
ملی  توسعه  صندوق  امنای  هیات  جلسه  در 
اعطای  اولویت های  جمهور،  رئیس  ریاست  به 
بودجه  و  ملی  توسعه  توسط صندوق  تسهیالت 

سال ۹۷ این صندوق تصویب شد.
هیات  جلسه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 

ریاست  به  دیروز  ملی  توسعه  صندوق  امنای 
جمهور  رئیس  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
تشکیل شد.اعضای هیات امنای صندوق توسعه 
ملی در این جلسه پیرامون اهداف و برنامه های 
و  سال  شعار  تحقق  راستای  در  صندوق  این 

آن  اجرایی  راه های  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
به  تسهیالت  کردند.اعطای  نظر  تبادل  و  بحث 
با  مرتبط  نقلیه  وسایط  سازنده  »کارخانجات 
شهری«،  برون  و  درون  تجاری  نقل  و  حمل 
فارس«،    خلیج  ستاره  پاالیشگاه  »تکمیل 
»طرح های توسعه واحدهای دامپروری و توسعه 
سفید  و  قرمز  گوشت  تولید  زنجیره  تکمیل  و 
»شقوق  دارویی«،  گیاهان  کشت  نیز  و  شیر  و 
ریلی«  نقل  و  حمل  در  سرمایه گذاری  مختلف 
و »نوسازی بافت های فرسوده با اولویت مناطق 
کمتر برخوردار« از جمله مصوبات این جلسه بود 
و مقرر شد موارد فوق در ردیف اولویت پرداخت 

قرار گیرد.
منظور  به  شد  مقرر  جلسه  این  در  همچنین 
سرمایه،  بازار  در  سرمایه گذاری  از  حمایت 
عامل  بانک های  طریق  از  ملی  توسعه  صندوق 
سپرده گذاری  سرمایه،  بازار  تثبیت  صندوق  در 
کند.در این جلسه صورت های مالی سال ۹۴ و 
همچنین بودجه سال ۹۷ صندوق توسعه ملی به 

تصویب هیات امنا رسید.
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مسئوالن و کارگزاران نظام 
با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند

در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان؛مســئوالن و 
کارگزاران نظام با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 

کردند.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازایســنا، در هفتمین 
روز از ماه مبارک رمضان، ســران قوا، مســئوالن، 
کارگزاران و جمعی از مدیران ارشــد دســتگاه های 
مختلف کشوری و لشکری عصر دیروز )چهارشنبه( 
با حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 

اسالمی دیدار کردند.

دولت برای اشتغال

 در هفت حوزه برنامه جامع دارد  

ورود ۹۳۵۰ معلم جدید

 به مدارس از اول مهر

بهره برداری اولین طرح زنجیره

 ارزش بوتان پتروشیمی در سال ۹7 
و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت،  محمدباقر   ، زمان  گزارش  به 
برای اشتغال در هفت حوزه خبر  ازبرنامه جامع دولت  بودجه 
داد و افزود: تا پایان اردیبهشت ماه 800 میلیارد تومان در زمینه 

ایجاد اشتغال روستایی پرداخت شده است.

خنیفر  ،حسین  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس   ، زمان  گزارش  به 
با بیان اینکه 17 هزار ردیف برای جذب نیرو در قالب آزمون 
فارغ التحصیالن  بین  از  که  داریم  جاری  سال  در  استخدامی 

دانشگاه های دیگر پذیرفته و گزینش می شوند.

به گزارش زمان مدیر، طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
پتروشیمی  مهم  و  استراتژیک  طرح  برداری  بهره  آغاز  از 
»پتروکیمیای ابن سینا« به عنوان از اولین طرح زنجیره ارزش 

بوتان در پتروشیمی ایران در سال 97 خبر داد. 756

 مناقصه شماره : 9 -97
 فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

 » خرید سطلل زباله و تابلوهای هشدار طرح و جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران 
در محدوده استان البرز «

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  » خرید 
سطلل زباله و تابلوهای هشدار طرح و جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران در محدوده استان البرز » از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.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.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 97/3/3می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه از طریق 

سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ97/3/6        مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/3/18

زمان بازگشایی پاکات:ساعت 14صبح مورخ 97/3/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان- شرکت 

سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 27313131 - 021 

دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

 نوبت اول

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز
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سرمقاله
هزینه های بی بازگشت 
در سایه شکاف جنسیتی 

نگاه روز
 بورس ارز آرامش را

 به بازار باز می گرداند؟      

دعوت فیفا از روحانی برای 
تماشای افتتاحیه جام جهانی 

برای اولین بار مجمع جهانی اقتصاد در سال  
شکاف جنسیتی را بعنوان یکی از شاخص 
۲۰۰۶ های مقایسه در میان دو جنس مرد 
و زن  عنوان کرد.بر پایه داده های این نهاد، 
شاخص شکاف جنسیتی عددی است بین 
صفر و یک. یک، نماد کامل برابری و صفر 
به  تنها  نهاد  است.این  نابرابری  کامل  نماد 
قوانین واسناد بسنده نمی کند بلکه آنچه در 
جامعه عملی می گردد نیز مورد نظر آنهاست.

اما مولفه های اصلی این شاخص چیست؟ در 
اینجا ۴عامل موثر است. اول آموزش: سطح 
تحصیالت ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی و 
دوره های کارآموزی. دوم: مشارکت اقتصادی، 
جامعه،  مردان  و  زنان  توانایی  و  ها  فرصت 
میزان مشارکت در نیروی کار، نوع شغل و 
درآمد. سوم: قدرت سیاسی، تعداد، جایگاه و 

توانمندی...

3

5     محبوبه اشرفی پیمان

بازگشت صرافی ها به معامالت ارزی 7 مریم فکری

به قول خودشان  آنها تصور می کنند سیاست هایی که در گذشته دنبال کردند و تحریم های  اظهار کرد:  اظهارات همتای آمریکایی خود،  به  امور خارجه کشورمان در واکنش  به گزارش زمان، وزیر 
فلج کننده ای که حتی با اجماع جهانی علیه ایران اعمال شد نتوانست باعث ایجاد شکاف در بین مردم ایران و تردید در مورد سیاست ها شود، می توانند موفق شوند. ظریف تاکید کرد: من اطمینان دارم 

که مردم ایران محکم در برابر آمریکا در این مسیر می ایستند. 

 امکان خرید ارز توسط واردکنندگان در سامانه نیما؛

ظریف: طرح مذاکره مجدد با ایران خیال بافی است

مردم ایران در برابر آمریکا محکم خواهند ایستاد  

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: امروز نیروهای 
مسلح بیش از هر زمان دیگری از جهت قدرت دفاعی 
به سر می برند و در  اوج  و آمادگی های نظامی در 
توسعه قدرت دفاعی خود منتظر مجوز و لبخند هیچ 

قدرتی نیستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشکر محمد باقری 
نیروهای مسلح، دیروز در صحن  رئیس ستاد کل 
علنی مجلس گفت: با وجود تمام تالش های موثری 
که برای توسعه این سرزمین و پیشرفت آن اتفاق 
افتاده است امیدواریم با تالش و اولویت دهی مجلس، 
مابقی مشکالت مردم خوزستان نیز حل شود.رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دفاع مقدس برای 
ملت ایران و تاریخ ایران بزرگ نقطه عطفی محسوب 
می شود. ملت ایران دو قرن قبل از این حادثه تاریخی 

شکست و حقارت را تجربه کرده بود. از ابتدای قرن 
نوزدهم میالدی جنگ های ایران و روسیه با تجربه 
عهدنامه های ۱۸۱۲ و ۱۸۲۸ با عنوان گلستان و 
از  قفقاز  از  بخش هایی  جدایی  موجب  ترکمنچای 
کشور ایران و بعد از آن جدایی هرات و بعد از آن 
اشغال سرزمین ایران در جنگ جهانی دوم و جدایی 
سرزمین بحرین از ایران مواجه بود.وی اظهار داشت: 
ملت ایران با انجام انقالبی بزرگ سرنوشت خود را 
از  نیم  و  از یک سال  تنها پس  و  به دست گرفت 
وقوع انقالب اسالمی با تهاجم بزرگ از جانب کشور 
همسایه مواجه شد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ادامه داد: اما ملت ایران در این حادثه بزرگ نه تنها 
یک وجب از خاک خود را از دست نداد بلکه توانست 
با پیروزی از این حادثه خارج شود و امنیت و آرامش 

کشور را برای دهه های متوالی تامین کند.وی گفت: 
جنگ در شرایطی به کشور ما تحمیل شد که نظام 
نوپای جمهوری اسالمی در مرحله تثبیت خود بود، 
ارتش پشتیبانی های خود را از دست داده بود و سپاه 
سازمانی نوپا و بدون تجربه جنگی بود و در مقابل 
همه پول و امکانات قدرت های بزرگ در پشتیبانی 

از متجاوز قرار داشت.
با توکل به خداوند  ایران  سردار باقری افزود: ملت 
پشتیبانی  و  وحدت  و  خمینی)ره(  امام  رهبری  و 
نیروهای مسلح توانست این حادثه بزرگ را به خوبی 
او  با  کرده،  متوقف  را  دشمن  گذاشته،  سر  پشت 
بجنگد و شکست دهد و متجاوز را تنبیه کند و نهایتا 

با پیروزی جنگ را به خاتمه ببرد.
ادامه در صفحه 3

سرلشکر باقری: آمریکا حقوق بگیر صهیونیست ها است

ایران در توسعـه قدرت دفاعی 
خود منتظر هیچ مجـوزی نیست

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست روحانی؛

اولویت های اعطای تسهیالت توسط صندوق توسعه ملی مشخص شد

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد که 
استقالل و پرسپولیس به ترتیب باید به مصاف السد و الدحیل قطر بروند.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا برگزار شد و هشت تیم حاضر در این مرحله حریفان شان 
را شناختند. طبق سنوات گذشته تیم های غرب آسیا با هم و شرق آسیا 
هم با یکدیگر بازی خواهند کرد تا چهره چهار تیم پایانی این رقابت ها 
مالزی  در   AFC مقر  در  دیروز  که  قرعه کشی  اساس  شود.بر  مشخص 
به  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله  بازی های  شد،  برگزار 

این شرح است:
استقالل - السد قطر

الدحیل قطر - پرسپولیس
کاشیما ژاپن - تیانجین چین

چونبوک موتورز کره جنوبی - سوون سامسونگ کره جنوبی

تیم های استقالل و الدحیل در بازی رفت میزبان خواهند بود. دیدارهای 
رفت این مرحله در روزهای ۵ و ۶ شهریور و دیدارهای برگشت هم در 

تاریخ ۲۶ و ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد.
برانکو: هواداران، قدرت ما هستند

الدحیل  برابر  تیمش  دیدار  می گوید  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی   
درباره  ایوانکوویچ،  بود.برانکو  تیمش  برای  ممکن  قرعه  سخت ترین  قطر 
لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  قطر  الدحیل  با  پرسپولیس  تقابل 
اما در  بود  الدحیل سخت ترین حریف ممکن  اظهار کرد:  قهرمانان آسیا 
فوتبال  تیم  قدرتمند هستند.سرمربی  حریفان  همه  آسیا  قهرمانان  لیگ 
پرسپولیس در ادامه  و در پاسخ به این سوال که نظرش درباره انجام بازی 
حضور  قطعا  گفت :  چیست،  آزادی  ورزشگاه  در  الدحیل  مقابل  برگشت 
یار دوازدهم ما  هواداران به سود ماست. تماشاگران قدرت ما هستند و 

به شمار می آیند.

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا انجام شد؛

السد با  استقالل  مصاف  شد/  پرسپولیس  یف  حر الدحیل 
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رشد صادرات غیرنفتی طی ۲ ماه اخیر 

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در فروردین و 
داشته  رشد  کشور  نفتی  غیر  صادرات  ۵/۲۸درصد  اردیبهشت 
است گفت: در دو ماه اول امسال یک و نیم میلیارد دالر تراز 

تجاری کشور مثبت بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری دیروز در 
سال  اول  ماه  دو  در  کرد:   اظهار  دولت   هیات  جلسه  حاشیه 
واردات ۱.۷ دهم درصد کاهش پیدا کرده است و ۲۸.۵ درصد 

صادرات غیر نفتی کشور رشد داشته است.
وی تاکید کرد:  با مدیریت واردات مقابله با قاچاق و جلوگیری 
از ورود کاال بدون پرداخت حقوق ورودی حتی از مجاری قانونی 

باید از کاالی ایرانی حمایت کنیم. 
بین  در  و  مناسب  وقت های  در  ایرانی  کاالهای  تبلیغات 
حداقل  با  یا  مجانی  صورت  به  تلویزیونی  پربیننده  برنامه های 

هزینه پخش شود.
که  تولید  وضع  به  نسبت  مردم  که  می کند  کمک  کار  این   
کند.وی  پیدا  شناخت  دارد،  خوبی  و  مطلوب  بسیار  وضعیت 
تصریح کرد:  ما درمدیریت واردات و همچنین جلوگیری از ورود 
صورت  به  حتی  ورودی  حقوق  پرداخت  بدون  قاچاق  کاالی 
قانونی، امسال با شدت بیشتری عمل کرده و از کاالی ایرانی 
داخلی  رفتن کیفیت کاالهای  باال  تا شرایط  حمایت می کنیم 

فراهم شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های منابع مالی 
تخصیص یافته به حوزه صنعت با تاکید بر این که رقم تخصیص 
را  تولید  در حوزه ی  نوید یک سال خوب  این بخش  به  یافته 
مصرف  ارزش  مردمی  حمایت  با  امیدواریم  گفت:  می دهد، 
کاالی داخلی در مقایسه با کاالی خارجی بیشتر شده و بدین 
بپردازند. ادامه فعالیت خود  به  امید  با  تولید کنندگان  ترتیب 

شریعتمداری تاکید کرد:  امروز کشور مشحون از توانمندی های 
در  و  است  مهندسی  و  طراحی  مختلف  حوزه های  در  بسیار 
اما متاسفانه  لبه دانش حرکت می کنیم  از صنایع در  بسیاری 
فراهم  سیما  و  صدا  طریق  از  مردم  به  اطالعات  انتقال  امکان 
نشده است. از صدا و سیما تقاضا داریم که پیشرفت های مهم 
صنعتی ما را در عرصه ی تکنولوژی برتر به ویژه حوزه طراحی  و 

مهندسی و ساخت و تولید به مردم منعکس کند.
افزایش  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  همچنین  صنعت  وزیر 
قیمت خودرو گفت: فقط خودروسازان داخلی مجاز به افزایش 
قیمت تا مرز تورم انتظاری یعنی ۹.۶ درصد با رعایت ضوابط 

سازمان حمایت هستند.
نمایندگان  توسط  مورد  این  در  تخلفی  اگر  کرد:  تاکید  وی 
مجاز شرکت های خودروسازان مهم گزارش شود، سازمان های 

نظارتی برخورد جدی خواهد کرد.

حکم حبس برخی از متهمان 
کانال های تلگرامی

از محکومیت  تهران  انقالب  و  دادگاه های عمومی  رئیس کل   
برخی متهمان پرونده کانال های تلگرامی به حبس خبر داد و 
گفت: البته رای آنها قطعی نشده و در صورت اعتراض حق دارند 

تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند.
با  ارتباط  در  پوریانی  عباس  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پیش  کرد:  اظهار  تلگرامی  های  کانال   پرونده  آخرین وضعیت 
بر  از مسدودسازی تلگرام، برخی کانال های تلگرامی مطالبی 
بر  است  طبیعی  کردند؛  می  منتشر  مقررات  و  قوانین  خالف 
اساس قانون افرادی که در معرض توهین قرار می گیرند حق 

شکایت کیفری از فرد اهانت کننده برای آنها محفوظ است.
کرد:  تصریح  تهران  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  کل  رئیس 
در این پرونده افرادی به عنوان اشخاص حقوقی دستگاه ها و 
ارگان های دولتی نسبت به برخی مطالب اهانت آمیز در تلگرام 
شکایت کردند.رییس کل محاکم تهران گفت: افرادی به اتهام 
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات 

دولتی و قضایی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
پوریانی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده این متهمان با صدور 
کیفرخواست به مجتمع قضایی کارکنان دولت ارجاع شد و پس 
از طی مراحل رسیدگی، برخی از این متهمان محکوم به حبس  
اعتراض  آنها قطعی نشده و در صورت  البته رای  اند که  شده 
حق دارند تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند طبیعی است پرونده 
قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد و پرونده برخی نیز در مرحله 

تحقیقات است.

آغاز طرح ضیافت 
برای آرامش بازار در ماه رمضان

صنعت،  وزارت  تجاری  سیاستهای  و  اقتصادی  امور   مدیرکل 
معدن و تجارت گفت: طرح ضیافت با هدف تأمین آرامش بازار 
در ماه رمضان از هجدهم اردیبهشت ماه آغاز شده و اجرای آن 

تا پایان این ماه ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا کالمی، اظهار داشت: 
براساس برنامه ریزی انجام شده عرضه برنج، شکر، روغن نباتی 
، گوشت مرغ، گوشت قرمز منجمد و تخم مرغ ، فرآورده های 

لبنی و خرما در دستور کار است.
سایر  و  لبنی  فرآورده های  تخفیف  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی 
این  عرضه  درصد،  تا ۱۵   ۵ میزان  به  پرتقاضا  تولیدی  صنایع 
اقالم نیز افزایش یافته است.کالمی با تاکید بر تامین و توزیع 
مرکزی  سازمان  فروشگاه های  در  ها  استان  نیاز  مورد  خرمای 
با قیمت  تعاونی و زنجیره ای  تعاون روستایی و فروشگاه های 
توسط  نیز  بامیه  و  زولبیا  بازار گفت:  نرخ  زیر  تا ۱۵ درصد   ۵

واحدهای صنفی با رعایت نرخ مصوب به فروش می رسد.
شیوه،  تعیین  گفت:  نیز  توزیع  مباشرین  و  شبکه  درباره  وی 
شبکه و مباشرین توزیع توسط کمیسیون تنظیم بازار استان و 
اعالم فهرست مباشرین به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به منظور پایش و نظارت دقیق و مستمر انجام 
عهده  بر  بازار  بر  نظارت  مسؤولیت  کالمی  گفته  می شود.به 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان 

تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
اینکه این اقدام در راستای سیاست دولت تدبیر و امید مبنی 
ماه رمضان  ایام  اقالم پرمصرف  تامین  و  بازار  آرامش  بر حفظ 
را  بازار طرح ضیافت  تنظیم  کارگروه  است، گفت:  انجام شده 
و  معدن  صنعت،  وزارت  کشاورزی،  جهاد  وزارت  همکاری  با 
تجارت و استانداران سراسر کشور به همراه سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، سازمان تعزیرات حکومتی و 

مباشرین تامین و توزیع ، در دستور کار قرار داده است.

الریجانی: آزادسازی خرمشهر 
فتح الفتوح دفاع مقدس بود

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: عملیات 
آزادسازی خرمشهر، فتح الفتوحی در دفاع مقدس 
ایران بود.به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، دکتر 
علی الریجانی در نشست علنی دیروز در نطق پیش 
از دستور، اظهار داشت: در آستانه سوم خرداد ماه، 
ســالروز فتح خرمشــهر در عملیات بیت المقدس 
سال ۶۱ هستیم که با رشادت های نیروهای مسلح 
سلحشــور و حمایت های ملت، این افتخار بزرگ 
نصیب ملت ایران شــد که فتح الفتوحی در دفاع 
مقدس ایران بود.رئیس مجلس شــورای اسالمی 
گفت: به مناسبت ســالروز فتح خرمشهر از برادر 
عزیزمان سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح که خود از فرماندهان رشید در این عملیات 
بودند، دعــوت کردیم تا از توضیحات ایشــان به 

مناسبت سالروز فتح خرمشهر استفاده کنیم.

کشف معدن ۴۰ تنی طال در زرشوران

 مدیرعامل سازمان ایمیدرو گفت: در سالهای اخیر 
اکتشــافات معدنی خوبی داشته ایم که معدن ۴۰ 
تنی طال در زرشوران و ۲۰۰ میلیون تنی سنگ آهن 
در ســنگان، از جمله آنها است.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، مسعود کرباسیان گفت: ایران یک کشور 
معدنی اســت که نزدیک بــه ۶۸ نوع ماده معدنی 
در آن وجــود دارد.وی با بیان اینکه در حوزه های 
معادن ســنگ آهن، ذغال سنگ و مس پیشرفت 
خوبی کرده ایم گفت: اما به ســایر مواد معدنی به 
دلیل سیطره اقتصاد نفتی توجهی نشده است.وی 
با اشاره به اینکه در سال ۹3 نزدیک به ۲۵۰ هزار 
کیلومتر مربع اکتشــاف معدن انجام دادیم گفت: 
سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران در 
ســالهای اخیر اکتشافات معدنی خوبی داشته که 
در نتیجه آن در حوزه سنگان در حال حاضر بیش 
از ۱۰ کارخانه ســنگ آهن تاسیس شده و ۲۰۰ 
میلیون تن ســنگ آهن جدید کشــف کرده ایم. 
ضمن اینکه در منطقه زرشــوران نیز ۴۰ تن طال 

کشف شده است.

شاهزاده مخالف عربستانی خواهان 
کودتا و قیام علیه ملک سلمان

 پایگاه اینترنتی "میدل ایست آی" گزارش کرد یک 
شاهزاده مخالف عربســتانی از عموهایش خواسته 
ملک ســلمان را سرنگون و کشور را تصاحب کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، شاهزاده خالد بن 
فرحان، این درخواســت را نزد شــاهزاده احمد بن 
عبدالعزیز و شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز مطرح کرده 
و گفتــه حکومت "احمق و غیرمنطقی و بی ثبات" 
ملک ســلمان چنان آسیبی به خاندان سلطنتی و 
پادشاهی عربستان وارد کرده که به نقطه بی بازگشت 
رسیده است.شــاهزاده خالد که در سال ۲۰۱3 در 
آلمان پناهندگی سیاســی دریافت کرد،  گفت: اگر 
قرار باشد که احمد و مقرن با یکدیگر ائتالف کنند، 
در آن صورت ۹۹ درصد اعضای خاندان ســلطنتی، 
نیروهای امنیتی و ارتش پشت آنها می ایستند. وی 
تصریح کرد: من با استفاده از این فرصت از عموهایم 
احمد و مقرن که پسران عبدالعزیز هستند می خواهم 
برای تغییر دادن وضعیت به ســمت بهتر شدن آن 
کاری انجام دهند.شاهزاده خالد بن فرحان یک عضو 
دور خانواده سلطنتی عربستان محسوب می شوند اما 
ریاض به هرگونه جدا شدن های اعضا هر چقدر هم 
که دور باشــند واکنش نشان می دهد و تالش کرده 
تا او را برای بازگشت به عربستان جذب کند.شاهزاده 
خالد گفت: در داخل خاندان سلطنتی عربستان خشم 
فراوانــی وجود دارد. من ایــن اطالعات را گرفته ام و 
عموهایم احمد و مقرن که پسران عبدالعزیز و بسیار 
تحصیلکرده هستند شایسته و قادر به تغییر وضعیت 
به سمت بهتر کردن آن هستند و می توانم بگویم که 
همه ما پشــت آنها بوده و حامی آنها هستیم.احمد 
بن عبدالعزیز که معاون وزیر کشــور ســابق و وزیر 
کشور سابق عربستان است، همچنان به گفته خالد 
از پشتیبانی بخش های مهمی از نیروهای امنیتی و 
قبایل در عربستان برخوردار است.این در حالی است 
که مقرن بن عبدالعزیز نیز سابقا توسط ملک سلمان 
به عنوان ولیعهدی منصوب شــد و بعــدا در آوریل 
۲۰۱۵ محمــد بن نایف جای او را گرفت و او نیز در 
ژوئن ۲۰۱۷ شاهد بود که محمد بن سلمان به جایش 
ولیعهد شد.شاهزاده خالد گفت: ایمیل های بسیاری از 
ســوی مردم و اعضای پلیس و ارتش در حمایت از 
تقاضایش دریافت می کند.او اظهار داشت: من از این 
ایمیل ها به این نتیجه می رسم که آنها به جای تقاضا 
کردن دارند از شاهزاده احمد بن عبدالعزیز التماس 
می کنند تا ابتکاری برای تغییر وضعیت فعلی در پیش 
بگیرد.شاهزاده خالد گفت: ماجراهایی که حکومت 
عربستان درباره تیراندازی ماه آوریل در کاخ پادشاهی 
در ریاض درخصوص "ســرنگون کردن یک پهپاد 
اسباب بازی" ارائه داد یک سرپوش بود که غیرمنطقی 
است.او اظهار داشت: من شخصا معتقدم که این اتفاق 
لزوما کودتایی برای سرنگون کردن محمد بن سلمان 

نبود بلکه یک اقدام اعتراضی علیه او بود.

اخبار

خبر

هزينه کردن از مال مي کاهد و علم 
با هزينه کردن افزايش مي يابد. 
و احسان مالي با از ميان رفتن مال از 

ميان مي رود.

کالمامیر

  وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات 
همتای آمریکایی خود، اظهار کرد: صحبت های پمپئو 
آن قدر بی حساب و کتاب، خارج از نزاکت و بدون 

منطق بود که ارزش پاسخگویی ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه دیروزدر حاشیه جلسه هیات وزیران 
در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات وقیحانه 
متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  مداخله جویانه  و 
آمریکا، اظهار کرد: همانطور که آقای الریجانی در 
پمپئو  صحبت های  کردند  اعالم  مجلس  صحن 
نزاکت و بدون  از  آنقدر بی حساب و کتاب، خارج 
منطق بود که ارزش پاسخگویی ندارد و فقط باید 
تکرار کرد که ایشان و سایر مسئولین دولت کنونی 
آمریکا نه تنها زندانی تصورات و توهمات غلط خود 
هستند بلکه زندانی گذشته اند و بدتر از آن زندانی 
روز  هر  که  هستند  فاسدی  فشارهای  گروه های 
کوس رسوایی یکی دیگر از آنها بر بازار افکار عمومی 
جهانی به صدا در می آید.وی گفت: این نشان دهنده 
ورشکستگی ایاالت متحده آمریکا است که در واقع 
تبدیل به سیاست خارجی استیجاری شده و هر 
گروه فشاری که بتواند بیشتر هزینه کند می تواند 
بیشتر این سیاست خارجی را به آن سمت حرکت 
وزیر  امور خارجه گفت: همه حرف های  دهد.وزیر 
خارجه آمریکا خالف واقع و بر اساس سیاست های 
شکست خورده قدیمی بود؛ هیچ کدام از این مباحث 
وقاحت  با  ایشان  منتهی  نبود  حرف های جدیدی 
را مطرح  این حرف ها  از  برخی  بیشتری  و شدت 
کردند.وی افزود: آنها تصور می کنند سیاست هایی 
که در گذشته دنبال کردند و تحریم های به قول 
اجماع جهانی  با  که حتی  فلج کننده ای  خودشان 
علیه ایران اعمال شد نتوانست باعث ایجاد شکاف 
در بین مردم ایران و تردید در مورد سیاست ها شود، 
می توانند موفق شوند. گرچه تحریم ها تاثیر اقتصادی 
داشت اما آمریکایی ها هیچگاه به اهداف خود دست 
نیافتند.ظریف گفت: آنها خیال می کنند امروز که دنیا 
سیاست ها و تحرکات آنها را تقبیح می کند، می توانند 
همان تحریم ها یا تحریم های کمتر یا بیشتری را 
علیه ایران به کار ببرند.وزیر امور خارجه تاکید کرد: 
من اطمینان دارم که هم مردم ایران محکم در این 
مسیر می ایستند و هم شعارهای توخالی آمریکا که 
در ادعای حمایت از مردم ایران بیان می شود اما حتی 
در آنها نام خلیج فارس را به غلط می برند یا اینکه 

مردم ایران را از دیدن خانواده خود در آمریکا محروم 
می کنند و اجازه ویزا به آنها نمی دهند، نه جذابیت و نه 
گیرایی برای مردم ایران دارد و نه حتی باعث وحدت 
و انسجام مردم ایران با آنها می شود. وی خاطرنشان 
کرد: زمانی آمریکایی ها توانستند با همین دروغ ها 
اجماعی علیه ایران در دنیا ایجاد کنند اما امروز کامال 
مشخص است که این اجماع علیه آمریکا ایجاد شده 
آغاز مذاکرات کارشناسان  به  اشاره  با  است.ظریف 
وزارت خارجه با اعضای اتحادیه اروپا از روز سه شنبه، 
اظهار کرد: همکاران من پس از جلساتی که در چین، 
روسیه و بروکسل داشتیم از دیروز مذاکرات خود 
با اعضای اتحادیه اروپا را آغاز کرده اند. همچنین از 
بعد از ترک پکن ما مذاکرات بسیار پیچیده ای را به 
صورت متناوب با دوستان چینی و روسی در سطوح 
کارشناسی انجام و برنامه ریزی های گسترده ای در 
این زمینه داریم.رییس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: 
در روز جمعه نیز ان شاءاهلل جلسه کمیسیون مشترک 
منهای آمریکا برگزار می شود. آمریکایی ها از برجام 
خارج شدند لذا عضو کمیسیون مشترک هم نیستند 
و نمی توانند مانند گذشته در جلسات این کمیسیون 
مانع تراشی کنند. کمیسیون مشترک بدون آمریکا 
برای بررسی اینکه چگونه اعضای باقیمانده در برجام 
می توانند تعهدات خود را اجرا کنند، برگزار می شود.

وی تصریح کرد: ما در این جلسات صرفا درباره برجام 
صحبت می کنیم و خواسته ای باالتر از آن نداریم. 
طبیعتا خواسته های ما همان است که در برجام برای 

مردم ما تضمین شده است.ظریف با بیان اینکه با 
خروج آمریکا دستاوردهای سیاسی، حقوقی و امنیتی 
برجام تقویت شده است، ادامه داد: با رفتن آمریکا 
دستاوردهای اقتصادی برجام متضرر شده، در همین 
راستا سایر اعضای برجام باید این دستاوردها را برای 
ما تامین کنند، ما نیز برنامه ریزی های قابل توجهی 
در این زمینه داریم.وزیر امور خارجه درباره اینکه آیا 
اتحادیه اروپا تضمین اجرای برجام به ایران را خواهد 
این  در  خوبی  صحبت های  کرد:  خاطرنشان  داد؟ 
زمینه انجام شده اما هنوز زود است که بگوییم آیا 
سایر اعضای برجام هنوز می توانند این تضمین های 
الزم رابه جمهوری اسالمی ایران بدهند و آیا ما خود 
این تضمین ها را قطعی تر  روش هایی را داریم که 
بکنیم؟ این موضوعات را در روزها و هفته های آتی 
بررسی خواهیم کرد.وزیر امور خارجه در ادامه در 
پاسخ به پرسشی درباره فرصت تعیین شده از سوی 
جمهوری اسالمی ایران برای اروپایی ها جهت ارائه 
تضمین های الزم به ایران، گفت: آنچه که ما مشخص 
کردیم و در صحبت های آقای رییس جمهوری نیز 
مطرح شد فرصت چند هفته ای بود؛ روند داخلی 
برجام روند چند هفته ای است که از روز جمعه شروع 
می شود،  ما این روند را ادامه می دهیم.وی خاطرنشان 
را  روند  دو  ایران همزمان  اسالمی  کرد: جمهوری 
پی می گیرد؛ یکی روند برجامی است که از طریق 
کمیسیون مشترک دنبال می کنیم و دیگری روند 
مذاکرات دو و چندجانبه با سایر اعضای برجام است. 

سفر به پکن، مسکو و بروکسل در این زمینه بود و در 
این مجموعه کارهایی انجام شد که حاصل اول آن را 
در قرائت بیانیه توسط موگرینی بعد از مالقات وزرا و 
۹ حوزه ای که اروپا تعهد کرده در آنها به راهکارهای 
عملی با ایران برسد، مشاهده می کنیم. حال باید 
عملیاتی  را  این حوزه ها  می توانیم  بگوییم چگونه 
کنیم.ظریف اظهار کرد: اتحادیه اروپا مجموعه ۲۸ 
کشوری است و روندهای آن مقداری زمان بر است 
برای  زیادی  زمان  که  تاکید کردیم  آنها  به  ما  اما 

تصمیم گیری در این زمینه نداریم. 
رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ۱۲ خواسته 
مطرح شده از سوی آمریکا و درخواست آنها برای 
مذاکره مجدد با ایران با تاکید بر اینکه مذاکره مجدد 
با ایران خیال  بافی آنها بوده، گفت: مذاکره مجدد 
خیال بافی بوده که پمپئو در سخنرانی خود مطرح 
کرد. فکر کنم هر کسی که به این سخنرانی واکنش 
نشان داد گفت که این حرف ها مبنای مذاکره نیست 
بلکه مبنای چیز دیگری است که در مورد کشورهای 
مطرح  آمریکایی ها  توهمات  اساس  بر  مختلف 
می شود اما مردم ایران همواره نشان داده اند که در 
برابر زورگویی مردمی مقاوم هستند و معموال دیگر 
کشورها را از روش خود پشیمان می کنند.وی در 
ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات آمریکایی ها 
بر  برای فشار  را  اروپایی ها  باالخره  اینکه  بر  مبنی 
ایران با خود همراه خواهند کرد و همچنین انتشار 
خبری مبنی بر همکاری اروپا، چین و روسیه درباره 
تهیه بسته ای برای ارائه به ایران در زمینه برجام، 
خاطرنشان کرد: انتشار این خبر کامال دروغ بود و 
اتحادیه اروپا نیز خود این خبر را سه مرتبه تکذیب 
کرد. همچنین حتی خبرگزاری رویترز که خود به 
نقل از یک روزنامه آلمانی این خبر را تولید کرده بود 
ناگزیر به انتشار تکذبیه آن شد.ظریف ادامه داد: رژیم 
صهیونیستی یک اتاق عملیات روانی راه انداخته تا 
اینگونه صحبت ها را منتشر کند در واقع چون همه 
می دانستند جمعه کمیسیون مشترک بدون آمریکا و 
بر اساس درخواست ایران تشکیل می شود، شروع به 
فضاسازی کردند که موضوع این کمیسیون مشترک 
این است که آنها با اضافه کردن مذاکرات جدید یک 
بسته به ایران ارائه دهند اما واقعیت این است که قرار 
است طرف مقابل بسته ای جدید به ما ارائه دهند اما 

بسته ای در قالب برجام نه در قالب موضوعات دیگر.

ظریف: طرح مذاکره مجدد با ایران خیال بافی است

 مردم ایران در برابر آمریکا محکم خواهند ایستاد 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه توان موشکی جز 
خطوط قرمز ماست و با اقتدار نظام ارتباط دارد، گفت: ما برای 
دفاع از کشورمان یاد گرفته ایم که باید بر سالح و سامانه خود 
ازمهر، سردار غالمرضا  متکی باشیم. به گزارش زمان به نقل 
جاللی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دیروز در حاشیه 
صنعت  دانشکده  در  خرداد  سوم  حماسه  بزرگداشت  مراسم 
اظهار داشت: همه  هواپیمایی کشوری،  در جمع خبرنگاران 
مردم و جناح های سیاسی، باید در برخورد با آمریکا وحدت 
بین  باشیم و مشروعیت  کلمه و هماهنگی و همدلی داشته 
المللی را حفظ و تحت نظر مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

وی ادامه داد: اروپایی ها اعالم کردند که قدرت دفاعی در برابر 
تهاجم اقتصادی آمریکا را ندارند و می توان گفت اقتصادشان 
بدون دفاع است اما حداکثر کاری که اروپایی ها می توانند انجام 

دهند، این است که در سطح برخی صنایع و بانک هایی که با 
آمریکا معامله ندارند و در واقع صنایع کوچکی هستند،  کار را 
پیش ببرند.سردار جاللی تصریح کرد: موضوع موشک جز خطوط 
قرمز و با اقتدار نظام ما ارتباط دارد و ما برای دفاع از کشورمان 
براساس تجربه دفاع مقدس و سوم خرداد یاد گرفته ایم که باید 
بر سالح و سامانه خود متکی باشیم. وی ادامه داد: ما به کمک 
شهدای بزرگواری همچون حسن طهرانی مقدم توانستیم به توان 
و فناوری موشکی دست یابیم و در واقع استراتژی دفاعی خود 
را مبتنی بر آن تعریف کرده ایم، بنابراین حفظ موشک یعنی 
حفظ قدرت دفاعی و استقالل کشور در برابر سیل تهاجماتی 
که از سوی دشمنان صورت می گیرد.رئیس سازمان پدافند غیر 
عامل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای رژیم صهیونیستی 
درخصوص مورد هدف قراردادن نیروهای ایرانی در سوریه گفت: 

صهیونیست ها در جریان سوریه نقش فعال سازی حوزه تهدید 
نظامی را در سناریویی که آمریکایی ها ایجاد کردند، بر عهده 
دارند و خودشان هم می دانند که تهدیدات نظامی شان بلوف 
است.وی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با به وجود 
آوردن و پرورش داعش به دنبال این بودند تا داعش را تهدیدی 
علیه ما در منطقه قرار دهند، در صورتی که امروز رزمندگان 
محور مقاومت در مرزهای اسرائیل مستقر شده و برای رژیم 

صهیونیستی تهدید جدی تلقی می شوند.

سردار جاللی در جمع خبرنگاران:

توان موشکی خط قرمز ایران است

تا  از سال ۱3۹۶  ایران سهم جمعیت جوان )۲۹-۱۵ ساله(  آمار  مرکز  اعالم  اساس  بر 
سال ۱۴۰۵ از ۲3.۹ درصد به ۱۹.۶ درصد کاهش یافته و سپس تا سال ۱۴۱۵ به ۲۱.۸ 
درصد افزایش می  یابد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، با توجه به اهمیت و برنامه ریزی های 
مختلف در سطوح خرد و کالن در سطح کشور، آگاهی نسبت به آینده جمعیت از نظر 
تعداد، ساختار و ترکیب جمعیت در سطوح مختلف جغرافیایی ضرورت می یابد. لذا مرکز 
آمار ایران نسبت به پیش بینی جمعیت کشور به تفکیک استان و برحسب سن و جنس 
تا سال ۱۴۱۵ بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱3۹۵ اقدام کرده است.

برای انجام این پیش  بینی از روش »ترکیبی پیش بینی جمعیت« بهره گرفته شده است. در 
این روش که متداول ترین روش پیش  بینی جمعیت است. بر اساس پیش  بینی فوق سهم 
جمعیت ۰-۱۴ ساله از ۲۴.3 درصد در سال ۱3۹۶ به ۱۹.۷ درصد در سال ۱۴۱۵ کاهش 
خواهد یافت. سهم جمعیت جوان )۲۹-۱۵ ساله( از سال ۱3۹۶ تا سال ۱۴۰۵ از ۲3.۹ 
درصد به ۱۹.۶ درصد کاهش یافته و سپس تا سال ۱۴۱۵ به ۲۱.۸ درصد افزایش می  یابد.

ستاد کل ارتش روسیه از پایان عملیات آزادسازی تمامی نواحی دمشق از وجود عناصر تروریستی 
خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سرگئی رودسکوی، رئیس اتاق عملیات ستاد کل ارتش 
روسیه اظهار کرد که ارتش سوریه موفقیت های چشمگیری در زمینه آزادسازی سوریه از عناصر 
تروریستی به دست آورده  است. رودسکوی گفت: از آغاز سال جاری میالدی ارتش سوریه به 
کمک نیروی هوایی روسیه موفقیت های زیادی را در زمینه آزادسازی مناطق اصلی خود از وجود 
عناصر تروریستی به دست آورده است.رودسکوی تأکید کرد: در حال حاضر ارتش سوریه کنترل 
کامل شرق ادلب، اطراف دمشق، غوطه شرقی، شرق القلمون، یرموک و همچنین شمال حمص 
را به دست گرفته است. دیروز تمامی عناصر داعش که در غرب اردوگاه یرموک پناه گرفته بودند، 
به هالکت رسیدند و این منطقه در حال حاضر تحت کنترل ارتش سوریه است.وی افزود: تمامی 
شرایط و زمینه ها برای بازسازی و احیای سوریه فراهم شده است، اما این امر مستلزم حمایت 
اعضای دیگر جامعه بین المللی است، نه فقط روسیه. این مقام روسی در ادامه تصریح کرد: ستاد 

کل ارتش روسیه ناظر بر پیشرفت اوضاع در سوریه است.

کاهش ۴ درصدی
 جمعیت جوان کشور تا سال ۱۴۰۵

ارتش سوریه تمامی
 مناطق اشغال شده دمشق را آزاد کرد

دادستان تهران در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط 
زیست گفت: تشخیص جاسوسی متهمان با قوه قضاییه است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دیروز 
در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این  که معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در اظهاراتی که به تاریخ 
دوم خرداد ۱3۹۷ در صفحه نخست روزنامه ی ایران منتشر شده 
و در دیگر رسانه های عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای 
این که اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای 
تهران، متضمن جاسوسی نمی باشد و بااللتزام اقدامات قوه قضاییه 
در این پرونده را زیر سوال برده است، مطلب فوق را بیان کرد.

وی افزود: نظر براین که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون 
اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان 
جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه می باشد و هم چنین با 
عنایت به این که مطابق ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ۱3۹۲ »تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت 

باید  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس  از  لذا  می گیرد« 
سوال کرد که اوالً، ایشان به چه مجوزی در پرونده های قضایی 
دخالت می کنند؛ و ثانیاً، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و 
اطالعی از پرونده قضایی نداشته است چه است.دادستان تهران 
ادامه داد: با توجه به وجود قرائن و دالیل کافی برای بازپرس، 
صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری 
بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری 
بوده است. وی یادآورشد:»مبنای اظهارات آقای کالنتری گزارش 
هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست 
هیچگونه  هیئت  این  که  حالی  در  است  برشمرده  جمهوری 
دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه 
حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کالنتری 
به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور«. 
جعفری دولت آبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش 
فعالیت های محیط زیست در دادسرای تهران به زودی به پایان 

می رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات 
به استحضار عموم خواهد رساند. »از دستگاه های دولتی و به ویژه 
آقای کالنتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
انتظار می رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی مبنایی، در باره 
کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.« وی افزود: اساساً 
به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی های قضایی به قوه 
قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات 
مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی 
مسؤوالن اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه 
ندارند و در قانون دسترسی آن ها به پرونده قضایی تعریف نشده 
است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، 
ارزش استنادی ندارد.دادستان تهران اعالم کرد: »در شرایطی که 
کشور نیازمند هم گرایی و اتحاد بیشتر مسؤوالن و مردم است، از 
آقای کالنتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می رفت از 
بیان اظهارات بی مبنایی که نتیجه ای جز تفرقه افکنی و قانون 
گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش 
در خدمت رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد«. جعفری 
دولت آبادی بیان داشت:» آقای کالنتری و دیگر مقامات اجرایی 
امثال  حق دخالت در پرونده های جاری را ندارند و تعبیراتی 

»متهمان باید بزودی آزاد شوند« در حد آنان نیست«.

دادستان تهران: 

تشخیص جاسوسی متهمان با قوه قضاییه است



پنجشنبه 3 خرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3765  3
مجلس

استمرار جنایات رژیم صهیونیستی و آل سعود
 با حمایت آمریکایی ها

 نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی 
و آل سعود در فلسطین و یمن گفت: آنها در شرایطی به حمالت خود 
علیه غیرنظامیان ادامه می دهند که به حمایت آمریکا پشت گرم هستند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »غالمعلی خوشرو« سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد یکم خرداد ماه در مجمع 
عمومی شورای امنیت با موضوع حمایت از غیرنظامیان در مناقشات 
مسلحانه، شرکت و سخنرانی کرد.غالمعلی خوشرو با ابراز تاسف از اینکه 
غیرنظامیان درصد باالیی از قربانیان درگیری های مسلحانه را تشکیل 
می دهند و با استناد به گزارش دبیرکل گفت: در سال ۲۰۱۷ حداقل 
۲۶ هزار غیرنظامی در درگیری های افغانستان، عراق، سومالی، جمهوری 
آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و یمن کشته شده اند که 
این تأسف بار است. خوشرو با محکومیت حمله به غیرنظامیان و حمله به 
نیروهای امدادرسان به غیرنظامیان در فلسطین، افغانستان، یمن، سوریه 
و میانمار اظهار داشت: دور جدید کشتار شهروندان فلسطینی در غزه 
بویژه کودکان و زنان، در حقیقت ادامه همان شیوه جنایتکارانه ای است 
که رژیم صهیونیستی در هفت دهه گذشته علیه فلسطینیان بکار گرفته 
و استمرار این جنایت ها در شرایطی است که این رژیم توسط آمریکا 
از مصونیت کامل در شورای امنیت برخوردار است. خوشرو همچنین به 
تجاوز نظامی ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی به یمن و کشتار 
هزاران غیرنظامی یمنی بویژه کودکان و زنان اشاره کرد و گفت: عربستان 
در این حمالت عالوه بر کشتار مردم بیگناه، زیرساخت های این کشور از 
جمله بیمارستان ها، مدارس، مراکز تولید مواد غذایی را عامدانه هدف قرار 
می دهد. عربستان با محاصره کامل یمن، دسترسی بشردوستانه به مردم 
یمن را بلوکه کرده و وضعیت در یمن را به فاجعه بارترین وضعیت انسانی 
دهه های اخیر تبدیل کرده است. وی افزود: این تجاوزات و جنایت ها در 
انظار سازمان ملل و شورای امنیت اتفاق می افتد و بدتر اینکه این جنگ 
غیرانسانی از حمایت کامل نظامی، آموزشی و لجستیکی آمریکا برخوردار 
است.خوشرو تاکید کرد: رژیم اسرائیل و رژیم عربستان در شرایطی به 
حمالت خود علیه غیرنظامیان ادامه می دهند که به حمایت آمریکا 
بعنوان عضو دائم شورای امنیت پشت گرم هستند که برای آنها مصونیت 
فراهم می کند.وی در پایان با اشاره به آالم غیرنظامیان در مناقشات 
مسلحانه گفت: هیچکس در جنگ برنده نمی شود و جامعه بین المللی 
باید به خاطر جلوگیری از این آالم به مناقشات موجود پایان دهد و مانع 

بروز مناقشات جدیدی شود که قربانیان آن غیرنظامیان هستند.   

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار
 نشست فوری مشترک با ترامپ 

 نمایندگان پارلمان اروپا از بیم تداوم یکجانبه گرایی آمریکا در مسائل 
بین الملل خواستار برگزاری نشست مشترک با دونالد ترامپ شدند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در پیش نویس قطعنامه پارلمان اروپا بر 
ضرورت نشست مشترک با »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
تاکید شده است.»المار بروک« یکی از نمایندگان آلمانی پارلمان 
اروپا در این باره گفت: هرچه زودتر باید زمینه برگزاری این نشست 
مشترک فراهم شود.تلویزیون آلمان در گزارش خود آورده است: اروپا 
از رویکرد یکجانبه گرایانه آمریکا نگران بوده و در مسائلی مانند توافق 
هسته ای ایران، تعرفه های گمرکی اروپا و برخی دیگر انتقادهایی 
را وارد می داند.این نماینده پارلمان اروپا همچنین با اخطار نسبت 
به تجزیه شدن غرب گفت: آمریکا همواره از شرکای مهم ما بوده و 
هست، اما تا زمانی که شرایط بطور معقول و سنجیده پیش برود.از 
سوی دیگر کارشناسان معتقدند اروپا با مسائلی مانند برگزیت دچار 
بحران هایی شده که باید در جوی آرام و توام با امنیت به حل آنها 
بپردازد. گفتنی است در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران 
کشورهای اروپایی خواهان حفظ آن بوده و در همین راستا به پای 

میز مذاکره با طرف ایرانی بازگشته اند.

دعوت فیفا از روحانی 
برای تماشای افتتاحیه جام جهانی

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( با ارسال نامه ای، 
به صورت رسمی از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 
برای حضور در مراسم افتتاحیه جام جهانی دعوت کرد. به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا 
چند ماه پیش در سفر به ایران، از رئیس جمهوری خواسته 
بود برای حضور در مراسم افتتاحیه جام جهانی به روسیه 
سفر کند.فیفا چند روز پیش با ارسال نامه ای، این دعوت 
نامه را به صورت رسمی مطرح کرده است.جام جهانی 
فوتبال ۲۰۱۸ روسیه از ۲۴ خرداد با مسابقه تیم های 
روسیه و عربستان آغاز می شود.تیم ملی فوتبال کشورمان 
در این مسابقات در گروه دوم با تیم های مراکش، اسپانیا و 
پرتغال همگروه است و دیدارهای خود برابر این تیم ها را به 
ترتیب در روزهای ۲۵ خرداد، 3۰ خرداد و ۴ تیرماه برگزار 
می کند. با احتساب این دوره، تیم ملی فوتبال کشورمان 
برای پنجمین بار در رقابت های جام جهانی حضور می یابد.

وزارت اطالعات:
 گزارشی درباره

۲1۰مدیردوتابعیتی نداشتیم
وزارت اطالعات اعالم کرد که این وزارت خانه در هیچ یک از 
گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه های ذی صالح اعالم 
نکرده است که ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دو تابعیتی در پست های 
مدیریتی حضور دارند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در 
پی انتشار گزارشی مبنی بر حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در 
بدنه دولت توسط یکی از روزنامه ها وزارت اطالعات اعالم 
کرد :» رصد بسترهای سوء استفاده سرویس های اطالعاتی 
و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطالعات 
فروگذار  زمینه  این  در  کوششی  هیچ  از  و  داشته  قرار 
نمی گردد. سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم 
خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته 
؛ به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب؛ 
بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است. 
وزارت اطالعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات 
و دستگاه های ذی صالح اعالم نداشته که ۲۱۰ مدیر دو 
تابعیتی در کشور و یا براساس تیتر آن روزنامه ۱۹۸ نفر؛ در 
پست های مدیریتی وجود دارد! بلکه طی گزارشات متعدد 
بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین 
صالحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از 
تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته اند که با انتصاب 

آنها مخالفت گردیده است. 

تالش 6 بانک آلمانی برای مقابله 
با تحریم های ترامپ 

 گروهی مرکب از شش ُفولکس بانک ) بانک های تعاونی که 
عمدتاً به شرکت های متوسط خدمات بانکی ارائه می دهد( 
می خواهند با وجود خطرتحریم های آمریکا علیه ایران، 
همچنان کارهای مالی را برای شرکت هایی که می خواهند 
به این کشورکاال و خدمات صادر کنند، انجام دهند.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، روزنامه فرانکفورترآلگماینه تسایتونگ به 
نقل از پاتریسیا ِملفی، مدیرمرکز فعالیت های بین المللی در 
فُولکس بانک که به شرکت ها خدماتی چون پرداخت های 
بین المللی و افتتاح حساب ارزی و معامالت ارزی را ارائه می 
دهد ،  نوشت :  ما در کار جابه جایی پول با کشورهای دشوار 
تخصص داریم. در این مرکز از جمله مؤسسه های ُفولکس 
بانک در وورتمبرگ، فورتزهایم، هایل بُرون، کونستانس، 
شوارتزوالد-دوناو- نِکار و ُفولکس بانِک متحد عضویت دارند.

ِملفی افزود: مادام که شرکت ها و بانک ها مقررات اتحادیۀ اروپا 
و سازمان ملل را رعایت کنند، نمی تواند اتفاقی بیفتد.

خبرخبر

ادامه از صفحه ۱
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
پیروزی در عملیات بیت المقدس نطفه عطفی 
در تاریخ جنگ تحمیلی بود، گفت: در شش ماه 
اول جنگ رزمندگان توانستند دشمن را متوقف 
کنند در شش ماه دوم با عملیات های محدود 
کسب  را  دشمن  با  جنگیدن  تجربه  آفندی 
کنند، اعتماد به نفس آورند و در ۹ ماهه مهر 
۶۰ تا خرداد ۶۱ با انجام چند عملیات بزرگ در 
خوزستان دشمن را از سرزمین خود بیرون براند.

سردار باقری ادامه داد: رزمندگان اسالم توانستند 
در عملیات ثامن االئمه محاصره آبادان را شکست 
دهند، در طریق القدس بستان و هویزه را آزاد 
کردند، در طریق القدس غرب دزفول و شوش 
را آزاد کنند و نهایتا در بیت المقدس سرزمین 
بزرگ جنوب غربی اهواز را آزاد کرده و خرمشهر 
را به ملت ایران بازگردانند.وی در تشریح ویژگی 
های عملیات بیت المقدس گفت: این عملیات، 
عملیاتی چشمگیر و قابل توجه در سطح عملیات 
های جهان بود. چه از نظر جمع آوری اطالعات 
چه با نفوذ تیم های اطالعاتی تا ۲۵ کیلومتر در 
عمق دشمن، چه با طراحی بسیار عاقالنه عملیات 
که با زدن  نقاط ضعف در کارون و دور زدن نقاط 
اتفاق  به سرزمین محوری  و دستیابی  او  قوت 
افتاد که موجب عقب نشینی دو لشکر زرهی. 
سردار باقری ادامه داد: در این عملیات با نصب 
پل بر روی کارون و باز کردن میادین مین، آتش 
توپخانه و عملیات هوانیروز عملیاتی بی نظیر بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در ۹ ماهه 
تحمیل جنگ به ملت ایران دو تفکر وجود داشت 
که تاثیرات آن در دفاع مقدس قابل مطالعه است. 
تفکری در ذهن و عملکرد فرمانده کل قوا)بنی 
صدر( بود که باید با نگاه به دست بیگانه و امید 

متوقف  برای  بزرگ  های  قدرت  تصمیمات  به 
تفکر  این  بود،  شرایط  منتظر  متجاوز  کردن 
اعتقادی به جوانان و نهادهای انقالبی و قدرت 
ملی نداشت و نتیجه آن در شکست های اولیه 
جنگ تحمیلی قابل مشاهده بود. نهایتا با عزل 
این تفکر روند تغییر کرد.وی تاکید کرد: جوانان 
این مرز و بوم با تکیه بر قدرت ملی، وحدت ملی، 
انسجام نیروهای مسلح و ابداع و ابتکار و خالقیت 
توانستند دشمن را شکست داده و سرزمین را 
نجات دهند. این تفکر توانست دفاع مقدس را 
به نتیجه برساند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در ادامه با بیان اینکه امروز ملت ایران با امتحان 
جنایتکار  آمریکای  گفت:  است،  مواجه  بزرگی 
پایبند نیست و  بین المللی  به قواعد  و بدعهد، 
برای  تازه به دوران رسیده خود  توسط عناصر 
ملت ایران باید و نباید می کند.وی اظهارداشت: 
ظالم، جنایتکار،  بدعهد،  آمریکا دشمنی  امروز 
منزوی و عصبانی با رهبرانی عهدشکن و فاسد و 
حتی حقوق بگیر صهیونیست هاست.رئیس ستاد 

کل نیروهای مسلح ادامه داد: این دشمن هرچند 
که جسارت ورود در عرصه نظامی و جنگ رو 
در رو را ندارد، اما تالش می کند که در عرصه 
فشار  ایران  ملت  بر  روانی  و عملیات  اقتصادی 
بیاورد.باقری اظهارداشت: ملت ایران، ملتی است 
که بر عهد خود می ایستد، حقوق بین المللی را 
رعایت می کند و اگر در کشوری حضور می یابد 
به دعوت دولت قانونی و ملت آن کشور است 
و جنگ با کسی ندارد اما در عین حال امروز 
شرایط نیز تفاوت پیدا کرده است.وی افزود: اگر 
این ملت در روزی که همه قدرت های جهان 
توانایی  بودند،  ایستاده  او  مقابل  در  یکپارچه 
و تجهیز الزم را نداشت و در اوج قدرت نبود، 
و  خورده  شکست  روز  آن  در  که  دشمنی  آیا 
با شکست مواجه شده است  در همه برهه ها 
دیگر می تواند اظهار نظر کند؟ این دشمن در 
راستای حاکم کردن و تقویت داعش در سوریه 
و عراق، پیشبرد فعالیت های نظامی در خلیج 
فارس و تنگه هرمز، مقابله با توان حزب اهلل و 

توان مقاومت در یمن و سایر جبهه ها شکست 
خورده است لذا توانایی درافتادن با ملت ایران را 
ندارد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان 
کرد: خوب است مقایسه ای بین صدام لعین که 
معاهده ۱۹۷۵ را پاره کرد با عهدشکنان امروز 
انجام شود. آینده چنین انسان هایی نیز مانند 
صدام خواهد بود.سرلشکر باقری گفت: امروز باید 
با این حوادث با همان رویکرد دوران دفاع مقدس 
حاضر شویم، رویکردی که متکی به قدرت داخلی 
جوانان این مرز و بوم و قدرت الیزال الهی است 
و می تواند ملت ایران را از این گردنه عبور دهد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امروز 
در کنار همکاری با دوستان، همراهان و عناصری 
که در صحنه بین المللی با رهبری آمریکا موافق 
نیستند، باید با تکیه بر توان داخلی کشور، از 
مشکالت و مسائل پیش رو عبور کنیم.وی افزود: 
امروز نیروهای مسلح از هر زمان دیگری ازجهت 
قدرت دفاعی و آمادگی های نظامی در اوج به سر 
می برند و در توسعه قدرت دفاعی خود منتظر 
مجوز و لبخند هیچ قدرتی نیستند.رئیس ستاد 
به  اینجانب  داشت:  اظهار  مسلح  نیروهای  کل 
عنوان نماینده نیروهای مسلح در برابر نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی اعالم می دارم. نیروهای 
مسلح امروزه از هر زمان دیگری از جهت قدرت 
دفاعی آمادگی های نظامی و رزمی در اوج به سر 
می برد و در توسعه قدرت دفاعی خود منتظر 
مجوز یا لبخند هیچ قدرتی نیستند و به عنوان 
حامی ایران و مدافع مرزهای میهن اسالمی و 
مدافع منافع ملی کشور ایران هستند.سرلشکر 
باقری گفت: در عبور از این پیچ و تاب تاریخی 
در تمام مسائل حامی ایران هستند انشاءاهلل عبور 
از این مسئله نیز بیت المقدس دیگری را برای 

ملت ایران رقم خواهد زد.

سرلشکر باقری: آمریکا حقوق بگیر صهیونیست ها است

ایران در توسعـه قدرت دفاعی خود منتظر هیچ مجـوزی نیست

آگهی مزایده 
ساخت و نصب تابلو گردان و تابلو رو الپ

شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب تابلو گردان برقی برزگ و تابلو رو الپ تبلیغاتی سطح شهر را 
از طریق آگهی مزایده به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید اقدام نماید.

آگهی ابالغ دادنامه
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۴۹3۶۰۰۱۲۱ مورخه ۹۷/۰۲/۲۹ پرونده کالسه 
آقای  دعوی  خوانده  اردبیل  اختالف  حل  شورای   ۶ شعبه  در  مطروحه   ۹۶۰۶۵۲
وحید نوید احمدی بپرداخت مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۲/۰۸۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه بصورت 
غیابی در حق خواهان آقای علی قربانی با وکالت آقای مسعود شاهی محکوم شده 
است نظر به اینکه آدرس دقیق مشارالیه مشخص نبوده و مجهول المکان اعالم شده، 
لذا مفاد دادنامه بطریق درج در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا 
چنانچه نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی داشته باشد ظرف بیست روز اعتراض 

خود را به این شعبه تقدیم نماید.
مسئول دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اردبیل- بهمن ساعدنیا

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید نوید احمدی فرزند 

علی اصغر
خواهان آقای علی قربانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای وحید نوید احمدی به 
خواسته انحالل مبایعه نامه مورخه ۱3۹۵/3/۲۴ مقوم به ۱۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۰۴۹3۸۰۰۱۴۴ شعبه ۸ شورای 
حل اختالف شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۴/۶ ساعت ۱۱:۰۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و دادخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی ابالغ
و   ۹۶۱۰۰۹۰۴۹۴۶۰۰۶۴۴ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  دادخواست  بموجب 
غالمعلی   -۱ علیهما  محکوم   ۹۶۰۹۹۷۰۴۹۴۶۰۰۶۴۲ مربوطه  دادنامه  شماره 
تیموری ۲- مجتبی دالور اوتار محکوم هستند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
۸۱/۴۲3/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۷۲۵/۰۰۰ ریال از بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ ۲/۹3۱/۲۲۸ ریال از بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر 
تادیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم با توجه به نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی 
در حق محکوم له و همچنین مبلغ ۴/۰۷۱/۱۵۰ ریال از بابت نیم عشر دولتی در 
به  به علت غیابی بودن رای صادره اجرای حکم منوط  حق صندوق دولت، ضمنا 

رعایت تبصره ۲ ماده 3۰۶ قانون آئین دادرسی مذنی خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه ۱6 شورای حل اختالف اردبیل- کنعانی

آگهی ابالغ
فرزند  کجور  فضل  پور  عباسعلی  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   

رمضان
خواهان خانم فریبا ایران دوست دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباسعلی پور 
فضل کجور بخواسته مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸3۰3۱۱۰۰۹۹3 شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان فردیس ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰۴/۲۷ ساعت 3۰: ۸ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان فردیس -  طاهره غیاثوند

شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان فردیس 

آگهی ابالغ
فرزند  کجور  فضل  پور  عباسعلی  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   

رمضان
خواهان خانم فریبا ایران دوست دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباسعلی پور 
فضل کجور فرزند رمضان به خواسته اجرت المثل مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸3۰3۱۲۰۱3۱۶ شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان 
فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۰۰: ۹ تعیین که حسب 
به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان فردیس -  طاهره غیاثوند

شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان فردیس 

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است سایر جزئیات آگهی در دفتر چه مزایده درج گردیده است 
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 97/3/9 می باشد 

مجید شعبان نژاد شهردار نوشهر نوبت اول :97/2/26 نوبت دوم 97/3/3

ردیف 

1

عنوان مزایده 

آگهی ساخت و نصب 
تابلو تبلیغاتی گردان 

برقی وروالپ 

مبلغ سپرده 

100/000/000ریال 

مهلت فروش اسناد 

97/2/24الی 
97/3/5

زمان تحویل اسناد 

97/3/6

شماره حساب بانک ملی 

3100002116008

مفقودی
 سند کمپانی سواری پراید تیپ جی تی ایکس مدل ۸۹ به رنگ 
موتور  شماره  با   ۸۲ ۵3۶ص۴۷ایران  پالک  شماره  با  ای  نقره 
3۴۸۶3۰3و شماره شاسی s۱۴۱۲۲۸۹۱۹۱۴۴3بنام علیزاده فرد 

منجیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
آبی مدل ۶۴با شماره پالک  رنگ  به  نیسان  وانت  کمپانی   سند 
شاسی  شماره  ۱۴۷۵۸۶و  موتور  شماره  با   ۶۲ ایران  ۹۸۲ع۴۴ 
۰۱۷3۰3بنام مرتضی گرجی زاده آهنگر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
پالک  شماره  ۶۴با  مدل  آبی  رنگ  به  نیسان  وانت  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۱۴۷۵۸۶و  موتور  شماره  با   ۶۲ ایران  ۹۸۲ع۴۴ 
۰۱۷3۰3بنام مرتضی گرجی زاده آهنگر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
سند کمپانی و کارت موتور سیکلت هوندا ۱۲۵تکتاز مدل ۱3۸۷با 
شماره شهربانی ۲۱۲۹ساری ۲۵ با شماره موتور ۹۲۰۵۲۱و شماره 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NEJ  - تنه۸۷۰۴3۶۰+ ۱۲۵ 

ساقط می باشد
 بابل

آگهی
خواهان ربابه دیوساالر و گوهر و زهرا و حمیرا و یزدان و قدرت همگی شهابی با 
وکالت محمد رضا نوروزی فیروز دادخواستی به طرفیت سلمان و یحیی و قهرمان 
و اسماعیل همگی دیوساالر و رقیه  فتاحی و کوروش و علی و علی اکبر و حبیب 
رضا و محمد و لیال و سیمین و نسرین و صغری و مهرانه و مهربان همگی ساالریان 
و نصرت اهلل شهابی و به طرفیت و پروانه دیوساالر و فرح دیو ساالر هر دو با وکالت 
ایفای تعهد مالی مبنی بر تقاضای صدور حکم  الزام به  هدا کوزه گر به  خواسته 
به اجرای مفاد قرارداد صلح و تقسیم ومورخه ۷۵/۱۱/۱۰ پرداخت کلیه خسارات 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان نور ارجاع 
و به کالس ۹۷۰۹۹۸۱۹۶۴۲۰۰۰3۷ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن چهارشنبه 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  ۱۰:3۰تعیین  ۹۷/۴/۶ساعت 
اسماعیل دیوساالر فرزند علی اکبر و به درخواست وکیل خواهانها و به تجویز ماده 
۷3 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 پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
رسیدگی حاضر  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم 

گرددم. الف ۹۷/۲۲۸ 
مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان نور صادقی

ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای محمد رضا رضایی فرزند شاکی جهاد کشاورزی نور شکایتی  
علیه خانم و آقا محمدرضا رضایی به اتهام تغییر کاربری مطرح به این شعبه ارجاع به 
شماره پرونده کالسه۹۲۰۹۹۸۱۹۸۸۶۰۲3۲۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش 
چمستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۷/۵/3ساعت ۱۱ تعیین که حسب  دستور 
المکان  به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند م. الف ۹۷/۲3۰
قاضی دادگاه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش چمستان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به شماره ۹۷۰۱3۱- که  درخواستی   به شرح  مطلب  فرزند  علیرضا صالحی  آقای   

۹۷/3/۲این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که مطلب صالحی فرزند حسین به شماره ملی ۲۲۲۹۸۴۹۶۹۷صادره از نور در 
تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت 

عبارتند از 
نور  از  ۱- مرضیه احمدی فرزند محمد صادق به شماره ملی ۲۲۲۹۸۵۲۷۶۰صادره 

زوجه متوفی 
۲- عباس صالحی فرزند مطلب به شماره ملی ۲۲۲۸۹۶۸3۱۵پسر متوفی
3- علیرضا صالحی فرزند مطلب به شماره ملی۲۲۲۹۹۱۴۷۱۵پسر متوفی

۴- احمد صالحی فرزند مطلب  به شماره ملی ۲۲۲۹۰۰۰۲۱۷صادره از نور پسر متوفی 
۵-علی صالحی فرزند مطلب به شماره ملی۲۲۲۸۹۷۶۷۱۷ صادره از نور پسر متوفی

۶- حسین صالحی فرزند مطلب به شماره ملی ۲۲۲۸۹۵۹۸۱۲صادره از نور پسر متوفی
۷- فاطمه صالحی فرزند مطلب به شماره ملی ۲۲۲۸۹۶۶۰۷۱صادره از نور دختر 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 م. الف ۹۷/۲۲۹
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نوریوسف رضایی 

مفقودی
پالک  شماره  با   ۹۴ مدل  ایکس  بک  هاچ  لیفان  سبز  برگ   
شماره  ۲۱۵۰۷۰۰۰۱۰و  موتور  شماره  با   ۹۹ ایران  ۸۸۸ی3۹ 
شاسی ۱۰3۹۵۷بنام علی بادکوبه هذاوءمفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

 نوبت دوم

مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  معاون 
خودرو  فروش  مجاز  نمایندگی های  گفت: 
تنها پس از اخذ مجوز از وزارت صنعت، مجاز 
گزارش  هستند.به  خودرو  پیش فروش  به 
زمان به نقل ازوزارت صنعت، وحید منایی، 
و  ای  سرمایه  کاالهای  بر  نظارت  معاون 
خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با اشاره به مفاد ماده )۵( آیین 
نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان خودرو گفت : عرضه کننده قبل 
به  موظف  فروش خودرو،  پیش  به  اقدام  از 
اخذ مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل 
عرضه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است، لذا شرکت های دارای 
نمایندگی رسمی پس از اخذ مجوز مذکور 
مجاز به پیش فروش خودرو است. وی افزود : 
در این رابطه لیست شرکت های دارای مجوز 
پیش فروش خودرو در سامانه این سازمان به 
نشانی http://www.cppo.ir بارگذاری 
مطابق  ضمناً   : کرد  بیان  است.وی  شده 
مصوبه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ 
۲۲/۱۲/۱3۹۶ هیأت وزیران، واردات خودرو 
توسط شرکت های غیر نماینده مجاز نبوده و 
لذا این شرکت ها به هیچ وجه مجاز به پیش 

فروش خودرو نیستند. منایی تصریح شد: این 
اخطاریه  و  ها  اطالعیه  در  و  مکرراً  سازمان 
نماینده  غیر  شرکتهای  به  متعدد  های 
موضوع عدم وجاهت پیش فروش خودرو را 
اعالم کرده و در این رابطه نسبت به اطالع 
جهت  کنندگان  مصرف  به  موضوع  رسانی 
خودداری از عقد قرارداد پیش خرید خودرو با 
شرکتهای فاقد نمایندگی رسمی اقدام کرده 
است.وی گفت: عالوه بر آن، لیست شرکتهای 
دارای نمایندگی رسمی واردات نیز در سامانه 
مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به نشانی 

دارد.منایی  قرار   http://www.gatc.ir
تصریح کرد : با توجه به اینکه اتحادیه صنف 
دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودروی 
تهران متولی صدور مجوز فعالیت شرکت های 
صنفی غیر نماینده در حیطه فعالیت خودرو 
فعالیت  پروانه  دارای  های  شرکت  و  است 
قوانین  رعایت  به  ملزم  مذکور  اتحادیه  از 
با  نظام صنفی هستند، لذا موضوع برخورد 
شرکت های متخلف در زمینه پیش فروش 
خودرو جهت اعمال قانون منطبق بر قوانین 
نظام صنفی به اتحادیه مذکور منعکس شده 

است.وی بیان کرد: پرونده تخلف دو شرکت 
بدون  فروش  پیش  زمینه  در  غیرنماینده 
مجوز خودرو از طریق این سازمان به سازمان 
تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال و تحت 
رسیدگی است. منایی همچنین از هموطنان 
درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف در رابطه با گرانفروشی، عدم عرضه، 
احتکار، تبانی و عدم درج قیمت، عدم صدور 
فاکتور برای کاال و خدمات و ... مراتب را از 
طریق سامانه ۱۲۴ منعکس کنند تا در اسرع 

وقت رسیدگی و اقدام شود.

فروش  غیرمجازپیش  بانمایندگی های  برخورد 

پیش فروش خودرو
 منوط به دریافت مجوز    
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عملیات جستجو در رودخانه کرج 
پایان یافت

 ایجاد 24 حلقه چاه برای خروج گاز متان
 ناشی از انباشت زباله در سراوان

یافتن  عملیات جستجو جهت 
رودخانه  در  که  فردی  جسد 
توسط   بود،  کرده  سقوط  کرج 
ارتش)کاله  هوابرد   ۶۵ تیپ 
سبزها(،اکیپ آتشنشانی آسارا، 
بخشداری آسارا و غواصان بومی 

صورت گرفت.
 ۶۵ حدودا  مردی  شنبه  روز 
ساله برای  کوهنوردی از عرض 
رودخانه عبور کرده و به کوه می 
رود، هنگام غروب بر حجم  آب 
افزوده شده و وی زمان مراجعت 
کند.  می  سقوط  آب  داخل 

همان روز نزدیکان به هالل احمر مراجعه و اعالم 
مفقودی می کنند.

عوامل هالل احمر اکیپی به کوه اعزام و اقدام به 
جستجو می کنند و سپس در کنار رودخانه نیز  
گشتی زده و موفق به یافتن فرد مفقودی نمی 

شوند.
به گفته علی نعمتی از بخشداری آسارا و غواص 
بومی منطقه، طبق اظهار نظر برخی از کسانی که 
آن روز متوفی را در کوه دیده بودند، هنگام غروب 
متوجه  غلت خوردن شی شده اند که تصور کرده 

اند کنده درخت است.
 خانواده متوفی روز دوشنبه به بخشداری آسارا 
مراجعه و ماوقع را شرح  داده و طلب کمک می 
کنند، بالفاصله سه اکیپ از بخشداری و آتش 

نشانی آسارا و تیپ ۶۵ هوابرد ارتش مستقر  در 
سد کرج )کاله سبزها( با فرماندهی سروان مهرنور 

جهت جستجو در داخل سد آماده می شوند.
 حدود ساعت ۱۱ صبح ۶ غواص به اتفاق سید 
حسین موسوی، نایب رئیس شورای آسارا در سد 
کرج به جستجو پرداخته و پس از مدتی موفق 
به یافتن جسد فرد مفقودی شده و اقدمات الزم 
قانونی جهت  پزشکی  به  تحویل جسد  جهت 
خانواده  گرفت.  صورت  تکمیلی  های  بررسی 
متوفی از زحمات چند روزه اکیپ جستجو تشکر 
و قدردانی نمودند. حضور گاه و بی گاه مدیران 
دستگاه های متولی هنگام اجرای عملیات، سبب 
دلگرمی افرادی که هیچ وظیفه ی قانونی نداشته 
و صرفا از  جهت بعد انسانی موضوع اقدام به 

امدادرسانی می کنند، خواهد شد

با  رشت   شهرداری  پسماند  عامل  مدیر 
به وضعیت آسفالت دسترسی جاده  اشاره 
پروژه  این  پیمانکار  کرد:  اظهار  سراوان 
و  است  رشت  شهرداری  عمران  سازمان 
تردد بیش از اندازه خودروهای حمل زباله 
مسیر  این  آسفالت  شدن  طوالنی  موجب 
شده و پیش بینی می شود این اقدام تا دو 

ماه آینده به طول بیانجامد.
آسفالت  اینکه  بیان  با  پور  حاجی  علیرضا 
با نظارت دانشگاه گیالن و زیر  این مسیر 
سازیهای مناسب در حال انجام است گفت: 
آسفالت  انجام  که  است  ماهی  دو  حدود 
جاده دسترسی به سایت سراوان آغاز شده 
است و با هماهنگیهای انجام شده با شرکت 
در  آن مسیر  دار شدن  برق  مقدمات  برق 

حال انجام است .
وی به خرید ماشین آالت مورد نیاز سازمان 

پسماند اشاره کرد و گفت: خرید دستگاه 
و  شده  انجام  آلمان  کشور  از  کوب  زباله 
دستگاه  یک  کامیون،   ۴ تعداد  همچنین 
زباله کوب، بیل مکانیکی، لودر، یک دستگاه 
سمپاش ۸۰۰ لیتری سه مخزنه، سمپاش 
موتوری ۱۰۰ لیتری برای رفع نیاز سازمان 

انجام شده است.
شهرداری  پسماند  سازمان  عامل  مدیر   
رشت ایجاد پوشش گیاهی در اطراف محل 
دفن زباله در سراوان را از دیگر اقدامات این 
سازمان دانست و بیان کرد: برای خروج گاز 
متان ناشی از انباشت زباله در سراوان ۲۴ 

حلقه چاه ایجاد شده است.
حاجی پور به جمع آوری زباله های خشک 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  رشت  محالت  در 
واگذار شده و  تر  زباله  پیمانکاران  به  مهم 
آوری  جمع  روزانه  آمار  اقدام  این  از  پس 

زباله خشک افزایش پیدا کرده است .
به  شهروندان  تشویق  منظور  به  افزود:  وی 
مشارکت در طرح تفکیک زباله از مبدا اقالم 
تشویقی در ۱3 کانکس فعال سطح شهر قرار 
داده شده و در حال حاضر در خیابان امین 
آباد،  حافظ   ، حمیدیان  نماز،  گلباغ  ضرب، 
مسکن مهر، رودبارتان و غیره کانکس جمع 
آوری زباله خشک جانمایی شده و قرار است در 
یک قسمت آن تحویل زباله و در بخش دیگر 

آن به ارائه آموزش برای کودکان بپردازیم .

عذرخواهی سرپرست شهرداری 
کرج به خاطر آبگرفتگی معابر

ایسنا؛ سرپرست شهرداری کرج از وجود ایراد 
فنی در برخی پروژه های شهری کرج خبر داد 
و گفت: دستورات الزم برای بررسی و بازنگری 

در این پروژه ها صادر شده است.
بارندگی  خصوص  در  احمدی نژاد  محمدرضا 
معابر  آبگرفتگی  و  ماه  خرداد  یکم  سه شنبه 
کالنشهر کرج گفت: دیروز حدود ۲۵ میلیمتر 
بارندگی در مدت 3۰ دقیقه  داشتیم و همین 
الزم  که  داشت  دنبال  به  را  معابر  آبگرفتگی 
این  بابت  مردم  از  رسمی  صورت  به  است 

مشکالت عذرخواهی کنم.
احمدی نژاد با بیان اینکه تمام سعی مدیریت 
دیگر  مشکالت  این  که  است  این  بر  شهری 
شهر  خدمات  هم  دیروز  افزود:  نشود  تکرار 
و  داشتند  حضور  شهر  در  مناطق  تمامی 
حاضر  عملیاتی  تیم   3۵3 با  نیز  آتش نشانی 

به کار بود.
وی ادامه داد: در طول این مدت آتش نشانی 
۱3۷ ماموریت اعزام خودرو که عمده آن به 

علت آبگرفتگی بود انجام داد.
کرد:  خاطرنشان  کرج  شهرداری  سرپرست 
از  بارش، یک سری  بی سابقه  از شدت  جدا 
آب های  هدایت  برای  ما  زیربنایی  طرح های 

سطحی متاسفانه هنوز تکمیل نشده است.
وی در خصوص آبگرفتگی در زیرگذر تقاطع 
مشکل  این  کرد:  تصریح  نیز  آجرلو  شهیدان 
از زیرساخت های باالدست و شیب زیاد ناشی 
شد و حجم آب های روان شده به سمت پایین 
پاسخگو  دیگر  جذبی  چاه های  تا  شد  باعث 

نباشد.
مسائل  سری  یک  افزود:  شهری  مسئول  این 
در  که  پروژه هایی  چون  دارد  وجود  هم  فنی 
سال های گذشته انجام شده ایراد سیستماتیک 
خدمات  و  عمرانی  و  فنی  معاون  به  و  دارد 
شهری برای بررسی این موضوع دستور اکید 

داده شده است تا مورد بازنگری قرار گیرد.

خبر

»مهرانه« ردپای خیّرین است برای بیماران سرطانی

اصحاب رسانه ملی، هفته گذشته از انجمن خیریه مهرانه در استان زنجان که 
اولین مرکز خدمات رسانی خیرین به بیماران سرطانی در کشور محسوب می 

شود بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار اعزامی زمان، مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران 
سرطانی مهرانه زنجان با بیان این مهم که انجمن خیریه مهرانه در حال حاضر، 
از مجهزترین مراکز درمانی سرطان کشور است، با اشاره به کمک های مردمی 
و خیرین به انجمن مهرانه استان زنجان، اضافه کرد: ماهانه در حدود ۵ میلیارد 

ریال کمک از سوی خیرین در انجمن مهرانه جمع آوری می شود.
اصغر وثوق افزود: مردم خّیِر این استان با تأسیس انجمن خیریه حمایت از 
بیماران سرطانی »مهرانه« در این کار خیر بسیار نقش آفرین بودند. وی مهرانه 
را به عنوان خیریه ای منحصربه فرد دانست که در این استان فعالیت گسترده 
خود را ادامه می دهد و هم اکنون نیز به بیماران مبتال به سرطان از اقصی نقاط 
ایران خدمات ارائه می دهد.مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی 
مهرانه زنجان ادامه داد: تجهیزات خریداری شده این انجمن در کلینیک مهرانه 
بسیار پیشرفته بوده که با هدف ارائه خدمات بهینه به بیماران تهیه شده است.

وثوق خاطرنشان کرد: هم اکنون آموزش دختران و بانوان با برگزاری کارگاه های 
آموزشی، ترویج مصرف غذای سالم در سطح شهر، نهادینه کردن توجه به 
تغذیه سالم با حضور مدرسان مهرانه در مدارس مقاطع ابتدایی، ترویج ورزش 
همگانی، جلوگیری از استعمال سیگار و دخانیات را در دستور کار جدی قرار 
داده ایم.قابل ذکر است؛ مرکز تشخیصی درمانی تخصصی سرطان و رادیوتراپی 
مهرانه با همکاری خیران انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان 
استان زنجان )مهرانه( برای برآورد کلیه نیازهای بیماران مبتال به سرطان، در 
زمینی به مساحت ۱۸ هزار و ۹۰۰ مترمربع طراحی و احداث شده است، از 
این میزان فضا، ۱۲ هزار مترمربع به فضاهای تحقیقاتی، آموزش و پیشگیری، 
تشخیصی و درمانی اختصاص داده شده است.مهم ترین اقدام این خیریه اقدام 
به احداث کلینیک تخصصی سرطان و مرکز رادیوتراپی مهرانه است، ضمنا 
هزینه های این مرکز کامال بر عهده خیرین زنجانی است که طبق گزارش 
مهندس اصغر وثوق مدیر عامل این خیریه ،ماهانه ۱۲۰هزار خیر زنجانی مبلغ 
ثابتی را به حساب خیریه واریز میکنند . انجمن مهرانه بر آن است که با حمایت 
خود هیچ بیمار مبتال به سرطان از پرداخت هزینه های درمان و خدمات رفاهی 
ناتوان نباشد.مهمانسرای مهرانه زنجان نیز با صرف هزینه ۱۰.۵ میلیارد ریالی 
ساخته شده که با هدِف اسکان دادن بیماران غیر بومی سرطان به همراه 
خانواده هایشان، بیمارانی که از اقصی نقاط کشور برای مداوا به مهرانه می آیند، 
می توانند به صورت رایگان در این مهمانسرا اسکان یابند. میزان مساحت 
مهمانسرای مهرانه، یک هزار و ۷۰۰ متر مربع است که با صرف هزینه ۱۰.۵ 

میلیارد ریالی ساخته شده است.

افزایش تولید قارچ   در چهارمحال و بختیاری

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، 
با اشاره به اینکه تولید قارچ در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد، اظهار 

داشت: تعداد واحد های تولید قارچ در این استان افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان دکترغریب با اشاره به 
اینکه، در حال حاضر 3۰ واحد صنعتی تولید قارچ خوراکی و ۱۵۰ واحد خانگی 
تولید قارچ خوراکی در این استان فعالیت می کنند، بیان کرد: با بهره برداری 
از طرح های جدید در این بخش میزان قارچ تولیدی چهارمحال و بختیاری 
حدود ۲۰۰تن افزایش می یابد. رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: ساالنه بیش از هفت هزار تن قارچ خوراکی در این استان تولید می 
شود. وی بیان کرد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری رتبه پنج 

کشور در میزان تولید قارچ را دارد.

خبر

وحیدی فر-اهواز: معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خوزستان از افتتاح ۲ هزار واحد مسکن 
مهر شهرستان امیدیه همزمان با هفته دولت در سال 

جاری خبر داد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
پروژه های مسکن مهر  پیگیری  خوزستان،جلسه 
استان با محوریت بررسی مسائل و مشکالت این 
پروژه ها در سه شهر امیدیه، رامشیر و آغاجاری با 
حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و در 

محل سالن جلسات این معاونت تشکیل شد.
فرامند هاشمی زاده در خصوص این جلسه که با 
حضور فرمانداران و شهرداران این سه شهر و مدیران 
دستگاههای اجرایی و خدماتی مرتبط در حوزه های 
روند  از  کاملی  گزارش  گفت:  شد  برگزار  مختلف 
های  پروژه  تکمیل  موانع  و  مشکالت  و  پیشرفت 
مسکن مهر در سه شهر امیدیه، رامشیر و آغاجاری 
از سوی مسئولین محلی حاضر در جلسه ارائه شد و 
برخی موارد کاستی های پروژه های در حال بهره 

برداری طرح و مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار در خصوص پروژه مسکن 
اذعان کرد: در شهرتان رامشیر  رامشیر  مهر شهر 
تعداد ۸۱۵ واحد مسکن مهر پیش بینی شده که 
از این تعداد ، ۶۱۵ واحد خود مالکیت و مابقی دارای 
قرارداد سه جانبه هستند. وی همچنین اضافه کرد 
مسائلی همچون انشعابات فاضالب، روشنایی معابر 

و پایداری برق منطقه مهمترین دغدغه های پیش 
روی تکمیل و بهره برداری از واحدهای مسکن مهر 
در شهر رامشیر است که از سوی دست اندرکاران 
شهرستان در این جلسه طرح و در این خصوص 

تصمیماتی اتخاذ شد.
هاشمی زاده با اشاره به پروژه مسکن مهر شهرستان 
امیدیه تصریح کرد: در این شهرستان در مجموع 

سایت  چند  در  مهر  مسکن  واحد   ۵۸۵۰ تعداد 
مختلف جانمایی شده است که در این جلسه در 
خصوص پرداخت و بهره برداری حق انشعاب آب ، 
روشنایی معابر و مرتفع کردن مشکل فاضالب این 
پروژه ها تصمیم گیری شد. وی گفت: در شهرستان 
امیدیه تاکنون تعداد ۱۸۲۶ واحد به طور کامل افتتاح 
و تعداد ۲۰۲۴ واحد نیز قابل افتتاح و بهره برداری 
می باشند. معاون هماهنگی امور عمرانی با تاکید بر 
ضرورت تکمیل زیرساخت های الزم از امکان افتتاح 
و بهره برداری از ۲۰۰۰ واحد مسکن مهر شهرستان 

امیدیه همزمان با هفته دولت سال جاری خبر داد.
شهرستان  مهر  مسکن  پروژه  خصوص  در  وی 
آغاجاری عنوان کرد: در این جلسه پیرامون مسئله 
جابجایی مناطق در معرض خطر و در حریم چاههای 

نفت و مناطق بافت فرسوده تصمیماتی اتخاذ شد.
هاشمی زاده در پایان تصریح کرد: از سال ۹۲ تا 
کنون در کل استان تعداد ۲۱۱۵۰ واحد مسکن مهر 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

افتتاح 2000 واحد مسکن مهر شهرستان امیدیه در سال جاری

آگهی مناقصه عمومی
وبذر  نهال  وتهیه  اصالح  تحقیقات  موسسه 
خدمتکاری  های  فعالیت  دونوع  دارد  درنظر 
خدمتکاری  شامل:1-  خود  کشاورزی 
غالت،  تحقیقاتی  های  دربخش  کشاورزی 
اداری  قسمت  فنی)شامل  وخدمات  ژنتیک 
وفضای سبز(2-خدمتکاری کشاورزی دربخش 
های تحقیقاتی دانه های روغنی،ذرت وگیاهان علوفه ای ،وسبزی 
صیفی وحبوبات آبی را بصورت دوپیمان جداگانه بصورت حجمی 
به شرکتها وپیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید.ازکلیه شرکتهای 
دعوت  درمناقصه  شرکت  متقاضی  وپیمانکاران  شرایط  واجد 
میشود تادرساعات اداری ازتاریخ درج آگهی در روزنامه به مدت 
یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای 
موسسه به نشانی :کرج- بلوار شهید فهمیده – موسسه تحقیقات 

اصالح وتهیه نهال وبذرمراجعه نمایند.
بعنوان سپرده  شرکت کنندگان موظفند مبلغ 900/000/000 ریال 
شرکت درمناقصه بصورت چک تضمینی دروجه موسسه به همراه 

اسناد مناقصه ارائه نمایند.
مورخ  معامالت  کمسیون  درجلسه  واصله  پیشنهادات  پاکت 
معرفی  مناقصه  وبرنده  ،بررسی  مفتوح   14 ساعت   1397/3/22

خواهد شد.
ضمنا هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس :32716921 و3- 32700042
موسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر

سازمان ترویج آموزش 
وتحقیقات کشاورزی

موسسه تحقیقات اصالح 
وتهیه نهال وبذر

متن آگهی
به طرفیت خوانده  دادخواستی  درویش حسین  فرزند  نادی  خانم شیرین  خواهان 
تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  چراغعلی  فرزند  سپهوندی  امین 
دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد میدان عدالت ارجاع 
و به کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۱۵۷ ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف هفت روز پس از ابالغ یک نفر 

داور مرد متاهل و باالی سی سال به این شعبه معرفی و اعالم نماید. 
منشی شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد –معصومه تیموری . 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: فاطمه علی نژاد   به نشانی: اسالمشهر- ۱۲ متری طالقانی 

ک ۲۷ پ ۶3 طبقه اول 
مشخصات محکوم علیه:  باقر علی نژاد   مجهول المکان 

اسالمشهر  دادگاه  دادنامه شماره ۸3۰  مورخ ۹۶/۱۱/۲۴    به موجب  به:  محکوم 
شعبه دوم  محکوم علیه محکوم است به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۹۴/۰3/۲۵ 
افزایش خواسته خواهان در جلسه اول ماهیانه مبلغ  لغایت صدور حکم و نظر به 
حق  در  دادرسی  هزینه  احتساب  با  خواسته  اصل  عنوان  به  تومان  هزار  چهارصد 

خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و  از  ظرف سه سال بعد 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
از  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام  واقع  یا صورت خالف 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد.

۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد 
برگ  ظهر  که  آبان ۱3۷۷   ۱۰ مصوب  مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوی  قانون 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف ۴۰۷
شعبه دوم شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم افشین خدا پرست  فرزند  

خواهان آقای /خانم مهدی خرداد دادخواستی  به طرفیت متهم آقای/خانم افشین 
خدا پرست  به اتهام کالهبرداری شبکه ای مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
عمومی  دادگاه  و ۹۷۰۱۴3  شعبه ۱۰۲  پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۹۲۹۶۰۰۱۲۹ 
بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ ۱3۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه 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.م/الف 3۹۹
مرتضی کاظمی ایده لو - منشی دادگاه  بخش شعبه ۱۰2 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره  ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

آگهی بند 6 از ماده 147 اصالحی قانون ثبت
نظر به اینکه باستناد مفاد رای شماره ۵۵۸۰ مورخه ۷۷/۱۰/۱۵ هیئت رسیدگی به 
اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ بر حسب بند ۶ ماده ی ۱ 
قانون اصالحی مواد ۱و۲و3 قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت مبنی بر تایید 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه خانم بهناز یمینی فرزند سیف اهلل نسبت به ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت ۱3۹۲ متر مربع مفروز از ۹۲3 فرعی از 33۵ اصلی واقع در 
قریه اغشت محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی به نام حاج علی خان  یمینی 
تقاضای ثبت شده و نامبرده و قائم مقام قانونی وی در هیئت مقرر حضور نیافته 
است.هیئت مقرر نموده با اعمال بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون مذکور نسبت به صدور سند 
مالکیت به نام متصرف  فوق الذکر اعالم شود .لذا به این وسیله مفاد رای صادره در 
دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی میشود در صورتی که شخص یا اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نمایند.در صورت عدم 
وصول اعتراض ظرف مدت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات 
اقدام خواهد نمود.حسب دستور قسمت اخر بند فوق الذکر صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود م/الف:۶3
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۲/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/3/3

آگهی حصر وراثت
آقای صفر بدایتی دارای شناسنامه بشماره ۲۰۸3 به شرح پرونده کالسه ۹۷-3۰۷ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اردبیل  در   ۱3۹۶/۱۱/۱۷ تاریخ  در   3۱۱۶۲ شناسنامه  شماره  به  بدایتی  جعفر 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-صفر بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۲۰۸3 پسر متوفی.
۲-علی بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۷۱۲۷ پسر متوفی.
3-عزت بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۵۸3 پسر متوفی.

۴-رسول بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۱۱۷۲۱ پسر متوفی.
۵-عصمت بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۷۷۴۴۸ دختر متوفی.

۶-رفعت بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۷۹۸۷۰ دختر متوفی.
۷-شفیقه بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۱3۴۸۲ دختر متوفی.
۸-مالحت بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۲۰۸۴ دختر متوفی.

۹-عظیمه بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۹۱۴۵۲ دختر متوفی.
۱۰-کبری بدایتی فرزند جعفر به ش ش ۴۱۱ دختزر متوفی

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

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

 خانم فریده درویشی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت سه دانگ مشاع  ازششدانگ  یک قطعه باغ انگوری به مساحت 
۸۱۵ متر مربع  بشماره پالک  ۱۹۷۹فرعی از ۴ اصلی جزء حوزه  ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ به نام آقای علی درویشی ذیل  صفحه ۵ دفتر ۲۰۸ ثبت و صادر گردیده 
است که طبق سند قطعی شماره ۲۰۸۵۶مورخ ۸۷/۹/۲دفتر خانه یک هشتگرد به 
فریده درویشی منتقل شد به علت جابه جایی   مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل 

گردد. م/الف ۹۲
محمد افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

۱3۹۷/3/3

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
خانم صغری خردومند ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
قطعه۶۴  مربع  ومساحت ۴۱۴/3۱متر  مالکیت ششدانگ ساختمان  که سند  است 
بشماره ۹۰ فرعی از ۶۲ اصلی مفروز از پالک -  فرعی واقع در اراضی خرم آباد جزء 
حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت ۸۴۴۸صفحه 3۷۸دفترجلد ۸۴ امالک بنام 
صغری خردومند ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره -  دفترخانه - به 
باشد  –در رهن-می  متقاضی منتقل شده وبموجب سند رسمی شماره-دفترخانه 
بعلت آتش سوزی مفقود گردیده ودرخواست سند المثنی نموده است.لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: ۱۰۲3
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

تاریخ چاپ:۱3۹۷/3/3

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : نعمان نادری–نام پدر:تحسین-)با  وکالت سروش تنهایی(

نشانی محل اقامت:جوانرود خیابان قاضی دفتر وکالت تنهایی
مشخصات محکوم علیه :برهان احمدی–نام پدر:عزیز-نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان
اختالف  حل  شورای    ۹۶/۱۱/۱۵ مورخ  شماره۶۵۲  دادنامه  به/بموجب  محکوم 
یکصدوهشتاد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  سوم  شعبه  جوانرود 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسیو حق 
الوکاله وکیل بابت هزینه کارشناسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/۷/3 لغایت 
اجرای حکم و مبلغ   ریال به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت اگهی حصر وراثت
استناد  به   ۲۴۹۸۲ شناسنامه  شماره  به  اهلل  اسد  فرزند  فالحی  رضا  محمد  آقای 
شماره  به  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  نامه  شهادت 
آقای  اشعار داشته است که شادروان  نموده چنین  این شورا  تقدیم  ۶۶/۰۱/۹۷/ح 
اسد اهلل فالحی  به شماره شناسنامه ۹۸ در تاریخ ۱3۸۷/۶/۲3 در اقامتگاه دائمی 

خود در شهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
۱-آقای محمدرضا فالحی متولد ۱33۶ به شماره شناسنامه ۲۴۹۸۲ صادره از تهران  

نسبت پسر متوفی
۲- آقای محمودرضا فالحی متولد ۱33۶ به شماره شناسنامه ۱۸3۶صادره از تهران  

نسبت پسر متوفی
تهران  از  صادره  شناسنامه۸3  شماره  به  متولد ۱3۴۲  فالحی  احمدرضا  آقای   -3

نسبت پسر متوفی
۴- آقای عبدالرضا فالحی متولد ۱3۴۶ به شماره شناسنامه ۱۱۱۱صادره ازتهران 

نسبت پسر متوفی
تهران   از  ۱۴۹۷صادره  شناسنامه  شماره  به   ۱33۱ متولد  فالحی  اعظم  آقای   -۵

نسبت دختر متوفی
تهران  از  صادره   ۱۵۶3 شناسنامه  شماره  به   ۱33۸ متولد  فالحی  سهیال  ۶-خانم 

نسبت دختر متوفی  
 و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند 
آخر ماده 3۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر می گردد.
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

م.الف:۴۶۷۷    تاریخ انتشار : ۹۷/3/3

ابالغ
 بموجب  درخواست  اجرای حکم آقای  محمد حسین  ذرعی  به  وکالت  از زینب  
محمدپور رودبارکی  و غیر به  شماره ۹۷۱۰۰۹۵۲۲۰۱۰۰۰۲۷ و شماره  دادنامه 
مربوطه  ۹۶۰۹۹۷۵۲۲۰۱۰۰3۷۹ محکوم علیهم  آقایان  و خانم ها  ۱-  محمد 
مهدی  لطیفی  فرزند فیروز  ۲-  عبدالرضا  لطیفی  فرزند  محمد حسین  3-  
اسماعیل  سندی ۴-  هادی  لطیفی  فرزند  فیروز  ۵- فرنگیس  لطیفی  فرزند  
محمد حسین  ۶-  مرتضی  لطیفی  فرزند  محمد ۷- راضیه  لطیفی  فرزند  محمد  
حسین  ۸-  صاحبه  لطیفی  فرزند  محمد حسین  ۹-  فاطمه  سندی  فرزند 
سند  تنفیذ   به  حکم     -۱ به  محکومند  المکان(   مجهول  )جملگی   اسماعیل  
عادی  مورخ ۱33۰/۰۱/۰۵  ۲- خلع ید وفق  نظریه  کارشناسی  3-  قلع  و قمع  
اعیانات  مستحدثه  ۴-  پرداخت  کلیه  هزینه های دادرسی و خسارات  دادرسی  
که اجرای  احکام  مدنی  در زمان  اجرای  حکم  مکلف  به  محاسبه  آن  می باشد  
۵-  پرداخت  نیم عشر  دولتی  طبق  تعرفه  قانونی ) با توجه به  غیابی  بودن  رای  
صادره  محکوم  لهم  در زمان  اجرا  باید تضمین  متناسب  تودیع  نماید(  مفاد  
اجراییه  یک نوبت  به ترتیب  مقرر در مادتین  ۱۱۸  و ۱۱۹  قانون  اجرای  احکام 
مدنی  آگهی  می  گردد  که  ده  روز  پس از  آن  به موقع  اجرا  گذاشته  می شود  
ضمنا  وفق   ماده ۹  همین  قانون جهت  عملیات  اجرایی  ابالغ  یا  اخطار  دیگری  
به  محکوم  علیهم  در روند  اجرایی  ارسال  نمی گردد  مگر اینکه  محکوم علیهم  

آدرس خود را  کتبا  به اجرای  احکام اعالم نماید.
 م الف:829- رییس  شعبه  اول  دادگاه  عمومی ) حقوقی(  بخش کوچصفهان -  عظیم  

نوحی  کرارودی
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در پی جنایات بی رحمانه رژیم صهیونیست؛

نامه اعضای قرارگاه ملی اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان به دانش آموزان فلسطینی

دانش آموزان قرارگاه ملی اتحادیه انجمن های اسالمی در نامه ای ضمن اعالم 
هم دردی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین از تمامی دانش آموزان مسلمان 
در سراسر عالم دعوت کردند که به تا همه ملت ها و دولت های اسالمی مسئله 

فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.
پیام زمان، دانش آموزان قرارگاه ملی  به گزارش گروه آموزش و پرورش 
اتحادیه انجمن های اسالمی در نامه ای ضمن اعالم هم دردی و حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین از تمامی دانش آموزان مسلمان در سراسر عالم دعوت 
کردند که به تا همه ملت ها و دولت های اسالمی مسئله فلسطین را در زمره 

مسائل درجه اول خود بدانند.
متن نامه دانش آموزان انجمن اسالمی به دانش آموزان فلسطینی به شرح 

زیر است:
أذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظلموا ۚ. وإّن اهلَلّ علی نْصرهْم لقدیر

به نام خالق شب های امنی که بد صفتان، امنیتش را در هم دریدند 
به نام خالق کودکانی از جنس بهشت، که جهنمیان نفسشان را بریدند 

به نام خالق مردمان سرزمین فلسطین 
و به نام مقاومت

سالم و درود خداوند بر شهدای بدر. سالم بر خون های پاک ریخته شده در 
خیبر. سالم بر رگ های بریده شده در عاشورا و سالم بر شهدای اسالم از 

ابتدا تا کنون
سالم و درود بر قدس و بر مسجداالقصی، درود بر ملت های بپا خاسته در 
مقابل اسرائیل جنایتکار و برشما همسنگران مومن و مجاهد فلسطینی که به 

پیامبر )ص( و حسین )ع( اقتدا نموده و مقاومت پیشه کرده اید.
خداوند منان در قرآن کریم فرمودند: ان تنصر اهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم. 
شما که دین خداوند را یاری کرده و از قدس قلب تپنده ی جهان اسالم 
پاسداری میکنید به وعده ی الهی پیروز خواهید شد و این وعده ی خداست و 

وعده ی خدا تخلف ناپذیر است!
با  مبارزه  متمادی  ایران در طول سالیان  ملت  فلسطینی!  غیور  نوجوانان 
انقالب اسالمی  مستکبرین عالم، دریافته که مقاومت رمز پیروزی است. 
ایران و ۸ سال جنگ نابرابر ایران گواه این مدعاست. صهیونیسم یک غده ی 
سرطانی در جهان اسالم است و تنها راه ریشه کن کردن این غده سرطانی 
خطرناک، مقاومت و مبارزه و ایمان به خد است. باید برای آزادی قدس از 
مسلسل های متکی به ایمان استفاده کرد و بدانید تنها اهلل اکبر و ال اله اال اهلل 

است که می تواند قدس را نجات دهد.
دانش آموزان عزیز فلسطینی، تاریخ شاهد ستم مستکبرین بوده و ما مردم 
ایران همچون شما این ستم را کشیده و به خوبی درک می کنیم ناله ی 
مادرانی را که در غم فقان فرزند چه شب ها که به گریه سحر را به آسمان 
آوردند، آری ما دردتان را تجربه کرده ایم. در طول ۸ سال جنگ تحمیل 
شده از سوی قدرت های مستکبر، 3۶ هزار شهید دانش آموز ایرانی فی سبیل 
اهلل شهید شده اند و ثمره ی خون آنان پیروزی ملت ایران شد. ما مسلمانان، 
فرزندان مدرسه ای هستیم که در آنجا یاد گرفتیم آزاد زندگی کنیم، ما 
امنیت را از دشمن التماس و گدایی نمی کنیم؛ ما حق خود را با خونهایمان 
که برای سربلندی نذر شده و بر آزادگی ایستاده است، باز پس می گیریم. 
دانش آموزان صبور فلسطینی، خدا با ماست و چه اندک گروه های بر حقی 

که بر خلق عظیمی پیروز شدند.
خواهران و برادران عرب! بدانید که ما مسئله ی فلسطین را طبق دستور، ولی 
امر مسلمین جهان فریضه ی خود دانسته و معتقدیم تا بانگ ال اله اال اهلل و 
محمد رسول اهلل بر تمام جهان طنین نیفکند، مبارزه هست؛ و تا مبارزه در 
هر جای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم. ما از مردم بی پناه فلسطین 
در مقابل اسرائیل دفاع می کنیم. ملت ایران عاشق مبارزه با صهیونیست 
هاست. تا ما هستیم فلسطین هست؛ مگر مارا بکشند که فلسطین بمیرد. ما 

برخواهیم خاست و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم خواهیم کرد.
از مردم مظلوم  ایرانی ضمن اعالم هم دردی و حمایت  ما دانش آموزان 
فلسطین از عموم برادران و خواهران دانش آموزِ مسلمان در کشور های عراق، 
سوریه، لبنان، ترکیه و تمامی دانش آموزان مسلمان در سراسر عالم دعوت 
می نماییم که به پاخیزند و موجب بیداری و هشیاری شوند تا همه ملت ها و 
دولت های اسالمی مسئله فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.

بپاخیزید تا دوباره فلسفه ی شهادت را زنده کنیم و صف های طوالنی برای 
شهادت تشکیل دهیم و انتقام خون هایی که هرگز مشخص نشد به کدامین 
گناه کشته شده اند را بگیریم. بپاخیزید و مجدانه و مجاهدانه تالش کنید تا 
اسرائیل از صفحه روزگار محو شود. به پاخیزید یاران تا پای در راه نهیم که 

این راه رفتنی ست و نه گفتنی ...نصر من اهلل و فتح قریب
دانش آموزان عضو قرارگاه ملی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان

هشدار دوباره افزایش تجرد دختران در ایران 

دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
نسبت به افزایش تجرد قطعی دختران در ایران هشدار داد.

عالیه شکربیگی )دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری( درباره تجرد قطعی برخی دختران گفت: به طور کلی 
تجرد قطعی دختران در ایران افزایش پیدا کرده است، اما نمی  توان آن را به 
طبقه خاصی از جامعه نسبت داد. در واقع بحث تجرد قطعی در میان تمام 
طبقات جامعه با تغییرات نگرشی صورت گرفته است. باید دید نگرش این 
افراد به زندگی دقیقا چگونه است؟وی ادامه داد:  تجرد قطعی یعنی زمانی که 
انسان شرایط مناسب  سنی برای ازدواج را از دست می دهد. البته شاید امکان 
ازدواج داشته باشد، اما دیگر امکان باروری وجود ندارد. یکی دیگر از دالیل 
تجرد قطعی، مضیقه در ازواج است. یعنی تاکنون شخصی که ایده آل های 

مورد نظر آن ها را داشته باشد، هنوز پیدا نشده است.
در  ایران  شناسی  جامعه  انجمن  در  خانواده  تخصصی  علمی  گروه  مدیر 
پاسخ به این سوال که آیا این مساله در خانواده های سنتی بیشتر است 
یا در خانواده های مدرن؟ گفت: نمی توان قضاوتی در این زمینه داشت. ما 
در مواردی شاهد بوده ایم که در خانواده های سنتی و حتی روستاها تجرد 
قطعی دیده شده است. این معضل مربوط به امروز و دیروز نیست، در واقع 
سال هاست زیر پوست خانواده ها اتفاق می افتد و حاال خودش را نشان داده 
است. بنابراین نمی توان به طور دقیق مشخص کرد تجرد قطعی در چه 

خانواده هایی بیشتر و در چه خانواده هایی کمتر است.
وی خاطرنشان کرد: شواهد نشان می دهد؛ تجرد قطعی دختران و حتی 
پسران در خانواده های سنتی، سرمایه گذار، مدرن و پست مدرن وجود دارد، 
اما نکته قابل توجه این است که سن تجرد قطعی بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی است 
یا در واقع سنی که باروری از دست می رود. این جامعه شناس با بیان تاثیر 
ازدواج های ناموفق یک خانواده بر تجرد قطعی دیگر اعضای خانواده توضیح 
داد: این مساله نسبت به تغییر نگرش پدیده ازدواج به وجود آمده است. فرض 
کنید در یک خانواده دو ازدواج صورت گرفته است، نفر سوم وقتی می بیند 
مسائل و مشکالت آن افراد خیلی زیاد است، دیگر دنبال بحث ازدواج نیست. 
بنابراین بخشی از آن مربوط به تغییرات نگرشی و ارزشی است که در دختران 

ما رخ داده است.
او افزود: یکی دیگر از مسائلی که در این زمینه می تواند تاثیرگذار باشد، 
مضیقه در انتخاب موردهای مناسب است. فرض کنید دختران همیشه دنبال 
این بوده اند که مورد خوب پیدا شود. همیشه وسواس گونه عمل کرده اند 
و انتظار داشتند شخص همه معیارهای او را داشته باشد، در حالی که ما 

نمی توانیم یک فرد را صد درصد ایده آل بدانیم.

خبر

حذف واژه طالق از شناسنامه بانوان 
مطلقه، مشکلی را حل نمی کند

دبیر کارگروه مشارکت  سیاسی و اجتماعی معاونت 
گفت:  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور 
حذف کلمه طالق از شناسنامه بانوان مطلقه نه 
تنها هیچ مشکلی از مشکالت آنها را حل نمی 

کند بلکه مشکل زا هم هست.
اظهار کرد: چنین کاری چه  روشنفکر  کبری 
مشکلی را می تواند حل کند، در واقع به نوعی 
مشکل ساز نیز هست، می توان گفت این طرح 
یک طرح کارشناسی نشده است و ممکن است 
آسیب ها و مشکالت دیگری را به دنبال داشته 

باشد.
اگر می خواهند   : ایرنا گفت  به  ادامه  در  وی 
طالق را از شناسنامه بانوان مطلقه حذف کنند 
به نوعی آغاز دروغگویی از ابتدای زندگی بین دو 
زوجی است که می خواهند برای بار دوم زندگی 

خودشان را شروع کنند.
این فعال حوزه زنان گفت: اینکه زنی بخواهد 
طالق گذشته اش را از شناسنامه اش پاک کند، 
را  خود  گذشته  زندگی  از  بخشی  خواهد  می 
کتمان کند و این موضوع باعث می شود که 
پایه و اساس زندگی بعدی خودش را با مردی 
دیگر بر اساس دروغ و بدون حسن نیت بنا کند.

این  اول  از  بناست  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
موضوع را کتمان کنند باید همیشه این نگرانی 
اش  آینده  همسر  باالخره  که  باشد  داشته  را 
اگر  و  بشود  موضوع  این  متوجه  است  ممکن 
متوجه شد دیگر جوابی برایش ندارد، پس باید 
اتفاقی که در  این واقعیت کتمان نشود و هر 
پس این مخفی کاری ها به وقوع بپیوندد، با 
زندگی  آغاز  اول  روزهای  در همان  و  صداقت 

شان رخ دهد.
روشنفکر اضافه کرد: اینکه این ایده قرار است 
به تصویب برسد در جامعه بسیار  در مجلس 
تبعاتی  است  ممکن  و  است  زا  حساسیت 
با کارهای  باید  باشد، پس  را به همراه داشته 
کارشناسی و منطقی تر به این مساله پرداخته 
شود نه اینکه بدون منطق و به دور از هرگونه 
را مطرح کنند  کارهای کارشناسی مساله ای 
از کارشناسان و  تایید بسیاری  که اصال مورد 

متولیان امر نیست.
اجتماعی  و  سیاسی  مشارکت   کارگروه  دبیر 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
افزود: متاسفانه مطرح کنندگان این طرح، همه 
ابعاد آن را نگاه نکرده اند و نمی دانند که بعدها 

چه مشکالتی را ایجاد می کند.
وی اظهار داشت: به هر صورت هر خانمی که 
قصد ازدواج مجدد داشته باشد باید گذشته اش 
را به همسر آینده اش بگوید تا از این طریق 
بتوانند با هم به تفاهم برسند، به نظر من باید 
به این مسائل خوب نگاه شود. البته به نظر من 

چنین کاری اصال به نفع بانوان نیست.
موضوع  با  قاطع  طور  به  داد:  ادامه  روشنفکر 
بانوان مطلقه  حذف کلمه طالق از شناسنامه 
مخالف هستم چون معتقدیم که باعث سست 
شدن بنیان خانواده ها به خاطر گفتن دروغ می 
شود، چرا باید به جای اینکه در جهت تقویت و 
تحکیم بنیان خانواده ها قدم هایی برداشته شود 

به این سمت بروند.
این  در مجموع  معتقدم  کرد:  وی خاطرنشان 
بانوان نمی  به رفع مشکالت  پیشنهاد کمکی 
کند و ممکن است و اگر مشکل دو نفر را حل 

کند، برای ۱۰ نفر مشکل ساز می شود.
پیش از این حمید درخشانی نیا، رئیس سازمان 
واژه  حذف  نویس  پیش  تهیه  از  احوال  ثبت 
طالق از شناسنامه زنان مطلقه خبر داد و گفته 
بود: در حال حاضر فقط واژه طالق از شناسنامه 
خانم هایی که عقد کرده اند اما دوشیزه هستند 

حذف می شود.
پیش از این، یک بار مساله حذف واژه طالق 
شورای  مجلس  در  مطلقه  زنان  شناسنامه  از 
اسالمی مطرح و رد شده است، اما دوباره این 

ایده در مجلس مطرح شده است.

۷۷ درصد آلودگی صوتی پایتخت 
مربوط به فعالیت های ساختمانی

شهر  اسالمی  شورای  کمیسیون سالمت  رییس 
تهران با اشاره به اینکه وضعیت شهر تهران در 
حوزه آلودگی صوتی در شرایط بدی قرار گرفته 
تهران  صوتی  آلودگی  درصد   ۷۷ گفت:  است، 

مربوط به فعالیت های ساختمانی است.
شورای  ورود  درباره   ، نوری  صدراعظم  زهرا 
اسالمی شهر تهران به پایش آلودگی صوتی شهر 
تهران، گفت: آلودگی صوتی یکی از انواع آلودگی 
ها است که متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد 
و بیشتر در هنگام پایش و بحث انواع آلودگی ها، 

موضوع آلودگی هوا مورد توجه قرار می گیرد.
باالی  به دلیل حجم  تهران  افزود: در شهر  وی 
فعالیت های عمرانی، میزان آلودگی صوتی بسیار 
باال است؛ شورای شهر تهران در راستای پایش 
اینکه  بر  مبنی  داشت  ای  مصوبه  آلودگی  این 
تهیه  دستورالعملی  شود  ملزم  تهران  شهرداری 
کند تا آلودگی ناشی از فعالیت های ساختمانی 
به نوعی کنترل شود و به نوعی الزامی ایجاد شود 
این  در  استاندار  اصول  ذینفعان  و  سازندگان  تا 
حوزه رعایت کنند و با متخلفین برخورد انجام 

شود.
با همین  ای  داد: کمیته  ادامه  نوری  صدراعظم 
هدف تشکیل شده است که مرتبا این بحث را 
رصد می کند؛ کمیسیون سالمت تالش می کند 

نتایج فعالیت ها را مورد سنجش قرار دهد .

خبر

دکتر اصغر جهانگیر در همایش حمایت از خانواده زندانیان با 
اشاره به آسیب های افزایش جمعیت کیفری گفت: باید خانواده 
زندانی را از خود زندانی جدا کنیم و گناه زندانی را به پای 

خانواده اش ننویسیم.
وی با انتقاد از نگاه های سنگین جامعه به زندانی و خانواده اش 
گفت: به عنوان سازمان زندانها وظیفه داریم به خانواده زندانیان 
هم رسیدگی کنیم و حمایت از آنها را در دستور کار قرار دادیم.

و  اشاره  اجتماعی  های  اسیب  کاهش  ضرورت  به  جهانگیر 
تصریح کرد: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری ۲۶هزار 
از زمانی که همسران شأن در زندان بودند،اموزش های الزم 
جهت جلوگیری از کاهش خطر ها و آسیب ها و همچنین 

برنامه های اخالقی را دیدند.
وی اظهار داشت: تسهیالتی از بانک ها نیز برای اشتغال زنان 

زندانی لحاظ شده است.
فرزندان  از  نفر  از 3هزار  بیش  گفت:  زندانها  سازمان  رییس 
آموزشی  فضای  به  بودند  کرده  تحصیل  ترک  که  زندانیان 
انجمن  از سوی  از ۱۵۰هزار خانواده  بازگردانده شدند. بیش 
قرار  مورد حمایت  ویژه  طور  به  زندانیان  خانواده  از  حمایت 

گرفتند.
وی به عوامل زندانی شدن افراد طبق نتایج یک پرسشنامه 
اشاره کرد و گفت: ۷3 درصد زندانیان یکی از عوامل ورود را 
فقر و تنگدستی؛ ۵3 دزصد محیط ناباب و دوستان و ۴3درصد 
بی سوادی و فقر فرهنگی و۱۷درصد رفتارهای پر خطر را عامل 

زندانی شدن دانستند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از افزایش تعداد مسمومان و 
فوتی های ناشی از مصرف قارچ سمی خبر داد.

مجتبی خالدی درباره آخرین وضعیت مسمومان با قارچ در 
استان های کشور گفت: تا ساعت ۱۱ صبح دیروز ۱۱۵۱ نفر 
به بیمارستان ها مراجعه کرده اند که از این تعداد ۹۶ نفر در 
بیمارستان بستری و متأسفانه ۱۸ نفر جان خود را از دست 

داده اند.
سخنگوی اورژانس کشور تاکید کرد: استان کرمانشاه بیشترین 
آمار مسمومیت ها را به خود اختصاص داده است و هفت نفر 
بر اثر مصرف قارچ سمی در این استان جان خود را از دست 

داده اند.
خالدی افزود: از تعداد ۱۸ فوتی ۷ نفر مربوط به کرمانشاه،۴ نفر 
لرستان، 3 نفر کردستان و ۲ نفر مربوط به آذربایجان غربی، ۱ 

نفر مرکزی و  در همدان ۱ نفر هستند.

عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران گفت: بحث بخشودگی جرائم بیمه ای برای 
عبور از بحران اقتصادی کارگاه ها بسیار کمک کننده است 
و پیشنهاد می شود تا زمانی که واحدهای اقتصادی در حالت 

بحران و فشار مالی هستند، این طرح تداوم داشته باشد.
 به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی، آرمان خالقی اظهار داشت: بخشودگی جرائم بیمه 
ای کارفرمایان خوش حساب، در حفظ و پایداری واحدهای 

اقتصادی و کارگاه ها نقش بسیار مهمی دارد.
وی افزود: بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب، 
فرصتی است تا کارگاه های تولیدی رابطه مالی خود را با تامین 

اجتماعی بازبینی و تعیین تکلیف کنند.
خالقی گفت: عدم بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش 
حساب موجب تعویق بدهی ها و انباشته شدن جرائم می شود 
ارائه خدمات مطلوب از سوی سازمان تامین اجتماعی به  و 

جامعه را با مشکل مواجه می کند.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود: 
جامعه کارفرمایی از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارد اینگونه 
شرایط را برای کارفرمایان تحت فشار مالی، تداوم دهد از اینرو 
که این دسته از کارفرمایان به لحاظ کاهش فروش محصوالت 

کارگاه و عدم دریافت تسهیالت بسیار در مضیقه هستند.
خالقی تصریح کرد: همچنین از سازمان تامین اجتماعی انتظار 
می رود خدمات دهی به کارگران واحدهای تولیدی به دلیل 

بدهی کارفرما به تامین اجتماعی متوقف نشود.

سال  در  اقتصاد  جهانی  مجمع  بار  اولین  برای 
۲۰۰۶ شکاف جنسیتی را بعنوان یکی از شاخص 
های مقایسه در میان دو جنس مرد و زن  عنوان 
کرد. بر پایه داده های این نهاد، شاخص شکاف 
جنسیتی عددی است بین صفر و یک. یک، نماد 
است.  نابرابری  نماد کامل  برابری و صفر  کامل 
این نهاد تنها به قوانین و اسناد بسنده نمی کند 
بلکه آنچه در جامعه عملی می گردد نیز مورد 
این شاخص  اصلی  مولفه های  اما  آنهاست.  نظر 

چیست؟
در اینجا ۴ عامل موثر است. اول آموزش: سطح 
و  دانشگاهی  و  متوسطه  ابتدایی،  تحصیالت 
اقتصادی،  مشارکت  دوم:  کارآموزی.  دوره های 
فرصت ها و توانایی زنان و مردان جامعه، میزان 
مشارکت در نیروی کار، نوع شغل و درآمد. سوم: 
قدرت سیاسی، تعداد، جایگاه و توانمندی زنان و 
مردان در پست های سیاسی. و باالخره بهداشت 
و سالمت: بیماری ها، دسترسی به درمان، طول 
عمر و کیفیت سالمتی زنان و مردان.طبق آمار 
زنان  را  دانشجویان  درصد  حدود ۶۴  سال ۹۴ 
این  که  است  درحالی  این  اند،  داده  تشکیل 
ورود  برای  چندانی  شانس  قشرتحصیلکرده، 
با  دارانی  خانه  به  تبدیل  و  ندارند  کار  بازار  به 
تحصیالت عالیه شده اند. ۴۰ درصد زنان بیکارند 
و سهم مشارکت زنان در اقتصاد ۱۲ درصد است. 
در مقابل آن، نرخ بیکاریمردان ۹درصد است و 
این کیی از نمونه های تبعیض بین زن و مرد 
است.از سال ۸۴ دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام 
نور و جامع علمی و کاربردی در کشور رشد قارچ 
گونه ای داشت و ساالنه حدود یک میلیون نفر از 
این دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند که بیشتر 
انتظار  التحصیالن دختران هستند که در  فارغ 

یافتن شغل، روزگار می گذرانند. 
آسیبی  کرده  تحصیل  دختران  میان  این  در 
این روز ها  را تحمل کردند که  ناپذیر  جبرا ن 
در بازار کار شاهد آن هستیم.از زمانی که دختر 
وارد مدرسه می شود تا زمان فار غ التحصیلی، 
هزینه هایی دارد که بخشی از این هزینه ها از 
منابع مصرف عمومی تامین می شود. یعنی همان 
تحصیل رایگان؛ و بعد از آن با پرداخت هزینه در 
دانشگاه تبدیل به کارشناسان بیکاری می شوند 
که در جامعه کنونی ما کم نیستند. این هزینه 
صرف شده هزینه های کمی نیستند ،اما امیدی 

به بازگشت دوباره آ نها نیست.
در  کشورهای  در  جنسیتی  نابرابری  موضوع 
حال توسعه مسئله پایداری است که به وضوح 
دیده می شود در ایران به علت ساختار سنتی و 

مردساالری، این نابرابری محسوس تر است.
تبعیض جنسیتی  متحد وضعیت  ملل  سازمان 
کشورها را ساالنه توسط شاخص های مربوطه 

بین  عددی  که  شاخص  عدد  و  میک ند  پایش 
صفر و کی است برای هر کشور محاسبه شده 
و بر اساس امتیاز کسب شده کشورها رتبه بندی 
می شوند. ایران طبق آخرین گزارش منتشره از 
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵در بین ۱۵۵ 
را   ۱۱۴ رتبه  هستند،  آمار  دارای  که  کشوری 
کسب کرده است. کشورهای همچون اسلوواکی 
رتبه ۱ سوئیس رتبه ۲ آلمان رتبه 3 ایتالیا ۱۰ 
فرانسه ۱3 آمریکا ۵۵ و ترکیه رتبه ۷۱ را از آن 
خود کردند. در این میان عربستان در رتبه بهتری 
از کشورمان قرار دارد. رقمی دور از انتظار که با 
دانسته های ما نسبت به نوع برخورد با زنان در 
این کشور در تضاد است. تبعیض در استخدام، 
تبعیض دردستمزد، تبعیض در آموزش، تبعیض 
در مشارکت نیروی کار، تبعیض در سیاست.... از 

جمله مالکهای سنجش این گزارش بودند.
تغییراتی  کشورها  از  بسیاری  قوانین  در  امروز 
تشکیل   و  آوری  فرزند  هزینه  است  ایجاد شده 

خانواده بین زنان و مردان به صورت برابر و یکسان 
تقسیم می شود و تنها زنان وظیفه فرزند پروری 
را بر عهده ندارند. همچنین در جذب نیروی فعال 
شرایط یکسان برای زنان و مردان حاکم است. 
حتی مرخصی برای نگهداری کودکان بین زن 
و مرد تقسیم شده و اگر پدری از این مرخصی 
استفاده نکند؛ مشمول پرداخت جریمه خواهد 
بردن  بین  از  در  سعی  شرایطی  چنین  با  شد. 
با  هستند.  مردان  و  زنان  بین  جنسی  تبعیض 
وجود چنین قوانینی آیا زمان آن فرا نرسیده که 

برخی قوانین کشورمان را اصالح کنیم؟
زن در تفکر دینی همچون مرد تکامل پذیر و 
هم  با  مرد  و  زن  اسالم  دین  در  است.  اوجگیر 
برابرند و اگرچه تفاوتهای روحی و جسمی ندارند 
اما در اصل هر دو برابرند. حتی وجود احادیثی 
همچون مرد از دامن زن به معراج م یرود نشان از 
شان و منزلت زن دارد.اغلب ما در خانواد ههایی 
بزرگ شده ایم که پدر نماد و سمبل قدرت است. 
هر چه او بگوید همان درست است. در نبود او 
پسر خانواده این وظیفه را بر عهده میگیرد. حتی 
موضع  در  زنان  نیز  خانواده  کوچک  محیط  در 
این  خانواده  در  اگر  ندارند.  جایگاهی  مدیریتی 
فرهنگ پرورش یابد که هیچ فرقی بین دختر و 
پسر نه تنها در خانواده بلکه در جامعه هم نیست، 
گام نخست برای رفع تبعیض است. اینکه صرفا 
به زبان گفته شود تبعیض جنسی بد است و زن 
و مرد با هم برابرند مشکلی حل نمی شود. در 
این میان رسانه ها می توانند نقش پررنگی در 
فرهنگسازی داشته باشند و نشان دهند که زن 
و مرد همه با هم برابرند و برتری هرک س آنگونه 

که در دین ما آمده در رفتار و تقوای افراد است.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

هزینه های بی بازگشت در سایه شکاف جنسیتی
*محبوبه اشرفی پیمان

چ های سمی همچنان  قار
قربانی می گیرند

بخشودگی  جرائم بیمه ای برای عبور از 
بحران اقتصادی کمک کننده است

فقر عامل زندانی شدن٧٣ درصد 
زندانيان

هزار  اینکه ۱۷  بیان  با  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
ردیف برای جذب نیرو در قالب آزمون استخدامی در 
سال جاری داریم که از بین فارغ التحصیالن دانشگاه 
های دیگر پذیرفته و گزینش می شوند، گفت: طبق 
آخرین رایزنی ها خواستار تخصیص ۲۵ هزار مجوز 
دیگر شده ایم و اعالم کردیم ۲۵ هزار ظرفیت خالی 
داریم که تا کنون با آن موافقت نشده است.  حسین 
خنیفر در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره به 
صدسالگی تربیت معلم گفت: تشریف فرمایی مقام 
معظم رهبری به دانشگاه فرهنگیان در هفته معلم 
ایشان به نظام آموزش و  بود.  اتفاق خوب امسال 

پرورش آمدند و این جزو افتخارات ماست.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از رخدادهای خوب 
دانشگاه این است که از ۲۷ نخبه دانشجویی کشور 
از  و  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویان  جزو  نفر  سه 

رتبه های برتر بودند.
هرچند  اینکه  بیان  با  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 

ضعف هایی وجود دارد؛ اما تالش می کنیم دانشگاه 
به جایگاه حرفه ای خود برسد، اظهار کرد: یکی از 
امتیازات این دانشگاه حمایت تمام قد وزیر آموزش و 
پرورش است. همچنین از حمایت های ارکان نظام 
از جمله مجلس و دولت برخورداریم و امیدواریم 
به جایگاهی که باید دست یابیم. وی با اشاره به 
اینکه طی هفت سال از تاسیس دانشگاه اقدامات 
خوبی انجام شده است، گفت: هرچند نظام تعلیم 
و تربیت طی چهار دهه اخیر با غفلت مواجه شده 
اما برنامه های تعالی بخش در راه است. ۱3 میلیون 
دانش آموز داریم که نشان دهنده وجود نیروهای 
جوان است که می توانیم از طریق آن ها به جلو خیز 
برداریم. خنیفر تاکید کرد: امید است به روزی برسیم 
که تراکم کالس ها کاهش یابد و به حدی پیشرفت 
کنیم که معلم رزرو داشته باشیم و از تمام ظرفیت 

ها استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره استفاده از ظرفیت 

که  راههایی  از  یکی  گفت:  خوارزمی  دانشگاه 
می توانیم از امثال دانشگاه خوارزمی استفاده کنیم 
زنده کردن دوره تعهد دبیری با مجوزهای الزم از 
سوی مراجع تصمیم گیر است و ما پیگیر این برنامه 

هستیم.

وی با اشاره به اینکه ۹۶۵۰ معلم در مهر ماه تحویل 
آموزش و پرورش می دهیم گفت: سال بعد ۱۵ هزار 
نیرو می توانیم بگیریم و اگر بودجه عمرانی مان را 
اضافه کنند با تکمیل ظرفیت ها تا ۲۰ هزار نیرو در 

سال می توانیم جذب کنیم.

ورود 9350 معلم جدید به مدارس از اول مهر

از  بزرگ  تهران  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رییس  که  درحالی 
سه برابر شدن قیمت مخدر شیشه پس از افزایش نرخ دالر و 
دیگر ارزها خبر داده، برخی مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ضمن رد این موضوع، افزایش قیمت این ماده مخدر را تحت تاثیر 
شاخص های متعددی می دانند که افزایش قیمت دالر تنها یکی 

از آنهاست.
سرهنگ محمد بخشنده، رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران 
بزرگ با اشاره به افزایش قیمت مخدر شیشه همزمان با نوسانات 
بازار ارز گفته بود: در حال حاضر مخدر »شیشه« به ازای هر کیلو 

۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد که قبال قیمت 
این ماده کیلویی 3۰ میلیون تومان بود؛ این در حالیست که 
با مواد مخدر می گویند:  از مسئوالن ستاد مبارزه  برخی دیگر 
جمع  همچون  متعددی  شاخصهای  به  شیشه  قیمت  افزایش 
آوری معتادان متجاهر و دستگیری مواد فروشان، کشف و انهدام 
البراتورهای ساخت شیشه و اِعمال محدودیت  در مرزهای غربی و 
رفت و آمد کوله بران وابسته است و تنها متاثر از قیمت ارز نیست.

اسداهلل هادی نژاد، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در گفت گو با ایسنا ضمن تشریح موضوع ، با 
اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت »تریاک« در بیشتر مرزهای 
افغانستان کیلویی 3۸۰ هزار تومان است، گفت: قیمت تریاک 
در  مرز افغانستان متفاوت از قیمت آن در خاک ایران و منطقه 
سیستان و بلوچستان است. همچنین قیمت تریاک در منطقه ای 
مانند کرمان با تهران یا زمانی که به مرز آذربایجان غربی برای 
خروج از کشور می رسد، باز هم فرق می کند و ممکن است تا 

شش یا هفت برابر بیشتر شود.
وی با بیان اینکه قیمتی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اعالم می شود میانگین قیمت کشوری موادمخدر  است و هنوز 
نرخ دقیق آن اعالم نشده است افزود: قیمت 3۸۰ هزار تومانی 
هر کیلو تریاک در مزرعه های افغانستان نسبت به سال قبل ۵۰ 
درصد کاهش داشته است. سال گذشته روند تولید تریاک در 
افغانستان دو برابر و حدود ۹۰۰۰ تن تولید بود. اگرچه برآورد ما 
از میزان تولید تریاک در افغانستان بیشتر است اما با این وجود 
همین میزان افزایش تولید نیز باعث کاهش قیمت تریاک شده 
است. هادی نژاد با بیان اینکه قیمت تریاک در کشورمان نیز 
نزدیک به سه تا چهار درصد کاهش داشته است، افزود: میانگین 
قیمت تریاک در ایران با توجه به روند افغانستان و تولیدش باید 
با کاهش ۵۰ درصدی روبرو می شد این در حالیست که علی رغم 
افزایش نرخ ارز، قیمت تریاک در همان رِنج سابق بوده و حتی 

بین سه تا چهار درصد کاهش داشته است.

افزایش قیمت ارز؛
  الگوی مصرف مواد مخدر 

را تغییر می دهد
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هندی ها هم به فکر توقف خرید نفت ایران افتادند 

که  صورتی  در  گفت،  هند  اویل  ایندین  شرکت  مالی  بخش  رئیس 
تحریم های آمریکا علیه ایران منجر به اختالل در عرضه نفت این کشور 
شود، این شرکت به سراغ تأمین کنندگان سنتی خود که اکثراً در خاورمیانه 

قرار دارند خواهد رفت.
ما  »تاکنون  گفت:  شارما  ای کی  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خرید نفت از ایران را کاهش نداده ایم. باید ببینیم که آمریکا تحریم ها 
را با چه شدتی اجرا می کند. ما تمایل داریم خرید نفت از ایران را ادامه 
دهیم. اما )اگر این امکان وجود نداشته باشد( ما به سراغ تأمین کنندگان 
سنتی مان خواهیم رفت«. شرکت ایندین اویل که ظرفیت پاالیش روزانه 
۱.۶ میلیون بشکه نفت، معادل حدود یک سوم کل ظرفیت پاالیش نفت 
هند را در اختیار دارد، قصد دارد در سال ۱۹-۲۰۱۸، روزانه ۱۴۰ هزار 
بشکه نفت از ایران خریداری کند، و گزینه ای نیز برای افزایش ۴۰ هزار 
بشکه ای خرید خود از ایران در قرارداد گنجانده است. پس از آنکه ایران 
پیشنهاد کرد تخفیف های قابل توجهی را در هزینه حمل نفت خود به 
هند بدهد، پاالیشگاه های دولت این کشور از جمله شرکت ایندین اویل 
خرید نفت خود از تهران را افزایش داده اند. شارما افزود: »نفت سولفور 
باالی ایران را می توان با دیگر نفت ها جایگزین کرد. فقط مسائل اقتصادی 
است که اهمیت دارد. جایگزین کردن سایر نفت ها به میزان افزایش جزئی 
هزینه هاست«. سانجیو سینگ، رئیس شرکت ایندین اویل هم گفت، دولت 
هند تاکنون به پاالیشگاه ها برای کاهش خرید نفت از ایران دستوری نداده 
است. »باید ببینیم شرایط در آینده چگونه پیش می رود«. سینگ افزود: 
»ما در حال کار به روی یک استراتژی هستیم. ما داریم روی طرح های 
جایگزین برای زمانی که خرید نفت از ایران کاهش یابد کار می کنیم 
تا ببینیم چگونه باید وضعیت را مدیریت کنیم«. شرکت ایندین اویل 
بزرگترین مشتری هندی نفت ایران است. این شرکت حدود ۷۰ درصد 
نفت مورد نیاز خود را عمدتاً از خاورمیانه تأمین می کند. اما یک مقام دیگر 
شرکت ایندین اویل گفت، این شرکت همچنین ممکن است برای جبران 
کاهش خرید نفت از ایران، اقدام به خرید تک محموله های نفتی از آمریکا 
بنماید. ایندین اویل اخیراً در یک مناقصه 3 میلیون بشکه نفت از آمریکا 

خریداری کرده است.

بریتیش پترولیوم انگلیس هم از ایران رفت 

شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس کار بر روی میدان گازی رام در دریای 
شمال را که شرکت ملی نفت ایران نیز در آن سهم دارد متوقف کرده 
است. این شرکت وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ایران را دلیل تعلیق 

فعالیت در این میدان اعالم کرده است.
شرکت بریتیش پترولیوم که توافق کرده سهام خود در میدان رام را به 
دیگر شرکت انگلیسی یعنی سریکا انرژی بفروشد، گفته: »در حالی که ما 
به دنبال روشن شدن تاثیرات احتمالی تصمیمات اخیر دولت آمریکا در 
مورد ایران هستیم، بی پی تصمیم گرفته که برخی از فعالیت های برنامه 
ریزی شده در میدان گازی رام در دریای شمال را به تعویق بیاندازد. بخشی 
از سهام رام متعلق به یک شرکت ایرانی است. بی پی همواره از تحریم 
های قابل اجرا تبعیت می کند.« دو شرکت بی پی و سریکا همچنان در 
حال مذاکره با مقامات انگلیسی و آمریکایی هستند تا اطمینان یابند که 
تحریم های اعالم شده در روز ۸ می از سوی دولت آمریکا را نقض نمی 
کنند. شرکت بی پی در دهه ۱۹۷۰ میالدی میدان رام را کشف کرد. تولید 
گاز از این میدان در اوایل دهه ۲۰۰۰ میالدی یعنی زمانی که آمریکا و 
چند کشور اروپایی تحریم هایی را علیه ایران به اجرا گذاشتند به حالت 
تعلیق درآمد. شرکت بی پی که مدیر ارشدش رابرت دادلی، یک شهروند 
آمریکایی است قراردادی با شرکت سریکا برای فروش سهام ۵۰ درصدی 
خود از این میدان به ارزش ۴۰۰ میلیون دالر منعقد کرده است. در حال 
حاضر شرکت بی پی به موجب مجوزی صادره از سوی اداره کنترل دارایی 
های خارجی خزانه داری آمریکا که در سپتامبر گذشته تمدید شد، میدان 
رام را اداره می کند. این مجوز در پایان سپتامبر امسال منقضی می شود. 
در عین حال، شرط تکمیل قرارداد بین بی پی و سریکا این است که 

شرکت سریکا بتواند مجوز فعالیت خود را از اوفک دریافت نماید.

نفت درجهان

افزایش 9.۴ درصدی مصرف بنزین 
کشور در ۲ ماه نخست سال

پایان  تا  امسال  آغاز  از  بنزین  مصرف  میانگین 
اردیبهشت به ۸۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید 
که که نسبت مدت مشابه پارسال ۹.۴ درصد رشد 
را نشان می دهد. به گزارش زمان به نقل از تارنمای 
وزارت نفت، میانگین مصرف بنزین در اردیبهشت ماه 
امسال ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر شد که نسبت به 
مدت مشابه پارسال رشد ۸.۲ درصدی را نشان می 
دهد. میانگین مصرف بنزین در اردیبهشت پارسال 
۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بود. بیشترین مقدار 
مصرف بنزین در ماه اردیبهشت به سیزدهم این ماه 
با ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر مربوط می شد. تولید 
بنزین کشور تا پایان سال با راه اندازی فازهای جدید 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به حدود ۱۰۵ میلیون 
لیتر بنزین افزایش می یابد که ۸۷ میلیون لیتر از آن 

از نوع یورو ۴ و ۵ خواهد بود.

هشدار نسبت به خطر بروز خاموشی 

مدیر عامل شرکت توانیر، ساعات پیک مصرف برق 
را در طی روز از ساعت ۱۲ تا ۱۶ عنوان کرد و افزود: 
این ۴ ساعت، ساعات قرمز و بحرانی هستند که مردم 
باید مدیریت کنند و کمتر مصرف کنند. آرش کردی 
از احتمال بروز خاموشی در صورت عبور پیک مصرف 
برق از مرز ۵3 هزار مگاوات خبر داد و گفت: پیش 
بینی می شود که میزان پیک مصرف ممکن است تا 
۵۸ هزار مگاوات برسد، اگر امسال از ۵3 هزار مگاوات 
مصرف عبور کنیم، دچار مشکل می شویم. وی در 
ادامه بر لزوم مدیریت مصرف برق بخصوص در فصل 
مدیریت  افزود:  و  کرد  تاکید  پیک  ساعات  و  گرما 
مصرف امری انتخابی است اما اگر انجام نشود، باید 
سراغ امر مدیریت اجباری به نام خاموشی برویم. مدیر 
عامل شرکت توانیر تاکید کرد: اکنون مدیریت مصرف 
یک ضرورت است، انتخاب نیست یعنی حتما باید به 
این ضرورت پرداخته شود تا خاموشی نداشته باشیم. 
وی یادآور شد: ترجیح  مان این است که مشترکین با 
توجه به شناختی که در زمینه کم شدن آب سدها 
و از دسترس خارج شدن تولید برخی نیروگاه های 
برق ابی دارند، به ما کمک کنند تا مصرف را مدیریت 
نیاوریم زیرا اگر  کنیم و به خاموشی اجباری روی 
مدیریت مصرف آنگونه که مدنظرمان است صورت 
نگیرد، احتمال خاموشی قوی است. کردی بیان کرد: 
اگر خاموشی گزینه  است  این  ما  تمام سعی  البته 
ناگزیر باشد به گونه ای مدیریت کنیم تا استان هایی 
که تبعات خاموشی به علت وجود جو گرما در آنها 
سخت تر است کمتر دچار قطعی برق شوند. وی با 
بیان اینکه برخی استان ها نیز ممکن است به دلیل بار 
شبکه و در زمان پیک دچار محدودیت شوند، گفت: 
سعی می کنیم با تمهیدات اندیشیده شده این اتفاق 
نیفتد، ضمن اینکه اگر مدیریت مصرف جدی گرفته 
شود و مردم کمک کنند براحتی می توان از فصل 
گرما عبور کرد. مدیر عامل شرکت توانیر ساعات پیک 
مصرف برق را در طی روز از ساعت ۱۲ تا ۱۶ عنوان 
کرد و افزود: این ۴ ساعت، ساعات قرمز و بحرانی 
هستند که مردم باید مدیریت کنند و کمتر مصرف 

کنند.

کوتاه از انرژی

شرکت اتریشی اوام وی اعالم کرد که با وجود 
خروج آمریکا از برجام همچنان به مشارکت 

خود در صنعت نفت ایران ادامه می دهد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، شرکت 
او ام وی اتریش روز سه شنبه، یکم خردادماه 
برنامه  از  آمریکا  خروج  وجود  با  کرد:  اعالم 
جامع اقدام مشترک )برجام(، اجرای پروژه های 
برنامه ریزی شده خود را در ایران ادامه می دهد.

او  باالدستی  بخش  مدیر  پلینینگر،  یوهان 
این  سهامداران  ساالنه  نشست  در  وی،  ام 
شرکت در وین اعالم کرد: این شرکت تحوالت 
سیاسی در آمریکا و اتحادیه اروپا را به دقت 

دنبال می کند.

وی گفت: پروژه )او ام وی در ایران( متوقف 
هیچ   هنوز  اما  دارد،  ادامه  و  است  نشده 

سرمایه گذاری انجام نشده است.
فعالیت  اروپا  در  عمده  به طور  که  ام وی  او 
فعالیت های  از سال ۲۰۰۱ میالدی  می کند، 
بلوک  بهره بردار  عنوان  به  را  ایران  در  خود 

اکتشافی مهر در غرب ایران آغاز کرد.
این شرکت در سال ۲۰۰۶ میالدی فعالیت های 
خود را در ایران متوقف کرده بود، اما پس از 
برجام، در ماه مه سال ۲۰۱۶ میالدی توافقی 
با شرکت ملی نفت ایران برای پروژه هایی در 
منطقه زاگرس و میدان فارس در جنوب ایران 

امضا کرد. 

علیرغم تهدیدهای تحریمی؛

او ام وی اتـریش در ایـران مـی ماند

آگهی مفقودی سند خودرو
مدارک خودروی پژو SD مدل ۱3۹۰ به رنگ سفید به شماره پالک ایران ۹۱- 3۲۷ ج 
 NAAP۶۱MEYBJ۴۱۲3۴۸ ۵۱ شماره موتور ۱3۸۸۹۰۰3۴۸۲ و شماره شاسی
تاریخ  در   ۱۰۱۸ بشماره  شناسنامه  دارای  جمشید  فرزند  جامعی  ساالر  بنام 

۱3۹۱/۰۱/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ابالغ مالحظه 
نظریه کارشناسی به آقای امیر کاظمی فرزند احمد مجهول المکان 

کاظمی  امیر  طرفیت  به  سیاهپوش  سحر  خواهان  دعوای  خصوص  در  بدینوسیله 
فرزند احمد مبنی بر نفقه با توجه به وصول نظریه کارشناسی در راستای ماده ۲۶۰ 
قانون آیین دادرسی مدنی به آقای امیر کاظمی فرزند احمد مجهول المکان ابالغ 
به شعبه ۱۷ شورای حل   ) آگهی  )نشر  ابالغ  تاریخ  از  می گردد ظرف یک هفته 
اختالف مجتمع خانواده خرم آباد مراجعه و با مالحظه نظریه کارشناسی چنانچه 
مطلبی داشته باشند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نماید الزم به یاد آوری است 
پس از انقضاء مهلت یاد شده در صورت آماده بودن پرونده قاضی مربوطه مبادرت 

به انشاء رای خواهد نمود. 
دبیر شعبه ۱7 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی. 

آگهی مفقودی
شماره  به  کریم  فرزند  گرجی  نژاد  ابراهیم  علی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۱۵۹۰۵ و شماره شناسنامه ۲33 صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی مهندسی 
قائم شهر  آزاد  دانشگاه  دانشگاهی،  واحد  از  اقتصاد کشاورزی صادره   – کشاورزی 
مفقود و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به نشانی دانگاه 
آزاد واحد قائم شهر کیلومتر ۷ جاده نظامی خیابان عالمه طبرسی )ره( واحد فارغ 

التحصیالن ارسال نمایند.
بهشهر

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
فرزندعبدالرضابشماره  جنتی  بابک  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شهرسازی  مهندسی  رشته  کارشناسی  درمقطع  ازدزفول  شناسنامه۸۵۶۵صادره 
وفاقدهرگونه  مفقودگردیده  شماره۹۶/۸۴۸۹  شوشتربا  دانشگاهی  ازواحد  صادره 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  شوداصل  تقاضامی  باشد.ازیابنده  اعتبارمی 
آزاداسالمی  شوشترنو-بلواردانشگاه-دانشگاه  شوشتر-منطقه  نشانی  واحدشوشتربه 
واحدشوشتر کدوصندوق پستی۶۴۵۱۷۴۱۱۱۷ ارسال نماید. نوبت اول:۹۷/۲/۲۴-

نوبت دوم:۹۷/3/3-نوبت سوم:۹۷/3/۱3
شهرستان دزفول

متن آگهی
خواهان خانم شیوا شفاعی فرزند مجید دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رامین 
دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  مرید  فرزند  بیرانوند  
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه خانواده 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد میدان عدالت ارجاع و به کالسه 
۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۱۵۲ ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف هفت روز پس از ابالغ یک نفر داور 

مرد متاهل و باالی سی سال به این شعبه معرفی و اعالم نماید. 
منشی شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد –معصومه تیموری 

متن آگهی 
در پرونده ۲/۴/۱/۹۷ ب با توجه به اینکه آقای سید محمد یوسفی فرزند ابراهیم به 
اتهام توهین و تهدید موضوع شکایت آقای محمد دالوند فرزند احمد از سوی شعبه 
دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری 
به وی ممکن  اوراق احضاریه  ابالغ  اقامت  نبودن محل  به علت معلوم  و  باشد  می 
قانون آیین دادرسی کیفری متهم  نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ 
نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی به اتهام 
انتشار آگهی  تاریخ  از  از یک ماه  خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس 

تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی 

آگهی ابالغ و اخطار 
برابر  شما  همسر  المکان  مجهول  موسی  فرزند  حسنوند  محمد  علی  آقای  جناب 
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۱۸۸۸ مورخه ۹۶/۱۱/۸ شعبه دوم دادگاه خانواده 
شهرستان خرم آباد درخواست حقوق حقه خود )مهریه و نفقه ( و همچنین تقاضای 
ثبت طالق را نموده است لذا الزم است ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی در این 
  )۱۰+ پلیس  جنب  شقایق  میدان  از  تر  –پایین  آباد  خرم   ( نشانی  به  خانه  دفتر 
حاضر در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی شما 

مسموع نخواهد بود. 
سردفتر طالق 6 خرم آباد – محمد ربیعی 

متن آگهی 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
آقای  برای   ۹۶۰۹۹۸۶۶۱3۱۰۰۶۴۴ کالسه  پرونده  در   ۹۷۱۰۴3۶۶۱۱۰۰۰۱۱۰
میالد ساطعی فرزند مسعود به اتهام تهدید به قتل از طریق ارسال پیامک تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
۱3۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۰۸:۰۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 

حاضر گردد. 
منشی شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو خرم اباد –مجتبی حسنوند . 

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر همتی دارای شناسنامه بشماره ۱۱۴3 به شرح پرونده کالسه ۹۷-3۱۱ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه  اردبیل  در  تاریخ ۱3۹۶/۰3/۱۷  در  به شماره شناسنامه ۲  یعقوب همتی 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-محمد همتی فرزند یعقوب به ش ش ۲۱۶ پسر متوفی.
۲-احمد همتی فرزند یعقوب به ش ش ۷۱۰ پسر متوفی.
3-اکبر همتی فرزند یعقوب به ش ش ۱۱۴۲ پسر متوفی.

۴-زینب همتی فرزند یعقوب به ش ش ۱۴۵۰۲۸۴۱۵۰ دختر متوفی.
۵-اعظم قادری روح بخش فرزند غدیر به ش ش ۵۱3 همسر متوفی.

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

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۸۶۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۰۲۱۲ 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای امیر بیرانوند فرزند پاپی حسین به طرفیت 
آقای احسان عبدالوندی فرزند مجتبی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
انضمام کلیه  به  بانک مسکن  وجه یک فقره چک به شماره ۸۶۸/۰3۲3۰3 عهده 
خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای 
کامل حکم بدین شرح که خواهان در بیان خواسته در دادخواست تقدیمی و جلسه 
رسیدگی اظهار داشته که چک استنادی متعلق به خوانده دعوی بابت معامله حدود 
سه تن نخود با شخصی به هویت رسول عبدالوند )که حتی هویت خود را به صورت 
عامدانه ،متفاوت با هویت واقعی خود بیان نموده است (و از شخص ایشان دریافت 
شده است و تا کنون علی رغم صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه موضوع سند 
توسط صادر کننده پرداخت نشده است و حال محکومیت یاد شده مورد استدعا 
به جلسه  را  وکیل خود  یا  نماینده  نیافته  در جلسه حضور  دعوی  و خوانده  است 
گسیل نداشته است و الیحه ای نیز ارسال ننموده است دادگاه پس از وارسی تمامی 
اینکه ادعای خواهان مستند به سند تجاری و گواهی  به  با عنایت  اوراق پیوستی 
اصول  و وجود  پیوست شده است  آنها  پرداخت است که تصویر مصدق  نامه عدم 
اسناد در ید خواهان داللت بر ایجاد و استمرار اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادر 
کننده دارد و در مقابل بافرض آگاهی خوانده از دعوی مطروحه و جلسه رسیدگی 
نماید  اثبات  را  ایفاء تعهد  یا  را مخدوش سازد و  اسناد  اعتبار  دفاعی که صحت و 
ارائه نشده و در راستای کشف حقیقت )در محدوده استنادی هر یک از طرفین (

موضوع ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب ۱3۷۹ نیز دلیل یا قرینه ای مخالف با صحت ادعای مطروحه یافت نگردیده 
در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 3۱۰-3۱3و 3۱۴ 
قانون تجارت مصوب ۱3۱۱ مواد ۲ و ۱۱ و ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۱3۵۵ با 
اصالحات بعدی ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک 
مصوب ۱3۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۵۲۲-۵۱۹-۵۱۵-۵۰۲-۱۹۸ 
 ۱3۷۹ مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
خوانده دعوی را به پرداخت وجه چک صدرالذکر به مبلغ ۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
و خسارت  دادرسی  عنوان هزینه  به  ریال  مبلغ ۷/۴۸۰/۰۰۰  اصل خواسته  عنوان 
بهاء  اساس شاخص  بر  که  اجرای حکم  زمان  تا  تاریخ صدور چک  از  تادیه  تاخیر 
کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم (اعالمی از سوی بانک مرکزی و توسط واحد 
اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی نزد این مرجع و باانقضاء 
مهلت واخواهی ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای محترم 
تجدید نظر استان لرستان است در پایان در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق 
الذکر علیه دیگر خواندگان به اسامی رسول عبدالوندی و نرگس عیدی وندی نظر 
به اینکه خواهان قبل از جلسه رسیدگی دعوی خود را نسبت به یاد شدگان مسترد 
نموده است لذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱3۷۹ قرار ابطال دادخواست خواهان را در 
این خصوص صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان است. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مهدی مرادی. 

متن آگهی 
اتهام کالهبرداری  افشار شور گلی به  در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای علی 
به مبلغ پانزده میلیون تومان موضوع شکایت سجاد الماسی فرزند طهماسب تحت 
تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و 
در اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
این شعبه  انتسابی در  اتهام  از  تاریخ صدور آگهی جهت دفاع  از  تا ظرف یک ماه 
به  تصمیم  اتخاذ  مقررات  مطابق  در صورت عدم حضور  است  بدیهی  حاضر گردد 

عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صادق حیدری . 

آگهی حصر وراثت
آقای محمد کاظمی شورابی دارای شماره ملی ۴۶۱۰3۱۰۸۴۸ به شرح دادخواست 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  س   ۱ ش   ۹۶۱۰۰۱ کالسه  به 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان هوشنگ کاظمی شورابی به شماره ملی 
۴۶۲۲۸۶۲۹۸۰ در تاریخ ۱3۹۶/۱۰/۲۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست  به :
زوجه   ۴۶۲۰۹۲۹۲۰۴ ملی  شماره  به  مرتضی  فرزند  چمطاقی  محمودی  ۱-فرخ 

دائمی
۲-محمد کاظمی شورابی به شماره ملی ۴۶۱۰3۱۰۸۴۸ فرزند ذکور

3-عجب ناز کاظمی شورابی به شماره ملی ۴۶۲3۱۶۶۹۱۰ فرزند اناث
۴-سمیه کاظمی شورابی به شماره ملی ۴۶۲3۲۴۷۸۹۹ فرزند اناث

۵-پریسا کاظمی شورابی به شماره ملی ۴۶۲3۶۵3۹۲۷  فرزند اناث و الغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد واال گواهی صادر 

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

آگهی حصر وراثت
شرح  به  محمدعلی  فرزند  سودجانی  طاهری  علی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹۶۰۷۰3  از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی طاهری سودجانی 
به شماره شناسنامه ۱۴۵۸ در مورخ ۹۵/۰۸/۱3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست  به :
۱-علی طاهری سودجانی به شماره شناسنامه 3۰۰3 فرزند متوفی

۲-کرمعلی طاهری سودجانی به شماره شناسنامه 3۵۲۵ فرزند متوفی
3-خیرالنساء طاهری سودجانی به شماره شناسنامه ۲3۷۵ فرزند متوفی

۴-ملک نساء طاهری سودجانی به شماره شناسنامه۲۶ فرزند متوفی
۵-نیمتاج طاهری سودجانی به شماره شناسنامه۲۸3۲ فرزند متوفی

۶-طیبه طاهری سودجانی به شماره شناسنامه3۲۴۹ فرزند متوفی
۷-فرخنده طاهری سودجانی به شماره شناسنامه۱ فرزند متوفی

تا  می گردد  آگهی  نوبت  یک  مذبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   
چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

صادر خواهد شد.
 براتعلی کریم زاده - رئیس شورای حل اختالف شماره  ۱ سورشجان

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری پژو SD ۲۰۶ مدل۱3۹۲ به رنگ مشکی 
متالیک وبه شماره نیروی انتظامی        3۸۴ ن ۷۸  ایران-- ۷۲ به شماره موتور   
۱۶۰B۰۰۲۹3۴3وشماره شاسی        NAAP۴۱FD۹DJ۶3۱۶۵۱     به نام 

خانم مهری سلطانیان مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است
 نوشهر 

بهره برداری اولین طرح زنجیره ارزش 
بوتان پتروشیمی ایران در سال 97

اتحادیه اروپا مصمم به ممانعت از 
اعمال تحریم های آمریکاست 

صنایع  ملی  شرکت  طرح های  مدیر 
برداری  بهره  آغاز  از  پتروشیمی 
پتروشیمی  مهم  و  استراتژیک  طرح 
»پتروکیمیای ابن سینا« به عنوان از اولین 
پتروشیمی  در  بوتان  ارزش  زنجیره  طرح 

ایران در سال ۹۷ خبر داد.
انجمن صنفی  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
»علی  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
برداری  بهره  آغاز  از  بساق زاده«  محمد 
پتروشیمی  مهم  و  استراتژیک  طرح 
منطقه  در  سینا«  ابن  »پتروکیمیای 
ماهشهر در سال جاری خبر داد و گفت: 
حدود  ساالنه  تولید  هدف  با  طرح  این 
شامل  محصول،  سال  در  تن  ۹۴هزار 
ایزوبوتان   ،)MAH( مالئیک   انیدرید 
قرار  برداری  بهره  مدار  در  بوتان  نرمال  و 
ملی  شرکت  طرح های  مدیر  گیرد.  می 
میزان  اینکه  اعالم  با  پتروشیمی  صنایع 
پتروشیمی  بازار  به  عرضه  قابل  محصول 
هزار   ۷۰ حدود  سینا«  ابن  »پتروکیمیای 
تن در سال تخمین زده می شود، تصریح 
جدید  طرح  این  تولیدی  محصوالت  کرد: 
پتروشیمی پس از بهره برداری در صنایع 
تکمیلی پتروشیمی و تکمیل زنجیره های 

ارزش دارای کاربردهای متعددی است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با بیان اینکه محصوالت تولیدی 
در  سینا«  ابن  »پتروکیمیای  پتروشیمی 
اسیدفوماریک،  استر،  پلی  رزین های  تهیه 
و  دریایی  صنایع  خودروسازی،  صنایع 
کننده،  روان  روغن های  افزودنی های 
الیاف  فیالمنت،  الیاف  الکترونیک،  صنایع 
کشسان پلی اورتان و االستومرهای کوپلی 
استر پلی اتر کاربرد دارند، خاطرنشان کرد: 
بینی  پیش  ساخت،  پیشرفت  به  توجه  با 
مدار  در  در سال ۹۷  پروزه  این  می شود 

بهره برداری قرار بگیرد.
ساخت  از  هدف  گزارش،  این  اساس  بر   
سینا«  ابن  »پتروکیمیای  پتروشیمی 
صنایع  در  بوتان  زنجیره  کننده  تکمیل 
که  طوری  به  بوده  کشور  پتروشیمی 
ساالنه ۷۰ هزار تن بوتان تولید پتروشیمی 
بندرامام صرف تولید محصوالتی همچون 
ایزوبوتان   ،)MAH( مالئیک  انیدرید 
الیسنس  شد.   خواهد  بوتان  نرمال  و 
ابن  »پتروکیمیای  پتروشیمی  طرح 
و  ایتالیا  اویل  پولی  شرکت  از  سینا« 
طرح  این  اصولی  و  تفصیلی  مهندسی 
مهم پتروشیمی »تکنی بل لیمیت« ایتالیا 

انجام شده است.

وزارت  بازرگانی  و  الملل  بین  امور  معاون 
و  ایران  بین  سیاسی  اراده  گفت:  نفت 
این  و  است  شده  حفظ  اروپا  اتحادیه 
مصمم  سازوکارهایی  اجرای  با  کشورها 
آمریکا  تحریم های  اعمال  از  ممانعت  به 

هستند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، امیرحسین 
زمانی نیا در برنامه »روی خط بازار« رادیو 
اقتصاد با بیان این که اعضای اتحادیه اروپا 
می  خواهد روابط تجاری با ایران بر مبنای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( آسیب 
تا  برجام  از  بعد  روابط  این  افزود:  نبیند، 
تنها  و  برگشته  عادی  شرایط  به  حدودی 
است.  مانده  باقی  بانکی  مشکالت  اندکی 
سیاسی  اراده  اکنون  هم  کرد:  اظهار  وی 
۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به ایران اعالم 
از  ممانعت  خواستار  کشورها  این  و  شده 
علیه  آمریکا  فرامرزی  تحریم های  اعمال 

شرکت های اروپایی هستند.
و  الملل  بین  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
ایران  اولویت  این که  بر  تاکید  با  بازرگانی 
فروش نفت و دریافت عواید نفتی از طریق 
داد:  ادامه  است،  مانع  ایجاد  بدون  بانکی 
و  نفتکش ها  کشتیرانی،  مسئله  همچنین 
بسیار مهم  این میان  ایران در  برای  بیمه 

است.
زمانی نیا با اشاره به این که پس از برجام 
برخی بانک های متوسط همکاری با ایران 
گفت:  دادند،  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
مستقیم  همکاری  اروپا  اتحادیه  سازوکار 
مرکزی  بانک  با  اروپا  مرکزی  بانک  چند 
عواید  بتوان  طریق  این  از  تا  بوده  ایران 
حاصل از فروش نفت، میعانات، فرآورده ها 
انتقال  ایران  به  پتروشیمی  محصوالت  و 
داد. وی با بیان این که شرکت های اروپایی 
که کسب و کار آنها بیشتر در حوزه آمریکا 
کار  کشور  این  با  دهند  می  ترجیح  بوده 
اروپایی  متوسط  شرکت های  افزود:  کنند، 
دارند  آمریکا  در  کمتری  کار  و  که کسب 
اتحادیه  سیاسی  حمایت  و  پوشش  زیر 
ایران  با  می توانند  و  می گیرند  قرار  اروپا 

کار کنند.
و  راه  این که  بر  تاکید  با  نفت  وزیر  معاون 
روش اجرای این سازوکارها هم اکنون در 
حال مذاکره بوده و شرکت ملی نفت ایران 
همراه  مذاکرات  پشتیبان  عنوان  به  نیز 
تا مسائل جزئی  است  امور خارجه  وزارت 
در مسائل مربوط به نفتکش ها، کشتیرانی، 
پتروشیمی  محصوالت  و  نفت  فروش 

برطرف شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: ایران با 
همان سهمیه گذشته صادرات نفت خود را ادامه می دهد، هم 

اکنون ما حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام 
صادر می کنیم و این روند تداوم خواهد داشت. 

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حسین امیری خامکانی 
اسالمی  انرژی مجلس شورای  نشست کمیسیون  تشریح  در 
گفت: این نشست با حضور علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران برگزار شد و اعضای جلسه به موضوع خروج آمریکا از 

برجام و تاثیر آن بر صنعت نفت کشور پرداختند.
وی با بیان این که در این نشست درباره مذاکرات ایران و اروپا 
باید در نظر  و سناریوهایی که وزارت نفت برای فروش نفت 
گیرد مباحثی مطرح شد، افزود: مواضع اروپایی ها و چینی ها 

و بیانیه هایی که درباره حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( صادر کرده اند در این نشست بررسی شد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: ایران 
با همان سهمیه گذشته صادرات نفت خود را ادامه می دهد، 
هم اکنون ما حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت 
صادر می کنیم. امیری خامکانی با اشاره به طرح توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی، گفت: توتال عنوان کرده است که تالش می کند 
از آمریکا مجوز بگیرد تا بتواند در ایران فعالیت کند، در صورتی 
که این شرکت فرانسوی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد شرکت 

ملی نفت چین )CNPCI( جایگزینش خواهد شد.

 ایران با همان سهمیه
 پیشین صادرات نفت خود را 

حفظ می کند 
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 بورس ارز آرامش را به بازار باز می گرداند؟
*مریم فکری

به اعتقاد برخی از کارشناسان، تک نرخی شدن ارز یک پیشرفت قابل 
توجه برای رسیدن به بازاری منسجم و متشکل همانند بورس ارز است 
و از میزان رانت و فسادی که دالر آزاد یا مبادله ای ایجاد کرده بود، 

می کاهد.
۲ ماه از سال ۹۷ می گذرد و بازار ارز روزها و هفته های پرنوسانی را 
در این مدت گذرانده است؛ اگرچه با اعالم سیاست تک نرخی شدن 
دالر، تا حدی التهاب بازار ارز فروکش کرد، اما همچنان بازار غیررسمی 
به کار خود ادامه می دهد و این بازار عنوان »قاچاق« به خود گرفته 
است. در ایامی بحران ارزی به اوج خود رسیده بود، یکی از بزرگ ترین 
مسایلی که وجود داشت، شفاف نبودن بازار بود. یادمان نمی رود که 
در روزهای ابتدای سال و در ایامی که بازارها تعطیل بود، با وجود 
این که هیچ بازاری فعالیت رسمی و جدی خود را از سر نگرفته بود، 
یک دفعه نرخ ارز صعودی شد و با کمبود ارز در بازار مواجه شدیم؛ این 
در حالی است که به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی، اگر محلی برای 
مبادالت ارزی شبیه به بورس وجود داشت، تمام مبادالت اقتصادی 
شفاف می شد. البته مقامات بانک مرکزی معتقد بودند که »بازار ارز 
در سال های گذشته در تعطیالت تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشت 
و اتفاقات و التهاباتی که رخ داد، فقط و فقط در فضاهای تلگرامی و 

شبکه های مجازی بود و قیمت هایی اعالم می شد.«
راه اندازی بورس ارز از سال ها قبل در اقتصاد ایران مطرح است؛ به 
طوری که در آذرماه ۱3۹۴ شورای عالی بورس راه اندازی بازار آتی ارز 
را به تصویب رساند. پیش از این، بهمن ماه سال ۱3۹۵ ولی اهلل سیف، 
رییس کل بانک مرکزی خبر داده بود که »در رابطه با راه اندازی بورس 
ارز در حال برنامه ریزی هستیم تا بازارهایی که با شفافیت معامالت 
ارزی را انجام می دهند، این مهم را در نظر بگیرند.« آبان سال گذشته 
شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از مذاکره با بانک 
مرکزی برای راه اندازی بورس ارز خبر داده و گفته بود: بورس ارز به 
تصویب شورای عالی بورس رسیده و تنها تایید نهایی بانک مرکزی 
باقی مانده است. بر این اساس، بانک مرکزی موافقت کلی خود را در 
زمینه راه اندازی بورس ارز ابالغ کرده است، اما اکنون در خصوص زمان 
اجرایی آن تردیدهایی وجود دارد. وی یادآور شده بود: بانک مرکزی 
تالش های بسیاری را در این زمینه انجام داده است که امیدواریم هر 
چه زودتر شاهد راه اندازی بورس ارز باشیم.سعید صمدی نیز می گوید: 
ما می توانیم از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی استفاده کنیم. در هر 
اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل ساز خواهد بود، بنابراین 
اگر بتوانیم از ظرفیت های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم، 
قطعا با کنترل بازارهای موازی می توانیم از رشد قیمت هایی که در 
بازارغیررسمی شاهد آن هستیم، جلوگیری کنیم.از نظر این اقتصاددان، 
بهتر است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و 
انتقاالت در آن صورت بگیرد؛ چراکه راحت تر می توان از شتاب گرفتن 
قیمت در بازارهای غیررسمی جلوگیری کرد.او معتقد است: بهترین راه 
تامین ارز برای این بازارها استفاده از ارزهای حاصل از صادرات است. 
با تخصیص بخشی از این ارزها به بازار بورس در کنار محدود کردن 
دامنه فعالیت های رانتی، کنترل قیمت ها را با کارآمدی بیشتری اعمال 
کرد. تخصیص ارز حاصل از صادرات بهترین روش برای ایجاد »بازار 
آزاد ارزی« است و با توجه به نیاز مردم بخشی از تقاضاهای ارزی باید 
در بازاری موازی ایجاد شود و برای مهار رانت های موجود در بازارهای 
غیررسمی چه راهکاری بهتر از بورس ارزی می تواند باشد. با این حال، 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده است حاال که ارز تک 
نرخی شده است، بر اساس طرح مشترک مجلس و دولت که در چند 
روز آینده نهایی می شود، بانک مرکزی مکلف خواهد شد حداکثر در 
مدت یک ماه بازار متشکل ارزی یا همان بورس ارز را تاسیس کند. به 
گفته وی، »اگر هم بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه زمینه تاسیس 
بازار متشکل ارزی یا همان بورس ارز را فراهم نکند، آن وقت مجلس 
خودش دست به کار خواهد شد و با تصویب قانونی، بانک مرکزی را به 

انجام این کار مکلف خواهد کرد.«

گرانی لبنیات تخلف است

در حالیکه کارخانه های لبنی قیمت محصوالت شان را ۱۰ تا ۱۵ درصد 
تولیدکنندگان  و  داده اند، سازمان حمایت مصرف کنندگان  افزایش 
اعالم کرد: » این کارخانه ها هیچ مجوزی برای افزایش قیمت ندارند 
و با متخلفان برخورد می شود«، اما بازار شاهد بازگرداندن قیمت های 

غیرقانونی به حالت سابق نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طی هفته گذشته صنایع لبنی نسبت 
به افزایش قیمت محصوالت تولیدی خود اقدام کردند و به گفته رئیس 
اتحادیه فروشندگان محصوالت لبنی، لبنیات با افزایش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی قیمت مواجه شده است. به گفته رجبی، طی روزهای گذشته 
قیمت کره ۱۰۰ گرمی از 3۵۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافته 
و قیمت دیگر محصوالت لبنی نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. 
همچنین پنیر ۴۵۰ گرمی سفید نیز از ۴۲۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان و 
شیر کم چرب یک لیتری از ۲۵۰۰ تومان به ۲۷۵۰ تومان افزایش قیمت 
داشته است.درباره قانونی یا غیرقانونی بودن افزایش قیمت محصوالت 
لبنی علیرضا رستمی- مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - به ایسنا 
گفت: لبنیات جزو کاالهای گروه یک و مشمول قیمت گذاری است و 
هیچ گونه مصوبه ای برای تغییر قیمت این محصوالت ابالغ نکرده ایم. 
وی تصریح کرد: افزایش قیمت محصوالت لبنی طی روزهای گذشته 
بدون مجوز و غیرقانونی بوده و در این راستا با متخلفان برخورد کرده ایم.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
توضیح دیگری ارائه نکرد و مشخص نیست که با برخورد صورت گرفته 
با صنایع لبنی، آیا قیمت لبنیات به حالت سابق باز می گردد یا این اقدام 
لبنیاتی ها حرکتی پیش دستانه برای تصویب قیمت های جدید در این 
دستگاه نظارتی است، چراکه این روند در میان صنایع لبنی سابقه دارد 
و آنها طی اقدامی قیمت محصوالتشان را افزایش می دهند و پس از 
کش و قوس هایی نهایتا برای افزایش قیمت هایشان مجوز می گیرند و 

نرخ های جدید را به بازار تحمیل می کنند.

یادداشت

وزیر ارتباطات: 

مذاکره با تلگرام مخفیانه نبود

اینکه  با اشاره به  ارتباطات و فناوری اطالعات  وزیر 
مذاکره دولت ایران با تلگرام محرمانه و مخفیانه نبوده 
با اطالع دادستان وقت و  است گفت: این مذاکرات 

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.
به گزارش ایسنا، محمد جواد آذری جهرمی دیروز 
درحاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی درباره ی مذاکره دولت ایران با تلگرام 
اظهار کرد: این مذاکره مخفی نبوده است در زمان 
دولت یازدهم ، وزیر وقت مذاکراتی در حیطه رعایت 
الزامات فرهنگی کشور با تلگرام انجام داد . مذاکرات 
نه درباره ی مسائل اقتصادی بوده است و نه مسائل 
امنیتی. توافقات انجام شده هم بارها اعالم شده است 
و تلگرام کانال های غیر اخالقی یا مرتبط با تروریسم 
را بر اساس همین مذاکرات لحاظ کرد.وی با تکذیب 
در اختیار قرار دادن پهنای باند ویژه به تلگرام بیان 
کرد:  یکی از مدیران پیام رسان های داخلی این اظهار 
نظر غلط که بارها دیگران مطرح کرده بودند را اصالح 
کرد، پهنای باند ویژه ای به تلگرام داده نشده بود.

مذاکرات  کرد: این  تاکید  همچنین  جهرمی  آذری 
با اطالع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه انجام شد و مساله محرمانه و پوشیده ای 
نبود. وزیر ارتباطات درباره مطرح شدن موضوع رفع 
فیلتر توییتر خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی های 
ما فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
در سال ۸۸ مصوب شده و به وزارت ارتباطات ابالغ 
بازپرس شهرستان مشهد  شده است. در سال ۹۶ 
گزارش و دستور قضایی به دادستان تهران ارسال 
کرده و اعالم می کند که در برخی از موارد توییتر 
در دسترس است و درخواست دارد که توییتر مسدود 
شود. البته یکی از حوزه های صالحیت بازپرس مشهد، 
صالحیت محلی است و اظهار نظر و حکم قضایی 
او می تواند در حوزه ی شهری مشهد باشد. ما اعتقاد 
داریم فیلتر توییتر مصوبه کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه است و تقاضا داریم این مسائل در جلسه 
همین کارگروه مطرح شود. جای طرح دغدغه ها در 
جلسه این کارگروه است.وی درباره دالیل حمایت از 
پیام رسان های داخلی گفت:  ما باید در یک فضای 
پیام  کنیم،  نگاه  داخلی  پیام رسان های  به  منطقی 
رسان ها زیر ساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند 
اما به دالیلی پیام رسان ها هم نقش پیام رسان را 
داشتند و هم نقش رسانه، که بار سیاسی رسانه به 
پیام  رسان ها منتقل شد، ما اصرار داریم نقش پیام 
رسان و رسانه باید از هم جدا شود.آذری جهرمی با 
اشاره به اینکه پیام رسان یک مدل اقتصادی کوتاه 
مدت نداشته و نیاز به سرمایه گذاری دارد، خاطر 
نشان کرد:  این مسائل در شورای عالی فضای مجازی 
مطرح شده است، حاکمیت مثل سایر حوزه ها که 
از آن حمایت می کند ، بندهایی در حمایت از پیام 
رسان های داخلی مصوب و ابالغ کرده است. ممکن 
است در کشور سالیق مختلف وجود داشته باشد 
اما آنچه حاکم است قانون است. ما خود را ملزم به 
حمایت از پیام رسان های داخلی می دانیم و معتقدیم 
نباید دید سیاسی به تیم های فنی که در حال توسعه 
پیام رسان ها هستند داشته باشیم. ما باید از پیام 
رسان ها حمایت کرده و نقد منصفانه داشته باشیم.

مسائل حوزه ی رسانه و انتقاد جامعه خبری و فعاالن 
سیاسی در چارچوب دیگری باید حل شود. نه این که 
به آنها فشار سیاسی بیاوریم به اندازه کافی آنها تحت 
فشارهای فنی هستند.وی در پایان در پاسخ به این 
اظهار نظر که این پیام رسان ها در حال فشار به دولت 
هستند، گفت: موضع یک مدیر الزاما موضع نیروهای 
همان پیام رسان نیست و آن موضع را به حساب همه 
نگذاریم. از پیام رسان های داخلی حمایت کرده و اگر 

نقدی هم داریم آن را منصفانه مطرح کنیم.

 موافقت کمیسیون اقتصادی
 بر اخذ مالیات از خودروها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه 
امروز کمیسیون مصوب شد که از خودروها مالیات بر 
آالیندگی خودروها براساس برچسب آنها و به تفکیک 

خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت اخذ شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رحیم زارع در توضیح 
جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این 
جلسه مواد دیگری از الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده بررسی شد که موضوع هدفمندسازی مالیات بر 
آالیندگی خودروها محور نشست امروز کمیسیون بود.

به گفته وی، اعضای کمیسیون با موادی از این الیحه 
خودروها  آالیندگی  بر  مالیات  هدفمندسازی  درباره 
موافقت کردند؛ بنابراین مقرر شد مالیات از خودروها 
مبتنی بر آالیندگی ها و براساس برچسب خودروها به 
تفکیک خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت اخذ 
شود. زارع همچنین خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون 
وضع  درباره  دولت  پیشنهاد  با  مجلس  اقتصادی 
نرخ های باالتر مالیاتی در خودروهای وارداتی نسبت به 

خودروهای تولید داخل موافقت کردند.

خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارایه حق بیمه 
برای کارآموزی نیروی متخصص خبر داد و گفت: 
۸۰۰ میلیارد تومان به اشتغال روستایی اختصاص 

یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت در 
نشست اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس 
در محل سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت برای 
اشتغال در هفت حوزه برنامه جامع دارد؛ به نحوی 
که از سه بانک در زمینه ایجاد اشتغال روستایی 
که منابع آن از طریق صندوق توسعه ملی تامین 
افزود:  بودجه  و  برنامه  شده است.رئیس سازمان 
تا پایان اردیبهشت ماه ۸۰۰ میلیارد تومان پول 
پرداخت شده است و تا پایان خرداد کار تسهیالت 
با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.وی تصریح 
کرد: طبق آیین نامه قرار بود ۲۵ درصد از یک و 
نیم میلیارد دالر اشتغال، از صندوق توسعه توسعه 
وزیر  درخواست  به  که  می یابد  اختصاص  ملی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که می خواستند با نرخ 

۶ درصد تسهیالت بدهند، نیمی از پول پرداخت 
خواهد شد.نوبخت گفت: نرخ تسهیالت صندوق 
صفر درصد و بانک ها ۱۸ درصد بوده که معدل 
آن ۹ درصد می شود؛ ضمن اینکه  ۲۵ درصد دوم 
را قبل از شروع کار پرداخت کرده و قصدمان این 

نبود که ۵۰ درصد را بدهیم. وی با بیان اینکه پول 
صندوق توسعه ملی را به عنوان خواب سرمایه  نزد 
این روش  با  بانک ها گذاشتیم، خاطرنشان کرد: 
قادر خواهیم بود که مابه التفاوت تسهیالت ۹ به 
۶ درصد را پرداخت کنیم. نوبخت با بیان اینکه 

برای ساخت ۵۰ هزار مسکن روستایی، ۵۰ هزار 
روستای حمایتی شهری و ۵۰ هزار مسکن در 
با  کرد:  تصریح  شده،  برنامه ریزی  فرسوده  بافت 
سازوکار صورت گرفت نرخ تسهیالت آنها ۶ درصد 
است که ۲۴۰ هزار فرصت شغلی به همراه دارد. 
همچنین ۲۵ هزار فرصت شغلی در بحث نوسازی 
ناوگان حمل ونقل وجود دارد.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه  با اشاره به اینکه سه برنامه در بخش 
کشاورزی داریم، به این نکته اشاره کرد که در این 
بخش می تواند ۲3 هزار شغل ایجاد شود که از 
جمله آنها مباحثی در مورد پرورش ماهی در قفس 
در دریا و کشت گلخانه ای است و گفت: هدف ما 
پول پاشی نبوده بلکه ایجاد اشتغال است. وی ادامه 
داد: در سال جاری یک میلیون و 33 هزار فرصت 
شغلی پیش بینی کردیم و منابع از بودجه عمومی، 
صندوق توسعه ملی، بانک ها و ظرفیت های دیگر 
تجهیز کرده ایم؛ ضمن اینکه برای کارآموزی نیروی 

متخصص حق بیمه پرداخت می کنیم.

نوبخت: دولت برای اشتغال در هفت حوزه برنامه جامع دارد 

اختصاص 800میلیارد تومان به اشتغال روستایی 

آگهی
الدین  کمال  سید  وکالت  با  یونسی  سید  اردشیر  میر  خواهان 
حسینی و احمدپور نجار داد خواستی به طرفیت فریبا فرهنگی 
با وکالت سعید  ابراهیمی آن هر سه  نیلوفر غفاری و شهریار  و 
اسحقی نیا - بنیاد مستضعفان و خانم علیه علیه منقح فرزند اودا  
و حسن منقح  فرزند امیر نصرت و محمد بهنام  فرزند محمود 
و حسن محمد هاشمی فرزند عبدالخالق به خواسته صدور حکم 
به اثبات حقوق اعیانی اعم  از سبق  تصرف و اولویت در دریافت 
سند مالکیت و جواز و هرگونه حقوق متصور ناشی از معامالت 
عادی و عرفی و ابطال معامله فضولی و آثار آن اعم از سند عادی 
۹۲/3/۲۱و  ۴۸۹۵۲مورخ  محضری  وکالتنامه  ۹۲/3/۲۰و  مورخ 
شهرستان  اسناد  ثبت  اداره  در  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
به حالت سابق و رفع هرگونه  اعاده وضع  و  نور و جواز ساخت 
آثار تصرف به وسیله خواندگان ردیف دو و سه از ملک قطعه  

۱۹۰از پالک ثبتی ۲۰۹ از ۱ اصلی و جبران کلیه خسارات 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارات  منجمله  وارده 

دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  به  نموده  نور  شهرستان 
عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان 
که  گردیده  به کالس  ۹۶۰۹۹۸۱۹۶۴۲۰۴۵۷ثبت  و  ارجاع  نور 
وقت رسیدگی آن۹۷/۴/۹ شنبه ساعت ۱۰:3۰ تعیین شده است 
به علت مجهول  المکان بودن خواندگان ردیف های ۵ و ۶ و ۷ و 
۸ فوق الذکر و به درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده ۷3 
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 عبدالمجید دهقان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گرددم. الف ۹۷/۲۲۷
 مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

ابالغ 
دادگاه  یک  ۹۷۰۹۹۸۱۹۶۴۱۰۰۰۸۷شعبه  کالسه  پرونده   
شماره  نهایی  تصمیم  نور  شهرستان  حقوقی  عمومی 
۹۷۰۹۹۷۱۹۶۴۱۰۰۲۵۶خواهان آقای علیرضا رونقی فرزند شاهپور 
بابایی  پرستو  خانم  و  عنایت  فرزند  اعرافی  طاهره  خانم  وکالت  با 
شهرستان  مازندران  استان  نشانی  به  همگی  اشرف  علی  فرزند 
دفتر   3 طبقه  مسکن  بانک  جنب  رضا  امام  بلوار  ابتدای  چالوس 
وکالت خواندگان آقای مهرداد موثقی فرزند منوچهر خانم ام البنین 
آقای  منوچهر  فرزند  خسروانی  کتایون  آقای  رجب  فرزند  تاریکی 
خشایار خسروانی فرزند منوچهر آقای فرامرز اسماعیلی فرزند محمد 
آقای مرجان اکبری فرزند وجیه اهلل آقای احمد علی رحمتی فرزند 
محمد هادی آقای ابوالفضل شکرزاده فرزند سلیمان همگی به نشانی 

مجهول المکان 
به  مازندران  استان  امالک  و  اسناد  و  ثبت  کل  اداره  آقای 

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  نور  شهرستان  مازندران  استان  نشانی 
با مالحظه  شهرستان نور خواسته دستور موقت گردشکار  دادگاه 
اعالم  ضمن  موقت  دستور  درخواست  مورد  در  پرونده  محتویات 
دادگاه  رای  نماید  می  عقیده  اظهار  ذیل  شرح  به  رسیدگی  ختم 
علیرضا  آقای  از  وکالت  به  اعرافی  طاهره  و  بابایی  پرستو  خانمها 
رونقی فرزندش شاهپور ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقایان 
ام  منوچهر  فرزندان  دو خسروانی  هر  کتایون  و  خانم ها خشایار  و 
احمد  اهلل  وجیه  فرزند  اکبری  مرجان  رجب  فرزند  تاریکی  البنین 
منوچهر  فرزند  موسوی  مهرداد  هادی  محمد  فرزند  رحمتی  علی 
فرامرز اسماعیلی فرزند محمد و ابوالفضل شکرزاده فرزند سلیمان 
درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال 
فرعی   ۲۵۷۰ پالک  ساختمانی  عملیات  و  ساز  و  ساخت  عدم  و 
موقت  دستور  صدور  جهت  دادگاه  این  اند   نموده  را  اصل  سه  از 
نظر  از  است  کرده  تعیین  احتمالی  خسارت  عنوان  به  را  مبلغی 
از طرفی  فوریت است  اینکه  موضوع درخواست خواهان واجد  به 

در  متناسب  تامین  سپردن  بر  مبنی  خود  تکلیف  به  خواهان 
موعد مقرر اقدام نموده است لذا دادگاه  ارکان و موجبات صدور 

دستور را فراهم دانسته و به استناد مواد 3۱۰ 3۱۵ و 3۱۶ و 3۱۹ 
3۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع نقل و 
انتقال و جلوگیری از ساخت و ساز و و عملیات ساختمانی  پالک 
۲۵۷۰ فرعی از 3 اصلی بخش ده ثبت نور را صادر می نماید  این 
دستور به هیچ وجه در اصل دعوا ندارد و مستقال غیر قابل اعتراض 
است ولی ذینفع می تواند ضمن اعتراض به رای اصداری در آینده 
که  اعتراض  نیز   دستور  این  به  نسبت  دعوا  ماهیت  خصوص  در 
نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  صورت  این  در 
استان مازندران است اجرای دستور منوط به موافقت رئیس محترم 
دادگستری  ریاست محترم  موافقت  و در صورت  است  دادگستری 
به  توجه  عطف  با  خواندگان  شدن  اعالم  المکان  مجهول   به  نظر 

فوریت امرقبل از ابالغ نیز قابل اجراست م. الف ۹۷/۲۲۶
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نور رضا رضایی مقدم

با اعمال تغییراتی در برخی موارد بخشنامه ارزی 
بانک مرکزی امکان خرید ارز از صرافی ها نیز فراهم 
شد. البته این خرید در سامانه یکپارچه ارزی )نیما( 
ورود  معنی  به  عنوان  هیچ  به  و  می شود  انجام 

صرافی ها به خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیست.
 ۲۱ روز  از  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به  ارزی  فروردین ماه سال جاری سیاست جدید 
مرحله اجرا درآمد و در مهم ترین بخش آن خرید و 
فروش ارز در بازار آزاد کال ممنوع شد. به طوری که 
صرافی ها از معامالت ارزی منع شده و این جریان 
به سمت بانک ها رفت و عمده عرضه و تقاضا که 
توسط صادرکنندگان و واردکنندگان انجام می شود 
در سامانه یکپارچه ارزی )نیما( وارد شد. در این 
صادرکنندگان  و  واردکنندگان  بانک ها،  سامانه 
حضور داشته و بانک مرکزی کنترل الزم را انجام 
می دهد. در این بین واردکنندگان کاال و خدمات 
ارز، صادرکنندگان در نقش  به عنوان متقاضیان 
فروشندگان و همچنین بانک ها و صرافی ها به عنوان 
واسطه گران یعنی کسانی که منابع را از عرضه کننده 
به متقاضی هدایت می کنند، قرار دارند.صرافی ها از 
طریق سامانه نظارت می توانستند وارد سامانه نیما 
شده و مجاز بودند تا بتوانند از طریق این سامانه 
ارز صادرکنندگان را خریداری و حواله های ارزی 
آنها را بفروشند، اما در این بخش اولویت با بانک ها 
بود. در سوی دیگر برای فروش ارز یعنی تامین نیاز 
واردکننده اولویت اصلی بانک ها بودند به عبارتی آنها 

ارز مورد نیاز را تامین و از طریق صرافی خود به 
متقاضی ارائه می کردند. در این شرایط متقاضی ارز 
نمی توانست صرافی غیر از صرافی بانک ها را برای 
خود انتخاب کند و انتخاب برعهده بانک بود. اما 
براساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر 
کرده شرایط متفاوت شده و امکان انتخاب برای 
صرافی آزاد است.بر اساس یکی از مفاد بخشنامه 
غیر  به  ارز  خرید  مسئولیت  مرکزی  بانک  اخیر 
به  ارز  پرداخت  تعهد  عامل  بانک  که  مواردی  از 
ذینفع را بر عهده دارد واردکننده خود باید خرید 
را انجام داده و با مراجعه به سامانه جامع تجارت 
راسا اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما کند. 
اطالعات دریافتی در مورد  جزئیات بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی از این حکایت دارد که  وقتی متقاضی 
برای دریافت و تامین ارز خود از کانال بانک ها وارد 
شده و مراحل آن را انجام می دهد در زمانی که 
قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد 
دیگر مثل گذشته نیست که مجبور باشد صرفا به 
صرافی بانک مراجعه کند. در این حالت آزاد گذاشته 
شده و می تواند ارز مورد نیاز خود را از صرافی مورد 
نظر خود که البته صرافی های مجاز حاضر در سامانه 
نیما هستند تهیه کند. ولی در این رابطه نکته ای که 
وجود دارد این است که وقتی بانک صرافی خود را 
برای تامین ارز معرفی می کند با توجه به تعهداتی 
که برعهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد 
آزاد دریافت شود ممکن  از صرافی  اگر  بود، ولی 

است تعهدی در این رابطه وجود نداشته باشد.در 
یکی دیگر از بندهای این بخشنامه به نحوه تامین 
ارز توسط بانک های عامل اشاره شده و آمده است 
که بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به 
مشتری را دارد، می تواند از طریق سامانه تامین ارز 
اقدام به خرید از سامانه نیما کند. در این رابطه باید 
گفت که بانک ها سه راه تامین ارز دارند که عبارتند 
از خرید از بانک مرکزی، حساب ارزی خود مشتری 
و سامانه تامین ارز، اما طبق این بخشنامه این امکان 
نیما  به سامانه  بتوانند  فراهم شده که  آنها  برای 
مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. 
در بند دیگر آمده که در مواردی که واردکننده راسا 

اقدام به تامین ارز از سامانه نیما می کند مبنای عمل 
بانِک عامل روش برات بدون تعهد خواهد بود. دراین 
باره الزم به یادآوری است که اگر وارد کننده راسا 
در سامانه نیما اقدام به تامین ارز کند، خود به خود 
مبنای عمل بانک روش برات بدون تعهد است به 
این معنی که نمیتواند به بانک بگوید که اول پول 
اسناد پرداخت شود و بعد اسناد تحویل متقاضی 
شود)روش برات با تعهد(. اما بانک مرکزی در این 
باید برای  بانک عامل  بخشنامه تاکید کرده که  
کسانی که از سامانه نیما تامین ارز می کنند وثایق 
الزم را دریافت کند. به عبارتی در این رابطه باید 

طبق بخش اول مجموعه مقررات ارزی اقدام کند.

 امکان خرید ارز توسط واردکنندگان در سامانه نیما؛

بازگشت صرافی ها به معامالت ارزی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۴۱۴۰ تعاونی 
جدید در سال گذشته با ظرفیت اشتغالزایی ۶۸ هزار نفر خبر 

داد. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید حمید کالنتری در نشستی 
خبری با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه کاالهای ایرانی در 3 
ماهه تابستان گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه کاالی ایران و 
استقبال مقام معظم رهبری از این نمایشگاه، مقرر شد، نمایشگاه 
عرضه کاالهای ایرانی با حضور تولیدکنندگان به صورت دائمی 
در 3 ماهه تابستان در مصلی تهران مستقر شود.وی با تاکید بر 
حضور تولیدکنندگان محصوالت ساخت داخل در این نمایشگاه 
گفت: در نمایشگاه عرضه محصوالت ایرانی که با هدف تشویق 
فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی برگزار می شود، توانمندی های 
تولیدکنندگان داخلی اعم از بخش تعاونی و خصوصی ارائه می 
شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.کالنتری 
در بخش دیگری از اظهاراتش با تشریح عملکرد فعالیت بخش 
تعاون در سال گذشته و همچنین برنامه های این حوزه در سال 

۹۷ با بیان اینکه اقتصاد تعاونی می تواند منابع خورد مردمی را تجمیع 
کند، گفت: در سال گذشته ۴۱۴۰ تعاونی جدید با ۹۲۶۰۰ عضو تاسیس 
شد که ۶۸ هزار ظرفیت اشتغالزایی را به همراه داشته است؛ از این میزان 
تعاونی تاسیس شده در سال گذشته، ۲۷۰۰ تعاونی در گروه تعاونی 
های تولیدی بودند که نسبت به سال ۹۵ از رشد ۲۱ درصدی برخوردار 
بوده است.وی با بیان اینکه تشکیل تعاونی ها در سال گذشته نسبت به 
سال ۹۵ میزان ۹ درصد رشد داشته است، افزود: در حوزه تعاونی های 
خدماتی در سال گذشته ۲۰ تعاونی فراگیر ملی و ۲۵ تعاونی توسعه و 
عمران شهری در کشور با ظرفیت اشتغال ۱۸۹۰ نفر ایجاد شد.معاون 
امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت تعاونی 
های مسکن مهر گفت: تا پایان سال گذشته ۷۴۰ هزار واحد مسکن مهر 
در قالب تعاونی ها ساماندهی شدند ضمن اینکه ۶۵۰۰ واحد مسکن 
مهر در قالب تعاونی ها که پیشرفت فیزیکی این واحدها بالغ بر ۸۵ 
درصد بود، تکمیل شد.کالنتری درباره طرح »روستا-تعاون« که از سال 
گذشته به عنوان یکی از برنامه های اشتغالزایی این حوزه در دستور کار 
قرار گرفت، گفت: این طرح در سال ۹۶ آغاز شد که آثار آن را طی ماه 

های آینده مشاهده خواهیم کرد. ضمن اینکه در سامانه کارا )سامانه ثبت 
تقاضای تسهیالت متقاضیان کار( تا پایان سال گذشته 3۴۰۰ تعاونی 
متقاضی استفاده از تسهیالت اشتغال ثبت نام کردند که میزان تسهیالت 

درخواستی این تعاونی ها حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
فعالیت  اولویت  عنوان  به  روستا-تعاون  طرح  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اشتغالزایی مورد حمایت قرار می گیرد، درباره آخرین وضعیت منابع یک 
و نیم میلیارد دالر صندوق توسعه ملی برای اشتغال در سال جاری، گفت: 
تاکنون ۵۰ درصد از کل این منابع در اختیار بانکها و موسسات عامل 
اجرایی قرار گرفته که ۴۰ درصد از این تسهیالت در مرحله پرداخت و 
تصویب طرح قرار دارند.معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به اینکه زمان بررسی طرح های اشتغال با دستور وزیر تعاون کار 
و رفاه اجتماعی از ۲ ماه به ۱۴ روز کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا پایان شهریور کل 
منابع یک و نیم میلیارد دالر تسهیالت صندوق توسعه ملی برای اشتغال 
تخصیص داده شود که بخشی از استفاده کنندگان این تسهیالت، تعاونی 
ها هستند.کالنتری ادامه داد: برآورد ما این است که حدود ۲ هزار میلیارد 
تومان به صورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب طرح 

روستا- تعاون برای اشتغالزایی و توانمندسازی تعاونی ها در 
روستاها جذب شود که ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی هدفگذاری 
شده است.وی تشکیل تعاونی های مبارزه با فقرزدایی را یکی از 
برنامه های وزارت تعاون در سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: یکی از 
مشکالت پیش روی دولت، زندگی زیر خط فقر برخی از اقشار 
جامعه است که در این خصوص دو رویکرد برای فقرزدایی وجود 
دارد؛ نخست اینکه خانواده های نیازمند به صورت مستقیم و 
کمک های نقدی حمایت شوند که این رویکرد پاسخگوی 
برنامه های موازی با فقر نخواهد بود. وی گفت: رویکرد دوم 
نیز به توانمندسازی افراد و این خانوارها تاکید دارد که در این 
راستا در نظر داریم با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
و تشکیل تعاونی ها، این افراد و خانواده ها در قالب تعاونی ها 
فعالیت اقتصادی کنند تا این حمایت ها به جای اشخاص در 
قالب تعاونی صورت گیرد چرا که تجمیع سرمایه های کوچک 
مردمی در قالب تعاونی ها می تواند به توانمندسازی افزاد کمک 
کند. کالنتری با اشاره به اینکه تعاونی های فراگیر ملی، تعاونی 
های مرزنشین و تعاونی های روستایی می توانند در مبارزه با فقر موثر 
واقع شوند، گفت: یکی از تعاونی هایی که در حوزه مبارزه با فقر می توانند 
موثر باشند، تعاونی های فراگیر ملی هستند که ۷۰ درصد اعضای آن 
باید از 3 دهک درآمدی پایین باشند. همچنین تعاونی های دیگری که 
می توانند در طرح فقرزدایی موثر باشند، تعاونی های مرزنشین هستند 
که حدود یک و نیم میلیون خانوار تحت پوشش این نوع تعاونی هستند 
و باید از نظر اقتصادی توانمند شوند. وی افزود: دولت به رغم تسهیالت 
و حمایت هایی که از تعاونی های مرزنشین در دستور کار خود قرار داده 
بود، اما متاسفانه طی ۲ سال گذشته بخشی از معافیت ها کاهش پیدا 
کرد اما با همکاری وزارت کشور و وزارت صنعت در قالب کارگروهی 
مشترک این حمایت ها از تعاونی های مرزنشین احیاء می شود.وی 
با اشاره به تشکیل تعاونی های روستایی برای فقرزدایی نیز گفت: این 
تعاونی ها همچنین برای مقابله با فقر و تقویت توانمندی های روستائیان 
قطعاً توسعه پیدا می کنند ضمن اینکه تعاونی های زنان و روستائیان و 
تعاونی های صنایع دستی نیز در قالب طرح تقویت توانمندسازی تعاونی 

ها مورد حمایت قرار می گیرند.

معاون وزیر تعاون خبر داد: اشتغالزایی 68 هزار نفری تعاونی ها   

تمرکز بر 3 گروه تعاونی برای مبارزه با فقر



خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان وطعام 
نمودن بر مردمان وافشاء سالم ومصاحبت کریمان 

به فضل خودت ای پناه آرزومندان.

دعای روز هفتم ماه رمضان

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
دیده فتح ابد عاشق جوالن تو باد

امروز با حافظ

دوری و نزدیکی »هایدگر« و 
»دین« به روایت مک کواری

کتاب »هایدگر و مسیحیت« که »بنگاه ترجمه 
بر  مشتمل  کرده،  منتشر  را  آن  پارسه«  نشر  و 
روشن  برای  مک کواری«  »جان  سخنرانی های 
کردن نسبت اندیشه هایدگر و اندیشه دینی است.

 مشهور است که مارتین هایدگر، یکی از مهمترین 
فیلسوفان قرن بیستم که عده ای از طرفدارانش او 
را بزرگترین فیلسوف همه اعصار و قرون می دانند، 
به  را  فکری اش کمترین عالقه   در طول حیات 
مباحث مربوط به حکمت عملی اعم از اخالق و 
سیاست و اجتماعیات و در راستای اینها موضوعات 
دینی و مذهبی و... نشان داد و هرگز به اینگونه 

موارد ورود نکرد.
از این نظر جایگاه مارتین هایدگر به عنوان یک 
اندیشمند اجتماعی یا سیاسی که درباره اخالق 
همواره  است،  آرایی  دارای  و...  دین  و  آئین  و 
غیرروشن بوده و همین عدم روشنی مناقشات 
بسیاری را هم درباره زندگی او ایجاد کرده است. 
فرایبورگ  دانشگاه  ریاست  پذیرش  آنکه  بویژه 
یک  مثابه  به  آلمان  بر  نازی ها  تسلط  دوره  در 
انتخاب و کنش سیاسی از سوی وی، بحث های 
و  سیاسی  اعتقادات  در خصوص  را  جنجالی ای 
ایدئولوژیک هایدگر مطرح ساخت که پیشتر در 
مباحث فکری او به سادگی نمی شد ردی از آنها 
یافت! همه این مسائل سواالت بسیاری در ارتباط 
با نسبت هایدگر و موضوعاتی چون حکمت عملی، 
اخالق، دین، سیاست و... را در ذهن کسانی که او 
را می شناختند و اندیشه هایش را دنبال می کردند 

برمی انگیخت.
به گزارش مهر- اگر کتابی نسبت هایدگر با دین به 
طور عام، و مسیحت به طور خاص را مورد پرسش 
قلم  به  کتاب  این  قضا  از  و  دهد  قرار  بررسی  و 
هایدگرپژوهی چون »جان مک کواری« باشد، قطعا 
قابل اعتنا است. مک کواری مترجم اصلی کتاب 
»هستی و زمان« به زبان انگلیسی بود که خود 
هایدگر پس از انتشار ترجمه انگلیسی کتابش، طی 
نامه ای رسما از او و همکارش قدردانی کرد. کتاب 
»هایدگر و مسیحیت« که اخیرا »بنگاه ترجمه و 
نشر پارسه« آن را منتشر کرده است، مشتمل بر 
مجموعه سخنرانی های متامالنه و متالهانه جان 
مک کواری در خصوص موضوعاتی است که با تامل 
ابهامات بسیاری را در خصوص  در آنها می توان 
با دین و مسیحیت روشن کرد.  نسبت هایدگر 
کتاب »هایدگر و مسیحیت« با ترجمه »شهاب 
الدین عباسی« در قالب ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۲۵ 

هزار تومان در بازار کتاب عرضه شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 4/1۲   طلوع آفتاب 5/5۳ 
اذان ظهر 1۳/01  اذان مغرب ۲0/۳0

 رقابت مکبرین و موذنین کودک و نوجوان تهران
 در »بچه های محراب«

و  کودکان  بیشتر  الفت  و  انس  منظور  به 
و  جماعت  نمازهای  و  مساجد  با  نوجوانان 
جهت دهی استعدادهای درخشان به سمت 
موذنین  و  مکبرین  دینی،  نغمات  سوی  و 
کودک و نوجوان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 

شناسایی و تکریم می شوند.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان 
ملوک  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
سیدآبادی دبیر اجرایی سومین »جشنواره 

بچه های محراب« و رییس فرهنگ سرای اخالق با توجه به نقش مکبرین و موذنین در 
هر چه با شکوه تر برگزار شدن فریضه الهی گفت: اذان گو، با لحن و صوت زیبای خود، 
توجه نمازگزاران را به نقطه مرکزی اجتماع رحمانی جلب می کند و مکبر نیز با اعالم 
تکبیره االحرام، لحظه اتصال به قرب الهی را فریاد می زند و همگان را به رعایت آداب نماز 

دعوت می کند.
سیدآبادی اضافه کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای تجلیل و تکریم 
و اشاعه سنت حسنه اذان گویی و مکبری، سومین »جشنواره بچه های محراب« را بین 
پسران در دو رشته مکبری )رده سنی ۸ تا ۱۲ سال( و مؤذنی )رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال( 

در سطح مناطق۲۲ گانه شهر تهران برگزار می کند.
دبیر اجرایی سومین جشنواره بچه های محراب ادامه داد: همزمان با حلول ماه مبارک 
رمضان، فراخوان و مکاتبه با ائمه محترم جماعات و مسئوالن فرهنگی مساجد توسط 
مدیریت فرهنگی هنری مناطق ۲۲ گانه انجام شده تا مشخصات مکبرین و موذنین 

کودک و نوجوان مساجد شهر تهران تا ۲۲ خردادماه سال جاری گردآوری شود.
وی افزود: پس از احصا مشخصات مکبرین و موذنین مناطق مختلف شهر تهران، در بازه 
زمانی ۲۸ خرداد تا ۱۴ تیرماه، مرحله داوری در یکی از مساجد محوری هر یک از مناطق 
۲۲ گانه شهر تهران، با حضور داورانی که با همکاری فرهنگ سرای قرآن انتخاب می شوند، 
مکبرین و موذنین هر منطقه بر اساس شاخصه هایی از جمله صوت و لحن، صحت قرائت 
و فصاحت و رعایت ترتیب، ارزیابی و رتبه های اول تا سوم مناطق در رشته های مکبری 
و مؤذنی مشخص می شوند و هدیه ای فرهنگی همراه با گواهی حضور یکایک کودکان و 

نوجوانان شرکت کننده در مرحله داوری داده می شود.
سیدی اضافه کرد: آیین اختتامیه و اهدای هدایای مکبرین و موذنین برگزیده هر منطقه با 
حضور رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شخصیت های فرهنگی_مذهبی، 
مدیران فرهنگی هنری مناطق ۲۲ گانه و روسای فرهنگ سراها در حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی )ع( برگزار می شود و به  ۱۲۰ مکبر و مؤذن برگزیده مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
لوح تکریم و جوایزی اهدا می شود. دبیر اجرایی سومین »جشنواره بچه های محراب« از 
تمامی کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۲ سال و مؤذن ۱۲ تا ۱۶ سال دعوت کرد به نزدیک ترین 

فرهنگ سرای محل زندگی خود مراجعه و برای حضور در این جشنواره ثبت نام کنند.
دبیرخانه سومین جشنواره بچه های محراب در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان 
شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار، طبقه چهارم فرهنگ سرای اخالق واقع و شماره 
تلفن 333۵۵۰3۶ آماده پاسخگویی به سؤاالت عالقه مندان به شرکت در جشنواره است. 

 
مراسم تکریم امیر اسفندیاری و معارفه معاون امور بین الملل 

بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد

 مراسم تکریم معاون اسبق امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی عصر سه شنبه، اول 
خرداد، در سالن زنده یاد علی حاتمی برگزار شد.

تابش«  فارابی، »علیرضا  بنیاد سینمایی  از روابط عمومی  پیام ر زمان  از  به گزارش 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در این مراسم اظهار کرد: به سهم خود از خدمات این 
سال های امیر اسفندیاری تقدیر می کنم. من سه سال و نیم در این بنیاد افتخار همکاری با 
امیر اسفندیاری را دارم اما آشنایی ما به اواسط دهه ۷۰ برمی گردد که در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بودم و خاطرات بسیاری در آن سال ها و طی این دو دهه رقم خورده است.

وی ادامه داد: از سال ۹3 که در بنیاد حضور دارم از نزدیک شاهد خدمات و زحمات 
امیر اسفندیاری بودم و از خدمات وی تکریم می کنم. اسفندیاری در کنار سینمای ایران 
می ماند و در قامت مشاور رییس سازمان سینمایی و معاون دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر 
به همراهی خود با سینما ادامه خواهد داد. مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی تاکید کرد: 
اسفندیاری سوابق درخشانی در سینمای ایران دارد و تجربه های نابی در بخش بین الملل 
سینمای ایران کسب کرده که این تجربیات باید به نوعی ثبت و ضبط شود و اسنادی 
که قابلیت اهدا به موزه سینمای ایران دارد به این مجموعه اهدا شود. تابش عنوان کرد: 
در سینمای ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ زحمات بی شائبه ای در بخش بین الملل کشیده شده 
و متولی این فعالیت ها بخش بین الملل فارابی بوده و این تالش ها باید حفظ شود. باید 
قدردان زحمات اسفندیاری باشیم. او در عین حال که مقرراتی، صریح و رک است اما ما با 

هم راحت کار کردیم و این صراحت هیچ گاه موجب رنجش و کدورت نشد.
وی گفت: اسفندیاری پای مسائل ملی در سینما ایستاده و همواره در آوردگاه های مهم 

جهانی سینما برای اعتالی سینمای ایران کوشیده است.

سرودی با فرسنگها فاصله از حال و هوای فوتبال

فوتبال  تیم ملی  از رونمایی سرود  ساعتی 
ایران نگذشته بود که فضای مجازی پُر شد 
گالیه  از  اغلب  که  متعدد  های  واکنش  از 
متناسب  و  سرود  این  از  فوتبال  هواداران 
فوتبال حکایت  و هوای  با حال  آن  نبودن 
اظهار  کار  نتیجه  از  کسی  کمتر  و  داشت 

رضایت کرد.
عصر یکشنبه 3۰ اردیبهشت ماه، سرود تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه با صدای ساالر عقیلی و آهنگسازی بابک زرین در تاالر وحدت همزمان با بدرقه 
اعضای این تیم رونمایی شد؛ در برنامه ای که مدیران حوزه ورزش و هنر، بازیکنان و 
مربیان تیم ملی فوتبال، هنرمندان، ورزشکاران و پیشکسوتان هنر و ورزش حضور داشتند. 
سرود »۱۱ ستاره« با صدای عقیلی، دو قطعه بی کالم اثر شهرداد روحانی و سرودی به 

آهنگسازی فریدون شهبازیان برای اجرا در روسیه تولید شده است. 
اما ۱۱ ستاره به عنوان سرود اصلی، به مذاق مخاطبان فوتبال دوست خوش نیامد و 
انتقادهای بسیاری را مبنی بر اینکه با فضای فوتبال کیلومترها فاصله دارد، به آن وارد شد. 

خبر

فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
گفت: مشکالت ارزی گردشگران 
در  گردشگری  ستاد  در  خارجی 
حال پیگیری است و این مشکل 
رفع می شود. علی اصغر مونسان 
دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در 
درمورد  خبرنگاران  جمع  در 
بر گردشگران  ارز  تاثیر مشکالت 
در  دولت  تمهیدات  و  خارجی 
ارزی  مسایل  افزود:  زمینه،  این 
برای  را  مشکالتی  حاضر  درحال 
 ، آوردهاست  بوجود  گردشگران 

ولی بزرگ نیست .
کل  رییس  با  گو  و  گفت  از  وی 
ایرادات  رفع  برای  مرکزی  بانک 

موجود از طریق ستاد گردشگری 
خبر داد.

معاون رییس جمهوری همچنین 

سازمان  این  های  برنامه  درباره 
و  تابستان  در  گردشگری  برای 
این  برای  اظهارداشت:  زمستان 

منظور قرار شده است تا ستادهای 
به طور مداوم  نوروزی  سفر های 
برنامه  و  دهند  جلسه  تشکیل 

نوروز  عید  ایام  به  منوط  تنها  ها 
نباشد . مونسان خاطرنشان کرد: 
ستاد گردشگری برنامه های خوبی 
بینی  امسال پیش  تابستان  برای 
حال  در  افزود:  وی  است.  کرده 
طرح  موضوع  ترین  مهم  حاضر 
تعطیالت زمستانی است که اوج 
گردشگری را در کشور ایجاد می 
گذشته  های  دوره  با  البته  کند 
متفاوت خواهد بود. رییس سازمان 
و  گردشگری   ، فرهنگی  میراث 
صنایع دستی تصریح کرد: در این 
طرح پیش بینی شده با تعطیلی 
دولت  کارکنان  مدارس،  ۱۵روزه 
بتوانند به نحو مطلوب از این ایام 

استفاده کنند.

کاریکاتور

محمد خزاعی دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت طی 
حکمی ناصر درخشان از مدیران باسابقه عرصه سینمای انقالب و دفاع 
مقدس را به سمت مدیر ارزشیابی و دبیرخانه این رویداد سینمایی 
منصوب کرد.  به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت؛ متن حکم مدیر ارزشیابی و دبیرخانه 
جشنواره مقاومت به این شرح است:  بدینوسیله نظر به تجربه، تعهد 
و توانمندی، شما را به سمت مدیر نظارت و ارزشیابی و دبیرخانه 
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت منصوب مینمایم. از آن 
جایی که این دوره جشنواره در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
برگزار می شود انتظار مضاعف میرود تا با همیاری هنرمندان متعهد 
و بهرهگیری از دستاوردهای گذشته، شرایط و بسترهای مناسب و 
فراگیری رابرای شناسایی و گردآوری آثار شایسته و حضور سینماگران 
خالق و ممتاز در راستای گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی و تکریم 
رشادت ها و حماسه های ماندگار دفاع مقدس و ترسیم ابعاد مختلف 

روح پایداری و مقاومت فراهم  آورید.
به  خدا«  »رنگ  و  آسمان«  های  »بچه  فیلمهای  در  همکاری   
کارگردانی مجید مجیدی به عنوان مدیر صحنه، طراح صحنه و لباس 
مجموعه »النه شیطان« به کارگردانی حسن برزیده، مسئول فرهنگی 
و جانشین انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس طی سالهای ۷۹ تا 

سال ۸۸  و ... بخشی از فعالیتهای او در سالهای گذشته بوده است.

دبیرخانه اپنزدهمین جشنواره 
بین امللیل فیلم مقاومت معریف شد

احتمال از دنیا رفتن بن سلمان!؟

مشکالت ارزی گردشگران خارجی رفع می شود

هومن سیدی به زودی ساخت جدیدترین اثر سینمایی 
خود را با نام »جنگ جهانی سوم« آغاز می کند.

سیدی  ساخته  ششمین  که  سوم«  جهانی  »جنگ 
محسوب می شود این روزها در مرحله نگارش فیلمنامه 
است و سیدی قصد دارد امسال این فیلم را جلوی دوربین 

ببرد.
این کارگردان فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« را آماده 
اکران عمومی دارد که سال گذشته با تحسین مخاطبین 
و منتقدین در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر رو  به 
رو شد و پیش بینی می شود از جمله فیلم های پرفروش 

امسال باشد.

هومن سيدي جنگ جهاین 
سوم را مي سازد

فیلم سینمایی »چهار انگشت« به کارگردانی حامد محمدی 
با دریافت پروانه ساخت در کشور کامبوج مقابل دوربین رفت.

فیلم  این  بازیگران  فهرست  جعفری  امیر  شدن  اضافه  با 
تکمیل شد تا در کنار جواد عزتی زوج اصلی »چهار انگشت« 

را تشکیل دهند.
این دو پیش از این در »اکسیدان« فیلم قبلی حامد محمدی 

نیز حضور داشتند که فروشی ۱۲ میلیاردی داشت.
صحنه هایی از این فیلم قرار است در تایلند و ایران مقابل 
و  ایران  مشترک  محصول  اولین  فیلم  این  برود.  دوربین 
کامبوج به حساب می آید و کمپانی کانتانا در تولید آن 

مشارکت دارد.

 جواد عزیت و امیر جعفری 
در »چهارانگشت«

اصغر فرهادي مستر كالس می سازد پوران درخشنده:  احساس مسئولیت كردم

»کارگردانان  فیلم  بین المللی  جشنواره 
شهر  در  که  جدید«  فیلم های  جدید، 
»اسپینیو« برگزار می شود، طبق سنت هر 
ساله در بخشی موازی با جشنواره با عنوان 
از سینماگران   »Training Ground«
برجسته حال حاضر سینمای جهان برای 
برگزاری کارگاه های تخصصی و مسترکالس 
اصغر  امسال  و  می آورد  عمل  به  دعوت 
فرهادی کارگردان برنده اسکار ایرانی یکی از 
میهمانان ویژه این رویداد سینمایی خواهد 

بود.
جایزه   ۱۰۰ نامزد  تاکنون  که  فرهادی 
سینمایی بوده و بیش از ۶۰ جایزه داخلی 
دیده  او  سینمایی  کارنامه  در  وخارجی 
»همه  جدیدش  فیلم  با  اخیرا  و  می شود 
فیلم  جشنواره  هفتادویکمین  می دانند« 
سرشناس ترین  است،  کرده  افتتاح  را  کن 
سینماگری است که امسال در این رویداد 
برگزار  مسترکالس  سینمایی-آموزشی 

می کند.
از دیگر اساتید حاضر در این رویداد می توان 
فیلمنامه نویس  همپتون«  »کریستوفر  به 
واربک«  »استفن  بریتانیایی،  اسکار  برنده 
الیوت«  »استفن  اسکار،  برنده  آهنگساز 
تهیه کننده  و  فیلمنامه نویس  کارگردان، 
استرالیایی، »والریو بونل« تدوینگر ایتالیایی 
کریستیانی«  »گابریال  هالیوود،  فعال  و 
برنده  ایتالیایی  کننده  تهیه  و  کارگردان 
اسکار، »آنجال آلن« فیلمنامه نویس و بازیگر 
انگلیسی، »دیوید سیدلر« برنده جایزه اسکار 
و بفتای بهترین فیلمنامه اقتباسی، »رومن 
کاپوال« کارگردان و فیمنامه نویس آمریکایی 
و »ادی جوزف« صدابردار بریتانیایی اشاره 
 »Training Ground« بخش  کرد. 
جشنواره فیلم »کارگردانان جدید، فیلم های 
جدید« از تاریخ ۱۹ تا ۲۴ ژوئن )۲۹ خرداد 
تا سوم تیر( در شهر اسپینیو کشور پرتغال 

برگزار می شود.

پوران درخشنده که به زودی یک آموزشگاه 
سینمایی را تاسیس می کند؛ هدفش از انجام 
به  پاسخ  و  احساس مسئولیت  را  کار  این 
درخواست هایی دانست که از سوی مردم و 

جوانان عالقه مند می شنود.
از  خبری  هنوز  که  سینما  کارگردان  این 
موضوع  با  فیلمش  ساخت  مجوز  صدور 
مسائل و مشکالت جنسی پسران دبیرستانی 
با نام »هیس پسرها فریاد نمی زنند!« نیست، 
درباره تاسیس یک آموزشگاه سینمایی به 
ایسنا گفت: بارها پیش آمد بود که وقتی 
مردم مرا می دیدند می پرسیدند که کالسی 
برگزار می کنم یا نه و از آنجا که در این باره 
گرفتم  تصمیم  کردم  مسئولیت  احساس 
آموزشگاهی را در تهران با نام »خورمهر« 
راه اندازی کنم که کارهایش تقریبا انجام شده 

و عید فطر به طور رسمی افتتاح می شود.
درخشنده با ابراز خوشحالی از تاسیس این 
آموزشگاه در محله ای مثل یوسف آباد تهران 

افزود: آموزشگاه در رشته های متعدد مثل 
هنرجو  بازیگری  و  عکاسی  فیلمبرداری، 
این  اساتید  کرده ام  تالش  و  می پذیرد 
کالس ها از هنرمندان سینما و تئاتر باشند 
که عاشق کارشان هستند و هنرجویانی که 
یاد بگیرند و بدانند  می آیند حتما چیزی 
چطور باید از سینما برای رسیدن به مفاهیم 

انسانی استفاده کنند.
وی گفت: همچنین شهریه کالس ها را پایین 
کم  هم  هنرجویان  تعداد  و  گرفتم  درنظر 
خواهد بود تا فرصت کافی برای رسیدگی و 

آموزش به آن ها باشد.
وزارت  رسمی  مجوز  دارای  آموزشگاه  این 
برگزاری  و  است  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فیلمنامه  کارگردانی،  بازیگری،  دوره های 
نویسی، فیلمبرداری، عکاسی، گریم و تدوین 
را در برنامه های خود دارد. در اولین دوره از 
کالس های این موسسه که از ابتدای تیرماه 
آغاز می شود در ترم مقدماتی بازیگری آرش 
آبساالن، رضا کشاورز، محمودرضا رحیمی و 
علی صالحی، در ترم مقدماتی کارگردانی 
جواد طوسی، مهدی کرم پور، محمدهادی 
و در بخش  پورصمدی  مرتضی  و  کریمی 
بازیگری کودک و نوجوانان مریم کاظمی، 
پرستو  زارعی،  ملیکا  قلی خانی،  شبنم 
استاد  عنوان  به  فرجاد  مارال  و  گلستانی 

حاضر خواهند بود.
درخشنده همچنین یادآور شد که پس از 
افتتاح این آموزشگاه، مقدمات ساخت فیلمی 

جدید را فراهم می کند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب 1397،پروژه های ذیل را از طریق  تجدید مناقصه عمومی 

به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار 
دادهای شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و 

رسید دریافت نمایند.)تلفن تماس:7-36242525 داخلی 366-364(
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعا ت و جزئیات در فرم شرایط  تجدید مناقصه موجود می باشد.

دهقان شهردار ورامین  تاریخ انتشار نوبت اول:1397/2/27   تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/3/3

پروژه

جدولگذاری معابر سطح شهر 

آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر 

تکمیل زیر سازی و آسفالت بلوار 
30 متری کهنه گل

ردیف بودجه مصوب سال 1397

ردیف 83

ردیف 72 تا 81و 136و148تا 
150و 155 تا 159

ردیف126

اعتبار)ریال(

5/000/000/000

36/500/000/000

6/720/000/000

قیمت بر اساس

فهرست بهای راه،راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1397

فهرست بهای راه،راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1397

فهرست بهای راه،راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1397

 نوبت دوم

فیلم  در  کروز  تام  عجیب  و  فوق خطرناک  بدلکاری  از  تصاویر  جدیدترین 
»ماموریت غیرممکن ۶« با نام فرعی »سقوط« توسط کمپانی سازنده اثر منتشر 
شد.جالب اینجاست که تام کروز برای انجام همین عمل آکروباتیک مصدومیت 
بسیار شدیدی پیدا کرد و به همین دلیل پروژه نزدیک به یک ماه به تعویق افتاد.

فیلم »ماموریت غیر ممکن ۶« با بازی تام کروز، اکران بین المللی خود را از ۱۸ 
جوالی سال ۲۰۱۸ میالدی در سینماهای امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

تام کروز که این سال ها روزهای خوبی را در گیشه هالیوود تجربه نکرده با 
بازی در نسخه ششم فیلم ماموریت غیرممکن به دنبال بازگشت موفقیت آمیز 
به سینما است.عالوه بر تام کروز بازیگر همیشگی مجموعه فیلم های ماموریت 
غیرممکن، ونسا کربی بازیگر سریال پرطرفدار تاج، برای بازی در فیلم ماموریت 

غیرممکن ۶ جلوی دوربین رفته بود.
هنری کاویل، ربکا فرگوسن به همراه سیمون پگ و جرمی رنر از دیگر ستارگانی 

هستند که که در کنار تام کروز در این فیلم نقش آفرینی می کنند.
فیلمبرداری و تولید فیلم »Mission Impossible ۶« از تاریخ ۱۰ آوریل 
۲۰۱۷ در شهر پاریس آغاز شد و هم اکنون مراحل نهایی پس از تولید را پشت 
سر می گذارد. مک  کوآیر نخستین کارگردانی است که کارگردانی بیش از یک 

قسمت از مجموعه فیلم های ماموریت غیر ممکن را بر عهده داشته است.

بدلکار تام کروز در» ماموریت غیر ممکن ٦«
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