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واکنش سخنگوی قوه قضاییه به سخنان مهران مدیری

 تعقیب ۶نفر در پرونده صرافی ها 

سرلشکر باقری:

مقدس ضامن قرن ها سربلندی   دفاع 
برای ملت است

آغاز پیش فروش سکه 
از سه شنبه

مدیرکل ریالی و نشــر بانک مرکــزی از آغاز پیش 
فروش ســکه بهار آزادی از روز سه شنبه خبر داد و 
گفت: تحویل این سکه ها شش تا یکساله خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مســعود رحیمی 

در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران گفت: 
با توجه به افزایش نرخ ســکه از پاییز امســال، 
نقدهایی بــه بانک مرکــزی وارد بــود که چرا 
دخالت نمی کند، بر این اساس ٢٠٠ هزار تومان 
حباب برای ســکه متصور بود و به همین دلیل 
حراج ســکه در بانک کارگشایی صورت گرفت و 
حباب ســکه تا حدود زیادی تخلیه شد، اکنون 
نیز از روز ســه شنبه پیش فروش سکه آغاز می 
شــود. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: 
١٣١٢ شــعبه بانک ملی پیش فــروش را انجام 
خواهنــد داد و پیش خرید بــرای افراد حقیقی 
باالی ١٨ ســال وجود دارد و مبلغ یک میلیون 
تومان اخذ و شش ماهه و یکساله نیز تحویل می 
شــود. بهای ســکه در زمان تحویل نیز نرخ روز 
ســکه با تخفیف ٩درصدی برای خرید یکساله و 
٤درصدی برای خرید شــش ماهه بوده است.وی 
افــزود: این پیش فروش قیمت قطعی ندارد و در 
این رابطه در سال جاری قیمت روز و با محاسبه 
نرخ تخفیف محاسبه خواهد شد.همچنین جعفر 
مهدی زاده، مدیر اداره سیاســتها و بررسی های 

اقتصادی بانک مرکــزی نیز گفت: بانک مرکزی 
بر اساس تکالیف قانونی و اهمیت ثبات اقتصادی 
در بازار سکه حضور خواهد داشت و به تازگی در 
بانک کارگشایی حراج سکه داشتیم و حباب بازار 
رازجــذب کردیم.حضور بانک مرکزی هم در این 
حوزه در گذشته نیز صورت می گرفته است. وی 
افزود: بیش از ١٣٠٠ شعبه بانک ملی این امکان 
را دارد و شرایط برای مردم مهیا است و امیدواریم 
تقاضای مصرفی خانوارها را پوشش دهیم و اینکه 
چقدر جذاب اســت مردم بایــد تصمیم بگیرند، 
البته رشــد نقدینگی اگرچه مســبت به پارسال 
کمتر شــده ولی باز هم مطلوب نیســت و اگر از 
طرح استقبال خوبی شود، از بعد جذب نقدینگی  
وضعیت خوبی را خواهیم داشــت.مهدی زاده با 
بیــان اینکه انتظار تحوالت شــدید برای قیمت 
سکه نخواهیم داشت و چشم اندار عادی خواهد 
بود، گفت: حراج دسترسی پایین و محدود داشت 
و ســه روز در هفته انجام میدشد.در بخش دیگر 
رحیمی ادامه داد: ما برنامه بلندمدت برای حراج 
نداربم و مداخله در بازار برای ما خوشایند نیست.

قائم مقــام وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
سیاســت های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر 
این است که با شناســایی صنایع با ارزش افزوده 
باال، بستر مناســب برای رشد تولید این بخش ها 

مهیا شود.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنــا، »رضا رحمانی« 
اظهار داشــت: شناســایی صنایع با ارزش افزوده 
باال و تمرکز بــر تولید این کاالها می تواند آهنگ 
رشد تولید ناخالص داخلی را سرعت بخشد و این 
موضوع بویژه برای کشــورهای در حال توسعه که 
اهداف آنها رســیدن به مرحله توســعه یافتگی و 
بازنماندن از قطار پرشــتاب اقتصاد جهانی است، 
حیاتــی بوده و باید به دنبال گــذار از این مرحله 
و دستیابی به توسعه اقتصادی بود.وی با اشاره به 
برنامه ریزی و سیاســتگذاری مناسب کشورهای 
درحال توســعه ای که در حال گذر از این مرحله 
اند، تاکید کرد: کشــورهایی مثل مالزی، ترکیه و 
مکزیک تمرکز برنامه های خود را بر تولید کاالهای 
با ارزش افزوده باال قرار داده اند و شاخص مشترک 
اغلب این کشورها، سرمایه گذاری های گسترده در 
صنایع برق، الکترونیک، خودرو، نساجی و پوشاک 

و بازیافت است. 
این مقام مســئول افــزود: صنایع تولیــد مواد و 
محصوالت شــیمایی، صنایع مواد غذایی، فلزات 
اساســی، تولید وســایل نقلیه موتوری و تریلر و 
محصــوالت کانی غیرفلزی نزدیــک به 66 درصد 

ارزش افــزوده بخــش صنعت کشــور را به خود 
اختصــاص داده انــد و برای نیل به اهداف رشــد 
اقتصادی در کشور، باید با مدیریت صحیح و بستر 
سازی مناسب به منظور ارتقای بنگاه ها و دستیابی 

به صنایع با ارزش افزوده باال تالش کرد. 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
ســهم ٣١.١ درصدی سرمایه ثابت ناخالص بخش 
صنعــت و معــدن در اقتصاد کشــور، گفت: روند 
ســرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از سال 
هــای میانی دهه ٨٠ دچار رکود و افت شــد و در 
برخی ســال ها حتی دچار کاهش و رشــد منفی 
شده بود.  وی ادامه داد: این کاهش در نرخ سرمایه 
گذاری در بخش ماشــین آالت که مهمترین جزء 

ســرمایه گذاری در بخش صنعت محســوب می 
شود، در ٢ مقطع سال های ٨٤ و ٨5 و دیگری در 
سال ٩١ رخ داده است. رحمانی اضافه کرد: میزان 
سرمایه گذاری در بخش ماشین آالت در سال ٩١ 
به قدری کاهش یافت که میزان آن حتی از ســال 
هــای ابتدایی دهه ٨٠ نیز پایین تــر آمد، بر این 
اساس کاهش مداوم سرمایه گذاری در این حوزه 
و رشد فزآینده فناوری تولید در جهان به روزآوری 
ماشین آالت صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده 
است. وی تاکید کرد: کاهش تشکیل سرمایه بویژه 
در حوزه ماشین آالت موجب کاهش رشد تولیدات 
صنعت و در نتیجه کاهش شدید ارزش افزوده شده 
و با توجه به تاثیرات بلند مدت نوســانات تشکیل 
سرمایه، ضرورت دارد برای جلوگیری از ادامه تاثیر 
منفی بر رشد تولید و ارزش افزوده، نسبت به ایجاد 
فضای مساعد برای جلب سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی برنامه ریزی کرد. 
رحمانی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت بر این اســت که با تســهیل در 
سرمایه گذاری و حمایت از صنایع تولیدی کشور 
بتوانــد گام مهمی در راســتای ارتقاء و حرکت به 
سمت توسعه یافتگی اقتصاد کشــور بردارد و در 
این خصوص اقــدام های قابــل توجهی در چند 
سال گذشته انجام شــده که می توان با استمرار 
بر آن قدم های محکم و تاثیرگذاری در این حوزه 

برداشت.

صنایع اب ارزش افزوده ابال حمایت یم شوند
ثبت رکودهای جدید قائم مقام وزیر صنعت:

در بازار ارز
تالش صرافی های منتخــب بانک مرکزی برای 
کنترل قیمت هــا در بازار ارز دیروز نتیجه بخش 
نبود و قیمت دالر آمریکا به ٤7 هزار و 5٠٠ ریال 
و یورو به 6٠ هزار و ١٠٠ ریال رســید.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، بازار ارز که روز شنبه را با نرخ 
٤7 هزار و ٤٠ ریالی به پایان رسیده بود، در آغاز 
معامالت دیروز ٤7 هزار و ٩٠ ریال قیمت خورد و 

هرچند در بین ٤6 هزار و ٨٩٠ تا ٤7 هزار و 7٩٠ 
ریال نوسان داشت، اکنون در میانه روز به قیمت 
٤7 هزار و 5٠٠ ریال معامله می شــود که نسبت 
به دیــروز ٤6٠ ریال رشــد دارد.در صرافی های 
منتخب بانک مرکزی هــر دالر آمریکا به صورت 
عمده ٤6 هــزار و ٩٤٠ ریال و به صورت خرد به 
قیمت ٤6 هزار و ٩٩٠ ریال به صرافی های مجاز 
عرضه می شود.قیمت یورو نیز در بازار آزاد دیروز 
بر مدار افزایش قرار داشــت کــه یکی از علل آن 
عرضه نشدن اسکناس یورو از سوی صرافی های 
منتخــب بانک مرکزی بود؛ در نــرخ های دیروز 
هرچند دالر به طــور میانگین به قیمت 6٠ هزار 

١٠٠ ریال فروخته می شود که 5٠٠ ریال نسبت 
به شنبه افزایش دارد اما در برخی معامالت آزاد تا 

قیمت 6١ هزار ریال نیز پیش رفته است.
دیــروز قیمت هر پوند انگلیــس نیز با 5٣٠ ریال 
افزایش رو به رو شــد و بــه 67 هزار و 7٠٠ ریال 
رســید و درهم امارات نیــز ١6٠ ریال افزایش را 
پشــت ســر گذاشــت و ١٣ هزار و ١7٠ ریال به 
فروش رفت.در ســامانه نظارت ارز )سنا( نرخ هر 
دالر آمریــکا ٤5 هزار ٨٤6 ریال، یورو 5٨ هزار و 
١٩٠ ریال و درهم امــارات ١٢ هزار و 67٢ ریال 
ثبت شــده که بیانگر میانگین نرخ فروش آنها در 

صرافی های مجاز سراسر کشور است.

  

اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  زمان،  گزارش  به 
از  خود  توئیتر  صفحه  در  جهرمی  آذری  جواد  محمد 
تعلیق طرح توقف خدمات پرداخت با کد های دستوری 

USSD11 خبر داد.

تعلیق طرح توقف خدمات 

پرداخت با کد های دستوری
به گزارش زمان، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ساالنه 
هزینه ای و  داریم  سیگار  به  منتسب  مرگ  هزار   ۵0  حدود 
 بالغ بر 20 تا 30 هزار میلیارد تومان صرف بیماری های ناشی 

از آن می شود.

به گزارش زمان، موســوی خواه تاکید کــرد: مردم همچنان 
می توانند از دستگاه های کارتخوان برای پرداخت پول سوخت 
در جایگاه ها اســتفاده کنند و جایگاهداران به دریافت پول 

مشتریان از طریق دستگاه های بانکی موظف هستند. 1

 مرگ ساالنه ۵۰ هزار ایرانی

 با مصرف سیگار

جایگاه داران موظف به دریافت 

پول سوخت از طریق کارتخوان 

10
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فقدان درام در 120 دقیقه
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رئیس جمهور: خواهان صلح قدرتمندانه ایم

افزایش توان دفاعی کشور برای جنگ نیست

سرمقاله

کشاورزی ارگانیک، بازگشت 
به کشت و زرع سنتی نیست

نگاه روز

 واردات فرهنگی 
فرهنگ وارداتی

ضربه به بزرگترین محموله مواد 
مخدر توسط وزارت اطالعات 

مدتی اســت که واژه ارگانیک در کنار کلمه 
کشــاورزی بسیار دیده و شــنیده می شود. 
حتــی اگر مفهوم تخصصــی آن را به خوبی 
درک نکــرده باشــیم متوجه شــده ایم که 
کشــاورزی ارگانیک اتفاق مطلوبی است که 
باید در بخش کشاورزی نهادینه شود. شکی 
نیست که با مشاهده افرادی که ادعای چنین 
تولیــدی را دارند و یا بــر روی تابلوی مقابل 
گلخانــه یا بــاغ، محصوالتشــان را ارگانیک 
معرفی کرده اند  رضایتمندی ما به جایی  می 
رسد که حاضریم مبلغی باالتر از حد معمول 
برای خرید یک محصول باغبانی یا کشاورزی 
ارگانیک پرداخت کنیم.باور مردم این اســت 
که یک محصول ارگانیک، محصولی بدون سم 

و مواد شیمیایی است.
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3 مهسا مهربانی

2 غالمرضا فدایی

مرگ ساالنه ۵۰ هزار 
ایرانی با مصرف سیگار

 
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: ساالنه حدود 5٠ 
هزار مرگ منتسب به ســیگار داریم و هزینه ای بالغ 
بر ٢٠ تا ٣٠ هزار میلیــارد تومان صرف بیماری های 
ناشــی از آن می شــود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
دکتر علیرضا رئیسی در سلسله نشست های دهه فجر 
وزارت بهداشت و درمان گفت: ساالنه حدود 5٠ تا 55 
میلیارد نخ ســیگار در کشور مصرف می شود. ساالنه 

حدود 5٠ هزار مرگ منتســب به سیگار در کشور رخ 
می دهد و چیزی بالغ بر ٢٠ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان 
در حوزه سالمت هزینه بیماری های ناشی از استعمال 
دخانیات می شــود.وی افزود: می توانیم ســاالنه ١٠ 
درصــد مالیات را در خرده فروشــی ها افزایش دهیم 
به جز کشــور افغانستان پائین ترین مالیات در دنیا را 
ایران دارد.معاون بهداشــت وزارت بهداشت و درمان 
اظهار کرد: سازمان بهداشــت جهانی ضمن تقدیر از 
اقدامــات ایران در حوزه ســالمت این موضوع را به ما 
تذکر می دهد. کشــور ترکیه میزان مالیات بر سیگار 
در خرده فروشــی ها را به ٨٤ درصد رســانده است و 
در ایران به کمتر از ١٠ درصد می رسد.رئیسی تأکید 

کرد: ساالنه حدود ٣ تا ٤ هزار میلیارد تومان به جیب 
دالالن حوزه ســیگار می رود و متأسفانه سودجویان 
نیز با البی گری سعی در پائین بردن مالیات دارند.وی 
افزود: مشکلی که در ایران داریم این است که مالیات 
بر خرده فروشی سیگار بسیار پائین است و وجود خرده 
فروشــی ها دسترسی را آسان تر کرده است و جوانان 
به این ســمت سوق داده می شوند. در کشورهای دنیا 
ثابت شده مالیات بر دخانیات می تواند سبب کم شدن 
مصرف آن شود.  بهانه ای که برخی می آورند این است 
که اگر مالیات بر ســیگار افزوده شود، قاچاق زیاد می 

شود که این قابل قبول نیست. 
ادامه در صفحه 5

نگاهی به فیلم های جشنواره فجر
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به گزارش زمان، رئیس جمهور با بیان اینکه ما باید آنچنان قدرتمند باشیم تا جرات را از تهدیدکننده خود بگیریم، گفت: دشمن از اینکه بخواهد به ما حمله کند باید احساس کند بهای بسیار زیادی پرداخت 
خواهد کرد.حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت: موضوع انقالب اسالمی موضوع کم نظیری در تاریخ ملت های منطقه و جهان بود و ملت ایران بدون کمک هیچ کشور خارجی و 
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واردات فرهنگی و فرهنگ وارداتی

*غالمرضا فدایی
با مدیر بخش کودک باغ کتاب صحبت می کردم و از وضعیت ادبیات 
کودکان پرسیدم گفت بحمد اهلل خوب است . گفتم من منظورم این 
است که منابع بیشتر فارسی اســت و یا خارجی باز هم گفت خیلی 
خوب است بیش از هفتاد هشتاد در صد فارسی است. خیلی خوشحال 
شــدم و بعد از لحظاتی گفتم من منظورم این بود که کتابها بیشــتر 
تألیف اند و یا ترجمه؟ در پاســخ گفت خوب معلوم است که بیش از 
7٠-٨٠ در صد ترجمه اســت. خیلی متأثر شدم.با خود فکر کردم که 
مــا تا این اندازه ضعیفیم و هیــچ چیز نداریم که باید از فکر و ادبیات 
خارجی تغذیه شویم؟ و یا نویسندگان ما همتشان تمام شده است که 
دیگر دســت به قلم نمی برند و یا ناشران ما دوستدار فرهنگ غرب و 
شرق اند و یا پدران و مادران ابدا به فکر سبک فکری و زندگی فرزندان 
خود نیستند و همانطور که آنها در محیط وب و اینترنت رها هستند 
اگــر عالقه ای هم به خواندن کتاب دارند باید در هوا و فضای دیگران 
َسیر کنند و این است که مترجمان محترم رو به ترجمه آورده اند. آیا 
این نشــان از ضعف فرهنگی ما دارد و آیا ما از گذشته خود چه قبل 
از اســالم و بعد از اســالم مطالب و داستانها و از همه مهمتر مفاهیم 
انســانی و ادبی نداریم که به کودکانمان یــاد بدهیم و یا اینکه اغلب 
چــون با خودمان قهریم و یا اقلیت های مختلف در درون جامعه مان 
را قبول نداریم و یا حتی با دولت مخالفیم باید این چنین تیشــه به 
ریشــه خودمان بزنیم و با شعار آزادی و یا جهان وطنی آن کنیم که 
دیگران می خواهند. در حالی که آنها خودشان با ملتشان چنین نمی 
کنند. چند ســال قبل من در سفری به دانمارک برای کنفرانس ایفال 
رفته بودم آنها ما را با طی مســیری طوالنی با ِکشتی به خانه »هانس 
کریستین آندرسن« نویسنده برای کودکان بردند که آن را تبدیل به 

موزه ای کرده بودند.
این البته غیر از کاالهای فرهنگی است که باز سخت به واردات وابسته 
ایم. شما به فروشگاههای لوازم التحریر و یا کتاب اگر سری بزنید اغلب 
وسائِل نوشتاری خارجی است که یا از طریق قاچاق و یا به طور رسمی 
وارد کشــور می شوند. البته که آنها هم با خود فرهنگ می آورند ولی 
نه به اندازه کتابهای ترجمه!من با ترجمه مخالف نیستم ولی فرق است 
بین ملتی که خود دارای هویت است و بر خود می بالد و دوست دارد 
برای تفنن و یا برای مقایسه و نقد و حتی اقتباس از فرهنگ و ادبیات 
دیگران هم مطلع باشد و بر روی آن تحقیق کند. قطعا ملل دیگر هم 
دارای فرهنــگ اند و خصلت های خوبی دارند. ولی نه با این وضعیتی 
که ما در پیش گرفته ایم. من نمی دانم چرا ما خود زنی و ریشه زنی 
می کنیم.من بین فرهنگ وارداتی و وارادات فرهنگی تفاوت قائلم. این 
دو با هم فرق دارند. یک موقع اســت که مسئوالن تصمیم می گیرند 
فرهنگی را وارد کنند و ممکن است مردم جلوی آن بایستند ولی موقع 
دیگری بر اثر ولنگاری مســئوالن، واردات فرهنگی خود به خود انجام 
می شــود و بی سر وصد جامعه را فرا می گیرد و مسئوالن هم خواب 
انــد و یا آن را مهم نمی دانند و وقتی متوجه می شــوندکه جامعه از 

درون پوسیده شده و یا تغییر کرده است.
در مورد کاالهای غیر فرهنگی هم همینطور اســت. شــما یک موقع 
اجنــاس خارجی را وارد می کنید تا صنعتگــران داخلی را ترغیب و 
تحریک کنید تا کیفیت تولیدشان را باال ببرند و وقتی دیگر، کاری می 
کنید که جنس داخلی ســقوط کند و یا اگر کارخانه هایی دارید آن 
کارخانه ها در اثر عدم مراجعه و ســفارش به آن خود به خود تعطیل 
شــوند و بعد آن را به حراج بگذارند. کما اینکه در این کشــور نمونه 
های آن کم نیست. داســتان جامعه ما این چنین است.مورد اول که 
فرهنگ وارداتی باشــد مثل کشف حجابی بود که رضا شاه انجام داد 
و مردم جلوی آن تقریبا ایســتادند و بعد نتیجه آن در چند دهه بعد 
ظاهر شد.اما مورد دوم که واردات فرهنگی باشد مثل آثار ترجمه ای 
اســت که به وفور در جامعه ما حضور دارد و مسئوالن با شعار آزادی 
مطبوعات و فرهنگ و مسائل از این قبیل از کنار آن می گذرند و چه 
بسا به ناشران و نویسندگان هم جائزه می دهند و این ها خود به خود 

فرهنگ بومی را نابود میکنند.
این البته نه فقط به کتاب و به ویژه کتابهای کودکان مربوط می شود 
بلکــه در آثار هنری دیگر هم مانند ســینما و تآتر به خوبی این رنگ 
ترجمه را که نتیجه اش بی هویت کردن و اســتحاله جامعه است می 
توان دید که چگونه بی ســر و صدا هویت ایرانی فراموش می شود و 
هویت دیگری و یا دســت کم بی هویتی عارض می شود. در محیط 
دانشــگاهی که گرایش به آثار ترجمه وحشــت¬آور است و مصرف 

کنندگان دستاوردهای خارجی بیشمار!
اما به قول معروف از ماست که بر ماست. در بحثی در سیما دیدم که 
یکی می گفت که اســکندر مقدونی هم کــه ایران را فتح کرد اصالتا 
ایرانی بوده است که توانسته است ایران را فتح کند. او می گفت ایرانی 
را جز خود ایرانی نمی تواند شکســت بدهد. و این جا هم می بینیم 
وقتی به زور نمی شود با ایرانی برخورد کرد، از راه های دیگر به خوبی 
می توان بر آنها غلبه کرد و بر فرهنگ آنها چیره شد.پس ما نباید خود 
را تضعیف، و هویت خود را نابود کنیم. با هر کس مخالفیم باشــیم و 
لی خط قرمزمان فرهنگمان باشد همچنانکه دنیا هم چنین می کند 
و به آن می بالد و حتی در صدور آن از هیچ امری فروگذار نمی کند.

اقوام روزگار به اوصـــــــاف زنده اند قومی که گشــت فاقد اوصاف 
مردنی است.من با اینکه هر قوم و گروهی هویت خود را حفظ کند و 
در عین حال با فرهنگهای دیگر آشنا شود و در خود احساس ضعف و 
شــرمندگی نکند کامال موافقم. حفظ هویت و توجه به ریشه های آن 
اگر دارای منطق و عقالنیت باشد نه تنها خوب است که باعث افنخار 
است. اما نباید موجب خود بزرگ بینی و دیگرگریزی شود. انسانها از 
همه طوایف و اقوام با هم برابرند و این انســانیت است که قوام بخش 
جوامع است. پس قدر فرهنگ را بدانیم که زیربنای همه نگرش های 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی است. نگرش وارداتی و به ویژه واردات 
فرهنگی نابود کننده قومیت و ملیت هر جامعه ای اســت. مسئوالن 

فرهنگی و نویسندگان اجتماعی باید صدچندان به هوش باشند.
Albrz.payam@gmail.com

محاصره پارلمان مالدیو توسط ارتش

 منابع محلی از محاصره پارلمان مالدیو توسط ارتش این کشور و 
دستگیری دو نماینده مجلس خبر دادند.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، ارتش مالدیو با تجهیزات نظامی، 
مجلس این کشــور را محاصره کرده است. در ساختمان مجلس 
این کشور تعدادی از مخالفان قرار دارند.گفته میشود که بعضی 
از مخالفــان از دیوار پارلمان برای ورود به مجلس عبور کرده اند.

پلیس دو تن از نمایندگان مجلس را دستگیر کرده است.همانطور 
که اعالم شده است پیش از این دیوان عالی مالدیو این دو نماینده 
دستگیر شــده را محکوم کرده بود.گفتنی است که پیش از این 
»احمد محمــد« معاون کل پارلمان مالدیو بدون هیچ توضیحی 
از ســمت خود استعفا داد. برخی تحلیل ها می گویند که حضور 
نیروهــای امنیتی در اطراف پارلمــان و محاصره مجلس از قبل 

برنامه ریزی شده بوده است.

تاکید بر لزوم تدوین برنامه ای برای 
تامین مالی طرح های آزادراه های کشور

معــاون اول رییس جمهوری بــر لزوم تدوین 
برنامه ای برای تأمین مالی جهت اجرای طرح 
های آزادراه های کشــور تاکید کرد و گفت: با 
اجرای این طرح هــا کاری ماندگار و پرفایده 

برای کشور انجام خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی معاون 
اول رییس جمهوری، اســحاق جهانگیری دیروز در 
جلسه بررســی راهکار های تامین منابع مالی برای 
ساخت آزادراه های کشــور با اشاره به گزارش های 
ارائه شده در خصوص آزادراه های در دست احداث 
و در دســت مطالعه و نحوه تامین منابع مالی مورد 
نیاز برای تکمیل این آزادراه ها، از سازمان برنامه و 
بودجه خواست جلسه ای را با دستگاه های مرتبط 
برگزار و راهکارهای تامیــن مالی اجرای این طرح 
ها را بررســی کنند.معاون اول رییس جمهوری بر 
لزوم تدوین برنامه ای برای تأمین مالی جهت اجرای 
طرح های آزادراههای کشــور تاکید کرد و گفت: با 
اجرای این طرح ها کاری مانــدگار و پرفایده برای 
کشور انجام خواهد شد.در این جلسه که وزیران راه 
و شهرســازی، امور اقتصادی و دارایی و رییس کل 
بانک مرکزی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت 
آزادراه های کشــور و طرح های در حال ساخت در 
دست مطالعه ارائه شده و منابع مالی مورد نیاز برای 
اجرای این طرح ها نیز مورد بررســی قرار گرفت.در 
این نشست راهکارهای تأمین منابع مالی مورد نیاز 
طرح های آزادراه های کشــور مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه، 
راهکارهای مشخصی برای تأمین منابع مالی پروژه 

های آزادراهی کشور تدوین کند.

هشدار اتحادیه اروپا به آمریکا در 
مورد اعمال تعرفه های تجاری

خبرگزاری آسوشــیتدپرس دیروز از برلین گزارش 
داد: »گونتر اوتینگر« کمیســر امور بودجه اتحادیه 
اروپا هشــدار داد که اگر »دونالــد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریــکا اقدامات تجــاری علیه این نهاد 
اتخــاذ کند، این نهاد نیــز اقدامی تالفی جویانه در 

پیش خواهد گرفت. 
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، براساس این گزارش، 
وی گفت: چنانچه صادرکننــدگان اروپایی وادار به 
پرداخت تعرفه شوند، این امر راهی دو طرفه خواهد 
بود و در آن صــورت، صادرکنندگان آمریکایی نیز 
در اینجا )اروپا( مجبــور به پرداخت تعرفه خواهند 
شــد. اوتینگر در ادامه یادآور شــد: هر کس که از 
ابزار تجاری بهره گیــرد، باید بداند که ما نیز از آن 
برخوردار هستیم و اندازه بازار اروپا دستکم به بزرگی 
بازار آمریکاســت.اتحادیه اروپا نیز به آمریکا هشدار 
داد در صورت اعمــال محدودیت های تجاری، این 
نهاد نیز واکنش سریع و مناسبی در برابر واشنگتن، 
در پیش خواهــد گرفت.رئیس جمهوری آمریکا در 
حاشــیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، 
اتحادیــه اروپا را به تجارت غیرمنصفانه متهم و این 
نهاد را بــه اعمال محدودیت هایــی در این زمینه 
تهدیــد کرد.دولت ترامپ پیش تر در ماه گذشــته 
)ژانویــه ٢٠١٨(، تعرفه های ســنگینی بر واردات 
ماشــین های لباسشــویی و پنل های خورشیدی 
اعمال کرد.این دولت همچنین ســال گذشته وعده 
داده بــود حــدود ٣٠٠ درصد تعرفــه تنبیهی بر 
هواپیماهای ساخت شــرکت کانادایی »بمباردیه« 
اعمــال می کند. این مناقشــه، روابط بین آمریکا و 
کانادا و در سطحی پایین تر روابط واشنگتن با لندن 
را پرتنش کرده اســت. شــرکت بمباردیه از نیروی 

کاری باالیی در انگلیس برخوردار است.

اخبار

یادداشت

لجاجت اندیشه درست را از بین میبرد.

کالمامیر

رئیس جمهور با بیان اینکه ما باید آنچنان قدرتمند 
باشیم تا جرات را از تهدیدکننده خود بگیریم، گفت: 
دشمن از اینکه بخواهد به ما حمله کند باید احساس 

کند بهای بسیار زیادی پرداخت خواهد کرد.
به گزارش زمان، حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهوری اســالمی ایران دیروز در آیین افتتاح ١٠ 
مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس که در موزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد با تبریک ایام دهه 
فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی، گفت: موضوع 
انقالب اســالمی موضوع کم نظیری در تاریخ ملت 
های منطقه و جهان بــود و ملت ایران بدون کمک 
هیچ کشور خارجی و با اتکا به عنایات حق و وحدت 

و فداکاری مردم انقالب را به پیروزی رساند.
وی افــزود: دفاع مقدس که دفاع جانانه یک ملت نه 
در برابر یک رژیم متجاوز بلکه در مقابل تمام جهان 
بود.رئیس جمهور ادامه داد: در هر جنگ و هر دفاعی 
قبل از بحث سخت افزارها باید به فکر نرم افزارهای 
آن دفاع و جنگ باشــیم. اولین نــرم افزار برای یک 
دفاع و حماسه در برابر متجاوزین مشروعیت آن دفاع 
است.روحانی با بیان اینکه ما نمی خواهیم به منافع 
هیچ ملتــی در منطقه تجاوز کنیم، گفت: یک رژیم 
ســفاک این جنگ را بر ما تحمیل کرد و به جنگی 
وارد شــدیم که وظیفه دینی، ملی و انقالبی ما دفاع 
از سرزمین و استقاللمان بود. اگر مشروعیت در ذهن 
همه مردم روشن نباشد آن ملت پای کار نخواهد آمد 
و از آن جنگ خسته خواهد شد.وی اظهار داشت: اگر 
مشــروعیت جنگ برای مردم روشن شد، آن جنگ 
ممکن است ٨ سال و یا ١٠ سال طول بکشد و مردم 
مقاومــت کنند.رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در 
دفاع مقدس همه اقشــار جامعه اعم از فرهیختگان، 
علما، صاحب نظران و مردم به این نتیجه رســیدند 
که راهی به جز ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوز 
وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مردم به خوبی فهمیدند 
که نه ســازمان ملل، نه کشورهای منطقه و نه حتی 
کشورهای دوست از آنها حمایت نخواهند کرد و بجز 
خودشان کسی از آنها دفاع نمی کند.روحانی با بیان 
اینکه سختی های جنگ را مشروعیت آسان می کند، 
تاکید کرد: مشــروعیت نرم افزار اصلی برای دفاع و 
جنگ در برابر متجاوزین است و اگر مردم به سازمان 
رزم و فرماندهان میدان و دفاع اعتماد نداشته باشند 

وارد میدان جنگ نخواهند شد.
روحانی افزود: مــردم در دوران جنگ به فرماندهان 
جنگ اعتماد داشتند، اگر این اعتماد به فرماندهان 
جنگ نبود می بایست صدها ساعت روی هر عملیاتی 
بحــث می کردند که خوب بود یا نبود و خیلی زمان 
مــی گرفت. این نکته را در پرانتــز بگویم که هفته 
های اول جنگ و دوره اول مجلس شــواری اسالمی 
نمایندگان اســتان هایی که مورد تجاوز قرار گرفته 
بودند، هر روز یکی از فرماندهان را به مجلس فرامی 
خواندند؛ چرا که مشکالت بسیاری داشتیم به نحوی 
که نه ارتش و نه سپاه ما آماده نبودند و به خاطر آنکه 
دوران ابتدایی انقالب قرار داشــتیم آمادگی الزم را 
برای جنگ نداشتیم.وی گفت: هفته بعد امام پیام داد 
که مجلس به کارهای خودش برسد و مجلس جای 
احضار فرمانده ها نیســت، نیروهای مسلح فرمانده 
دارند و می دانند وظایفشــان را چطور انجام دهند. 
اگر مجلس می خواست تحقیق و تفحص از عملیات 
های جنگ داشته باشد، واقعیت این است که اگر کار 
را به اهلش واگذار نکنیم و بخواهیم قدم به قدم راجع 
به همه موارد و جزییات بحث و جدل داشته باشیم 
کار پیش نمی رود.رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از 
مشکالت امروز ما این است که زیادی احساس وظیفه 
می کنیم، اظهار کرد: به هر حال در کشور چارچوب 

و مقرراتی وجود دارد، فردی، نیرویی، دولتی مسئول 
شده اند و به کارهایشان ادامه می دهند.

روحانی ادامــه داد: در آن زمان کســی فکر جنگ 
را هم نمــی کرد و برنامه ریزی نشــده بود، یکباره 
بمباران شدیم و بدین ترتیب جنگ آغاز شد. اگر آن 
ســخن قاطع امام )ره( نبود که گفتند دزدی آمده و 
مردم ما جوابش را خواهند داد شاید شرایط اینطور 
نمیشــد. اگر در دوران جنگ تحمیلی گاهی توصیه 
ها و تشرهای امام )ره( نبود نمی شد جنگ را ادامه 
داد.وی تصریح کرد: پرواز ١٤٠ فروند هواپیما بر فراز 
عــراق بالفاصله در فردای تجــاوز؛ امید و اعتمادی 
برای کل دوران جنــگ آفرید، اگر امید و اعتماد به 
آینده نباشــد کار پیش نمی رود، بنابراین این امید 
و اعتماد در دوران جنگ هر روز بیشــتر می شــد. 
شکســتن حصر آبــادان که عملیــات بزرگی بود و 
امیدها را بیشتر کرد، عملیات فتح المبین، عملیات 
غرور آفرین بیت المقدس و آزادی خرمشهر و دیگر 
عملیات های بزرگی که شکل می گرفت باعث ایجاد 
و گسترش اعتماد و امید مردم به آینده جنگ شده 
بود.رئیس جمهور با بیان اینکــه مردم در ایام دفاع 
مقدس به مســئوالن و مقام های سیاسی و نظامی 
اعتقاد داشــتند، گفت: فرماندهــان میدان جنگ از 
نیروهای مختلف)ســپاه، ارتش و بسیج(، به پیروزی 

امید داشتند و روز به روز این امید بیشتر شد.
وی افزود: ملت بزرگ ما توانست در یک جنگ بسیار 
مهمی که تمام کشــورها از جمله شوروی، فرانسه، 
آلمان و کشــورهای مرتجع منطقه به عراق کمک 
می کردند، توانســت پیروز شود. حامیان صدام چه 
در منطقــه و چه در غرب بــه حمایت های خود از 
متجاوز اعتراف کردند. البته آن زمان نمی دانستیم 
چه کشــورهایی پشــت عراق هســتند و بعدها در 
سخنان خود اعتراف کردند. امیر کویت بعد از جنگ 
آمد صحبــت کرد که کمک مالــی کردند؛ ولیعهد 
عربستان هم گفت که چه امکاناتی در اختیار صدام 
گذاشــتند، بقیه آمدند حرف زدند. معلوم شــد چه 
کسانی سالح شــیمیایی به عراق دادند و خودشان 
رفتند از آن شرکت ها شکایت کردند. بنابراین واضح 
شــد که در این جنگ چگونه فرزندان این مرز و بوم 
در برابر همه شیاطین ایستادند و جنگ را به پیروزی 
رساندند.روحانی با اشــاره به ثمرات دفاع مقدس و 
تابلوی زیبایی که به دســت ایثارگران نقاشی شد، 
تصریح کرد: در این هشــت سال دفاع مقدس درس 
هــای فراوانی برای ما دارد و جانبــازان و ایثارگران، 
معلمین بزرگی در زندگی ما هستند.رئیس جمهور، 
اولیــن درس از دفاع مقــدس را باال بردن دفاع ملی 
دانست و گفت: اگر قدرت سیاسی، فرهنگی، دفاعی 
و اقتصادی با هم نباشد، مگر می  شود از کشور دفاع 
کرد؟ مثاًل در دفاع مقدس اگر نمی توانستیم مهمات 
و غذا را برســانیم، چه اتفاقی مــی افتاد؟ اگر نمی 

توانســتیم مهمات را تهیه کنیم، اگر نمی توانستیم 
نفت مان را بفروشیم و یا اگر نمی توانستیم از خارک 
حفاظت کنیم، چه اتفاقی می افتاد؟ وی افزود: علت 
اینکه مقام معظم رهبری و مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی بنده را به عنوان فرمانده پدافند هوایی 
کشــور تعیین کردند و اصرار داشتند این مسئولیت 
را بپذیرم چون من اصرار می کردم این مسئولیت را 
برعده من نگذارند به علت خارک بود. خارک بمباران 
شده بود و ما دو هفته نتوانسته بودیم نفت بفروشیم. 
اینجا بود که متوجه شــدیم حمایت از این بخشها 
برای ما حیاتی است. هردو بزرگوار به من گفتند برای 
پذیرش این مسئولیت که من ابتدا نپذیرفتم و بعد آقا 
گفتند که بنده از طرف امام به شما تکلیف می کنم به 
عنوان واجب عینی تا این مسئولیت را بپذیرید و بنده 

گفتم اگر تکلیف می کنید پس می پذیرم.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر نمی توانستیم نفتمان 
را صادر کنیم، اگر نمی توانستیم نفت کش هایمان را 
با هواپیما و با کمک نیروی دریایی اسکورت کنیم، 
چطور می توانستیم کشور را اداره کنیم.وی با بیان 
اینکــه در زمان جنگ حتی یک روز انتخابات ما به 
تاخیــر نیفتد، گفت: برخی ها می گفتند شــرایط 
جنگ است و انتخابات را به تعویق بیاندازید، اما امام 
)ره( می گفت انتخابات بایــد در همان روز برگزار 
شود.روحانی با بیان اینکه ما باید همیشه کنار هم 
باشیم، گفت: نیروهای مسلح، دولت،قوا، حوزه های 
علمیه و مردم باید کنار هم باشــند تا قدرت ملی 
ساخته شود.رئیس جمهور با بیان اینکه در این دنیا 
همه دارند همدیگر را تهدید می کنند، گفت: امروز 
آمریکایی ها، روسیه را با سالح جدید اتمی تهدید 
می کنند. اما به دروغ استفاده از سالح های هسته 
ای را جنایت علیه بشــریت می دانند! آمریکایی ها 
دیگران را وقیحانه با سالح های جدید اتمی تهدید 
می کنند و از صلح مــی گویند!وی گفت: تا روزی 
کــه در دنیا تهدید علیه ما وجود دارد، ما هم  برای 
ایســتادگی در برابر هر تهدید جدیدی باید قدرت 
دفاعی مان را تقویت کنیم و الحمداهلل اکثر ســالح 
ها و تجهیزات نظامی را خودمان می سازیم.رئیس 
جمهور گفت: ما باید نیرومند باشیم. ما باید آنچنان 
قدرتمند باشــیم تا جــرات را از تهدیدکننده خود 
بگیریم. دشمن یا باید از اینکه بخواهد به ما حمله 
کند مایوس شــود یا باید احساس کند بهای بسیار 
زیادی پرداخت کند.روحانی با بیان اینکه قدرت ملی 
برای جنگ نیســت، تصریح کرد: قدرت ملی ابتدا 
برای صلح است. ما برای بازدارندگی قدرت پیدا می 
کنیم، بازدارندگی در حقیقت همان صلح عزتمندانه 
و مقتدرانه اســت.وی با بیان اینکه ماخواهان صلح 
قدرتمندانــه ایم، گفت: ما باید آماده باشــیم برای 
اینکه بتوانیم تهدیدات را از ســر مردم دفع و رفع 
کنیم؛ برای این کار، مردم، مسئوالن برای توانمندی 

دفاعی شــان به مذاکره و توافق با هیچ قدرتی نیاز 
ندارند و نخواهند داشت.رئیس جمهور افزود: آنچه 
بــرای دفاع از این کشــور از هر نوع ســالحی و با 
هر قدرتی نیاز باشــد، در چارچوب مقررات قوانین 
و فتــاوای رهبری تهیه خواهیم کــرد. ما به خاطر 
تعهدات بین المللی و از آن باالتر فتوای رهبری، در 

پی سالح کشتار جمعی نیستیم.
روحانی تصریح کرد: ما باید خود را آماده کنیم. قدرت 
ملی در چارچوب حــزب و جناح نمی گنجد. تمام 
احزاب و تمام تفکــرات و جناح ها همگی ذیل این 
قدرت تعریف می شوند. قدرت ملی همگی باید با هم 
باشــند.وی اضافه کرد: در قدرت اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی همگی باید کنار هم باشــیم و دوشادوش 
یکدیگر قرار بگیریم. در قدرت نظامی هم همه مردم 
باید در کنار نیروهای مســلح باشند.رئیس جمهور 
گفت: قدرت ملی و دفاعی و تبیین ارزش هایمان و 
از جمله ارزش های انقالب و دفاع مقدس، زیر خیمه 
حزب نمی رود. ایــن موضوعات مربوط به کل ملت 
ایران است. مگر همه مردم در دفاع مقدس نبودند؟ 
مگر کسی می خواست در جبهه حضور پیدا کند از 
او سوال می شد عضو کدام جناح است؟ هر کسی که 
به دفاع از انقالب و کشــور معتقد بود، اعم از شیعه، 
سنی، مسیحی، یهودی و زرتشتی در جبهه ها حضور 
پیدا مــی کردند.روحانی افزود: امروز باید مدافعان و 
نیروهای مسلح ما در سراســر کشور باالی جناح و 
حزب بایستند.وی گفت: تمام آثار و ارزش های دفاع 
مقــدس هم باید فوق احزاب و جناح ها قرار بگیرند. 
اگر هــر ایرانی از هر مذهب و جناحی که به راهیان 
نور و موزه دفاع مقدس آمد، باید احترام ببیند، باید 
آنجا را از خود بداند.رئیس جمهور تصریح کرد: یک 
زمان وقتی فردوسی می خواست شعر بگوید به سراغ 
اسطوره ای به نام رستم رفت و در سایه این اسطوره، 
ملتی را منسجم کند اما ما امروز اسطوره ها و رستم 
های دستان واقعی داریم و در حقیقت نیاز به اسطوره 
نداریم. شرح زندگانی هر یک از شهدا می تواند برای 
ما راهنما و اســوه باشد و ما را در مسیر هدایت قرار 
دهد.روحانی افزود: موزه های دفاع مقدس باید مردم 
ما را منســجم کند و روحیه ایثــار و فداکاری را باال 
ببــرد. این موزه ها باید راه آینده کشــور را برای ما 
مشخص کند. هر چه این موزه ها شلوغ تر شود می 
تواند برای تهدیدات ما بازدارنده باشد؛ چرا که فقط 
سالح بازدارنده نیست و شور و هیجان مردم، حضور 
آنها در مساجد و مراسم هایی نظیر اعتکاف، راهیان 
نور و عشــق و عالقه شان به رهبری و علما می تواند 

بازدارنده باشد.
وی با بیان اینکه همه قدرت ملی ما بازدارنده است، 
گفت: ما باید از این قدرت ملی بهره برداری کنیم. من 
از همه نیروهای مسلح و همه کسانی که این روزها 
برای نشر آثار انقالب مسئولیت دارند، تشکر می کنم. 
این عزیزان مشغول انجام کار بزرگی هستند.رئیس 
جمهور با اشاره به تهدیدات فضای مجازی و با تاکید 
براینکه آن را باید به فرصتی برای ترویج ارزشــها و 
روحیه ایســتادگی تبدیل کنیم تصریح کرد: ما هر 
کاری کنیم، فضای مجازی خواهد بود. این ما هستیم 
که باید فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنیم. امروز 
ما باید روحیه ایثار، فداکاری و مقاومت را چنان باال 
ببریم که هیچ دشمنی جرأت نکند علیه ملت و نظام 
ما توطئه ای ایجاد کند.روحانی ادامه داد: رزمندگان 
ما در سال های اخیر در کشورهای دوست به عنوان 
دفاع از حرم و دفاع از جان مسلمانان فداکاری کردند 
و نشــان دادند که گرچه هنوز ٣٠ ســال از جنگ 
گذشــته اما همچنان روحیه ایثار و مقاومت در برابر 

دشمنان در منطقه وجود دارد.

رئیس جمهور: خواهان صلح قدرتمندانه ایم

افزایش توان دفاعی کشور برای جنگ نیست

اطالعیه
اطالع عموم شهروندان محترم می رساند شهرداری وحیدیه  به  بدینوسیله 
درراستای اجرای تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات برارزش افزوده نسبت 
شهرداری  وسایردرآمدهای  خدمات  وبهای  عوارض  تعرفه  دفترچه  تهیه  به 

درسال1397اقدام نموده که به تاییدمراجع ذیصالح رسیده است.

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: 6 نفر در پرونده صرافی 
های متخلف تحت تعقیب هســتند و وزارت اطالعات 
هــم روی این پرونده کار کرده اســت.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه 

ای در صد و بیست و چهارمین نشست خبری خود به 
سواالت خبرنگاران با گرامیداشت دهه فجر گفت: مردم 
همواره در مقاطع مختلف در چهار دهه با ایمان به خدا 
و اعتماد به نفس و پیروی از مضامین رهبری همیشه در 

صحنه به ویژه راهپیمایی ها حضور داشتند.معاون اول 
قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق 
ذخیره فرهنگیان و بانک  سرمایه  و اینکه اخیرا لیستی 
از بدهکاران اعالم شده که نام یکی از مسئوالن روزنامه 
قانون هم دیده می شود، گفت: از دو شرکت زیرمجموعه 
تخلفاتی اعالم شد. چهارنفر همان زمان بازداشت شده 
بودند. از بازپرس شنیدیم که بدهکاران طلب وقت بیشتر 
برای برگرداندن بدهی های خود داشتند. چنانچه بانکی 
می گوید بدهکاران بدهی خود را نمی دهند خب بیایند 
و بگویند. از بانک ها گالیه دارم چرا معوقه دارند و دنبال 
آن هم نیستند.وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت 
اطالعات لیست دوتابعیتی ها را به قوه قضاییه نمی دهد 
چرا رابطه تان با وزارت اطالعات آنقدر بد است؟ گفت: 
وزارت اطالعــات همه جا ضابط قوه قضاییه نیســت. 
یک ســری وظایف دارد که در مقام ضابط باید زیر نظر 
قاضی باشد در سایر موارد ممکن است وظایفی داشته 
باشــد که ضابط هم محسوب نشود. رابطه ما با وزارت 
اطالعات سرد نیســت. ابهاماتی در رابطه با دوتابعیتی 
وجود دارد. بعیــد می دانم وزارت اطالعات کســی از 
دوتابعیتی ها که شاغل باشد را به ما معرفی نکند. البته 
ممکن اســت که ندانند. گاهی وزارت اطالعات هم  بی 
خبر است.وی گفت: در تمام دنیا هم همین طور است. 
شما کشورهای دیگر هم که بروید دو دستگاه قضایی 
ندارند که یک دستگاه به جرایم مردم و یک دستگاه به 

تخلفات دستگاه قضا برسد. در قوانین ما هم این موضوع 
پیش بینی شده و در دستگاه قضا نیز سازوکارش پیش 
بینی شده است. در قانون اساسی ما و قوانین موضوعه 
مسئله مشخص و ســازوکارش هم مشخص است. از 
جمله اگر علیه قوه قضاییه یا یک قاضی شکایتی شود، 
نحوه رسیدگی مشخص شده و تشکیالت خارج از قوه 
قضاییه رســیدگی نمی کند و ضرورتی هم ندارد و در 
تمام دنیا همین طور اســت اما یک سازوکار مشخص 
دارد که بر اســاس آن کار دنبال می شود.محسنی اژه 
ای در واکنش به سخنان مهران مدیری مبنی بر اینکه 
هیچ کس نمی تواند در مورد قوه قضائیه ســخن بگوید 
گفت: پس این همه حرف در مورد قوه قضاییه می زنند 
چیست؟ خود شما خبرنگاران که سخنان و انتقاداتی را 

وارد و مطرح می کنید، آدم نیستید؟ فرشته هستید؟!
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شهردار 
تهران اخیرا از تخلف 5٠٠ صفحه ای شــهردار سابق 
خبر دادند. آیا این گزارش به قوه قضاییه ارســال شده 
اســت؟ گفت: در جریان نیستم که این گزارش ارسال 
شده است یا نه. از بیرون این خبر را شنیدم. البته این 
گزارش ها چیزی نیست که بخواهند نزد خود نگه دارند.

وی در خصوص پرونده 5 صرافی که پلمب شدند، گفت: 
6 نفر تحت تعقیب هستند اما اینکه بازداشت شدند یا 
نه اطالع ندارم. وزارت اطالعات هم روی این پرونده کار 

کرده است.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به سخنان مهران مدیری

تعقیب ۶نفر در پرونده صرافی ها 
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کشاورزی ارگانیک، بازگشت به کشت و زرع 
سنتی نیست

*مهسا مهربانی

مدتی است که واژه ارگانیک در کنار کلمه کشاورزی بسیار دیده و شنیده می شود. حتی اگر 
مفهوم تخصصی آن را به خوبی درک نکرده باشیم متوجه شده ایم که کشاورزی ارگانیک 
اتفاق مطلوبی است که باید در بخش کشاورزی نهادینه شود. شکی نیست که با مشاهده 
افرادی که ادعای چنین تولیدی را دارند و یا بر روی تابلوی مقابل گلخانه یا باغ، محصوالتشان 
را ارگانیک معرفی کرده اند  رضایتمندی ما به جایی  می رســد که حاضریم مبلغی باالتر 
از حد معمول برای خرید یک محصول باغبانی یا کشــاورزی ارگانیک پرداخت کنیم.باور 
مردم این اســت که یک محصول ارگانیک، محصولی بدون سم و مواد شیمیایی است که 
به طور سالم تولید شــده پس ارزش دارد که حتی گرانتر خریده شود.کشاورزی ارگانیک 
بر خالف آنچه به نظر می رسد در حقیقت یک کشاورزی بدون استفاده از سم یا کود و یا 
هر ماده شیمیایی دیگر نیست. امروزه می دانیم که استفاده از مواد شیمیایی کم خطر در 
کشاورزی اجتناب ناپذیر است. به ویژه در مناطقی که خاک بسیار فقیر باشد و بیماری یا 
آفت اپیدمی شود، در آن صورت چاره ای جز مبارزه شیمیایی با آن وجود ندارد.باید اذعان 
داشت که کشاورزی ارگانیک عملکردی است با حداقل استفاده از مواد مضر شیمیایی که 
در حال حاضر بدون توجه به عواقب آن توسط بسیاری از کشاورزان ناآگاه مورد استفاده قرار 
می گیرد. به عبارت بهتر باید گفت که امروزه متأســفانه کاربرد بی رویه از کودها و سموم 
شیمیایی پرخطر باعث از بین رفتن بسیاری از میکروارگانیسم های مفید در محیط زیست 
شــده و دشمنان طبیعی بسیاری از آفات را از بین می برند. همچنین این کاربرد بی رویه 
با نداشتن اطالعات کافی از دوره کارنس سموم )زمان باقیماندن سم در اندام گیاهی مورد 
نظر( باعث باقیماندن بسیاری از سموم در میوه ها و اندام های خوراکی بسیاری از سبزی ها 
و صیفی جات شده  است که به مصرف انسان ها و دام می رسد. در صورتی که بتوان ابتدا 
با رعایت اصول صحیح کشاورزی یک کشت را آغاز کرد و سپس تمامی مسائل بهداشتی را 
طی پروسه تولید رعایت کرد، می توان امید داشت که شیوع آفات و بیماری بها به حداقل 
خود کاهش یابد.انجام آنالیزها و آزمایشهایی که در حال حاضر با پیشرفت علم می تواند قبل 
از کاربرد هر ســم یا کود آگاهی الزم از وضعیت موجود را مشخص سازد مرحله دیگری از 
کاربرد بهینه کودها و سموم شیمیایی است. چنانچه موارد فوق الذکر رعایت شود به دلیل 
تحصیل این گونه آگاهی ها کیفیت تولید به طور خودکار با کاهش مصرف مواد شیمیایی 
مضر به حد مطلوب خواهد رسید. در حال حاضر نیز مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها با 
استفاده از روش های مختلف کنترل مانند به کارگیری مواد بیولوژیک، روش های مکانیکی، 
زراعی و غیره مرحله دیگری از کاهش استفاده از سموم شیمیایی به تنهایی و منحصرا برای 
مبارزه با آفات و بیماری ها است. در نهایت شناخت سموم پرخطر و جایگزین نمودن آن ها 
در صورت امکان با سمومی که بدون استفاده از مواد شیمیایی پرخطر به عنوان جایگزین 
ساخته شده است و همچنین در صورت نبود سموم جایگزین غیرشیمیایی استفاده از مواد 
شیمیایی کم خطرتر کمک شایانی به کاهش استفاده از مواد شیمیایی خطرناک خواهد کرد.

این یک حقیقت محض است که کشاورزی ارگانیک در راستای دستیابی به غذایی با کیفیت 
و سالم امری است مطلوب اما نه به این معنا که صرفا باید از یک ماده آلی برای کشت وکار 
اســتفاده کرد. امروزه این تصور هست که کشاورزی ارگانیک بازگشت به کشاورزی سنتی 
است در حالی که نمی توان پیشرفت علم در کشاورزی و استفاده از مکانیزاسیون و مبارزه 
بیولوژیک برای کنترل آفات و بیماری ها و دستیابی دانشمندان و پژوهشگران به این همه 
دانش را در طی ســال ها نادیده گرفت. اما می توان با بهره گیری از این دانش و اطالعات 
ارزشــمند که طی سال ها به دست ما رسیده به طور صحیح کشاورزی را ادامه داد. حرفه 
کشاورزی همیشه محترم شمرده شده است و باید مراقب این حرمت بود. حفظ این حرمت، 
با آگاهی یافتن از اینکه می توان با بهره گیری از تجربه گذشتگان، به دست آوردن اطالعات 
کافی و مستند که در نتیجه پژوهش ها و تحقیقات دانشمندان فراوان این بخش به دست 
آمده است، مشورت با اساتید فن و با بکارگیری بهترین و صحیح ترین روش ها برای تولید 

یک محصول سالم صورت خواهد پذیرفت.
m.z.mehrabani@gmail.com

ضربه به بزرگترین محموله مواد 
مخدر توسط وزارت اطالعات 

به  ضربه  از  اطالعات  وزارت  عمومی  روابط   
بزرگترین محموله مواد مخدر در سال های اخیر 
خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی 
وزارت اطالات،  سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در اداره کل اطالعات استان سیستان و بلوچستان 
محموله  اطالعاتی  دقیق  رصد  با  شدند  موفق 
کالن ٢٨6٩ کیلو گرمی مواد مخدر که از خارج  
که  محموله  نمایند.این  کشف  را  بود  شده  وارد 
توسط ٢ دستگـاه خـودروی تـویـوتـا حمل می 
وارداتی کشف شده طی  بزرگترین محموله  شد 

سالهای اخیر در این استان است.

 اعطای گرنت ۲۵۰ میلیونی 
به ۲۰۰ پژوهشگر فرهیخته

معاون تحقیقــات و فناوری وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی عملکرد 6 ماهه ایــن معاونت را به 
مناســبت دهه مبارک فجر در ســه حــوزه »تقویت 
زیرساختهای تحقیقات و فناوری«، »توسعه و حمایت 
از نیروی انسانی« و »ارتقای کیفی تحقیقات و فناوری 

» اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر رضا ملک زاده اظهار 
کرد: توســعه مطالعه اپیدمیوژیک آینده نگر جمعیت 
بالغین ایران )PERSIAN Cohort(، افزایش تعداد 
مراکز کهورت بالغین از ١5 به ١7 مرکز، افزایش تعداد 
مراکز کهورت جوانان از ٢ به ٤ مرکز، افزایش تعداد مراکز 
کهورت نوزادان از ٢ به ٣ مرکز و طراحی و پیاده سازی 
نظام نوین اطالعات پژوهشی پزشکی ایران )نوپا( با ١٢ 
ســامانه از جمله اقدامات این معاونت در حوزه تقویت 
زیرساختهای تحقیقات و فناوری است.معاون تحقیقات 
و فناوری وزیر بهداشت از موافقت با راه اندازی ٢٠ برنامه 
جدید ثبت بیماری ها در دانشگاه های علوم پزشکی خبر 
داد و گفت: در همین زمینه، اعتبار الزم  برای ٣ برنامه 
جدید ثبت بیماری ها، به دانشگاه ها ابالغ شده است.وی 
با بیان این که در حوزه توسعه و حمایت از نیروی انسانی، 
گرنت تحقیقاتی ٢5٠ میلیون ریالی به ٢٠٠ پژوهشگر 
فرهیخته اعطاء شــده است، از افزایش  محققان علوم 
پزشکی کشــور، از 5٤6 نفر به 6١٢ محقق خبر داد و 
گفــت:  عالوه بر جذب ١٤ دســتیار پژوهش در قالب 
طرح نیروی انسانی،  ١5 دستیار پژوهش سرباز نیز در 
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی جذب شده اند. دکتر ملک 
زاده از حمایت از انجام 56 طرح تحقیقاتی فرادانشگاهی 
و ملی در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 
ایران خبر داد و گفت: برای حمایت از راه اندازی، توسعه 
و تکمیل آزمایشگاه های جامع تحقیقات در ٢٠ دانشگاه 

علوم پزشکی کشور اقدام کرده ایم.

سرمقالهخبر رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: دفاع مقدس 
گنجینه بزرگی است که می تواند برای قرن ها سربلندی 

را برای جوانان و ملت ایران تضمین کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشــکر محمد باقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح ١٠ 
مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس با اشــاره به اهمیت 
دفــاع مقدس و حفظ آثار و نشــرارزش های آن اظهار 
داشــت: دفاع مقدس گام بزرگی در تاریخ ملت بزرگ 
ایران اســت که پس از چندین قرن ســرافکندگی در 
جنگ های گذشــته و از دست دادن سرزمین ها، ملت 
ایران توانست هویت خود را در دفاع مقدس بازیابی کند 

و وارد مرحله جدیدی از تاریخ سرافرازانه خود شود.
وی با اشاره به توطئه های استکبار جهانی از بدو پیروزی 
انقالب اسالمی افزود: دشمنان انقالب اسالمی )بلوک 
شرق و غرب( بالفاصله پس از پیروزی انقالب، همسایه 
غربی ما را علیه ایران اسالمی تجهیز و تحریک کردند و 
بسترساز تهاجم و تجاوز و تصرف بخش هایی از کشورمان 
توسط رژیم بعث عراق شدند.سرلشکر باقری ادامه داد: 
دفاع مقدس ملت ایران فراز بزرگی است که این ملت 
شجاع و بزرگ طی هشت ســال دفاع مقدس نه تنها 
اجازه نداد وجبی از خاک ایران تصرف شــد، بلکه تمام 
تلخ کامی های تاریخ خود را در این هشت سال جبران 
کرد.وی افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس نشان 
داد که ملتی سرافراز، بزرگ و شجاع در میان ملت های 
جهان اســت و خواهد توانســت در تمامی برهه های 
تاریخی در مقابل تمام نامالیمات، فشــارها، تحریم ها 
و گرفتاری ها با سربلندی از کشور، تاریخ و کیان خود 
دفاع کند و مسیر آرمان های مقدس خود را سرافرازانه 
پیش ببرد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: 
دفاع مقدس گنجینه بزرگی است که می تواند قرن ها 
ســربلندی را برای جوانان و ملت ایران تضمین کند.

وی با اشــاره به وظایف مراکز فرهنگی دفاع مقدس در 

استان های مختلف، گفت: مراکز فرهنگی دفاع مقدس 
این مسئولیت را بر عهده دارند که با بهره گیری از فناوری 
و هنر کارآمد و متناسب با ذائقه اقشار مختلف جامعه و 
نسل جوان، واقعیات اتفاق افتاده در جنگ تحمیلی را به 
دور از تحریف در اختیار مردم و جوانان عزیز قرار دهند.

سرلشکر باقری با اشاره به شور و اشتیاق جوانان برای 
حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: 
در سال گذشته بیش از 6 میلیون نفر با شور و اشتیاق به 
صورت داوطلبانه در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس 
حضور یافته تا جانفشانی های پدران خود را از نزدیک 

لمس کنند. وی افزود: ملت ها همواره از چنین حوادث 
بزرگی برای ایجاد و اعتالی مفاهیمی مانند هویت ملی 
و اثبات شرافت و شجاعت ملتشان بهره می برند و این 
موزه ها امروز چنین مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد: موزه ها و 
مراکز فرهنگی دفاع مقدس مکانی اســت برای تجمع 
پیشکســوتان و جوانان و مردم شــریف که در جمعی 
صمیمی کنار هم بنشینند و خاطرات آن دوران را برای 

نسل های جوانتر بازگو کنند.
وی افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

برای این مســئولیت ایجاد شده است که با استفاده از 
انواع و اقســام روش ها و فناوری ها و با همکاری تمامی 
دســتگاه های حاکمیتی و مردمی این کار ارزشمند را 
به سامان برساند.سرلشــکر باقری گفت: بخش اعظم 
هزینه ای که امروز در گزارش ســردار کارگر در ایجاد 
مراکز فرهنگی دفاع مقدس در سراســر کشــور بیان 
شد، عمدتا توســط مردم به طور مستقیم یا از طریق 
شهرداری ها و بخشی هم از جانب دستگاه های دولتی 
تامین شده اســت.وی همچنین افزود: زمین هایی که 
برای مراکز فرهنگی دفاع مقدس اختصاص یافته، نوعا 
در بهترین نقاط شــهرها و عمدتا بدون دریافت ریالی، 
در اختیار این مجموعه ها قرار داده شــده است.رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: موزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس براساس اساسنامه جدید خود که 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان رئیس هیأت 
امنا موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، شهردار محترم 
تهــران به عنوان نائب رئیس ه یــأت امنا موزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس و رئیس محترم شورای شهر و 
یکی از معاونین شهرداری تهران به عنوان اعضای هیأت 
امنا و همچنین سه نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس نیز 
از دیگر اعضای هیأت امنا در آن نقش آفرین هستند، 
امروز نماد همکاری میان نیروهای مسلح و پیشکسوتان 
دفاع مقدس و شهرداری و مسئوالن کشوری و لشکری 
اســت که دست در دســت هم قرار داده تا ان شاء اهلل 
بتوانیم این موزه و مراکــز فرهنگی دفاع مقدس را به 
نحوی که در شان انقالب اسالمی، شهدا و حادثه بزرگ 
دفاع مقدس است، آماده کنیم.وی در پایان از زحمات و 
تالش های استانداران و شهرداران ١٠ استانی که مراکز 
فرهنگی و موزه دفاع مقدس را افتتاح کردند و همچنین 
از مسئوالن اســتانی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و همه مسئوالنی که در احداث و راه اندازی 

این مراکز کمک کردند، تشکر و قدردانی کرد.

سرلشکر باقری:

دفاع مقدس ضامن قرن ها 
سربلندی برای ملت ایران است

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نقی آقائی فرزند گلبرار به شرح دادخواست به کالسه ٣/٩6/6٨١ از این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرحوم کاظم آقائی فرزند گلبرار به شماره شناسنامه ٢٣7  صادره از بهشهر 
در تاریخ ٩6/١١/٨ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
١- گلبرار آقائی  فرزند خلیل به شماره شناسنامه ٢ متولد ١٣١6 پدر متوفی

٢- زهرا محمدی  فرزند کاظم به شماره شناسنامه ١٣٨ متولد ١٣٢٢ مادر متوفی 
٣- سیده ننه جعفری  فرزند سید حسین به شماره شناسنامه ٢٠٣ متولد ١٣٤5 

همسر متوفی
 ٤-  فاطمه آقائی  فرزند کاظم به شماره شناسنامه ٢١7٠٢١٩٤6٣ متولد ١٣7٢ 

دختر متوفی
 ١٣75 متولد   ٢١7٠٢٩١١6٤ شناسنامه  شماره  به  کاظم  فرزند  آقائی   مریم   -5

دختر متوفی
متولد ١٣٨١  به شماره شناسنامه ٢١7٠٤٢7٣٠٩  فرزند کاظم  آقائی   راضیه   -6

دختر متوفی
 ١٣٨١ متولد   ٢١7٠٤٢7٣١7 شناسنامه  شماره  به  کاظم  فرزند  آقائی   رقیه   -7

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 9۶/2۰/۶3۵1    قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

اگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به خانم مریم شهیدپور فالح فرزند علی اکبر شناسنامه شماره 57٨ 
صادره از بابل ساکن بابل – هفت تن – سه راه فالح کتی – منزل ذینی ابالغ می 
شود که بانک ملی شعبه غدیر به استناد قرارداد بانکی شماره 66٠٠٨77٣١١٠٠٤ 
جهت وصول مبلغ 5٢٩١٤7١6 ریال تا تاریخ ١٣٩6/7/٢٤ به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ٩6٠١٠١٠ در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده ١٨ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی حصروراثت
پدرعبدالرضابشناسنامه١٨٨٢٠٣٨75٤صادره  نام  ابراهیمی  قاسم  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازشوشتردرخواستی 
شوشتردرت ١٨٨١٩٨٤5٣٢صادره  بشناسنامه  عبدالرضاابراهیمی  مرحوم  پدرش 

فوق  بامشخصات  عبارتنداز:١-متقاضی  اش  ورثه  اریخ١٣٩6/١٠/٢٠دراهوازفوت 
ازشوشتر٣-پروانه  بشناسنامه١٨٨٢٠٨777١صادره  الذکر)پسرمتوفی(٢-افسانه 
بشناسنامه١٨٨٠٩٣٩٣55صادره  ازشوشتر٤-فرزانه  بشناسنامه١٨٨٢٠٢6٣٩صادره 
ابراهیمی5-روبخیرابراهیمی  متوفی(شهرت  )دختران  ازشوشتر 
قانونی  )همسرمتوفی(والغیر.تشریفات  ازشوشتر  بشناسنامه١٨٨٠٨65٣٨6صادره 
مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی به فاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی مینمایدتاهرکس 
اعتراض داردباوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.     شماره م.الف)١٩٠/١6(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهي ابالغ دادنامه
المکان  مجهول  فعاًل  علی  فرزند  بزرگی  جامع  متهم حمید حیدری  اینکه  به  نظر 
شماره  دادنامه  موجب  به  گمرکی  کاالی  قاچاق  ارتکاب  در  قاچاق  اتهام  حیث  از 
و  دولت  نفع  به  کاال  ضبط  بر  عالوه  غیاباً   ٩٢/٩/٢6 مورخ   ٤٠٠7١٣٩٢٠٠٠١٣٨
اجراي  در  لذا  گردید.  محکوم  ریال   ٢٣١٢6٣٩٠ مبلغ  به  نقدی  جزیمه  پرداخت 
امور  در  انقالب  و  دادگاههاي عمومي  دادرسي  آئین  قانون  ماده ١7٤  ذیل  تبصره 
آگهي  انتشار  تاریخ  از  روز  که ظرف مدت ١٠  گردد  ابالغ مي  نامبرده  به  کیفری 
چنانچه نسبت به راي صادره معترض مي باشد اعتراض خود را به شعبه پنجم ویژه 
رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس واقع در بلوار امام 
تعزیرات  کل  اداره  امام خمیني،  قضایي  مجتمع  مطهري، جنب  چهارراه  خمیني، 
حکومتي استان هرمزگان اعالم، در غیر این صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه 

صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رضا ساالر کریمی - رئیس شعبه پنجم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس

متن آگهی 
خواهان به نام محمد حسنوند فرزند ملک محمد دادخواستی علیه آقایان ١-حامد 
مریدی ٢-بهمن حسنوند فرزند فتاح ٣-بهروز اکبری ٤-یونس قائدرحمتی فرزند 
علیرضا 5-معصومه شکرائی خرم آبادی فرزند شکر اله 6-سیده حدیث شاهنشاهی 
فرزند سید کاظم 7-ملک نیاز بهرامی فرزند محمود به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )١٠١جزایی سابق ( واقع در 
خرم آباد خیایان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه ٩6٠٩٩٨66١٢5٠٠٠٤٤  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ١٢/٢٣/١٣٩6 
و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین  تعیین   ٨:٣٠ ساعت  و 
درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 1۰1 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند .

متن آگهی 
بدینوسیله به خانم فاطمه آزادبخت فرزند علی رحم  در پرونده کالسه  ٩6٠657 
ابالغ می  استرداد طفل  بر عدم  دائر  تیلستانی  الدین  اقای شهاب  موضوع شکایت 
گردد  برای روز رسیدگی مورخ ٩6/١٢/١٩ ساعت ١١ در شعبه ١٠١ دادگاه جزایی 

٢ پلدختر حاضرگردد  در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد. 
دادرس شعبه 1۰1 دادگاه جزایی 2پلدختر –کرم رشنود. 

آگهی مزایده مرحله دوم
 سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند 2 مصوبه شماره 26 
اجاره یکساله جایگاه  به  نسبت  رامسر  اسالمی شهر  مورخ 96/9/22 شورای محترم 

CNGاقدام نماید.
1- واجدین  شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا 
مورخ 96/11/26 به سازمان حمل و نقل شهر رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن۵۵22668۵-011 تماس حاصل 

فرمائید .
2-  متقاضیان می بایست مبلغ 17/۵00/000ریال به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به 

همان میزان ارائه نمایند.
3-  در صورتی که برنده اول دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد

4-  تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 96/11/28 خواهد بود.
۵-  سازمان حمل و نقل در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

  حسن مجدی مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهر رامسر

مفقودی
شرکت تراکتورسازی ایران /سهامی عام

تراکتور  تراکتور/  تحویل  صورتمجلس  و  فروش  صورتحساب  سند  مفقودی 
ملی٢٠6٤٢٢7٠١6  کد  پیچا  پور  مهدی  هادی  نام  TTMمدل٩5به  کشاورزی 
شاسی  موتورMT٤A٢W6٨٢٨Dش  ١٢٤ک١7یران6٢ش  پالک  شماره   با 
از  و  گردیده  ٣٠٤٠٤٠١مفقود  نمایندگی  N٣HKTAD٢CGER١٣٩١٢کد 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی پرونده کالسه١/5٠6/٩6 وقت رسیدگی سه شنبه ٩6/١٢/١5ساعت 
٩:٣٠خواهان ذکریا محمدی راد فرزند درویش شورکا خ شهدا خوانده علی محمد مالح  
لیوانی فرزند شعبانعلی مجهول  المکان خواسته مطالبه طلب به مبلغ یکصد میلیون ریال 
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق تسلیم شعبه اول  حل اختالف دادگستری 
جویبار واقع در خیابان امام جنب دادگستری نموده که در حال رسیدگی می باشد بنابر 
تقاضای خواهان مبنی و مجهول المکان بودن خوانده از دستور شورا وفق ماده 7٣ قانون 
آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به 
هزینه خواهان آگهی  خواهد شد و خوانده می بایست ظرف  مهلت یک ماه در دفتر شعبه 
حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 

در جلسه حاضر گردد در غیر اینصورت شورا تصمیم مقتضی را  اتخاذ خواهد نمود
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جویبار

دادنامه 
دادگاه فریدونکنار موضوع آ گهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به نام کالسه 
پرونده 5٤٣/٩6وقت  رسیدگی روز٩6/١٢/٢٠ ساعت ٩:٣٠خواهان  رستم کیائی خوانده 
کریم حسین نژاد به موضوعیت مطالبه وجه خواهان دادخواستی تصویب شورای حل 
اختالف فریدونکنار نموده در جریان رسیدگی قرار گرفته و وقت رسیدگی تعیین شده به 
جهت عدم شناسایی و مجهول المکان  بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورای حل اختالف به استناد ماده 7٣ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر شورا مراجعه و اعالم آدرس کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر جهت رسیدگی حضور به هم رسانند 
مدیر دفتر شورای حل اختالف واحد اول شهری فریدونکنار

آگهی  ابالغ
حسین  فرزند  کالئی  امامی  فاطمه  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
خواهان  سید رمضان موسوی خطیر خوانده متهم فاطمه امامی کالئی خواسته اتهام 
پرونده کالسه  به شماره  ارجاع  این شعبه  به  که  به مطرح  پرداخت محکوم  از  اعسار 
بابل ثبت و وقت  ٩6٠٩٩٨١١١٠7٠٠67٠شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
رسیدگی مورخ ٩7/١/٢٣ساعت ١٠:٣٠تعیین که به دستور دادگاه موضوع ماده 7٣ قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردند تا خواننده 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 دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل انسیه عسکری فیروزجایی

شهرداری رامسر

وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروی های مســلح در گفت 
وگوی تلفنی با وزیر دفاع افغانستان گفت: آمریکا تالش 
دارد داعش را از مهلکه ســوریه و عراق خارج کند و به 
افغانســتان انتقال دهد.به گزارش زمان به نقل ازوزارت 
دفاع، امیر سرتیپ ســتاد امیر حاتمی در گفت وگوی 
تلفنی با ســپهبد طارق شاه بهرامی همتای افغان خود 
بــا بیان اینکه آمریکایی ها داعش را ایجاد کردند تا آنها 
را در سوریه و عراق مدیریت کنند، تصریح کرد: آمریکا 
بعد از شکست ســنگینی که در این دو کشور متحمل 
شد تالش کرد داعش را از مهلکه خارج و به افغانستان 
انتقال دهند تا با جنایت بی شرمانه آنها، حضور خود در 
افغانستان را موجه جلوه دهد.وی با بیان اینکه آمریکایی 
ها اکنون طرح افزایش نیروهای خود در افغانســتان را 
دنبال می کنند، هشدار داد: آمریکایی ها ثابت کرده اند 

دشمن مسلمانان هستند.سرتیپ حاتمی با بیان اینکه 
معتقدیم برقراری امنیت در افغانســتان تنها با رویکرد 
مثبت کشورهای منطقه قابل تامین خواهد بود، گفت: 
بایســتی در این مســیر از ظرفیت های مشترک تمام 
کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم و ایجاد آرامش 
در افغانســتان حداکثر بهره بــرداری را کرد.وی در پی 
اقدامات تروریستی متعدد در افغانستان و کشته و مجروح 
شدن تعداد زیادی از مردم، اظهار کرد: اقدامات تروریستی 
روزهای اخیر در افغانستان موجبات تاسف و تالم رهبر 
معظم انقالب، دولت، ملت و نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران را در پی داشت.وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
ایران با بر شــمردن جایگاه ویژه این کشور در سیاست 
خارجی ایران افزود: ایران همواره از توطئه های بیگانگان 

علیه مردم افغانستان نگران بوده است. 

دادســتان تهران، از صدور حکم برای فردی که با ٩ بار 
مالقات با مأمور اطالعاتی آمریکا اطالعات کشور از جمله 
در زمینه تحریم ها و افشای امور هسته ای به کشورهای 
دیگر انتقال داده بود، خبــر داد.به گزارش زمان به نقل 
ازپایگاه اطالع رســانی دادسرای عمومی و انقالب تهران، 
دادســتان تهران در مورد اقدامات و سیاست دادستانی 
در قبال آشوب های اخیر اعالم کرد تفکیک بین متهمان 
فریب خورد و عوامل اصلی و تعیین تکلیف سریع متهمان 
ازجمله راهبردهای مهم دادســتانی درمورد نارامی های 
اخیر بود.دادستان تهران با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر 
به اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: در یک ماه اخیر برخی 
بانک های کشور نظیر بانک های سینا، سپه، مسکن و ملی 
با انعکاس به موقع موضوع به سرپرست ناحیه ٣6 دادسرای 
تهران و در نتیجه صدور دســتور قضایی از خروج ٨٠٠ 

میلیارد تومان از وجوه این بانک ها توسط برخی عوامل 
و کارکنان متخلف جلوگیری به عمل آورده اند.دادستان 
تهران هم چنین از صدور حکم محکومیت برای فردی که 
با ٩ بار مالقات با مأمور اطالعاتی آمریکا اطالعات کشور 
از جمله در زمینه تحریم ها و امور هسته ای را به سرویس 
اطالعاتی آمریکا و یک کشور اروپایی انتقال داده بود، خبر 
داد و اظهار داشــت: در این پرونده فرد مذکور به شش 
ســال حبس تعزیری و ضبط و استرداد وجوه دریافتی 
محکوم شده است.جعفری دولت آبادی با اشاره به تصویب 
تشکیالت راجع به استقرار معاونت اجرای احکام کیفری 
در زندان ها موضوع تبصره ماده ٤٨٤ قانون آیین دادرسی 
کیفری از کیان منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران 
خواست تا در خصوص نخستین ندامتگاه، که می بایست 

این معاونت در آنجا مستقر شود، برنامه ریزی نماید.

داعش انتقال  دنبال  به  یکا   آمر
است افغانستان  به   

حبس سال   ۶ حکم   صدور 
هسته ای جاسوس  یک  برای   
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دادنامه 
شماره  پرونده ٤/٢5٠/٩6شماره دادنامه ٤١١/٩6تاریخ ٩6/7/٤خواهان بانک انصار به شماره 
ثبت ٣7٤5٢٨به مدیریت آیت اهلل ابراهیمی با وکالت خانم سیده مریم ساداتیان جویباری /

جویبار خ امام ک شهید رضا کار کاکو دفتر وکالت خوانده سید عمار جاللی کوهی خیلی 
فرزند سید موسی سید سعید جاللی کوهی خیلی فرزند سید قاسم جویبار کوهی خیل 
سید رضا جاللی کوهی خیلی فرزند مرتضی بابلسر بلوار شهید شریفی بن بست دوم پالک 
٣٢ خواسته مطالبه طلب مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شهرستان جویبار شعبه 
٤ شهری قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دعوی خانم سید مریم 
ساداتیان جویباری با وکالت از بانک انصار طرفیت آقایان سید عمار و سید سعید و سید رضا 
همگی جاللی کوهی خیلی به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده پرداخت وجه چک 
به شماره 7١٣١5٠عهده بانک ملی به مبلغ١٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال با احتساب کلیه خسارت 
دادرسی اعم از  حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی شرح مفاد 
دادخواست تسلیمی و نظر به اینکه صدور وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده به میزان وجه مندرج  در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با 
توجه به اینکه سند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده 
و با امعان  نظر به اینکه خواندگان موصوف  در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاوردند 
و دلیلی دائر بر  پرداخت وجه چک و تحصیل  برائت ذمه خویش  ابراز نکرده است لذا دعوی 
خواهان را وارد  ثابت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین  مستندا 
به مواد ٣١٠ و ٣١٤ قانون تجارت و ١٩٨ و 5١5 و 5٠٣ و 5٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی 
نامبردگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ١٨٠/٠٠٠/٠٠٠ریال بابت چک مورد دعوا و 
مبلغ ٤/6٤٠/٠٠٠ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
و ایضا  خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید٩6/5/١١ لغایت  وصول آن 
که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه می شود در در حق خواهان  محکوم می نماید و در 
خصوص هزینه دادرسی تامین خواسته نظر به اینکه خواهان الزامی به درخواست آن ندارد 
عدم درخواست آن خللی به دادرسی وارد نمی کند لذا از شمول ماده 5١٩ قانون مرقوم 
خارج است از  این رو محکوم به بی حقی است  رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و 
سوم غیابی ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و با انقضای مهلت مذکور 
ظرف ٢٠ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان جویبار میباشد و در خصوص 

خوانده ردیف دوم به شهر اخیر قابل تجدید نظر می باشد
 حسنی کارمزدی قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

 آگهی مزایده
 در پرونده کالسه ٩6٠٠٣٠ اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه شرکت ترکان بافت 
خسارت  گرفتن  نظر  در  بدون  خواسته  اصل  بابت  6٢/٠٠٠/٠٠٠ریال  پرداخت  به 
در حق  اجرای حکم  روز  در  مدنی  احکام  اجرای  در  محاسبه  قابل  و  تادیه  تاخیر 
درخواست  به  بنا  اجرا  این  لذا  است  گردیده  محکوم  معصومی  رفیع  سید  آقای 
محکوم علیه اموال وی  را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده 
به  زیر  احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط  اجرای  و مدیر  دادستان 
الیاف  صددرصدی ٢٠.١مربوط به  فروش می رسند مال مورد مزایده نخ با درصد 
کارخانجات نساجی خوی شامل ٢ کارتن زرد رنگ ٢ کارتن نارنجی رنگ دو کارتن  
مشکی زرشکی طوسی و سبز و در مجموع ٢7 کارتن آدرس جاده ساری پهناب  

الریم جنبه کشتارگاه مرغ میانکاله شهرک ترکان بافت 
تومان  هزار  کیلو ١٤  هر  کیلویی  کارتون ٢٠  هر  مبلغ  به  کارشناسی شده  قیمت 

میباشد 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و مبلغ ١٠ درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس  از برنده 
مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول  می گردد در غیر این 

صورت مبلغ ١٠ درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد
 موعد و زمان فروش روز سه شنبه ٩6/١٢/٨ساعت ٩ صبح در دفتر اجرای احکام 

مدنی دادگستری جویبار می باشد 
زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی پرونده کالسه 7/٤٩٢/٩6وقت رسیدگی ٩6/١٢/٢٠ساعت ٩صبح 

خواهان مبینا نظریان فرزند غالم عباس خوانده سید محمد مهران ستاد فرزند قیصر 
خواسته الزام خوانده به تنظیم سند اتومبیل خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده 
فوق تسلیم شعبه هفته حل اختالف دادگستری جویبار واقع در خیابان امام جنب 
و  مبنی  خواهان  تقاضای  بنابر  باشد  می  رسیدگی  حال  در  که  نموده  دادگستری 
مجهول المکان بودن خوانده از دستور شورا وفق ماده 7٣ قانون آیین دادرسی مدنی 
از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان  مفاد دادخواست یک نوبت در یکی 
آگهی  خواهد شد و خوانده می بایست ظرف  مهلت یک ماه در دفتر شعبه حاضر 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
در جلسه حاضر گردد در غیر اینصورت شورا تصمیم مقتضی را  اتخاذ خواهد نمود
 دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
که  درخواستی  به شرح  فرزنداسماعیل  پور  بهرام  آقای  بوکالت  قبادی  زهره  خانم 
انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواس  گردیده  شوراثبت  ٩6/٤٠٠/٣این  شماره  به 
به شماره شناسنامه  فرزندموسی  قبادی  اسماعیل  واعالم داشته که مرحوم  نموده 
خوددرشهرستان  دائمی  ١٠/٤/١٣٩6دراقامتگاه  درتاریخ  ازجویبار  ٣٠6صادره 
جویبار)الریم (فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز١_فاطمه صغری 
5٨٢٩6٨٤٨٨٨همسرمتوفی٢_زهره  م  ش  فرزندعبدالحسین  الریمی  رحمانی 
قبادی فرزنداسماعیل ش م 5٨٢٩٣6٣١٤٣   ٣_سکینه قبادی فرزنداسماعیل ش 
م 5٨٢٩٣5٨٠٣٤  ٤_محبوبه قبادی فرزنداسماعیل ش م 5٨٢٩7٤٢١7٩همگی 
  5٨٢٩75٣٩٨7 م  ش  فرزنداسماعیل  قبادی  اله  5_آیت  متوفی   اناث  فرزندان 
6_حبیب اله قبادی فرزنداسماعیل ش م ٢٢٢٩٣576١١فرزندان ذکورمتوفی که 
ازانجام  شوراپس  والغیراینک  وندارد  نداشته  دیگری  ورثه  فوق  غیرازنامبردگان  به 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی 
داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این 

شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضی شعبه سوم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار

 ابالغ 
شعبه  ٩6٠١55این  بایگانی  شماره  و   ٩6٠٩٩٨١٢٩55٠١٠٤٨ کالسه  پرونده  در 
مهدی خدادادی فرزند محمد به اتهام سرقت جعل و استفاده از سند مجعول حسب  
شکایت سیدمحمدباقر ساداتیان تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول 
المکان  بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ١7٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از 
انتشار  این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است 

در  صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی به عمل خواهد آمد 
 دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار محمد باقر فقیه

 آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان فرزاد براری بدین وسیله 
به مجهول المکان  فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان میثم اصغری داد خواستی دائر  
مطالبه وجه و به طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب  ارجاع و پس از ثبت 
به کالسه ١٢/١٣٩5/٩6 جهت رسیدگی به روز ٩6/١٢/٢٠در  ساعت ١٠:٤5تعیین 
وقت کردید لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق  ماده 7٣ 
قانون آیین دادرسی مدنی و حسب  تقاضای خواهان یک بار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار صادر و پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابا 
اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد  نیازی به  رسیدگی و تصمیم شایسته را 

انتشار آگهی باشد فقط  یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد
 مدیر دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

 موضوع ابالغ 
فرزند  فقیهی  رضا  وکالت  با  نیا  تقی  میثاق  آقای  اینکه  به  نظر  دادرسی  وقت 
محمدعلی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت علی کوچک خانی فرزند 
در این شعبه تسلیم نمود که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ١١/١٠٤٤/٩6 
به  لذا  برای مورخ٩7/١/٢7 ساعت ١٠:٣٠ صبح تعیین وقت گردیده است  ثبت و 
قانون   7٣ ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  لحاظ 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار در ج و 
به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه یازدهم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه یازدهم مراجعه 
نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی 

به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده
 در پرونده کالسه ٩6٠٣٤6 اجرای احکام مدنی متمرکز محکوم علیه آقای علی اکبر 
شا ملی به فروش ملک به صورت مزایده در حق خانم مهناز احمدی محکوم گردیده 
اند لذا این اجرا بنا به  درخواست محکوم له اموال را جهت تامین آن توقیف و از 
طریق مزایده  با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 

جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رسانند
به  اعیانی  و  به مساحت  ٢٠٠ متر مربع  مزایده ملک مسکونی عرصه  مال مورد   
مساحت ١6١ متر مربع متعلق به آقای علی اکبر شاملی  حدود اربع از شمال متصل 
به زمین آقای قوشچی از  جنوب متصل به منزل مسکونی آقای کریمی از شرق 
وصل  به کوچه بن بست عمومی از غرب وصل به  متصل به منزل مسکونی آقای 

پرویز اقبالیان 
مبلغ  از  مزایده  می باشد  ریال  مبلغ١/٨٤٤/٠٠٠/٠٠٠  به  کارشناسی  کل  قیمت 
ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
محسوب می شود  موعد و زمان فروش روز٩6/١١/٢٣ ساعت ٩ صبح در دفتر اجرای 
احکام دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای 
اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار جوان محله کوچه بن بست تفکیکی 

کدپستی٤٨57٣-٤77١7
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

مفقودی
شهربانی  ١٣٩5شماره  مدل   ٩٠ تندر  رنو  وانت  سبز  وبرگ  کمپانی  سند  المثنی 
  N АА شاسی   ١٠٠٠١6٣75RR١١٢56٤ موتور  ایران٨٢   ١٣ ص   ٨٣٢

بابل USRRYYG А7٠٢7٤٩ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بهسازی 4 راهدارخانه استان مرکزی 
با 6۰ درصد پیشرفت 

داودی- اراک: مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی با اشاره به بهسازی و نوسازی 
چهارراهدارخانه در استان گفت: ساختمان اداری 
این راهدارخانه ها با 6٠ درصد پیشرفت فیزیکی در 

مرحله نازک کاری است.
 علی زندی فر با اشاره به اینکه  بالغ بر ٢6٠ راهدار 
به صورت رسمی و تعدادی هم نیروی فصلی در 
راهدارخانه های استان خدمت می کنند افزود: از 
٣٢ راهدارخانه  استان هشت راهدارخانه فصلی و 
٢٤ راهدارخانه دائمی هستند واز این راهدارخانه های 
دائمی ساختمان اداری چهار راهدارخانه بنا به اولویت 
و اهمیت نیاز به  نوسازی داشتند که در سال گذشته 
نوسازی آنها در دستور کار این سازمان قرار گرفت. وی 
تصریح کرد: ساختمان اداری این چهارراهداخانه در دو 
طبقه و5٠٠ متر زیر بنا و با اعتبار 5٢٠ میلیون تومان 
از اعتبارات امسال و سال گذشته در حال احداث است. 
زندی فر راهدارخانه گلدشت، قیطانیه و زالیان  و توره 
را از جمله راهدارخانه های در دست نوسازی دانست 
و گفت: برای تکمیل این راهدارخانه ها حدود 6٠٠ 
میلیون تومان اعتبار الزم است که از محل اعتبارات 
با اختصاص آن عملیات آنها  سال آینده تامین و 

تکمیل می شود.

اصفهان شهری خالق و نوآور
بهادری- اصفهان: شهردار اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان به عنوان یک شهر موزه در جهان مطرح 
است، تاکید کرد: این شهر به دلیل ویژگي هایي 
که دارد یک شهر خالق و نوآور است و برگزاري 
به  را  اصفهان  تواند  مي  هنري  هاي  نمایشگاه 
خوبي معرفي کند. قدرت ا... نوروزي با حضور در 
نمایشگاه مجسمه ها و طراحي هاي آنتوني کرگ 
استاد برجسته جهاني که در حال اماده سازي در 
بازدید عالقه مندان  موزه هنرهاي معاصر جهت 
است اظهار داشت: اثر این استاد توانمندي هاي 
معرفي  توانایي  که  استعداد  داراي  انسان  یک 
پروردگار را با آثار خود دارد، نشان مي دهد.وي 
با بیان اینکه در اثرهاي این مجسمه ساز برجسته 
قدرت حقیقت هستي نهفته است، تصریح کرد: 
با دیدن این آثار انسان به بسیاري از نکات و پي 
مي برد و امیدوارم این نمایشگاه بتواند با بازدید 
چنین  تولید  براي  را  آنها  ذهن  عالقمند  افراد 
مخلوقاتي تحریک کند.شهردار اصفهان ادامه داد: 
این مخلوقات و مصنوعات دست بشري که زاییده 
هنر است مي تواند یکي از راه هاي رسیدن به خدا 
باشد. مانند موسیقي از راه هنر نیز مي توان به 
خدا رسید و خلق چنین آثاري به نوعي تشکر از 
پروردگار است. وي با بیان اینکه اصفهان به عنوان 
یک شهر موزه در جهان مطرح است، تاکید کرد: 
این شهر به دلیل ویژگي هایي که دارد یک شهر 

خالق و نوآور است.

خبر

 بازگشت 334 کودک بازمانده از تحصیل به 
چرخه آموزش

سلیمانی- مازندران: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی به تشریح 
عملکرد ده ماهه حوزه اجتماعی پرداخت و گفت: امسال ٢5 دوره آموزشی 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای جامعه کارگری برگزار شد.
سعید مازندرانی اظهار کرد: در ده ماهه سال ٩6 تعداد ٢5 دوره آموزش 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای 66٠ نفر با موضوعات پیشگیری 
از اعتیاد، مهارت زندگی، سالمت روان، پیشگیری از ایدز، فرزند پروری و 

پیشگیری از مصرف الکل در استان برگزار شد.
وی افزود: در طرح تقسیم کار ملی نیز کارگاه آموزشی با عنوان حمایت 
وصیانت از کودکان در حوزه فضای مجازی ویژه مشاورین  اولیای مدارس 

استان برگزار شد.
مازندرانی با  اشاره به اجرای طرح حمایت غذایی تصریح کرد: امسال سبد 
حمایت غذایی در دو نوبت به ١١٩هزار 7١٣ خانوار تعلق گرفت که تعداد 

افراد بهره مند شده در این طرح ٣٤٨ هزار ٢6٣ نفر می باشد.
و  اشاره  سال ٩6  در  ساختمانی  کارگران  بیمه  طرح  اجرای  به  وی 
خاطرنشان کرد: پس از ثبت نام از متقاضیان بهره مند از بیمه کارگران 
ساختمانی و بررسی صالحیت آنان، اعتراض ٢٠٠ متقاضی خدمات بیمه 

اجتماعی کارگران ساختمانی ثبت شده و در سامانه بررسی شد.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان از طرح جلوگیری از نسلی شدن 
فقر به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی اشاره و تاکید کرد: با 
همکاری اداره کل بهزیستی، ٣٣٤ کودک بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی 

در استان شناسایی شدند و به چرخه آموزش بازگشتند.
وی ادامه داد: به منظور توانمند سازی وآموزش روستاییان در ایجاد و 
توسعه کسب کارهای الکترونیک، کارگاه آموزشی دوره فناوری اطالعات 

برای دفاتر خدمات روستاییان برگزار گردید.
مازندرانی  به برنامه های فرهنگی و ورزشی جامعه کارگری اشاره کرد 
و گفت: امسال ٢٩٨ خانوار کارگری از خدمات و امکانات رفاهی نظیر 

مهمانسرا استفاده کردند و٢5٢ نفر از امکانات ورزشی بهره مند شدند.
وی یادآور شد: برگزاری ٢5 برنامه فرهنگی متنوع و برگزاری مسابقات 
قرآنی جامعه کارگری از دیگر اقدامات حوزه اجتماعی اداره کل تعاون 

است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اذعان داشت: از ابتدای سال 
تاکنون ٤٨ مورد مسابقات ورزشی برگزار و ١٠ تیم ورزشی کارگری به 

مسابقات مختلف کشوری اعزام کردیم .
وی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات ما در سال ٩6 اعزام ٢ تیم به 
مسابقات جهانی بود که کسب مقام اول والیبال مسابقات جهانی المپیک 

کارگری از جمله آن بود.

خبر اکبر سلیم  نژاد عضو شورای شهر کرج  در 
چهلمین و یکمین جلسه شورای شهر کرج 
در نطق پیش از دستور به شهردار کرج در 
برف  بارش  از  ناشی  اخیر  بحران  خصوص 
رسانی  اطالع  رغم  علی  گفت:  و  داد  تذکر 
ستاد  و  هواشناسی  سازمان  هشدارهای  و 
نبوِد هماهنگی و  به دلیل  مدیریت بحران، 
شهروندان  برف،  بارش  با  روبرویی  آمادگی 
در  بارش  اولیه  ساعات  همان  از  کرج 
خصوص تردد دچار مشکل شدند و خدمات 
شهری  خدمات  سازمان  نامطلوب  رسانی 

سبب نارضایتی شدید عمومی شد.
نژاد  به گزارش خبرنگار زمان؛  اکبر سلیم 
در خصوص  خود  دستور  از  پیش  نطق  در 
اخیر  بحران  در  کرج  شهرداری  کوتاهی 
نکاتی را تذکر داد و از شهردار کرج خواستار 

پاسخ قانع کننده شد. 
وی با برشمردن برخی موارد ادامه داد: عدم 
تامین ماسه و نمک کافی و توزیع مناسب  
و هم چنین ماشین آالت کافی در مناطق 
و  ها  کوچه  پاکسازی  عدم  کرج،  گانه   ١٠
معابر درجه ٢ و ٣ و ٤ و عدم جمع آوری 
برف های خیابان های اصلی پس از پنج روز 

بارندگی از موارد کوتاهی شهرداری کرج در 
خدمت رسانی به شهروندان است.

سلیم نژاد از انتقال برف های خیابان های 
اصلی که آغشته به نمک و ماسه نیز بودند 
به داخل فضای سبز و رفوژهای میانی انتقاد 
کرد و گفت: یکی از مواردی که شهروندان 
را با مشکل مواجه کرد عدم بسیج نیروهای 

پیمانی خدمات شهری و فضای سبز جهت 
برف روبی حاشیه خیابان های اصلی بود که 
در این خصوص باید نهاد مربوطه پاسخگو 

باشد.
تذکرات  با  کرج  شهر  شورای  عضو  این 
خود به شهردار خاطر نشان کرد: مدیریت 
و  توزیع  در  پسماند  سازمان  نامناسب 

امکان  چنین  هم  و  آالت  ماشین  راهبری 
تامین  خصوص  در  نیازسنجی  و  سنجی 
ماشین آالِت بیشتر از جمله مواردی است 

که شهردار باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: میزان پسماند تولید شده در 
کرج روزانه ٩٠٠ تا هزار تُن است که عدم 
جمع آوری زباله در دو روز اول بارش برف، 
سبب شده اکنون پس از پنج روز، با انتقال 
به مرکز دفن، هنوز ٢  پسماند  تُن  ٣ هزار 
مانده  باقی  شهر  سطح  در  زباله  تُن  هزار 

است.
آمادگی  و  هماهنگی  عدم  نژاد  سلیم  اکبر 
جهت روبرو شدن با بارش برف را با وجود 
هشدارهای هواشناسی از جمله کاستی های 
مجموعه شهرداری کرج اعالم کرد و گفت: 
خصوص  در  بارش  اولیه  ساعات  از  مردم 
تردد دچار مشکل شدند و با نبود امکانات 
و حتی تالش های اولیه و کوچک خدمات 
شدند  مواجه  نمک  و  ماسه  نبود  با  شهری 
و  مشکالت  و  نگرانی  باعث  امر  همین  که 

سرگردانی مردم شده بود.
شهردار  پاسخگویی  خواستار  پایان  در  وی 

نسبت به موارد مذکور شد.

عضو شورای شهر کرج خطاب به شهردار:

پاسخگو باشید

معارفه رابط خانه مطبوعات در شهرستان بابل  امضا تفاهمنامه ی همکاری پسماند رشت و کره جنوبی

همکاری  تفاهمنامه  رشت:  منکویی- 
مدیریت جامع پسماند میان شهرداری رشت 
جنوبی  کره  گذاری  سرمایه  کنسرسیوم  و 

امضا شد.
با حضور نمایندگان یک شرکت کنسرسیوم 
و  رشت  شهردار  نصرتی  دکتر  و  یی  کره 
مدیریت  سازمان  رئیس  پور  حاجی  علیرضا 
از  پس  شد؛  برگزار  شهر  این  پسماندهای 
ی  تفاهمنامه  طرفین  نظر؛  تبال  و  بحث 
امضا  را  پسماندها  جامع  مدیریت  همکاری 

کردند.
یی  کره  تیم  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
با مطالعاتی که انجام داده و از این پس هم 
دنبال خواهد کرد با بهره گیری از فناوریهای 
روز جهان و سرمایه گذاری در جهت اجرای 
طرح پیشنهادی ما را در مدیریت پسماندها 
و  لندفیل  ی  باره  در  موجود  نگرانی  رفع  و 

دفنگاه سراوان یاری دهد.
تکزا  شرکت  مدیرعامل  هیونگ  دا  پارک 
است  یی  کره  کنسرسیوم  یک  که  رسورس 
کار  به  را  خود  تالش  تمام  ما  نیزگفت: 
برای  کره  روز  تکنولوژی  از  و  گیریم  می 
ی  تصفیه  پسماندها،  مدیریت  ساماندهی 
شیرابه ها و تولید انرژی استفاده می کنیم 
و آماده ی همکاری برای اجرای صفر تا صد 

این برنامه با شهرداری رشت هستیم.
   پارک همچنین گفت: قبال منطقه یی در 

کره  جنوبی ما وجود داشت که وضعیتش از 
سراوان شما هم بدتر بود اما هم اکنون این 
زمین  و  شده  تبدیل  سبز  فضای  به  منطقه 
گلف و زمین بازی و پارک و جاذبه ی دیدنی 

شده است.
یی  کره  کنسرسیوم  شرکت  مدیرعامل 
همچنین خاطر نشان کرد: مشکل مدیریت 
ساخت  و  ایجاد  تنها  را  شما  پسماندهای 
شما  باید  بلکه  کند  نمی  حل  سوز  زباله 
استراتژی ویژه از زمان تولید زباله تا پایان 
امحا و مدیریت درست و اصولی آن داشته 
بر  پور  حاجی  علیرضا  همچنین  باشید. 
یکی  عنوان  به  سوز   زباله  نیروگاه  ساخت 
از راههای مدیریت پسماندها در شهر رشت 

تاکید کرد.
پسماندهای  مدیریت  سازمان  رئیس 
شهرداری رشت گفت: مساله ی ما این است 
که منهای زباله هایی که به سمت کارخانه 
ی کود آلی روانه می شوند ما روزانه بیش 
از یکهزار و ٢٠٠ تن زباله را مجبور هستیم 
در دفنگاه سراوان دفن کنیم که حدود 6٠٠ 
تن از این میزان زباله  از شهر رشت و بقیه 
بخشهای  و  شهرها  به  مربوط  ها  زباله  ی 
اطراف رشت است. وی تاکید کرد: کارخانه 
ی کمپوست و کود آلی ما هم اکنون ظرفیت 
پذیرش این حجم از زباله ها را به هیچوجه 

ندارد و ما ناگزیر از دفن زباله ها هستیم.

فرماندار،  حضور  با  بابل:  زاده-  حسن 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات 
بابل  ارشاد شهرستان  اداره  رئیس  و  مازندران 
دفتر خانه مطبوعات بابل افتتاح و شفیعیان به 
عنوان مسئول آن معرفی شد.  در این مراسم 
که  با حضور اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات 
مازندران برنامه های آتی این مجموعه به اطالع 
اهالی رسانه بابل رسید و در بخشی از این نشست 
صمیمی به سواالت حاضرین پاسخ داده شد.    
در ابتدای این نشست که با استقبال خبرنگاران 
با  بابل همراه شد عیسی محمدی فیروزجایی 
اشاره به اهمیت نقش رسانه ها در جامعه اظهار 
کرد: رسانه ها نقش نعیین کننده ای دارند و برای 

مدیران نیز می توانند مشاوران خوبی باشند.
وی افزود: خوشحالیم در طلیعه فجر چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی مردم ایران که متصل 
است به فرهنگ علوی و نبوی شاهد افتتاح خانه 

مطبوعات بابل هستیم.  رئیس اداره فرهنگ و 
بابل ادامه داد: مردم در طول سال های  ارشاد 
بعد از انقالب اسالمی همراهی و همگامی خوبی 
نسبت به نظام و دلبستگی خاصی به مسائل 
اجتماعی و فرهنگی در کنار مذهب داشتند که 

باید از این امانت به شیوه درست حفاظت کرد.
این مسئول در پایان از حمایت ویژه تر مجموعه 
خود با اهالی رسانه در شهرستان شد و خواستار 
یکپارچگی تمام جریانات و گروه های رسانه ای در 

یک قالب و با وحدت رویه بیشتر شد.
در بخش دیگری از این نشست علی یوسفی 
با اشاره به ضرورت ایجاد فضای مناسب برای 
اظهار  شهرستان  این  در  خبرنگاران  فعالیت 
کرد: بابل یکی از شهرهای تاثیرگذار در استان 
مازندران به حساب می آید و برای ما فعالیت 
رسانه ای پویا و سرزنده در این شهرستان اهمیت 

خاصی دارد.
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آگهی

تعرفه مصوب عوارض شهرداري كمال شهر سال1397  

 در اجراي  بند16ذيل ماده71و ماده 77 قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسالمي وتبصره 1 
ماده 50  قانون ماليات برارزش افزوده براي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني 
بناهاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي و اداري و ساير عوارض محلي مطابق دستورالعمل 

ذيل محاسبه و اقدام مي شود . 
1-تعاريف : 

  1/1- واحد مسكوني : 
عبارت است از كليه ساختمان هايي كه براي سكونت افراد يا خانواده ها ساخته شده و شامل : اتاق 
، آشپزخانه ، سرويس هاي الزم باشد . بديهي است انجام پاره اي از فعاليت هاي مشخص مندرج در 

قوانين نيز در آنها مجاز خواهد بود . 
1/2- واحد تجاري :  

عبارت است از كليه ساختمان هايي كه برابر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها به منظور 
استفاده كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام 

صنفي يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت مي نمايند . 
1/3- واحد صنعتي :

عبارت است از كليه ساختمان هايي كه به منظور استفاده صنعتي و يا ايجاد كارگاه هاي صنعتي و 
اداري موافقت اصولي از مراجع ذيصالح اخذ نمايند . 

1/4- واحد اداري :
    عبارت است از كليه ساختمان هايي كه براي استفاده واحدهاي اداري دستگاه هاي دولتي ، 
نهادهاي انقالب اسالمي و ارگانهاي نظامي  و اشخاص حقيقي و حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد.
      تبصره : مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالمي كه با اصول بازرگاني 
اداره مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند از نظر پرداخت عوارض پذيره تجاري محسوب 

مي شوند .

توضيحات:
1-منظور از P يا قيمت منطقه اي ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبناي اعالم سازمان امور 
اقتصادي و دارايي دراجراي ماده64قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد .  Kضريبي است كه در 

تعرفه با توجه به مقتضيات كاربري ها تعيين گرديده است .
2-چنانچه ملكي داراي چندبر باشد در محاسبه عوارض باالترين قيمت منطقه اي بر ملک مشرف 
به معبر مالک عمل خواهد بود ، همچنين در صورتي كه ملكي در ميدان يا فلكه واقع شده باشد 
عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه اي جبهه خياباني كه از ميدان يا فلكه منشعب مي گردد 

محاسبه خواهد شد.
3-مبنای محاسبه عوارض بعد از كميسيون براساس زمان قطعيت رأی ماده صد در آخرين مرجع 
رسيدگی      می باشد و باتوجه به اينكه درتعرفه عوارض مصوب شهرداری زمان وصول عوارض مازاد 

برتراكم منوط به ارسال پرونده به كميسيون ماده صد می باشد . 
4-در كليه محاسبات P در دفترچه عوارض مبنای ارزش معامالتی موضوع ماده 64 قانون مالياتهای 
مستقيم برای سال 97 همان ارزش معامالتی سال 1392خواهد بود كه جدول آن درصفحه شماره  

33 تعرفه عوارض می باشد.
1/5  : عوارض صدور پروانه ساختماني ) خانه هاي مسكوني تک واحدي ( تا 600 مترمربع 

منظور از واحد مسكوني تک واحدي اعياني كه در سطح هر طبقه بيش از يک واحد احداث نشود و 
چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نمي گردد و در اين گونه 

موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا از نوع مجتمع مسكوني مالک عمل خواهد بود.
درصورت درخواست متقاضيان براي احداث استخرسونا جكوزي )خارج از اعياني(با رعايت ضوابط و 

مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع  K . Pقابل وصول مي باشد.

A=S×P×K
 = )S(متراژ مجاز × )P(قيمت منطقه اي زمين × )K(درصد عوارض مربوطه

)A(عوارض ساختماني

1/6 : عوارض صدور پروانه ساختماني مجتمع هاي مسكوني تا  600 مترمربع 
از يک واحد مسكوني احداث  اعياني هاي كه در هر طبقه بيش  از مجتمع مسكوني  منظور 
با  اعياني(  از  )خارج  سونا جكوزي  استخر  احداث  براي  متقاضيان  درخواست  گردد.درصورت 

رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع K.Pقابل وصول مي باشد.

1/7 : عوارض صدور پروانه ساختماني مجتمع هاي مسكوني بيش از 600 
مترمربع

1/8: براي محاسبه عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري ،اداري و 
صنعتي از جدول زيراستفاده مي شود :

1/9 : عوارض ساختمان براي يك متر مربع از چند واحد تجاري – اداري با ارتفاع و 
دهنه مجاز:

N    = تعداد واحدهاي تجاري يا اداري و حداقل آن برابر 2 مي باشد .
نكته : منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالمي در طرح هاي مصوب شهري مي 

باشد .

1/10: الف : عوارض پذيره يك متر مربع از واحدهاي )تجاري،اداري( با ارتفاع 
و دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعالم شده توسط طرح شهري :

الف: توضيحات
كه  بندي(معبري  منطقه  p)قيمت  اماكن  قبيل  اين  عوارض  درمحاسبه   :  1 تبصره 
ورودي ساختمان از آن پيش بيني گرديده مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، چنانچه 
لحاظ  معبر  گرانترين  بندي(  منطقه  فرمول)قيمت  pدر  باشد    بر  داراي چند  ملك 

خواهد شد.
تبصره2: باتوجه افزايش غير منطقي عوارض پذيره در مجتمع هاي تجاري با اعمال 
فرمول)N (  P+10 لذا شرط موجود در جدول مالحظات بند1/9 الزم االجرا مي باشد.
تبصره 3 : عوارض پذيره واحد صنعتي كال« براساس قيمت منطقه اي بر جبهه اصلي 

محاسبه خواهدشد.
باز مورد استفاده در كاربري هاي مختلف كه در راستاي  : براي فضاهاي   تبصره 4 
انجام فعاليت مربوطه مثل باراندازهاي دفاتر آهن فروشي – انبارهاي علوفه – گاراژها 

– كارواش......... از مقوله انبار رديف 6 جدول تجاري فوق استفاده شود . 
: لوله  تبصره 5 : عوارض بناي گلخانه هاي مسقف كشاورزي با مصالح سبك مانند 
هاي پوليكا – چوب و پوشش پالستيك و شيشه از محاسبه عوارض معاف خواهد بود. 
تبصره 6 : عوارض بناي گلخانه ها با مصالح ساختماني ) سنگين (  و دامداري ها و 

مرغداري ها و آبزيان با ضريب يك )1( محاسبه خواهد شد. )به كل سطح(
 – – مسافرخانه  – هتل آپارتمان  : هتل  اقامتي شامل  : احداث واحدهاي  تبصره 7 
مهمانپذير داراي مجوز سازمان ايرانگردي و جهانگردي وهمچنين احداث فضاي هاي 
باز خدماتي تجاري ،رستوران ،غرفه تجاري ،صنايع دستي،عتيقه فروشي،آرايشي و 
غيره كه درب ورودي آن در مجموعه هاي مذكور باز مي شود و راه مستقيم به معابر 
شهر ندارند در كاربري مربوطه با رعايت تراكم مجاز بر مبناي تعرفه صنعتی عمل مي 

گردد . 
:  در محاسبه عوارض پذيره براي واحدهاي خدمات عمومي مثل ميادين  تبصره 8 
ميوه و تره بار و بازار عرضه مستقيم كاال 1/4 )يك/چهارم( پذيره تجاري لحاظ مي 

شود.
سنگ  بازارآهن،پروفيل.  مانند  بناهايي  پذيره  عوارض  محاسبه  براي   :  9 تبصره 
فروشان كه بصورت مجتمع و بازار مي باشند از1/3تعرفه تجاري استفاده مي شوند. 
الزم به ذكر است آندسته ازواحدهاي تجاري مجتمع هاي فوق كه در بر خيابان اصلي  
واقع شده اند از اين بند مستثني بوده و عوارض را با در نظر گرفتن مجموع تعداد 

واحدهاي تجاري موجود در مجتمع بصورت كامل پرداخت خواهند نمود.
نياز  مورد  عملكردي  واحدهاي  استقرار  پذيره  عوارض  محاسبه  براي   :  10 تبصره 
شبكه تاسيسات زير بنايي شهر )آب،برق،گاز، فاضالب...( ايستگاههاي عرضه مواد 
ازيك/ شهر  به  وابسته  خدماتي  وديگرواحدهاي  و...(  سوختي)بنزين،گازوئيل،گاز 

پنجم)1/5(تعرفه تجاري استفاده مي شود
تبصره 11 : براي محاسبه عوارض پذيره مراكز درماني،باشگاه ورزشي و استخرهاي 
سرپوشيده وسالن تفريحات سالم اجتماعي از يك/پنجم )1/5( تعرفه اداري استفاده 

مي شود.
تبصره 12 : ساير موارد براساس يك/ ششم)1/6(تعرفه تجاري محاسبه خواهد شد.

   ب: عوارض تمديد پروانه ساختمان : 
ماندن  متروكه  از  منظورجلوگيري  به  ساختمان  موقع  به  اتمام  به  مكلف  مالكين 
ساختمان و پيشگيري  از ايجاد مشكالت ترافيكي واجتماعي و مبلمان شهري و..... 
مقرر  مهلت  در  چنانچه  بوده  ساختماني  پروانه  در  مندرج  مهلت  انتهاي  حداكثرتا 

ساختمان احداث نشود با رعايت موارد زير پروانه ساخت تمديد مي شود.
در  مقرر  مهلت  داخل  در  ساختماني  پروانه  تمديد  براي  مالكين  چنانچه   :  1 تبصره 
پروانه درخواست تمديد يااصالح يا تغيير مفاد پروانه داشته باشند به طوري كه زيربنا 
و نوع كاربري و تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغيير نيابد بدون پرداخت هر نوع 

وجهي شهرداري اقدام به تمديد پروانه ساختماني مي نمايد . 
بصورت  لكن  مقرر عمليات آن شروع  كه در مهلت  بناهاي  پروانه  تمديد   : تبصره2 
نيمه تمام رها شده به استناد تبصره 2ماده 29 قانون نوسازي درزمان صدور محاسبه 

خواهد شد.

تبصره2ماده29قانون نوسازی : 
در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي 
كه براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و كساني كه در ميدانها و معابر 
اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان 
خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دوسال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در 
پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون بدو برابر افزايش 
يافته و از آن ببعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه 
بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ 
نا تمام كه از طرف مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول اين ماده  ابنيه  گردد. 

نخواهد بود .

تبصره3 : در خصوص آن دسته از پروانه های صادره كه بيش از سه بار تمديد می 
گردد يا 5 سال از تاريخ صدور پروانه سپری گرديده است به عنوان تجديد پروانه 

مابالتفاوت محاسبه كليه عوارض به روز و مبلغ پرداختی وصول خواهد شد .
  د:  تجديد بنا يا تخريب و بازسازي:

براي صدور پروانه ساختماني در هنگام نوسازي و تجديد بنا با هر قدمت و حداكثر در 
حد متراژ بنا و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي و يا آخرين گواهي هاي 
پايانكار و عدم خالف عوارض زير بنا و پذيره وكليه دريافتي ها جهت صدرور پروانه 
لحاظ خواهد شد  مربوطه  تعرفه عوارض  معادل 20 درصد  نوسازي(  )به جز عوارض 

مشروط به اينكه صدور پروانه ساخت از نظر شهرداري مجاز و بالمانع باشد .
2- عوارض مازاد برتراكم مجاز :

        براي محاسبه عوارض مازاد بر تراكم پايه با كاربري هاي مختلف كه برابر ضوابط  
پيش بيني شده در دفترچه طرح تفضيلی وتا سقف تراكم مجاز و همچنين در صورتي 
كه امالك واقع در محدوده قانونی نياز به افزايش تراكم داشته باشند پس از تصويب 
در كميته فني يا كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري 

P×K×S  : عالوه بر عوارض پذيره و پايه از فرمول زير استفاده مي شود
الف- برابر ضوابط  پيش بيني شده در دفترچه طرح تفضيلی :  

K =  ضريب امالك با كاربري هاي مختلف مي باشد .
P =  قيمت منطقه بندي زمين .    S =  مساحت مربوط به افزايش تراكم .

       ضريب K   براي واحدهاي مسكوني با تراكم كم  5 و با تراكم متوسط 9 و باتراكم 
زياد 10 وضريب بناهاي تجاري 17و بناهاي صنعتي و كارگاهي 13و بناهاي اداري 11 و 

ساير كاربري ها نيز 4 تعريف شده است .
 ب- كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري:

برای كاربری مسكونی در انواع تراكم ها معادل يك برابر نرخ پايه ارزش معامالتی 
تبصره 11 كميسيون ماده صد در همان كاربری 

برای كاربری تجاری 1/5يك ونيم برابر نرخ پايه تبصره 11 كميسيون ماده صد.  
برای كاربری اداری 1/5يك ونيم برابر نرخ پايه تبصره 11 كميسيون ماده صد .

برای كاربری صنعتی و كارگاهی 1/5يك ونيم برابر نرخ تبصره 11 كميسيون ماده صد. 
برای كاربری ورزشی ،درمانی ،آموزشی، فرهنگی ،مذهبی برابر 1 درصد )يك درصد( 

نرخ تبصره 11 كميسيون ماده صد در كاربری مسكونی .
برای ساير كاربری ها0/5 برابر با نرخ تبصره 11 كميسيون ماده صد.  

تبصره1: بديهي است در صورت عدم تصويب پيشنهاد مذكور توسط مراجع ذيصالح 
، مبالغ دريافتي يا تضمين اخذ شده در اين خصوص به مؤدي بايستي مسترد گردد .
تبصره2: بلوار شهيد بهشتی معادل ارزش معامالتی دفترچه خيابان امام با 25 درصد 

افزايش مالك محاسبه خواهد بود .
3 – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغيير كاربري : 

    براي محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي ازتغييركاربري عرصه برابر ضوابط طرح 
كاربري  تغيير  به  نياز  كه  قانونی  در محدوده  واقع  اراضي  و همچنين  تفضيلی شهر 
از تصويب كميته فني طرح تفضيلی يا كميسيون موضوع ماده 5 قانون  دارند پس 
شوراي عالي شهرسازي و معماري مي بايست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به 

شرح ذيل اقدام نمايد .                                                                                  
P× K × S  : درفرمول   

k  = همان ضريب اراضي با كاربري هاي مختلف مي باشد .   
 S = مساحت زمين مورد نظر  .           و P = قيمت منطقه بندي زمين .

)  باستناد مجوز شماره 21/32/68745-96/11/14استانداری البرز و مصوبه شماره 96/53/2556-96/10/18شورای اسالمی کمالشهر (
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اجتماعیدوشنبه 16 بهمن 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 93690

 3۰ هزار فضای آموزشی به مقاوم سازی 
و بازسازی نیاز دارند

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بودجه سال ٩7 سهم آورده دولت 
برای مشارکت با خیرین بیشتر شده، گفت: ٣٠ هزار مدرسه معادل ٣٠ 
درصد از ١٠5 هزار فضای آموزشی موجود، به تخریب، مقاوم سازی و 

بازسازی نیاز دارند تا به سطحی از ایمنی برسند.
سید محمد بطحائی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه ساخت یکهزار 
مدرسه دوم برکت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور در جمع خبرنگاران 
افزود: تالش های بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( به 
لحاظ کمی قابل قدردانی است زیرا مخاطب اصلی این کمک ها دانش 
آموزان مناطق محروم و کم برخوردار است، جایی که مردم به لحاظ 

معیشتی و اقتصادی امکان کمک به آموزش و پرورش را ندارند. 
برکت،  بنیاد  حرکت  این  در  مهمتر  بسیار  جنبه  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگسازی برای ساخت مدارس در مناطق محروم است، ادامه داد: 
خیرین همواره مایه افتخار ما ایرانی ها هستند، به گونه ای که امروز از 
١٠٠ هزار مدرسه  موجود در کشور، حدود ٣٠ هزار مدرسه معادل یک 
سوم فضاهای آموزشی توسط خیرین ساخته شده است و از این جهت 
حرکت بنیاد برکت فرهنگ سازی برای جلب مشارکت خیرین نیز به 
شمار می رود. بطحائی با بیان اینکه در بودجه سال ٩7 سهم آورده دولت 
برای مشارکت با خیرین بیشتر شده، اظهار داشت: بر اساس برنامه ای که 
از چند سال قبل آغاز شده خیرینی که 5٠ درصد هزینه ساخت یک 
مدرسه را پرداخت کنند، 5٠ درصد آن را نیز دولت و به نام همان خیر 
متقبل می شود، در سال جاری و سال قبل به دلیل کمبود اعتبارات، 
سهم دولت فقط ٢٠ درصد تخصیص یافت اما در اعتبارات سال آینده 
با عنایت مجلس شورای اسالمی این رقم قابل توجه شده و از محلی 

پیش بینی می شود که تخصیص آن صددرصد خواهد بود.

 ایجاد هفت هزار شغل برای معتادان
 بهبود یافته در کشور

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امسال بیش از هفت 
هزار شغل برای معتادان بهبود یافته در کشور ایجاد شده است.

مویدی در جمع خبرنگاران نیز اظهار کرد: در سال جاری در سطح کشور 
نزدیک به 7٠٠ تن مواد مخدر کشف شده است که این میزان کشفیات 
افزایش حدود ١٤ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان 
می دهد. وی افزود: نزدیک به 75 درصد از این میزان کشفیات در مرز و 
حاشیه مرز صورت گرفته است و بیش از 65 درصد آن از منشأ اطالعاتی 
بوده است. مویدی تصریح کرد: سیاست مقابله ای در سال جاری متمرکز 
در سه استان جنوب شرق کشور شامل سیستان و بلوچستان، کرمان و 

هرمزگان است.
وی با بیان اینکه اولویت نخست، پیشگیری است، تاکید کرد: برنامه های 
پیشگیری که پیش بینی شده بود تا پایان سال انجام شود، تحقق یافته 
افزایش چشمگیر  به مدت مشابه سال گذشته شاهد  نسبت  و  است 
اقدامات پیشگیرانه بودیم که تمام عناصر جامعه در تحقق این مهم نقش 
داشتند. مویدی تاکید کرد: در چهارمحال و بختیاری در امر پیشگیری 
توفیقات مطلوبی حاصل شده و در عرصه مقابله اتفاقات جدیدی شامل 
برخورد با خرده فروشان و شبکه ها، پاکسازی محالت و ماندگاری آثار 
مقابله ای در نقاط آلوده استان شاهد هستیم که برخی از این اقدامات در 

سطح کشور به عنوان الگو برای سایر استان ها استفاده می شود.

خبر

راه اندازی 1۵۰ مرکز اورژانس 
اجتماعی از محل هدفمندی یارانه ها

راه اندازی  از  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اورژانس اجتماعی از محل هدفمندی  ١5٠مرکز 
یارانه ها و کمک 5٠ میلیاردی مجلس به سرجمع 

اعتبارات اورژانس اجتماعی خبر داد.
از  تقدیر  آیین  در  بندپی  محسنی  انوشیروان   
کارشناسان اورژانس اجتماعی با  اشاره به همکاری 
معاونت حمایت های اجتماعی و معاونت پیشگیری 
سازمان بهزیستی در طرح »نماد« گفت: در این 
طرح حدود ٣٣ بسته روان شناسی و مشاوره برای 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حدود ٢٣بسته 
برای ارتقای مددکاری در رده سنی دبستان و مهد 

کودک تهیه شده است.
اجتماعی  اورژانس  در  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
سراسر عشق و عالقه است افزود: فعالیت در همه 
حوزه های سازمان بهزیستی با دشواری هایی همراه 
است اما سختی کار در اورژانس اجتماعی مضاعف 
است. در حال حاضر با تحوالت عظیم محیطی، 
گسترش فضای مجازی و تغییر سبک زندگی با 
افزایش اختالالت روحی مواجهیم و با شرایطی روبه 
روشده ایم که بنیان خانواده  در معرض تهدید قرار 

گرفته است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی 
را تخصصی ترین و علمی ترین نهاد حاکمیتی  با 
بهره مندی از ٢٢ هزار نیروی فعال و سازمان های 
مردم نهاد دانست و اظهار کرد: در زمینه فعالیت 
سازمان بهزیستی همزمان با دولت تدبیر و امید 
سه راهبرد  وجود دارد که نخستین راهبرد مربوط 
به پیشگیری است. پیشگیری تمام اقدامات مربوط 
به تحکیم خانواده، توانمندسازی و اجتماع محوری 
به  اشاره  با  ادامه  در   بندپی  می شود.  شامل  را 
آموزش های پیش از ازدواج و بسته های آموزشی 
در حوزه اعتیاد، راهبرد بعدی بهزیستی را مربوط 
زمانیکه  کرد:  تصریح  و  دانست  مداخله  به حوزه 
آسیب ها ومداخالت اجتناب ناپذیر هستند، اورژانس 
اجتماعی در حوزه مداخله وارد می شود  و برای 
اولین بار در حوزه سالمت اجتماعی نقش آفرینی 
کرده و نگاه تصمیم سازان را به خود جلب می کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سالمت تنها مربوط به 
سالمت فیزبکی و جسمی نیست، گفت: بر اساس 
اعالم وزارت بهداشت این سازمان مسئولیت ٢٠ 
درصد از سالمت را برعهده دارد و ٨٠ درصد باقی 

مانده مربوط به سالمت روانی و اجتماعی است.
ماده  در  اینکه  بیان  با  بهزیستی  سازمان  رئیس 
57 برنامه ششم توسعه تولیت سالمت اجتماعی 
به بهزیستی واگذار شده است، اظهار کرد: نگاه به 
به عنوان مجرم  تا سالهای گذشته  معتادانی که 
سناخته می شدند به عنوان بیمار تغییر کرده است. 

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
امسال ٢٨٠٠ میلیارد تومان برای افزایش پلکانی 
حقوق درنظر گرفتیم گفت: برای سال آینده نیز 
٣٤٠٠ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، 
ولی این افزایش با شیبی در حال وقوع است تا 

به مرور آن را رفع کنیم.
علیربیعی در  مراسم اختتامیه دومین جشنواره 
بیان  با  کشوری  بازنشستگان  استانی  ورزشی 
اینکه معتقدم اولین و مهمترین موضوع  فهم  و 
درک ما از مسائل است گفت: اغلب اوقات مسائل 
را یا نمی بینیم و یا آن را پنهان کرده و صورت 
امروز  اگر  افزود:  وی  کنیم.  می  پاک  را  مساله 
یا خیر؟  از بنده سوال کنید وضع خوب است 
، می گویم خیر؛ اما اگر سوال کنید آیا مسیر را 
درست می پیمایید و بازنشستگان را درک می 

کنید؟ پاسخ می دهم بله.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پدر 
تلخ را درک کرده ام و  کارگر داشتن و زندگی 
خودم کارگری کرده ام و وضعیت موجود بسیاری 
خانواده ها را درک می کنم گفت: به خانه ای رفتم 
که پدر خانواده معلول بود و برای او یک زن عقب 

مانده ذهنی گرفته بودند و آنها دو فرزند داشتند. 
با زنی برخورد داشتم که سن چهره ای و سن 
شناسنامه ای اش ٢٠ سال با هم تفاوت داشت 
و همسری معتاد داشت که از راه دور به تهران 
برای کار می آمد. ما در برابر همه این ها مسوول 
هستیم و مسائل زیادی هست که باید با آنها 

دست و پنجه نرم کنیم.
تکیه  و  مطلق  فقر  رفع  سیاست  افزود:  ربیعی 
بر اشتغال خرد را دنبال کردیم و سال گذشته 
دریافتی ٣.٢ درصد خانواده هایی که با درآمد 
کمتر از ٢٠٠ هزار تومان زندگی می کردند را 

به 6٠٠ هزار تومان رساندیم که کار بزرگی بود.

و  سالمندی  دوره  به  توجه  ضرورت  بر  وی 
بازنشستگی گفت: سیاست زندگی و بازنشستگی 
نباید  سالمندی  داریم،  مدنظر  به جد  را  سالم 
سفر  باید  باشد.  همراه  ناتوانی  و  معلولیت  با 

سالمندی و خانه های امید گسترش یابد.
ربیعی ادامه داد:اکنون هم تورم را کنترل کردیم 
اما به معنای ارزانی نیست و کاهش قدرت خرید 
کردیم  سعی  سال ها  این  در  است.  باقی  هنوز 
نرخ افزایش مستمری را باالتر از تورم بگیریم، 
ولی بنیان های اقتصادی و مالی اجازه نمی دهد 

یکباره 6٠ درصد حقوق ها  را باال ببریم.
تومان  میلیارد  امسال٢٨٠٠  اینکه  بیان  با  وی 
برای افزایش پلکانی حقوق درنظر گرفتیم گفت: 
برای سال آینده نیز ٣٤٠٠ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است. اما این افزایش با شیبی در 

حال وقوع است تا به مرور آن را رفع کنیم.
طبق  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
تصویب مجلس قرار شد 5٠هزار میلیارد تومان از 
بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی در سال 
آتی پرداخت شود که خبر خوبی برای خانواده 

بازنشستگان است.

افزایش پلکانی حقوق ها در سال 97 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشستگان وعده 
تحولی بزرگ در صندوق بازنشستگی را داد و گفت: وعده می دهم 
تحولی بزرگ در راه است و عملکرد جعبه سیاه مدیریتی صندوق 
با نگاه مغز افزاری و نه نرم افزاری و سخت افزاری را در ماه های 
آتی در حیطه حاکمیت شرکت ها و تعادل منابع و مصارف شاهد 
باشید. جمشید تقی زاده در  مراسم اختتامیه دومین جشنواره 
ورزشی استانی بازنشستگان کشوری، ضمن گرامیداشت ایام 
مبارک دهه فجر اظهار کرد: صندوق بازنشستگی گنجینه ای از 
سرمایه های انسانی را در اختیار دارد و امروز بازنشستگان نشان 
دادند نشاط و ورزش تنها همت و اراده می خواهد و سن و سال 
نمی شناسد. وی افزود: وعده می دهم تحولی بزرگ در راه است 
و عملکرد جعبه سیاه مدیریتی صندوق با نگاه مغز افزاری و نه 
نرم افزاری و سخت افزاری را در ماه های آتی در حیطه حاکمیت 

شرکتها و تعادل منابع و مصارف شاهد باشید.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به ساماندهی 
ورزشی حتما  است در حوزه  امید  بازنشستگی گفت:  ورزش 
و  خودشان  مدیریت  با  را  بازنشستگان  مختص  باشگاه های 
به  داد:  ادامه  زاده  تقی  باشیم.  داشته  ورزش  وزارت  همکاری 
دنبال آن هستیم عین مجوزی که به باشگاه های خصوصی داده 
می شود، از سوی مجموعه مدیریتی صندوق به بازنشستگان اعطا 
و در آینده باشگاه های خصوصی ویژه  بازنشستگان و نهضت 

داوطلبی را در حوزه ورزش داشته باشیم.

مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی همزمان با دهه مبارک 
فجر از استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز در مدیریت های 
درمان استان های مرکزی و یزد در بهمن ماه سال جاری خبر داد. 
به گزارش پیام زمان به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان 
تامین اجتماعی، سید حسین حسینی آذرنوشان با اعالم این خبر 
گفت: سازمان تامین اجتماعی به منظور راه اندازی مراکز درمانی 
در شهرستانهای تفرش و ابرکوه از واحدهای تابعه مدیریت های 
درمان مذکور، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، 
مصاحبه و گزینش جذب می کند. وی افزود: داوطلبان استخدام 
می توانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد آگهی استخدامی 
که متعاقبا از طریق سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی 
خواهد  اعالم  کثیراالنتشار  های  روزنامه  و   www.Tamin.ir
شد، نسبت به ثبت نام از روز دوشنبه ) ٩6/١١/١6 ( تا پنج شنبه 
)٩6/١١/١٩ ( اقدام و مدارک مربوطه را صرفا به صورت حضوری در 

بازه زمانی مذکور به نشانی مندرج در آگهی ارائه کنند.

ادامه از صفحه ١
این موضوع اکنون در مجلس شورای اسالمی در جریان است و به رأی 
گذاشته می شود.رئیسی ادامه داد: سن استفاده از دخانیات به ویژه در 
زنان به شدت پائین آمده و استفاده از قلیان در میان دختران جوان به 
١٤ سال رسیده است که علت آن دسترسی آسان است.معاون بهداشت 
گفت: از شروع طرح تحول سالمت، اقدامات بسیار خوبی انجام شده 
است به ویژه در روستاها، تا قبل از سال ٩٢، بسیاری از روستاها پزشک 
نداشتند اما اکنون بیش از ٨٤ درصد روستاها و حاشیه نشین ها دارای 
پزشک هستند. ما در این دوره توانسته ایم ٤٣6 قلم دارو را اضافه کنیم. 
همچنین 7 قلم مکمل دارو نیز اضافه شده است. اکنون حدود 6 هزار 
و ٣٤١ پزشک در مناطق محروم و ١٠5 هزار و ٣٠٠ ماما نیز در مراکز 
بهداشتی مشغول فعالیت هستند.وی تصریح کرد: حدود ٢١ هزار نفر 
در روستاها سکونت دارند و 7 میلیون نفر نیز در شهرهای زیر ٢٠ هزار 
نفر ساکن هستند و بالغ بر ١٠ میلیون نفر هم در حاشیه شهرها ساکن 
هســتند و ما چیزی حدود نصف جمعیت کشور را تحت پوشش این 
سیستم قرار داده ایم. ازجمله اقداماتی که در صدد آن هستیم این است 
که زیرساخت در شهرها در روستاها هم اجرا شود. تمام روستاهای باال 

7٠٠ نفر مرکز بهداشت دارند. 

 راه اندازی باشگاه های ورزشی 
بازنشستگان ویژه 

 استخدام در سازمان
اجتماعی تامین   

 مرگ ساالنه ۵۰ هزار ایرانی
 با مصرف سیگار

آگهي مناقصه هاي عمومي )یک مرحله اي(
شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان شرکت در مناقصه  مي توانند از تاریخ 1396/11/18 
لغایت 1396/12/01 در ساعات اداري در قبال ارائه فیش بانکي به مبلغ  200.000 ریال واریز شده به حساب سپهر شماره   
0219۵09۵906004  بانک صادرات شعبه مارکار یزد بنام تمرکز درآمدهاي شرکت توزیع نیروي برق استان یزد جهت 
دریافت مدارک مربوط به مناقصه به  امور تدارکات این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم یا به سایت 
آدرس به  یزد  استان  برق  توزیع  یا سایت شرکت    WWW. Tender.tavanir.org.ir آدرس   به  توانیر   شرکت 
 www.yed.co.ir  مراجعه و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر طبق جدول زیر  به دبیر خانه این 
شرکت )یزد – بلوار منتظر قایم – شرکت توزیع نیروي برق استان یزد  - کد پستي : 8916794637 (تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهاي 

تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .  کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

1(تضمین شرکت در مناقصه برای کل مناقصه 27۵.000.000  ریال می باشد 
2(هزینه درج آگهي مناقصه و کلیه کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه میباشد.

3(به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4(داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-03۵ امور بازرگاني و 36243111-03۵  امور تدارکات 

و انبار و 03۵31672421 تماس حاصل نمایند .
روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

ردیف

1

شماره مناقصه

96/147/603

شرح مناقصه

واگذاري کارهاي مرتبط با 
خدمات مشترکین  

در حوزه مدیریت هاي برق 
دو و سه

شهرستان یزد

شرح عملیات

عملیات 
امور 2

عملیات 
امور3

برآورد 
)ریال (

639.656.250

681.500.000

تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال (

170.000.000

160.000.000

نوع ضمانتنامه

1-بانکی .
2-چک بانکی.
3-مطالبات.

4-اوراق 
مشارکت بی نام.

زمان تحویل
پاکتها

ساعت 10:30 
صبح روز سه 
شنبه  مورخ 

1396/12/15

زمان  بازگشائي
پاکت مالک 
ارزیابی کیفی

ساعت 11 صبح روز 
روز سه شنبه 

مورخ 
1396/12/15

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ٩6٠٩٩٨١٩٨٢6٠٠٩٩٣ کالسه  پرونده 

شهرستان فریدونکنار تصمیم نهایی شماره ٩6٠٩٩7١٩٨٢6٠١٨٢٤
خواهان: خانم شهناز مالحسین پور سرحمامی فرزند قربانعلی با وکالت آقای جعفر 
صفرپور کالگر فرزند موسی به نشانی مازندران – فریدونکنار – فریدونکنار میدان 

درنا ساختمان ستاد اقامه نماز جمعه واحد ٤ 
خوانده: آقای اسماعیل گیلک ها فرزند ابراهیم به نشانی مازندران، آمل جاده نور 
قبل از بیمارستان امام علی )ع( خط سرهنگ – اولین مرغداری – سمت راست فعال 

مجهول المکان به شماره همراه ٠٩١١١٢١٤١7٩
خواسته: مطالبه وجه چک 

رای دادگاه- در خصوص دعوی خانم شهناز مالحسین پور فرزند قربانعلی با وکالت آقای 
جعفر صفرپور بطرفیت آقای اسماعیل گیلک ها فرزند ابراهیم بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 
سیصد و هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
اینکه مستند ابرازی وکیل محترم خواهان یک طغری چک به شماره 55/١٤٣6٢/١٣٣6-

٩5/٠7/٢٠ به عهده بانک ملت بوده و مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری وجود سند تجاری 
در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده دارد و خوانده دعوی نیز در مقابل مستند 
ابرازی خواهان ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است دادگاه ادعای خواهان را ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد ٢٤٩،٣١٠،٣١٣ قانون تجارت و مواد ١٩٨،5١٩،5٢٢ قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلع بیان شده بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی همچنین 
حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید دایره اجرا مکلف است 
میزان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم محاسبه از محکوم 
علیه دریافت و به محکوم له پرداخت نماید رای دادگاه غیابی بدوا ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار – سید رضا باقریان

متن آگهی
آذین  شرکت  خواندگان  طرفیت  به  خرمشهردادخواستی  شهرداری  خواهان 
ایفای  به  الزام  خواسته  اسنادخرمشهربه  ثبت  اداره  ناصرو  بیت  وعبداله  ساخت 
کالسه٩6٠٩٩٨6١٤١٣ پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  تعهدمطرح 

رسیدگی  ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  ٠٠6٨7شعبه٣دادگاه 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ١٣٩6/١٢/٢٢ساعت١٠تعیین 
عبدااله  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده7٣قانون 
بیت ناصرودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.     شماره م.الف)٩/١١٨٨(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه56صادره  لفته  پدر  نام  عفری  فاطمه  بانو 
طرف  جبارنبی  مرحوم  همسرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
دائمیش  تاریخ١٣٩5/١٢/٢درخرمشهراقامتگاه  خرمشهردر  بشناسنامه٢٠5١6صادره 
)همسرمتوفی(٢- الذکر  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز١-متقاضی  اش  ورثه  فوت 

بشناسنامه١٠7٨٩خرمشهر٤-محسن  بشناسنامه٩٣٩٢خرمشهر٣-سعید  ستار 
متوفی(6-سعاد  بشناسنامه١66٣مشهد)پسران  بشناسنامه٤7٨5مشهد5-عبد 
متوفی(والغیر  مشهد)دختران  بشناسنامه5٩٠٠  خرمشهر7-رضیه  بشناسنامه١٤٣5 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد از این تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)٩/١١٨6(
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف خرمشهر-سسید محمد محمدی

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان 
مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد 

دعوتنامه هیات تشخیص 
خواهان /نماینده خواهان : ذبیح اله حبیبی نیا به نشانی :استان لرستان –شهرستان 

خرم آباد چهارراه طیب کوچه مهریزدان 5 تلفن ٠٩١67٤675٩١ 
خوانده / نماینده خواهان : شرکت خدمات فنی مهندسی رامان کار غرب –نعمت 
عبدالهی به نشانی :استان ایالم –شهرستان ایالم بلوار شهید بهشتی کوچه آژنگ 

٠٩٢١6١٨٩٩٤١٨-کدپستی 6٩٣١١٤٨6٤7 تلفن ٠٩١٨٢٤٠7٠٣5 
خواسته دعوا : حقوق معوقه / تفاوت دستمزد /حق مسکن / بن کارگری / حق اوالد 

/اضافه کاری /نوبت کاری/عیدی پاداش/سنوات خدمت/حق بیمه /سایر 
زمان جلسه :روز ٢٠ ماه ١٢ سال ١٣٩6 ساعت ٠٩:٠٠ 

مکان جلسه :شعبه پنجم هیات تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی خرم 
آباد بلوار شهبد شفیع پور )شصت متری (نرسیده به پل مدیریت تعاون کار 

تذکر : خوانده می بایست اصل کارت شناسایی و روزنامه رسمی را همراه خود داشته 
باشد اگر نماینده طرفین در جلسه شرکت نمایند همراه داشتن معرفی نامه کتبی 
تام االختیار و کارت شناسایی معتبر الزامی است خواهشمند است کلیه مدارک مورد 

استناد خود را برای طرح در جلسه هیات تشخیص همراه داشته باشد. 
مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد –مجید کریم نژاد 

شرکت توزیع نیروي 
برق استان یزد

اصالحیه آگهی ثبتی
آگهی قانون تعیین تکلیف به شماره م.الف ١٢67 متقاضی خانم فاطمه اسدی نوبت 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  کفیل  رسیده  چاپ  به   ١٣٩6/١١/7 مورخه  در  که  اول 

شهرستان گلوکاه شهرام اصفهانی صحیح است.
بهشهر

مفقودی
ش5٠٠٤١6سالح  ش  فرزنداحمدمتولد١٣6٨  محمودشعبانی  مهمات  دفترچه   
کالیبر١٢شماره سالح٠٢76/١١مدل5تیرنیمه اتوماتیک ساخت ترکیه مفقودگردیده 

ازدرجه اعتبارساقط می باشد 
جویبار

مفقودی
مفقود  درزی  پور  موسی  رمضان  ٢٣٤67٨٤بنام  کارت  شماره  با  هوشمند  کارت   

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
برگ سبز کامیونت ون نیسان مدل ٨٤با شماره پالک 7٨٨م7٨ایران 7٢ با شماره 
موتور ٣٠١٤٨٨و شماره شاسی D٩٨7١6بنام ولی اله کریمیان کریمی مفقود گردیده 

بابلو از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به خانم صدیقه جهانی خواهان عارف فوالدی با وکالت آرش قلی پور گودرزی 
درخواستی به طرفیت خوانده قربانعلی و صدیقه جهانی بهنمیری فعالً مجهول المکان با 
موضوع اعتراض ثالث در پرونده اجرایی کالس ٩6١٣١7مطرح  که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه ٩6٠٩٩٨١١١١٤٠٠٢75شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ٩7/٢/١٠ساعت ١٠:٣٠تعیین که به دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 7٣ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده خانم صدیقه جهانی 
بهنمیری و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 مدیر دفتر شعبه 1۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل فاطمه شکری 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای میثم سیف بخش فرزند ابراهیم 

شاکی  آقای خیراهلل نجف پور چوبی شکایتی علیه میثم سیف بخش مبنی بر کالهبرداری 
مطرح که به این شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه ٩5٠٩٩٨١١١٣٠٠٠7٨٢شعبه 
١٠7 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ١٠7 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
٩7/١/١٩ساعت ٨:٣٠ تعیین که به دستور دادگاه طبق موضوع ماده ٣٤٤ قانون آیین 
دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و نیز در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه 1۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 1۰۷ جزایی سابق رضا نجار فیروزجایی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  فرزندمحمود  زاده  سلیمان  سمیه  خانم 
٩6/5١7/6این شوراثبت گردیده درخواس صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم 
داشته که  مرحوم محمودسلیمان زاده گلیردی فرزندرحمان به شماره شناسنامه 
خوددرشهرستان  دائمی  ١/١١/١٣٩6دراقامتگاه  درتاریخ  ازجویبار  7١٩صادره 
زاده  عبارتنداز١_سعیدسلیمان  وی  الفوت  حین  /وراث  وورثه  نموده  جویبارفوت 
گلیردی ش ملی ٢٠٩٢٣755١٢ فرزندذکور٢_سمیه سلیمان زاده گلیردی ش ملی 
نداردوالغیراینک شوراپس  ورثه دیگری  ٢٠٩٢٨٨١75٢فرزنداناث متوفی  مرحوم 
نمایدتاهرکسی  می  آگهی  نوبت  مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  ازانجام 
ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی 

یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه ششم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 ٩6/5٢7/٣ شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  فرزندعباس  اصغراصغری  علی  آقای   
شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که مرحوم 
درتاریخ  ازجویبار  ٩٣٠5صادره  شناسنامه  شماره  اصغربه  فرزندعلی  اصغری   عباس 
٢/١٠/١٣٩6دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه  /وراث حین 
الفوت وی عبارتنداز١_علی اصغراصغری فرزندعباس ش م 5٨٢٠١٢٠٠٠٠       ٢_

صادق اصغری فرزندعباس ش م 5٨٢٠١٣6٨٣7 فرزندان ذکور ٣_فاطمه زهرااصغری 
م  عینعلی ش  جویباری  فرزنداناث   ٤_ثریاآرام  م 5٨٢٠١6٨١٠٠  فرزندعباس ش 
5٨٢٩٠7٤١76همسرمتوفی به غیرازنامبردگان ورثه دیگری نداردوالغیراینک شوراپس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی 
داردویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزداومی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا 

مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد 
قاضی شعبه سوم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار
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اروپا نیازمند نفت ایران است 

نماینده سابق ایران در اوپک ضمن اشاره به این جمله که کشورهای 
اروپایی به شدت نیازمند نفت ایران هستند، گفت: خوشبختانه پس از 
برجام گشایش های خوبی در حوزه صادرات نفت کشور انجام شده است.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمد علی خطیبی افزود: اروپایی ها با 
شدت گرفتن تحریم ها در سال های اخیر حتی یک بشکه نفت از ایران 
نخریدند به این ترتیب ٤٠ درصد صادرات نفت ایران کاهش یافت. وی 
همچنین اظهارداشت: بعد از اینکه بحث برجام پیش آمد آنهم شرایطی 
بود که از ظرفیت های مازاد ایجادی استفاده و به شدت محتاج نفت ایران 
بودند. نماینده سابق ایران در اوپک گفت: اروپایی ها برای اینکه بتوانند نفت 
ایران را جایگزین کنند از سه تا چهار سال قبل به فکر ظرفیت سازی در 
کشورهای دیگر افتادند. وی در ادامه افزود: این کشور ها زمانی که ظرفیت 
های مازاد آماده بهره برداری شد دستکم یک میلیون بشکه از صادرات 
نفت ایران را از بازار خارج کردند. خطیبی اضافه کرد: وقتی ظرفیت مازاد 
ایجادی با رشد تقاضا مصرف شد دوباره به فکر واردات نفت از ایران شدند. 
وی عنوان کرد: ممالک اروپایی برای این که بتوانند نفت ایران را جایگزین 
کنند روی همسایگان جنوبی کشور مثل عربستان، امارات، کویت و غیره 

سرمایه گذاری هنگفتی کردند.
نماینده سابق ایران در اوپک گفت: سرمایه گذاری های صورت گرفته 
موجب ارتقای ظرفیت های تولید نفت کشورهای مورد اشاره شد به نحوی 
که با خروج نفت ایران از بازار به راحتی این کشورها توانستند خالء موجود 

را پر کنند.
وی در ادامه ضمن اشاره به افزایش ساالنه یک تا یک و نیم میلیون بشکه 
تقاضای نفت در بازارهای جهانی افزود: اروپایی ها همواره نیازمند واردات 
نفت از ایران هستند چرا که ظرفیت های مازاد و حتی نفت خام های غیر 

مرسوم دیگر پاسخگوی بازار نیست.

 دریافت عوارض ۸درصدی از برق مصرفی 
قبوض مشترکان 

بنابر مصوبه دیروز مجلس بهای برق مصرفی در سال آینده افزایش خواهد 
یافت.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در جریان نشست علنی دیروز مجلس که 
به ادامه بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ٩7 کل کشور اختصاص 

داشت، بند ه  تبصره 6 این الیحه را به تصویب رساندند.
بنابر این مصوبه که با ١٣٩ رای موافق، 6٤ رای مختلف و ١٠ رای ممتنع 
از مجموع ٢٤٠ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، عوارض موضوع 
برق کشور مصوب ١٠/٨/١٣٩٤ در  از صنعت  قانون حمایت  ماده )5( 
مورد اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق 
تجدیدپذیر و پاک، به میزان هشت درصد  مبلغ برق مصرفی در سقف 
دوازده هزار و هشتصد میلیارد )١٢.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ریال تعیین 
می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و 
تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با 

اولویت روستاها و محالت دامداری صرف شود.
همچنین بنابر این مصوبه، مشترکان روستایی و چاه های کشاورزی از 

شمول حکم این بند معاف هستند.

کوتاه از انرژی

 استارت ۵۵۰۰ پروژه برقی
 در کشور زده شد

در  برق  صنعت  پروژه   55٠٠ گفت:  نیرو  وزیر 
پیروزی  سال  چهلمین  آستانه  در  و  فجر  دهه 
در  تومان  میلیارد  هزار   5٠ ارزش  به  انقالب 
افتتاح  در شرف  یا  و  افتتاح شده  سطح کشور 

است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، رضا اردکانیان 
اظهار کرد: اهم پروژه ها در حوزه نیروگاهی بوده 
که به ظرفیت ٢7٢٣ مگاوات و مبلغ دو میلیارد 
نقاط مختلف کشور در  در  یورو  میلیون  و ٩٠ 

شرف افتتاح است.
وی ادامه داد: همچنین پست های مختلف برق 
نیز اهمیت ویژه ای دارد که امروز در استان های 
قزوین، زنجان و هرمزگان به بهره برداری رسید. 
تجهیزات  و  پروژه های خط  سایر  این  بر  عالوه 
مربوط به صنعت برق نیز مورد بهره برداری قرار 

گرفته است.
پروژه های   ٩٢ سال  از  نیرو،  وزیر  گفته  به 
توجه  مورد  تجدیدپذیر  نیروگاه های  به  مربوط 
در حال حاضر ٤5٠  که  به طوری  بوده  دولت 
مگاوات در دست بهره برداری قرار گرفته و ٨٠٠ 
مطابق  و  است  احداث  حال  در  دیگر  مگاوات 
که  شده  قرار  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
مگاوات   5٠٠٠ توسعه  ششم  برنامه  پایان  تا 

نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود.
مگاوات   ٢٠٠٠ اینکه  بیان  با  اردکانیان 
است  شده  امضا  راستا  همین  در  موافقتنامه 
عنوان کرد: ارزش این موافقتنامه ها ٢.5 میلیارد 
سرمایه گذاری  با  عمدتا  که  شده  زده  تخمین 
گفت  باید  و  می پذیرد  انجام  خصوصی  بخش 
حوزه  این  در  سرمایه گذاری ها  درصد   7٠ که 

خارجی و مابقی داخلی است.
وی با اشاره به اهمیت صنعت برق به عنوان یکی 
از زیربنایی ترین صنایع کشور اظهار کرد: عالوه 
آسایش  در  این صنعت  که  مستقیمی  تاثیر  بر 
خانوارها می گذرد، در توسعه و تولید کشور نیز 
تاثیرگذار است چرا که هیچ پروژه ای نمی تواند 
بدون وجود این صنعت به نتیجه برسد. لذا تنها 
فعالیتی که منجر به افزایش راندمان، قابلیت و 

اعتماد شبکه برق شود، ضروری است.
بحث  به  ویژه  توجه  دیگر  بحث  وی،  گفته  به 
مدیریت تقاضا و مصرف است که در این بخش 
و  رسید  جامع  و  مشخص  تعریف  یک  به  باید 
تفصیلی مشخص  برنامه  آن  با  متناسب  سپس 

برای حال و آینده تهیه کرد.

خبر

وزیر نفت با اشاره به افزایش یک میلیون بشکه ای 
ایران در پسابرجام، گفت:  تولید و صادرات نفت 
تولید نفت خام و میعانات گازی در ١٠ ماه امسال 
نسبت به دوره مشابه پارسال ١65 هزار بشکه و 
صادرات نفت هم 6٠ هزار بشکه افزایش یافته است.  
به گزارش زمان به نقل از شانا، بیژن زنگنه با بیان 
این که میانگین تولید نفت خام و میعانات گازی 
در ١٠ ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 
روزانه ١65 هزار بشکه  افزایش یافته است، ادامه 
داد: صادرات در این مدت نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 6٠ هزار بشکه افزایش یافته است، 
همچنین نسبت به 5 ماه سال ٩٢ با افزایش تولید 
یک میلیون و ١٨٠ هزار بشکه ای روبه رو بوده ایم. به 
گفته وی، پس از برجام، تولید و صادرات نفت یک 

میلیون بشکه افزایش یافته است.
تعیین تکلیف میدان های مشترک در دولت 

دوازدهم
وزیر نفت با اشاره به این که در دولت دوازدهم 
تکلیف میدان های مشترک تعیین می شود، اظهار 
پیمانکار  یک  به  واگذاری  با  میدان ها  این  کرد: 

قوی، به سامان خواهد رسید.
در  نفت  تولید  در سال ٩5  کرد:  تصریح  زنگنه 
هزار  به ١6٠  کارون  غرب  مشترک  میدان های 
بشکه در روز رسید و دی ماه امسال این میزان 
از  که  است  روز رسیده  در  بشکه  هزار  به ٣٠5 
افزایش تولید روزانه ١٤5 هزار بشکه ای در طول 
این که  به  اشاره  با  یک  سال حکایت دارد. وی 
برای نخستین بار ایران از الیه های نفتی پارس 
جنوبی، یاران جنوبی و میدان آذر تولید داشته 
است، گفت: مجموع تولید از این میدان ها به 6٣ 

هزار بشکه در روز رسیده است.
افزایش برداشت از میدان های مشترک؛ اولویت 

وزارت نفت
از  برداشت  افزایش  کرد:  تأکید  نفت  وزیر 
میدان های مشترک از اولویت های وزارت نفت 
میدان  از  تولید  به  گاز  بخش  در  زنگنه  است. 
در  افزود:  و  اشاره کرد  پارس جنوبی  مشترک 
به  این میدان  از  برداشت گاز  پارسال  ماه  دی 
هم  و  رسید  روز  در  مترمکعب  میلیون   ٤7٠
مترمکعب  میلیون   55٣ به  میزان  این  اکنون 

در روز رسیده است. به گفته وی، برداشت گاز 
از میدان مشترک پارس جنوبی نسبت به سال 
٩٢، ٢ برابر شده و نسبت به پارسال ٨٣ میلیون 
مترمکعب در روز افزایش یافته است، همچنین 
ایران در سال ٩١، ٢٨5 میلیون مترمکعب در 
برداشت  جنوبی  پارس  مشترک  میدان  از  روز 
می کرد. وزیر نفت با اشاره به سوخت رسانی در 
افزایش  به  اتکا  با  افزود:  امسال  سرد  روزهای 
برداشت گاز  روزانه ٨٣ میلیون مترمکعبی در 
سرد  روزهای  در  توانستیم  جنوبی  پارس  از 
را  سوخت رسانی  مشکلی  هیچ  بدون  امسال 

انجام دهیم.
افزایش صادرات  در حالی  ما  داد:  ادامه  زنگنه 
گاز داشتیم که هیچ وارداتی در این مدت انجام 
موارد  در  به جز  مدت  این  در  نشد، همچنین 
تحویل سوخت  برای  محدودیتی  هیچ  محدود 
به صنایع نیز نداشتیم.  زنگنه با بیان این که 
گازی  میدان  از  مصرفی کشور  گاز  درصد   7٠
برای  گفت:  می شود،  تأمین  جنوبی  پارس 
نخستین بار است که ایران در برداشت گاز از 
مساوی  قطر  کشور  با  یا  مشترک  میدان  این 

است یا در تولید از آن پیش افتاده است.
سال آینده ۵ فاز پارس جنوبی  به تولید می رسد

زنگنه با اشاره به افتتاح 6 فاز پارس جنوبی در 
تا آخر سال آینده  ادامه داد:  فروردین امسال، 

نیز 5 فاز پارس جنوبی شامل فازهای ١٣، ٢٢ 
تا ٢٤ و نیمی از فاز ١٤ به تولید خواهد رسید. 
وی با بیان این که در پایان سال ٩6، 76 درصد 
کل  درصد   ٩٢ حدود  و  روستایی  جمعیت 
جمعیت ایران به صورت مستقیم از شبکه گاز 
حالی  در  این  کرد:  تصریح  می کنند،  استفاده 
جمعیت  درصد   5٤  ،٩١ سال  در  که  است 
با  نفت  وزیر  بودند.  بهره مند  گاز  از  روستایی 
اشاره به گازرسانی به زاهدان در سال گذشته 
تصریح کرد: هم اکنون گسترش شبکه  گاز به 

زاهدان با سرعت در حال انجام است.
تامین  و  گاز  شبکه  توسعه  به  اشاره  با  وی 
 ،٩٢ سال  در  شد:  یادآور  نیروگاه ها،  سوخت 
٤٣ درصد سوخت تحویلی به نیروگاه ها مازوت 
این که مقدار مصرف  با وجود  بود.  و گازوئیل 
سوخت نیروگاه ها هر سال حدود 7 تا ٨ درصد 
مقدار  امسال  امیدواریم  اما  می شود،  اضافه 
تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها را به زیر ١٠ 

درصد برسانیم. 
افزایش 2۸ درصدی تولید بنزین 

وزیر نفت با اشاره به تولید بنزین و فرآورده های 
به  نسبت  امسال  شد:  یادآور  پایین دستی 
 ١6.5 روزانه  تولید  افزایش  شاهد  پارسال 
میلیون لیتری بنزین هستیم که از افزایش ٢٨ 
درصدی حکایت دارد. به گفته وی، ١٢ میلیون 

لیتر از این میزان از فاز نخست پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تولید شده است.  وزیر نفت با بیان 
این که بخش های مهمی از فاز دوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس نیز تا پایان امسال وارد مدار 
فازهای  آینده  سال  امیدوارم  گفت:  می شود، 

باقیمانده این پاالیشگاه وارد مدار شود. 
صادرات گاز به عراق

صادرات  آمار  به  اشاره  با  همچنین  نفت  وزیر 
ایران  هم اکنون  داد:  ادامه  عراق  به  ایران  گاز 
روزانه ١٣ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از خط 
لوله نفت شهر به بغداد صادر می کند و خط لوله 
صادرات گاز ایران به بصره نیز در طرف ایرانی 
ایام که کشور با  تکمیل شده است. در همین 
سامانه هوای سرد مواجه بود، صادرات به عراق 

برقرار بود.
  رشد 1۷ درصدی تقاضای داخلی 

محصوالت پتروشیمی
وی در بخش پتروشیمی نیز با اشاره به افتتاح 
طرح های پتروشیمی در فروردین ماه امسال با 
حضور رئیس جمهوری یادآور شد: ارزش تولید 
میلیارد   ٢ حدود  پتروشیمی   مجتمع های  این 

دالر می شود.
زنگنه ادامه داد: تا یک  سال آینده هم واحدهای 

پتروشیمی جدیدی به بهره برداری می رسند.
وزیر نفت با اشاره به فروش داخلی محصوالت 
پتروشیمی ادامه داد: در سال ٩5 فروش داخلی 
تن  میلیون   5.١ حدود  پتروشیمی  محصوالت 
اولیه  مواد  خوراک  فروش  معنای  به  که  بود 
است. در این آمار تولیداتی مانند اوره در نظر 
بخش  در  فوری  خیلی  زیرا   نمی شود،  گرفته 
کشاورزی مصرف می شوند که برآورد می کنیم 

٩٠٠ هزار تن تقاضای جدید اضافه شود.
میلیون   5.١ ترتیب  این  به  داد:  ادامه  زنگنه 
تن عرضه و خرید محصوالت پتروشیمی بوده 
است که پیش بینی می کنیم امسال این میزان 
به 6 میلیون تن برسد. به این ترتیب حدود ١7 
و  داشت  خواهیم  داخلی  تقاضای  رشد  درصد 
این موضوع بسیار مهم است که صنایع پایین 

دستی فعال می شوند.

وزیر نفت خبر داد: افزایش 2۸ درصدی تولید بنزین 

افزایش تولید و صادرات روزانه نفت ایران 

آگهی اصالحی
 در آگهی ثبتی به شماره ١٨١٠درمورخ چاپ ٩6/٩/١٨در این روزنامه تاریخ چاپ 

دوم ٩6/١٠/٢اصالح می گردد 

آگهی مفقودی
شناسنامه خودرو سواری پژو پارس مدل ١٣٨٩ به رنگ سفید روغنی دارای شماره 
شاسی  شماره  و   ١٢٤٨٩٢٩7٤6٣ موتور  شماره  به   ٨٤ ایران   ٢٢ د   6٢6 پالک 
٤٤٣٩١6 ica 6 bk ٢ naan  بنام صدیقه کهوری نژاد بندری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
)بندرعباس(

اگهی مزایده اموال توقیفی
 مرحله دوم

 7 از شعبه  دادنامه شماره ٩5٠٩٩7١5١١6٠٠١٨٩٠-٩5/١٢/٢٢ صادره  بموجب 
آقای  احکام کیفری  پرونده کالسه ٩6٠٠٣٢  و  مازندران  استان  دادگاه تجدیدنظر 
به  است  محکوم  روز  بازار  فریدونکنار  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  خالدار  عباس 
پرداخت ٣١/5٠٠/٠٠٠ ریال دیه در حق آقای میر رمضان کریم پوربا توجه به اینکه 
متهم یک دستگاه یخچال فریزر ١ ستاده فروشگاهی چهار درب تک سرما به رنگ 
آبی را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ٢5/٠٠٠/٠٠٠ ریال قیمت 
گذاری گردیده که در تاریخ پنج شنبه ٩6/١٢/٣ ساعت ٩:٤5 تا ساعت ١٠:١5 صبح 
در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می 
شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به 
اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده 
خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را به حساب دادگاه 

واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام کیفری دادگستری فریدونکنار 

آگهی حصروراثت
ازشادگان  بشناسنامه١٨٩٠٣٩٨7٢١صادره  پدرحبیب  نام  آلبوعلی  رسول  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرش مرحوم 
حبیب آلبوعلی بشناسنامه١٨صادره ازشادگان درتاریخ٩5/١٠/٢5درشادگان اقامتگاه 
الذکر٢-عبدالز فوق  مشخصات  با  عبارتنداز١-متقاضی  اش  ورثه  فوت  اش  دائمی 
ازشادگان٣- هرابشناسنامه56٠٠متولد١٣٤٤/٤/١6وکدملی١٨٩٨6756٤٣صادره 

ازشادگان٤-عبدالساده  بشناسنامه56٠١متولد١٣٤5/6/٣٠صادره  عبداالمام 
ازشادگان5-حاتم  بشناسنامه 5٨٠٠متولد١٣5٨/١/١وکدملی١٨٩٨٣76٩٨٠صادره 
ازشادگان6-جعفر ١٣6١/٢/٢وکدملی١٨٩٩٤٨5٤65صادره  بشناسنامه٢١٣متولد 
ازشادگان7-جابرب ١٨٩٩6٣5٨٩٠صادره  بشناسنامه٤٠متولد١٣6٣/6/٢5وکدملی 
ازشادگان٨- صادره  شناسنامه٨٤٩١متولد١٣65/١٢/٢5وکدملی١٨٩٩٨١٨٣٩١ 
سامی کدملی١٨٩٠٢١5١7١متولد١٣7١/٨/7صادره ازشادگان٩-محمدعلی بشناس

ازشادگان١٠-جمیله  نامه١٩٩١6متولد١٣67/١٢/١٠وکدملی١٨٩٩٩٣556٨صادره 
ازشادگان١١- 56٠٢متولد١٣٤7/5/٤وکدملی١٨٩٨67566١صادره  بشناسنامه 

ازشادگان١٢-فاطمه  متولد١٣6٩/١٢/١6صادره  کدملی١٨٩٠١٢٠٨7١  سامیه 
همگی  شهرت  شادگان  از  کدملی١٨٩٠٣5٩٩٣٩متولد١٣7٤/١٠/6صادره 
بشناسنامه٤٩٨٢متولد١٣٤٠/٨/٣و  عساکره  متوفی(١٣-هیله  آلبوعلی)فرزندان 
ازتشریفات  پس  ازشادگان)همسرمتوفی(والغیر.اینک  کدملی١٨٩٨66٩٤57صادره 
داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
واالگواهی  دارد  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه 
ابرازشود،ازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.    
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

آگهی حصر وراثت
ناز موسوی دارای شناسنامه بشماره ١١٨٤٢ به شرح پرونده کالسه  خانم بی بی 
١6٩5-٩6 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان میرعادل موسوی به شماره شناسنامه 75٨ در تاریخ ٩6/١٠/١٠ در اردبیل 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
١-میرمحمد رضا موسوی فرزند میرعادل به شماره شناسنامه ١٤5٢٣6١٠٣7 پسر 

متوفی.
٢-بی بی ناز موسوی فرزند اللهویردی به شماره شناسنامه ١١٨٤٢ همسر متوفی.

٣-فاطمه موسوی فرزند میراحمد به شماره شناسنامه ١6١٠٣١5٩٠١ مادر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی حصر وراثت
آقای علی اصغر سربلند قره قاسملو دارای شناسنامه بشماره ١٣٤٤٤ به شرح پرونده 
کالسه ١665-٩6 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   ٢7٣ شناسنامه  شماره  به  قاسملو  قره  سربلند  اشرف  شادروان  که  داده 
٩6/١٠/٢١ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به:
١-کریم سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه ١٣٤٤٢ پسر متوفی

پسر  شناسنامه ١٣٤٤٤  به شماره  اشرف  فرزند  قاسملو  قره  سربلند  اصغر  ٢-علی 
متوفی

٣-پرویز سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه ١٣٤٤5 پسر متوفی.
٤-تورج سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه ١٤5٠٤٨٠١٣6 پسر 

متوفی
5-لیال سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه ١٣٤٤١ دختر متوفی.
6-نرگس سربلند قره قاسملو فرزند اشرف به شماره شناسنامه ١٣٤٤٣ دختر متوفی

همسر   ١5١ شناسنامه  شماره  به  الهویردی  فرزند  بگلو  مستعلی  نوری  7-سوسن 
متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباس بازوند دارای  شناسنامه شماره ٨7٠٣ به شرح دادخواست به کالسه 
١٣٢/١/٩6 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سمیه بازوند به شماره شناسنامه ٨٢٠ در تاریخ ١٣٩6/١١/٢در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
متولد   ٤١٩٨٤556٨6 شناسنامه  شماره  آقامراد  فرزند  بازوند  عباس   -١

١٣٣٨/6/١پدر متوفی
٢- آذر بازوند فرزند اله داد شماره شناسنامه 6٩٩٢متولد ١٣٤٠/٢/٩مادرمتوفی

5٩٨٩6١٤76٤متولد  شناسنامه  شماره  مراد  پاپی  فرزند  بازوند  صمد   -٣
١٣57/6/٣٠همسر متوفی

5٩٨٠١٢5٤5٠متولد  شناسنامه  شماره  صمد  فرزند  بازوند  علیرضا   -٤
١٣٨٢/٤/١فرزند متوفی

5٩٨٠١77٩٣٠متولد  شناسنامه  شماره  صمد  فرزند  بازوند  آوینا   -5
١٣٨٩/٢/٢٠فرزندمتوفی

و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
حسن بابایی نسب رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان رومشکان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم معصومه بازوند دارای  شناسنامه شماره 5٩٨٩7٣75٤٨ به شرح دادخواست به 
کالسه ١٣٣/١/٩6 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
١٣٩6/١١/٢در  تاریخ  شناسنامه ٢٠٠در  شماره  به  بازوند  شادروان صمد  که  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
متولد   5٩٨٩7٣75٤٨ شناسنامه  شماره  ساعدمراد  فرزند  بازوند  معصومه   -١

١٣٣5/٣/١٠مادر متوفی
٤١٩٩655١7٤متولد  شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بازوند  سمیه   -٢

١٣6١/7/١همسرمتوفی
5٩٨٠١٢5٤5٠متولد  شناسنامه  شماره  صمد  فرزند  بازوند  علیرضا   -٣

١٣٨٢/٤/١فرزند متوفی
5٩٨٠١77٩٣٠متولد  شناسنامه  شماره  صمد  فرزند  بازوند  آوینا   -٤

١٣٨٩/٢/٢٠فرزندمتوفی
و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد

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

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
حسن بابایی نسب رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان رومشکان

جایگاه داران موظف به دریافت پول سوخت از طریق کارتخوان هستند
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
تاکید کرد: مردم همچنان می توانند  نفتی 
پرداخت  برای  کارتخوان  دستگاه های  از 
و  استفاده کنند  پول سوخت در جایگاه ها 
از  مشتریان  پول  دریافت  به  جایگاهداران 

طریق دستگاه های بانکی موظف هستند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، محمدرضا 
در  شده  منتشر  اخبار  درباره  موسوی خواه 

اعتباری  خرید  توقف  بر  مبنی  رسانه ها 
سوخت،  عرضه  جایگاه های  در  بنزین 
تغییراتی  است که  گفت: حدود یک هفته 
ایجاد  مرکزی  بانک  »شاپرک«  سامانه  در 

شده است.
که  پولی  هر  گذشته  در  داد:  توضیح  وی 
می شد،  پرداخت  سامانه  این  طریق  از 
در دسترس  تا سه ساعت  دو  ظرف مدت 

اکنون  اما  می گرفت،  قرار  حساب  صاحب 
صاحب  شده،  انجام  که  تغییراتی  با 
حساب حدود ٢٤ ساعت بعد به پول خود 
دسترسی خواهد داشت که این موضوع با 
توجه به لزوم خرید فرآورده سوختی، برای 

جایگاه داران مشکالتی ایجاد کرده است.
موسوی خواه با تاکید بر این که نباید هیچ 
سوختگیری  و  خدمات  روند  در  وقفه ای 

کرد:  تصریح  شود،  ایجاد  جایگاه ها  در 
درصددیم با انجام تمهیداتی به جایگاه های 

عرضه سوخت در این زمینه کمک کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
همانند  جایگاه داران  کرد:  تاکید  نفتی 
طریق  از  سوخت  پول  دریافت  به  گذشته 
مشتریان   سوی  از  کارتخوان  دستگاه های 

موظف هستند.
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برگزاری هفتمین طرح دوره ای باشگاه مشتریان 
بانک آینده

هفتمین طرح دوره ای باشگاه مشتریان بانک آینده، با نام »هر آرزویی 
در آینده برآورده می شه«، از تاریخ  ١٠ آبان ماه آغاز شده و تا تاریخ 
٢٢ بهمن  ماه سال جاری ادامه دارد. برای برآورده کردن آرزوها، ١5 
)پانزده( میلیارد ریال جایزه به این دوره اختصاص یافته است. هفت 
میلیارد ریال از این میزان جوائز، شامل یک جایزه بزرگ ٣ )سه( 
میلیارد ریالی و میلیون ها جایزه ارزنده دیگر است که با مشارکت 
مشتریان و با پاسخ دادن و انتخاب فهرستی از جوایز که از طریق 
کانال های ارتباطی در اختیارشان قرار می گیرد؛ مشخص خواهد شد.  
ضمناً، مبلغ ٨ )هشت( میلیارد ریال باقیمانده ارزش جوائز، به صورت 
اختصاصی با انجام قرعه کشی میان مشتریان هر شعبه بانک، به ایشان، 
اهدا خواهد شد. شایان ذکر است؛ سـازوکار امتیازدهی در این دوره از 
برگـزاری باشگاه مشـتریان بانک آینده، تغیـیر کرده است.به گونه ای که 
مشتریان، براساس نوع سپرده )با توجه به مشخصات مندرج در سامانه 
اینترنتی باشگاه مشتریان( و تعداد تراکنش های بانکداری الکترونیکی، 
امتیاز کسب کرده تا با کسب حداقل ٢5٠٠ امتیاز، شانس خود را در 

برنده شدن در قرعه کشی جوایز این طرح، افزایش دهند.

 عرضه 1۵ هزار میلیارد ریال گواهی
 سپرده بانک ملت 

فروش مرحله پنجم اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری)عام( یک ساله 
بانک ملت از روز دوشنبه ١6 بهمن ماه سال جاری شروع می شود. 

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فروش ١5 هزار 
میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده این بانک از روز ١6 بهمن ماه به مدت 
یک روز شروع می شود و فروش تدریجی آن به مدت پنج روز کاری 
تا پایان روز دوشنبه ٢٣ بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.بر 
اساس این گزارش، گواهی سپرده فوق، مدت دار، بانام و الکترونیک و 
با نرخ سود علی الحساب ساالنه ١6 درصد و قابل پرداخت در مقاطع 
ماهانه منتشر خواهد شد.نرخ بازخرید گواهی سپرده سرمایه گذاری عام 

بانک ملت قبل از سررسید، ١٤ درصد ساالنه خواهد بود.

بهره برداری از 31 طرح صنعتی با تسهیالت بانک 
صنعت و معدن

همزمان با ایام فرخنده دهه فجر ٣١ طرح صنعتی با تسهیالت بانک 
صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، 
همزمان با ایام فرخنده دهه فجر ٣١ طرح صنعتی با ٣٠٠ میلیارد تومان 
تسهیالت ریالی و ١ میلیارد و ٢٢٨ میلیون یورو تسهیالت ارزی بانک 
صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.این طرح ها که در نقاط مختلف 
کشور واقع شده اند برای ٤٠٣7 نفر اشتغال ایجاد می کند و با بهره برداری 
از این طرح ها تحوالت شگرفی در رونق تولید و صنعت، توسعه پایدار و 
افزایش اشتغال کشور ایجاد می شود.از جمله طرح هایی که در ایام دهه 
فجر به بهره برداری می رسد می توان به نیروگاه کرمانیان، کاغذ پاسارگاد 
مرکزی، سیمان غرب آسیا، نیروگاه های خورشیدی یزد و سیستان و 
بلوچستان، نساجی کاشمر مدرس، کاشی تندیس ابریشم، شوفاژ کار، ایلیا 

ذرت سبز و سیمان مهر ماکو اشاره کرد.

برگزاری جلسه مشترک بانکها با وزیر کار به میزبانی 
بانک سپه

عامل  مدیران  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  مشترک  جلسه 
به نقل  به گزارش زمان  برگزار شد.  بانک سپه  به میزبانی  بانک ها 
ازایسنا، محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه در ابتدای جلسه 
مشترک مدیران عامل بانک ها با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با 
حضور معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر، مدیران عامل بانک های 
کشاورزی، ملت، رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون، عضو هیات مدیره 
بانک ملی و اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک سپه برگزار شد، 
با اشاره به نامه خود به وزیر امور خارجه اظهار داشت: این بانک به 
دلیل پیش رو بودن و به واسطه نقش آفرینی موثر در اقتصاد کشورمان 
ناعادالنه مورد تحریم قرار گرفت.وی درخصوص طرح اشتغال فراگیر و 
روستایی افزود: این بانک با تامین مالی ٣6 هزار پروژه اقتصادی کوچک 
و متوسط و واحدهای صنفی به میزان ٨٠ هزار میلیارد ریال به افزایش 
و یا تثبیت تولید بنگاه های اقتصادی کمک کرده و از آمادگی الزم برای 
اجرای طرح اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار 
است.علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با تشکر 
از میزبانی و حمایت بانک سپه گفت: در طرح اشتغال فراگیر و توسعه 
اشتغال روستایی هدف تنها دادن تسهیالت نیست بلکه توسعه اشتغال 

روستاها مدنظر است.

خبر

تعلیق طرح توقف خدمات پرداخت 
با کد های دستوری

در صفحه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
خدمات  توقف  طرح  تعلیق  از  خود  توئیتر 
پرداخت با کد های دستوری USSD خبر 
محمد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  داد.به 
نوشت:  رابطه  این  در  جهرمی  آذری  جواد 
 در تفاهمی که با جناب آقای ولی اهلل سیف 
)رئیس بانک مرکزی( داشتم، بنا شد با رعایت 
همراه،  تلفن  اپراتورهای  سوی  از  الزاماتی 
موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از 
کدهای دستوری USSD فعال منتفی گردد.

وی ادامه داد: از توجه ویژه جناب آقای دکتر 
سیف و تیم بانک مرکزی به توسعه کسب و 
کارهای نوپا و بازار ICT کشور قدردانی می  
کنم. کدهای دستوری )USSD( یک روش 
ارسال پیام به شمار می رود که پیغام های آن 
همواره بین یک * و # قرار دارند و اینگونه 
از شماره های تلفن تمیز داده می شوند.بانک 
اعالم  مرکزی چندی پیش در بخشنامه ای 
کرده بود که قرار است با هدف افزایش امنیت 
طرح  مالی،  انتقال های  و  نقل  و  تراکنش ها 
از  از کدهای دستوری  مالی  مبادالت  حذف 
جهرمی  شود.آذری  اجرایی  ماه  بهمن   ١5
شایسته  را  مرکزی  بانک  اقدام  این  پیشتر 
قدردانی دانسته اما گفته بود که با توجه به 
سهم باالی کدهای دستوری در تراکنش های 
حذف  سیم کارت ها،  شارژ  خرید  به  مربوط 
اخالل  ایجاد  اپراتورها  نظام  در  آن  یکباره 

خواهد کرد.

امضای تفاهمنامه همکاری بورس 
کاال و بانک انصار 

بانک انصاربــورس کاالی ایران در نظر دارد تا 
در حوزه ورود محصوالت کشاورزی به بورس 
از منابــع بانکی کمک بگیرد و در نظر دارد در 
ایــن زمینه از بانک ها به عنــوان اهرم تامین 
نقدینگی استفاده کند.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی بازارهای مالی،تفاهمنامه همکاری میان 
بــورس کاالی ایران و بانک انصــار با حضور 
مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره بانک انصار 
در بورس کاالی ایران به امضا رســید.در این 
مراسم آیت اهلل ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار 
گفت: بانک انصار به عنوان یک شــبکه بزرگ 
بانک خصوصی کشور در حالی در نهمین سال 
فعالیت خود قرار داشته که بالغ بر ١٠٠ هزار 
ســهامدار و ١٢ و نیم میلیون مشــتری دارد.

وی افزود: این بانک تنها بانک خصوصی فول 
آپشن در کشور است که در 7٠٠ نقطه کشور 
شــعبه دارد و به واسطه انجام مبادالت بانکی، 
عمده مشــتریان آن را آحاد مردم تشکیل می 
دهند.ابراهیمی اضافه کرد: بانک انصار در ابعاد 
مختلف توانســته پیشرفت های خوبی حاصل 
کند بــه طوری که در حــوزه معامالت اوراق 
رتبه های اول کشــور را کسب کرده و  نسبت 
قرض الحسنه به کل تسهیالت، رتبه اول را در 
میان بانک هــا دارد.وی اضافه کرد: همچنین 
این بانک ٨٤.٨ درصد از تسهیالت خود را در 
راســتای اقتصاد مقاومتی مصرف کرده و در 
حوزه بانکداری اسالمی کماکان رتبه اول را در 
اختیار دارد. از ســوی دیگر این بانک در حوزه 
سودآوری از سیستم بانکی جلوتر بوده و شفاف 
ترین نهاد بورســی ایران اســت. در ادامه این 
مراسم حامد ســلطانی نژاد، مدیرعامل بورس 
کاالی ایران به توسعه همکاری های این بورس 
با بانک انصار اشــاره کرد و گفت: فعالیت های 
بورس کاالی ایران با ورود به بخش کشاورزی 
در حوزه خرد توســعه پیدا کرده به طوری که 
این بازار با خدمتی که قرار است به کشاورزان 
ارائه دهد، ســعی دارد تا بازاری خوب و منظم 

برای کشاورزان ایجاد کند.

خبر

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: بر اساس 
مصوبه دیروز مجلس ، معافیت های مالیاتی از 

این پس به صورت پلکانی محاسبه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی الریجانی در 
جلسه علنی دیروز مجلس این مطلب را در پاسخ 
به تذکر قاسم احمدی الشکی نماینده نوشهر 
در مجلس بیان کرد.الریجانی در هنگام بررسی 
نحوه  درباره   ٩7 بودجه  درآمدی  بخش های 
محاسبه مالیات اساتید و اعضای هیات علمی 
گفت: بر اساس مصوبه امروزمجلس، اساتید از 
کارهایی که در بحث پژوهشی انجام می دهند، 
معافیت مالیاتی خواهند داشت و مالیات فقط 
افزود:  داشت.وی  خواهد  وجود  آنها  حقوق  بر 
معافیت های مالیاتی در کمیسیون تلفیق درست 
و دقیق بررسی شده و مالیات ها به صورت پلکانی 
دریافت می شود.قاسم احمدی الشکی نماینده 
نوشهر امروز در تذکری گفت: تصویب بند الف 
تبصره 6 بودجه ٩7 کل کشور، جفا به برخی از 

اعضای هیات علمی دانشگاه ها و اساتید است، 
خصوصا آنهایی که بیش از 5٠ جلد کتاب نوشته 
و مقاالت متعددی دارد وی ادامه داد: ما با این 
مصوبه به جای آنکه به اساتید امتیازاتی بدهیم، 

آنها را محروم کرده ایم.احمدی الشکی افزود: در 
طول سالیان گذشته با دادن امتیازاتی اساتید را 
به مناطق محروم فرستادیم اما امروز با این مصوبه 
آنها دیگر به مناطق محروم نمی روند و باز خواهند 

در  اسالمی  شورای  مجلس  گشت.نمایندگان 
بند الف تبصره 6 بودجه ٩7 مصوب کردند که 
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده)٨٤( قانون 
و  مصوب ١٢/٤/١٣66  مستقیم  های  مالیات 
اصالحات بعدی آن در سال ١٣٩7 ساالنه مبلغ 
٢76 میلیون ریال تعیین می شود، همچنین نرخ 
مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی 
اعم از حقوق و مزایا فوق العاده و کارانه و غیره به 
استثنای تبصره ١ و ٢ قانون مالیات های مستقیم 
مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ 
مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات ساالنه ١٠ 
درصد و نسبت به مازاد سه برابر تا چهار برابر 
آن مشمول مالیات ساالنه ١5 درصد و نسبت 
به مازاد چهاربرابر تا 6 برابر ٢5 درصد و نسبت به 
مازاد 6 برابر٣5 درصد تعیین می شود.طبق این 
مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع 
مواد)57( و )١٠١( قانون مالیات های مستقیم 

ساالنه مبلغ ٢١6 میلیون ریال تعیین می شود.

الریجانی: 

معافیت های مالیاتی به صورت پلکانی محاسبه می شود

اینکه  بیان  با  اعتبار  و  پول  شورای  عضو 
وام  سود  نرخ  کاهش  برای  بانکها  مهلت 
باید ١٨  بهره  نرخ  رسیده،گفت:  اتمام  به 
مشاهده  صورت  در  مردم  و  باشد  درصد 

تخلف،آن را گزارش دهند.
مهر  با  گفتگو  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
به  مجلس  اولتیماتوم  پایان  خصوص  در 
و  وام  سود  نرخ  کاهش  برای  بانکی  نظام 
به  دیگر  مجلس  گفت:  بانکی  تسهیالت 
بانکها  چراکه  نمی دهد،  اولتیماتوم  بانکها 
مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای 
پول و اعتبار ابالغ شده، نسبت به کاهش 
نرخ سود تسهیالت همزمان با کاهش نرخ 
اقدام  البته  کنند؛  اقدام  سپرده ها  سود 
مجلس مبنی بر ارایه فرصت دو تا سه ماهه 
آنها  که  بود  دلیل  این  به  بانکی  نظام  به 
فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای 
منابع  بتوانند  تا  باشند  داشته  تسهیالت 
نمایند.عضو شورای پول  را مدیریت  خود 

و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت 
و در جلسه ای که ظرف  اتمام رسیده  به 
هفته های گذشته، مجلس با بانک مرکزی 
این جمع بندی  به  داشته،  اقتصاد  وزیر  و 
رسیده که تمامی بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که 
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود 
سپرده ها را حداکثر با ١5 درصد و نرخ سود 
تسهیالت را با حداکثر ١٨ درصد، مدیریت 
نرخ  این اساس  بر  کنند.وی تصریح کرد: 
سود ١٨ درصدی باید در وام های مشتریان 
لحاظ شود و اکنون، هر گونه تفاوت در این 
نرخ، تخلف است و اگر بانکها با روش های 
نرخ  قانون،  زدن های  دور  با  و  مختلف 
محسوب  تخلف  کنند،  اعمال  را  دیگری 
هم  مرکزی  بانک  حال  عین  در  می شود؛ 
اعالم کرد که مجلس مصادیق تخلف را به 
آنها اعالم کند تا برخورد قانونی با بانکها 

صورت گیرد.

یک فعال کارگری از دولت خواست تا در کنار 
افزایش دستمزدها برای کارگران سبد کاال، 
وام ودیعه مسکن و خدمات درمانی ارزان در 
نظر بگیرد تا به وضع اقتصادی و معیشت 
نقل  به  زمان  گزارش  به  شود.  کمک  آنها 
ازایسنا، حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه 
سبد خواربار کارگران چند سال است تغییر 
محسوسی نداشته است،  اظهار کرد: شخصا 
وضع  بهبود  برای  باید  دولت  که  معتقدم 
معیشت کارگران در کنار حمایت از افزایش 
دستمزدها،   سبد کاالی اساسی اختصاص 
بدهد.وی افزود: دولت در کنار افزایش حقوق 
باید در چندین نوبت سبد کاالی اساسی برای 
کارگران در نظر بگیرد. حق مسکن را افزایش 
بدهد و حتی ودیعه اجاره مسکن تعریف و 
چند بانک عامل را برای پرداخت وام ودیعه 
مسکن معرفی کند. با بانک اطالعاتی که در 
کشور شکل گرفته می توان رصد کرد چه 
وام های  آنها  برای  و  ندارند  خانه  کارگرانی 

ارزان قیمت در نظر گرفت. این کار به وضع 
اقتصادی خانوارهای کارگری کمک می کند 
ولی متاسفانه بحثش هنوز در شورای عالی 
کار باز نشده است.حاج اسماعیلی ادامه داد: 
مساله بهداشت و درمان از دیگر موضوعاتی 
است که هر سال تاکید می کنیم، ولی دعوای 
کار  وزارت  اجتماعی،  تامین  سازمان  بین 
و بهداشت و درمان موجب شده تا نتوانند 
که  حالی  در  برسند  جدی  اجماع  یک  به 
مشموالن قانون کار باید بتوانند از خدمات 
درمانی همه مجموعه های دولتی، خصوصی 
اعتقاد  کنند.به  استفاده  اجتماعی  تامین  و 
این فعال کارگری، محدود شدن کارگران به 
استفاده از ساختمانهای ملکی تامین اجتماعی 
دسترسی آنها به مراکز درمانی را سخت کرده 
و آنها را ناچار به پرداخت هزینه های بیشتر 
با  که  صورتی  در  است  کرده  درمان  برای 
تسهیل این مسیر در کنار افزایش دستمزدها، 

وضع درمان کارگران بهبود می یابد.

قانونی فرصت   پایان 
وام ها سود  خ  نر کاهش   

مسکن وام  و  کاال  سبد   پیش بینی 
کارگران برای  ارزان   

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: کارشناسان 
توانند  می  قضایی،  عنوان ضابط  به  استاندارد 
اقدامات الزم را در محل تخلف انجام و موارد را 

برای اجرا به دستگاه قضایی ارجاع دهند.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان ملی استاندارد، 
نیره پیروزبخت، انتخاب سازمان ملی استاندارد 
ایران را به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید 
رجایی یکی از مهمترین دستاوردهای داخلی 
این سازمان عنوان کرد و گفت: هر چند که 
این موفقیت بیانگر عملکرد خوب سازمان ملی 
برای مسئوالن  اما هنوز  است  ایران  استاندارد 
این سازمان رضایت بخش نیست و اعتقاد ما بر 
این است که باید نظام استانداردسازی در همه 
جای ایران فراگیر شود.وی از گسترش بازرسی 
تولید و عرضه به  برداریها  در مراکز  و نمونه 
عنوان بخش دیگری از فعالیت های این سازمان 
با شدت  افزود:  و  داد  اخیر خبر  در یک سال 
بخشیدن به بازرسی های میدانی در سطح بازار 
، تولیدکنندگان کاالهای بی کیفیت و جاعالن 
عالمت استاندارد شناسایی و به مراجع قضایی 
استاندارد  ملی  سازمان  شدند.رئیس  معرفی 
ایران با بیان اینکه نظارت بر خدمات شهربازی، 
ایستگاههای  اسکی،  های  پیست  کابین،  تله 
گاز سی ان جی افزایش داشته است، گفت: با 
همکاری وزارت کشور و شهرداریها، معاینه فنی 
خودروها در سطح گسترده ای انجام می شود.

وی، تنها مرجع صدور نشان حالل را به موجب 

قانون سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و 
ادامه داد: در یک سال اخیر ٢٠ نشان حالل به 
واحدهای صید و ذبح اعطا شده است.پیروزبخت 
انتخاب مجدد سازمان ملی استاندارد ایران به 
تدوین  برای  نزدیک  خاور  کدکس  مدیریت 
استانداردهای بین المللی غذایی و کشاورزی را 
یکی از مهمترین دستاوردهای بین المللی این 
سازمان دانست و گفت: در همین راستا تدوین 
استاندارد دوغ به عنوان نوشیدنی ایرانی ، تدوین 
استاندارد زعفران و  تجدید نظر استاندارد روغن 
های گیاهی به جمهوری اسالمی ایران واگذار 
شده است. رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
توانستیم  اسالمی  کشورهای  حوزه  در  گفت: 
عضویت هیات مدیره موسسه استانداردسازی 
و اندازه شناسی کشورهای اسالمی )سمیک( را 
دوباره کسب کنیم.وی یکی از مهمترین فعالیت 
های بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران در 
سال جاری را، عضویت یکی از کارشناسان ایرانی 
برای نخستین بار در هیات مدیره فنی سازمان 
بین المللی استاندارد )ISO( دانست.پیروزبخت 
خاطر نشان کرد: انتخاب طرح پوستر یک جوان 
سازمان  به  رسیده  طرح  بین ١٠5  در  ایرانی 
بین المللی استاندارد بر اساس شعار روز جهانی 

استاندارد ) استانداردها شهرها را هوشمند تر می 
کند ( از دیگر موفقیت های بین المللی کشورمان 
در سال جاری بود.رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران در  استاندارد  توفیق سازمان ملی  درباره 
ترویج و فرهنگ سازی خرید و استفاده از کاالی 
استاندارد ایرانی گفت: امسال با ابتکار این سازمان 
»پویش کاالی استاندارد ایرانی میخرم« طراحی 
استقبال  اجرا شد و مورد  و در سراسر کشور 
قرار گرفت.وی درباره این پویش گفت: توجه به 
استاندارد در کیفیت زندگی مردم به عنوان یکی 
از حقوق موثر شهروندی سرلوحه کار این سازمان 
است و پویش کاالی-استاندارد-ایرانی_میخرم 
هم بخشی از اهداف فرهنگی و ترویجی ما را 
محقق کرد.وی انتخاب شعار کلیدی »با استاندارد 
خاطرجمع باش« را شعاری راهبردی دانست 
که باید در عمل در مورد همه کاالها و خدمات 
استاندارد مورد توجه قرار گیرد تا با این مفهوم 
ایرانی  استاندارد  و  کیفیت  با  داخلی  تولیدات 
مورد توجه و خواست عموم جامعه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: من به عنوان یک استانداردی 
قدیمی که بیش از ٣٠ سال است در این سازمان 
مشغول به کار هستم به کاالی ایرانی و خرید 
ایرانی توجه دارم و حتی در  استاندارد  کاالی 

جایگاه مادر برای خانواده و فرزندانم الزام دارم 
 ، بخرم.پیروزبخت  ایرانی  استاندارد  کاالی  که 
یکی از اتقافات مهم در سال جاری را تصویب و 
ابالغ قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی 
تاریخ  در  عطفی  نقطه  را  اقدام  این  و  معرفی 
گفت:  و  دانست  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
بر اساس قانون جدید سازمان ملی استاندارد 
ایران، این سازمان حاکمیتی و نظارتی زیر نظر 
مستقیم رییس جمهور است که وظایف متعدد و 
با اهمیتی را عهده دار است بطوریکه فقط در ماده 
7 این قانون ٢5 وظیفه برای آن مشخص شده 
است.رییس سازمان ملی استاندارد ایران، افزود: 
نظام استانداردسازی یکپارچه و هماهنگ مدنظر 
این قانون است که با همکاری سایر دستگاهها 
می توانیم  نظام یکپارچه ای را جاری وساری 
کنیم.وی با بیان اینکه ٤ رویکرد نوین استاندارد 
سازی ، اندازه شناسی ، ارزیابی انطباق و تایید 
صالحیت که در دنیا مطرح است در این قانون 
وجود دارد گفت : این خود نقطه عطف دیگری 
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی 
است.پیروزبخت در ادامه اظهار داشت: در قانون 
عنوان ضابط  به  استاندارد  کارشناسان  جدید، 
قضایی می توانند اقدامات الزم را  در محل تخلف  
انجام و موارد را برای اجرا به دستگاه قضایی 
قانون  به موجب   : اعالم کرد  ارجاع دهند.وی 
جدید ، آزمایشگاههای این سازمان به عنوان 
آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد:

اعطای 20 نشان حالل به تولیدکنندگان

آگهی مفقودی
پور  کرم  رضا  اینجانب  به  متعلق   ١٩٣5٨٢٢ شماره  به  رانندگی  هوشمند  کارت 
شماره  به  شماره ٢٩٨57٠٠  به  فلزی  باری  کامیونت  هوشمند  کارت  همچنین  و 
شاسی  شماره  و   D٤DBB٤٨٢٤٤٨ موتور  شماره  و   ٣١ ایران  7٩٨ع6٩  پالک 

NAB٣7٩١١7٩٠٠١7٨65  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان –کوهدشت 

آگهی حصر وراثت

آقای نجم الدین نوریدارای شناسنامه شماره  ٣٢٣٠٢٠٤٣٨7  به شرح دادخواست به 
کالسه ٩6٠٢5٨ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح 
 ١٣٩١/7/٢6 تاریخ  شناسنامه٣٢٣٠١٩٩56١در  به  نوری  حبیب  شادروان  داده 

اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
١-داود نوریشماره ملی   ٣٢٣٠٢٠٢٣٢5پسر متوفی

٢-عارف نوریشماره ملی   ٣٢٣٠٢٠٢٣٣٣پسر متوفی
٣-جعفر نوریشماره ملی   ٣٢٣٠٢٠٢٣٤١پسر متوفی
٤-امید نوریشماره ملی   ٣٢٣٠٢٠٣٤١٠پسر متوفی

5-ایوب نوریشماره ملی٣٢٣٠٢٠٤١7٤پسر متوفی
6-نجم الدین نوریشماره ملی   ٣٢٣٠٢٠٤٣٨7 پسر متوفی
7-محی الدین نوریشماره ملی   ٣٢٣٠٢٠٤٣٩5پسر متوفی

٨-عنان نوری  شماره ملی  ٣٢٣٠76٣٢٣٨   پسر متوفی
٩-مهران نوری  شماره ملی  ٣٢٣٠77٤٩٤٩  پسر متوفی

١٠-لقمان نوری  شماره ملی  ٣٢٣٠٨676٩6  پسر متوفی
١١-ارکان نوری  شماره ملی  ٣٢٢٠٠٨٩٩٣٣  پسر متوفی

١٢-عالیه فتاحی  شماره ملی  ٣٢٣٠٢٠٠7٤٨  دختر متوفی
١٣-نقره نوری  شماره ملی  ٣٢٣٠٢٠١٢٠5  دختر متوفی
١٤-لیال نوری  شماره ملی  ٣٢٣٠٢٠٤١66   دختر متوفی

١5-ماعذار عبدالهی  شماره ملی  ٤٩5٩٨٠٠٢١6  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

مکاتبات قضائی
امیدبا  کارآفرینی  صندوق  خواهان   ٩6٠١5٣ کالسه  پرونده  خصوص  در  احتراما 
ریال   ١٠7٠٠٠٠٠٠ مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  امیرمرادی  وکالت 
پرداخت  زمان  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تاخیروتادیه  خسارت  بااحتساب 
وقت  نمودهاست  میرزایی(تقدیم  سرداری،کیومرث  طرفیت)فرهادامینی،مهین  به 
تعیین   ١١:٠٠ الی  صبح   ١٠:٣٠ ساعت   ٩6/١١/٢٨ مورخ  شنبه  روز  رسیدگیبرای 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده)کیومرث میرزایی نظرآبادی(

حسب تقاضای خواهان بابر ماده 7٣ ق.آ.د.م مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در روانسر-میدان اورامان-دادگستری روانسر-شعبه 
چهارم شورای حل اختالف مراجعه نسخه ثانی ضمائم و دادخو است را اخذ نماید در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابر محمدی

آگهی ابالغ 
ملک شهریور،  فخرالزمان،  ملیحه،  به خانم  و ضمائم  دادخواست  و  وقت رسیدگی 

امیرحسین ، الله و هاله شهرت همگی قناد 
کلثوم  خانم  و  منافی  حسن  آقای  از  بوکالت  شعبانیان  اکبر  علی  آقای  خواهان/ 
ملک  فخرالزمان،  ملیحه،  آقای/خانم  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  سالمت 
نامه   اجاره  ابطال  به خواسته  قناد  امیرحسین، الله و هاله شهرت همگی  شهریور، 
مطرح که به این شعبه   ارجاع و به شماره پرونده کالسه ٩6٠٩٩٨١١١٠٩٠٠7٤٩ 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ٩ شعبه 
آن١٣٩6/١٢/٢٢ ساعت ٠٩:٠٠ تعیین شده است. که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 7٣ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
آقای/خانم ملیحه، فخرالزمان، ملک شهریور، امیرحسین، الله و هاله شهرت همگی 
قناد و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر شود.
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- علیرضا ذبیح نژاد

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم محمد قاسمی پور فرزند هاشم-

خواهان خانم زری پیرزاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد قاسمی پور به 
خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شوشتر  شهرستان  حقوقی  عمومی  ٩6٠٩٩٨6١666٠٠756شعبه٣دادگاه  کالسه 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ١٣٩7/٢/١ساعت١٢:٠٠تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده7٣قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر-میترا حسنکی

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره١٣٩66٠٣٣١٠١٠٠٠6٣٩١ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفرعلی شامی پور نیارق 
در  اردبیل  از  صادره  ملی ١٤66٩١5٩٩٤  کد  شناسنامه ٣٠  شماره  به  علی  فرزند 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ١5١/٣7 متر مربع پالک ٣5٣ فرعی     ا 
ز ١6٣ اصلی واقع در فردیس بین فلکه چهارم و پنجم - خ ٤٤ شرقی - پالک ٨ 
خریداری از مالک رسمی آقای حسن کرکی و عزیزاله کلیمی میرزائی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ١5 روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٢٢5٤
تاریخ انتشار نوبت اول:١٣٩6/١١/٢ تاریخ انتشار نوبت دوم:١١/١6/١٣٩6

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره١٣٩66٠٣٣١٠١٠٠٠66٤١  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بداغی 
فرزند حسن به شماره شناسنامه ٤٤7٩ صادره از قم در ششدانگ یک باب ساختمان 

به مساحت ١55/6٢ متر مربع از پالک ١6٤ اصلی واقع در مشکین دشت 
منظور  به  لذا  است،  گردیده  محرز  رضائی  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ١5 روز آگهی می شود. درصورتی که 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٢٢6٢
تاریخ انتشار نوبت اول:١٣٩6/١١/٢ تاریخ انتشار نوبت دوم:١١/١6/١٣٩6

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای صمد ویسکرمی فرزند سبزعلی  

آقای صمد  به طرفیت خوانده  دادخواستی  پرویز   فرزند  اسفندیار  فاطمه  خواهان 
ویسکرمی فرزند سبزعلی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
که به شماره پرونده کالسه ٩6٠٩٩٨66١٢٠٠١٢7٩   شعبه دهم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی جهت اعسار از هزینه 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  دادرسی مورخ ١٣٩6/١٢/١6 ساعت١٢:١5 
موضوع ماده 7٣ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 
تا خوانده 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 دادگاه  حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید گوهری سراب 



به  نسبت  بیشتری  احترام  و  دلسوزی  با  
دیگران رفتار کنید . 

آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

به سوی ما نگر چشمی برانداز
وگر فرصت بود بوسی درانداز   

چو کردی نیت نیکو مگردان
ازان گلشن گلی بر چاکر انداز   

امروز با موالنا

»افسوس نمی خوریم« به چاپ 
دوم می رسد

به گزارش از روابط عمومی انتشارات کتابسرای 
نوشته  نمی خوریم«  »افسوس  کتاب  تندیس، 
باربارا دمیک با ترجمه مشترک حسین شهرابی 
انتشارات  توسط  زودی  به  جوشقانی  مینا  و 

کتابسرای تندیس به چاپ دوم خواهد رسید.
این کتاب در گروه آثار ادبیات سیاسی جا می 
از راه روایت  گیرد و نویسنده اش تالش کرده 
زندگی 5 نفر از مردمان عادی که از کره شمالی 
فرار کرده اند، تصویری از زندگی در این کشور 
های  گزارش  شامل  کتاب  این  متن  کند.  ارائه 

خبری، خاطرات، مصاحبه و... می شود.
در  است:  گفته  کتاب  این  درباره  دمیک  باربارا 
عکس ها و تلویزیون مردم کره شمالی مردمی 
ماشینی به نظر می رسند که همیشه در حال 
یا اجرای حرکات گروهی  یونیفرم  با  رژه رفتن 
ژیمناستیک برای اعالم وفاداری به پیشوای کره 
شمالی اند. با نگاهی دقیق به تصاویری از این 
دست، سعی دارم از واقعیت ورای آن چهره های 

تهی خبر دهم.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

برنامه جشن بزرگ »سیمرغ و پروانه ها« امروز دوشنبه 
برگزار نمی شود

قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی گفت: روز دوشنبه ١6 بهمن به دلیل آلودگی 
هوا و تعطیلی مدارس شهر تهران، برنامه جشن بزرگ »سیمرغ و پروانه ها« 
برگزار نمی شود.به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی؛ 
حبیب ایل بیگی با تاکید بر اینکه برنامه جشن بزرگ »سیمرغ و پروانه ها« 
سینماها،  در  نوجوانان  و  کودکان  دانش آموزان،  بیشتر  هرچه  حضور  برای 
در  فجر  فیلم  جشنواره  ششمین  و  سی  برگزاری  روزهای  صبح  سانس  در 
سینماهای میزبان جشنواره در تهران و سراسر کشور برگزار می شود، گفت: 
این برنامه روز دوشنبه ١6 بهمن به دلیل آلودگی هوا و اعالم تعطیلی مدارس 

از سوی اداره کل آموزش پرورش، در شهر تهران برگزار نمی شود.
وی افزود: تعطیلی این برنامه در روز ١6 بهمن از طریق سامانه اردویی مدارس 
که مسئولیت هماهنگی حضور دانش آموزان در سینماها را بر عهده دارند به 

کلیه مدارس تهران اطالع رسانی شده است.
قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد: بر اساس جدول نمایش جشنواره، 
در این روز قرار بود فیلم پویانمایی »فیلشاه« به کارگردانی هادی محمدیان 

همزمان با سایر استانها برای دانش آموزان شهر تهران نیز اکران شود.
ایل بیگی اظهار امیدواری کرد با مرتفع شدن شرایط جوی و آلودگی هوا شهر 

تهران برنامه »سیمرغ و پروانه ها« دوباره آغاز شود.

خبر

 به گزارش خبرنگار پیام زمان رویا سلیمی ،
جشنواره فیلم فجر امسال کوچکتر و کم هزینه 
تر در حال برگزاری است. فضای نیمه آماده در 
پردیس ملت تهران که برای اولین بار میزبان 
اهالی رسانه و مطبوعات شده، انتقادهای بسیاری 
را برانگیخته است. در آغاز، حضور فیلم هایی با 
مدت نمایش دو ساعت اما با سوژه و پرداختی 
بی رمق  و  را خسته کننده  تکراری، جشنواره 
پیش برده است. کامیون، خجالت نکش، بمب: 
یک عاشقانه از جمله فیلم هایی است که در اولین 

روزهای جشنواره به نمایش درآمدند.
دست  آن  از  پرتوی؛  کامبوزیا  ساخته  کامیون 
فیلم هایی است که می خواهد خود را با اتفاقات 
روز به سمت تعریف قصه ای که می خواهد ببرد. 
در  بارها  که  خسته کننده  و  تکراری  قصه ای 
سینمای ایران تعریف شده و تنها تفاوت کامیون 
در سوژه و شکل آوارگی آن است. یک فیلم جاده 
ای کسالت بار که می توان در آن بی جهت به 
گوشه و کنار تهران مخوف، نگاهی انداخت و در 
حاشیه اش، داستان آوارگی زنی ایزدی را دنبال 
کرد که برای فرار از داعش و پیدا کردن همسرش 
به تهران می آید. همسری که دو سال است او را 
ندیده، نمی داند چه شغلی دارد و کجا زندگی 
می کند. جستجوی او و راننده کامیون برای پیدا 
کردن بهروز تنها خط اصلی داستانی است که 
با توجه به ریتم کند و خسته کننده، تبدیل به 
همان داستان تکراری می شود. داستانی که در 
نبود درام می توان هر چیزی را بر آن افزود یا 
کاست بدون آنکه لطمه ای  یا نقصانی به کلیت 
ماجرا وارد شود. سوژه آوارگی گروهی که داعش 
آنها را بی خانمان کرده، در همان ابتدای فیلم 
گویی فراموش می شود و هیچ پیوندی میان این 

فاجعه با زندگی بهروز که خانواده و همسرش 
درگیر آن هستند برقرار نمی شود. حضور داعش 
در کردستان عراق به ماجرای پیدا کردن بهروز 
تغییر مسیر می دهد و کشف راز زندگی پر تناقض 
بهروز عمال درامی را برای دنبال کردن ندارد. و 
داستان براساس تصور اولیه مخاطب به پایان که 
نه اما رها می شود. بمب؛ یک عاشقانه کار پیمان 
معادی، نوستالژی و استفاده از المان های خاطره 
انگیز در روزهای پر از اتفاق دهه شصت است که 
این سال ها دستمایه برخی از کارگردانان سینما 
و تلویزیون ایران شده است. از برنامه پُربیننده 
بچه های دیروز، تا سریال تاثیرگذار وضعیت سفید 

کمدی  و  نیمروز،  ماجرای  داستانی  مستند  و 
پرفروش نهنگ عنبر، هر کدام در کنار برخی 
فیلم ها و سریال های کمتر موثر این سالها، تبدیل 
است.  ایران شده  ژانری جدید در سینمای  به 
ژانری که در آن طراحی صحنه، لباس و لوکیشن 
با خاطرات و گذشته مخاطب پیوند وثیقی برقرار 
می کند و گویی در کنار داستان فیلم، وفاداری 
و نشان دادن تصویری واقعی از آن روزها، می 
تواند اقبال فیلم را تضمین کند. اما بمب معادی، 
در این گونه از فیلم ها، نمی تواند عنوان خاطره 
انگیز و موثر را بگیرد. فارغ از داستان عشقی که به 
سرعت شکل می گیرد یا به سرعت به خاموشی 

می گراید، در طراحی صحنه و لباس و زنده کردن 
خاطرات نیز، به شکلی باسمه ای و غیرواقعی عمل 
کرده است. شخصیت ها بیشتر از اینکه زندگی 
و جریان زندگی روزمره شان واقعی باشد، ادای 
واقعی بودن را درمی آورند. ریتم کند فیلم با توجه 
به فضای حاکم بر دورانی که داستان در آن روایت 
می شود، نمی تواند به خوبی فضای آن دوران را 

برای مخاطب باورپذیر سازد.
خجالت نکش از رضا مقصودی؛ نگاهی طنزآمیز 
دارد به سیاستهای جمعیتی در دوران پس از 
جنگ تا به امروز. تاثیر این سیاست ها در زندگی 
خصوصی مردم دستمایه داستانی طنزآمیز و به 
نوعی انتقادی شده است. زن و مردی روستایی که 
پس از پایان جنگ و تصمیم بر کم شدن جمعیت 
در ایران، از فرزندآوری خودداری می کنند و در 
دولت نهم و دهم، پس از بیست سال با سخنرانی 
رییس جمهور در زمینه توطئه دشمنان در از 
بین بردن نسل ایرانیان، تصمیم به فرزندآوری 
می گیرند. البته تصمیمی که در هر کدام از این 
برهه ها، یکی از زوجین مخالف آن است و دیگری 
موافق و این کشمش و درگیری تا پایان فیلم، 
موقعیتهای اصلی طنز داستان را بر عهده دارد. 
اینکه مرد خانواده بیشتر از دقت در نحوه زندگی و 
خواست شخصی خود و همسرش، به سیاست ها 
و سخنرانی های مقام های عالی رتبه توجه دارد 
و حضور این سیاست ها در خصوصی ترین بخش 
زندگی اش، و در نهایت اختالفات خانوادگی ناشی 
از آن، خجالت نکش را فیلمی کمدی اجتماعی 
با این سوژه ساخته است. سوژه ای که با توجه به 
فراگیری و بحث های رسانه ای آن طی سال های 
پیشین، و البته نگاه های طنزآمیز بر آن، در قالب 

فیلم داستانی دیده نشده بود. 

نگاهی به فیلمهای جشنواره فجر

فقدان درام در 120 دقیقه

حال و روز این روزهای کودکان یمن

کاریکاتور

گروه تولید سریال »بانوی عمارت« تا یک ماه دیگر به تهران 
بازمیگردند.

تصویربرداری مجموعه »بانوی عمارت«به کارگردانی عزیز اهلل 
حمید نژاد و تهیه کنندگی مجید موالیی در شهر کاشان ادامه 
دارد. این در حالی است که بازیگران اصلی این روزها مقابل 

دوربین هستند.
مجید موالیی تهیه کننده سریال در گفت و گو با بانی فیلم، 
عنوان کرد: تصویربرداری با همان بازیگران در حال انجام است 
و هنوز هیچ بازیگر جدیدی به کار اضافه نشده است. البته قرار 

است یکی دو بازیگر دیگر به کار اضافه شوند.
وی همچنین افزود: تا یک ماه دیگر گروه برای ضبط برخی 
سکانس ها به تهران می آید. ضمن اینکه تدوین و صداگذاری 
همزمان در حال انجام است. البته سریال سال آینده روی آنتن 

شبکه سه می رود.
غزل شاکری تا به امروز آخرین بازیگری است که به سریال 
پیوسته است. بازیگری که تاکنون در هیچ مجموعه تلویزیونی 

حضور نداشته و این کار نخستین تجربه او محسوب می شود.
»بانوی عمارت« عاشقانه ای را در مقطعی از تاریخ قاجار روایت 
می کند. تهران، کاشان و قزوین شهرهایی است که این مجموعه 

تلویزیونی در این شهرها مقابل دوربین می رود.

فیلم  ماه  بهمن  شنبه ١٤  کرد  اعالم  چارسو  پردیس  مدیر 
»مغزهای کوچک زنگ زده« با استقبال رو به رو شد.

سامان بابایی مدیر پردیس سینمایی چارسو در گفتگو با  مهر 
درباره استقبال مردم از آثار سی و ششمین جشنواره ملی فیلم 
فجر تا سومین روز جشنواره بیان کرد: در نخستین روز از اکران 
فیلم ها در این جشنواره فیلم سینمایی »چهارراه استانبول« به 
کارگردانی مصطفی کیایی در ساعت ٢٤ به سانس فوق العاده 

رسید اما در روز دوم هیچ سانس فوق العاده ای نداشتیم.
وی افزود: ١٤ بهمن نیز به دلیل استقبال بسیار خوب مردم از 
فیلم سینمایی »مغزهای کوچک زنگ زده« به کارگردانی هومن 
سیدی به صورت همزمان در ساعت ١5 در دو سالن این فیلم را 
به نمایش گذاشتیم. این موضوع به دلیل استقبال مردم بود که 

ما سالن رزرو را باز کردیم.

در  اش  کارگردانی  تجربه  اولین  که  بازیگر  احمدی  مهران 
»مصادره« تجربه کرده است، گفت:باید به بلوغ می رسیدم 

تا فیلم بسازم
مهران احمدی که امسال نخستین فیلم او با نام »مصادره« 
برنامه  با  گفتگو  در  کرده  پیدا  راه  فجر  فیلم  جشنواره  به 
به  پاسخ  در  عنقا،  حامد  و سردبیری  اجرا  با  دو«  »سینما 
آورده،  روی  کارگردانی سینما  به  که چه شد  پرسش  این 
عنوان کرد: چند بار تجربه کارگردانی تئاتر دارم. در سینما 
هم سالها به عنوان دستیار و برنامهریز فعالیت داشتهام که 
مقام کارگردان  باعث شد در  به کارگردانی  در کنار عالقه 

سینما ظاهر شوم.
وی ادامه داد: در تمام این سالها احساس میکردم باید به یک 
بلوغ برسم تا بتوانم فیلم بسازیم زیرا اساس فیلمسازی کار 

بسیار سختی است.
بازیگر فیلم »مصادره« درباره روند شکلگیری  کارگردان و 
تهیه  قاسمی  محمدحسین  آقای  با  گفت:  فیلم  ساخت  و 
کننده مشورت کردم، او خیلی لطف داشت و در نهایت به 
متنی از علی فرقانی به نام »مصادره« رسیدیم. پس از ماهها 
بازنویسی فیلمنامه، پروسه پیش تولید آن حدود چهار ماه 
طول کشید. احمدی افزود: در مصادره، یک بازه زمانی ٣٠، 
٤٠ ساله چه از تاریخی و چه جغرافیایی به نمایش در میآید. 

عمارت«  »بانوی 
 یک ماه دیگر در تهران

و برای  درهای سالن رزر
 »مغزهای کوچک زنگ زده« باز شد

ناگفتههای
مهراناحمدیاز»مصادره«

به  توسعه تجارت خارجي و  فاطمه آتش پیکر: 
اقتصادي  توسعه  از عوامل موثر در  ویژه صادرات 
کشورها محسوب مي گردد که مي تواند عالوه بر 
رشد اقتصادي، موجب افزایش توان رقابت پذیري 

کشورها در عرصه هاي بین المللي گردد. 
تصویب  با  ماه  مهر  نهم  و  بیست   ١٣76 سال  از 
شوراي فرهنگ عمومي کشور، به عنوان روز ملي 
اراده ملي  بیانگر عزم و  تا  صادرات تعیین گردید 
صادرات  توسعه  براي  مردم  و  دولت  مجموعه  در 
غیر نفتي و در نتیجه توسعه اقتصادي کشور باشد. 
انتخاب یک روز از سال به عنوان روز ملي صادرات 
در  صادراتي  فرهنگ  و  تفکر  گسترش  موجب 
روز  با  مصادف  ساله  همه  لذا  گردد،  مي  جامعه 
ملی صادرات و به پاس تالش یک ساله تجار در 
با حضور  بازار عراق  به  ایرانی  امر صادرات کاالی 
معاون وزیر صنعت و معدن   استاندار   نمایندگان 
اقتصادی  اصحاب  و  مدیران  از  جمعی  و  مجلس 
استان به میزبانی اتاق بازرگانی کرمانشاه  مراسمی 

بر گزار شد. 
در این مراسم از تجار نمونه تحلیل به عمل آمد.

بود که  بازرگانی  »تنها«  تجار گروه  این  از  یکی 
سالیان متعدد است در امرصادرات  فعالیت داشته 
امر  در  که  مشکالت  تمام  با  نیز  امسال  و  است 
به عنوان صادر کننده نمونه  صادرات وجود دارد 

مورد تجلیل قرار گرفت.  
به  تنها«  »خلیل  مالکیت  به  اقتصادی  گروه  این 
منظور تحقق اهداف خود در سطح ملی به عنوان 
یک هلدینگ بزرگ، فعالیت های گسترده ای را در 
زمینه های تولید، صادرات و واردات شروع کرده 
است وگام های موثری را در راستای اهداف خود 
امارات، سواحل  بازاریابی در کشور های  از جمله 
جنوبی خلیج فارس،عراق، پاکستان، ترکیه وهند 
دفترنمایندگی  درصددگشایش  و  است  برداشته 
خود در کشو های تاجیکستان ،پاکستان و عراق 

بر آمده است. 
،با  بازارهای رقابتی جهان  بازرگانی تنها در  گروه 

،صادرات  تولید  به  خود  فرد  به  منحصر  مدیریت 
وواردات مواد غذایی مبادرت می ورزد. همچنین 
صنایع  مجتمع  و  شرکت  چند  دارای  تنها  گروه 

غذایی به صورت زیر مجموعه است. 
موفق  بازرگان  تنها  خلیل  مراسم  این  حاشیه  در 
زمان  پیام  خبرنگار  با  گفتگو  در  کرمانشاهی 
گفت:کارنامه عملکرد سال های اخیر و رقم های 
مندی  نشانه عالقه  را  به رشد صادرات کشور  رو 
کامل بخش خصوصی به رونق اقتصادی از طریق 
و  دانست  واردات  و  صادرات  و  خارجی  تجارت 
به  که  ای  ویژه  توجهات  ی  همه  کنار  در  گفت: 
صادرات می شود استان کرمانشاه موفق به توسعه 
البته  با کشور همسایه عراق شده است  بازرگانی 
توجه استان کرمانشاه به صادرات،تنها منحصر به 
های  سال  آمدهای  و  رفت  و  نیست  عراق  کشور 
بازارهای دیگر در سطح  است که  موید آن  اخیر 
جهانی به ویژه کشورهای همسایه، آسیای میانه و 
سواحل خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته است. 
و  صادرات  امر  در  که  مشکالتی  بیان  ضمن  وی 

واردات به وجود آمده  اضافه کرد: گمرکی در این 
کرمانشاهی  تاجران  دلسردی  باعث  ها  بازارچه 
وکند شدن مسیر صادراتی از مبدا تا مقصد شده 
با  امروزه   این مطلب که  به  با اشاره  تنها  است.  
از  بازار عراق را  از  تعطیلی مرزها سهم عمده ای 
عراق  به کشور  بحث صادرات  در  دادیم.ما  دست 
تجار  ما  و  داشتیم  را  بازار  در  سهم  بیشترین  ما 
کرمانشاهی رابطه خوبی با تجار عراقی داشتیم اما 
به وجود  با تعطیل شدن مرز ها و مشکالتی که 

آمده سهم عمده بازار عراق را از دست دادیم. 
وی افزود: کاالهای ایرانی در فروشگاه های کشور 
آمده  وجود  به  مشکالت  با  و  بودند  برند  عراق 
اجناس ترک جایگزین کاالهای ما شد در صورتی 
استان  کاالهای  به خرید  مشتاق  ها  آن  که خود 
ما هستند.  »تنها« ادامه داد: به دفعات مکرر بار 
به مرز رسیده و با بسته شدن مرز کاالها عودت 
تا  کاالها  نقل  و  حمل  مسائل  و  است  شده  داده 
حتی  و  کشد  می  طول  ساعت   5 کردستان  مرز 
در این رفت و برگشت ها بسته بندی کاال نیز از 

بین می رود.
تجار  تا  کرد:  تصریح  تنها  بازرگانی  مدیر 
قاچاق  ها  آن  کاالی  که  کنند  ثابت  کرمانشاهی 
نیست چند روزی زمان می برد و تجار کرمانشاهی 

حمایت نمی شوند. 
تنها در خصوص بحث تولیدات افزود:تولیدکنندگان 
نیز در مضیقه هستند و هیچ حمایت و پشتیبانی 
ندارند و در جایی گیر افتاده اند که نه راه پیش 

دارند و نه راه پس. 
از  صحبت  ها  بحث  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
حمایت تولیدکنندگان و تجار است در صورتی که 
در عمل اینگونه نیست، از مسئولین می خواهیم 
که مشکالت را از زبان خود تجار بشنوند تا دقیق 

تر بتوانند آن ها را حل کنند. 
مشکالتی  ما  نیز  واردات  بحث  در  افزود:  وی 
داریم که در یک ماه قیمت برنج از ٤٨هزارتومان 
تا6٣هزارتومان افزایش یافت و این دود در چشم 
خانواده ای فقیر می رود که توان تهیه وخرید برنج 

ایرانی را ندارند 

اعطای نشان لیاقت به صادرکننده برتر کرمانشاهی 


