
     سه شنبه
     22 خرداد 1397  

   27 رمضان  1439 
 12June 2018   

     د      ور جد      ید       سال پانزدهم 
    شماره 3777    

            1000 تومان 
            8  صفحه

روزانهم صبح اریان

فاز دوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس 
آماده بهره برداری 

معرفی 5 استان 
ركوردار تصادفات

 در كشور                         

نسخه جدید
 اورژانس اجتماعی 

برای مدارس
651

تاکید رهبرمعظم انقالب بر حِل عالمانه مشکالت؛

    غنی سازی 20درصدی نمونه ای ازتوانایی 

جوانان کشوراست    

یست ور تر  27 دستگیری 
کشور           شهرمهم  چند  و  درتهران   
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شرایطی جدید پیش روی 

اقتصاد کشور قرار گرفته است                      

وجود ١١تا١٣میلیون 

حاشیه نشین در کشور                         

افزایش ١۰۰ هزار بشکه ای 

ظرفیت تولید نفت از میادین غرب کارون                
به گزارش زمان ، معاون اول رئیس جمهور گفت: برای مدیریت 
شرایط جدید کشور الزم است اقتصاد مقاومتی مبنای عمل و کار 
همه دستگاه ها باشد و با اقتصاد مقاومتی به دنبال راهکارهایی 

برای اداره مطلوب کشور باشیم.

به گزارش زمان ، عضو هیأت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
گفت: دولت باید نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب 
های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، کودکان کار 

و مفاسد اخالقی اقدام کند. 

به گزارش زمان ،شهنازی زاده گفت : ظرفیت کنونی تولید نفت در 
غرب کارون بیش از 300 هزار بشکه در روز است که این رقم تا پایان 
امسال به مرز 400 هزار بشکه خواهد رسید و غالب این افزایش تولید 

از محل تولید نفت میدان آزادگان جنوبی تامین خواهد شد.  356

7

1

سرمقاله
دیالوگ استراتژیک دستگاه 

دیپلماسی ایران

نگاه روز

کمک بانکداری
 بدون ربا به تولید                   

گامهای جدید اتحادیه اروپا 
برای ادامه فعالیت در ایران            

پیش،  ماه  یک 
ایاالت  رئیس جمهور 
خود  خروج  متحده، 
را از برجام اعالم کرد 
نیز  دیگر  عضو   4 و 
برای  را  خود  تالش 

مقابله با آمریکا آغاز کردند. نکته قابل توجه در 
این دیدارها، بحث و گفت وگوها عکس العمل 
روسیه بود که بسیار قابل توجه است.بعنوان 
نمونه؛ هنگام خروج آمریکا از برجام وزارت 
امور خارجه روسیه پایبندی مسکو به برجام 
را منوط به پایبندی دیگر کشورها اعالم کرد. 
اخباری این چنینی و رفتار ضد و نقیض روسیه 
در برابر خروج آمریکا از برجام ویا موضع گیری 
 روسیه نسبت به قطع نامه ها و آرایی که اخذ 
می شود، نشان می دهد که هرگز نمی توان 

به ذات روسها اعتماد کرد ...
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2 خانی نژاد

7حسن سبحانی

به گزارش زمان،به گزارش خبرنگار زمان،الهام امرکاشی - بهرام قاسمی در نشست هفتگِی خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال زمان، در این خصوص که »خبرگزاری اسپوتنیک از تحرکات فرانسوی ها 
برای یک توافق جدید با ایران خبر داده و اضافه کرده، پاریس در حال بررسی احتمال مذاکره و امضای توافقی جدید با ایران و خروج از برجام است«، آیا مقامات فرانسوی به طور مستقیم در این خصوص 

به تهران درخواستی داشته اند یا خیر، پاسخ داد: جمهوری اسالمی ایران با طرف های اروپایی در تماس بوده و خواهد بود و آن چیزی که به این شکل مطرح گردیده، صحت ندارد..

سخنگوی وزارت امور خارجه  در پاسخ به زمان ؛

 احتماِل مذاکره جدیِد فرانسوی ها با ایران کذب است              

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز 
اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان 
نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در 
رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 
نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد 
مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید – بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به 
غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند 
 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا
اعضای شرکت، کد  تغییرات  روزنامه آخرین آگهی  امضای مدیر عامل،  و  به مهر  نامه ممهور  sajar.mporg.ir، معرفی   
ها و  بایست کلیه فرم  باشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه می  الزامی می  اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر 
اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات 
به  )الف-ب-ج( الک و ممهور  های مجزا  بایست در پاکت  و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات می 
مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/4/3 به آدرس 
کرج – میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده  شود. 12- پیشنهادات رسیده در مورخ 97/4/4 در 
کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه 

اعالم خواهد شد. 
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

•جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892443-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه 
نمایید. 

اداره امور قراردادها و پیمان ها- شهرداری کرج 

ردیف

1

شرح عملیات
اجرای عملیات 

جدولگذاری و پیاده 
روسازی سطح منطقه 9

مبلغ اعتبار به ریال

5/000/000/000

مبلغ سپرده به ریال

250/000/000

رتبه

داشتن حداقل رتبه 
5 راه و ترابری

میزان غیر نقدی

100 درصد

شهرداری کرج

ظهور و بروز آسیب های اجتماعی در جامعه و گسترش روز 
افزون آن موضوعی تازه نیست؛ هرچند در دو سه سال اخیر با 
ورود ویژه مقام معظم رهبری مورد توجه بیشتری قرار گرفته 
و دستگاه های اجرایی هر یک به سهم خود برای پیشگیری 
و درمان آسیب های اجتماعی برنامه هایی را طراحی و در 
دست اجرا دارند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این میان 
وزارت آموزش و پرورش با در اختیار داشتن قشر حساس 
کودکان و نوجوانان دانش آموز، مهمترین کانون پیشگیری و 
مداخله بهنگام آسیب های اجتماعی به شمار می رود؛ هرچند 
انتقادات بسیاری به عملکرد این وزارتخانه در امر پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی وارد است.آموزش و پرورش در دولت 
یازدهم با طراحی و اجرای طرح نماد )نظام مراقبت اجتماعی 
از دانش آموزان( با مشارکت دستگاه های اجرایی ذیربط 
گام هایی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی برداشت. 
حال قرار است طرح اورژانس اجتماعی که از پنج سال 

گذشته هدف شناسایی، درمان و مددکاری دانش آموزان 
در معرض خطر و دارای اختالل سوءمصرف مواد را دنبال 
می کند وارد فاز اجرایی جدیدی شده و در نهایت در طرح 
نماد ادغام شود. نادر منصورکیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در 
برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در یک 
برنامه رادیویی در این باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: برنامه 
شناسایی، درمان و مددکاری دانش آموزان در معرض خطر 
و دارای اختالل سوء مصرف مواد مخدر از سال تحصیلی 
و  آموزش  وزارت  با همکاری  ۹۲-۹۳ در مدارس کشور 
پرورش و وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی 
کشور با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر آغاز شد.وی 
افزود: قبل از اجرای طرح اورژانس اجتماعی دانش آموزان، 
سازمان های مختلف سابقه ای در مداخالت مربوط به درمان 
و بازتوانی دانش آموزان درگیر با اختالالت سوء مصرف مواد 
مخدر نداشتند.وی با اشاره به این که راه اندازی طرح اورژانس 

اجتماعی دانش آموزان نیازمند هماهنگی بین دستگاه های 
مختلف و ارائه شیوه نامه های اجرایی بود، عنوان کرد: در سال 
تحصیلی ۹۳-۹۲ طرح اورژانس اجتماعی دانش آموزان با 
برگزاری کارگاه های مختلف آغاز شده و با اقدامات مختلف 
و استفاده از تجربیات قبلی دستورالعمل فنی مربوط به 
شناسایی و بازتوانی دانش آموزان در معرض خطر تدوین 
شد.کیایی افزود: در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دستگاه های 
همکار طرح اورژانس اجتماعی دانش آموزان اعم از وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور 
و قوه قضائیه نسخه بروز رسانی شده شیوه نامه اجرایی این 
طرح را تهیه و تدوین کرده اند.وی با بیان این که در سال 
تحصیلی جدید طرح اورژانس اجتماعی وارد فاز جدیدی 
می شود عنوان کرد: تجربه اورژانس اجتماعی دانش آموزان 
کشور موجب شد تا آموزش و پرورش بعد از مقدمات فراهم 
دانش آموزان در معرض خطر  زمینه شناسایی  شده در 
مصرف مواد مخدر، گام های بزرگتری را برداشته و عالوه بر 
موضوع مصرف مواد به موضوعاتی مانند خودکشی و سایر 

آسیب های اجتماعی در مدارس بپردازد.

نسخه جدید اورژانس اجتماعی برای مدارس

جمهوری  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اسالمی ایران با طرف های اروپایی در تماس بوده و خواهد 
بود، از عدِم صحِت گزارِش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه 
مبنی بر مذاکرات جدید فرانسوی ها با ایران خبر داد و 

محتوای انتشار این گزارش را رد کرد.
به گزارش خبرنگار زمان،الهام امرکاشی - بهرام قاسمی 
دیروز در نشست هفتگِی خود با اصحاب رسانه در پاسخ 
به سوال زمان، در این خصوص که »خبرگزاری اسپوتنیک 

از تحرکات فرانسوی ها برای یک توافق جدید با ایران خبر 
داده و اضافه کرده، پاریس در حال بررسی احتمال مذاکره 

و امضای توافقی جدید با ایران و خروج از برجام است«، 
ادامه در صفحه ۲

سخنگوی وزارت امور خارجه  در پاسخ به زمان؛

احتماِل مذاکره جدیِدفرانسوی ها با ایران کذب است 

  افزایش 22 درصدی صادرات کشور
 در دو ماهه نخست                

معاون وزیر صنعت: اظهارنامه صادراتی ارزش دار می شود
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دیالوگ استراتژیک دستگاه دیپلماسی ایران

*خانی نژاد

متحده،  ایاالت  رئیس جمهور  پیش،  ماه  یک 
از برجام اعالم کرد و 4 عضو  خروج خود را 
دیگر نیز تالش خود را برای مقابله با آمریکا آغاز 

کردند. نکته قابل توجه در این دیدارها، بحث و گفت وگوها عکس العمل 
روسیه بود که بسیار قابل توجه است.

بعنوان نمونه؛ هنگام خروج آمریکا از برجام وزارت امور خارجه روسیه 
پایبندی مسکو به برجام را منوط به پایبندی دیگر کشورها اعالم کرد. 

اخباری این چنینی و رفتار ضد و نقیض روسیه در برابر خروج آمریکا 
 از برجام ویا موضع گیری روسیه نسبت به قطع نامه ها و آرایی که اخذ 
می شود، نشان می دهد که هرگز نمی توان به ذات روسها اعتماد کرد و 

به زبان عامیانه روی دیوار آنان یادگاری نوشت.
نشست ساالنه »فوروم« اقتصاد بین الملل سن پیترزبورگ نیز که در ۲5 
می برگزار شد، نشان داد که که پوتین برای کسب منافع خود در آشتی 
و تنش زدایی روسیه با غرب در تعامل وتالش است. چرا که به وضوح 
اعالم کرد که این نشست پیش درآمدی برای گشودن درهای آشتی و 
گفت و گو است. پوتین در مواجهه با آمریکا، تصمیم ترامپ را منوط به 
مسائل داخلی آمریکا عنوان کرد و گفت که درک می کند چرا ترامپ این 
تصمیم را گرفته است. پوتین معتقد است رئیس جمهور آمریکا درهای 

گفت و گو را نبسته است و نیازی به فشارهای غیر ضروری نیست.
از آنجایی که رفتار روسیه در طول تاریخ برای ایران به عنوان یک معما 
بوده و نگاهی چند جانبه داشته است، خود نوعی رفتاری رئالیستی است 
که تنها به امنیت و بقا خود می اندیشد و برای منافع کشورش دست به 
هر اقدامی خواهد زد. نکته دیگر مولفه ژئوپلتیکی است که نقشی تعیین 
کننده در حوزه سیاست خارجی دارد. از آنجایی که ژئوپلتیک روسیه و 
جغرافیای آن تغییر چندانی نداشته همچنان فرهنگ سیاسی این کشور 
ثابت باقی مانده است بنابراین می توان این گونه تحلیل کرد که سیاست 
روسیه نسبت به ایران همیشه بر پایه منافع یک طرفه بوده و روسیه به 
ایران اعتماد امنیتی ندارد. در نتیجه گرایش روسیه به غرب بیشتر است 

که می توان درطول تاریخ نیز بر این نکته تاکید کرد.
نگاه چند جانبه و فرادستی روس ها منطقه ای، اوراسیایی ونگرشی غربی 
است که به نقش ایران در منطقه اهمیت فراوانی داده و ایران مرکز توجه 

روسیه است.
در واقع سیاست خارجی روس ها نوعی الگوی رفتاری زمخت است که 
در مواجهه با آن تمام هوش و حواس مورد نیاز است تا مبادا اشتباهی رخ 

داده و رقابتی تعارضی صورت گیرد.
نگاه دیگری که روس ها در فضای موجود و تحلیل ایران دارند، آن است 
که ایران برهم زننده وضع موجود است که براساس قواعد  ساختاری 
نظام بین الملل بازی نکرده و مشابه این رفتار را می توان در طول تاریخ 

از روس ها و الگوهای رفتاری روسیه با ایران متوجه شد.
الگوی رفتاری که روسیه از آن تبعیت دارد، نوعی محاسبه گرایی است 
که در قالب عقالنیت استراتژیک تلقی می شود ونباید انتظار داشت، 
بدون در نظر گرفتن تمام منافع خود دست به حمایت از ایران زده و در 

محافل بین المللی از ایران حمایت کند.
روسیه کشوری است که قدرت نظامی آن برای پشتیبانی از اهداف 
خارجی است که این روند نوعی استراتژیک است که می تواند برای 
ما تهدید باشد؛ هر چند که اگر قبال میان ایران و روسیه درگیری وجود 
داشت و طرفین مشکالت خود را با جنگ حل و فصل می کردند اما 
امروز مسائل موجود تنها با اتحاد صلح آمیز و استراتژیک حل و فصل 

می شود.
هم اکنون نظام سیاسی روسیه یک ابزار تمام عیار تولید قدرت را در 
اختیار دارد که می تواند موقعیت مناسب آن را برای یک هدف سیاسی 

بکار گیرد که این امر مهمترین نکته برای امنیت ملی ایران است. 
رابطه ایران و روسیه باید در دوران کنونی و با خروج آمریکا از برجام در 
نقطه ای با »دیالوگ استراتژیک« درباره مسائل امنیتی و ایجاد فهمی 
مشترک از امنیت توام باشد. ما می توانیم با روس ها در رابطه با منافع، 
اهداف و تهدیدات امنیتی نوعی تفهیم ایجاد کنیم، بشرط آنکه این رفتار 
به سمت حل نقاط اختالف و با دستگاه دیپلماسی بر اساس دیالوگ 

استراتژیک سوق داده شود.
برای محدود شدن مجموعه همکاری های نظامی و اقتصادی ایران و 
روسیه باید به زیر ساخت های »حقوقی« مشخص برای همکاری تکیه 
کرد و با شناخت این زیر ساخت ها راهکارهای حقوقی بین المللی را 

بررسی کرد.
استفاده از ابزارهای حقوقی بین المللی ممکن است زمینه ترمیم نابسامانی 
ایجاد شده پس از خروج آمریکا از برجام را با تقویت پایبندی اروپا به این 
توافق فراهم کند؛ اما نقش روسیه را  نمی توان به عنوان بازیگر فرامنطقه 
ای نادیده گرفت؛ چرا که الیه های قدرت روسیه در خاورمیانه همچنان 
نقش آفرین است. بنابراین با تاریخ و گذشته ای که از روسیه در کشورمان 
و حوزه حکومتی وجود دارد، می توان به فهم جدید از روسیه دست 

پیدا کرد .
o.khaninezhad@yahoo.com

برنامه ریزی برای اشتغال ۵۳۰ هزار نفر در کشور

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید: این وزارتخانه 
امسال برای ایجاد 5۳۰ هزار شغل برنامه ریزی کرده است.   

تعهد  گفت:  رحمانی  رضا  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اشتغال ناخالص پارسال وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، 45۰ هزار 
شغل در بخش های صنعتی ، معدنی و اصناف ) تجاری ( بود که 
این هدف در همه حوزه ها بیش از ۹۰ درصد محقق شد.وی با بیان 
اینکه امسال ایجاد 5۳۰ هزار شغل تعهد وزارت صنعت است افزود: 
اشتغالزایی در بخش اصناف از ۲5۰ هزار مورد پارسال ، امسال به 
۲8۰ مورد و صنایع جدید و توسعه ای از 1۲۰ هزار شغل به 1۳۰ 
هزار شغل رسیده است.وی بازسازی و نوسازی معادن ، توسعه فرش 
دستباف و اشتغالزایی در حوزه استارت آپ ها را از زمینه های جدید 

شغلی وزارت صنعت ، معدن و تجارت  در سال ۹۷ برشمرد. 

دستگیری 27 تروریست در 
تهران و چند شهر مهم کشور

ســربازان گمنام امام زمان)عج( ۲۷ نفر از اعضای 
شبکه تروریستی که قصد جنایت گسترده در ماه 
مبارک رمضان به ویژه شب های قدر و روز قدس را 

داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی وزارت 
اطالعات، این افراد در راستای اهداف استکبار، قصد 
ناامن سازی ایران اســالمی و اجرای عملیات های 
تروریستی در تهران و چند شهر مهم را داشتند و با 
انتشار تصاویری در فضای مجازی، ملت شریف ایران 
اسالمی را به انتقام و قتل تهدید کرده بودند که با 
هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج( و همکاری 
مقامات قضایی و نیرو های نظامی و انتظامی به ویژه 
پلیس فتا همگی آنان بازداشت شدند.از این شبکه 
تروریستی مقادیر زیادی ســالح و مهمات شامل 
چندین قبضه اســلحه کالشینکف، کلت، نارنجک 
جنگی، بمب و تجهیزات ساخت مواد انفجاری کشف 

و ضبط شده است.

عرضه گوشت قرمز با قیمت 
دولتی؛ گران نخرید

رئیس انجمــن صنفی تولید و بســته بندی مواد 
پروتئینــی کشــور: در تامین گوشــت قرمز هیچ 
کمبودی نداریم و گوشت به اندازه کافی تولید، وارد 

و توزیع می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مسعود رسولی 
با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار به منظور مدیریت 
و تامین نیاز با همکاری بخش خصوصی گوشــت 
قرمز گوســفندی وارد کرده اســت افزود: براساس 
آمارها روزانه 1۰۰ تن گوشت قرمز در استان تهران 
که پر مصرف ترین بازار کشور است عرضه می شود.

وی گفــت: میزان واردات گوشــت قرمز به حدی 
اســت که نیاز بازار را تا چندین ماه آینده پاسخگو 
اســت.رئیس انجمن صنفی تولید و بســته بندی 
مواد پروتئینی افزود: گوشت گوسفندی وارداتی با 
قیمت های مصوب ستاد تنظیم بازار و با بسته بندی 
بصورت پاکسازی شده در فروشگاههای زنجیره ای 
و میادین تره بار روزانه توزیع می شود.رسولی گفت: 
ران گوســفندی با قیمت هر کیلو 4۳ هزار تومان، 
سردست هر کیلو 4۲ هزار تومان، راسته گوسفندی 
هر کیلو ۳5 هزار تومان، قلوه گاه هر کیلو ۲5 هزار 
تومان و گوشت گردن گوسفندی نیز هر کیلو ۳5 
هزار تومان در فروشگاههای زنجیره ای عرضه می 
شود.وی از شهروندان خواست برای تامین گوشت 
مورد نیاز به فروشگاههای زنجیره ای و میادین میوه 
و تره بار مراجعه کنند.وی افزود: گوشت های وارداتی 
از لحاظ کیفیت و سالمت در سطح مطلوبی است 
و دامپزشــکان تمام مراحل تولید ، کشتار و عرضه 
را بطور مســتقیم نظارت می کنند.رسولی گفت: 
بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان نیز در چگونگی توزیع، 
عرضه و قیمت ها نظارت دارند.وی افزود: در برخی 
مواقع تخلفاتی درباره تغییرات در قیمت در فروشگاه 
های زنجیره ای گزارش شــده که رسیدگی شده 
است.رئیس انجمن صنفی تولید و بسته بندی مواد 
پروتئینی گفت: چندین مورد از تخلف گرانفروشی را 
خودم در بازدیدی که از فروشگاهها داشتم مشاهده 
کردم که با گزارش به سازمانهای مرتبط از تکرار آن 
جلوگیری شد.رسولی تاکید کرد: توزیع گوشت قرمز 
بصورت روزانه گزارش می شود و آمار دقیقی از آنچه 
که در اختیار فروشگاهها قرار می گیرد وجود دارد 
بنابراین موارد تخلف به آسانی قابل پیگیری است.

وی همچنین تصریح کرد: فروش عمده گوشت قرمز 
گوســفندی در فروشگاههای زنجیره ای و میادین 
میوه و تره بار ممنوع اســت و فروشگاهها موظفند 
گوشت توزیع شده با قیمت دولتی را بصورت خرده 
فروشی عرضه کنند.رئیس انجمن صنفی تولید و 
بسته بندی مواد پروتئینی افزود: مواردی از فروش 
عمده گوشت قرمز دولتی وارداتی در فروشگاههای 
زنجیره ای گزارش شد که بالفاصله با آنها برخورد 
شد.رسولی گفت: خودم مواردی را مشاهده کردم که 
گوشت قرمز وارداتی با قیمت دولتی بصورت عمده 
فروخته شده بود و خریدار همان گوشت را با قیمت 
دیگری با تفاوت قیمت حداقل ۲۰ هزار تومان عرضه 
کرده است.وی از مردم خواست درصورت مشاهده 
هرگونه تخلف موارد را به سازمان نظارت و بازرسی 

اطالع دهند.

اخبار

سرمقاله

از  که  است  کسی  الیق  مربی 
غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی 

کودک استفاده کند

کالمامیر

رهبر معظم انقالب اسالمی تجربه غنی سازی ۲۰درصد را نمونه ای 
درخشان از توانایی و استعداد جوانان کشور برشمردند و خاطرنشان 
کردند: در دوره ای که برای فروش اورانیوم غنی شده ۲۰درصد شرط و 
شروط گذاشته بودند و برخی مسئوالن نیز به دادن امتیازاتی در این 
زمینه گرایش پیدا کرده بود،با تالش جوانان و با پافشاری و استقامت 
توانستیم به اورانیوم ۲۰درصد دست یابیم و دنیا در کمال ناباوری دید 

که ما به اورانیوم امریکا وروسیه و فرانسه احتیاج نداریم.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در دیدار صدها نفر از اســاتید،اعضای 
هیئت های علمی و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی،دانشگاه را 
ازمراکز بسیار مهم »تربیت قوه عاقله کشور«خواندند و با تبیین سه 
ضرورت اساسی دانشگاهها یعنی »درگیر شدن با مسائل و چالشهای 
کشور«، »تربیت فرهنگی، اخالقی و هویتِی دانشجویان« و »تحول 
دائم و اصالح مستمر در محیط های دانشگاهی« تأکید کردند: مسائل 
و مشــکالت کشور باید عالمانه حل شــود و استفاده از توانایی ها و 
ظرفیت های دانشگاهها و اساتید و دستان توانا و مستعد جوانان پر 
تالش و پر انگیزه در این مسیر، بسیار اساسی و مهم است.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان شان موارد مطرح شده از طرف اساتید 
در این دیدار را بسیار خوب و معطوف به مسائل و چالشهای کشور 
ارزیابی کردند و گفتند: در سخنان اساتید محترم به مقوالت مهمی 
همچون اقتصاد، آسیبهای اجتماعی، برجام، آب، هواوفضا، نوآوری، 
دیپلماســی علمی، سینما و هنر و ازدواج و خانواده پرداخته شد که 
نشان دهنده حرکت پیشرونده فکری و انگیزه اِی جامعه دانشگاهی 
است.ایشان دانشگاه را مرکزی مهم برای »تربیت قوه عاقله کشور« 
خواندند و افزودند: دانشگاه خوب برای اداره کشور حیاتی است و در 
فرآیند ایجاد و پرورش قوه عاقله کشــور، اساتید عزیز نقشی بسیار 
برجسته و حساس برعهده دارند.رهبر انقالب اسالمی در ادامه به سه 
الزام و سرفصل اساسی برای تحقق این هدف مهم و نقش آفرینی مؤثر 
دانشــگاهها در پیشرفت کشور اشاره کردند.ایشــان در بیان اولین 
ســرفصل، بر »لزوم درگیر شدن دانشگاه با مسائل کشور« تأکید و 
خاطرنشــان کردند: مشکالت امروز و فردای کشور باید عالمانه حل 
شود، زیرا مواجهه غیرعلمی و غیرمدبرانه با مشکالت موجب پیچیده 
و افزون شدن آنها خواهد شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس با اشاره 
به برخی مسائل و مشکالت کشور که نیازمند ورود جدی و عالمانه 
دانشگاه است، گفتند: به عنوان نمونه در مسئله مهم اقتصاد که برخی 
معتقدند مشکالت آن ناشی از بعضی شیوه های مدیریتی ضعیف یا 
غلط اســت، دانشگاه باید با کار علمی و راهگشا ورود کند.ایشان در 
همین زمینه افزودند: چندین بار به مسئوالن عالی رتبه دولتی توصیه 
کرده ام که دیدگاههای متنوع اســاتید اقتصاد را جمع آوری و از آنها 
اســتفاده کنند، زیرا دیدن و شنیدن این نظرات راهگشاست.رهبر 
انقالب اسالمی، »صنعت« را زمینه ای دیگر برای ورود پیشرفت آفرین 
و رونق بخش دانشگاهها برشمردند و با تأیید تصویب فرصت مطالعاتی 
یک ساله برای اســاتید در صنعت، گفتند: دانشگاه باید از نزدیک با 
مشکالت صنعت آشنا شود و آنها را حل کند تا نیاز نباشد برای حل 
مشکالت صنعت نفت یا صنعت برق چشم به بیگانگان بدوزیم.ایشان 
با اشاره به برخی سخنان از جمله ابراز ناچاری در استفاده از فناوری های 
پیشرفته شــرکت های خارجی برای افزایش استخراج نفت، گفتند: 
نتیجه ناچاری در بستن قرارداد با شرکت های خارجی آن است که آنها 
مواردی را به کشور تحمیل می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای تجربه 

غنی سازی ۲۰درصد را نمونه ای درخشان از توانایی و استعداد جوانان 
کشور برشمردند و خاطرنشــان کردند: در دوره ای که برای فروش 
اورانیوم غنی شــده ۲۰درصد شرط و شروط گذاشته بودند و برخی 
مسئوالن نیز به دادن امتیازاتی در این زمینه گرایش پیدا کرده بودند، 
با تالش جوانان و با پافشاری و استقامت توانستیم به اورانیوم ۲۰درصد 
دست یابیم و دنیا در کمال ناباوری دید که ما به اورانیوم امریکا وروسیه 
و فرانسه احتیاج نداریم.ایشان افزودند: آن استعدادی که قادر به انجام 
دادن چنین کار حیرت انگیزی است، چرا نتواند راندمان چاههای نفت 
را افزایش دهد؟رهبر انقالب اسالمی »آسیب های اجتماعی« را زمینه 
دیگری برای درگیر شدن جامعه دانشگاهی با مسائل کشور دانستند و 
خاطرنشان کردند: حدود سه سال است دستگاههای مختلف سه قوه 
را در این مسئله فعال کرده ایم و کارهای خوبی هم شده است که در 
درازمدت نتیجه می دهد اما دانشــگاهها می توانند با پیشنهادات و 
راه حل های خود، حل مســئله مهم آسیب های اجتماعی را تسریع 
کنند.»کمک به اصالح زنجیره چرخه تولید و مصرف« از دیگر توصیه 
های حضرت آیت اهلل خامنه ای به اساتید و پژوهشگران دانشگاهی 
بود.ایشان بررســی علمی »موانع تولید کاالی با کیفیت داخلی« و 
»ریشه یابی روان شناختی و جامعه شناختی تمایل برخی قشرها به 
کاالهای خارجی« را از دیگر مسائلی دانستند که جامعه دانشگاهی می 
توانــد درباره آنها راه حل های عالمانه، عینی و قابل تحقق دهد.رهبر 
انقالب اسالمی در جمع بندی اولین محور سخنانشان در جمع اساتید 
یعنی »درگیر شدن جامعه دانشگاهی با مسائل و چالشهای کشور«، بر 
نکته مهمی تأکید و خاطرنشــان کردند: همانطور که بارها گفته ام 
تحقق این همکاری، نیازمند طلب و خواست مدیران و مسئوالن کشور 
اســت بگونه ای که مدیر باید به در خانه دانشمندان برود نه اینکه 
دانشمند پشت در اتاق مدیر معطل بماند.ایشان از مسئوالن دولتی 
حاضر در جلسه خواستند مسئله ارتباط مراکز و دستگاهها با دانشگاهها 
را به طور جدی در جلسات دولت مطرح و پیگیری کنند.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در تبیین محور دوم بحث شان در نشست با اساتید و 
محققان گفتند: عقل در نگاه اسالمی، دستگاه محاسبه کننده مادی 
نیســت بلکه عامل تعالی و رشد انسان، معتقد کردن فرد به سبک 
زندگی اسالمی و تأمین کننده ارتباطات مختلف زندگی است و برای 
تحقق این ظرفیت عظیم، قوه عاقله باید تربیت فرهنگی، معنوی و 
اخالقی یابد.ایشان به جامعه دانشــگاهی تأکید کردند: جوان پاک 
دانشجو را با ایمان، شجاع، اهل اقدام، اهل کار و تالش، دارای اعتماد 
به نفــس، حق پذیر، حق طلب، اهل مبارزه با ظلم و تعرض، و اهل 
مهربانی و گذشت بار بیاورید تا بتواند در آینده، جامعه را به درستی 
مدیریت کند.رهبر انقالب اسالمی به عنوان مثالی در ضرورت تربیت 
معنوی و اخالقی، به ناهنجاری های رایج در فضای مجازی از جمله 
تهمــت، بدگویی، بردن آبروی مؤمن، و برجســته کردن ضعفهای 
کوچک اشــاره کردند و افزودند: تربیت معنوی می تواند جلوی این 
مشکالت را بگیرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: جوان امروز را با 
هویت بار بیاورید چرا که اگر جامعه ای احساس هویت نکرد، در مقابل 
صداهای بلند تحکم آمیز به راحتی مغلوب می شود اما برخورداری از 
هویت دینی، ملی و انسانی به جامعه احساس عزت و ایستادگی می 
دهد.محور پایانی مباحث حضرت آیت اهلل خامنه ای به بیان مصادیق 
عینی ضرورت »صیرورت و اصالح و تحول دائم دانشگاهها« اختصاص 
داشت.ایشان، تبدیل »رویکرد مصرف کنندگی علم به تولیدکنندگی 
علم« را از جمله این مصادیق دانستند و گفتند: بارها گفته ایم در مقابل 

علم دیگران شاگردی می کنیم اما شاگردی با تقلید و مصرف کردِن 
همیشگی فرق دارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کسانی که 
معتقدند نباید دنبال تبیین و تدوین علوم انسانی اسالمی برویم زیرا 
علوم انسانی در همین نظریات رایج منحصر است، افزودند: این همه 
دیدگاههای متعارض در اقتصاد، مدیریت، فلسفه و دیگر علوم انسانی 
آیا نشان دهنده بطالن برخی دیدگاهها نیست؟ ضمن اینکه حتی در 
علوم تجربی نیز غلط بودن برخی حرفها ثابت شده و می شود، پس چرا 
برخی علوم انسانی اسالمی را رد می کنند.ایشان منتقل نشدن صحیح 
یا کامل علوم دیگران و به روز نشدن اینگونه علوم در داخل را از دیگر 
نشانه های ضرورت حرکت به سمت تولید علم خواندند و افزودند: نباید 
تجربه های غلط دوران رژیم گذشــته را تکرار کرد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با یادآوری پیشــرفت های تحسین برانگیز کشور در نانو، 
سلولهای بنیادین، هسته ای، زیست فناوری، پزشکی و علوم دیگر 
گفتند: برخی، این پیشرفتهای عینی را که حتی مراکز جهانی نمی 
توانند آنها را انکار کنند، حبابی می خوانند تا مردم و جامعه دانشگاهی 
را مأیوس کنند، اما اینگونه حرفها صددرصد اشتباه است.رهبر انقالب 
اسالمی در ادامه سخنانشان درباره مصادیق عینی ضرورت تحول در 
دانشگاهها افزودند: »هدفمند کردن تحقیقات« مهم است و پژوهشها 
باید با دو هدف اساسی »تأمین نیازها و حل مسائل کشور« و »رسیدن 
به اوج و مرجعیت علمی و حضور در جمع ســرآمدان جهانی علم« 
صورت گیرد.ایشان خاطرنشان کردند: موضوع مقاله محوری موافقان 
و مخالفانی دارد، البته مقاالتی که مورد اســتناد قرار می گیرد برای 
کشور آبرویی است اما نباید در مسیر ارتقای علمی استادان، تولید مقاله 
اصل و ضابطه قرار گیرد.رهبر انقالب »آمایش آموزش عالی« را از دیگر 
تحوالت الزم در دانشگاهها برشمردند و افزودند: این سند در سال ۹5 
در شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده اما اجرای آن پیشرفت 
نداشته است.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: آمایش 
آموزش عالی نوعی تقســیم کار ملی میان دانشگاهها در بخشهای 
مختلف علمی است که ضمن هم افزایی، برنامه ریزی برای رشد علمی 
و ارزیابی وضع علمی کشور را آسان می کند.»تحقق کامل نقشه جامع 
علمی کشــور« از دیگر مسائلی بود که رهبر انقالب آن را در مسیر 
اصالح و تحول مستمر دانشگاهها ضروری دانستند.ایشان نقشه جامع 
علمی کشور را خوب ارزیابی کردند اما گفتند: بدنه دانشگاهی که باید 
این نقشه را اجرا کند از آن، به حد کافی مطلع نیست بنابراین باید 
جلساتی برای تبیین و عملیاتی کردن نقشه جامع علمی در دانشگاهها 
برگزار شــود.»خطر نامتوازن شدن رشته های دانشگاهی و افزایش 
گرایش به رشته های درآمدزا« که باعث کم شدن گرایش به رشته 
های بسیار مهمی همچون ریاضی و فیزیک شده است و تأکید بر حل 
این مشکل، خواسته دیگر رهبر انقالب از جامعه دانشگاهی بود.رهبر 
انقالب در نوعی جمع بندی خطاب به استادان و اعضای هیأت های 
علمی دانشگاهها تأکید کردند: دانشجویاِن خود را امیدوار و خوشبین 
به حال و آینده کشور، معتقد به توانایی ها و ظرفیت های داخلی و 
آشنا به موقعیت کشور تربیت کنید تا مطمئن شوند همانگونه که 
پیشرفتهای کشور نسبت به دو سه دهه گذشته، تحسین برانگیز است، 
آینده کشور نیز در مقایسه با امروز به مراتب درخشان تر خواهد بود.

رهبر انقالب اســالمی با اشاره به جایگاه رفیع جمهوری اسالمی در 
میان توده های اکثر ملت ها افزودند: ایران اسالمی در میان دولت های 
مستکبر و بی ارزش بیشترین دشمنان را دارد همانگونه که در توده 
های مردم منطقه و اغلب کشورها بیشترین آبرو، طرفداری و نفوذ را 
دارد و همین موجب شده است که دشمنان خبیث دائم به فکر توطئه 
باشــند که به فضل الهی در مقابل ملت ایران و جمهوری اسالمی 
همچنان شکست خواهند خورد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
مظلوم نمایی شمِر زمان یعنی نخست وزیر کودک کش رژیم اشغالگر 
در سفر به اروپا گفتند: این جنایتکار که سرآمد همه ظالمان تاریخ 
است به اروپایی ها به دروغ گفت ایران می خواهد ما و چند میلیون 
یهودی را نابود کند در حالی که راه حل ما برای مسئله فلسطین کاماًل 
منطقی و منطق بر موازین دموکراسی است.رهبر انقالب با انتقاد از 
سکوت اروپایی ها در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و قدس 
افزودند: همیشه گفته ایم برای تعیین نوع حکومت در کشور تاریخی 
فلســطین باید براساس شیوه ای که همه جهان قبول دارد به افکار 
عمومی مراجعه کرد و از همه فلســطینیان واقعی اعم از مسلمان و 
یهودی و مسیحی که حداقل 8۰ سال در این سرزمین بوده اند چه در 
داخل و چه در خارج از سرزمینهای اشغالی نظرخواهی و همه پرسی 
شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این طرح جمهوری اسالمی 
که رسماً در سازمان ملل به ثبت رسیده است آیا با موازینی که جهان 
قبول دارد منطبق نیست؟ پس چرا اروپایی ها حاضر نیستند آن را 

بفهمند؟

ادامه از صفحه 1 
 آیا مقامات فرانســوی به طور مستقیم در این 
خصوص به تهران درخواستی داشته اند یا خیر، 
پاســخ داد: جمهوری اسالمی ایران با طرف های 
اروپایی در تماس بوده و خواهد بود و آن چیزی 
که به این شــکل مطرح گردیده، صحت ندارد و 
فکر می کنم یک جوسازی خاص با اهداف خاص 

است. 
قاســمی با بیان این مهم که مــا گفت وگوها و 
مذاکــرات خود را با ســه کشــور اروپایی عضو 
برجام به نمایندگی از اتحادیه اروپا انجام داده و 
می دهیم، افزود: موضوع مذاکرات مشخص است، 
موضوع برجام اســت و ما موضوع دیگری غیر از 
برجام برای مذاکره نداریــم. وی پیرامون تداوم 
مذاکرات ایــران و اروپا در خصوص برجام اظهار 
کرد: گفتگوها میان دو طرف ادامه دارد و آخرین 
آن هم در تهران و در ســطح کارشناسی بود و 
در ســطوح باالتر نیز در آینده جلساتی میان دو 
طرف برگزار خواهد شد. اگر اتحادیه اروپا عالقه 
مند است که در برجام باقی بماند و بر این موضع 
خود مصر است هر چه زودتر تضمین های الزم را 

برای انجام تعهدات برجامی خود در کنار روسیه 
و چین را به ایران ارائه کند. سخنگوی وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه امیدوارم کشورهای اروپایی 
فرصت را از دســت ندهند چرا که زمان زیادی 
نداریم، ادامه داد: برخی بدعهدی ها نســبت به 
ایران از گذشــته تا به حال موجب شده تا مردم 
ما نخواهند زمان زیادی برای دریافت پاســخ از 
طرف اروپایی ها منتظر بمانند. قاسمی در ادامه 
پیرامون خروج آمریــکا از برجام و خروج برخی 
شــرکت های اروپایی از ایــران و نقش معاونت 
دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه در این 
خصوص اظهار داشت: با خروج آمریکا از برجام و 
اعالم اینکه تحریم های آمریکا برمی گردد، برخی 
شرکت های اروپایی مواضعی را اتخاذ کردند.وی 
گفت: شرکت های اروپایی مهلت ۹۰ و 1۲۰ روزه 
دارند تا تحریم ها مجددا برگردد و باید صبر کرد 
و دید که چه اتفاقاتــی رخ خواهد داد و نتیجه 

مذاکرات ایران با شرکای خارجی چه می شود. 
وزارت امور خارجه در این زمینه به عنوان تسهیل 
کننده شرایط در کنار دیگر دستگاه ها خواهد بود.

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین از ادامه دار 

بودِن رایزنی های میان ایران و روسیه خبرداد و 
در خصوص بحران سوریه و آینده آن کشوراذعان 
داشت: رایزنی های میان ایران و روسیه همچنان 
ادامه دارد و گفتگوهای مستمری میان تهران و 
مسکو در جریان اســت و به خصوص اخیرا هم 
روســای جمهور دو کشــور در حاشیه نشست 
سازمان شانگهای با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند 
که همواره گفتگوهای میان ایران و روســیه در 
حوزه های مختلف همکاری بخصوص سوریه در 
بعد منطقه ای آن بوده و خواهد بود.قاسمی با بیان 
اینکه ایران در سوریه به دنبال مبارزه با تروریسم 
و برقراری صلح، ثبات و امنیت است تصریح کرد: 
با تالش هایی که ایران از خود نشان داد، موفقیت 
های خوبی را در مبارزه با تروریسم در آن کشور 
شــاهد بودیم و همچنان تا بازگشــت آرامش و 
امنیت کامل به خاک سوریه به تالش های خود 
در این مسیر ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه پیرامون موضــوع FATF که روز 
یکشنبه در مجلس شورای اسالمی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در خصوص 
این موضوع دو سال کار کارشناسی توسط ارگان 

های ذیربط از جمله شــورای عالی امنیت ملی، 
وزارت امــور خارجه، وزارت اطالعات و نهادهای 
اقتصادی کشــور صورت گرفته و به جمع بندی 
الزم رسیده ایم. وی با بیان اینکه  تصور می شد 
که این الیحه به تصویب نمایندگان مجلس برسد، 
تشریح کرد: با توجه به اصرار برخی از نمایندگان 
محترم نسبت به اینکه باید برخی اصالحات در 
الیحه صورت بگیرد تصویب این موضوع جهت 
بررسی بیشتر دوســتان مجلس به ۲ماه آینده 
موکول شــد. وی اظهار داشت: خوشبختانه این 
الیحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده 
و امیدواریم شرایط برای دو ماه آینده به گونه ای 
باشــد که الیحه مذکور به تصویب برسد چراکه 
قطعا مزایای بســیاری برای ایران خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه درخصوص این 
مورد که اگر الیحه FATF در مجلس تصویب 
نشود چه شرایطی برای ما پیش خواهد آمد بیان 
کرد: ما همواره نسبت به آینده امیدوار هستیم و 
تا زمان بررسی و تصویب نهایی FATF دو ماه 
باقی مانده است و امیدواریم این الیحه تصویب 

شود و مشکل خاصی به وجود نیاید.

مفقودی
پالک  شماره  با  مدل ۹4  مشکی  رنگ  به  دنا  سواری  سبز  برگ   
14۷H۰1۳1۳۰8شماره  موتور  شماره  با   8۲ ایران  ۳81س۹۲ 
جهانیان  سوسن  NAAW۰1HE۲FE۰۲۳۰8۷بنام  شاسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
سند کمپانی  سواری دنا به رنگ مشکی مدل ۹4 با شماره پالک 
14۷H۰1۳1۳۰8شماره  موتور  شماره  با   8۲ ایران  ۳81س۹۲ 
جهانیان  سوسن  NAAW۰1HE۲FE۰۲۳۰8۷بنام  شاسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو سمند مدل 88 
با شماره پالک ۲4۳د5۷ایران ۷۲ با شماره موتور 1۲488۰۷5۷1۶و 
اهلل  شماره شاسی NAAC۹۰CC۹۹F8۰۲۹۲4بنام سید ذبیح 

اطاقسرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
انتظامی  به شماره  مدل 1۳8۳  پژو  4۰5  سند خودروی سواری 
۷8 ایران  48۹  ب 15   با شماره موتور 1۲48۳1۹8۳1   شماره 
شاسی 8۳۰۰84۳۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تنکابن 

مفقودی
با شماره  مدل ۹۳  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی   سند 
پالک ۷54م۶1 ایران 8۲ با شماره موتور 1۲4K۰51۲511و شماره 
شاسی NAAN۰1CA۶EH15۰۰۶۹بنام زینب اکبر تبار شانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز پژو ۲۰۶SDمدل ۹4 با شماره پالک 1۹4م۳1 ایران 8۲ 
با شماره موتور ۰۲1۹5۳۳و شماره شاسی ۲۹۳45۶ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
با  پالک ۲۷۲ج4۷ایران 8۲  شماره  با  مدل 85  پراید  سبز  برگ   
 S141۲۲858۶۳۷4۳ شاسی  شماره  1555۷۶۳و  موتور  شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
پالک  شماره  با   8۷ مدل   ۲۰۶ پژو  کمپانی  سند  سبز  برگ   
415م8۷ایران ۷۲ با شماره موتور 1418۷۰۰8۲۳8و شماره شاسی 
مفقود  حجازیان  بیگم  لیال  NAAP۰۳ED۶8J۰۰۶۷۹8بنام 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 المثنی برگ سبز پژو ۲۰۶ مدل ۹4با شماره پالک 11۲و۹۹ایران 
مفقود   ۲11۲۷۲ شاسی  شماره  ۰۰1۹818و  موتور  شماره  با   ۶۶

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
سند کمپانی پژو 4۰5 تاکسی شهری مدل 1۳۹۰ به رنگ زرد با 
شماره پالک 1۷۳ت۲5 ایران ۶۲ با شماره موتور 1۲4۹۰14۳۹۹۳و 
اصغر  مالکیت  NAAM11CA۰BR555۶۹۶به  شاسی  شماره 

علی بیگی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

سخنگوی وزارت امور خارجه  در پاسخ به زمان؛

احتماِل مذاکره جدیِدفرانسوی ها با ایران کذب است 

تاکید رهبر معظم انقالب بر حِل عالمانه مشکالت؛

غنی سازی 2۰درصدی نمونه ای از توانایی جوانان کشور است
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تأکید برعملیاتی شدن تعهدات طرف های برجام  
در اجالس شانگهای

وزیر امور خارجه گفت: استفاده ایران از مزایای اقتصادی برجام و عملیاتی 
شدن تعهدات روسیه، چین و کشور های اروپایی در اجالس شانگهای مورد 

تأکید قرار گرفت.   
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دولت، محمدجواد ظریف در 
حاشیه سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به چین افزود: در این سفر عالوه 
بر اعالم مواضع جمهوری اسالمی از جانب آقای روحانی، از برجام نیز به 
عنوان یک تفاهم نامه بین المللی حمایت شد.وی گفت: در این سفر فرصت 
دیدار طوالنی و گفتگوی آقای روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران با 
رؤسای جمهور روسیه و چین به عنوان دو طرف تفاهم نامه برجام مهیا شد 
که در آن در مورد شرایط ویژه کنونی و نحوه ادامه همکاری ها با توجه به 
خروج امریکا از برجام و نحوه حمایت از آن و وظایفی که همه طرف ها به 
عهده دارند، صحبت شد.ظریف افزود: در این دیدارها درباره اجرای تعهدات 
طرف های چینی و روسی و همچنین انجام هماهنگی با سایر اعضای برجام 
نیز صحبت شد تا اطمینان حاصل شود ایران از مزایای اقتصادی برجام 
کامال بهره مند خواهد شد که این مهم در صحبت های رؤسای جمهوری 
چین و روسیه نیز مشهود بود.وی گفت: رؤسای جمهوری چین و روسیه 
همچنین تاکید داشتند که احساس می کنند اروپایی ها نیز تعهدات مشابهی 
دارند و در مذاکرات رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور خلق چین و 
وزرای مرتبط هر دو کشور در مورد روش های عملیاتی کردن این تعهدات، 

گفتگوهای مختلفی انجام دادند.

جلسه اضطراری کمیسیون صنایع برای بررسی 
قرارداد »رنو و پژو «

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جلسه اضطراری کمیسیون برای 
بررسی  و  پژو«  و  با شرکت»رنو  و سایپا  ایران خودرو  قراردادهای  بررسی 

تضامین اخذ شده از این شرکت ها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبداهلل رضیان در خصوص خروج شرکت های 
اروپایی از صنایع خودروسازی ایران گفت: پروژه شرکت سیتروئن در کاشان 
تقریباً به تولید رسیده است و دستگاه ها برای تولیدات جدید نصب شده است؛ 
لذا مشخص نیست با تحریم های جدید آمریکا، این شرکت چه سیاستی را 
اتخاذ خواهد کرد.نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: توقف فعالیت های این کارخانه موجب زیان هنگفت شرکت سیتروئن 
خواهد شد، البته قراردادهای سیتروئن محکمتر از قراردادهای پژو و رنو است 
و خسارت ها به عهده سیتروئن است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: شرکت رنو و پژو هنوز سرمایه گذاری جدی در 
صنعت خودروسازی ما انجام نداده اند، اما شرکت سیتروئن سرمایه گذاری 
کرده و آورده خود را سپرده گذاری کرده و تکنولوژی و تجهیزاتش را نصب 
کرده است و باید خرداد ماه به تولید برسد و محصوالت را وارد بازار کند.

وی افزود: باید قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار 
گیرد تا مشخص شود با توجه به سابقه قبلی شرکت رنو و پژو در بدعهدی 
در قبال قراردادها، چه نوع ضمانت های اجرایی از این شرکت ها اخذ شده 
است که در صورت تخطی از قرار داد خسارت های وارده به ایران را بپردازند.

رضیان گفت: در شرایط فعلی می توانیم با کشورهایی نظیر چین، فعالیت های 
تولیدی خود را در خودروسازی ادامه دهیم تا نیاز بازار تأمین شود. نگرانی 
ما این است که قیمت خودروها افزایش یابد و مصرف کنندگان دچار مشکل 
شوند.نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: صنایع 
خودروسازی ما وابستگی زیادی به این شرکت ها ندارد، اما ایجاد نوسان در 
بازار خطرناک است.وی خاطرنشان کرد: جلسه اضطراری کمیسیون صنایع 
نوع  از کشور و  اروپایی  برای بررسی خروج شرکت های  و معادن مجلس 
قراردادهای ایران خودرو و سایپا با این شرکت ها و بررسی تضامین اخذ شده، 

احتماال هفته جاری برگزار خواهد شد.

تایید حکم اعدام ۸ داعشی

رئیس دادگاه عمومی و انقالب تهران از تایید حکم اعدام 
عوامل داعش در حمله تروریستی به مجلس در دیوان عالی 
خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
پرونده  وضعیت  آخرین  غضنفرآبادیدر خصوص  موسی 
عوامل داعش در حمله تروریستی به مجلس گفت: رای 
از سوی متهمان  این پرونده،  صادره برای هشت متهم 
مورد اعتراض قرار گرفت و به همین دلیل پرونده به دیوان 
عالی کشور ارجاع شد.وی از تایید حکم صادره در دیوان 
عالی خبر داد و گفت: احکام این افراد در شعبه رسیدگی 
کننده در دیوان عالی تایید شده است و برای اجرا به واحد 
اجرای احکام دادسرا ارسال می شود. ۲۳اردیبهشت ۹۷ 
بود که حجت االسالم موسی غضنفرآبادی رئیس محاکم 
انقالب تهران از صدور حکم هشت متهم پرونده تروریستی 
و اعضای گروه داعش خبر داد.وی افزود: دادگاه این افراد 
را به اتهام معاونت در افساد فی االرض مستحق اعدام 
تشخیص داده است.رئیس کل دادگاه عمومی و انقالب 
گفت: این حکم به متهمان یا وکالی قانونی آنها اعالم 
می شود و آنها ۲۰ روز از اعالم حکم فرصت اعتراض دارند.

هشت متهم پرونده تروریستی حمله به مجلس شورای 
اسالمی در مدت هفت جلسه در دادگاه انقالب و در شعبه 
15 این دادگاه به ریاست قاضی صلواتی از خود در برابر 

اتهامات وارده دفاع کردند.

فراخوان »ستفا« برای شناسایی 
نقش آفرینان زیست بوم استارتاپی

کارآفرینی  و  اشتغال  تحقیقات  و  توانمندسازی  معاون 
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
نقش آفرینان  شناسایی  فراخوان  از  دانشگاهی  جهاد 

زیست بوم کارآفرینی )استارتاپی( خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیروس دشتی در این 
خصوص اظهار کرد: این سازمان با هدف توسعه و ترویج 
فرهنگ کارآفرینی در کشور و در راستای انجام ماموریت های 
محوله از نقشه جامع علمی کشور )ارتقای فرهنگ کارآفرینی 
و روحیه خودباوری و ترویج الگوهای موفق علم و فناوری 
با تاکید بر جامعه دانشگاهی کشور( به این سازمان و با 
عنایت به اهداف و برنامه های ششم توسعه جهاد دانشگاهی 
)1۳۹۶ – 14۰۰(، در گستره جغرافیایی شعب خود در 
سراسر کشور برگزاری ۶4۰ رویداد کارآفرینی )تحت الگوی 
مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی( در جهت 
برنامه ریزی  را  کارآفرینی  زیست بوم  شکوفایی  و  تقویت 
کرده است.لذا از تمام فعاالن و کارشناسان متخصص در 
حوزه کارآفرینی و تجاری سازی، موسسات و شرکت های 
دانش بنیان، کارآفرینان، موسسان استارتاپ ها و واحدهای 
فناور مستقر در مراکز نوآوری و شکوفایی، مراکز نوآوری، 
فناوری،  و  علم  پارک های  و  مراکز رشد  شتاب دهنده ها، 
صندوق های حمایتی و VC، شرکت های سرمایه گذاری، 
خبرگزاری ها و نشریات تخصصی و موسسات و شرکت های 
برگزارکننده رویدادها که تمایل دارند به عنوان داور، مدرس، 
منتور، سخنرانی انگیزشی، تسهیلگر، اسپانسر، سرمایه گذار، 
اطالع رسانی و یا تیم اجرایی با این سازمان در برگزاری 
مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی همکاری 
 www.eshteghal.ir داشته باشند به پایگاه اطالع رسانی

مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوط اقدام کنند.

خبرخبر

مدیریت  برای  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مقاومتی  اقتصاد  است  شرایط جدید کشور الزم 
مبنای عمل و کار همه دستگاه ها باشد و با اقتصاد 
مقاومتی به دنبال راهکارهایی برای اداره مطلوب 

کشور باشیم.
ستاد  جلسه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروزبه ریاست اسحاق 
برگزار  جمهور  رییس  اول  معاون  جهانگیری 
شد.اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه 
کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته و بروز مسائلی 
قابل پیش بینی است،   گفت: کشور با فشارها و 
تحریم های جدیدی مواجه خواهد شد و موانعی 
بروز  کشور  واردات  و  صادرات  روی  پیش  نیز 
داشت:  اظهار  جمهور  رییس  اول  می کند.معاون 
بینی  پیش  قابل  های  محدودیت  همه  رغم  به 
اما کشور دارای ظرفیت های فراوانی است که با 
تنظیم ساز و کارهای الزم می توانیم با تحریم ها 
مقابله کنیم و با تدابیر و اتخاذ تصمیمات ویژه و 
مناسب در جهت کاهش آثار تحریم ها برکشور 
حرکت کنیم.وی با اشاره به اینکه بودجه دولت با 
اداره کشور مواجه خواهد  محدودیت هایی برای 
کرد  هزینه  برای  بندی  اولویت  ضرورت  بر  بود، 
منابع مالی تاکید کرد و گفت: در شرایط جدید، 

اولویت گذاری شود و  باید  برای اجرای طرح ها 
نیز تسریع شود. ها  برخی طرح  اجرای  روند  در 

جهانگیری ادامه داد: برای مدیریت شرایط جدید 
کشور الزم است اقتصاد مقاومتی مبنای عمل و 
کار همه دستگاه ها باشد و به عبارتی دیگر اکنون 
که قرار است تحریم ها بر کشور فشار وارد کند، 
باید با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی به دنبال 
اداره مطلوب کشور در شرایط  برای  راهکارهایی 
بر  بینی  قابل پیش  تا آسیب های  باشیم  جدید 
کاهش  ممکن  میزان  کمترین  به  کشور  اقتصاد 

دبیرخانه  از  جمهور  رییس  اول  کند.معاون  پیدا 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست دستور 
تدوین  رویکرد  این  با  را  ستاد  آتی  جلسات  کار 
کنند که برای شرایط جدید پیش روی کشور چه 
تصمیماتی باید اتخاذ شود و چه اقداماتی صورت 
گیرد تا توان کشور برای مقابله با تحریم ها باال رود 
و جریان اشتغال،   تولید و اجرای طرح های اصلی 
پیدا  ادامه  مناسب  به شکل  دار کشور  اولویت  و 
کند.وی با یادآوری اینکه پس از دوره ای طوالنی 
سرمایه گذاری در کشور روندی مثبت را تجربه می 

کند،   تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که این روند 
مثبت با مشکل مواجه شود و باید راهکارهایی برای 
این که جریان سرمایه گذاری در کشور مثبت باشد 
بیندیشیم و در این مسیر از توانمندی نهادهای 
عمومی غیر دولتی استفاده بیشتری داشته باشیم 
و در انتخاب طرح ها نیز طرح هایی را در اولویت 
وابستگی  ریالی  منابع  به  بیشتر  که  دهیم  قرار 
دارند.جهانگیری با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد 
مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه 
های خارجی است، خاطر نشان کرد: از ابتدا همواره 
بر این موضوع تاکید شده است که اقتصاد مقاومتی 
مختص دوران تحریم ها نیست و در دوران پس از 
لغو تحریم ها نیز دولت تمرکزی جدی بر اقتصاد 
اضافه  رییس جمهور  اول  مقاومتی داشت.معاون 
کرد: البته تا کنون سیاست ها و برنامه هایی که در 
چارچوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین 
شده، سیاست هایی بوده است که مربوط به دوران 
پس از تحریم ها بود اما امروز که آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به دنبال اعمال تحریم ها و فشارهای 
از  استفاده  با  باید  هستند،  کشورمان  بر  جدید 
تمام ظرفیت های کشورازجمله نهادهای عمومی 
غیردولتی، سیاست ها و برنامه هایی برای عبور از 

چالش های فعلی تدوین کنیم.

جهانگیری: اقتصاد مقاومتی باید مبنای عمل و کار همه دستگاه ها باشد

شرایطی جدید پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است

گامهای جدید اتحادیه اروپا برای 

ادامه فعالیت در ایران 

اتخاذ تدابیری برای بی اثر کردن 

تحریم های امریکا

اتحادیه  نوشت:  نیویوروپ  اروپایی  تارنمای 
اروپا با به روزرسانی »قانون انسداد« و »مجوز 
وام خارجی«، سرمایه گذاری شرکت هایش را 

در ایران حفظ می کند.
تارنمای  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
افزود:  گزارشی  دیروزدر  نیویوروپ  اروپایی 
اتحادیه اروپا به دنبال تصمیم »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج یکجانبه 
از توافق هسته ای در ماه گذشته، گام هایی 
را برای حفاظت از فعالیت شرکت هایش در 
ایران برداشته است. کمیسیون اروپا نیز اعالم 
و  انسداد«  »قانون  شده  روز  به  نسخه  کرده 
گذاری  سرمایه  بانک  خارجی«  وام  »مجوز 
است. رسانده  تصویب  به  را   )EIB( اروپا 

غیر  نشست  دنبال  به  کمیسیون،  اقداِم  این 
بیانیه های  رسمی این اتحادیه در صوفیه و 
)۲8م  مه  18م  تاریخ  در  کمیسیون  این 
در  اروپا  شد.کمیسیون  انجام  اردیبهشت( 
یک بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد: هدف از این 
های  منافع شرکت  به حفظ  اقدامات کمک 
اتحادیه  این  پایبندی  و  است  اروپا  اتحادیه 
را  )برجام(  اقدام مشترک  برنامه جامع  به  را 
ژوئن  در ۶م  اروپا  دهد.کمیسیون  می  نشان 
رسانی  روز  به  اعالم  ضمن  خرداد(  )1۶م 

اروپا  اتحادیه  شرکت های  که  انسداد  قانون 
را از رعایت تحریم های آمریکا منع می کند، 
بانک  خارجی  وام  مجوز  که  کرد  عنوان 
سرمایه گذاری اروپا را همه به روز می کند 
که سازوکاری است که مجوز فعالیت سرمایه 
گذاری در ایران را می دهد.این کمیسیون در 
عین حال اعالم کرد که مفهوم این امر الزام 
بانک سرمایه گذاری اروپا در حمایت مالی از 
و تصمیم  نیست  ایران  در  اروپایی  طرح های 
این سرمایه گذاری ها برعهده  گیری درباره 

هیات مدیره بانک سرمایه گذاری اروپاست.

سخنگوی دولت گفت: با توجه به تهدیدات 
گسترش  و  استمرار  خصوص  در  جدی 
تحریم ها از سوی آمریکا، برای بی اثر و یا 
را  مناسبی  تدابیر  تحریم ها  کردن  اثر  کم 

اتخاذ کرده ایم.
محمدباقر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان  رئیس  و  دولت  سخنگوی  نوبخت 
ستاد  جلسه  حاشیه  در  بودجه  و  برنامه 
داشت:  اظهار  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
اقتصاد  های  سیاست  کردن  اجرایی  برای 
تعریف  پروژه   ۲۰۰ و  طرح   5۶ مقاومتی 

توانیم  می  شود  اجرایی  اگر  که  کردیم 
مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  های  سیاست  به 
جلسه  در  افزود:  کنیم.وی  پیدا  دست 
با توجه به تهدیدهای جدی که در  دیروز 
از  ها  تحریم  و گسترش  استمرار  خصوص 
اثر و یا  برای بی  سوی آمریکا مطرح شد، 
کم اثر کردن این تحریم ها تدابیر متناسبی 
که  را  منابعی  محدودیت  کردیم.  اتخاذ  را 
در  داریم  طرح   5۶ و  پروژه   ۲۰۰ برای 
بتوانیم  تا  کردیم  بررسی  تحریم  شرایط 
که  دهیم  قرار  اولویت  در  را  هایی  پروژه 
مردم عزیز کشورمان کمترین درگیری را با 
تحریم ها داشته باشند.نوبخت موضوع آب 
را دیگر موضوع مطرح شده در جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برشمرد و ادامه 
داد: با توجه به کمبود منابع آبی نسبت به 
چند  به  را  کشور  مناطق  گذشته،  سنوات 
دسته شامل مناطقی با تنش آبی، مناطقی 
با کم آبی و مناطقی که مشکل آب ندارند 
گزارشی  کار  این  برای  کرده ایم.  تقسیم 
دیروز  جلسه  در  بودجه  و  برنامه  سوی  از 
ارائه شد تا در چهارچوب آن، مواردی که 
محدودیت  به  توجه  با  آن  برای  می توان 

منابع مالی اقدام کرد، مشخص شود.

»کم آبي دیگر شعار نيست«

تجدید فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
انجام      www.setadiran.ir به آدرس   ) ) ستاد  الکترونیکي دولت  تدارکات  از طریق درگاه سامانه  ها  پاکت  بازگشایي  و 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي 

الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : اولویت سوم اجرایي بخش هاي باقي مانده شبکه جمع آوري فاضالب – بخش جنوبي محله یکبني  جاسک

  مبلغ برآورد اولیه:  13/640/977/009 ریال ) سیزده میلیارد و ششصد و چهل میلیون و نهصد و هفتاد و هفت  هزار و نه ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  683/000/000 ریال )ششصد و هشتاد و سه میلیون ریال ( .
رتبه و رشته مورد نظر : 5 رشته آب 

مبلغ خرید اسناد : مبلغ 00/000 0 /3 ریال  به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه 
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12 تاریخ 97/03/23 تا ساعت 15 تاریخ 97/04/02

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 97/04/16
زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 97/04/20

محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي 
پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفي الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65(بازگشایي خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه 

به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف و ارزیابي کیفي آدرس : بندرعباس 
   - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتي شرکت 
آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانيWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز 

تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .    
شناسه آگهی : 187916                                                                                   

روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

آگهی مزایده بهره برداری ازجایگاه CNG نوبت اول
شهرداری ماهدشت درنظردارد بهره برداری ازجایگاه های CNG متعلق به خود واقع درشهر ماهدشت به شرح:

1-جایگاه CNG ایثارباشماره اشتراک گاز 34037189710
2-جایگاه CNG مسکن مهر ماهدشت باشماره اشتراک گاز34037199707

رابه شرکت های مجاز بهره برداری ازجایگاه ها ی CNG واگذار نمایدلذامتقاضیان دعوت میشود باهمراه داشتن :
الف: گواهی ثبت شرکت اساسنامه واخرین آگهی های تغییرات شرکت .
ب :تاییدیه ویاگواهی صالحیت بهره برداری معتبرازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.

ج : گواهی ثبت نام درنظام ومالیات برارزش افزوده.
د:گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی.

CNG ه : حداقل دارای 3 سال سابقه کارکرد فعال دراداره امورجایگاه های
و:حداقل امتیاز ارزیابی عملکردشرکت بهره بردارنباید کمتراز80باشد.

حداکثرتاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/4/4 نسبت به دریافت اسناد ومدارک مزایده اقدام ویا جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس 
:ماهدشت ،میدان امام خمینی)ره(،شهرداری ماهدشت ،واحد امور مالی مراجعه ویا با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.

-شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست . -هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری ماهدشت

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

استان هرمزگان
)سهامی خاص(

 نوبت اول

آگهی مـناقصه 
موسسه تحقيقات فنی و مهندسی 
امور  دارد  نظر  در  کشاورزی 
خدماتی خود را به شرکت های 
متقاضیان دعوت  از  نماید.  واگذار  واجد شرایط 
حداکثر  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  شود  می 
آدرس  به   97/4/9 مورخ  اداری  وقت  پایان   تا 
کرج – بلوار شهید فهمیده – موسسه تحقیقات 
فنی و مهندسی کشاورزی – دبیرخانه موسسه 

مراجعه فرمایند. 
)شماره تلفن تماس 026-32705320(

شناسه آگهی : 188037
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۲/۷4/۹۷ شعبه دوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: مسعود ولیزاده فرزند:عبدالرحمن خوانده:اسماعیل محمودی  
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
رسیدگی  وقت  تاریخ 1۳۹۷/۳/1۹ ساعت 1۰:۳۰  برای  و  است  ارجاع شده  شعبه 
تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه 

به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  محمود  فرزند  داودکریمی  آقای 
پالک ۲۶۰1 فرعی از 1۲۲ ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف 
به زمین شهری صدیقی که از آقای منصور محمدی نژاد خریداری درخواست سند 
مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۶-8۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 1۳۹۷۶۰۳1۶۰۰۷۰۰۰۰۷1  
مورخ  18 / ۲ / ۹۷ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۹ 
/ ۶۹ متر مربع به نام داود کریمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان محمد ، محمود ، محمدصالح و عبداله صدیقی می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای داود کریمی صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول  ۷  /  ۳ /  1۳۹۷   تاریخ انتشار دوم  ۲۲ /  ۳ /  1۳۹۷

 نوبت اول

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات آموزش 

و ترویج کشاورزی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان آقای مجتبی مرادی  دادخواستی به خواسته مطالبه ۳/8۰۰/۰۰۰ تومان به  
طرفیت فرهاد شکوری  به شورای حل اختالف حوزه شهر جدید هشتگرد  تسلیم که  
با ارجاع  به شعبه  به کالسه  پرونده ۲15/۹۷ ثبت و به تاریخ  ۹۷/4/۲۷ ساعت۹:۳۰ 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  لحاظ  به  که  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت 
درخواست خواهان طبق ماده ۷۳ قانون  آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی فوق 
تعیین و اعالم میگردد  تا خوانده جهت دریافت نسخه ثانی و ضمائم  دادخواست  
به دفتر شورا  مراجعه  و و در روز رسیدگی در جلسه  شورا حضور یابد . در غیر 
این صورت شورا غیابا رسیدگی در اتخاذ تصمیم خواهد نمود. / ش  1۳۹۷/۰۳/۲۲

دبیر شورای حل اختالف حوزه شهر جدید هشتگرد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای صادق اهرن  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای پیمان عزتی به خواسته مطالبه 
وجه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۳۰۳۰۹۰۰۷۰۹ 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/۶/1۲ 
ساعت ۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان 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 ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م/الف1۲5۶
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- منظوری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای وحید آموسی دارای شناسنامه شماره ۰۳1۰۰8۶884 به  شرح دادخواست به 
کالسه ۲1۷/8/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 1۳۹۷/1/1۷ تاریخ  در   ۲۰8 شماره  بشناسنامه   آموس  احمد  شادروان  که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته،  زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه 
از  - ش ش ۷۲۹۶1- ت ت  1۳4۹ ص  احمد  فرزند  آموسی  1.مختار  به:  است 

تبریز - پسرمتوفی 
 - تبریز  از  ص   1۳55 ت  ت   -84184 ش  ش   - احمد  فرزند  آموسی  جلیل   .۲

پسرمتوفی
 - تبریز  از  ص   1۳۶5 ت   ت   - ش۷۳۷۶  ش   - احمد  فرزند  آموسی  سعید   .۳

پسرمتوفی 
4. وحید آموسی فرزند احمد - ش ش ۰۳1۰۰8۶884- ت ت 1۳۶8 ص ازکرج 

- پسرمتوفی 
5. ناهید آموسی فرزند احمد - ش ش ۳۳8- ت ت  1۳4۷ ص از اهر - دخترمتوفی 
۶. آمنه صابری فرزند باالخان - ش ش 14۹۰۲۷۹4۳1 - ت ت 1۳۳1 - ص از 

اهر- همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 1۲5۲

 رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

شهرداری ماهدشت
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پساب خام تصفيه نشده جوابگوی نياز 
صنعت  آب خوزستان

حضور نخستين هيات مدیریت شهری اصفهان در اجالس 
شبکه شهرهای خالق لهستان

وحیدی فر-اهواز: فعالیت 44 پروژه فعال اصالح 
شبکه توزیع آب در خوزستان مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب شهری خوزستان گفت: در حال حاضر 
44 پروژه در شهرهای مختلف در بحث اصالح شبکه 

توزیع فعال هستند.
خوزستان،  آبفا  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادق حقیقی پور با بیان اینکه  برخی از این پروژه 
ها به اتمام رسیده و برخی نیز در مرحله تحویل 
موقت می باشند، افزود: با توجه به پروژه های تعریف 
شده امسال حدود 4۶۰ کیلومتر از شبکه ها اصالح 
خواهند شد. وی با اشاره به  اینکه ۲1 پروژه نیز در 
بحث آبرسانی و بازسازی تاسیسات فعال است ، ابراز 
امیدواری نمود: در مدت ۳ سال آینده بتوان 1۲۰۰ 
کیلومتر از شبکه فرسوده آب استان را  اصالح نماییم.

حقیقی پور ادامه داد: در بخش آبرسانی و اصالح 
شبکه حدود 8 هزار کیلومتر شبکه توزیع و حدود 
15۰۰ کیلومتر خطوط انتقال در محدوده شرکت 
آب و فاضالب خوزستان موجود است اما متاسفانه 
بیش از نیمی از این شبکه توزیع فرسوده است و 
باعث شده تا هدر رفت آب در شهرهای خوزستان 

بسیار باالتر از حد نرمال باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب خوزستان 
با اشاره به هدر رفت 4۰ درصدی آّب در شبکه توزیع 
آب استان گفت: با اجرای طرحهای اصالح شبکه 

امسال قطعا 5 درصد کنترل هدر رفت را در شبکه 
توزیع استان خواهیم داشت و در مدت ۳ سال میزان 
هدر رفت آب در شبکه توزیع استان را به ۲5 درصد 
آب  ظرفیت  افزایش  از  وی  داد.  خواهیم  کاهش 
شیرین کن هندیجان به ظرفیت ۷5۰۰متر مکعب 
در شبانه روز خبر داد و افزود: در آّبادان یک آب 
شیرین کن جدید با ظرفیت 14 هزار متر مکعب 
در شبانه روز، در شهر چوئبده یک آبشیرین کن با 
ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز، در شهر 
 ۳۰۰۰ ظرفیت  با  کن  آبشیرین  یک  کنار  اروند 
مترمکعب در شبانه روز  و دو آبشیرین کن با ظرفیت 
1۰ هزار متر مکعب در شبانه روز برای شهرهای 
رامهرمز و شادگان و یک آبشیرین کن با ظرفیت 
۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز برای بندر ماشهر در 
نظر گرفته شده که با پایان روند برگزاری مناقصه و 
تکمیل مراحل اجرایی آن ها، امیدواریم شاهد رشد 
چشمگیر کیفیت آب در شهرهای خوزستان باشیم.

وی در خصوص بحث فاضالب در استان تصریح کرد: 
1۶ شهر در استان ردیف اجرایی طرح های فاضالب 
را دارند که امید است با همتی که در این زمینه انجام 
گرفته، بتوان برای دیگر شهرهای استان هم عالوه 
بر  مسجدسلیمان که در سالجاری  توانستیم ردیف 
اجرایی را برای طرح های فاضالب این شهر تعریف 

کنیم، ردیف اجرایی گرفت.

شهر  شورای  سخنگوی  اصفهان:  بهادری- 
اصفهان با اشاره به حضور هیأت سه نفره مدیریت 
شهری اصفهان برای نخستین بار در اجالس جهانی 
اصفهان  گفت:  یونسکو،  خالق  شهرهای  ساالنه 
از سال ۲۰14 در این شبکه پذیرفته شده اما تا 
کنون هیچ نماینده ای از مدیریت شهری اصفهان 
در این اجالس حضور پیدا نکرده بود و از آنجا که 
این مسأله در ارزیابی ادامه عضویت اصفهان در این 
شبکه برای سال آینده بسیار حیاتی است، مدیریت 
شهري اصفهان در این دوره از اجالس حضور مي 
یابد.  مهدي مقدري ادامه داد: دوازدهمین اجالس 
تا ۲5  ساالنه شبکه شهرهای خالق جهان ۲۲ 
خرداد ماه در شهرهای کراکف و کاتوییس لهستان 
مرکز  مدیر  اصفهان،  شهردار  و  می شود  برگزار 
خالقیت و فناوری های نوین شهرداري اصفهان و 
عضو کمیسیون فرهنگی و سخنگوي شوراي شهر 

در این رویداد حضور خواهند یافت. 
مقدری ادامه داد: شهرهای عضو این شبکه موظفند 
به منظور تبادل تجربیات و بهره مندی از ظرفیت 
دیگر شهرها حضور مؤثر و مفیدی در این شبکه 
و رویدادهاي آن داشته باشند و عملکرد آنها پس 
از هر دوره چهار ساله ارزیابی می شود. بر همین 
شهري  مدیریت  از  اي  نفره  سه  هیأت  اساس 
اصفهان در این اجالس حضور مي یابد تا از منافع 

حضور  و  کرده  دفاع  بین المللی  عرصه  در  شهر 
اصفهان در این شبکه را تثبیت کند. 

عضو هیأت رییسه شورای شهر در ادامه خاطر نشان 
ساخت: اصفهان متعهد شده بود به عنوان یک شهر 
طریق  از  عامه  هنرهای  و  دستی  صنایع  خالق 
توسعه ظرفیت هنرمندان و کارآفریناِن خالق با 
پشتیبانی مالی و آموزش در مدیریت و بازاریابی، 
و هنرهای  تولید صنایع دستی  به  زنان  تشویق 
عامه از طریق برنامه تولید انبوه و تبدیل آنها به 
تولیدکنندگان برای ادامه دانش و تحرک اقتصاد 
محلی، ترسیم چشم انداز وضعیت صنایع دستی 
و هنر عامه از لحاظ آموزش، اشتغال و کارآفرینی 
و  بین المللی  همکاری های  توسعه  نهایت  در  و 
طریق  از  خالق  شهرهای  دیگر  با  تجربه  تبادل 
پروژه های مشترک در راستای برنامه های نوآورانه 
صنایع دستی و برجسته سازی نوآوری بر مبنای 
رویکردهای بین رشته ای بر ارزش های شهری خود 
بیفزاید که تمام این رویکردها و اقدامات اصفهان 
و دیگر شبکه شهرهای خالق رصد شده و نتیجه 
ارزیابی های دوره ای هر شهر، ادامه مسیر را روشن 
می سازد. عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
همچنین بیان داشت: از ایران تنها دو شهر اصفهان 
در حوزه صنایع دستی و هنرهای عامه و رشت در 

حوزه غذا و خوراک عضو این شبکه هستند.

برگزاری مسابقه فرهنگی وصیت نامه 
حضرت امام )ره( در اسالمشهر

نهمین  و  بیست  با  همزمان  اسالمشهر:  نوری- 
مسابقه  )ره(  امام  ملکوتی حضرت  ارتحال  سالگرد 
فرهنگی وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام 
اسالمشهر  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همت  به  )ره(  

برگزار می گردد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی  اسالمشهر، این مسابقه در راستای تبیین و 
ترویج اندیشه های ناب و ماندگار امام راحل در ابعاد 
مختلف سیاسی، اجتماعی ،علمی ، فرهنگی و آشنا 
اندیشه ها،  با  جامعه  مختلف  اقشار  بیشتر  ساختن 
خمینی)ره(  امام  حضرت  دیدگاههای  و  تفکرات 

خصوصا نسل جوان برگزار گردیده است.
در  و  پیامکی  بصورت  مسابقه  این  است:  گفتنی 
قالب 5 سوال طراحی شده است و عالقمندان می 
توانند جهت دسترسی به سواالت مسابقه به سایت 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر به نشانی: 
و  مراجعه    eslamshahr.farhang.gov.ir
پاسخ خود را به صورت یک عدد 5 رقمی تا تاریخ 
 ۳۰۰۰۷۶5۰۰۰۲84۶ شماره  به  خردادماه   15
ارسال نمایند . یادآور می شود: به نفرات برگزیده 

به قید قرعه  جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد .

اجرای عملیات دریایی توسط نیروهای 
یگان حفاظت شیالت گلستان

حفاظت  یگان  نیروهای  گلستان:  سلیمانی- 
شیالت استان جهت پاکسازی دریا و جلوگیری از 

صید غیر مجاز عملیات برگزار کردند.
اعالم  با  استان  شیالت  حفاظت  یگان  فرمانده 
یگان  این  نیروهای  عملیاتی  طی  گفت:  خبر  این 
منطقه  در  آشوراده  استحفاظی  توانستند در حوزه 
 1۲۰ استخوانی،  دام  رشته   58۰ تعداد  گرگانرود 
را  بالصاحب  لنگر  شاخه   ۶ و  غضروفی  دام  رشته 

جمع آوری و به پایگاه آشوراده انتقال دهند.
سرهنگ غفارسعیدی نسب در ادامه بیان داشت: در 
این عملیات ماموران تعداد 1۹ بچه ماهی خاویاری 
و  جداسازی  غیرمجاز  دامهای  از  زنده  بصورت  را 
مجاز  غیر  صیادی  کومه   5 و  کردند  رها  دریا  در 
عملیاتی  در  همچنین  گفت:  وی  تخریب شد.  نیز 
دیگر جهت پاکسازی منطقه استحفاظی حفاظت از 
مجاز ۲  غیر  صیادان  با  مقابله  و  خاویاری  دامهای 
صیاد در منطقه چاالشت به همراه 1 کیلوگرم ماهی 

فلسدار دستگیر شدند.
فرمانده یگان حفاظت شیالت استان ادامه داد: در 
این عملیات تعداد 1۲5۰ رشته دام استخوانی، 5۰۰  
رشته دام غضروفی و 11 شاخه لنگر بالصاحب جمع 

آوری و به پایگاه آشوراده منتقل شد.
ماهی  بچه  قطعه   4۳ تعداد  گفت:  پایان  در  وی 
غیرمجاز  دامهای  از  زنده  صورت  به  نیز  خاویاری 

جداسازی و در دریا رهاسازی گردید.
گفتنی است متهمین دستگیر شده در این عملیات 
قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تشکیل  از  پس 
هدایت  بندرترکمن  انقالب  و  عمومی  دادسرای  به 

شدند.

خبر

 هر روز 6 کودک مبتال به سرطان 
تحت حمایت »محک«

مدیر واحد خدمات حمایتی مؤسسه خیریه محک گفت: »هر روز ۶ کودک 
مبتال به سرطان، تحت حمایت محک قرار می گیرد.«

به گزارش زمان؛ بهناز آسنگری، با بیان اینکه عدد فوق از میانگین تعداد 
افزود:  است  آمده  به دست  پذیرش کودکان در سال های 1۳۹4 و 1۳۹5 
»محک فعالیت خود را از سال 1۳۷۰ و در راستای حمایت از کودک مبتال به 
سرطان و خانواده ایشان آغاز کرده است و تا پایان سال 1۳۹5، بیش از ۲۷ هزار 
کودک مبتال به سرطان را تحت حمایت خود قرار داده است. آنچه که به عنوان 
»هر روز ۶ کودک« شناخته می شود، حاصل تعداد بیماران جدید پذیرش شده 

در سال های 1۳۹4 و 1۳۹5 به ازای تعداد روزهای سال است.«
وی ادامه داد: »در سال های 1۳۹4 و 1۳۹5 تعداد 454۰ کودک مبتال به 
و  خون  بخش  دارای  دانشگاهی  و  دولتی  بیمارستان های  در  که  سرطان 
آنکولوژی در سراسر کشور و بیمارستان محک درمان می شدند، تحت حمایت 

این مؤسسه قرار گرفته و حمایت های درمانی و رفاهی را دریافت نموده اند.«
آسنگری با تأکید بر اینکه در محک تالش می شود تا دسترسی کودکان مبتال 
به سرطان و خانواده ایشان به خدمات محک در تمام ایران، تسهیل شود گفت: 
»یکپارچه سازی خدمات حمایتی محک در همه جای ایران با توجه به امکانات 
موجود در بیمارستان های سراسر کشور، از رئوس برنامه استراتژیک 14۰۰-

1۳۹۶ است و تالش می کنیم تا کلیه خدمات حمایتی که در بیمارستان محک 
به کودک مبتال به سرطان و خانواده ایشان ارائه می شود، در سراسر کشور 

گسترش یابد.«
مدیر خدمات حمایتی محک با بیان اینکه اضافه شدن ۶ کودک جدید به طور 
روزانه به جمع فرزندان محک، حقیقتی تلخ است و حمایت از آنها با تداوم 
اعتماد و کمک های نیکوکاران این سرزمین است که ممکن می شود گفت: 
»خدمات محک شامل 4۲ بسته حمایتی می شود که مواردی چون پیگیری 
درمان و پرداخت هزینه های مرتبط با آن، ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری 
اجتماعی به کودک و خانواده ایشان، اهدای اقالم مورد نیاز، مدرسه مجازی و... 
را شامل می شود. ارائه این خدمات به کودکان تحت حمایت محک که هر روز بر 
تعدادشان افزوده می شود، تنها با همراهی مستمر مردم ایران ممکن خواهد بود. 
در محک همیشه گفته ایم که »سرطان غیر از درد هزینه دارد«. درمان سرطان 
هزینه های باالیی دارد و برای تأمین این هزینه ها و حمایت از فرزندانمان تنها 

اتکای محک به اعتماد و مشارکت نیکوکاران ایران زمین است.«
مدیر خدمات حمایتی محک در پایان افزود: »من به عنوان یک مددکار و 
فردی که بیش از بیست سال تجربه ارتباط با کودکان مبتال به سرطان و 
خانواده ایشان را دارم، سال هاست که تأثیر مشارکت نیکوکاران در تأمین هزینه 
درمان و ارائه خدمات حمایتی و رفاهی را بر روند درمان این کودکان می بینم. 
سال هاست با اتکا به استمرار این مشارکت ها تالش می کنیم تا مادران و پدران 
دغدغه ای جز سالمتی فرزندشان نداشته باشند و هیچ کودک مبتال به سرطانی 
از فقر و ناتوانی در پرداخت هزینه های درمان فوت نکند تا تلخی دارو برای 
کودکان بیشتری به شیرینی سالمتی تبدیل شود. قدرشناس همراهی تک تک 

نیکوکاران این سرزمین هستیم.«

بهره مندی  بیش از ۳۰ خانوار از نعمت آب شرب 
با توسعه شبکه توزیع آب فومن

مدیر امور آبفای فومن از توسعه شبکه توزیع آب و بهره مندی ۳۰ خانوار از 
نعمت آب شرب خبر داد.

وحید مهجور مدیر امور آبفای فومن با تشریح اقدامات این حوزه اظهار داشت : 
با انجام پروژه توسعه شبکه توزیع آب به طول 8۰ متر ۳۰ خانوار از آب شرب 
شهری برخوردار شدند و همچنین با توسعه شبکه فاضالب بهداشتی به طول 

۲1۰ متر مشکل فاضالب بهداشتی حدود 4۰ خانوار مرتفع شد .
وی از تعویض ، مرمت و بازسازی ۳۰ فقره درب منهول سنتی به دلیل فرسوده 
بودن درب ها و قرار داشتن در برخی نقاط پرتردد خبر داد و افزود: شبکه 
فاضالب سنتی به طول ۲5۰ متر با هدف رفع مشکل فاضالب حدود ۳۰ خانوار 

الیروبی و 14 فقره انشعاب فاضالب بهداشتی نیز نصب شد.

خبر

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 
در سمینار آموزشی »کمترین خاموشی با همراهی 
مردم و مسئولین« بر لزوم همکاري جدي مشترکین 
تابستانی بدون  از  براي  گذر  تعرفه هاي مختلف 

خاموشی تأکید کرد.
مهندس هیوا لهونیان گفت: با توجه به کمبود بارش 
در سال جاری و کاهش ذخیره آب پشت سدها،  
امکان تولید برق از نیروگاه های برق آبی در کشور 
وجود ندارد و بر این اساس در حدود 5 الي  ۶ هزار 
مگاوات کمبود تولید برق در کشور وجود دارد و در 
صورت عدم همکاری شهروندان، خاموشی و قطعی 

برق اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی افزود: با توجه به وضعیت کمبود تولید برق در 
با  برنامه کاهش مصرف و مدیریت مصرف  کشور 
جدیت بیشتری در دست اقدام است و از این رو سهم 
کاهش 5۰ مگاوات مصرف برق براي استان کردستان 
در نظر گرفته شده است و اگر این رقم تحقق پیدا 

نکند ناگزیر به اعمال خاموشي خواهیم بود.
مهندس لهونیان ادامه داد: مدیریت مصرف برق به 
معنی مصرف نکردن برق نیست بلکه هدف از اجرای 
برنامه های مدیریت مصرف، انتقال مصارف باالی برق 
به ساعات غیر اوج بار مي باشد و شهروندان با اعمال 
راهکارهای آسان می توانند صنعت برق را در تحقق 

این برنامه ها یاری دهند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 
یادآور شد: در حدود 5۰۰ هزار از مشترکین برق 
استان در بخش خانگی هستند و در صورتی که این 

مشترکین در ساعات اوج مصرف با خاموش کردن 
المپ های اضافی و یا وسایل الکتریکي پرمصرف غیر 
ضروري حدود 1۰۰ وات از مصرف خود را کاهش 
دهند، عبور از فصل تابستان کار سختی نخواهد بود.

مهندس لهونیان با اشاره به این که حدود 1۶ هزار 
کیلومتر فشار ضعیف و فشار متوسط و 1۲ هزار پست 
توزیع در استان وجود دارد، افزود: بازدید،  تعمیرات 
و نگهداری سالیانه این شبکه گسترده نیازمند صرف 
هزینه و بودجه فراوانی است و انتظار مي رود ادارات 
و دستگاه هاي اجرایي باپرداخت به موقع بدهي هاي 
بیشتر  رساني  زمینه خدمت  خود،  مصرفي   برق 

صنعت برق به شهروندان را فراهم نمایند.
لهونیان ادامه داد:  براساس پیش بینی هاي انجام 

شده،  تابستان گرم و کم سابقه ای در پیش است، 
تأکید کرد: از مجموع 5۶ هزار مگاوات برق مصرفی 
به  مربوط  مگاوات  هزار  در کل کشور، حدود ۲۰ 
بخش سرمایشی است و اگر با اعمال راهکارهای ساده 
همچون استفاده از دور کند کولر آبی در ساعات اوج 
مصرف، تنظیم دماي کولر گازي روی ۲۶ درجه و یا 
قرار دادن سایبان روی کولر آبی، ۲۰ درصد از مصرف 
برق در بخش سرمایشی کاسته شود،  بحران کمبود 

برق برطرف خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید برق در استان 
تصریح کرد: در حال حاضر نیروگاه سیکل ترکیبی 
و نیروگاه دیزلي سنندج  و  نیروگاه برقابی سد آزاد 
از تولید کنندگان عمده برق استان هستند و در 

سالهاي آینده نیروگاه تلمبه ذخیره اي سد آزاد با 
ظرفیت 5۰۰ مگاوات وارد مدار مي شود که البته 
نیازمند احداث خط4۰۰ کیلو ولت مي باشد و در 
حال حاضر مطالعات احداث آن نیز انجام شده است.

و  سنندج۲  های  پست  احداث  با  افزود:  لهونیان 
کامیاران ظرفیت شبکه انتقال برق بسیار مطلوب 
تأمین  برای  زیر ساخت های الزم  و  خواهد شد  
برق مورد نیاز توسعه صنعتی استان در همه زمینه 
ها فراهم مي شود اما الزم است برنامه ریزی برای 
احداث پست شمار ه ۶ سنندج برای تأمین نیازهای 
آینده در مرکز این شهرستان در اسرع وقت انجام 
شود زیرا با وضعیت کنونی در 5 سال آینده امکان 

تأمین برق برای این قسمت از سنندج وجود ندارد.
و  ادارات  همکاری  لزوم  موضوع  به  پایان  در  وی 
دستگاه های اجرایی در به مدار آمدن ژنراتور های 
برق اضطراری در ساعت پیک مصرف اشاره کرد و 
گفت: اگر در زمان  پیک مصرف تنها ۲۰ درصد از 
ظرفیت ژنراتورهای برق ضطراری استان وارد شبکه 
انرژی در ساعات پیک به طور قابل  شود، کمبود 

مالحظه ای جبران خواهد شد.
در ادامه این سمینار معاون هماهنگي امورعمراني 
استانداري کردستان با بیان اینکه مصرف انرژي در 
کشور ما۲.5 برابر میانگین جهاني است، تصریح کرد: 
یکي از دالیل مصرف باالي انرژي درکشور ما قیمت 
پایین آن است که امیدواریم با یک تصمیم درست 
و کارشناسي شده و با توجه به درآمد خانوارها این 

موضوع چاره اندیشي شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان تاکید کرد:

تابستانی بدون خاموشی نیازمند همکاری شهروندان

دادنامه
شماره پرونده: ۹5۰۹۹8۲۶4۳5۰1581 

شماره بایگانی: ۹۶1۷۶4 
دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل با 

استعانت از خداوند قادر و متعال مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای حمید رضا جوشن مشهور به حمید رنجبر که از وی به لحاظ 
از طریق  بر کالهبرداری  دایر  نیست،  در دست  بیشتری  بودن مشخصات  متواری 
خرید کاال از شاکی به نام یحیی علوی بوسیله چک های مسروقه به میزان بیست 
های  مصدق چک  کپی  شاکی،  به شکایت  توجه  با  دادگاه  تومان  میلیون  و شش 
مسروقه و نتیجه استعالم از بانک در خصوص وضعیت چک ها که از یک حساب 
بزه  انتساب  اتهام خود،   از  مسدود صادر گردیده و عدم حضور متهم جهت دفاع 
معنونه به متهم را محرز و مسلم دانسته و متهم را مستندا به ماده 1 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین اختالس ارتشا و کالهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری 
و پرداخت مبلغ فوق الذکر به عنوان جزای نقدی در حق دولت و همین مبلغ فوق 
الذکر به عنوان جزای نقدی در حق دولت و همین مبلغ در حق شاکی محکوم و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف 5۰4
میثم محمدی خانا پشتانی-رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  5۹،صادره  پدررضا،بشناسنامه  آقلی،نام  یوسف  بانوبختری 
امیری  زهره  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  گواهی حصروراثت  بخواسته صدور 
فوت  دائمی  ۹۷/۲/۲درماهشهراقامتگاه  تاریخ  اهوازدر  1۲8۹صادره  ،بشناسنامه 
ورثه اش عبارتنداز 1- متقاضی با مشخصات فوق)مادرمتوفی(والغیر. اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:1۶/18۹
رئیس شعبه 2شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای یوسف امینی فرزند معراجعلی دایر برترک انفاق در پرونده کالسه 
۹۷۰۲51   از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 11۰ 
قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد. م/الف 5۰۰
دادیار شعبه 2  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها 

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی عبداله بیت نصر-تجدید نظرخواه شهرداری 
به  نصرنسبت  بیت  عبداله  آقای  نظرخوانده  تجدید  به طرفیت  نظرخواهی  تجدید  دادخواست 
حقوقی  دادگاه  سوم  ۹۶۰۶۹۳شعبه  کالسه  ۹۷۰۹۹۷۶141۳۰۰۰۶۳درپرونده  شماره  دادنامه 
خرمشهرتقدیم که طبق موضوع ماده ۷۳و ۳4۶قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتا 
تجدید نظرخوانده ظرف ده روزپس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظرخواهی رادریافت وچنانچه پاسخی دارد کتبا 
به این دادگاه ارائه نماید.درغیراین صورت پس ازانقضاءمهلت قانونی نسبت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجدید نظراقدام خواهد شد.شماره م الف:۹/۲5۷
مدیردفترشعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-معصومه باقری

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای رغیب محمدی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی در پرونده 
کالسه ۹۷۰۰۷۲   از طرف بازپرسی شعبه اول  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  امور کیفری  در  دادرسی مدنی  آیین  قانون   11۰
انقالب  و  دادسرای عمومی  بازپرسی  اول  در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک 
حضور  عدم  صورت  در  شود.  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اسالمشهر 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی ) جلب( معمول خواهد شد. م/الف 5۰1

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر – کریم ولی پور 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای محمد معصومی  به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی در پرونده 
کالسه ۹۷۰۰4۳   از طرف بازپرسی شعبه اول  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  امور کیفری  در  دادرسی مدنی  آیین  قانون   11۰
انقالب  و  دادسرای عمومی  بازپرسی  اول  در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک 
حضور  عدم  صورت  در  شود.  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اسالمشهر 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی ) جلب( معمول خواهد شد. م/الف 5۰۲

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر – کریم ولی پور 

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه ۹51۰4۰۶۶11۰1۲۷1۲ آقای جالل محمدی فرزند شیر 
محمد  به اتهام کالهبرداری و جعل از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق 
قضایی )احضاریه (به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 ق آ د ک 
به متهم ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در 
گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به 
اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند
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رئیس قوه قضاییه: ترامپ، فرعون جدید است

کشور های  در  مردم  مقاومت  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
دشمنان  برای  را  زنگ خطر  ایران،  اسالمی  جمهوری  اسالمی خصوصاً 

بویژه آمریکایی ها به صدا درآورده است. 
اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس  از  به نقل  به گزارش زمان 
ملت  یک  به  محدود  فقط  فلسطین  مسئله  اینکه  بیان  با  قضا  دستگاه 
خاص نیست بلکه مسئله جهان اسالم است، تأکید کرد: مقاومت مردم در 
کشور های اسالمی خصوصاً جمهوری اسالمی ایران، زنگ خطر را برای 
دیگر حضور  است.از سوی  درآورده  به صدا  آمریکایی ها  بویژه  دشمنان 
به اختالف  ایران در صحنه، دشمنان را که چشم طمع  حماسی مردم 
سلیقه ها در جمهوری اسالمی دوخته اند و امیدوارند که این اختالفات 
به اختالفات عملی منجر شود و فشار اقتصادی به عقب نشینی مردم از 

آرمان های خود بیانجامد، ناامید می سازد.
آیت اهلل آملی الریجانی گفت: دشمنان بویژه آمریکایی ها در روز قدس 
مشاهده کردند که ملت ایران چگونه با ندای رهبر خود در صحنه حضور 
می یابند و قدر اتحاد، خودباوری، استقامت و عزت خود را می دانند. تا 
زمانی که این بصیرت باقی است هیچ تهدیدی به نتیجه نخواهد رسید و 
تحریم ها نیز گرچه ممکن است با ایجاد برخی مزاحمت ها موجب کاهش 
این  اما قطار پیشرفت و تعالی  سرعت فعالیت ها در بعضی موارد شود، 

کشور با چنین سنگ اندازی هایی از حرکت نمی ایستد.
ادامه داد: رئیس جمهوری فعلی آمریکا عالوه  آیت اهلل آملی الریجانی 
رنج می  نیز  روانی  و  تعادل روحی  از عدم  نیست،  اعتماد  قابل  براینکه 
بیانیه  امضای  از  پس  قبل  روز  چند  کردند  مشاهده  همه  چنانکه  برد 
گروه »جی۷«، امضای خود را در هواپیما پس گرفت! این نوعی تفرعن 

جدید است. 
فرعون ها تصور می کرده و می کنند که با قدرت ظاهری قادر به انجام 
هر اقدامی هستند؛ حال آنکه چنانکه قرآن نیز تصریح کرده است عزت 
و قدرت تنها از آن خداست. فرعون ها تخیل قدرت می کنند. عّزت و 

قدرت مومنان ناشی از عّزت و قدرت حق تعالی است.

ممنوعیت استخدام دبیران مرد
 در دبیرستان های دخترانه

وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت تدریس معلمان مرد در دبیرستان های 
دخترانه خبر داد. سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه 
تدریس  ممنوعیت  از  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  جلسه 
»درصورت  گفت:  و  داد  خبر  دخترانه  دبیرستان های  در  مرد  معلمان 

مشاهده این مورد با مدیر متخلف برخورد قانونی خواهد شد.« 
وزیر آموزش و پرورش افزود: »در حالی که ما معلمان زن بسیار توانمند 
در  مرد  معلمان  بکارگیری  داریم  پرورش  و  آموزش  در  را  مسلطی  و 

دبیرستان های دخترانه هیچ توجیهی ندارد.« 
امسال  آزمونی  و گفت: »هیچ  کرد  اشاره  مدارس خاص  آزمون  به  وی 
در  امسال  مدارس  این  و  نمی شود  برگزار  دولتی  نمونه  مدارس  برای 
بطحایی  شد.«  خواهند  تبدیل  امنایی  هیأت  مدارس  به  شهر ها  مراکز 
افزود: »آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول تیزهوشان 5 مرداد برگزار 
می شود و سؤاالت به صورت شش گزینه ای هوش و سؤاالت تشریحی 

سنجش استعداد های تحصیلی خواهد بود.« 
وزیر آموزش و پرورش از تغییر روند گزینش و انتخاب معلمان مدارس 
غیر دولتی خبر داد و گفت: »روش جدید نظارت بر این مدارس طراحی 

شده است و از سال تحصیلی آینده اجرایی خواهد شد.«

خبر

هشدار نسبت به شیوع ویروس
HPVدر کشور

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران نسبت به شیوع باالی 
ویروس HPV در کشور هشدار داد.

مینو محرز )رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران( در واکنش 
به برخی اظهارنظرها در رابطه با ویروس HPV که 
این ویروس می تواند از طریق تماس جنسی یا تماس 
بین پوست و پوست از فرد مبتال به ویروس، منتقل 
شود، بیان داشت: عده ای با اظهارنظرهای نامربوط ما 
را خسته کرده اند، آنها در واکنش به نگرانی بسیاری از 
فعاالن اجتماعی اظهارات بی اساسی مطرح می کنند و 

با این اظهارات با سالمت مردم بازی می کنند.
او در ادامه گفت: افرادی در فضای مجازی دکان ضد 
را  غیرعلمی  مطالبی  و  کرده اند  باز   HPV واکسن 
منتشر می کنند، من در رشته عفونی تحصیل و کار 
کرده ام و همیشه شعارم این بوده است که پیشگیری 
بهتر از درمان است.رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران 
هشدار داد که ویروس HPV به شکل فوق العاده ای 
در ایران شیوع پیدا کرده است و این ویروس با انواع 
سرطان ها نیز ارتباط دارد.قائم مقام انجمن حمایت از 
بیماریهای عفونی اظهار داشت: در همه جای دنیا این 
اروپایی و  واکسن استفاده می شود، تمام کشورهای 
آمریکایی این واکسن را برای جلوگیری از این ویروس 
برای افراد ۹ ساله به باال تجویز می کنند. این واکسن از 

سال ها پیش تولید شده است.
محرز با اشاره به برخی اظهارات در خصوص اینکه 
در برخی نقاط دنیا تزریق این واکسن بدلیل عوارض 
متوقف شده است، گفت: می گویند که این واکسن در 
مکزیک عوارض زیادی داشته است، اما این را قاطعانه 
رد می کنم، این واکسن به هیچ عنوان عوارض ندارد، 
فقط فرد باید بعد از تزریق نیم ساعت در محلی که 
تزریق صورت گرفته است بنشینند و بعد آنجا را ترک 
کند.رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تاکید کرد: این 
واکس کامال موثر است و برای مردان تا ۲۶ سال و 
برای زنان تا ۳5_4۰ سال حتما باید تزریق شود، سن 
شروع تزریق این واکسن در تمام دنیا ۹ سال است، 
اما ما اعالم کرده ایم این واکسن از 1۲ سالگی به افراد 
تزریق شود. این واکسن هیچ عارضه ای ندارد و کسی 
که می گوید عارضه دارد، هیچ مطالعه ای در این رابطه 
نداشته است.قائم مقام انجمن حمایت از بیماریهای 
عفونی تاکید کرد که این واکسن را FDA تایید کرده 

است و تایید این سازمان نمی تواند بی اساس باشد.
تا  داشت:  بیان  واکسن  این  قیمت  با  رابطه  در  وی 
چندی پیش این واکسن کمتر از 1 میلیون تومان 
باال رفتن قیمت  به  با توجه  اما االن  قیمت داشت، 
افزایش قیمت داشته است. ارز نمی دانم چه میزان 

این واکسن باید تزریق شود، اما هنوز بودجه ای برای 
تامین دولتی این واکسن وجود ندارد. محرز گفت: از 
لحاظ واکسیناسیون از بسیاری از کشورهای همجوار 
فقیر هم عقب تر هستیم، بودجه ای برای یکسری از 
 HPV واکسن  نمی شود،  داده  تخصیص  واکسن ها 
ضروری است و تاکید می کنم که باید از 1۲ سالگی 

به کودکان تزریق شود.

خبر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، ۲4 خرداد ماه را 
آغاز اجرای طرح ترافیکی تابستانه پلیس اعالم کرد و گفت: 

اجرای این طرح تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
سردارتقی مهری در شصت و دومین جلسه کمیته هماهنگی 
اجرای طرح های ویژه ترافیکی افزود: همه دستگاه های 
امدادی و خدماتی با همکاری و تقویت تجهیزات، امکانات و 
پایگاه ها برای خدمات دهی به هموطنان و مسافران اقدام 

خواهند کرد.
وی از اجرای طرح ویژه ترافیکی پلیس همزمان با عید سعید 
افزود: هماهنگی های الزم در این راستا  فطر خبر داد و 
صورت گرفته و طرح ویژه پلیس راهور در این ایام اجرایی 

می شود.
وی بیان داشت: همزمان با عید سعید فطر و تعطیالت این 
ایام شاهد آغاز سفرهای تابستانه هستیم و باید بگویم فصل 
تابستان پرترددترین فصل سال است و در این میان در ماه 
شهریور شاهد بیشترین میزان تردد مسافران هستیم. که 
الزم است اقدامات و هماهنگی های الزم در راستای کاهش 

سوانح جاده ای صورت بگیرد.
این مقام عالی انتظامی با اشاره به هماهنگی های مطلوب 
در  داشت:  اظهار  خدماتی  و  امدادی  های  دستگاه  میان 
تابستان سال ۹۶ براساس آمار پزشکی قانونی 4 هزار و ۹۳۹ 
نفر در تصادفات جان باختند که بیش از ۷۳ درصد آن در 

جاده ها و تصادفات برون شهری بوده است.

رئیس پلیس راه کشور گفت: اصفهان، خراسان رضوی، 
فارس )شمال(، آذربایجان شرقی و سمنان 5 استانی که 
در تابستان ۹۶ دارای بیشترین تصادفات از نوع واژگونی 

بودند.
ودومین  شصت  در  حمیدی«  حسین  محمد   « سردار 
جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح های ویژه ترافیکی، 
تابستان  ترافیکی  اجرای طرح  برای  ریزی  برنامه  گفت: 
۹۷ و نیز تعطیالت ویژه عید سعید فطر، دو هدف اصلی 

از برگزاری این جلسه است.
وی در تشریح وضعیت تلفات ناشی از تصادفات در سه 
قبل  با مدت مشابه سال  مقایسه  در  تابستان ۹۶  ماهه 
ماه های  در  قانونی(، گفت:  پزشکی  اعالم سازمان  )برابر 
در  و  باختگان  افزایش جان  با  و شهریور سال ۹۶؛  تیر 

مرداد همان سال با کاهش این میزان مواجه بودیم.
گذشته،  سال  در  اینکه  بیان  با  کشور  راه  پلیس  رئیس 
کلی  تعداد  به  درصد   ۳ میزان  به  نفر   ۹4 مجموع  در 
جان  میزان  بیشترین  گفت:  شد،  افزوده  باختگان  جان 
این  )شمال  کرمان  های  استان های  به  متعلق  باختگان 
استان( گلستان، گیالن، خراسان شمالی و سمنان است.

خراسان  اصفهان،  کرد:  عنوان  انتظامی  عالی  مقام  این 
رضوی، شمال استان فارس، آذربایجان شرقی و سمنان؛ 
بیشترین  دارای   ۹۶ تابستان  در  که  بودند  استانی   5
تصادفات از نوع » واژگونی« در حوزه برون شهری بودند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: بخشودگی جرائم بیمه ای 
کارفرمایان باعث دلگرمی شده و در تداوم فعالیت های آنان 

بسیار مؤثر است. 
سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره  از  زمان  پیام  گزارش  به 
داشت:  اظهار  پور  عوض  علی  مهندس  تأمین اجتماعی، 
صنعتی  توسعه  اصلی  ارکان  از  یکی  تنها  نه  کارفرمایان 
بسیار  نقش  بلکه  می آیند،  حساب  به  کشور  اقتصادی  و 
از شرکای اجتماعی در سازمان  به عنوان یکی  تأثیرگذاری 
تأمین اجتماعی بر عهده دارند و برای بقاء پویایی خود نیازمند 
حمایت دولت و سازمان های ذی ربط از جمله تأمین اجتماعی 

هستند.
وی با بیان اینکه ارائه اینگونه تسهیالت به واحدهای تولیدی، 
صنعتی و به ویژه واحدهای صنفی مثمرثمر خواهد بود، گفت: 
از  بخشی  حل  برای  بزرگی  کمک  می تواند  حرکتی  چنین 

مشکالت آنان باشد.
قانون  اجرای  از  کارفرمایان  همه  کرد:  تصریح  پور  عوض 
بخشودگی جرائم بیمه ای راضی هستند و این قانون را کمک 

بزرگی در جهت پرداخت بدهی هایشان می دانند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: هرچه سازمان تأمین اجتماعی 
امکان همکاری بیشتری با واحدهای کارفرمایی داشته باشد و 
بتواند از اینگونه تسهیالت ایجاد نماید، امکان ارائه خدمات بهتر 
به بیمه شدگان را فراهم می سازد که به تبع تنش کمتری بین 

ذی نفعان و سازمان پیش می آید.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس از 
وجود 11 تا 1۳ میلیون حاشیه نشین در کشور خبر 
داد و گفت: دولت باید نسبت به تهیه طرح جامع 
اولویت  با  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  و  کنترل 
اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد 

اخالقی اقدام کند.
روح اهلل بابایی صالح حاشیه نشینی را آبستن انواع 
آسیب های اجتماعی دانست و با یادآوری وجود 11 
تا 1۳ میلیون حاشیه نشین در کشور، گفت: متاسفانه 
بی توجهی به معیشت، اشتغال و اقتصاد روستاییان 
را  کشور  کالنشهرهای  در  نشینی  حاشیه  شیوع 
به دنبال داشته به گونه ای که در حال حاضر این 
به معضل به آسیب جدی کالنشهرها تبدیل شده 
اتباع  غیرقانونی  حضور  و  تعداد  افزایش  سویی  از 
پاکستانی و افاغنه نیز به شیوع انواع آسیب های 
اجتماعی در مناطق حاشیه نشین دامن زده و بخشی 
از جمعیت این مناطق را اتباع بیگانه تشکیل می 
دهند این در حالی است که شاهد نظارت مناسبی 

بر این مناطق نیستیم.
نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسالمی، 
با انتقاد از وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار حاشیه 

نشین در کالنشهر مشهد، تصریح کرد: بی توجهی 
به کنترل معضل و آسیب حاشیه نشینی به گونه 
ای است که در مناطق حاشیه نشین کالنشهر شیراز 
شاهد خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه هستیم 
البته در اغلب مناطق حاشیه نشین کشور انواع آسیب 

های اجتماعی شیوع دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه 
نوع آسیب های موجود در مناطق حاشیه نشین با 

مناطق دیگر متفاوت است، ادامه داد: آسیب هایی 
مانند بیکاری، اعتیاد و فقر در مناطق حاشیه نشین 
افزایش یافته و وضعیت زندگی حاشیه نشینان بسیار 
اسف بار است به گونه ای که برخی از آنها حتی از 

امکانات اولیه زندگی نیز محروم هستند.
وی با تاکید بر اینکه غفلت از مهاجرت ها حاشیه 
نشینی را افزایش می دهد، تصریح کرد: بر اساس 
ماده ۹5 برنامه ششم، دولت مکلف است به منظور 

نسبت  اجتماعی،  آسیبهای  کاهش  و  پیشگیری 
به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، 
کودکان کار و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای 
ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی 
در انتهای برنامه به ۲5 درصد میزان کنونی کاهش 
یابد. عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
اقدام  شاهد  متاسفانه  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
عملی مناسبی از سوی دولت برا اجرای این مصوبه 
نیستیم. نماینده مردم بویین زهرا در مجلس دهم، 
در  آفرینی  کار  و  گذاری  سرمایه  اشتغال،  ایجاد 
مناطق محروم و روستایی را کلید حل آسیب حاشیه 
نشینی دانست و گفت: دستگاه های متولی باید با 
انجام اقدامات مناسب گامی جدی در جهت کاهش 
حاشیه نشینی بردارند. عضو هیات رییسه کمیسیون 
اجتماعی مجلس، بر ضرورت ورود نیروی انتظامی 
و قوه قضاییه به آسیب های اجتماعی موجود در 
تاکید کرد و گفت: حاشیه  مناطق حاشیه نشین 
نشینی به مثابه بمب ساعتی و تهدیدی جدی برای 
جامعه است و به طور حتم در صورت بی توجهی 

آسیب های ناشی از آن دامنگیر کشور خواهد شد.

وجود 11تا13میلیون حاشیه نشین در کشور

 معريف ٥استان ركوردار تصادفات
 در كشور

بخشودیگ جرامئ بیمه ای 

کارفرمایان، ابعث تداوم فعالیت 

آانن یم شود

 اجرای طرح ترافییک اتبستانه 
از 24 خرداد آغاز یم شود

آگهی مفقودی
سوخت  1۳8۷،نوع  LXمدل  تیپ  سمند  سواری  سبزماشین  وبرگ  سند 
بنزین،گازسی ان جی،به رنگ سفید روغنی ،شماره پالک ایران 14-8۹5ن۹۲،شماره 
موتور1۲48۷1۰۲188،شماره شاسی NAACA1CB۷۹F۲۰4۰۶۹به نام احمد 

سودانی شماره ملی 18۲۹4۳۳۳4۲مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید پیغامی زوارق فرزند الهوردی 

خواهان آقای سید امین زیودار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای وحید پیغامی 
زوارق به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
امام خمینی  کالسه۹۷۰۹۹8۶۶558۰۰۰41 شعبه 8شورای حل اختالف مجتمع 
)ره( شهرستان خرم آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/۰4/۳۰  ساعت 1۰:۰۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 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. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد – خدیجه ترکارانی . 

آگهی احضار متهم

پروانه  بدون  رانندگی  اتهام  به  فرزند محمد   رحمان محمدی  آقای  اینکه  به  نظر 
رسمی در پرونده کالسه ۹۷۰۰4۳   از طرف بازپرسی شعبه اول  تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده 11۰ قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب اسالمشهر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی ) جلب( معمول خواهد شد. م/

الف 5۰۳
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر – کریم ولی پور 

متن آگهی 
نظر  تجدید  دادگاه  دوازدهم  شعبه   ۹5۰۹۹8۶۶1۰۶۰۰۷55 کالسه  پرونده 
دادگستری کل استان لرستان –تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶1۷5۰۰18۳ –

: آقای پیر ولی دریکوند فرزند عبداله به نشانی –تجدید نظر  تجدید نظر خوانده 
خواه : آقای رضا کرم رضائی فرزند سبز علی به نشانی استان لرستان –شهرستان 
(مغازه کرم رضائی  باستانی  آثار  )حمام  بازار  به حمام  نرسیده  آباد خ حافظ  خرم 

همراه ۰۹1۰۶۰4۰۳۲4 –تجدید نظر خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی رضا کرم رضایی به طرفیت پیر ولی 
دریکوند نسبت به دادنامه شماره ۹۰4-۹۶۰ در پرونده کالسه ۷55- ۹5۰ صادره 
آباد که بموجب آن دعوی  از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم 
قطعه  رسمی  سند  انتقال  به  خوانده  نظر  تجدید  الزام  بر  مبنی  خواه  نظر  تجدید 
زمین پالک ثبتی ۳8 اصلی بخش ۲ خرم آباد به مساحت 1۷44 متر مربع واقع 
در روستای ماسور به انضمام خسارات دادرسی بلحاظ اینکه مالکیت خوانده مرحله 
نخستین در پالک مرقوم بصورت سهم مشاع بوده و ایشان مالکیت مفروز در مقدار 
1۷44 متر مربع نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده نظر به اینکه ایراد و 
اعتراض و دفاع موجه و دلیل موثری که موجبات فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته 
را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و 
قواعد دادرسی نیز ظاهرا اشکال عمده ای مالحظه نمی شود و دادخواست تجدید 
نظر با هیچ یک از شقوق ماده ۳48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی انطباق ندارد بنابراین به استناد ماده ۳5۳ قانون یاد شده ضمن رد 
استوار  و  تایید  خواسته  نظر  تجدید  دادنامه  نامبرده  خواهی  نظر  تجدید  اعتراض 

میگردد رای صادره حضوری و قطعی است . 
شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان . 

احضار متهم 
مجهول  فعال   ) پاسارگاد  کارگاه  )سرپرست  زاده  مراد  خداوردی  آقای  بدینوسیله 
المکان با توجه به محتویات پرونده کالسه ی ۹5۰۹۹8۶۶1۳1۰1۲۰1 این دادگاه 
متهم است به عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که 
نظر به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 1۳۹۷/۰4/۰۲ ساعت 1۰ مراتب در اجرای 
ماده ی ۳44 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا 
نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی به خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ی 4۰۶ قانون آیین 

دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می نماید . 
دادرس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد –سید مجید همتی . 

 اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-حسینعلی دارابی فرزند محمد به نشانی : استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ 
طیب پاکمهر 1۶ درب هشتم سمت چپ 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1-احمد بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان 
۲-کرم جان بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان

۳- نازی بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان
4-محسن بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان

5- محمد شاه بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان
۶- دختر بس بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان

۷- قزی بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان
8- خیر بانی ناصری  فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان

۹- یحیی بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان
1۰- تاج طال بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان

11-شازی  بابایی فرزند جهان به نشانی : مجهول المکان
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم به شماره ۹۷1۰۰۹۶۶1۳4۰۰۲4۲ و 
شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۶۶1۳4۰۰۳1۹ محکوم علیهم )وراث مرحوم جهان بابایی 
(محکومند به الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد ساختمان تحت پالک ثبتی ۶۰ 
فرعی از 4۲ اصلی واقع در بخش دو خرم آباد به مساحت 1۶۲ متر مربع واقع در خ 
طیب پاکمهر 1۶ درب 8 سمت چپ در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 

در حق دولت . 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 

1-ظرف 1۰ روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  ۳-مالی  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  (۲-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
اموال  یا مقدار و قیمت همه  تعداد  را شامل  اموال خود  باید ظرف سی روز کلیه 
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات  بانکها و موسسات مالی و اعتباری  نزد 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و ۳ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4 (4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد 
)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق .م. ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1۳۹4 ( 5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4 (۶-چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . )تبصره 1 ماده ۳ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4 (.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مراد جوادی فر. 
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قیمت جهانی نفت دیروز کاهش یافت

افزایش تولید نفت روسیه و رشد فعالیت های حفاری در آمریکا به باالترین 
میزان در طی بیش از ۳ سال گذشته موجب شده تا قیمت نفت دیروز با 

کاهش مواجه شود.
بر اساس این گزارش، تحلیلگران انتظار دارند، افزایش تولید آمریکا، کاهش 
تولیدهای اوپک را که از 18 ماه پیش آغاز شده و موجب رشد قابل توجه قیمت 

نفت در یک سال گذشته گشته است را جبران کند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۳5 سنت کاهش به 
۷۶ دالر و 11 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا هم دیروز ۲5 سنت کاهش 

داشت و به ۶5 دالر و 4۹ سنت رسید.
تعداد سکوهای حفاری نفتی در آمریکا در هفته گذشته یک مورد افزایش 
داشته و به باالترین رقم از مارس ۲۰15 یعنی 8۶۲ سکو رسیده است. این بدان 
معناست که تولید نفت آمریکا که هم اکنون به رقم بی سابقه 1۰.8 میلیون 

بشکه رسیده، باز هم افزایش خواهد داشت.
بانک آمریکایی جی پی مورگان در یادداشتی نوشت: »عرضه تولید کنندگان 
غیر عضو اوپک در سال ۲۰1۹ به لطف رشد تولید نفت شیل آمریکا و همچنین 
افزایش تولید روسیه، برزیل، کانادا و قزاقستان، جهش قابل توجهی خواهد 
داشت.« در بخش دیگری از گزارش جی پی مورگان آمده است: »انتظار می 
رود عناصر بنیادین بازار نفت در سال ۲۰1۹ به دلیل رشد بیش از حد انتظار 
عرضه غیراوپکی ها و همچنین از هم پاشیدن توافق کاهش تولید و افزایش 

عرضه اوپک تضعیف شود.«
خبرگزاری های روسی گزارش دادند، تولید نفت روسیه در اوایل ماه ژوئن به 
11.1 میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که بر اساس مفاد توافق کاهش 

تولید، عرضه نفت روسیه باید زیر 11 میلیون بشکه باشد.
اما در صرف نظر از تغییرات در بخش عرضه، تقاضای قوی برای نفت در حال 
تقویت قیمت هاست. خرید نفت چین به رغم کاهش های اخیر همچنان در 

باالی ۹ میلیون بشکه در روز باقی مانده است.

سیاست آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران 
حمایت نمی شود

روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا اعالم کرد، خریداران نفت ایران از حرکت 
آمریکا برای منزوی کردن تهران حمایت نمی کنند.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، روزنامه یاد شده نوشت، تالش دولت ترامپ 
برای تحت فشار قراردادن ایران به کشورهایی بستگی دارد که به درستی مبارزه 
آمریکا علیه ایران شک دارند و در مقابل آن چنان مقاومت می کنند که ممکن 
است یک عنصر اصلی این حرکت یعنی کاهش صادرات نفت ایران خنثی شود. 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۹ مه )1۹ اردیبهشت( اعالم کرد که این 
کشور از برجام خارج می شود و به تعلیق تحریم های هسته ای این کشور علیه 
تهران ادامه نمی دهد. »مایک پمپئو« وزیر خارجه و »جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی این کشور، تهران را به وضع »شدیدترین تحریم های تاریخ« تهدید 
کرده اند با این حال، مشتریان نفت ایران خود را برای مقابله با تحریم صادرات 
نفت ایران آماده می کنند. به گزارش ایرنا، چین فروردین ماه گذشته معامالت 
آتی با سیستم قیمت گذاری یوان را راه اندازی کرد و قول داده است به خرید 
نفت از ایران که به احتمال زیاد پول آن را به یوان پرداخت خواهد کرد، ادامه 
دهد. تهران و مسکو نیز قراردادی را امضا کردند که براساس آن همه معامالت 
به جای اینکه در قبال دالر آمریکا باشد به صورت تهاتری انجام می شود، زیرا 

هر دو کشور خواهان کاهش نفوذ آمریکا بر اقتصادشان هستند.
ایران نیز تسویه حساب قراردادهای واردات کاال به دالر آمریکا را ممنوع و یورو 
را جایگزین آن کرد. دهلی نو نیز اعالم کرده است که با پیروی نکردن از تحریم 

های آمریکا می خواهد به صیانت از منافع ملی خود بپردازد.

نفت در جهان

 فاز دوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس آماده بهره برداری

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه گفت: فاز 
دو پاالیشگاه ستاره خلیج فارس آماده بهره برداری است. 
سردار عباداهلل عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء سپاه در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در جمع خبرنگاران گفت: قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء در حوزه های آب، نفت و گاز حدود 4۰ 
پروژه را تعریف کرده که بالغ بر 1۲۰ هزار میلیارد 
تومان است که با توکل بر خداوند متعال بنا داریم این 
پروژه ها را به اتمام برسانیم. وی افزود: البته برخی از 
این پروژه ها به اتمام رسیده است. مثال در حوزه نفت 
فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس آماده بهره برداری 
است و همچنین فازهای ۲۲، ۲4 و 1۳ هم به همین 
ترتیب در آینده نزدیک به اتمام می رسد. از سوی 
دیگر حدود ۲ هزار و 5۰۰ کیلومتر خط نفت و گاز 
است که به اتمام رسیده است. سردار عبداللهی درباره 
پروژه هایی که در حوزه آب توسط این قرارگاه در حال 
انجام است، گفت: طرح جمع آوری روان آب های غرب 
کشور تا پایان سال به اتمام می رسد که از ابرپروژه های 
آبی است و در سطح کشور در حال انجام است و عواید 

بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت.

مذاکره نفتی ها با توتال

سخنگوی هیات رئیسه مجلس، با اشاره به مذاکره 
در  توتال  اگر  گفت:  توتال  با  نفت  وزارت  مسئوالن 
مهلت مشخص برنگردد، عواید سرمایه گذاری هایش به 
نفع ایران ضبط می شود. به گزارش زمان به نقل از 
مهر، بهروز نعمتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در 
خصوص ابهامات پیش آمده در زمینه ادامه فعالیت 
شرکت توتال فرانسه در پروژه توسعه فاز  11 پارس 
بر  اظهارداشت:  آمریکا،  تحریم های  بهانه  به  جنوبی 
توتال رسما  داریم ظاهرا هنوز  اطالعاتی که  اساس 
ایران را ترک نکرده و مشغول مذاکره است. وی افزود: 
بر اساس قرارداد، یک مهلت اجرایی در نظر گرفته 
شده است که در صورت ترک ایران، اگر تا آن مهلت 
مشخص برگردند کار از سر گرفته می شود، در غیر 

اینصورت باید خسارت پرداخت کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: بر این 
اساس در صورتی که تا آن مهلت مشخص برنگردند، 
هر میزان سرمایه گذاری کرده باشند، طبق قرارداد به 
البته  نفع ایران ضبط می شود. نعمتی تصریح کرد: 
شرکت های چینی اعالم آمادگی کرده اند که در صورت 
ترک پروژه توسط توتال، با ایران قرارداد بسته و به 
صورت مشترک با شرکت های ایرانی کار را انجام دهند.

وی در خصوص نگرانی های برخی کارشناسان در رابطه 
با فروش اطالعات میادین نفتی و گازی ایران توسط 
توتال پس از ترک قرارداد، تاکید کرد: عمده فعالیت 
میادین   اطالعات  و  بوده  میادین مشترک  توتال در 
مشترک با قطر را دارند و این اطالعات مشکلی ایجاد 

نمی کند.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت 
گفت: ظرفیت کنونی تولید نفت در غرب کارون 
بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز است که این رقم تا 
پایان امسال به مرز 4۰۰ هزار بشکه خواهد رسید.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سیدنورالدین 
شهنازی زاده، مدیرعامل پیشین شرکت مهندسی و 
توسعه نفت به تشریح گزارش عملکرد این شرکت 
در  نفت  تولید  کنونی  گفت: ظرفیت  و  پرداخت 
غرب کارون بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز است 
که این رقم تا پایان امسال به مرز 4۰۰ هزار بشکه 
خواهد رسید و غالب این افزایش تولید از محل 
تولید نفت میدان آزادگان جنوبی تامین خواهد 

شد.

وی به روند مطلوب تولید نفت در میدان مشترک 
آذر اشاره کرد و ادامه داد: افزایش ۳5 هزار بشکه ای 
تولید این میدان نیز تا پایان سال در برنامه است. 
ادامه روند تولید در میدان یاران جنوبی نیز تا زمان 
امضای قرارداد توسعه ای این میدان در دستور کار 
است و امیدواریم امسال تولید روزانه این میدان به 

۲5 هزار بشکه برسد.
و  کارون  غرب  تلمبه خانه های  به  شهنازی زاده 
امیدیه که در مدار قرار گرفته اند نیز اشاره و ابراز 
امیدواری کرد که ظرفیت انتقال نفت در فاز دوم 
طرح »انتقال نفت خام غرب کارون و تاسیسات 
جانبی آن« به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

بشکه افزایش یابد.

تا پایان امسال از میادین غرب کارون محقق می شود؛

افزایش 100 هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ SE1۳1 مدل 1۳۹۶ رنگ سفید –روغنی 
 NAS 4111۰۰ H ۳۳۶۷۳۰۶ 1۳/588۲8۷۶ به شماره شاسی   Mبه شماره موتور
به شماره پالک ۳1 -۷۳۷ ج ۶۶  به نام صفر علی علی زاده حسنوند به شماره ملی 

418۹۳8۲۶۳۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان –خرم آباد 

متن آگهی
اتهام  به  ابدال  فرزند شیخ  پور  آقای رضا حسن  این شعبه  فوق  پرونده کالسه  در 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت عباس میر دریکوند تحت تعقیب 
قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای 
مقررات ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد 
به عمل خواهد  اتخاذ تصمیم  بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

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

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  1۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳۹۷۶۰۳۰1۰۶۰۰۰۰8۷5 هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
اهلل  نور  فرزند  /آقای مصطفی حیدری  بالمعارض متقاضی  مالکانه  ورامین تصرفانه 
بصورت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ورامین  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره 
مشاعی نسبت به 1۹۶۶/۹۲ سهم مشاعی از ۲۰۶5۰ سهم از ششدانگ به مساحت 
۲۰۶5۰متر مربع از پالک ۳۹ فرعی از ۹ اصلی واقع در قاسم اباد ورامین خریداری 
از مالک رسمی آقای کریم قشقائی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۷/۳/8

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۷/۳/۲۲
م.الف 119ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

متن آگهی 
بدین وسیله در خصوص دعوی خواهان خانم آذر ویسی بطرفیت آقای عربعلی قایح 
جو مبنی بر مطالبه نفقه با توجه به وصول نظریه کارشناسی در راستای ماده ۲۶۰ 
قانون آیین دادرسی مدنی به آقای عربعلی قایح جو ابالغ می گردد ظرف یک هفته 
از تاریخ ابالغ )نشر آگهی (به دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف واقع در خرم آباد 
خیابان انقالب شیرخوارگاه خیابان معرفت نبش کوچه شهید گل میرزایی مراجعه و 
با مالحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطالبی داشته باشد نفیا یا اثباتا به طور کتبی 
اظهار نماید الزم به یاد آوری است پس از انقضاء مدت یاد شده در صورت آماده 

بودن قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای خواهد خواهد نمود. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی . 

دادنامه
اختالف شماره 8 شهرستان  پرونده کالسه ۹5۰۹۹8۳8448۰۰۲۹5 شورای حل 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹۷۳8448۰۰۷۳4 
نشانی  به  رحیم  فرزند  شمس  مریم  خانم  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک   : خواهان 
شهرکردخیابان 1۲ محرم جنوبی ساختمان مالصدرا طبقه چهارم واحد 11 و آقای 
صالح روشن قیاس دهکردی فرزند غالمرضا به نشانی  شهرکردخیابان 1۲ محرم 

جنوبی ساختمان مالصدرا طبقه چهار واحد 11
خواندگان : ـ آقای عباس رحیمی فرزند سیف اله به نشانی چهارمحال و بختیاری 
آقای سید  ـ  ارزانسرای کفش ۲  بلوار رهبر نبش کوچه ۲۰  ـ مهدیه  ـ  شهرکرد 
محمدرضا صالحی زاده فرزند اله رحم به نشانی شهرکرد ـ خیابان ولیعصر پایین تر 

از سه راه سینما کفش فروشی صالحی زاده 
خواسته : مطالبه  

گردشکار : خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
قانونی در وقت مقرر  این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات  به  ارجاع  از 
حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 
اخذ نظریه کتبی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مباردت به صدور رای 

می نماید. 
»رای شورا«

در خصوص دادخواست بانک مهر اقصاد با وکالت خانم مریم شمس و آقای صالح 
ـ   ۲ اله  فرزند سیف  رحیمی  عباس  آقای  ـ   1 طرفیت  به  دهکردی  قیاس  روشن 
آقای سید محمد رضا صالحی زاده فرزند اله رحم به خواسته مطالبه یکصد و پنجاه 
میلیون ریال وجه چک عهده بانک کشاورزی شعبه ناغان به شماره 4۲8۰۶1 به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به شرح متن 
عدم  مه  نا  گواهی   ، رونوشت مصدق چک  به  عنایت  با  شورا  تقدیمی  دادخواست 
پرداخت از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی داردو  نظر به عدم 
با احراز اشتغال  الذمه خود و  ارائه دلیل و پرداخت مافی  حضور خوانده به جهت 
ذمه خوانده و استصحاب دین فلذا مستنداًبه ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 1۳۹4 و مواد ۳1۰ و ۳11 و ۳1۳ از قانون تجارت تبصره الحاقی مصوب 
قانون صدور چک و مواد 1۹8 و 51۹  به ماده ۲  نظام  مجمع تشخیص مصلحت 
امور مدنی مصوب  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  از  و5۲۲ 
ریال  میلیون  پنجاه  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  1۳۷۹ حکم 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ۹5/۶/۲۷ تا 
اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 
5/۲55/۰۰۰ ریال بایت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز ازتاریخ ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه 
و ظرف بیست روز دیگر از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

شهرکرد می باشد. 
قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف شهرکرد ـ محمد خسروی فارسانی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عبدالعلی گنجعلی دشتی دارای شناسنامه شماره 8  به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۰1۷1  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
درتاریخ   4۶۲۲8۰۶۶81 ملی  شماره  به  دشتی  عرب  خدیجه  شادروان   که  داده 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  دراقامتگاه   1۳۹۶/1۲/1۹

مرحوم منحصراست به :
1ـ  اله وردی گنجعلی دشتی فرزند عبدالعلی شماره ملی 4۶۲۲۷151۳۹ زوج 

۲ ـ عبدالعلی گنجعلی دشتی به شماره ملی4۶۲۲۹۹5۲۲۰  فرزند ذکور 
۳ ـ  اسحق علی گنجعلی دشتی به شماره ملی4۶۲۳۰۷۰۳۳۶  فرزند ذکور 

4 ـ علی گنجعلی دشتی به شماره ملی4۶۲۳15۲۹۷۹  فرزند ذکور 
5 ـ عبداهلل گنجعلی دشتی به شماره ملی4۶۲۳188۹4۹  فرزند ذکور 
۶ ـ مسعود گنجعلی دشتی به شماره ملی4۶۲۳۶44۳۲4  فرزند ذکور 
۷ ـ جمیله  گنجعلی دشتی به شماره ملی4۶۲۳۰۳51۷4  فرزند اناث 

8 ـ  امه لیلی گنجعلی دشتی به شماره ملی4۶۲۳۰۹1۲۷۹  فرزند اناث
۹ ـ صنمبر گنجعلی به شماره ملی4۶۲۳11۰۹۹۶  فرزند اناث

1۰ ـ احترام گنجعلی دشتی به شماره ملی 4۶۲۳۲۰5۶5۷  فرزند اناث
11 ـ هما گنجعلی دشتی به شماره ملی 4۶۲۰1۶۷1۳4فرزند اناث و الغیر 

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

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

 صادرات محصوالت پتروشیمی 
فقط از طریق تولیدکنندگان

ایتالیایی ها برای پتروشیمی غدیر 
گواهینامه های مدیریتی صادر کردند

خردادماه  از 1۹  پتروشیمی  محصوالت  صادرات 
محصوالت  تولیدکنندگان  ازسوی  فقط  امسال 

پتروشیمی انجام می شود.
صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تنظیم  پتروشیمی، مرضیه طهماسبی- مسئول 
بازار دفترصنایع پایین  دستی پتروشیمی گفت: به 
منظور تنظیم بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف، 
صادرات محصوالت پتروشیمی )مواد اولیه صنایع 
تولیدی  واحدهای  سوی  از  فقط  دستی(  پایین 
عرضه کننده در بورس کاال  یا ارائه تایید رسمی از 

واحدهای تولیدی مجاز است.
پایین دستی  صنایع  دفتر  بازار  تنظیم  مسئول 
پتروشیمی، افزود: پیرو مصوبه هیئت وزیران مبنی 
بر تک نرخی شدن ارز، طبق دستور وزیر صنعت، 
تنظیم  ستاد  صورت جلسه  و  تجارت  و  معدن 
بازار محصوالت پتروشیمی به منظور جلوگیری 
محصوالت  صادرات  احتمالی،  تخلف  هرگونه  از 
پتروشیمی )مواد اولیه صنایع پایین دستی( از سوی 
واحدهای تولیدی عرضه کننده در بورس کاال و با 
ارائه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
از واحدهای تولیدی مربوطه )تولیدکننده محصول( 

صورت می گیرد و در غیر این صورت از صادرات 
محموله های موضوعی جلوگیری می شود.

وی افزود: بر اساس ابالغیه گمرک ایران به همه 
گمرکات کشور و همچنین نامه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در صورت دارا نبودن شرایط مورد اشاره 
از هرگونه صادرات محصوالت پتروشیمی جلوگیری 

خواهد شد.
به  با توجه  بازار  طهماسبی تصریح کرد: شرایط 
روند معامله ها مثبت ارزیابی می شود و تعامل ایجاد 
شده میان دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی، 
و  ایران  کاالی  بورس  پتروشیمی،  مجتمع های 
نیز انجمن ها و تشکل ها سبب شده تا معامالت با 

شفافیت انجام شود.
وی با اشاره به این که حفظ منافع تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان به عنوان یک راهبرد مورد توجه 
گفت:  دارد،  قرار  پایین دستی  دفترصنایع  ویژه 
دقیق  اعالم  است  اعالم شده  بارها  که  همانطور 
نیاز  تامین  اتحادیه های  از سوی  بازار  نیاز واقعی 
و انجمن های تخصصی مصرف کننده محصوالت 
پتروشیمی می تواند بازارهای مصرف را با آرامش 

بیشتری همراه سازد.

غدیر  پتروشیمی  برای  ایتالیا   IMQشرکت
گواهینامه های سری 1۰۰۰۰ و جاری سازی نظام 

مدیریت ارتباط با مشتریان صادر کرد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
ایتالیا   IMQشرکت ایران،  پتروشیمی  صنعت 
سری  گواهینامه های  غدیر  پتروشیمی  برای 
با  ارتباط  مدیریت  نظام  و جاری سازی   1۰۰۰۰

مشتریان صادر کرد.
»امین بیانک« مدیرعامل پتروشیمی غدیر درباره 
گفت:  بین المللی،  جدید  گواهینامه های  اخذ 
تحت   1۰۰۰1 ایزو  شامل  شده  یاد  گواهینامه 
عنوان راهنمای قواعد رفتاری در سازمان ها، ایزو 
1۰۰۰۲ تحت عنوان رسیدگی داخلی به شکایات 
پایش  راهنمای   1۰۰۰4 ایزو  و  سازمان ها  در 

در  که  هستند  مشتری  رضایت  گیری  اندازه  و 
شرکت پتروشیمی غدیر پیاده سازی شده است.

بیانک با بیان اینکه ارزیابی و سیستم های بررسی 
عملکرد ممیزان ارزشمند و تاثیر گذار است، افزود: 
در شرکت پتروشیمی غدیر به کار تیمی اعتقاد 
راسخ داریم و توانسته ایم با تکیه بر توان جمعی 

پرسنل کار بزرگی انجام دهیم.
این مقام مسئول با اعالم اینکه در دو سال گذشته 
با وجود مواجه شدن با مدت زمان نزدیک به دو 
ماه خواب کارخانه که از میزان متعارف بیشتر بوده 
است و بیشتر مواقع این مشکل به خاطر شرایط 
منطقه ویژه و تامین خوراک از مجموعه های دیگر 
اظهار  است،  شده  تحمیل  غدیر  پتروشیمی  به 
داشت: در این شرایط توانستیم از ظرفیت اسمی 
تولید کارخانه عبور کنیم و این امر ارزشمند جز 

با تکیه بر توان جمعی پرسنل محقق نمی شد.
بر اساس این گزارش، پتروشیمی غدیر از ظرفیت 
  VCM PVCو  تن  هزار   ۲۷۰ ساالنه  تولید 
برخوردار بوده که خوراک این مجتمع پتروشیمی 
در منطقه ماهشهر شامل کلر و اتیلن از مجتمع 

های پتروشیمی اروند و مارون تامین می شود.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران آخرین 
اخبار از آغاز صادرات گاز ایران به بصره را تشریح 

کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، بابازاده  با بیان 
اینکه عملیات صادرات گاز از ایران به بصره از سوی 
دو طرف به پایان رسیده است، گفت: این پروژه در 

حال هماهنگی های نهایی است. وی در مورد زمان 
آغاز صادرات گاز نیز توضیح داد: پس از انجام این 

هماهنگی ها صادرات به زودی آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، یکی از مهم ترین قراردادهای 
صادراتی ایران مربوط به عراق است که شامل دو 
بخش بغداد و بصره می شود که صادرات گاز به بغداد 
از تیرماه سال گذشته آغاز شده است و طبق روال 
ادامه دارد. درمورد بخش دوم که صادرات گاز به 
بصره می شود ایران آمادگی خود را اعالم کرده است 
و به گفته حسن منتظر تربتی با آغاز بهره برداری 

از خط لوله ششم سراسری گاز، ایران برای تامین 
گاز بصره آمادگی دارد. صادرات گاز به بصره نیز در 
قالب فاز دوم صادرات گاز به عراق تعریف شده که از 
پایانه شلمچه و با بهره مندی از ظرفیت خط ششم 

سراسری ایران، انجام خواهد شد.
همچنین حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت در امور 
گاز از اعالم آمادگی بصره برای دریافت گاز ایران 
خبر داده و گفته بود که این امر پس از پرداخت پول 
گاز محقق می شود. به گفته وی برقراری صادرات 
گاز را در گرو پرداخت هزینه از سوی عراق است.  بر 

اساس این گزارش، یکی از دالیلی که آغاز صادرات 
گاز ایران به بصره با تاخیر روبه رو شد، آماده نبودن 
خطوط انتقال گاز در خاک بصره بود، اما اکنون 
این خطوط انتقال گاز آماده شده اند، افزون بر این 
انتقال  از خطوط  نقاط  شرایط ساخت در برخی 
گاز بصره با سختی هایی همراه بود، مانند ساخت 
زیرگذر که این کار نیز با موفقیت به پایان رسیده 

است.
قرار است صادرات گاز ایران به بصره طی مراسمی 

رسمی آغاز شود.

آخرین اخبار از 
صادرات گاز به بصره
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کمک بانکداری بدون ربا به تولید

حسن سبحانی

در شرایط کنونی مســئله اصلی کشور، رشد قیمتها و تورم یک 
رقمی نیســت. مسئله اصلی کشور تولید اســت. دولت باید راه 
اندازی تولید را دنبال کند و البته برای اینکه نرخ رشــد قیمت 

ها پایین باشـد نیز باید تالش کند. 
ولی اگر دائما اعالم شــود که  نرخ تورم باید یک رقمی شــود و 
در کنار آنهیچ کار اصالحی دیگری انجام نشود، منطقا به لحاظ 

اقتصادی قابل دفاع نیست.
 در حالی که می توان با سیاست های مناسب هم رشد اقتصادی 
داشت و هم تورم تک رقمی. البته لزوما این دو همدیگر را تایید 

نمی کنند و عکس آن نیز ممکن است برقرار شود.
از ســویی باید توجه داشت که نرخ رشد اقتصادی فقط به دولت 
مرتبط نیســت. نرخ رشــد اقتصادی حاصل نرخ رشد اقتصادی 
ملی اســت که در آن بخش خصوصی و بخش های مختلف هم 

فعال هستند .
از همین رو،توصیه می شود که دولت هدف خود را افزایش تولید 
قــرار دهد و بقیه متغیرها را به دنبال این هدف بکشاند.مســاله 
دیگر درباب رشــد اقتصادی،اثر بســیار مخــرب نظام بانکی در 
تولید و اشــتغال است.بنده بارها نسبت به پیامد نرخ سود بانکی 
اعتراض داشــته ام .زیرا معتقدم علت اصلی مشکالت اقتصادی 
در داخل کشــور، نرخ سود بانکی بانکی است که تولیدکننده را 
تنبیه می کند و افراد را به سمت کارهای غیرمولد و به اصطالح 
ســاده تر سوق می دهد.در حال حاضر نظام بانکی ما با یک بهم 
ریختگــی متدولوژیک از نظر فهم قانون بانکداری بدون ربا، رنج 
می برد که موجب شــده این قانون اجرا نشــود و به جای آن، 
دســتورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، که در 

مواردی مخالف قانون هم هست، اجرا شود.
بــا توجه بــه اینکه قانون الزم برای این حــوزه وجود دارد، اگر 
دســتگاه های نظارتی، مانند مجلس و قوه قضاییه، اهتمام کنند 
که بانکها به ســمت اجرای این قانون بروند، نرخ های ســود در 
بازارهای حقیقی اقتصاد اصالح می شــود و عمال پول در اختیار 
بخش مولد قرار می گیرد و نه در اختیار کســانی که به ســفته 

بازی بر روی پول مشغول هستند.
این موضوع از عمده ترین محورهایی اســت که در صورت عمل 
به آن، می تواند کمک قابل اعتنایی به رونق تولید داشته باشد. 
بدیهی است که این مســئله، تنها عامل کمک به تولید نیست، 
اما اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربامی تواند دردی 

از دردهای تولید و تولیدکننده را کم کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران   

صادرات طالی سرخ رکورد زد

رئیس کمیســیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی 
تهران گفت: صادرات محصول زعفران ایران در ســال گذشــته 
توانست برای دومین ســال متوالی روند افزایشی خود را حفظ 
کند و رکورد بیشترین میزان صادرات این محصول در 1۰ سال 

گذشته را بشکند.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، »کاوه زرگران« میزان صادرات 
زعفران در ســال گذشــته را حدود ۲۳۶ تن به ارزش بیش از 
۳۲۶ میلیون دالر ذکر کرد.وی ادامه داد: به رغم رشــد صادرات 
حــدود 55 درصدی زعفران، حــدود ۷۷ درصد محصول طالی 
سرخ ایران تنها به سه کشور هنگ کنگ، امارات و اسپانیا صادر 
می شــود که نشــان از موفق نبودن ما در گرفتن سهم بیشتر 
از بازار ســایر کشورهاست.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران گفت: آمار تجارت کشورهای 
عمده واردکننده زعفران ایران نشــان می دهد که کشــورهایی 
چون اســپانیا در عین حال که از واردکننــدگان عمده زعفران 
از کشــورمان هســتند، در زمره بزرگتریــن صادرکنندگان این 
محصــول در جهان قرار دارنــد. وی اضافه کرد: توجه نکردن به 
نیــاز بازارهای جهانی و تالش برای مطابقت با آن در دوره های 
گذشته سبب شده کشــورمان بازار زعفران بسته بندی شده را 
به کشورهایی چون اســپانیا واگذار کند و با وجود رتبه اول در 
تولید و صادرات این محصــول، عمده محصول تولیدی زعفران 
کشور به شــکل فله از کشور صادر شود و ارزش افزوده کمتری 

را برای کشور به همراه داشته باشد.
زرگران گفت: غفلت مســئوالن این حوزه در نگهداری از مزیت 
کشــور در تولید ایــن گرانبهاترین ادویه جهــان و خروج پیاز 
زعفران از کشور سبب شده کشــور همسایه ما یعنی افغانستان 
امــروز به یکی از رقبای ما در تولید و صــادرات زعفران تبدیل 
شود. این کشور توانسته با صادراتی بیش از 1۷ میلیون دالر در 
سال ۲۰1۷، سهم خود از بازارهای جهانی تجارت این محصول 

را نزدیک به ۲۳ درصد افزایش دهد. 

نگاه روز

فاینانس داخلی برای پروژه ریلی

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور گفت: نخستین بار فراخوان عمومی 
فاینانس داخلی برای پروژه  راه آهن میانه - اردبیل 
اجرایــی و یک بانک دولتی به عنوان فاینانســور 

انتخاب شد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، خیراهلل خادمی 
اظهار داشت: اســتفاده از تسهیالت مالی داخلی 
در چارچــوب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون 
اصالح ماده 5۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات دولت صورت گرفته است که به 
منظور تأمین بخشی از نیاز مالی طرح راه آهن میانه 
ـ اردبیل دریک فراخوان عمومی اطالع رسانی شد 
و طبق بررسی های صورت گرفته یک بانک دولتی 
داخلی به عنوان فاینانسور انتخاب شد.معاون وزیر 
راه و شهرسازی رقم قرارداد را ۷5۰ میلیارد تومان 
عنوان کرد و افزود: پیشــنهاد فاینانسور به همراه 
متن پیش نویس قرارداد به سازمان برنامه و بودجه 
ارایه و در صورت موافقت سازمان با سود پیشنهادی 
این طرح عملیاتی می شود.خادمی کمبود اعتبارات 
را عامل اصلی تاخیر در پروژه های ریلی دانست و 
گفت: در صورت تامین به موقع اعتبارات طرح های 
ریلی طبق زمان مقرر به بهره برداری می رســند.

مدیرعامل شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور با بیان اینکه راه آهن میانه ـ 
اردبیل یکی از اولویت های مهم ریلی کشور است، 
اظهار داشت:  در طرح های اقتصاد مقاومتی توسعه 
ریلی کشور بعد از اتصال پنج مرکز استان به شبکه 
ریلــی، اتصال پنج مرکز دیگر اســتان در اولویت 
قرار می گیرد که اتصال استان اردبیل به خط آهن 

سراسری یکی از مهمترین طرح ها است.

برگزاری نمایشگاه توانمندی های 
صادراتی ایران در مهرماه

توانمندی هــای صادراتی  نمایشــگاه  ســومین 
 IRAN EXPO( جمهــوری اســالمی ایــران
۲۰18( از مهرماه امســال با هدف تشــویق برای 
ســرمایه گذاری خارجی در کشور و تسهیل روند 

صادارت محصوالت داخلی برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سومین نمایشگاه 
توانمندی های صادراتی جمهوری اســالمی ایران 
)IRAN EXPO ۲۰18( بــه  عنوان بزرگترین 
اجالس صادراتی کشــور از ۲8 مهرتــا اول آبان 
ماه امســال در محل نمایشــگاه های بین المللی 
شــهر آفتاب تهران برگزار می شود.این نمایشگاه 
به  منظور شناساندن کاالهای صادراتی غیرنفتی 
کشــور به تجار و بازرگانان برگزار خواهد شد.در 
این نمایشــگاه  شرکت های ایرانی نیز فرصت ارائه  
توانمندی ها و دستاوردهای خود را در حوزه های 
مختلف صنعتی بــه تجار و بازرگانــان خارجی 
خواهند داشت و برای این منظور حدود 8۰۰ تاجر 
از کشورهای مخلتف برای حضور در این نمایشگاه 
ارائه  مستقیم محصوالت  دعوت شــده اند.امکان 
و خدمــات شــرکت های ایرانی بــه بازرگانان از 
مزایای این نمایشــگاه اســت، به طوری که بدون 
نیاز به تبلیغات و بازاریابی غیرمستقیم، شرکت ها 
می توانند فرصت های صادراتی جدیدی برای خود 
ایجاد کنند.ستاد برگزاری این نمایشگاه امکانات و 
تسهیالت ویژه ای نیز به شرکت ها ارائه می دهد که 
از آن جملــه می توان به دعوت از تاجر یا بازرگان 
مورد نظر شرکت ها اشــاره کرد. شرکت هایی که 
برای فروش محصوالت خود نیاز به دعوت از فرد 
خاصی )مشــتری بالقوه( دارند، این ستاد شرایط 
دعوت آن ها را آســان کرده و تســهیالتی نظیر 
پرداخت هزینه  ســفر و اقامت تاجــر یا بازرگان 
مــورد نظر را فراهم خواهــد کرد.همچنین برای 
شرکت هایی که کشــور خاصی را برای صادرات 
محصوالت خود در نظــر دارند، اما هنوز اقدام به 
شناسایی مشــتریان بالقوه خود نکرده اند، واحد 
روابط بین الملل ستاد اجرایی نمایشگاه، اقدام به 
رصد کشور مورد نظر، شناسایی و دعوت از تجار 
و بازرگانانی که می توانند مشتریان بالقوه شرکت 

باشند، خواهد کرد.

خبر

 معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در دو ماهه ابتدای سال جاری ۲۰ 
میلیارد دالر ثبت سفارش برای واردات انجام شده است، گفت: این 

رقم در مدت مشابه سال گذشته 1۲ میلیارد دالر بود.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجتبی خسروتاج در نشست خبری 
دیروز خود با خبرنگاران بیان اینکه صادرات کاال در دو ماهه سال 
جاری با احتساب میعانات گازی به 18 میلیون و ۷۶8 هزار تن و 
معادل ارزی ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دالر رسیده است که نسبت 
به سال قبل 4.8 درصد از لحاظ وزن و ۲۲درصد از نظر ارزشی 
افزایش داشته است.معاون وزیر صنعت افزود: چین، امارات، عراق، 
افغانستان و هند پنج بازار نخست صادراتی ایران در سال جاری 
بوده است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تراز تجاری 
البته  ۹4۲ میلیون دالر در دو ماهه سال جاری مثبت است که 

این نکته در مورد واردات توجه داشت که ثبت سفارش  به  باید 
همواره باالتر از واردات است. بنابراین ترخیص کاال از گمرک مالک 
است البته تا این لحظه ۲۰ میلیارد دالر ثبت سفارش شده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما 
عرضه می شود، گفت: واگذاری اظهارنامه های صادراتی کاالهای 
غیرفرآوری شده در بند دو به متقاضیان واردات گروهی که حدود 
۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات غیرعمده کشور را پوشش می دهد، یکی 
از سیاست های دولت در خصوص نحوه تامین ارز کاالهای وارداتی 
کشور است.وی ادامه داد: استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات 
بانکی  از طریق سیستم  کاالها  از  بخشی  واردات  برای  نفت خام 
نیز یکی دیگر از راهکارها است.  استفاده از منابع ارزی ناشی از 
صادرات فراورده های نفتی، پتروشیمی و اقالم معدنی فلزی که 

درصد   ۷۰ حدود  اول  فاز  در  شود،  می  فروخته  نیما  سامانه  در 
صادرات غیرنفتی را پوشش می دهد.معاون وزیر صنعت اعالم کرد: 
ماه،  اردیبهشت  در  جمهور  رییس  اول  معاون  بخشنامه  براساس 
شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی 
و شرکتهای تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به 
واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند، واردات 
توسط این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات منحصر به 

تامین نیازهای خود خواهد بود.
خسروتاج گفت: به دلیل اینکه در مواردی محدود، شرکتهای بزرگ 
بخش خصوصی نیز همین اقالم را صادر می کنند بنابراین برای 
اجرای یکسان ضوابط و عدم تبعیض در کار، کلیه افراد و شرکتهای 
صادرکننده اقالم مذکور مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما 
هستند.خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا نرخ خرید 
و فروش ۲۰  درصد ارز کاالهایی که مجاز به عدم ارایه ارز حاصل 
از صادرات به نیما نیستند، اجازه معامله با نرخ توافقی را دارند یا 
خیر؟ گفت: این موضوعی است که صادرکنندگان طی یکماه اخیر 

مطرح می کنند.
 برای این موضوع اقالم خاصی در نظر گرفته شده است که طی 
به  پاسخ  در  صنعت  وزیر  شد.معاون  خواهد  اعالم  اینده  روزهای 
سوال دیگری درباره ارایه ۲۰  درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
صادراتی  اظهارنامه  گفت:  واردکنندگان  به  نیما  سامانه  از  خارج 
و  در خرید  اظهارنامه  این  نرخ  اینکه  می شود؛ ضمن  دار  ارزش 
فروش میان صادرکننده و واردکننده، توافقی خواهد بود. اما مالک 
قیمت معامله دالر همان 4۲۰۰تومان خواهد بود.وی در پاسخ به 
پرسش دیگری مبنی بر اینکه فهرست اقالمی که برای تامین ارز 
از ۲۰ درصد درامد حاصل از صادرات که نباید به سامانه نیما ارایه 
شوند، شامل چه مواردی است؟ گفت: واردکنندگان اقالم غیرضرور 
از جمله کاالهای لوکس و خودرو باید ارز را از این محل تامین کنند 

که پیشنهاد آن به دولت ارایه شده است.

معاون وزیر صنعت: اظهارنامه صادراتی ارزش دار می شود

افزایش 22 درصدی 
صادرات کشور در دو ماهه نخست

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای امیر موتمن  فرزند محمد شریف به شرح در خواستی که به شماره ۹۷۰118این 
که  داشت  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  و درخواست صدور  ثبت کرده  شورا 
شادروان محمد شریف موتمن فرزند گلعلی به شماره شناسنامه 41 صادره از ساری 
در تاریخ ۹۷/۲/۹در اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده و وراثت حین 

الفوت و عبارتند از
1- شهربانو موتمن فرزند باباعلی به شماره شناسنامه ۳4 همسر متوفی

۲- امیر موتمن فرزند محمد شریف به شماره شناسنامه ۳۹۲ فرزند متوفی
۳- احسان موتمن فرزند محمد شریف به شماره شناسنامه 118 فرزند متوفی

4- زینب موتمن فرزند محمد شریف به شماره ملی ۲۰8۰۳۹۳545فرزند متوفی 
5-علی موتمن فرزند محمد شریف به شماره شناسنامه 4۷فرزند متوفی

۶-اکرم موتمن فرزند محمد شریف به شماره شناسنامه ۳5 فرزند متوفی 
۷-حمید موتمن فرزند محمد شریف به شماره شناسنامه ۶۷ فرزند متوفی 

8-مهدی موتمن فرزند محمد شریف به شماره شناسنامه 1۷1 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف ۹۷/۳8 
مدیر شعبه اول حکمی شورای حل اختالف شهرستان میاندرود

آگهی
کالسه  پرونده۹۶۰58۶ در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر ابراهیمی بطرفیت 
الهه قاسمی و رضا صبور روح نکو   نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۷1۹۶4۲۰۰۰۹۹ به 
المکان بودن تجدید نظر خواندگان جهت مالحظه دادنامه به شماره  علت مجهول 
مذکور و تبادل لوایح به پیوست ارسال میگردد شایسته است در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار کشوری درج چنانچه پاسخ دارند ظرف مهلت  1۰ روز به دفتر دادگاه 

ارسال نمایندم. الف ۹۷/۲58 
هادی صادقی مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

آگهی
با  توکلی  عباد  آقای  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در  پرونده۹۶۰45۳  کالسه  
زاده خوشکرودی  و  نوراهلل  به طرفیت خانم زهرا  آقای احسان شاهاندشتی  وکالت 
اعظم عامری رحمت آبادی و مجید و امراهلل مهدی زاده تورزنی  نسبت به دادنامه 
۹۷۰۹۹۷1۹۶4۲۰۰15۳ به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان جهت 
مالحظه دادنامه به شماره مذکور و تبادل لوایح به پیوست ارسال میگردد شایسته است 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشوری درج چنانچه پاسخ دارند ظرف مهلت  1۰ 

روز به دفتر دادگاه ارسال نمایندم. الف ۹۷/۲5۷ 
هادی صادقی مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

مفقودی - نوبت دوم
مدرک موقت کارشناسی  اینجانب سید داود کاشفی پور فرزند سید ناصر با شماره ملی 
۲۰۶۳5۳۲۷۹۶در مقطع کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشگاه آزاد 
اسالمی سازمان مرکزی واحد بابل  با شماره دانشجویی 88۰۶۷۰11۲ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بابل تحویل نمایند  

ابالغ  وقت 
دادرسی نقی ابوالحسنی فرزند شمس نظر به اینکه خواهان  آقای مهدی مهدی نژاد کالیی فرزند زین 
العابدین با وکالت نوروز علی قنبرزاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت نقی ابوالحسنی فرزند 
شمس در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 1۲/1۶۰۷/۹۶ثبت و برای 
مورخه ۹۷/4/۲۳ساعت 1۰ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان  بودن خوانده و 
تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوازدهم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی  دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوازدهم مراجعه نمایند در غیر این 

صورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ
المکان خوانده محمد طالبی  به مجهول    دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی 

زرین کمر
امید شیخی  ابالغ می گردد خواهان  الذکر  فوق  المکان   به مجهول  بدین وسیله   
دادخواستی  دائر  مطالبه خسارت به طرفیت شما در این شورا مطرح که به حسب 
ارجاع و پس از ثبت به کالس 1۶4/۹۷ جهت رسیدگی به روز یکشنبه ۹۷/4/۲4ساعت 
۹ صبح تعیین وقت گردیده لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ 
از  بار در یکی  تقاضای خواهان یک  به  آیین دادرسی مدنی و  قانون  وفق ماده ۷۳ 
اعالم  از حلول دادرسی جهت  از اطالع قبل  روزنامه های کثیراالنتشار صادر و پس 
نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت 
شورا غیابا و  رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم محترم کالرستاقی فرزند حسین به شماره در خواستی که به شماره ۹۷/۰1۶۹این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
کشور کالرستاقی فرزند خیراهلل به شماره شناسنامه ۳۲ صادره از نور تاریخ۹۶/۹/1۹ 

در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1-سلطنت کالرستاقی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۶ صادره از نور دختر متوفی

۲- شهربانو کالرستاقی فرزند حسین شماره شناسنامه 114 صادره از نور دختر متوفی 
۳-مهری کالرستاقی فرزند حسین به شماره شناسنامه 8 صادره از نور دختر متوفی

الکلثوم کالرستاقی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۶ صادره از نور دختر  4- ام 
متوفی 

5-محترم کالرستاقی فرزند حسین به شماره شناسنامه 1۳ صادره از نور دختر متوفی 
۶-عزت اهلل کالرستاقی  فرزند حسین شماره شناسنامه 44 صادره از نوع پسر متوفی 
۷-مصطفی کالرستاقی فرزند حسین شماره شناسنامه 1۶8 صادره از نوع پسر متوفی

8- مرتضی کالرستاقی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳۹ صادره از پسر 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 
الف  واال گواهی صادر خواهدم.  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  نخستین آگهی ظرف یک 

۹۷/۲5۹
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهری نور رضا رضایی مقدم

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
اجرای احکام مدنی داد گستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
باب  یک  سیر  از ۲4۰  مشاع  سیر  اجرایی  کالسه 44۹۶۲۲۷۹  پرونده  در  اجرایی 
آپارتمان به مساحت ۶۲ متر مربع متعلق به محکوم علیه آقای شعبان کریمی پور 
کالیی واقع در بابل کمربندی غربی توحید 5۶ زنبق 1۰ساختمان 4 طبقه را در روز 
چهارشنبه تاریخ ۶۷/4/۶ساعت 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل 
از طریق مزایده به فروش برساند واحد مسکونی فوق یک ساختمان 4 طبقه روی پیلوت 
و هشت واحدی با  دو اتاق خواب و حال و پذیرایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی 
و دربها چوبی و پنجره ها آلومینیومی می باشد کارشناس قیمت 44 سیر مشاع  از 
۲4۰سیر  آپارتمان موصوف را به مبلغ 1۰۰/8۳۳/۳۳۰ریال تعیین نموده است که 
مزایده از قیمت پایه اعالم شده کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته 
خواهد شد برنده مزایده 1۰ درصد مبلغ را فی المجلس  و باقی مانده را باید ظرف یک 
ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده 1۰ 

درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل عابدین

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین عاکف فرزند احمد خواهان آقای 
هوشنگ تاریودی فرزند جعفر دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای حسین عاکف  
فرزند احمد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک )پالک ثبتی 1۷۲/۳1 قطعه 
5۳ به مساحت 1۰۰۰ متر مربع واقع در کرج- چهارباغ -مهدی اباد(مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹8۳۰5۷۳۰۰48۳ شعبه اول دادگاه 
عمومی بخش چهارباغ ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۷/۰۶/1۷ساعت 1۰ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.1۳۹۷/۰۳/۲۲

 متصدی اموردفتری  دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  - مرتضی رستمی

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی 
گفت: هــم اکنــون ۳۲ هزار کســب و کار 
شناسایی شــده اینترنتی در کشور در حال 

فعالیت است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، رضا الفت 
نســب در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: 
این تعداد هویتشان مشــخص شده است و 
18 هزار کســب و کار دیگر در مرحله تأیید 
هویت هستند.وی گفت: در شش ماه گذشته 
به ۶۰۰ کســب و کار اینترنتی مجوز فعالیت 
داده شده است.وی افزود: یک درصد مجموع 
حجم خرده فروشــی ها در کشور به صورت 
برخط است که این میزان در ترکیه ۳درصد، 
چیــن 1۳ تا 15 درصــد و آمریکا و انگلیس 
۶ تا 8 درصد اســت.وی گفت: اگر کســب و 
کارهای سنتی خودشــان را به روز نکنند به 
مرور از دور خارج خواهند شــد.الفت نســب 
افزود: به ازای هــر ۳5 نفر یک واحد صنفی 

در کشور راه اندازی شده که ۷ برابر استاندارد 
جهانی اســت.وی گفت: روزانه یک میلیون و 
۲۰۰ هزار ســفر آنالین در تهران انجام می 
شود.الفت نســب افزود: برای توسعه کسب 
و کارهای اینترنتی در بدنه دولت مشکالتی 
وجود دارد و اگر بناســت که به اشتغال مورد 
نظر در بستر اینترنت برسیم باید از کسب و 
کارهای اینترنتی حمایت و مشکالت را حل 
کنیم.محسن رضایی کارشناس حوزه کسب 
و کار اینترنتــی هم در ایــن برنامه گفت: در 
آینده، حاکمیت در کسب و کارهای اینترنتی 
کمرنگ می شــود و این کســب و کارها در 
فضای مجــازی پررنگتر خواهد شد.ســعید 
مشهدی مشاور کسب و کارهای اینترنتی هم 
در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با وجود 
اهمیت کســب و کارهای اینترنتی متأسفانه 
راهبرد خاصی برای این قبیل کسب و کارها 

در کشور وجود ندارد.

گروه خودروســازی ســایپا از بهمن ماه سال 
گذشته تا پایان اردیبهشــت ماه سال جاری، 
عنوان بزرگ ترین خودروساز کشور را به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش زمان به نقل ازسایپا، براساس گزارش 
دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، گروه خودروســازی سایپا در 
این بــازه زمانی چهار ماهه تعداد ۲۲۹ هزار و 
8۲۹ دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری 
را تولید کــرده که باتوجه به تیراژ کلی تولید 
5۰۲ هزار و ۲5۰ دستگاهی در ایران، این گروه 
سهم ۷5.45 درصدی را به خود اختصاص داده 
و بزرگ ترین خودروساز ایران لقب گرفته است.

این در حالی است که دیگر خودروساز بزرگ 
کشــور نیز با تولید ۲۲۲ هزار و 4۰۳ دستگاه 
خودرو از بهمن ۹۶ تا پایان اردیبهشــت ۹۷، 
سهم ۲8.44 درصدی را به خود اختصاص داده 
و دومین خودروســاز بزرگ کشور شده است.

گروه خودروســازی ســایپا در بهمن، اسفند، 
فروردین و اردیبهشت ماه به ترتیب با اختصاص 
ســهم ۶۹.44 درصد، 88.4۶ درصد، 11.4۷ 
درصد و ۶.45 درصد از کل تولید خودروهای 
ســاخت ایران، بزرگ ترین خودروساز داخلی 
لقب گرفتــه اســت.همچنین در این مدت 
گروه خودروسازی سایپا توانسته ۲15 هزار و 
1۶5 دستگاه خودرو سواری، 1۲ هزار و 54۶ 
دســتگاه وانت، ۲۰۰ دســتگاه ون و ۲ هزار و 
1۷5 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید 
کند.افزایش سهم بازار در پی شوک مدیریتی 
پایان سال ۹۶ رخ داد که پس از آن، برنامه های 
اصالح ساختار نظیر افزایش بهره وری و توسعه 
همکاری با زنجیره تأمیــن در این مجموعه 
به ســرعت عملیاتی شد.پیش از این، در اواخر 
دهه 8۰ نیز ســایپا در دوره ای سهم اول بازار 
ایــران را در اختیار داشــت که با آغاز تحریم، 

تولید خودرو در این مجموعه کاهش یافت.

نخست  مقام  در  همچنان  سایپا 
ایران  در  و  خودر تولید 

وکار  کسب   ۳2هزار  شناسایی 
فعال اینترنتی 

رئیس ســازمان صنایع کوچک: برای توسعه 
صنعتی کشور ســرمایه گذاری خارجی ۳5 
واحد در کشــور به ارزش دو میلیارد و 8۰۰ 

میلیون دالر محقق شد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازصدا و ســیما، 
صادق نجفی رئیس ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی کشور گفت: از این 

تعداد ۲8 واحد در داخل شهرک ها و بقیه در 
خارج از شهرک های صنعتی فعال بودند.وی 
طرح صنعتی دانش بنیــان در حال اجرا در 
دلیجان استان مرکزی با ۲۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری خارجی و طرح مشترک ایران 
و ترکیه برای تولید ســاالنه چهار و نیم تن 
پارچه رومبلــی با ۶۰۰ میلیــارد تومان در 

شــهرک صنعتی قرچک از جمله این طرح 
هاست.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان 
اینکه تعداد واحدهای صنعتی در کشــور را 
85 هزار واحد عنوان کرد و افزود: ۶5 درصد 
این صنایع فعال اســت.نجفی با بیان اینکه 
همه مشوق های سرمایه گذاری در شهرک 

های صنعتی اعمال می شودگفت: بنابر اعالم 
گمرک صادرات واحــد صنعتی  ۲۲ درصد 

نسبت به پارسال افزایش دارد.

رئیس شهرک های صنعتی خبر داد:

سرمایه گذاری ۸/2 میلیارد دالری در شهرک های صنعتی



ای خدا در این روز فضیلت لیلة القدر را نصیب من 
گردان و تمام  امور و کارهای مشکل مرا آسان گردان

و عذرهایم بپذیر و وزر و گناهم محو و نابود ساز ای 
رءوف و مهربان در حق صالحان.

دعای روز بيست و هفتم ماه مبارک رمضان

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 
 وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

خواهم بشد از دیده درین فکر جگر سوز 
 کآغوش که شد منزل آسایش و خوابت

امروز با حافظ

ردپای دو جنگ در رنج های سه نسل 
از زنان ایران در »شهریور داغ«

 
رمان »شهریور داغ« نوشته »هدا 
راه  کتاب  بازار  به  عربشاهی« 
یافت. این رمان از حمله روس ها 
ردپای  و  می گوید  آهنی  پل  به 
جنگ جهانی دوم و جنگ ایران 
و عراق را در رنج های سه نسل از 

زنان ایران می کاود.
هدا عربشاهی، نویسنده رمان »شهریور داغ« که از 
سوی انتشارات آفتابکاران منتشر شده است؛ درباره 
این کتاب به مهر گفت: این رمان با وقایع شهریور 
1۳۲۰ و حمله نیروهای شوروی از مرز جلفا-نخجوان 
آغاز می شود و در رفت  و برگشت های تاریخی، زندگی 
سه نسل از زنان خانواده ای را که جنگ جهانی دوم 
و جنگ ایران  و عراق را پشت سر گذاشته اند، مرور 

می کند.
اثر داستانی و همچنین  عربشاهی که پیشتر چند 
علمی از زبان ایتالیایی ترجمه کرده است، در خصوص 
اینکه چرا موضوع جنگ را دستمایه رمانش قرار داده 
است، توضیح داد: جنگ و تبعات آن در تمام جهان 
موضوع جذابی برای خلق هنر و ادبیات است. ایران در 
قرن حاضر شاهد دو جنگ بزرگ و مهم بوده است. در 
طول سال های جنگ ایران و عراق، ادبیات و سینمای 
دفاع مقدس شکل گرفت و تا امروز هم ادامه دارد. 
اما به نظر می رسد در سال های اخیر دچار تکرار شده 
است. بنابراین، به عنوان کسی که دوران کودکی اش را 
در سال های جنگ سپری کرده و خاطرات واضحی 
از بمباران ها و حمالت موشکی مناطق مسکونی و 
شهرها در ذهن دارد، تصمیم گرفتم رمانی بنویسم 

که از نگاه هم نسالنم باشد.
زنی  رمان  این  نسل سوم  داد: شخصیت  ادامه  وی 
۳8 ساله است که در شهریور 1۳5۹ و درست روز 
آغاز جنگ به دنیا آمده است و بی آنکه بخواهد، در 
جنگی ذهنی با ترس ها و تردیدهایی گرفتار شده و 
هنوز از آن بیرون نیامده است؛ مشکلی که معتقدم 
بسیاری از کسانی که کودکی شان در سال های جنگ 
گذشت، به آن مبتال هستند و برای نسل های بعدی 

قابل درک نیست.
این داستان نویس و مترجم افزود: وقتی برای کسانی 
که بعد از جنگ به دنیا آمده اند، از حمالت موشکی 
آنها  با چهره حیرت زده  زمستان ۶۶ حرف می زنم، 
روبه رو می شوم. این نشان می دهد هنر و ادبیاتی که 
به شدت  تولید می شود،  انقالب  اول  به دست نسل 
به دست دهه  که  آثاری هم  و  کلیشه ها شده  اسیر 
شصتی ها به عنوان آخرین نسلی که جنگ را آن  هم 
از نگاه کودکانه به چشم دیده خلق می شود، در بیان 
آنچه در آن زمان تجربه کرده، ناتوان است. به نظرم 
تصور  و  شده  اسیر  نوستالژی هایی،  درون  ما  نسل 
می کند یا سعی می کند وانمود کند این نوستالژی ها 
خاطرات خوبی هستند؛ درصورتی که اگر واقع بینانه به 
آنها نگاه کنیم، متوجه می شویم که به نسبت امکاناتی 
که امروز وجود دارد، آنچه به نوستالژی  تعبیر می شود، 

فقط رنج و محرومیت بوده است.
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اوقات شرعی

»آقای گوزن« برنده جایزه ویژه جشنواره انیمیشن »زاگرب«

انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« به کارگردانی مجتبی 
»زاگرب«  انیمیشن  جشنواره  ویژه  جایزه  موسوی 

کرواسی را دریافت کرد.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی سازمان سینمایی 
حوزه هنری، انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« که پخش 
جهانی آن را حوزه هنری برعهده دارد، در بیست و 

هشتمین دوره از جشنواره انیمیشن »زاگرب« در کشور کرواسی به نمایش درآمد و 
موفق به کسب جایزه شد.انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« به تهیه کنندگی الهه فرنیا و 
محصول مشترک مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری و خانه انیمیشن و مجری 
 1۹ الی   14 از  »زاگرب«  انیمیشن  جشنواره  است.  قرمز  گوزن  استودیو  آن  طرح 
خردادماه در شهر زاگرب کشور کرواسی برگزار شد.این جشنواره قدمتی 4۶ ساله 
دارد و دومین جشنواره قدیمی در دنیا است که کامالً به انیمیشن اختصاص دارد. این 

جشنواره همتراز با جشنواره های انسی فرانسه، اتاوار و هیروشیما محسوب می شود. 

لوگوی »دشمن زن« رونمایی شد

لوگو فیلم سینمایی »دشمن زن« ساخته کریم امینی 
با طرحی از وهاب یحیی زاده رونمایی شد.

به گزارش رسیده، سینمایی »دشمن زن« پس از فیلم 
سینمایی »تگزاس« در گروه سینمایی ماندانا اکران خود 
را آغاز می کند.فیلمنامه »دشمن زن« نوشته امیرحسین 
نجف پور براساس داستانی از بهنام ساعد است و در خالصه 

داستان آن آمده است: چرا هرچی دشمن زنه بعد از یه مدت تو زرد از آب درمیاد و میشه 
مدافع سرسخت حقوق زنان؟!»دشمن زن« اولین ساخته کریم امینی در ژانر کمدی – 
رمانتیک و محصول موسسه سینمایی پویا فیلم به تهیه کنندگی مشترک عبداله علیخانی و 
حسین فرحبخش است.سام درخشانی، گوهر خیراندیش، بهاره کیان افشار، بهرنگ علوی، 
الناز حبیبی، مریم سعادت، مونا شناس، احمد موسوی، حسین صفاریان، شیرین صفری، 
هاوار قاسمی، الهام مصطفایی، سعید روشن، امیرحسین آرمان، سیروس همتی، سپیده 

مرادپور و بازیگر خردسالمانی آخشی ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

آلبوم جدید نامی در همکاری با عرب

نامی محمدیان، خواننده موسیقی پاپ برای انتشار تازه ترین آلبومش به سراغ مهدیه 
عرب رفته است. به گزارش ایلنا، نامی محمدیان )خواننده موسیقی پاپ( که این روزها 
در تدارک انتشار تازه ترین آلبوم موسیقی خود است با اشاره به نحوه همکاری اش با 
مهدیه عرب به عنوان ترانه سرای این پروژه گفت: من همواره تاکید زیادی در انتخاب 
حرفه ای ترین عوامل برای ساخت آلبوم ها و قطعاتم داشته ام. علت انتخاب مهدیه عرب 
به عنوان ترانه سرای آلبوم جدیدم هم قوت ترانه ها و همچنین دایره واژگانی وسیع او 
به عنوان ترانه سراست که باعث این همکاری مشترک شد.محمدیان افزود: ترانه سرایی 
که یک آلبوم را هدایت می کند باید بتواند به ترانه ها رنگ و سوژه بخشیده و فضاسازی  
جدیدی کند که من با بررسی کارنامه هنری این ترانه سرا و شنیدن کارهای متنوع او 
متوجه قدرتش در این زمینه شدم.مهدیه عرب )شاعر و ترانه سرا( نیز درباره حضورش 
در آلبوم جدید نامی محمدیان گفت: کوشش ما در این آلبوم بر این است که ترانه ها 

دارای قصه ها و حال وهوایی متفاوت و تازه و در عین حال ساده و عمیق باشند.

خبر

کاریکاتور

صعود و سقوط »ریچارد« برصحنه تئاتر روایت می شود
به گزارش پیام زمان ،نمایش »ریچارد« اقتباسی از نمایشنامه 
»ریچارد سوم« نوشته ویلیام شکسپیر، با کارگردانی حمیدرضا 

نعیمی از تیرماه سال جاری در تاالر وحدت به صحنه می رود.
سوم«  »ریچارد  نمایشنامه  از  اقتباسی  که  »ریچارد«   نمایش 
یکی از پرشخصیت ترین و پراجراترین نمایشنامه های ویلیام 
شکسپیر است، عنواِن آخرین اثر گروهِ تئاتِر »شایا« به نویسندگی 
و کارگردانی حمیدرضا نعیمی است که با ۷۰ بازیگر، تیرماه سال 

جاری در تاالر وحدت روی صحنه مي رود. 
این نمایش شرِح حال و زندگِی آخرین شاهِ انگلستان از خانداِن 
مرزهای  تماِم  قدرت،  به  رسیدن  برای  که  مردی  است؛  یورک 
اخالق، دین و سیاست را پشت سر می گذارد.                              

  خبرهای تکمیلی درباره بازیگران و سایر عوامل این نمایش به 
زودی اعالم خواهد شد.

 صعود و سقوط »ريچارد« 
در تیرماه در اتالر وحدت

فیلم سینمایی »ترانه« به نویسندگی و کارگردانی مهدی صاحبی 
آماده نمایش شد.

مهدی صاحبی نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی »ترانه« در 
گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: مراحل فنی 
فیلم سینمایی »ترانه« به پایان رسیده است و منتظریم که بتوانیم 
بعد از صدور پروانه نمایش در اولین فرصت در قرارداد با یکی از 

دفتر پخش¬ های فعال فیلم را اکران کنیم.
وی درباره دیگر فعالیت های خود توضیح داد: بعد از پایان مراحل 
فنی فیلم سینمایی »ترانه« نگارش فیلمنامه جدیدی را آغاز کردم 
که هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده ام اما این اثر در حال حاضر 
بتوانیم در  امیدوارم که  بازنویسی را سپری می کند و  مراحل 
روزهای آتی برای اخذ پروانه ساخت این اثر اقدام و بالفاصله پیش 

تولید آن را در ایران، آلمان و عراق آغاز کنیم.
صاحبی افزود: این فیلم پروداکشن سنگینی دارد که امیدوارم 
بتوانیم با تیم خوش فکر و جوانی که داریم همچون اثر قبلی با 

قوت و کیفیت آن را به سرانجام برسانیم.

 »ترانه«
 آماده منایش شد

سریال »شب عید« به کارگردانی سعید آقاخانی قرار است که پس 
از ماه رمضان روی آنتن شبکه یک برود.

 این سریال که در سکوت خبری تولید و تمام شد، پیش از این 
قرار بود که در نوروز پخش شود که به دالیلی پخش آن به تعویق 
افتاد. حال شنیده می شود که قرار است این مجموعه جایگزین 

سر دلبران شود.
تصویربرداری این مجموعه سال گذشته در مشهد انجام شد و 

گویا در تدوین به ۶ الی ۷ قسمت رسیده است.
»شب عید« داستان چند خانواده است که به مشهد سفر می 
حمید  مجموعه  این  در  شوند.  می  ماجراهایی  درگیر  و  کنند 
لوالیی، مرجانه گلچین، حسین محب اهری، افسانه ناصری، زهره 
صفوی، نعیمه نظامدوست، سروش جمشیدی و علی هاشمی 

ایفای نقش کرده اند.
برخی از عوامل اصلی این مجموعه عبارت است از: تهیه کنندگان: 
سید کمال طباطبایی و جواد فرحانی، مدیر تصویربرداری: امیر 
معقولی، کارگردان: سعید آقاخانی، تدوین: سیامک مهماندوست.

 »شب عید« جایگزین 
»رس دلربان« در شبکه یک

»شرقی غمگین« به نویسندگی سجاد افشاریان و 
سعید زارعی، یکی از معدود نمایشهای سال ۹۶ 
است که از تابستان به طور متناوب در تماشاخانه 
های پالیز و  سپس شهرزاد به روی صحنه رفته 
است. نمایشی که بیش از صد اجرا داشته و مسلما 
در  را  اجرا  حجم  این  مخاطبین  بسیار  اقبال  با 
طول سال تجربه کرده است. »شرقی غمگین« را 
می توان به دو بخش نمایش رادیویی و صحنه 
ای تقسیم کرد. در نیمی از نمایش که در پرده 
اول و سوم می گذرد،  علی عشقی با بازی سجاد 
افشاریان، رادیویی اینترنتی را اداره می کند و به 
وسیله آن، غم فراغ دلبر – معشوقه اش را برای 
عالقمندان برنامه اش روایت می کند و در نیمی 
دیگر، تاثیر این عشق نافرجام بر زندگی خصوصی 
او در دل بحث و انتقاد با دوستش سعید با بازی 
سال  دو  او  اینکه  شود.  می  بیان  شاهی  هومن 
است پس از دیدار آخرش با دلبر از خانه بیرون 
نیامده، الکلی شده و همه چیز در زندگی روزمره، 
تا خیابانهای شهر و کافه و هر چیز دیگر یادآور 
خاطرات او با دلبر است و علی نمی تواند مکانهای 
بدون او را دوباره ببیند. مکانهایی که بدون دلبر 
عذابی جانکاه را برای او یادآور می شوند و نمکی 
بر زخم نه چندان کهنه اش می پاشند. در طول 
نمایش او به کرات از غم دوری دلبر داد سخن سر 
می دهد و ریتم کند و داستان بی تعلیق نمایش 
ندارد.  معشوق  دادن  دست  از  فغان  جز  حرفی 
نمایش شمایلی از عاشقی را ترسیم می کند که 
با توجه به تاکید بسیار بر آن، مخرب است. عاشقی 
که درگیر مسایلی غیر اخالقی مانند وابستگی به 
الکل و سیگار و گرایش به همجنس، عشق او را 
اینجای داستان که  تا  ویرانگر کرده.  و  نامقدس 
کلیت نمایش »شرقی غمگین« است، نمی توان 
نمایش دریافت.  این  بر  را  اقبال مخاطب  دالیل 
چراکه نه داستان شکست عشقی علی، داستانی بی 
بدیل و خاص است و نه بازی و شیوه اجرا در حد 
استاندارهای نمایش صحنه ای محسوب می شود. 
اما آنچه که بیش از هر چیز این نمایش را برای 
مخاطب جذاب و اجرایش را ادامه دار کرده شاید 
در چند نکته دیگر فراتر از نمایش، کارگردانی، 
میزانسن بندی، اجرا، دیالوگ نویسی و هر آنچه 

که یک نمایش را دیدنی و البته خاص می کند 
باشد. صحبت از فرامتنی است که پیرامون یک 
اجرایی به نسبت دانشجویی و اساسا در شیوه اجرا 
غلط شکل گرفته است. نکته اول شیوه تبلیغات و 
نحوه اطالع رسانی عوامل نمایش است. تبلیغات 
از بیلبوردهای شهری گرفته تا ساختن چند تیزر 
اینترنتی و تصویری، و تبلیغ آن در شبکه فارسی 
زبان جم، مخاطب را برای دیدن نمایشی ترغیب 
می کند که بیشتر از اینکه از متن و اجرایی قوی 
سود ببرد، تبلیغات گسترده و بعضا پرهزینه آنرا 
مطرح کرده است. اتفاقی که تا پیش از این برای 
چند فیلم سینمایی در سالهای گذشته رخ داد 
و آمار فروش فیلمها را در سالهای کم استقبال 

مخاطب جا به جا کرد.
نکته دیگر بهره گیری از ظرفیتهای دو شخصیت 
نمایش است. سید هومن شاهی در نقش سعید، 
رپری زیر زمینی است که با گروه بروبکس معروف 
و مطرح شد و حضور او برای اولین بار در صحنه 
تیاتر جذابیتهایی برای برخی از مخاطبین خواهد 
داشت. سجاد افشاریان نیز شخصیت اصلی نمایش 
شرقی غمگین، چهره ای شناخته شده به واسطه 
است.  خنداونه  چون  پرمخاطبینی  های  برنامه 
فراتر از آن او حضور فعالی در عرصه نویسندگی، 
گویندگی داشته و از کارگردانان پرکار این روزهای 
تیاتر است و حضور مستمر او در صحنه تیاتر، برای 

مخاطب  تیاتری شناخته شده است. 

نکته دیگر، شیوه اجرایی نمایش است. دیالوگهای 
شاعرانه و پر سوز و گداز علی که نقش مجری در 
پشت میکروفن رادیوی اینترنتی خود را بازی می 
کند، حس نوستالژیک گوش سپردن به صداهای 
خاص را برای مخاطبی که با صدای فروغ فرخزاد، 
احمد شاملو و یا حتی مریم حیدرزاده نوجوانی 
را سپری کرده می تواند جذابیت داشته باشد. در 
کنار صدا، گریم سجاد افشاریان و آهنگ فریدون 
فرخزاد که نام نمایش را نیز بر خود گرفته است، 
یکی دیگر از دالیل فرامتنی است که اقبال مخاطب 
بر آن استوار شده. که البته ارجاع درست و دقیقی 
نیست. فریدون فرخزاد نه یک عاشق دلسوخته 
بلکه خواننده ای است که وجوه دیگر شخصیتش 
برای ایرانیان شناخته شده تر بود و برخی نیز به 
گمان اینکه عنوان »شرقی غمگین« ارتباطی به 
زندگی و یا فعالیتهای هنری او داشته به تماشای 
این نمایش نشسته اند. در حالیکه نمایش با آهنگ 
او آغاز می شود اما هیچ منطقی میان موضوع و 
شخصیتهای نمایش با آهنگ »شرقی غمگین« 

وجود ندارد. 
فراتر از دالیل اجراهای متعدد و طوالنی نمایش، 
در کنار بی منطق بودن بسیاری از عناصری که 
در طول اجرا مطرح می شود، شاید بینامتنیت، 
مهمترین آن باشد. به کرات اسامی افراد، کتابها، 
دوبلورها  برخی  صدای  تقلید  حتی  و  آهنگها 
استفاده می شود که به نظر می رسد منطقی در 

پس آن وجود ندارد و هر اسم، کتاب یا موزیک 
دیگری امکان حضور در نمایش را می توانست 
داشته باشد. که البته یکی از نقاط ضعف برجسته 
نمایش است. گویی قرار است به مدت ۲ ساعت، 
با عالیق و سالیق فرهنگی شخصیت اصلی آشنا 
شویم بدون اینکه این آشنایی در خدمت شخصیت 
پردازی یا پیش برنده داستان نمایش باشد. تنها 
ذکر نام و پخش صدایی از شاعر یا خواننده و... چه 
کارکردی می تواند در سیر حرکت داستان از نقطه 

الف به نقطه ب باشد؟!
بحث دیگری که در نمایش شرقی غمگین به نظر 
می رسد از نگاه نویسنده مغفول مانده، ارتباط علی 
عشقی با مخاطبی جهانی است که درد عشق او را 
به گوش جهانیان می رساند. جهانی که مخاطب 
علی نیستند و او به امید اینکه دلبر شاید روزی 
صدای او را از طریق این وسیله ارتباطی بشنود، 
به راه انداخته است. او ناخواسته سوژه جمعی از 
کاربرانی است که او را مشتاقانه دنبال می کنند 
و او در کمال بی میلی، تنها منتظر بازخورد یک 
که  است  منظر  این  از  صدهاست!  میان  از  نفر 
می توان گفت شرقی غمگین نمایشی رادیویی 
است که روی صحنه اجرا میشود. چراکه در این 
داستان آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ارتباط 
علی با جهان خارج از زندانی است که برای خود 
ساخته. و این ارتباط می توانست در قالب نمایشی 
رادیویی مطرح شود نه اجرایی ۲ ساعته که یک 
ساعت آن علی پشت میکروفن مشغول اجرای 
برنامه رادیویی باشد و خارج از آن حرفی وجود 
ندارد و به راحتی می تواند از نمایش حذف شود. 
با توجه به اینکه در جامعه اطالعاتی امروز، برای 
ارتباط با جهان خارج دیگر مسیله زمان مطرح 
نیست. ایرادی که سعید از سر رفاقت و دلسوزی 
بارها بر علی می گیرد. در حالیکه او با کسی قطع 
ارتباط نکرده و تنها مکانهای خاطره انگیز را بدون 
معشوق بر نمی تابد. و این مسیله خود نقضی 
است بر آنچه نمایش بر آن تاکید دارد. کنش و 
درگیری میان دو شخصیت در سایه ارتباط علی 
با دنیا به واسطه هویت رسانه ای و ارتباطی که 
دهکده جهانی برایش مسیر کرده به راحتی قابل 

حل است. 

»شرقی غمگین«  پر بیننده ترین نمایش رادیویی 
* رویا سلیمی

مسعود اطیابی سخنگوی شورایعالی تهیه کنندگان معتقد است نمایش فوتبال در سینماها به ضرر صاحبان فیلم ها خواهد بود.
مسعود اطیابی تهیه کننده سینما و سخنگوی شورایعالی تهیه کنندگان در گفتگو با  مهر با اشاره مساله نمایش فوتبال در 
سینماهای کشور که این روزها بحث های زیادی درباره آن می شود، گفت: همه موارد مورد بحث برای چگونگی نمایش 

مسابقات جام جهانی فوتبال قرار است در جلسه امروز شورای صنفی نمایش مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
وی ادامه داد: شورایعالی تهیه کنندگان هنوز به جمع بندی و تفاهمی در این زمینه نرسیده است چرا که نظرهای موافق و 
مخالف زیادی درباره نمایش فوتبال در سینماها ارایه می شود. در حال حاضر بسیاری از تهیه کنندگان معتقدند که بهتر است 

سینما، سینما باقی بماند و تنها محلی برای نمایش فیلم ها باشد.
این تهیه کننده و کارگردان تاکید کرد: نمایش فوتبال در سینماها می تواند به ضرر فیلم های در حال اکران و صاحبان آثار 
باشد. تا زمانی که به یک ضابطه دقیق نرسیده و برای چنین برنامه هایی هدف فرهنگی مناسبی را تعریف نکنیم، تصمیم 

هایی از این دست می تواند مخرب باشد.

نمایش فوتبال در سينما به ضرر صاحبان فيلم است

اولین جیمز باند زن سینما درگذشت

یونیس گیسون که در فیلم های جیمز باندی »دکتر نو« 
و »از روسیه با عشق« به نقش سیلویا ترنچ در کنار شان 

کانری نقش آفرینی کرد، در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
به گزارش  از بی بی سی، یونیس گیسون که به عنوان 
اولین »باند گرل« سینما شناخته می شود، در سن ۹۰ 
سالگی درگذشت. »باند گرل« به دختران زیباروی فیلم 
گاه دشمن وی  و  باند  متحد  های جیمزباند که گاهی 

هستند گفته می شود.
گیسون در سال 1۹۲8 در انگلستان بدنیا آمد. او پیش از 

آن که در فیلم »دکتر نو« اولین فیلم جیمز باندی سینما 
بازی کند در چندین فیلم از جمله »انتقام فرانکنشتاین« 
ساخته ترسناک سال 1۹58 استودیو هامر نقش آفرینی 

کرده بود.
کنندگان  تهیه  براکلی  باربارا  و  ویلسون  جی  مایکل 
مجموعه جیمز باند در واکنش به خبر درگذشت گیسون 
چنین گفتند: ما بسیار ناراحتیم که اولین »باند گرل« 
سینما که در ۲ فیلم ابتدایی جیمز باند به نقش سیلویا 

ترنچ بازی کرده بود درگذشت.

دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی 
تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد

با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی ، جالل قلعه شاخانی 
، دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی 

مریوان شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ، 
جالل قلعه شاخانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دوره  سیزدهمین  دبیر  عنوان  به  کردستان  استان 

جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد.
در بخشی از متن این حکم تاکید شده است: »جشنواره 
بین المللی تئاتر خیابانی مریوان به عنوان مهم ترین 
رویداد تخصصی کشور در حوزه تئاتر خارج از صحنه، 
پس از دوازده دوره و تثبیت جایگاه خود، اکنون نیازمند 
ارتقاء جایگاه هنری و اعتالی کیفی در برگزاری و اجرا 
به عنوان یک رویداد شاخص بین المللی و مردمی 
شهرستان  و  کردستان  استان  حکم  این  در  است.« 
مرزی مریوان ، مردمان شریف، نجیب و هنردوست 
و سرمایه  های طبیعی، شهری  قابلیت  و  آن خطه 
ارزشمند انسانی این استان مورد توجه قرار گرفته و 
شناخت کامل ظرفیت ها، برنامه ریزی دقیق و روزآمد و 
برگزاری خالقانه، منسجم و کارآمد ، الزمه ارتقاء جایگاه 
جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان عنوان شده 
است. سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی 
مریوان 1۰ تا 14 شهریور ماه 1۳۹۷ در شهر مریوان 

برگزار می شود.

خبر


