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به گزارش زمان،  سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادها درخشان 
پرورش   ملی  سازمان  احیای  برای  رایزنی  از  جوان  پژوهان  دانش  و 
استعدادهای درخشان خبر دا د و گفت: این موضوع در حال حاضر در 

5صحن شورای عالی انقالب فرهنگی در دست بررسی است.

استفاده از واژه »گردش نخبگان« 

بجای »فرارمغزها«!
برنامه  توسعه صنعت پتروشیمی در قالب اجرای  به گزارش زمان، 
ششم توسعه حداقل به حدود ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد 
که برای تامین این سرمایه در طول دو سال گذشته مذاکرات متعددی 

با شرکت های بین المللی انجام شده است.

بانک مرکــزی گفت:در حال حاضر  به گزارش زمان،رئیس کل 
حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج در کشــور وجود دارد 
که ۹۰ هزار از این تقاضاها تشــکیل پرونده داده اند و مراحل انجام 

کار در حال پیگیری است. 2

 جزئیات مذاکره با آلمان ها

 برای اجرای طرح های پتروشیمی

 ۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج 

در کشور وجود دارد

7

سرمقاله

»هاشمي« فاتح دلها

نگاه روز

 بودن یا نبودن
 کارت سوخت

 روزنامه نگاری ایران
 بی آرمان و بی پیام زمان 

سه شــنبه ۱۹ دي ماه 
است یکســال پیش در 
یــک غــروب دلگیر و 
غمبارناگهان خبر رحلت  
اکبر هاشــمي  "علــي 
بهرماني" یا همان هاشــمي رفســنجاني 
خودمان در شــهر پیچید چیزي نگذشت 
که شــبکه خبر صدا و سیما خبر را تابید 
کرد اي کاش صدا و ســیما دروغ میگفت 
!! مثل همیشه مردم به رسانه هاي انطرف 
اب رجــوع میکننــد.اي کاش خبر دروغ 
بود ولي همه رســانه هاي ریز و درشت و 
داخلي و خارجــي ومحلي بر صحت خبر 
تاکید دارند وزیر بهداشــت میگوید دیروز 
در جلسه اي با ایت اهلل بوده و مثل همیشه 

او را سرحال یافته است.
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3 سعید       شفیعیان

1

 سرمایه گذاری 327 هزار میلیاردی برای ایجاد شغل
7 زهره دانشمندی

1

توصیه رهبر معظم انقالب با توجه به وقایع اخیر به مسئوالن؛

 »وحدت و همدلی«
مطالبات بحق مردم از حرکات تخریب گرانه یک گروه جداست

دکتر عباس اسدی

سخنگوی دولت اعالم کرد: تاکید دولت بر تقویت پول ملی

حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه انقالب ریشه دشمن را از لحاظ 
سیاسی در کشور کند، خاطرنشان کردند: مطالبات صادقانه و بحق مردم 

از حرکات تخریب گرانه یک گروه جداست.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی دیروز در دیدار 
هزاران نفر از مردم قم با تجلیل و تحسین حرکت عظیم، پر شور، به موقع 
و منســجم ملت در روزهای اخیر، به تشــریح ابعاد و الیه های مختلف 
توطئه دشــمنان برای سوءاستفاده از مطالبات به حق مردم پرداختند و 
با بیان ســخنان مهمی خطاب به امریکایی ها، مسئوالن کشور و مردم 
تأکید کردند: ایستادگی و نبرد »ملت با ضد ملت«، »ایران با ضد ایران« 
و »اسالم با ضد اسالم« همچون چهل سال گذشته ادامه خواهد داشت 
اما کینه ورزی دشمن نباید موجب شود مسئوالن از ضعفها و مشکالت 
مردم و بویژه طبقات ضعیف غافل شوند.رهبر انقالب اسالمی در ابتدای 
سخنان خود، با گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دی سال ۱۳۵۶، مردم 
قم را شجاع، سرشار از انگیزه و امید و در صراط مستقیم انقالب دانستند 
و گفتند: مردم قم امسال همانند سالهای گذشته در راهپیمایی نهم دی 
شــرکت کردند اما هنگامی که قضایای اخیر بوجود آمد، چهار روز بعد 

یعنی در روز سیزدهم دی، آن حرکت عظیم را آفریدند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه حــرف ملت ایران بویژه 
جوانان در چهل سال گذشــته، »ایستادگی در مقابل زورگویی و زیربار 
قدرتها نرفتن« بوده است، افزودند: ملت ایران همچنان با همان منطق، 
اهداف واالی خود را دنبال می کند اما با انگیزه تر و پرتجربه تر از گذشته 
شده است و جوانان انقالبی کشــور نیز پرتعدادتر از اول انقالبند.ایشان 
قضایای روزهای اخیر را شواهد روشنی از این روحیه ملت ایران دانستند 
و گفتنــد: ملت ایــران از روز نهم دی که این آتش بازی ها و شــیطنت 
کاری ها آغاز شــد، در نقاط مختلف کشــور، حرکت خود را آغاز کردند 
اما هنگامی که دیدند مزدوران دشــمن دست بردار نیستند، پی در پی و 
در روزهای متوالی، راهپیمایی ها تکرار شد.رهبر انقالب اسالمی تأکید 
کردند: این راهپیمایی ها حوادث معمولی نیســت و این حرکت عظیم، 
منسجم و مردمی در مقابل توطئه دشمن و با چنین نظم، بصیرت، شور 
و انگیزه در دنیا بی نظیر اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیف 
حرکت مســتمر ملت، گفتند: این نبرد »ملت با ضد ملت«، نبرد »ایران 
با ضد ایران« و نبرد »اسالم با ضد اسالم« است که از این پس نیز ادامه 
خواهد داشت.ایشــان خاطرنشــان کردند: البته این مبارزه و ایستادگی 
و مقاومت موجب نشــده اســت که ملت از دیگر ابعاد زندگی از جمله 
پیشــرفت های علمی و تأمین امنیت و آرامش غافل شود.حضرت آیت 

اهلل خامنه ای، ریشــه تمام دشمنی ها و توطئه ها بر ضد ملت ایران را 
»انقالب اسالمی« دانســتند و تأکید کردند: تمام حرکات ناکام دشمن 
در این چهل ســال، در واقع پاتک به انقالب اســت، زیرا انقالب حضور 
سیاسی دشمن را ریشه کن کرد.ایشان گفتند: این بار هم ملت ایران با 
ایستادگی همچون سدی محکم و ملی با قدرت تمام به امریکا و انگلیس 
و لندن نشــینان گفت که نتوانستید و بعد از این هم نخواهید توانست.

رهبر انقالب اســالمی به میلیاردها دالر هزینه و ســالها شبکه سازی و 
مزدورپروری بدخواهان ملت ایران برای ایجاد مشــکل از دورن کشــور 
اشــاره کردند و افزودند: مســئوالن فعلی امریکا که ساده لوحی آنها در 
امور سیاســی آشکار اســت، این بار خود را لو دادند و به شبکه سازی و 
مزدورپروری اذعان و هزینه های این طراحی را نیز با سرکیســه کردن 
دولت های وابســته خلیج فارس تأمین کردند تا شاید بتوانند زباله های 
فــراری از ایران را بازیافت و دوباره وارد میــدان کنند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به اقدام دشمنان در سالهای اخیر در راه اندازی هزاران 
شــبکه مجازی و دهها کانال تلویزیونی، ایجاد جوخه های ترور و انفجار 
و اعزام آنها به داخل مرزها، و بمباران گســترده ملت با دروغ، تهمت و 
شایعه خاطرنشان کردند: همه این تالشها انجام شد تا شاید بتوانند افکار 
این ملت بویژه جوانان را تغییر دهند اما نتیجه اش، شهید حججی عزیز 

و دیگر شهدا بودند که در دفاع از انقالب سینه سپر کردند.
ایشان افزودند: دشــمنان حتی برای نفوذ در برخی ارکان، افرادی را 
تطمیع کردند و خود نیز مســتقیم وارد میدان شدند که دخالت های 
مســئوالن امریکایی را در این چنــد روز اخیر همه دیدند، اما باز هم 
نتوانستند و ناکام ماندند.رهبر انقالب اسالمی، صمیمانه از ملت ایران 
قدردانی کردند و گفتند: نه یک بار بلکه هزاران بار از این ملت تشکر 
می کنم؛ ملت ایران حقیقتاً ملتی رشــید، با بصیرت، وفادار، با همت، 
زمان شــناس و لحظه شناس است و می داند که لحظه ی حرکت، چه 
زمانی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: دشمنان این پیام 
هــا را می گیرند، اگرچه در تبلیغات به روی خود نمی آورند و صدها 
اخــالل گر را هزاران نفر، و حرکات میلیونی مردم را گروه اندک جلوه 
می دهند اما صاحبان سیاست متوجه این حرکت و پیام های آن می 
شوند.ایشان افزودند: ملت ایران با این حرکت عظیم کار خود را کرد و 
در دل سیاســتگذاران دشمن رعب ایجاد کرد و بصیرت و انگیزه خود 
را به اوج رساند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تحلیل های مختلفی 
که در روزهای گذشــته از طرف اشخاص و جناح ها در روزنامه ها و 
شــبکه های اینترنتی بیان شده گفتند: همه این تحلیل ها یک نقطه 
مشترک صحیح داشت و آن اینکه باید بین مطالبات صادقانه و به حق 

مردم و حرکات وحشیانه و تخریب گرانه یک گروه تفکیک قائل شد و 
مطالبات و خواسته های مردم را پیگیری کرد.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای خاطرنشان کردند: اینکه عده ای از حقی محروم بمانند و در جایی 
جمع شوند و اعتراض کنند، یک مطلب است اما اینکه عده ای از این 
تجمع سوءاســتفاده کنند و به قرآن و اسالم دشنام دهند و به پرچم 
ایران اهانت کنند و مســجد آتش بزنند، یک مطلب دیگر است.ایشان 
افزودند: اعتراض ها یا درخواست های مردمی همواره بوده و اکنون نیز 
هســت؛ در همین یکسال اخیر، برخی از مردم در بعضی شهرها یا در 
مقابل مجلس به دلیل مشکالت صندوق ها یا برخی مؤسسات مالی، 
اجتماعاتی داشــتند که هیچ کس هم با آنها معارضه و مخالفتی ندارد 
و باید این حرفها گوش داده و رســیدگی شوند و در حد وسع و توان 

پاسخ داده شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس در تبیین ابعاد قضایای اخیر گفتند: 
قرائن و شــواهد اطالعاتی نشان می دهد که این قضایا سازماندهی شده 
بوده و در شکل گیری آن، یک مثلث فعال بوده است.ایشان افزودند: یک 
رأس این مثلث، امریکا و صهیونیســتها بودند که طراحی را انجام دادند 
و چند ماه برروی این طراحی کار کردند و بنای آنها این بود که حرکت 
ها از شهرهای کوچک شروع شود تا به مرکز برسد.رهبر انقالب اسالمی 
گفتند: رأس دوم این مثلث، یکی از دولتهای پولدار خلیج فارس است که 
هزینه این نقشــه را تأمین کرد و رأس سوم نیز، پادوها بودند که مربوط 
به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به فراخوان ها، خاطرنشــان کردند: در این 
فراخوان ها، شعار »نه به گرانی« مطرح شده بود که شعاری جذاب بود تا 
عده ای را بدنبال خود وارد صحنه کنند.در ابتدای کار هم عده ای با این 
شعار همراه شدند اما مردم به محض آنکه دیدند، هدف و شعارها تغییر 
کرد، صف خود را جدا کردند.ایشــان در همین خصوص افزودند: همان 
افرادی که روز پنجشنبه و جمعه در اجتماع »نه به گرانی« شرکت کرده 
بودند، بعد از جدا کردن صف خود، در اجتماع عظیم نهم دی به میدان 
آمدند و برضد امریکا و منافق شعار دادند.رهبر انقالب اسالمی در ادامه 
تبیین قضایای اخیر به برخی حرفها در رسانه های دشمنان اشاره کردند 
و گفتند: برای سازماندهی و عملیات دو قرار گاه فرماندهی در همسایگی 
ایران تشکیل شــده بود، یکی از این قرارگاهها برای هدایت عملیات در 
فضــای مجازی بود و قرارگاه دوم برای مدیریت اغتشــاش ها که هر دو 
قرارگاه بوسیله امریکایی ها و صهیونیست ها فرماندهی می شد و پیروزی 

خود را نیز قطعی می دانستند.
ادامه در صفحه2

رهبر معظم انقالب در تحلیل وقایع اخیر کشور مطرح کردند:

مطالبات بحق مردم از حرکات تخریب گرانه یک گروه جداست
سخنگوی دولت اعالم کرد: تاکید دولت بر تقویت پول ملی
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به گزارش زمان به نقل ازمهر،  محمد باقر نوبخت در نشست 
خبری دیروزخود گفت: دولت در الیحه بودجه سال ۹۷ کل 
کشــور که تقدیم مجلس کرده و هم اکنون در کمیســیون 
تلفیق مجلس در حال بررســی اســت، جمعــا مبلغ ۳2۷ 
هزارمیلیارد تومان بودجه برای اشــتغال زایی در ســال ۹۷ 
پیش بینی کرده اســت.وی ادامه داد: از این مبلغ، ۷۳هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای تولیدی اشــتغالزا و 2۵۴ 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی پیش بینی 
شده اســت که در صورت تصویب مجلس، انجام اختصاص 
خواهد یافت.نوبخت با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبات 
مردم و جوانان امروز موضوع اشــتغال است، گفت: در برنامه 
ششــم توســعه و در برنامه اعالمی به مردم و همچنین در 
برنامه مکتوبی که از ســوی دولت در جریان رای اعتماد به 
مجلس ارائه شده بود، اشتغال مورد توجه دولت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اشتغال بدون توجه به سرمایه گذاری ممکن 
و میســر نخواهد بود، افزود: برای سال آینده یک میلیون و 
۳۳ هزار فرصت شــغلی پیش بینی شده که برای این میزان 
فرصت شغلی سیاست های رشــد اقتصادی و رشد سرمایه 

گذاری پیش بینی شده است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: سیاست های ما از 
ابتدای دولت یازدهم برای اشــتغالزایی از یک طرف اعطای 
تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی بخش خصوصی بود که 
در این راســتا موفق شدیم به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و 
متوســط  ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت تخصیص دهیم 
که این میزان در ســال گذشــته به 2۴ هزار میلیارد تومان 
برای ۱۷ هزار و ۹۰۰ بنگاه کوچک و متوسط افزایش یافت؛ 
همچنین از طــرف دیگر ۴2 هزار میلیــارد تومان از محل 
منابــع خزانه برای طرح های عمرانــی اعتبار در نظر گرفته 
شد.نوبخت ادامه داد: تلفیق این دو اعتبار در مجموع منتج به 
رشــد سرمایه گذاری ۷.۱ درصدی و رشد اقتصادی 2 رقمی 
در سال گذشته شــد.وی با اشاره به برنامه های دولت برای 
اشتغالزایی در ســال آینده نیز گفت: برای سال ۹۷ در نظر 
داریم سیاست های اشــتغالزایی را به صورت کاملتری اجرا 
کنیم. به این ترتیب در چارچوب بودجه ۹۷ حدود ۳2۷ هزار 
میلیارد تومان برای ایجاد اشــتغال پیش بینی شده است. به 
این ترتیب که ۷۳ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان برای اختصاص 
به طرح های تولیدی و اشــتغال و 2۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی هدفگذاری شده است. بنابراین 
برای اینکه در سال آینده هدف ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار 

شغل محقق شود، در مجموع حدود ۳2۷ هزار میلیارد تومان 
منابع در الیحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است.

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه با تشــریح جزئیات اعتبار 
۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیــارد تومانی بودجه طرح های تولیدی 
و اشــتغال گفت: از مجموع این اعتبــارات ۱۷ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان از محل بودجه عمومی پیش بینی شــده که 
این منابع را تصمیم داشــتیم از محل افزایش قیمت حامل 
های انرژی تامین کنیم. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان از 
محل صندوق توســعه ملی؛ ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل 
تســهیالت بانکی و ۶ هزار میلیارد تومان نیز از محل قانون 
حمایت و توسعه اشتغال روســتایی هدفگذاری شده است.

نوبخت ادامه داد: در ســال ۹۷ پیــش بینی کردیم عالوه بر 
نیروی انباشــت بیکار فعلی ۸۳۸ هــزار نفر متقاضی جدید، 
جویای شغل خواهند بود. بنابراین اگر بخواهیم برای کاهش 
نرخ بیکاری اقدام کنیم، باید بیش از این میزان اشــتغالزایی 
شود که پیش بینی ما این است اگر بتوانیم ۹۸۰ هزار شغل 
در سال آینده ایجاد کنیم، نرخ بیکاری در پایان سال ۹۷ به 
۱۱.2 درصــد کاهش یابد.وی با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد از 
متقاضیان جدید شغل از فارغ التحصیالن دانشگاهی خواهند 
بود، گفت: بنابراین باید شغلی را ایجاد کنیم که متوجه پاسخ 
به اشــتغال این جمعیت باشــد. بنابراین ما نمی توانیم هر 

شغلی را ایجاد کنیم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: از مجموع منابع 
پیش بینی شــده برای اشتغال در بودجه سال آینده بخشی 
به عنوان یارانه ســود تسهیالت، بخشی به عنوان وجوه اداره 
شده، بخشی برای کمک به آموزش نیروی کار و سهمی نیز 
به عنوان یارانه دستمزد در بودجه ۹۷ پیش بینی شده است.
ادامه در صفحه ۷

حرف های رییس فدراســیون درباره ی بلیت بازی های جام جهانی و 
خبرهــای وزارت خارجه از آوانس روســیه به ویزا، آب پاکی را  چنان 
روی دســت مجریان متخب تورهای جام جهانی ریخت که سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری را نســبت به ادامه ی راه با این فرمان، 
مردد کرد.لیال اژدریـ  سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
ـ با اشاره به نتایج بحث های مطرح شده در دومین نشست هم اندیشی 
و هماهنگی اعزام تورهای گردشــگری به جام جهانی فوتبال 2۰۱۸ 
روسیه که رییس فدراسیون فوتبال، نمایندگان وزارت امور خارجه و 
دفاتر خدمات مســافرتی حضور داشتند، به ایسنا گفت: تا این مرحله 
۷۷ آژانس متخصص در بازار روســیه که شــرایط و تجربه ی الزم را 
داشته اند، به فدراسیون فوتبال معرفی شده اند تا تورهای جام جهانی 

روســیه را برگزار کنند، ما با این آژانس ها هماهنگیم و روی برنامه ی 
ســفر و حتی قیمت تمام شده ی تورهایشــان نظارت ویژه داریم، با 
این وجود همچنان اعالم می کنیم همه ی ۴۷۰۰ آژانس گردشــگری 
که از ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری مجوز 
بنــد »ب« دارند می توانند به مقصد روســیه تور اجــرا کنند و هیچ 
محدودیتی از این لحاظ برای آن ها وجود ندارد.او ســپس به چالش 
جدیدی که برای تورهای جام جهانی روسیه و منتخبان معرفی شده، 
پیش آمده اســت و ناامیدی هایی را حاصل کرده است، اشاره کرد و 
افزود: قرار ما با فدراســیون فوتبال ایــن بود که آن ها بلیت بازی ها و 
مراسم افتتاحیه و یا اختتامیه را در اختیار این سازمان و یا آژانس های 
منتخب قرار دهند، اما در آخرین جلســه که روز یکشنبه ۱۷ دی ماه 

برگزار شــد، آقای تاجـ  رییس فدراسیون فوتبالـ  اعالم و تاکید کرد 
که فیفا به خاطر جلوگیری از ســوء استفاده گری ها، بلیتی در اختیار 
فدراســیون های فوتبال قرار نمی دهد و هوادران و عالقه مندان باید از 
سایت فیفا شخصا برای خرید بلیت اقدام کنند. این حرف آقای تاج، ما 
و آژانس های منتخب را کامال ناامید کرد، چون دیگر مزیتی به  نسبت 
سایران وجود ندارد.سرپرســت دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
درباره احتمال تغییر این سیاســت فیفا، اظهار کرد: ظاهرا فدراسیون 
فوتبال با فیفا در این باره مکاتباتی داشــته، اما هنوز به نتیجه نرسیده 
اســت. به نظر می رسد دلیل این تصمیم مسائل امنیتی روسیه است.

وی همچنین گفت: نماینده وزارت خارجه در این نشست اعالم کرد 
که ID کارتی که به دنبال خرید بلیت بازی ها صادر می شود به نوعی 

حکم ویزا را دارد و ممکن است برای سفر به روسیه در صورت داشتن 
آن، دیگر به ویزا نیازی نباشد، هرچند که نماینده وزارت خارجه اعالم 
کرد؛ ممکن اســت این قانون اجرا نشــود و برای ورود به این کشور، 
گرفتن ویزا همچنان ضرورت داشته باشد، چرا که روسیه هنوز تصمیم 
قطعی خود را اعالم نکرده است.اژدری بیان کرد: اگر این اتفاق ها رخ 
دهد دیگــر معرفی و انتخاب آن ۷۷ آژانس برای اجرای تورهای جام 
جهانی، معنی و ضرورتی پیدا نمی کنــد، چرا که دیگر مزیتی وجود 
ندارد. مردم خودشان می توانند از سایت فیفا بلیت بخرند و اگر روسیه 
آن قانون موقتی ID کارت به ازای ویزا را برای جام جهانی اجرا کند 

که دیگر مردم الزم نمی بینند از آژانس توری بخرند.
ادامه در صفحه۸

 آمپاس تورهای
 جام جهانی
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 برگزاری نخستین آزمون مهارت سنجی 
سربازان 22 دی 

  رئیس اداره ســرمایه انســانی سرباز ســتادکل نیروهای مسلح، 
گفت:آزمون مهارت سنجی سربازان 22 دی ماه برگزار می شود و 
تاکنون بیش از ۹۰ هزار نفر از کارکنان وظیفه برای شرکت در این 

آزمون ثبت نام کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار موســی کمالی رئیس اداره 
سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: یکی از رسالت های 
نیروهای مسلح استفاده بهینه از ظرفیت سربازان در راستای افزایش 
توان رزم و تقویت بنیه دفاعی کشور است عالوه بر آن توانمندسازی 
و مهارت آموزی سربازان نیز جزو اولویت های نیروهای مسلح است.

وی با بیان اینکه گفت: در این ســال ها به طور متوســط هر سال 
حدود 2۵ هزار نفر تحت آموزش های مهارت آموزی قرار می گرفتند 
امــا در رویکرد جدید خدمت ســربازی، ســربازان در طول مدت 
خدمت شــان حداقل یک مهارت و توانمندی  را به شکل خاص یاد 
گرفته و از آن اســتفاده می کنند.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تشکیل قرارگاه مهارت آموزی 
سربازان در ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: این قرارگاه در خرداد 
ماه امسال تشکیل شده و پس از آن جلسات مختلفی برای استفاده 
بهینه از توانمندی ســربازان با دستگاه های مختلف برگزار شد.وی 
با بیان اینکه بر این اساس نخستین آزمون مهارت سنجی سربازان 
در 22 دی ماه امســال برگزار خواهد شد خاطرنشان کرد: تا کنون 
بیش از ۹۰ هزار نفر از کارکنان وظیفه برای شرکت در این آزمون 
ثبت نام کردند و متقاضیان همچنان می توانند برای استفاده از این 

فرصت به یگان های محل خدمت خود مراجعه کنند.

 حمله هوایي رژیم صهیونیستي به اهدافي
 در سوریه

ارتش ســوریه حمله هوایي رژیم صهیونیستي به اهدافي در ریف 
دمشــق را تائید و اعالم کرد: پدافند هوایي ســوریه با این حمله 

مقابله کرده است.
بــه گزارش زمان به نقل از صدا و ســیما، فرماندهي کل نیروهاي 
مســلح سوریه دیروز با انتشــار بیانیه اي اعالم کرد نیروي هوایي 
ارتش رژیم صهیونیستي چند بار به مواضعي در سوریه حمله کرد 
و پدافند هوایي ســوریه توانست با موشک هاي شلیک شده مقابله 
و یکي از هواپیماهاي رژیم صهیونیســتي را مورد اصابت قرار دهد. 
همچنین موشــک هایي نزدیک یک موضع نظامي ارتش ســوریه 
اصابت کرد که خســارت هایي داشت. بر اساس این بیانیه، نیروي 
هوایي اســرائیل تجاوز خود را با شلیک دو موشک زمین به زمین 
تکرار کرد که پدافند هوایي ســوریه بــا آنها مقابله کرد. این بیانیه 
همچنین مي افزاید: نیروي هوایي دشــمن صهیونیستي با شلیک 
چهار موشــک از منطقه طبریا در داخل ســرزمین هاي اشــغالي 
)فلســطین( تجاوز خود را تکرار کرد که پدافند هوایي ســوریه با 
آن به مقابله پرداخت و یک موشــک را منهدم کرد و بقیه موشک 
ها نزدیک یک موضع نظامي اصابت کرد که خســارات مادي برجا 
گذاشت.فرماندهي کل ارتش سوریه در بیانیه خود بار دیگر درباره 
پیامدهاي خطرناک تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستي هشدار داد 

و این رژیم را مسئول کامل پیامدهاي آن دانست. .

تبدیل ایران به صادرکننده فناوری صنعت دارویی 

مدیرعامل گروه دارویی سیناژن و دریافت کننده نشان امین الضرب گفت: 
این گروه دارویی موفق شــد تا برای نخستین بار در نقش فناوری دهنده، 
ارائه دهنده الیســنس )گواهی( و به نوعی صادرکننده فناوری در صنعت 

دارویی به دیگر کشورها ظاهر شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دکتر »هاله حامدی فر« افزود: فناوری های 
این گروه دارویی برای نخســتین بار به کشورهای مالزی و آرژانتین صادر 
شده است، در حالی که تا پیش از این دریافت کننده و گیرنده گواهی ها 
بوده است.وی با اشاره به فعالیت های این گروه دارویی در عرصه داروهای 
»های تک«، بیماری های خاص و صعب العالج، یادآور شد: عمده داروهای 
تولیدی این گروه در جهــان تنها یک یا 2 تولیدکننده دارد و دانش فنی 
داروها بومی ســازی شده و بدون وابســتگی تکنولوژیک تولید می شود.

حامدی فر تصریح کرد: اکنون ۴۰ درصد صادرات دارویی کشــور از سوی 
این گروه دارویی انجام می شــود که 2 هزار و ۵۰۰ نفر در آن اشتغال به 
کار داشته و دارای متوسط سنی ۳2 سال و تحصیالت حداقل کارشناسی 
ارشــد هستند.وی با تاکید بر اینکه باید در همه زمینه ها کار را به کاردان 
سپرد، به مقوله بودجه اشاره کرد و گفت: با وجود تخصیص بودجه ها، اما 
شاهدیم مراکز دانشگاهی بدهکار به صنعت، آن را صرف بدهی هایشان می 
کنند.دریافت کننده نشان امین الضرب ادامه داد: دارو کاالیی استراتژیک 
بوده و امنیت سالمت در کشور مهم است، اما هنوز این مقوله جدی گرفته 
نشــده و نمی دانیم چند درصد بودجه های تخصیص داده شده به صنعت 
دارویی کشور باز می گردد. وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو در عین حال 
که مسئولیت رگوالتوری در بخش دارویی کشوررا بر عهده دارد، اما تامین 
کننده داروها و تخصیص دهنده ارز نیز هســت که به نوعی تداعی کننده 
تضاد منافع در این سازمان است.وی بطور نمونه با اشاره به ساخت و تولید 
نوعی دارو برای برخی بیماران خاص و صعب العالج کشــور که تعداد آنها 
به حدود ۱۳۰ نفر می رسد و اینکه این دارو تاکنون فقط در آمریکا تولید 
می شــد، گفت: روز گذشته و در زمان تصمیم برای ثبت این دارو، به این 
گروه اعالم شد که تولید چنین دارویی در کشور اهمیت ندارد؛ زیرا بیماران 
مربوطه با دریافت هفته ای 2 کیسه خون، هنوز نیازی به این داروها ندارند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که در جهان به داروسازانی که در این 
عرصه ها و تولید داروهای خاص اقدام می کنند، امتیازات زیادی داده می 

شود، اما رویه موجود دلسردکننده است.

دست ایران در برابر اقدام آمریکا 
در مورد برجام باز است

 مشــاور مقام معظم رهبری 
در پاســخ به سوالی در مورد 
ایــران در صورت  واکنــش 
خروج آمریکا از برجام گفت: 
دســت جمهوری اســالمی 
ایران باز است و تمام گزینه ها 
روی میز اســت. به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، علی اکبــر والیتی دیروز در 
نشست مطبوعاتی مشترک با همام حمودی رئیس 
مجلس اعالی اســالمی عراق تصریح کرد: این طور 
نیســت که برخی از هم پیمانان آمریکا یک حرفی 
بزنند و آمریکا به نحو دیگری عمل کنند و آنها یک 
طرفه از برجام ســود ببرند و ایــران نیز یک طرفه 
به تعهداتش پایبند باشــد.وزیر امور خارجه پیشین 
کشــورمان همچنین ادامه داد: راهکار در ارتباظ با 
این موضوع در خود برجام پیش بینی شده و از دیگر 
سو مجلس شورای اسالمی نیز قانونی در این زمینه 
تصویب کرده و این قانــون مجلس مالک عمل ما 
خواهد بود.مشــاور مقام معظم رهبری همچنین در 
پاسخ به ســوالی در مورد تالش آمریکایی ها جهت 
جدا کردن کردستان سوریه از این کشور در راستای 
تجزیه سوریه اظهار کرد: سناریوی آمریکایی ها این 
بود که عراق را به سه قسمت شیعه، کردی و سنی 
تجزیه کننــد. ولی جامعه عراق با این فکر مخالفت 
کــرد  و در همین چارچــوب ، آمریکایی ها اجرایی 
کردن این نقشــه را به آینده موکول کردند. آنها در 
آینده نیز در این زمینه به موفقیتی دست نخواهند 
یافــت؛ چراکه مردم عراق ، ارتــش عراق، نیروهای 
مردمی و دولت این کشــور همگــی حضور دارند و 
با این موضوع مخالف هستند. بنابراین آمریکایی ها 
در مورد تجزیه عراق به نتیجه ای نخواهند رســید.

وی ادامه داد: در مورد سوریه نیز آمریکایی ها مایل 
نبودند که ارتباطی بین سوریه و عراق ایجاد شود و 
شهر بوکمال را سدی در این ارتباط می دیدند ولی 
با کمک نیروهای سوری و عراق و جریان مقاومت، 
آمریکایی ها دماغ شان به خاک مالیده شد و داعش 

شکست خورد.

بررسی همزمان پرونده 2فالیت 
چک درسازمان بازرسی

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور، آخرین 
وضعیــت پرونده های دو فالیت چک را تشــریح 
کرد و گفت:این ســازمان به موضوع خرید فالیت 
چک دوم هــم ورود کرد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، ناصر ســراج در خصوص آخرین وضعیت 
ورود ســازمان بازرسی به موضوع تخلفات مرتبط 
با خریــد هواپیمای فالیت چک گفت: ســازمان 
بازرسی به مســائل مربوط به خرید این هواپیما 
ورود کرده است و در حال بررسی پرونده هستیم.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا پرونده اولیه 
مربوط به خرید فالیت چک به دادســرا ارســال 
شده است؟ گفت: در رابطه با هواپیماها، موضوع 
خرید دو فالیت چک مطرح بود و این ســازمان 
بــه موضوع خرید فالیت چک دوم هم ورود کرد.

رئیس سازمان بازرســی کل کشور با بیان اینکه 
سازمان بازرسی به موضوع تخلفات مربوط به هر 
دو فالیت چک ورود کرده است، تصریح کرد: در 
رابطه بــا خرید اولین فالیت چــک پیش از این 
اقداماتی انجام شده بود اما هنوز به دادسرا ارسال 

نشده است. هر دو پرونده توام بررسی می شود.

 عوارض خروج از کشور
220 هزار تومان تعیین شد

ســخنگوی کمیســیون تلفیق مجلس گفت: بر 
اســاس مصوبه دیروز این کمیســیون، عوارض 
خروج از کشــور 22۰ هزار تومان تعیین شــد، 
همچنین بر اساس این مصوبه عوارض خروج از 
کشور برای زائران عتبات عالیات)عراق، سوریه، 

عربستان( نسبت به سال گذشته تغییری نکرد.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازایرنــا، علی اصغر 
یوســف نژاد اظهار داشت: بر اساس مصوبه دیروز 
کمیسیون تلفیق مجلس، عوارض خروج از کشور 
برای سفرهای غیرعتبات عالیات 22۰هزار تومان 
تعیین شــد که این مصوبه دقیقا همانند مصوبه 
دولت اســت .نماینده مردم ســاری در مجلس 
افزود: بر اســاس مصوبه این کمیسیون، عوارض 
خروج از کشــور بــرای زائران عتبــات عالیات 
)سوریه،عراق، عربستان( بر اساس قانون بودجه 
ســال ۹۷ خواهد بود یعنی مبالغ عوارضی برای 
این بخش همانند ســال گذشته خواهد بود. وی 
اضافه کرد: عوارض خروج از کشــور برای زائران 
اربعین نیز که قصد ســفر به عــراق را دارند که 
مــدت زمان آن ۴۰ روز خواهــد بود از پرداخت 
عوارض معاف هستند، در مورد عوارض خروج از 
کشور برای سایر کشورها نیز هنوز تصمیم گیری 
تلفیق مجلس  نشده است.سخنگوی کمیسیون 
افزود: عوارض خروج از کشــور عتبات عالیات به 
صورت هوایی ۳۷ هزار و ۵۰۰ و زمینی ۱2 هزار 

و ۵۰۰ تومان است.

اخبار

خبر

بخشنده باش اما اسرافکار مباش، 
حسابگر باش اما سختگیر مباش.

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با سپاســگزاری به 
درگاه خداوند متعال که دشــمنان ملت ایران را 
از نــادان ها قرار داده اســت، تأکید کردند: برغم 
مقابلــه پی در پــی مردم، دشــمنان هنوز ملت 
ایران را نشــناخته اند و معنای این ســد محکِم 
ایمان و شــجاعت ملــی را نفهمیده اند.ایشــان، 
بیهوده گویی های اخیر مسئوالن امریکایی را ناشی 
از عصبانیت شــدید و شکســت اخیر دانستند و 
گفتند: می گویند حکومت ایران از مردم خود می 
ترسد! خیر. حکومت ایران متولد این مردم است 
و نظام اسالمی چهل ســال است که به پشتوانه 
همین مردم در مقابل شــما ایستاده است.رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: می گویند حکومت ایران 
از قدرت امریکا هراس دارد؛ در پاســخ می گوییم 
اگر ما از شما هراس داشتیم، چگونه در دهه پنجاه 
شــما را از ایران بیرون ریختیم و در دهه نود نیز 
شما را از کل منطقه بیرون راندیم.ایشان به یکی 
دیگــر از گزافه گویی های مقامات امریکایی مبنی 
بر نگرانی از نحوه رفتار با معترضان اشــاره کردند 
و افزودند: شما خجالت نمی کشید؟ در یک سال 
گذشته هشتصد نفر از مردم امریکا به دست پلیس 
کشــته شــده اند. در قضیه قیام وال استریت هر 
کاری که توانســتید بر ضد مــردم کردید و با هر 
احتمال و تهمتی، مردم را کشتید؛ آن وقت برای 
مــردم ایران اظهار نگرانی می کنید؟حضرت آیت 
اهلل خامنه ای همچنین با اشــاره به ابراز نگرانی 
مسئوالن انگلیس خبیث گفتند: اخیراً در موضوع 
حمله به مســلمانان انگلیس و دفاع مسلمانان از 
خود، یک قاضی انگلیسی، احکام بسیار سنگینی 
داد؛ حاال مســئوالن چنین کشــوری، دلســوز 

معترضان شده اند؟
رهبر انقالب اســالمی، »براندازی نظام جمهوری 
اسالمی« را هدف مشخص امریکایی ها خواندند 
و با اشــاره به تالش دولت قبلی امریکا در پنهان 
کــردن این هدف در موضع گیری هــا و نیز نامه 
هایی که برای رهبر انقالب می فرســتاد، گفتند: 
البته رفتار آنها همان رفتار براندازی بود که دولت 
فعلــی، صریح و بدون مالحظــه آن را اعالم می 
کند.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، تالش برای 
گرفتن ابزارهای اقتدار ملی ایرانیان را روش اصلی 
و وســیله امریکایی ها برای تحقــق »براندازی« 
برشــمردند و افزودنــد: »عواطف مــردم و افکار 
عمومِی هم جهِت با حکومت« و »ایمان و انگیزه 
جوانان« از جمله ابزارهای اصلی اقتدار ملی است 
و به همین علت دشمنان درصدد تضعیف و سلب 
آنها هســتند.»قدرت دفاع موشــکی« و »حضور 
مقتدرانــه در منطقه« از دیگــر ابزارهای اقتدار 
ملی ایرانیان بود که رهبر انقالب یادآور شــدند 
و افزودند: امریکا جرأت نمی کند اســم مذاکره 
بــا ما را بیاورد اما یک کشــور اروپایی می گوید 
می خواهیم با ایران درباره حضور منطقه ای آن 

مذاکره کنیم در حالی که باید از او پرســید شما 
چرا در منطقه حضور دارید؟

رهبر انقالب سپس سه نکته اساسی را خطاب به 
هیــأت حاکمه امریکا مورد تأکید قرار دادند: اول: 
ســِر شــما در حوادث اخیر به سنگ خورد و اگر 
در آینده تکرار کنید بــاز هم ناکام خواهید ماند. 
دوم: در این چند روز به ایران خسارت زدید، این 
کار بی تقاص نخواهد ماند و ســوم: این کسی که 
به گفته خود امریکایی هــا تعادل روحی- روانی 
ندارد، بداند کــه این دیوانه بازی های نمایشــی، 
بی جواب نخواهد ماند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشــاره به ایستادگی نظام در مقابل زورگویان و 
دفاع از منافع ملت و کشــور افزودند: کسانی که 
در خارج یا متأســفانه در داخل دوســت دارند با 
امریکایی ها پیوند بخورند و نشســت و برخاست 
کنند، ایــن حرفها را بشــنوند و بدانند که نظام 
جمهوری اســالمی به فضل الهی همه مشکالت 
را برطرف خواهد کرد.بخش دیگری از ســخنان 
رهبر انقالب خطاب به مسئوالن کشور و عناصر و 
فعاالن سیاسی بود. ایشان خود را هم مخاطب این 
سخنان دانستند و در نکته ای بسیار مهم گفتند: 
دست داشــتن دشمن در مســائل اخیر، تحلیل 
نیست بلکه بر مبنای اطالعات و خبر بیان شد اما 
این نباید موجب شود که از ضعف ها و مشکالت 
خودمان غافل شــویم.رهبر انقالب تأکید کردند: 
دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکالت 
و ضعف ها می نشینند، بنابراین باید زخم را خوب 
کنیــد و نگذارید بوجود آید چرا که اگر مشــکل 
داخلی نداشته باشیم، تبلیغات و فضاسازی بیگانه 
اثر نمی گذارد و امریکایی ها هم نمی توانند هیچ 
غلطی بکنند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای، »دفاع 
از حقوق مردم و تالش برای حل مشکالت آنها« 
را وظیفه همه مســئوالن برشــمردند و افزودند: 
قشــرهایی از مردم به خصوص »طبقات ضعیف« 
تحت فشار هســتند و باید همه همت مسئوالن 
صرف حــل مشــکالت موجود شود.»شــناخت 
مشــکالت جامعه، تمرکز بر حل مسائل اساسی و 
تقسیم کار برای رفع آنها« توصیه مهم دیگر رهبر 

انقالب به مســئوالن ســه قوه بود.ایشان با اشاره 
به تشکیل چندین جلســه با مسئوالن و مدیران 
اصلی کشــور درباره آسیب های اجتماعی و اقدام 
برخی مســئوالن در کاهش بعضی از این آسیب 
ها افزودند: همه بدانند که مشــکِل حل نشدنی و 
گره ی بازنشــدنی در کشور نداریم اما باید در این 
زمینه آماده تر، پا به رکاب تر، بیشتر و دقیق تر، کار 
و تالش کنیم.»وحــدت و همدلی« دیگر توصیه 
مؤکد رهبر انقالب به مسئوالن بود.ایشان افزودند: 
در این شرایط که دشمِن لجوج تهدید می کند و 
درصدد ایجاد مشکالت است، مسئوالن و مجموعه 
های سیاسی باید »هم افزایی« کنند و از تحلیل و 

تضعیف یکدیگر خودداری کنند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با یادآوری صدمات 
و خساراتی که در ســال ۸۸ به علت بی قانونی 
برخی عناصر، متوجه مردم و ایران شد، افزودند: 
تسلیم در مقابل قانون همچون همیشه توصیه، 
تأکید و طلب بنده از همه مسئوالن و دستگاهها 
اســت.رهبر انقالب، »تذکر و انتقاد منصفانه« را 
الزم و مفید دانســتند و در عیــن حال افزودند: 
نبایــد انتقاد و تذکر را بــا یک کالغ چهل کالغ 
کردن، مبالغه و تعمیم غیرمنطقی، به ابزار شایعه 
و سیاه نمایی تبدیل کرد.ایشــان افزودند: نباید 
وجود تعــداد اندکی مدیر یا قاضی فاســد را به 
هزاران مدیر اجرایی یا قاضی شریف تعمیم داد و 
دل جوانان عزیز میهن را خالی کرد، همچنان که 
نباید یکی دو نماینده را که در میان حدود ۳۰۰ 
نماینده، جور دیگری مشــی می کنند، به همه 

نمایندگان تعمیم داد.
رهبر انقالب، »تمرکز مسئوالن کشور« بخصوص 
مســئوالن اجرایی را بر مســائل کلیدی بویژه 
اشتغال و تولید و حل مشــکل واردات ضروری 
خواندنــد و افزودنــد: ایــن مســائل را بارها به 
مسئوالن اجرایی تذکر داده ایم.ایشان در همین 
زمینــه افزودند: برخی گله می کنند که رهبری 
چرا تذکر نمی دهد اما بنده با گزارشهای مردمی 
و دیگر گزارشــها از مســائل اساسی و مشکالت 
مردم با خبرم و مدام تذکر می دهم؛ به گونه ای که 

این تذاکرات علنی، یک دهم هشــدارها و اوقات 
تلخی های ما با مسئوالن در جلسات غیرعمومی 

هم نیست.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای بار دیگر با تأکید بر 
اهتمام مســئوالن براشتغال و رونق تولید داخلی 
خاطرنشان کردند: بیکاری ریشه اصلی بسیاری از 
مفاســد است و باید با رونق تولید، آن را حل کرد 
البته پول پاشــیدن بی حساب و کتاب مشکل را 
حل نمی کند و خوشــبختانه مسئوالن دولتی در 
این زمینه ها مشغول کار هستند.رهبر انقالب در 
بخش دیگری از سخنانشان با تشکر از مسئوالن 
امنیتی، انتظامی و ســپاه و بســیج افزودند: در 
مسئله اخیر باید میان جوان و نوجوانی که تحت 
تأثیر هیجان فضای مجــازی حرفی زده و کاری 
کرده با کســانی که جزو پادوهــای امریکا و ضد 
انقالب هستند فرق گذاشت.رهبر انقالب افزودند: 
با کســانی که هیجانی وارد ماجرا شــده اند چه 
دانشجو، چه غیر دانشجو باید صحبت و روشنگری 
کرد اما کسی که پادوی منافقین است و آدم می 
کشد حسابش جداست.بخش پایانی سخنان رهبر 
انقالب مستقیماً خطاب به مردم بود.ایشان حضور 
تعییــن کننده، بی منت و با بصیرت ملت عزیز را 
در هنگامه های نیاز کشــور موجب جلب رضایت 
پــروردگار کریم خواندند و افزودند: در همه چهل 
سال اخیر هر جا الزم بوده در انتخابات، راهپیمایی 
ها و هر صحنه الزم دیگر، مردم سینه خود را سپر 
کرده اند و به ایران آبــرو داده اند.رهبر انقالب با 
اشاره به شایعه پراکنی به عنوان یکی از ابزارهای 
مهم دشمنان به مردم توصیه کردند: هر موضوعی 
را مادام که سند درست و مطلب منطقی و معقول 
ندیده اید، باور نکنید و شــایعات دشمن و دیگر 

حرفهای بی مبنا را منتشر و پراکنده نکنید.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای افزودند: مردم بدانند 
مسئوالن کشور نخوابیده اند و به قدر وسعشان در 
حال کار و تالشــند؛ البته جاهایی قصور و تقصیر 
هم هست.ایشان با اشاره به روند جاری حل برخی 
مشکالت گفتند: حل بعضی مسائل دیگر زمان بر 
است، ضمن اینکه تقریباً همه مسئوالن مستقیم 
یا غیرمستقیم انتخاب خود مردم هستند که باید 
با ابتکار، به روز بودن و آمادگی های جســمی و 
عصبــی، فعالیت برای حل مشــکالت را افزون تر 
کنند.حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در همین 
زمینه انتخاب مســئوالن با رأی مــردم افزودند: 
مردمساالری دینی را صادقانه و واقعاً قبول دارم؛ 
به همین علت به هرکســی که مردم رأی بدهند، 
کمک می کنم همچنانکه دربــاره همه دولتها از 
جمله این دولت، این کار را کرده ام و ادامه خواهم 
داد.رهبر انقالب اســالمی در پایان سخنانشــان 
تأکید کردند: به آینده بسیار روشن کشور امیدوار 
هســتم و می دانم خداوند اراده کرده این ملت را 
به عالی ترین درجات برســاند که به فضل الهی 

چنین خواهد شد.

رهبر معظم انقالب در تحلیل وقایع اخیر کشور مطرح کردند:

مطالبات بحق مردم از حرکات تخریب گرانه یک گروه جداست

 جزئیات مذاکره با آلمان ها
 برای اجرای طرح های پتروشیمی

 پرونده کارت اعتباری
 خرید کاالی ایرانی بسته شد

توســعه صنعت پتروشیمی در قالب اجرای برنامه 
ششم توســعه حداقل به حدود ۵۰ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری نیــاز دارد که بــرای تامین این 
سرمایه در طول دو سال گذشته مذاکرات متعددی 
با شرکت های بین المللی انجام شده است.در این 
میان آلمان ها بیش از همه عالقه مند به مذاکره با 
ایران بوده و قراردادهایی که با شرکت های آلمانی 

امضا شده در یک قدمی اجرا قرار دارند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سال گذشته ۵۰ 
هیــات از آلمان به ایران ســفرکردند که درمیان 
آنها صاحبان صنایع، اعضــای اتاق های بازرگانی 
آلمــان و برخی مقامات دولتی حضور داشــتند. 
تعداد  اعضای برخی از هیات های مذکور به ۳۰ 
نفر می رســید که این اعضا چشم انداز مثبتی از 
بهبود روابط تجاری ایــران و آلمان ارائه کردند و 
ایــن روابط اکنون در باالترین ســطح تداوم قرار 
دارد. ســرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران 
یکــی از پروژه های بزرگ و مورد عالقه شــرکت 
های آلمانی است که نیازمند کار مطالعاتی بوده 
و اکنون پس از رفــت و آمدهای مکرر مطالعات 
این طرح های ســرمایه گذاری به اتمام رسیده و 
تفاهم نامه هایی با شــرکت های مختلف فعال در 
صنعت پتروشــیمی ایران به امضا رسیده است.

در حال حاضر کار مطالعــات فنی و اقتصادی و 
همچنین انعقاد تفاهم نامه با برخی از شرکت های 
آلمانی برای حضور در صنعت پتروشــیمی ایران 
به اتمام رسیده است. آلمان ها بیشترین و برترین 
تکنولوژی های روز جهان را دراختیار داشــته و 
بیشترین عالقه مندی را در پسابرجام به بازار ایران 
نشان داده اند. بر اساس این گزارش، توسعه صنعت 
پتروشــیمی در قالب اجرای برنامه ششم توسعه 
حداقل به حدود ۵۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
جدید نیاز دارد که این ســرمایه گذاری باید در 
قالب طراحی، ساخت و بهره برداری از طرح های 
جدید، اجرای پروژه های رفع گلوگاه های تولید و 
انتقال دانش در صنایع پتروشیمی انجام شود. در 
طول دو سال گذشته تاکنون مذاکرات متعددی با 
شرکت های بزرگ بین المللی همچون شل، توتال، 
BASF، ایرلیکوئید، لینده، تکنیپ، اکســنس، 
هالدوتاپســو، میتســوئی، UOP و ... به منظور 

سرمایه گذاری، انتقال دانش و تکمیل زنجیره های 
ارزش در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده است.

طبق آمار در بین شــرکت های خارجی تاکنون 
بیشترین گفتگو، امضای تفاهم نامه و حتی قرارداد 
فروش دانــش فنی، انجام مطالعات مهندســی، 
اجرای طرح های رفع گلوگاه های تولید و سرمایه 
گذاری با شــرکت های آلمانی  انجام شده است.

در بین شــرکت های آلمانی مذاکرات متعددی 
با  BASF انجام شــده اما بیشــترین همکاری 
تاکنون بین شــرکت های پتروشیمی ایران با دو 
شرکت لینده و زیمنس آلمان بوده است.مذاکرات 
با شرکت زیمنس آلمان در بخش خرید و تجهیز 
ماشین آالت دوار و با شرکت لینده در بخش های 
سرمایه گذاری، رفع گلوگاه های تولید، فروش و 
انتقال دانش، انجام مطالعات مهندسی و اقتصادی 
بوده است.در این راســتا شرکت لینده قراردادی 
به منظــور فروش دانش فنــی و انجام مطالعات 
مهندسی در طرح پتروشیمی کیان و طرح افزایش 
تولید اتان و اتیلن پتروشــیمی مارون امضا کرده 
است. همچنین پتروشیمی امیرکبیر قراردادی با 
لینده برای اجرای طرح های رفع گلوگاه های تولید 
امضا کرده اســت که اجرای این طرح به صورت 
مســتقیم منجر به تثبیت خــوراک واحد اتیلن 
پتروشــیمی امیرکبیر خواهد شد.همچنین این 
شرکت آلمانی تاکنون گفتگوهایی با شرکت های 
پتروشــیمی پلیمر آریا ساســول، جم و بندرامام 
برای افزایش ظرفیت تولید اتیلن آغاز کرده است. 
لینــده  مذاکراتی را از چند مــاه قابل تاکنون به 
منظور امضای اولین قرارداد BOO برای ساخت، 
تکمیل و بهره برداری از مجتمع پتروشیمی دماوند 

نیز آغاز کرده است.

 علی رغم تکلیفی که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز 
بانک مرکزی به منظور اجرای طرح جدید کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال ۱۳۹۶ ابالغ 
شد،  به گفته ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی " اجرای این طرح با توجه به فرصت 

اندک باقی مانده تا پایان سال منتفی است".
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، قرار بر این بود 
که طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
در ســال جاری با رفع نقایص طرح قبلی که در 
سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی 
شود. دستوری که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی طبق ابالغیه ای به این دو دستگاه ابالغ 
شد اما علی  رغم گذشــت ۱۰ ماه از سال جاری 
کمــاکان هیچ برنامه عملیاتــی در این خصوص 
ارائه نشــده و بنابر اطالعــات دریافتی اجرای آن 
در سال جاری منتفی است.بر اساس مصوبه ستاد 
برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی باید طرح جدید کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در سال جاری 
مدنظر قرار می گرفت، چرا که به عنوان وظیفه این 
دو دستگاه تعریف شده است. پروژه ای که این دو 
دســتگاه موظف بودند پس از تهیه، آن را جهت 
اجرا و ابالغ به تصویب ســازمان برنامه و بودجه 
برساند. اتفاقی که با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال 
۱۳۹۶ کماکان بــه مرحله اجرا درنیامده و کامال 
بعید می رسد که در سال جاری عملیاتی شود.به 
دلیل مسائل و مشکالت مختلفی که طرح کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال گذشته با آن 
روبرو بوده و منشــأ اختالف بین وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در این بخش 
شده بود، ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی تصمیم 
گرفت تا طرح جدیــدی در این خصوص مدنظر 
قرار گیرد که با رفع اشکاالتی که تولیدکنندگان 
و نیز متقاضیــان خرید با آن روبرو بودند، به نحو 
مطلوب و تحت عنوان طرح جدید کارت اعتباری 
خرید کاالی ایرانی در ســال جاری اجرایی شود. 
به همین دلیــل این تصمیم به تصویب ســتاد 
فرماندهــی اقتصاد مقاومتی رســید و به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی ابالغ 
شد تا هر چه سریع تر طرح جدید را تهیه و اجرای 
آن را در دستور کار قرار دهند.به مرور و با گذشت 
زمان مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
نیز بانک مرکزی در پاسخ به علت طوالنی شدن 
اجرای طرح جدیــد کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانــی، مســائل مختلفی را مطــرح می کردند. 
بنابرایــن به منظــور اجرای طــرح جدید کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال جاری، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال جاری 
پیشــنهاد جدیدی را به بانــک مرکزی ارائه کرد 
که به گفته مسئوالن این وزارتخانه حتی توسط 
ســازمان برنامه و بودجه اصالح و به تایید رسیده 
بود اما در نهایــت این طرح با چکش کاری بانک 
مرکزی همراه و قرار بر این شــد تا بانک مرکزی 
اقدام به تهیه طرح جدیدی کرده و بر این اساس 
طرح ارائه شده قبلی توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مســکوت ماند.طبق آخرین اظهارات، 
طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی به 
کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال و منتظر 
تایید و تصویب در این کمیســیون بود تا پس از 
ارائه به وزارت صنعت، معــدن و تجارت و توافق 
نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال 
شود تا در صورت تصویب نهایی طرح جدید کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی به مرحله اجرا درآید. 
موضوعی که با گذشــت ۱۰ ماه از ســال ۱۳۹۶ 
کماکان تصمیمی در خصوص آن اتخاذ نشــده و 
در گیر و دار نحوه اجــرا قرار دارد.بنابر اطالعاتی 
که در اختیار قرار گرفته، تصمیمی به اجرای طرح 
جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال 

۱۳۹۶ نیست.

رای شورا 
 شماره  دادنامه :۳۵۶مورخ ۹۶/۸/۹  شماره پرونده :۹۶/۹۶/ش۶ 

در خصوص دعوی  جمشدی سرایی   بطرفیت  ۱-روزبه کی نوش احمد نهاد  
2- شرکت راه ساز ترنگ ، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
وجه نقد بابت یک فقره چک بشماره ۴۷۱۴۰۸ مورخ ۹۵/2/۱۵،  بعهده بانک 
شهر کد 2۱۹     و مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   خوانده با توجه 
به ابالغ قانونی اخطار یه  در جلسه دادرسی حضور نیافته و نسبت به اصالت سند 
ایراد  و تکذیبی بعمل نیاورد ه ، بنابر این اشتغال ذمه وی محرز است .   و شورا 
دعوای خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا  به مواد ۱۹۸ و ۵22 قانون آیین 
دادرسی و مواد ۳۰۷ و  ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳  قانون تجارت، خوانده   را بپرداخت  
مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  بابت اصل خواسته  و مبلغ ۶2۰/۰۰۰ ریال بابت   
هزینه دادرسی   و خسارت تاخیر تادیه  از  تاریخ سر رسید چک    لغایت اجرای 
حکم  طبق شاخص قیمت ها، در حق خواهان   که در اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد  محکوم می نماید  می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس با انقضای این مدت ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در  داد گاههای عمومی تنکابن می باشد. 
قاضی  شعبه  ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن
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سعید       شفیعیان

»هاشمي« فاتح دلها

ســه شنبه ۱۹ دي ماه است یکسال پیش در یک 
غروب دلگیر و غمبارناگهــان خبر رحلت  "علي 
اکبر هاشمي بهرماني" یا همان هاشمي رفسنجاني 
خودمان در شهر پیچید چیزي نگذشت که شبکه 
خبر صدا و سیما خبر را تابید کرد اي کاش صدا و 

سیما دروغ میگفت !! مثل همیشه مردم به رسانه هاي انطرف اب 
رجوع میکنند.اي کاش خبر دروغ بود ولي همه رســانه هاي ریز و 
درشت و داخلي و خارجي ومحلي بر صحت خبر تاکید دارند وزیر 
بهداشت میگوید دیروز در جلسه اي با ایت اهلل بوده و مثل همیشه 
او را ســرحال یافته است ابتدا شــایع میشود مرد زیرک و باهوش 
کرماني در استخر غرق شــده ولي فرزندانش خبر از مهارت او در 
شــنا میدهند بعد از سکته از فشار قلبي میگویند ولي فرزند  ارشد 
دخترش تاکید دارد که پدرش سالم سالم بوده و بقول فردوسي پور 
قلبش مثل بنز کار میکرده است روزهاي بعد از ایت اهلل براي اصالح 
طلبان بخصوص اصحاب معتدل مثل صبح خانه یتیمان حزن اور 
و واقعا درداور اســت هر روز شــایعه اي نقل بازار میشود شایعاتي 
که دل دهه شــصت و هفتادي ها را مثل رخت توي تشــت خون 

میفشارد از تابوت خالي تا قصه پرغصه پالسکو!! 
از محافظان و وســایل حفاظتي تا محل دفن!! بدخواهان هاشمي 
هنوز پشت بمب افکن هاي تخریب نشسته و هر روز بمب جدیدي 
را براي خدشه به شخصیت ســفیر بزرگ انقالب طراحي یا کوک 
میکنند،  خفاشان انقدر از نور این خورشید شب افروز میترسند که 
هر روز صبح بیدار نمیشــوند مگر انکه در سر محو افکار هاشمي را 
داشته باشــند. افکاري که اگر محقق میشد دکان خیلي ها تخته 
میشــد که نشد زیرا قرار شد که نشــود!! و نتیجه اش این شد که 
همین حاال "اسحاق جهانگیري" در سمینار سالگرد ایت اهلل در۱۹ 
دي ۹۶میگوید؛ "در مسایل کشور ما باید مثل هاشمي رفتار کنیم 
با مردم باشیم  زمان زمان گفتگو است این بدترین حرف است که 
بگوییم نا ارامي هاي اخیر کار کشور عربي است انها عددي نیستند 
که بتوانند در ایران کاري بکنندصدا و سیما باید در روش خودش 
تغییر دهد رسانه ملي نباید در اختیار یک گروه تندرو باشد" !!!    
Albrz.payam@gmail.com

 توضیح هوا فضای سپاه 
درباره دود رویت شده در تهران

 روابط عمومی نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
اظهار داشــت : دود رویت شده در تهران و مناطق اطراف ناشی از 

تمرین تاکتیکی پرنده های نیروی هوافضای سپاه بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در طی مشاهده شدن دود سفید 
در فراز آسمان تهران روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی طی اطالعیه ای اعالم کرد: دود دیده شده دیروز 
در آسمان شهر تهران ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده های بال ثابت 

و متغیر و همچنین پهپادهای نیروی هوا فضای سپاه بوده است.

 خروج امریکا از برجام 
غیرعملی است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی خروج 
از برجام را غیرعملی دانست و گفت: این امر اتفاق 
نمی افتد چون یک پروتکل بین المللی اســت.به 
گزارش زمان به نقــل ازایرنا، بهروز نعمتی دیروز 
در حاشیه نخســتین کنگره بزرگداشت آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی در جمع خبرنگاران، درباره 
اینکه با توجه به نزدیک بودن ۱۳ ژانویه و تصمیم 
گیری ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ماندن 
یا نماندن این کشور در معاهده بین المللی برجام، 
اظهار کرد: برجام یک پروتکل بین المللی است و 
همه کشــورها و به ویژه اعضای اتحادیه اروپا باید 
نسبت به آن پایبند باشــند.نماینده مردم تهران 
در مجلــس درباره بحث حامل هــای انرژی که 
اخیرا توســط رئیس جمهوری مطرح شد و یکی 
از نمایندگان اعالم کرد که این امر برعهده دولت 
نیست و مجلس است، گفت: دولت شفاف بگوید 
قرار اســت قیمت های حامل را باال ببرد یا نبرد.

وی اضافه کرد: اما آنچه در مجلس مطرح است و 
رای نیاورد، پیشنهاد گنگی بود که نوبخت )معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه( 
مطرح کرده اســت چون باید مشخصا عدد بدهد.

عضو هیات رئیســه مجلس گفت: به جای قیمت 
به صورت عدد، پکیج دادند که این ممکن اســت 
هر یــک از حامل های انرژی نفت، گاز، گازوییل، 

قیمت متفاوت داشته باشد.

 تکذیب احضار سفیر ایران
 از سوی وزارت خارجه آلمان

یک منبع آگاه در سفارت کشورمان در برلین 
خبر احضار سفیر ایران از سوی وزارت خارجه 
آلمان را تکذیــب کرد.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، این منبع آگاه با تکذیب خبر احضار 
سفیر کشورمان گفت که هیچ تذکر یا احضاری 
برای سفیر کشــورمان نیامده است. وی اخبار 
منتشــر شــده در این رابطــه را در برخی از 
رســانه های آلمانی و بازتاب آن در رسانه های 
دیگــر تکذیب کرد.برخی رســانه های آلمانی 
گــزارش دادند که وزارت امــور خارجه آلمان 
ســفیر ایران در این کشور را برای پاسخگویی 
دربــاره اتهامات مربوط به آن چه جاسوســی 
ســپاه قدس در آلمــان از گروه هــای حامی 

اسرائیل عنوان شده، فراخوانده است.

سرمقالهخبر

معــاون اول رئیس جمهور بــا بیان اینکه مرحوم 
هاشــمی رفســنجانی از لحــاظ سیاســی یک 
آرمانگرای واقع بین بود، گفت: هاشمی تا آخرین 

لحظات از ستون های اصلی انقالب دفاع کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور درکنگره بزرگداشــت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اظهارداشت: هاشمی 
به لحاظ سیاسی، سیاست ورزی را مبتنی بر مردم 
می دانســت، به انتخابات باور داشــت و همواره 
دربــاره انتخابات آزاد صحبت می کرد؛ هاشــمی 
علــی رغم اینکه در مهم ترین مســئولیت هایی 
که مورد نقد مــردم قرار می گرفت، همواره خود 
را در معــرض رای مردم قرار مــی داد.وی افزود: 
در انتخابات سال ۹2 آمد و ناباورانه رد صالحیت 
شــد؛ فکر می شــد که صحنه را تــرک کند، اما 
هاشــمی قهر نکرد و برای همان انتخابات برنامه 
ریزی کرد و رئیس جمهور درست کرد.جهانگیری 
ادامه داد: من حداقل ســه مرتبه در ســال ۹۵ با 
هاشمی صحبت کردم، هاشــمی اصرار می کرد 
که روحانــی باید در انتخابات کاندیدا شــود.وی 
تصریح کرد: هاشــمی تا آخرین لحظات از ستون 
های اصلی انقالب دفاع کرد. هاشمی شناسنامه و 
ســند هویت نظام و انقالب ماست. نمی توان وی 
را نادیده گرفت.جهانگیری گفت: کسی هاشمی را 
ناامید ندید. هاشــمی امروز را خوب می فهمید و 
برای آینده برنامه داشت. هاشمی حضور در میانه 
میدان داشت. امروز ایران بیش از گذشته به مشی 
هاشمی نیاز دارد؛ مشی ای که به اعتدال فکر می 
کنــد. از هیچ تهمتی هراس نداشــت.معاون اول 
رئیس جمهور با بیان اینکه نام هاشــمی همواره 

در بین فعال ترین روحانیون، انقالبیون و مدیران 
برجسته انقالب اسالمی همواره شاخص ترین نام 
اســت، گفت: هیچ صحنه ای از انقالب، تشکیل 
جمهوری اســالمی، دفــاع مقدس، ســازندگی، 
اصالحات و اعتدال نیست که هاشمی رفسنجانی 
در میانه آن نباشــد. این وسعت میدان حضور از 
سویی قدرت شــناخت و تجزیه تحلیل مسائل و 
از سویی به او قدرت تفکر چند بعدی و مدیریتی 
همه جانبه داده بود.وی افزود: آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی به لحاظ معرفتی عالمی روشن بین 
بــود. قرآن در کانون فهم دینی او قرار داشــت و 
هیچگاه از آموختن و تدبر در مفاهیم دینی غافل 
نبود.جهانگیری با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی 
ایران را عمیقا می شــناخت، خاطرنشان کرد: او 
همواره در اندیشه توسعه ایران بود و الگوی خود را 

نیز امیرکبیر قرار داده بود و در زمان قبل از انقالب 
کتاب امیرکبیر و مبارزه با اســتکبار را نوشــت. 
ارتباطات و مطالعات آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
به گونه ای بود که تمام ایران را می شناخت و به 

جزئیات فرهنگ ایران آشنایی داشت.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مرحوم هاشمی 
رفســنجانی از لحاظ سیاسی یک آرمانگرای واقع 
بین بود و از ابتدا تا انتهای زندگی فردی آرمانگرا 
بود و آرمان های بزرگــی برای ایران تصور کرده 
بــود و به واقع یــک انقالبی جامع نگــر بود.وی 
تاکید کرد: هاشمی استراتژیست توسعه گرا بود. 
هاشمی در ایجاد انقالب تا ایجاد مجلس و دولت 
و پیشــبرد جنگ تاثیرگذار بود. وقتی در مجلس 
بــود، مجلس در راس امور قــرار گرفت. وقتی در 
دولت حضور پیدا کرد، روند توسعه کشور شتاب 

بیشتری گرفت.جهانگیری با بیان اینکه هاشمی 
مسائل منطقه را به نحو احسن حل کرد گفت: ما 
در دوران ریاست جمهوری هاشمی بهترین روابط 
را با کشــورهای عربی منطقه داشتیم. هاشمی با 
تدبیری که داشت کنفرانس اسالمی را برگزار کرد.

وی درباره نگاه هاشمی به اقتصاد گفت: هاشمی 
می گفت که هم باید به مناطق محروم و روستاها 
رســید و هم کارهای بزرگ در کشــور انجام داد.

معاون اول رییس جمهور با اشــاره به مشــکالت 
جاری کشــور گفت: زمان، زمان آمدن به صحنه 
است. بســیاری از اعتراضات اخیر مطالباتی است 
که در سال های گذشــته روی هم انباشت شده 
که امروز ســر باز کرده است. طبیعی است که در 
این شرایط دشمنان نظام اسالمی سواستفاده می 
کنند.وی تصریح کرد: این بدترین حرف است که 
گفته می شــود فالن کشور عربی در ایران آشوب 
به پا کــرد. این ها کوچک تر از آن هســتند کا 
بخواهند در بخشــی از ایران دخالت کنند. ملت 
ایران در این منطقه تمدن ســاز است؛ آیا آن ها 
می خواهنــد در ایران دخالت کنند؟ این ها نمی 
توانند در منطقه دخالت کننــد. ایران امروز یکه 
تاز منطقه است.جهانگیری اظهار کرد: آمریکایی 
ها همیشــه با ایرانی ها مخالف بودند. این ها در 
تحریم یک ایرانی خارج از کشــور به اتهام اینکه 
شناسنامه ایرانی داشت، نمی گذاشتند که حساب 
بانکی داشته باشد. رییس جمهور آمریکا که بردن 
نام خلیج فارس برایش سنگین است حاال دلسوز 
ملت ایران شده است؟ وی افزود: صداوسیما باید 
در روش خود تغییر بدهد. صداوســیما نباید در 

انحصار یک گروه تندرو قرار بگیرد. 

جهانگیری در کنگره بزرگداشت آیت اهلل هاشمی تاکید کرد:

دفاع هاشمی تا آخرین لحظات از ستون های انقالب

آگهی مجمع عمومی نوبت اول
آگهی تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی  

شهرستان مالرد
زمان:راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 96/11/05

اسالمی  شورای  ساختمان  اجتماعات  سالن  صفادشت،  مکان:مالرد، 
شهر صفادشت

دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و ارائه ترازنامه مالی
2- انتخاب هیئت مدیره و بازرس

1- تابعیت نظام صنفی جمهوری اسالمی ایران
تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی دارای  2- شاغل درفعالیت های 

پروانه فعالیت نظام صنفی معتبر با تاییدیه جهادکشاورزی
3- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 4- سوء پیشینه

5- کارمندان دولتی نمی توانند کاندید شوند
انتخابات  توانند در  فعالیت معتبر دارند می  پروانه  بردارانی که  بهره 

شرکت نمایند.
نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان مالرد

شرکت تعاونی مرغ و ماهی )در حال تصفیه(
آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی ) نوبت دوم (

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع 
عمومی عادی )نوبت دوم( که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/2 
در محل هفت تیر واقع در بلوار بالل جنب اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان 

دولت، دفتر تصفیه تعاونی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
یاد آوری می شود: 

- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نشود می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید 

در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 3 عضو را بپذیرد. 
همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضاء هیات تصفیه معتبر خواهد بود. 
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب هیات تصفیه یا تمدید اعضای هیات تصفیه 
2- تمدید مدت فعالیت هیات تصفیه 

رئیس اجرائی هیات تصفیه 

مفقودی
ایکس  تی  پرایدصباجی  سواری  ماشین  وضعیت  اعالم  )مادر(وبرگه  سندکمپانی 
انتظامی  شاسیs۱۴۱22۸2۱۱۳۹۹۸وشماره  موتور۰۰۵۵۸۸۶2شماره  شماره 

۷۷۸ی۴۸ایران ۷2به رنگ سفیدروغنی مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد 
جویبار 

ابالغ 
وفق  ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اجرای مفاد رسمی

 بدین وسیله به آقایان روح اهلل حبیبی شفیعی و احمد علی حاجی اسمعیلی  امیری 
ساکن بابل پشت هتل مرجان اعالم می گردد در خصوص پرونده اجرای کالسی رهنی 
2۳۶۶له  بانک اقتصاد نوین علیه احمد علی حاجی اسماعیلی گزارش مورد کارشناس 
رسمی دادگستری پالک های ثبتی ۶۶۵۱ الی ۶۶۵۴ فرعی از 2۸۱۵ اصلی واقع در بخش 
۱ شرق  بابل مورد وثیقه سند رهنی شماره 2۱۶۸۷تنظیمی در دفتر خانه ۱۵۷ بابل به 
ترتیب پالک 2۸۱۵/۶۶۵۱ اصلی به مبلغ ۱/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پالک 2۸۱۵/۶۶۵2اصلی 
به مبلغ ۱/۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال پالک 2۸۱۵/۶۶۵۳اصلی به مبلغ ۹2۵/۰۰۰/۰۰۰ریال 
پالک ثبتی 2۸۱۵/۶۶۵۴اصلی به مبلغ ۹۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردید لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ۵ روز 
از تاریخ ابالغ این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسی تجدیدنظر به مبلغ 
۱۸/۴۰۰/۰۰۰ریال به دفتر این اجرا تسلیم  نمایید ضمن آن که اعتراضی که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسی تجدید نظر باشد ترتیب ترتیب اثر داده نخواهد شد 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل علی اکبری

مفقودی
 سند کمپانی پژو ۴۰۵ رنگ انابی متالیک مدل ۱۳۸2ش پالک ۶۶۱س ۷۸ا یران 22 
ش موتور 22۵۶۸2۱۴۶۱۵ش شاسی ۸2۰۱۳۷۸۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

بابل ساقط می باشد 

ابالغ 
 وفق ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرای مفاد رسمی 

بدین وسیله به شرکت سپید عمارت بابل و منصور شفیعی حمزه کالیی ساکن بابل 
آستانه شرکت سپید عمارت  بابل اعالم می گردد در خصوص پرونده اجرای کالسی 
رهنی 2۳۶۶ له اقتصاد نوین علیه آقای منصور شفیعی حمزه کالیی و شرکت سپید 
ثبتی  پالک  دادگستری  رسمی  ۹۶/۱۰/۱۶کارشناس  مورخه  گزارش  طبق  امارات 
2۳2۶/۱۶۳۶اصلی واقع در بخش دو غرب بابل مورد وثیقه سند رهنی شماره ۴۷۶۱ 
تنظیمی دفترخانه ۱۵۷ بابل به مبلغ ۱2 میلیارد ریال ارزیابی گردید لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض میباشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ۵ روز 
از تاریخ ابالغ این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسی تجدید نظر به 
مبلغ ۱۷ میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمناً به اعتراضی که خارج از 
موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسی تجدید نظر باشد ترتیب ترتیب اثر داده 

نخواهد شد 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل علی اکبری 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز  نیسان رونیز  به رنگ   بژ روشن ، متالیک   مدل ۱۳۸۷  به 
شماره انتظامی ۹۹۴ د 2۶ ایران ۷2 به شماره موتور  KA2۴۹۱۷۵2۴Y به شماره شاسی  

PTBGNLEMD22۷۰۸۷۷۳ مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
تنکابن 

 آگهی حصر وراثت 
این  به شماره۴/۴۶۳/۹۶  به شرح درخواستی که  فرزند زین العابدین  باقری  فریدون 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرحوم زین العابدین باقری فرزند اکبر به شماره شناسنامه هفت صادره از جویبار در 
تاریخ ۹۶/۹/2۵در اقامت های دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه حین 

الفوت و عبارتند از
۱- حسین باقری فرزند زین العابدین به شماره ملی ۵۸2۹۰۷۵۴۴۱فرزند متوفی 
2-فریدون باقری فرزند زین العابدین و شماره ملی ۵۸2۹۱۴۱۸۷۶فرزند متوفی 
۳-حسن باقری فرزند زین العابدین به شماره ملی ۵۸2۹۱۴۱۸۸۴فرزند متوفی 

۴-زینب باقری فرزند زین العابدین به شماره ملی ۵۸2۹۹۷۴۶۴۵۱فرزند متوفی 
۵-مریم صالحی فرزند عظیم به شماره ملی ۵۸2۹۶۰2۱۵۶همسر متوفی 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حسینعلی دادخدایی فرزند رضا به شرح درخواستی که به شماره ۹۶۰۴۱۸این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
غالمحسین دادخدایی فرزند داد خدا به شماره شناسنامه ۳ صادره از  ساری در تاریخ 
۵۰/۴/۱۷در اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاند رود فوت نموده و ورثه حین الفوت 

و عبارتند از 
۱-خدیجه گدایی فرزند حجی   به شماره شناسنامه ۵۰2 

2-فاطمه دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۹۴۵ 
۳-دربی بی دادخدایی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه ۳ 

۴-معصومه دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۱۶
۵- شاه بی بی دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 2 

۶-زینب دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 2۰ 
۷-حوا داد خدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۱۸۵

۸- رضا دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۴۱۷ 
۹-براتعلی دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۴

۱۰- حسین دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۱
۱۱- حسن دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۱۰ 

۱2-مسعود دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۴۶۴۵ 
۱۳-خالق داد دادخدایی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۳۰۱ 

۱۴-مختار دادخدایی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه ۳ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف 

۹۶/2۶۸
آقاجانی قاضی شعبه اول حکم شورای حل اختالف سورک 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت  
- خانم سیده محرم رمضانی فرزند چنگیز به شرح درخواستی که به شماره ۱/۵۰۵/۹۶ 
این شوراثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
عباس گرائلی مشک آبادی فرزند قلیج به شماره شناسنامه ۹۸۸صادره ازجویباردر تاریخ 
۹۶/۶/2 در اقامتگاه دائمی خودشهرستان ساری فوت نموده وورثه/وارث حین الفوت  وی 

عبارتند از :
 ۱- سیده  محرم رمضانی الریمی فرزند سید مهدی به شماره شناسنامه ۱۳همسر 

متوفی 
 2- چنگیز گرائلی  مشک آبادی فرزند قلیج به شماره ملی 2۱۶۱۰۹۰2۹۱برادرمتوفی

 ۳- کیامرث  گرائلی  مشک آبادی فرزند قلیج به شماره ملی ۵۸2۹۳۷۵۳۰۳ برادرمتوفی
 ۴- اصغر گرائلی مشک آبادی فرزند قلیج به شماره ملی ۵۸2۹۷2۸۸۷۷برادر متوفی 

۵- قنبرگرائلی مشک آبادی فرزند قلیج به شماره ملی ۵۸2۹۳۷۵۳۱۱ برادرمتوفی
 ۶- پروین گرائلی  مشک آبادی فرزند قلیج به شماره ملی ۵۸2۹۱2۹۱۴۰خواهر متوفی  
والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورامراجعه و تقدیم نماید واالگواهی  صادرخواهدشد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه ۹۶۰۰۴2اجرای احکام مدنی متمرکز محکوم علیه ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان 
بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر مقابل محاسبه در اجرای احکام مدنی 
در روز اجرای حکم در حق آقای حبیب  اهلل اقبالیان  آن محکوم گردیده اند لذا این اجرا 
بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با 
حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 
زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده شش دانگ عرصه و اعیان ملک با پالک ثبتی 
۸۱۶ فرعی از ۱۹ اصلی به شماره دفتر امالک ۱۵۷ صفحه 2۶۷ به شماره ثبت 2۱۴۶۷ به 
مساحت 2۳۰ متر مربع متعلق به آقای محمد علی کاکو به آدرس جویبار جاده الریم بعد از 
روستای گلیرد پایین رود پشت زیار  محله جنب آببندان حدود اربعه از شمال و غرب  وصل 
به باقیمانده ۹ اصلی از جنوب وصل به  خیابان عام  شرق وصل به شارع عام از غرب وصل  
به باقی مانده ۹ اصلی قیمت کل کارشناسی به مبلغ2/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  دو  میلیارد 
و نهصد و پنجاه میلیون ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند در غیر این صورت مبلغ 
۱۰ درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد موعد به زمان فروش روز۹۶/۱۰/۳۰ و ساعت ۹ 
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 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار احمدبربری 

رای شورا 
 شماره  دادنامه :۴۶2مورخ ۹۶/۱۰/۹  شماره پرونده :۳۳۴/۹۶/ش۶ 

در خصوص دعوی آقای رهبر پور علیش   بطرفیت آقای محسن فرزانه ، بخواسته  الزام 
خوانده به ایفای تعهدات نسبت به  تحویل شکر تغذیه زنبور به میزان ۶ تن مقوم به 
سه میلیون و یکصد ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی ،با توجه 
به وجود اصل سند مستند دعوا در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و 
با توجه به اینکه امضای خوانده در ذیل سند مذکور از تعرض مصون مانده  و خوانده 
در مقابل  ادعای خواهان دفاع موثری ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده 
است.  لذا شورا دعوی خواهان  را وارد دانسته  و باستناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون 
آیین دادرسی مدنی  و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تحویل شکر 
تغذیه زنبور به میزان ۶تن و پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم میدارد   .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس با انقضای این مدت ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در  داد گاههای عمومی حقوقی شهرستان تنکابن می باشد. 
قاضی  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن-رنجبر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  مظفر  فرزند  کالیی  زرین  طالبی  حوریه  خانم 
۳/۴۷۴/۹۶این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشت مرحوم مظفر طالبی زرین کالیی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 2صادره 
از جویبار در تاریخ ۹۶/۵/۱۰در اقامت های دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده 

و ورثه حین الفوت و عبارتند از
۱- فوزیه شیر خانی فرزند اشرف  علی به شماره ملی 2۰۶۰۶۹۶2۹۱همسر متوفی

2- وحید خزایی فرزند علی اکبر به شماره ملی ۵۸2۹۸۶۶2۸۵همسر متوفی 
۳-عباس طالبی زرین کالهی فرزند مظفر به شماره ملی۵۸2۹۸۰۰۰۶۳ فرزند متوفی 
۴-حسن طالبی زرین کالیی فرزند مظفر به شماره ملی ۵۸2۹۷۹۴۹۹۳فرزند ذکور متوفی 
۵-ماریا طالبی زرین کالهی فرزند مظفر به شماره ملی ۵۸2۹۱۶۱۷۹۶فرزند متوفی 
۶-عادله طالبی زرین کاالی فرزند مظفر به شماره ملی ۵۸2۹۹۵۰۴۹۹فرزند متوفی 

۷-حوریه طالبی زرین کالهی فرزند مظفر به شماره ملی ۵۸2۹۱۶۱۷۸۸
۸-زهرا طالبی زرین کالهی فرزند مظفر به شماره ملی ۵۸2۹۷۹۵۴۴2

غیر از نامبردگان فوق ورثه  دیگری نداشته است 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

به آمریکا تاکید کرده ام حفظ برجام مهم است
'بان کی مون' دبیرکل ســابق سازمان ملل گفت که وی به 

دولت آمریکا تاکید کرده حفظ برجام موضوع مهمی است.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، 'بان کی مون' در گفت وگویی 
با شبکه سی.ان.بی.سی اظهار داشت: از کانال خاصی به دولت 
آمریکا تاکید کرده ام که مهم اســت برجــام به همانگونه ای 
که مورد توافق طرف های مربوطه قرار گرفته اســت، وفادارانه 
اجرا شــود. وی درباره تبعات عدم پایبندی به برجام گفت: اگر 
چنین نشــود پیام بســیار بدی می فرستد؛ حتی پیامی منفی 
به کره شــمالی، آنهم در شــرایطی که کره شمالی سعی می 
کند در مورد عاری ســازی هسته ای شبه جزیره کره با جامعه 
جهانی به توافق برســد. بان کی مون افــزود: وقتی توافقی به 

راحتی نقض می شــود چگونه می توان بــه جامعه جهانی به 
ویژه آمریکا اعتماد کرد.اظهارات بان کی مون درحالی است که 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار اســت طی روزهای 
آینده در مورد تعلیق تحریم ها علیه ایران تصمیم گیری کند.

ازســوی دیگر، دو کره مذاکراتی را شــروع کرده اند که آمریکا 
ابراز امیدواری کرده است این گفت وگوها زمینه ساز مذاکرات 
هســته ای نیز شــود. مذاکرات دو کره صرفا در مورد برگزاری 
بازیهای المپیک زمستانی در کره جنوبی است و اولین مذاکرات 
دو کره در دو سال اخیر است.ترامپ ابراز امیدواری کرد که این 
مذاکرات از مســاله المپیک زمستانی 2۰۱۸ کره جنوبی فراتر 
رود. 'رکس تیلرسون' وزیر امور خارجه آمریکا هم به خبرگزاری 

آسوشیتدپرس گفت که کره شمالی شاید موضوعات دیگری از 
جمله سالح های هسته ای خود را هم مطرح کند.
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رشد جابجایی کاال از مبداء استان 
مرکزی

داودی- اراک؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی از رشد جابجایی کاال از 
مبداء استان طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد و 
گفت: جابجایی کاال طی این مدت دو درصد رشد 

داشته است.
علی زندی فر تعداد شرکت های حمل و نقل 
کاالی فعال در استان را ۱۳2 شرکت دانست و 
گفت: در ۹ ماهه سال گذشته ۱2 میلیون 2۰۰ 
هزار تن انواع کاال از سوی این شرکتها از مبداء 
استان جابجا  شده است که امسال این رقم به ۱2 

میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته این کاالها در 
قالب  ۸2۳ هزار سفر باری و در امسال ۸۵۵ سفر 
باری جابجا شده اند که از نظر سفر باری نیز چهار 

درصد رشد داشته است.
زندی فر از کاهش ۱۳ درصد جابجایی مسافر 
خبر داد و گفت: در هشت ترمینال مسافربری 
فعال استان در سال گذشته دو میلیون و 2۰۰ 
مسافر  با ۱۷۷ هزار سفر جابجا شدند که امسال 
به یک میلیون و ۹۰۰ مسافر با ۱۷۰ هزار سفر 

رسید.
وی با اشاره به تلفات جاده ای گفت: طی ۹ ماهه 
اخیر ۳22 تلفات جاده ای داشتیم در حالیکه این 
تلفات در سال گذشته ۳2۵ مورد گزارش شده 
است. که از این حیث با اقداماتی چون اصالح 
شیب جاده و رفع نقاط حادثه خیز و نصب عالئم 
جاده ای یک درصد کاهش تلفات جاده ای داشته 

باشیم.

نقش مهم مشارکت مردم  در 
تسریع بازسازی مناطق زلزله زده

ابراهیمی- کرمانشاه؛ مسعود شریفی در بازدید 
امروز قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر و هیأت 
همراه از مناطق زلزله زده، با استناد به تأکید مقام 
عالی وزارت گفت: عملیات بازسازی به سرعت در 
حال انجام است،اما مهمترین عامل در انجام این 

مهم،مشارکت مردمی خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، شریفی در 
ادامه این بازدید، مراحل تخریب  به منظور فراهم 
ساختن بازسازی پروژه های مذکور را با جزییات 
پشتوانه مساعد  واری کرد،به  وابرازامید  تشریح 
بودن شرایط آب وهوایی، قطعا با حمایت های 
وزارت متبوع و البته استانداری کرمانشاه،این روند 
با سرعت هرچه محسوس تر انجام می شود.تا 
بزودی شاهد اسکان دائم ساکنان مناطق آسیب 
دیده باشیم. مدیر کل راه و شهر سازی در ادامه 
به بازسازی راه های آسیب دیده هم اشاره کرد و 
گفت:تعامل و پیگیری استاندار محترم و همچنین 
. برگزاری جلسات مکرر کمیته بحران  در مناطق 
هفت گانه زلزله زده استان ،  با مدیریت وی، مسیر 
خدمات رسانی بهینه را هموار تر ساخته و شاهد 

رشد بیش از پیش آن خواهیم بود.

خبر

برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز 
در گیالن

برگزاری  از  گیالن  مدارس  نوسازی  کل  مدیر  رشت:  منکویی- 
اردیبهشت سال  در  استان  مدرسه ساز  بیستمین جشنواره خیرین 
آتی خبر داد. دومین جلسه ستاد برگزاری بیستمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز استان گیالن با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان، 
رئیس و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان و سایر اعضای 

ستاد در اتاق مدیرکل برگزار شد.
مهندس مقدم مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان گیالن، 
در این جلسه ضمن تشکر از فعالیت های اعضای ستاد،تاکید کرد: 

جشنواره باید به بهترین نحو در جهت تکریم خیرین برگزار شود.
 وی با بیان اینکه بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان در 
بیستم اردیبهشت سال آتی برگزار خواهد شد،اظهار داشت: خیرین 
محترم مدرسه ساز به عنوان نمادی از مشارکت ماندگارترین عمل را از 
خود به یادگار می گذارند و باید به بهترین نحو شایسته مورد تقدیرقرار 
گیرند.  مهندس مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
پروژه های خّیری باید به صورت زیبا و با معماری جذاب طراحی و 
فضاهای  باید  استان  های  ابنیه  شد:زیباترین  آور  شوند،یاد  احداث 
اموزشی باشند. در ادامه اعضای ستاد راهکارها و پیشنهادهایی جهت 
برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر بیستمین جشنواره خیرین مدرسه 
ساز استان ارائه کردند. قابل ذکر است جشنواره خیرین مدرسه ساز 
استان گیالن با رویکرد« گرامیداشت بیستمین سالگرد تاسیس مجامع 
خیرین مدرسه ساز با رویش نیک اندیشان جوان »در بیستم اردیبهشت 

ماه برگزار خواهد شد.

 آموزش مدیریت بحران  و سوانح طبیعی
 در بوشهر

احمدی- بوشهر: برگزاری یک دوره آموزشی تحت عنوان مدیریت 
بحران و سوانح طبیعی با حضور مدیران کل بهسازی مسکن روستایی 
بنیاد و امور مالی بنیاد مسکن مرکز، مدیرکل، معاونین، مدیران و 
کارشناسان شعب ۱۰ گانه بنیاد مسکن استان، طی 2 روز عالوه بر 
دوره آموزشی با موضوع اصول و کلیات مدیریت بحران، تجارب مفید 
از بازسازی های بم، دشتی و دشتستان بهمراه نقاط ضعف و قّوت این 

بازسازی ها توسط  مهندس عبدالهی- معاون بازسازی بیان گردید.
در ادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان، ضمن لزوم برگزاری چنین 
ارتقاء دانش مدیران و کارشناسان تأکید نمود  دوره هایی جهت 
و افزود مقاوم سازی واحدهای فرسوده و نامقاوم شهرستان های 
استان که از میانگین ۴۰ درصدی کشور دارای عملکرد پایین تری 

هستند در اولویت اصلی شعب بنیاد مسکن قرار گیرد. 
برنامه جامع  از  این دوره، مهندس سهرابی- گزارشی   در حاشیه 
تأمین مسکن اقشارکم درآمد روستایی را با توجه به تأمین منابع 
مالی و کمک های غیرنقدی، کمک حساب ۱۰۰ امام)ره(، کمک 
های بالعوض از محل اعتبارات نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل 
بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بهزیستی و سایر دستگاها ارائه نمود. 
همچنین تاکید بر مقاوم سازی نقاط روستایی آسیب پذیر، محروم 
و کم برخوردار از تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی اشاره کردند 
و از عملکرد طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در زلزله 
های اخیر کشور از جمله کرمانشاه، کرمان و آذربایجان مطالبی مطرح 
گردید و جدول مقایسه ای عملکرد جذب اعتبارات به تفکیک بانک 
های عامل در استان بوشهر را ۷۰ درصد اعالم نمود و این درصد را 
نسبت به دیگر استان ها مطلوب دانست. وی به دستورالعمل های 
پرداخت کمک بالعوض اقشار کم درآمد همانند خانوارهای دارای 
سایر  و  امداد  کمیته  مددجویان  بیشتر،  و  عضومعلول   2 حداقل 

اقشارکم درآمد که تحت هیچ نهاد حمایتی نمی باشند اشاره کرد.

خبر

خبری  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نصیری  اصغر  دکتر  کرج،  شهری  مدیریت 
ریلی  خطوط  اندازی  راه  از  کرج  شهردار 
اندازی  راه  گفت:  و  خبرداد  فجر  دهه  در 
روانسازی  در  سزایی  به  نقش  خطوط  این 

ترافیک شهری دارد.
نصیری با اشاره به اینکه ایجاد خط بی آر 
تی می تواند تاثیر زیادی بر کاهش ترافیک 
داشته باشد، تصریح کرد: یک خط بی آر تی 
افتتاح  در دهه فجر در خط شهید بهشتی 
اینکه توسعه بزرگراه  بیان  با  می شود. وی 
را  ترافیک  تواند مشکل  نمی  تنهایی  به  ها 
زیرساخت  گسترش  کرد:  بیان  کند،  رفع 
های ترافیک مانند بزرگراه ها باید همزمان 

با توسعه خطوط ریلی صورت گیرد.
کرد:  امیدواری  اظهار  ادامه  در  نصیری 
شهری  مدیریت  بحث  در  مردم  مشارکت 
این  ساختاری  تحول  ایجاد  برای  را  زمینه 
کالنشهر از شهری عبوری به شهری اقامتی 

تبدیل کند.
شهری  توسعه  در  مردم  نقش  افزود:  وی 
آنان  اهمیت  بدیل است چرا که  نقشی بی 
به شهر خود در توسعه و پیشرفت آن شهر 

نقش مهم تری خواهند داشت.
نظر  در  کرد:  نشان  خاطر  نصیری  د کتر   

داریم مولفه شهر انسانی را پر رنگ تر کنیم 
تا این فرآیند در سطح شهر نهادینه شود.

 وی با بیان اینکه هوشمند سازی شهر ها 
مدیریت شهری  مهم حوزه  مسائل  از  یکی 
است، گفت: هوشمند سازی شهر در قالب 
سامانه اجرای سامانه »آی تی اس« با هدف 
افزایش نظارت  کاهش هزینه های شهری، 
ها و ایجاد تعامل سازنده بین نهاد های اداره 

کننده شهر اجرایی می شود.
وی با اشاره به تامین زیرساخت های خط 
دو قطار شهری، افزود: الیحه خط ۵ قطار 
فرستاده  شهر  اسالمی  شورای  به  شهری 

شده است.  نصیری به بحث توسعه ورودی 
بدنه  گفت:  و  کرد  اشاره  کرج  شهر  های 
نما  جهان  پارک  از  اتوبان  حاشیه  سازی 
شروع شده است و امید است در فصل بهار 

شاهد زیبایی ورودی شهر باشیم.
پروژه  از  کیلومتر   ۶ اجرای   افزود:  وی   
که  گرفته  قرار  اولویت  در  شمالی  بزرگراه 
در  را  جمهوری  بلوار  تقاطع  تا  بیلقان  پل 
کار عمرانی در  راستا  این  در  بر می گیرد. 
پیش  با  و  است  انجام  حال  در  شیفت  دو 
بینی های صورت گرفته اواسط سال ۹۸ به 
بهره برداری می رسد و می تواند ۷۰ درصد 

ترافیک را کاهش دهد.
به  و  بهسازی  اینکه نهضت  بیان  با  نصیری 
آغاز  کرج  در  فرسوده  های  بافت  آفرینی 
شده است، عنوان کرد: ۱۶ بلوک شهری در 
مناطق 2، ۵ و ۷ به منظور احیاء و بازسازی 

بافت های فرسوده پیش بینی شده است.
بین  مثبت  رابطه  ایجاد  بر  کرج  شهردار   
های  بافت  ساکنین  و  گذاران  سرمایه 
های  بافت  آفرینی  باز  هدف  با  فرسوده 
و  کرد  تاکید  شهری  ناکارآمد  و  قدیمی 
در  اقداماتی  نیز  حاضر  حال  در  افزود: 
راستای تحقق این مهم صورت گرفته است.

اول  از  فرد  و  زوج  بیان کرد: طرح  نصیری 
کاهش  هدف  با  کرج  شهر  در  ماه  بهمن 
ترافیک از ساعت ۱۷ الی 2۱ اجرا می شود.

   وی با تاکید بر اینکه باید بستر مهمی برای 
ترین  اصلی  گفت:  باشد،  سازی  فرهنگ 
بستر برای توسعه فرهنگ در محالت است 

که سرای محالت در کرج ایجاد می شود.
اتوماسیون  اینکه  به  با اشاره   شهردار کرج 
اعتماد  کاری،  سالمت  ارتقای  با  اداری 
افزایش  شهری  مجموعه  به  را  شهروندان 
کار  درصد   ۸۰ از  بیش  گفت:  دهد،  می 
اتوماسیون انجام شده است و نهایتا تا آخر 

دی ماه این انجام خواهد شد.

شهردار کرج وعده داد:

هوشمند سازی مدیریت شهری با راه اندازی »بی آر تی« در دهه فجر

 کلنگ زنی 3 طرح فاضالب 
با اعتبار 50 میلیارد تومانی در آبادان

 نقش حیاتی فوالد مبارکه
 در راه اندازی شرکت فوالد هرمزگان

استاندار  حضور  با  اهواز:  فر-  وحیدی 
خوزستان، فرماندار و نمایندگان مردم آبادان 
بزرگ  طرح  اسالمی ۳  شورای  مجلس  در 
فاضالب با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان 
از محل اعتبارات طرح ریاست جمهوری در 

آبادان کلنگ زنی شد.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
پور  حقیقی  صادق  خوزستان،  فاضالب 
آیین  در  خوزستان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
کلنگ زنی این ۳ طرح بزرگ فاضالب اظهار 
نمود : امروز عملیات اجرایی احداث ۳۸ هزار 
متر شبکه فاضالب و تکمیل ۴ ایستگاه پمپاژ 
اراضی  شامل  آبادان  شهر  مختلف  مناطق 
۱۹۱ هکتاری، ۳۵۰ هکتاری، ۹۰ هکتاری، 
بخشی از منطقه سلیچ و فیه با اعتبار حدود 
2۵ میلیارد تومان آغاز و ظرف مدت 2۴ ماه 

اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.
اینکه هزینه اجرای این طرح  با بیان  وی 
ها از محل اعتبارات طرح ریاست جمهوری 
تامین و پرداخت می گردد، بیان نمود : با 
اجرای این طرح ها مناطق ۱۹۱ هکتاری ، 
۳۵۰ هکتاری و ۹۰ هکتاری بصورت ۱۰۰ 
درصد تحت پوشش شبکه فاضالب قرار می 
گیرند و حداقل حدود ۱۵۰۰ خانوار ساکن 
در این مناطق به شبکه مدرن دفع بهداشتی 

فاضالب دسترسی پیدا خواهند نمود.

حقیقی پور تکمیل شبکه و انشعابات خانگی 
مناطق احمدآباد، سده، کارون، میدان طیب، 
ذوالفقاری ، خیابان مدرس و سیاحی آبادان 
آبادان  در  فاضالب  بزرگ  طرح  دومین  را 
طرح  این  در   : کرد  نشان  خاطر  و  عنوان 
نیز ۱2 هزار و ۵۰۰ متر شبکه و انشعابات 
فاضالب با اعتباری بالغ بر ۵/۵ میلیارد تومان 
از محل اعتبارات طرح ریاست جمهوری در 
مدت یک سال اجرا و حداقل حدود ۵۰۰ 
خانوار دیگر به شبکه بهداشتی دفع فاضالب 

دسترسی می یابند.
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح مناطق 
و  طیب  میدان  کارون،  سده،  احمدآباد، 
ذوالفقاری آبادان بصورت کامل تحت پوشش 
شبکه مدرن و بهداشتی دفع فاضالب قرار 

می گیرند.
سومین  آبفا خوزستان  مدیرعامل شرکت 
احداث  را  آبادان  در  فاضالب  بزرگ  طرح 
آبادان  شهر  فاضالب  اصلی  انتقال  خطوط 
پمپاژ  ایستگاه  از  فاضالب  انتقال  هدف  با 
انتهایی شهر )PSDC( به سمت تصفیه 
خانه بزرگ فاضالب این شهر اعالم و عنوان 
 ۱۰۰۰ انتقال  خط  دو  طرح  این  در  کرد: 
میلیمتر UPVC به موازات هم هر کدام 
به طول ۶ هزار متر ظرف مدت یک سال 

اجرا خواهد شد.

ارزانی  مهندس  اصفهان:  بهادری- 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در نشست 
خبری که به مناسبت ششمین سالروز افتتاح 
این شرکت برگزار شد، از سود ده شدن این 

شرکت در سال ۹۶خبر داد. 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در نشست 
گزارش  ارایه  با  رسانه  اصحاب  با  خبری 
عملکرد این شرکت از ابتدای راه اندازی تا 
کنون با اشاره به نقش حیاتی فوالد مبارکه 
فوالد  رسیدن  تولید  به  و  اندازی  راه  در 
سال ۱۳۹۰فوالد  در  کرد:  تاکید  هرمزگان 
مبارکه با خریداری ۱۰۰درصد سهام شرکت 

فوالد هرمزگان مالک این شرکت شد. 
از  فنی  دانش  انتقال  کرد  خاطرنشان  وی 
این شرکت و تجربه کارشناسان بزرگترین 
تحریم  دوران  در  کشور  فوالدی  کارخانه 
توانست نقش بسزایی در رشد و شکوفایی 
فوالد هرمزگان ایفا کند به طوری که امروز 
شاهد تولید باکیفیت ترین تختال کشور در 
فوالد هرمزگان هستیم . ارزانی با اشاره به 
سهم ۸.۱ درصدی فوالد هرمزگان در تولید 
فوالد خام کشور گفت: در ۹ماه سال جاری 
کردیم  تولید  تختال  میلیون  یک  از  بیش 
در صدی  ، رشد ۳۰  تولید  میزان  این  که 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل در پی 

داشته است.

مدیرعامل فوالد هرمزگان در پاسخ به سوال 
خبرنگاران در خصوص سوددهی این شرکت 
گفت:با توکل به خداوند و تالش و کوشش 
شبانه روزی همکاران در فوالد هرمزگان در 
شرکت  این  دهی  سود  ۱۳۹۶شاهد  سال 
خواهیم بود به نحوی که ضرر انباشته طی 
شد.وی  خواهد  جبران  نیز  گذشته  ۵سال 
فوالد  در  شده  تولید  تختال  کرد:  اضافه 
های  تختال  ترین  باکیفیت  از  هرمزگان 

کشور می باشد. 
با اشاره به سهم فوالد هرمزگان در  ارزانی 
چشم انداز فوالد کشور گفت: برنامه تولید 
ویژه  منطقه  در  فوالد  تن  میلیون   ۱۰
اقتصادی جدی است.وی با بیان این که برای 
طرح توسعه در انتظار تامین مالی هستیم، 
گفت: حجم این قرارداد حدود ۴۰۰ میلیون 

دالر است.  
به  اشاره  با  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 
راهبردهای تدوین شده در تمامی واحدهای 
طریق  از  درآمد  رشد  کرد:  عنوان  شرکت 
توسعه صادرات و فروش محصوالت ویژه با 
ارزش افزوده باالتر، مدیریت اثربخش هزینه 
ارزش  افزایش رضایت مشتریان وخلق  ها، 
مشترک، ارتقای ایمنی و سالمت کارکنان 
شرکت  شده  تعیین  راهبردهای  جزو  و... 

فوالد هرمزگان است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند  فقدان  استشهادیه  برگ  دو  ارایه  با  شاهکرمی  اله  فضل  آقای  اینکه  به  نظر 
مالکیت وارده به شماره ۱۱۵۳۶۳ /۱۱۴ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ اعالم نموده که سند 
مالکیت ششدانگ یکباب عمارت ۱۵۰۱ فرعی از 2۰ اصلی واقع در بخش 2 خرم 
آباد تحت پالک فوق الکترونیکی بنامش ثبت و صادرگردیده مفقود شده لذا برابر 
تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به 
آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه 
مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت را به این اداره اعالم در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول 

سند مالکیت طبق مقررات قانون اقدام خواهد شد. م الف ۴۱۵۴۷۹۱ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۵۶2و رای شماره  ۷۹۱۶ مورخه 
۱۳۹۶/۸/۱۴ به تقاضای سکینه حسنوند فرزند سلطانمراد نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱2۶/۴۷ متر مربع مجزی شده از پالک ۱۱ فرعی ۳ اصلی واقع 
اولیه )رسمی( غالمشاه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش ۴شهرستان خرم 
تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  فرهمند 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۴۷۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۱۰/2۰   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶/۱۱/۵ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی دادنامه
عمومی)حقوقی( دادگاه  دوم  کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۳۰2۰۰۶۱۶شعبه  پرونده 

رمضان  شماره-خواهان:آقای  نهایی  ماهشهرتصمیم  بندر  شهرستان  دادگستری 
بهنودی فرزندشعبان باوکالت آقای محمدرضاکعبی فرزندحمیدبه نشانی خوزستان-

طبقه  صداقت  پزشکی  مجتمع  روبروی  منتظری  بندرماهشهر-ماهشهرخیابان 
ارباطی  محمدی  آرش  فرفرزندنوروز2-آقای  گودرزقنبری  دوم.خواندگان:۱-آقای 
سندرسمی  تنظیم  به  المکان.خواسته:الزام  مجهول  نشانی  به  همگی  فرزندنوروز 
باوکالت  فرزندشعبان  بهنودی  رمضان  آقای  دعوی  دادگاه:درخصوص  ملک.رای 
آقای محمدرضاکعبی وکیل دادگستری به طرفیت خواندگان آقایان۱-گودرزقنبری 
حضور  به  الزام  خواسته  فرزندنوروزبه  ارباطی  محمدی  فرفرزندنوروز2-آقای 
پالک  تحت  آپارتمان  باب  یک  رسمی  منظورانتقال  به  ازدفاتراسنادرسمی  دریکی 
مقوم  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام  ازپالک۱/۸22۶به  شده  ثبتی۱/۱۳۵۴۹مجزا 
موجب  به  موکل  نموده  مطرح  راچنین  دعوی  خالصه  به۳۰۰۰۰۰۰۰ریال،وکیل 
صنعتی،روبروی  ناحیه  در  واقع  موردنزاع  مورخ۱۳۹۰/2/2ملک  عادی  نامه  مبایعه 
پس  وملک  راپرداخت  آن  وثمن  خریداری  دوم  ردیف  ازخوانده  ماشااهلل  بستنی 
خوانده  که  جایی  دارد،ازآن  سکونت  درآن  تاکنون  که  مشارالیه  تحویل  ازتکمیل 
ایشان  نام  به  تاکنون  بودوسندملک  نموده  خریداری  خوانده  راازدیگر  مذکورملک 
است نسبت به انتقال ملک به نام خواهان تاکنون اقدامی نشده ناگزیراقامه دعوی 
باالخص  پرونده  محتویات  به  باعنایت  است،حال  رانموده  ورودخواسته  وتقاضای 
مبایعه نامه استنادی که اوالحکایت ازعقدبیع صحیح شرعی بین خواهان وخوانده 
رغم  علی  خواندگان  دارددرثانی  ملک  به  نسبت  دیگرخوانده  ومالکیت  دوم  ردیف 
خواهان  حاضرنشدندودرردخواسته  درجلسه  نشردرروزنامه  ازطریق  قانونی  ابالغ 
که  ای  هرمعامله  درعقدبیع  الصحه  اصاله  اصل  ننمودندثالثابراساس  دفاعی  هیچ 
بنابه  گرددکه  معلوم  فسادآن  مگراینکه  است  برصحت  باشدمحمول  شده  واقع 
قواعدلزوم وصحت متعاملین مکلفندتعهدی راکه براساس اصل حاکمیت اراده قبول 
به  راواردتشخیص  ادعای خواهان  اندایفاواجرانمایند.لهذابنابرمراتب ذکرشده  نموده 
ومواد۱۹۸-۵۱۹قانون  مدنی  استنادمواد۱۰-2۱۹-22۰-22۳-22۴-22۵قانون 
حضوردریکی  به  دوم  ردیف  خوانده  برمحکومیت  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
ازدفاتراسنادرسمی به منظورانتقال رسمی ملک به نام خواهان وبالسویه به پرداخت 
درحق  قانونی  تعرفه  براساس  الوکاله  وحق  مبلغ۷۵۰۰۰۰ریال  به  دادرسی  هزینه 
خواهان صادرواعالم می نمایدرای صادره وفق مقررات غیابی محسوب و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و پس از آن ظرف مهلت قانونی قابل 

تجدید نظردرمرکزاستان می باشد.شماره م الف:)۱۶/۷۰۵(
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهر-عزیز مراد حسین پور

دادنامه
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۵ شعبه   ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۵۰۰۱۸۳ کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۵۶۵۰۰2۶۷ خواهان 
: آقای سید نقی عزیزی فرزند سید مراد به نشانی لرستان –خرم آباد خ بزرگمهر خ 
مهرورزان ک مهرورزان ۱ –خوانده :آقای مهدی صادقی به نشانی مجهول المکان 

–خواسته : ۱-تامین خواسته 2-مطالبه وجه 
به طرفیت  : در خصوص دادخواست سید نقی عزیزی فرزند سید مراد  رای شورا 
مهدی صادقی به خواسته مبلغ یازده میلیون ریال معادل یک میلیون و صد هزار 
تومان وجه نقد و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای دادنامه 
به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان اعالم داشته طی تماس تلفنی 
برای  بود  بود که مشارالیه که فروشنده آجرهای سفالی  با خوانده داشتم قرار  که 
از  تاریخ ۹۶/۵/22  در  نیز  بنده  نماید که  ارسال  اصفهان  استان  از  بنده آجرسفال 
طریق دستگاه خودپرداز از مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان برای خوانده کارت 
از  مشارالیه  ماه   ۳ از  بیش  مدید  مدت  شدن  سپری  علیرغم  ام  نموده  کارت  به 
انجام تعهدات خویش خودداری نموده است خواهان برای اثبات ادعایش شهودی 
را معرفی نموده که اظهارات ایشان اخذ و ضم پرونده گردیده است علی ایحال و با 
عنایت به محتویات پرونده و گواهی گواهان تعرفه شده و پرینت موجود که مبلغ 
واریزی به حساب خوانده بوده و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده 
است و در جلسه شورا حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال نداشته و نظریه مشورتی 
شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵22 قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۹ بند الف قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده به مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان 
بعنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و یازده هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۶/۸/۸( لغایت وصول و اجرای 
محکوم به رای در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف 2۰ 
روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در همین شورا و سپس ظرف 2۰ روز دیگر 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد می باشد . 

قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف خرم آباد - -قوام آذر همایون 

دادنامه
)حقوقی( عمومی  دادگاه  دوم  ۹۶۰۹۹۸۶۱۳۰2۰۰۶۱۶شعبه  کالسه  پرونده 

رمضان  –خواهان:آقای  شماره  نهایی  بندرماهشهرتصمیم  شهرستان  دادگستری 
نشانی  به  حمید  فرزند  کعبی  محمدرضا  آقای  وکالت  با  شعبان  فرزند  بهنودی 
پزشکی  مجتمع  روبروی  منتظری  خوزستان-بندرماهشهر–ماهشهرخیابان 
2-آقای  نوروز  فرزند  ارباطی  محمدی  آرش  دوم-خواندگان:آقای۱-  طبقه  صداقت 
گودرزقنبری فرفرزند نوروزهمگی به نشانی مجهول المکان .خواسته:الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک.رای اصالحی:درخصوص درخواست آقای محمدرضاکعبی به وکالت 
ازآقای رمضان بهنودی مبنی براصالح دادنامه شماره۹۶۰۹۹۷۶۱۳۰2۰۰۹۸۳صادره 
ازشعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهربا نظربه اینکه درسطرشانزدهم دادنامه سهوابه 
جای خوانده ردیف اول،خوانده ردیف دوم تایپ گردیده است لذادادگاه مستندابه 
ماده۳۰۹قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصالح وتصحیح دادنامه ازحیث خوانده 
ردیف اول به جای خوانده ردیف دوم صادرواعالم می نماید.رای صادره وفق مقررات 
واخواهی درهمین شعبه وپس  قابل  ازابالغ  بیست روزپس  غیابی محسوب وظرف 
تجدیدنظراستان  محترم  تجدیدنظردرمحاکم  قابل  قانونی  مقرر  مهلت  ظرف  ازآن 
خوزستان می باشد.ضمناتسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی 

ممنوع است.
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهر-سیدمهدی موسوی

ابالغ
بدینوسیله به محمد حسین دهقان فرزند حسن که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
شود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم در پرونده کالسه ۹۶۰۳۱۴ به موجب دادنامه 
شماره ۹۶۰۶۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ محکوم علیه محکوم ۱. پرداخت مبلغ هفتصدو 
بابت  ریال  مبلغ ۴۳۷۰۰۰۰۰  پرداخت  و 2.  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  پنجاه 
خسارت دادرسی در حق خواهان می نماید. ۳. اجرای احکام مکلف است مبلغ خسارت 
تاخیر تادیه را براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
محاسبه و از زمان سر رسید چک تا زمان پرداخت از خوانده وصول و به خواهان ایصال 
نماید.۴. پرداخت نیم عشر دولتی قابل محاسبه در زمان وصول محکوم به در حق صندوق 
در امد دولت می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به 
محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ. د. م و ماده 
۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود. م/الف ۱۸۸2
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- داود اکبری

آگهی حصروراثت
آقای کریم جهانی نام پدرظهربشناسنامه۸2۳صادره ازماهشهردرخواستی بخواسته 
سیدظهرموسوی  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور 
دائمی  درتاریخ۹۵/۱۰/۸درماهشهراقامتگاه  شادگان  صدربشناسنامه۳۹۸۵صادره 
)فرزندمتوفی(2-خلیل  فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
بشناسنامه۴۵۷۶شادگان۳-جلیل بشناسنامه۴۵۷۷شادگان۴-سیدهادی بشناسنامه 
بشناسنامه۵شادگان۷- بشناسنامه۳۸ماهشهر۶-کلثوم  2۸۰ماهشهر۵-سیدجمال 

همگی  بشناسنامه22۹۰ماهشهر)شهرت  ۸-آمنه  ملیکابشناسنامه۸۹ماهشهر 
جهانی،فرزندان متوفی(۹-بریه هاشمی بشناسنامه2۹ شادگان)زوجه متوفی(والغیر.

هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  اینک 
کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  ماهشهرکد۳  مرکزی  حوزه  اختالف  حل  شورای  به  ماه 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  به جز سری و رسمی که  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)۱۶/۷۰۴(
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن مهر 2۱ رباط کریم شماره ثبت ۸۵۰

به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول  شرکت تعاونی 
مسکن مهر 2۱ رباط کریم  در روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰ صبح در 

محل اتحادیه مسکن مهر برگزار می گردد.
 دستورجلسه : ۱.گزارش هیات تصفیه 

2.طرح و تصویب صورت های مالی ) ۹۵،۹۶( 
۳.تمدید ماموریت هیات تصفیه 

رئیس هیئت تصفیه مسکن مهر 21 رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت 
خدمات مسافرتی و جهانگردی و زیارتی فاران سیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
2۳2۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰2۷۳۹۰۰۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
تاییدیه شماره ۱۴۳2۶/۱۷/۹۶ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶  و  العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ 
مورخ   ۱۷۴۵۱/۱2۶/۹۶2 شماره  تاییدیه  و  تهران  استان  زیارت  و  حج  سازمان 
تهران  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره   ۱۳/۹/۱۳۹۶
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - 
شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-بنی هاشم-میدان بنی هاشم-خیابان 
بنی هاشم - پالک ۳۳۸ - پاساژ پارک-طبقه اول-واحد ۷ کد پستی ۱۶۶۵۸۳۷۴۵۳ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )127894(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ۳۷۳۵۸۱ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  پارسیان  طلوع  آرتین   
 ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳2۰2۳۳۶۶2
صفادشت-شهرک  شهر   : شهریار  به  شرکت  محل   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
صنعتی صفادشت-بلوار تیر-خیابان نهم غربی-پالک ۱۴۴-ساختمان ق ۵۴۱-طبقه 

همکف--کد پستی : ۳۱۶۴۱۱۳۸۸۵تغییر یافت ۱
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)127896(

آگهی تغییرات شرکت
شناسه  و   ۴۱۹۴۳۵ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  کاسپین  پرتو  اروین   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳2۰۷۱۵2۶۸ ملی 
نفر   2 به  مدیره  هیات  اعضاء  تعداد   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۰۸/۰۹/۱۳۹۶
کاهش یافت و ماده ۱۴ اساسنامه اصالح گردید. خانم شهناز آقا داداشی ابهری به 
شماره ملی ۰۰۵2۳22۵۶۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت 
ملی  شماره  با  حقیقیان  حسین  محمد  آقای  شد.  خارج  شرکت  شرکاء  ردیف  از 
۱2۷۰۰2۹۴۹۵ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 
به  ریال   ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  از  شرکت  سرمایه  داد.  کاهش  ریال   2۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت.و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست 
شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش: آقای مهدی معصومیان کدم 
۰۴۹۱۹۴2۱۶۸ دارای مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حسین 

حقیقیان کدم ۱2۷۰۰2۹۴۹۵ دارای مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)127895(
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آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   2۸۳۱۶۰ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  رشد  پویا  پارس   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰۳۱۵۷۳۸۶
به  تهران  ثبتی  واحد  در  محل شرکت   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   ۱۶/۰۹/۱۳۹۶
آدرس تهران-باغ فیض-خیابان هجرت-خیابان )بن بست گلزار یازدهم(-پالک ۳۷-

طبقه اول-کدپستی ۱۴۷۳۶۳۴۹۶۴ تغیییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. ۱

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)127898(

آگهی تغییرات شرکت 
شناسه  و   2۰۰۴۳۷ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  تهران  چسب  نقشینه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۱۰2۴2۱۹۶۵ ملی 
۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم رضا زاده مشهدی فراهانی به شماره 
را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  مبلغی  پرداخت  با  ملی ۰۰۵2۹2۷۹2۱ 
شماره  به  فراهانی  مشهدی  زاده  رضا  محسن   . داد  افزایش  ریال  به 2۵۵۰۰۰۰۰ 
ملی ۰۰۶2۶۸۳۸۱۰با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 
۱۴۷۸۵۰۰۰ ریال افزایش داد .درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال 
به مبلغ ۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. لیست شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه: محمد رضا مشایخی به 
رضا  محسن  الشرکه  سهم  ریال   2۱2۵۰۰۰۰ دارای   ۰۰۴۵۷۹۹۹2۱ ملی  شماره 
ریال   ۱۴۸۷۵۰۰۰ دارای   ۰۰۶2۶۸۳۸۱۰ ملی  شماره  به  فراهانی  مشهدی  زاده 
سهم الشرکه فریبا رضا زاده مشهدی فراهانی به شماره ملی ۰۰۶2۶۸۳۸۱۰ دارای 
ملی  شماره  به  فراهانی  مشهدی  زاده  رضا  مریم  الشرکه  سهم  ریال   2۱2۵۰۰۰۰
۰۰۵2۹2۷۹2۱ دارای 2۵۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسین رضا زاده مشهدی 

فراهانی به شماره ملی ۰۰۶2۷۶2۶۶۴ دارای ۱۰۶2۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)127900(

آگهی تغییرات شرکت
و   ۳۸۶۷۰۴ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  دژ  تاک  فر  مشاور  مهندسی   
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳2۰۳۷۵۸2۵ ملی  شناسه 
مورخ ۱۴/۰2/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا اصغرزاده با شماره ملی 
۴۶22۱۵۷۴۶2 با دریافت ۱۰.۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد . 
سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۰۱۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال کاهش یافت 
 : سرمایه  کاهش  از  بعد  شرکا  لیست  گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 
آقای امیر احمدمحمدی با شماره ملی ۰۵۳2۹۶۸۹۱۳ دارای ۳۳۰.۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه آقای مهدی کاشانی با شماره ملی ۰۰۶۹2۸۵۹۹۳ دارای ۳۳۰.۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه آقای مجید محمدی با شماره ملی ۰۰۷۱۵۸۰۸۹۱ دارای ۳۴۰.۰۰۰ 

ریال سهم الشرکه 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)127899(

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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۶۷۷ 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 التفات محمودی فرزند 
قوچعلی به شماره شناسنامه ۴۰2  کد ملی ۵۶۶۹۴۴2۸۵۷ صادره از خلخال در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۱ مترمربع مفروز از پالک 2۵۷۶ فرعی 
از۱۶۳ اصلی واقع در کرج- فردیس- ج مالرد- گلستان ۵۶)خ ۱۶ متری صاحب 
الزمان(- خ ۱۵ متری المهدی- روبروی کوچه شهید باهنر - پالک ۸۱  خریداری از 
مالک رسمی آقای عباس شاه سواری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 ۱۹۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/2۰

 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
برابررأی شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۸۷۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اله کرمی 
فرزند یداله به شماره شناسنامه ۱۴۳۱۸ کد ملی ۰۰۳۶۷۹۸۶۷۳ صادره از تهران 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۶/۹۴ مترمربع پالک ۳۵۵۷ فرعی از22 
اصلی واقع در جاده مخصوص کرج - کالک - خیابان برق - کوچه خلج - پالک 
۹ خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر خلج محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 2۰۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/2۰

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۹۶/ ۶۷۸ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  و  نموده است.  را  وراثت  آقای محمد محمدی درخواست صدور گواهی حصر 
فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  در    ۹۶/۵/۷ تاریخ  در  محمدی  لطیف  شادروان  داشته 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.عزت اله محمدی   زایچه: ۳۱-۱۳۴۳/۳/۳  کدملی:۵۹۵۹۸۴۰۱۴۶ پسر متوفی

2.اسعد محمدی  زایچه: ۱۰۱-۱۳۵۳/۱۰/2۰  کدملی: ۵۹۵۹۸۴۰۸۶۳  پسر متوفی
۳.صورت محمدی   زایچه: ۷۱-۱۳۴۹/۷/۱۰  کدملی: ۵۹۵۹۸۴۰۵۶۱  دختر متوفی
۴.ستاره محمدی   زایچه: ۱۱۹-۱۳۵۸/۷/۱۰ کدملی: ۵۹۵۹۸۴۱۰۷۱  دختر متوفی

۵.آفتاب محمدی   زایچه: ۱۵-۱۳۶۶/۱۱/۱۵ کدملی: ۵۹۵۹۹۴۸۸۸۵  دختر متوفی 
پسر    ۴۹۵۹۹2۱۹۴۳ کدملی:    ۱۳۶۳/۱۱/۸-۱۰۴۳ زایچه:  محمدی    ۶.محمد 

متوفی
۷.خاصیه عثمانی منش  زایچه: ۱۱۸-۱۳۱۸/۷/۱  کد ملی ۵۹۵۹۸۴۱۰۶۱  همسر 

متوفی
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضي دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

رای دادگاه 
در رابطه با دعوای آقای سید فرشاد زحمتی حسینی فرزند سید نبی به والیت از 
آقای فیروز میرزایی  سید علی رضا زحمتی حسینی )فرزند خواهان ( به طرفیت 
فرزند ایمانعلی به خواسته ی ۱- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه 
انقالب  نشانی خیابان  به  آباد  ثبتی 2۰۹۱/2۴ بخش یک خرم  به پالک  آپارتمان 
2-جبران کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مقوم به ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
.با عنایت به استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
که پاسخ آن با شماره ۴۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ واصل شده حاکی از مالکیت خوانده 
نسبت به ملک مورد ادعا می باشد و مالحظه رونوشت مبایعه نامه شماره 2۱۴۷۶۹ 
که به موجب آن خوانده فروشنده ملک به خواهان می باشد و مالحظه مفاد آن و این 
که خوانده حاضر شده و دفاعی کارا ننموده دادخواهی را موجه تشخیص و با مصداق 
اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و با استناد به مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آئین 
دادرسی مدنی و ماده 22۰ قانون مدنی و ماده ۱۳۳ الیحه برنامه ششم توسعه حکم 
به محکومیت خوانده در موارد زیر صادر و اعالم می نماید.۱-تنظیم سند رسمی 
یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 2۰۹۱/2۴ بخش یک خرم آباد 2-پرداخت مبلغ 
۱/۰۹۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی رای دادگاه حضوری ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی . 

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 شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۹۱۷ 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 خانم مرضیه ناجی فرزند تقی 
به شماره شناسنامه ۱۱۵۰۵  کد ملی ۰۳2۰۱۱۰۱۴۱ صادره از کرج در ششدانگ 
واقع  اصلی  از2۰   فرعی   ۱۷ پالک  مترمربع   ۱۵۱/۷۶ مساحت  به  خانه  باب  یک 
فرعی  قواره هشتم-قطعه ۱۷  اسدی-سمت چپ  در کرج--گرمدره کوهک-کوچه 
خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی بخشایش محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 2۰۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/2۰

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی مزایده 
شماره  نیابت  طی  که   ۹۶۰۴۳۳ شماره  اجرائیه  اجرای  راستای  در 
۱۳۹۶۰۳۶۰۰۰۴۶2۹۶2 اجرای احکام )شعبه دوم ( دادگستری خرم آباد جهت اجرا 
به این مرجع واصل گردیده در نظر است سه واحد تجاری واقع در کوی بسیجیان 
شهرستان پلدختربشماره های ثبت ۱-۱2۶۸۴ و 2-۱2۴۵۳ و ۳-۱2۴۵۴ و قیمت 
پایه کارشناسی هر کدام به مبلغ 2۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ از 
طریق مزایده در محل مزایده واقع در اجرای احکام مدنی پلدختر بفروش برسد لذا 
مراتب بدین طریق آگهی تا اشخاصی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در 
تاریخ فوق در محل مذکور )اجرای احکام مدنی دادگستری پلدختر ( حضور یابند 
ضمنا ترتیب بازدید از موضوع مزایده به مدت ۵ روز قبل از مزایده فراهم می باشد. 
رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری پلدختر – سوری . 

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

آقای بهرام شاهرخ فرزند محمدعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱۴۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
زیر جوی سوربان که از آقای ایرج امینی خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹2-۴2۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۱۶  مورخ  22 
/ ۹/ ۹۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۷۴ / ۴۱۴ متر 
اولیه پالک مزبور  نام مالکین  نام آقای بهرام شاهرخ صادر نموده است و  مربع به 
آقایان وراث مرحوم محمد امینی غفوری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
از  دارند  اعتراض  تقاضا  به مورد  تا چنانچه کسانیکه نسبت  ۱۵روز آگهی می شود 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  باید ظرف  ارسال گردد، معترض  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای بهرام شاهرخ صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول  ۵  /  ۱۰ /  ۱۳۹۶  تاریخ انتشار دوم  2۰ /  ۱۰ /  ۱۳۹۶ 

آگهی ابالغ دادنامه
 از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده ۳۰2 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده محمود نوری فرزند موسی خواهان )محمد 
حسین سبحانی چگنی (دادخواستی بخواسته مطالبه طلب و بدوا اعسار از هزینه 
به شماره  که  آباد  عمومی حقوقی شهرستان خرم  دادگاه  دهم  به شعبه  دادرسی 
شماره  رای  بموجب  قانونی  مراحل  طی  از  پس  گردیده  ثبت  بایگانی   ۹۶۰۵۸۴
۹۶۰۰۰۸۸2 حکم به اعسار از هزینه دادرسی بطور موقت صادر گردیده رای صادره 
غیابی و ظرف 2۰ روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
2۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد مراتب 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراض دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی 
رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت 

قانونی حکم قطعی و قابل اجراء می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
گوهری سراب 

آگهی حصر وراثت
آقای حبیب مرید ویسی دارای شناسنامه شماره ۳2۳۰2222۶۱ به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه ۹۶۰2۴۶ 
تاریخ  در   ۳2۳۰۷۴۴۷۰۵ شناسنامه  به  سرونازخدامرادی  شادروان  داده  توضیح 
۹۶/۱۰/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته،ورثه آن مرحوم منحصر است به:

۱. حبیب مرید ویسی  ۳2۳۰2222۶۱  پسر متوفی
2.محمد امین مریدویسی  ۳2۳۰22۴۱۳2  پسر متوفی

۳.مختار مریدویسی  ۳2۳۰22۴۱۴۰  پسر متوفی
۴.حمید مریدویسی  ۳2۳۰22۶۱۹۴  پسر متوفی
۵.وهاب مریدویسی  ۳22۰۰۰۹۴۳۳  پسرمتوفی

۶.حلیمه مرید ویسی  ۳2۳۰۸۷۰۳۸۷ دختر متوفی
۷.سلیمان مرید ویسی  ۳2۳۰2۱۸۴۸۵ همسر متوفی

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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  شماره۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۹2۱  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود کاظمی 
اله  به شماره شناسنامه 2۵۸۸۹  کد ملی ۳۹۶۰2۵۹۱۰۷ صادره از  فرزند عزت 
نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۴ مترمربع پالک ۳۵2 فرعی 
از۱۶۳ اصلی واقع در فردیس -بین فلکه ۴ و ۵ - خ ۱۹ شرقی قدیم)۴۴ جدید( - 
انتهای کوچه  پالک 2 - خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ 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 ۱۹۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۱۰/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۰/2۰

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد رضا حافظی

آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  استان  سازی  شهر  و  راه  کل  اداره  خواهان 
محمدرضا حافظی به خواسته خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه    ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۸۰۰۶۱۳ کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/2۴ ساعت 
۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت 
از  پس  ماه  یک  خوانده ظرف   تا  میگردد  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در 
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 هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور . 

تامین اجتماعی کارت طالیی یا کارت سالمت 
صادر نمی کند

خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی تنها با ارائه کارت ملی 
با  و  ملکی  مراکز  در  بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه  توسط 

دفترچه تامین درمان در مراکز غیر ملکی ارائه می شود.
به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
سازمان  این  اینکه  به  اشاره  با  پور  تقی  امیرعباس  اجتماعی، 
اجتماعی  تامین  یا کارت سالمت  به هیچ عنوان کارت طالیی 
صادر نمی کند، تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی هیچگونه 
تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به درب منازل بیمه شدگان و 
مستمری بگیران محترم برای دریافت وجه به منظور صادر کردن 

اینگونه کارتها، نداشته و نخواهد داشت.
های  تماس  مردمی،  های  گزارش  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان  بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه  از  جمعی  با  زیادی 
گرفته شده که برای دریافت کارت طالیی یا کارت سالمت تامین 
اجتماعی، پرداخت مبالغی بین 2۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، الزامی 
است، افزود: متاسفانه در برخی موارد به مستمری بگیران گفته 
شده است که اگر این مبالغ را پرداخت نکنند، حقوق ماهیانه 
شان قطع خواهد شد که این موضوع نیز به هیچ عنوان صحت 
تامین  روابط عمومی سازمان  و مدیرکل  ندارد.مشاورمدیرعامل 
اجتماعی گفت: اخبار این سازمان، روزانه از طریق سایت رسمی 
به نشانی www.tamin.ir و رسانه های معتبر کشور منتشر 
می شود.تقی پور خطاب به بیمه شدگان و مستمری بگیران این 
تامین اجتماعی  ارتباطات مردمی سازمان  افزود: مرکز  سازمان 
با شماره ۱۴2۰ آماده پاسخگویی به بیمه شدگان و مستمری 
بگیران است.گفتنی است؛ مراکز ملکی، به مراکز درمانی اطالق 
می شود که مالکیت کامل آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی 
است و خدمات درمانی در این مراکز به طور کامال رایگان انجام 
می شود و مراکز غیر ملکی به مراکز درمانی طرف قرارداد با این 

سازمان اطالق می شود.

چرایي شیوع پدیده» نوزاد کارتون خواب«

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در بازدید ازمرکز نگهداری 
زنان و کودکان کارتن خواب جمعیت طلوع بی نشان ها گفت: وقتی 
زن کارتن خواب وجود دارد،باید انتظار وجود نوزاد کارتن خواب را 
هم داشته باشیم. معصومه ابتکار در بازدید از سرای مهر )اولین 
مرکز نگهداری زنان و کودکان کارتن خواب جمعیت طلوع بی 
نشان ها( گفت: باور زنان کارتن خواب می تواند موج تغییر در 
شرایط آنها را به وجود آورد. اگر برای زنان کارتن خواب فضای 
به  آنها  بود که همه  این خواهیم  خوبی مهیا شود قطعا شاهد 
بهترین مادران و زنان تغییر خواهند کرد.وی ادامه داد: متأسفانه 
چندسالی است که زنان کارتن خواب در آمار کارتن خواب ها قرار 
گرفته اند، اگر از همان اول برنامه های درستی برای این زنان اجرا 
می شد امروز شاهد افزایش روز به روز زنان کارتن خواب نبودیم.

خبر

آخرین مهلت فروش قسطي 
خودرو به بازنشستگان

کشوری  بازنشستگی  صندوق  جاری  سال 
قراردادی با ایران خودرو برای خرید اقساطی 
خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان منعقد کرد 
و قرعه کشی فروش 2۰۰۰ خودروی قسطی 
نام  ثبت  هزار   ۴۴ میان  از  بازنشستگان  به 

صورت گرفته در مهر ماه، انجام شد.
طبق این قرارداد فروش خودروی لیزینگی به 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با 
و  انجام می شود  نرخ سود ۱۰ و ۱2 درصد 
مدت بازپرداخت اقساط ۳۶ و ۴۸ ماهه است.

سرپرست  صادقی فر،  ابراهیم  اساس،  این  بر 
اینکه  بیان  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
طرح فروش خودروی لیزینگ به بازنشستگانی 
که ماه گذشته در مراسم قرعه کشی برنده 
شدند و در این مدت پیامک دریافت کردند 
تا 2۰ دی ماه جاری ادامه دارد.به گفته وی 
بازنشستگان  از  نفر   2۰۰۰ حدود  تاکنون 
نام نهایی و تکمیل فرآیند  با ثبت  کشوری 
خودروی  یا  مجاز،  نمایندگی های  در  خرید 
تحویل  منتظر  یا  گرفته اند  تحویل  را  خود 
آن در روزهای آینده از شرکت ایران خودرو 
هستند. در حال حاضر صندوق بازنشستگی 
کشوری تالش می کند در ماه های آینده نیز 
دهد. قرار  برنامه اش  در  جدیدی  طرح های 

متقاضیان گرامی، در صورت نیاز به دریافت 
های  شماره  با  توانند  می  بیشتر  اطالعات 
و   ۸۸۵۴۰۱۴۷ ،۸۸۵۴۰۱۴۶ ،۸۸۵۴۰۱۴۵

۸۸۵۴۰۱۴۸ تماس بگیرند.

رفع مشکالت درمان 
و بیمه مددجویان تا پایان سال

رییس کمیته امداد گزارشی از عملکرد این 
نهاد در ۹ ماهه نخست امسال اعالم کرد.

سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد با اشاره 
کمیته  امناء  هیئت  مصوب  برنامه  اینکه  به 
امداد در سال ۹۶ تاکنون محقق شده است 
گفت: البته در زمینه درمان، بیمه و تأمین 
وجود  جزئی  مشکالتی  مددجویان  جهیزیه 
داشت که امیدواریم تا پایان امسال رفع شود.

وی با اشاره به بررسی الیحه بودجه ۹۷ در 
با  افزود:  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
توجه به مذاکرات و تعامل های انجام شده با 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، امیدواریم 
بودجه مناسبی برای این نهاد در سال آینده 

به نفع نیازمندان جامعه تعیین شود.

خبر

 سرپرســت مرکز ملــی پرورش اســتعدادها 
درخشــان و دانــش پژوهان جــوان از رایزنی 
برای احیای سازمان ملی پرورش  استعدادهای 
درخشان خبر دا د و گفت: این موضوع در حال 
حاضر در صحن شورای عالی انقالب فرهنگی در 

دست بررسی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فاطمه مهاجرانی 
در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
به بیان ماموریت و وظایــف مرکز  ملی پرورش 
اســتعداهای درخشــان پرداخت و اظهار کرد: تا 
ســال ۸۹ ، ۳۰۰ مدرسه استعداد های درخشان 
داشتیم که ناگهان رشد بسیار زیادی پیدا کرد و 

به ۷۰۰ مدرسه رسید.
وی افــزود: در کنار اداره مدارس ســمپاد، طرح 
شهاب را که شناسایی و هدایت استعداهای برتر 
است دنبال می کنیم. این طرح در راستای عدالت 
آموزشــی و با کمک بنیاد ملــی نخبگان پیش 
می رود. تــا امروز یک میلیون و ۷۰۰هزار دانش 

آموزش تحت پوشش آن قرار گرفته اند.
سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادها درخشان 
و دانش پژوهان جوان با  بیان اینکه باشگاه دانش 
پژوهان جوان کار خود را از ســال ۷۰ شروع کرد 
گفت:  این باشــگاه ماموریت های زیادی دارد که 
مهمترین آن برگزاری المپیادهای علمی اســت . 
قدیمی ترین المپیادی که برگزار می شود المپیاد 
ریاضی اســت که از ســال ۱۹۵۹ در دنیا کلید 
خورده و ما در ســال ۱۳۶۶ به آن پیوســتیم. تا 

کنون ۶۷۰ مدال آور المپیاد داشته ایم. 
مهاجرانــی ادامــه داد: برگزاری المپیاد مســیر 
طوالنی دارد و ۱۸ ماه طول می کشد. ما برگزاری 
سه المپیاد ســلول های بنیادی، جغرافیا و علوم 
زمین را در دســتور کار داریم و قرار است ایران 

بنیانگذار المپیاد سلول بنیادی باشد.
وی به جشــنوراه خوارزمی اشــاره کرد وگفت: 
امسال ۸۰۰۰ طرح دریافت کردیم و ۳۰ برگزیده 

داریم.
مهاجرانی با بیان اینکه محور کار مدارس سمپاد 
پژوهش اســت و آنچه این مدارس را متمایز می 
کند پژوهش محوری است گفت:  به سمت ارتقاء 
آموزش های الکترونیکی حرکت می کنیم تا جایی 
که امکان احــداث مدارس را نداریم افراد بتوانند 

آموزش های الکترونیکی دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نیازی نیست همه فرزندان ما 
تیز هوش باشند گفت: بسیاری اوقات از ما سوال 
می شــود چرا باید آزمونــی از این جنس برگزار 
شود؟ در حالی که ســوال ما این است چرا باید 
تا این میزان تقاضا وجود داشــته باشد؟ ما 2۵۰ 
هزار متقاضی داریم و فرزندان باید خود خوبشان 
باشــند. فردی که در یک حوزه خوب کار کند، 

موفق است.
وی ادامــه داد:  فعال راه دیگــری به جز برگزاری 
آزمون برای ورود نداریم اما به روی راهکاری دیگر 
کار می کنیم و تالش می کنیم هوش هایی به جز 
هوش ریاضی و فیزیــک را هم اندازه بگیریم که 
باید معاونت هــای دیگر از جمله معاونت ابتدایی 
به ما کمک کند.سرپرســت مرکز ملی  پرورش 
استعدادها درخشان و دانش پژوهان جوان افزود:  

قبال باید هیات امناء برای تاسیس مدارس مجوز 
می داد که باعث شــده بود توســعه با حساب و 
کتاب انجام شــود اما اکنون که با کثرت مدارس 
در برخی نقاط مواجهیــم، در برخی نقاط دیگر 
مدرسه ای نداریم. وجود هیات امنا باعث می شود 
مــدارس با کیفت بهتر ایجاد شــود.وی در ادامه 
در پاســخ به پرسش دیگری در باره فرار نخبگان 
و مهاجــرت از کشــور اظهار کــرد: اگر یک فرد 
برای تحصیل به خارج از کشــور برود و ســپس 
برای خدمت به ممکلت خود برگردد بد نیســت. 
مهاجرت یک پدیده جهانی اســت. بســیاری از 
نخبگان ما به خارج  می رونــد اما برمی گردند و 
البته بخش قابل توجهــی هم در آنجا می مانند؛ 
باید اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهیم که جلوی 
خــروج آنها را بگیریم یا مقدمــات الزم را فراهم 
کنیــم تا وقتی بر می گردنند بتوانند از ظرفیت و 

استعداد خودشان به نحو احسن استفاده کنند.
 وی افزود: البته اکثر آنها که از کشــور مهاجرت 
می کنند دانش آموزش نیستند و دانشجو هستند 
و بعد از دریافت مدرک کارشناســی برای ادامه 
تحصیــل مهاجرت می کند. ما و وزارت علوم یک 
مسئولیت داریم و آن هم تریبت یک نسل عالم و 
ماهر است. ما زاویه ای با وزارت علوم در این زمینه 
نداریم اما الزم اســت برای این موضوع در کشور 
جدی تر تدبیر شود. خوب است که به مسئله فرار 
مغزها نگاه دیگری داشته باشیم و از واژه »گردش 

نخبگان« استفاده کنیم.

سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادها خبر داد:

استفاده از واژه »گردش نخبگان« بجای »فرارمغزها«!

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: بر 
اساس جدیدترین آمارها، رشد تعداد خانوارها در ایران 2.۷ 
این در حالی است که رشد جمعیت رقمی  در صد است 
حدود ۱.2۴ درصد را نشان می دهد. این به معنای یک تغییر 

اجتماعی و نشانه افزایش تمایل به زندگی مجردی  است.
 ناهید تاج الدین اظهار کرد: بخشی از افزایش سن ازدواج 
دختران به  تغییرات اجتماعی مربوط است، اگر سابق بر 
این ازدواج  به خودی خود یک ارزش اجتماعی محسوب 
می شد و افراد صرفاً با ازدواج صاحب هویت می شدند، با ایجاد 
تغییرات اجتماعی جدید ازدواج به خودی خود یک ارزش 
اجتماعی محسوب نمی شود و هویت یابی اجتماعی نیز برای 

دختران صرفاً با ازدواج اتفاق نمی افتد.
وی افزود: نکته جالب آنجا است که خروجی برخی آمارها 

حاکی است که 2۵.۳ درصد دختران مجرد و نیز ۱۸.۴ درصد 
دختران متأهل معتقدند هزینه از دست دادن فرصت های 
شغلی و تحصیلی بیشتر از هزینه از دست دادن فرصت های 
ازدواج است و همین امور باعث افزایش سن ازدواج می شود، 
این خود حاکی از یک تغییر اجتماعی بوده که نشان می دهد 
هویت یابی اجتماعی دختران صرفاً به وسیله ازدواج نبوده، 
بلکه  ادامه تحصیل و اشتغال هم به آن ها هویت می دهد. 
درصد   ۳۵ و  دکتری  دانشجویان  درصد   ۳۷ هم اکنون 
دانشجویان  درصد   ۴۶ و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان 
کارشناسی دختر هستند .دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی در ادامه به ایسنا گفت: از سوی دیگر باید 
بگویم بین دو  مفهوم خانواده و خانوار تفاوت وجود دارد. 
بنیان خانواده با ازدواج زن و مرد تشکیل می شود؛ این در 

حالی است که حتی اگر فردی به تنهایی زندگی کند هم یک 
خانوار را تشکیل می دهد.

تاج الدین تصریح کرد: بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران، 
تعداد خانوارهای کشور در سال ۹۰، 2۱ میلیون خانوار بوده 
است، در حالی که با افزایش سه میلیونی این رقم در سال 
۹۵، شاهد افزایش این میزان بوده ایم. افزایش تعداد خانوارها 
در کشور  تنها به دلیل افزایش جمعیت نیست و بر اساس 
جدیدترین آمارها، رشد تعداد خانوارها در ایران 2.۷ در صد 
است؛ این در حالی است که رشد جمعیت رقمی در حدود 
تغییر  یک  معنای  به  این  می دهد.  نشان  را  درصد   ۱.2۴
اجتماعی و نشانه افزایش تمایل به زندگی تجردی است به 
همین دلیل تعداد خانوارها افزایش بیشتری نسبت به رشد 

جمعیت داشته است.

تمایل به زندگی مجردی یک تغییر اجتماعی در جامعه
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آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   ۴۱۴۰۸۰ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  طبس  سنگواره   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳2۰۶۵۸۵۰۷
: شهر تهران-  تهران  به  : آدرس شرکت  اتخاذ شد  2۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل 
فرمانیه- خیابان روحانی- کوچه تنگستان چهارم- پالک ۴- طبقه پنجم- واحد ۱۰- 
کد پستی ۱۹۵۴۷۳۷۳۳۴منتقل شد وماده قانونی اساسنامه اصالح گردید ب- ماده 
۴۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصالح گردید صاحبان امضای مجاز: نحوه امضای 
اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک ها و بروات وسفته ها و سایر اوراق تجارتی 

و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)127901(

آگهی تغییرات شرکت 
و   ۳۸۶۷۰۴ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  دژ  تاک  فر  مشاور  مهندسی 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۳2۰۳۷۵۸2۵ ملی  شناسه 
ملی  با کد  آقای مجید محمدی   : اتخاذ شد  مورخ ۱۴/۰2/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل 
به  را  الشرکه ی خود  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم   ۰۰۷۱۵۸۰۸۹۱
مبلغ ۳۴۰.۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ 
۱.۰۱۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لیست 
با شماره ملی ۴۶22۱۵۷۴۶2  اصغرزاده  آقای رضا   : افزایش سرمایه  از  بعد  شرکا 
ملی  شماره  با  احمدمحمدی  امیر  آقای  الشرکه  سهم  ریال   ۱۰.۰۰۰ دارای 
۰۵۳2۹۶۸۹۱۳ دارای ۳۳۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی کاشانی با شماره 
با  آقای مجید محمدی  الشرکه  ملی ۰۰۶۹2۸۵۹۹۳ دارای ۳۳۰.۰۰۰ ریال سهم 

شماره ملی ۰۰۷۱۵۸۰۸۹۱ دارای ۳۴۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه 2
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )127897(

رونوشت آگهی حصر وراثت
شرح  ۳۷۳2۳۸2۳۳۸به   -۵۵2 شماره   شناسنامه  دارای  ارشدی  عباس  آقای   
دادخواست به کالسه ۹۶۱۱۹۴ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  
وچنین توضیح داده که شادروان  عاشیه زندی به شناسنامه ۶-۵۵۸۹۶2۱۵۳۴در 
تاریخ۱۳۹۴/۱۱/۱۵  در اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر: ۱- محمد امین ارشدی به ش ش ۱  ت 

ت  ۱۳۴۰/۳/۱۰شماره ملی ۵۵۸۹۷۷۱۷۰۶  پسر متوفی
2- خلیل ارشدی به ش ش 2۷۰  ت ت  ۱۳۴۴/۳/۱۰شماره ملی ۵۵۸۸۸۷۹۱۱2  

پسر متوفی
۳- حسن ارشدی به ش ش۳۰۳۰  ت ت  ۱۳۴۷/۷/۱شماره ملی ۵۵۸۸۸۷۹۴۴۹  

پسر متوفی
۴- عباس ارشدی به ش ش ۵۵2  ت ت  ۱۳۵۶/۱/2۰شماره ملی ۳۷۳2۳۸2۳۳۸  

پسر متوفی
ملی  ۱۳۳۹/۴/2۰شماره  ت   ت    2۷۷ به ش ش  آباد  ابراهیم  ارشدی  ثوبیه   -۵

۵۵۸۸۸۷۹۱۸۱  دختر متوفی
ملی  ۱۳۴۸/۷/۱شماره  ت   ت    ۳2۵ ش  ش  به  آباد  ابراهیم  ارشدی  ثریا   -۶

۵۵۸۸۸۷۹۶۶۱  دختر متوفی
ملی  ۱۳۵2/۱2/2۹شماره  ت   ت    ۳2۶ ش  ش  به  ابراهیم  ارشدی  آمنه   -۷

۵۵۸۸۸۷۹۶۷۸  دختر متوفی
ملی  ۱۳۶۰/۱۱/۰۱شماره  ت   ت    ۴2۰ ش  ش  به  ابراهیم  ارشدی  سارا   -۸

۵۵۸۸۸۸۰۶۱۷  دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی 

م الف: 3134 رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندجصادر خواهد شد.

آگهی مفقودی
قرمز،شماره  رنگ  ۱۳۹۵به  مدل  تراکتورفرگوسن  کمپانی،کارت  سبز،سند  برگ 
موتورYAW۵۱۱۹C،شماره  گازوئیل،شماره  سوخت  پالک۱۵-۱۴۵ک2۱،نوع 
ملی  شماره  به  امیری  سهراب  نام  شاسیN۳HKTAA۵DFHQ۰۹۷۵۷به 

۱۶۰۱۱۶۳۴۷۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی مفقودی
۱۳۸۶به  مدل  ۱۴۱آی  سایپا  تیپ  پراید  سبزخودروسواری  وبرگ  کمپانی  سند 
رنگ نقره ای متالیک ،شماره پالک 2۴-۵۵۸ب۵۴،شماره موتور۱۸۸۷۳۶۱،شماره 
،صادره  فاضل  فرزند  حریبی  عبدالحسن  نام  شاسیS۱۴۸22۸۶2۰۰۴۷۱به 
وازدرجه  گردیده  ۱۸۹۸۴۷۱۱۸۵مفقود  ملی  ازشادگان،بشناسنامه2۵22۸،شماره 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی ابالغ
در پرونده کالسه:۹۶۰۹۹۸۸۴۰۴۴۰۰۶۰۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
روانسر آقای هیبت فیضی فرزند احمد به موجب شکایت آقای مظفر احمدی فرزند امامعلی 
تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱۷۴ قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه اگهی متهم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی 
در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید.
فرید عزیزیان مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده مجهول المکان

دادخواستی  حکایت  به  که  اکبر  حاج  فرزند  اسکندری  مهدی  آقای  به  بدینوسیله 
تقدیمی خواهان بنام ساسان احمدی فرزند حسن رضا فعال مجهول المکان معرفی 
پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  دادخواستی  به  فوق  خواهان  که  شود  می  ابالغ  شده 
به کالسه  این شعبه  به  ارجاع  از  تقدیم که پس  به طرفیت شما  به  هزینه دادرسی 
۹۶۰۹۹۸۸۳۱۱2۰۰۵۴۵شماره بایگانی ۹۶۰۵۸۰ثبت و لزوما وقت رسیدگی آن برای 
روز2۹/۱۱/۱۳۹۶ساعت ۱2ظهر تعیین گردیده است و بنا به درخواست خواهان و دستور 
ریاست محترم دادگاه به تجویز ماده ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی مراتب برای یک نوبت 
در جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا جنابعالی قبل از وقت رسیدگی با در دست داشتن 
مشخصات مندرج در همین روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و بااعطای نشانی و مشخصات 
کامل آدرس خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم موجود در پرونده را دریافت نموده و 
چنانچه دادخواست یا الیحه ای دارید تقدیم و در صورت انتخاب وکیل معرفی و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع گواهی گواهان  اعسار خواهان در دادگاه حاضر شوید 
زیرا در صورت عدم مراجعه و حضور در جلسه دادرسی دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی 

و رای مقتضی را صادر خواهد نمود. ۹۵۴۷/م الف/۱2
مدیر دفتر شعبه دوازده دادگاه حقوقی کرمانشاه-ایمانی

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  شورای حل  چهارم  شعبه   ۴/۶۸۶/۹۶ کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای عباس عزیزی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان عبداله عیوضی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/2 در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.عباس عزیزی  زایچه:۱2۳۱-۱۳۴۴  کد ملی ۴۹۵۹۶۴2۱۰۶  پسر متوفی

2.علی عزیزی  زایچه:۱2۳2-۱۳۴۵ کد ملی  ۴۹۵۹۶۴2۱۱۴  پسر متوفی
۳.حیدر عزیزی  زایچه: 2۹۱۹-۱۳۵۳ کد ملی  ۴۹۵۹۶۵۸۸۱۹  پسر متوفی

۴.فرشته عزیزی  زایچه: ۱۵۴۸-۱۳۴۶  کد ملی  ۴۹۵۹۶۴۴۹۹۰  دختر متوفی
۵.فانوس عبدالهی   زایچه: ۱۳۳۰-۱۳۳۷ کد ملی ۴۹۵۹۶۴2۰۹2  دختر متوفی

۶.فریده عزیزی   زایچه:۵۸۳۷-۱۳۵۹ کد ملی ۴۹۵۹۶۸۷۶22  دختر متوفی
 اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. آگهی حصر وراثت

شهرستان  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه   2/۶۷۵/۹۶ کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای ابوبکر تمجیدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. 
و بیان داشته شادروان احمدتمجیدی در تاریخ ۹۵/۸/2۶  در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.ایران کرمی   زایچه: ۱2۳-۱۳۴۳  کدملی:۴۹۵۹۸۰۸۱۹۵ همسر متوفی
2.فرهادتمجیدی  زایچه: ۸-۱۳۶۳  کدملی: ۴۹۵۹۹۴۰۵۱۴  پسر متوفی

۳.شنو تمجیدی   زایچه: ۸۴۹-۱۳۶۰  کدملی: ۴۹۵۹۷۶۷۶۴2  دختر متوفی
۴.فردین تمجیدی  زایچه:۷۶-۱۳۶۴ کدملی: ۴۹۵۹۹۸۷۴۹۹  پسر متوفی
۵.فرشاد تمجیدی  زایچه:۶۳-۱۳۶۶ کدملی: ۴۹۵۹۹۸۷۸۶۳  پسر متوفی

۶.شیوا تمجیدی   زایچه: ۱۳۶۹ کدملی: ۴۹۵۰۰2۷۴۳۳  دختر متوفی
۷.نهیه تمجیدی   زایچه: ۱۳۷۰ کدملی: ۴۹۵۰۰۷۱2۵۴ دختر متوفی 
۸.ابوبکر تمجیدی   زایچه: ۱۳۷۳ کدملی: ۴۹۵۰۱2۴۰۷2  پسر متوفی

۹.حمزه تمجیدی  زایچه: ۱۳۷۹  کد ملی ۴۹۵۰۱۸۵۹۱۸  همسر متوفی
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضي دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

مفقودی
اینجانب جزا حسینی مالک خودرو پژو  PARSXU۷CNG به شماره شهربانی 
و شماره    NAAN2۱VEXGK۳۰۸۰۰۴ بدنه و شماره  ایران 2۹  ۳۳ ل ۷۶۳ 
موتور ۱2۴K۰۸۳۷۳۰۰ به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
و شناسنامه خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
انقضای  از  پس  است  بدیهی  نماید.  مراجعه  سمند  ساختمان  پیکان شهر  در  واقع 

کرمانشاهمهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

متن آگهی 
در پرونده بشماره ۹۶۰۶۴2  در خصوص شکایت شهرام یاراحمدی بر علیه احسان 
نقی بیرانوند  به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 مراتب یک 
نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار درج تا ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در 
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – الهام رحمتی .

متن آگهی 
در پرونده بشماره ۹۶۰۸۰2 در خصوص شکایت علی بیرانوندی فرزند محمد حسین بر 
علیه افشین زاهد کیا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 
مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار درج تا ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ نشر 
آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – الهام رحمتی . 

آگهی وقت رسیدگی 
توجه  با  المکان  مجهول  فعال  مرادعلی  فرزند  شاهوردی  مرتضی  آقای  بدینوسیله 
است  متهم  دادگاه  این  کیفری   2 ۳۴۴/۱۰۴/۹۶/ک  کالسه  پرونده  محتویات  به 
تاریخ  در  اتهامی  پرونده  به  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر  که  امانت  در  به خیانت 
دادرسی  آیین  قانون   ۳۴۴ ماده  اجرای  در  مراتب  صبح   ۰۹:۳۰ ساعت   ۹۶/۱۱/۳
کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه 
دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور 

نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون صدورالذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سعید سهرابی چگنی . 

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱2۸۰۰۹۶۳ این شعبه آقای عبدالمجید کاظمی راد 
فرزند محمد حسن به اتهام  تحصیل  مال از طریق نامشروع موضوع شکایت عیسی 
حسین بیگی فرزند قربانی تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم 
دادرسی  آیین  قانون  ماده ۱۷۴  مقررات  اجرای  در  و  وی  بودن  المکان  مجهول  و 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد . 
شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهی مزایده
شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش خودروهای ذیل با شرایط مندرج در اسناد 

مزایده اقدام نماید.
1-مینی بوس هیوندا مدل 1390 یکدستگاه
2-سواری پژو پارس مدل 1386 یکدستگاه

3-سواری پراید مدل 1388 یکدستگاه
4-وانت پیکان مدل 1392 یکدستگاه

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت رویت اقالم مورد مزایده و دریافت اسناد با ارائه معرفی نامه )جهت سازمانها 
و نهادها( و ارائه رونوشت کارت ملی و شناسنامه )جهت اشخاص حقیقی( از تاریخ انتشار آگهی لغایت تا پایان 
مراجعه  ماهدشت  شهرداری  ماهدشت،  شهر  البرز،  استان  آدرس  به   1396/10/30 مورخ  شنبه  روز  اداری  وقت 
نمایند ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 24-37302422-37309790-026 تماس 

حاصل فرمائید. -شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-هزینه کارشناسی، آگهی مزایده و نقل و انتقال خودرو به عهده برنده مزایده می باشد.

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

گرانی بنزین و گازوئیل منتفی شد 

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  رئیس  نائب 
اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  گرفت  تصمیم  کمیسیون  این 
آینده  سال  برای  انرژی  های  حامل  اقتصادی،  رکود  و  مردم 

گران نشود.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، رحیم زارع افزود: عوارض 
آب، برق و گاز هم در سال آینده افزایش نخواهد یافت. وی 
با اشاره به اینکه در الیحه پیشنهادی دولت، ۱۷ هزار و ۴۰۰ 
های  حامل  قیمت  افزایش  از  ناشی  منابع  از  تومان  میلیارد 
داد:  ادامه  بود،  شده  بینی  پیش  اشتغال  ایجاد  برای  انرژی 
فروش  از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ تا سقف  را  منابع جدیدی 
فروش  و  آوری  جمع  سازمان  اختیار  در  که  تملیکی  اموال 
ایجاد کردیم. زارع گفت: در  اموال تملیکی است برای دولت 
از محل حامل های  را  یارانه  توانست  بهترین سال که دولت 
انرژی کسب کند ۳2 هزار میلیارد تومان بود و بقیه را از منابع 
هزار   ۴ پارسال  افزود:  وی  کرد.  می  پرداخت  بودجه  عمومی 
میلیارد تومان برای مبارزه با فقر گذاشته شده بود که امسال 
کمیته امداد این رقم را به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد. 
زارع افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت در طول 
بود که تصمیم بگیرد به چه کسانی  سال های گذشته مجاز 
دولت  و  نکند  پرداخت  کسانی  چه  به  و  کند  پرداخت  یارانه 

همچنان این اختیار را دارد. 

کاهش 34 درصدی بارش باران 
نسبت به سال قبل

دی ماه،   ۱۸ تا  مهرماه  اول  از  شده  منتشر  آمار  براساس 
 ۳۴.۳ گذشته  آبی  سال  به  نسبت  جاری  آبی  سال  بارندگی 
درصد کاهش داشته، همچنین نسبت به متوسط ۴۹ ساله نیز 

با کاهش ۵۷ درصدی بارش باران مواجه بوده ایم.
نیز  کشور  اصلی  حوضه  شش  در  گزارش،  این  اساس  بر 
حوضه  در  که  طوری  به  نبوده  مناسب  بارش ها  وضعیت 
به سال قبل  بارندگی نسبت  ۹ درصد کاهش  با  دریای خزر 
بوده ایم.  مواجه  ساله   ۴۹ متوسط  به  نسبت  ۱۴.۳درصد  و 
میزان  نیز  عمان  دریای  و  فارس  خلیج  حوضه  در  همچنین 
به  نسبت  که  طوری  به  بوده،  محسوس  بارندگی ها  کاهش 
ساله   ۴۹ متوسط  به  نسبت  و  ۳۷.۸درصد  آبی گذشته  سال 
با ۶۵.۳ درصد کاهش بارندگی مواجه بوده ایم. عالوه بر این 
به سال  22.۶ درصد نسبت  با  نیز  ارومیه  در حوضه دریاچه 
و  ساله   ۴۹ متوسط  به  نسبت  درصد   2۵.۸ و  گذشته  آبی 
شرق  مرزی  حوضه  در  و  درصد   ۶۰.۴ با  مرکزی  فالت  در 
گذشته  آبی  سال  به  نسبت  بارندگی  کاهش  درصد   ۶2.۹ با 
نام  به  اصلی  حوضه های  از  دیگر  یکی  در  بوده ایم.  مواجه 
قره قوم شاهد کاهش ۷.۹ درصد بارش ها نسبت به سال آبی 
هستیم.  ساله   ۴۹ متوسط  به  نسبت  درصد   ۶۸.۹ و  گذشته 
گفتنی است که در تمام شش حوضه اصلی با کاهش بارش 
تداوم  بر  مبنی  را  نگرانی هایی  این مساله  بوده ایم که  مواجه 

خشکسالی و مشکالت به دنبال آن به وجود آورده است.
 عالوه بر این براساس آمار بارش تجمعی از ابتدای سال آبی 
تاکنون در کل کشور میزان بارش ۳۵.۵ میلی متر بوده که در 

قیاس با سال آبی گذشته ۱۸.۵ درصد کاهش داشته است. 

کوتاه از انرژي 

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 

سنت،   ۴۴ با  دیروز  برنت  نفت  قیمت 
و  دالر  به ۶۸  افزایش  درصد  معادل ۰.۶۵ 
در  گزارش،  این  اساس  22 سنت رسید.بر 
و  روسیه  و  اوپک  تولید  کاهش  که  حالی 
نفتی  تعداد سکوهای حفاری  آمدن  پایین 
شده  نفت  بازار  تقویت  موجب  آمریکا  در 
به  دیروز  آمریکا  خام  نفت  قیمت  است، 
باالترین رقم از سال 2۰۱۵ رسید. بر اساس 
وست  نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این 
سنت،   ۵۱ با  دیروز  اینترمدییت  تگزاس 
و  دالر   ۶2 به  افزایش  درصد   ۰.۸ معادل 
2۴ سنت رسید. در اوایل دیروز قیمت نفت 
از می 2۰۱۵  رقم  باالترین  به  آمریکا  خام 
تاکنون یعنی ۶2 دالر و ۵۶ سنت رسیده 
 ۴۴ با  دیروز  نیز  برنت  نفت  قیمت  بود. 
 ۶۸ به  افزایش  درصد   ۰.۶۵ معادل  سنت، 
برنت  نفت  قیمت  و 22 سنت رسید.  دالر 
تا رقم ۶۸ دالر و 2۷ سنت  هفته گذشته 
رسید که باالترین رقم از می 2۰۱۵ تاکنون 
از  ناشی  ها  قیمت  رشد  گفتند،  تجار  بود. 
بازار  آینده  معامالت  به  محتکران  ورود 
نفت بوده است. محتکران معتقدند شکاف 
کم بین عرضه و تقاضا بعد از اجرای قوی 
 2۰۱۸ سال  پایان  تا  تولید،  کاهش  توافق 
ادامه خواهد داشت. تجار همچنین گفتند، 
در  نفتی  حفاری  سکوهای  تعداد  کاهش 
نفت  قیمت  تقویت  عامل  دیگر  نیز  آمریکا 
سکوهای  تعداد  است.  بوده  آمریکا  خام 
 ۵ با  ژانویه   ۵ به  منتهی  هفته  در  حفاری 

مورد کاهش به ۷۴2 سکو رسید.

ابرنفتکش ها، قربانی توافق 
جهانی اوپک

به گزارش بلومبرگ، راهبرد سازمان اوپک، 
پایان  و  نفت  جهانی  عرضه  کاهش  برای 
دادن به مازاد عرضه، منجر به ایجاد بحران 
برای  خصوص  به  نفت  عرضه  زنجیره  در 
میان کشورها  را  نفت  که  هایی  ابرنفتکش 
گفته  به  است.  شده  کنند،  می  حمل 
تحقیقات  مدیر شرکت  جاکوب«،  »اولیویر 
سوئیس،  »پتروماتریکس«  نفت  بازار 
میانگین درآمد کشتی های نفتی در سال 
2۰۱۷ میالدی بیش از نصف کاهش یافت 
که از سال 2۰۰۹ میالدی تاکنون بی سابقه 
بوده است و تمدید اخیر توافق اوپک برای 
سال  پایان  تا  تولید  سطح  کاهش  ادامه 
افزاید.  می  بحران  این  به  میالدی،   2۰۱۸
کاهش  موجب  اوپک  توافق  افزود:  وی 
چشمگیر شمار محموله ها از خاورمیانه به 

آسیا شده است.

توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
ایران  گاز  انتقال  شبکه  طول  گفت:  گاز 
یابد  می  افزایش  کیلومتر  هزار   ۴۵ به 
گاز  توزیع  کیفیت  بهبود  بر  عالوه  که 
گاز؛  شبکه  تاب آوری  ارتقای  و  کشور  در 
جایگاه تجارت بین المللی گاز ایران تثبیت 
می شود.به گزارش زمان به نقل از وزارت 
نفت، »حسن منتظر تربتی« گفت: اکنون 
شبکه انتقال گاز با ۳۶ هزار کیلومتر خط 
میلیون   ۸۰۰ روزانه  انتقال  توان  لوله، 
مترمکعب گاز را دارد اما با افزایش آن به 
انتقال به حدود  ۴۵ هزار کیلومتر، حجم 
یک میلیارد تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

مترمکعب در روز می رسد.
این مقام مسئول درباره چشم انداز توسعه 
گفت:  اکنون  کشور  گاز  انتقال  خطوط 
۳۶ هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز 
رسیده  بهره برداری  به  کشور  سراسر  در 
هزار   ۴۵ به  آن  افق ۱۴۰۴ طول  در  که 
کیلومتر می رسد.وی تصریح کرد: با توجه 
ایران،  به موقعیت جغرافیایی و راهبردی 
قابلیت  انتقال گاز،  افزایش حجم خطوط 

و  تجارت  )معاوضه(،  سوآپ  ترانزیت، 
صادرات گاز کشور را افزایش می  دهد.

هزار   ۹ افزایش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایران  در  گاز  انتقال  شبکه  کیلومتری 
افزایش  با  افزود:  دارد،  بسیاری  مزایای 
به  گاز  توزیع  قابلیت  سو  یک  از  شبکه، 
و  داشت  خواهیم  را  کشور  نقاط  همه 
آور  کنیم،  تاب  را  چنانچه خطوط جدید 

ارتقا  گاز  انتقال  شبکه  پایداری  سطح 
و  مهندسی  شرکت  می یابد.مدیرعامل 
کردن  تاب آور  کرد:  تاکید  گاز  توسعه 
پایداری،  سطح  افزایش  همان  یا  شبکه 
اهمیت بسیاری دارد زیرا تامین۷۰ درصد 
است  گاز  شبکه  برعهده  کشور  انرژی  از 
که تامین امنیت و استانداردهای الزم در 
شبکه انتقال گاز، موضوعی مهم و حیاتی 

به شمار می رود.وی افزود: به طور تقریبی 
گاز  انتقال  خط  کیلومتر   ۱۰۰۰ هر  در 
۵۶ اینچ بدون ایستگاه تقویت فشار، ۵۰ 
و  می شود  منتقل  گاز  مترمکعب  میلیون 
به ۱۰۰  فشار،  تقویت  ایستگاه  احداث  با 
بیان  با  می رسد.تربتی  مترمکعب  میلیون 
و  اجرا  برای  الزم  برنامه ریزی های  اینکه 
انجام  لوله  خط  کیلومتر  هزار   ۹ احداث 
نگرانی  لحاظ  این  از  افزود:  است،  شده 
نداریم و در حال تالش برای تامین منابع 
بر  است،  هستیم.گفتنی  طرح ها  مالی 
اساس چشم انداز صنعت گاز کشور در افق 
۱۴۰۴ مقرر شده میزان ۳۶ هزار کیلومتر 
خط انتقال گاز کنونی کشور با 2۶ درصد 
افزایش به ۴۵ هزار کیلومتر برسد، تعداد 
کنونی  مرکز  از۴۰  نیز  بهره برداری  مراکز 
به ۷۴ مرکز و تعداد ایستگاه های تقویت 
 ۱۳۰ به  کنونی  ایستگاه   ۷۹ از  فشار 
ایستگاه افزایش یابد. بر این اساس، میزان 
انتقال گاز نسبت به تعهد امسال )بالغ بر 
2۴۰ میلیارد مترمکعب( به ۴۰۰ میلیارد 

مترمکعب در افق ۱۴۰۴ خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:

جایگاه تجارت بین المللی گاز ایران تثبیت می شود
نفت در جهان

سخنگوی شرکت ملی نفتکش از احتمال 
نفتکش  از خدمه  تعدادی  محبوس شدن 
کشتی  موتورخانه  در  ایرانی  دیده  حادثه 
اولویت  دلیل  همین  به  گفت:  و  داد  خبر 
ما، اطفای حریق است تا هرچه سریعتر به 
نفتکش دسترسی یابیم.به گزارش زمان 
به نقل از مهر، محسن بهرامی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا نشانی از خدمه 
مفقود شده یافت شده یا خیر گفت: تاکنون 
نشانی پیدا  نشده است اما تیم جستجو به 
بررسی و جستجو  شدت و دقت در حال 
اینکه  به  توجه  با  داد:   ادامه  هستند.وی 
جسد پیدا شده ، لباس ایمنی به تن داشته، 
برآوردمان این است که خدمه نفتکش زمان 
کافی برای  استفاده از تجهیزات ایمنی در 
اختیارداشته اند.بهرامی توضیح داد: با توجه 
به اینکه موتورخانه نفتکش حدود ۱۴متر 
زیر آب قرار دارد، احتمال می دهیم تعدادی 
از خدمه در این بخش محبوس شده باشند. 
تا  اولویت ما، اطفای حریق است  بنابراین 
هرچه سریع تر به نفتکش دسترسی پیدا 
کنیم و هرچه زمان بیشتری از دست برود، 
امید به زنده بودن احتمالی افراد کاهش می 
یابدوی تاکید کرد: در تالش هستیم تا با 

کمک  گرفتن از تمامی نهادهای مربوطه 
فشار بیشتری به چینی ها برای تسریع در 
عملیات اطفاء حریق وارد کنیم؛ چرا که به 
نظر می رسد چینی ها به عبارتی با احتیاط 
برخورد می کنند.وی ادامه داد:قایق نجات 
سمت چپ سوخته است اما در عکس های 
موجود به نظر می رسد قایق سمت راست از 
نفتکش جدا شده است. سخنگوی شرکت 
افراد  تمام  اینکه  به  اشاره  با  نفتکش  ملی 
هستند  بیمه  پوشش  تحت  نفتکش  روی 
تصریح کرد:ارزش نفتکش با توجه به سن 
آن کمتر از ۷۰میلیون دالر به نظر می رسد.

اما ارزش محموله  کمتر از ۶۰میلیون دالر 
است چرا که احتماال حجم محموله کمتر 
مقام  است.این  بوده  بشکه  ۶۰میلیون  از 
مسوول با اعالم اینکه یک شرکت آمریکایی 
برای کمک رسانی اعالم آمادگی کرده است 
که البته تجهیزات آن در محل حادثه زیاد 
برای  ژاپنی  های  از شرکت  افزود:  نیست، 
کمک  با  تا  گرفتیم  کمک  حریق  اطفای 
فشار  چینی  غیر  های  شرکت  از  گرفتن 
بیشتری به چینی ها برای تسریع عملیات 
های  شرکت  داد:  ادامه  باشیم.وی  داشته 
ژاپنی دیروز به سمت محل حادثه حرکت 

قایق  ابتدا  از  ژاپن  دولت  البته  کردند؛ 
بیان  با  داد.بهرامی  قرار  اختیار  در  نجات 
هستند،  فرار  بسیار  گازی  میعانات  اینکه 
بنابراین خطر آلودگی، محیط دریا را تهدید 
نمی کند، ادامه داد: کشتی فله بر چینی با 
ایرانی برخورد کرد و موجب شد  نفتکش 
انفجار  دو جداره نفتکش شکاف خورده و 
صورت گیرد؛ البته بر اساس آن چیزی که 
گزارش داده شده، حریق رو به تقلیل است.

از  شکاف  دلیل  به  کشتی  این  افزود:  وی 
پیدا کرده  انحراف  سمت چپ، 2۰ درجه 
بود که اکنون این انحراف برطرف شده و 
کشتی به حالت کاماًل عمودی درآمده است.

به گفته این مقام مسئول، از آنجا که اطالع 

دقیقی از شرایط حادثه و علت آن در دست 
نیست، نمی توانیم درباره مقصر حادثه اظهار 
نظر کنیم، چرا که کشتی هنگ کنگی باید 
از  بعد  همچنین  و  برسد  ساحل  به  ابتدا 
اطفای حریق نفتکش ایرانی، می توانیم به 
جعبه سیاه آن دسترسی پیدا کرده و دالیل 
حادثه را بررسی کنیم.وی گفت: این کشتی 
یکی از بهترین نفتکش ها در نوع خود بوده 
است که در سال 2۰۰۸ ساخته شده بود. 
همچنین نمایندگانی از سازمان بین المللی 
دریانوردی در اتاق بررسی اضطراری حادثه 
حضور دارند؛ همچنین یکی از مهندسین 
از  یکی  روی  تا  شده  موفق  ایرانی  ناظر 

آتش خوارهای چینی مستقر شود.

سخنگوی شرکت نفتکش خبر داد:

احتمال محبوس شدن تعدادی از خدمه در موتورخانه نفتکش
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بودن یا نبودن کارت سوخت

*زهره دانشمندی
 درحالی که در سال های اخیر با غیرفعال شدن طرح سهمیه بندی 
بنزین، اســتفاده از کارت های ســوخت عماًل منتفی شده بود، اما 
بررســی خبرها در روزهای اخیر حاکی از الزامی شدن مجدد این 
کارت ها برای متقاضیان سوخت گیری خودرو گردیده؛ به گونه  ای 
که این مســئله بار دیگر موجب جریان سازشدن آن در میان موج 

عظیم خبرهای رسانه گردیده است.
شاید بتوان یکی از دالیل بازگشت دوباره کارت سوخت را پیشنهاد 
افزایــش قیمت بنزین در بودجه ۹۷ دانســت که علی الریجانی، 
رئیس مجلس نیز در موضع گیری اخیر خود در این خصوص اعالم 
کرد که، به جای گران کردن بنزین، می توان از سیســتم دونرخی 
استفاده کرد تا به اقشار ضعیف فشار کمتری وارد شود. حاال بعد از 
نظر مثبت رئیس مجلس برای بازگشت بنزین چند نرخی، شرکت 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی بــرای رانندگان فراخوان داد 
که رانندگان باید برای دریافت کارت سوخت از طریق پلیس۱۰+ 
اقدام کنند. این موضوع گمانه زنی برای بازگشت بنزین سهمیه ای 

را به دنبال داشت.
 اگرچه زیبا اســماعیلی، ســخنگوی شــرکت پخش و پاالیش و 
فرآورده های نفتی این موضــوع را تکذیب کرده و گفته که هنوز 
هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشــده است و شرکت پخش 
و پاالیش فرآورده های نفتی بر اســاس قانــون قبلی مجلس این 
اطالعیه را منتشــر کرده اســت، اما در میان اخبار رسانه ها و در 
مصاحبه تلفنی پژوهش معاونت سیاسی با مرکز پاالیش و پخش 
فراورده  های نفتی خبر این موضوع تایید شد و باعث مطرح شدن 
ایــن موضوع برای چندمین بار در میان مســئوالن کشــور و باال 
گرفتن تب و تاب استفاده مجدد کارت سوخت شد.باید گفت که 
فلسفه وجودی حفظ کارت ســوخت و اجرای نظام سهمیه بندی 
ســوخت، توقف قاچاق و کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع 
خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، 
شناسایی خودروهای پرمصرف و کم مصرف، کسب اطمینان از عدم 
قاچاق در جایگاه های سوخت از مزایای اجرای آن است که منفعت 
اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 
۸ ســال حدود ۱۰۰ میلیارد دالر برآورد شده که ۷۵ میلیارد دالر 
آن به طور مســتقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

با این حال دولت بر این باور اســت که این موارد دســتاوردهای 
غیرمســتقیم استفاده از کارت سوخت است؛ به این معنا که دلیل 
کاهش قاچاق و مصرف بنزین افزایش قیمت  این ســوخت بوده، 
نه اســتفاده از کارت سوخت. دولت معتقد است که کارت سوخت 
تنها ابزاری برای افزایش قیمت بنزین و کاهش یارانه سوخت بود 
که در این زمینه بســیار کارآ و مفید عمل کرد. اما حال با نزدیک 
شــدن قیمت  بنزین در داخل کشور به قیمت جهانی و تک نرخی 
شدن آن، دیگر ضرورتی برای حفظ سامانه هوشمند کارت سوخت 

باقی نمانده است.
 آنهــا بر این باورند که در حال حاضــر به دلیل افزایش قیمت ها، 
قاچاق ســوخت به طور خودکار کاهش یافت و کاهش ۵ درصدی 
تقاضا برای این ســوخت در بسیاری از استان های مرزی در ۵ ماه 
ابتدای ســال جاری را دلیل این سخن خود می داند.اما باید گفت 
که در حال حاضر با وجود نزدیک شــدن قیمت بنزین در ایران به 
قیمت های جهانی این ســوخت و با وجود تک نرخی شدن، هنوز 
قیمت بنزین شــناور و آزاد نشده است. بنابراین بیم آن می رود در 
ســال های آینده با رشد شــدید قیمت نفت و به دنبال آن قیمت 
بنزین در بازارهای جهانی، مجددا فاصله قیمت سوخت در کشور 
با قیمت های جهانی افزایش یابد. در آن صورت کشــور مجددا در 
تنگنای راه حلی خواهد بود که قیمت  بنزین در داخل کشور را به 
قیمت های جهانی نزدیک کند.با همه این تفاسیر، هنوز هم میان 
کارشناســان در مورد حفظ یا حذف کارت ســوخت اختالف نظر 
وجــود دارد و در عین اینکه برخی از افراد معتقد هســتند حذف 
کارت ســوخت موجب افزایش احتمال قاچاق می  شــود و حذف 
امکانات و تجهیزاتی که برای کارت سوخت در نظر گرفته شده بود 

هزینه  هایی را بر کشور تحمیل می کند. 
به گفته مخالفان حذف کارت ســوخت میزان مصرف سوخت با 
اســتفاده از کارت هوشمند به راحتی قابل کنترل است، لذا بهتر 
اســت دولت نسبت به حذف کارت ســوخت اقدام نکند.این در 
حالی ست که موافقان حذف کارت سوخت با اینکه گفته می شود 
می توان با استفاده از کارت سوخت اطالعات کاملی از خودروها، 
میزان مصرف و یا اطالع از خودرویی که سرقت شده و در جایی 
سوخت گیری کرده داشته باشند به دست آورد را نمی  پذیرند و 
اعتقاد دارند دفاع از حفظ کارت سوخت توجیه اقتصادی ندارد؛ 
مگر اینکــه بگویند توجیه امنیتی دارد کــه در این صورت باید 

بسنجیم از نظر اقتصادی این کار به صرفه است یا خیر. 
در واقع آنچه منتقدان درباره حفظ کارت هوشمند سوخت مطرح 
می  کنند، صرفاً درباره کارت بنزین است و کارت گازوییل به قوت 
خود باقی است. کارشناســان می گویند، تالش برای بازگرداندن 
کارت ســوخت، از لحــاظ قانونی کاری عجیب اســت که برای 
نخســتین بار اتفاق می  افتد؛ چرا که به اعتقاد آنان وقتی قانونی 
به طور کامل رای آورده و جزییات آن نیز به طور کامل بررســی 
شده، بررسی مجدد بخشی از همان قانون هیچ وجه قانونی ندارد. 
با این حال به نظر می رســد که بنزین، سوخت، قاچاق سوخت و 
کارت سوخت داستان های به هم گره خورده ای هستند که هر روز 
مسئله ای درباره آن ها مطرح می شود و هم اکنون حذف یا ابقای 
کارت سوخت در آستانه تصمیم گیری نمایندگان مجلس است، 
اما سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز معتقد است 
که بهترین راهکار برای جلوگیری از قاچاق ســوخت استفاده از 
ابزارهای قیمتی و واقعی تر شدن بهای سوخت بوده و ابقای کارت 
سوخت بهتر از حذف آن است حال باید نشست و دید که باالخره 
این سناریوی ناتمام کارت سوخت به کجا می-انجامد. آیا حفظ 

می شود یا حذف؟

نگاه روز

 ۱70هزار متقاضی وام ازدواج 
در کشور وجود دارد

حاضر  حال  گفت:در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ازدواج  وام  متقاضی  هزار   ۱۷۰ تا   ۱۶۰ حدود 
در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار از این تقاضاها 
در  کار  انجام  مراحل  و  داده اند  پرونده  تشکیل 

حال پیگیری است.
  ولی اهلل سیف درباره افزایش میزان وام ازدواج 
قرض الحسنه،  منابع  محدودیت  وجود  با  گفت: 
امسال طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دستور 
کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه ۶۰۰ هزار 
بانک  کل  شد.رییس  پرداخت  ازدواج  وام  فقره 
ارایه  اجرای طرح ضربتی  با  داد:  ادامه  مرکزی 
این  دریافت  متقاضیان  حدود صف  ازدواج  وام 
وام کاهش یافت و در حال حاضر حدود ۱۶۰ تا 
۱۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود 
دارد که ۹۰ هزار از این تقاضاها تشکیل پرونده 
پیگیری  حال  در  کار  انجام  مراحل  و  داده اند 
منابع  محدودیت  وجود  با  افزود:  است.سیف 
بانکی، ۱۱ بانک کشور در طرح ضربتی ارایه وام 
ازدواج شرکت کردند که از این بانک ها قدردانی 

می کنم.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال 
افزایش  ازدواج  وام  میزان  آیا  اینکه  بر  مبنی 
نظام  که  می شویم  خوشحال  گفت:  می یابد، 
بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیت های 
ازدواج  تسهیل  به  کمک  در  و  باشد  فرهنگی 
منابع  بانکی  نظام  ان شاء اهلل  کند،  نقش آفرینی 
این  انجام  به  بتواند  تا  می کند  تجهیز  را  خود 
کرد  تالش  باید  افزود:  کند.سیف  کمک  مهم 
تقویت  بیشتر  بانک ها  الحسنه  قرض   منابع  تا 
شده  تعیین  تکالیف  بتوانند  تا  شوند  تجهیز  و 
یادآور  مرکزی  بانک  کل  دهند.رییس  انجام  را 
که  انگیزه هایی  با  بانکی  نظام  اهلل  شا  ان   شد: 
در خصوص موضوع تسهیل ازدواج دارد بتواند 
آینده  سال  در  و  باشد  داشته  موفقی  عملکرد 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهد.

 »بله« تحولی جدی در
 بومی سازی شبکه های اجتماعی

پنج  توسعه  های  برنامه  تاکید  راستای  در 
ساله کشور بر تحقق دولت الکترونیک و نقش 
نرم  زمینه،  این  در  بانکی  نظام  انکار  غیرقابل 
بانکداری  افزار »بله« توانسته تحولی جدی در 
الکترونیک و بومی سازی شبکه های اجتماعی 

ایجاد کند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
یک  عنوان  به  بله  افزار  نرم  ایران،  ملی  بانک 
تنها  و  ها  آپ  استارت  حوزه  در  موفق  نمونه 
ارائه خدمات  قابلیت  با  منظوره  پیام رسان دو 
مالی متنوع، امکان پرداخت و درخواست پول، 
کارت  عملیات  شارژ،  خرید  قبوض،  پرداخت 
پرداخت  خدماتی،  قبوض  پرداخت  کارت،  به 
از  خروج  عوارض  پرداخت  و  خودرو  خالفی 
کرده  فراهم  را  اجتماعی  روی شبکه  بر  کشور 
است و به همین جهت می تواند همانند کارت 
زمینه  این  در  نیاز مردم  به  بانکی  های شتاب 

پاسخ دهد.
اجتماعی  شبکه  در  پرداخت  موضوع  سویی  از 
به عنوان یک ارزش افزوده و خدمت جدید به 
و  بانکی  نظام  تحول  در  بدیلی  بی  نقش  مردم 
پاسخگویی به نیازهای مردم در حوزه بانکداری 

نوین ایجاد کرده است.
استارت  از  ایران  ملی  بانک  حمایت  همچنین 
آپ ها و طراحی و راه اندازی این نرم افزار بومی 
راستای  در  مهم  گامی  کشور،  نخبگان  توسط 
تحقق تاکیدات دولت به استفاده از ظرفیت ها 
و ایجاد زمینه بروز استعدادهای صاحبان فکر و 
تقدیر  مورد  این جهت  از  که  است  ایده کشور 

مسئوالن کشور نیز قرار گرفته است.
از سویی در شرایطی که پیام رسان ها جایگاه 
مهمی در کسب و کارها پیدا کرده اند و با توجه 
های  رسان  پیام  شدن  خارج  دسترس  از  به 
به  بنابراین »بله«  اخیر،  غیربومی طی روزهای 
دلیل ویژگی های خاص خود و حمایت سیستم 
بانکی می تواند به راحتی نیازهای کاربران خود 

را در این بخش هم پاسخگو باشد.
کارت  های  تراکنش  اکنون  است  ذکر  به  الزم 
و  بانک  مبدا ۱2  از  افزار  نرم  این  در  کارت  به 
خدمات بانکی دیگر شامل خرید شارژ، پرداخت 
قابل  شتاب  های  کارت  تمامی  از  و...  قبوض 

انجام است.

خبر

ادامه از صفحه۱
وی دربــاره هدفگذاری پیش بینی اشــتغال در 
بخش مسکن گفت: عموماً برای ایجاد اشتغال می 
توانیم از دو روش کلی بهره بگیریم، نخست اینکه 
با توجه به تجارب ســالهای گذشته به افراد بیکار 
تسهیالت اشــتغال پرداخت شود. طرح هایی که 
در ادوار گذشــته تجربه اجرای آنها وجود دارد اما 
منابع و تسهیالت دریافتی توسط متقاضیان بیکار 
در امورات دیگر منحرف شــد. بنابراین با استفاده 
از تجربیات گذشــته، مجدداً این روش غلط را به 

عنوان یک روش اشتغالزا تکرار نخواهیم کرد.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه بــا بیان اینکه 
تسهیالت اشــتغال در رویکرد جدید اشتغالزایی 
دولت کاماًل هدایت شــده اســت، ادامه داد: یکی 
از اهداف ما این اســت اشتغالزایی در بخش هایی 
صورت گیرد که عالوه بر ایجاد اشتغال بخشی از 
مشکالت کشــور نیز کاهش یابد. به همی ترتیب 
بخشی از هدفگذاری اشتغالی دولت در بازسازی 
شــهرها به ویژه بافت فرسوده خواهد بود. به این 
ترتیب که در این مناطق از کشور پروژه های قابل 

نوسازی محله به محله شناسایی شده اند.
نوبخت ادامه داد: با همین رویکرد، دولت در بخش 
مسکن ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را در سال 
آینده پیش بینی کرده به این ترتیب که 2۴۰ هزار 
شغل با نوسازی ساالنه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
در بافت فرسوده و ۶۰ هزار فرصت شغلی از محل 
بازسازی مسکن روستایی و اجتماعی ایجاد شود.

وی با اشــاره به برنامه اشتغالزایی دولت در حوزه 
حمل و نقل درون شهری و برون شهری گفت: در 
مجموع از محل نوسازی حمل و نقل درون شهری 

و برون شهری 2۵ هزار فرصت شغلی جدید پیش 
بینی شــده است به طوری که با توجه به آلودگی 
هوا و آالیندگی باال در شــهرهای بزرگ، نوسازی 
حمــل و نقل درون شــهری و برون شــهری در 
دستور کار دولت قرار دارد.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه با اشاره به ایجاد 22 هزار فرصت شغلی در 
بخش حمل و نقل درون شــهری گفت: بر اساس 
هدفگذاری انجام شده، در سال آینده جایگزینی 2 
هزار دستگاه اتوبوس، 2 هزار دستگاه مینی بوس 
و میدل باس، 2 هزار دســتگاه ون و کامیونت، 2 
هزار دستگاه وانت، ۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت 
برقی و هزار دســتگاه واگن مترو پیش بینی شده 

است.
نوبخت با بیــان اینکه از مجموع 2۵ هزار فرصت 
شغلی در بخش حمل و نقل، 2۷۵۰ فرصت شغلی 
در بخش حمل و نقل برون شــهری پیش بینی 

شــده اســت، گفت: در مجموع 2۵ هزار و ۱۳۰ 
فرصت شــغلی در بخش حمل و نقل هدفگذاری 
شــده اســت.وی از هدفگذاری ۶۷ هزار فرصت 
شغلی در بخش کشاورزی در قالب ۳ طرح کشت 
گلخانه ای )۳۳ هزار فرصت شغلی(، پرورش ماهی 
در قفس )۱۴ هزار فرصت شغلی( و صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشــاورزی )2۰ هزار فرصت شغلی(، 
خبر داد و گفت: همچنین در بخش فعالیت های 
مربوط به گردشــگری، صنایع دســتی و میراث 
فرهنگــی ۱۷۳ هزار و ۹2 فرصت جدید شــغلی 
در ســال آینده هدفگذاری شده است. همچنین 
از محل اجرای برنامه سیاست های فعال بازار کار 

22۱ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه با اشــاره به 
هدفگذاری ایجاد ۷۴ هزار و ۵۵2 فرصت شــغلی 
در قالب اشــتغالزایی خرد از جمله اشــتغال در 

مناطق محروم و مشــاغل خانگی گفت: عالوه بر 
این برای تکمیل طــرح های نیمه تمام صنعتی، 
۵۱ هزار و ۵۱۵ فرصت شــغلی جدید پیش بینی 
شده است.نوبخت در بخش دیگری از اظهاراتش 
با اشــاره به تکمیل ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام در 
سال آینده گفت: برای طرح های عمرانی تکمیل 
حــدود ۶ هزار پروژه ملی نیمــه تمام و ۶۵ هزار 
پروژه اســتانی ناتمام در ســال آینده هدفگذاری 
شــده اســت. همچنین برای اجرای پروژه های 
مشــارکتی عمومی خصوصی در ســال آینده در 
مجموع ۶۸ هــزار میلیارد تومــان تجهیز منابع 
شــده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
با توجه به مخالفت کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
با افزایش قیمــت حامل های انرژی و جایگزینی 
تامیــن درآمد ۱۰ هزار میلیــارد تومانی از محل 
فروش امالک تملیکی، چه تضمینی برای تامین 
این ۱۰ هــزار میلیارد تومان بــا توجه به منابع 
درآمدی سالهای گذشــته دولت از محل فروش 
این اموال، گفت: پیشــنهاد دولت تامین ۱۳۴۰۰ 
میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل 
های انرژی برای اشــتغالزایی بــود اما با مخالفت 
کمیســیون تلفیق با افزایــش قیمت حامل های 
انرژی به پیشــنهاد نماینــدگان مجلس، درآمد 
۱۰ هــزار میلیارد تومانی از محــل فروش اموال 
تملیکی جایگزین شــد و بایــد در این خصوص 
منتظر تصمیم نهایی مجلس باشیم.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در پاسخ به میزان افزایش حقوق 
مقامات گفــت: بجز آنچه که در خصوص افزایش 
۱۰ درصدی حقوق کارکنــان دولت پیش بینی 

شده، حقوق مقامات هیچ تغییری نخواهد کرد.

سخنگوی دولت اعالم کرد: تاکید دولت بر تقویت پول ملی

 سرمایه گذاری 327 هزار میلیاردی برای ایجاد شغل

ابالغ اجرائیه 

بدین وسیله به آقای حمید یکتا به نشانی تنکابن کریم آباد شهرک 
شرکت  که  گردد  می  ابالغ  شمالی  ضلع  دوم  ورودی  دستگاه   2۵
استناد  به  مالیی   حمید  آقای  وکالت  با   تیراژه  صنعت  ثمین 
مبلغ  وصول  به  ۱2/۹2۱2/۳۶۳۷۴۶-۹۶/۹/۱۹راجع  شماره  چک 
۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل  حقوق دولتی متعلقه علیه شما اقدام 
به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس۹۶۰۰۳۸۱ در شعبه اجرای 
ثبت تنکابن تشکیل گردیده و طبق گزارش مامور اجرا ابالغ واقعی 
اجرائیه به شما می شود میسورنگردید  و وکیل بستانکار تقاضای 
ابالغ اجراییه از طریق نشر آگهی را نموده لذا مراتب به شما طبق 
ماده ۱۸ آئیننامه اجرای ابالغ می گردد تا نسبت به پرداخت بدهی 
اقدام  اموال شما  توقیف  به  نسبت  این صورت  غیر  نماییددر  اقدام 

خواهد شدم. الف ۹۶/2۰۰/۱۶۳ 
الیاس صهبا معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

متن آگهی
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  البوغبیش  حسین  خواهان 
سازمان  و  شیرزاد  جراحی  الملوک  قمر  و  یوسف  ثقفی  حمید 
ملک  رسمی  سند  تنظیم  خواسته  به  شهرسازی  و  مسکن 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹۶۰۹۹۸۶۱۴۱۳۰۰۷۹۸شعبه۳دادگاه 
خرمشهر ثبت و وقت رسیدتگی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/2۹ساعت ۹تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳قانون آئین دادرسی 
جراحی  الملوک  قمر  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی 
شیرزاد ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراال 
نتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف:)۹/۱۰۹۱(
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-

جواد ایمانیان

آگهی فقدان اسناد مالکیت
گواهی  محلی  استشهاد  2برگ  موجب  پوربه  باوی  هادی  آقای 
است  مدعی  ۳۱2خرمشهر  شماره  رسمی  دردفتراسناد  شده 
به  2۹۵۹۱۴-ب/۹۵مربوط  مسلسل  شماره  به  مالکیت  سند  که 
الکترونیکی  ثبت  ۶خرمشهرمورد  ۶۱بخش۳ناحیه  پالک  ششدانگ 
قطعی  سند  موجب  به  ۱۳۹۶2۰۳۱۷۰۰۴۰۰۳۹۴۷که  شماره 
۷۰۸۷۷-۹۶/۹/2۱دفترخانه ۵۱آبادان به وی منتقل شده است به علت 
جابجایی مفقود شده و درخواست صدورسند مالکیت نموده است لذا در 
اجرای تبصره ۱اصالحی ماده۱2۰آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هر 
کس که مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مذکوردرنزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰روز اعتراض خود را کتبا و 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت ویا سند خریداری به این اداره اعالم نماید 
ودرغیراین صورت سند مالکیت المثنی به نام مالک واسناد مالکیت مفقود 

شده و ازدرجه اعتبارساقط خواهد شد.شماره م الف:)۹/۱۰2۷(
احمدی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کورش 
ناهی  فرزند  بدیرحزباوی  آقای  بخش-خواهان  سیا  فرزند  پالیزوند 
سیا  فرزند  پالیزوند  کورش  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
دادنامه شماره ۷۴۰- به  محکوم  اعساروتقسیط  به خواسته  بخش 

کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  ۹۵مطرح 
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹۶۰۹۹۸۶۱۴۱2۰۰2۷۱شعبه2دادگاه 
خرمشهر ثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/2۸ساعت ۱2 تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده ۷۳قانون آئین دادرسی 
خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی 
تا  نتشارآگهی می گردد  ازجراید کثیراال  نوبت دریکی  مراتب یک 
خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود 

دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف:)۹/۱۰۹۴(
مدیردفتر شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

آگهي  اخطار اجرائیه  
 بدینوسیله به    خانم وحیده پور محمد  به آدرس :  فعال مجهوالمکان   
ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره ۱۰۶ مورخ ۹۶/۳/۱۶ از شعبه 
ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  
محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   یک میلیون و پانصد هزار 
تومان بابت اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
لغایت اجرای حکم و مبلغ ۵۷۵/۰۰۰  تقدیم دادخواست۹۵/۱۱/۴ 
فرزند  اعظمی  محمد  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
باباعلی به نشانی :تنکابن -خرم آباد -جاده قلعه گردن -کراجوبکنار 
به استناد ماده  لبنیات دوکا  ، صادر و اعالم میگردد.  -نمایندگی 
۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار 
آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  

از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 
مدیر  شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

تبدیل باغات کن به پارک عمومی
با افزایش13 درصدی واردات خودرو ؛

خودروهای وارداتی همچنان دپو شده اند
طرح  بررسی  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ضمن  کن،  باغات  از  صیانت  و  ساماندهی 
اعالم  و   ۵ ماده  کمیسیون  مصوبه  رد 
باالدستی،  طرح های  با  آن  اساسی  مغایرت 
آنقدر  کن  باغات  از  صیانت  معتقدم  گفت: 
راه  وزارت  گزارش  باید.به  که  دارد  اهمیت 
و  راه  وزیر  آخوندی  عباس  شهرسازی،  و 
شهرسازی در چهاردهمین جلسه شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران در سال جاری، در 
باغات  از  صیانت  و  ساماندهی  طرح  بررسی 
تاکید  با   )۵ ماده  کمیسیون  )مصوب  کن 
ماده  کمیسیون  مصوبه  که  مطلب  این  بر 
اساسی  مغایرت  باالدستی  طرح های  با   ۵
در   ۹۳ سال  در  موضوع  این  گفت:  دارد، 
مطرح  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی 
آخرین  کن،  باغات  اینکه  به  توجه  با  شد. 
تهران  پیرامون  سبز  فضاهای  باقی مانده های 
دارد. ویژه ای  اهمیت  آنها  از  صیانت  است، 

از  باید  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  آخوندی 
تخلفات جلوگیری کرد، افزود: در حال حاضر 
حد  از  بیش  آلودگی  و  هوا  وارونگی  شاهد 
نشان  اینها  همه  که  هستیم  پایتخت  هوای 
مسئولیت  زیست  محیط   مورد  در  می دهد 
ما جدی است و باید غیرقابل سکونت بودن 
و  از حد هوا  آلودگی بیش  به دلیل  را  شهر 
ناکافی مورد  نقل عمومی  همچنین حمل و 
کمک  آن  بهبود  به  و  دهیم  قرار  بازنگری 

در  کرد:  تصریح  و شهرسازی  راه  کنیم.وزیر 
شهر  باغات  در  بیشتر  بارگذاری های  مورد 
تهران و به ویژه باغات کن، تاکید می کنم که 
شورای عالی با هرگونه بارگذاری اعم از سبک 
شورای عالی  است.رئیس  مخالف  سنگین  و 
شهرسازی و معماری ایران با یادآوری اینکه 
بیش از سه دهه است که شهرداری ها مسیر 
بی قانونی را طی کرده اند، افزود: در پنج سال 
در  اندازه  از  بیش  بارگذاری های  گذشته، 
مرحله  به  را  منطقه  آن  تهران،  یک  منطقه 
با  بحرانی کشانده است. به همین دلیل نیز 
اجازه بارگذاری حتی اندک در باغات کن که 
هستند  تهران  سبز  فضای  مانده  باقی  تنها 
این  که  معتقدیم  زیرا  مخالفیم.  شدت  به 
آن  شاهد  و  است  تخلف  کردن  قانونی  کار، 
وضعیتی است که در نقاط مختلف پایتخت 
رخ داده است.آخوندی یادآور شد: بر اساس 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  تصمیم 
عمومی  پارک  به  تبدیل  کن  باغات  ایران، 
انتقاد  ضمن  شهرسازی  و  راه  می شود.وزیر 
مناطق  در  اندازه  از  بیش  بارگذاری های  از 
و  کرد  اشاره  یک  منطقه  به  تهران  مختلف 
گفت: قرار بود در 2۰سال آینده منطقه یک، 
جمعیتی ۳۵۰ هزار نفر داشته باشد اما هم 
اینها  و  دارد  جمعیت  نفر  هزار   ۶۵۰ اکنون 
مرور  به  که  است  اندکی  تخلفات  همان 

وضعیت شهر را بحرانی کرد.

و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رییس 
فروشندگان خودرو تهران از دپوی خودروهای 
واردکننده  شرکتهای  برخی  سوی  از  وارداتی 
خودرو خبر داده و تاکید کرد که قیمت این 
محصوالت باید کاهش یابد.سعید موتمنی به 
ایسنا، اظهار کرد: برخی شرکتهای واردکننده 
خودرو با هدف افزایش قیمت ها سایت فروش 
خود را بسته اند به همین دلیل عرضه در بازار 
خودرو به شدت کاهش یافته و قیمت ها رشد 
شدیدی داشته است.وی با بیان اینکه قیمت 
به  نسبت  حاضر  حال  در  وارداتی  خودروهای 
چند ماه گذشته به طور میانگین رشد ۴۰ تا ۵۰ 
درصدی داشته است، خاطرنشان کرد: شرکتهای 
این  پیش عرضه  از چندی  واردکننده خودرو 
محصوالت را متوقف کردند تا با تعیین تکلیف 
تعرفه های جدید واردات خودرو، این محصوالت 
را با نرخ جدید ارز و تعرفه های جدید بفروشند 
در حالیکه این خودروها در گذشته و با نرخ ارز 
و تعرفه قبلی وارد شده اند.رییس اتحادیه صنف 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه 
داد: عرضه هر کاالیی در بازار محدود شود قیمت 
آن افزایش می یابد که دقیقا همین اتفاق برای 
به  افزود:  است.وی  افتاده  وارداتی  خودروهای 
عنوان مثال خودروی رنوکلئوس مدل 2۰۱۸ 
که چند ماه پیش از سوی شرکت واردکننده به 
قیمت 2۱۸ میلیون تومان پیش فروش می شد 
هم اکنون به 2۹۸ میلیون تومان افزایش یافته 

نظارت  متاسفانه  اینکه  بیان  با  است.موتمنی 
درستی بر بازار خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: 
سازمان های نظارتی باید شرکتهای واردکننده 
با  محصوالت  عرضه  آغاز  به  ملزم  را  خودرو 
عرضه  صورت  در  کنند.  مناسب  قیمت های 
خودرو در بازار قیمت ها متعادل شده و کاهش 

خواهد یافت.
واردات خودرو 13 درصد افزایش یافت

این درصورتی است که در ۹ ماهه نخست امسال 
واردات انواع خودرو ۱۳ درصد نسبت به مدت 
گزارش  داشت.به  افزایش  گذشته  سال  مشابه 
ماهه نخست  در ۹  انواع خودرو  واردات  ایسنا، 
امسال به ۵۵ هزار و ۸۱۶ دستگاه رسید که از 
نظر ارزشی و تعدادی رشد حدودا ۱۳ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

ارزش دالری واردات خودرو در ۹ ماهه نخست 
امسال برابر با یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون دالر 
بود. همچنین در آذر ماه امسال نیز ۳۹۴۱ دستگاه 
خودرو وارد شد.طبق آمار انجمن واردکنندگان 
خودرو، رتبه اول بیشترین خودروهای وارداتی 
در ۹ ماهه نخست امسال مربوط به برند رنو بوده  
است. پس از آن به ترتیب هیوندایی، نیسان و 
تویوتا و کیا بیشترین سهم را در واردات خودرو 
داشته اند.در این مدت مبداء واردات ۷۰ درصد 
خودروهای وارداتی امارات بوده است. پس از آن به 
ترتیب کره، فرانسه، چین، ترکیه و آلمان بیشترین 

صادرات خودرو به ایران را داشته اند.

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: چهار ماه 
طول می کشد تا سود سهام عدالت مربوط به سال 
مالی ۱۳۹۵ کامل به مشموالن پرداخت شود.به 
گزارش ایسنا، علی اشرف عبداهلل پوری حسینی 
در نشستی خبری درباره توزیع سود سهام عدالت، 
اظهار کرد: برای آن دسته از مشموالن که یک 
میلیون تومان سهم دارند بابت سال مالی گذشته، 
۱۵۰ هزار تومان سود در نظر گرفته شده که در 
مرحله نخست یک سوم آن به حساب آنها واریز 
خواهد شد.وی ادامه داد: در حال حاضر کل سود 
شرکت های سرمایه پذیر بابت سال ۱۳۹۵ حدودا 
االن ۱2۰۰  تا  که  است  تومان  میلیارد   ۳۸۰۰
میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی داده شده 
است و به همین دلیل نمی توانیم تمام سودها را 
یکجا به مشموالن پرداخت کنیم. البته شرکت های 
سرمایه پذیر قانونا مهلت دارند تا هشت ماه پس از 
مجامع شان سود را به سهامداران بدهند که این 
هشت ماه هنوز به سر نیامده است.رییس سازمان 
خصوصی سازی تاکید کرد: تعدادی از شرکت های 
سرمایه پذیر تا اسفندماه سال جاری فرصت دارند 
که سود را به حساب سازمان خصوصی سازی وارد 
کنند و تعدادی نیز تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ 
فرصت دارند.پوری حسینی توضیح داد: این که ما 
در ماه های گذشته گفتیم می خواهیم سود سهام 
عدالت را به حساب مشموالن واریز کنیم به علت 

این بود که می خواستیم به محض وصول پول 
آنها را پرداخت کنیم که این موضوع با مقداری 
تاخیر رخ داد، اما قانونا همچنان برای پرداخت 
سود سهام عدالت فرصت وجود دارد و هنوز زمان 
قانونی آن تمام نشده است. ما در اسفندماه سال 
۱۳۹۵ مجوز حقوقی توزیع سود سهام عدالت را 
گرفته بودیم و روز گذشته مجوز عملیاتی توزیع 
سود صادر شد و براساس آن در این روزها یک 
سوم سود را به همه خواهیم پرداخت.وی اضافه 
کرد: مشموالن بدانند که طی این روزها یک سوم 
پولشان را دریافت می کنند و دو سوم دیگر را هر 
وقت ما از شرکت ها دریافت کنیم به مشموالن 
پایان  تا  شرکت ها  اگر  کرد.  خواهیم  پرداخت 
اسفندماه کل سود را به ما پرداخت کردند ما آن 
مبالغ را در یک نوبت به حساب مشموالن واریز 
خواهیم کرد، اما اگر پرداخت سودها به سال آینده 
موکول شد آن مبالغ را در دو نوبت واریز می کنیم.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره حصه نقدی 
که مشموالن سهام عدالت می توانستند در سامانه 
سهام عدالت به حساب سازمان خصوصی سازی 
واریز کنند، گفت: عده ای که حصه نقدی خود 
را پرداخت نکرده اند دیگر امکان ندارد تا مبالغ را 
پرداخت کنند و مقدار سهام شان همان طور که 
در سهام شان ذکر شده خواهد ماند.پوری حسینی 
اضافه کرد: فعال امکان پرداخت سود متوفیان به 

حساب وراث وجود ندارد، اما به زودی کسانی که 
گواهی حصه وراثت داشته باشند می توانند این 
سود را از سازمان خصوصی سازی دریافت کنند.

وی درباره  زمان پرداخت کل سود سهام عدالت 
مربوط به سال مالی سال ۱۳۹۵، گفت: احتماال 
تا چهار ماه طول بکشد که کل آن مبالغ را بین 
مشموالن توزیع کنیم. این اولین بار پس از ۱۱ 
سال طرح سهام عدالت است که سود این سهام 
سازمان  می شود.رییس  داده  مشمول  به  قانونا 
به  شبا  کد  که  افرادی  درباره  خصوصی سازی 
سیستم سهام عدالت وارد نکرده اند، گفت: کسانی 
که کد شبا ندارند می توانند این کد را در داخل 
سامانه سهام عدالت وارد کنند، یک هفته طول 
می کشد سیستم بانکی کد آنها را چک کند اگر 
تایید شد آن فرد در لیست افرادی قرار می گیرد 
شد.پوری  خواهد  واریز  او  حساب  به  سود  که 
حسینی درباره مشموالنی که تاکنون به سامانه 
سهام عدالت مراجعه نکرده اند، اظهار کرد: عده ای 
هستند که تاکنون به سامانه سهام عدالت مراجعه 
اینها  شاید  که  است  این  ما  برداشت  نکرده اند. 
خود را جزو طبقات کم درآمد جامعه به حساب 
اقداماتی  آینده  افراد در  این  نمی آورند در مورد 
سوالی  به  پاسخ  در  پذیرفت.وی  خواهد  صورت 
از سهام عدالت  مانده ها  آیا جا  این که  بر  مبنی 
می توانند سهام عدالت را برای خود و خانواده شان 

ثبت نام کنند، گفت: ما هیچ تکلیفی نداریم که 
سهام عدالت دومی را شروع کنیم البته عالقه ای 
هم به این کار نداریم چون باید مطمئن شویم سود 
حاصل از این سهام عدالت به خودشان داده شود 
نه این که به جیب عده ای واسطه رفته باشد.رییس 
سازمان خصوصی سازی در پاسخ به خبرنگاری که 
از سیاسی شدن بحث سهام عدالت انتقاد کرد، 
گفت: ما با گروهی که خود را مالک سهام عدالت 
بدانند مقابله کردیم، چرا که نمی خواهیم عده ای 
بگویند که ما بودیم که سهام عدالت را به مردم 
دادیم. ما معتقدیم همه دولت ها و همه نگرش ها 

دنبال این بودند که ذائقه مردم را شیرین کنند.

رییس سازمان خصوصی سازی:

4 ماه طول می کشد سود سهام عدالت را کامل واریز کنیم
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ناپلئون

سخن حکیمانه

خود ممکن آن نیست که بردارم دل
آن به که به سودای تو بسپارم دل

گر من به غم عشق تو نسپارم دل
دل را چه کنم بهر چه می دارم دل

امروز با موالنا

ششمین گناه کبیره به 
کتابفروشی ها رسید

کتاب »غضب« نوشته 
رابرت ای.اف. تورمن با 
ترجمه مهین خالصی 
ققنوس  نشر  توسط 
بازار  راهی  و  منتشر 
گزارش   شد.به  نشر 
»غضب«  کتاب  مهر، 
ای.اف.  رابرت  نوشته 

تورمن به تازگی با ترجمه مهین خالصی توسط 
نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب ششمین عنوان از مجموعه »هفت 
گناه کبیره« است که این ناشر ترجمه اش را 
»طمع«،  و  »غرور«  کند.»حسد«،  می  چاپ 
»تن پروری« و »شکمبارگی« ۵ کتابی هستند 
که پیش از »غضب« در قالب این مجموعه به 
در سنت  کبیره  گناه  اند.هفت  رسیده  چاپ 
مسیحی، غرور، طمع، بی بند و باری، حسد، 
شکمبارگی، غضب و تن پروری هستند که 
فهرست تعدیل شده همان ۸ عمل شیطانی 
باری،  و  بند  بی  آز،  و  حرص  تکبر،  یعنی 
خودستایی، شکمبارگی، غضب و غم و یاس اند 
که راهبی یونانی به نام اِواگریوس پونتیکوس 
ارائه کرده بود؛ فهرستی که پاپ گرگوری در 
قرن شانزدهم با جایگزینی تن پروری به جای 
غم و یاس آن را به ۷ گناه مهلک یا کبیره 
کاهش داد. در سنت مسیحیان، این گناه ها 
مستوجب دوزخ هستند و راه بخشایش آن ها 
نیز تنها با 2 راه میسر می شود: برگزاری مراسم 
مذهبی اعتراف و یا توبه و پرهیز همیشگی.

دین اسالم نیز مانند سنت مسیحی و البته با 
سازوکارهایی کارآمد و متنوع، کمر همت به 
ریشه کن کردن این گناهان بسته و در این 
زمینه بشارت و انذار و محرومیت های حقوقی 
و اجتماعی خاصی وضع کرده است: در زمینه 
این  مرتکب  مسیحی،  سنت  همچون  انذار، 
گناهان را اهل دوزخ دانسته و در جامعه این 
 جهانی نیز شهادت آن ها را مردود و اقتدا به

 آن ها در نماز را منع کرده است. 

د   ر د   نیای کتاب

بر اســاس اعالم خانه کتاب، هشت هزار و 2۷۷ 
عنوان کتاب در آبان ۹۶ منتشــر شده که از این 
تعــداد ۹۷۷ عنوان در حوزه کــودک و نوجوان 
است و این عدد در مقایسه با آبان سال گذشته، 

رشدی ۱۷ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه کتاب، هشــت هزار 
و 2۷۷ عنوان کتاب در آبان ماه ســال ۹۶ منتشر 
شــده که در مقایســه با هفت هزار و ۸۵۱ عنوان 
کتاب منتشر شــده در زمان مشابه سال گذشته، 
رشــد پنج درصدی را تجربه کــرده و کتاب های 
عمومی در بازه زمانی مورد بررســی با کاهش پنج 
درصدی رو به رو شــده اســت.بر اساس این آمار، 
میانگین قیمت هر کتاب در آبان ماه سال گذشته 
۱۵هزار و ۸2۳ تومان بوده که این مبلغ در آبان ماه 
سالجاری با افزایش 2۶درصدی به ۱۹هزار و ۸۹۹ 
تومان رســیده است.آمار مقایسه ای نشر کتاب در 
تهران و شهرســتان در آبان مــاه ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ 
نشان می دهد که انتشار کتاب در تهران با ۶هزار 
و ۴۸۵ عنوان، نسبت به آبان سال گذشته با تغییر 
هفت درصدی روبه رو شده است.این در حالیست 
که در تعداد عناوین کتاب های منتشــر شده در 

شهرســتان ها در بازه زمانی مورد بررسی تغییری 
ایجاد نشده اســت.تعداد کتاب های منتشر شده 
در آبان ماه سال گذشــته از سوی یکهزار و ۵۴۹ 
پدیدآور زن راهی بازار نشــر شده که این تعداد در 
آبان ماه سال جاری کاهش 2درصدی داشته است. 
همچنین چهــار هزار و ۹۵۹ پدیدآور مرد در آبان 

ماه سال گذشته اقدام به انتشار کتاب کرده اند که 
این میزان نیز در آبان ماه ســال ۱۳۹۶ با کاهش 
۹درصدی مواجه شده اســت.بر اساس آمار اعالم 
شده، بیشــترین کتاب های منتشر شده در آبان 
ماه به کتاب های کمک درســی اختصاص دارد و 
موضوعات علوم عملی و ادبیــات هر دو با یکهزار 

و ۱۰۳ عنــوان در جایــگاه دوم و حوزه کودک و 
نوجوان با ۹۷۷ عنوان در جایگاه ســوم بیشترین 
عناوین کتاب های منتشــر شده این ماه هستند. 
در آبان ماه سال جاری در حوزه کتاب های کمک 
درسی یکهزار و ۹۳۵ عنوان کتاب منتشر شده که 
از ایــن تعداد یکهزار و ۹2۷ عنوان تالیف و تنها ۸ 
عنوان ترجمه شــده اند و ۴۰۸عنوان چاپ اول و 
یکهزار و۵2۷ عنوان بازچاپ هســتند.در آبان ماه 
بیشــترین میزان ترجمه به موضــوع علوم عملی 
اختصاص پیدا کرد و موضوعات کودک و نوجوان و 
ادبیات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. شهرستانی 
هــا در آبان ماه در موضوع دین بیشــترین آثار را 
منتشر کردند و موضوع ادبیات و کودک و نوجوان 
در رتبه های بعدی قرار گرفتند.بر اساس آمار نشر 
کتاب در آبان ماه سال ۱۳۹۶، انتشارات جنگل با 
۷۸ عنوان کتاب در صدر پرکارترین ناشران عمومی 
قــرار گرفت که از این تعداد ۴۶ عنوان چاپ اول و 
۳2کتاب بازچاپ هســتند.از جمله ناشران کودک 
پرکار در آبان ماه سال جاری می توان به انتشارت 
پرتقــال، ذکر، قدیانی، هنارس، پیدایش، افق، بین 

المللی گاج، شهر قلم و عروج اندیشه اشاره کرد.

انتشار بیش از 8 هزار کتاب در آبان ماه

رشد 17درصدی کتابهای کودک و نوجوان

»در هر بسته بیست و پنج عدد سیگار قرار دارد حاال اگر 
این تعداد را در چهار ضرب کنیم ۱۰۰ عدد سیگار و اگر 
در ۱۰۰ ضرب کنیم ده هزار سیگار داریم و نهایت آرزوی 
من این است که ده هزار سیگار را بتوانم دود کنم« و این 
شاید آغازی باشد که پایانش شمردن ثانیه هایی است که 

دقیقه ای لب به سیگار نزند.
مرتضی  کارگردانی  به  دونات  و  سیگار  هزار  ده  نمایش 
امام خمینی روی صحنه رفت،  نگارستان  در  کمساری 
کمساری با ایده ای نو توانست دو نمایش را در یک شب 
اجرا کند.مرتضی کمساری در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: نمایشنامه ده هزار سیگار و دونات را به دلیل عالقه 
شخصی که به نویسنده این دو نمایشنامه یعنی الکس 
بسیار  کارهای  برون  الکس  کردم،  انتخاب  دارم  برون 
ده  نمایشنامه  در  دارد، همان طور که مخاطب  خاصی 
هزار سیگار می بیند درامی وجود ندارد، ولی به سمت 
داستان کشش پیدا می کند.کارگردان نمایش ده هزار 
افزود:  نمایشنامه  این  انتخاب  به دالیل  اشاره  با  سیگار 
ارزش  بر خالف  امروز دختران سرزمین من  در جامعه 
های جامعه سیگار می کشند و فکر می کنم دلیل خوبی 
برای انتخاب نمایشنامه ده هزار سیگار باشد و در کل دو 
نمایشنامه را به این دلیل کنار هم گذاشتم که تم هر دو 

آن لجاجت است.

تلخی ده هزار سیگار و شیرینی 
دونات در یک شب

به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی ئئاتر فجر، 
و  نویسندگي  به  است  نمایشي  »دهن گنده« 
که  بلژیک  کشور  از  دایننس  والنتاین  کارگرداني 
دارد.  عهده  بر  تنهایي  به  را  آن  اجراي  نیز  خود 
این اجرا با استفاده از بخش هایي از سخنرانی های 
رویه  بر  مؤثر  و  معروف-  کم تر  -البته  و  معروف 
تاریخ نشان می دهد که حقه های استفاده شده در 
روابط سیاسی در طول 2۵۰۰ سال گذشته تغییر 
زیادي نکرده است و در حالی که حقیقت مطلقي 
دروغ  فقط  ناموجود  حقیقت  همین  ندارد،  وجود 
زیبایی است برای کسانی که خواهان قدرت جهانی 
هستند یا به زباني ساده تر، تنها دستان معشوق خود 
از  که  سال هایي  در طي  دهن گنده  می خواهند.  را 
بازتاب گسترده ای را در جهان  تولیدش مي گذرد  
فستیوال  مانند  مختلف  جشنواره هاي  در  و  داشته 
ادینبورگ در سال 2۰۱۴ حاضر پذیرفته شده است.

طبق برنامه اعالم شده »دهن گنده« ۳۰ دي ماه و 
سالن  در  ساعت ۱۷  رأس  بهمن،  نخست  روز  سه 
ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر به مدت ۹۰ دقیقه به 

صحنه مي رود.
در  فجر  تئاتر  بین المللی  جشنواره   سی و ششمین 

روزهای 2۸ دی تا ۹ بهمن برگزار می شود.

دهن گنده نمایشي از والنتاین 
دایننس، كشور بلژیک

آرش برومند صدابردار »جشن دلتنگی« درباره ویژگی های 
صدابرداری این اثر سینمایی توضیح داد.

آرش برومند صدابردار سینما در گفتگو بامهر درباره فیلم 
سینمایی »جشن دلتنگی« به کارگردانی پوریا آذربایجانی 
که به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر راه یافته 
است، گفت: »جشن دلتنگی« یک فیلم کالسیک درباره 
اقتضائات زندگی امروزی است که ما با آنها دست به گریبان 
هستیم برای مثال در این فیلم به اینستاگرام و تلگرام و 
افزود:  است.این صدابردار  پرداخته شده  مجازی  صفحات 
این اثر به لحاظ فیلمبرداری هم یک فیلم کالسیک تقریبا 
ما یک جاهایی چهار،  به شرایط قصه  بنا  بود که  خلوت 
پنج پرسوناژ و یک جاهایی تنها یک پرسوناژ داشتیم.وی 
با اشاره به اینکه »جشن دلتنگی« فیلمی بود که به لحاظ 
صدابرداری باید یک روش خاص تکرار می شد، بیان کرد: 
ما با یک شیوه جلو می رفتیم زیرا فضاهایی که داشتیم به 
هم نزدیک بود درواقع به غیر از یک بخش خاص که مربوط 
به چند جوان می شد، بقیه فضاها باید آرام می بود ولی 
متاسفانه مثل همه فیلم های دیگر ما مشکالت آمبیانسی و 
لوکیشنی داشتیم از همین رو مجبور بودیم به دلیل شرایط 
لوکیشنی سکانس هایی که دیالوگ های عاشقانه و لطیف 
داشت در شلوغ ترین لوکیشن ها بگیریم که همین موضوع 

کار ما را سخت می کرد.

 عاشقانه ای كه در دل شلوغی
 ضبط شد

روزنامه نگاری ایران؛ بی آرمان و بی پیام زمان 

*دکتر عباس اسدی
روزنامه نگار امروز »ایران« بی »آرمان« است، زیرا، »آفتاب اقتصادی« آن رو به 
غروب است، یعنی »قلک« آن بی »پول« است و چون بی »پول« است، باالجبار 
مورد »حمایت« »جهان اقتصاد« است.روزنامه نگاری امروز »ایران«، بی »آرمان« 
اســت، یعنی آن، بی »رسالت« است، بی »پیام زمان« است، خالی از »سیاست 
روز« است، تهی از »افکار« است، نه جام دارد و نه جم، نه »اندیشه هنر« دارد و 
نه »قاف قلم«، نه »کارون« را می شناسد و نه »نخل« را. آن انگار »شمارش«گر 
»خبر« در »کیهان« است. روزنامه نگاری امروز »ایران«، بی »آرمان« است، زیرا 
آن، در »عصر اندیشــه«، بی »اندیشه پویا«ست، نه»راه فردا« را نشان می دهد 
نه »طلیعه امید« را، نه »دیده بان ایران« است و نه »روشنگر فردا«، نه »کلید« 
دارد و نه »نکته« و »امید«، نه »صدای زنان« دارد و نه »صدای زنده«، نه »نسیم 
بیداری« دارد و نه »صفیر حیات«، آن گویا »قهوه دان« »ســاناز و ســارینا« و 
»ویدا«ست. روزنامه نگاری امروز »ایران«، بی »آرمان« است. زیرا آن، نه »ابتکار« 
دارد و نه »خالقیت« و »آفرینش«، نه می تواند »صدای عدالت« را بگســتراند، 
نه می تواند در خدمت »فرهیختگان« باشــد و نه می تواند به »فرهنگ آشتی« 
و »مردم ســاالری« کمکی نماید. آن تنها »تماشاگر امروز« است و بس.روزنامه 
نگار امروز »ایران« بی »آرمان« اســت، زیرا، »آفتاب اقتصادی« آن رو به غروب 
است، یعنی »قلک« آن بی »پول« است و چون بی »پول« است، باالجبار مورد 
»حمایت« »جهان اقتصاد« اســت و چنین است که، نه »فرصت« دارد »رو به 
رو«ی »دریای اندیشه« بنشــیند و نه »رخصت« دارد تا درباره »جامعه سالم« 

»اندیشه« کند. آن تنها در پی »فندق« و »آب نبات« است.
روزنامــه نــگاری امروز »ایــران«، بی »آرمان« اســت، زیــرا آن بی»همگام با 
کشاورزی« است، نه نگاهی به »کشاورزی و غذا« دارد نه توجهی به »دامپروری« 
و »دامپروران«، نه به »سرمایه گذاری« اهمیتی می دهد و نه به »کار و کارگر« 
و »ثروت«. »اخبار صنعت« آن نیز بیشــتر شــبیه »جدول سرگرمی« و »اتل 
متل« اســت که خواننده را به یاد »جارچــی مبارکه« می اندازد.روزنامه نگاری 
امــروز »ایران«، بی »آرمان« اســت، اگر هم آرمانــی دارد، آن »چلچراغی« از 
»آرمان روابط عمومی« اســت، که در »پرتو« آن، »آرمان ملی« و »آرمان روز« 
به »مناقصه و مزایده« گذاشــته می شوند و بدین گونه است که روزنامه نگاری 
بی »آرمان«، نه می تواند برای»جامعه« و »نســل فردا«، »نشاط« داشته باشد 
و نــه، می تواند برای روزنامــه نگار »افتخار« آفرین باشــد و نه برای مخاطب 
»اعتماد« ساز.روزنامه نگاری امروز »ایران«، بی »آرمان« است، انگار »کائنات« 
دست به دست هم داده اند تا روزنامه نگاری ایران در »عصر امروز« بی »آرمان« 
و بی »هدف« باشــد، یعنی آن فقط به »شمالگردی« بپردازد و یا از »خرداد« تا 
»امرداد«، تنها درباره »زندگی ایده آل« و »هنر آشپزی« و »سودوکو«، »انشاء« 
کند و حتی بر آن نام »خالقیت« نیز بنهد. روزنامه نگاری ایران در »روزگار ما« 
اگر »آرمان« دارد آن باید به جای نشستن در »سایه« و نوشیدن »قهوه«، »جاده 
سبز« و راه »توســعه« و »سیمای شهر« را نشان دهد، باید میان »شهروند«ان 
»وفــاق« و »همدلی« ایجاد نماید، باید »حلقــه وصل« میان هم»وطن امروز« 
باشــد، باید »هنرمند«انه از »فرصت امروز« استفاده کند و »زندگی مثبت« را 
میان »همشهری« ها »بشــارت« دهد، باید میان »ملت«، »همبستگی« ایجاد 
کند، باید برای »جوان« و »جوانان« و »آتیه« »زنان امروز« »اندیشــه« نماید. 
روزنامه نگاری ایران در »روزگار ما« اگر آرمان دارد آن باید »عهد پیمان« ببندد 
تا در »شرق« ننشیند و به »غرب« بنگرد و یا »سرنخ« به دشمن دهد، بلکه آن 
باید »خردورز«ی پیشه کند و با »گشت و گذار« در »اخبار« »ایران و جهان« و 

»کائنات«، »پیام زمان« را »پایش« کند.
روزنامه نگاری ایران در »روزگار ما« اگر آرمان دارد آن باید، به جای »کســب و 
کار« و »امتیاز« و »تجــارت«، با »خبر« و »اطالعات« و »گزارش« به »اقتصاد 
پویا« و »استقالل« دست یابد تا به »ستاره« و »یاقوت« حرفه ها تبدیل گردد.

آری! روزنامــه نگاری امروز »ایران«، بی »آرمان« اســت، در بی آرمانی روزنامه 
نگاری امروز ایران، همین بس، که کافی است تنها به اسامی آنها بنگری، اسامی 
که، »دنیــای تمبر« اند، نه »تعادل« دارند و نه »ســایه«، نه »حرف« دارند نه 
»فراحــرف«، نه »مــوج« دارند نه »نیرو«، و چگونه انتظــار داری که در »عصر 
اندیشه«، »نابغه« های چون »ساناز و ســارینا« و »ویدا« با »قهوه« از »ساحل 
صدف« درباره »اقتصاد ملی« و »معیشت« و »عزت« و »جامعه فردا« و »قانون«، 

»گفتگو« نمایند و یا درباره »نوآور«ی و »ارزش ها« »کوالک« کنند؟
دانشیار گروه روزنامه نگاری دانشگاه عالمه طباطبائی

تالش شکست خورده برای بی اعتبار کردن کتابی که 
آبروی ترامپ را برد

ترامپ  است،  شده  منتشر  جمعه  روز  از  که  کتابی  خشم«  و  »آتش 
راه  به  را  مخالفت ها  و  از حمایت ها  وسیعی  موج  و  درآورده  لرزه  به  را 
انداخته است.به گزارش  از آسوشیتدپرس، کتاب جدید »آتش و خشم« 
آنها  و  با مخالفت جمهوری خواهان روبه رو شد  انتشار  از  بالفاصله پس 
ترامپ، خصوصیات  به  کتابش  در  که  آن  نویسنده  علیه  جنگی جدی 
این  با  کردند.  حمله  پرداخته،  جمهوری اش  ریاست  دوران  و  اخالقی 
نخستین  در  کتاب  که  بود  این  آن ها  کار  این  تاثیر  تنها  ظاهرا  حال، 
در حال حاضر  و  رفت  فروش  به  کامال  کتاب فروشی ها  به  روز رسیدن 
پرفروش ترین کتاب در آمازون هم هست.مایکل وولف نویسنده »آتش 
و خشم« در این کتاب به ذکر اطالعاتی از ترامپ پرداخته و با مصاحبه 
با 2۰۰ تن از اطرافیان وی او را در حد بچه ای لجباز توصیف کرده که 
دوست دارد هر کاری می خواهد بکند.جمهوری خواهان سعی کرده اند 
با استفاده از نقل قول هایی از روزنامه نگاران و سیاستمداران ثابت کنند 
این کتاب جعل واقعیت است، در حالی که نظرات این روزنامه نگاران و 
سیاستمداران در کل تایید کننده کتاب است و برخی معتقدند در برخی 
جمعه  روز  نباشد.ترامپ  درست  آن  اطالعات  است  ممکن  جزییات  از 
بالفاصله در توییتی این کتاب را سراسر دروغ خواند و وولف رابازنده ای 
خطاب کرد که برای فروش کتابش هر دروغی خواسته به هم بافته است.

یادداشت

آمپاس تورهای جام جهانی

ادامه از صفحه ۱
وی با بیان این که قرار بود امتیاز ویزای گروهی 
روســیه پس از اجرای رژیم لغو روادید بین دو 
کشور، به این ۷۷ آژانس نیز داده شود، گفت: 
ما این آژانس هــا را به عنوان مجریان تورهای 
جام جهانی روسیه نه تنها به فدراسیون فوتبال 
ایران معرفی کرده ایم که به سفارت روسیه هم 
برای دریافت ویزای گروهی این کشور معرفی 
کرده ایم، امــا اگر روس ها قانون ورود به خاک 
این کشــور را با ID کارت جام جهانی به اجرا 
بگذارند، عمال این اقدام مــا هم بدون نتیجه 
می ماند و این ۷۷ آژانس منتخب هیچ امتیازی 

نخواهد داشت.
سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
ادامه داد:  ما جلسه نا امیدکننده ای داشتیم و 
منتظر بیان دیدگاه و نظر آژانس های منتخب 
تورهای جام جهانی درباره ی جلسه مشترکی 
که بــا فدراســیون فوتبــال و وزارت خارجه 
داشتیم، هســتیم تا پس از آن، اقدامات الزم 
را انجام دهیم. معتقدیم وقتی قرار نیست بلیت 
بازی ها در اختیار مجریان منتخب تورهای جام 
جهانی قرار گیرد و از مزیت ویزای گروهی هم 
استفاده نشود، خب دیگر چه ضرورت و الزامی 
دارد که ما آژانســی را به فدراســیون فوتبال 
معرفی کنیم، چون در این شــرایط همه ی آن 
۴۷۰۰ آژانس در یک موقعیت برابر می توانند 
این تور را اجرا کنند و دیگر به نظارت ویژه ی 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری روی این گــروه منتخب و خاص 
نیازی نیســت، چون در حالت عــادی که ما 
وظایف خود را انجام می دهیم.اژدری همچنین 
گفت: قرار بود در آن نشســت که نمایندگان 
بخش های متخلــف از فدراســیون فوتبال و 
وزارت خارجه حضور داشــتند، درباره کمپین 
تبلیغاتی ایران در جام جهانی 2۰۱۸ روســیه 
صحبت شود که به خاطر چالش های جدیدی 
که مطرح شد و ناامیدی آژانس ها، فرصت نشد 

به این موضوع بپردازیم.

خرب

اینمازدواجدانشآموزی!

»سینما  فیلم  نمایش  جلسه  اولین 
بازیگران فیلم  با اکران و حضور  پاتوق« 
»نفس های آرام« و جمعی از اهالی سینما 
و رسانه روز ۱۸ دی ماه در سالن شهید 
آوینی حوزه هنری آغاز شد.به گزارش 
سازمان  عمومی  ازروابط  زمان  پیام 
فرهنگی  برنامه  هنری؛  حوزه  سینمایی 
»سینما پاتوق« به منظور توسعه تعامل 
فیلمسازان  از  حمایت  سینماگران، 
اهالی  بین  مراودات  گسترش  و  جوان 
برای  بسترسازی  و  هنرمندان  و  رسانه 
ایران  سینمای  محصوالت  بهتر  معرفی 
محافل  امور  و  روابط عمومي  نظر  زیر 
ایجاد هنری  حوزه  سینمایی   سازمان 

 شده است.
حوزه  پاتوق«  »سینما  منظور  همین  به 
به  ماه  دی   ۱۸ روز  هفته  این  هنری 
فیلم سینمایی »نفس های آرام« ساخته 
تهیه کنندگی  به  و  طبا  هاشمی  میثم 
اختصاص  غالمی  محمود  و  مصفا  علی 
داشت که با حضور عوامل و بازیگران این 

فیلم برگزار شد.در خالصه داستان فیلم 
است:  آمده  آرام«  »نفس های  سینمایی 
محیا و رضا زوج جوانی در آستانه ازدواج 

هستند. رضا مهندس معمار است و محیا 
برای  حادثه ای  اوست.  نامزد  و  شاگرد 
محیا اتفاق می افتد که مسیر زندگی هر 

تهامی،  تغییر می کند.کوروش  آنها  دوی 
لیال  ارشادی،  پاک نیت، همایون  محمود 
با هنرمندی جعفر  دارویت،  آوا  بلوکات، 
دهقان و شهرام عبدلی از جمله بازیگران 
فیلم  این  عوامل  هستند.دیگر  فیلم  این 
و طراح  کارگردان  نویسنده،  از:  عبارتند 
طبا،  هاشمی  میثم  لباس:  و  صحنه 
علی  کارگردان:  مشاور  و  تهیه کننده 
مصفا، مدیر فیلمبرداری و مجری طرح: 
علیرضا  تولید:  مدیر  احمدی،  حافظ 
دستیار  علیان،  جعفر  صدابردار:  بیات، 
پدمه،  مریم  برنامه ریز:  و  کارگردان  اول 
دستیار  عروجی،  فرشته  صحنه:  منشی 
حمیدی،  ابوالفضل  کارگردان:  دوم 
مشاور  طبا،  هاشمی  طناز  عکاس: 
گریم:  طراح  شیربانی،  بهناز  رسانه ای: 
علیرضا خورشید، مجریان گریم: مهدی 
مدیر  محمودزاده،  شعف  قاسم زاده، 
اول  دستیار  جبارپور،  اصغر  تدارکات: 
دوم  دستیار  معمار،  فیلمبردار: مصطفی 

فیلمبردار: حمیدرضا زارعی.

اکران فیلم سینمایی »نفس های آرام«

فیلم هالیوودی  تولید  کمپانی معروف 
در  صاحبش  عظیم  رسوایی  خاطر  به 
معرض غرق شدن است، اما یک دارایی 
ارزشمند تا به حال توانسته آن را روی 

آب نگه دارد.
به گزارش  از د رپ، خرس پدینگتون 
که  سینماها  دوست داشتنی  مخلوق 
به  گرم ونرم  بارانی  کت  یک  همیشه 
است  چیزهایی  تنها  از  یکی  دارد  تن 
تهیه  کمپانی  حاضر  حال  در  که 
از رسوایی های  بعد  را  واینستین  فیلم 

رییسش زنده نگه داشته است.

رسمی  حقوق  واینستین  کمپانی 
را  »پدینگتون«  نخست  فیلم  فروش 
داشت  اختیار  در  متحده  ایاالت  در 
در  اکرانش  هفته  نخستین  در  که 
سال 2۰۱۵ توانست 2۵ میلیون دالر 
بفروشد و در نهایت فروشش را به ۷۶ 
میلیون دالر رساند. با این حال، بعد از 
این که رسوایی آزار جنسی واینستین 
او  کمپانی  شد،  آشکار  نوامبر  ماه  در 
حقوق رسمی داخلی »پدینگتون 2« 
را به قیمتی که اعالم نشد به کمپانی 

برادران وارنر فروخت.

خرس »پدینگتون« کمپانی واینستین را از ورشکستگی نجات داد

»به وقت  فیلم سینمایی  فیلمبرداری 
محمدحسین  کارگردانی  به  خماری« 
و  است  شده  آغاز  تازگی  به  لطیفی 
بازیگران جدیدی به این اثر پیوسته اند.

»به وقت  فیلم سینمایی  فیلمبرداری 
محمدحسین  کارگردانی  به  خماری« 
لطیفی از ۱۵ دی ماه آغاز شده است.

پیش از این بازیگرانی همچون مهدی 
هومن  فتحی،  نقش  در  فخیم زاده 
هنگامه  و  قندی  نقش  در  برق نورد 
اثر  این  به  گالب  نقش  در  قاضیانی 
هنگامه  تازگی  به  که  بودند  پیوسته 

حمیدزاده در نقش مژده، مجید یاسر 
در  لرستانی  شهره  مرتضی،  نقش  در 
نقش  در  ور  آزادی  رعنا  اکرم،  نقش 
نقش  در  پورعرب  ابوالفضل  نسرین، 
نقش  در  دشتی  محمدعلی  ماشااهلل، 
نقش  در  مرادی  ابوالفضل  راننده، 
همکار، علی سلیمانی در نقش داوود، 
هادی کاظمی در نقش محسن، تقس 
ساوری در نقش همکار، سیما تیرانداز، 
پوریا پور سرخ، شیرین یزدان بخش و 
بهروز بقایی نیز وارد »به وقت خماری« 

شده اند.

فیلمبرداری »به وقت خماری« آغاز شد 

کاریکاتور

تقدیر از 41 اثر برتر جشنواره 
فارابی در 24 دی ماه

 
رئیس دبیرخانه دائمی جشــنواره فارابی از برگزاری اختتامیه این 
جشــنواره در روز 2۴ دی مــاه خبر داد و گفــت: در این دوره از 
جشــنواره از 2۷ اثر از محققان داخلی و ۱۳ اثر از پژوهشگران بین  
الملل تقدیر می شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر حسین 
میرزایی در نشست خبری دیروز با بیان اینکه فراخوان نهمین دوره 
جشــنواره فارابی از اسفند ماه سال ۹۵ آغاز شد،  افزود: با اعالم این 
فراخوان، تعداد ۴۱۸۳ اثر دریافت شــد کــه از این تعداد ۴۹۹ اثر 
مربوط به محققان بین الملل بوده است.وی با بیان اینکه بیشترین 
آثار ارسال شده در بخش داخل مربوط به حوزه های فلسفه و کالم 
و فقه و اصول بوده اســت، اظهار کرد: عالوه بر آن، حوزه های زبان 
فارسی و مطالعات هنر و زیباشناسی از جمله بخش های پرمخاطب 

این دوره از جشنواره بوده اســت.میرزایی با بیان اینکه از کل آثار 
ارســال شده 2۷۹2 اثر در بخش بزرگساالن بوده است، یادآور شد: 
در این دوره از جشنواره بر اساس بررسی های انجام شده در کمیته 
بین الملل و شــورای سیاســتگذاری بین المللی از ۶ اثر برجسته 
محققان بین الملل تقدیر می شــود. این آثار از کشــورهای آلمان،  
ایرلند، افغانســتان، عراق، لبنان و بوسنی هرزگوین در حوزه اسالم 
شناســی و ایران شناسی اســت.رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره 
فارابی با اشاره به آثار برگزیده محققان داخلی، گفت: بر اساس رای 
داوران ۱۳ اثر از بخش بزرگســاالن و ۱۴ اثر در بخش جوان مورد 
تقدیــر قرار می گیرد.به گفته وی، از 2۷ اثر برتر داخلی، ۶ اثر حائز 
رتبه اول،  ۴ اثر حائز رتبه دوم و ۱۷ اثر حائز رتبه ســوم شــده اند.

میرزایــی همچنین اضافه کرد: عالوه بر تقدیر از آثار برتر داخلی و 
خارجی از پیشکسوتان، مترجم برتر، انجمن علمی برتر، فصل نامه 
علوم انسانی برتر نیز تقدیر می شود که در مجموع در روز اختتامیه 
۴۱ اثر مورد تشــویق قرار خواهند گرفت.وی زمان برگزاری مراسم 
تقدیر از برگزیدگان نهمین جشنواره فارابی را 2۴ دی ماه ذکر کرد 

و یادآور شد: به طرح های ارزیابی شده در گروه های تاریخ، جغرافیا 
و باستان شناسی،  حقوق،  زبان ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و علوم 
ارتباطــات، علوم اقتصادی، مدیریت و حســابداری، علوم تربیتی، 
روانشناســی،  علوم رفتاری و تربیت بدنی، علوم سیاســی،  روابط 
بین الملــل و مطالعات منطقه ای، فقه، اصول،  علوم قرآنی و حدیث، 
فلسفه، کالم، اخالق، ادیان و عرفان، فناوری اطالعات، اطالع رسانی 
و کتابــداری، مطالعات انقالب و امام خمینــی )ره(، مطالعات هنر 
و زیبایی شناســی بوده است.میرزایی همچنین با اشاره به تغییرات 
ایجادشده در برگزاری این جشنواره در حوزه علوم انسانی گفت: در 
گذشته جشنواره تنها با حضور و مشارکت محققان بوده است ولی 
از دو دوره گذشته آثار دریافتی در دو بخش حقیقی و حقوقی انجام 
 می شــود.وی اضافه کرد: بر این اساس با مکاتباتی که با دانشگاه ها، 
مراکز تحقیقاتی و علمی صورت گرفت،  از آنها درخواســت شد تا 
آثار شایســته تقدیــر را به ما معرفی کنند کــه در نهمین دوره از 
جشنواره ۵2 درصد ثبت شــده به صورت مشارکت حقیقی و ۴۸ 

درصد مشارکت حقوقی بوده است.

فیروزهمظفری


