کشــاورزی را در دستور کار 
داشــت.نمایندگان همچنین روز یکشنبه 2۷ 
اسفند ماه برای بررسی وضعیت فضای مجازی 

جلسه غیرعلنی داشتند.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

نمازمایهتقربهرپرهیزگاری
رئیس جمهــور، تقویت امید و نشــاط در بهخداست

جامعه و ایجاد فضایی مناســبتر برای کار و 
تولید در سال "حمایت از کاالی ایرانی" را 
وظیفه و مسوولیت سنگین همه مسووالن 
کشور برشمرد و تاکید کرد: دولت در عرصه 
ایجاد اشــتغال، مبارزه با فقر تا ریشه کنی 
فقر مطلق و کاهش فاصله میان دهک های 
پردرآمد و کم درآمد جامعه گامهای ارزنده 
ای برداشــته و این گامها در ســال جاری 

پرشتاب تداوم خواهد یافت.
به گزارش زمــان به نقل ازایســنا، حجت 
االسالم و المسلمین  حسن روحانی دیروز و 
در دیدار نوروزی جمعی از وزرا، استانداران 
و مدیران دستگاه های اجرایی، اظهارداشت: 
مردم ولی نعمت مســووالن و عامل اصلی 
امنیت و وحــدت جامعه هســتند و همه 
تالش ها باید در راســتای خدمت به مردم 
و ایجــاد فضایی امن تر و تــوام با آرامش و 
آسایش بیشتر برای آنان باشد.رئیس جمهور 
با بیان اینکه خواست مردم از دولتی که به 
آن رای داده اند، تالش بیشتر برای تقویت 
رفاه و امنیت اســت، گام برداشتن در مسیر 
گسترش بیشتر دسترسی به فضای ارتباطی 
، اطالعات و قدرت انتخاب مردم را ضروری 
خواند و تاکید کرد: داشتن پیام رسان های 
ایرانــی،  توانمند، امــن و ارزان که بتوانند 
مشــکل و نیازهای مردم را حل کنند ، بی 

تردیــد باعث افتخار همــگان خواهد بود و 
هدف از ایجاد و تقویــت نرم افزارها و پیام 
رسان های داخلی فیلتر و یا مسدود کردن 
دسترسی ها نباید باشد ، بلکه باید با هدف 
رفع انحصار در پیام رســان ها انجام شود.

روحانــی آموزش اســتفاده بهینه از فضای 
مجازی و  تدوین محتوای مناســب و خوب 
بــرای انتشــار در این فضــا را نیز ضروری 
خوانــد و گفــت: فضای مجــازی خوب با 
تولید محتوای خوب، جــذاب و مفید و نه 
صرفا با انحصار و محدود کردن آن ، تامین 
خواهد شــد.رییس جمهور تعامل سازنده با 
همسایگان و جهان را از سیاستهای اصولی 
ایران اسالمی برشــمرد و گفت: با تعامل با 
همسایگان و جهان ، بی تردید منافع و سود 
بیشتری عاید کشور می شود و این سیاست 
بویژه در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی، 
بیش از پیش پیگیری خواهد شــد.روحانی 
در ابتدای این نشست نیز بعث پیامبر عظیم 
الشان اسالم)ص( را بزرگترین حادثه تاریخ 
بشریت خواند و تاکید کرد: هیچ حادثه ای 
به عظمت بعثت پیامبر اســالم)ص( نیست 
و ایــن رویداد تاریخ ســاز راه هدایت را به 
ما نشــان داد .رئیس جمهور همچنین ابراز 
امیدواری کرد که ســال ۹۷ سال برکت و 
تقویــت بیــش از پیش امنیت ، توســعه ، 

برادری و وحدت برای مردم باشد.

رییس جمهور:

 داشتن پیام رسان های ایرانی افتخار همگان است

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد مهدی بابو پسرک لی فرزند یحیی به شماره شناسنامه ۵00صادره از گرگان با ارائه دو برگ فرم استشهادیه گواهی به شماره 2۴22۵-۹۶/۱2/2۶توسط دفتر اسناد 
رسمی شماره 22گرکان طی در خواست وارده شماره ۳۴۳۸۸-۹۶/۱2/2۶با اعالم اینکه سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان بمساحت ۱2۸/۹متر مربع دارای پالک شماره 
۱۳۱۳۵فرعی از ۱2 اصلی واقع در بخش ۴ ثبت گرکان ذیل ثبت ۱۸۴۷۹ صفحه۳۳۸ دفتر ۱2۹امالک بنام متقاضی فوق ثبت وبا شماره چاپی ۵۱۸0۶۸سری د۹۳صادر و تسلیم گردیده 
است که بموجب سند رهنی شماره ۱۸۹0۸مورخ ۱۳۹۵/02/0۷دفترخانه ۹۶گرگان در رهن بانک رفاه کارگران قرار گرفته که سند مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است لذا در اجرای ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی۸0/۱۱/۸( مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم با وجود سند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت ۱0 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود راضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف:۱2۱0
 رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام    تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱/۱۵ 
علی برقی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرگان

حضور نیروهای خارجی بدون اجازه دولت سوریه غیرقانونی است

رییس جمهوری تاکید کرد: از نظر ما حضور نیروهای خارجی در سوریه بدون اجازه دولت 
این کشور غیرقانونی است و باید به آن خاتمه داده شود.حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی دیروز پیش از ترک تهران و پرواز به آنکارا، درباره اهداف این سفر گفت: این سفر 
به دعوت رییس جمهوری ترکیه صورت می گیرد و در این سفر شرایط و آینده سوریه و 
روندی که برای آینده این کشور وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.وی با بیان 
اینکه این دومین نشست سران دو کشور خواهد بود افزود: اولین نشست در سوچی روسیه 
انجام شد و بعد از آن کنگره ای بین معارضین سوری و نیروهای طرفدار دولت تشکیل و 
قدم هایی در زمینه آینده سوریه و دمکراسی در آن برداشته شد و این مسائل ادامه روند 
)مذاکرات( آستانه است که تالش های زیادی برای کاهش تنش در سوریه انجام گرفت.

وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر ضرورت تشکیل زنجیره 
تولید تــا مصــرف محصوالت کشــاورزی، گفــت: برای 
کاهش قیمت تمام شــده، حذف واســطه ها و بهره مندی 
تولیدکنندگان از ارزش افــزوده فعالیت خود، باید زنجیره 
تولید از مرحله تامین نهاده تا بازار توسط تعاونی ها و تشکل 

های تولیدی تشکیل شود.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت جهاد کشــاورزی، محمود 
حجتی بر لزوم افزایــش دانش بهره برداران و به کارگیری 

شــیوه های نوین علمی در بخش کشاورزی از طریق ارائه 
آموزش های مهارتی در مزارع کشــاورزان پیشــرو تاکید 
کرد.وی یادآورشــد: اکنون بیش از چهار میلیون بهره بردار 
در بخش کشــاورزی فعالیت دارند.وزیر جهاد کشــاورزی 
همچنین ارائه آموزش ضمن خدمت برای کارکنان وزارت 
جهاد کشــاورزی را ضروری دانســت و افــزود: با توجه به 
پیشــرفت های علمی و فناوری بخش کشاورزی، اطالعات 
کارکنان نیز باید به روز شــود.حجتی در ادامه بر لزوم بهره 
گیری از مشارکت مردم در اجرای طرح های منابع طبیعی 
تاکید کرد و گفت: در اجرای طرح هایی همچون آبخیزداری، 
مقابله با ریزگردها، مالچ پاشی باید از مشارکت مردم، بسیج 
و ســازمان های غیر دولتی)NGO ها( استفاده کنیم.وی 
به آماده ســازی زمینه فرهنگی مشارکت مردم در اجرای 
طرح های منابع طبیعی نیز اشاره کرد و افزود: در هرمزگان 
»خیرین آبخیزداری« میلیاردها تومان برای اجرای طرح ها 
در این استان مشارکت داشته اند.وزیر جهاد کشاورزی در 
ادامه به حمایت های دولت از صنعت مرغداری اشاره کرد 
و گفــت: در دولت تدبیر و امید از طریق ارائه ارز مبادله ای 
بــرای تامین نهاده های ذرت، کنجاله و ســویا و همچنین 
وضــع تعرفه صفر درصد از صنعت مرغداری حمایت و این 
اقدام موجب پایداری تولید شده است.به گفته وی، قیمت 

هر کیلوگــرم ذرت در ســال ۱۳۹2 نزدیک ۱2۵۷ تومان 
بــود در حالی که باوجود افزایش قیمــت ارز، اکنون ذرت 
بــا قیمت هر کیلوگرم ۱۱۴0 تــا ۱۱۶0 تومان معامله می 
شــود.وی، خرید گوشــت مرغ مازاد بر نیاز بازار را از دیگر 
حمایت های دولت از این صنعت برشــمرد و اظهارداشت: 
با هدف جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، دولت در دورانی 
مرغ مازاد بر نیاز بــازار را از تولیدکنندگان خریداری و در 
روزهای پرمصرف همچون شــب عید بــرای جلوگیری از 
افزایش قیمت ها و زیان مصــرف کنندگان، این محصول 
را با قیمت تنظیم بازار عرضه می کند.حجتی با اشــاره به 
اهمیت تولید داخلی محصوالت کشاورزی و حمایت از آنها 
گفت: در حالی که عده ای، قیمت شــانه ای ۹ هزار تومان 
برای تخم مرغ داخلی را گران می دانســتند، به دلیل بروز 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مجبور به تامین حدود 
۱0 هزارتن تخم مرغ از خارج شدیم؛ واردکنندگان از قیمت 
تنظیم بازاری هر شانه ۱2 هزار ۶00 تومان برای تخم مرغ 
وارداتی استقبال نکردند و دولت به ناچار 20 میلیارد تومان 
یارانه نیز برای این منظور اختصاص داد.آمارها نشــان می 
دهد در نتیجه اقدامات دولت در حمایت از تولیدکنندگان، 
تولید سالیانه بخش کشاورزی به بیش از ۱20 میلیون تن 

رسیده است.

زنجیره تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی باید تشکیل شود

شکاف قیمتی دالر رکورد شکست
  با وجود رشد قیمت دالر در دو بازار رسمی 
و غیررسمی طی ماههای اخیر، سرعت باالی 
رشد در دالر بازار آزاد موجب شده تا اختالف 
بین دو نرخ بیش از گذشته افزایش یابد. در 
حال حاضر شــکاف قیمتی نرخ ارز به بیش 
از ۱۳00 تومان رســیده که طی حداقل پنج 
ســال گذشته بی سابقه اســت، این اختالف 
یکسان سازی نرخ ارز را زیر سوال برده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نوسان بازار 
ارز در حدود هفت ماه گذشته و رشد قیمت 
دالر در بــازار آزاد که از حــدود ۳۸00 تا 
۵۱00 تومان پیش رفته، در کنار مسایلی که 
با خود به همراه داشــت، فاصله بین دو نرخ 
موجود یعنی بازار رسمی و غیررسمی را نیز 
افزایش داده اســت. در سوی دیگر در مرکز 
مبادالت ارزی یعنی جایی که بانک مرکزی 
به طور مستقیم قیمت گذاری را انجام داده 
و بــه گروه های خاص تعلــق می گیرد، نیز 
افزایش قیمت وجود داشت و حتی با سرعت 
کم ســابقه ای در نیمه دوم ســال گذشــته 
رشــد کرد ولی باز هم نتوانست در رقابت با 
جهش های دالری در بازار آزاد حرکت کرده 
و اختالف نرخ را کم کند.نرخ های ثبت شده 
در دو بــازار از این حکایت دارد که دالر در 
بازار آزاد از شهریورماه تاکنون حدود ۱۳00 
تومان افزایش قیمت داشته در حالی که در 
مرکــز مبادالت ارزی در این فاصله کمتر از 
۵00 تومان رشد قیمت دارد. در حال حاضر 

فاصلــه بین دو نرخ آزاد کــه حدود ۵۱00 
تومــان و دالر مبادله ای که تا ۳۷۷۷ تومان 
قیمت خورده حدود ۱۳20 تومان است، این 
شکاف در چند سال گذشته رکوردی جدید 
و قابل توجه به شمار می رود، چرا که از سال 
۱۳۹2 با کنترلی که بر بازار ارز انجام شــد 
و قیمت ها تا حدی به ثبات نســبی رسید، 
اختالف دو نرخ به مرور کمتر شــد و حتی 
به زیر 200 تومان هم در مقاطعی رســید، 
ولی از یکی دو ســال گذشته با نوسانی که 
در قیمــت بازار آزاد اتفاق افتاد و به ویژه در 
نیمه دوم ســال گذشــته این دستاورد زیر 
ســوال رفت و شــکاف قیمتی تا چند برابر 
بیشتر شده است.کاهش فاصله بین دو نرخ 
بازار آزاد و بازار رســمی یکی از عوامل موثر 
در سیاســت یکسان ســازی نرخ ارز است و 
مســئوالن بانک مرکزی بارها بر این تاکید 
کرده اند که کاهش شکاف قیمتی را به طور 
جدی دنبال می کنند و برای یکسان ســازی 
نــرخ ارز مدنظر دارند، ولــی اکنون به نظر 
می رســد با این اختالف ایجاد شده حداقل 
یکی از زمینه های ضروری تک نرخی شدن 
دالر محو شده است.برنامه تک نرخی شدن 
ارز که از خواسته های فعاالن اقتصادی و در 
مجموع مســئوالن و مدیران اقتصاد ایران 
اســت، با وجود اینکه بارها از ســوی بانک 
مرکــزی بر آن تاکید شــده و از برنامه های 
اصلی به شــمار می رود، اما تقریبا در چند 

ماه گذشــته دیگر ســخنی از آن در میان 
نیســت. آنهم در شرایطی که بانک مرکزی 
در دولت یازدهم معتقد بود با اجرایی شدن 
برجام و رفع تحریم ها با توجه به تسهیلی که 
در روابط بانکی و کارگزاری ایجاد می شود، 
در این شرایط با مبادالت آسان تر ارز امکان 
یکسان سازی نیز فراهم خواهد شد. ولی اهلل 
سیف- رئیس کل بانک مرکزی-  اعالم کرده 
بود که حداکثر شــش ماه پــس از اجرایی 
شــدن برجام بانک مرکزی سیاســت های 
تک نرخی شدن را اجرایی خواهد کرد. این 
وعده در حالی بود که در پایان سال ۱۳۹۴ 
برجــام به مرحله اجرا رســید، اما اکنون با 
گذشت دو سال از اجرایی شدن برجام ظاهرا 
فاصله برای دستیابی به سیاست تک نرخی 

شدن ارز بیشتر می شود. این در حالی است 
که در اواخر ســال گذشــته حتی بازار در 
مقاطعی با توجه به سیاســت هایی که بانک 
مرکزی برای کنتــرل آن به اجرا درآورد به 
سه تا چهار نرخ هم رسید.گر چه به تازگی 
اظهارنظری در مورد یکسان سازی نرخ ارز 
از ســوی مدیران بانک مرکزی اعالم نشده، 
اما گفته های پیشــین آنها بــر ورود به این 
برنامه در صورت اطمینان به یکسان سازی 
پایدار مشروط خواهد بود. با این وجود فعال 
زمان مشــخصی برای تک نرخی شدن ارز 
وجود نــدارد چرا که از ســویی روابط بین 
الملل بانکی هنوز طبق انتظارات نیست و در 
سویی دیگر وضعیت بازار ارز و نرخ ها ثباتی 

به دنبال ندارد.

آگهی مفقودی 
کارت- سند- بیمه نامه سواری  خودروی پراید یشمی مدل ۸۴ با شماره موتور  0۱0۸۳۵0۸ با 
شماره شاسی  s ۱۴۱ 22۸۴۴۵۸۷2۹ با شماره پالک ۴۶۱ ج ۵۳ ایران ۳۳ بنام محمدرضا حسنی 

به وکالت بهرام بیهقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
استان البرز
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منع اعطای وام مسکن به واحدهای لوکس

 مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، گفت: شعب این بانک از پرداخت 
تسهیالت ساخت به واحدهای مسکونی لوکس منع شده اند.

به گزارش زمان به نقل از بانک عامل بخش مســکن، ابوالقاسم رحیمی 
انارکی درباره چارچوب سیاســت های جدید اعتباری آماده اجرا در این 
بانک گفت: آنچه در سال ۹۷ برای تامین مالی بخش مسکن و ساختمان 
در نظر گرفته ایم در راســتای اهداف »قانون برنامه ششــم توسعه« و 
»نقشه راه بانک تا ۱۴00« است به گونه ای که چارچوب سیاست های 
اعتباری سال ۹۷ بر تأمین مالی سریع، کم هزینه و دارای اولویت بافت 
های فرســوده استوار شده اســت.وی افزود: تأمین مالی با اولویت بافت 
فرسوده، تقویت توان مالی خانه اولی ها، اولویت در تأمین مالی واحدهای 
میان متراژ، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و همچنین حمایت از تأمین 
مالی پروژه های ســاختمانی مبتنی بر تکنولوژی های نوین ساخت، ۵ 
محور سیاســت های اعتباری در سال جدید است.وی خاطرنشان کرد: 
این بانک در ســال جدید اولویت تامین مالی را با پروژه های مسکونی 
واقع در بافت فرســوده و ناکارآمد شهری تعریف کرده و در کنار آن، به 
دنبال مزیت ســازی برای سازندگان حرفه ای دارای صالحیت و پروانه 
انبوه سازی اســت. بر اساس محور دوم،   تقویت توان مالی خریداران از 
طریق اختصاص بخشــی از تســهیالت بدون سپرده به خرید مسکن با 
اولویت بافت فرسوده شهری به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن و 
در نتیجه رونق اقتصادی، در دســتور کار بانک عامل بخش مسکن قرار 
دارد. خرید مســکن در بافت فرسوده، طی دو ســال گذشته نیز از دو 
امکان ویژه »نرخ ســود کمتر برای تسهیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم« و همچنین »معافیت بافت فرسوده از شرط خانه اولی در پرداخت 
این نوع تســهیالت« برخوردار بود.رحیمی انارکی ادامه داد: بانک عامل 
بخش مسکن در سال جدید تامین مالی واحدهای مسکونی میان متراژ 
و متوســط قیمت را در اولویت خــود دارد و برای این منظور، مدیریت 
شعب این بانک در هر اســتان با ابالغ مدیر عامل بانک، ماموریت دارد 
ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای و اســتانی در بازار مسکن را شناسایی 
و متناســب با آن، برنامه پرداخت انواع تســهیالت بدون سپرده، اوراق 
و نیازمند ســپرده گذاری را به صورت اســتانی تدوین و اجرایی کند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مســکن با بیان اینکه نقشه راه این بانک تا 
۱۴00، به شکل منعطف و قابل پایش و اصالح ترسیم شده است افزود: 
هدف سیاســت های اعتباری سال ۹۷ بانک مســکن، رونق بخشی به 
ساخت و ساز و کمک به افزایش قدرت خرید سه گروه تقاضای مسکن 
شــامل خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده و همچنین ساماندهی 
حاشــیه نشین هاســت و خط قرمز این سیاست ها، ممنوعیت ورود به 
بازار واحدهای لوکس و بزرگ متراژ اســت.رحیمی انارکی تصریح کرد: 
مدیریت شعب این بانک در سراسر کشور برای سال جدید مطابق ابالغیه 
سال ۹۷، باید از پرداخت تسهیالت به پروژه هایی که تقاضای مؤثر برای 
آنها وجود ندارد اجتناب کنند تا از حبس منابع در بخش های ناکارآمد 
و غیرمصرفی بازار مسکن جلوگیری شود و جریان اعتبارات بانکی تداوم 
پیدا کند. برای این منظور تامین مالی پروژه های ساختمانی با مساحت 
کمتر از ۱00 متر مربع به ازای هر واحد مســکونی، در اولویت قرار دارد 
و به مدیران شــعب توصیه شده است.وی درباره تسهیالتی که در سال 
۹۷ برای بخش مســکن در نظر گرفته شــده گفت: در ســال جدید با 
2۹ هــزار و 200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــده، برای ۶۸0 
هزار واحد مســکونی، تسهیالت ساخت و خرید مسکن پرداخت خواهد 
شــد. این تسهیالت در سه دسته حساب های تعهدی همچون صندوق 
مسکن یکم، تسهیالت با استفاده از اوراق و همچنین تسهیالت تبصره 
ای طبقه بندی شــده است.رحیمی انارکی افزود: در دسته حساب های 
تعهدی )مانند صندوق مسکن یکم(، ۵ هزار و ۴00 میلیارد تومان اعتبار 
پیش بینی شــده که حداقل ۸0 هزار واحد مسکونی را شامل می شود.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اظهار داشت: برای تسهیالت ساخت 
و خرید مســکن با اســتفاده از اوراق نیز اعتبار ۸ هزار و ۳00 میلیارد 
تومانی به ظرفیت 220 هزار واحد مســکونی پیش بینی شده است.به 
گفته رحیمی انارکی در دســته تسهیالت تبصره ای نیز اعتبار ۷ هزار و 
۷00 میلیارد تومانی برای ۱۸0 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده 
که ۱00 هزار واحد آن مربوط به نوســازی بافت های فرســوده سراسر 
کشور در راستای طرح مسکن امید یا همان پیشگام است که البته برای 
این موضوع حتما به منابع ارزان قیمت از جمله وجوه اداره شده از محل 

صندوق توسعه مالی نیاز است.
 

 تالش برای شناسایی 
نقاط حادثه خیز جاده های کشور

 عضــو هیــات عامل ســازمان راهــداری و حمل و نقل جــاده ای گفت: 
ایمن ســازی و اصالح نقاط پرتصادف راه های کشور، نیازمند تأمین منابع 

مالی بیشتر است.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، مهران 
قربانی اظهار داشت: ایمن ســازی و اصالح نقاط پرتصادف راه های کشور، 
نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر اســت اما تالش می شود تا در فرایندی 
سه ساله این نقاط شناسایی و ایمن سازی شوند.وی افزود: برخی از این نقاط 
مثل تقاطع های غیره مسطح و تعریض جاده ها نیازمند منابع مالی بیشتر 
هســتند که به محض تأمین منابع، اصالح و ایمن سازی می شوند.قربانی با 
بیان اینکه در اســتان گیالن ۹0 نقطه یا محدوده پرخطر شناسایی شــده 
اســت، اظهار داشت: آرام سازی، نصب تابلوهای مکمل و تجهیزات الزم در 
تمامی این نقاط صورت گرفته است و اقدامات اساسی تر ایمنی در ۹ یا ۱0 

نقطه باقی مانده در میان مدت و بلندمدت انجام می شود.

جلوگیری از تضعیف برجام وظیفه 
جامعه بین الملل

 نماینده دائــم ایران در ســازمان ملل، جلوگیری 
از تضعیــف برجام را وظیفــه همگانی جامعه بین 
الملل دانســت و گفــت: تداوم و اعتبــار برجام به 
اجرای کامل، موثر و بی قید و شــرط آن توســط 
سایر طرف ها بستگی دارد.به گزارش زمان به نقل 
ازایرنا، غالمعلی خوشرو که در نشست سال 20۱۸ 
کمیسیون خلع سالح در نیویورک سخن می گفت، 
افزود: ۱0 گزارش پیاپی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تایید می کند ایران تعهدات هسته ای 
خود تحت برجام را به طور کامل انجام داده اســت. 
وی تاکید کرد: برجام، مســیر یک طرفه نیست و 
بقیه اعضای آن نیز باید به تعهدات خود عمل کنند.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: برجام 
نه تغییر یافتنی و نه مذاکره دوباره شــدنی است و 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی، تنها مرجع صالح 
برای ارزیابــی پایبندی ایران بــه تعهداتش تحت 
برجام است.خوشرو با اشاره به رهیافت، سیاست ها 
و اقدامات مخرب و غیرمسئوالنه آمریکا در ارتباط 
با اجرای برجام، از آنها به عنوان نقض تعهدات این 
کشــور در برجام، بویژه بندهای 2۶، 2۸ و 2۹ یاد 
کرد که آمریکا متعهد اســت صادقانه کلیه تالش 
های الزم را برای تداوم برجام و اجرای موفقیت آمیز 
آن انجام داده و از هــر اقدامی در جهت اخالل در 
بهره مندی کامل ایــران از رفع تحریم ها و عادی 
شــدن روابط تجاری و اقتصادی با ایران، خودداری 
کند.وی از جامعه جهانی خواســت نگذارد آمریکا 
برجــام را تضعیف کند چون این به نفع چندجانبه 
گرایی نیســت و بنابراین جلوگیری از آن وظیفه ای 
جمعی اســت.نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل در مورد موضوع خلع سالح هسته 
ای نیز با اشــاره به دو روند هشــدار دهنده در این 
زمینه، یعنی نوســازی سالح های هسته ای توسط 
کشورها و نیز مســابقه تسلیحات هسته ای جدید 
بین دارنــدگان آن، گفت برای جلوگیــری از آثار 
مخرب این روندها بر صلح و امنیت بین المللی باید 
اقدام کرد.خوشــرو اظهار کرد: ما نباید اجازه دهیم 
که تهدید غول آسای این ســالح های غیرانسانی 
تا همیشــه بر زندگی ما سایه افکند و قبل از اینکه 
آنهــا همه ما را نابود کنند، ما باید همه آنها را نابود 
کنیم و این یک مســئولیت همگانی اســت چون 
بــه امنیت همه ما مربوط می شــود.وی اضافه کرد 
تصویب معاهده ممنوعیت ســالح های هسته ای 
گام مهمــی در این زمینه بود و در این راســتا ما 
بایــد قویاً و به عنوان یک اولویــت، به تالش برای 
آغــاز فوری مذاکرات کنوانســیون جامع در زمینه 
سالح های هسته ای ادامه دهیم.نماینده دائم ایران 
در ســازمان ملل متحد تصریح کرد پیشنهاد ایران 
در عاری ســازی خاورمیانه از سالح های هسته ای 
از اهمیت باالیی برخوردار است.خوشرو با اشاره به 
اینکه ایجاد چنین منطقه ای به دلیل سیاست های 
جنــگ طلبانه رژیم صهیونیســتی تاکنون محقق 
نشده است، افزود: وادار کردن این رژیم به پیوستن 
به پیمان منع گسترش سالح های هسته ای و قرار 
دادن کلیه فعالیت ها و تأسیســات هسته ای خود 
تحت پادمان جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی 
باید یکی از عناصر اصلی توصیه های کمیســیون 
خلع سالح باشد.وی بر لزوم تالش برای جلوگیری 
از مسابقه تســلیحاتی در فضای ماورای جو که در 
دستورکار نشست امسال کمیسیون خلع سالح نیز 
قرار دارد، تأکید کرد.نشست ساالنه کمیسیون خلع 
ســالح به مدت سه هفته در نیویورک ادامه خواهد 
داشــت و طی آن آخرین تحــوالت مرتبط با خلع 
سالح و عدم اشاعه هسته ای و پیشگیری از مسابقه 

تسلیحاتی در فضای ماورایی بررسی خواهد شد.

تورم تولیدکننده ۱۰.۵ درصد شد

 شــاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه 
منتهی به اســفند ماه ۱۳۹۶ نســبت به دوازده ماه 
منتهی به اســفند ماه ۱۳۹۵ به میزان ۱0.۵ درصد 
افزایش یافته اســت.به گزارش زمان به نقل ازبانک 
مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در  ایران براساس 
ســال پایه  ۱00=۱۳۹0 در اســفند ماه ۱۳۹۶، به 
عدد 2۶۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد 
افزایش داشــته اســت.این شــاخص در اسفند ماه 
۱۳۹۶ نســبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱2.۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.

روزنهخبر

وزیر خارجه کشورمان گفت: سیاست هایی 
که دولت کنونی آمریکا در منطقه دنبال می 
کند خطرات بسیاری را می تواند برای آینده 

سوریه و منطقه دربر داشته باشد.
به گزارش زمان بــه نقل ازمهر، محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه کشورمان پس از ورود به 
آنکارا در جمــع خبرنگاران گفت: مهم ترین 
اجالســی که بین گروههای مختلف سوری 
بود در ســوچی برگزار شد که حرکت مهمی 
بود.وی افزود: ما در سالهای گذشته از طریق 
روند آستانه توانستیم درگیری ها در سوریه 
را کاهش دهیم امــا الزم بود که این روند و 
مذاکرات به یک روند سیاسی تبدیل شود تا 
با دقت و درایت این کار که با تالش بسیار به 
دســت آمده است را پیگیری کنیم.وزیر امور 
خارجه افزود: نشست فردای ریاست جمهوری 
سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای پیگیری 
و کاهش درگیری ها در ســوریه و ادامه روند 
آستانه است؛ البته تحوالت دیگری نیز در این 
فاصله در ســوریه رخ داده که از این تحوالت 
می توان به کم شــدن نقش تروریســت ها 
اشاره کرد. در این مدت قسمت های مهمی 
از سوریه بویژه بخش های مهمی از پایتخت 
از تروریســت ها پاکسازی شــده و مهم این 

است که این کار با خسارت کم انسانی ادامه  
پیدا کند.ظریف گفــت: تحول منفی که بعد 
از اجالس سوچی رخ داده است نحوه حضور 
آمریکا در منطقه اســت که این نحوه حضور 
موجب شــده تا شــکاف هــای قومیتی در 
منطقه گســترش پیدا کند و سیاست هایی 
که دولت کنونی آمریکا در منطقه دنبال می 
کند خطرات بسیاری را می تواند برای آینده 
ســوریه و منطقه دربر داشته باشد.وی افزود: 

در این مدت تجاوزات رژیم صهیونیســتی به 
خاک ســوریه افزایش پیدا کرده اما شــاهد 
بودیم که افســانه شکســت ناپذیــری رژیم 
صهیونیســتی با مقاومت مردم سوریه در هم 
شکسته شد. ما معتقدیم بهترین روش برای 
مقابله با شکاف های قومیتی و سیاست های 
اشتباه آمریکا در سوریه تقویت دولت مرکزی 
سوریه است. تحوالت مختلفی در سوریه رخ 
داده اســت و الزم اســت که در این اجالس 

سران سه کشور و کارشناسان ارشد سیاسی 
به آن بپردازند.وزیر امورخارجه تصریح کرد: 
مهمترین مســئله ای کــه در این کنفرانس 
باید به آن پرداخته شــود تاکید بر حاکمیت 
دولــت مرکزی و تمامیت ارضی این کشــور 
است. امیدواریم این نشست بتواند روندی که 
از سوچی آغاز شــد و توفیقاتی بدست آورد 
را ادامــه دهیم. البته ما از آغاز این نشســت 
ها شــاهد بودیم که رغبت چندانی از سوی 
دولت هــای غربی  بــرای حمایــت از این 
مذاکرات انجام نشده و کارشکنی هایی نیز در 
این خصوص داشــته ایم اما تنها حرکتی که 
توانسته در طول ۶ سال بحران سوریه موفق 
باشد همین روند آستانه و سوچی بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: مســئله ای که همه 
طرف ها باید به آن توجه داشــته باشند این 
است که مشکل سوریه باید توسط ملت این 
کشور و از طریق گفتگو حل شود و دوم اینکه 
این روند سیاســی را مردم سوریه باید ایجاد 
کنند. وظیفه دولت های خارجی این است که 
رسیدن به این روند را تسهیل کنند نه اینکه 
برای مردم سوریه تصمیم بگیرند. کشورهای 
غربی نباید خود را قیم ملت سوریه بدانند و 

بخواهند به جای آنها تصمیم بگیرند.

ظریف مطرح کرد: غربی ها خود را قیم سوریه ندانند

خطرات سیاست های آمریکا برای منطقه

آگهی مناقصه عمومی
موسسه  کارکنان  مسکن  تعاونی  شرکت 
تحقیقات علوم دامی کشور در نظر دارد عملیات 
خاکبرداری پروژه مسکن کارکنان خود به حجم 
شمالی  ضلع  در  واقع  مترمکعب   40000 تقریبی 
مناقصه  طریق  از  را  کرج  گمنام  سربازان  بلوار 
و  شرایط  واجد  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به 
مورد تایید سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج واگذار نماید. 
و  پروژه  محل  از  بازدید  و  مناقصه  اسناد  دریافت  برای  متقاضیان 
مالحظه نقشه ها به آدرس کرج روبروی دهقان ویالی اول موسسه 
تماس:  )تلفن  مسکن  تعاونی  دفتر  کشور  دامی  علوم  تحقیقات 

5-02۶3425۶001 داخلی 2۶2(  مراجعه نمایند. 
شماره  حساب  به  ریال  میلیون  یک  مبلغ  به  بانکی  فیش  -واریز 
14005109۶33 بانک مسکن شعبه مرکزی کرج بنام تعاونی جهت 

دریافت اسناد مناقصه الزامی است.
-مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکت سر بسته پایان وقت 

اداری 97/1/22 می باشد.
-سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

-تعاونی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
شرکت تعاونی مسکن کارکنان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

شرکت تعاونی مسکن 
موسسه تحقیقات علوم 

دامی کشور

شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه اصالح بذر چغندر قند کرج 
آگهی دعوت مجمع عادی فوق العاده )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی فوق 
العاده )نوبت اول( که راس ساعت صبح روز پنجشنبه مورخ 13۹۷/2/6 در محل سالن انجمن 
اسالمی واقع در کرج – جاده ماهدشت – نرسیده به ترمینال شهید کالنتری تشکیل می گردد، 

حضور بهم رسانند. 
یاد آوری می شود:  1- در صورتی که هر یک از اعضاء تعاونی نتواند در مجمع عمومی فوق 
حضور یابد می تواند استفاده از حق رای خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به 
یک نماینده تام االختیار واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر 
عضو تنها یک رای خواهد داشت و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار با دو نفر از اعضای 
هیات مدیره )آقایان : محمدرضا سلطانی و حسین راستگو و یک بازرس : آقای اسحاق زارع رفیع( 
خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر از انتشار این آگهی دعوت 
تا دو روز مانده به برگزاری مجمع عمومی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک 
مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز 
هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید 
و برای نمایندگی صادر گردد و یا نمایندگان تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. 
ضمنا یادآوری می-شود هر یک از اعضاء می تواند وکالت سه نفر از سایر اعضاء را به همراه داشته 
باشند و هر فرد غیر عضو وکالت یک نفر از اعضاء را بپذیرند و وکالتنامه به امضاء دو نفر از اعضای 

هیات مدیره و یک نفر از بازرسان معتبر خواهد بود. 
2- اعضای تعاونی که تمایل به احراز سمت های هیات مدیره و بازرسان را دارند می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی دعوت درخواست کتبی خود را به همراه کپی شناسنامه، مدارک تحصیلی، کارت 
ملی، حکم کارگزینی معتبر و یا بازنشستگی خود را تا پنج روز مانده به برگزاری مجمع عمومی 
یادشده به دفتر تعاونی تحویل نمایند.  3- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت  یافتن و عدم 

مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان  2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 
صورت های مالی سال ۹5- ۹6 - 3- انتخاب هیات مدیره و بازرسان )اصلی و علی البدل( 4-طرح 
و تصویب تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی و طرح و تصویب بودجه سال 13۹۷  - 5- طرح و 
تصویب نحوه تقسیم سود ویژه منتهی به سال 13۹۷ - 6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج 

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آگهی های تعاونی. 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم (
شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه اصالح بذر چغندر قند کرج 

رساند  می  الذکر  فوق  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی یاد شده راس ساعت 
موسسه  در  واقع  اسالمی  انجمن  محل  در  مورخ13۹۷/1/26  یکشنبه  روز  ۹صبح 

اصالح بذر چغندرقند تشکیل می گردد. 
در محل  مقرر  راس ساعت  در  تا  تعاونی دعوت می شود  محترم  اعضاء  از  لذا 

مذکور حضور به هم رسانند. 
ضمنا یاد آور می گردد:  1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی 
میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام 
االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش 
از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه 
بازرس  و  مدیره  هیات  اکثریت  امضاء  با  مزبور  نمایندگی  های  برگه  شود  می 
باید  نمایندگی  اعطای  متقاضی  عضو  منظور  بدین  بود.  خواهد  معتبر  تعاونی 
حداکثر ظرف مدت 8 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در 
دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل 
اهلیت  و  متقاضی  عضویت  طرفین،  هویت  احراز  از  پس  و  تعاونی حاضر  دفتر 
نماینده برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع 

عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2- تصمیماتی که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، برای 

کلیه اعضاء اعم از حاضر و غیب و مخالف و نافذ و معتبر خواهد بود. 
اعضاء  کل  از  نفر  یک   + نصف  نصاب  حد  حصول  صورت  در  مجمع  این   -3

رسمیت خواهد یافت. 
با  تعاونی  شرکت  جدید  اساسنامه  تطبیق  و  تصویب  طرح،   -1  : جلسه  دستور 

آخرین اصالحات انجام شده مورخه 13۹3/2/1۷ در قانون بخش تعاون. 
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی 

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 و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶0۳۳۱00۹002۹۸۱ مورخ ۹۶/۱2/۸هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدحسین درویش فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه ۱۹0 به صورت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹00 مترمربع مفروز از پالک ۴۳ فرعی از 
2۱- اصلی واقع در قریه نساء خریداری از مالک رسمی آقایان و خانم ها هما درویش 
کجوری و فری دخت درویش کجوری و مینا مقصودی و مینو سپهبان و شهال سپهبان 
و سهیل ستوده تهرانی و سیامک ستوده تهرانی و ستاره ستوده تهرانی )توضیحا تمامی 
سهم خانم هما درویش و قسمتی از سهم سایر مالکین مشاعی انتقال دهنده که اسامی 
آنها در متن آگهی قید شده، به متقاضی واگذار شد.( به طور قولنامه ای که مالکیت 
نامبردگان در صفحات ۱۴0 و ۱۴۴ و ۱۴۶ دفتر 2۵ محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۶/۶۱0۷/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۱/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۱/۳0

عباسعلی شوش پاشا  رئیس ثبت اسناد و امالک 

ولیعهد عربستان با تکرار ادعاهای بی اساس و خصمانه خود 
علیه کشــورمان گفت: ما به دنبال متوقــف کردن ایران از 

طریق اقدامات سیاسی، اقتصادی و اطالعاتی هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمدبن سلمان ولیعهد 
عربستان در گفت وگو با نشریه آتالنتیک، بار دیگر به طرح 
ادعاهای نخ نما و خصمانه خود علیه کشــورمان پرداخت و 
مدعی شــد که ایران به دنبال ترویج ایدئولوژی شیعی خود 
نه تنها در خاورمیانه بلکه در دنیاست.وی در ادامه ادعاهای 
بی اســاس خود گفت: ما خواهان متوقــف کردن این روند 
از طریق اقدامات سیاســی، اقدامات اقتصــادی و اقدامات 
اطالعاتی هســتیم. ما  می خواهیــم از جنگ پرهیز کنیم.

بن ســلمان مدعی شــد که مقامات ایران به دنبال تسخیر 
جهان هستند.

ولیعهد عربستان در پاسخ به این سوال که آیا از نظر وی این 
مشــکل به دلیل مسائل مذهبی است، مدعی شد: همانطور 
که گفتم شــیعیان در عربستان سعودی یک زندگی عادی 
دارند. ما هیچ مشــکلی با شــیعیان نداریم. ما با ایدئولوژی 
حکومت ایران مشکل داریم. مسئله ما این است که معتقدیم 
آن ها حق ندارند در مســائل ما دخالت کنند.بن ســلمان 
همچنین در پاســخ به این ســوال که به نظر می آید وی 
معتقد اســت دونالد ترامپ در مقایسه با باراک اوباما درک 
بهتری از این مســائل دارد، اظهــار کرد: هر دوی آن ها این 
مسئله را درک می کنند. من معتقدم که رئیس جمهور اوباما 
تاکتیک های متفاوتی داشت. رئیس جمهور اوباما بر این باور 
بود که اگر فرصت هایی به ایران برای بازگشــایی بدهد، این 
کشــور تغییر خواهد کرد. اما با وجــود حکومتی مبتنی بر 
یک چنین ایدئولوژی این اتفــاق به زودی رخ نخواهد داد.

وی بــا بیان این که »از نظر باراک اوباما توافق هســته ای به 

ایران شانس تغییر را می داد«، گفت:برای عربستان تنها یک 
درصد شــانس وجود دارد که این توافق می تواند به تغییر 
در این کشــور )ایران( منجر شود. برای رئیس جمهور اوباما 
این شــانس ۵0 درصد بود. البته حتی اگر یک شانس ۵0 
درصدی نیز وجود داشــته باشد ما نمی توانیم خطر کنیم. 
۵0 درصد دیگر جنگ اســت. ما باید به ســناریویی رجوع 
کنیم که در آن جنگی وجود نداشته باشد.بن سلمان در ادامه 
این ادعاهای خود بدون اشاره به نقش مخرب و سیاست های 
جنگ طلبانه ریاض در منطقه مدعی شد: ما در حال عقب 
راندن این تحرکات ایران هســتیم. ما این کار را در آفریقا، 
آسیا، مالزی، سودان، عراق، یمن و لبنان انجام داده ایم. ما بر 
این باوریم که پس از عقب راندن مشــکالت به داخل ایران 
منتقل خواهند شــد. هدف ما سقوط نظام ایران نیست اما 
اگر چنین اتفاقی بیفتد این مشکل خودشان است.وی افزود: 
ما در حال حاضر نیز یک سناریو جنگ در خاورمیانه داریم. 
این برای دنیا بســیار خطرناک اســت. ما نمی توانیم خطر 
کنیم. ما اکنون باید تصمیمات جدی و ســخت بگیریم تا از 
تصمیمات پرهزینه در  آینده پرهیز کنیم.ولیعهد عربستان 
در بخش دیگری از این گفت وگو با تاکید بر این که »امنیت 
ملی یکی از خطوط قرمز کشورش است«، مدعی شد: ما در 
منطقه ای قرار داریم که توسط مکزیک، کانادا و اقیانوس آرام 
احاطه نشده است بلکه ما داعش، القاعده، حماس، حزب اهلل 
و ایران را داریم. بنابراین هر اتفاقی که مربوط به امنیت ملی 
باشد مهم است و ما نمی توانیم عربستان سعودی را به خطر 
بیندازیم.بن ســلمان در پاسخ به این سوال که در عربستان 
تبلیغات ضد یهودی زیادی انجام می شود، گفت که وی حق 
یهودیان برای داشتن کشور خود در کنار کشور فلسطین را 

به رسمیت می شناسد.

مقامات ســعودی در حالــی همواره ادعاهــای خود علیه 
کشورمان را مطرح می کنند که سیاست های تفرقه افکنانه و 
جنگ طلبانه این کشور در منطقه خاورمیانه که از پشتیبانی 
غــرب و به ویژه آمریکا نیــز برخوردار اســت، عامل اصلی 
مشکالت در این منطقه است اما آن ها با فرافکنی های خود 
تالش می کنند ایران را برای تمامی این مسائل مقصر جلوه 
دهند.اخیرا و در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان در واکنش به آخرین گستاخی های بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان گفته بود: خردمندانه تر آن است، عقالی 
قوم و تجربه آموختگان ســعودی بــه وی بیاموزند، چگونه 
بزرگ تر از او که ادعای سروری جهان عرب داشت و خود را 
ســردار قادسیه می خواند و شرق و غرب و عرب پشتیبانش 
بودند، در مقابــل اراده  مردم دلیر و بزرگ این مرز و بوم به 

خاک مذلت نشست.

طرح ادعای توقف ایران از سوی ولیعهد عربستان

دستور رئیس جمهور؛ خروج از انحصار پیام رسان خارجی

مرجع تصمیم گیری در بحث تلگرام شورای عالی فضای مجازی است
ادامه از صفحه ۱

دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت: مرجع تصمیم گیری در بخش 
پیام رسان ها و تلگرام، شورای عالی فضای مجازی است که رییس این 
شورا، رییس جمهور هستند.سید ابوالحسن فیروزآبادی افزود: مواردی 
نیز بنابه تدبیر مقام معظم رهبری، اجرایی می شــودکه کلیه سیاست 
گذاری ها و مدیریت ها در فضای مجازی به عهده این شوراست، به ویژه 
مواردی که جنبه ملی دارند؛ مانند پیام رسان ها که شورای عالی فضای 
مجازی، تصمیم می گیرد که چگونه باید عمل شود.وی گفت: بسیاری 
افراد و مؤسسات موضع گیری هایی را اعالم می کنند که طبق اساسنامه 
این شورا، از وظایف دبیر شورای عالی فضای مجازی است که این گونه 
اخبار را اعالم کند، زیرا اعالم موضع گیری های شخصی، فضای جامعه 
را مغشوش می کند.دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: اخیرا راجع 
به پیام رسان ها، نظراتی در جامعه منعکس شد؛ اشخاص، اجازه دهند 

که روال کارشناســی در این زمینه انجام شود و در نهایت این، شورای 
عالی فضای مجازی اســت که باید اعالم نظــر کند.فیروزآبادی گفت: 
هر تصمیم گیری در خصوص پیام رســان ها به ویژه شبکه تلگرام به 
صورت کارشناســی خواهد بود و کسب و کار مردم در این موضوع در 
اولویت است.وی افزود: در شبکه تلگرام، فعالیت های اقتصادی وکسب 
وکارهایی در داخل کشور شکل گرفته است؛ ایجاد اشتغال در اولویت 
دولت اســت و خوشبختانه در کشــور در بخش تلگرام، اقتصاد بزرگی 
شکل نگرفته اســت.دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت: کسانی 
هستند که از این فضا به عنوان ابزار مکمل اقتصادی استفاده می کنند 
و تعدادشان زیاد نیست.وی گفت: به هرصورت؛ ما دقت خواهیم کرد که 
اگر قرار باشــد در خصوص تلگرام تصمیمی گرفته شود، کمترین ضرر 
و زیان، وارد شود.فیروزآبادی ادامه داد: به هرحال، در طول این سال ها 
مســائلی در زمینه اخالقیات  و فرهنگ و غیره،  به وجودآمد که هزینه 

های آن را جمهوری اســالمی پرداخت کرد.وی افزود: البته مسئوالن 
شــبکه تلگرام، هیچ گاه حاضر نشدند در کشور، نمایندگی ایجاد کنند  
وحتی حاضر به همکاری با بخش خصوصی نشدند و در اصل یک نوع 
دشمنی با بخش خصوصی دارند.دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه 
داد: مسئوالن شبکه تلگرام،   می توانستند بسیاری از مسائل اقتصادی و 
کسب و کار را با هماهنگی بخش خصوصی، پیش ببرند اما ترجیح دادند 
در بیرون مرز باشند.وی گفت: تلگرام، هشت هدف را دنبال می کند که 
به دست گرفتن کل تبلیغات هدف دارکشور، از جمله اهداف آن است که 
در این خصوص، برآورد آن ها کسب شش تا هفت هزار میلیارد تومان، 
درآمد در این بخش  است.فیروزآبادی در پایان خاطرنشان کرد: تلگرام 
به عنوان بحث اصلی، مورد توجه شورای عالی فضای مجازی است و هر 
لحظه آن را رصد می کنیم که چه اقداماتی باید انجام دهیم و به هرحال، 

اقدامات مختلفی را می توانیم در این زمینه انجام دهیم.
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بازدید۱۰۰هزارنفرازکانون های گردشگری 
لردگان درایام نوروز

فرماندار  پور  حسین  برهان 
از  بازدید  ضمن  لردگان  
میهمانان  اسکان  ستادهای 
ابتدای  از  گفت:  نوروزی 
کنون  تا  نوروزی  سفرهای 
حدود ۱00 هزارنفر از کانون 
شهرستان  گردشگری  های 
از  که  داشتند  بازدید  لردگان 
این تعداد حدود ۶هزار خانوار 
باجمعیتی بالغ بر2۵ هزار نفر 
در این شهرستان اسکان داده 

شدند.
به وجود  تو جه  با  وی گفت: 

،محور  لردگان  به  یاسوج  محور  شامل  مهم  مواصالتی  محور  سه 
حدود  مدت  دراین  لردگان  به  ومحوراصفهان  لردگان  به  خوزستان 

۶00هزارخودرو ازاین محور تردد داشتند.
 

 افزایش ۵۰ درصدی آمار مسافران نوروزی 
در اردبیل نسبت به سال گذشته

ایسنا: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اردبیل گفت: در تعطیالت نوروزی امسال و در مقایسه با سال گذشته 
یافته  افزایش  از ۵0 درصد  بیش  استان  این  نوروزی  مسافران  آمار 

است.
کریم حاجی زاده در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر تصریح کرد: 
و  شود  می  محسوب  کشور  گردشگری  های  قطب  از  یکی  اردبیل 
خوشبختانه در تعطیالت نوروزی با رشد مسافرت ها به این استان 
مواجه بودیم. وی افزود: در طول تعطیالت نوروزی 2۵۱ هزار نفر در 
اقامتگاه  احتساب  با  که  داشتند  اقامت  استان  های رسمی  اقامتگاه 

های غیر رسمی رقمی به مراتب بیشتر خواهد بود.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اذعان 
به ورود ۶00 هزار خودرو به استان اضافه کرد: بازدید از موزه ها به 

مراتب افزایش بیشتری داشته و با رشد ۵۶ درصد مواجه است.
 حاجی زاده به بازدید ۳0 هزار نفر از موزه های این استان اشاره و 
تاکید کرد: در طول تعطیالت نوروزی خدمات متنوع نیز به مسافران 

نوروزی ارائه شد.
و  داد  خبر  استان  در  فرهنگی  برنامه  ساعت   ۱۴۶ اجرای  از  وی   
متذکر شد: برجسته ترین برنامه فرهنگی، مراسم نوروزگاه بوده که 
فرهنگ  و  رسوم  و  آداب  معرفی  هدف  با  ها  شهرستان  تمامی  در 

منطقه برگزار شده است.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح 
کرد: با هدف ارائه خدمات مطلوب به مسافران، ستاد اجرایی خدمات 
 2۴ نمایندگان  حضور  با  و  شده  مستقر  خطایی  نگارخانه  در  سفر 

دستگاه اجرایی به مسافران خدمات ارائه کرد.
 حاجی زاده به رشد کیفی و کمی گردشگری استان اشاره و تاکید 
کرد: اردبیل توانسته در سال های اخیر به یکی از اهداف اصلی سفر 

تبدیل شود.

تخصیص 2 میلیارد تومان اعتبار برای 
احداث »خانه جوان« کرمانشاه

ایسنا: معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه از تخصیص دو میلیارد تومان اعتبار 

برای احداث خانه جوان کرمانشاه خبر داد.
شهرام عزیزی اظهار کرد: خانه جوان کرمانشاه در 
زمینی به مساحت هزار مترمربع، جنب ورزشگاه ۱۵ 

خرداد، کلنگ زنی خواهد شد.
وی ادامه داد: از آنجایی که اعتبار این پروژه بصورت 
کامل تخصیص یافته، روند ساخت آن با سرعت 
انجام می شود و پیش بینی می کنیم زمستان ۹۷ 
افتتاح شود.معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان استان، با بیان اینکه کرمانشاه جزو 
اولین استان هایی است که اقدام به احداث خانه 
جوان می کند، تاکید کرد: مطالعات این پروژه به 
پایان رسیده و بزودی به پیمانکار واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: خانه جوان کرمانشاه محلی برای 
گردهمایی جوانان استان در بحث های آموزشی، 
توانمندسازی، فرهنگی اجتماعی، علمی پژوهشی 
و... خواهد بود.عزیزی همچنین از راه اندازی اتاق 
فکر معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش 
استان در سال ۹۷ خبرداد و گفت: در تالشیم با راه 
اندازی این اتاق، برنامه های حوزه جوانان پیش از 
ورود به ستادساماندهی امور جوانان توسط صاحب 

نظران مورد بررسی قرار گیرد. 

مازندران رتبه چهارم تردد در کشور

استان  نوروزی  سفر  تسهیالت  ستاد  جانشین   
مازندران گفت: مازندران رتبه چهارم تردد در کشور 

با سهم  ۸.۶ درصد دارا است.
درجمع  نبییان  مازندران،علی  ایسنا  گزارش  به 
خبرنگاران ستاد تسهیالت سفر استان مازندران در 
مورد آمار تردد روز یکشنبه ۱2 فروردین ۹۷  گفت: 
نرخ ساعتی کل تردد استان ۸۳ هزارو ۵۱۶ بوده 
و نرخ متوسط تردد ساعتی ثبت شده توسط هر 
قبل  روز  به  نسبت  که  تردد شمار ۸۱۹  دستگاه 

حدود ۷.۵ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه مازندران رتبه چهارم  تردد در کشور 
با سهم  ۸.۶ درصد دارا است افزود: تردد ورودی به 
استان ۸۵ هزارو ۳۹ وسیله نقلیه و تردد خروجی 
از استان ۱۴0هزارو ۵۱۳ وسیله نقلیه اعالم شده 
است. جانشین ستاد تسهیالت سفر مازندران گفت: 
ساعات اوج تردد ۱۷ تا ۱۸ بوده و آمار تجمعی تردد 
از تاریخ 2۴ اسفند تا ۱2 فروردین با نرخ متوسط 
تردد ساعتی کل محورهای استان ۸۸ هزارو ۴۶۸ و 
نرخ متوسط تردد ساعتی هر محور ۸۶۷ بوده است.

نبییان کل تردد ورودی به استان را  دو میلیون و 
۴2هزارو ۶۹۳ خودرو اعالم کرد و افزود: کل تردد 
خروجی از استان یک میلیون و ۸۱۶ هزارو ۱۳۹ 

خودرو بوده است.

خبرخبر

جشنواره »رالی تور خانوادگی« در کردستان 
برگزار شد

 یک میلیون مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی 
کشور در نوروز

مدیر کل میراث  فرهنگی استان کردستان 
از برگزاری جشنواره رالی  تور خانوادگی 
سفور«   »جشنواره  عنوان  با  گردشگری 
بادبادکها« در  استان خبر  »جشنواره  و 

داد.
سید محسن علوی مدیر کل میراث  فرهنگی 
در  کردستان  سفر  خدمات  ستاد  دبیر  و 
گفت و گو با ایسنا،  اظهار کرد: صبح امروز 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  روز  با  همزمان 
سوی  از  عمل آمده   به   برنامه ریزی های 
نوروزی  سفرهای  ستاد  فرهنگی  کمیته 
جشنواره  استان،  میراث فرهنگی  اداره  کل 
جشنواره  و  گردشگری   خانوادگی  »رالی 

بادبادکها« برگزار شد.
گردشگران  جشنواره،  این  در  افزود:  وی 
شهروندان  از  چند  تنی  با  همراه  نوروزی 
از  پس  کردستان  استان  مختلف  شهرهای 
با  بندی و طراحی شعارهای مختلف  آذین 
مضامین نوروزی برروی ماشینهای شخصی 

همراه با خانواده هایشان، مسیرهای تعیین 
شده شهری را با همراهی و نظارت نیروهای 
انتظامی و راهنمایی و رانندگی طی کردند.

و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گردشگری کردستان تصریح کرد: رالی تور 
)اسقتالل(   شانو  پارک  جلو  از   خانوادگی 
و  آغاز  سنندج  پاسداران  خیابان  در  واقع 
به  محمدی  بهشت  کمربندی  طی  پس 
در  آبیدر  جنگلی  پارک  منطقه   سمت 
پارک  تا  کیلومتر   ۱0 طول  به  مسیری 

کودک ادامه یافت.
رالی  پایان  خط  در  کرد:  عنوان  وی 
شور  با  نیز  بادبادکها  جشنواره  خانوادگی،  
موسیقی  اجرای  با  همراه  خاصی  شوق  و 

سنتی برگزار شد.
از  پایان  در  شد:  یادآور  پایان  در  علوی 
خانوادگی  تور  »رالی  در  کنندگان  شرکت 
هدیه  اهدای   با  ها«  بادبادک  جشنواره  و 

تقدیر به عمل آمد.

وزارت  درمان  معاون  گلستان:  سلیمانی- 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در استان 
گلستان به سر می برد در بازدید از نحوه ارایه 
خدمات از مرکز آموزشی درمانی ۵آذر گرگان و 
اورژانس ۱۱۵ گفت:استان گلستان از جمله استان 
های گردشگری کشور می باشد وطبق آمارتاکنون 
۵0 هزارنفراز این استان سرسبز بازدید داشته اند 
و همکاران ما بصورت شبانه روزی در حال ارایه 
خدمت به مردم و مسافران هستند وی افزود بالغ 
بر یک میلیون مراجعه  به مراکز بهداشتی و درمانی 
آن  مورد  هزار  از ۴0  که  گرفته  کشور صورت 
بستری و22هزار مورد نیزبیماری های قلب وعروق 
بوده است. وی ادامه داد؛ اورژانس های ۱۱۵ کشور 
تا کنون ۱0۷ هزار ماموریت انجام داده که بیش 
از یک پنجم آن مربوط به حوادث ترافیکی بوده 
است که بخشی از آنان درمحل درمان شده اند و 
بخش عمده ای از مصدومین نیزبه مراکز درمانی 
انتقال داده شده اند. معاون درمان وزیر بهداشت 
تصریح کرد؛ بالغ بر ۸۵0 پزشک متخصص مقیم 
دربیمارستانهای کشور داریم که این آمار جدا از 

پزشکان آنکال و حضور پزشکان عمومی می باشد.
وی ادامه داد: تا کنون دراستان گلستان 2 هزار 
عمل جراحی درایام نوروز انجام شده است که 
بیانگر حضور فعال عزیزان درمراکز درمانی است 
البته همه موارد جراحی ها موارد اورژانسی نبوده 
است. دکتر جان بابایی با اعالم اینکه سامانه ۱۹0 
بصورت شبانه روزی به مردم کشور خدمت ارائه 
می کند افزود؛ تا کنون مردم بیش از ۵ هزار بار با 
این سامانه درموارد رفع مشکالت دارویی، درمانی، 
بهداشت و شکایات ارتباط برقرار شده است. وی 
با بیان اینکه تیم های مختلف از وزارت بهداشت 
هم بصورت رسمی و هم سرزده از مراکزاستانها به 
منظور بررسی کیفیت خدمات به مردم بازدید می 
کند افزود:البته همکاران ما در دانشگاه ها نیز این 
بازدید ها را دردستور کار دارند. وی بار دیگر ضمن 
تاکید برتماس مردم با سامانه ۱۹0 خطاب به 
مسافرین گفت :با توجه به اینکه از نیمه تعطیالت 
درحال گذر هستیم از همه عزیزان می خواهم که 
در برگشت از سفر احتیاط کنند و مالحظه زمان 

را داشته باشند.

وحیدی فر-اهواز :شرکت فوالد خوزستان با 
تولید ۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تن فوالد خام و 
عرضه ۷۳ درصد از آن در بازارهای بین المللی، 
رکورد تاریخ تولید صادراتی خود را در سال ۹۶ 
شکست و دستاوردی ملی برای صنعت فوالد 
مدیرعامل  کشانی  محمد  آورد.  بدست  ایران 
فوالد خوزستان طی یک پیام تصویری بمناسبت 
نوروز خطاب به کارکنان، تمامی دستاوردهای 
مهم شرکت در سال ۹۶ را ثمره تالش و همدلی 
کارکنان با نمودی ملی دانست.وی اتخاذ رویکرد 
صادرات محور در شرایط دشوار بازار را راهکاری 
هوشمندانه و ناجی روند تولید فوالد طی سال 

گذشته در این فوالدساز بزرگ عنوان نمود.
کشانی تصریح کرد: موفقیت فوالد خوزستان در 
صدور فوالد به اقصی نقاط جهان باعث گردید 
اشتغال در شرکت،  تولید و  ضمن حفظ روند 
رکوردهای تاریخی تامین مواد اولیه و تولید انواع 

محصوالت میانی نیز شکسته شود.
طی  خوزستان  فوالد  شرکت  عمومی  روابط 
گزارشی به نقل از برنامه ریزی و کنترل تولید 
نوشت: دستاوردهای بهره برداری در کل سال 
تن  هزار   ۷۶۶ و  میلیون   ۳ تولید  شامل   ۹۶
شمش بلوم، بیلت و اسلب،  ۶ میلیون و ۱۵۶ 
هزار تن گندله سنگ آهن و قریب به ۴ میلیون 
تن آهن اسفنجی بوده است که جای افتخار و 
شکر برای مجموعه پویا و بالنده ای مانند فوالد 
به  توجه  با  مدت،  همین  در  دارد.  خوزستان 

رویکرد صادرات محصول  داخلی،  بازار  شرایط 
خوزستان  فوالد  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 
توانست به اتکای شهرت برند، کیفیت مرغوب و 
استاندارد بین المللی تولیدات و مهارت در تامین 
رضایتمندی مشتری، ضمن ورود در بازارهای 

سنتی، بازارهای صادراتی تازه ای را فتح نماید.
از مدیریت صادرات فوالد  نقل  به  این گزارش 
بر ۷۳  بالغ  در سال ۹۶  افزاید:  می  خوزستان 
درصد از محصوالت شرکت به بیش از ۱۷ مقصد 

در سرتاسر جهان عرضه شده است.
بر پایه این گزارش، موفقیت صادراتی یاد شده با 
رکورد صادراتی دو میلیون و ۷۶0 هزارتن همراه 
بود. مطابق همین گزارش، کاهش موجودی انبار 
محصوالت، فروش صادراتی ۳۳ هزارتن اسلب 

درجه دو غیرقابل مصرف در کشور و همچنین 
رکورد بارگیری ماهانه کشتی در خردادماه ۹۶ 
بارگیری ۱۱ کشتی  و  به میزان ۳۴۹ هزارتن 
در همان ماه نیز از دیگر دستاوردهای درخشان 
سال  طی  فروش  بخش  در  خوزستان  فوالد 

گذشته عنوان شده است.
این گزارش می افزاید،  برای تولید بیسابقه ۳ 
میلون و ۷۶۶ هزارتن شمش، در بخش تامین 
نیز، خرید و حمل بالغ بر ۵ میلیون و ۶2۳ هزار 
تامین  نیز  و  داخلی  معادن  از  آهن  تن سنگ 
توسط  اسفنجی  آهن  تن  هزار   ۵۱2 حمل  و 
بخش های خرید و پشتیبانی همراه با میزان 
چشمگیری از خدمات جنبی در همه بخشهای 

ستادی و خط اول تولید صورت پذیرفته است.

این حجم از عملیات مهندسی و خدمات فنی در 
شرایط پرمحدودیت بلحاظ امکانات حمل و نقل 
و با ابتکارات فنی مدیریتی که تالش کارکنان 
و  کارکنان  صنعتی  خدمات  و  تامین  بخش 
پیمانکاران زیر گروه را در بر می گیرد به گونه 
ای که دستاوردهای افتخار آفرین و تاریخی سال 
۹۶  را برای این فوالدساز بزرگ تحت نام گروه 

فوالد خوزستان رقم زده است.  
مژده  خوزستان  فوالد  مدیرعامل  سو،  دیگر  از 
ورود به باالدست صنعت را با اعالم خبر تملک 
از حلول سال  پیش  معدن سنگان،  از  بخشی 

جدید به کارکنان شرکت داد.
کارشناسان  اعتقاد  به  حاکیست،  گزارش  این 
و  آهن  سنگ  تملک  به  ورود  تازه  ابتکار  فن، 
معدن داری از سوی هیات مدیره اتخاذ شده و 
توسط مدیرعامل دنبال می شود. این سیاست 
بجا و راهگشا برای تامین آینده و توسعه فوالد 
مهمی  بخش  عنوان  به  اکنون  هم  خوزستان، 
پرمعنای  لفظ  با  شرکت،  سال  جدید  شعار  از 
»رویکرد تحول در زنجیره ارزش صنعت فوالد« 
مطرح و به شعار »تولید ایمن و سبز« سالهای 
قبل افزوده شده است. این اقدام به منزله گشودن 
افق تازه ای برای شرکت فوالد خوزستان تلقی 
می شود و امید است راهگشای فوالد خوزستان 
و مقدمه ای موثر برای ورود این فوالد ساز با 
سابقه بیش از چهل سال، در باالدست و پایین 

دست صنعت باشد.

رکورد تولید صادراتی؛ دستاورد شرکت فوالد خوزستان در فوالد کشور

 آگهی تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی 
شهرستان مالردنوبت سوم

زمان:راس ساعت10صبح روزچهار شنبه1397/01/29
مکان:-مالرد صفادشت-سالن اجتماعات ساختمان شورای شهر صفادشت

دستورجلسه:
1-گزارش هییت مدیره و ارائه ترازنامه مالی 

2-انتخاب هییت مدیره و بازرس
3-تعیین تکلیف سند ساختمان نظام صنفی

1-تابعیت نظام صنفی جمهوری اسالمی ایران
2-شاغل در فعالیتهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی دارای پروانه 

فعالیت نظام صنفی معتبر با تاییدیه جهاد کشاورزی
3-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

4- عدم سوپیشینه
5-کارمندان دولتی نمی توانند کاندید شوند

بهره بردارانی که پروانه فعالیت معتبر دارند می توانند در انتخابات شرکت 
نمایند.

عباس حضرتی
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان مالرد

دادنامه 
پرونده کالسه ی ۹۶0۹۹۸۶۶۱۹۱00۱۹۹ شعبه ی ۱0۸ دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )۱0۸ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۶۶۱۴20۱0۱۸ شاکی 
: خانم سمیرا خانم احمدی فرزند شااحمدی با وکالت آقای عبدالرضا پارسا فرزند 
درویش رضا به نشانی لرستان خرم آباد خیابان علوی پایین تر از میدان امام خمینی 
)ره( مجتمع تجاری هفت آسمان طبقه دوم شماره 2۱0 –متهم : آقای علی احسانی 
 : –اتهامات   ۸ ایثار  ارتش  –کوی  آباد  خرم  لرستان  استان  نشانی  به  کریم  فرزند 

۱-توهین و فحاشی 2-تهدید به قتل 
رای دادگاه : در خصوص اتهامات آقای علی احسانی فرزند کریم )به علت متواری بودن 
نامبرده اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد (دایر بر ۱-توهین از طریق 
از دادسرای  الفاظ رکیک 2-تهدید به قتل موضوع کیفر خواست صادره  استعمال 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره ی ۹۶۱0۴۳۶۶۱۱00۴2۵۴ مورخه 
ی ۱۳۹۶/۹/۱۴ و شکایت خانم سمیرا خانم احمدی فرزند شااحمدی با وکالت آقای 
عبدالرضا پارسا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات 
موجود از قبیل شکایت شاکیه –متن پیامک های ارسال شده برای مشارالیها توسط 
متهم که حاوی الفاظ و عبارات توهین آمیز و تهدید آمیز می باشد )صفحه ی ۷ الی 
۱0 پرونده ( مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه ی شاکیه به شرح صورتجلسه 
ی مورخه ی ۱۳۹۵/۱0/2۸ شعبه ی نهم بازپرسی شهرستان خرم آباد که حاکی از 
صحت وقوع بزه های معنونه از ناحیه مشتکی عنه است متواری بودن متهم و عدم 
حضور وی در جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این مرجع جهت دفاع از اتهام 
انتسابی علی رغم صدور دستورات مکرر جلب و اذن ورود به منزل و مخفی گاه و 
انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم 
و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۶0۸ و ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازاتهای 
قانون مجازات اسالمی  بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و مواد2و ۱۸ و ۱۹ و 2۷ و ۱۳۴ 
مصوب ۱۳۹2 با رعایت مقررات مربوط به مبحث تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر 
، حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل ۷۴ ضربه شالق تعزیری درجه ی شش که 
در محل اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان خرم آباد و در خفاء به صورت 
متعارف و یکسان با رعایت موازین شرعی و قانونی بر نواحی غیر حساس بدن نواخته 
خواهد شد )بابت بزه توهین ( و دو سال حبس تعزیری درجه شش )بابت بزه تهدید 
( صادر و اعالم می گردد بدیهی است در مقام اجرای مجازات ففقط مجازات اشد 
قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر 
قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد لکن در خصوص دیگر شکایت 
شاکیه علیه مشتکی عنه دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی نظر به اینکه وکیل مشارالیها 
در جلسه رسیدگی این مرجع صراحتا بیان داشته که منظور از ایجاد مزاحمت همان 
توهین و تهدید های صورت گرفته از ناحیه ی متهم می باشد و با توجه به اینکه 
تلفن صرفا وسیله ی ارتکاب جرایم سابق الذکر بوده و آنچه مورد قصد و ارده ی 
مشتکی عنه بوده همان توهین و تهدید بوده که از طریق ارسال پیامک و تماس 
الذکر در خصوص بزه های مذکور  تلفنی صورت پذیرفته است که به شرح سابق 
تصمیم مقتضی اتخاذ گردیده است بنابراین با عنایت به حاکمیت اصل کلی و عملی 
و متعالی برائت و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مواد ۴ 
و ۳۴0)بند الف (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 با اصالحات و الحاقات 
بعدی قرار منع تعقیب صادر و اعالم می گردد رای صادره از حیث محکومیت متهم 
غیابی و مستندا به ماده ی ۴0۶ قانون اخیر الذکر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت 20 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان بوده لکن از حیث 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مدت  و ظرف  بوده  صادره حضوری  تعقیب  منع  قرار 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 108 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مجید همتی . 

دادنامه 
عمومی)حقوقی(  دادگاه  اول  شعبه   ۹۶0۹۹۸۶۶۳۶۱00۳0۵ کالسه  پرونده 

دادگستری  شهرستان کوهدشت تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷۶۶۳۶۱0۱۳۴۵
خواهان: خانم لیال حسین پور فرزند عبدالکریم به نشانی لرستان- شهر کوهدشت- 

خ معاد- پ۷۴ 
خوانده: آقای احمد خاوهء فرزند محمد به نشانی لرستان- کوهدشت

خواسته: طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه

فرزند  خاوه  احمد  بطرفیت  عبدالکریم  فرزند  پور  لیال حسین  دعوی  در خصوص 
محمد بخواسته الزام زوج به طالق به دلیل اعتیاد به مواد مخدر دادگاه با عنایت 
نکاحنامه شماره  تصویر مصدق سند  از جمله  پرونده  و محتویات  اوراق  به جامع 
ثبتی  حوزه  کوهدشت  یک  شماره  ازدواج  ثبت  رسمی  دفتر  در  تنظیمی   2۳۸
لرستان وجود علقه زوجیت دایم بین زوجین را محرز و مسلم تشخیص داده و در 
مورد خواسته زوجه چون مساعی و تالش دادگاه در جهت صلح و سازش و اصالح 
ذات البین و انصراف زوجین از طالق و ترغیب به ادامه زندگی مشترک موثر واقع 
به مواد مخدر گردیده  اعتیاد خوانده  بعلت  نگردیده و زوجه مدعی عسر و حرج 
از اداره بهزیستی شهرستان  و اصرار به طالق و جدایی داشته که گواهی صادره 
کوهدشت موید این موضوع است که دادگاه به منظور رفع اختالف بین مشارالیهما 
من  و حکما  اهله  من  فابعثوا حکما  بینها  شقاق  خفتم  فان  کریمه  آیه  وبه حکم 
اهلها و فان یریداً اصالحاً یوفق اهلل بینهما ان اهلل کان علیماً خبیراً( قرار ارجاع امر 
به داوری صادر و اعالم نموده و نهایتاً داوران انتخابی به موجب الیحه ضم پرونده 
البین و رفع اختالف بین  آنان در اصالح ذات  اند تالش و مساعی  اعالم  داشته 
زوجین موثر واقع نشده و به عدم امکان سازش طرفین اظهار عقیده نموده و زوجه 
پزشکی   ۱۳۹۶/۱0/2۳ مورخ   ۹۶/۱۷/۶۶۳/۱/22۵0/۱ شماره  نامه  استناد  به  نیز 
قانوی حامله نمی باشد بنابراین دادگاه باستناد موئاد 2۶و2۹و۳۴ قانون حمایت از 
خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ ومواد ۱۱۴۷،۱۱۳۳،۱۱۳۴،۱۱۳۹،۱۱۴۵ همگی 
ملزم می  را  داگاه زوج  و  را صادر  به طالق  الزام خوانده  به  قانون مدنی حکم  از 
قانون حمایت  اجرای ماده ۳۳  امتناع در  نماید در صورت  را مطلقه  نماید زوجه 
اجرای صیغه طالق  به  نسبت  مرجع  این  از  نمایندگی  به  خانواده سردفتر طالق 
اقدام نماید مدت اعتبار حکم شش ماه پس از ابالغ رای فرجام خواهی یا انقضای 
مهلت فرجامخواهی است نوع طالق خلع و بائن است این طالق عده دارد ضمن 
این که خواهان نفقه، مهریه و اجرت المثل را بذل نموده جهیزیه را تحویل گرفته 
و  است  زوج  با  آن  از  پس  و  زوجه  با  سالگی  هفت  تا  مشترک  فرزندان  حضانت 
برای هر یک از طرفین هفته ای یک مرتبه از ساعت ۱2 ظهر روز پنجشنبه در 
محل مورد توافق طرفین و در صورت عدم توافق در محل اجرای احکام حقوقی 
دادگستری شهرستان کوهدشت حق مالقات تعیین و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد.
فردین عسگرزاده رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کوهدشت

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
به موجب پرونده کالسه ۹۶02۳۷ این اجراء و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه ۳ 
دادگاه خانواده شهرستان فردیس/له خانم مهناز شهنائی و علیه آقای غالم رضا رزم 
خواه محکوم علیه محکوم است به پرداخت 200 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/۶۱0/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۱/۸۳۶/000 ریال 
به  اجرائیه صادره  اینکه  به  توجه  با  نیم عشر دولتی  مبلغ ۵ درصد  و  الوکاله  حق 
محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده اند بنا 
به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال منقول 
شامل یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی ۸۸-۱۱2 س ۴۸ از سوی این 

اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف 
و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۱۳۹۷/۱/2۸ از ساعت ۱۱ الی ۱2 در محل 
اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از 
مبلغ 2۶0/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی 
و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه 
مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی 
ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد. و پس از انجام مراحل قانونی و صدور 
مهلت  در  درصورتیکه  شد.  خواهد  منتقل  خریدار  بنام  مزایده  مورد  تملیک  حکم 
مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده 
محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک 
هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت 
تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهدشد. 
ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطالع این 
اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند . چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل 
باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن 

طبق نظر کارشناس بدین شرح است : 
 2  - رنگ  سفید   -  ۴۸ ۸۸-۱۱2 س   : انتظامی  شماره  خودرو:  مشخصات   - الف 

محور- نوع سواری - شماره شاسی 
HD ۸۸۵۷0 ۸ - ۴ سیلندر - سیستم و تیپ : پژو پارس PARSXU۷    شماره 
موتور: K 0۱2۶2۸۳ ۱2۴  -  بنزین سوز - مدل ۱۳۹2 - ۴ چرخ - ۵ نفر ظرفیت 

ب - وضعیت ظاهری و فنی خودرو )درزمان بازدید( : 
گیربکس   - سالم  داشبورد   -   XU۷ سالم  موتور   - رنگ  بی  سالم  بدنه  و  اطاق 
سالم- صندلی و تودوزی سالم ، شرکتی - دیفرانسیل سالم- تجهیزات ندارد- تایر 

ها ۵0 درصد آج دارد.
باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهالک بر مبنای سال تولید و کیلومتر 
کارکرد قیمت خودرو مبلغ 2۶0/000/000 ریال معادل بیست و شش میلیون تومان 

به نظرمی رسد.م/الف 2۷۳۷ 
آدرس خودرو مورد مزایده: فردیس - پارکینگ صفا 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس – کولیوند

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶۱0۴0۶۶۱۱00۹۴۳۳ در خصوص شکایت آقای مهدی ساکی 
ایراد  بر مشارکت در  دائر  فرزند محمود  افرام  آقای محمد جی  فرامرز علیه  فرزند 
اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  شکستگی  به  منتهی  عمدی  جرح  و  ضرب 
متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 نامبرده 
از تاریخ نشر آگهی تا ظرف ۳0 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و 
نظر  اظهار  و  رسیدگی  مقرر  موعد  در  عدم حضور  در صورت  گردد  حاضر  انقالب 

بعمل می آید 
شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهی دادنامه
خواهان:آقای لفته حسون نژادیان فرزندحسن به نشانی استان اصفهان-شهرستان 
شاهین شهرومیمه- شهرشاهین شهر-ردانی پور-خیابان نبوت –خیابان خضرنبی-
خوزستان- استان  نشانی  فرزندمجیدبه  نبهان  علی  پالک۱.خواندگان:۱-آقای 

شهرستان اهواز-شهراهواز-عامری-خیابان علوی2پالک۸0.   2-خانم شمس نبهان 
فرزندمجید.۵-  نبهان  نادره  فرزندمجید.۴-خانم  نبهان  حسین  فرزندمجید.۳-آقای 
آقای عباس نبهان فرزندمجید.۶-خانم خاطره نبهان فرزندمجید.۷-آقای موعودنبهان 
فرزندمجیدهمگی به نشانی مجهول المکان.۸-خانم نیره نبهان فرزندمجید.۹-آقای 
نشانی. به  فرزندمجیدهمگی  نبهان  حسنه  فرزندمجید.۱0-خانم  محمدنبهان 

آقای  دعوای  دادگاه:درخصوص  ملک.رای  وانتقال سندرسمی  نقل  به  خواسته:الزام 
ها۱-موعود2-حسنه۳- وخانم  آقایان  طرفیت  به  فرزندحسن  نژادیان  لفته حسون 

همگی  شهرت  نیره۴-محمد۵-علی۶-شمس۷-حسین۸-عباس۹-خاطره۱0-نادره 
پالک  انتقال  سندرسمی  تنظیم  به  خواندگان  الزام  بر  مجیدمبنی  فرزندان  نبهان 
ثبتی۱۶۳فرعی از۱اصلی بخش۷ناحیه۱۱خرمشهر مقوم به بیست ویک میلیون ریال 
بااحتساب خسارات دادرسی.باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده و دادخواست تقدیمی 
واسنادومدارک ابرازی ازجمله روگرفت مصدق مبایعه نامه ی مورخ۱۳۹۱/2/۴ که به 
موجب آن مورث خواندگان آقای مجیدنبهان فرزندخزیرپالک موصوف رابه خواهان 
دادرسی  درجلسه  ولی  شده  دعوت  نشرآگهی  ازطریق  است.خواندگان  فروخته 
حاضرنشده والیحه ای ارسال ننموده اند.حسب استعالم به عمل آمده ازاداره ثبت 
فرزندخزیرسابقه  مجیدنبهان  آقای  نام  به  موصوف  خرمشهرپالک  اسنادوامالک 
به  و  وارداست  بااحرازعقدبیع  وصف  بدین  خواهان  دعوای  دارد.بنابراین  ثبت 
استنادمواد۵۱۵،۱۹۸و۵۱۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ومواد22۴،22۳

220،2۱۹،قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال پالک 
ثبتی۱۶۳فرعی از۱اصلی بخش۷ ناحیه۱۱خرمشهربه عنوان اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ یک میلیون وهفتصدوپنجاه هزارریال به عنوان هزینه دادرسی درحق خواهان 
قابل  ازابالغ  پس  روز  بیست  وظرف  غیابی  صادرشده  شود.رای  می  صادرواعالم 
واخواهی دراین دادگاه وظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر 

استان خوزستان است.    شماره م.الف)۹/۱۳۵2(
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازآبادان  بشناسنامه۱۳20صادره  لطیف  پدر  ،نام  عساکره  مکی  آقای 
مرحوم  حصروراثت  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
۹۶/۱۱/۱۶درماهشهر  درتاریخ  آبادان  ۶۸۶۱صادره  بشناسنامه  البوغبیش  نجیبه 
فوق2-خلف  مشخصات  با  ۱-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
آبادان  از  ۱20۶۶صادره  بشناسنامه  خرمشهر۳-حبیبه  از  ۱۱۳صادره  بشناسنامه 
۴-خلیل بشناسنامه2۶صادره ازآبادان۵-اسماعیل بشناسنامه۶۳۸صادره از آبادان۶-

معصومه بشناسنامه ۱۵2۶آبادان)همگی فرزندان متوفی می باشند(والغیر. اینک با 
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعداز این تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)۱۶/۸۹۹(
مدیرشعبه شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان آموزش و وپرورش ناحیه یک کرج

رساند  می  مذکور  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
با توجه به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری 
راس  شرکت  این  سوم  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  ایران  اسالمی 
ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/01/26در نشانی استان البرز ،شهرستان 
کرج،عظیمیه،یلوار استقالل،کوچه بهتویی شرقی،پالک 22،دبیرستان میهن  
جلسه  در  تا  گردد  می  دعوت  محترم  اعضاء  کلیه  از  گردد.  می  گزار  بر 
مذکور حضور بهم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار خود را به صورت 
با حضور هر  این مجمع  یاد آوری می شود  نمایندو ضمنًا  معرفی  مکتوب 
در  که  تصمیماتی  و  یابد  می  رسمیت  تعاونی  شرکت  اعضاء  کل  از  تعداد 
این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف (نافذ و 

معتبر خواهد بود.
تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان آموزش و  : 1-تغییر آدرس  دستور جلسه 

پرورش ناحیه یک کرج 
2-تمدید مدت فعالیت تعاونی تا سه سال آینده

3-اصالح شرایط عضویت اعضاء.
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مسکن شماره سه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این شرکت  دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
محل  در     ۹۷/01/26 مورخ  روزیکشنبه   10 ساعت  راس  که  دوم  نوبت  العاده  فوق  بطور 
البرز  تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک کرج واقع در استان 
میهن  22،دبیرستان  شرقی،پالک  بهتویی  استقالل،کوچه  کرج،عظیمیه،بلوار  ،شهرستان 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه :ا-در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند 
استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام 
االختیار واگذار کند تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر حاضر 
تنها یک رای خواهد بود. و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار با امضاء بازرس/ 
اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهد بود.بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید 
داشتن  دست  در  با  و  خود  نماینده  همراه  به  آگهی  این  انتشار  از  روز   ۷ ظرف  حداکثر 
مدرک موید عضویت تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر 
تا پس از احراز هویت طرفین ،عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ،برگه نمایندگی مربوطه 

توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
2-مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم با هر تعداد حاضرین رسمیت می یابد 

و مصوبات آن برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
مدیره  هیئت  اعضاء  2-انتخاب  بازرس  و  مدیره  هیات  گزارش  1-استماع   : جلسه  دستور 
3-تعیین بازرس اصلی و علی البدل 4-تصویب صورت های مالی و اتخاذ تصمیم درباره 
تراز نامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی منتهی به سال 13۹5 و 13۹6 - 5-بررسی و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال 13۹۷- 6- حذف اعضایی که آورده خود را به حد نصاب 
نرسانده اند طبق ماده 1۷ اساسنامه ۷-تصمیم گیری در مورد شرایط برگشت اعضایی که در 

مجمع عمومی قبلی حذف شده اند.
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 افزایش کرایه تاکسي
 به روش مدرن

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی 
افزایش  نرخ  تعیین  مدل  تغییر  از  تهران  شهر 

کرایه های تاکسی خبر داد.
علیرضا قنادان درپاسخ به این پرسش که به طور 
میانگین نرخ کرایه های تاکسی در سال۹۷ چه 
میزان افزایش داشته است گفت: در سال های 
گذشته افزایش نرخ کرایه های تاکسی بر اساس 
شیوه های سنتی بوده و هر سال بر اساس نرخ 
تورم به طور متوسط کرایه های تاکسی افزایش 
پیدا می کرد. اما امسال پیشنهاد ما به شورا در 
های  روش  اساس  بر  ها  نرخ  افزایش  خصوص 
و  است  اقتصادی  و  ریاضی  مدل  علمی،  دقیق، 
ها  گذاری  نرخ  خطوط  شرایط  براساس  اینکه 

فرق می کند.
و  مختلف  های  فرم  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
کردیم  استخراج  متفاوتی  های  نرخ  ها  کاربری 
بیشتری  هماهنگی  بازار  های  واقعیت  با  که 

داشته باشد.
نرخ  جدید  روش  بیشتر  توضیح  در  قنادان 
طوالنی  مسیر  که  خطوطی  در  گفت:  گذاری 
بیشتری داشته  افزایش  نرخ گذاری ها  هستند 
نقل  و  حمل  با  مسیرها  این  پوشانی  هم  البته 
عمومی مانند مترو و اتوبوس در نظر گرفته شده 
برای  مطلوبیتی  نه  گذشته  سنتی  روش  است. 
راننده تاکسی داشت و نه مسافران. به طور مثال 
خط تجریش به آزادی به گفته رانندگان تاکسی 
زمان طی مسافت حدود 2 ساعت برای رفت یا 
برگشت بود و نرخ های تعیین شده مقرون به 
این سیاست که حمل  در  بنابراین  نبود.  صرفه 
متوسط  شده  دیده  یکپارچه  عمومی  نقل  و 
افزایش کرایه باالتر است و مسافران می توانند 
یا  از مترو  نیست  به صرفه  برایشان مقرون  اگر 

اتوبوس استفاده کنند.

 امکان تهیه طرح ترافیک روزانه 
به روال سابق 

و  نقل  و  حمل  سازمان  آرم  صدور  واحد  مدیر 
ترافیک با اشاره به اجراي طرح ترافیک از دیروز 
)۱۴ فروردین ماه( از امکان تهیه طرح ترافیک 
روزانه به روال سابق و از طریق سایت شهرداري 
   *۱۳۷# دستوری  کد  گیری  شماره  و  تهران 

خبر داد.
معاونت  روابط عمومي  از  زمان  پیام  به گزارش 
تهران؛  شهرداري  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
»مصطفي قنبرنژاد« با اشاره به اتمام تعطیالت 
نوروزي و اجراي طرح ترافیک از امروز تصریح 
روزانه  ترافیک  طرح  آرم  تهیه  امکان  کرد: 
آدرس:  به  تهران  شهرداري  سایت  طریق  از 
کد  گیری  شماره  یا  و    www.tehran.ir
با  تماس  و  همراه  تلفن  با    *۱۳۷# دستوری 
تلفن گویای ۱۳۷ و شماره گیری عدد ۵ فراهم 
است. مدیر با تاکید بر اینکه طرح ترافیک ۹۶ تا 
پایان فروردین ماه جاري معتبر است گفت:طرح 
از   ۹۶ سال  تعرفه  با  و  روزانه  بصورت  ترافیک 
و  میرسد  فروش  به  مذکور  هاي  سامانه  طریق 
شهروندان میتوانند به منظور تردد در محدوده 

ي طرح ترافیک از طرح روزانه استفاده کنند.

 آلودگی هوا؛ 
چهارمین عامل خطر در دنیا

بانک  سازمان   20۱۶ سال  گزارش  براساس   
آلودگی ها  معرض  در  قرارگرفتن  جهانی، 
چهارمین عامل منجر به مرگ درسراسر جهان 
سیگار  و  نامناسب  غذایی  رژیم  چاقی،  بعداز 
المللی  بین  موسسه  گزارش  اساس  بر  است. 
سازمان  به  وابسته   ARC سرطان  تحقیقات 
جهانی بهداشت، در سال 20۱۳ آلودگی هوا و 
ذرات معلق هوا به عنوان ترکیبات سرطان زای 
شده اند.  طبقه بندی  انسان  برای  یک  درجه 
بیماری های  بار  گزارش  اساس  بر  همچنین 
عامل  چهارمین  هوا  آلودگی   جهانی)20۱۳(، 
هفتمین  همچنین  و  دنیا  در  مرگ  برای  خطر 
با  تهران  کالنشهر  است.  ایران  در  خطر  عامل 
توجه به شرایط توپوگرافی و اقلیم  آن  همچنین 
تردد نزدیک به ۵ میلیون وسیله نقلیه و استقرار 
تعداد زیادی واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک 
در آن یکی از هشت شهر بزرگ کشور است که 
بزرگ  مشکالت  از  یکی  به  آن  در  هوا  آلودگی 
فراروی مردم و مسووالن این شهر تبدیل شده 
و  صحیح  برنامه ریزی  نبود  صورت  در  و  است 
اثرات  می تواند  کارشناسانه،  راهکارهای  اتخاذ 
محیط  و  شهروندان  سالمت  بر  جبران ناپذیری 
نکته در  به جای گذارد. مهم ترین  زیست شهر 
امر مدیریت کیفیت هوا اندازه گیری دقیق انواع 
بین  استانداردهای  اساس  بر  هوا  آالیندهای 
مناسب  راهکارهای  تدوین  و  منشایابی  المللی، 

برای کاهش آنها است.
در  دیگر  موجودات  و  انسان  تنفسی  هوای 
سطح زمین مخلوطی از گازهای نظیر نیتروژن 
)حدود ۷۸ درصد(، اکسیژن)2۱دصد( و درصد 
است.  آب  بخار  کنار  در  دیگر  گازهای  از  کمی 
به  میان حتی  این  در  دیگر  مواد  برخی  حضور 
انسان  و  جانداران  برای  می تواند  ناچیز  صورت 
مخاطره آمیز باشد. به همین علت از آن به عنوان 

آلودگی هوا یاد می شود. 
بانک  سازمان   20۱۶ سال  گزارش  براساس 
آلودگی ها  معرض  در  قرارگرفتن  جهانی، 
چهارمین عامل منجر به مرگ درسراسر جهان 
سیگار  و  نامناسب  غذایی  رژیم  چاقی،  بعداز 
که  می دهد  نشان  گزارش  این  همچنین  است. 
تحرکی،  کم  چون  عواملی  از  بیش  آلودگی ها 
مصرف الکل و مواد مخدر و آلودگی آب منجربه 

مرگ و میر انسان ها می شود.
از  ناشی  ناپذیر  جبران  خطرات  به  توجه  با   
آلودگی هوا بر ضرورت تحقیق و بررسی منابع 
از آالینده ها هوا  و میزان غلظت هر یک  تولید 

تاکید می شود.

خبر

رکورد آلودگی هوا در ایام نوروز شکسته شد
در ایام نوروز ۹۷ هوای تهران ۵ روز ناسالم برای گروه های حساس جامعه 

بوده که در ۱0 سال گذشته بی سابقه بوده است.
براساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر شاخص  
ذرات کمتر از 2.۵ میکرون کمتر از حد مجاز بوده است و هوای تهران در 
شرایط سالم است. ذرات کمتر از 2.۵ میکرون بر روی عدد ۸۷ قرار دارد. در 
نوروز امسال هوای شهر تهران نسبت به ۱0 سال گذشته آلوده بوده است 
و در ۱۳ روز گذشته شهر تهران ۵ روز هوای ناسالم داشته است.به گزارش 
فارس؛طی دهه اخیر اندازه گیری آالینده های جوی با استناد با معیارهای 
متناول جهانی در تهران انجام شده و برآیند شاخص های این دهه نشان 
می دهد نوروز ۹۷ آلوده ترین نوروز در ۱0 سال گذشته بوده است و این در 
شرایطی است که در سال های گذشته هوای نوروز جزو باکیفیت ترین هوای 

سال محسوب می شده است.

اجرای برنامه جامع زنان سرپرست خانوار
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وجود سه میلیون زن سرپرست 
خانوار گفت: برنامه بسیار جامعی برای این زنان طراحی کرده ایم تا امسال 
آن را عملیاتی کنیم.انوشیروان محسنی بندپی به ایرنا گفت: تمام زنان 
سرپرست خانوار را تقسیم بندی و وضعیت حمایت آنان را اولویت بندی 
کردیم ؛ براساس نیازسنجی های انجام شده ، شرایطی فراهم می آوریم تا 
نسبت به اشتغال ، بیمه تامین اجتماعی، کسب مهارت و حرفه آموزی زنان 

سرپرست خانوار در قالب برنامه جامع ، اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه جامع زنان سرپرست خانوار چند هفته قبل در 
وزارت کشور ارائه و تقریبا تائید شده تا آن را عملیاتی کنیم و اعتبار خاصی 

نیز برای اجرای این برنامه ها در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از راهبردهای اصلی 
سازمان بهزیستی کشور است . رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: 
در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ، سال گذشته برای ۴۶ 
هزار نفر، فرصت شغلی ایجاد کردیم که 20 هزار نفر آنان زنان سرپرست 
خانواده هستند. محسنی بندپی اظهار داشت: همچنین تاکنون ۱۱0 هزار 
زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی بهزیستی قرار گرفته اند.

وی گفت: یکی از اقدامات بهزیستی در توانمندسازی زنان و برخورداری 
تمام آحاد جامعه از حقوق شهروندی ، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار 

براساس الیحه مساعدت های اجتماعی است.

 لزوم کاهش قیمت و افزایش کیفیت 
داروهای تولید داخل

رییس سازمان غذا و دارو بر لزوم کاهش قیمت و همچنین افزایش کیفیت 
داروهای تولید داخل تاکید کرد و گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده 
دارو در کشور کمی باالست و در عین حال بخش زیادی از ظرفیت تولید 

دارو در کشور نیز خالی مانده است.
دکتر غالمرضا اصغری در دیدار نوروزی وزیر بهداشت با کارکنان سازمان 
غذا و دارو با بیان اینکه بخشی از بدهی هایی که به شرکت های دارویی و 
تجهیزاتی داشتیم، پرداخت شده است،  گفت: یکی از شاخص های مهم 
موفقیت طرح تحول سالمت به عنوان بزرگترین طرح رفاهی - اجتماعی 
دولت، تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها است؛ به طوریکه 
اگر در طی این مدت کمبودی در این حوزه ها حاصل می شد همت همه 
همکاران ما این بود که این کمبود را برای بیماران برطرف کنند و هدف 
طرح تحول سالمت مبنی بر عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان علی 

رغم مشکالت متعدد مالی ادامه یابد.
وی با تشکر از صبوری شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با وجود 
تعویق در پرداخت مطالبات شان، گفت: امیدوارم در سال ۹۷ با همکاری 
همه همکاران در سازمان غذا و دارو و سایر معاونت های وزارت بهداشت 
بتوانیم خدمات بهتری را در عرصه سالمت ارائه دهیم و شرایط روان تری 
برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی که اولین هدف ما در این حوزه است 
را انجام داده و با تداوم طرح تحول و تامین دارو و تجهیزات رضایت و دعای 

مردم را پشت سرمان داشته باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هدف اول ما در سال ۹۷ تامین مناسب 
دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم است و هدف دیگرمان ارتقای 
کیفیت دارو و باال بردن GMP شرکت های تولید کننده دارو در کشور 
است. در این زمینه کمیته ای تشکیل شده تا تمام شرکت های دارویی را از 
نظر GMP بررسی و آنهایی که برترند را تشویق کرده و به شرکت هایی 
که از این نظر مشکالتی دارند، تذکر دهیم. همچنین تالش می کنیم با ارائه 
آموزش در جهت ارتقای کیفیت داروی تولید داخل حرکت کنیم. اصغری 
با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید 
کاالی ایرانی نام گرفته است، گفت: از گذشته هم در حوزه غذا و دارو به 
این موضوع توجه شده بود؛ به طوریکه محدودیت هایی برای واردات اعمال 
شده و بخش اعظم بازار دارو و تجهیزات پزشکی به تولید داخل اختصاص 
داده شده بود. بنابراین در سال جدید نیز این سیاست ها ادامه پیدا می کنند. 
در عین حال ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده داروی تولید داخل 
نیز مد نظرمان است؛ به طوریکه قیمت به گونه ای باشد که برای مردم و 
بیمه ها قابل تامین باشد. وی تاکید کرد:  امیدوارم بتوانیم شرایطی را فراهم 
کنیم که قیمت تمام شده داروی تولید داخل کمتر شود و بتوانیم در کشور 
از آن استفاده کنیم. در حال حاضر قیمت تمام شده کمی باالست و بخش 

زیادی از ظرفیت تولید دارو در کشور خالی مانده است.

 پرداخت۹6۰ میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج 
از سوی سازمان تامین اجتماعی

بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین 
اجتماعی، این سازمان ۹۶0 میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال بابت کمک هزینه 
ازدواج به بیمه شدگان واجد شرایط در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته 

پرداخت کرده است.
به گزارش پیام زمان ، کمک هزینه ازدواج یکی از انواع حمایت های سازمان 
تامین اجتماعی است که به عنوان هدیه به بیمه شدگان واجد شرایط که 
تشکیل خانواده می دهند، پرداخت می شود و اگر زن و شوهر هر دو دارای 
شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر قابل 
پرداخت است. به استناد ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی بیمه شده باید 
چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دریافت کمک هزینه ازدواج شود. بر 
این اساس، بیمه شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷20 
روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخت کرده باشد، در تاریخ 
ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد، ازدواج اول 
بیمه شده باشد، ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد تا 
کمک هزینه ازدواج به فرد تعلق بگیرد. همچنین میزان کمک هزینه ازدواج 

برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است.

قیمت دارو بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: امسال افزایش یا کاهش قیمت داروها 
مانند گذشته، ذیل عنوان منطقی شدن قیمت ها در کمیته قیمت گذاری 
دارو در این سازمان تصمیم گیری خواهد شد اما درصورت افزایش، میزان 

آن براساس نرخ رسمی تورم خواهد بود.
کیانوش جهانپور اظهار کرد: قیمت داروها بر اساس برآوردهای انجام شده 

شامل هزینه ها، منابع انسانی و برابری نرخ ارز تعیین می شود.
وی خاطرنشان کرد: برای تغییر قیمت و منطقی شدن بهای داروها در 
طول سال، بطور مستمر در مورد داروهای تولید داخل و وارداتی تصمیم 

گیری می شود.
وی تصریح کرد: افزایش هزینه ها ممکن است منجر به افزایش قیمت 
داروها شود که در آن صورت میزان افزایش تا سقف نرخ تورم خواهد بود.

خبر

وزیر بهداشت گفت: بارها اعالم کرده ام به هیچ 
وجه اجازه نمی دهیم کاری که در صنعت خودرو 
کشور انجام شد، در حوزه پزشکی هم رخ دهد؛ 
چرا که آن را خیانت می دانیم و واقعا خیانت است 
که دارو و تجهیزات پزشکی بی کیفیت را در اختیار 
مردم قرار دهیم و به اسم حمایت از تولید داخل 

برای عده ای رانت ایجاد کنیم.
کارکنان  با  دیدار  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
سازمان غذا و دارو ضمن تبریک آغاز سال جدید 
گفت: اگر بخش تیمی سازمان غذا و دارو تقویت 
و همکاری ها افزون تر شود و معاونت های مختلف 
وزارت بهداشت هم به این سازمان کمک کنند، 
قطعا این سازمان می تواند موثرتر از گذشته عمل 
کند. البته باید بدانیم که دولت از نظر منابع مالی 
با محدودیت هایی مواجه است؛ هر چند که من 
شخصا گله مندم چرا که قول هایی داده شد، اما 
صحبت هایی  همچنین  نکردند.  عمل  آنها  به 
برای پرداخت کامل مطالبات انجام شده بود اما 
نتوانستیم آنطور که شایسته است این کار را انجام 
دهیم. وی افزود: به دلیل همین بدقولی ها زنجیره 
دچار  سالمت  کاالهای  مصرف  و  عرضه  تولید، 
مشکل شد. متاسفانه هنوز ۵0 درصد اعتبارات 
هم از سال قبل محقق نشده که امیدواریم ابتدای 
سال جدید محقق شوند تا بتوانیم مشکالت را 
مدیریت کنیم. اما اگر این اتفاق نیفتد در سال ۹۷ 

با مشکالتی بیش از سال ۹۶ مواجه خواهیم بود.
هاشمی با تاکید بر لزوم کنترل در هزینه ها در 
حوزه سالمت ادامه داد: باید در راستای کنترل 
هزینه، در لیست داروها و تجهیزات پزشکی مورد 

پوشش بیمه ها بازنگری شود.
وزیر بهداشت با اشاره به شعار امسال مبنی بر 
حمایت از کاالهای ایرانی، اظهار کرد: باید توجه 

اندازه  به  این حوزه هیچ دستگاهی  کرد که در 
جهت  در  پزشکی  جامعه  و  بهداشت  وزارت 
گذشته  سال   ۴0 تا   ۳0 طول  در  خودکفایی 
اقدام نکرده است. عملکرد حوزه سالمت و جامعه 
پزشکی در این زمینه بی نظیر بوده است؛ چه در 

ارائه خدمات پزشکی و چه در سایر موارد. 
هاشمی با اشاره به پیشرفت های ایران در حوزه 
تولید دارو نیز گفت: در حال حاضر ۵0 درصد 
در  صدش  تا  صفر  کشور  نیاز  مورد  داروهای 
داخل تولید می شوند و بقیه آن هم قابل تولید 
است. همچنین اگر سخت گیری های الزم انجام 
گرفته  نظر  در  صادرات  برای  امتیازاتی  و  شود 
شود، می توانیم ظرفیت های خالی صنعت دارو را 
جبران کنیم. البته بخشی از خالی ماندن ظرفیت 
این صنعت  به دلیل قدیمی بودن  صنعت دارو 
است. بنابراین صنعت دارو باید متحول شود تا در 
دنیا برای خودش جایگاهی پیدا کند. البته بخشی 

از این موضوع هم در گرو ارتباطات سیاسی و ... 
است.

نظام  تحول  طرح  طی  اینکه  بیان  با  هاشمی 
سالمت بیشترین خرید را از شرکت های دانش 
بنیان انجام دادیم، گفت: به طوریکه در طی این 
از این شرکت ها  طرح به میزان 2۵00 میلیارد 
خرید کردیم. همچنین در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی هم اعالم کردیم که هر کسی در کشور 
تولیدی داشته باشد که محصولش در بازار مشتری 
پیدا کند، ۹0 درصد بازار آن محصول را به این 
تولید کننده اختصاص می دهیم و محصولش را 
به میزان ۷۵ درصد قیمت برند اصلی خریداری 
می کنیم. البته این حرف به این معنی نیست که 

تولید کننده ای بخواهد از رانت ما استفاده کند.
اعالم  بارها  حال  عین  در  داد:   ادامه  هاشمی 
کرده ام که به هیچ وجه اجازه نمی دهیم کاری 
در  شد  انجام  کشور  در  خودرو  صنعت  در  که 

حوزه پزشکی هم رخ دهد؛ چرا که آن را خیانت 
می دانیم و واقعا خیانت است که دارو و تجهیزات 
پزشکی بی کیفیت را در اختیار مردم قرار دهیم 
و به اسم حمایت از تولید داخل برای عده ای رانت 
ایجاد کنیم. بنابراین باید دارویی را در اختیار مردم 
قرار دهیم که خودمان هم آن را برای خانواده مان 

استفاده می کنیم.
هاشمی با بیان اینکه معتقدم در سال ۹۷ باید 
مسیر سال گذشته را دنبال کنیم و حمایت از 
تولید داخل که وظیفه ملی، شرعی و قانونی مان 
است را انجام دهیم، گفت: البته گاهی اوقات به 
عدم حمایت از تولید داخل متهم می شویم، اما 
عده ای  زیاده خواهی  از  گرفته  نشأت  حرف  این 
است که تسلیم شان نشده و نمی شویم. بنابراین 
در حوزه تولید داخل کیفیت و قیمت برایمان 
مهم است؛ چرا که این پول از جیب مردم اعم 
از کارگر، کارمند، یتیم و ... تامین شده و باید با 
اختیار  را در  بهترین کیفیت  ارزان ترین قیمت، 
مردم قرار دهیم. البته اعمال افزایش قیمت ۱۵ تا 
20 درصدی وظیفه ماست اما بیش از آن نه قانونی 

است، نه عرفی و نه شرعی است.
هاشمی تاکید کرد: البته محصول داخلی زمانی 
که در سایر کشورها و مجامع بین المللی بازار پیدا 
کند، اعتماد آفرین است. دارو، تجهیزات پزشکی 
بین المللی حضور  بازارهای  بتوانند در  باید   ... و 
یابند. باید بدانیم که هزینه های زیادی برای ایجاد 
اعتبار در حوزه دارو انجام شده و در منطقه هم 
بازار وسیعی را در اختیار داریم. بنابراین اگر صنعت 
ما صادرات را به درستی بفهمد، می تواند بیش 
از شرایط موجود کارآفرین و ثروت آفرین باشد. 
مطمئنم که در سازمان غذا و دارو و در بخش های 

مختلف حواس تان را کامال جمع می کنید.

وزیربهداشت:

اجازه تکرار تجربه »صنعت خودرو« در »پزشکی« را نمی دهم

فارس  استان  گفت:  ناجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
پرتصادف ترین استان کشور است.

سردار تقی مهری پیش در حاشیه بازدید از فرماندهی پلیس راه 
غرب استان تهران اظهار کرد: طرح ترافیکی نوروزی از 2۴ اسفند 
آغاز شده و تا پایان تعطیالت ادامه داشته، پلیس در این بازه 
زمانی با استفاده از همه ظرفیت ها نظارت خود را چند برابر کرد. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه ۸۵ درصد 
تصادفات ایام نوروز به خاطر خستگی و خواب آلودگی، سبقت و 
سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو صورت گرفته است، تصریح 
کرد: رانندگان باید استراحت در طول مسیر را حتماً مد نظر 
داشته باشند. مهری با بیان اینکه استان  فارس پرتصادف ترین 
استان کشور در ایام نوروز بوده است، خاطرنشان کرد: استان های 
کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان 
رضوی بعد از استان فارس به ترتیب بیشترین تعداد تصادف را 
به خود اختصاص داده اند. وی با بیان اینکه در ایام نوروز البرز 
پرترددترین استان کشور بود، گفت: استان های تهران، قزوین، 
مازندران، گیالن، قم، فارس، گلستان، مرکزی و خراسان رضوی 

به ترتیب رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از افزایش 2۵ درصدی 
آمار فرزندخواندگی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داد.

کمیته   ۱۱00 به  نزدیک  تشکیل  به  اشاره  با  خاکی  احمد 
فرزندخواندگی در کل استان تهران گفت: بر اساس آخرین آمار 
سال ۹۶، ۳۶00 نفر در سامانه فرزندخواندگی ثبت نام کردند. از 
این تعداد ۵02 فرزند به خانواده ها واگذار شده است که نسبت به 
سال قبل 2۵ درصد افزایش داشته و نسبت به دو سال قبل افزایش 
۷0 درصدی را رقم زده است. وی با بیان اینکه از این ۵02 کودک، 
۶0 درصد پسر و بقیه دختر بوده اند، افزود: ۱۸۴ فرزندی که به 
فرزندخواندگی پذیرفته شده اند دارای پرونده پزشکی بوده اند و نوعی 
مشکل پزشکی داشته اند که پذیرفته شدن آنها نشان دهنده رواج 
نگاه جدید و قابل تحسینی در خانواده هاست. معاون امور اجتماعی 
بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک به 
۳۷۸ فرزند نیز به خانواده زیستی خودشان تحویل داده شده اند، 
اظهار کرد: این آمار به آن معناست که این کودکان در شیرخوارگاه 
خانواده  به  خانواده هایشان  توانمندی  و  شناسایی  با  و  بوده اند 
خودشان بازگشته اند. این خانواده ها عمدتا مشکالتی داشتند که 

با حل آنها توانسته اند کودکشان را از شیرخوارگاه ترخیص کنند.

فارس پرتصادف ترین 
استان کشور

 افزایش 25 درصدی
 فرزند خواندگی

میزان بارش های ثبت شده از ابتدای سال آبی جاری تا به ۹۹.۶ 
با مدت مشابه سال گذشته  مقایسه  میلی متر رسید که در 

کاهشی ۴۹.۹ درصدی داشته است.
مجموع بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر 
۹۶( تا ساعت ۱۸:۳0 روز دوازدهم فروردین ماه ۹۷ به ۹۹.۶ 

میلی متر رسید.
ثبت ۹۹.۶ میلی متر بارش در سال جاری در حالی است که 
مقدار بارش ها در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۸.۹ میلی متر 
کاهش  نشان دهنده  رقم،  دو  این  مقایسه  که  شده  ثبت 

۴۹.۹درصدی بارشها در سال جاری است.
همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در ۴۹ سال 
گذشته )درازمدت( به طور متوسط ۱۹2.۹ میلی متر بوده که در 
مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش ۴۸.۴ درصدی 

ـ ۹۶ حکایت دارد. بارش ها در سال آبی ۹۷ـ 
ـ صفارود« در  در این مدت پربارش ترین نقطه کشور »رامسرـ 
استان مازندران با ثبت ۸۶۷.۵ میلی متر بارش و کم بارش ترین 
و  سیستان  استان  در  سراوان«  ــ  »هوشک  کشور  نقطه 

بلوچستان با ثبت ۳.۳ میلی متر بارش بوده است .

بارش هاي امسال ٥٠درصد 
كمتر از سال قبل

رد پای دالالن درفروش تخمک  خبری خوش برای بیماران خاص 

رئیس مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری 
کارت  صدور  از  سینا  ابن  مکرر  سقط  و 
رحم  های  واسطه  برخی  توسط  ویزیت 
توزیع  و  اهدایی  و جنین  تخمک  جایگزین 
درمانی  مراکز  بویژه  جامعه  سطح  در  آن 

خبر داد.
تعداد  به  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
جایگزین  رحم  کننده  ارائه  متقاضیان، 
مناسب وجود ندارد، در نتیجه شاهد داللی 
و حضور واسطه ها برای یافتن فرد مناسب 

ارایه کننده رحم برای متقاضیان هستیم.
وی با تاکید بر اینکه مسائل شرعی دررابطه 
با ارایه خدمت رحم جایگزین کامال رعایت 
می شود، در این گزارش به مهر گفت :در 
این خدمت درمانی ابتدا با استفاده از گامت 
از  خارج  در  جنین  خدمت،  متقاضی  زوج 
دو  یا  و  یک  حداکثر  و  شده  تشکیل  رحم 

جنین به رحم پذیرنده منتقل می شود.
ارایه  عدم  صورت  در  کرد  اشاره  صادقی 
مستندات  تکمیل  عدم  و  الزم  مشاورات 
ممکن  موضوع  این  با  ارتباط  در  قانونی 
مشکالتی  و  اختالف  بروز  به  منجر  است 
بین دهنده و پذیرنده رحم در آینده گردد 
این  عمده  موارد  جمله  از  مالی  مسائل  که 
مرکزدرمان  در  گفت:  وی  است.  اختالف 
ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برای انجام 
مشاورات  متعدد  جلسات  از  پس  کار،  این 
های  نامه  رضایت  حقوقی،  و  پزشکی 
آگاهانه از طرفین گرفته می شود. تا شاهد 
بروز مشکالت آتیبرای زوجین مشابه سایر 
ناباروری دیده  مراکز درمان  آنچه در دیگر 

می شود نباشیم.
علوم  نوین  های  فناوری  پژوهشگاه  رئیس 
در  سینا(،  دانشگاهی)ابن  جهاد  زیستی 

اشاره  نیز  تخمک  اهدای  موضوع  به  ادامه 
رحم  مثل  هم  کار  این  افزود:  و  کرد 
جایگزین،از نظر تمامی مراجع معظم کامال 
شرعی است. بر این اساس و با توجه روش 
و  محرمانگی  حفظ  لزوم  و  استاندارد  های 
سینا  ابن  مرکز  در  ما  بیماران  اسرار  حفظ 
از سالیان پیش بانک جنین و تخمک برای 
ایم.  نموده  تاسیس  اهداء  کاندید  زوجین 
مشکالت  دارای  های  خانم  روش،  این  در 
برای  خود،  تخمک  از  استفاده  در  مختلف 
اهدایی  جنین  یا  تخمک  از  شدن  مادر 

استفاده می کنند.
اسرار  ماندن  محرمانه  بر  تاکید  با  صادقی 
کسی که تخمک و یا جنین اهدا می کند، 
صاحب  برای  زوجین  روش،  این  در  گفت: 
با مرکز طرف حساب هستند  فرزند شدن، 
و اصال فرد اهدا کننده را نمی بینند و نمی 
یا  تخمک  دهنده  همینطور  و  شناسند. 
جنین نیز هیچ اطالعاتی از گیرنده نداشته 
و در آینده نیز نخواهد داشت زیرا، شرایط 
رحم  با  کامال  جنین  و  تخمک  اهدای  در 

جایگزین تفاوت دارد.
وی با عنوان این مطلب که هزینه دریافت 
با  مقایسه  در  اهدایی  جنین  ویا  تخمک 
کشورها  سایر  در  خدمات  همین  دریافت 
بسیارناچیز است، افزود: پروسه زمانی برای 
انجام این کار بین ۴۵ تا ۶0 روز است. در 
حالی که در رحم جایگزین، فرد بین ۹ ماه 
در  جنین  صاحب  خانواده  با  سال،  یک  تا 

ارتباط است.
در  ها  دالل  و  ها  واسطه  وجود  صادقی، 
مسیر اهدای تخمک را نیز مورد اشاره قرار 
در  ها  واسطه  نقش  متاسفانه  گفت:  و  داد 
این موضوع نیز پر رنگ شده است، زیرا، به 
علت مباحث مالی و دریافت ها و پرداخت 
های بین دهنده و گیرنده و شائبه احتمالی 
در  پزشک  همکاران  پزشکان،  منافع  در 
مباحث توافقی و مالی زوجین ورود نکرده 
و و تنها به ارائه خدمات درمانی و مراقبتی 
وزارت  این در حالی است که  پردازند.  می 
نقش  و  ورود  مخالف  کامال  نیز  بهداشت 
واسطه ها در ارایه خدمات درمان ناباروری 
است. لذا وجود کلنیک اهداء و حذف نقش 
الزامات هر مرکز  از  واسطه ها بایستی یک 
در  ما  بحمداهلل  که  باشد  ناباروری  درمان 
تاسیس مرکز  بدو  از همان  ابن سینا  مرکز 
در۱۵ سال پیش این مهم را لحاظ نمودیم 
و این کلنیک به عنوان یک مرجع درسطح 

کشور مطرح است.

به مراکز جامع بیماران خاص خبر داد و گفت: 
ارائه  مراکز  این  در  که  خدماتی  از  بسیاری 
یعنی  بیماران  گروه  چهار  این  برای  می شود، 
ای بی  و  ام اس  هموفیلی،  تاالسمی،  بیماران 

مشترک است.
برنامه  به  اشاره  با  کرمانچی  جمشید  دکتر 
که  خاص  بیماران  جامع  مراکز  راه اندازی 
سال های طوالنی در انتظار اجرایی شدن مانده 
است،اظهارکرد: باالخره بعد از ۱0 سال در این 
دوره بحث تاسیس مراکز جامع هموفیلی مورد 
تایید وزیر بهداشت قرار گرفت. فرآیند آن در 
تدوین  نیز در حال  آن  آیین نامه  و  اجرا  حال 
در  مرکز  برای 20  مراکز  این  راه اندازی  است. 
دانشگاه های سطح کشور در نظر گرفته شده 
است. در گذشته قرار بود که مراکز جامع برای 
بیماران تاالسمی و هموفیلی راه اندازی شوند اما 
با کمک وزیر بهداشت دستور داده شد که به 
دو گروه ای بی و ام اس هم بتوانیم در این مراکز 

خدمت ارائه دهیم.
کرمانچی با بیان اینکه البته بسیاری از خدماتی 
این  برای  می شود  ارائه  مراکز  این  در  که 
اساس  این  بر  گفت:  است،  مشترک  بیماران 
آزمایشگاه تخصصی  مرکز جامع یک  اگر هر 
داشته باشد می تواند برای هر چهار گروه این 
در  که  خدماتی  کند.  ارائه  خدمت  بیماری ها 
فیزیوتراپی، شنوایی سنجی،  توانبخشی،  حوزه 
گفتاردرمانی و... ارائه می شود نیز می تواند به هر 
چهار گروه به صورت مشترک داده شود بنابراین 
چون خدمات مشترک در میان این بیماران زیاد 
است، قرار شد تا بیماران پراکنده نشوند و همه 
آنان در یک مرکز جامع خدمات مورد نیازشان 

را دریافت کنند.
وی افزود:در این صورت تمرکز خدمت رسانی، 
تامین دارو و حمایت های مالی  از بیماران محقق 
مرکز  این  که  می دانند  هم  بیماران  می شود. 
به طور تخصصی برای بیماران خاص است و 
سردرگم نمی شوند بنابراین هر بیمار خاصی که 
وارد این مراکز شود، می تواند خدمات روتین و 
پایه را و حتی خدمات تخصصی و تصویربرداری 
را دریافت کند که امیدواریم این برنامه برای سال 
جاری اجرا شود. مشاور معاون درمان در امور 
بیماری ها درباره نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی 
به بیماران خاص بویژه بیماران ای بی گفت: ارائه 
خدمات دندان پزشکی برای بیماران تاالسمی و 
هموفیلی در مراکز جامع بیماران خاص دیده 
می شود اما از آنجایی که اعمال دندان پزشکی 
برای بیماران ای بی غالبا باید زیر بیهوشی انجام 
شود، دانشگاه ها و دانشکده های دندان پزشکی به 
صورت تخصصی این اقدام را برعهده می گیرند. 

در این زمینه مراکزی مشخص شده و قرار است 
در سال جاری در راستای ارائه خدمت به بیماران 
ای بی فعالیت کنند. کرمانچی درباره اعتبارات 
مورد نیاز برای اجرای این برنامه ها، اظهارکرد: 
برای اجرای یک سری برنامه ها به پول زیادی نیاز 
است اما این برنامه بیش از اعتبار، به همت، اراده 
و تصمیم مسوول دانشگاه بستگی دارد. به عنوان 
مثال ما در حال حاضر مرکز جامع بیماران خاص 
را در مشهد راه اندازی کردیم. یعنی خودشان 
مرکزی داشتند و با اعمال مدیریت الزم، خدمات 
را در آن جمع کردند بنابراین در این زمینه دو 
اقدام انجام می دهیم؛ اول اینکه با سیاست گذاری 
دانشگاه های علوم پزشکی را به اجرای این برنامه 
اجبار می کنیم و بعد برایشان اقدامات تشویقی 
در نظر می گیریم یعنی می گوییم شما خدمت 
توان بخشی را در مرکز بیماران خاص ارائه کنید 
و ما به شما تجهیزات می دهیم چراکه دانشگاه 
فضا و متخصص دارد و فقط نیازمند مدیریت 
است تا مراکز جامع را راه اندازی کند. به عنوان 
مثال مسوول یک دانشگاه می گوید من می توانم 
دو  به  اما  کنم،  ارائه  را  دندان پزشکی  خدمات 
برایش  را  یونیت ها  این  ما  و  دارم  نیاز  یونیت 

تامین می کنیم.
سال  ماه  بهمن  از  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
۹۶ دانشکده دندان پزشکی دانشگاه های علوم 
پزشکی شهید بهشتی و تهران برای ارائه خدمات 
دندان پزشکی و گوارشی به بیماران ای بی آماده 
اعالم  و  نامه زدیم  دانشگاه  به ۶0  ما  شده اند. 
کردیم وضعیت ارائه خدمات دندان پزشکی برای 
بیماران خاص در دانشگاه شان را شرح دهند و 
آنها طی جداولی اعالم وضعیت کردند بنابراین 
متوجه شدیم که در جایی نیرو ندارند، یکجا 
تجهیزات شان تکمیل نیست و... بنابراین پیگیر 

تامین آنها هستیم.
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قیمت نفت افزایش یافت 
قیمت نفت برنت دیروز 20 سنت افزایش داشت و به ۶۷ دالر و ۸۴ سنت 
رسید.  در حالی که احتمال کاهش در تولید آمریکا، افزایش تولید نفت 
روسیه و احتمال کاهش قیمت نفت عربستان را بی اثر کرده است، قیمت 

نفت دیروز با اندکی افزایش مواجه بود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا دیروز با ۱۸ سنت، 
معادل 0.۳ درصد افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۶۳ دالر و 2 
سنت رسید. قیمت نفت برنت هم دیروز 20 سنت افزایش داشت و به ۶۷ 
دالر و ۸۴ سنت رسید.گرگ مک کینا، استراتژیست ارشد بازار در موسسه 
آکسی تریدر با اشاره به افزایش تولید نفت روسیه و احتمال کاهش در 
قیمت نفت خام فیزیکی عربستان گفت، بازار در مقابل خبرهای بد آسیب 
پذیر است.قیمت نفت برنت در ماه ژانویه به باالترین رقم در سال جاری 
میالدی یعنی ۷۱ دالر و 2۸ سنت رسید، اما از آن زمان به این طرف افت 

کرده و نتوانسته مجددا قیمت های باالی ماه ژانویه را تجربه کند.
فشار دیگری نیز از ناحیه بازار فیزیکی بر قیمت نفت وارد می شود، جایی 
که انتظار می رود عربستان قیمت تمام نفت های خود برای عرضه به بازار 
آسیا در ماه می را کاهش دهد.این در شرایطی است که عرضه نفت در 
حال افزایش است. روسیه در ماه مارس میزان تولید نفت خود را به ۱0.۹۷ 

میلیون بشکه رساند که باالتر از ۱0.۹۵ میلیون بشکه ماه فوریه بود.
یکی از عوامل تعیین کننده در بازار نفت در ماه های آینده، تولید نفت 
آمریکا خواهد بود که با رشدی تقریبا 2۵ درصدی نسبت به اواسط سال 

20۱۶ به ۱0.۴۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.
کاهش فعالیت سکوهای حفاری نفتی در آمریکا نشان می دهد که رشد 

بی رویه تولید نفت آمریکا احتماال تا اواسط امسال فروکش خواهد کرد.

 کره ای ها به دنبال یافتن جایگزینی
 برای میعانات ایران هستند 

شرکت هیوندای اویل بانک، یکی از مشتریان کره ای نفت ایران با هدف 
کاهش وابستگی به نفت ایران، اولین محموله میعانات خود را از نروژ 
خریداری کرده است. بر اساس این گزارش، دو منبع آگاه گفتند، شرکت 
هیوندای اویل بانک، یکی از مشتریان کره ای نفت ایران با هدف کاهش 
وابستگی به نفت ایران، اولین محموله میعانات خود را از نروژ خریداری 
کرده است. سایر خریداران کره ای میعانات ایران نیز به دنبال یافتن تامین 
کنندگانی غیر از ایران هستند تا در صورت وضع مجدد تحریم های آمریکا 
علیه ایران این عرضه کنندگان را جایگزین ایران کنند. این منابع گفتند، 
شرکت هیوندای اویل بانک، ۷00 هزار بشکه میعانات اورمن النج از شرکت 
استات اویل جهت تحویل در ماه ژوئن خریداری کرده است. سخنگوی 
شرکت هیوندای اویل بانک از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و 

مقامات این شرکت نیز برای اعالم نظر در دسترس نبوده اند.
یکی از این منابع با اشاره به شرکت هیوندای اویل بانک گفت: »عرضه و 
تقاضا در بازار میعانات بسیار نزدیک به هم است، بنابراین آنها هر چه قدر 
می توانند می خرند.« به گفته سه منبع آگاه، شرکت ملی نفت ایران از 
ابتدای سال جاری میالدی، هر ماه ۳ میلیون بشکه از عرضه میعانات پارس 
جنوبی به کره جنوبی را کاهش داده است، زیرا میزان تولید میعانات ایران 
کاهش یافته و این کشور فعالیت های یک مجتمع پاالیشگاهی جدید 
را آغاز کرده است. صادرات میعانات ایران به آسیا در سه ماهه نخست 
امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۳۹ درصد کاهش یافته و 
به حدود ۳۴۸ هزار بشکه در روز رسیده است. دیگر خریداران کره ای از 
جمله شرکت های اس کی انرژی و هانوها توتال نیز به دنبال دیگر عرضه 
کنندگان میعانات در کشورهای استرالیا، قر و گینه استوایی هستند تا آنها 
را جایگزین ایران کنند. این شرکت ها همچنین به عنوان جایگزینی برای 
خوراک مجتمع های خود، اقدام به خریداری نفتای سنگین کرده اند. یک 
منبع مطلع در یک پاالیشگاه کره ای که به دنبال خریداری میعانات از 
منابعی غیر از ایران است گفت: »ما خیلی به منبع تامین میعانات اهمیت 
نمی دهیم، بلکه مهم قیمت و میزان انطباق نفت خریداری شده با مجتمع 
های ماست.« وی که نخواست نامش فاش شود افزود: »به نظر می رسد 
که بسیاری از شرکت ها به دنبال تنوع بخشی به منابع تامین میعانات خود 
هستند، زیرا ما نمی خواهیم در صورت وضع تحریم های آمریکا علیه ایران 
در ماه می در وضعیت بی دفاع گیر کنیم.« قطر از کاهش عرضه میعانات 
ایران منتفع شده، به نحوی که مابه التفاوت قیمت میعانات قطر به نزدیکی 

باالترین رقم سال جاری رسیده است.

کوتاه از انرژی

رکورد مصرف بنزین در تعطیالت 
به ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسید

فزاینده  روند  نوروز  تعطیالت  در  بنزین  مصرف 
این  مصرف  اسفند   2۹ که  طوری  به  گرفت؛ 
فرآورده نفتی به رکورد ۱۱۵ میلیون و ۸00 هزار 
لیتر رسید که این شرایط نشان می دهد سال ۹۷ 

نیز ایران واردکننده بنزین خواهد بود.
که  همانطور  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پیشتر پیش بینی شده بود مصرف بنزین کشور در 
روزهای تعطیالت نوروز رکورد شکست به طوری 
که براساس آمار های موجود در مجموعه شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی بیشترین مصرف 
بنزین مربوط به 2۸ اسفند ماه سال ۹۶ می شود 
که به میزان ۱۱۵ میلیون و ۸00 هزار لیتر در 
روز رسید و نسبت به روز مشابه سال ۹۵ بیش از 

۱0درصد رشد داشت.
به این ترتیب باید گفت مصرف بنزین در روز های 
به میزان ۹۵ میلیون ۸00 هزار  ماه  اسفند   2۷
لیتر، 2۸ اسفند ماه ۱۱۵ میلیون و ۸00 هزار لیتر، 
2۹ اسفند ماه ۱0۴ میلیون ۴00 هزار لیتر بوده 
است.این گزارش حاکی است با شروع سال جدید 
رشد مصرف بنزین ثابت ماند به طوری که در یکم 
فروردین ماه  مصرف بنزین به ۱00 میلیون و ۱00 
هزار لیتر و در دوم فروردین ماه به ۱0۵ میلیون 
لیتر رسید.اما در تاریخ سوم فروردین ماه مصرف 
بنزین با کاهش ۱2 میلیون لیتری به میزان ۹۳ 
میلیون و 200 هزار لیتر رسید و در چهارم، پنجم 
و ششم فروردین ماه مصرف بنزین تقریبا به یک 
اندازه و به میزان ۹۳ میلیون ۴00 هزار لیتر،۹۵ 
میلیون و ۹00 هزار لیتر و ۹۵ میلیون و ۷00 هزار 

لیتر بوده است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی مصرف بنزین در هفتم 
فرودین ماه دوباره رشد قابل توجه یافت و به میزان 
۱0۳ میلیون 200 هزار لیتر در روز رسید و در 
تاریخ هشتم  فروردین ماه دوباره با کاهش اندکی 
به ۹۹ میلیون و ۵00 هزار لیتر رسید اما در تاریخ 
نهم فروردین ماه به میزان ۱0۵ میلیون و ۵00 

هزار لیتر رسید.
این گزارش حاکی است اگر چه تعطیالت نوروز 
به طور رسمی از دیروز پایان یافت اما هنوز تعداد 
زیادی از مسافران باز نگشته اند و انتظار می رود 

روند رشد مصرف بنزین تا روز جمعه ادامه یابد.
فاز  بنزین در  تولید  با حساب  توجه داشت  باید 
نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هم اکنون به 
طور میانگین روزانه ۷۴.۵ میلیون لیتر بنزین در 
کشور تولید می شود و اگر وعده مدیران شرکت 
ملی پاالیش و پخش نیز محقق شود و فاز دوم 
این پاالیشگاه نیز در سال جاری به تولید برسد با 
توجه به میزان رشد فزاینده مصرف بنزین که بین 
۶ تا ۸ درصد است نیاز به واردات برطرف نخواهد 
شد و قطعا سال جاری نیز ایران وارد کننده بنزین 

باقی خواهد ماند.

خبر

وزیر نفت گفت: در سال جاری با شرکت های 
به  قراردادهایی  ایرانی،  نفتی  تجهیزات  سازنده 

ارزش ۶ میلیارد دالر منعقد می شود.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، بیژن نامدار 
زنگنه در رادیو اقتصاد ضمن اشاره به نامگذاری 
از  ایرانی«  سال ۹۷ به سال »حمایت از کاالی 
امروز  دنیای  بازار  در  افزود:  انقالب  رهبر  سوی 
هرچقدر برای ورود کاالها باالخص از نوع مصرفی 
تعرفه و شرایط سختگیرانه وضع شود ولی در برابر 
کیفیت و قیمت کاالهای ایرانی مناسب نباشد این 
بحث به رشد قاچاق در جامعه منجرخواهد شد. 
به این ترتیب کیفیت باال و قیمت رقابتی از جمله 
راهکارهای عملی حمایت از تولید داخلی است.

وزیر نفت با اشاره به این که هزینه های زیادی 
امروز به تولیدکنندگان کشور تحمیل می شود، 
گفت: برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در 
مملکت باید به نحوی باشد که صنعتگران داخلی 

بتوانند دریک شرایط رقابتی به فعالیت بپردازند. 
یک  در  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  فعالیت 
فضای غیر رقابتی تبعات منفی زیادی از جمله 

افت کیفیت، افزایش قیمت و بسیاری موارد دیگر 
را به همراه دارد. حمایت از کاالی ایرانی تنها در 
بحث جلوگیری از واردات کاالی خارجی خالصه 

نمی شود بلکه جهت برنامه ها و سیاست ها باید 
به سمت و سویی باشد که مردم روز به روز به 

کاالهای ساخت داخل تمایل نشان دهند.
وی اضافه کرد: شوق آفرینی مردم برای مصرف 
کاالهای ایرانی درسایه ارتقای کیفیت و قیمت 
های  طرح  کند.  می  پیدا  عملی  نمود  مناسب 
است  معروف  نفتی  قراردادهای  به  که  بزرگی 
درصد قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز اجرای 
این طرح ها باید از محل ساخت داخل تامین 
انعقاد  به  اشاره  ضمن  مسئول  مقام  شود.این 
قراردادهای نفتی به حجم شش میلیارد دالر با 
شرکت های ایرانی در سال جاری افزود: فهرستی 
از کاالهای با کیفیت و قیمت مناسب ایرانی تهیه 
و ضمیمه اسناد مناقصه و قراردادها خواهد شد. 
شرکت های ایرانی برنده مناقصه ها ملزم به خرید 
از  نفتی  پروژه های  اجرای  نیاز  تجهیزات مورد 

داخل هستند.

وزیر نفت خبر داد:

انعقاد قراردادهای 6 میلیارد دالری  با سازنده تجهیزات نفتی ایرانی

طرح »واردات آب به ایران« با انتخاب 
مشاور خارجی کلید خورد 

انتقال سرمایه زاروبژنفت از طریق 
بانک های اروپایی

مشاور خارجی برای انجام مطالعات آغاز واردات 
احیای  برای  دولت  های  برنامه  ادامه  در  آب، 
دریاچه ارومیه انتخاب شده و در صورت مثبت 
بودن نتایج مطالعات و تصویب آن در کارگروه 
احیا، شاهد آغاز واردات آب به کشور خواهیم 

بود.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، با بررسی روند 
تغییرات تراز سطح آب دریاچه ارومیه در یک 
قرن اخیر، شاهد کاهش ۸ متری تراز سطح آب 

این دریاچه در 20 سال اخیر هستیم.
کارگروه احیای دریاچه ارومیه در حال اجرای 
دریاچه  این  احیای  برای  مختلفی  های  طرح 
است و طبق برنامه زمان بندی، قرار است تا سال 
۱۴02 تراز سطح آب دریاچه به تراز اکولوژیک 
برسد. در این خصوص از سال ۱۳۹۳ تا سال 

۱۴02 به سه فاز تقسیم شده است.
۱.   فاز تثبیت )۱۳۹۵-۱۳۹۳(: هدف اصلی از 
این فاز تثبیت تراز دریاچه ارومیه و همچنین 
اجرای پروژه های کاهش اثرات محتمل ناشی از 

تداوم خشکی دریاچه ارومیه است.
2. دوره احیای دریاچه ارومیه )۱۳۹۶-۱۴0۱(: 
مجموع  نمودن  اجرایی  فاز  این  اصلی  هدف 
راهکارهای تامین آب مورد نیاز دریاچه و افزایش 

تدریجی تراز آن است.

مورد  هدف   :)۱۴02( نهایی  احیای  دوره    .۳
شده  احیاء  شرایط  تثبیت  فاز  این  از  انتظار 
دریاچه و ایجاد الزامات الزم برای احیای نهایی و 

حفظ پایدار شرایط دریاچه است.
اجرای  فاز  در  حاضر  حال  در  ما  رو،  این  از 
دوره  و  ارومیه  دریاچه  آب  تأمین  راهکارهای 

احیای این دریاچه هستیم.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری 
دو روز پیش از دریاچه ارومیه بازدید کرد و در 

جریان روند احیای این دریاچه قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور در جریان این بازدید 
در خصوص اهمیت احیای دریاچه ارومیه گفت: 
ارومیه به هیچ وجه  »موضوع احیای دریاچه 
نمی تواند از دستور کار دولت ایران خارج شود، 
اعتبار  باشد که میلیاردها دالر  نیاز  اگر  حتی 
خارجی برای این کار اختصاص دهیم که طرح 
دریاچه  به  از کشور  از خارج  آب  انتقال  های 
ارومیه اجرا کنیم، حتما این کار را انجام خواهیم 
جمعیت  از  وسیعی  بخش  حیات  چون  داد؛ 
کشور وابسته به این دریاچه است و ایران در 
هیچ شرایطی نمی تواند نسبت به دریاچه ارومیه 

بی تفاوت باشد.«
ستاد  گذشته  سالهای  طول  »در  افزود:  وی 
تصمیمات متعددی اتخاذ کرده است و یکی از 
مباحث که از ابتدا مطرح بود موضوع انتقال آب 
حتی از دریای خزر و از خارج کشور به دریاچه 
ارومیه بود که این موضوع همچنان در دستور 
کار قرار دارد و مشاور خارجی نیز انتخاب شده تا 

مطالعات الزم را انجام دهد.«
مطالعات  انجام  برای  خارجی  مشاور  اینرو،  از 
دولت  های  برنامه  ادامه  در  آب،  واردات  آغاز 
برای احیای دریاچه ارومیه انتخاب شده و در 
صورت مثبت بودن نتایج مطالعات و تصویب آن 
در کارگروه احیا، شاهد آغاز واردات آب به کشور 

خواهیم بود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
بانکهایی در روسیه هستند که  ایران گفت: 
با ایران ارتباط دارند و زاروبژنفت می تواند از 
طریق آنها و حتی بانک های اروپایی، سرمایه 

خودرا به ایران انتقال دهد.
از  پس  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امضای برجام مهمترین محور مورد بررسی، 
و  نقل  انجام  به منظور  بانکی  نظام  وضعیت 
با  اساس،  این  بر  بود.  کشور  مالی  انتقاالت 
منافع  راستای  در  مثبت  جو  ایجاد  وجود 
برجام،  امضای  از  پس  ایران  بانکی  سیستم 
همچنان از گوشه و کنار پیام هایی مبنی بر 
باقی ماندن برخی مشکالت در انتقال پول از 
طریق ال.سی یا سایر اشکال انتقال پول به 
داخل کشور شنیده شد و برخی کشورها با 
سنگ اندازی های جدید در تالش بودند تا 
این روند انتقال را با مشکل رو به رو کنند. 
البته طبق گفته فعاالن اقتصادی، مشکالت 
به  پول  انتقال  با  ارتباط  در  ایران  بانکی 
بسیار  و  بوده  پابرجا  همچنان  کشور  داخل 
دشوار انجام می شود. موضوع دیگر در این 
رابطه، حضور سرمایه گذاران در ایران است 
که هر یک بنا به فراخور و مزیت مورد نظر 
خود، تصمیم به حضور در بخشی از صنعت 
نفت  صنعت  میان  این  در  گرفتند.  کشور 
برجام و  امضای  از  نبود. پیش  نیز مستثنی 
خارجی،  های  هیات  آمدهای  و  رفت  حین 
را  قراردادی  از  جدیدی  مدل  نفت  وزارت 
کرد.  تدوین  آی.پی.سی  قراردادهای  نام  به 
نخستین قرارداد خارجی در صنعت نفت با 
شرکت فرانسوی توتال و در قالب آی.پی.سی 
بود. پیش از پایان سال ۹۶ نیز دو قرارداد در 
قالب آی.پی.سی امضاء شد که یکی از آنها 
قرارداد توسعه میدان های سپهر و جفیر بین 
شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی، 

شرکت  بین  نیز  دیگر  قرارداد  اینکه  ضمن 
زاروبژنفت  روسی  و شرکت  ایران  نفت  ملی 
نفتی  میدان های مشترک  توسعه  منظور  به 
این  امضای  شد.  منعقد  غرب  پایدار  و  آبان 
با شرکت روسی، نخستین پرسشی  قرارداد 
که ایجاد کرد نحوه انتقال پول این قرارداد 
به داخل ایران بود؛ آن هم در حالی که به 
گفته فعاالن این عرصه، این امر به سهولت 
انجام نمی شود. غالمرضا منوچهری، معاون 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در 
بخش  سرمایه  تامین  محل  اینکه  به  پاسخ 
تخصیص  خود  به  را  درصد   20 که  ایرانی 
می  سهم  این  گفت:  است،  کجا  دهد،  می 
ملی  توسعه  صندوق  از  وام  طریق  از  تواند 
یا بانک های کشورتامین شود؛ ضمن اینکه 
منابع داخلی وزارت نفت به این قرارداد تعلق 
نمی گیرد.  وی در ادامه با بیان اینکه طبق 
سهمی که صندوق توسعه ملی به این پروژه 
وام می دهد می توان نرخ بهره آن را معین 
برای  ملی  توسعه  صندوق  داد:  ادامه  کرد، 
پروژه های صنعتف نفت نرخی را به عنوان 
بهره مشخص کرده است که معادل ۶ درصد 
است. این مقام مسئول در پاسخ به پرسش 
مشکالت  به  توجه  با  اینکه  بر  مبنی  دیگر 
باقی مانده برای انتقال پول به داخل کشور، 
انتقال  شرکت روسی زاروبژنفت مشکلی در 
سرمایه خود ندارد، تصریح کرد: بانک هایی 
در روسیه هستند که با ایران ارتباط دارند و 
این شرکت می تواند از طریق این بانک های 
سرمایه  اروپایی  های  بانک  حتی  و  روسی 
مورد نظر خودرا به داخل کشور انتقال دهد؛ 
البته جزییات بیشتر این روند باید در آینده 
مورد بررسی قرار گیرد، اما به طور کلی در 
انتقال این سرمایه به کشور مشکل چندانی 

وجود ندارد.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
اجرائیه  و  اجراء  این   ۹۶0۳۱۹/2 ح  و   ۹۶02۹۸/۳ ح  کالسه  پرونده  موجب  به 
صادره از شعبه دوم و سوم دادگاه حقوقی شهرستان فردیس له مرتضی پارسائیان 
مبلغ  پرداخت  به  است  علیه محکوم  زرین گوشت جم که محکوم  علیه شرکت  و 
۱۹۵/0۴2/۱۱۹ ریال بابت پرونده شعبه سوم حقوقی به مبلغ ۱۷0/۴2۱/۳۱۵ ریال 
بابت پرونده شعبه دوم حقوقی در حق محکوم له و مبلغ ۵ درصد از محکوم به نیم 
عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده ودر مهلت 
مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور 
استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال منقول متعلق به شرکت زرین گوشت جم 
بشرح ذیل از سوی این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۹۷/2/۳ از ساعت ۱۱ الی ۱2 در 
محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش برسد. 
مزایده از مبلغ ۴۴0/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع         می شود و به هر 
شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهدشد. ده 
درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تصمینی از خریدار 
اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل 
قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد درصورتیکه 
در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال 
به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند 
که  نمایند  اعتراض  مزایده  انجام  نحوه  به  نسبت  مزایده  تاریخ  از  هفته  یک  ظرف 
در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل نخواهد شد ضمنا« طاببین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل 
از مزایده با اطالع این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده 
مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال 

مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است: 
نظریه کارشناسی: ۱- تعداد ۴ دستگاه یونیت کامل سرمایش سردخانه ای واقع در 
محوطه شرکت و عمر تقریبی ۳ سال و مستعمل شامل کندانسور هوایی خشک 
و   )bitzer(بیتزر مارک   ۱0 تامی  قدرت  با  کمپرسور  کول،  ساب  و  نوین  مارک 
کوپلند ) coupland ( و تجهیزات کنترلی و سایر ملحقات و لوله کشی داخلی و 
شاسی و تابلو برق مجزا سه فاز)همگی سالم و آماده کار بنا به اظهار نماینده خوانده( 
کارشناسی مجموع 2۴/000/000  ارزش   و  بوده  برداری  بهره  در حال  برخی  که 
تعداد ۴ دستگاه  تومان( 2-  )هرکدام ۶/000/000  تومان  و چهارمیلیون(  )بیست 
شامل  ها  سالن  بام  پشت  در  واقع  مستعمل  ای  سردخانه  سرمایش  کامل  یونیت 
کندانسور هوایی خشک مارک نوین و ساب کول و آرشه، کمپرسور با قدرت تامی 
سایر  و  کنترلی  تجهیزات  و   )coupland( کوپلند  و   )  bitzer(بتزر مارک   ۱0
و  سالم  )همگی  فاز  سه  مجزا  برق  تابلو  و  شاسی  و  داخلی  کشی  لوله  و  ملحقات 
آماده کاربنا به اظهار نماینده خوانده( که برخی در حال بهره برداری بوده و ارزش 
 ۵/000/000 )هرکدام  تومان  میلیون(  مجموع20/000/000)بیست  کارشناسی 
چهارمیلیون(  و  )چهل   ۴۴/000/000 مبلغ  فوق  تجهیزات  ارزش  مجموع  تومان( 

تومان برآورد می گردد.م/الف 2۷۵۵  
 - سعدی  خیابان   -  ۱۱0 شهرک   - اسکوئی  شهرک   : مزایده  مورد  اموال  آدرس 

گلستان ۱2 غربی - شرکت زرین گوشت جم 
 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس – کولیوند

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۳0۳۱2002۸۶ شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی شماره .....
خواهان: خانم فرشته یعقوبی فرزند خدایار به نشانی استان البرز- شهرستان کرج- 

شهر کرج- فردیس - فلکه سوم - خ سی ام جدید- آپارتمان نیلوفر - واحد ۶ 
خوانده: آقای بهروز آرام بنیاد به نشانی مجهول المکان 

خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشکار: 

بسمه تعالی
خواهان خانم فرشته یعقوبی فرزند خدایار به طرفیت آقای بهروز آرام بنیاد فرزند 
ارائه و درخواست رسیدگی به استناد مدارک موجود در  محمد دادخواست طالق 
پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت 
آن به کالسه فوق در تاریخ ۹۶/۱2/2۴ در وقت رسیدگی شعبه دوم دادگاه خانواده 
ختم  پرونده  اوراق  بررسی  با  و  تشکیل  ذیل  کنندگان  امضاء  تصدی  به  فردیس 

رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. 
))رای دادگاه((

درخصوص دادخواست خانم فرشته یعقوبی فرزند خدایار به طرفیت آقای بهروز آرام 
بنیاد فرزند محمد به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بلحاظ عسر وحرج، 
بدین توضیح خواهان اظهار داشته خوانده همسر شرعی و قانونی وی می باشد و 
مدت 22 سال است وی را با فرزندان مشترک رها کرده و رفته  در این مدت خرجی 
و نفقه ای پرداخت نکرده است و حتی فرزندان مشترک نیز با حکم و مجوز دادگاه 
نمود من در عسر و حرج کامل  اعالم  و  ازدواج کردند  ولی  اذن  و  بدون حضور  و 
می باشم و کلیه حقوق مالی خود اعم از نفقه و اجرت المثل و مهریه را در مقابل 
دارم  بلحاظ عسر و حرج  تقاضای صدور حکم طالق  بذل می کنم  به زوج  طالق 
نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن از جمله فوکپی مصدق 
عقد نامه عادی طرفین رابطه زوجیت ، بقاء و دوام آن محرز است اما درخصوص 
اصل خواسته نظربه اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و گواهی گواهان از جمله 
دادرسی  در جلسات  با وصف دعوت  آن  از  اینکه خوانده پس  و  فرزندان مشترک 
حاضر نشده در نتیجه دفاع و ایرادی ننموده و تالش دادگاه و داوران منتخب نیز 
جهت انصراف زوجه از خواسته خود به نتیجه نرسیده و وی همچنان اصرار به طالق 
و جدائی دارند، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ادامه رابطه زوجیت بین طرفین 
را باعث عسر و حرج شدید خواهان دانسته از آنجا که شارع مقدس تکلیف ماالیطاق 
نمی فرمایند و عنایت به قاعده فقهی الضرر و آیه شریفه ۷۸ سوره مبارکه حج و 
به استناد مواد 2۴ و 2۷ و 2۸ و 2۹ و ۳2 و ۳۳ و ۳۷ قانون حمایت خانواده را به 
مطلقه نمودن خواهان محکوم می نماید بدیهی است چنانچه خوانده پس از قطعیت 
این حکم داوطلبانه جهت اجرای صیغه طالق حاضر نگردد به این امر ملزم و اگر 
الزام وی ممکن نباشد صیغه طالق توسط سر دفتر به نمایندگی از سوی این دادگاه 
بر عهده مجری صیغه  اجرای صیغه طالق  احراز شرائط صحت  اجراء خواهد شد. 
به  با توجه  نوع طالق  و  ندارند  طالق است درضمن زوجین فرزند مشترک صغیر 
سن خواهان که ۶2 ساله و یائسه می باشد بائن از نوع یائسه خواهد بود. اعتبار این 
رای شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است 
هر گاه حکم طالق از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه ، صیغه طالق و ثبت 
آن در دفتر خانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوج و عدم اعالم عذر از سوی 
وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طالق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج 
اعالم می گردد در صورت اعالم عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور 
از طرفین دعوت بعمل می آید ضمنا« در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طالق 
نمایندگی به سردفتر مجری صیغه طالق اعطا می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد.م/الف 2۷۸۱
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان فردیس – مختاری

اجرائیه 
و   ۹۶۱00۹۶۶۱0۷02۴۱۹ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
این  از  شماره دادنامه مربوطه ۹۶0۹۹۷۶۶۱0۷0۱0۵۴ مورخه ۹۶/۱0/2۸ صادره 
دادگاه ۱-محکوم علیه خانم فرشته بابایی محکوم است به انتقال سند رسمی خودرو 

   CFHMK ۴۱ PC ۷۸۱۵۳۳0۱ هیوندای آزرا با شماره شاسی
و شماره موتور G ۶ BD ۶ A ۶۹۴2۴۶ به نام محکوم له 2-محکوم علیه )نجمه 
دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال   ۶/02۹/000 ۱-مبلغ  به:  است  محکوم   ) هداوند 
2-مبلغ یک میلیون تومان به عنوان حق الوکاله وکیل در صورت قطعیت دادنامه 
در مرحله بدوی ۶0 درصد این رقم قابل وصول است ۳-پرداخت هزینه انتقال سند 
که در مرحله اجرای حکم محاسبه می گردد در حق محکوم له در ضمن به لحاظ 
غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم مستند به تبصره 2 ماده ۳0۶ قانون آیین 
دادرسی مدنی محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین متناسب بسپارد و طبق ماده 
۶ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیهم می باشد هم 
چنین مستند به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیهم ظرف ده 
روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نگذارند باید یک بیستم )یا پنج درصد (محکوم به را 
بابت نیم عشر دولتی به حساب صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران واریز نمایند .
  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – محمد علی مومنی . 

متن آگهی
خواهان شرکت بیمه ایران معین)سهامی خاص(دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  کعبی  هادی 
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹۶0۹۹۸۶۱۴۱۳00۹2۷شعبه۳دادگاه  کالسه  پرونده 
حسب  که  ۱۳۹۷/2/۳0ساعت۹:00تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیر االنتشارآگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت  وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    شماره م.الف)۹/۱۳۵۱(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه خانم فاطمه میر دریکوند فرزند ابراهیم به اتهام 
تحت  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه  سوی  از  توهین 
تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی 
)احضاریه (به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ ق آ د ک 
به اتهام ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر 
جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند 

 آگهی ابالغ 
آقای  به  خواهان  شهود  شهادت  استماع  و  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 

محمد حسین نظری فرزند علی جان مجهول المکان  
الهام حقی زهابی دادخواستی به طرفیت آقای محمد حسن نظری  خواهان خانم 
فرزند علی جان مجهول المکان به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۵۶۷00۳۶۹   شعبه ۱۷ 
شهید  خیابان  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  خانواده  مجتمع  اختالف  حل  شورای 
مطهری خیابان شهید گرشاسبی ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/0۱/2۶ ساعت 
۱0:00 تعیین و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای 
اعسار و تقسیط محکوم به نسبت به دادنامه شماره ۹۶0۹۹۷۶۶۵۶۷002۱0 صادره 
از شعبه ۱۷ را نموده که حسب دستور دادگاه   دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون 
خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف 
کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  به شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و 
استماع شهادت شهود خواهان در دادگاه حاضر گردد در غیر اینصورت غیابا اتخاذ 

تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 1۷ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی . 

آگهی حصروراثت
۱۹۴00۹۳22۸،صادره  ،بشناسنامه  پدرعبدالرضا  نسب،نام  مقدم  عادل  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازماهشهردرخواستی 
ماهشهردرتاریخ  20۸صادره  بشناسنامه  آلبوغبیش  حلیمه  مرحوم  شادروان  که 
۹۶/۹/۱۵درماهشهر اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات 
۱0۶۱2ماهشهر)همسرمتوفی(۳- بشناسنامه  نسب  مقدم  فوق2-عبدالرضا 

آلبوغبیش  ۱2۷شادگان)پدرمتوفی(۴-فطیمه  بشناسنامه  آلبوغبیش  یوسف 
۶-فخریه     ۱2۶۴۱ بشناسنامه  ۱۸۷ماهشهر)مادرمتوفی(۵-نوری  بشناسنامه 
۵22ماهشهر۸-محمدبشناسنامه  بشناسنامه  بشناسنامه۷00ماهشهر۷-خیریه 
-۱۱ ۱0-باقربشناسنامه۳۷00         ۶0۶ بشناسنامه  ۹۶ماهشهر۹-صادق 

بشناسنامه  ۱۹۴00۱20۷۴ماهشهر۱2-سهام  بشناسنامه  رباب 
۱۹۴0۶۴2۳۴۵ماهشهر۱۴- بشناسنامه  ۱۹۴0۳0۸0۶2ماهشهر۱۳-سمیره 

مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  ۱۹۴0۸۴۷۴2۷ماهشهراینک  بشناسنامه  نازنین 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  بعداز  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف )۱۶/۹00(
رئیس شعبه 3شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  بهمن  فرزند  بیرانوند  مجتبی  آقای  خواهان 
۱-شرکت عمران صنعت فایق 2-حسین علی زاده فرزند عباس به خواسته مطالبه 
وجه چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸۶۶۱0۱00۸۷۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/02/۱۱ ساعت 
0۸:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علیت  به  مدنی 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند . دادگاه حاضر گردند . 

مفقودی 
شماره.  ۱۶۶B000۳۴2۴با  موتور  شماره  با   ۹۵ مدل  پژو20۶  سواری  سبز  برگ 
بنام   ۸2 ایران   ۴۴ م   ۳۴۳ پالک  شماره  با   NAAp۴۱fE2Gj۷۶۹2۷0 شاسی 

محمد شهبازی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز کیا مدل 20۱0 با شماره پالک ۶۶۳ س ۸۴ ایران ۱۱ با شماره 
kNAkN۸۱۱DA۵0۴۴02۱بنام  شاسی  شماره  و   G۶DA۸s۴۵۴۴۶0 موتور 

 بابل آزیتا بینا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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تولیدملی از رویا تا واقعیت
فرهاد احتشام زاد / بخش نخست

دغدغه اصلی این روزهای سیاســت گذاران و قانون گذاران کشور، 
حمایت از تولید ملی اســت؛ دغدغه ای که به نظر می رسد بعد از 
چند سال پیگیری و اجرای سیاست های کهنه، آن چنان که باید 
نتوانســته به توانمندی بخش تولید در کشور منجر شود. هر چند 
این روزهــا بحث حمایت از تولید ملی با بحــث حمایت از خرید 
کاالی ایرانی گره خورده اســت و سیاســت گذاران تالش دارند با 
ایجاد یک فضای همدلی شرایط را برای خرید کاالی ایرانی فراهم 
کننــد، اما نوع نگاه دولت به بحث حمایت و سیاســت گذاری در 
بخش تولید نشــان مــی دهد که پیگیری این سیاســت همچون 
گذشته نمی تواند راهگشا باشــد.به باور این جانب، پیش از طرح 
هر مبحثی باید به دو پرســش جدی پاســخ دهیم. ابتدا آنکه چرا 
بــا وجود حمایت همه جانبه دولت ها از تولید ملی، مصرف کننده 
ایرانی احســاس رضایتمندی از خرید کاالی ایرانی ندارد و موضوع 
دوم این که چــرا صادرات کاالی ایرانی در بازارهای جهانی حرفی 
برای گفتن ندارد. این پرســش ها در شرایطی مطرح می شود که 
ایران به جز نفت کاالهایی را دارا است که دارای مزیت های نسبی 
و مطلق بســیاری در بازار داخل و خارج هستند.ســال هاست که 
تحلیلگران و فعــاالن اقتصادی تاکید دارند که پای اقتصاد رقابتی 
در ایــران می لنگد و مهمترین دلیــل این موضوع نیز حمایت بی 
دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما 
دارا نیســتند. در حالی تجربه سال های گذشته نشان می دهد که 
حمایت از تولید باید در بخش هایی صورت بگیرد که دارای مزیت 
در بازار داخل و خارج اســت و براساس قابلیت های موجود کشور 
باشد، اما همچنان شاهد هستیم که حمایت از صنایعی صورت می 
گیرد که نه تنها مزیتی برای کشور ندارند بلکه در بسیاری از مواقع 
ایــن حمایت ها نتیجه ای جز رانت جویی در بخش های غیرمولد 
نداشته است.حمایت های بدون ضابطه ای که نتوانسته به افزایش 
بهره وری در یک بازه زمانی مشخص منجر شود و به همین د لیل 
بعد از گذشــت بیش از ســه دهه همچنان پابرجا هستند. همین 
موضوع موجب شــده که حمایت از تولید برخی کاال در کشــور از 
جیب مصرف کننده صورت بگیرد؛ حال آنکه مصرف کننده عمدتا 
هیچ تعلق خاطری به خرید کاالی تولید شــده در کشــور ندارد و 
تنها شــرایط انحصاری و قوانین در کشــور آنها را مجبور به خرید 
کاالی مدنظر کرده است. در این زمینه می توان به صنعت خودرو 
در کشور و سیاست هایی که در این حوزه اتخاد شده است، اشاره 
کــرد. صنعت خودرو در ایران همزمان با کــره جنوبی آغاز به کار 
کــرد؛ صنعت خودرو در کره با حمایــت دولت و توجه به صادرات 
توانســت پله های ترقی را یکی پس از دیگری دنبال کند و امروز 
صادرات خودروسازان کره ای به اقصی نقاط دنیا صورت می گیرد 
و آنها بی نیاز از حمایت دولت کشورشــان هســتند؛ با وجود این 
صنعــت خودروی ایران بعد از بیش از ســه دهه حمایت همچنان 
نتوانسته روی پای خود بایستاد، برهمین اساس نیز دولت هر ساله 
به جای آنکه میزان حمایت های خود از این صنعت را کاهش دهد 
با افزایش حمایت های تعرفه ای و مالیاتی تالش دارد، شــرایط را 
برای خرید محصوالت تولیدی شــرکت های خودروساز داخلی در 
بازار فراهم کنــد و در این میان هیچ توجه ای نیز به حق انتخاب 
مصرف کننده ایرانی، خواســته ها و انتظارات و نیاز کیفی سرکوب 
شده او ندارد.در حالی حقوق مصرف کننده ایرانی در خرید بسیاری 
از کاالها در ســایه باقی مانده است که در اقتصاد و تجارت زنجیره 
تولیــد و مصرف یک کاال دو رکن اساســی تولید کننده و مصرف 
کننده هســتند. انتخاب اختیاری کاال حق ابتدایی مصرف کننده 
است و از آنجا که حمایت های دولتی از برخی صنایع بدون مزیت 
در ایران موجب بروز انحصار در بازار شده که این موضوع دلزدگی 
مصرف کننده ایرانی را به همراه داشــته است. بی توجهی به تولید 
رقابتی براســاس دو مولفه مهم کیفیت و قیمت مناســب موجب 
شده که مصرف کننده داخلی تعلق خاطری به خرید کاالی ایرانی 
نداشته باشد. در چنین شرایطی سیاست گذار به جای آنکه شرایط 
را برای رقابتی شــدن تولید فراهم کند، بر انحصار موجود در بازار 
می افزاید. در چنین شرایطی نه تنها تولید آن کاال موجب شده که 
مصرف کننده ایرانی ذهنیت نامناسبی از کاالی تولید داخل داشته 
باشــد بلکه اکثر تولید کنندگان نتوانسته اند تالشی برای افزایش 

توانمندی خود در حوزه صادرات کاال داشته باشند.
نجات بیمار اورژانسی

از آنجا که هر حمایتی از تولید داخل در کشورمان براساس سابقه 
رفتار دولت ها، به زیان و از جیب مصرف کننده و به نفع تولیدکننده 
بوده اســت، بنابراین سیاست گذاران باید براساس برنامه مشخص 
و هوشــمندانه به صورت گزینشــی و موقت به حمایت بپردازند تا 
حمایت ها بتواند موفقیت آمیز باشــد. چرا که در اقتصاد و تجارت 
زنجیره  تولید و مصرف  یک  کاال شامل  تولیدکننده و مصرف کننده 

است که  هریک  از ارکان دارای  حق و حقوقی  هستند.
ادامه دارد...

نگاه روز

»بله« به روز شده را دانلود کنید

نسخه جدید پیام رســان بله با ویژگی های جذاب 
در فروشــگاه های اندرویدی منتشر شد.به گزارش 
زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نسخه 
جدید این پیام رسان امکان گرفتن موجودی کارت 
برای تمامی بانک های عضو شــتاب را فراهم کرده 
اســت.فضای شــخصی کاربران، یکی از مهمترین 
امکاناتی است که به تازگی در این پیام رسان ایجاد 
شده اســت.امکان مشــاهده گزارش تراکنش های 
انجام شــده در بله، امکان تغییــر در اندازه فونت 
پیام ها و بیشــتر شدن فضای نگارش پیام متنی در 
صفحه گفت وگو با مخاطب، تازه ترین تغییرات پیام 
رسان بومی »بله« است.بخش »سواالت متداول«، 
اطالع رسانی درباره به  روزرســانی، امکان ویرایش 
زیرنویس)کپشن( عکس و امکان ارسال هر نوع پیام 
از جمله استیکر و صوت و .. نیز در این نسخه به روز 

شده قابل مشاهده است.

ایجاد تعاونی های عرضه 
محصوالت ایرانی در کشور

 رئیس اتاق تعاون ایران، با تاکید بر ایجاد زنجیره 
ارزش بیــن تعاونی ها از تولیــد، توزیع تا مصرف، 
گفــت: با هدف ترویــج فرهنگ تعــاون در تمام 
شهرهای بزرگ یک فروشــگاه عرضه محصوالت 
ایرانی تاسیس خواهد شد.به گزارش زمان به نقل 
ازاتاق تعاون ایران، بهمــن عبداللهی، در رابطه با 
شــعار حمایت از کاالی ایرانی که از ســوی مقام 
معظــم رهبری در آغازین روز ســال جدید اظهار 
داشــت: انتخاب این شعار از ســوی رهبر معظم 
انقالب اســالمی نقطه عطفی برای توســعه همه 
جانبه اقتصاد ایران خواهد شــد چــرا که یکی از 
کلیدی ترین مســیرهای ارتقاء معیشت در سطح 
اقتصادی مردم اســت.رئیس اتاق تعاون ایران، با 
اشاره به نقش بخش تعاون در تحقق شعار امسال 
تصریح کرد: با توجه به شــعاری که امسال اعالم 
شــده نقش تعاونی های تولیدی قطعا کلیدی تر و 
وظیفه آنها سنگین تر اســت. بر همین اساس بنا 
داریم تا با بهبود کیفیت کاالهای تولیدی در بخش 
تعاون به دنبال تحقق شعار امسال باشیم.عبداللهی 
معتقد است که ایجاد یک زنجیره به هم پیوسته از 
ابتدای تولید تا توزیع و بازرگانی باید شکل بگیرد 
و گسترده کردن حلقه ارتباط تولید تا مصرف باید 
نهادینه شــود.وی با اعالم ایــن خبر که در بخش 
تعاونی های مصــرف از طریق ارائه تســهیالت و 
قرارداد ســلف به دنبال افزایش قدرت خرید مردم 
هســتیم، تصریح کرد:  در هر شهر فروشگاه های 
بزرگی بنا خواهیم کرد تــا صرفا به توزیع کاالی 
ایرانــی بپردازند و این موضــوع به ترویج فرهنگ 

استفاده از کاالی ایرانی کمک خواهد کرد.

تمرکز ستاد انرژی بر توسعه 
کسب وکارهای نوین 

دبیر ســتاد توســعه فناوری حوزه انرژی معاونت 
علمی وفناوری ریاســت جمهوری گفت: حرکت به 
سوی توسعه کسب و کارهای نوین در حوزه انرژی 
و فعال ســازی بخش خصوصی و بازار بهینه سازی و 
دانش بنیان در ســال جدید بیش از گذشــته مورد 
توجه ســتاد قرار می گیرد.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، ســیروس وطنخواه درباره اقدامات مدنظر 
این ستاد در ســال جاری اظهار کرد: تمرکز ستاد 
انــرژی در ســال ۹۷ در بخش های نفــت و گاز، 
تجدیدپذیر، برق، بهینه ســازی و محیط زیســت 
انرژی اســت. البته با توجه به شرایط حوزه انرژی 
کشــور بر همــه بخش ها به اقتضــای آن ها تاکید 
خواهد شد. موضوعاتی همچون اکوسیستم نوآوری، 
شتابدهی، توسعه کســب و کارهای نوین، توسعه 
شرکت های دانش بنیان، توســعه بازار بهینه سازی 
انرژی، توانمندسازی و اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی و نیروهای جوان کشور در این سال مورد 

تاکید ستاد است.

خبر

معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد »سایر سطوح 
مزدی« و بسته شــدن پرونده دســتمزد ۹۷ حداکثر تا پایان 

فروردین، از ابالغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، احمد مشــیریان، معاون روابط 
کار وزیر کار درباره زمان از ســرگیری مذاکرات تعیین دستمزد 
شاغالن دارای سایر سطوح مزدی، گفت: طی هفته آینده جلسات 
مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم 
گیری در خصوص دســتمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد 
شــد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای 
پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه های 
کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است، ادامه جلسات زمان بر 
نخواهد بود و قطعا پرونده دستمزد ۹۷ طی دو هفته آینده و قبل 
از پایان فروردین ماه بسته می شود.معاون روابط کار وزیر کار با 
بیان اینکه امیدواریم هفته آینده پرونده دســتمزد امسال نهایی 
شود گفت: اما قطعا تا پایان فروردین در خصوص دستمزد سایر 

سطوح مزدی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم 
گیری خواهد شد.مشــیریان تاکید کرد: بخشنامه دستمزد ۹۷ 
قطعا تا قبل از ۳۱ فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد 
کارگران از ســوی وزیر کار ابالغ می شــود.در آخرین نشســت 
مذاکرات مزدی ۹۷ در قالب شورای عالی کار در روزهای پایانی 
سال گذشــته، دســتمزد »حداقلی بگیران« یعنی شاغالنی که 
دســتمزد پایه آنها در سال ۹۶ به میزان ۹2۹ هزار و ۹۳۱ تومان 
بود، با افزایش 20 درصدی ۱۸۵ هزارو ۹۸۶ تومان افزایش یافت، 
تا دستمزد پایه حداقلی بگیران در سال ۹۷ به حدود یک میلیون 
و ۱۱۵ هزار تومان برســد.بر اساس این گزارش، حق بن کارگری 
برای سال ۹۷ ثبت شد و همان ۱۱0 هزار تومان خواهد بود. حق 
مســکن نیز بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران ۴0 هزار 
تومان است که این دو ردیف نیز به دستمزد پایه حداقلی بگیران 
اضافه خواهد شــد.اما دستمزد شاغالنی که بیش از ۹2۹ هزار و 
۹۳۱ تومان است تحت عنوان »سایر سطوح مزدی« شناخته می 

شــوند که به دلیل اختالف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
به بعد از تعطیالت نوروز موکول شد.

معاون وزیر کار خبر داد:

دستمزد۹7 تا پایان فروردین نهایی می شود

آگهی مزایده مال غیر منقول
 نوبت دوم شماره  ۹62440

بموجب پرونده ۹۶2۴۴0 اجرای احکام )حقوقی( شعبه دوم متمرکز سنندج اقای 
فریدون کرمی ر حق سید رئوف نوری و پرداخت هزینه اجرا در حق صندوق دولت 
محکوم شده است و مزیده نوبت اول در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/20 از ساعت ۱0 
الی ۱۱ صبح در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی 
انقالب سنندج  و  نماینده دادسرای عمومی  با حضور   شعبه دوم متمرکز سنندج 
قیمت  با  ذیل  بشرح   ) کارشناسی  پایه  مزایده  قیمت شروع  )با  با  دادورز شعبه  و 
۹۹0000000ریال توسط کارشناس محترم قیمت گذاری و به مزایده گذاشته می 
شود طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز احکام حقوقی از 
مال مورد مزایده بازدید بعمل اورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند 
برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده بپردازد و 
فی المجلس مبلغ ۱0 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.)ملک خالی 

از سکته بوده و کلید آن در این اجرا می باشد(
مشخصات ملک مورد مزاید ه عبارت است :

توابع شهرستان سنندج- شهرک سالم  از  نایسر  در  واقع شده  معرفی شده  ملک 
-کوچه گلشن ۷ روبروی خیاطی عاطفه سند ملک به اینجانب ارائه نگردیده ملک 
با مساحت عرصه در حدود  و  احداث در دو طبقه  نظر ساختمانی مسکونی  مورد 
۸۵/۵ متر مربع و ساحت اعیانی ۱۴۹ مترمربع شماال۸/۱0 مترجنوبا ۸/۱0 متربه 
کوچه شرقا ۱0/۴0 متر غربا ۱0/۴0 متر به پالک و با اسکلت ازنوع نیمه فلزی ، 
سقف طاق ضربی،فاقدنما،باعنایت به موقعیت ملک ، موادر قید شده و رعایت کلیه 
موارد قید شده و رعایت کلیه موارد موثر در ارزش گذاری قیمت ملک به شرح ذیل 

برآورد می گردد الزم به توضیح است ملک مورد خالی از سکنه می باشد.
بابت عرصه : ریال- /۵۱۳/000/000=۶000000*۸۵/۵
بابت اعیانی : ریال-/۴۴۷/000/000=۳000000*۱۴۹

بابت امتیازات:ریال-/۳0/000/000
جمع کل :ریال-/۹۹0/000/000)نهصد ونود میلیون ریال(

نتیجه:
بنا  با عنایت موقعیت کیفیت و کمیت ساختمان موجود قدمت  قیمت ملک فوق 
و  تعیین  ریال(  میلیون  نود  و  )نهصد  ریال-/۹۹0/000/000  مبلغ  فوق  شرایط  با 

برآورد میگردد.
م الف 43۹۹ اجرای احکام حقوقی شعبه دوم متمرکز دادگستری سنندج 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پیکان تیپ ۱۶00 به شماره موتور ۱۱2۸۳020۵۸۱ و شماره 
شاسی ۸۳۴۱۴۵۸0 و شماره پالک ایران ۵۷۳/۶2ت۵۱ مفقود و فاقد اعتبار می باشد .

بهشهر  

آگهی ابالغ
.خواهان  اسد حسینی  سید  آقای  ب  وضمائم   دادخواست  و  رسیدگی   ابالغ   آگهی 
آقای سیروس حسابیان دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای۱-علی اشرف گومه2-

شعبه  این  به  که  مطرح  مطالبه  خواسته  اسدحسینی ب  پور۳-سید  نوراله صیفی 
ارجاع و ب شماره پرونده کالسه۹۶0۹۹۸۸۶0۳200۱۵۸شعبه ۳2حقوقی مجتمع 
رسیدگی  وقت  و   ثبت  کرمانشاه  شهرستان  بهشتی  شهید  اختالف  حل  شورای 
ممورخ 22/۱2/۱۳۹۶ساعت ۱۱:00صبح تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع 
ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی ب علت مجهول المکان  بودن  خوانده  و در خواست 
خواهان مراتب  یک نوبت  در یکی  از  جراید   کثیر االنتشار آگهی می  گردد خوانده 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی ب دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

شورا حاضر گردد.
کرمانشاه.۳راه مسکن جنب کالنتری 22مسکن

شماره:۱0۳۸۹/م الف/۱2
دبیر شعبه 32 حقوقی مجتمع  شورای حل اختالف شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه-زهرا 
منصوری زاده

مفقودی
مالکیت)برگ سبز( خودرو سواری   که شناسنامه  اطالع می رساند  به  وسیله  بدین 
سیستم:سایپا –تیپ:۱۳۱SE مدل:۱۳۹۳ به  شماره موتور: ۵0۸۹۸۸0 و شماره 
شاسی : NAS۴۱۱۱00E۱0۱2۹۳۵ به نام لطیف رحیمی مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای عزیز شاهمرادی  فرزند ویسمراد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک  فرعی از 2۵ اصلی دهتوت واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قریه 
دهتوت که از آقای احمد میرزایی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه ۹۵-۷2 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶0۳۱۶00۷00۱۶۶0 مورخ  2۴/ ۱ / ۹۶ 
باغ محصور به مساحت 2۵۶۸۹/2۷  متر  حکم به صدور سند مالکیت یک قطعه 
مربع به نام آقای عزیز شاهمرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان وراث محمدصالح رستمی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عزیز شاهمرادی صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۵ /  ۱ /  ۱۳۹۷  تاریخ انتشار دوم  ۳0  /  ۱ /  ۱۳۹۷ 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای رسول الیاسی فرزند علی خان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
قریه  به  واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف  از۵۴ اصلی سرخیدر  از پالک  فرعی 
سرخیدر که از آقای عزیز الیاسی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
نیز تحت کالسه ۹۵ – ۴۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶0۳۱۶00۷00۱۶۳۶  مورخ  2۴ /  
۱۱ / ۹۶  حکم به صدور سند مالکیت یک ساختمان محصور به مساحت ۳2۸۱/۸۴  
متر مربع به نام آقای رسول الیاسی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقای حسین میرزایی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت  باید ظرف یک ماه  صالحه ارسال گردد، معترض 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای رسول الیاسی صادر خواهد نمود صدور 

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

مفقودیتاریخ انتشار اول  ۱۵ /  ۱ /   ۱۳۹۷ تاریخ انتشار دوم  ۳0 /  ۱  /  ۱۳۹۷ 
به  رامین  فرزند  خزائلی  عرب  رضا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک  موقت  گواهی 
نقشه  رشته  کاردانی  مقطع  در  از ساری  شماره شناسنامه 20۸02۱۶۷۷۵ صادره 
و شماره   ۱۷/۵/۹۱  - با شماره 2۶۸۶/۸۵  نکا  دانشگاهی  واحد  از  برداری صادره 
سریال 0۳۸۸۶۸۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا به نشانی مازندران - نکا - خیابان 

انقالب - دانشگاه آزاد نکا ارسال نماید.

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری سمند مدل ۹۴ با شماره پالک ۶۳۸د۴۳ ایران ۵۹ با 
 NAAcs۱HE۱EF0۵۱۸۱۱ ۱۴۷ ..و شماره شاسیH0۱۱۱2۹۸. شماره موتور

بنام زهرا درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو پارس مدل ۸۶ با شماره پالک ۱۵۹ م ۹۳ ایران ۷2 با 
شماره موتور ۱2۴۸۶۱۹۶۵۶۹ و شماره شاسی ۵0۵0۷2۱۹ بنام جمشید علی نژاد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل ۸۸ پالک. ۸۵۱ م 2۱ ایران ۸2 با شماره موتور 
۳2۳۹۳۷۴ با شماره شاسی s۱۴۱22۸۸۳۸0۵۹۳ بنام مجید میر نبی بابلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

 واگذاری سهام 11 شرکت دولتی
 در اولین مزایده سال 

پیش بینی رونق بازار معامالت مسکن 
در سال ۹۷

سهام ۱۱ شرکت دولتی در نخستین مزایده 
امســال دولت در روز 2۸ فروردین ماه روی 

میز فروش می رود.
بــه گــزارش زمــان به نقــل ازســازمان 
خصوصی ســازی، در حالی که بر اســاس 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، 
ســال ۹۳ آخریــن مهلــت قانونــی برای 
واگذاری شــرکت های دولتی تعیین شده 
بود، ایــن مهلت به دلیل تاخیــر دولت در 
اتمام واگذاریها در ســالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ 
تمدید و قرار شــد مطابق فهرســت منتشر 
شــده بنگاه های دولتی قابل واگذاری، در 
ســال ۹۶ تعداد ۳۳۷ بنگاه واگذار و به این 
ترتیب پرونده خصوصی ســازی بسته شود.

با وجود این ســازمان خصوصی سازی موفق 
به واگذاری این تعداد بنگاه در سال گذشته 
نشد تا واگذاری های دولت امسال نیز ادامه 
داشته باشد. بر این اساس سهام ۱۱ شرکت 
دولتی در نخســتین مزایده امســال دولت 
در روز 2۸ فروردیــن مــاه روی میز فروش 
می رود.بر اســاس این گــزارش، برای این 
واگذاری ۱00 درصد ســهام شرکت کشت 
و صنعت دامپروری مغان شــامل ۳ میلیارد 
و ۱۸2 میلیون و ۳0۷ هزار ســهم به ارزش 

کل پایــه 22 هــزار و ۱۹۹ میلیارد و ۷۹۹ 
میلیون ریال، ۴0 درصد سهام شرکت ملی 
کشــت و صنعت و دامپروری پارس شامل 
۱۳0 میلیون و ۱۳۶ هزار سهم به ارزش کل 
پایــه 2 هزار و ۱۹۶ میلیــارد و ۴۵ میلیون 
ریال، ۱00 درصد ســهام شرکت کشاورزی 
و دامپروری سفیدرود شــامل ۳ میلیون و 
۱۷ هزار ســهم به ارزش کل پایه ۱۵ هزار 
و ۵۱0 میلیــارد و ۹20 میلیــون ریال، 20 
درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی شامل 22۸ میلیون و ۶22 هزار سهم 
به ارزش کل پایه ۱۱هــزار و ۷۱۸ میلیارد 
و 2۹۵ میلیــون ریال، ۱00 درصد ســهام 
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین شامل یک 
میلیارد و ۳۵۸ میلیون ســهم به ارزش کل 
پایــه ۷ هزار و ۱۹۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون 
ریال، ۱00 درصد سهام شرکت لوله گستر 
اسفراین شامل یک میلیارد و ۸0۸ میلیون 
و ۵۹2 هزار ســهم بــه ارزش کل پایه یک 
هزار و ۹۱۷ میلیــارد و ۱0۷میلیون ریال، 
۱00 درصد ســهام شرکت سهامی پرورش 
کرم ابرایشم ایران شامل ۳2۵ هزار سهم به 
ارزش کل پایه 2هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۷۶۴ 
میلیون ریال، ۱00 درصد ســهام شــرکت 
پاالیش نفت خوزســتان شامل یک میلیون 
ســهم به ارزش کل پایه یــک هزار و ۷۶۷ 
میلیارد و ۷۶۸ میلیــون ریال، ۱00 درصد 
نیروگاه زرند بــه ارزش کل پایه یک هزار و 
۷۵0میلیارد و ۷2۴ میلیون ریال، ۴0 درصد 
مدیریت تولید برق زرند شامل ۴ هزار سهم 
به ارزش کل پایه ۱۶ میلیارد و ۳۴۵ میلیون 
ریال و ۳0 درصد ســهام شــرکت عمران و 
مسکن سازان شرق شامل ۹00 هزار سهم به 
ارزش کل پایه 2۱۹ میلیارد و ۳۶0میلیون 

ریال قیمت گذاری شده اند.

...ادامه از صفحه ۱
وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم که رشد 
قیمت ها در بازار مســکن، مالیم تر می شود. 
تقریبا در دی ماه ۹۶، نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل 20 درصد و در بهمن ماه رشــد 
قیمت هــا 22 درصد گزارش شــد که همه 
آنها از روند رو به رشد بازار معامالت مسکن 

حکایت داشتند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
همچنین یادآور شــد: رونــد حرکت همه 
متغیرهای بازار مســکن از ســال ۹2 تا ۹۵ 
روند نســبتا ثابتی بود. قیمت ها بر اســاس 
قیمت های جاری نسبتا ثابت بود و بر اساس 
قیمت های ثابت، نزولی بود. نرخ رشد تولید 
در مسکن به شدت کم شده بود به طوریکه 
به زیر ۴00 هزار واحد مســکونی در شهرها 
رسید.وی ادامه داد: در فاصله سال های ۹2 
تا ۹۵، پروانه ساختمانی بسیار کم صادر شد 
و رشد نزولی داشت و به همین دلیل بخش 
خصوصی رغبت و عالقه ای به تولید مسکن 
و ســرمایه گذاری در این بخش، نداشت. به 
دلیل آنکه حاشــیه سود و ســودآوری در 
بخش مســکن به شدت کم شــده بود و از 
ســوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا 
کــرد و ورود متقاضیان غیرمصرفی در بازار 
به شدت کمتر شد.چگنی با تاکید بر اینکه 
اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است، در 
مروری بر بازار معامالت مســکن در فاصله 
ســال های ۹2 تا ۹۵، گفــت: در کنار بازار 
مسکن در فاصله سال های ۹2 تا ۹۵ شاهد 
بودیم که ســایر بازارها حــرکات و تغییر و 
تحوالتــی را تجربه کردند کــه همه آنها بر 
بازار مســکن نیز تاثیرات خود را گذاشتند. 
بدین معنا در فاصله سال های ذکر شده، بازار 
ارز، تحوالت فراوانی داشــت و فقط در سال 

۹۶، ۳0 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
وی افزود:  بازار طال، بازار اتومبیل نیز رشد 
قابــل توجهی را تجربه کــرد و در کنار آن، 
بازار سرمایه تقریبا در ایران به اضافه بورس، 
رشــد قابل توجهی را تجربه کرد. از طرفی 
شــاخص تورم در سال های مختلف رشدی 
داشــت. اگر همین متغیرها را در کنار هم 
بگذاریم شــاهد هســتیم که بخش مسکن 
از همه آنها در فاصله ســال های ۹2 تا ۹۵ 
بیشتر عقب ماند.مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مســکن ادامه داد: بخشی از آن به 
ســیکل های رونق و رکورد برمی گردد که 
بازار مســکن دوره چهارساله رکود را تجربه 
کرد که این رکود از قیمت و معامالت و بعد 
تولید، پروانه تولید و سرمایه گذاری و پس 
از آن ارزش افزوده را در برگرفت. یعنی نرخ 
رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی بود.

وی یادآور شد: در فاصله سال های ۹2 تا ۹۵، 
تقریبا سودآوری بخش مسکن به پایین ترین 
حد خود رسیده بود و بازار نهاده های تولید 
مسکن نیز به شــدت تحت تاثیر قرار گرفته 
بود به طوریکه با ظرفیت بسیار پایین تولید 
می کردند بسیاری از آنها نیز تعطیل شد که 
اینها مشکالت اساسی در اقتصاد ایجاد کرد.

امیدواری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری صنعتی
بررسی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 
صدور 2۵ هزار و ۳۸۹ فقره جواز تاسیس و پروانه بهره برداری 
و اکتشــاف صنعتی و معدنی در ۱۱ ماه سال گذشته است که 
نشــان دهنده بهبود نسبی شرایط و امیدواری بخش خصوصی 

برای تمایل به سرمایه گذاری های صنعتی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در این مدت ۱۸ هزار و 2۳۳ فقره 
جواز تاســیس صنعتی صادر شد که در همسنجی با سال پیش 
از آن 20.۸ درصد رشد نشــان می دهد.تعداد پروانه های بهره 

برداری )شــامل پروانه های بهره برداری ایجادی و توســعه ای( 
صادر شده در ۱۱ ماه پارسال پنج هزار و ۱۵۷ فقره بود که حاکی 
از رشد ۴.۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ است.در 
این مدت، در بخش معدن نیز ۹۱0 فقره پروانه اکتشــاف، ۴۴۷ 
فقره گواهی کشــف و ۶۴2 فقره پروانه بهره برداری جدید صادر 
شد که در همسنجی با سال ۹۵ به ترتیب رشد 2۷.۶ درصدی، 
کاهش ۸.۷ درصدی و ۱۷.۴ درصدی نشان می دهد.برپایه این 
گزارش، اشــتغال پیش بینی شده از محل مجوزهای صادره در 

این مدت ۵0۵ هزار و ۱۵2 نفر است.همچنین سرمایه مجوزهای 
صــادره صنعتی در این مدت بیــش از یک میلیون و ۷۱۹ هزار 
میلیارد ریال پیش بینی شــده و هزینه عملیات اکتشاف معادن 
نیز افزون بر ۶2۵ میلیارد ریال برآورد شده است.در بهمن ماه ۹۶ 
تعداد 2 هزار و ۱۶۵ فقره جواز تاسیس و ۵۱۸ فقره پروانه بهره 
برداری ایجادی و توسعه ای صنعتی صادر شد.در این ماه، تعداد 
۸۹ فقره پروانه اکتشاف معدنی، ۴۶ فقره گواهی کشف معدنی و 

۵۴ فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شد.
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اوقات شرعی

به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به 
انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر 

کوچک بستگی دارد.
چاردینی

سخن حکیمانه

احمدرضا معتمدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و 
دکترای رشته فلسفه از دانشگاه عالمه طباطبایی است و پیش از 
شروع فعالیت در سینما سالها به نظریه پردازی در حوزه مباحث 
کتب  و  مطبوعات  در  شناسی  زیبایی  فلسفه  و  هنر  تئوریک 
مشغول بوده است، وی در سال ۱۳۷2 به عنوان فیلمنامه نویس 
در فیلم یاران، فعالیت سینمایی خود را آغاز کرد و در کارنامه 
سینمایی معتمدی فعالیت در بخشهای کارگردانی، نویسندگی، 
وی  میخورد،  به چشم  دکور  و  لباس  طراحی  و  تهیه کنندگی 
کارگردانی تجربه گراست و تفاوت میان فیلمهایی که او ساخته 
است »زشت و زیبا« و »دیوانه از قفس پرید« و »قاعده بازی« 

بیانگر همین نگاه تجربه گرای او در سینماست.
معتمدی که پیش از این فیلمهای هبوط )۱۳۷2( ، زشت و زیبا 
)۱۳۷۷( ، دیوانه ای از قفس پرید )۱۳۸۱( ، آلزایمر )۱۳۸۹( ، 
قاعده بازی )۱۳۸۵( ، بوف کور )۱۳۹۵( را در کارنامه دارد سال 
گذشته با هفتمین فیلم خود یعنی »سوء تفاهم« در سی و 
ششمین جشنواره فجر حضور یافت و با اینکه در ۵ بخش بهترین 
بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین 
صدابرداری، بهترین طراحی لباس و بهترین طراحی صحنه کاندید 
دریافت سیمرغ بلورین بود اما در نهایت در هیچ رشته ای موفق به 

دریافت سیمرغ نشد.
فیلم »سوءتفاهم« یکی از سه محصول امسال سازمان هنری 
رسانه ای اوج است که در جشنواره حضور داشت و تهیه کنندگی 
آن بر عهده جلیل شعبانی بود و این فیلم نخستین تجربه وی در 
مقام تهیه کنندگی محسوب میشد، این فیلم تنها دو لوکیشن 
اصلی دارد، یک مرکز تجاری در جنوب بازار تهران و یک خانه 
قدیمی در خیابان طالقانی دو لوکیشن اصلی این فیلم است و در 
ابتدا قرار بود بهرام رادان، لیال حاتمی، صابر ابر، طناز طباطبایی و 
سحر دولتشاهی در این فیلم بازی کنند اما با گذشت چند روز 
بنا به دالیل مختلف همگی انصراف دادند و مریال زارعی، کامبیز 
دیرباز، اکبر عبدی، پژمان جمشیدی جایگزین آنها شدند، نامهایی 
که نشان میدهد معتمدی مانند فیلمهای قبلی خود سراغ بازیگران 

شناخته شده رفته است.
از نکات جالب توجه سوء تفاهم حضور پژمان جمشیدی در فیلم 
است که معموالً با فیلمهای کمدی دیده میشد در فیلم »سوء 
تفاهم« نقشی جدی و متفاوت را بازی میکند که میتواند برای 
مخاطب جالب توجه باشد و ساختار فیلم سوء تفاهم هم نکته 

دیگری است که می تواند مورد توجه تماشاگران قرار بگیرد، 
فیلمهای احمدرضا معتمدی معموالً مخاطب خاص دارد و هر فیلم 
او دنیای داستانی و جهان بینی متفاوتی در خود دارد که نه  تنها 
آن اثر را از سایر کارهایش متمایز میکند که حتی تشخیص رد 
پای فیلمساز را نیز در این آثار مشکل میکند؛ البته برخی موارد 
خاص مانند »دیوانه ای از قفس پرید« هم وجود دارد که جوایزی 
را هم در جشنواره فجر دریافت میکند و مخاطبین عام هم از آن 
استقبال میکنند ولی پیش بینی میشود »سوء تفاهم« ساختاری 
در راستای کار های قبلی معتمدی داشته باشد و تنها مخاطبین 
خاص سینمای وی از آن استقبال کنند، چون سوء تفاهم فیلم 
عجیبی است و این را میشود از جمله  ای که فیلم با آن شروع 
میشود حس کرد و فیلمساز در آن یک مفهوم فلسفی مدرن 
را دستمایه ی روایت یک قصه ی جذاب کرده و به آن واقعیت 
بخشیده است مهمترین موضوع در مواجه با سینمای معتمدی این 
است که بدانیم او به یک سالح کاربردی و بسیار مهم به نام فلسفه 
مجهز است؛ معتمدی در عمده ی فیلمهایش میکوشد تا با تکیه 
بر نگاه فلسفی و با دستمایه قرار دادن برخی نظریه پردازیهای قابل 
اعتنا از چهره های صاحب نام، فیلمنامه بنویسد و فیلم بسازد، این 
تفکر فلسفی در سوءتفاهم آخرین فیلم این فیلمساز تبلور بیشتری 
دارد و ازآنجایی که فیلم با جمله ای از ژان بودریار درباره بازنمایی 

واقعیت در مقابل تخیل شروع میشود، همان عبارتی که در ابتدای 
فیلم از بودریار نقل میشود که در جهان معاصر تصویر دیگر یک 
بازنمایی از واقعیت نیست، بلکه خود به ابرواقعیتی بدل شده که 
واقعیت را در بازنمایی های مکرر تصویر پنهان یا گم کرده است، 
رک وپوست کنده به مخاطب اعالم میکند که قرار نیست یک فیلم 
عادی با داستانی سرراست طرف باشد و این مبحثی که بودریار 
به آن میپردازد یکی از اولین مباحثی است که در زبان شناسی 
سینما مطرح میگردد و شروع فیلم با این جمله، حداقل مانند 
یک هشدار قبلی عمل میکند و تکلیف بیننده را با خودش و فیلم 
معلوم میکند، وی در بیشتر آثار قبلی اش چه آنها که لباس طنز 
بر تنشان کرده و چه آنها که عبوس صورتگریشان نموده هرگز 
نتوانسته عالقه اش را از فلسفه و علوم انسانی مخفی نگاه دارد، 
او حتی وقتی در قاعده بازی کمدی ماجرا، کمدی پیکارسک و 
کمدی عکس العمل را در رفتار شخصیتهایش جاری میکند باز هم 
هرگز از یاد نمیبرد که بستر او فلسفه است و تمام آنچه به فیلمش 

حالوت میدهد باید در بستری از فلسفه شکل گرفته باشد.
سوء تفاهم جدیدترین اثر احمدرضا معتمدی با ژانر تریلر فلسفی، 
روانشناختی و کمدی است که به مسئله ی واقعیت و بازنمایی 
فرانسوی  پساساختارگرای  فیلسوف  بودریار،  فلسفه  از  الهام  با 
میپردازد، فیلم مضمونی اجتماعی دارد و قصه آن ماجرای یک 
گروگان گیری است که در آن تعدادی از دانشجویان سینما دختر 
ثروتمندی را به امید بازیگر شدن گروگان می گیرند و همه چیز در 
متن واقعیت پیش میرود اما با گذشت زمان این شبهه پیش می 
آید که این حادثه بیشتر شبیه یک سوء تفاهم یا توهم است و اما 
در متن توهم هنوز عناصری از واقعیت به چشم می آید همزمان 
با گسترش این ابهام، ماجرای گروگان گیری نیز به پیش میرود و 
به تدریج ماجرای گروگان گیری و ساخت فیلم پیچیده میشود تا 
جایی که دیگر تشخیص واقعیت و خیال ناممکن جلوه می کند و از 
نقطه ای به بعد مشخص می شود رئیِس دار و دسته گروگان گیرنده 
با بازی مریال زارعی در واقع کارگردان فیلمی است که ماجرای 
واقعی گروگانگیری هم بخشی از فیلمنامه ی آن بوده است و هرچه 
از زمان فیلم میگذرد مخاطب نسبت به اینکه درحال تماشای فیلم 
است یا بازنمایی یک فیلِم درجریاِن دیگر، دچار شک و تردید و 
سوء تفاهم میشود و از تشخیص اینکه در هر لحظه شاهد بازنمایی 

واقعیت است، یا بازنمایِی بازنمایِی واقعیت در میماند و ...
سوءتفاهم تمرکز زیادی میطلبد تا رشته حوادث از دستتان خارج 
نشود و در میان کات هایی که بعضی حقیقی هستند و بعضی 
اشتباهی، روایت اصلی را دنبال کنید؛ اما در عمل هم درگیر شدن 
در دنیای داستانی »سوءتفاهم« آسان نیست، همانقدر که تعقیب 
ماجرا و سعی در تفکیک حقیقت و داستان، توهم و واقعیت آسان 
نیست و به عالوه معتمدی به عنوان فیلم نامه نویس و کارگردان این 
اثر هم هیچ متریالی در اختیار بیننده نمیگذارد تا تعقیب حوادث 
را برایش جذاب کند و در پیچ وخم این داستان پیچیده غرق شود 
اما گم نشود و به همین دلیل هم هست که نه تنها مخاطب عام که 
مخاطب خاص هم در برقراری ارتباط با فیلم مشکل خواهد داشت 
و خیلی زود گیج و کالفه میشود و در طول فیلم افراد زیادی سالن 
سینما را ترک خواهند کرد، فیلم به لحاظ فرم و کیفیت ساخت، 
هرچند میزانسن نمره ی خوبی می گیرد، اما فیلم در زمینه صدا 
گذاری و موسیقی آنچنان که باید قوی نبود و برخالف تصویر که 
با نور و ضد نور بودن لوکیشن، فضای وهم آلودی را ترسیم میکرد، 
نتوانسته بود به ایجاد حس توهم در مخاطب کمک شایانی بکند و 
بازیهای بازیگران در حد اسامی نیست، دیالوگها جای کار بیشتری 
دارد و کمدی فیلم درنیامده است و فقط فرآیند ترسیم یک مسئله 

فلسفِی مهم برای کارگردان به پیش رفته است.
فیلم جدید معتمدی همانند فیلم سابق وی یعنی قاعده بازی، 
ساختار را بر هم زده است و البته رئالیسم او کامالً روند فرمی 
و البته تقلیدی دارد؛ سوءتفاهم از یک ایده ناب و جذاب می آید، 
چیزی شبیه ایده اولیه که در »ترومن شو« دیده ایم، اینکه شاید 
هرکدام از ما در مقابل دوربینی هستیم که از وجودش بی اطالعیم 
و علیرغم چیزی که فکر میکنیم همه ما بازیگران یک نمایش 
بزرگتر هستیم و از طرف دیگر فضاسازی و دنیایی که سوءتفاهم 
در آن اتفاق می افتد، کمی یادآور کارهای فون تریه است، مخصوصاً 
خانه ای که اتفاقات فیلم در آن روی میدهد و دکوری که به وضوح 
مصنوعی چیده شده است، شبیه »داگویل« است و همین بازی 
با مفاهیم خیال و واقعیت هم از دنیای فون تریه می آید، در واقع 
نمونه ایده فیلم »سوءتفاهم« را در فیلم »تردید« ساخته واروژ 
کریم مسیحی و فیلم »وقتی همه خواب بودیم« ساخته بهرام 
بیضایی و فیلم »شیطان صفتان« ساخته جورج کلوزو و فیلم 
»ترومن شو« ساخته پیتر ویر و… شاهد بودیم و یا میتوان 
اینطور برداشت کرد که فیلم سوء تفاهم نسخه امروزي و کپی 
تمام عیار از فیلم پرده آخر واروژ کریم مسیحی است، سیر اتفافات 
که همان است و فقط بازیگران فیلم عوض شده اند؛ مریال زارعی 
به جای نیکوخردمند، پژمان جمشیدی به جای داریوش ارجمند، 
هانیه توسلی به جاي  فریماه فرجامی و مهدی فخیم زاده به جای 
جمشید هاشم پور و ... معتمدی سوء تفاهم را از پرده آخر برداشته 
و نمیدانسته خود پرده آخر هم کپي از فیلم شیطان صفتان ساخته 
جورج کلوزو بوده است نتیجه هم شده یک کپی درجه چندم که از 
دقیقه سی مخاطبان را از سالن فراری میده؛ در سوءتفاهم با بحثی 
روبرو هستیم که انگار خود فیلمساز آن را باور ندارد و صرف اینکه 
ایده جذابی بوده است آن را برای فیلمش انتخاب کرده و درنتیجه 
از پرداخت مناسب بازمانده است و به همین دلیل هم هست که 
صرف وجود یک ایده جذاب، یک فیلم خوب پدید نمی آید و شروع 
کردن فیلم با جمله ای از ژان بودریار یک اثر پست مدرن پدید 
نمی آورد؛ سوءتفاهم میتوانست فیلم خیلی خوبی باشد، اما وقتی 
فیلمساز ترجیح میدهد تا مخاطب را مجاب کند که نمیتواند گره 
کور داستان را باز کند و عمالً به او میگوید توانایی درک این چالش 
را ندارد نتیجه همین میشود که بر روی پرده میبینیم؛ در مجموع 
شاید اگر معتمدی زمان و دقت بیشتری را متوجه فرم کار خود 
میکرد، شاید اینچنین محتوا به آن گشاد نمی آمد و میتوانستیم 

اثری به یاد ماندنی در سینمای ایران داشته باشیم.

»سوء تفاهم« بازنمایی واقعیت در مقابل تخیل است 
*مرتضی کوه مسکن

»ببرهای زخمی حکیمیه« به 
کتابفروشی ها آمدند

رمان »ببرهای زخمی 
نوشته  حکیمیه« 
حسام حیدری توسط 
نشر چشمه منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان 
زخمی  »ببرهای 
حکیمیه« نوشته حسام 
تازگی  به  حیدری، 
توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب طنز، دوازدهمین عنوان مجموعه 
»جهان تازه دم« است که این ناشر منتشر می کند. 
حسام حیدری از طنزنویسان جوان کشور است که 
طی چند سال گذشته آثاری را در نشریاتی چون گل 
آقا، بی قانون و شهرونگ به چاپ رسانده است. او در 
کتاب »ببرهای زخمی حکیمیه« به مساله آپارتمان 
نشینی و زندگی در شهری مانند تهران پرداخته 
است. این رمان یک راوی اول شخص دارد که اتفاقات 
طنزگونه آن را در قالب ۳۴ فصل روایت می کند. این 
شخصیت ساکن یک آپارتمان شش طبقه چهل و 
دو واحدی به نام گلچین در محله حکیمیه تهران 
بوده و در قالب داستان پیش رو، خاطرات آن دوران 
را تعریف می کند. اتفاقات و حوادث طنز این رمان 
درباره این ساختمان و آدم هایش است. این کتاب با 
۱2۶ صفحه، شمارگان ۷00 نسخه و قیمت ۱۱ هزار 

و ۵00 تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

رونق عهد شباب است دگر بستان را 
 می رسد مژده ی ُگل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی 
 خدمت ما برسان سرو و ُگل و ریحان را

امروز با حافظ

»به وقت شام« ۴ میلیاردی شد
ابراهیم  ساخته  شام«  وقت  »به  سینمایی  فیلم 
 ۴ ماه  فروردین  روز  دوازدهمین  در  حاتمی کیا 
میلیاردی شد و به جز »مصادره«، سایر فیلم های 
کمدی نسبت به سال گذشته، چندان مورد توجه 

قرار نگرفتند.
ابراهیم  ساخته  شام«  وقت  »به  سینمایی  فیلم 
حاتمی کیا توانست نظر مخاطبان را به خود جلب 
کند. این فیلم به فروش ۴ میلیارد و ۱۷ میلیون و 
۱2۳ هزار تومان رسید. این در حالی است که فیلم 
صدرنشین جدول با اختالف 2 میلیارد تومان در 
جایگاه نخست نشسته است. سال گذشته ۳ فیلم 

کمدی با اختالف فاحش صدرنشین بودند و در روزهای پایانی اکران، فیلم »ماجرای 
نیمروز« به فروش ۴ میلیارد تومانی رسید.

اما نکته قابل توجه این که در اکران سال گذشته صدرنشین جدول فروش فیلم ها سه 
فیلم کمدی به ترتیب »گشت 2« ، »خوب بد جلف« و »سه بیگانه« قرار داشتند و 
در چهارمین رتبه »ماجرای نیمروز« قرار گرفت. اما در جدول فروش فیلم های امسال 
صدرنشین جدول فروش فیلم های نوروزی، کمدی »مصادره« است و پس از آن در 
رتبه های دوم و سوم به ترتیب »به وقت شام« و »التاری« قرار دارند و در رتبه بعدی 

»لونه زنبور« جای می گیرد.

»التاری« چهار و نیم میلیارد فروش کرد
محمدحسین  کارگردانی  به  »التاری«  فیلم 
مهدویان تاپایان شب ۱2 فروردین حدود چهار و 

نیم میلیارد فروش داشته است.
کارگردانی  به  »التاری«  فیلم  کل  فروش 
محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی محمود 
رضوی که در اکران نوروزی قرار گرفته تا پایان 
شب ۱2 فروردین مجموعا چهار میلیارد و ۵00 
میلیون تومان در تهران و شهرستان ها فروش 

داشته است.
حدود دو و نیم میلیارد تومان از این میزان به تهران 

تعلق دارد و باقی که حدود ۴0 درصد میزان فروش می شود در شهرستان هاست.
براساس آمارها، »التاری« سه شنبه هفتم فروردین پرفروش ترین روز را در ایام 
نوروز ۹۷ سپری کرده است. همچنین روز گذشته ۱2 فروردین نیز از پرفروش 
ترین روزهای این فیلم بوده است و حدود ۵00 میلیون تومان فروش برآورد 

شده است.

پردیس »شهرک« میزبان »مصادره« اکران شد
از  بعد  »مصادره«  فیلم  مردمی  اکران  نخستین 
تعطیالت نوروزی با حضور رضا عطاران و 2 بازیگر 
زن ارمنستانی میلنا واردانیان و آلیسا میلکستیان 

در پردیس سینمایی »شهرک« شد.
پردیس سینمایی  روابط عمومی  از  به گزارش  
بازیگر زن  »شهرک«، رضا عطاران به همراه دو 
میلکستیان  آلیسا  و  واردانیان  میلنا  ارمنستانی 
دیروز سه شنبه ۱۴ فروردین در 2 سانس ویژه 
۱۴ و ۱۵:۳0 در پردیس سینمایی »شهرک« با 

مردم دیدار کرد.
این فیلم نخستین تجربه کارگردانی مهران احمدی 

به شمار می آید که توسط محمد حسین قاسمی تولید شده است و عالوه بر عطاران 
چهره هایی چون هومن سیدی، بابک حمیدیان، مزدک میرعابدینی و هادی کاظمی 

در آن بازی می کنند.
ایران خیلی بزرگه اما این وقتی خوبه که ادم بدشانسی نباشی. برای بعضی ها زندگی 
یه جور قماره..ترکیبی از خوش شانسی و بدشانسی..حاال دیگه فرق نمی کنه توی 
ایران باشی یا اونور دنیا، یا اینکه ساواکی باشی یا انقالبی، یا با همشهری ات ازدواج 
کرده باشی یا با یه خواننده امریکایی.. خالصه هرکی باشی و هرجوری باشی مواظب 

باش که مصادره در کمین نشسته است.

سفر »ماهی سیاه کوچولو« به بروکلین 
سیاه  »ماهی  نمایش  کارگردان  عاقبتی  محمد 
نیویورک  در  اثر  این  اجرای  دوباره  از  کوچولو« 

خبر داد
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی نمایش، این 
اجرا که بیش از این در منهتن نیویورک و تهران با 
استقبال  مخاطبان مواجه شده بود، درپی حمایت 
شورای هنر ایالت نیویورک و دفتر هنری شورای 

شهر بروکلین، به روی صحنه می رود.
در خالصه داستان این نمایش آمده است: ماهی 
سیاه کوچولو با مادرش در برکه ای کوچک زندگی 

می کند و رویای دریا در سر دارد.
بنا بر این گزارش، در این اجرا گروه بازیگران آمریکایی نمایش لوکا نجومی، ماری 

ویال گولدن، پیتر سولیوان، نیکا نجومی و الرا نوحا به ایفای نقش می پردازند.
از دیگر عوامل این نمایش می توان به حضور ملیس آکر و مارتین شمعون پور 
آهنگساز، رضا بهجت طراح نور، الیویا بونزی طراح لباس، نگار بهبهانی طراح صدا، 
رضا بهجت به همراه محمد عاقبتی طراح صحنه، آرمینه مقدسی تصویرساز، آدرین 
جیویشکی و رودریک بیراستیکر طراح تصاویر، مرضیه فرزاد و نگین کیهان فر 
دستیار کارگردان، گارینه نظریان و ایلیا شمس روابط عمومی و تبلیغات مجازی 

اشاره کرد.
»ماهی سیاه کوچولو« کاری از گروه تئاتر »ما« پروژه مشترک ایران و آمریکا با 
نگاهی به نوشته صمد بهرنگی به قلم مهرنوش علیا به طراحی و کارگرانی محمد 

عاقبتی است.

خبر

کاریکاتور

فاجعهسیزدهبهدر!

 مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت تعاونی مرزنشینان 

بدینوسیله به اطالع کلیه نمایندگان گروه محترم شرکت تعاونی مرزنشینان 
2548 باغچه ثالث میرساند جلسه مجمع عمومی عادی مرحله دوم نوبت 
این شرکت موخه 97/2/1۶ روز شنبه راس ساعت 11 صبح در محل  اول 
زیربط  اعضای  لذا خواهشمند است  و  برگزار می شود  ازگله  مسجد شهر 
در تاریخ و ساعت مذکور در محل مقرر حضور به هم رسانید و همچنین 
(و سمت  البدل  و علل  اصلی  )اعضای  مدیره  برای سمت هیئت  کسانیکه 
بازرسین اصلی و علل البدل  تمایل به کاندیداتوری دارند از تاریخ انتشار 

این آگهی به مدت هفت روز به دفتر شرکت جهت ثب نام مراجعه نمایید.

دستور جلسه:
1-انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال
2-انتخاب بازرسین اصلی و علل البدل به مدت 1 سال

3-تصویب صورتهای مالی سالهای 9۶-95-94
4-خرید یک دستگاه ماشین برای امورات شرکت
5-پیشنهاد انتخاب نماینده حقوقی برای شرکت

هیئت مدیره تعاونی 2548 باغچه ثالث

0۹18۹466640

در  بین جشنواره ای  روابط  مسئول 
اعالم  فجر  فیلم  جهانی  جشنواره 
کرد که امسال جشنواره جهانی فیلم 
فجر میزبان نمایندگانی شاخص از 
جشنواره ها و سازمان های بین المللی 

خواهد بود.
به گزارش پیام زمان  به نقل از ستاد 
جشنواره  ششمین  و  سی  خبری 
جهانی فیلم فجر، مهسا فریبا مسئول 

روابط بین جشنواره ای در جشنواره جهانی فیلم فجر با اعالم ارسال ۱۸0 دعوتنامه 
برای نمایندگان فستیوال های خارجی برای حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر 
تشریح کرد: تا امروز از حدود ۱۸0 دعوتنامه ای که برای مدیران و نمایندگان 
فستیوال های خارجی ارسال شده است، بیش از ۶0 مورد آن پذیرش شدند و در 

حال برنامه ریزی برای میزبانی از آنها هستیم. 
وی افزود: امسال نمایندگان مهمی از جشنواره های شاخص بین المللی مانند نانت، 
بریزبین، دوبلین، پوسان، لوکارنو، سن سباستین، تالین، ژنو، استانبول، استکهلم، 
اورآسیا و... برای حضور در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به ایران 
می آیند. در کنار این موارد، در این دوره میزبان نمایندگان فدراسیون بین المللی 
اتحادیه های تهیه کنندگان فیلم )فیاپف( و فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم 

)فیپرشی( نیز هستیم. 
در این دوره میزبان نمایندگان فدراسیون بین المللی اتحادیه های تهیه کنندگان 
فیلم )فیاپف( و فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم )فیپرشی( نیز هستیممهسا فریبا 
با تاکید بر تنوع جغرافیایی برای دعوت از مهمانان گفت: مهمانان امسال جشنواره  
جهانی فیلم فجر از تمامی قاره ها هستند اما بیشترشان از قاره  اروپا و کشورهایی 

مانند آلمان، فرانسه، سوئد، سوییس، ایتالیا و... به ایران می آیند.
مسئول روابط بین جشنواره ای در جشنواره جهانی فیلم فجر با اشاره به نمایندگان 
نمایندگان  میزبان  آسیایی  میان کشورهای  در  کرد:  اضافه  آسیایی  کشورهای 
جشنواره های کشورهای شرقی مانند ژاپن، کره  جنوبی، سنگاپور و مالزی هستیم 
و نمایندگانی از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه مثل سوریه، عراق، ارمنستان، 
قزاقستان، مصر و...نیز به کشور ما می آیند. عالوه بر این موارد در سی  و ششمین 
دوره  جشنواره  جهانی فیلم فجر میزبان دو نماینده از قاره  آمریکا که شامل آرژانتین و 
آمریکا می شوند نیز هستیم. در میان کشورهای آفریقایی هم نمایندگانی از مراکش و 
آفریقای جنوبی به ایران می آیند و در کنار دو نماینده از استرالیا که یکی از آنها دبیر 

جشنواره  بریزبین است به تماشای فیلم ها می پردازند.
سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا 2۷ آوریل 20۱۸ )۳0 فروردین 

تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷( به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

 حضور نمایندگانی از همه  قاره ها 
در جشنواره جهانی فیلم فجر

نمایش چند فیلم ایرانی در جشنواره »اکنون خاورمیانه«
آثار سینمای ایران در جشنواره 
در  خاورمیانه«  »اکنون  فیلم 

کشور ایتالیا برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان به نقل از 
جشنواره  نهمین  ایران،  سینه 
فیلم »اکنون خاورمیانه« از 2۱ 
تا 2۶ فروردین برابر با ۱0 تا ۱۵ 
برگزار  ایتالیا  کشور  در  آوریل 

خواهد شد.
این جشنواره امسال متمرکز بر 

سینمای کویت و آن ماری جاسیر سینماگر زن فلسطینی است. در جشنواره امسال فیلم 
های »متهمین دایره بیستم« ساخته حسام اسالمی، »باد خواهد برد« ساخته حسن 
احمدی، »قوی تر از گلوله« ساخته مریم ابراهیمی و محصول ایران، سوئد، قطر و فرانسه، 
»پیش از پایان تابستان« ساخته مریم گورماتیغ و محصول فرانسه و سوییس و »ردا« 

ساخته آذر منصوری و محصول کردستان عراق به نمایش در می آیند.

نوبت اول
مرحله دوم   


