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به گزارش زمان، پایگاه اطالع رسانی دولت با ارائه توضیحی در خصوص 
یکی از راه های تامین درآمد برای دولت به منظور اشتغالزایی در بودجه 
97، اعالم کرد: قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه 97 به ترتیب 1500 و 

4006 تومان ›پیشنهاد‹ شده که این موضوع قطعی نیست.

 هیچ چیز درباره قیمت بنزین 
و گازوئیل قطعی نیست

سند  استقرار  در  گفت:  وپرورش  آموزش  وزیر  زمان،  گزارش  به 
تحول بنیادین موانع بسیاری وجود دارد که تنها خودمان باید به 
دنبال راهکار و رفع موانع باشیم نباید انتظار داشت دیگران بیایند و 

این مشکل را برطرف کنند.

به گزارش زمان- رویا سلیمی، نشست رســانه ای ششمین جشنواره 
»تئاتر شــهر« با حضور شهرام کرمی دبیر این دوره از جشنواره، در سازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار شد. وی در ابتدای نشست به ارائه 

گزارشی از بخش های مختلف جشنواره ششم »تئاتر شهر« پرداخت.  5

ضرورت عزم ملی برای اجرای 
تحول در آموزش و پرورش

جشنواره »تئاتر شهر« 
جشنواره ای ویژه هنرمندان

8

سرمقاله

کودکانی که در هوای 
ُسربی نفس می کشند

نگاه روز

فرزندان خالق، سکان دار 
دریای متالطم زندگی

 تردید در شعار 
»عبور از روحانی«

شهر،  گرفته ی  آســماِن 
خیِل خودروهای فرسوده 
در معابــر، اتوبوس هــای 
دودزا و هــزار و یک دلیِل 
دیگر بــرای آلودگی هوا، 
نفِس شهروندان را تنگ کرده است و در این 
میان، کودکان، قربانیاِن معصوِم آلودگی هوای 
ناپاِک کالنشهرها هستند.  آلودگی هوا یکی از 
مهم ترین چالش هایی است که در پی افزایِش 
بی رویه ی جمعیت و به تبــع افزایِش تعداِد 
خودروها در معابِر شهر، در کنارِ آلودگی ناشی 
از کارخانه های صنعتی حاشیه ای کالنشهرها 
با آن دســت به گریبان است. طبق تعاریف، 
آلودگی هوا به وجوِد هر ماده ای که می تواند 
برای انســان یا محیِط زندگی او  ُمضر باشد، 

اطالق می شود. 
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2 نسترن کیوان پور

دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیستیم

1

وداع تلخ پرسپولیس از جام حذفی 5 مهناز همتی

1

روحانی: بزرگترین حق شهروندی جوانان اشتغال است

گام بلند دولت برای تحقق حقوق شهروندی

 تائید حذف
 ۳۴ میلیون 
یارانه بگیر 

 ورود 
 مدعي العموم 
به آلودگي هوا

 طرح استیضاح
  2 وزیر

 کلید خورد
753

جهانگیری بیان کرد:

راه حل مساله اشتغال تدبیراست، نه پول

مسابقه خودروسازان برای افزایش قیمت

بازار خودرو ؛ رها و بدون ناظر
7
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رئیــس جمهور با بیان اینکه یکی از بزرگترین حق شــهروندی جوانان ما 
اشــتغال اســت، گفت: ما فضای مجازی امن، ســالم و ارزان می خواهیم.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، رئیس جمهور گفت: برای من روز بســیار 
مهمی اســت، موضوع حقوق شــهروندی و توجه مردم عزیز ما و دولت و 
همه مســئولین به این مســئله می تواند برای آرامــش جامعه و امنیت و 
احقاق حقوق مردم، احســاس عدالت و تساوی در جامعه بسیار مهم باشد.

وی افزود: یکی از حقوق شــهروندی ما همین بلندگو اســت که یک روز 
باید درست شود، در یکی از مراسم روضه خوانی یکی به من گفت در این 
مراسم یکی بلند گو و یکی چایی هرگز درست نمی شود.روحانی ادامه داد: 
طرح تحول سالمت، آرامش در مسائل اقتصادی، موضوع سیاست خارجی 
و برجام، فضای مجازی و حقوق شهروندی در دولت برای ما مهم بود. اینها 
برای ما بسیار اهمیت داشت. من در صد روز اول در دولت یازدهم در شبی 
که مصاحبه کردم و گزارش دادم همزمان سایت حقوق شهروندی باز شد 
و پیش نویس حقوق شــهروندی در اختیار مردم قرار گرفت و بسیاری از 
اساتید حقوق، محققین، دانشــمندان، هنرمندان و علما اظهارنظر کردند 
تا در نهایت بعد از 7 تا ۸ جلســه با حضور اســاتید معروف کشور منشور 
حقوق شــهروندی در ۲۲ فصل و 1۲0 ماده تنظیم شــد که در آذر سال 
گذشته رونمایی و منتشر شد.روحانی با بیان اینکه رونمایی از منشور حقوق 
شــهروندی، انتخاباتی نبود، گفت: برخی گفتند نزدیک انتخابات اســت و 
فالنی می خواهد کار تبلیغاتی انجام دهد این هم مثل خیلی چیزهای دیگر 
فراموش می شــود. من همان زمان گفتم یکــی از اهداف بزرگ ما اجرای 
تمام این منشور است.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چرا 
مردم ما انقالب کرده اند؟ در پاسخ می توان یک کلمه را بیان کرد و آن اینکه 
می خواستند به حق خود برسند. چرا مردم در انتخابات شرکت می کنند؟ 
چرا نقد می کنند؟ اینها همه برای رســیدن به حق خود اســت.وی افزود: 
دستیابی به حقوق کامل انسانی که شامل حقوق بشر و حقوق شهروندی؛ 
اینها همه دالیلی هستند که مردم اقداماتی را که برشمردم، برای آن انجام 
می دهند. از انقالب مشروطه به این طرف، ملت ما گفت که من نمی خواهم 
رعیت باشــم و یک نفر باالی ســر ما پادشــاهی کند و دستور دهد و من 
هم مجبور به اطاعت و فرمانبرداری از او باشــم.رئیس جمهور تصریح کرد: 
بنابراین همه انقالب ما برای این بود که مردم گفتند که ما رعیت نیستیم 
و ما یک شهروندیم؛ شــاه نمی خواهیم، قانون می خواهیم. هرکس در این 
کشور هر مســئولیتی که دارد، باالتر از قانون نیست و وظیفه ای مهمتر از 
اجرای قانون هم ندارد.روحانی اظهار داشت: همه باید ذیل قانون کار کنیم؛ 
همانطــور که حضرت امام )ره( هم می فرمود، پیامبر خدا )ص( هم موظف 
بود به قانون خدا عمل کند. در قرآن به پیامبر )ص( گفته شــده که شما 
اگــر از قانون تخطی کنی، دو برابــر در دنیا و در آخرت مجازاتت خواهیم 
کرد؛ بنابراین اصل، قانون است؛ حتی پیامبر اسالم )ص( هم باالتر از قانون 
نیســت چرا که او هم ُمبلِغ و مفّســر قانون بود.وی ادامه داد: پیامبر )ص( 
قانون را آورد و خودش هم همچون مردم، به اجرای آن پرداخت یعنی اگر 
گفــت نماز بخوانید، زکات بدهید، به مردم احتــرام بگذارید، همه اینها را 
خودش ابتدا انجام داده اســت.رئیس جمهور تصریح کرد: ما انقالب کردیم 
که قانون داشــته باشیم و کسی باالتر از قانون نباشد و همه باید مطیع آن 
باشــند، در رأس همه قوانین هم قانون اساسی وجود دارد و معنای حقوق 

شهروندی هم همین است که همه مطابق قانون عمل کنند.
روحانــی گفت: یکی از مهم ترین حقوق شــهروندی، دسترســی مردم به 
اطالعات اســت؛ همه باید بدانند که چه خبر اســت و چه تصمیماتی در 
حال اتخاذ اســت. من به دولت دستور دادم هر وزارتخانه و هر دستگاهی 
که پیشــنهادی را مطرح می کند و قرار است آن پیشنهاد در هیأت دولت 
مطرح شــود، قبل از آنکــه مِن رئیس جمهور آن پیشــنهاد را ببینم، باید 

پیشنهاد در سایت آن وزارتخانه یا دستگاه باشد.وی افزود: ما مقامی باالتر 
از خادمــی و خدمتگزاری به ملت نداریم. همه مــردم ایران همانطور که 
امــام راحل هم فرمود: »ولی نعمت ما هســتند و ما آمده ایم برای آنها کار 
کنیم«.رئیس جمهور با بیان اینکه در روزهای اخیر بسیار خوشحال هستم 
از اینکــه از زمان ارائه بودجه به مجلس در فضــای مجازی غوغایی به پا 
شــد، گفت: همه مردم به صحنه آمده اند، اظهارنظر و نقد کردند؛ سازمان 
برنامه و بودجه، دولت و شــخص رئیس جمهور را نقد کردند. من دســت 
همه را می بوسم، چه کار قشــنگی انجام دادند.روحانی تصریح کرد: مردم 
در خصوص بودجه ها صحبت می کنند و می گویند چرا فالن دســتگاه این 
میزان بودجه می گیرد؛ این حق مردم است که نقد و مقایسه کنند که فالن 
دســتگاه فرهنگی چرا این میزان از بودجه را به خود اختصاص داده است؟ 
بله همه چیز با مردم است، نظرات مردم در رأس امور است. اگر ما متوجه 
شــدیم که نظر اکثر مردم در این اســت که فالن دستگاه بودجه زیادی را 
دارد، حق با آنها است و درست می گویند و حق با دولت نیست چرا که حق 
با ملت است.وی اظهار داشت: در گذشته روال به این شکل بود که بودجه ها 
را ما باید به دســتگاه ها و سازمان های مختلف می دادیم و اگر تأخیری در 
آن صــورت می گرفت، آنها بــه ما ایراد می گرفتند و زمانــی که ما از آنها 
می پرسیدیم که آن بودجه را در چه راهی مصرف کردید، آنها می گفتند که 
ارتباطی به شما ندارد.رئیس جمهور ادامه داد: اینجا من نمی خواهم گالیه ای 
داشته باشم، اما برخی از دســتگاه ها همان بودجه را صرف تخریب دولت 
می کردند؛ البته اینها دیگر مهم نیست اما باالخره این پول کجا رفت و کجا 
خرج شــد؟ من از همین تریبون به وزیر اقتصاد و خزانه دستور می دهم از 
ســال آینده هر بودجه ای را که به هر دستگاهی تخصیص می دهند، باید 
بالفاصله در سایت اعالم کنند تا همه مردم ببینند.روحانی اضافه کرد: مردم 
بایــد بدانند که بودجه به چه نهادهایی اختصاص پیدا می کند. می گویند 
که این دستگاه عمومی  و غیردولتی است. اگر چنین است و از مردم پولی 
نمی گیرد اشــکالی ندارد اما اگر بنا شــد از خزانه یعنی جیب مردم، پولی 
بگیرد باید به مردم گزارش بدهند که پول تخصیص یافته را چه کار کرده 
انــد و کجا خرج کرده اند؟روحانی افزود: مگر جز این راه، راه دیگری برای 
جلوگیری از فساد وجود دارد؟ اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد ایجاد کنیم 
و ده ها دادگاه با فســاد مبارزه کنند نمی توانیم فســاد را ریشه کن کنیم 
مگر آنکه مردم به طور شفاف ببینند که ما مشغول چه کاری هستیم.رئیس 
جمهور با بیان اینکه به اتاق شیشــه ای برویم، تصریح کرد: باید نورافکن 

روی ما باشــد و باید همه ما را مشــاهده کنند. من در طول 4 سال و نیم 
گذشــته، ماهی نبوده که نایستم و با ارگان های مختلف صحبت نکنم؛ هر 
روز مــی گفتند که اینجا و آنجا را ببندیم و فیلتر کنیم.وی ادامه داد: آنها 
می گفتند که ما باید بزرگراه را از بین ببریم. من به آنها می گفتم چرا. آنها 
می گفتند یک راننده ای تخلف کرده. اگر یک راننده ای تخلف کرد آیا باید 
بزرگراه ها را بست!؟ اگر یک تصادف در اتوبان و یا آزادراهی اتفاق افتاد ما 
بایــد آزادراه را از بین ببریم. اگر قطاری تصادف کرد باید کل قطار را جمع 
کنیم.روحانی تأکید کرد: مگر می شــود در دنیای امروز از فضای اینترنت 
خارج شویم و بگوییم که می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم. شب گذشته در 
شــورای عالی فضای مجازی، گزارش خوبی را استماع کردیم. این گزارش 
به ما می گفت که 70 درصد خدمات دنیا امروز از طریق اینترنت و فضای 
مجازی در حال ارائه است.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما به این نتیجه 
رســیده ایم که اگر بخواهیم معضل آب و بهره وری آب را حل کنیم، این 
مســئله از طریق فضای مجازی شدنی است. ما اگر می خواهیم در مصرف 
آب یا برق صرفه جویی کنیم باید از فضای مجازی استفاده کنیم. ما نمی 

توانیم به روش های50 سال قبل بازگردیم.
بزرگترین حق شهروندی جوانان ما اشتغال است

روحانی ادامه داد: بزرگترین حق شــهروندی جوانان ما اشــتغال است. ما 
چگونه باید برای جوانانمان اشــتغال ایجاد کنیم. یکــی از راه های ایجاد 
اشتغال، فضای مجازی است. یکی از شبکه های اجتماعی که امروز در ایران 
فعال اســت، ۳0 هزار اشتغال ایجاد کرده است. قرار ما این است که صدها 
هزار شغل در فناوری اطالعات ایجاد کنیم.وی گفت: مگر ما می توانیم برای 
تخلف یک نفر، کل فضای مجازی را ببندیم. ما باید مشــکل را حل کنیم. 
من نمی خواهم بگویم که فضای اینترنت خطر ندارد؛ اگر مالحظه نکنیم، 
اتوبان را هم خطرناک می بینیم. باید به جوان خود آموزش بدهیم که اینجا 
اتوبان است و پیاده رو نیست که بخواهی در آن قدم بزنی.رئیس جمهور با 
بیان اینکه یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش در فضای درس، آموزش 
جوانان نسبت به فضای مجازی است، تصریح کرد: باید به جوانان گفت چه 
خطراتی در فضای مجازی وجود دارد. به خاطر اینکه امکان دارد یک دزد 

جیب من را بزند، من نباید از خانه بیرون بیایم.
ما فضای مجازی امن، سالم و ارزان می خواهیم

روحانی اظهار داشــت: ما فضای مجازی امن، ســالم و ارزان می خواهیم. 
امــا در عین حال فضای امنیتی، نمــی خواهیم اینکه مدام برویم زندگی 
خصوصی مردم و ببینیم چه خبر است.   باید از این کارها دست برداشت.
وی با بیان اینکه مردم خودشان هم نسبت به موضوعات مختلف حساسیت 
دارند، تصریح کرد: ما فکر می کنیم که دیندار فقط خودمان هستیم. مردم 
به دین، اخالق، فرهنگ و ایرانی بودن مذاهب خودشان احترام می گذارند. 
مــا فکر می کنیم که فقط خودمان عقل مطلق هســتیم و مردم بی خبر 
هستند. خیر؛ مردم از ما جلوتر هستند.رئیس جمهور تأکید کرد: باید اجازه 
دهیم که فضای دانشگاه، آزاد باشد. من هم اینجا به آقای غالمی وزیر علوم 
می گویم که ما نباید دانشجوی ستاره دار داشته باشیم.روحانی اضافه کرد: 
باید فضا را برای حقوق مردم باز بگذاریم. البته اگر کســی قانون را زیر پا 
گذاشت و جرمی مرتکب شد، دادگاه وجود دارد اما تفحص در امور مردم 
نباید وجود داشــته باشد. همه ما باید فرمان ۸ ماده ای امام را مانند تابلو 
پیش روی خود نصب کنیم و آن را هر روز بخوانیم.وی در این باره تصریح 
کرد: امام در ســالی که آن همه کشتار توسط گروهک ها انجام می شد، 
فرمود اگر به قصد کشــف تروریست وارد منزل کسی شدید و دیدید که 
تروریست وجود ندارد و در عین حال دیدید که آالت قمار و شراب وجود 

دارد، اگر آمدید بیرون و نقل کردید، باید تعزیر شوید.
ادامه در صفحه۲

روحانی: بزرگترین حق شهروندی جوانان اشتغال است

تولید پیش داروی سرطان توسط محققان کشور
  محققــان در پارک علم و فناوری فارس موفق شــدند پیش 
داروی ســرطان را از نوعی گیاه تولیــد کنند که برای درمان 
سرطان کاربرد دارد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، دکتر محمود 
ناصری رئیس مرکز رشــد کشاورزی منابع طبیعی پارک علم 
و فناوری فارس اظهار داشــت: محققــان این مرکز موفق به 
دســتیابی روش تولید ترکیبات تاکسول شدند. تاکسول یک 

داروی مخصوص سرطان است که رشد سلولهای سرطانی را 
کند می کند.وی با بیان اینکه در این طرح مســیر سنتز دی 
ان ای کشف شــده که می توان به واسطه آن تولید تاکسول 
افزایش یابد، کشف شــده است، افزود: این پیش دارو از گیاه 
ســرخدار تهیه شده که خاصیت ضد سرطانی دارد. سرخدار، 
نام گونه ای درخت سوزنی برگ بوده از تیره سرخداریان است.

وداع تلخ پرسپولیس از جام حذیف  
تیم فوتبال پرسپولیس با قبول شکست خانگی مقابل صنعت 
 نفت آبادان در ضربات پنالتی از جام حذفی باشــگاه های

 کشور وداع کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، تیم فوتبال پرسپولیس دیروز 
در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور به 
مصاف صنعت نفت آبادان رفت که این دیدار در 90 دقیقه و 
وقت های اضافه با تساوی یک بر یک همراه شد، اما صنعت 
نفت در ضربات پنالتی عملکرد بهتری داشــت تا در نهایت 
با پیروزی 6 بر 5 راهی نیمه نهایی شــود.در دقایق ابتدایی 
بازیکنان میهمان عملکرد خوبی داشتند و همین امر سبب 
شد تا پرســپولیس نتواند فرصتی برای گلزنی ایجاد کند.
در دقیقه ۲6 ارســال تماشایی »محمد انصاری« را »فرشاد 
احمدزاده« با ضربه سر درون دروازه صنعت نفت جای داد 
و در نهایت نیمه نخســت این دیدار با برتری یک بر صفر 
پرسپولیس به اتمام رســید.در ابتدای نیمه دوم شاگردان 
»فراز کمالوند« کار را به تســاوی کشاند و ارسال »جاسم 
کرار« را »علی عبدالــه زاده« به زیبای تبدیل به گل کرد.
بالفاصله ضربه »کمال کامیابــی نیا« را دروازه بان صنعت 
نفت به زیبایی هرچه تمام تر مهار کرد.در دقیقه 50 ضربه 
مجدد کامیابی نیا در آســتانه ورود به دروازه با تکل مدافع 
صنعت نفت روبه رو شــد و به کرنر رفت.برانکو که تیمش 
خشــن کار را دنبال می کرد و میانــه میدان را تا حدودی 
از دســت داده بود، در دقیقه 66 »بشار رسن« را جانشین 
»محسن مسلمان« کرد و سپس »سیامک نعمتی« به جای 
»فرشــاد احمدزاده« به میدان آمد.در دقیقه 77 پاس بلند 
»جاســم کرار« موجب شــد تا »محمدامین درویشی« در 
مصاف تک به تک با »علیرضا بیرانوند« قرار بگیرد که ضربه 

مهاجم میهمان را دروازه بــان میزبان مهار کند.این دیدار 
در پایان 90 دقیقه با تســاوی یک بر یک به اتمام رسید تا 
کار به وقت های اضافه کشیده شود.در دقیقه 100 داور با 
تصمیمی عجیب به سود پرسپولیس اعالم پنالتی کرد که 
کمک داور دوم این تصمیــم را رد کرد تا بازی ادامه یابد.
وقت های اضافه نیز گلی در برنداشــت تا در نهایت ضربات 
پنالتی تیم صعود کننده را مشخص کند.در ضربان پنالتی، 
منشا، علیپور و نعمتی پنالتی های پرسپولیس را به بیرون 
زدند و ماهینی، رسن و بیع خواه موفق به گلزنی شدند.برای 
نفت آبادان نیز ابراهیم زاده، پریرا، ریکانی، پریرا و باتیســتا 
موفق به گلزنی شدند و ضربات بغالنی و نیک نفس از دست 
رفت.»اشکان خورشیدی« داور این دیدار با »شجاع خلیل 
زاده«، »کمال کامیابی نیا«، »سیدجالل حسینی«، »فرشاد 
احمدزاده« و »حســین ماهینی« از پرسپولیس و »مسعود 
ابراهیــم زاده«، »مگنو باتیســتا«، »محمــد نیک نفس«، 
»لوسیانو پریرا«، »داوود نوشی صوفیانی« و »آگوستو سزار« 

از صنعت نفت کارت زرد نشان داد.

انفجار در ریاض در پی شلیک موشک انصاراهلل
 خبرگزاری رویترز اعالم کرد، صدای انفجار مهیبی از ریاض 
شنیده شــده اســت. هم زمان انصاراهلل یمن از شلیک یک 
موشک بالستیک به سمت کاخ پادشاهی عربستان خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، خبرگزاری رویترز به نقل از 
شاهدان عینی اعالم کرد که دود غلیظی بر فراز آسمان ریاض 
دیده شده اســت.این خبرگزاری همچنین افزود: هنوز هیچ 
مســؤول امنیتی عربستان درباره خبر انفجار در ریاض اظهار 
نظر نکرده اســت.این در حالی اســت که محمد عبدالسالم، 
ســخنگوی انصاراهلل اظهار داشت که نیروهای یگان موشکی 
یک موشک بالستیک "برکان H 2 " را به سمت کاخ الیمامه 
عربستان واقع در ریاض پرتاب کرده اند.یگان موشکی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن نیز اعالم کرد، هدف موشک بالستیک 

ارتش نشست گسترده رهبران نظام سعودی در کاخ الیمامه 
بود که به دقت با هدفش اصابت کرده است.شــبکه المسیره 
یمن در پی این رویداد اعالم کرد،  عبدالملک بدرالدین حوثی، 
رهبر انصاراهلل یمن عصر امروز ســخنرانی می کند.در همین 
حال ائتالف تحت رهبری عربستان اعالم کرده، یک موشک 
بالستیک را بر فراز شهر ریاض هدف قرار داده و منهدم کرده 
اســت.کاخ الیمامه مقر رســمی و دفتر ملک سلمان، پادشاه 
عربســتان است که در حومه غربی شهر ریاض قرار دارد. این 
کاخ همچنین مقر دیوان پادشــاهی عربستان محسوب می 
شود.تلویزیون رسمی عربســتان به نقل از مسؤوالن امنیتی 
این کشــور اعالم کرده که هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات 

احتمالی در شهر ریاض مخابره نشده است.

جالل خوش چهره
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کودکانی که در هوای ُسربی نفس می کشند
*نسترن کیوان پور

آسماِن گرفته ی شهر، خیِل خودروهای فرسوده در 
معابر، اتوبوس هــای دودزا و هزار و یک دلیِل دیگر 
برای آلودگی هوا، نفِس شــهروندان را تنگ کرده 
اســت و در این میان، کــودکان، قربانیاِن معصوِم 

آلودگی هوای ناپاِک کالنشهرها هستند. 
 آلودگی هوا یکی از مهم ترین چالش هایی است که 
البرز چندی است در پی افزایِش بی رویه ی جمعیت 

و به تبع افزایِش تعداِد خودروها در معابِر شــهر، در کناِر آلودگی ناشی 
از کارخانه های صنعتی حاشــیه ای استان با آن دست به گریبان است. 
طبق تعاریف، آلودگی هوا به وجوِد هر ماده ای که می تواند برای انسان یا 
محیِط زندگی او  ُمضر باشد، اطالق می شود. تعداِد آالینده ها نیز رقمی 
بالغ بر 1۸0 است و ممکن است طبیعی یا مصنوع بوده یا به شکل های 
مختلفی چون ذراِت جامد، قطراِت مایع یا گاز در هوا وجود داشته باشند. 
بر این اساس، با لیسِت گسترده ای از آالینده ها روبه رو هستیم که امروزه 
نگران کننده تریِن آن ها را وســایِل نقلیه ی موتوری تشــکیل می دهند  
که با آزاد کردِن گازهایی مانند دی اکســید نیتروژن، هوای شــهر را به 
هوایی ناســالم تبدیل کرده است. آلودگی هوا، تاثیراِت ناخوشایندی بر 
ســالمِت انســان دارد. افزایِش خودروها در معابر، ترافیک سرسام آور و 
عدم فرهنگ سازی و بی اعتنایی به برنامه هایی برای ترغیِب خانواده ها به 
استفاده نکردن از خودروهای تک سرنشین، سبب شده در استان البرز 
و به ویژه کالنشــهِر کرج، وضعیِت نابه ســامانی را شاهد باشیم. تاثیراِت 
ناراحت کننده ای که آالینده ها بر ســالمِت انسان دارند، به غلظِت آن ها 
در هوا بستگی دارد. گاه ممکن است به شکِل بیماری های حادی که به 
مرگ منجر می شــود، بروز کند و گاه به صورِت بیماری هایی ُمزمن  یا 
عوارضی ناگوار مانند کاهِش دید، احساس ناراحتی، سردرد، تنگی نفس 
و ... شوند.مســئله ی قابِل اعتنا این است که کودکان مانند بزرگساالن، 
عالئِم بیماری های مختلف را از خود بــروز نمی  دهند. چرا که کودکان 
هنــگاِم تنفس و در مقیاِس واحِد وزنــی خود، حجم بیش تری از هوا را 
وارِد ریه ی خود می کنند و به عبارتی در شرایِط یکسان و دریافِت حجِم 
مشخص از هوا، جذِب هوا توسِط کودک از بزرگسال بیش تر خواهد بود. 
همین امر ســبب می شود، هنگاِم آلودگی هوا، کودکان در معرِض خطِر 
جدی تری قــرار بگیرند؛ خطراتی که با تأثیراِت کوتاه مدت یا بلندمدت، 
زندگِی آنان را با ناراحتی همراه خواهد کرد. چرا که در مدارســی که در 
مناطِق آلوده قرار دارند، دانش آموزان حجِم باالتری از آالینده ها را تنفس 
می کنند و موادی که در بدنشان می نشیند، آنان را دچاِر افِت تحصیلی 
کــرده و در طوالنی مدت، ضریِب هوشــِی آن ها را پاییــن می آورد.در 
مجله ی نیوانگلند، طی پژوهشی در خصوص تأثیِر آلودگی هوا در کاهِش 
کارکرِد ریه ی کودکان، آمده است که افزایش میزان کربن در هوایی که 
کودک تنفس می کند، موجب کاهش کارکرد ریه ی او مي شود. کودکان 
نبایــد در اوج آلودگي هوا از خانه خارج شــوند و به هیچ وجه در چنین 

هوایی ورزش کنند. 
مســمویِت ُمزمِن کودکان با ُسرب، از پیامدهای حضورِ آنان در شهر 
و تنفــِس هوای آلوده اســت. چرا که به دلیِل وارونگــی هوا، فلزاِت 
سنگین تر مانند ُسرب در سطوِح پایین تر قرار می گیرند و کودکان به 
دلیِل داشــتِن قامتی کوتاه تر، بیش تر در معرِض این آالینده خواهند 
بود. نکته ی ناراحت کننده این اســت که ُســرب، ماده ای بی رنگ و 
ســنگین است که از راهِ خون به بخش های مختلِف بدن وارد شده و 
در مغز و مغز استخوان رسوب می کند. پس از این که ُسرب وارِد بدن 
شد، خارج کردِن آن کاری بسیار دشوار است، به طوری که می توان 

گفت تا مدِت 15 سال در نسوِج بدن باقی می ماند.
حال جای آن اســت که کمی درنگ کنیم و بیاندیشــیم که ســهِم 
ما در آلوده کردِن شــهرمان چه قدر اســت؟ با استفاده از خودروهای 
شخصی خود و استفاده نکردن از وسایل نقلیه ی عمومی، تا چه میزان 
به آلودگی هــوا دامن می زنیم؟ آیا فرزنداِن ما در این شــهر زندگی 
نمی کنند و ســالمتِی آنان برای ما اهمیتی ندارد؟ آن قدر خودخواه 
شده ایم که حاضریم ســاعت ها در ترافیک بمانیم اما سوار اتوبوس و 
تاکسی نشــویم، غافل از این که همین کاِر به ظاهِر کوچک، سالمِت 
کودکاِن شــهرمان را به خطر خواهد انداخت. حِل مسئله ی آلودگی 
هوای کالنشــهِر کرج نیازمنِد یاری هم مســئوالن و هم مردم است. 
به طوِر یقین، مســئوالن نیز باید محیط زیست و سالمتی شهروندان 
را در الویت قرار دهنــد و تصمیماتی اتخاذ کنند که منجر به حضوِر 
کم تِر منابِع مصنوِع آالینده ی هوا در شــهر شود. چرا که کلیِد ارتقای 
کیفیِت زندگی شهری در توسعه ی پایدار نهفته است و توسعه ی پایدار 
همواره نویِد زندگی در شهری سالم را سر داده است. اگر اوضاِع کرج 
به همین شکل پیش برود، رسیدن به توسعه ی پایدار شهری و داشتِن 
محیط زیست سالم، آسمانی پاک و به دور از آلودگی و دیدِن کودکانی 
با چهره های خندان و شــاداب در فضاهای باِز شهری، آرزویی محال 
خواهد بود.کودکان، آینده سازاِن شهرمان هستند. چه زیباست اگر به 
جــای هدایِت کودکان به تونل های تاریــِک بیماری های مزمن، برای 
آینده ی آینده سازاِن شهرمان، گامی مثبت برداریم و شهر را هم برای 

خود و هم برای آنان به مکانی زیبا و سالم بدل کنیم.
nastaran.keyvanpour@gmail.com

موضع گیری خصمانه آمریکا در قبال ایران

 در راهبرد جدید امنیت ملی ترامپ که در 67 صفحه منتشر شد در 
جمالتی خصمانه و ضد ایرانی ایران بد نهاد و ســرکش توصیف شده 
اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در بخشی از نخستین راهبرد 
امنیت ملی ترامپ که روز دوشــنبه و در 67 صفحه منتشــر شد بار 
دیگر کاخ ســفید در جمالتی خصمانه ایران را یک بازیگر سرکش و 
بد نهاد در منطقه توصیف کرده اســت.مقامات کاخ سفید در این باره 
به المانیتور گفته اند که واشــنگتن در حال برداشــتن گام هایی برای 
مقابله با آنچه آن را "توســعه طلبی ایران دانستند" است.بنابر گفته 
این مقامات آمریکایی، ما بر استراتژی رییس جمهور در مورد ترامپ 
تاکید داریم و می دانیم که ایران یک بازیگر بدنهاد در خاورمیانه است.

شهادت یکی از رزمندگان نَُجباء در سوریه

پیکر گلگون یکی از رزمندگان مدافع حرم پس از شهادت در سوریه 
به عراق منتقل و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

بــه گزارش زمان، پیکر مطهر یکــی از مدافعان عراقی حرم که در 
راه صیانت از حرم حضرت زینب ســالم اهلل علیها به شرف شهادت 
نائل آمد، در نجف اشــرف تشییع شــد. پیکر شهید »محمد علی 
زیاره« رزمنده مقاومت اســالمی نَُجباء با اســتقبال پرشکوه مردم 
نجف به حرم امیرالمؤمنین علیه السالم منتقل و پس از طواف گرد 
مضجع ملکوتی امام علی علیه السالم و اقامه نماز، بر دوش مؤمنان 
قدرشــناس تا منزل ابدی تشییع شد. گفتنی اســت که نَُجباء از 
ســال ۲01۳ با هدف حفاظت از حرم های اهل بیت و جلوگیری 
از قتل عام مردم بی گناه، وارد مبارزه با تروریســتهای تکفیری در 

سوریه شد.

برداشت 200 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای کمک به مناطق زلزله زده

رییس مجلس شورای اســالمی گفت: با اذن رهبر 
معظم انقالب ۲00 میلیون دالر از صندوق توســعه 
ملی بــرای کمک به مناطق زلزله زده اختصاص می 
یابد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی الریجانی در 
جلســه علنی دیروز مجلس این مطلب را در پاسخ 
به اخطار محمد حسینی نماینده تفرش در جریان 
بررسی بند )ه( ماده واحده طرح اصالح قانون بودجه 
ســال 96 کل کشــور بیان کرد. نماینده تفرش در 
مجلس با استناد به اصول قانون اساسی اظهارداشت: 
برداشــت ۲00 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 
برای زلزله زدگان خالف اصــول 5۲ و 110 قانون 
اساســی اســت. وی ادامه داد: زمانی که شما ۲00 
میلیون دالر اضافه می کنید این دیگر اصالح بودجه 
نیست و متمم است.رییس مجلس نیز در پاسخ به 
این اخطار گفت: حتما اطالع ندارید ما اذن رهبری 
را برای برداشت ۲00 میلون دالر از صندوق توسعه 

ملی برای کمک به مناطق زلزله زده گرفته ایم.

محکومیت تعدادی از مدیران 
دولتی به دلیل تخلفات انتخاباتی

 سخنگوی شورای نگهبان، از دریافت گزارشی مبنی 
بر محکومیت قطعی تعــدادی از مدیران دولتی به 
دلیل تخلفات انتخاباتی خبر داد.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، عباسعلی کدخدایی درباره برخی خبرها 
مبنی بر محکومیت قطعی برخی از مدیران دولتی 
در قوه قضائیه به دلیل تخلفات ارتکابی در انتخابات 
ریاست جمهوری دوره دوازدهم اظهار داشت: در این 
رابطه، اخیرا گزارشی از سوی قوه قضائیه به شورای 
نگهبان ارسال شده است.وی افزود: در این گزارش 
اعالم شده که در نتیجه بررسی پرونده ها، تعدادی از 
افراد تبرئه و تعدادی دیگر نیز به طور قطعی محکوم 
شــده اند و این مربوط به تهران و سایر استانهاست.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: جزئیات احکام 
صادره، تعداد محکومین و ســطح مدیریتی آنها در 

آینده اعالم می شود.

دیپلماسی باید همگام با قدرت 
نظامی پیش برود

دستیار و مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا 
بر این نکته تاکید کرد که دیپلماسی باید همگام با 

قدرت نظامی پیش برود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سرلشکر سیدیحیی 
رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا 
دیروزدر هشتمین همایش راویان دفاع مقدس با 
تاکید بر اینکه دیپلماســی بایــد همگام با قدرت 
نظامی پیش برود، گفت: متاسفانه در دوران دفاع 
مقدس بازوی سیاســی ما در تراز بازوی نظامی ما 
پیش نمی رفت، و پیروزی های بزرگی که به دست 
می آمد، بُرد سیاسی الزم را در دیپلماسی نداشت 
و متاسفانه امروز هم این وضعیت در دیپلماسی ما 
وجود دارد.وی با نابرابر خواندن جنگ ایران و عراق 
خاطر نشان کرد: در دوران دفاع مقدس، از مقطعی 
به بعــد واقعاً با جهان جنگیدیــم به خصوص در 
اواخر جنگ که ناوهای جنگی آمریکا مستقیماً به 
سکوهای نفتی ما حمله کردند و از آن بدتر اینکه 
ناو وینسنس هواپیمای مسافربری ما را در آسمان 
مورد هدف قرار داد.دستیار و مشاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا اظهار کــرد: آمریکایی ها همچنین 
وضعیت مناطق را رصد کرده و اطالعات بروز را در 
اختیار رژیم بعثی قرار می دادند.صفوی همچنین 
با اشــاره به طرح برخی مســائل درباره عملیات 
کربــالی 4 گفت: اطالعات این عملیات توســط 
انسانی خبیث و ناپاک در اختیار آمریکایی ها قرار 
گرفت و آن ها نیز اطالعات به دســت آمده را در 
اختیار صدامیان قرار دادند.دستیار و مشاور عالی 
فرمانده معظم کل قوا با تکذیب ســخن برخی از 
افــراد که می گویند برخــی فرماندهان ما از فاش 
شــدن اطالعات عملیات کربالی 4 توسط دشمن 
مطلع بودند، گفــت: این حرف صد درصد دروغ و 
کذب محض اســت؛ مگر ما غیرت نداشتیم که از 
چنین موضوعی مطلع شــده و برای جان بهترین 
جوانان خود ارزشــی قائل نباشیم.وی افزود: اواخر 
جنگ قدرت عراق چندین برابر شده بود، به طوری 
که در حوزه زمینی به تعداد گردان های ما از تیپ 
برخوردار شــده و در حوزه هوایی نسبت به شروع 
جنگ 6 برابر بر توانش افزوده شــده بود؛ بهترین 
جنگنده بمب افکن هــا را در اختیار گرفته بود و 
همچنین هواپیماهای میراژ و ســوپراتاندارد و پی 
ســی 7 را خریداری کرده و بمب هــای لیزری را 
از ارتفاع ۳۳ هزار پایی علیه ما اســتفاده می کرد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا تصریح کرد: 
عراق همچنین بر توان بالگردی و توپخانه ای خود 
افزوده بود و از کشــورهای مختلفی چون فرانسه، 
چکســلواکی، آمریکا و... ســالح دریافت می کرد. 
عراق در اواخر جنگ از بمباران شــیمیایی از نوع 
ســیانور اســتفاده می کرد که با اولین تنفس نفر 

زمین گیر می شد.

خبر

سرمقاله
کالم  نور

ادامه از صفحه 1
روحانی خاطرنشــان کــرد: مگر مــا متخصص 
ســاختن پرونده برای مردم هستیم. باید ببینیم 
کــه پیغمبر)ص( چگونه با مــردم رفتار می کرد. 
پیغمبر)ص( با علم الهی و استعداد ذاتی اش همه 
منافقان را می شناخت، اما آیا به آنها تعرضی می 
کرد؟ اگر هم پیامبر هم قصد محاکمه داشــت باز 
هم از علمش اســتفاده نمی کرد و برای کســی 
شنود نمی گذاشت.رئیس جمهور ادامه داد: موارد 
شنود مشخص اســت به غیر از سه-چهار مورد، 
دیگر شــنود نداریم. این موضوع مصوبه شــورای 
عالی امنیت ملی اســت. من به تمامی دستگاه ها 
از وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و چند دستگاه 
دیگر که این اقدامات را انجام می دهند، می گویم 
که باید بر مبنای قانون عمل کنیم.وی تأکید کرد: 
تمام دســتگاه های امنیتی بایــد بدانند که نوکر 
مردم هســتند. ما در حقوق شــهروندی اگر می 
خواهیم کشورمان درست شود و در مسیر درست 

حرکت کند، باید فضا را باز و شفاف کنیم.
نورافکن ها روی بودجه قرار بگیرد

روحانی گفت: مــن از همه جوانان می خواهم که 
بودجه 97 را رها نکنند. باید ادامه بدهید و ببینید 
کــه در بودجه چه خبر اســت. نورافکن باید روی 
همه ردیف های بودجه قرار بگیرد. همه دســتگاه 
هایی که در ســال 97 بودجه مــی گیرند باید به 
مردم اعالم کنند که در چه مواردی خرج کرده اند.

هنرمندان سر پیمان خود بمانند
روحانــی گفت: من به عنوان رئیس جمهور ســر 
پیمان خــودم تا آخر خواهم بود. از شــما مردم، 
جوانــان، زنــان، مردان، روســتائیان، شــهریان، 
فرهیختگان و هنرمندان می خواهم که شــما هم 
سر پیمان خود بمانید ما با هم کار را شروع کردیم. 
ما باید با هــم کار را ادامه دهیم. روحانی در تمام 
ســاعات دولت دوازدهم به رای و حمایت و انتقاد 
شما نیازمند است.وی افزود: شما پرسشگر باشید، 
وظیفه ما پاســخگویی است. ما بر سر پیمانمان تا 
سر جان ایستادیم. دهها مشکل پیش روی ماست 
اما اگر دست به هم دهیم ملت این قدرت را دارد 
که مشکالت را حل کنیم.رئیس جمهور ادامه داد: 
دو ســال از برجام گذشــته، چند بار آمریکایی ها 
آمدند برجام را برهم بزنند نتوانســتند تا آخر هم 
نمی توانند هر کس با برجام مخالف است به ترامپ 
دل نبندد. برجام می ماند.روحانی گفت: برجام می 

مانــد و ما آن را ادامه می دهیم، آرامش اقتصادی 
باقی خواهد ماند، در این کشــور روزی نیست که 
تورم و رشد کشور یک دفعه زیر و رو شود، بنای ما 
مهار تورم، رشد اقتصادی و تعادل صحیح بازار ارز 
و سکه است. ممکن است مشکلی پیش آید اما در 

کنار هم مشکالت را حل خواهیم کرد.
ما دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیستیم

وی گفت: دولت دوازدهم فضای مجازی و فضای 
ارتباط مردم با دنیــا را حفظ می کند می دانم 
برخی شب تا صبح خواب می بینند اما آن خوابها 
تعبیر نخواهد شــد دل به ایــن خوابها نبندید 
مادنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیستیم. وزیر 
ما قول می دهد دســتش روی دکمه فیلترینگ 
نخواهد رفت. رئیس جمهور با بیان اینکه حقوق 
شهروندی را دنبال می کنیم عنوان کرد: از شما 
ســوال می کنم که در اشــتغال سال 95 چند 
درصد مردها مشغول به کار شدند و چند درصد 
زنها مشــغول به کار شدند زمانی بود که اشتغال 
زنها منفی بود اما در ســال گذشــته 67 درصد 
اشــتغال ما مربوط به زنان ما بوده است پس ما 
بــه عهدمان وفا کردیم. من به تمام وزارتخانه ها 
گفتم حداقل دو جوان و حداقل یک خانم را در 
سطح مشاور یا معاون نصب کنند.روحانی ادامه 
داد: تمــام کارهایی که به بخــش های مردمی 
واگذار می شــود باید 50 درصد جوانان در آنها 
مشغول شوند. حقوق شهروندی به ما می گوید 
اشتغال که باید آن را انجام دهیم.رئیس جمهور 
گفت: در بودجه 97 هیچ چیز را گران نخواهیم 
کرد مگر اینکه بگوییــم این پول کجا خرج می 

شــود. شــما در انتخابات گفتید اولویت اول ما 
اشتغال اســت. قیمت بنزین و گازوئیل باالتر از 
نصف قیمت جهانی نخواهد شد. قانون به ما گفته 
باید ظرف 5 سال به قیمت جهانی برسیم اما ما 
می دانیم شرایط مردم چگونه است و اگر پولی از 
مردم در این زمینه گرفته شود فقط برای اشتغال 
است.وی گفت: یک رقم باالیی را برای اشتغال 
در نظر گرفتید حدود ۳00 هزار میلیارد تومان 
در طول 4 ســال اســت که صندوق توسعه، 
بانکهــا و دولت با هم ایــن تحول را ایجاد می 
کنند چون اشتغال برای ما اصل است.روحانی 
با بیان اینکه محیط زیســت حقوق شهروندی 
است عنوان کرد: امروز در حالی اجالس حقوق 
شــهروندی را برگزار کردیم که مدارس ما به 
خاطر آلودگی هوا تعطیل اســت. باید خودرو، 
صنعت و بنزین ما درست شود.رئیس جمهور 
گفــت: فقط ما نیســتیم، نگوییــد دولت چه 
کار مــی کند، از ما بدتر هــوای پکن و دهلی 
و مکزیکو سیتی اســت. روز به روز باید هوای 
پاک و ســالم بیشتر شود و این وظیفه ماست.

وی تصریح کرد: حقوق شــهروندی ما استاندارد 
شدن همه چیز اســت، باید وزارت کار، صنعت، 
موسسه اســتاندارد و بهداشــت و درمان ما هر 
کاری را استاندارد کنند.وی با تاکید بر اینکه همه 
مسائل و کارها در کشــور باید استاندارد داشته 
باشد، گفت: نمی شــود در و پنجره ای ساخته 
شــود و بعد از 6 ماه نیاز به تعمیر داشته باشد، 
در حالی که در اروپا درهایی ساخته می شود که 

صد سال عمر می کند.

تا کارها و خدمات استاندارد نشود صدها 
حادثه مانند پالسکو خواهیم داشت

روحانی تصریح کرد: تا کارها و خدمات استاندارد 
نشود، مثال سیم کشــی ما بر اساس اصول نباشد، 
صدها حادثه مانند پالســکو خواهیم داشت. باید 
همه مشاغل و کارها استاندارد شود.رئیس جمهور 
ادامه داد: در دولت دوازدهم کاری را که با جدیت 
پیگیری خواهیم کرد، استاندارد شدن همه مسائل 
و آموزش ها بر اســاس قوانین روز دنیاســت.وی 
افزود: آزمایشــگاه ها و مراکز فنــی و حرفه ای و 
آموزش در دانشگاه باید استاندارد باشد تا افرادی 
که از این آموزشــگاه ها فارغ التحصیل می شوند، 
امور را بر اساس اســتانداردهای روز جهان انجام 
دهند.روحانی بــا تاکید بر اینکــه رعایت حقوق 
شــهروندی باید تبدیل به یک فرهنگ شود، ادامه 
داد: حقوق شهروندی با ابالغ و پایش درست نمی 
شود، بلکه باید تبدیل به گفتمان و فرهنگ شود. 
همه ما مســئوالن و مردم باید برای اجرای حقوق 
شــهروندی تالش کنیم و اگر دیدیم در ادارات به 
حقوق شــهروندی احترام گذاشته نمی شود، باید 
به آن اعتــراض کنیم.رئیس جمهور گفت: فضای 
مجــازی و جوان ها بایــد به میــدان بیایند و با 
روشنگری و اعتراض به مسائل، جامعه را به سمت 

حقوق شهروندی سوق دهند.
وی افــزود: وزیر علوم ما بایــد بتواند به تنهایی 
دانشــگاه ها را اداره کند و از راست و چپ به او 
دستور ندهند. بر اساس قانون اساسی، وزیر علوم 
باید همه تشــکل های دانشجویی و دانشگاه ها 
را اداره کند، زیرا مســئولیت بر عهده آنهاست. 
وزرا باید بتوانند به تنهایی مســئولیت هایی که 
برعهده آنهاســت در حوزه سیاســت خارجی، 
فرهنگ و اقتصاد را اداره کنند و کســی در کار 
آنها دخالت نکند، زیرا معیار ما قانون اساســی 
است و همه باید بر اساس آن عمل کنند.روحانی 
تصریح کرد: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون 
اساســی است و چیزی فراتر از قانون اساسی در 
کشور نداریم. از همه دستگاه ها، ادارات، وزرا و 
همه تشکل ها می خواهم که حقوق شهروندی 
را به عنوان یک مســئولیت اساســی در دولت 
دوازدهم دنبال کنند و هر 6 ماه یکبار گزارشی 
به رئیس جمهور و ســالی یک بار به مردم ارائه 
دهند. مــن نیز مجبورم که هر ســال به مردم 

گزارشی از عملکردمان ارائه دهم.

گام بلند دولت برای تحقق حقوق شهروندی

بزرگترین حق شهروندی جوانان اشتغال است

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در دوره 
کوتاهی که از دولت دوازدهم گذشــته است، 
حدود ۲.7 میلیارد دالر پروانه ســرمایه گذاری 
خارجی تصویب و به سرمایه گذاران خارجی در 

بخش صنعت و معدن ابالغ شده است.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، محمد 
شــریعتمداری اظهــار کــرد: از مجموع 7.4 
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری خارجی جذب 
شــده در دولت یازدهم، حدود 64 درصد آن 
متعلق به بخش صنعت و معدن بوده اســت.

وی افــزود: در دوره کوتاهــی کــه از دولت 
دوازدهم گذشــته اســت، حدود ۲.7 میلیارد 
دالر پروانه سرمایه گذاری خارجی در شورای 

ســرمایه گذاری تصویب و به ســرمایه گذاران 
خارجی ابالغ شده است.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: منابع مالی و ماشین آالت 
این حجم از سرمایه گذاری هایی که قرار است 
در ایران انجام شــود، به تدریج در حال ورود 
به کشــور است تا شاهد ســرمایه گذاری های 
خارجــی در بخش های مختلــف صنعتی در 
خاطرنشان  باشیم.شریعتمداری  کشور  درون 
کــرد: یک بخش ویژه بــرای جلب و حمایت 
از سرمایه گذاران خارجی در مجموعه وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت ایجــاد کرده ایم تا 
شاهد ورود و جذب سرمایه گذاران خارجی به 

درون کشور باشیم.

دومین بــازار تکنولوژی و نــوآوری در صنعت 
نفــت، گاز و پتروشــیمی با حمایــت معاونت 
علمی وفنــاوری ریاســت جمهوری در پــارس 
جنوبی برگزار می شود.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، دومین بازار تکنولــوژی و نوآوری در 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پــارس و پارک علم و فناوری 
خلیج فارس از 5 تا 7 اسفندماه امسال در پارس 
جنوبی برگزار می شود.عبدالحمید امامی، عضو 
کمیته فنی دومین بازار تکنولوژی و نوآوری در 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در بسیاری 
مــوارد خدمــات فناورانه را که شــرکت های 

خارجی در منطقه پارس جنوبی ارائه می دهند، 
می توان باکیفیت باالتر و بومی ســازی شده از 
سوی شرکت های دانش بنیان و فناوران ایرانی 
دریافت کرد.وی با بیان اینکه بازار تکنولوژی و 
نوآوری در صنعت نفت می تواند بستر بهره مند 
شــدن صنعــت از قابلیت های شــرکت های 
داخلی را فراهم کند، یادآور شــد: پیش  از این 
نیز صنعت نفت برای بهتر شــدن این ارتباط 
گام هایی برداشــته اســت. برای مثال شرکت 
ژاپنی طرحی در حوزه نفت دارد که با واگذاری  
آن به شرکت های دانش بنیان داخلی توانستند 
این فناوری را عالوه بر بومی سازی با راندمان و 

کیفیت باالتری تولید کنند.

 تصویب ۲.۷ میلیارد دالر رسمایه گذاری 
خارجی در صنعت  و معدن

عرضه توامنندی های رشکت های 
دانش بنیان حوزه نفت در اپرس جنویب

 حضرت علی)ع(

تاکید بر بکارگیری روش های انقالبی درارتقای توان دفاعی
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح: انتظار فرماندهی معظم کل قوا 
بکارگیری روش های انقالبی در ارتقای توان دفاعی و سیاســت ما 

تقویت ارتش است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ سردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقری با قدردانی از حضور بموقع، مفید و موثر ارتش در جریان زلزله 
اخیر کرمانشــاه گفت: اگر در این زلزله کمک نیروهای مسلح نبود ، 

آالم بیشتری به مردم منطقه کرمانشاه وارد می آمد. 
وی در ادامه افزود: دشمنان انقالب اسالمی از هر فرصتی برای ایجاد 
شکاف بین نیروهای مسلح اســتفاده می کند اما نیروهای مسلح و 
ارتش سرافراز جمهوری اسالمی ایران با درایت و تدبیر خود مانع این 
شکاف شده اند و در اوج وحدت و همدلی قرار دارند.سرلشکر باقری 
افزود: انتخاب شعار " ارتش انقالبی" برای همایش فرماندهان عالی 
رتبه ارتش انتخاب بسیار درست و بجایی است که نشان از هوش و 
تدبیر ارتش در این برهه از زمان و نیز توجه به خواســت فرماندهی 
معظم کل قوا در این زمینه دارد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 
ادامه به شرایط خطیر منطقه غرب آسیا اشاره کرد و گفت: امروز ما 
یک دوره سخت در مبارزه با دشمنان تکفیری را پشت سر گذاشته 
و بحمداهلل موفق شده ایم شر دشمنان و گروهک های الحادی را از 
سر منطقه کم کنیم ، اما این پایان کار نیست و مطمئناً دشمنان ما 
بیکار ننشســته اند و اتحاد دیگری را همانگونه که تاکنون دیده ایم 

برای مقابله با نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه ایجاد می کنند.
وی افزود: نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا موقعیت 
دشمنان اسالم و انقالب را به خطر انداخته است لذا آنها می خواهند 
با ایجاد فتنه در جهان اســالم جلوی این نفوذ را بگیرند و متاسفانه 
بعضی از کشورهای منطقه نیز در این راه با هزینه کرد صدها میلیارد 
دالر همراه و همگام با آنها شــده اند.سرلشــکر باقری با بیان اینکه 
امروز میزان نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه بسیار زیاد است، 
افزود: توطئه های دشــمنان برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران 
نقطــه توقف و پایانی ندارد و بعــد از اضمحالل گروه های تکفیری 
توطئه های دیگری از جمله اعالم قدس شریف به عنوان رژیم جعلی 
صهیونیستی را کلید زدند که ان شاء اهلل این توطئه ها نیز شکست 
خواهد خورد.وی وظیفه و ماموریت نیروهای مسلح را ارتقای سطح 
بازدارندگی دانســت و افزود: بازدارندگی نیروهای مسلح پاسخگوی 
طرح ها و نقشه های دشمنان است و الحمدهلل امروز این بازدارندگی 
در حد مناســب و مطلوب موجود است و به همین دلیل دشمن به 
این نتیجه رسیده است که امکان حمله به کشور ما را ندارد. رئیس 
ســتاد کل نیروهای مسلح به ایران هراسی دشمنان نیز اشاره کرد و 
گفت: یکی از توطئه های بزرگ دشــمنان علیه ایران اسالمی بحث 
ایران هراســی اســت تا در لوای آن بتوانند میلیاردها دالر اسلحه و 
مهمات به کشورهای منطقه ما بفروشند ، اما آنها می دانند که جنگ 

علیه ایران اسالمی ضررهای بسیار زیادی برای آنها بدنبال دارد.عضو 
شــورای عالی امنیت ملی در ادامه هوشیاری نیروهای مسلح در این 
برهه از زمان و شرایط منطقه را بسیار مهم بر شمرد و گفت: درست 
اســت که عقل و منطق می گوید جنگ دشمن علیه ایران اسالمی 
برای آنها بجز ضرر ، دستاورد دیگری نخواهد داشت اما ما باید بدانیم 
متاسفانه دشمنان ما از عقل و منطق در رفتارشان برخوردار نیستند 
لذا با اشــراف و مراقبت همه جانبه نسبت به تحرکات دشمن، باید 

همواره هوشیار و پا در رکاب باشیم.
سرلشکر باقری در ادامه، ابداع روش های انقالبی و جهادی در مقابله 
با دشمنان را بسیار مهم برشمرد و گفت: انتظار فرماندهی معظم کل 

قوا از ارتش و سایر نیروهای مسلح ، بکارگیری
روش هــای انقالبی در ارتقای توان دفاعی اســت چرا که این روش 
باعث ارتقای توان رزمی و هم افزایی همه جانبه می شــود و کشور 
را در شــرایط حاد منطقه از شر دشمنان محفوظ می دارد و یأس و 
نا امیدی را از بین می برد.وی در پایان آموزش، پژوهش، ایستادگی 
در مقابل هجمه فرهنگی دشمنان، توجه به گنج بی پایان نیروهای 
وظیفــه و مهارتمند کردن آنان و بصیرت افزایی را از عوامل مهم در 
موفقیت نیروهای مســلح دانست و ضمن تقدیر از رویکرد انقالبی و 
تحولی ارتش جمهوری اســالمی ایران اظهار امیدواری کرد آمادگی 

نیروهای مسلح به سطح عالی تری ارتقا یابد.

کاهش سرانه منابع آب 
تجدیدپذیر در ایران

 
معاون بهره برداری شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: ســرانه منابع آب تجدیدپذیر ایران در سال 1۳00 به 
ازای هرنفر معادل 1۳ هزار مترمکعب بود. این درحالی است 
که در سال آبی 96-95 این عدد به 1400 مترمکعب کاهش 

یافته است.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، شــاهین پاکروح دیروز در 
نخستین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب با بیان 
اینکه شرایط منابع آبی در کشور معقول نیست، اظهار کرد: 
بیش از ۸0 درصد منابع در اختیار در داخل کشور استفاده 
می شود که اگر با همین روش پیش برویم، بحران آب بسیار 

جدی تر خواهد شد.
وی ادامــه داد: علی  رغم اینکه در زمینه ســرانه منابع آب، 
کمترین میزان را به نسبت کشــورهای دیگر داریم، سرانه 
مصرف آب نیز غیرمنطقی اســت به طوری که ایران 160-
150 لیتر به ازای هر نفر در شــبانه  روز سرانه مصرف دارد 
و بایــد گفت که اگر با این رونــد ادامه دهیم، با چالش های 

اساســی مواجه خواهیم شــد.به گفته وی، امروزه بسیاری 
از منابــع آبی کشــور در معرض تنش هــای کمی و کیفی 
قرار گرفته و متاســفانه توجه ما بــه موضوعاتی که مصرف 
را مدیریــت می کنند و موجب عدم گســترش مشــکالت 
کیفی می شود، نیســت. به همین دلیل مجبور به پرداخت 
هزینه های گزاف برای دور زدن مشکالت هستیم.وی با اشاره 
به مشــکالت وزارت نیرو در دو بخــش کمبود منابع آب و 
کمبود منابع مالی اظهار کرد: در حوزه مدیریت بحران الزم 
است که نگرش ها از مدیریت تامین به مدیریت تقاضای آب 
تغییر یابد چرا که اگر این اتفاق نیفتد، قطعا با شرایط بحرانی 

در کشور روبرو خواهیم بود.
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تردید در شعار »عبور از روحانی«
جالل خوش چهره

 انتخاب دوباره »حســن روحانی« به عنوان رئیس جمهوری از ســوی 
اکثریت قاطع مردم، نه از سر شور و نه صرفاً واکنش دفعی در تقابل با 
یک جریان سیاسی رقیب بود. انتخاب مردم در بیست و نهم اردیبهشت 
96 برخاســته از عقالنیتی آمیخته با شــور امید بــه آینده ای بود که 
بتواند مصالح عمومی را در خدمت به نوســازی کشور تأمین کند.نگاه 
واقع گرایانه به مصلحت عمومی با درک ارزیابی امکانات، پایان بخشی به 
انحصار منافع باندی در خدمت به منافع عمومی، جلوگیری از چیرگی 
دوباره برخی طیف های اخاللگــر، ارزیابی کارکرد دولت یازدهم در دو 
سطح اقتصادی و سیاسی ، تأکید  بر استمرار دگرگونی های الزم در امر 
نوسازی، خنثی سازی اقدام عوامل خارجی به عنوان متغیرهای بیرونی 
که در فرآیند نوسازی کشــور مانع تراشی می کنند، مالحظات امنیت 
داخلی، اعتماد به تدبیر و مدیریت  دولت اعتدال و... بخشــی از دالیل 
عقالنــی مردم برای رأی دوباره به »حســن روحانی« بود. از این رأی، 
قریب هفت ماه می گذرد و دولت دوازدهم به تازگی صدروزگی خود را 
پشت سر گذاشته است. بنابراین بیان مباحثی چون »عبور از روحانی« 
شــک برانگیز است: نخست؛ به این دلیل روشن که مردم نه از سر شور 
و فریبکاری شعارهای پوپولیستی، بلکه با درک واقعی از نیازهای زمان 
به انتخاب آگاهانه با همــه جنبه های مترتب بر آن، پای صندوق های 
رأی حاضر شــدند. فراموش نکنیم مردم نه در انتخابات اخیر، بلکه در 
انتخابات دوره یازدهم ریاســت جمهوری در سال 1۳9۲ نیز به چهره 
رأی ندادند، بلکه به رویکرد و برنامه هایی آری گفتند که آن را مطابق با 
مصلحت عمومی کشور تشخیص دادند. درک این مصلحت ها نزد مردم 
تغییر نکرده اســت. آنان هم چنان برمطالبات واقع گرایانه خود تأکید 
دارند. دوم؛ شعار »عبور از روحانی« از آن رو شک برانگیز است که هنوز 
دولت دوازدهم ســال نخست خود را سپری نکرده و اعتماد عمومی به 
دولت منتخب، نمی تواند به سرعتی که مشتاقان تبلیغ این شعار ادعا 
می کنند، سلب شده باشد. در القایی بودن این تبلیغ تردید نباید کرد. 
ســوم؛ مخالفان آراء اکثریت مردم از روز نخست اعالم نتایج انتخابات 
یک هدف را در دستور کار داشته اند، این که با پشیمان کردن مردم از 
انتخاب خود، از آنان بابت »نه« شنیدن در این انتخابات انتقام بگیرند. 
مروری بر همه آن چه مخالفان دولت در پی اردیبهشت امسال کرده اند، 
مصداقی براین ادعاست. آنان کوشــیدند دولت را در همه عرصه های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دچار ناکارامدی کنند. آنان تالش کردن 
با مغشوش کردن صحنه، با پنهان کردن رد پای خود در بروز مشکالت 
و تشدید آن ها، کارامدی دولت را در مدیریت اوضاع دچار چالش کنند. 
مخالفان اکنون با تشویق و تبلیغ عامدانه شعار »عبور از روحانی« و به 
دام انداختن برخی طیف های احساساتی در این شعار، چنین می نمایند 
که مردم در انتخابات کم بدیل اردیبهشــت 96 دچار اشتباه شده و به 
این ترتیب از آنان انتقام کشــی کنند. مشکل، سکوت دولت در بیان 
واقعی دالیل اوضاع جاری اســت. محافظــه کاری در بیان چرایی این 
وضع نیز مربوط به مصلحت اندیشــی دولت و شخص رئیس جمهوری 
می تواند باشد، اما پیش بینی این که اگر دولت به اجبار در بیان چرایی ها 
پرده دری کند و یا حتی اگــر به زعم مخالفان، این ظرفیت نیز خنثی 
شود، برای هیچ طرفی در کشور و نظام سیاسی سودمند نخواهد بود.

طرح استیضاح حجتی و ربیعی 
کلید خورد

 نماینده آســتارا گفت: استیضاح وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و اســتیضاح وزیر جهاد 
کشــاورزی با جمع آوری امضــا از نمایندگان 
کلید خورد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی 
داداشــی از جمع آوری امضا برای اســتیضاح 
وزرای کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خبر داد.نماینده مردم آستارا در مجلس شورای 
اســالمی گفت: تاکنون حدود 55  امضا برای 
استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع 
آوری شــده اســت. ۳5 نماینده نیز استیضاح 
وزیر جهاد کشــاورزی را امضا کــرده اند که 
تعــداد امضاها رو به افزایش است.ســخنگوی 
کمیســیون اصل 90 مجلس رکــود در بازار 
کشاورزی، واردات محصوالت کشاورزی، عدم 
حمایت از کشاورزان را از دالیل مهم استیضاح 

وزیر جهاد کشاورزی خواند.

اتمام عملیات اجرایي 16 هزار 
کیلومتر شبکه ریلي و جاده اي

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي 
حمل و نقل کشور: علمیات 16 هزار کیلومتر 
از تعهد 41 هزار کیلومتری انواع شبکه ریلي و 
جاده اي پایان یافته و مابقي در حال اجراست.

به گزارش زمان به نقل ازصداو ســیما؛ خیراهلل 
خادمي افزود: در بخــش ریلي ۳ هزار و 410 
کیلومتر قرارداد توســعه شبکه داریم که 500 

کیلومتر آن در حال مطالعه است.
وي گفــت: در بخش آزاد راهي ۳ هزار و 900 
کیلومتر تعهــد داریم که هزار و 1۳0 کیلومتر 
در حال ساخت است و بقیه در مرحله مطالعه 
قــرار دارد و در ایــن حوزه ســرمایه گذاران 
اســتقبال کرده اند.مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور افزود: در 
بخــش راه  هاي اصلي و بزرگــراه  ها 7 هزار و 
750 کیلومتر قرارداد داریم که ازجانب شرکت 
ســاخت و ادارات راه و شهرســازي در استان 
 ها در حال ساخت اســت.وي افزود:  مدیریت 
توســعه راه روستایي به شرکت ساخت واگذار 
شده است که از محل اعتبارات استاني ازجانب 
ادارات راه و بخشي نیز از محل ردیف هاي ملي 

باز از جانب استان ها اجرا مي شود.

یادداشتخبر

معــاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بودجه 
در ایجاد شغل خیلی تاثیر ندارد، گفت: مدیران 
باید مهمترین وظیفه خود را پیگیری مســائل 

مردم قرار دهند.
به گزارش زمان، اســحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور در نشســت سراسری استانداران 
گفت: توســعه کشور بسیار مهم و تعیین کننده 
است که اســتانداران می توانند نقش مهمی در 
این توســعه داشته باشند، از این رو جلسه امروز 
را برای دولت مهم می دانم.وی افزود: ما کمترین 
تردید نباید داشته باشیم که وعده هایی به مردم 
داده ایم و مدیرانی که در ســطح ملی و استانی 
انتخاب شــده اند باید مهمترین وظیفه خود را 
پیگیری مســائل مردم قــرار دهیم.جهانگیری 
گفت: مردم نباید احساس کنند که صرفا جهت 
گیــری هایی در ایام انتخابات انجام شــد و بعد 
فراموش شده اســت. تدبیر و امید صرفا شعاری 
برای تکرار کردن نیســت بلکه رنگ و مشخصه 
این دولت است.معاون اول رئیس جمهور افزود: 
دولت کارهایش را با تدبیر انجام می دهد و سعی 
می کند که امید مردم به آینده نظام زیاد شــود. 
استانداران چون نماینده حاکمیت در استان ها 
هستند، با دســتگاه هایی که چندان ارتباطی با 
دولت ندارند، ارتباط مستحکمی دارند. وی گفت: 
در این دوره سیاست های اقتصاد مقاومتی برگ 
مهم کمک دولت برای پیشــبرد سیاســت های 

اقتصادی بود. امروز حل مشــکالت اقتصادی در 
کشــور نیاز به اجماعــی دارد که همه بخش ها 
از جمله قوا و دســتگاههای مختلف آن را قبول 
داشته باشــند. اقتصاد مقاومتی در اولویت اول 
است البته انتظار داریم در این حوزه حمایت ها 
ادامه داشته باشد. البته اینجور نیست که جایگاه 
اقتصــاد مقاومتی آنطور که باید وجود داشــته 
باشــد باید این جایگاه به اقتصاد مقاومتی داده 
شود.جهانگیری گفت: با پول نمی توانیم مساله 
اشتغال را حل کنیم بلکه با تدبیر می توانیم حل 

کنیم. در اشــتغال باید تولید و ســرمایه گذاری 
اتفــاق بیفتد. باید بخش خصوصی فعال و تولید 
داخل ایجاد شود.وی تصریح کرد: امسال به دلیل 
تغییر دولت و تغییر و تحول وزرا و اســتانداران، 
یک مقدار این کار کند شده است. البته گزارشی 
که بانکها دادند خوب بود چون در جلســه سال 
گذشــته تصمیم گرفتیم که واحدهای کوچک 
و متوســطی که بانک می توانــد خودش با آن 
ها حل کند، دلیلی ندارد که در اســتانداری در 
نوبت کارگروه قرار بگیرند.وی با اشاره به بودجه 

97 گفت: صدای بودجه بیشــتر از نمودش بود 
برای اولین بار ردیف های بودجه ای شفاف شد 
و جوانان با اســتفاده از فرصــت فضای مجازی، 
همه چیز را بیرون گذاشــتند. در برخی جلسات 
دوستان عصبانی بودند که چرا این چنین شده و 
دارند علیه دولت جوســازی می کنند. من گفتم 
حاال اینکه جوسازی هست یا خیر را کاری ندارم 

اما ما باالخره این پول ها را می دادیم.
وی گفت: یکی از بحث های بودجه 97 اشتغال 
اســت. کارهایی که مــا فکر مــی کنیم برای 
اشتغال می توانیم انجام دهیم دوپینگی است. 
ظرف موجود نشــان داده که 700 هزار شــغل 
ایجاد می شود هنر ما این است که بتوانیم این 
700 هزار تا شــغل را به ۸00 هزار یا بیشــتر 
برســانیم.جهانگیری ادامه داد: بودجه در ایجاد 
شغل خیلی تاثیر ندارد سرمایه گذاری و تولیدی 
که در کشور شــکل می گیرد نقش مهمی در 
اشــتغال دارد که باید هوای آنها را در اســتانها 
داشته باشــید.معاون اول رئیس جمهور ادامه 
داد: ممکن است قیمت برخی حامل های انرژی 
افزایش پیدا کند اما این جفاســت در حق ملت 
کــه برخی کاالها افزایش قیمــت پیدا کند. ما 
طرفدار این هستیم که قیمت ها در بازار باشد 
اما دولت نمی توانــد قیمت ها را رها کند باید 
کنترل کرد تا قیمت کاالها به خصوص کاالهای 

اساسی افزایش پیدا نکند.

جهانگیری بیان کرد:

راه حل مساله اشتغال تدبیراست نه پول

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  که  درخواستی  به شرح  خلیل  فرزند   گلیردی  نژاد  ولی  زهرا  خانم 
نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ۲/4۲7/96این شورا 
و اعالم داشته که حوا صادقی سروکالیی فرزند حسینجان  به شماره شناسنامه 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   96/9/14 تاریخ  در  جویبار  از  5۸۲9۸۳51۲6صادره 

شهرستان جویبار فوت نموده وراث حین الفوت و عبارتند از
1- خلیل ولی نژاد گلیردی فرزند محمد به شماره شناسنامه 4916 همسر متوفی 
۲1500۸۲۸61فرزند  شناسنامه  شماره  خلیل  فرزند  گلیردی   نژاد  ولی  ۲-زهرا 

اناث متوفی 
۳-فاطمه ولی نژاد گلیردی  فرزند خلیل به شماره شناسنامه ۲0۸1017۳77فرزندان 

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 دوم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

  آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
گردیده  ثبت  این شعبه  به شماره  که  به شرح درخواستی  زاده  نبی  آقای حسین 
زاده  نبی  مبین  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور 
فرزند حسین در اقامت های دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده ورثه  حین 

الفوت و عبارتند از 
1-حسین نبی زاده فرزند عزیز به شماره ملی 5۸۲9716496

۲-آتکه ورشویی خالص  فرزند خسرو به شماره ملی 5۸۲91۲۳649
۳-سوگند صفری سراجی فرزند رمضانعلی به شماره ملی 5۸۲01۳050۲

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 شهرستان جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای علی حسین زاده فرزند رضا به شرح درخواستی که به شماره ۲/۸75/96این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرحومه ایران حیدری فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۲7 صادره از بابلسر در 
تاریخ 96/9/۳در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده ورثه حین 

الفوت و عبارتند از 
1-ولی اهلل حسین زاده فرزند رضا به شماره شناسنامه 100۸ نسبت فرزند متوفی  

۲-سکینه حسین زاده فرزند رضا به شماره شناسنامه 1۳15 فرزند متوفی 
۳-راضیه حسین زاده فرزند رضا به شماره شناسنامه 6۸ فرزند متوفی 

4-علی حسین زاده فرزند رضا شماره شناسنامه ۸۲6 فرزند 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 دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی ابالغ
به  شکایتی  پور  یداهلل  شعبانعلی  آقای  شاکی  آرایی  اکبر  آقای  به  رسیدگی  وقت 
طرفیت شما آقای اکبر آرایی دایر به گزارش خالف واقع مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099۸۲06600017۲شعبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهرستان بابل 101 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ 96/11/7 ساعت ۸ 
صبح تعیین که به دستور دادگاه به موضوع مواد 174 و ۳44 قانون آیین دادرسی 
المکان بودن متهم و درخواست وکیل شاکی مراتب یک  کیفری به علت مجهول 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردند تا متهم ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ۱۰۱ جزایی سابق سید اسمعیل 
نصیری مری 

مفقودی 
بر گ سبز خودرو سواری پژو ۲06 مدل 96 با شماره شهربانی 9۳7ص۳5 ایران ۸۲ با 
شماره موتور 165a009۲677و شماره شاسی NAAP0۳EE۲HJ0607۸4بنام 

نسرین محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
بشماره  فرزندهادی  گرزاده  شیشه  مجتبی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
مکانیک  مهندسی  رشته  کارشناسی  درمقطع  دزفول  از  شناسنامه۸1۸۳صادره 
باشماره764۸94مفقودگردیده  آزادواحددزفول  ازواحددانشگاهی  صادره  جامدات 
است وفاقداعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضامی شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاداسالمی 
واحددزفول به نشانی6461645169ارسال نماید. نوبت اول:96/9/1-نوبت دوم:96/9/15-

نوبت سوم:96/9/۲9
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
با  کوسه  مدل  زنی  ساچمه  لول  یک  اسلحه  شکاری  مهمات  و  سالح  حمل  جواز 
کالیبر1۲شماره B-۸1۲۳6ساخت ایتالیا ازآقای عسگر فرخوند فرزند عبدالحسین مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی حصروراثت
آقای عبدعلی البوغبیش نام پدرسعیدبشناسنامه67صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته 
احمدالبوغبیش  مرحوم  فرزندم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
اقامتگاه  ذهاب  خرمشهردرتاریخ1۳96/۸/۲1درسرپل  بشناسنامه1۸۲0۳۲0۸47صادره 
غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر)پدرمتوفی(۲-حسنه 
البوغبیش بشماره شناسنامه1رامهرمز)مادرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهر کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.      شماره م.الف)9/9۸6(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت
بخواسته  درخواستی  ازباختران  بشناسنامه۳51۲صادره  پدرعلی  نام  ملکی  بانوآزاده 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم علی ملکی بشناسنامه1/
اش  غیردائمی  درتاریخ1۳96/9/1۳دراهوازاقامتگاه  چرداول  شیروان  صادره  یک 
بشماره  الذکر۲-شمیه  فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
شناسنامه75خرمشهر4-سمیرابشماره  بشماره  شناسنامه۸44باختران۳-شمسیه 
شناسنامه9۸7خرمشهر6- شناسنامه1۸۲00۸6۳99خرمشهر5-ژیالبشماره 
بشماره  جلیلیان  متوفی(7-والیه  چرداول)دختران  شیروان  شناسنامه4  آرزوبشماره 
قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  چرداول)همسر  شناسنامه1576شیروان 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهر کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت 
نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.      شماره 

م.الف)9/990(
رئیس شعبه شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

اگهی مزایده اموال غیرمنقول
درراستای اجرای پرونده نیابتی 961450له نصرت حسین پور محکوم علیه:مجیدجوهری-
خلیفه جوهری-فرزانه جوهری-حمیدرضاجوهری-فریبا جوهری-فاطمه جوهری-فریده 
از  اموال  معرفی  به  باتوجه  جوهری-که  جوهری-خلیفه  جوهری-امید  جوهری-لیال 
جانب محکوم علیه با مشخصات ذیل وباتوجه با ارزیابی طریق ارجاع به کارشناس و 
تعیین قیمت وباتوجه به ابالغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین واجرای تشریفات 
مقرر،درجلسه96/10/17ساعت۸:۳0صبح به مزایده گذاشته میشودکه مزایده از قیمت 
کارشناسی شروع  و به باالترین مبلغ  پیشنهادی به فروش میرسد خریدار مکلف به 
پرداخت ده درصد ازقیمت پیشنهادی فی المجلس و الباقی ظرف مدت یک ماه می 
باشدکه در صورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده در مهلت مقرر ده درصد از قیمت 
تودیعی ضبط می گرددو ضمنا هزینه نقل و انتقاالت به عهده خریدار اموال است و خریدار 
می تواند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام 
حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.مشخصات ملک منزل مسکونی تحت پالک ثبتی 
به شماره 1۸57/۳4۸بخش۳ناحیه۳خرمشهر و پالک جدید99۳بخش۳ناحیه۳خرمشهر 
به نشانی بلوار ایران زمین نرسیده به پمپ بنزین کوی آریا خیابان سپاه کوچه سوم سمت 
چپ با مساحت۲97مترمربع و اعیان1۸6/45مترمربع دارای اشتراک آب و برق و ارزش 
کل ملک 1676۲50000ریال یک میلیارد و ششصد و هفتاد و شش میلیون و دویست 

و پنجاه هزار ریال ارزیابی گردیده است.      شماره م الف:)9/971(
شعبه۱اجرای احکام مدنی شهرستان خرمشهر

آگهی حصروراثت
آقای/بانوایمان بهرامی نام پدرعنایت اهلل بشناسنامه۲1۸0صادره ازباغملک درخواستی 
اهلل  عنایت  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
ماهشهراقامتگاه  درتاریخ1۳96/9/۳درشهرستان  باغملک  بشناسنامه1صادره  بهرامی 
غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1- متقاضی ایمان بهرامی فرزندعنایت اهلل بشنا
باغملک۲-رضابهرامی  صادره  سنامه۲1۸0وکدملی4۸199۲59۳۸متولد1۳66/1/1 
صادره  وکدملی4۸10۲915۳7متولد1۳77/4/4  بشناسنامه  اهلل  فرزندعنایت 
بشناسنامه15۲وکدملی  اهلل  فرزندعنایت  بهرامی  متوفی(۳-الهام  باغملک)پسران 
اهلل  فرزندعنایت  ازباغملک4-میترابهرامی  4۸19905740متولد1۳64/7/1صادره 
ازباغملک5-فاطمه  4۸10004465متولد1۳6۸/4/۲5صادره  وکدملی  بشناسنامه 
وکدملی4۸101۲۳10۳متولد1۳71/7/۳0صادره  بشناسنامه  اهلل  فرزندعنایت  بهرامی 
ازباغملک)دختران متوفی(6-ماه جان کردزنگنه فرزندعلی محمدبشناسنامه1540وکد

ملی4۸19449494متولد1۳45/1/۳صادره ازباغملک)همسر دائمی متوفی(والغیر.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهر کس اعتراض 
داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)1۲/547(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی حصروراثت
بانومهین عسکری چهارمحال نام پدرسیف اله بشناسنامه۳91صادره ازاهوازدرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرم مرحوم جبارمسلم 
غیردائمیش  خرمشهردرتاریخ1۳96/۲/9دراهوازاقامتگاه  بشناسنامه۲صادره  زاده 
الذکر)همسرمتوفی(۲-علی  فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
6۳4۸خرمشهر4- شناسنامه  شناسنامه1۲۲9خرمشهر۳-اسدبشماره  بشماره 

شناسنامه  متوفی(5-لیالبشماره  شناسنامه۲4خرمشهر)پسران  محمدبشماره 
بشماره  شناسنامه۸0۲خرمشهر7-مریم  بشماره  1۸۲01967۳9خرمشهر6-تاجیه 
بشماره  شناسنامه10خرمشهر9-فرشته  بشماره  ۸-رضیه  شناسنامه11خرمشهر 
شناسنامه1۸0ماهشهر11-زهرابشماره  بشماره  شناسنامه۲۳5۸خرمشهر10-فریده 
متوفی( خرمشهر)دختران  شناسنامه9۳۳  بشماره  شناسنامه۸۸6خرمشهر1۲-زینب 

باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهر  والغیر.اینک 
کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.     شماره م.الف)9/99۲(
رئیس شعبه شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

 متن آگهی 
به  داودی  رقیه  خانم  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  باوادی  سیروس  آقای  خواهان 
خواسته الزام به تنظیم سندرسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه96099۸61۳۲400۸۳1شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی 
دستوردادگاه  که حسب  مورخ1۳96/11/1ساعت 9:00تعیین  رسیدگی  وقت  و  ثبت 
طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی-
محمدرضا اکبرزاده

آگهی وقت رسیدگی 
باتوجه  المکان  بدینوسیله خانم آذیتا فرد حبیبی فرزند عبدالحسین فعال مجهول 
است  متهم  دادگاه  این  کیفری   ۲ 4۳1/104/96/ک  کالسه  پرونده  محتویات  به 
به توهین و تهدید تلفنی موضوع شکایت عباس حسنوند که نظر به تعیین وقت 
اجرای  در  مراتب  تاریخ 96/10/۳0 ساعت 0۸:۳0  در  اتهامی  پرونده  به  رسیدگی 
ماده ۳44 قانون آیین دادرسی 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 406 قانون صدور 

الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی 

اگهی مزایده اموال غیر منقول
)رهنی(  کالسه  به  اجرائی  پرونده  موجب  به  رساند  می  عموم  اطالع  به  بدینوسیله 
وآزاده  پیرمرادی  حسین  رامهرمزعلیه  ملت  بانک  1۳95040170990000۳۲له 
پیرمرادی ششدانگ یکبابخانه به شماره پالک ثبتی ۳/59۸بخش دو رامهرمز به نام 
حسین پیرمرادی ثبت شده است ،طبق سند رهنی شماره6594-9۲/10/۸دفتر خانه 
۲54شهرستان رامهرمزدرقبال مبلغ 6۲0000000ریال در رهن بانک ملت قرار گرفته 
و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1600000000ریال ارزیابی شده و پالک فوق 
به مساحت ۲۲6/54متر و به نشانی رامهرمز –کوی طالقانی ۲کوچه شهید بدری پوربا 
حدوداربعه شماال:درچهارقسمت اول به طول 1۸%متردیواربه دیواردوم به طول 11/96متر 
دیواربه دیوار پالک ۳/597سوم وچهارم به طول های 1/60و 17%سانتیمتردیواربه دیوار 
پالک ۳/596شرقا :به طول 16/41متردیواربه دیوار پالک ۳/595جنوبا به طول 1۲/40متر 
در و دیواریست به کوچه غربا:به طول 1۸/77متردیوار به دیوارپالک ۳/۲46ملک مورد 
نظر دارای ۲77متر مربع زیربنا دو طبقه مجزا دارای اشتراک آب و برق مجزا بوده پالک 
فوق از ساعت 9الی 1۲روز یکشنبه مورخ 96/10/17 در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد 
رامهرمز واقع در رامهرمز خیابان طالقانی غربی از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ 1600000000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشرو حق مزایده 
نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرربرگزارخواهد شد.  تاریخ انتشار :96/9/۲9                 

شماره م الف:)1۲/549(
امراله شیری-رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

آگهی فقدان سند
استشهادگواهی شده دفترخانه۸۳ماهشهرمدعی  باتسلیم دوبرگ  یونس عبادی  آقای 
دربخش  پالک11/10557واقع  ششدانگ  سندمالکیت  که  است 
وسندمالکیت  ثبت  ایشان  ثبت9951بنام  ده/10اهوازدرصفحه۳7۳دفتر64ذیل 
صادروتسلیم گردیده که بعلت جابجایی مفقودگردیده لذابدستورتبصره یک اصالحی 
ماده1۲0آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شودکه 
هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت نزدخودمیباشدمی تواندظرف مدت ده 
روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم داردودرغیراینصورت پس 
ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.     

شماره م.الف)16/6۲0(
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

 مفقودی 
اصل سند و برگ سبز خودروی سواری پاژن  تیپ ۲500 به رنگ سفید آبی با نوار قرمز روغنی 
مدل 1۳76 به شماره پالک ۳94ق6۸ایران 7۲به شماره موتورM6E00006 شماره شاسی 

7500745به مالکیت سید حسین حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی 
شماره  مدل1۳9۳سفیدروغنی  پژوپارس  ماشین  سبزمالکیت  برگه  ومخدوشی 
وشماره   NAAN01CA۸EH1۲9014شاسی موتور1۲4k0441۳59وشماره 

انتظامی 5۳۲ج56ایران44مفقودگردیده ازدرجه اعتبارساقط می باشد
جویبار 

آگهی 
احتراماً به اطالع می رساند شاکی آقای علی طبری و متهم آقای سیدحسین باقرپور شکایت 
شاکی دایر بر دریافت رشوه جهت رسیدگی پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان نکا مطرح است و کالسه پرونده ثبت گردیده است به علت مجهول المکان 
بودن متهم آقای سیدحسین باقرپور به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه اول بازپرسی دادسرای نکات مراجعه و در 
صورت عدم حضور متهم پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد 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 9616۲
مهدیه درزی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نکا 

وزارت امور خارجه سفیر سوئیس را 
احضار کرد

مرجع اعالم پایبندی ایران به برجام 
آژانس است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: در اعتراض به ادعاهای غیرمسئوالنه 
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، سفیر 
آمریکا(  منافع  )حافظ  تهران  در  سوئیس 
مراتب  و  احضار  خارجه  امور  وزارت  به 
اعتراض شدید و رسمی جمهوری اسالمی 
بی  و  نسنجیده  اتهامات  درخصوص  ایران 
آمریکا در  نیکی هیلی سفیر  پایه و اساس 
گزارش  به  شد.  ابالغ  وی  به  ملل  سازمان 
دولت،  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان 

امور  وزارت  آمریکای  مدیرکل  افزود:  وی 
کردن  محکوم  با  احضار   این  در  خارجه 
اظهارات تحریک آمیز، غیر مسئوالنه و بی 
پایه و اساس سفیر آمریکا در سازمان ملل 
مبنی بر انتقال موشک و تسلیحات توسط 
بر  که  یمن  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
اساس مدارک جعلی و ساختگی ابراز شده 
اسالمی  جمهوری  رسمی  یادداشت  است، 
به  زمینه  این  در  امریکا  دولت  به  را  ایران 

سفیر سوئیس تحویل داد. 

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ما و آقای 
و  داریم  واحدی  نظر   T بند  درباره  آمانو 
گزارش  نیست.به  مشکلی  زمینه  این  در 
زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر صالحی در 
برجام  روح  گفته  ترامپ  اینکه  به  واکنش 
توسط ایران نقض شده است، گفت: اینجا 
که  است  انرژی  بین المللی  آژانس  مرجع 
متعهد  برجام  به  ایران  کرده  اعالم  بار   9
از  پس  دوشنبه  روز  است.ترامپ  بوده 
انتشار  راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا در 

سخنانی مدعی شد که حاضر نشده است 
تا پایبندی ایران به برجام را تایید کند زیرا 
ایران از برجام منحرف شده است.بر اساس 
درباره  هم چنین  وی  رادیو،  خبر  گزارش 
است  شده  مدعی  آمانو  که   T بند  بحث 
این مطلب گفت:  رد  با  اصالح شود؟  باید 
آمانو  و  عراقچی  آقای  و  گفته ام  هم  قبال 
روی این بند نظر واحدی دارند و هم چنین 
سازمان انرژی اتمی و هیچ اشکالی در این 

زمینه نیست.
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خط انتقال آب در باغستان شهریار اجرا شد

عملیات خط انتقال آب با قطر ۳00 میلیمتر در منطقه خادم آباد شهر 
باغستان از توابع شهرستان شهریار اجرا شد.

به گزارش زمان، مدیر امور آبفای باغستان افزود: این خط انتقال به 
طول ۳500 متر و به منظور جمع آوری آب چاه های منطقه خادم آباد 
به اجرا درآمد. به گفته مهدی شیخی پور،عملیات مذکوراز مسیر بلوار 
ولیعصر)عج( با وجود همه محدودیت های ترافیکی انجام شد که در 
نتیجه آن، خط انتقال قبلی با قطر ۲00 میلیمتر  به عنوان خط توزیع 

در شبکه مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی ضمن بیان اینکه با اجرای این عملیات شاهد بهبود فشار شبکه 
آبرسانی به خصوص در زمان اوج مصرف خواهیم بود، اظهار داشت: 
هدف از اجرای خط انتقال ۳00 میلیمتری عالوه بر رینگ خطوط 
در شرایط  پشتیبانی شبکه  و  توزیع  تقویت شبکه  موجود،  انتقال 

اضطراری بوده است.

ثبت 16 میلیون تردد از محورهای کرمانشاه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از ثبت حدود 
16 میلیون تردد در محورهای استان کرمانشاه در یک ماه گذشته 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه مهندس بهمن خسروانی مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: 15 میلیون و 9۳6 هزار 
و 171 تردد در آبان ماه امسال توسط تردد شمارهای استان ثبت 
رسیده است. وی تعداد کل دستگاههای تردد شمار در سطح استان را 
74 دستگاه عنوان کرد و افزود: از میزان کل تردد ثبت شده بیش از 
16 درصد به وسایل نقلیه سنگین اختصاص دارد. مهندس خسروانی 
همچنین  متوسط نرخ جریان ترافیکی را در آبان ماه ۳۲4 وسیله 
نقلیه در ساعت در الین عنوان کرد و اظهار داشت:بیشترین نرخ جریان 
ترافیکی در محور کرمانشاه- بیستون با یک هزار و 1۲5 تردد صورت 

گرفته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه سرعت 
متوسط ثبت شده خودروها را 7 و77  کیلومتر بر ساعت اعالم کرد 
اظهار داشت از میزان کل تردد به ثبت رسیده 545 هزار تردد مشمول 
تخطی از سرعت خودروها بوده که این رقم حدود 4 درصد از کل تردد 
را در بر می گیرد. مهندس خسروانی درخاتمه محور کرمانشاه- بیستون 
را با ثبت 796 هزار و 49۲ تردد به ثبت رسیده ،پرتردد ترین  محور 

عنوان کرد.

افزایش  تخلیه و بارگیري کاالها در بندر کیش

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از افزایش 47 درصدی تخلیه و 
بارگیري کاالهاي نفتي و غیر نفتي و رونق جابجایي مسافر و گشت 

های تفریحی در تنها بندرگاه جزیره مرجانی خلیج فارس خبر داد. 
»احمد شهریاری« ضمن ارایه گزارشی از عملکرد بندر کیش طی 
هشت ماهه سال جاری اظهار داشت: از آغاز سال جاری تا پایان آبان 
ماه سال96، در مجموع یک میلیون و 966 هزار و ۲۲7 تن انواع کاالی 
نفتی و غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شد.  وی ادامه داد: از 
این میزان، یک میلیون و 69۸ هزار و 161 تن به کاالی غیر نفتی و 

۲6۸ هزار و 66 تن کاالی نفتی اختصاص دارد.

خبر

 آغازعملیات شبکه فاضالب 
در شهرک مریم شهریار

شهرستان  آبفای  امور  مدیر  امیررضاصادقی: 
آوری  جمع  شبکه  اجرایی  آغازفاز  از  شهریار 

فاضالب در شهرک مریم خبرداد.
با تاکید برضرورت ارتقای سطح  ناصر محرمی 
زیست  چرخه  فرآیند  حفظ  عمومی،  بهداشت 
طبیعت،  به  آب  مجدد  بازگشت  و  محیطی 
و  آب  شرکت  اساس،  برهمین  اظهارداشت: 
فاضالب احداث و توسعه شبکه جمع آوری  و 
انتقال فاضالب های خانگی را همواره در اولویت 

قرارداده است.
از  آبفای شهرستان شهریار پس  امور  افزود:  او 
و  شهریار  شهرهای  در  فاضالب  شبکه  اجرای 
امیریه، عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 
به طول ۲5  اندیشه  یک  فاز  در  مریم  شهرک 

کیلومتر را از ماه گذشته کلید زده است.
مدیر امور آبفای شهرستان شهریار گفت: پس از 
اتمام پروژه شبکه فاضالب شهرک مریم، شرایط 
فروش انشعاب فاضالب به شهروندان محترم این 

شهرک اعالم خواهد شد.

ساماندهی مهاجران در دستور کار 
شورای شهر یزد

صادقی مقدم - یزد: رئیس شورای اسالمی شهر 
یزد با بیان اینکه ساماندهی نشدن مهاجران و اتباع 
کرده  ایجاد  یزد  برای  زیادی  مشکالت  خارجی 
است، گفت: اجرای طرح ساماندهی مهاجران به 

طور جدی در دستور کار این شورا قرار دارد.
غالمعلی سفید در نشست خبری با اصحاب رسانه 
یزد افزود: با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی 
امور مهاجران، این مهم با تصویب شورای شهر، 
شهرستان و استان به طور جدی در دوره چهارساله 

پیش رو پیگیری خواهد شد.
وی تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام، توجه به 
بافت تاریخی و استفاده از آب تصفیه شده فاضالب 
در فضای سبز با توجه به بحران خشکسالی در یزد 
را از دیگر برنامه های شورای اسالمی شهر یزد در 

دوره پنجم اعالم کرد.  
نائب رییس شورای اسالمی شهر یزد هم با بیان 
اینکه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد مسئولیت 
شورای شهر را در این حوزه دو چندان کرده است 
گفت: بودجه امسال و نقشه راهبردی شهرداری یزد 
مناسب این شهر نبوده و دارای نواقص جدی است. 
شهر  شورای  اعضای  افزود:  آزادی  سیدحسین 
نماینده مردم هستند و تمام تالش خود را برای 

حراست از حقوق آنها انجام می دهند. 
وی با اشاره به خواهر خواندگی یزد با شهرهای 
مختلف کشورهای افزود: خواهرخواندگی یزد با 

سمرقند و بخارا در دستور کار شورا قرار دارد.

خبر

سلیمانی- گلستان: مدیرکل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی گلستان گفت: با ثبت 10۸۳۲ 
اشتغال  تعهد  از  درصد   56 اشتغالزایی،  نفر 
پنجمین  در  مازندرانی  شد.  محقق  استان 
ارائه  ضمن  استان،  اشتغال  کارگروه  جلسه 
گزارشی از عملکرد اشتغال، اظهار کرد: امسال 
نفر   19400 گلستان  استان  اشتغال  تعهد 
است که علیرغم تاخیر در اجرای طرح های 
اشتغالزا، با همکاری دستگاه ها عملکرد خوبی 
داشتیم و با ثبت اشتغالزایی 10۸۳۲ نفر در 
سامانه رصد، 56 درصد از تعهد اشتغال استان 
محقق شد. وی افزود: دستگاه هایی همچون 
فرهنگی،  میراث  تجارت،  معدن  صنعت 
کشاورزی،  جهاد  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
بهزیستی، صندوق کارآفرینی، منابع طبیعی، 
برق،  نیروی  توزیع  شیالت،  نقل،  و  حمل 
پخش فرآورده های نفتی و ورزش و جوانان 
تعهد  درصد  باالی 60  اشتغالزایی  حوزه  در 

اشتغال داشتند. وی با اشاره به اینکه گمیشان 
رتبه اول در حوزه اشتغال داشته است، گفت: 
در طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
499 نفر موفق به عقد قرارداد شدند که در 

حال حاضر مشغول به کار هستند.
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
طرح  در  ما  تعهد  کرد:  خاطرنشان  گلستان 

کارورزی چهار هزار و ۳۲0 نفر بود که عملکرد 
ما در این بخش عملکرد اول در سطح کشور 
است. به گفته مازندرانی 11 هزار نفر در این 
طرح ثبت نام کردند و یک هزار و ۳9 واحد هم 

متقاضی جذب کارورز هستند.
افزایش 19  از  تعاون کار همچنین  مدیرکل 
مشاغل  طرح  اجرای  برای  تسهیالت  برابری 

خانگی در سال جاری در مقایسه با سال 95 
ریال  میلیارد  امسال 19۲  و گفت:  داد  خبر 
برای این طرح به گلستان اختصاص یافته که 

از طریق بانکها ارائه می شود.
به گفته وی؛ 617 طرح مشاغل خانگی در 
استان از سوی متقاضیان ارائه شد که تاکنون 

56 میلیارد ریال وام پرداخت شده است.
وی افزود: تأکید شده  که به دنبال مشاغل 
نو و آی تی برویم که بازار اشباع نشده باشد 
قالیبافی،  بحث  در  تسهیالت  درصد  اما 6۲ 
خیاطی، گلدوزی و تایپ پرداخت شده است. 
در حالی که در زمینه های بوم گردی، صنایع 
دستی و آی تی هم می  توانیم از این تسهیالت 

استفاده کنیم.
مازندرانی با اشاره به اینکه 70 درصد مشاغل 
خانگی مربوط به بانوان است، خاطرنشان کرد: 
۳04 عنوان شغلی در مشاغل خانگی تعریف 

شده است.

تحقق 56 درصدی تعهد اشتغال در گلستان

کسب عنوان »رشد برتر در زمینه بهره برداري« 
توسط برق منطقه ای گیالن

 لزوم حرکت در جهت کاهش بحران ها 
و آسیب های اجتماعی 

برداری  بهره  معاونت  رشت:  منکویی- 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن در 
ارزیابي سال 1۳95 شرکت مادر تخصصي 
توانیر، موفق به کسب عنوان »رشد برتر در 
شرکت هاي  میان  در  بهره برداري«  زمینه 

برق منطقه اي کشور شد.
برق  تأمین  و  کیفیت  ارتقاء  راستای   در 
مطمئن و پایدار، کاهش تلفات، نگهداري 
و تعمیرات شبکه هاي انتقال و فوق توزیع، 
برق  برداری شرکت سهامی  بهره  معاونت 
به کسب عنوان  منطقه ای گیالن، موفق 
»رشد برتر در زمینه بهره برداري« درمیان 
در  کشور  منطقه اي  برق  شرکت هاي 
ارزیابي سال 1۳95 شرکت مادر تخصصي 

توانیر شد.
در همین راستا مهندس آرش کردی مدیر 
عامل شرکت توانیر با ارسال لوح سپاسی 
به شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 
همکاران  و  مدیران  اهتمام  و  مساعی  از 
منطقه  برق  شرکت  برداری  بهره  معاونت 

ای گیالن قدردانی کرد.
دفتر  مدیر  زاده«  عیسی  مهندس»حمزه 
انتقال و رابط روابط عمومی شرکت  فنی 
سهامی برق منطقه ای گیالن  در خصوص 
این موفقیت بزرگ گفت: ارزیابی با هدف 
شرکتها،  دستاوردهای  و  تجربیات  انتقال 

تمامی  برداری  بهره  های  معاونت  بین 
شرکت ها انجام می شود تا زمینه اعتال هر 
چه بیشتر صنعت برق کشور فراهم شود. 
این ارزیابی ها به صورت تعاملی و متقابل 
انجام می شود تا با تبادل اطالعات، موجب 

هم افزایی شود.
از  قدردانی  انتقال ضمن  فنی  دفتر  مدیر 
عظیم  مهندس  حمایتهای  و  مساعدت 
شرکت  محترم  عامل  مدیر  آبادی  بلبل 
تبریک  و  گیالن  ای  منطقه  برق  سهامی 
کارکنان  کلیه  و  ایشان  به  موفقیت  این 
حوزه  در  ارزیابی  کرد:  اضافه  شرکت، 
های  معاونت  عملیاتی  و  ستادی  های 
می  انجام  کشور  سراسر  برداری  بهره 
شود. باتوجه به اینکه ارزیابی قبل از پیک 
یک  درواقع  پذیرد،  می  انجام  تابستان 
حساب  به  نیز  پیک  از  قبل  آمادگی  نوع 
می آید وتمرینی برای میزان آماده بودن 
با شرایط پیک به  برای مقابله  شرکت ها 
سال1۳95  ارزیابی  در  آید.  می  حساب 
تمامی  شد،  انجام   96 اردیبهشت  در  که 
الخصوص کارکنان  کارکنان شرکت، علی 
عملکرد  برداری  بهره  معاونت  زحمتکش 
شد  موجب  که  داشتند  ای  ارزنده  بسیار 
زمینه  در  برتر  »رشد  عنوان  بتوانیم  تا 

بهره برداري« را کسب کنیم.

نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
و  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  از 
در  مختاری  شهرداری قدس، مسعود 
جریان بازدید دبیر کل فدراسیون  مدد 
کاری اجتماعی  جهان از پایگاه های 
قدس  شهرستان  اجتماعی  مددکاری 
ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد بسترهای 
الزم برای کاهش بحران ها و آسیبهای 
اجتماعی اظهار داشت: بر اساس آموزه 
اساسی   دینی خانواده یک رکن  های 

در کشور ما است که  در این پیشگیری از 
آسیبهای  اجتماعی، بانوان و کودکان به عنوان 
ارکان اصلی خانواده و ارکان آسیب پذیر  در 

دستور  کار قرار می گیرد.
وی افزود: ایران هم اکنون کشوری است که 
همگام با سایر جوامع توسعه یافته در صدد 
تدوین برنامه های جامع کوتاه مدت و بلند 
مدت در جهت کاهش آسیب های اجتماعی 
است  و در این راستا  سمن ها و نهادهای 
مدنی و مشارکت های مردمی تاثیر بسزایی 
در تحقق   مددکاری اجتماعی در بین آحاد 

مردم دارد.
شهردار قدس با بیان اینکه  ایجاد بسترهای 
های  آسیب  و  ها  بحران  کاهش  برای  الزم 
اجتماعی احتمالی یک ضرورت اساسی است، 
هشت  قدس  شهرستان  :در  کرد   تصریح 

فرهنگسرا  وجود دارد که عمده فعالیت اصلی 
این مراکز مدیریت و آموزش خانواده نظامند 
و سالم است که اکثر  قشر  شرکت کننده در 

این برنامه ها بانوان و کودکان هستند.
وی با بیان اینکه  برنامه ی 5 ساله  توسعه ی 
شهرقدس  در حال تدوین است، تصریح کرد: 
در برنامه بلند مدت حوزه مدیریت شهری نیز 
تغییر نگرش  به سمت ایجاد و توسعه شهری 
ایمن و سالمت  در جهت توسعه پایدار مورد 

توجه قرار گرفته است.
مختاری خاطر نشان ساخت: امیدواریم که 
بتوانیم در سایه تعامل با کارشناسان  مدد 
را   وسیعی  و  روشن  افق  اجتماعی    کاری 
با کاهش آسیب های مختلف اجتماعی در 
حوزه شهرستان  ترسیم نماییم  که این مهم 
مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی و متولی 

را می طلبد.

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/601/96 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم نسرین اختر شناس درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان مجید موالیی در تاریخ  1۳96/9/4 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1.حمید موالیی   زایچه : 04۲767۲- ۳۲4-69/۸/۸    کد ملی  ۳۲4-04۲767-۲  

۲.فرشته موالیی  زایچه: 4۸۳- 5۸/1/۲   کد ملی  59595۲14۸۲  
۳.فریده موالیی  زایچه: ۲67- 6۲/6/۳  کد ملی 5969۸۸450۲

4.فهیمه موالیی  زایچه: ۳-16۲۳51-۳۲4-6۸/5/5  کد ملی ۳۲416۲۳51۳  
5.نسرین اخترشناس  زایچه: 7-۳۲400۳0۲1-65/6/۳0  کد ملی ۳۲4-00۳0۲17  

6.نارین موالیی  زایچه: 0۳5۲۲71-495-9۲/۲/۲  کد ملی  4950۳5۲۲71  
7.فاطمه حسنی فر  زایچه: 40۲-45/5/1  کد ملی  59595۲067-۲

هر کس  تا  می گردد  آگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  اینک 
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 اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اگهی مفقودی
و  ایران 4۳6۲7-5۸۸  پالک  شماره  به   CC۲00 پرواز سواری  خودرو  سبز  برگ 
فاقد  و  NFBمفقود   ***  ۲0R6۸1066۲ شماره  و   711660۲7 موتور  شماره 

اعتبار می باشد.
بهشهر

دادنامه
 پرونده کالسه:4۲7،96    دادنامه:46۲-96،۸،۳0     شعبه حکمی شورای حل اختالف 

داالهو
خواهان:ملوک بنی عامریان فرزند شیر محمد ساکن کرند غرب-بلوار راه کربال- جنب کمیته 

امداد- منزل اسماعیل شیپوری
خوانده:1-داریوش دیده بان فرزند مراد ساکن کرند غرب- بلوار راه کربال –جنب کمیته 

امداد ۲- مجید رعنایی فرزند صید محمد مجهول المکان
خواسته :مطالبه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی وباتوجه به محتویات پرونده 
واخذ نظریه مشورتی شعبه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای شورا

در خصوص دعوای خانم ملوک بنی عامریان فرزند شیر محمد به طرفیت آقایان1- داریوش 
دیده بان فرزند مراد و۲- مجید رعنایی فرزند صید محمد به خواسته انتقال سند یک 
مبلغ  به  مقوم  انتظامی ۲9-۸55ط۲۳  شماره  به  پژو 405  سواری  خودروی  دستگاه 
۲0000000 ریال توام با هزینه دادرسی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
مبایعه نامه خرید خودرو از خوانده ردیف اول به تاریخ 94،10،۲0 ،سند مالکیت راهنمایی 
ورانندگی اسالم آبادغرب برگ فروش خودروی موصوف به خوانده ردیف دوم صادره از 
شرکت ایران خودرو و سایر اوراق و محتویات پرونده و همچنین اظهارات خوانده ردیف اول 
مبنی بر اینکه خواسته خواهان را قبول دارد و مع الواسطه خوانده ردیف دوم که دارنده سند 
رسمی است وکالت جهت انتقال سند و انجام کلیه مراحل قانونی در این مورد را داشته لکن 
مدت اعتبار آن منقضی شده است وعدم حضور وارایه هر گونه دفاع از سوی خوانده ردیف 
دوم شورا دعوای مطروحه را وارد دانسته مستندا به مواد 10و۲۲0و۲۲1و۲۲۳ومواد 9، 1۸، 
19، و۲5 الی ۲7 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 19۸،515،519 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان داالهو وانتقال سند رسمی خودروی موصوف به 
نام خواهان و پرداخت 600000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم میدارد 
ودر خصوص خوانده ردیف اول توجها به مفاد ذیل قرارداد مورخ 94،10،۲0 و سایر اوراق و 
محتویات پرونده مستند  به مواد ۸4)بند4( و۸9 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوا صادر واعالم 
می دارد . رای صادر شده در قسمت محکومیت غیابی محسوب و ظرف مدت ۲0 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی نسبت به خوانده ردیف دوم در این مرجع و پس از انقضای مهلت 
مذکور مدت ۲0 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
داالهو خواهد بود. ونسبت به سایر اصحاب دعوا تنها ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع اخیر الذکر می باشد.
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف داالهو-زهرانظری

آگهی حصر وراثت
خانم هایده فتاحی دارای شناسنامه شماره 5969۸467۳۲  به شرح دادخواست به 
کالسه 9601۸۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
  96/9/۲4 تاریخ   در    59697۸5۳۸-5 شناسنامه  به  صادقی  اکبر  شادروان  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر است به : 
1.پژمان صادقی   کد ملی 9-59600611۳  تاریخ تولد  1۳7۸  نسبت  پسر متوفی
۲.پوریا صادقی    کد ملی  ۲-59600۲۸5۲  تاریخ تولد  1۳7۳  نسبت  پسر متوفی
۳.هایده فتاحی   کد ملی  ۲-5969۸467۳  تاریخ تولد  1۳50  نسبت  همسرمتوفی
4.حیات عزیزی   کد ملی   ۸-596975175  تاریخ تولد  1۳1۳ نسبت مادر متوفی
5.رستم صادقی  کد ملی   ۳-59697۸۳۸0   تاریخ تولد  1۳11  نسبت پدر متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  شرح  به   ۸0 شماره  شناسنامه  دارای  احمدی  ثریا  خانم 
1،447،96   از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مرحومه زهرا فرخی مراغه   بشناسنامه 761 در تاریخ 1۳95،6،16  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
1(متقاضی با مشخصات باال دختر متوفی 

۲-اکبر احمدی به شماره ملی ۳۳79۸۲19۳4 پسر متوفی
۳-غالمرضا احمدی به شماره ملی ۳۳797۸۳110 پسرمتوفی

4-فوزیه احمدی به شماره ملی ۳۳79794۳۳0۳ دختر متوفی 
5-حیدر احمدی به شماره ملی ۳۳79۸1476۸ پسر متوفی
6-ثریا احمدی به شماره ملی ۳۳79۸0۲6۳۸ دختر متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از 
گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف سه  نخستین  نشر  تاریخ 

خواهد شد .
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی حصر وراثت
خانم زنان افرا ز دارای شناسنامه شماره 669  به شرح دادخواست به کالسه  96-
۲-47۳   از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نعمت افراز   بشناسنامه 97 در تاریخ 91،1،11 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
1(متقاضی با مشخصات باال همسر متوفی 

۲-شمس افراز به شماره ملی ۳۳796۳7۳۸6 پسر متوفی
۳-حوری افراز به شماره ملی ۳۳796۳7۳94 دختر متوفی

4-توران افراز بشماره ملی ۳۳796۳740۸ دختر متوفی
5-ایران افراز به شماره ملی ۳۳40۲79519 دختر متوفی
6-زینب افراز به شماره ملی ۳۳4140۳471 دختر متوفی
7-شهرام افراز به شماره ملی ۳۳416۸5154 پسر متوفی
۸-نهار افراز به شماره ملی ۳۳۳0140۲11 پسر متوفی 

9-نشمین افراز به شماره ملی ۳۳۳001۲15۳ دختر متوفی
ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از 
گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف سه  نخستین  نشر  تاریخ 

خواهد شد .
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی ابالغ
جابری  حسین  محمد  طرفیت  به  دادخواستی  امیری  جهانی  الدین  نور  خواهان 
جهت  که  بهشهر  شهرستان  عمومی  های  دستگاه  تقدیم  تعهد  ایفای  خواسته  به 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بهشهر واقع در شهرستان 
بهشهر ارجاع و به کالسه ۲/96/60۳ ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1۳96/11/9 
ساعت 10:۳0 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن آقای محمد 
حسین جابری و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده گان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 96/2۰/6۱89 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

شهرستان بهشهر

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

آقای حمیدکریمی ده چراغی و  خانم آمنه علیزاده  فرزندان قادر و علی درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 
1۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که ارثی از مرحوم قادرکریمی ده چراغی خریداری 
درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 95-5۳ و 5۲  تشکیل و به 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 746 
و 1۳9660۳16007000750 مورخ  ۲۲/ 6 / 96 حکم به صدور سند مالکیت هریک 
سه دانگ مشاع یکبابخانه به مساحت 74/71  متر مربع به نام آقای حمیدکریمی ده 
چراغی و خانم آمنه علیزاده صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
رستم وکیلی و علی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حمیدکریمی ده چراغی و خانم آمنه علیزاده صادر 

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

تاریخ انتشار اول  4 /  9 /  1۳96  تاریخ انتشار دوم  ۲9  /  9 /  1۳96

آگهی حصر وراثت
شرح  به   596996۳۸01 شماره  شناسنامه  دارای  دهرشی  ویسی  ابراهیم  آقای 
دادخواست به کالسه 9601۸۳ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  شادروان امین ویسی دهرشی به شناسنامه ۳۳40901۲01 
در تاریخ 94/9/۲1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر 

است به :
1.کریم ویسی دهرشی   شماره ملی: ۳۳409۳1461    تاریخ تولد  1۳4۳  
۲.رحیم ویسی دهرشی  شماره ملی: ۳۳409۳۲۲55     تاریخ تولد  1۳54 

۳.صادق ویسی دهرشی   شماره ملی: ۳۳409۳۲۲6۳    تاریخ تولد  1۳55  
4.رئوف ویسی دهرشی   شماره ملی:۳۳4104۳1۲۸     تاریخ تولد  1۳59 

5.محمد ویسی دهرشی   شماره ملی: ۳۳409۳۲6۳۸    تاریخ تولد  1۳60   
6.ابراهیم ویسی دهرشی   شماره ملی: 596996۳۸01   تاریخ تولد  1۳64  
7.اسمعیل ویسی دهرشی  شماره ملی: ۳۳41740015   تاریخ تولد 1۳66  

۸.راضیه ویسی دهرشی  شماره ملی: ۳۳409۳1471    تاریخ تولد 1۳44 
9.مرضیه ویسی دهرشی  شماره ملی: ۳۳409۳16۸۲    تاریخ تولد 1۳46

10.زینب ویسی دهرشی شماره ملی:۳۳409۳19۸4     تاریخ تولد  1۳5۲  
11.عصمت سانکن  شماره ملی: ۳۳4101۸09۳     تاریخ تولد  1۳۲5  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد 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 اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی
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آگهی مفقودی
شماره  به  مدل 1۳۸9  پژو ۲06  سواری  ماشین  کارت  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   1۳۳۸9041097 موتور  شماره  و  7۲-۲۳۲ج67  شهربانی 
NAAP41FD1BJ۳075۸۸ به نام علی مومن پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
به شماره ملی  فرزند علی  دانیال خسروی کوچکسرائی  اینجانب  کارت دانشجوئی 
و  ریاضیات  رشته  دانشجوی   951۲11۸۲ دانشجوئی  شماره  و   ۲0۸070۳۳07
کاربردها دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقو و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ 
دادنامه غیابی شماره 96،6،15-۳54

خواهان :سید بهزاد حسینی 
خواسته:میثم رستمی فرزند منصور

خالصه >>رای <<
حسب محتویات پرونده کالسه ۲94،96،1 این شورا در خصوص دادخواست سید 
انجام  از  پس  سند  تنظیم  به  برالزام  مبنی  رستمی  میثم  بطرفیت  حسینی  بهزاد 
اقدامات الزم و تشریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه مذکور خوانده محکوم به الزام 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی جهت تنظیم و انتقال سند خودرو سواری 
پژو به شماره انتظامی 979 ب4۲ ایران ۲9 مدل 9۳ گردید  مفاد رای صادره غیابی 
و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در همین شعبه و سپس ظرف ۲0 روز 
اینکه  به  نظر  باشد  می  قضایی شهرستان  مراجع  در  نظر  تجدید  قابل  آن  از  پس 
خوانده مجهول المکان اعالم شده خالصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر آگهی 

می شود تاریخ انتشار تاریخ ابالغ رای محسوب می گردد.
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف  دادگستری  اسالم آباد غرب 

اگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان 1- عماد مرادی ۲- جواد 
۳- حیدر 4- ایاد 5-هوشنگ و خانمها 1- بتول ۲- افرا ۳- زینب 4- سحر شهرت 

همگی مرادی فرزندان مرحوم سعد اله
خواهان آقای مرتضی مرادی فرزند عبدل 

ایاد5-  عماد ۲- جواد ۳- حیدر 4-  آقایان 1-  به طرفیت خواندگان  دادخواستی 
هوشنگ و خانمها 1- بتول ۲- افرا ۳- زینب 4- سحر شهرت همگی مرادی فرزندان 
مرحوم سعد اله به خواسته تقسیم ما ترک اجرت المثل ایام تصرف مطرح که به 
اول  شعبه   96099۸۸۳90۳00۲۸4 کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این 
دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان داالهو ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳96،11،7 
ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواهان ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی  ) حقوقی ( شهرستان داالهو - روح اله احمدی منش

آگهی حصر وراثت
آقای خسرو مرادی دارای شناسنامه شماره ۲-۳۳409۳1۳7 به شرح دادخواست به 
کالسه ۲/4۲5/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده  شادروان شاهمراد مرادی به شناسنامه 6-۳۳4105154 در تاریخ 1۳95/9/۲5 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1.خسرو مرادی   شماره ملی: ۲-۳۳409۳1۳7    متولد  1۳44/1۲/6  نسبت پسر 

متوفی
۲.شهریار مرادی  شماره ملی: 1-۳۳409۳۲1۳     متولد  1۳5۲/6/1 نسبت پسر متوفی
۳.معصومه محمدی   شماره ملی: ۳۳40۸45190   متولد  1۳1۸/9/1  نسبت همسر 

متوفی
4.ژاله مرادی   شماره ملی:9-۳۳409۳۲40     متولد  1۳57/1۲/۲  نسبت دختر متوفی
5.جماله مرادی   شماره ملی: 5-۳۳415۲۳06    متولد  1۳41/4/9   نسبت دختر 

متوفی
6.سمیه مرادی   شماره ملی: ۳-۳۲5764600   متولد  1۳6۳/6/۲  نسبت دختر متوفی
7.افسانه مرادی  شماره ملی: 7-۳۳409۳۲۳۸   متولد 1۳55/9/9  نسبت دختر متوفی
۸.فرشته مرادی  شماره ملی: 4-۳۳409۳1۳6    متولد  1۳4۳/۳/۲  نسبت دختر متوفی
9.محمد مرادی  شماره ملی: 1-596996۳۸1    متولد  1۳6۳/11/7  نسبت پسر متوفی
10.زینب مرادی  شماره ملی:4-۳۳7966964  متولد  1۳۳۲/11/۳  نسبت دختر متوفی
11.نسرین مرادی  شماره ملی: 7-۳۳409۳1۸۸     متولد  1۳4۸/1/1  نسبت دختر 

متوفی
1۲.ندا مرادی   شماره ملی:۳۲5۸۸177۲۳    متولد  1۳64/9/15  نسبت دختر متوفی
1۳.ویدا مرادی   شماره ملی:5-۳۳409۳1۸9   متولد  1۳49/1/1  نسبت دختر متوفی
14.فریبا مرادی   شماره ملی:۳-۳۳409۳۲1۲    متولد  1۳50/6/1  نسبت دختر متوفی
15.احترام مرادی   شماره ملی:5-۳۳409۳۲۳9    متولد  1۳56/10/۲0  نسبت دختر 

متوفی
16.مهناز مرادی   شماره ملی:۲-۳۳409۳1۳7   متولد  1۳59/11/10  نسبت دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد 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
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

دادنامه
کالسه پرونده: ۸/750/96

شماره دادنامه:96/۸/۳0-۸47 
خواهان: غالمرضا فیروزبندپی ف فریدون بادرس: بابل – ایستگاه آمل میدان قاضی 

کتی جنب پلیس +10 نمایشگاه حسین روحی
خوانده: علی اکبر ف وردی ف ابراهیم بادرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی غالمرضا فیروزبندپی ف فریدون بطرفیت علی 
اکبر وردی ف ابراهیم بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 145/000/000 ریال به استناد 
9۳۲001/۲1۸616-96/۲/10و9۲۲0۲۳/۳۲601۸- بشماره  چک  وجوه  چک 
تقدیمی و مستندات  به مفاد دادخواست  نظر  رفاه کارگران  بانک  95/4/10 عهده 
ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده 
استحقاق وی در  بر  قرینه  بقاء اصول و مستندات مذکور در ید خواهان  و  داشته 
طلب وجه مذبور و استمرار دین بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی 
مطروحه و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی موجه و قانونی بعمل نیاورده است شورا 
دعوی خواهان صحیح وارد تشخیص و مستندا به ماده 515،519،19۸ خوانده را به 
پرداخت مبلغ 145/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از زمان سررسید چک لغایت هنگام پرداخت آن و مبلغ ۸۳0/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت ۲0 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم حقوقی بابل میباشد.
قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف بابل – مصطفی ابرازه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای پرویز نادری بنی دارای شناسنامه شماره ۲07 به شرح دادخواست به کالسه 
96041۲ ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان سیف اله نادری بنی بشناسنامه 1666 درتاریخ 7۳/1۲/1  دراقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1 ـ  معصومه سلیمی بنی ف حسن به ش . ش 1۲9همسر دائمی متوفی 

۲ ـ زهرا نادری به ش . ش 1۳
۳ ـ فرخنده نادری  به ش . ش 4۲ ) فرزندان  اناث متوفی(

4 ـ بهرام  نادری به ش . ش 191 
5 ـ حجت اله نادری به ش . ش 69 

6 ـ  علی نادری به ش . ش 15۲ 
7ـ  عبداله نادری به ش . ش 5479 

۸ ـ رضا نادری به ش . ش 1 
9ـ  پرویز نادری به ش . ش ۲07 )فرزندان ذکور متوفی( وغیرازافرادنامرده وارث 

دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
شورای حل اختالف شماره ۱ شهرستان بن

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی پناه رئیسی شیخ محمودی فرزند غالم شاه با ارائه دو برگ 
مسلسل  شماره  به  مالکیت  سند  اند  نموده  اعالم  شده  گواهی  محلی  استشهادیه 
7551۳۸ الف/ 9۳ مربوط به ششدانگ یک باب خانه تحت پالک ۳1 ـ فرعی از 
190 ـ اصلی واقع در روستای شیخ محمود ـ شهرستان اردل ناحیه پشتکوه / بخش 
ده استان چهارمحال و بختیاری به مساحت ۲5۳/6۳ متر مربع که در صفحه 4۳9 ـ 
دفتر امالک جلد 7۲ ـ ذیل ثبت شماره 1۲54۸ به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت 
صادر گردیده مفقود شده است . نحوه گم شدن یا از بین رفتن :دراثر سهل انگاری 
اند که طبق تبصره  مفقود گردیده و درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نموده 
یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا  وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله ، 
تسلیم نمایند تا مراتب صورت مجلس و اصل سندبه ارائه کننده مسترد گردد. و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان اردل ـ رضا قلی شریفی   

دادنامه
تاریخ رسیدگی 96/6/۲۳ کالسه پرونده ۳05/96 

مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شعبه یک اردل 
خواهان : قهرمان کاظمی فرزند لطفعلی ساکن اردلـ  شهرک نیسیاق منزل شخصی 

خوانده : اسکندر صفری فرزند صفر ـ مجهول المکان 
خواسته:  مطالبه چک 

در تاریخ96/6/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شعبه اردل بتصدی 
با  دارد  قرار  نظر  تحت   ۳05/96 کالسه  پرونده  است   تشکیل  ذیل  کننده  امضاء 
بررسی اوراق  و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.  
رای  قاضی شورا

اسکندر  آقای  طرفیت  به  فرزندلطفعلی  کاظمی  قهرمان  آقای  دعوی  خصوص  در 
ریال   مبلغ ۳۳/000/000  به  به خواسته مطالبه  فرزند صفرفرزندبراتعلی   صفری  
به   اورگان  شعبه  صادرات  بانک  عهده   ۳60۲57 شماره  به  چک  فقره   یک  وجه 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/6/۲۲ و عدم حضور خوانده و نظربه اینکه 
اصل سند تجاری  در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال 
ذمه آنان دارد و ونظربه اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیه فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/6/۲۲ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین مستنداً به ماده 
11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد ۳10 ، ۳1۳ و ۳11 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد 
19۸ و 519 و 5۲۲ از قانون دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۳۳/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
بانک مرکزی و  ناحیه  از  بر اساس شاخص اعالمی  تا اجرای کامل حکم  سررسید 
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصدو شصت و سه هزار و پانصد تومان در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای  صادره غیابی، و ظرف مهلت ۲0 روز پس از  
ابالغ قابل واخواهی درهمین شورا و ظرف مهلت ۲0 روز پس از آن قابل تجدید نظر  

خواهی در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان اردل  می باشد. 
قاضی  شورای حل اختالف شعبه یک اردل  ـ جواد کمالی

مدیرعامل بنیاد برکت:

مدارس برکت از آزمون زلزله
 سربلند بیرون آمدند

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
مناسبی  بستر  برکت  بنیاد  امروز  این که  بیان  با  امام)ره( 
نیازمند  که  است  حوزه هایی  در  گسترده  خدمات  انجام  برای 
تأسیس  از  سال   10 گفت:  بیشترند،  اقتصادی  توانمندسازی 
دانایی  و  معرفت  بلندای  به  راهی  ما  و  گذشته  برکت  بنیاد 
بستیم  عهد  و  کردیم  طی  را  شده  عجین  برکت  و  نور  با  که 
تا محرومیت را از چهره ی ایران پاک کنیم، عهد بستیم هزار 

روستا آباد شود و اینک در حال عبور از این هزارها هستیم.
یک  از  بهره برداری  و  افتتاح  مراسم  در  نوروزی  عارف  دکتر 
هزارمین مدرسه ی برکت که با حضور رییس دفتر مقام معظم 
اعضای  امام)ره(،  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  رییس  رهبری، 
برگزار شد،  از مسئوالن کشوری  و جمعی  امنای ستاد  هیأت 
مبنی   ۸6 سال  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  اشاره  با 
بر اینکه: »در ذهنم حل مشکالت محرومین بوده، این که هزار 
نقطه آباد شود، هزار مدرسه در کشور ساخته شود و مشکالت 
هزار روستا برطرف شود.«، گفت: این فرمایش مبنای تشکیل 
بنیاد برکت  از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( شد و 
امروز شاهد افتتاح هزارمین مدرسه به همراه 76 مدرسه ی دیگر 
با 600 کالس درس و 60 میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم.
و  کرمانشاه  در  زلزله  آزمون های  از  برکت  مدارس  افزود:  وی 
ارسباران و... موفق بیرون آمدند و در روستاهایی که تا هشتاد 
درصد تخریب شد، شیشه ای از مدارس برکت نشکست و دکتر 

مخبر دستور داد امروز از پیمانکاران این مدارس تقدیر کنیم.
این که کار محکم و اصولی  به  اشاره  با  بنیاد برکت  مدیرعامل 
ماندگار است و به دیگران می آموزد ساخت وسازهای این چنینی 
با رعایت استانداردهای الزم را مدنظر قرار دهند، اظهار کرد: 
مدارس  ساخت  به  منحصر  برکت  کار  و  گذشت  سال   10
مسجدسازی،  محرومین،  به  کمک  پل سازی،  راه سازی،  نشد، 
ده ها  و  محرومین  مسکن  ساخت  اقتصادی،  توانمندسازی 

فعالیت اجتماعی دیگر نیز هم زمان انجام گرفت.
مناسبی  بستر  برکت  بنیاد  امروز  داد:  ادامه  نوروزی  دکتر 
نیازمند  انجام خدمات گسترده در حوزه هایی است که  برای 
توانمندسازی اقتصادی بیشترند. ما راهی به بلندای معرفت و 
دانایی که با نور و برکت عجین شده را طی کردیم و عهد بستیم 
تا محرومیت را از چهره ی ایران پاک کنیم، عهد بستیم هزار 

روستا آباد شود و اینک در حال عبور از این هزارها هستیم.
وی افزود: امروز بنیاد برکت نامی عجین شده با عشق و همت 
و به وسعت ایران اسالمی است و امیدواریم شایستگی داشته 

باشیم و این راه پربرکت را شتابان ادامه دهیم.

فرزندان خالق، سکان دار 
دریای متالطم زندگی

مهناز همتی
به  که  زمانی  تا  انسان 
و  نکند  برخورد  مشکلی 
عادی  روال  به  او   زندگی 
شود،  سپری  یکنواخت  و 
خالقیت و پیشرفتی ندارد، 
مشکلی  با  که  وقتی  اما 
دنبال  به  مدام  شد  روبرو 

راه حل برای خروج از آن است و این راه حل 
می تواند به صورت یک خالقیت و نوآوری ظاهر 

شود.
امروزه در روزگاری که به سرعت در حال تغییر 
است و عصر اطالعات نیز نامیده می شود، برای 
همراهی با این تغییرات، نیاز به انسانهای توانا و 
خالق بسیار احساس می شود. بنابراین سرمایه 
از  باید  خالق  فرزندان  پرورش  برای  گذاری 
همان ابتدا در برنامه زندگی گنجانده شود تا با 
آموزش صحیح فرزندان، کمک کنند تا خالقانه 
بیاندیشند و با ایجاد افکار نو به حل مشکالت 
بپردازند تا بتوانند سکان کشتي زندگي خویش 

را در این دریاي متالطم به پیش ببرند.
اما می دانیم که برای پرورش انسانهای خالق و 
ارتباط گر باید از ابتدا شرایط و زمینه رشد آنان 
فراهم شود و مادر از همان کودکی به عنوان  با 
انگیزه ترین معلم هاي دنیا در خانه، خود را وقف 

آموزش کودک نماید.
برابر  در  مادر  پاسخگویی  و  شکیبایی  و  صبر 
سوالهای کنجکاوانه فرزند، احترام به تخیالت او، 
دادن استقالل فکری و عملی و همچنین فراهم 
کردن شرایط مناسب در محیط منزل از جمله 
زمینه های پرورش فرزندان خالق می باشد که 
اگر به خوبي این شرایط فراهم شود مي تواند 
بر یادگیري کودک بسیار تاثیر گذارد.تردیدي 
و   کودک  نهان  استعدادهای  که کشف  نیست 
استفاده صحیح و جهت دار از این استعدادها 
در پیشرفت جامعه نقش مهمي خواهد داشت، 
مدارس  منزل،  محیط  و  مادر  از  بعد  بنابراین 
و  افکار خالق  پرورش  دارند که جهت  وظیفه 

رشد توانایي هاي دانش آموزان کوشش کنند.
اینگونه می شود که با همین سرمایه گذاری چه 
از لحاظ مالی و چه زمانی بر روی فرزندانمان 
می توانیم افرادی را پرورش دهیم که در آینده 
و در شرایطی که کشور به آنان نیاز دارد، پیش 
قدم شوند. چرا که امروزه همین فرزندان هستند 
که توانستند با استفاده از خالقیت و توانایی ها، 
از پس تحریم ها برآیند و ایران را بیش از پیش 

سربلند کنند. 

یادداشت

استقرار  در  گفت:  وپرورش  آموزش  وزیر 
وجود  بسیاری  موانع  بنیادین  تحول  سند 
دارد که تنها خودمان باید به دنبال راهکار و 
رفع موانع باشیم نباید انتظار داشت دیگران 
کنند.توقع  برطرف  را  این مشکل  و  بیایند 
من از معاونانم این نیست که بیایید اینجا 
مشکالت را مطرح کنید بلکه انتظار من این 
رفع  و  بپردازید  راهکار  ارائه  به  شما  است 

موانع کنید.
به گزارش پیام زمان، سید محمد بطحایی 
در گردهمایی معاونین ،مدیران کل وجمعی 
از مدیران ارشد  که در آستانه ششمین سال 
سالن   در  بنیادین  تحول  سند  از  رونمایی 
حجاب تهران برگزار شد، اظهارکرد: شورای 
عالی و معاونت ها تالش کنند سند تحول را 
از حالت شعارزدگی به  سمت عمل گرایی 
در جلسات   و  کنند  و حرکت  دهند  سوق 
سخن  سند  موانع  و  مشکالت  از  فقط 
راهکارهای  و  دستاوردها  از  بلکه  نگویید 
بدهید.وی  گزارش  نیز  سند  اجرای  جدید 
بسیار  ها  نشست  نوع  این  افزود:برگزاری 
ضروری است تا مسیر را دائما رصد کنیم 
مستمر  صورت  به  جلسات  این  باید  پس 
وچارچوب دار تر برگزار شود.بطحایی تصریح 
کرد: ما مسیر تحول را به امید رسیدن به 
یک دشت شکوفا طی می کنیم امیدواریم 

آموزش وپرورشی در شان ومنزلت این مردم  
داشته باشیم.وزیرآموزش وپرورش با تاکید 
برضرورت عزم ملی برای اجرای تحول در 
سند  اجرای  در  گفت:  وپرورش  آموزش 
تحول باید عالوه برداشتن باور به این کار 
تدبیر  باشیم.عضوکابینه  داشته  نیز  ایمان 
وامید گفت: مشکالت آموزش وپرورش حل 
نمی شود مگر اینکه تحول عملی شود.وی 
بلکه  افزود: تحول یک مفهوم کلی نیست 
اجرای  است  تحول  کنیم  عمل  باید  آنچه 
برنامه ها یعنی تحول و تحول باید اجرا و 
بارها  کرد:  خاطرنشان  شود.بطحایی  عمل 
از این موضوع سخن گفتیم که تا آموزش 

وپرورش به یک گفتمان ملی تبدیل نشود، 
تحول اتفاق نمی افتد،اما امروز می گوییم 
شاید تا زمانی تحول اتفاق نیفتد گفتمان 
ملی محقق نمی شود ، بنابراین باید تحوالت 
عملی شود آن هم در زمانی که موثر است 
ومکان  زمان  در  خودرا  اقدامات  اگر  زیرا 
مناسب انجام ندهیم اثر خود را ازدست می 
اظهارکرد: گاهی  وپرورش  دهدوزیرآموزش 
کار خوب را انجام می دهیم اما زمان انجام 
آن گذشته است بنابراین انجام آن تاثیری 
تحول  سند  اجرای  راستای  در  باید  ندارد 
فعالیت ها باید به نحوی انجام وسند اجرایی 
شود که شیرینی آن را مردم احساس کنند.

وی ادامه داد: محیط مدرسه باید به گونه 
وانگیزه  با شادی  بچه  باشد که  ای جذاب 
مضاعف وارد مدرسه شوند و هنگام خروج، 
از تعطیلی مدرسه احساس ناراحتی کنند.

بطحایی تصریح کرد: در استقرار سند تحول 
بنیادین موانع بسیاری وجود دارد که تنها 
خودمان باید به دنبال راهکار و رفع موانع 
باشیم  نباید انتظار داشت دیگران بیایند و 
این مشکل را برطرف کنند.وی خطاب به 
معاونین حوزه ستادی  گفت: توقع  من از 
شما این نیست که بیایید اینجا مشکالت 
است  این  من  انتظار  بلکه  کنید  مطرح  را 
موانع  رفع  و  بپردازید  راهکار  ارائه  به  شما 
کنید.براساس گزارش روابط عمومی وزارت 
جلسات  در  افزود:  وی  وپرورش،  آموزش 
و  سند  مصداقی  اجرای  بر  بارها  مختلف 
مستمرا  کردم  تاکید  آن  سرعت  با  اجرای 
اجرای سند باید رصد شود تا میزان پیشرفت 
سند در طول یک دوره زمانی مشخص شود 
وبا چند ماه قبل مقایسه شودواگر مشکلی 
هست آن را رفع کنیم.وی ادامه داد: همواره 
باید فعالیت های اجرا شده مورد بررسی قرار 
گیرد تا ببینیم اجرای متوازن سند محقق 
شده یا نه! باید ببینم پیشرفت سند در کدام 
حوزه ها بیشتر ودر کدام حوزه ها اجرای آن 

با مشکل مواجه بوده است.

بطحائی تاکید کرد:

ضرورت عزم ملی برای اجرای تحول در آموزش و پرورش

دادستان کل کشور بر ضرورت همگرایی 
وضعیت  از  خروج  برای  ملی  عزم  و 
آلودگی هوا در تهران و برخی شهرهای 
دیگر تاکید کرد و گفت: به عنوان مدعی 
ورود  هوا  آلودگی  موضوع  به  العموم 
شده  برگزار  جلسات  ولی  کرده ایم  پیدا 
خروجی نداشته است؛ زیرا دستگاه های 

مسئول آن، یکی دو دستگاه نیستند.
در  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 
حاشیه بازدید سرزده از دادسرای ناحیه 
درباره  سوالی   به  پاسخ  در  تهران  پنج 
موضوع  به  کشور  کل  دادستانی  ورود 
عنوان  به  دادستان  گفت:   هوا  آلودگی 
مدعی العموم به این موضوع ورود کرده، 
مکاتبات زیادی صورت گرفته و جلساتی 
خروجی  متاسفانه  ولی  شده  برگزار  هم 
مناسبی نداشته است.وی افزود: علت هم 
این است که دست اندرکاران امر مقابله با 

آلودگی هوا و بهبود آن،  یکی دو دستگاه 
نیستند، بلکه مجموعه ای هستند که باید 
به طور کلی با همدیگر تعامل و همکاری 
این  از  مردم  زندگی  تا  باشند  داشته 
کند. پیدا  نجات  اثرگذار  و  مهم  معضل 

دادستان کل کشور درباره بازدید سرزده 
اش از دادسرای ناحیه پنج تهران گفت: 
بازدید های سرزده اینجانب از دادسراها 
نزدیک  از  تا  می شود  انجام  روال  طبق 
دادسرا  هر  در  را  کمبودها  و  مشکالت 
برداریم. آنها  برای حل  قدمی  و  ببینیم 

حال  در  که  مشکلی  افزود:عمده  وی 
حاضر در مجموعه دستگاه قضایی وجود 
دارد و در این بازرسی ها نیز مشهود است 
انسانی  نیروی  کمبود  اثر  بر  کار  کثرت 
است.منتظری با اعالم اینکه«  امیدواریم 
به  امر و کسانی که می توانند  مسئولین 
که  بدانند  کنند  کمک  قضایی  دستگاه 

قضاییه  قوه  اعتبارات  بحث  سود  و  نفع 
و اجازه استخدام قاضی و کارمند متوجه 
کثرت  کرد:  تاکید  خواهدبود«  مردم 
و کارمند در  قاضی  و کمبود  پرونده ها 
دادرسی  اطاله  موجب  قضایی  دستگاه 
است و تامین اعتبارات و نیروی انسانی 
قوه قضاییه موجب باال رفتن کیفیت کار 
و  به قضات  فرسا  فشار طاقت  و کاهش 
کارمندان دستگاه قضایی می شود و در 
نهایت به کاهش اطاله دادرسی منجر و 

به نفع مردم خواهد بود.
کثرت  به  اشاره  با  کشور  کل  دادستان 
دادسرای  در  کالهبرداری  پرونده های 
مردم  متاسفانه  گفت:  تهران،   5 ناحیه 
گاهی اوقات در داد و ستدها و معامالت 
توجه  حقوقی  و  ایمنی  نکات  به  خود 
و  سودجو  افراد  گرفتار  و  نمی کنند 

کالهبردار می شوند.  

بر  مبنی  سئوالی  به  پاسخ  در  منتظری 
خودرویی،  شرکت های  برخی  اینکه 
ولی  می آورند،  کاغذ  روی  را  تعهداتی 
از  کردند  خرید  آن ها  از  مردم  وقتی 
آیا  می کنند،  سرپیچی  خود  تعهدات 
این  به  عامه  حقوق  منظر  از  دادستان 
مصادیق ورود می کند، تاکید کرد: آنچه 
که جنبه خصوصی دارد و حق خصوصی 
اشخاص باشد دادستان حق ورود ندارد، 
مگر اینکه نظامی که بر معامالت حاکم 
باید  که  باشد  اشکاالتی  دارای  است 
اشکاالت شناسایی شده و آیین نامه های 
اجرایی اصالح شوند، ولی مردم باید در 
معامالت دقت های الزم را داشته باشند 
که  افرادی  با  ندارند  اطالعات  اگر  و 
پایه های  و  مطلع هستند مشورت کرده 
تا دچار  ابتدا محکم کنند  را در   معامله 

مشکالت نشوند.

ورود مدعي العموم به آلودگي هوا

باید تمام دستگاهها در کاهش آلودگي گام بردارند 

Mahnazhemmati66ا @yahoo.com 

خبر
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آگهی مفقودی
کارت دانشجویی به نام محمد فدائی رشته پرستاری به شماره دانشجویی 9۲۲۸۳1۳۲۲ به 

شماره ملی ۳۳5016950۳ تاریخ تولد 7۲/11/5 مفقود و فاقد اعتبار است.
دانش علوم پزشکی ایالم

آگهی حصر وراثت
شرح  به   ۳۲4060۲407 شماره  شناسنامه  دارای  آور   گل  حسین  امیر  آقای 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه  1،4۲۳،96   دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد گل آور   بشناسنامه ۸1 در تاریخ 
96،9،۲1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر 

است به : 1(متقاضی با مشخصات باال پسرمتوفی 
۲-صبریه مرادی بیلموتی به شماره ملی ۳۳797۸0۲۳5 همسر متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از 
گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف سه  نخستین  نشر  تاریخ 

خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین سهرابی  فرزند صید احمد 

به  دادخواستی  وندیان  زینی  کاظم  وکالت  با  نصر  قوامی  الدین  تاج  آقای  خواهان 
این شعبه  به  که  مطالبه طلب مطرح  به خواسته  طرفیت خوانده حسین سهرابی 
ارجاع که به شماره پرونده کالسه 96099۸6655600۳۳5  شعبه 6 شورای حل 
اختالف مجتمع امام خمینی )ره ( شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1۳96/11/09 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک 
ماه پس از تاریخ انتشار می 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره 
(شهرستان خرم آباد – محسن چگنی . 

رونوشت آگهی حصروراثت
دادخواست  شرح  به  شماره 10۳0  شناسنامه  دارای  دره  گرم  مردانی  نجمه  خانم 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  ازاین  1 س  960765 ش  کالسه  به 
وچنین توضیح داده که شادروان محمد علی مردانی گرم دره  بشناسنامه شماره 11 
درتاریخ1۳9۲/۲/۳1  دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1ـ ابوالفضل مردانی گرم دره به شماره ملی 46110۳00001 فرزند ذکور 

۲ـ شهناز مردانی گرم دره به شماره ملی46۲0966444 فرزند اناث 
۳ـ  نجمه مردانی گرم دره به شماره ملی46۲1740۸۲۲ فرزند اناث 
4ـ  زهره مردانی گرم دره به شماره ملی46۲۳۲۸۲7۳۲ فرزند اناث 

5ـ  ریحانه مردانی گرم دره به شماره ملی46۲۳661717 فرزند اناث 
6ـ  صدیقه مردانی گرم دره به شماره ملی46۲۳66۲۸۳7 فرزند اناث 

7 ـ   زهرا مردانی گرم دره به شماره ملی 4610504۲۲7 فرزند اناث والغیر 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.

صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

دادنامه
پرونده کالسه 96099۸۳۸450000۲6 شورای حل اختالف شماره 10 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره  997۳۸45000514 960
خواهان : آقای حسام اکبری فرد فرزند مصطفی به نشانی چهارمحال و بختیاری 

شهرکردـ میدان معلم دفتر اسناد رسمی شماره ۸ شهرکرد  
خوانده : آقای مهدی پورقاسم دهکردی فرزند تقی به نشانی مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه سفته 
که  داشته  تقدیم  بطرفیت خوانده  فوق  بخواسته  در خواستی  ـ خواهان  گردشکار 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر 
حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 
اخذ نظریه کتبی اعضاءختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید. 
رای شورا

به  مصطفی  فرزند  اکبری  حسام  آقای   96/1/۲7 مورخ  دادخواست  خصوص  در 
طرفیت آقای  مهدی پورقاسم دهکردی به خواسته مطالبه به مبلغ ۲00 میلیون 
ریال  وجه دوفقره سفته به شماره های خزانه داری  کل 455۸0۸ ـ 455۸09 هر 
دو سری )ع( به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظربه اینکه مستندات 
یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ 
از طریق نشر آگهی در جلسه مقرر دادرسی حضور نیافته ونسبت به دعوا ایراد و 
انکاری بعمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ابراز نداشته 
دین  بقای  استصحاب  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  به  توجه  با  فلذا  است 
استحقاق خواهان  را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 19۸، 
515، 519، 5۲۲ قانون  آیین دادرسی مدنی مواد ۲49 قانون تجارت و 1۳01 قانون 
مدنی و ماده 9 قانون شورا های حل اختالف حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
به پرداخت مبلغ ۲00 میلیون ریال بابت اصل خواسته پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر  و اعالم 
می گردد. رای  صادره غیابی، ظرف مهلت ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه سپس ظرف مهلت ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرکرد می باشد. / ن 
قاضی شعبه ۱۰ شورای حل اختالف شهرکرد ـ رحیم قاسمی

دادنامه 
پرونده کالسه ی 95099۸661۲۲0095۸  شعبه ی 10۸ دادگاه کیفری دو شهر 
نهایی شماره ی 9609976614۲00751  تصمیم   ) سابق  )10۸جزایی  آباد  خرم 
محسن  ده  ماسور  آباد  خرم  نشانی  به  گنجعلی   فرزند  پاپی  عظیم  :آقای  شاکی 
پاپی  مصطفی  1-آقای   : متهمین  نوژیان  گردنه  عشایر  منطقه   ۳ آسمان  کوچه 
فرزند علی به نشانی لرستان –خرم آباد پاکدشت نهم کوچه سوم پانزدهمین منزل 
۲-آقای محمود مدهنی ۳-آقای حمید مدهنی 4-آقای فیروز حسینی وفا همگی به 
نشانی خرم آباد پشته حسین آباد –اتهام ها : 1-مشارکت در اتالف عمدی احشام 

۲-مشارکت در سرقت تعزیری احشام 
۳-مشارکت در تخریب عمدی 

رای دادگاه : در خصوص اتهام آقایان 1-فیروز حسینی وفا ۲-محمود مدهنی ۳-حمید 
مدهنی همگی فرزندان آقا حسین )به علت متواری بودن نامبردگان اطالعات بیش تری 
از آن ها در دسترس نمی باشد ( دایر بر الف ( مشارکت در تخریب عمدی ب (مشارکت 
در سرقت تعزیری احشام ج( مشارکت در اتالف عمدی احشام 4-مصطفی پاپی فرزند 
علی متولد 1۳65 شغل آزاد ، باسواد ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری ، آزاد با قرار قبولی 
کفالت ، اهل و مقیم شهرستان خرم آباد ،دایر بر اتالف عمدی احشام از طریق خوراندن 
سم ، موضوع شکایت آقای عظیم پاپی فرزند گنج علی و کیفر خواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره ی 96104۳6611000969 با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه :الف ( شاکی و گواهان تعرفه شده از ناحیه 
ی ایشان در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده تعداد احشامی که سرقت و تلف شده 
اند را به صورت واحد و یکسان بیان نکرده و در هر مرحله تعداد و رقم های مختلفی 
عنوان نموده اند ب ( شاکی و گواهان تعرفه شده از ناحیه ایشان در اظهارات اولیه ی 
خود در مرجع انتظامی تخریب و سرقت و اتالف احشام را به کلیه ی متهمین نسبت 
داده لکن در مراحل بعدی تحقیقات مقدماتی در دادسرای خرم آباد اتالف احشام از 
طریق خوراندن سم را فقط به متهم ردیف چهارم منتسب نموده اند که حاکی از تعارض 
و تناقص در اظهارات ایشان می باشد ج( شاکی در جلسه ی مورخه ی 1۳96/۸/۲4 این 
مرجع صراحتا بیان داشته که همه ی متهمین در سرقت احشام وی نقش داشته اند 
در حالیکه احدی از گواهان وی به هویت مراد علی پاپی فرزند محمد آقا در جلسه ی 
مواجهه ی حضوری مورخه ی 1۳95/9/۲۲ شعبه ی دوم دادیاری خرم آباد اظهار داشته 
که سرقت احشام توسط ۳ نفر متهم حاضر در جلسه صورت نگرفته است و احدی از 
متهمین حاضر در جلسه ی مذکور آقای مصطفی پاپی بوده که شاکی مدعی مشارکت 
وی در سرقت احشام خود می باشد که مطالب مذکور حاکی از تعرض میان اظهارات 
شاکی و گواه ایشان است  د( شاکی در کلیه ی مراحل رسیدگی به پرونده اظهار داشته 
که خودش فرار کرده و شاهد ارتکاب جرایم از ناحیه ی متهمین نبوده است و شخصا 
به پلیس 110 و پاسگاه انتظامی محل زنگ زده است در حالیکه حسب صورتجلسه ی 
مورخه ی 1۳95/6/11 مرجع انتظامی )صفحه ی ۲1 پرونده (اظهار داشته که محل وقوع 
جرم فاقد انتن دهی تلفن می باشد ه ( تحقیقات صورت گرفته از ناحیه ی مرجع انتظامی 
به امضاء اهالی محل نرسیده و صرفا به صورت کلی ادعای شاکی را تایید نموده است 
که از نظر این مرجع مورد پذیرش و وثوق نمی باشد و (حسب صورتجلسه ی مورخه 
ی 1۳95/۸/۲۲ مرجع انتظامی )صفحه ی 50 پرونده (متهمین از وضعیت اخالقی –
اجتماعی رضایت بخشی برخوردار می باشند ز( گواهان تعرفه شده از ناحیه ی شاکی با 
نامبرده دارای قرابت نسبی بوده و با توجه به وجود اختالف میان طرفین پرونده )به علت 
قتل یکی از اقوام شاکی ( حضور ایشان در محل و اظهار اتشان مورد تردید این مرجع می 
باشد و مضافا اینکه احدی از ایشان به هویت مجید پاپی فرزند احمد علی در جلسه ی 
رسیدگی مورخه ی 1۳96/۸/۲4 صراحتا بیان داشته که نه نماز می خواند و نه روزه می 
گیرد که به لحاظ ارتکاب فعل حرام و ترک واجبات فاقد شرط عدالت بوده و شرایط شاهد 
شرعی را نداشته و اظهارات ایشان برای این مرجع مفید علم و یقین نمی باشد ح( متهم 
ردیف چهارم در کلیه ی مراحل رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه قویا  و مصرانه 
بزه انتسابی به خود را انکار نموده و دیگر متهمان نیز به علت مطرح بودن پرونده ی قتل 
متواری می باشند و به نظر می رسد طرح شکایت از سوی شاکی و ادای شهادت از سوی 
گواهان وی صحیح و منطبق با واقع نبوده و جهت اعمال فشار به متهمین پرونده می 
باشد زیرا حسب ادعای نامبردگان در زمان وقوع جرم تعداد افراد زیادی از جمله شاکی و 
برادران وی و عمو و پسر عموی نامبرده در محل حضور داشته اند و ارتکاب جرایم سابق 
الذکر از سوی متهمین بدون کمترین واکنش و ممانعتی از سوی مشارالیهم منطقی به 
نظر نمی رسد و قابل توجیه عقلی نمی باشد و بنابراین با عنایت به مراتب مذکور وقوع 
بزه های معنونه از ناحیه ی متهمین محل شبهه و تردید این مرجع بوده و با عنایت به 
حاکمیت اصل کلی و عملی برائت و عدم کفایت ادله ی اثباتی و مستندا به اصل ۳7 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده ی 1۲0 قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳9۲ و 
ماده ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳9۲ با اصالحات و الحاقات بعدی حکم 
بر برائت نامبردگان صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲0 روز 

از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 

دادرس شعبه ۱۰8 دادگاه کیفری دو خرم آباد –سید مجید همتی 

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

گواهی عدم افراز
آقای بابک محمدی تجری بازگشت به درخواست شما وارده بشماره 114/1/1۲۳00 
– 96/۸/16 مبنی بر افراز سهم مشاعی خویش خود از پالک 50 فرعی از ۲1۲6 
اصلی بخش یک خرم آباد اعالم میدارد :با توجه به اینکه به وضعیت ملک در صورت 
افراز قسمت های افرازی از مالکیت خارج می شود و فاقد ارزش مالی است همچنین 
موجبات تضییع حق دیگر مالکین مشاعی را فراهم می سازد ؛ لذا افراز پالک فوق 
امکان پذیر نمی باشد ؛ که بدینوسیله باستناد ماده 5 و 6 و آئین نامه قانون افراز 
، گواهی عدم افراز صادر و به شما اعالم می گردد ، چنانچه به رای صادره اعتراض 
دارید میتوانید برابر ماده ۲ قانون افراز و فروش امالک مشاعی ظرف مدت ده روز 

شکایت خود را مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمائید . م الف 101 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده

کالسه پرونده: 961047
 وقت رسیدگی:روز چهارشنبه 96/11/۲5 ساعت 9 شعبه سوم حقوقی ورامین 

خواهان:بتول سبحانی مشتتین فرزند ربعلی
خوانده:حمید آغاسی فرزند ابوالفضل –مجهول المکان 

خواسته:طالق
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
سوم حقوقی ورامین  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه  و به تجویز ماده 7۳ 
از جرائد کثیراالنتشار آگهی  قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
میشود  تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
م الف -۱443خ -رنجبران-  مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی  دادگاه عمومی ورامین

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به  شماره46100۸۲4۳۸  شناسنامه  دارای  سامانی  اکبری  ایوب  آقای 
حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین  ش  کالسه960771  به  دادخواست 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان اصغر اکبری سامانی بشناسنامه شماره5۸5  
درتاریخ1۳96/4/۲  دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1-فرح کبیری سامانی  فرزندآقا محمد به شماره ملی 46۲0۸9۲701 زوجه

۲-عباس اکبری سامانی به شماره ملی46۲1777955  فرزند ذکور 
۳-ایوب اکبری سامانی به شماره ملی46100۸۲4۳۸ فرزند ذکور 

4-زهرا اکبری سامانی به شماره ملی 4610۸66447 فرزند اناث و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه۲411صادره  پدرمنصور  نام  غریباوی  رضا  علی  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم منصورغریباوی 
اش  ورثه  فوت  اقامتگاه  اهواز  درتاریخ96/۸/11در  آزادگان  بشناسنامه۸9صادره دشت 
عبارتنداز1-متقاضی علیرضا غریباوی فرزند منصور به شناسنامه۲411صادره از ماهشهر 
پسرمتوفی۲-الهام غریباوی فرزند منصوربه شناسنامه۲97صادره از آبادان دخترمتوفی۳-

آبادان دختر متوفی4-مهناز  از  فرزند منصوربه شناسنامه۲9۸صادره  ابتسام غریباوی 
غریباوی فرزند منصوربه شناسنامه10۸9صادره از خرمشهر دختر متوفی5-محمدرضا 
غریباوی فرزندمنصور به شناسنامه۸1۳صادره از ماهشهرپسرمتوفی6-مهدی غریباوی 
فرزندمنصور به شناسنامه54۲0صادره از ماهشهر پسرمتوفی7-صبیحه غریباوی فرزند 
جمعه به شناسنامه۲0صادره از بوستان همسر متوفی.وال غیراینک باانجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهر کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:نام:شرکت اعتباری کوثرمرکزی به مدیریت آقایان 
خوزستان- پدر-نشانی:استان  خانوادگی-نام  پور.نام  رضایی-وجوادفهیمی  عیسی 
شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس-بین فلکه اول ودوم.مشخصات محکوم علیه/محکوم 
پدر:عبدالحسین.نشانی:استان  روشن.نام  خانوادگی:محمدی  علیهم:1-نام:علی.نام 
۲-نام:زهرا.نام  نخل10و11.      الطمیر-بین  ام  اهواز-روستای  خوزستان-شهرستان 
خانوادگی:محیسن نژادیان.نام پدر:حسن.نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-آخر 
آسفالت-خیابان شهیداحمددستبریش-پالک65.مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی 
محکوم له/محکوم علیه:نام:وحید.نام خانوادگی:حقیقی.نام پدر:محمدعلی.نشانی:استان 
سعیدصلیح.نوع  آقای  طالقانی-دفتروکالت  اهواز-اهواز-خیابان  خوزستان-شهرستان 
آقایان  مدیریت  به  کوثرمرکزی  اعتباری  لهم:شرکت  له/محکوم  رابطه:وکیل.محکوم 
عیسی رضایی-وجوادفهیمی پور.محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره وشماره دادنامه مربوطه9609976195۸0050۳محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ۲09000000ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ64۸۲000ریال 
الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت  به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ1۳94/9/15برطبق نرخ شاخص 
قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده 
اجرای احکام مدنی است دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده 
دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه 
دادرسی خواهدبود.ضمنامحکوم علیه محکوم به پرداخت نیم عشراجرایی درحق صندوق 
مدیردفتردادگاه  معتبرمیباشد.  ضامن  معرفی  به  منوط  احکام  میباشد.اجرای  دولت 
حقوقی شعبه۲0دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-پناهی محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده۳4 قانون اجرای 
احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کندکه اجرا حکم و 
استیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف 
سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول غیرمنقول،به 
طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانک هاوموسسات مالی 
واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی 
که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل 
وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه 
ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳94(4-خودداری محکوم علیه 
به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را  اموال  ازاعالم کامل صورت 
درپی دارد.)ماده۳4قانون اجرای احکام مدنی وماده۲0ق.م.ا وماده 16قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1۳94(5-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده۲1 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1۳94( 6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهدبود..)تبصره 1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳94(
شعبه2۰دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

صدور آنی قبض گاز برای مشترکان

قبض  آنی  گاز گفت: طرح صدور  ملی  گازرسانی شرکت  مدیر 
گاز، در اردبیل و خراسان اجرایی می شود و در سایر استان ها نیز 
پس ازاتمام پیمان های فعلی، نسبت به اجرایی شدن این طرح 
اقدام خواهد شد.به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعید 
مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، درباره طرح قرائت کنتور 
و صدور آنی قبض گاز مشترکان گفت: برای نخستین بار طرح 
صدور آنی قبض گاز از سوی پیمانکار شرکت گاز استان اردبیل 
ارائه، در ستاد شرکت ملی گاز معرفی و مورد تایید قرار گرفته 
که مطابق آن، استان اردبیل برای 10 هزار مشترک خود طرح 
ذکر شده را طی یک سال اخیر اجرایی کرده است. وی با بیان 
اینکه طرح های نوین و موفقی که در یک استان اجرایی شوند 
به سایر استان ها نیز تعمیم می یابند، ادامه داد: در جلساتی که 
با حضور مدیران گاز استان ها برگزار شد، مقرر گردید هر استان 
با همکاری پیمانکار خود اقدام به تهیه تجهیزات سخت افزاری و 
نرم افزاری کرده و در اختیار شرکت گاز استان قرار دهد. مومنی 
اظهار کرد: در هر استان پیمانکاری برای کنتورخوانی و صدور 
قبض فعالیت می کند که پس از اتمام قرارداد آنها، شرکت های 
اجرایی شدن طرح  زمینه  را در  قراردادهای جدید  استانی  گاز 
صدور آنی قبض منعقد می کنند، البته از آنجا که شرایط مالی 
استان ها متفاوت است بنابراین هر استان پیمانکار خود را از طریق 
مناقصه انتخاب می کند. مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز تصریح 
کرد: با اجرای این طرح، زمانی که کنتورخوان به منازل مشترکان 
مراجعه می کند، پس از آن که شماره های کنتور را وارد دستگاه 
پردازش  استان  گاز  در شرکت  اطالعات  ثانیه  چند  کند ظرف 
شده و به کنتورخوان برگشت داده می شود و به چاپ می رسد، 
همچنین امکان پرداخت آنی قبض از سوی مشترکان نیز فراهم 
آنی  اجرای طرح صدور  مزیت  درباره  مقام مسئول   این  است. 
قبض گاز نسبت به روش فعلی، توضیح داد: در برخی از استان 
هر هفته و در برخی دیگر هر دو هفته یکبار، ) بستگی به تعداد 
انجام شده و در  مشترکان گاز در استان دارد( قرائت کنتورها 
پایان قبض گاز تمام مشترکان به صورت یک جا صادر می شود، 
این کار به سبب فعالیت کنتورخوان ها، پیمانکار چاپ قبوض و 
استفاده از کاغذ برای چاپ قبض ها هزینه باالیی دارد اما در روش 
انجام می شود.مومنی  به صورت یک جا  این فرآیند  تمام  جدید 
ادامه داد: در روش اول، امکان گم شدن قبض ها یا پرداخت های 
اشتباهی وجود دارد اما در روش جدید در صورتی که مشترک 
در منزل حضور نداشته باشد، کنتورخوانی مجدد انجام می شود و 

قبض گاز حتما در اختیار مشترک قرار می گیرد.

کوتاه از انرژی

پایگاه اطالع رســانی دولت با ارائه توضیحی 
در خصوص یک گــزارش خبری درباره یکی 
از راه های تامین درآمد برای دولت به منظور 
اشــتغالزایی در بودجه 97، اعالم کرد: قیمت 
بنزیــن و گازوئیل در بودجــه 97 به ترتیب 
1500 و 400 تومان ›پیشــنهاد‹ شــده که 
ایــن موضوع قطعی نیســت و صرفا یک نظر 

کارشناسی است.
به گــزارش زمان، در کانــال تلگرامی پایگاه 
اطالع رســانی دولت آمده آست: انتشار یک 
گزارش خبــری درباره یکی از راه های تامین 
درآمد برای دولت به منظور اشــتغالزایی در 
بودجــه 97 در پایگاه اطالع رســانی دولت با 
سوء برداشت هایی همراه بوده که برای تنویر 

افکار عمومی توضیح ذیل ارائه می شود: 
در گــزارش پایگاه اطالع رســانی دولت ذکر 
شده اســت که موضوع اشــتغالزایی یکی از 

اصلی ترین موضوعات بودجه ســال 97 است 
و دولت در ذیل تبصره 1۸ بودجه سال 1۳97 
یکی از راه های تامین درآمد برای اشتغالزایی 
را که یکی از اصلی ترین دغدغه های کشــور 

اســت، افزایــش قیمت بنزیــن و گازوئیل و 
اختصاص درآمد حاصل از آن برای این امر در 
نظر گرفته است. در تبصره 1۸ پیشبینی شده 
اســت که دولت از این طریق 17هزار میلیارد 

تومان درآمد به دســت مــی آورد که خود را 
ملزم می داند آن را در راه اشــتغالزایی هزینه 
کنــد. از این رو در ادامه گزارش آمده اســت 
که برای تحقق چنین درآمدی، قیمت بنزین 
و گازوئیل در بودجه ســال 1۳97 به ترتیب 
1500 و گازوئیــل 400 تومان »پیشــنهاد« 
شده است. از کلمه »پیشنهاد« کامال مشخص 
است که این موضوع قطعی نیست و صرفا یک 
نظر کارشناسی است که نیاز به بحث و بررسی 
بیشتر دارد و در زمان قطعی شدن به صورت 

رسمی اعالم خواهد شد. 
متاسفانه برخی رســانه ها از این مطلب سوء 
برداشــت کرده و یا به هر دلیل دیگری ادعا 
کرده اند که پایگاه اطالع رسانی دولت قیمت 
های جدید بنزین و گازوئیل را رســما اعالم 
کرده اســت که این برداشــت کامال نادرست 

بوده است.

 59 درصد مخازن سدها 
 خالی است

حجم ورودی آب به ســدهای کشور از ابتدای سال 
آبــی تا پایان هفته ســوم آذر، با ۲۲ درصد کاهش 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته که 4 میلیارد 
و ۳50 میلیــون مترمکعــب بود، بــه ۳ میلیارد و 
۳90 میلیون مترمکعب رســیده است.به گزارش 
زمان به نقــل از وزارت نیرو )پاون(، پاییز کم بارش 
امسال باعث کاهش ۲۲ درصدی حجم ورود آب به 
سدهای کشــور شد.بر اساس آخرین اطالعات ثبت 
شــده از سوی شــرکت مدیریت منابع آب ایران، با 
توجه به کاهــش و پراکندگی بارش های پائیزی در 
سال جاری،  اکنون 41 درصد حجم مخازن سدهای 
کشــور پر و 59 درصد آن  خالی است.همچنین از 
مجموع 176 سد بزرگ کشور، حجم مخازن 97 سد 
کمتر از 40 درصد، ۲0 ســد بین 40 تا 50 درصد، 
 ۲6 ســد بین 50 تا 70 درصد، ۲۳ سد بین 70 تا

 90 درصد پر است.

تمدید توافق کاهش تولید نفت 
در سال 2۰1۹

پاول فدوروف، نایب رئیس شــرکت رزنفت روسیه 
گفــت، توافق جهانــی کاهش تولیــد نفت ممکن 
اســت بعد از ســال ۲01۸ نیز تمدید شود.سازمان 
کشــورهای صادر کننده نفت )اوپک( و متحدانش 
از جمله روســیه، ماه گذشته میالدی توافق کاهش 
تولید را تا پایان سال ۲01۸ تمدید کردند و گزینه 
امکان بازنگری در توافق در ماه ژوئن را نیز به توافق 
افزودند.فدروف گفت: »به طور کلی...توافق اوپک به 
وضــوح بر هدف گذاری های کوتــاه مدت ما تاثیر 
خواهد گذاشت، ضمن اینکه من امکان تمدید مجدد 

توافق را رد نمی کنم.«

همکاری آنی و سوناتراک
 در حوزه تجدیدپذیرها

)ENI(ایتالیا  »انی«  شرکت  رویترز،  گزارش  به 
الجزایر  انرژی  دولتی  شرکت  با  که  کرد  اعالم 
تا همکاری خود  است  توافق کرده  »سوناتراک« 
را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر تقویت کنند.
تفاهمی میان دو  یادداشت  آنی،  اعالم  بر اساس 
کشور به امضا رسیده که به موجب آن، مناطقی را 
از الجزایر که می توان در آن تاسیسات خورشیدی 

ایجاد کرد، تعیین کنند.

پایگاه اطالع رسانی دولت:خبر

هیچ چیز درباره قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست

امضای قراردادهای فرعی توسعه فاز 11 پارس جنوبی تا پایان امسال

مجری فاز 11 پارس جنوبی از امضای قراردادهای فرعی 
طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی تا پایان امسال خبرداد 
و گفت: کارهای اجرا شده در فاز 11 از برنامه جلوتر است.

نژاد   فالح  رسول  نفت،  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پارس  فاز 11  درباره ساخت سکوهای  نشست خبری  در 
جنوبی اظهار کرد: قرارداد این فاز در مردادماه تنفیذ شده 
است و بر اساس عرف قراردادها )بیع متقابل یا الگوی جدید 
مشاور،  تعیین  پایه،  طراحی  باید  ابتدا  نفتی(  قراردادهای 
پیمانکار  سوی  از  اولیه  امور  و  محیطی  زیست  مطالعات 
قراردادهای  تجربه های  براساس  روند  این  که  شود  انجام 

پیشین حدود 6 تا 10 ماه زمان نیاز دارد.
وی با بیان این که  پس از انجام این اقدامات اولیه، فرآیند 
که  می شوند  انتخاب  فرعی  پیمانکاران  و  آغاز  مناقصه 

تا ۸ ماه طول می کشد، تصریح  نیز حدود 6  این موضوع 
کرد: میانگین 15 تا 16 ماه پس از امضای قرارداد اصلی، 

قراردادهای فرعی واگذار و اجرایی می شوند.
مجری فاز 11 پارس جنوبی، درباره تجهیز کارگاه از سوی 
توتال اظهار کرد: قرار نیست توتال تجهیز کارگاهی انجام 
و  کاال  تامین  EPC)مهندسی،  فرعی  شرکت های  دهد. 
ساخت و اجرا(، جایی که سکو و جکت ساخته می شود، 
آن کارگاه باید تجهیز شود و توتال ناظر آنجا خواهد بود و 
خودش کارگاهی نخواهد داشت. زمانی این اتفاق می افتد 
پایه و  این قراردادها امضا شود یعنی طراحی، مسائل  که 
مناقصه انجام شده باشد.فالح نژاد با بیان این که هم اکنون 
در مدت زمان پنج ماه به مراحلی در فاز 11 پارس جنوبی 
رسیده ایم که در پروژه های پیشین این مراحل در 15 ماه 
پایه،  طراحی های  مناقصه ها،  گفت:  است،  می شده  انجام 
آوری  جمع  فنی  پاکت های  و  است  شده  انجام  مطالعات 
و پاکت های مالی باز شده اند.مجری فاز 11 پارس جنوبی 
افزود: با توجه به شرایط مالی کشور با بازشدن پاکت های 
مالی، مسائل مالی، نقل و انتقال های ارز، حساب های بانکی 
باید داده شوند نیاز  باز شوند، تضامین بانکی که  باید  که 
به زمان دارد تا طرف ها بتوانند با هم توافق کرده و نحوه 
و  اجرایی  قراردادها  شود،  روشن  تضامین  و  پرداخت ها 
پایان  تا  داریم  ای که  برنامه  اساس  بر  تنفیذ خواهد شد. 
و  می شوند  واگذار  فاز 11  فرعی  قراردادهای  همه  امسال 

آغاز کارهای اجرایی در کارگاه های پیمانکاران فرعی انجام 
ماه تصریح  برنامه زمانبندی 40  نژاد درباره  می شود.فالح 
کرد: بر اساس این برنامه قرار است تا بهمن ماه قراردادهای 
فرعی واگذار شوند و پیمانکاران کار را شروع کنند و طبق 
باشیم.  داشته  چهلم  ماه  در  را  تولید  نخستین  برنامه  آن 
هم اکنون طبق برنامه و حتی جلوتر از آن پیش رفته ایم.

وی با اشاره به این که در همه فازهای پارس جنوبی که 
5۲ ماه یا بیشتر بود، بخش زیادی از زمان صرف کارهای 
پارس  فاز 11  توسعه  قرارداد  در  افزود:  است،  اولیه شده 
است  فشرده شده  بسیار  اولیه  کارهای  زمانبندی  جنوبی 
شود  انجام  اولیه  کارهای  باید  ماه   6 حدود  تقریبا  یعنی 
تا به زمانبندی 40 ماه برسیم. این 6 ماه در دل این 40 
ماه است.قرارداد چهار میلیارد و ۸79 میلیون دالری طرح 
قالب  در  امسال  تیرماه  پارس جنوبی 1۲  فاز 11  توسعه 
نفت  ملی  شرکت  میان  نفتی،  قراردادهای  جدید  الگوی 
شاخه  فرانسه،  توتال  از  متشکل  کنسرسیومی  و  ایران 
آی(  )سی ان پی سی  چین  نفت  ملی  شرکت  المللی  بین 
 50,1 پروژه  این  در  توتال  سهم  شد.  امضا  پتروپارس  و 
درصد، سی ان پی سی آی ۳0 درصد و پتروپارس ایران 
میلیون  روزانه 56  تولید  است.  تعیین شده  19.9 درصد 
انتقال به پاالیشگاه های 6 تا ۸  مترمکعب گاز غنی برای 
از  پاالیشی  کامل  ظرفیت  از  گیری  بهره  به منظور   1۲ و 

اهداف این طرح است.
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خارجی ها در کدام صنعت سرمایه گذاری کردند؟

به ترتیب احداث چرخه کامل پنل فتوو لتاییک با حجم سرمایه گذاری 
7۲0 میلیون و ۸65 هزار دالر، استخراج و بهره برداری از معدن با 466 
میلیون و 155 هزار دالر و تولید خودرو سواری با ۲۳۲ میلیون و 551 
هزار دالر بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی را در نیمه نخست 

امسال به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایسنا، در چهار ساله دولت یازدهم مجموعا 9 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی جذب شده که از متوسط ساالنه ۲.۲ میلیارد 
دالر خبر می دهد. با این حال طبق برنامه در پایان دولت دوازدهم 
باید ساالنه شش میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در دستور کار 
قرار گیرد که تا سال 1400 رقمی معادل ۲4 میلیارد دالر می شود.
طی شش ماهه نخست امسال ۳۳ مورد طرح صنعتی، معدنی و تجاری 
در هیات سرمایه گذاری خارجی مدنظر قرار گرفته که این رقم در 
مدت مشابه سال گذشته که ۲4 مورد بوده است. بنابراین طرح های 
صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی با 
رشد ۲۸ درصدی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
سال قبل روبرو شده است.حجم کل سرمایه گذاری خارجی در شش 
ماهه نخست سال 1۳95 معادل یک میلیارد و 156 میلیون و ۳۳6 
هزار دالر بوده که این رقم در شش ماهه نخست سال جاری به یک 
میلیارد و ۸۳0 میلیون و 779 هزار دالر افزایش یافته که نشان دهنده 

رشد ۳7 درصدی در میزان سرمایه گذاری خارجی است.
تاکنون 11 میلیارد دالر  یازدهم  ابتدای دولت  از  ایسنا،  به گزارش 
دوازدهم  دولت  ابتدای  از  که  گرفته  سرمایه گذاری خارجی صورت 
تاکنون این رقم معادل دو میلیارد دالر بوده و 9 میلیارد دالر نیز مربوط 
یازدهم است.آمار نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری  به دولت 
خارجی صورت گرفته در دولت یازدهم به طور متوسط ساالنه معادل 
۲.۲ میلیارد دالر بوده است. این در حالی است که براساس برنامه 
ریزی صورت گرفته در دولت دوازدهم باید به طور متوسط ساالنه 
شش میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب شود که این رقم باید 

در پایان دولت دوازدهم یعنی سال 1400 به ۲4 میلیارد دالر برسد.
 

 مناطق آزاد برای واردات پوشاک سهمیه گرفتند

با امضای تفاهم نامه همکاری مناطق آزاد و گمرک سهمیه واردات 
پوشاک و کاالی همراه مسافر 7 منطقه آزاد کشور تا پایان سال جاری 

اعالم شد.
بنابراین گزارش تعیین و تصویب سهمیه های مذکور طی بخشنامه ای 
از سوی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به 
گمرکات همجوار با مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابالغ شد. در این 
درخصوص  اتخاذ شده،  تصمیمات  به  اشاره  با  همچنین  بخشنامه 
ساماندهی مبادی ورودی مناطق آزاد و مقابله با قاچاق و فساد بر اجرای 
سامانه های هوشمند کاربردی در مناطق آزاد و استقرار فیزیکی گمرک 
در مبادی ورودی و خروجی مناطق مذکور در اسرع وقت تأکید شده 
است.طبق تفاهمنامه گمرک و مناطق آزاد در اجرای بند »د« ماده 9 
قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد، گمرکات منطقه آزاد اروند 
و ارس به عنوان گمرکات پایلوت اجرای طرح استقرار سامانه جامع امور 

گمرکی در نظر گرفته شده اند
 

  نگاه ویژه بانک ملی ایران به بنگاه های اقتصادی 
با اشتغال کمتر از 100 نفر

بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری بیش از 10 هزار و ۸۲ 
میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های اقتصادی با اشتغال کمتر از 100 
نفر پرداخت کرده است. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری »اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال« نامگذاری شده، توسعه اشتغال و حمایت از بنگاه های 

اقتصادی از محوری ترین اولویت های این بانک است.
 از سویی بانک ملی ایران در راستای همگام شدن با اهداف کالن رونق 
اقتصادی کشور  و اجرای سیاست های دولت در زمینه ساماندهی و 
کمک به راه اندازی، تکمیل و تقویت واحدهای تولیدی با اشتغال کمتر 
از 100 نفر، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه تسهیالتی به ارزش 

10 هزار و ۸۲ میلیارد و 7۳۳ میلیون ریال پرداخت کرده است.
الزم به ذکر است بنگاه های کوچک و متوسط در 9۸1 فقره از این 

تسهیالت بهره مند شده اند.
 این در حالی است که بانک ملی ایران در سال جاری رتبه نخست 
پرداخت تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط را در میان ۲۳ 
بانک مشارکت کننده در پرداخت این تسهیالت، از آن خود کرده است.

کل پرداختی بانک ها در این بخش بیش از 14 هزار و ۲4۳ میلیارد 
ریال و سهم بانک ملی ایران از این رقم بیش از ۲0 درصد بوده است.

خبر

 حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر 
تائید شد

با وجود این که برخی مدیران ارشد دولت احتمال 
به  توجه  با  را  یارانه بگیران  میلیونی  حذف ۳0 
منابعی که در الیحه بودجه سال آینده تعیین شده 
تایید نکردند، اما اذعان پایگاه اطالع رسانی دولت 
این موضوع را تایید می کند. بر این اساس حدود 
۳4 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران حذف شده 
و مابقی که حدود 4۲ میلیون نفر هستند باقی 
خواهند ماند.به گزارش ایسنا، تبصره هدفمندی 
یارانه به طور حتم یکی از پر بحث ترین تبصره های 
الیحه بودجه سال آینده است. به هرحال تعیین 
منابع موجود در آن و تغییر رویه ای که در تدوین 
آن وجود داشت با سواالت و شبهاتی همراه شده 
است. منابع ناشی از اصالح قیمت های حامل های 
انرژی که به سازمان هدفمندی می رود، ۳7 هزار 
میلیارد تومان تعیین شده که نشان از کاهش 10 
هزار میلیاردی نسبت به سال جاری است. از این 
رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های 
نقدی تعیین شده است که نسبت به سال جاری 
و دوره های قبل به طور قابل توجهی کاهش دارد 
چرا که در حال حاضر برای حدود 77 میلیون نفر 
رقمی نزدیک به 4۲ هزارمیلیارد تومان پرداخت 
نقدی در سال انجام می شود. اگر قرار باشد دولت 
به تبصره ای که در الیحه بودجه  سال آینده قرار 
داده عمل کند باید تا نیمی از یارانه بگیران فعلی 
و حدود ۳0 میلیون نفر از آنها را به طور یکجا 
حذف کند در غیر این صورت باز هم در جریان 
قبلی قرار داشته و منابع آن پاسخگوی هزینه های 
موجود نیست.در حالی تعداد حذف ۳0 میلیون 
نفری و اعالم آن در رسانه ها بعد از ارائه الیحه 
بودجه حاشیه ساز شد و نوبخت-رئیس سازمان 
برنامه و بودجه- در مقابل تایید این تعداد مقاومت 
کرد و رویکرد خود را به سمت پرداخت یارانه به 
نیازمندان برد تا این که بخواهد اعالم کند با منابع 
موجود باید حدود ۳0 میلیون نفر یارانه بگیر حذف 
شود، اما آنچه که پایگاه اطالع رسانی دولت منتشر 
کرده مهر تاییدی بر پیش بینی حذف شدگان 
از یارانه نقدی است.بنابر توضیحاتی که از سوی 
بودجه  بر اساس الیحه  اعالم شده است  دولت 
از  منبع حاصل  نشان می دهد  برآوردها   1۳97
حذف غیرنیازمندان از یارانه در سال آینده 1۸ هزار 
و ۸00 میلیارد تومان است و در این حالت حدود 
۳4 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف و مابقی 
که حدود 4۲ میلیون نفر هستند باقی می مانند. با 
این توضیح که منابع حاصل از حذف یارانه نقدی 
ثروتمندان قرار است به فقرا و بهداشت عمومی  

اختصاص پیدا کند.

دالر مبادله ای ۳5۷5 شد

بانک مرکزی قیمت دالر را با شش تومان افزایش 
۳575 تومان اعالم کرد. روزگذشته بانک مرکزی 
قیمت ۳6 ارز را نسبت به روز دوشنبه گران کرده 
است. دالر به روند رو به رشد خود ادامه داده و 
پوند و یورو نیز گران شده اند.بر این اساس پوند 
47۸۳ و یورو4۲14 تومان قیمت خورده است.در 
جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 4500 تومان 
افزایش، به یک میلیون و ۳96 هزار و 951 تومان 
تومان شد.در  به 41۸۲  هم  قیمت دالر  و  شد 
جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 
۳60 هزار و 571 تومان، طرح جدید یک میلیون 
و ۳9۸ هزار و ۸71 تومان، نیم سکه 6۸9 هزار و 
۲۸۳ تومان، ربع سکه ۳99 هزار و 167 تومان و 
سکه یک گرمی ۲66 هزار و 111 تومان است.

هر اونس طال در بازارهای جهانی 1۲65 دالر و ۳ 
سنت و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز 1۲۸ هزار و 

۸۸9 تومان است.

خبر

آگهی مزایده 
پرونده کالسه 9۲00۸۲اجرای احکام متمرکز محکوم علیه آقای حمید سرخی به پرداخت 
۲0 میلیون ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و قابل 
محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق آقای عبدالرحیم یوسفی محکوم 
گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین 
آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری 
شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده یک دستگاه 
خودروی وانت مزدا 1600 به شماره انتظامی 676ی45ایران 7۲نقره ای مدل 1۳71 دور تا 

دور سقف  رنگی شامل شرایط اسقاطی واقع در پارکینگ والیت کوهیخیل 
قیمت کل کارشناسی به مبلغ 40 میلیون ریال می باشد

 مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب و مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده اخذ و 
مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول  می گردد در غیر این صورت مبلغ 10 درصد 

به نفع دولت ضبط خواهد شد
 موعد و زمان فروش روز96/10/19 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشند 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار

آگهی مزایده
موضوع  : فروش مرکبات باغ سی  هکتاری و معابر سطح شهر

 شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند یکم مصوبه شماره 26 مورخه 96/9/22شورای اسالمی شهر 
رامسر نسبت به فروش مرکبات باغ 30 هکتاری و معابر سطح شهر اقدام نماید 

امور  واحد  96/10/16به  تاریخ  تا  جزئیات  و  شرایط  سایر  از  اطالع  یا  و  اسناد  دریافت  جهت  می توانند  شرایط  1-واجدین 
قراردادهای شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایند 

2- متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به 
همان میزان ارائه نمایند 

3- در صورتی که برندگان اول دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 96/10/17خواهد بود 
مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

مفقودی
 برگ سبز وانت زامیاد به رنگ آبی روغنی مدل 1۳90 با شماره پالک ۳1۸ص11 ایران 
NAZPL140TBO۳۲96۲9بنام  شاسی  شماره  61۲۸94و  موتور  شماره  ۸۲با 

سید احمد حسینی سارزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  مراد  فرزند  میارکالئی   اشیری  معصومه  خانم 
1/45۲/96این  شورای ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که آمنه  یزدانی طالشی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 46۳ صادره 
از جویبار در تاریخ 95/1۲/7در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده 

ورثه  حین الفوت و عبارتند از 
1-کوثر اشیری میارکالئی  فرزند مراد شماره ملی ۲0۸10۸4۸4۸فرزند متوفی 

۲-معصومه عشیری میارکالیی  فرزند مراد به شماره ملی 0۲0507۸4۲فرزند اناث 
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 اول شورای حل اختالف جویبار

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به  شماره46106۲۳۲۲6  شناسنامه  دارای  مارکده   عرب  حسین  آقای 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  ازاین  کالسه96077۸  به  دادخواست 
شماره594   بشناسنامه  مارکده  عرب  علیرضا  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
درتاریخ1۳96/9/15  دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1ـ سیده مریم حسینی مارکده فرزند سید اسمعیل به شماره ملی 46۲165۳65۲ 

زوجه دایمی 
۲ـ حسین عرب  مارکده شماره ملی 46106۲۳۲۲6فرزند ذکور

۳ـ عباس عرب  مارکده شماره ملی 461094۲71۲ فرزند ذکوروالغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
گواهی  و  دارد  تقدیم  سامان   1 شماره  اختالف  حل  شورای  به  ماه  یک  ظرف 

صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

اگرچه دولت هنوز تصمیمی در مورد واردات خودرو و سیستم 
ثبت سفارش اتخاذ نکرده، اما خودروسازان داخلی پیشگام شده 
و قیمت خودروها را افزایش داده اند؛ بازار هم در نبود ناظر، راه 

خود را می رود.
به گزارش مهر، بازار خودروی ایران دوباره راه آشفتگی را در پیش 
گرفته است؛ آنگونه که رفتار خودروسازان داخلی و واردکنندگان 
و دالالن نشان می دهد، بازار این بار هم در نبود یک ناظر قدرتمند 
و البته دارای قدرت واکنش سریع، راه خود را در پیش گرفته 
و این کاالی مصرفی مردم را به هر قیمتی به مصرف کنندگان 
می فروشد. اکنون نه خبری از اظهارنظر شورای رقابت است و نه 
وزارت صنعت، تدبیر درستی برای بازار درهم ریخته خودرو دارد.

همه چیز البته از یک تصمیم اشتباه در مورد ثبت سفارش 
آغاز شد؛ تصمیمی غیرقانونی که بازار را به هم ریخته و تبعات 
آن همچنان ادامه دارد. در حالیکه اگر بر این تصمیم گیری، 
کمی تدبیر حاکم بود، قبل از هر حرکتی باید همین جلسات 
کارشناسی و بگیر و ببندها در دولت به سرانجام می رسید و 
پس از آن، کار برای اجرایی شدن، به بسته شدن ثبت سفارش 
کشیده می شد. این همان دولتی است که تدبیرش حتی راجع 
به جمع کردن بازار خودرو هم جواب نمی دهد و تنها بازار را 
به هم ریخته است.در این میان، اگرچه بیش از 5 ماه است که 
از بسته شدن سیستم ثبت سفارش واردات می گذرد، اما درست 
در ایام پایانی سال که اوج تقاضای مردم برای خرید خودرو است، 
هنوز دولت به یک تصمیم در خصوص تعرفه واردات نرسیده و 
می خواهد با حرکات نمایشی، تنها تراز تجاری را مثبت نگاه دارد؛ 
یعنی همان دلیلی که وزارت صنعت، در بسته شدن سیستم ثبت 
سفارش دنبال کد و بارها و بارها رسانه ها را در اعتراض به این 
شیوه تصمیم گیری، به دفاع از واردات متهم کرد؛ در حالی که بر 
هیچ کس پوشیده نیست که منافع ملی کشور، ورود خودروهای 
لوکس را برنمی تابد و باید خودروهای وارداتی در حد و حدودی 
که آسیبی به منافع ملی وارد نیاورد، به کشور وارد شوند. اکنون، 
بلکه داستان به  بازار خودروهای وارداتی نیست؛  موضوع تنها 
بازار خودروهای داخلی هم گره خورده است و پیش از هر گونه 
تصمیمی در خصوص ثبت سفارش واردات خودرو و باز شدن یا 

بسته ماندن آن، تعرفه ها ، حاال خودروسازان داخلی هم دست به 
کار شده اند و قیمت را مدام افزایش می دهند؛ به خصوص اینکه 
آمار حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از  واردات خودرو طی 
ماههای اخیر را خودروسازان دولتی انجام داده اند اما تبعاتش را 

مردم باید تحمل کنند.
افزایش قیمت 17 محصول؛ ۳00 هزارتومان تا 1.۲ میلیون تومان
در جدیدترین بخشنامه ای که ایران خودرو به نمایندگی های 
فروش خود ارسال کرده، قیمت هفده محصول را بین ۳00 تا یک 
میلیون و ۲00 هزار تومان افزایش داده و آشفته بازاری ایجاد کرده 
است که مردم را در آشفته بازار خودرو، بیش از پیش سرگردان 
کرده است ؛ خودروسازان می گویند که برای این افزایش قیمتها 
، در ماه گذشته مجوز گرفته اند و اکنون آن را اعمال نموده 
اند؛ سایپا نیز قیمت برخی از محصوالت خود را طی هفته های 

گذشته افزایش داده بود که نمونه آن هم خودروی سراتو بود.
در این میان، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، به مهر می 
گوید: ظرف امروز و فردا، دولت تصمیم نهایی را در رابطه با تعرفه 
واردات خودرو خواهد گرفت و این امر می تواند به آشفته بازار 
خودرو پایان دهد.وی می افزاید: ثبت سفارش واردات خودرو به 
طور قطع باز خواهد و تعرفه ها نسبت به آنچه که توافق نامه 5 

عضو کابینه بود، اندکی تعدیل شده است.
وزارت  رقابت،  شورای  مسئوالن  با  گفتگو  برای  های  تالش   
صنعت و سازمان توسعه تجارت بی پاسخ ماند؛ و باید منتظر 
ماند و دید که دولت چه تصمیمی راجع به تعرفه واردات خودرو 
خواهد گرفت و در نهایت، چه سرنوشتی برای بازار خودروهای 
داخلی و وارداتی رقم خواهد خورد. آیا باالخره ناظری برای بازار 
خودرو تعیین خواهد شد و اگر اکنون شورای رقابت طبق قانون 
مسئولیت بازار خودرو را به عهده دارد، وظایف خود را به درستی 
انجام خواهد داد یا خیر.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اهمیت فعالیت خودروسازی در ایران 
گفت : صنعت خودرو به نوعی دومین صنعت کشور است که 
باعث اشتغال زیادی در کشور شده، لذا نیازمند حمایت بیشتر 
است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اهمیت فعالیت خودروسازی در ایران گفت : صنعت 

خودرو به نوعی دومین صنعت کشور است که باعث اشتغال 
زیادی در کشور شده، لذا نیازمند حمایت بیشتر است.

حمید گرمابی به  خبر خودرو اظهار داشت : حمایت از صنعت 
انجام شود چرا که  با شروطی  باید  و  نامحدود نیست  خودرو 
ایمنی  حداقل  باید  دهند  می  تحویل  مردم  به  که  خودرویی 
از  باید  افزود: صنعت خودرو  ادامه  باشد.وی در  را داشته  الزم 
کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار باشد تا توان رقابت با سایر 
برندهای خارجی و خودروهای وارداتی را داشته باشند.نماینده 
مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی گفت : از جمله شروط 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حمایت از خودروسازان 
، تولید خودروهایی با قیمت ، کیفیت مناسب و ایمنی باال است 
تا نیاز قشر متوسط جامعه را پاسخ دهد.گرمابی افزود : امید است 
خودروسازان با ارتقا کیفیت و کاهش قیمت به خواسته مجلس 
که در راستای خواست و تقاضای جامعه است پاسخ مثبت دهند.

وی در ادامه به موضوع بسته شدن سایت ثبت سفارش و تبعات 
آن پرداخت و گفت: در مدتی که سایت ثبت سفارش بسته شده 
متاسفانه این جریان باعث گرانی این خودروها در بازار شده به 
طوری که عدم شفافیت و ابهام در زمان برداشته شدن محدودیت 

ها، به بازار آشفته خودروهای وارداتی دامن زده است.
وی با اشاره به افزایش ۲0 تا 50 درصدی قیمت اغلب خودروهای 
وارداتی افزود: خوشبختانه ظرف یکی و دو هفته آینده تمام 

محدودیت ها رفع و ثبت سفارش اغاز می شود.

مسابقه خودروسازان برای افزایش قیمت

بازار خودرو؛ رها و بدون ناظر

در حالی که مجلس از ارائه اولتیماتوم به دولت برای کاهش نرخ 
سود وام بانکی خبر می دهد،برخی شعب حرکت جدیدی برای 
اعطای وام آغاز کرده اند که الزام بلوکه کردن تسهیالت را همراه 
دارد.به گزارش مهر، از شهریورماه امسال با مصوبه شورای پول و 
اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بانکی  15 
درصد کاهش پیدا کرده و آن گونه که مقامات بانک مرکزی می 
گویند، این نرخ در اکثر قریب به اتفاق شعب بانکی رعایت می 
شود. اگر چه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس هنوز هم بر این باور دارند که برخی بانک ها در رعایت 
این بخشنامه تخلف می کنند.همین چند وقت پیش بود که ولی 
اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی از بازرسی 4 هزار و 500 شعبه 
بانکی در سراسر کشور خبر داده و اعالم کرده بود که نرخ های 
سود در این شعب رعایت می شود و بسیاری از بانک ها به صورت 
دقیق و وسواس گونه به پرداخت سود سپرده مطابق با نرخ های 
مصوب شورای پول و اعتبار می پردازند.نکته دیگر رعایت نرخ 
سود بانکی از سوی بسیاری از بانک ها، گفته مسعود کرباسیان 

وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وی بُعد دیگری از جرایم 
بانک ها در عدم رعایت نرخ های سود را گوشزد می کرد. به این 
معنا که وی اعالم کرده بود آن دسته از بانک هایی که نرخ سود 
را رعایت نمی کنند نقره داغ خواهند شد چرا که پرداختی های 
مازاد این نرخ سود به سپرده ها مشمول اخذ مالیات خواهد شد 
و حسابرسان به دقت این موضوع را در صورت های مالی بانکها 
تحت نظر خواهند گرفت.تمام اینها در شرایطی است که مطابق 
مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها باید در تداوم کاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیالت را هم کاهش دهند. 
موضوعی که تاکنون اجرایی نشده و آن گونه که محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید قرار بر این بود که ۲ تا ۳ ماه 
بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ بهره وام ها نیز کاهش 
یابد و اکنون مجلس به دولت اولتیماتوم  داده تا هر چه سریعتر 
برای کاهش نرخ سود وام های بانکی نیز اقدام کند.وی البته به 
این نکته هم اذعان داشت که جلسات مرتبی با مقامات بانکی در 
رابطه با فراهم نمودن مکانیزم های کاهش نرخ سود در بخش 
تسهیالت برگزار شده است و حال باید متنظر ماند و دید که این 
اولتیماتوم چه زمانی به ثمر خواهد نشست.گزارش های میدانی 
خبرنگار مهر از برخی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانک 
ها با علم بر اینکه ممکن است نرخ سود تسهیالت بانکی به زودی 
کاهش یابد، تالش دارند تا منابع موجود خود را با نرخ گران 

تری در اختیار مردم بگذارند و آن گونه که برخی محاسبات 
نشان می دهد برخی شعب بانکی همچنان نرخ های سود ۲۳ تا 
۲7 درصدی را برای تسهیالت خود اعمال می کنند و بنابراین 
اعطای منابع با نرخ هایی که هنوز کاهش نیافته اکنون برای 
آنها جذابیت یافته است.در این میان پرداخت وام با بلوکه کردن 
بخشی از تسهیالت پرداختی به مردم و نیز سپرده گذاری برای 
اعطای وام رونق گرفته و اکنون بانک ها برای اعطای تسهیالت 
با همین نرخ سودهای باال 17 تا ۲0 درصد از وام های اعطایی 
را تا پایان تسویه وام نزد خود نگه می دارند به نحوی که برای 
دریافت یک وام ۲0 میلیون تومانی با نرخ قسط ماهانه 7۳0 هزار 
تومانی چیزی حدود 17 درصد از وام مشمول بلوکه کردن 17 
درصد از مبلغ وام اعطایی می شود که در پایان دوره بازپرداخت 
به متقاضی برمی گردد.یکی از کارمندان شعب بانکی به مهر می 
گوید: منابع بانک ها بسیار محدود است و برای اینکه بتوانند وام 
بیشتری اعطا کنند به برخی از روش ها متوسل می شوند به این 
معنا که بلوکه کردن بخشی از وام اعطایی یا وام به شرط سپرده 
گذاری ۲ تا ۳ ماهه از جمله مواردی است که برخی شعب بانکی 
به کار می بندند.وی می افزاید: البته بخشنامه های بانک مرکزی 
اعطای هر گونه وام با سپرده گذاری یا بلوکه کردن بخشی از 
تسهیالت را ممنوع کرده است اما به هر حال بانک ها به روش 
هایی متوسل می شوند که بتوانند در ازای اعطای منابع خود 

بیشترین بازدهی را داشته باشند. 

تحرک عجیب بانک ها برای پرداخت وام

پرداخت با سپرده گذاری 
رونق گرفت

خرید حمایتی شیر در 5 استان کشور ادامه دارد

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: خرید حمایتی 
شیر خام با میانگین قیمت هر کیلو 1۳00 تومان در 5 استان 

کشور همچنان ادامه دارد.به گزارش   مهر  ، حسین صفایی با 
اشاره به اینکه قیمت هر کیلو شیر خام در سال های 9۲-9۳ 
کمتر از 1110 تومان بود و این مسئله سبب زیان و خسارات 
خرید  طرح  ادامه  پی  در  افزود:  شد،  دامداران  به  زیادی 
حمایتی شیر خام از دامداران شاهدیم که در 5 ماه گذشته 
دامداران صنعتی از توانایی چانه زنی با خریداران برخوردار 
شدند درحالیکه در سال های گذشته براساس عرف نادرست 
وجه دامداران حداقل با ۲ تا ۳ ماه تأخیر پرداخت می شد 

و دامدار به ناچار برای تأمین هزینه های خود از تسهیالت 
نظام بانکی استفاده می کرد.وی گفت: هم اکنون نقدفروشی 
جایگزین فروش مدت دار شده است و دامداران نیاز کمتری 
به استفاده از تسهیالت بانکی دارند.رئیس سازمان مرکزی 
تعاون روستایی افزود: با حاکم شدن این شرایط سطح خرید 
شیر خام را کاهش دادیم اما خرید حمایتی شیر در استان 
های اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری و خراسان 

رضوی طبق روال گذشته ادامه دارد. 



 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی شماره س – ۹6/6

 
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه زیر را بر اساس شرایط ذکر 
شده به شرح اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه 

با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید . 
1-نام و نشانی مناقصه گزار : خرم آباد – خیابان بزگمهر –ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان  

WWW·ietS·mporg·ir: 2-آدرس سایت الکترونیکی مناقصات
3-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 

WWW.Setadiran.ir ی تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
●جهت ثبت نام و عضویت در سامانه با شماره ی 33209194 در خرم آباد تماس حاصل نمایند . 

●تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1396/9/29 
●مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا 1396/10/9 

●مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمتها حداکثر 1396/10/19 
●زمان بازگشایی پاکت ها 1396/10/23 

4-مدارک الزم شرکت در مناقصه :کلیه شرکتهای مناقصه گر بایستی دارای گواهینامه صالحیت معتبر ثبت شده در سامانه 
ساجار باشند و نیز از آخرین آگهی تغییرات بیش از دو سال نگذشته باشد . )شرکتها باید کلیه شرایط ذکر شده در اسناد را دارا 

باشند ، در غیر اینصورت پاکات ارائه شده مردود اعالم می شوند. ( 
5- کلیه پیمانکاران متاقضی شرکت در مناقصه ملزم هستند در روز پیشنهاد قیمت و با استناد به سامانه ساجار و اطالعات 
واقعی با رعایت امانت و صداقت نسبت به اعالم ظرفیت کاری خود )ظرفیت ریالی و تعداد کار ( اقدام و مسئولیت صحت کامل 

موارد اعالمی را قبول نمایند . 
6-سایر شرایط مناقصه گران :  الف ( ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت )بیش از 

2سال از آن نگذشته باشد (، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه های رسمی و .....
ب ( تکمیل کلیه فرمهای ارزیابی مندرج در اسناد مناقصه به انضمام مدارک مورد نیاز 

تذکر مهم :
●نوع تضمین بایستی مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی )موضوع آیین نامه شماره 123402 مورخ 1394/9/22 ( باشد . 

●با توجه به این که مناقصه ذیل بصورت یک مرحله ای همراه ارزیابی کیفی می باشد به استناد بند ب ماده 19 قانون برگزاری 
مناقصات ، پاکت ج )پیشنهاد قیمت (متقاضیانی که در ارزیابی پذیرفته نشوند باز نخواهد شد.

 ● مدارک شرکت )مناقصه گر (و اسناد ارزیابی در پاکت ب بستر سامانه تدارکات الکترونیکی درج شود .
7-در این مناقصه از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی به شماره 94/158764 مورخ 1394/7/13 

استفاده خواهد شد. 
8-تبصره مهم : ضوابط کسر بهای عملیات راهسازی موضوع نامه شماره 11/19597 مورخ 1384/10/27 وزیر راه و ترابری جزء 

الینفک پیمان مناقصه زیر می باشد و در محاسبه کارکرد پیمانکار به استناد اوراق آزمایشگاهی لحاظ خواهد شد . 
9- پاکات الف ، ب و ج در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی ارائه می شوند ضمنا ضمانت نامه شرکت در مناقصه )پاکت الف ( 

عالوه بر سامانه بایستی به صورت فیزیکی به اداره حراست تحویل گردد. 

شهردار  فیروزجایی  کبود  مهندس 
بابل با بیان اینکه تولید زباله شهربابل 
از 1۲0 تن در سال 79 به ۳00 تن در 
آمارها  این  افزود:  رسیده  حاضر  حال 
زباله  تولید  در  ما  که  است  این  گویا 
اگر  زمینه  دراین  و  بودیم  قهار  بسیار 
یک کانتینر از حجم زباله کم کنیم به 
محیط زیست کمک بسیاری نمودیم. 
زباله  تفکیک  باید  اینکه  بیان  با  وی 
خاطر  بیفتد  اتفاق  ها  خانه  در  ابتدا 
طرح  اجرای  از  ما  هدف  کرد:  نشان 
تفکیک زباله، کاهش هزینه، کمک به 
یک  گذاشتن  جا  به  و  زیست  محیط 

فرهنگ برای نسل آینده است.
مهم  بسیار  را  رسانه  نقش  خصوص  این  در  وی 
توانند  می  ها  رسانه  گفت   و  دانست  کلیدي  و 
عموم  براي  خصوص  این  در  خوبی  مشاوران 

شهروندان باشند.
بابل  شهرستان  اسالمی  شورای  رییس  ادامه  در 
اعالم داشت: ۲9 آذر، زنگ تفکیک زباله خشک از 

مبدا به صدا در می آید.
مرمر فیروزپور افزود: بعد از ۲9 آذر، آموزش چهره 
به چهره آغاز می شود و همان هفته جمع آوری 
زباله خشک انجام می شود و هفته ای یک بار کار 

جمع آوری صورت می گیرد.
وی ادامه داد: آموزش دانش آموزان در ردیف اول 
قرار دارد به این دلیل که در ذهن آنها ماندگاری 
بیشتری دارد لذا دانش آموزان می توانند در این 

زمینه کمک زیادی به ما نمایند. 
فیروزپور با اشاره به اینکه طرح تفکیک زباله در 
سال های گذشته یک بار در بابل شروع شده بود 
مسئله  اکنون  اما  نیافت  ادامه  دالیلی  به  بنا  اما 
به  بابل  در  باید  شده  که  نحوی  هر  به  پسماند 
به  شهرداری  داشت:دغدغه  اظهار  برسد،  نتیجه 
نتیجه نرسیدن دوباره این طرح بود که تالش شد 
در این زمینه از پتانسیل NGO ها استفاده شود.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
برای  طرح  این  انجام  مدت  گفت:  بابل،  شهر 

شهرهای بزرگ ۳ساله، شهرهای کوچک ۲ ساله و 
برای روستاها یک ساله خواهد بود.

همه  استاندار،  تکلیف  طبق  داشت:  ابراز  وی 
شهرداری های موظف شدند ظرف دو ماه موضوع 
لذا  دهند  ارائه  استانداری  به  برنامه  با  را  پسماند 

طرح تفکیک زباله مقدمه پسماند است.
شهرهای  برنامه  کرد:  خاطرنشان  فیروزپور 
در  اما  بابل  شهرداری  برنامه  مانند  بابل  اقماری 
اشل کوچکتر است لیکن در روستاها این طرح با 
همکاری کارگروهی که ریاست آن به عهده دهیار، 
دبیری بهورز و عضویت مربی بهداشت انجام می 
شود که برای هر ۲0 روستا یک پیمانکار تعیین 

گردید.
از  یکی  نمود:  اضافه  بابل  شهر  شورای  عضو  این 
برنامه های ما، آموزش به تمام روستاهایی است 
که در حاشیه رودخانه قرار دارند تا از ریختن زباله 

به داخل رودخانه خودداری کنند.
رییس شورای اسالمی شهرستان بابل یادآور شد: 
پالستیکی  غیر  زباله  های  کیسه  بابل  شهرداری 
شهروندان  و  دهد  می  قرار  شهروندان  اختیار  در 
قرارداد  زباله های خشک، طبق  تحویل  قبال  در 
بهداشتی  لوازم  تولید  های  شرکت  با  شهرداری 
التحریر  از این شرکت ها لوازم بهداشتی و لوازم 

دریافت می کنند.  
مرمرفیروزپور با اشاره به اینکه تصفیه خانه تصفیه 

مرحله  در  انجیلسی  شیرابه  خانه 
احداث  افزود:   دارد،  قرار  پایانی 
تصفیه خانه شیرابه انجیلسی از جمله 
دغدغه های شهرداری بوده است، که 
این  بابل  شهرداری  وتالش  همت  با 
طرح در آینده نزدیک به بهره برداری 

می رسد.
شورای  رییس  فیروزپور  مرمر 
شهرستان بابل با بیان اینکه فرهنگ 
در  جامعه  آگاهی  ارتقای  و  سازی 
خصوص زباله تنها به عهده شهرداری 
و  فرهنگی  نهادهای  گفت:  نیست، 
وظایف  که   داریم  زیادی  بهداشتی 
در  و  است  فرهنگی  کار  آنها  ذاتی 
قبال آن بودجه دریافت می کنند پس چرا همه 

وظایف را شهرداری باید به دوش بکشد.
وی افزود: کار فرهنگی این نیست که فقط بعضی 

از  ایام را یادآوری کنیم . 
رییس شورای شهرستان بابل ادامه داد: پیشنهاد 
ما این است برای کنار گذاشتن این ظروف خود 

ادارات باید پیشقدم شوند.
بابل،  ادامه معاون خدمات شهری شهرداری   در 
گفت: مشکل پسماند و دفن زباله یکی از مشکالت 
اصلی کشور و به خصوص شهرهای شمالی قلمداد 
می شود و هزینه های زیادی از سوی شهرداری 

ها صرف این موضوع می شود.
با  بابل  زباله شهری  افزود: حجم  کیانی  مهندس 
به  بازیافتی  هیچ  بدون  تن   ۲50 روزانه  میانگین 
انجیل سی منتقل و پردازش اولیه روی آن انجام 
و کمپوست نیمه تمام می شود اما با راه اندازی 
دستگاه کمپوست، اتفاقاتی بهتری در این زمینه 

رخ خواهد داد.
وی در خصوص طرح تفکیک زباله خشک از مبدا، 
بیان داشت: طرح آن از شهرهای بزرگ تهیه شده 

لیکن اشل بومی روی آن انجام شد.
کیانی متذکر شد: کانکس هایی به همین منظور 
در برخی مناطق سطح شهر بابل نصب شد و برای 

این کار به شهروندان آموزش داده می شود.

شهردار بابل خبر داد:

تولید زباله شهربابل از 12۰ تن در سال 7۹ به 3۰۰ تن  

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی 

استان لرستان

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان لرستان

ردیف

1

عنوان پروژه

آسفالت محور سوری -چغابل 
شهرستان رومشکان 

قیمت برآورد )ریال (

33/428/۹۰3/۰4۰

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال ( 

1/672/۰۰۰/۰۰۰

نوبت اول

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/۳9   طلوع آفتاب 7/09 
اذان ظهر  12/02    اذان مغرب 17/1۴

آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان 
خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

 )مترلینگ(

سخن حکیمانه

غم را بر این گزیده میباید کرد
وز چاه تمع بریده میباید کرد

خون دل من ریخته میخواهد یار
این کار مرا به دیده میباید کرد...

 امروز  با موالنا

دهقان  فداکار از قطار زندگی جا ماند!

کاریکاتور

اکران »عصبانی نیستم« فعال منتفی شد

بر اساس تصمیم شورای صنفی نمایش اکران فیلم سینمایی »عصبانی 
نیستم« ساخته رضا درمیشیان فعال منتفی شد.غالمرضا فرجی سخنگوی 
شورای صنفی نمایش درباره خروجی جلسه روز ۲7 آذرماه شورا گفت: در 
جلسه  شورا قرارداد فیلم سینمایی »سد معبر« به کارگردانی محسن قرایی 
مقدم در گروه ماندانا بعد از فیلم »ثبت با سند برابر است« به کارگردانی 
آیدا  کارگردانی  به  »اسرافیل«  فیلم سینمایی  قرارداد  و  گودرزی  بهمن 
پناهنده در گروه زندگی بعد از فیلم »پسرعمو دخترعمو« ساخته روح 
فیلم  از روز چهارشنبه ۲9 آذرماه  ادامه داد:  انگیز شمس ثبت شد.وی 
سینمایی »خانه کاغذی« به کارگردانی مهدی صباغ زاده جایگزین فیلم 
سینمایی »وقتی برگشتم« به کارگردانی وحید موساییان در گروه کورش 
و فیلم سینمایی »پل خواب« به کارگردانی اکتای براهنی از تاریخ ۲0 دی 

ماه اکران می شود.

»اسرار خانه  کبوتران« کتاب شد

نوشته   کبوتران«  خانه ی  »اسرار  رمان 
شهناز  ترجمه   با  گوپتا  سین  سوب هادرا 
صاعلی از سوی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان منتشر شد.به گزارش از اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش 
و  امینه  پرویز،  نوجوانان،  و  کودکان  فکری 
الکسمن سه کودک هندی و فقیرند، داستان 
زندگی این سه کودک دستمایه  خلق رمانی از 

سوی سوب هادرا سین گوپتا شده است.
صاعلی مترجم این اثر می گوید: »این کتاب 
به طور کامل به فضای بومی هند می پردازد؛ 
دایره المعارف  یک  نقش  می تواند  بنابراین 
فقیر  بچه  کند.«سه  ایفا  مخاطبان  برای  را 
هستند  دوره گرد  فروشنده  پدرانشان  که 
برادر  خواهر  یک  کتاب اند  این  قهرمان های 
به نام پرویز و امینه، همراه پسر همسایه شان 

الکسمن به دلیل فقر از مدرسه باز مانده اند.

در دنیای کتاب

تشریح  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در حوزه 
حقوق شهروندی، ایجاد فضای آزادی بیان 
و دسترسی آزاد به اطالعات و حمایتهای 
جامع این وزارتخانه از بخش های فرهنگی 
فعاالن  همچنین  و  ای  رسانه  و  هنری  و 
اقدامات  مهمترین  از  را  ها  عرصه  این 
صالحی  عباس  سید  برشمرد.  دولت  در 
گزارش  ملی  اجالس  نخستین   در 
پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق 
حقوق  داشت:  شهروندیاظهار  حقوق 
شهروندی در نسبت انسان و دولت تعریف 
بعد  دو  دارای  انسان  افزود:  وی  می شود . 
انسان مسئول و محق است؛ یعنی دارای 
حق و حد است لذا این برداشت و تفسیر 
حدود فرهنگی را در قانون، عرف، اخالق 
تعریف می کند. عضو کابینه دولت دوازدهم 
در ادامه سخنان خود با تشریح برنامه ها و 
اقدامات انجام گرفته در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با عنوان و در راستای حقوق 
شهروندی گفت: موضوع تصویب و اجرایی 
شدن قانون دسترسی آزاد به اطالعات از 
جمله مهمترین اقداماتی است که در دولت 
دکتر روحانی به سرانجام رسید و در پی آن 
نیز استقرار دبیرخانه آن در وزارت ارشاد و 
تالش برای راه اندازی سامانه و دیگر موارد 

پیرامونی نیز در یکسال گذشته دنبال شد. 
بیش  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  صالحی 
با ثبت اطالعات  از 100 دستگاه اجرایی 
آمده  در  سامانه  این  عضویت  به  خود 
با  روند  این  کنیم  می  تالش  گفت:  اند، 
سرعت پیگیری شود و شمار دستگاههای 
در  رقم  سه  از  بیش  رقمی  به  مشمول 
تاکید  وی  یابد.  افزایش  نزدیک  آینده 
کرد: معتقدیم دسترسی آزاد به اطالعات 
حقوق  احقاق  در  عطفی  نقطه  تواند  می 
و  فرهنگ  شود.وزیر  محسوب  شهروندی 
و  مقررات  ادامه حذف  در  اسالمی  ارشاد 
موانع دست و پاگیر کسب و کار فرهنگی 

و هنری که اصحاب فرهنگ و هنر با تکثر 
قانون با آن درگیر بودند را از دیگر اقدامات 
شد:  یادآور  وی  برشمرد.  وزارتخانه  این 
پاگیر  و  مانع دست  و  قانون  از 54  بیش 
و  کسب  در  هنر  و  فرهنگ  اهالی  مقابل 
تا  هنری حذف شده  و  فرهنگی  کارهای 
متقاضیان به راحتی بتوانند به آنچه نیاز 
دارند برسند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ادامه سخنان خود، الکترونیکی کردن 
روند ثبت نام، ارائه مجوز و انجام هرگونه 
مراجعات حضوری  اقدام درجهت کاهش 
دیگر  از  را  رسانه  و  و هنر  فرهنگ  اهالی 
و  تدبیر  دولت  در  وزارتخانه  این  اقدامات 

امید و در راستای تحقق حقوق شهروندی 
و در جهت کاهش هزینه ها و صرفه جویی 
در  صالحی  کرد.  عنوان  زمان  و  وقت  در 
ادامه شفاف سازی در جهت حمایت های 
مالی و صدور مجوز و اعالم هزینه ها در 
سایت و رسانه ای کردن تمامی موارد به 
ویژه هزینه های جشنواره ها و نمایشگاه 
فرهنگی و هتری و رسانه ای و مطبوعات 
را نیز در ادامه سیاست های دولت اعتدال 
به  دوازدهم  دولت  کابینه  برشمرد.عضو 
سیاست مشارکت و واگذاری امور به بخش 
با  اکنون  گفت:  و  کرد  اشاره  خصوصی 
مجموعه اقدامات به عمل آمده بیشتر امور 
و برگزاری فعالیت های فرهنگی از جمله 
برپایی صفر تا صد نمایشگاه ها و جشنواره 
ها به اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و بخش 
خصوصی، صنوف و تشکل ها سپرده شده 
انقالب  عالی  شورای  عضو  شد.  خواهد  و 
حقوق  تصویب  از  همچنین  فرهنگی 
مالکیت معنوی و ادبی صیانت از آثار در 
پیگیر  با جدیت  افزود:  و  داد  خبر  دولت 
تصویب این مهم در مجلس خواهیم بود. 
صالحی تاکید کرد: صیانت از آثار فرهنگی 
باید به گونه ای باشد که اهالی  و هنری 
فرهنگ و هنر احساس کنند که داده های 

آنان حمایت و صیانت می شود

وزیر ارشادعنوان کرد: 

دسترسی آزاد به اطالعات، از اقدامات مهم دولت 

خبر

 به گزارش پیام زمان- رویا سلیمی ،
جشنواره  ششمین  ای  رسانه  نشست 
»تئاتر شهر« با حضور شهرام کرمی دبیر 
آذر   ۲7 دوشنبه  جشنواره،  از  دوره  این 
شهرداری  هنری  و  فرهنگی  سازمان  در 
تهران برگزار شد. کرمی در ابتدای نشست 
مختلف  های  بخش  از  گزارشی  ارائه  به 
پرداخت  شهر«  »تئاتر  ششم  جشنواره 
وی گفت: زنگ افتتاح جشنواره با حضور 
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران عصر روز سه شنبه ۲۸ آذر نواخته 
می شود. جشنواره تئاترشهر، طی 9 روز 
این  در  شود..  می  برگزار  بخش   ۸ در  و 
در  ساعت 1۸  از  جشنواره  افتتاحیه  روز 
پردیس تئاتر تهران برگزار می شود و از 
روز ۲9 آذر اجراهای جشنواره به صورت 
متمرکز در پردیس تئاتر تهران به صحنه 
نمایشی  گروه   6۲ مجموع  در  روند.  می 
دارند.کرمی  حضور  ششم  جشنواره  در 
ادامه داد: اجراهای محیطی جشنواره در 
نگارخانه مریم و الله و زندان قصر انجام 
می شوند و تئاترهای خیابانی جشنواره نیز 
در فضای باز فرهنگسرای خاوران اجرا می 
شوند.کرمی یادآور شد: ایده آلم این بود که 

در جشنواره ششم، بخش تئاتر حرفه ای را 
در کنار بخش جوانان تئاتری داشته باشیم 
که متأسفانه عملی نشد و امیدوارم در دوره 
هفتم جشنواره »تئاتر شهر« این اتفاق رخ 
دهد.دبیر ششمین جشنواره »تئاتر شهر« 
با اشاره به بخش های مختلف جشنواره، 
و  شورایی  »مونو  کتاب  که  کرد  اعالم 
گفتگو با مردم« شامل مجموعه مقاالتی در 
خصوص تئاتر شورایی است و توسط آرین 
رضایی گردآوری شده، منتشر می شود.وی 
تصریح کرد: این آخرین دوره ای است که 
به عنوان دبیر جشنواره »تئاتر شهر« حضور 
دارم. امیدوارم سال آینده جشنواره با نیرو و 
انرژی تازه و همچنین نگاهی جدید برگزار 
پیدا  را  خود  جایگاه  جشنواره  این  شود. 
کرده و نیاز است که نگاهی تحول گرا و 

انرژی جدیدی برای جشنواره ایجاد شود.
بودجه ای که افزوده نشد

شفاف  نشست،  این  توجه  قابل  نکات  از 
سازی بودجه جشنواره بود. دبیر ششمین 

کلیه  اینکه  بیان  با  شهر  تئاتر  جشنواره 
اولویت  در  جشنواره  این  در  حاضر  آثار 
و  فرهنگی  مراکز سازمان  اجرای عمومی 
هنری شهرداری تهران قرار دارند و از آن 
ها برای اجرای عمومی حمایت می شود، 
درباره بودجه این دوره از جشنواره توضیح 
داد: بودجه جشنواره 550 میلیون تومان 
است که ۳50 میلیون تومان آن اختصاص 
به کمک هزینه گروه های نمایشی دارد، 
در  جوایز  برای  نیز  تومان  میلیون   100
تومان  میلیون   100 و  شده  گرفته  نظر 
هم هزینه کارهای اجرایی جشنواره است.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
درباره وضعیت تبلیغات محیطی پردیس 
تئاتر تهران، اظهار کرد: یکی از خالءهای 
پردیس تئاتر تهران بحث تبلیغات است. 
در این خصوص نشستی با رئیس سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران داشتیم که قول 
تابلوهای  آینده  ماه  یک  ظرف  شد  داده 
مسیرهای  در  پردیس  این  راهنمای 

مختلف نصب شوند. همچنین تبلیغات 
فضاهای  در  هم  پردیس  این  تئاترهای 
انجام شود.کرمی به عنوان مدیر  مختلف 
فرهنگی  سازمان  نمایشی  هنرهای  مرکز 
دالیل  درباره  تهران،  شهرداری  هنری  و 
گفت:  »خمسه«  سوگواره  نشدن  برگزار 
در  تحوالت  و  تغییر  جهت  به  متأسفانه 
شهرداری تهران و همچنین کمبود اعتبار 
نتوانستیم دور جدید سوگواره »خمسه« 
را برگزار کنیم که قول می دهم در سال 
آینده این سوگواره هر چه بهتر برگزار شود. 
ضمن اینکه هفته آینده فراخوان نمایشنامه 
نویسی با موضوعات دینی و قصص قرآنی 
جدید  دوره  برای  تا  کنیم  می  منتشر  را 
سوگواره، این آثار تولید شوند. مدیر مرکز 
تهران درباره  نمایشی شهرداری  هنرهای 
وضعیت و سرانجام مجموعه نمایش های 
آیینی و سنتی صبا هم یادآور شد: به دلیل 
شهرداری  با  مجموعه  این  سازنده  اینکه 
تهران به مشکل برخورده اند، پروژه متوقف 
شده است ولی کارهای حقوقی این ماجرا 
با حل  امیدواریم  و  انجام است  در دست 
زودی به  نیز  صبا  مجموعه  مشکل،   این 

 راه اندازی شود.

جشنواره ای ویژه هنرمندان


