
به گزارش زمان، بعد از آن که دونالد ترامپ در ۱۸ اردیبهشت به طور یک جانبه از برجام خارج شد، ایران و سه کشور اروپایی و نیز کشورهای چین و روسیه از ادامه اجرای برجام و حفظ این توافق بین المللی 
استقبال کردند. ایران و سه کشور اروپایی بالفاصله مذاکرات درباره چگونگی حفظ برجام را با وجود تحریم های یک جانبه آمریکا که نه تنها ایران بلکه شرکت ها و کشورهای خارجی بسیاری را با خود همراه 

خواهد کرد، آغاز کردند و مدتی نگذشت که چین و روسیه نیز در چارچوب کمیسیون مشترک برجام به این مذاکرات پیوستند.
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ارائه بسته حمایتی 
زنجیره تولید 

کاالی ایرانی

تکذیب کاهش حمایت 
بیمه ای از داروی 

بیماران خاص 

کی روش
 تا پایان جام ملت ها 

در ایران می ماند
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الریجانی: دولت ایرادات تخصیص ارز را برطرف کند

ضرورت اصالح برخی مقررات برای تسهیل 
کار اقتصادی

هواپیمای  به  درحمله  یکا  آمر جنایت 
نمیشود فراموش  هرگز  ایران  مسافربری 
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 250 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

هند به دنبال مکانیزم های جدید 

برای واردات نفت از ایران

تهیه طرح حمایت از اقتصاد ملی در 

مقابل اقدامات آمریکا توسط مجلس

»ای تی آر«خواستار مجوز

 صادرات هواپیما به ایران 
به گزارش زمان ، آمریکا و هند هنوز مذاکره ای در مورد احتمال 
معافیت هند از تحریم ها انجام نداده اند، اما علی رغم اظهارات 
مقامات  ایران،  از  نفت  واردات  قطع  برای  آمریکا  سخت گیرانه 

معتقداند هنوز فضا برای مذاکره باز است.

به گزارش زمان ، بهروز نعمتی ، اصالح سیستم بانکی و اصالح 
بودجه کشور را راهکار نمایندگان به دولت برای شرایط اقتصادی 
عنوان کرد و گفت که طرح دو فوریتی مجلس در 24 ماده برای برون 

رفت از شرایط اقتصادی تهیه شده است.

به گزارش زمان ، »الکس ماچراس« تحلیلگر و متخصص هوانوردی در 
توییتی اعالم کرد که شرکت هواپیمایی »ای تی آر« از وزارت خزانه 
داری آمریکا درخواست مجوز جدید صادرات کرده است تا امکان 

تحویل 12 فروند هواپیمای این شرکت به ایران فراهم شود. 672
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سرمقاله

چرخش مخالفان دولت

نگاه روز

جای خالی سامانه اطالعاتی 
فراگیر برای مدیریت بازار

فهرست واردکنندگان خودرو که 
ارز دولتی گرفتند منتشر شد

چرخش یک باره مخالفان شناخته شده دولت 
از مواضع گذشته خود را می شود به فال نیک 
گرفت، اگر زمان از دســت رفته، مانع ایجاد 
فرصت ها و موقعیت های تازه نشود. آنان در همه 
زمان سپری شده هرآن چه از دستشان برمی آمد 
را برای خنثی کردن دولت برخاســته از آراء 
مردم به کار گرفتند. برای اقدام ها و دستاوردهای 
کالن دولت در عرصه های اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی نمره ای تقریباً هیچ قائل شدند. امید 
را هدف گرفتند و ناامیدی و ترس از آینده را 
به جان و فکــر جامعه القا کردند. حال نیک 
دریافته اند که استمرار روش گذشته چشمان 
آنان را نیز دودآلود خواهد کرد.نکته حائز تأمل 
تغییر یا اصالح رویکردها در چگونگی تعامل با 
دولت نیست، بلکه ماهیت و روش آن است که 
سبب می شود نتیجه پیش بینی شده در این 

تغییر رفتار را مورد نقد قرار داد.
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2 جالل خوش چهره 

رژیم صهیونیستی نامشروع است    7حمیدرضا سیمه ساز

برگزاری کمیسیون مشترک برجام درسطح وزیران جمعه در وین؛      

بسته اقتصادی 1+۴ جمعه رونمایی می شود

روحانی در واکنش به اظهارات برسه: 

گمرک با انتشار کارنامه بهاری تجارت خارجی کشور اعالم کرد، تراز تجارت 
خارجی در سه ماهه نخست با ۳۶۵ میلیون دالر مازاد همراه شد و صادرات 

غیرنفتی کشورمان ۱۵.۵۸ درصد افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر ، جزئیات کارنامه بهاری تجارت خارجی کشور که 
از سوی گمرک ایران منتشر شد، نشان می دهد صادرات غیرنفتی ایران در این 
مدت به ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ۱۵.۵۸ درصد افزایش داشت.سال گذشته در همین مدت ۱۰ میلیارد و 
۵۲ میلیون دالر کاال به خارج از کشور صادر شده بود.صادرات کاالهای غیرنفتی 
ایرانی به چین در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته۶.۸ درصد 
افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به 
ترتیب با افزایش ۴۳.۵۷ درصدی و ۱۰.۹ درصدی همراه شد و شاهد افت 
۱۵.۲۵ درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده ایم. همچنین طی این 
مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۲۱.۹۵  درصد و سایر کشورها 
۱۸.۷۷ درصد افزایش داشته است.بر این اساس در سه ماهه نخست سال جاری 
تشریفات گمرکی ۳۶ میلیون و ۲۵۴ هزار تن کاال در گمرکات کشور تماما به 
صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این 
مقدار ۸ میلیون و ۳۷۱ هزار تن سهم واردات و ۲۷ میلیون و ۸۸۳ هزار تن سهم 
کاالهای صادراتی غیرنفتی بود . با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی در حال حاضر اطالعات تمامی کاالهای وارداتی و صادراتی 
در بانک اطالعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی ترین اطالعات ثبت 

می شود.در سه ماهه نخست سال جاری به میزان ۱۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دالر 
انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۷۶ درصد 
کاهش را نشان می دهد.اقالم عمده صادراتی کشورمان در سه ماهه نخست سال 
۹۷ به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون دالر، 
پروپان مایع شده به ارزش ۵۳۴ میلیون دالر، روغن های سبک و فرآورده ها 
بجز بنزین ۴۰۹ میلیون دالر، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش ۳۰۶ میلیون دالر، 
گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۳۰۴ میلیون 
دالر بوده است.اقالم عمده وارداتی در سه ماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب 
شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۵۴۱ میلیون دالر، ذرت 
دامی به ارزش ۴۳۶ میلیون دالر، برنج به ارزش ۳۷۵ میلیون دالر ، لوبیای سویا 
به ارزش ۳۷۳ میلیون دالر و گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۹۲ میلیون دالر 
بوده است.عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در سه ماهه نخست سال جاری 
به ترتیب شامل چین به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دالر، امارات متحده 
عربی با ۲ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دالر، عراق با یک میلیارد و ۷۶۹ میلیون دالر، 
افغانستان با ۷۸۸ میلیون دالر و جمهوری کره با ۷۴۸ میلیون  دالر و سایر 
کشورها به ارزش ۳ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دالر بوده است.کشورهای عمده 
صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با ۲ 
میلیارد و ۹۳۶ میلیون دالر، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون 
دالر، جمهوری کره با ۷۱۲ میلیون دالر، آلمان ۵۷۳ میلیون  دالر، ترکیه با 

۵۵۱ میلیون دالر بوده است.

جزئیات کارنامه بهاری تجارت خارجی؛

درصـدی  ۱۵ رشد 
غیرنفتی صادرات   

یک مقام ایرانی اعالم کرد: نشست وزیران خارجه 
خارجی  سیاست  رییس  حضور  با   ۴+۱ و  ایران 
بسته  و  برگزار  وین  در  روز جمعه  اروپا  اتحادیه 
به  نشست  این  در  اروپایی  کشورهای  اقتصادی 
ایران ارایه می شود. این نخستین نشست وزیران 
خارجه ایران و ۱+۴ است که بعد از خروج آمریکا 

از برجام انجام می شود.
آن که  از  بعد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دونالد ترامپ در ۱۸ اردیبهشت به طور یک جانبه 
از برجام خارج شد، ایران و سه کشور اروپایی و نیز 
کشورهای چین و روسیه از ادامه اجرای برجام و 
حفظ این توافق بین المللی استقبال کردند. ایران 
درباره  مذاکرات  بالفاصله  اروپایی  کشور  سه  و 
چگونگی حفظ برجام را با وجود تحریم های یک 
ایران بلکه شرکت ها و  جانبه آمریکا که نه تنها 
همراه  خود  با  را  بسیاری  خارجی  کشورهای 
خواهد کرد، آغاز کردند و مدتی نگذشت که چین 
مشترک  کمیسیون  چارچوب  در  نیز  روسیه  و 
برجام به این مذاکرات پیوستند.اکنون بعد از دو 
و  برگزاری نشست های متعدد کارشناسی  و  ماه 
سیاسی در ایران و پایتخت  کشورهای اروپایی از 
جمله بروکسل و وین، کشورهای ۱+۴ قرار است 
بسته پیشنهادی اقتصادی خود را با هدف تامین 
ادامه  از  ایران  مالی  و  تجاری  اقتصادی،  منافع 
اجرای برجام بدون آمریکا به مقامات کشورمان 
سه  و  ایران  کارشناسی  دهند.مذاکرات  تحویل 
کشور اروپایی در سطوح مختلف به طور رسمی 
کشور  سه  و  ایران  خارجه  وزیران  دیدار  از  پس 
اروپایی در ۲۴ اردیبهشت در بروکسل آغاز شد و 
در روزها و هفته های بعد از آن نیز ادامه یافت.پس 
از آن در ۴ خرداد اولین کمیسیون مشترک برجام 
در سطح معاونان وزیران خارجه در هتل کوبورگ 
کشور  سه  و  ایران  که  مذاکراتی  و  برگزار  وین 
اروپایی از یک هفته پیش از آن آغاز کرده بودند با 

حضور هیات های فنی و کارشناسی چین و روسیه 
دنبال شد.عالوه بر کشورهای باقی مانده در برجام 
و تالش برای حفظ این توافق، آژانس بین المللی 
و  راستی آزمایی  به  هم چنان  نیز  اتمی  انرژی 
بر اساس برجام  ایران  بر اجرای تعهدات  نظارت 
ادامه داده است و در فاصله خروج آمریکا از برجام 
بار  یازدهمین  برای  دیگر  گزارشی  در  کنون،  تا 
و  اقدامات  که  کرد  تایید  برجام  اجرای  زمان  از 
فعالیت های هسته ای ایران کامال منطبق با برجام 
برای   ۴+۱ اقتصادی  بسته  می شود.تفاوت  انجام 
مذاکرات های  در  که  بسته های  به  نسبت  ایران 
دیپلماتیک  و  سیاسی  مختلف  مقاطع  در  قبلی 
از سوی اروپا و ۱+۵ به ایران داده شده است و 
این است که  ایران رد شد  از سوی  آنها  همگی 
در تهیه و تنظیم و مذاکرات جزیی و کارشناسی 
این بسته، مقامات و کارشناسان ایرانی در جوانب 
و  هسته ای  مالی،  تجاری،  اقتصادی،  مختلف 
که  نیست  گونه  این  و  داشته اند  سیاسی حضور 
ایران از این بسته و محتوای آن بی اطالع باشد؛ 
پیشنهادی  اقتصادی  بسته  گفت  باید  رو  این  از 
را  ایران  »موافقت«  از  توجهی  قابل  میزان   ۴+۱
هنوز باز نشده در بر دارد؛ با این حال این بسته 
باید در اختیار مقامات ارشد و عالی کشور نیز قرار 
شود.هنوز  اخذ  این باره  در  نیز  آنها  نظر  و  گیرد 
جزییات بسته اقتصادی ۱+۴ که بیشتر باید آن 
را بسته اقتصادی اتحادیه اروپا برای ایران آن را 
دانست منتشر نشده است اما رسانه های مختلف 
به گمانه زنی درباره آن در این مدت پرداخته اند.

برخی رسانه مدعی شدند که ایران به این بسته 
نگاه مثبتی دارد و در آن اروپا خرید یک میلیون 
بشکه نفت از ایران را تضمین خواهد کرد و در 
قبال آن از کانال مشخصی به ایران ارز پرداخت 
می شود. هم چنین اروپا پذیرفته است که میزان 

۱۰ میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری کند.

بنا بر اعالم رسانه های مختلف انتظار است، بسته 
تحویل  ایران  به  آن که  از  بعد   ۴+۱ اقتصادی 
منتشر شود. به طور عمومی  رسانه های  در  شد 

 ،۴+۱ و  ایران  مذاکرات  فاصله  در  این  بر  عالوه 
انتشار  با  خردادماه  اواخر  در  اروپا  کمیسیون 
بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کرد که مقرارت مسدود 
کننده و وام خارجی بانک سرمایه گذاری اروپا را 
معنی  به  اقدامات  این  است.  کرده  روزرسانی  به 
محافظت از منافع شرکت های اروپایی که در ایران 
سرمایه گذاری می کنند اتخاذ شده است و نشان 
اقدام  برنامه جامع  به  اروپا  اتحادیه  دهنده تعهد 

مشترک )برجام( است.

 

وزیران امور خارجه ایران و پنج قدرت جهانی قرار 
وضعیت  بررسی  برای  نشستی  جمعه  روز  است 

توافق هسته ای برگزار کنند.
یک منبع دیپلماتیک دیروز از برگزاری نشستی 
قدرت  پنج  و  ایران  خارجه  امور  وزیر  با حضور 
جهانی در وین پایتخت اتریش برای حفظ برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( خبر داد که  آینده 
آن پس از خروج آمریکا از این توافق در معرض 
خطر قرار دارد.به  گفته این منبع آگاه، محمد 
ایران و همتایان  امور خارجه  جواد ظریف وزیر 
وانگلیس  روسیه  آلمان،  چین،  فرانسه،  از   او 
قرار است روز جمعه  برای رایزنی درباره اینکه 
تهران  از منافع  تواند  اروپا چگونه  می  اتحادیه 
و  اقتصادی  بسته  یک  طریق  از  دربرجام(   (
ضمانت هایی محافظت کند، نشست برگزار کنند.

مقامات ایرانی گفته اند که اگر اتحادیه اروپا نتواند 
آمریکا  خروج  از  پس  ایران  اقتصادی  خسارت 
تهران  علیه  تحریم ها  بازگرداندن  و  توافق  از 
هسته ای  توافق  از  است  ممکن  کند  جبران  را 
آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  شود.دونالد  خارج 
از  کشور  این   خروج  آنکه  از  پس  مه  ماه  در 
برجام را اعالم کرد گفت که تحریم هاعلیه ایران 
را باز می گرداند. مقامات آمریکایی گفته اند که 
بزرگ  خریداران  از  راستا  همین  در  واشنگنتن 
نفت ایران خواسته است تا از ماه نوامبر واردات 
گزارش  کند.به  متوقف  را  ایران  از  خام  نفت 
کیودو فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نیز در نشست روز جمعه در وین 

حضور خواهد داشت.

برگزاری کمیسیون مشترک برجام درسطح وزیران جمعه در وین؛      

بسته اقتصادی ۱+۴ جمعه رونمایی می شود

وزیران  نشست  برگزاری 
4+1 و  ایران  خارجه 
 و موگرینی جمعه در وین

عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت: برخالف 
اخبار منتشر شده، کارلوس کی روش تا پایان جام 

ملت های آسیا در تیم ملی ایران می ماند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، با وجود نارضایتی 
های کی روش از فدراسیون فوتبال اما او در این 
سال ها همیشه در پای میز مذاکره حضور داشته و 
قرارداد خود را با تیم ملی تمدید کرده است. حتی 
پیش از جام جهانی رسانه ها از مذاکره کی روش و 
تاج خبر دادند و همان موقع برخی منابع رسمی از 
فدراسیون فوتبال خبر از توافق با سرمربی پرتغالی 
تیم ملی می دادند.با شروع جام جهانی و درخشش 
شاگردان کی روش مقابل مراکش، اسپانیا و پرتغال؛ 
مربی  این  با  ادامه همکاری  در خصوص  شایعات 
و  های خارجی  همزمان سایت  اما  یافت  افزایش 
داخلی اخباری را در خصوص افزایش مشتریان کی 
روش منتشر کردند و اینکه این مربی از مراکش و 
مصر گرفته تا بسیاری از کشور های دیگر پیشنهاد 
همکاری دارد.با پایان یافتن جام جهانی برای ایران 

و حذف تیم ملی کشورمان از این رقابتها، مسئوالن 
فدراسیون فوتبال رسما خبر از تمدید قرارداد با کی 
روش تا پایان جام ملت های آسیا دادند اما رفتارهای 
در پیش گرفته شده سرمربی پرتغالی کشورمان 
مسئوالن  اظهارات  چندان  خبر،  این  مقابل  در 
فدراسیون را تایید نمی کرد. کی روش در اولین 
موضع گیری ها، تمدید قرارداد ۶ ماهه را توهین 
به خود دانست و به نظر می رسید انتظار او تمدید 

قرارداد تا پایان جام جهانی ۲۰۲۲ بود.در واکنش 
بعدی، کی روش اظهارات جالبی پس از درگیری با 
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس به زبان آورد و 
اعالم کرد که ایران یا جای او است یا جای برانکو. از 
چند روز گذشته اخبار بیشتری در خصوص جدایی 
کی روش از تیم ملی به گوش می رسد و گفته شده 
این مربی پرتغالی دیگر عالقه ای به ادامه همکاری 
با تیم ملی ایران ندارد و به دنبال مقصد جدیدی 
احتماال در قاره آفریقا است.عبدالکاظم طالقانی عضو 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت که کاری به 
مسایل مطرح شده در رسانه ها ندارد و حتی بهتر 
است به اینگونه اخبار پرداخته نشود.وی ادامه داد: 
با توجه به صحبت های مطرح شده به اعتقاد من 
قرارداد کی روش با فدراسیون فوتبال تمدید شده 
و او در ایران می ماند.عضو هیات رییسه فدراسیون 
فوتبال در خصوص مدت زمان قرارداد جدید کی 
روش نیز اظهار داشت: این قرارداد تا پایان جام ملت 

های آسیا تمدید شده است. 

می ماند ایران  در  ملت ها  جام  پایان  تا  وش  ر کی 
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چرخش مخالفان دولت

جالل خوش چهره 

چرخش یک باره مخالفان شناخته شده دولت از مواضع گذشته خود 
را می شــود به فال نیک گرفت، اگر زمان از دست رفته، مانع ایجاد 
فرصت ها و موقعیت های تازه نشود. آنان در همه زمان سپری شده 
هرآن چه از دستشان برمی آمد را برای خنثی کردن دولت برخاسته 
از آراء مردم به کار گرفتند. برای اقدام ها و دستاوردهای کالن دولت 
در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نمره ای تقریباً هیچ قائل 
شدند. امید را هدف گرفتند و ناامیدی و ترس از آینده را به جان و 
فکر جامعه القا کردند. حال نیک دریافته اند که استمرار روش گذشته 

چشمان آنان را نیز دودآلود خواهد کرد.
نکتــه حائز تأمل تغییر یا اصالح رویکردهــا در چگونگی تعامل با 
دولت نیست، بلکه ماهیت و روش آن است که سبب می شود نتیجه 
پیش بینی شــده در این تغییر رفتار را مورد نقــد قرار داد. اگرچه 
ایجاد درک مشــترک از خطرات و تهدیدهای پیش رو یک گام به 
جلو محســوب می شــود، ولی تدابیر الزم برای برون رفت از وضع 
جاری الزاماً آن چه نیســت که مخالفان و منتقدان دیروز و یا حتی 
برخی از طیف های هوادار دولت تصور می کنند. مشــکالت کشور 
شاید روزگاری مربوط می شد به اختالفات دوجناح رقیب که به زعم 
افکار عمومی، هریک ســودای کسب قدرت را در سر داشتند. آنان 
یکدیگر را به باد انتقاد می گرفتند و مردم، مخالفت ها و موافقت ها 
را در چارچوب همان رقابت های جناحی در هرم قدرت تفســیر و 
تحلیل می کردند. اما همین رقابت ها رفته رفته و به طرزی فرساینده 
بر پیکره نظام سیاسی تأثیر گذاشت. دایره تعارضات جناحی چنان 
گســترش یافت که در عمل، اعتبار هر دو جناح را در غیاب احزاب 
واقعی دچار آسیب جدی کرد. بی اعتباری جناح های رقیب نزد افکار 
عمومی، در وهله نخست به ایجاد نوعی بیگانگی مردم با کنشگران 
سیاسی رسمی و به تبع آن خطر انفعال در قبال نظام سیاسی شد 
تا آنجا که مردم در برخی بروزهای سیاسیـ  اجتماعی سرخوردگی 
خود را از جناح های رقیب اعالم کرده اند.تغییر رویکردها در حمایت 
از دولت، تصویری از اصالح روش های گذشته می تواند باشد ولی به 
معنای آن نیست که اکنون مردم، گره گشایی از وضع موجود را تنها 
در توافق دوجناح بدانند. این توافق با ایجاد دولت ائتالفی نمی تواند 
راه گشا باشد، چرا که تنها شکلی از تغییر یا اصالح در روش ها ممکن 
است باشد. مساله اصلی برای مردم اعتماد به سیاست ها و برنامه هایی 
است که فارغ از منافع جناحی، به منفعت عمومی ختم شود. برخی 
چنین تصور می کنند با تغییر آرایش در هرم نخبگان سیاسی راهکار 
الزم برای توجیه افکار عمومی در بازگشت به اعتماد از دست رفته 
تأمین می شود، در حالی که دغدغه مردم نه تنها توافق جناح های 
رقیب به آتش بس تعارضات، بلکه اعالم سیاست هایی واقعی است 
که قادر باشد راه کارهای آنی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
را پیش روی مردم و نظام سیاســی قرار دهد. پیش درآمد بازسازی 
اعتماد مردم، شــجاعت مسئولیت پذیری هریک از عوامل در بروز 
وضع جاری است. بیان مشــکالت و اعالم همدردی و همراهی با 
دولت کافی نیست، ارائه راه حل و بیان شجاعانه چرایی و چگونگی 
ایجاد مشــکالت و داشــتن برنامه واقعی برای اصالحات می تواند 
اعتماد آســیب دیده مردم را ترمیم کند. رئیس جمهور روحانی نیز 
که همین یکســال پیش ۲۴ میلیون رأی اعتماد مردم را در اختیار 
گرفت، نمی تواند همچنان به سیاست کج دار و مریز خود در بیان 
چرایی مشکالت ادامه دهد. زمانه دیگر ایما و اشاره را نمی پسندد. 
یکی از انتقادهای جدی به دولت نیز همین اســت که به کالفگی 
مردم در تحمل مشکالت انجامیده است. دشمنی های بیرونی هیچ 
می شود اگر »اعتماد« بازسازی شود. خسارت بزرگ، زمان از دست 
رفته اســت اما به معنای پایان فرصت ها برای ایجاد موقعیت های 

تازه نیست.   
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

رتبه 11 ایران در غلظت آالینده های هوا

 عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتی شریف با بیان اینکه میزان 
تولید پســماند شهری در کشــور از حدود ۴۵ هزار تن در سال 
۸۳ به ۵۴ هزار تن افزایش یافته است، گفت: بر اساس اطالعات 
جهانی، ایران در شاخص غلظت ساالنه در رتبه یازدهم قرار دارد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر سعید وثوقی دیروز در کنفرانس 
ملــی فرآیندهای پاالیش آب،  هوا و خاک با اشــاره به آلودگی های 
زیست محیطی در ایران و جهان، افزود: عمده آلودگی های ایجاد شده 
در آب، هوا و محیط زیست منشا انسانی و فعالیت های انسانی دارد، 
این در حالی اســت که انسان برای زیست نیاز به امنیت و سالمت 
دارد.وی با بیان اینکه انتشــار آلودگی در هوا بر اساس چهار موج در 
دنیا شکل گرفت، خاطرنشان کرد: موج اول از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ 
صــورت گرفت که در این موج با تولید ناکافی مواد غذایی و کاهش 
منابع طبیعی تجدیدپذیر مواجه شدیم.وی موج دوم را از سال ۱۹۶۰ 
تا ۱۹۷۰ عنوان کرد که در آن بشر با آلودگی آب و هوا، دفع زباله ها، 
آلودگی رادیواکتیو و شیمیایی مواجه بوده است.وثوقی موج سوم را 
از ســال ۱۹۸۰ تا ســال ۱۹۹۰ عنوان کرد که در آن ساکنان زمین 
با تغییر شرایط اقلیمی، باران های اســیدی و سوراخ شدن الیه ازن 
مواجه شــدند و یادآور شد: در موج چهارم که از دهه ۱۹۹۰ تاکنون 
بوده است، ما با تنوع زیستی، مهندسی ژنتیک، جنگل زدایی، مدیریت 
آب، مهاجرت، پیدایش و ظهــور بیماری های جهانی مواجه بودیم.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مطالعات انجام 
شــده بر روی ذرات آالینده در هوا اظهار کرد: ذرات آالینده در دنیا 
ذرات ۱۰ میکرون است و بر اســاس مطالعات انجام شده، ایران در 
غلظت ســاالنه آلودگی در جهان رتبه ۱۱ را کسب کرده است.وی 
دلیل این امر را توسعه شهرنشینی، افزایش مصرف سوخت، توسعه 
صنعتی و توسعه شهرنشینی عنوان کردد و افزود: آلودگی های خاک 
یکی دیگر از چالش های کشورها است، چرا که آلودگی خاک منجر 
به آلودگی آب های زیرزمینی می شود.این محقق حوزه زیست محیطی 
آالینده های صنعتی، نفتی، شــهری و کشــاورزی را از جمله انواع 
آالینده های خاک عنوان کرد و یادآور شد: میزان تولید پسماند شهری 
در کشور از حدود روزانه ۴۵ هزار تن در سال ۸۳ به روزانه ۵۴ هزار تن 
افزایش یافته که در این زمینه از رشد ۲۰ درصدی برخوردار هستیم.

وثوقی با اشاره به آلودگی های خاک، اضافه کرد: پسماندهای صنعتی،  
پزشــکی و کشاورزی گروه دیگری از پسماندها هستند که به دلیل 
نبود مدیریت صحیح زیست محیطی باعث آلودگی خاک می شوند و 
تاثیر مهمی بر سالمت انسان ها دارند.به گفته وی، میزان تولید پسماند 
پزشــکی ۴۰۰ تن در روز و آمار تخمینی تولید پسماند صنعتی ۲۰ 
هزار تن در روز گزارش شده است.وی به آلودگی های حوزه آب اشاره 
کرد و گفت: در این زمینه ما با آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی 
مواجه هستیم.وی گسترش فرهنگ زندگی با محیط زیست را از جمله 

راهکارهای جلوگیری و حذف آلودگی عنوان کرد.

جنایت آمریکا درحمله 
به هواپیمای مسافربری ایران هرگز 

فراموش نمیشود

 سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در سالگرد 
حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران با 
صدور پیامی نوشت: ملت ایران هرگز این جنایت را 

فراموش نخواهد کرد.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ســالگرد 
حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مســافربری ایران 
در پیامی جنابــت هولناک آمریکایی ها را محکوم 
و یاد شــهدای این جنایت را گرامی داشت.در پیام 
قاسمی آمده است: »امروز سی امین سالگرد جنایت 
هولناک ناو آمریکایی وینسنس در هدف قرار دادن 
هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسالمی ایران 
است؛ جنایتی که شهادت ۲۹۰ مسافر و کادر پرواز، 
از جمله پربر شــدن ۶۶ کودک بی گناه  و معصوم  
را رقم زد. پس از گذشــت ســال ها از این تراژدی 
هولناک  و عملیات وحشیانه، داغ این جنایت هنوز 
تازه و لکه ای ننگین بر پیشانی آمریکایی است که 
ابایی از نقض آشکار قواعد، قوانین و عرف های بین 
المللی نــدارد و در اثبات این مدعا همین بس که 
این دولِت ناقِض موازین بین المللی ، نه تنها از این 
اقدام جنایتکارانه خود کوچکترین ابراز تاسفی نکرد 
بلکه فرمانده نــاو جنگی را هم به پاس قتل صدها 
غیرنظامی بی گناه، به نشان شجاعت مفتخر ساخت!

بررسی رفتارهای آمریکا در قبال ملت ایران و سایر 
ملل جهان به خوبی گویای آن است که این کشور 
همواره در انجام اقدامات غیرانســانی و ضد بشری 
برای دستیابی به منافع و اهداف شوم خود پیشگام 
بوده و حقوق بشــر برای آن، تنها دست آویزی در 
راستای  زیاده طلبی و تأمین منافع  نامشروع آنان 
است.امروز و در سالگرد شهادت هموطنان عزیزمان، 
ضمن تکریم  ادای احترام  به  این جان های شیفته 
و به ناحق گرفته شــده به روح ســبکبار آنها درود 
می فرســتیم و بار دیگر با خانــواده های داغدار و 
بازماندگان آنها ابراز همدردی می کنیم. بی تردید 
این جنایت سبعانه آمریکا در حافظه تاریخی مردم  
بزرگ و شجاع این سرزمین برای همیشه ثبت شده 
و هرگز فراموش نخواهد شــد. یاد و نام تمامی این 

جانباختگان  گرامی باد«

فهرست واردکنندگان خودرو که 
ارز دولتی گرفتند منتشر شد

 بانک مرکزی، فهرست واردکنندگان خودرو که ارز 
دولتی گرفته اند را منتشر کرد.

بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر ، بانک مرکزی در 
ادامه انتشــار فهرست شــرکت هایی که از ابتدای 
سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان 
توسعه تجارت، ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند و 
نیز در راستای شفافیت اطالعاتی، اسامی و اطالعات 
مربوط به واردکنندگان خودرو را منتشــر کرد.این 
بانک به شرکت های واردکننده که از سوی دستگاه 
های ذیربط معرفی و تشریفات قانونی ثبت سفارش 
را انجام می دهنــد، ارز مورد نیاز را تخصیص می 
دهد و تامین می کند.گفتنی است در ستاد اقتصادی 
دولت مقرر شــده است بانک مرکزی با هماهنگی 
دستگاه های ذیربط و مســئول، نسبت به انتشار 
فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی اقدام کند. بر 
این اساس در ادامه انتشار نخستین فهرست شرکت 
های دریافت کننده ارز توسط بانک مرکزی در روز 
یکشنبه دهم تیرماه، فهرست زیر که حاوی میزان 
تامین ارز رسمی برای واردات خودرو می باشد و از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار 

گرفته است، منتشر می شود.

 معرفی مدیر برنامه عملیات های 
ویژه تل آویو علیه ایران

 رئیس ســتاد ارتش رژیم صهیونیســتی یکی از 
فرماندهان باسابقه این رژیم را به عنوان »مدیر برنامه 

های ویژه اسرائیل علیه ایران« معرفی کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، »گادی آیزنکورت« 
رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل برای اولین بار 
فردی را به عنوان مدیر برنامه های ویژه ارتش اسرائیل 
علیه ایران معرفی کرد.بدین ترتیب »نیتزان آلون« 
که پیش از این مدیر عملیات های ارتش اســرائیل 
بوده به عنوان مدیر برنامه های ویژه ارتش اسرائیل 
علیه ایران معرفی شده است.بر اساس این گزارش، 
آلون اخیرا به همراه آیزنکورت به آمریکا سفر کرده 
و با فرمانددهان ارشد ارتش آمریکا از جمله »جوزف 
دانفورد« رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، جلسه 
داشته است.پیش از این روسای »موساد« سازمان 
جاسوسی اسرائیل، مسئول و یا مدیر عملیات های 
رژیم صهیونیستی علیه ایران بودند.این برای اولین 
بار اســت که رژیم صهیونیستی فردی را به عنوان 
مدیر برنامه های ویژه علیه ایران معرفی می کند و 
بدین ترتیب آلون از این پس مسئول تمامی اقدامات 
مرتبط با ایران در رژیم صهیونیستی خواهد بود.به 
نوشته جروزالیم پست، این اقدام با توجه به افزایش 

تنش ها در سوریه انجام شده است.

اخبار

سرمقاله

خبر

كسي  خداوند  نزد  مؤمن  ترين  محبوب 
است كه مؤمن فقيري را در تنگدستي 

دنيا و گذران زندگي ياري رساند

کالمامیر

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران برای اتحادیه اروپا 
و سوئیس اهمیت فوق العاده قائل است، چشم انداز 
روابط تهران - برن را با توجه به توانایی های ایران و 
جایگاه علمی، فناوری و صلح خواهی سوئیس، بسیار 
روشن خواند و تاکید کرد:سوئیس دقیق ترین کشور 
دنیا در تنظیم ثانیه ها است و امروز ساعت همکاری 

به نفع دو ملت است.
ازایسنا، حجت االسالم و  به گزارش زمان به نقل 
المسلمین دکتر حسن روحانی دیروز در نشست 
تجار و فعاالن اقتصادی ایران و سوئیس که همتای 
سوئیسی  وی نیز حضور داشت، با اشاره به اینکه به 
ضرر هیچ کشوری قدم بر نداشته و نمی داریم، گفت: 
برخی دنبال فرا سرزمینی کردن رفتارهای غیر قانونی 
خود هستند؛ وظیفه ما همکاری در چارچوب قوانین 
بین المللی، صلح و منافع ملتهاست.روحانی گفت: 
بزرگی  پیام  مهم  در مقطعی  این جلسه  برگزاری 
دارد و به معنای آن است که ایران و سوئیس مصمم 
منافع  و  المللی  بین  قوانین  در چارچوب  هستند 
اقتصادی  و  تجاری  دوستانه  روابط  خود،  ملتهای 
خودشان را ادامه دهند.رئیس جمهور افزود: پیام ما از 
برگزاری این اجالس این است که ایران و سوئیس در 
چارچوب منافع دو جانبه و قوانین بین المللی روابط 
خود را ادامه می دهند و این اجالس به معنای آن 
است که در دنیای امروز یکجانبه گرایی در هیچکدام 
از بخش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، علمی و 
زیست محیطی و یا دیگر بخش ها راهگشا نیست. در 
دنیای امروز با توجه به مشکالتی که در سطح جهان 
از لحاظ کمبود مواد اولیه، تغییرات آب و هوایی و نیز 
بروز ناامنی ها در سطح جهان وجود دارد بهترین راه 
برای تأمین منافع ملت ها، ارتباط هر چه نزدیک تر 
دولت ها و ملت ها با یکدیگر است.روحانی با اشاره به 
اینکه اساس سیاست جمهوری اسالمی ایران همواره 
تعامل سازنده با جهان است، اظهارداشت: ما در دوران 
مذاکرات هسته ای و پس از توافق برجام به خوبی 
نشان دادیم که بر هر عهدی که می بندیم پایبند 
خواهیم بود. یکی از ویژگی های فرهنگی و ارزش های 
ایرانیان در طول تاریخ حاکم بودن خصوصیات وفای 
به عهد به عنوان پایه اعتماد در روابط بین ملت ها 

و دولت ها بوده و هست. به دنیا اعالم می کنیم که 
ایران به قوانین بین المللی و معاهدات عدم اشاعه 
پایبند بوده و خواهد بود و همکاری های خود را با 
سازمان های بین المللی از جمله آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ادامه خواهد داد.رئیس جمهور تصریح 
کرد: به دنیا اعالم می کنیم که ایران خواهان روابطی 
عادالنه، قانونی، صلح آمیز و با ثبات با جهان است 
و در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا خواهد 
کرد.روحانی در ادامه با اشاره به اینکه روابط ایران 
با سوئیس در طول دهه های گذشته  همواره نشانه 
و گواه اعتماد دو دولت و ملت بزرگ و متمدن در 

اروپا بوده است، خاطر نشان کرد:  دو قاره آسیا و 
سوئیس نه تنها در روابط دو جانبه مورد اعتماد ایران 
بوده، بلکه هرگاه مشکل و اختالفی در روابط ایران با 
کشوری دیگر پیش آمده، سوئیس همواره یکی از 
بهترین انتخاب ها برای حفاظت از منافع ما بوده و 
این اعتماد همچنان ادامه دارد.رئیس جمهور گفت: 
ایران کشوری است که از لحاظ ژئوپلیتیکی در سطح 
دنیا کم نظیر بوده، دارای بزرگترین منابع گاز جهان 
است و یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد 
و دارای جایگاهی است که می تواند آسیای مرکزی، 
قفقاز و شرق اروپا را به دریای عمان، اقیانوس هند، 
آفریقا و آسیا متصل کند. ایران توانایی آن را دارد که 
از طریق جاده ها و خطوط ریلی بنادر دریای خزر را 
به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند متصل 
کند.دکتر روحانی اضافه کرد: ایران دارای جمعیت 
بزرگ تحصیلکرده دانشگاهی و یکی از چند کشور 
در  تحصیلکردگان  بیشترین  داشتن  در  دنیا  مهم 

رشته مهندسی است. ایران در طول تاریخ به علم و 
دانش کمک شایانی کرده و امروز نیز از لحاظ انتشار 
مقاالت علمی، جایگاه پانزدهم را در دنیا دارد و در 
برخی رشته های علمی مثل نانو، در جایگاه ششم دنیا 
قرار دارد و در عرصه هایی مثل داروسازی و پزشکی، 
جزو برترین کشورهای خاورمیانه است.رئیس جمهور 
ادامه داد: ایران امروز بیش از ۴ میلیون دانشجو و 
بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز در حال تحصیل دارد 
و دارای منابع انرژی ارزان، نیروی کار تحصیل کرده و 
جوان دانشگاه های معتبر، جایگاه جغرافیایی ویژه و از 
همه مهم تر امنیتی فراگیر در سطح کشور خود است. 

ایران امروز نه تنها امنیت دارد، بلکه یکی از بزرگترین 
مسئولیت های خود را برای برقراری حفظ ثبات و 
امنیت در جهان می داند و امروز برخی کشورهای 
همسایه، ثبات و امنیت شان را در سایه کمک های 
ایران به دست آورده اند.دکتر روحانی اظهار داشت: 
دوازدهم  دولت  آغاز  در  و  یازدهم  دولت  طول  در 
رشد اقتصادی ایران که در سال ۱۳۹۲ حدود منفی 
۷ درصد بود، در سال گذشته به مثبت ۴.۶ دهم 
درصد رسید و توانستیم در سال گذشته حدود ۸۰۰ 
هزار شغل خالص و جدید ایجاد کنیم. همچنین در 
قدم های  غذایی  مواد  تولیدات  و  کشاورزی  زمینه 
برداشته ایم.رئیس جمهور  برای خودکفایی  مهمی 
تصریح کرد: با شرایطی که ایران دارد و سوئیس به 
عنوان کشوری صاحب دانش، علم، تمدن، قانون گرا 
و طرفدار ثبات و امنیت در سطح منطقه و جهان 
تولید  و  داروسازی  زمینه  در  ویژگی های خاص  و 
تجهیزات و فناوری های پیشرفته پزشکی، امروز زمان 

اعتماد و همکاری دو کشور است.دکتر روحانی با 
بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان سوئیسی ها 
را با ساعت های دقیق و ظریف ساخت این کشور 
می شناسند، خاطر نشان کرد: امروز هر دقیقه و هر 
ثانیه زمان افزایش اعتماد به یکدیگر و برقراری روابط 
مستحکم تر بین دو ملت ایران و سوئیس است و 
معتقدم ادامه همکاری های دو طرف به نفع هر دو 
کشور است. ایران و سوئیس به ضرر کشور دیگری 
برای  ایران  داشت.  نخواهند  بر  و  نداشته  بر  قدم 
اتحادیه اروپا و کشورهای مهمی چون سوئیس در 
اروپا اهمیت فوق العاده ای قایل است.رئیس جمهور در 
ادامه با بیان اینکه بازرگانان در برقراری روابط بین دو 
کشور نسبت به سیاستمداران پیشتاز بوده اند، گفت: 
قبل از اینکه ما سیاستمداران به فکر برقراری روابط 
سیاسی بین ایران و سوئیس بیفتیم این بازرگانان 
بودند که احساس کردند برای تأمین منافع دو ملت 
بزرگ ایران و سوئیس باید روابط اقتصادی برقرار 
کنید؛ امروز نیز از شما بازرگانان همچنان پیشتازی را 
طلب می کنیم.دکتر روحانی افزود: در شرایطی که دو 
دولت ایران و سوئیس مصمم به گسترش و تحکیم 
روابط هستند، برخی کشورها فکر می کنند قوانین 
می کنند  تصور  و  فراسرزمینی هستند  کشورشان 
بزرگ  ملت های  اقتصادی  فشارهای  اثر  در  شاید 
حاضر شوند استقالل خودشان را در برابر دیگران 
بفروشند، در شرایطی که حکمرانی برخی کشورها 
در نظر حاکمان شان به معنای آن است که دیگران 
باید در برابر آنها کامالً تسلیم باشند، زمان آن است 
که یکجانبه گرایی را ترک کرده و احترام به قوانین 
بین المللی را به همگان یادآوری کنیم.رئیس جمهور  
گفت: اصل برای ایران و سوئیس منافع دو ملت و 
منتفع شدن همه جهان از روابط بین المللی است 
و ایران مصمم به گسترش همکاری ها با کشورهای 
دوست از جمله سوئیس است و لذا از شما بازرگانان، 
صنعتگران و کارآفرینان می خواهیم که روابط بین دو 
کشور را بخصوص در زمینه تولیدات دارو، تجهیزات 
بیمارستانی و تولیدات مواد غذایی گسترش دهید تا 
نشان دهیم که دو ملت و دو کشور بزرگ ایران  و 

سوئیس در هر شرایطی کنار هم خواهند بود.

روحانی در واکنش به اظهارات برسه: رژیم صهیونیستی نامشروع است   

به ضرر هیچ کشوری قدم بر نمی داریم               

روحانی در واکنش به اظهارات برسه: رژیم صهیونیستی نامشروع است
 روحانی رئیس جمهور کشـورمان در نشسـت خبری مشـترک با »آلن برسه« رئیس 
جمهـور سـوئیس در واکنش بـه اظهـارات وی در خصوص رژیم صهونیسـتی، گفت: 
تاکیـد مـی کنم کـه در صحبت هـای روز دوشـنبه با آقای برسـه بـه صراحت گفتم 
کـه ایران رژیم صهیونیسـتی را نامشـروع و فعالیت هایش را در منطقـه تجاوزکارانه 
مـی داند.آلن برسـه نیز در ادامه سـخنان رئیس جمهور کشـورمان، گفـت: این یک 

نمونه از مسـائلی اسـت که بر سـر آن اختالف عقیـده داریم.

»الکس ماچراس« تحلیلگر و متخصص 
که  کرد  اعالم  توییتی  در  هوانوردی 
از  آر«  تی  »ای  هواپیمایی  شرکت 
آمریکا درخواست  داری  وزارت خزانه 
تا  است  کرده  صادرات  جدید  مجوز 
امکان تحویل ۱۲ فروند هواپیمای این 

شرکت به ایران فراهم شود.
وی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  که  شد  یادآور  توییتی  در  دیروز 
فروند   ۲۰ سفارش  از  بخشی  تعداد، 
هواپیمای شرکت ای تی آر است که 

از طرف هواپیمایی ایران ایر داده شده است. شرکت فرانسوی - ایتالیایی ای تی آر تائید کرد که 
درخواست جدید صادرات خود را به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا برای 
صدور مجوز تحویل ۱۲ فروند هواپیمای این شرکت به ایران ارائه داده است. دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی مجوز قبلی شرکت ای تی آر را در پی تحریم های جدید 
اعمال شده آمریکا در ماه می )اردیبهشت - خرداد(، لغو کرد. در این تحریم ها، تحویل هواپیماهای 
تجاری به ایران، ممنوع اعالم شده است.به موجب تحریم های جدید آمریکا، شرکت های هواپیمایی 
ایرباس، ای تی آر و بوئینگ اجازه فروش قطعات و تامین پشتیبانی برای هواپیماهای تحویل داده شده 
 A۳۲۰ ، A۳۳۰ به ایران را ندارند. شرکت هواپیمایی ایرباس که قرارداد فروش ۹۸ فروند جت خانواده
و XWB A۳۵۰ را دسامبر ۲۰۱۶ با شرکت ایران ایر منعقد کرد، ژانویه سال گذشته اولین محموله 
A۳۲۱ را تحویل تهران داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش به رغم مخالفت های 
جهانی، کشورش را از برجام خارج و اعالم کرد که تحریم های یکجانبه تعلیق شده واشنگتن علیه 
تهران را در فرصتی ۹۰ تا ۱۸۰ روزه باز می گرداند؛ این تصمیم با مخالفت کشورهای مختلف به ویژه 

اتحادیه اروپا همراه شد.

گونه  هر  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مدیران  قرارداد  انعقاد  و  همکاری 
مدارس با مؤسسات آموزشی را ممنوع 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، 
بخش  گفت:  بطحایی  محمد  سید 
ارسال  کشور  مدارس  کل  به  نامه ای 
گونه  هر  آن  اساس  بر  که  ایم  کرده 
مؤسسات  با  مدارس  میان  همکاری 
و  آزمون  برگزاری  قبیل:  از  آموزشی 
طور  به  درسی  کمک  کتاب  فروش 
مطلق ممنوع است.وی افزود: مدارس با موجی از تبلیغات فزاینده مؤسسات، سازمان ها و شرکت های 
خصوصی برای برگزاری آزمون های سطح سنجی دانش آموزان رو به رو شده است و در برخی از موارد 
این مؤسسات مدیران مدارس را نیز به مشارکت در آن ترغیب می کنند.بطحایی از مدیران مدارس 
خواست به رعایت این بخش نامه توجه ویژه ای داشته باشند تا شاهد برگزاری تخلفاتی از این نمونه 
در مدارس نباشیم.وی از کاهش ساعات درسی دانش آموزان پایه دوازدهم از ۳۵ به ۲۴ در هفته از 
امسال خبر داد و افزود: حجم سنگین مطالب درسی برای دانش آموزان پایه دوازدهم به دلیل شرکت 
در امتحانات نهایی و کنکور سراسری مشکالت زیادی را برای آن ها ایجاد کرده است.بطحایی گفت: با 
اجرای این طرح ساعات حضور دانش آموزان پایه دوازدهم در مدارس از امسال کاهش می یابد و فشار 
روحی و روانی آن ها برای شرکت در امتحانات نهایی و کنکور سراسری کمتر خواهد شد.وی به امتحانات 
نهایی امسال دانش آموزان و تأثیر نمرات این امتحانات در کنکور سراسری سال آینده اشاره کرد و افزود: 
به  شورای مشترک دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری پیشنهاد داده ایم که برای 
کاهش فشار درسی دانش آموزان دبیرستانی تعداد دروس امتحانات نهایی آن ها به ۷ تا ۹ درس در پایه 

دوازدهم و ۲ درس در پایه های دهم و یازدهم برای کنکور ۹۸ کاهش یابد.

»ای تی آر«خواستار مجوز
 صادرات هواپیما به ایران 

ممنوعیت عقد قرارداد
 مدارس با مؤسسات آموزشی

معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که فعاالن اقتصادی 
سربازان خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم هستند، گفت: 
پیشگیری از بروز فساد در شرایط تحریم وظیفه ملی و خواست 

جامعه است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس 
جمهوری، اسحاق جهانگیری درجلسه ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی با اشاره به برگزاری منظم جلسات سران 
قوا پس از دستور رهبر معظم انقالب به منظور هماهنگی و 
همدلی در پیشبرد سیاست های اقتصادی کشور در شرایط 
کنونی افزود: همکاری صمیمانه و همراهی همه دستگاه ها و 
نهادها برای اداره کشور و پیشگیری از بروز فساد در شرایط 
تحریم وظیفه ملی و خواست جامعه است.جهانگیری با بیان 
این که در شرایط تحریم فضا برای سوء استفاده و بروز مفاسد 
اقتصادی افزایش می یابد و همه دستگاه های اجرایی و نظارتی 

باید با هم افزایی مانع از بروز و شیوع این پدیده شوند،  اظهار 
داشت: هنگامی که نقش افراد و امضاها تعیین کننده می شود، 
زمینه بروز تخلف و سوء استفاده افزایش پیدا می کند و این 
وظیفه ماست که اوال مانع از ایجاد بستر تخلف شویم و ثانیا 
ضمن رسیدگی سریع به تخلفات با متخلفان به شدت برخورد 
کنیم.وی با اشاره به انتشار نام شرکت های دریافت کننده ارز 
به نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی، ضرورت برخورد با کسانی 
که در این خصوص تخلف کرده اند را یادآور شد و خاطر نشان 
کرد: بخش خصوصی و همه کسانی که فعالیت اقتصادی را با 
در نظر گرفتن سالمت و مصالح ملی انجام می دهند سربازان 
خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم هستند و نقش پراهمیت 
و کلیدی در تامین کاالهای اساسی کشور دارند که باید مورد 
با مفاسد  قرار گیرند.رییس ستاد هماهنگی مبارزه  حمایت 
اقتصادی ضمن درخواست از دستگاه های نظارتی برای بررسی 

های الزم در واردات انجام شده به کشور تاکید کرد: باید ضمن 
مراقبت از بخش خصوصی سالم شرایطی فراهم کرد که فعاالن 
اقتصادی و بازرگانان کشور خود را در اوضاع حساس کنونی 
کنار نکشیده و کمک حال دولت و نظام باشند.جهانگیری با 
توضیح این که بسیاری از تخصیص های ارز برای واردات قبل 
از خروج آمریکا از برجام و اعالم تحریم های جدید انجام شده 
و در آن مقطع با توجه به توان مالی کشور ارز برای واردات 
اختصاص می یافت، تصریح کرد: اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی 
برای واردات دریافت کرده اما محصول خود را در بازار به قیمت 
آزاد به فروش رسانده باشند و یا کمتر از میزان ارز دریافت شده 
کاال به کشور وارد کرده و مابقی ارز را در بازار سیاه به فروش 
رسانده مرتکب خیانت شده است و دولت به کمک قوه قضاییه 
با آن ها برخورد خواهد کرد.معاون اول رییس جمهوری در این 
جلسه که با موضوع آسیب شناسی و یافتن راهکارهای مبارزه 
با فساد در شرایط تحریم برگزار شد، افزود: تاکید این ستاد به 
حداقل رسیدن دغدغه دستگاه های نظارتی و همکاری آن ها با 
دستگاه های اجرایی برای اتخاذ تصمیمات الزم و جلوگیری از 

تکرار تجارب تلخ بروز مفاسد در شرایط تحریم است.

معاون اول رئیس جمهوری:

پیشگیری از بروز فساد در شرایط تحریم خواست جامعه است
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نمایندگان مجلس خواستار تعدیل سطح همکاری  
ایران با آژانس 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اشاره به تردید در عزم اروپایی ها 
با آژانس  درخصوص برجام، خواستار تعدیل سطح همکاری های ایران 

بین المللی انرژی اتمی شدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در پایان جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور از سوی هیات 
رئیسه قرائت شد.علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس پیش از قرائت 
این بیانیه اعالم کرد که امضاهای نمایندگان رو به افزایش است.وکالی ملت 
در این بیانیه با اشاره به خروج دولت آمریکا از برجام و پیگیری دولتمردان 
برای راستی آزمایی رفتار اروپایی ها در این زمینه و تردید در عزم عملگرایانه 
اروپا، خواستار اقدام دولت برای اجرای »قانون اقدام متقابل و متناسب 
دولت ایران در اجرای برجام« و تعدیل سطح همکاری های ایران با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی شدند.

تأکید وزیر صنعت برتوجه به حوزه تولید و بازار 

وزیر صنعت: رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها توجه 
به دو حوزه تولید و بازار را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمد شریعتمداری در دومین روز 
از گردهمایی رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های 
سراسر کشور که در این وزارتخانه برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: 
پایداری تولید در کشور باید حفظ شود. تا پای جان به پای تولید بایستید 
و از همه امکانات محلی و ملی در این راه استفاده کنید.وی با تأکید بر 
توجه به تنظیم بازار به خصوص در مورد کاالهایی که نیاز عامه مردم 
است، تصریح کرد: باید دقت کنیم تا آرامش در بازار حفظ شود، ما در این 
زمینه مسؤولیم. حضور رؤسای سازمان های استانی و برخورد با متخلفان 
و سودجویان ضرورت دارد.شریعتمداری با تأکید بر ضرورت کنترل و 
نظارت بر موضوع ثبت سفارش ها برای جلوگیری از ورود اقالم کاالیی 
غیرضروری به کشور، یادآور شد: مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اولین اطالعیه خود را در خصوص شناسایی خودروهای وارداتی 
که از مبادی غیرقانونی و با استفاده از روش های نامتعارف ثبت سفارش 
شده بودند، بهمن ماه پارسال منتشر کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کاال در ۱۳۵ گروه کاالیی، گفت: 
این ظرفیت بسیار خوبی است که باید از آن استفاده شود. همچنین 
روی فعال کردن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی برای اشتغالزایی و 
تولید بیشتر کار می کنیم.شریعتمداری خطاب به رؤسای سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها، تصریح کرد: اگر یک واحد تولیدی در 
استانتان به خاطر سرمایه در گردش بخوابد شما مسؤولید. در جلسات 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همکاری استانداران بانکها را موظف 
به پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی متقاضی بکنید.وی همچنین 
اضافه کرد: در شرایط موجود به وجود آمده نیاز به کار بیشتری وجود 
دارد و جایی که احتمال مشکل می دهید با جدیت پای کار بروید و با 
هماهنگی استانداران و ستاد بحران تصمیمات الزم را بگیرید.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه امروز مدیران استانی با همه دارایی های 
موجود پای کار بیایند، گفت: محکم و با قدرت همه امکانات موجود را 

برای پشت سر نهادن این مسیر پای کار بیاورید.

گفت وگوی ظریف و الوروف درباره 
سوریه و دریای خزر

وزارت امورخارجه روسیه اعالم کرد سرگئی الوروف و 
محمدجواد ظریف در یک تماس تلفنی درباره سوریه 

با یکدیگر گفت وگو کردند.
امورخارجه  وزارت  ازایسنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
سرگئی  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  انتشار  با  روسیه 
الوروف وزیر امورخارجه روسیه و محمد جواد ظریف 
همتای ایرانی اش روز دوشنبه در یک تماس تلفنی 
با یکدیگر بحث و رایزنی کردند.در ادامه این اطالعیه 
آمده است: دو طرف در این گفت وگو درباره تحوالت 
اخیر در سوریه، مقدمات برگزاری نشست کشورهای 
حاشیه دریای خزر در ماه اوت در آستانه و به عالوه 
کرده اند.الوروف  نظر  تبادل  دوجانبه  همکاری های 
پیشتر گفته بود کشورهای دریای خزر، شامل روسیه، 
قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکمنستان روی شروط 
معاهده ای برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر 
که بیش از ۲۰ سال است روی آن کار شده، به توافق 

دست یافته اند.

اعمال شدیدترین مجازات برای 
اخاللگران اقتصادی

معاون اول دادستان کل کشور، از تعیین شدیدترین 
مجازات ها برای اخالل گران اقتصادی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم محمد 
مصدق در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره 
گذشت،گفت:  که  سالی  در  دادستانی  عملکرد  به 
در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، فصلی برای 
است. شده  تعیین  کشور  کل  دادستانی  اختیارات 

وی افزود: در این قانون مقرر شده که دادستانی کل 
بر تمامی دادسراها نظارت داشته باشد، اینکه گفته 
شده دادستان کل نظارت دارد به معنای اینکه تنها 
شخص دادستان موظف به نظارت باشد،نیست مصدق 
 ۶ دادستان،  اول  معاون  حوزه  بر  عالوه  داد:  ادامه 
عامه،فضای  حقوق  معاونت  جمله  از  دیگر  معاونت 
مجازی، مواد مخدر و اقتصادی ،سیاسی و امنیتی 
و همچنین معاونت هماهنگی بین دادسرا ها لحاظ 
شده است.وی در پاسخ به این سئوال که چه نهادی 
با متخلفان لیست دریافت کننده ارز دولتی برخورد 
خواهد کرد؟گفت: قانونی در مورد اخالل اقتصادی 
باندی در  اقدام  وجود دارد و اخالل در نظام پولی، 
جهت اخالل در نظام اقتصادی می تواند از مصادیق 
این قانون باشد. شدیدترین مجازات را قانونگذار برای 
اخاللگران اقتصادی تعیین کرده است.مصدق افزود: 
طبق قانون از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده 
داشته  رصد  مکلفند  ما  های  دادستان  امروز  است. 
باشند و رسیدگی کنند.مصدق در پاسخ به این سئوال 
که در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه آزادی دادستان 
کل اعالم کردند شرمم می آید بگویم، چه اتفاقاتی 
افتاده است، گفت: ورود به ورزشگاه ها از طرف مردم 
یک مطالبه با حسن نیت خوب است اما برخی افراد 
از درخواست مردم سوءاستفاده می کند و دادستانی 
مخالف حضور مردم به صورت قانونی نیست.وی افزود: 
برگزاری  با  کشور  دادستانی کل  گویند  می  برخی 
کنسرت ها مخالف است که این طور  نیست دادستانی 
با مواردی که با ارزش های نظام اسالمی کشور متضاد 
است و جرم رخ می دهد دادستانی کل کشور مخالف 

است و با ان برخورد می کند.

خبرخبر

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه 
غیرعلنی صبح دیروز مجلس گفت: دولت باید مانع 
آسیب زدن رشد نقدینگی به اقتصاد کشور شده و 

به روان سازی تولید کمک کند.
علی الریجانی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
رئیس مجلس شورای اسالمی  در جمع خبرنگاران 
درباره جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس شورای 
مجلس  غیرعلنی  جلسه  امروز  گفت:  اسالمی 
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که دو رکن مهم 
در شرایط فعلی برای تنظیم بازار هستند. بحث 
های نسبتا طوالنی انجام شد و نمایندگان دولت 
درباره تدابیر و برنامه های خود و کمیسیون های 
تخصصی مجلس نظرات خود را درباره وضعیت 
اقتصادی مطرح کردند، برخی نکات باید در زمان 
دیگری تصمیم گیری شود، همچنین نمایندگان 
نیز نظراتی را مطرح کردند.وی افزود:غالب مطالب 
این بود که در شرایط فعلی باید قوای کشور به 
این  مجلس  و  کنند  کمک  همدیگر  هم افزایی 
آمادگی را دارد جاهایی که اصالحاتی نیاز است؛ 
صورت دهد، از این رو در شرایط کنونی ممکن 
است اقتضا این باشد تا برخی مقررات برای کار 
سهل تر شود. همچنین برخی ایرادات در تخصیص 
ارز وجود داشت که به دولت گوشزد شد تا رعایت 

شده و اشکاالت رفع شود که این مورد نیاز به 
تقویت نظارت ها دارد.رئیس مجلس در ادامه با 
بیان اینکه در این جلسه پیشنهاداتی برای کنترل 
قانون  در  آن  از  برخی  که  نقدینگی مطرح شد 
بودجه به تصویب رسیده و باید اجرا شود، عنوان 
کرد: این موضوع به طور جد از دولت خواسته شد 
تا مواردی که در قانون برنامه و بودجه تصمیم 
گیری شده اجرا شود تا رشد نقدینگی به اقتصاد 
کشور آسیب نزند لذا در اسرع وقت باید در این 

باره جلسه گذاشته شود.وی افزود: از سوی دیگر 
الزم است طرح های نیمه تمام نیز به کمک مردم 
تمام شده و تسهیالتی در این زمینه فراهم شود 
که مقداری از آنها در قانون بودجه تا سقف ۵۰ تا 
۶۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده که در شرایط 
فعلی باید بیشتر در این حوزه گام بردارند و اگر به 
اذن نیاز بود موارد مطرح شود.الریجانی همچنین 
با بیان اینکه در ادامه جلسه غیرعلنی نکاتی درباره 
روانسازی تولید در داخل مطرح شد، اظهار داشت: 

این موضوع در مورد برخی مقررات مثل مالیات 
برارزش افزوده وجود دارد که به طور طبیعی در 
این شرایط اقتضا می کند تا تغییراتی داده شود 
و نیازمند ارائه پیشنهادات از سوی دولت است.

رئیس مجلس ادامه داد: در مواردی نیز دولت باید 
ایضاح می شد که در سیاست خارجی کشور و 
نوع مراودات و مسیر آن به چه شکل است و باید 
نظمی گرفت که استراتژی کشور در ابعاد خارجی و 
داخلی در چه محورهایی باشد؛ لذا در نهایت جمع 
بندی جلسه در ۱۰ مورد نکات مهمی داشت که 
بنا شد در اسرع وقت عنوان شود.وی در ادامه با 
اشاره به این مطلب که در شورای هماهنگی قوای 
کشور نیز پیگیر مسائلی که در مجلس مطرح شده 
که باید دولت سریع تر اقدام کند خواهیم بود، 
اذعان داشت: نمایندگان نیز پیشنهاداتی به عنوان 
یک طرح آماده کرده بودند که این موضوع فردا 
در جلسه غیرعلنی مطرح می شود.رئیس مجلس 
درپایان تاکید کرد: اولویت ما این است که دولت در 
این زمینه ها الیحه ارائه کند؛چراکه مرکزیت کار با 
دولت بوده و ضمن حفظ این مرکزیت باید نیازهای 
آنها منتقل شود،البته در مجلس نیز پیشنهادی 
آماده شده که ممکن است نمایندگان خودشان 
بخواهند تصمیم بگیرند یا از دولت بخواهند این 

محتوا نیز به صورت الیحه ارائه شود.

 جنگ امروز دشمن ناامید کردن مردم

 در یک فضای خیالی است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: جنگی که امروز دشمن به راه انداخته، ناامید 
کردن مردم در یک فضای خیالی است و می خواهد 
نشان دهد که دیگر نظام دارای پشتوانه اجتماعی 

نیست.
حسین  سردار  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ما  اظهار کرد: دفاع مقدس هشت ساله  سالمی 
باعث شد که ملت ایران الگوی نبرد با دشمنان 
بر  با سیاست غلبه  بیاموزد و متناسب  را  بزرگ 
بنا  را  قدرت های جهانی، ساختمان دفاعی خود 
کند. وقتی دشمن ما را تحت فشار اقتصادی قرار 
داد، استعدادهای مان شکوفا شد. با انتخاب مسیر 
خودکفایی و استقالل، اجازه ندادیم خواسته های 
آن ها تحقق یابد.وی با بیان این که »در برخی از 
تراز کشورهای  در  مدرن  فناوری های  جنبه های 

دشمن  ادامه  در  افزود:  گرفتیم«،  قرار  پیشرفته 
سیاست جلوگیری از پیشرفت علمی ایران را حتی 

به روش ترور دانشمندان کشورمان پیش گرفت. 
گفت:  منطقه،  حوادث  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
های  بخش  که  کند  می  احساس  امروز  دشمن 
مهمی از سرزمین های تحت سیطره خویش را 
از دست داده و دیگر قادر به باز پس گرفتن آن 
نیست.وی ی با بیان این که »دشمن جنگ را به 
زوایای دیگر کشانده است«، تصریح کرد: دشمن 
همه تالش خود را به کار گرفت تا از زاویه یک 
تهاجم اقتصادی سنگین به میدان بیاید. حقیقت 
این است که ما از تحریم اشباع شده ایم، دشمن 
همواره همه قدرت خود را به کار بسته اما ما از این 
قدرت عبور کرده ایم. دشمن بیش از این نمی تواند 
عملیات  فضای  یک  تنها  کند،  تهدید  و  تحریم 
روانی وسیع را ساخته و از منظر آرزوهایش سخن 
می گوید نه از از منظر واقعیت ها.وی با تاکید بر 
قدرت کشور در همه زمینه ها، گفت: امروز پشتوانه 
اجتماعی نظام از هر زمان دیگری بیشتر است، این 
موضوع با حضور مردم در صحنه های دی ماه و ۲۲ 
بهمن ماه سال ۹۶ به خوبی نشان داده شد. دشمن 
فکر می کند که اعتراضات صنفی گله از نظام است، 
در حالی که آن ها می خواهند مسائل شان به دست 
نظام حل شود. در حالی که در غرب نه تحریم، نه 
فشارهای سیاسی سنگین و نه محاصره دارند، اما 

در حل مسائل خودشان باز مانده اند.

سپاه از اشراف اطالعاتی و توان رزمی 

باالیی برخوردار است

فرمانده کل سپاه گفت: نیروی زمینی سپاه برای 
دفاع از مناطق تحت مأموریت خود از اشراف 

اطالعاتی و توان رزمی باالیی برخوردار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار سرلشکر 
تالش های  داشت:  اظهار  جعفری  محمدعلی 
نیروی زمینی سپاه برای مقابله با دشمنان و 
تأمین امنیت مناطق مرزی به ویژه شمالغرب 
و جنوب شرق کشور موفق و برای مردم میهن 
افزود:  است.وی  بوده  آفرین  امنیت  اسالمی 
نیروی زمینی سپاه برای دفاع از مناطق تحت 
مأموریت خود از اشراف اطالعاتی و توان رزمی 
باالیی برخوردار و در واقع یکی از عوامل موفقیت 
است. بوده  مهم  مؤلفه های  همین  نیرو  این 

سرلشکر جعفری با اشاره به تالش های مستمر 
و قابل تحسین سردار پاکپور و رزمندگان نیروی 
زمینی سپاه در تأمین امنیت مرزها یادآور شد: 
امنیت، ضروری ترین نیاز هر کشور و ملتی است 
که بحمداهلل در ایران اسالمی در همه عرصه ها 
نمود آن ملموس و آشکار است.وی ادامه داد: 
دشمن پیگیر راهبرد تحریم و فشار برای ایجاد 
شکاف بین مردم و نظام اسالمی است که این 
موضوع به فضل الهی با هوشمندی ملت فرجامی 
جز شکست نداشته و آمال و آرزوهای دشمن 
باطل خواهد شد.وی تأکید کرد: شرایط امروز 
کشور نشان می دهد جبهه دشمن، ترکیبی از 
همه فشارها را علیه نظام و ملت ایران بکار گرفته 

است.سرلشکر جعفری با بیان اینکه قاطبه مردم 
ایران به نظام و انقالب اسالمی پایبند و وفادار 
هستند و مسئولین باید قدردان این نعمت بزرگ 
باشند، تصریح کرد: عبور از سختی ها، اقتصاد 
مقاومتی، نگاه انقالبی و عدم نگاه به بیرون راه 
پیشرفت و موفقیت کشور است و ان شاءاهلل با 
همت مردم و به ویژه مسئولین با گذر از وضعیت 
میهن  برای  تری  روشن  آینده  امروز،  خطیر 
اسالمی رقم خواهد خورد.وی در پایان با اشاره 
به ظرفیت ها و استعدادهای مثال زدنی و بومی 
ایران اسالمی که می تواند پیش روندگی و پیش 
برندگی نظام در عرصه های مختلف را تضمین 
کند، بر لزوم اعتماد به نسل جوان به عنوان ثروت 
ملی و سرمایه های نیروی انسانی کشور تاکید 

کرد.

آگهی مزایده عمومی
 شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند9 صورتجلسه مورخ 97/2/2 شورای اسالمی شهر بابل یک باب کیوسک 
از طریق  مزایده  و  پایه کارشناسی  برابر قیمت  را  راه گله محله - نبش خیابان بسطامی  واقع در چهار  مطبوعاتی 

عمومی برای مدت سه سال  به اجاره واگذار نماید:

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال 97و مجوزهای صادره از سوی شورای محترم اسالمی 

شهر درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید.

1(سپرده برندگان نفر اول دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2(شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3(متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند. ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 

500/000 ریال می باشد که باید به حساب 0104534021000 درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد.
4(سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

5(بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک مهمور به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز 97/5/1 به آدرس نظرآباد-خ 
مدرس غربی-شهرداری نظرآباد تحویل داده شود.

6(هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02645368536 با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمائید.

داریوش یگانه مظهر - شهرداری نظرآباد نوبت اول 97/4/13 نوبت دوم 97/4/20

ردیف

1

2

شرح عملیات

جدول گذاری روبروی سه راه هیو اراضی حسین فالح نژاد 
)خانواد شهدا( و سطح شهر

جدول گذاری بلوار ورودی سیدجمال الدین و اراضی پایانه 
و 18 متری احداثی محله رسالت

برآورد اولیه به ریال

2/500/000/000

2/000/000/000

مبلغ سپرده به ریال

125/000/000

100/000/000

 نوبت اول

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  97/4/13 تا تاریخ  97/4/23 به واحد قرار دادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و 
پس از بازدید از محل و بررسی دقیق، پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین 

مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل  دبیر خانه شهرداری نمایند.
 آخرین مهلت تحویل اسناد روز شنبه مورخه 97/4/23 می باشد.

تاریخ بازگشائی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 97/4/27 راس ساعت 14 می باشد.
 متقاضیان از تاریخ  چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید بعمل آورند.

سپرده نفرات اول، دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرار داد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام 
خواهد شد. 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
به پیشنهاد مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات32221423یا32223401 داخلی 219 می باشد.
محسن کبود فیروزجائی  -  شهردار بابل

محل مورد مزایده

اجاره یک باب کیوسک مطبوعاتی واقع 
در چهار راه گله محله - نبش خیابان 

بسطامی

مساحت)متر مربع(

تقریبی ۴

مبلغ پایه کارشناسی)ریال(

ماهیانه
1/800/000

سپرده شرکت در مزایده)ریال(

3/2۴0/000

 چاپ دوم نوبت دوم

آگهی
بدین وسیله به آقای مجید صابریان فرزند احمد شناسنامه شماره ۵۱ ساکن بابل کمربندی شرقی شهرک افق  
پالک ۱۵ طبقه ۳ ابالغ می شود که شهرداری بابل جهت وصول مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به استناد چک شماره 
۶۴۷۰۷۰علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه ۹۶۰۰۰۶۵ دراین اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور  محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار  طبق ماده ۱۸ 
آیین نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که  روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرایی جریان خواهد یافت م. الف ۹۷/۱۰۰/۲۳۹۱ تاریخ انتشار ۹۷/۴/۱۳
محصول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی وفق ماده 18 اجرا 
بدین وسیله با آقای قاسم ناصری مقدم فرزند کاظم شناسنامه شماره ۴۶۴ صادره 
از بابل و شرکت عمران چینه هردو به آدرس بابل روبروی  امامزاده قاسم ساختمان 
کال  امیر  کمربندی  بابل  آدرس  به  ورسک  سازان  سوله  وشرکت   ۲ طبقه  نوین 
جنب آتش نشانی ابالغ  می شود که بانک ملت شعبه شریعتی به استناد قرارداد 
تا  ۱/۱۹۴/۲۱۴/۸۷۶ریال  مبلغ  وصول  ۹۱۲۲۲۳۳۳۶۶/۰۰جهت  شماره  بانکی 
تاریخ ۹۶/۸/۲۱به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و  از تاریخ مذکور تا  روز تسویه 
به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجراییه   شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل 
کالس ۹۶۰۱۲۰۰در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۹۶/۱۲/۳ مأمور 
بستانکار   تقاضای  به  بنا  لذا  نشده  شناخته  سند  متن  به شرح  شما  اقامت  محل 
طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  گردد  می  محسوب  ابالغ  روز  که 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت م. الف ۹۷/۱۰۰/۲۳۹۸ تاریخ انتشار ۹۷/۴/۱۳

 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی مفقودی
سند وبرگ سبز وکارت سواری پژو۴۰۵جی ال ایکس مدل ۱۳۸۳به رنگ مشکی متالیک به شماره پالک ایران۲۴-

۸۶۴س۱۲شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۴۷۸۳۷،شماره شاسی ۸۳۰۳۳۷۱۴به نام مهران سپهریان فرزند شکراهلل به شماره 
شناسنامه ۳۹۳صادره ازبهبهان مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

باغملک

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا به شماره پالک ایران ۷۲-۹۸۴ق۴۳ و شماره موتور 
۰۰۰۹۰۷۸۳ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۷۷۵۷۲۴۱۰ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  محمدامین دیباج با وکالت رقیه نوروزی دارای شناسنامه شماره  ۲۱۹ 
بشرح دادخواست به کالسه  ۹۷۰۶۰۴/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل دیباج بشناسنامه  
۵۲۲ در تاریخ ۹۷/۱/۲۸ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به/۱- محمد امین دیباج فرزند  اسماعیل–ش ش  ۲۱۹ خوی –

پسر متوفی/ ۲-  علی دیباج فرزند  اسماعیل-ش ش ۲۷۹۰۳۵۷۸۶۲ خوی-پسر 
متوفی/۳- آزاده  دیباج فرزند اسماعیل-ش  ش ۱۴۵۹ –خوی-دختر متوفی/۴-

نسرین  دیباج فرزند اسماعیل  ش ش  ۹    -خوی-دختر متوفی/۵-فرزانه  دیباج 
فرزند اسماعیل  ش ش۳۲ خوی- دختر متوفی/۶- نیر صادقی ایرانی فرزند 

عبداله ش ش ۵۴۳  خوی –همسر متوفی/
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
/ جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

با احترام آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده ۱۱۸۶/۲/۹۷ 
وقت رسیدگی: در روز یک شنبه مورخ ۹۷/۵/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰ حوزه ۲ 
خواهان: هادی بابایی خوانده: خلیل حسن زاده  خواسته: مطالبه ودیعه 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف:۶۹۶
دبیر حوزه 2 شورای حل اختالف شهریار

الریجانی: دولت ایرادات تخصیص ارز را برطرف کند

ضرورت اصالح برخی مقررات برای تسهیل کار اقتصادی
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شهردار رشت خبر داد:

افتتاح سه پروژه حفظ محیط زیستی تا پایان سال
مدیرعامل برق گلستان تاکید کرد:

مدیریت صحیح در مصرف برق، مانع قطعی

منکویی- رشت: دکتر مسعود نصرتی گفت: با 
توجه به توسعه بی رویه شهر و افزایش معضالت 
با  متعددی  های  پروژه  شهری  محیطی  زیست 
هدف حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی آن در 

شهرهای در حال توسعه به اجرا در می آید.
شهردار رشت تصریح کرد: ترویج فرهنگ حفظ و 
ارتقاء آگاهی های محیط زیست و استفاده از منابع 
متعدد  های  پروژه  اجرای  قالب  در  پذیر  تجدید 
شهری از اهم فعالیت های حوزه مدیریت محیط 

زیست و توسعه پایدار شهرداری هاست.
وی افزود: یکی از فعالیت های صورت گرفته در 
مجموعه مدیربت شهری رشت در راستای ترویج 
فرهنگ حفظ محیط زیست و آشنایی با شیوه های 

نوین تأمین منابع انرژی احداث پارک انرژی است.
شهری  تجهیز  شد:  یادآور  نصرتی  مسعود  دکتر 
متناسب با الگوهای زیستی در ترکیب با الگوهای 
حمل و نقل، با استفاده از مصالح بومی در سازه ها 
و منطبق با ویژگیهای اقلیمی و بومی یکی ازبرنامه 
های توسعه ی شهر رشت مبتنی بر حفظ محیط 
زیست است. شهردار رشت از افتتاح اولین دبیرخانه 
اکو سیتی در ماه آینده خبر داد و گفت: مکان این 
و فضای سبز  دبیرخانه در سازمان سیما، منظر 
شهری شهرداری خواهد بود که پس از افتتاح آن 
با انعقاد تعدادی تفاهم نامه با سازمانهای دولتی و 

مردم نهاد به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.
دهه  در  ارگانیک  مزرعه  افتتاح  از  وی همچنین 

این مزرعه در  افزود:  مبارک فجر سخن گفت و 
به  رشت  آسیاب  و  آب  پارک  در  واقع  فضایی 
امام  بلوار  در  مربع  متر  و ۱۳۲  هزار  مساحت ۲ 
علی )ع( طراحی شده که دراختیار سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری قرار گرفته 
و  سازی  آگاه  جهت  سازمان  این  مشارکت  با  و 
ترویج و آموزش کشاورزی ارگانیک با هدف تولید 
محصوالت، تولید کود و نشاء و عرضه محصوالت در 
محل قصد آن را داریم که در این پارک طرح مزرعه 
ارگانیک اجرا شود. دکتر نصرتی خاطرنشان کرد: 
در این مزرعه تولید محصوالت ارگانیک و پرورش 
گیاه با سیستم طبیعی بدون استفاده ازهرگونه سم 
دفع آفات گیاهی چون قارچ کش و علف کش های 

مصنوعی را خواهیم داشت.
شهردار رشت گفت: بخش دیگر این مزرعه در بحث 
عرضه محصوالت با احداث فروشگاه هایی در زمینه 

عرضه مستقیم محصوالت این مزرعه خواهد بود.

سلیمانی- گلستان: نصیری، مدیر عامل شرکت 
بیان  رسانه  اصحاب  در جمع  گلستان  استان  برق 
داشت: با توجه به پایین آمدن سطح آب،در تولید 
انرژی هایی  چون برق کاهش قابل توجه ایی داشته 
ایم بنابراین تامین برق اهتمام ویژه ایی از سوی مردم 
در بحث صرفه جویی را میطلبد و اگر شهروندان 

مراعات کنند مشکلی نخواهیم داشت.
نصیری گفت: با تغییر ساعت اداری و خارج کردن 
لوازم سرمایشی سازمانها در ساعات پر مصرف شاهد 
بر طرف شدن بخشی از مشکالت احتمالی در آینده 
خواهیم شد. وی گفت:  شهروندان با صرفه جویی و 
کاهش حداقل ۱۰ درصد در مصرف برق می توانند 
در زمینه عدم قطعی برق کمک قابل توجه ایی داشته 
باشند به عنوان مثال با استفاده از درجه ۲۳ الی ۲۵ 

کولر میتوان کمتر شاهد قطعی برق بود.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گلستان ادامه 
داد در صورتی که سازمانها ساعت خاموشی لوازم 

سرمایشی را به ساعت ۱۲ظهر برسانند به طور قابل 
مالحظه ایی در بحث صرفه جویی موفق خواهیم بود. 
وی ادامه داد با کاهش مصرف برق و صرفه جویی 
می توانیم در ذخیره آب و کاهش آلودگی هوا کمک 
کنیم و از این طریق صرفه جویی ریالی را نیز در 
پیش رو داشته باشیم. از آنجایی که استان گلستان 
توانایی ایجاد پارک های انرژی خورشیدی و بادی را 
دارد تا کنون چه اقداماتی در زمینه جایگزین نمودن 
تولید انرژی برق از سوی شرکت توزیع برق گلستان 

انجام گرفته است؟
و اینکه شهروندان به چه نحو می توانند از انرژی  
های  پنل  تهیه  برای  و  کنند  استفاده  خورشیدی 

خورشیدی باید چطور اقدام کنند؟
 ۱۰۰ زیر  تولیدی  برق  تضمینی  خرید  سال   ۲۰
مگاوات برساعت توسط مشترکین خانگی از سوی 
شرکت برق وجود دارد و باالی ۱۰۰ مگاوات  بیشتر 

در مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
در حد ۵ کیلووات می توانند به راحتی درخواست 
انشعاب نمایند و از تسهیالت در نظر گرفته شده 
می توانند برخوردار شوند. وی افزود:هزینه یک پنل 
خورشیدی با تولید یک و نیم وات برای مشترکین 
سه و نیم میلیون تومان است . وی در پایان جلسه 
اظهار داشت: با اداراتی که در مصرف برق صرفه جویی 
نکنند قطع به یقین برخورد شدیدی خواهد شد و در 
صورت مشاهده و گزارش چنین مواردی متخلفین به 

مقامات قضایی جهت رسیدگی معرفی خواهند شد.

 موافقت کارگروه امور زیربنایي و شهرسازي
با الحاق لشتغان به بندرخمیر

مدیر شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي هرمزگان از بررسي طرح 
الحاق روستاي لشتغان به محدوده شهر بندرخمیر در کارگروه تخصصي امور 

زیربنایي و شهرسازي استان خبر داد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان 
هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی افزود: با توجه به قرار گرفتن روستاي لشتغان 
در داخل حریم مصوب شهر بندرخمیر و نزدیک بودن محدوده شهر و روستاي 
مذکور این طرح در کارگروه امور زیربنایی بررسي و تصمیمات الزم گرفته شد.

 وي ادامه داد: طرح توسعه و عمران شهر بندرخمیر در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ با 
مساحت محدوده ۸/۶۶۰ هکتار و حریم سه هزار و ۱۴۹ هکتار و پیش بیني 
جمعیت ۲۰ هزار و ۵۵ نفر در افق سال ۱۴۰۰ به تصویب شورایعالي شهرسازي 
و معماري ایران و طرح تفصیلي این شهر براي افق سال ۱۴۰۵ تهیه و در تاریخ 
۲۷/۵/۹۳ به تصویب کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالي شهرسازي و معماري 
رسید. از طرفي بر اساس رویکردهاي طرح تفصیلي و جامع این شهر، روستاي 
مذکور در داخل محدوده شهر قرار نداشت و صدور پروانه از طرف شهرداري 
امکانپذیر نبود از این رو پیرو درخواست هاي اهالي و نهایتاً حذف کد آبادي این 
روستا در سرشماري نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، موضوع الحاق به محدوده 
روستاي لشتغان باال به مساحت ۱۹۴ هکتار در دستور کار بررسي هاي استاني 

و سپس طرح موضوع در شورایعالي شهرسازي و معماري ایران قرار گرفت.
گوراني گفت: موضوع الحاق به محدوده بندرخمیر پس از توضیحات و بررسي 
هاي همه جانبه به لحاظ اجتماعي، کالبدي، عملکردي و اقتصادي از سوي 
کارشناسان این اداره کل و مهندسین مشاور در جلسه کارگروه تخصي امور 
زیربنایي و شهرسازي استان مطرح و پس از تایید به شوراي برنامه ریزي و 

توسعه استان ارسال شد.

 رفع تصرف اراضی ملی به ارزش
 سه هزار میلیارد ریال

فاضلیان از رفع تصرف ۲۳۲ هکتار از اراضی ملی استان با حکم قضایی در سال 
۹۶ خبر داد و گفت: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده سه هزار میلیارد ریال 

برآورد شده است.
احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات انجام 
شده دادگستری استان البرز در سال ۱۳۹۶ گفت: حجم اقدامات انجام شده در 
دادگستری به قدری گسترده و تحول آفرین است که هر معاونت این مجموعه 

به اندازه یک اداره کل فعالیت دارد.
وی مهمترین هدف دادگستری استان البرز را اعتمادسازی عنوان کرد و گفت: 
باید خروجی اقدامات به گونه ای باشد که منجر به افزایش اعتماد عمومی شود 
اگر ۱۰ برابر فعالیت استاندارد هم در یک مجموعه ای فعالیت انجام شود ولی 

اعتماد مردمی به آن مجموعه نباشد این فعالیت ها به جایی نخواهند رسید.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به آمار کشوری و رسیدگی به ۱۶ 
میلیون پرونده در سال ۱۳۹۶ در دستگاه قضایی گفت: سهم استان البرز از این 
آمار کشوری، رسیدگی به ۵۱۶ هزار پرونده در محاکم دادگستری و ۹۸ هزار 
پرونده در شورای حل اختالف بوده که میزان ورودی نیز مقداری کمتر از این 

رقم بوده است.

خبر

بهزاد عباسی- اردبیل: مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: با 
بهره برداری از پروژه گازرسانی به ۳۰۰ روستای استان میزان برخورداری 

خانوارهای روستایی اردبیل از نعمت گاز به ۹۸ درصد ارتقا می یابد.
فیروز خدایی در جلسه تکریم و معارفه رئیس هیئت مدیره شرکت 
گاز استان اردبیل اظهار داشت: در حوزه گازرسانی در چند سال اخیر 
اقدامات قابل توجه و چشمگیری در سطح استان اردبیل انجام شده است 
و توانسته ایم میزان بهره مندی مردم استان را از این نعمت خدادادی ارتقا 
دهیم. وی از بهره مندی تمامی خانوارهای شهری از نعمت گاز خبر داد 
و افزود: ۸۸ درصد خانوارهای روستایی نیز از این نعمت در حال حاضر 
بهره مند هسند که با بهره برداری از پروژه گازرسانی به ۳۰۰ روستای 
ارتقا یافته و شاهد بهره مندی تعداد  استان این میزان به ۹۸ درصد 

بیشتری از خانوارهای استان از این نعمت خواهیم بود.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به پروژه ها در دست اجرا در 

حوزه گازرسانی در سطح استان تصریح کرد: تالش و جدیت بر این است 
تا با تسریع در عملیات اجرایی این پروژه ها بتوانیم زمینه ساز بهره برداری 
نعمت طبیعی  این  از  را  خانوارهای هدف  و  آنها شده  زودتر  هر چه 

برخورردار سازیم. رئیس جدید هیئت مدیره شرکت گاز استان اردبیل نیز 
در این آئین بیان کرد: تالش و جدیت بر این است تا در راستای توسعه 
خدمات رسانی ها به مردم و به ویژه مشترکان خانگی زمینه بهره برداری 
از پروژه های در دست اجرای گازرسانی ها را هر چه زودتر فراهم آورده و 

بتوانیم جلب رضایت عمومی را فراهم آوریم.
طبیعی  امری  مدیریتی  سطوح  در  تغییرات  گفت:  حدادی  کریم اهلل 
در تمامی نهادها و شرکت ها بوده که با توجه به مسئولیت و وظایف 
محول شده باید تالش کنیم بهترین عملکرد و اقدام را داشته و در این 

زمینه فعالیت های قابل قبولی را انجام دهیم.
در این جلسه که با حضور مدیر عامل، معاونان، اعضای هیئت مدیره، 
روسای واحدهای ستادی و جمعی از مسئوالن برگزار شد، با قدردانی از 
تالش های افشین اسدی به عنوان رئیس هیئت مدیره پیشین شرکت گاز 

استان، کریم اهلل حدادی به عنوان رئیس جدید این هیئت معرفی شد.

مدیر عامل شرکت گاز اردبیل خبر داد:

بهره مندی 98 درصدی روستاییان اردبیل از گاز طبیعی

آگهی مناقصه عمومی
استناد  به  دارد  نظر  در  وحیدیه  شهرداری 
اسالمی  شورای  سوی  از  واصله  مجوز 
مورخ   33/488 شماره  به  وحیدیه  شهر 

96/08/22 نسبت به اجرای پروژه : 
برآورد  با  وحیدیه  شهر  سطح  معابر  کفپوش  اجرایی  عملیات   -1
اولیه 5/000/000/000 ریال طبق فهرست بهاء ابنیه سال 1397 اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می 
آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای پروژه فوق در 

سه پاکت جداگانه به شرح زیر : 
بانکی معتبر )5درصد  قیمت  نامه  – حاوی ضمانت  الف  1- پاکت 

برآورد اولیه(
2- پاکت ب – حاوی مدارک مثبته شرکت 

3- پاکت ج – حاوی قیمت پیشنهادی
مالی  امور  به  دوم  نوبت  آگهی  درج  تاریخ  از  روز   10 تا  حداکثر 
ضمن  در  نمایند.  دریافت  رسید  و  تحویل  وحیدیه  شهرداری 
است  مختار  پیشنهادات  کلیه  یا  یک  قبول  یا  رد  در  شهرداری 
برنده  عهده  به  نیز  آگهی  درج  هزینه  و  متعلقه  کسورات  کلیه  و 
فاقد  و  مخدوش  و  مشروط  پیشنهادات  به  و  باشد  می  مناقصه 
ضمانت  نامه بانکی معتبر معادل 5درصد قیمت برآورد اولیه ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
تماس   65636200 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

حاصل نمایید. 
شهرداری وحیدیه

 نوبت دوم

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر عرب مارکده دارای شناسنامه شماره ۵۸۳  به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰۲۱۷   ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان جواد عرب مارکده  به شماره ملی ۴۶۲۰۹۸۹۲۲۳  درتاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۶ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

۱ـ حاجیه خانم شاه بندری قوچانی  فرزند عبداله به شماره ملی : ۴۶۲۰۹۴۱۷۷۸ 
زوجه دائمی 

۲ـ  جهانگیر عرب مارکده به شماره ملی :   ۴۶۲۲۸۵۷۴۵۶فرزند ذکور  
۳ـ   علی اکبر عرب مارکده به شماره ملی : ۴۶۲۲۹۶۹۶۱۰   فرزند ذکور  

۴ـ  جمعه عرب مارکده به شماره ملی :  ۴۶۲۳۰۰۸۸۸۶  فرزند ذکور  
۵ـ  قربانعلی  عرب مارکده به شماره ملی : ۴۶۲۳۱۳۳۷۵۳    فرزند ذکور  

۶ـ   اصغر عرب مارکده به شماره ملی :  ۴۶۲۰۹۹۴۲۸۶  فرزند ذکور  
۷ـ یداهلل  عرب مارکده به شماره ملی :  ۱۰۹۱۵۹۱۸۴۹  فرزند ذکور  
۸ـ ریحانه  عرب مارکده به شماره ملی :  ۴۶۲۰۹۹۳۴۶۸  فرزند اناث 

۹ـ  سرور  عرب مارکده به شماره ملی :  ۴۶۲۰۹۹۳۵۱۴ فرزند اناث و الغیر   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۵۵۶۰۰۱۰۵ این شعبه با توجه به فوت مرحوم موسی 
خان هاشمی آرا بوده توسط ۱-اکرم هاشمی آرا ۲-ملیح هاشمی آرا ۳-مهتاب سگوند 
درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای ۱۳۹۷/۵/۲۲ راس 
ساعت ۰۹:۰۰ وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای 
یاد شده یا نمایندگان  قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر 
طریق حقی بر ترکه متوفی دارد در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه ۶ شورای حل اختالف 
مجتمع امام خمینی )ره (شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره (

شهرستان خرم آباد – سمیه دلفانی . 

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
آقای اصغر فدائی دارای شناسنامه شماره۸ به شرح دادخواست به کالسه ۱/۹۷ ش 
/۴۹۲از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن فدائی بشناسنامه ۳۱۴ در تاریخ ۸۱/۱۰/۲ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
۱-متقاضی فوق الذکر اصغر فدائی نام پدر حسن شماره شناسنامه ۸ متولد ۴۰

 ۲-طاهره فدائی نام پدر حسن ش ش ۴۰۱ متولد ۴۴
۳-صدیقه فدائی نام پدر حسن ش ش ۲۰۰ متولد ۲۴

۴-تقی فدائی نام پدر حسن ش ش ۲۴۰ متولد ۳۶ 
۵-اکبر فدائی نام پدر حسن ش ش ۲۷۱ متولد ۳۸

۶-محمد حسین فدائی نام پدر حسن ش ش ۱۷ متولد ۳۳
۷-فاطمه کاشانی نام پدر حسین جان ش ش ۷۴ متولد ۱۳۰۶

۸-علی فدائی نام پدر حسن ش ش ۴ متولد ۲۸
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 586 خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۷۱۰۰۹۶۶۱۰۱۰۰۴۹۶ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۰۰۳۵ محکوم علیه محکوم بنام مجتبی صارمی فرزند 
نور مراد محکوم است به پرداخت وجه چک صدرالذکر به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
عنوان اصل خواسته مبلغ ۱/۳۸۲/۱۹۷ ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم که بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات 
مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک مرکزی و توسط واحد اجرای احکام مدنی 
محاسبه خواهد شد محکوم مینماید کسری هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل 
محکوم به اخذ خواهد شد و هزینه نیم عشر دولتی در اجرا بر عهده محکوم علیه است . 
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد –کرم رضا هاشمی . 

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
آقای اصغر فدائی دارای شناسنامه شماره۸ به شرح دادخواست به کالسه ۱/۹۷ ش 
/۴۹۱از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه کاشانی بشناسنامه ۷۴ در تاریخ ۹۲/۳/۱۶ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
۱-متقاضی فوق الذکر اصغر فدائی نام پدر حسن شماره شناسنامه ۸ متولد ۴۰

 ۲-طاهره فدائی نام پدر حسن ش ش ۴۰۱ متولد ۴۴
۳-صدیقه فدائی نام پدر حسن ش ش ۲۰۰ متولد ۲۴

۴-تقی فدائی نام پدر حسن ش ش ۲۴۰ متولد ۳۶ 
۵-اکبر فدائی نام پدر حسن ش ش ۲۷۱ متولد ۳۸

۶-محمد حسین فدائی نام پدر حسن ش ش ۱۷ متولد ۳۳
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 587 خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۱۵۲ شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۰۵۸۳ –خواهان 
: خانم شیوا شفاعی فرزند مجید به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهر خرم 
آباد خیابان شریعتی جنب بانک کشاورزی کوچه سرهنگ نقدی فرعی چهارم پالک 
۲۳ – خوانده : آقای رامین بیرانوند فرزند مرید به نشانی مجهول المکان –خواسته : 

طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم شیوا شفاعی فرزند مجید 
به طرفیت آقای رامین بیرانوند فرزند مرید به خواسته طالق به درخواست زوجه با این 
توضیح که خواهان عینا به شرح دادخواست مدعی است به موجب سند ازدواج که 
تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده به شماره ۲۲۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ با 
خوانده ازدواج نموده که متاسفانه عالوه بر اعتیاد شدید به موادد مخدر وی را بدون هر 
گونه خرجی و نفقه رها نموده که در این خصوص جلب نفقه و مهریه پیوست می باشد 
حال با توجه به موارد فوق وی در عسر و حرج بوده و ازسال ۱۳۹۳ تا به اکنون وی را 
رها کرده و از ایشان هیچ خبری ندارد در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی 
باشد و در جلسه رسیدگی دادگاه خواسته خود را به الزام خوانده به طالق زوجه تغییر 
داده است و اظهار داشته شوهرش اعتیاد به شیشه داشته و یک شب می خواست وی 
را خفه کند و اکنون مشخص نیست کجاست و وی را رها نموده و مامور هم برده لیکن 
پیدا نشده و اکنون در عسر و حرج است خرجی به وی نداده و رای مطالبه نفقه صادر 
شده است و و جهیزیه وی را فروخته است و یک فرزند پسر متولد ۱۳۸۹ دارد که او را 
هم با خود برده است و دو سه سال است که او را هم ندیده است و دادخواست مالقات 
داده ولی فرزندش را پیدا نکرده است و خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی 
در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و یا دلیلی خالف ادعای خواهان به دادگاه 
ارائه ننموده است و داور وی در نظریه خود اظهار داشته از خواهان آدرس خوانده را 
خواسته وی در پاسخ اظهار داشته همسرم و خانواده اش مجهول المکان هستند و 
هیچگونه آدرسی از آنها ندارد و خواهر همسرش هم منزلش را جابجا نموده و آدرس 
او را هم ندارد و یک شماره تلفن از همسرش که قبال با وی تماس میگرفته داده که با 
آن نیز تماس گرفته که خاموش بوده و موفق به تماس با زوج نگردیده است دادگاه با 
عنایت به جامع محتویات اوراق پرونده اوال : وجود علقه زوجیت به سبب عقد دائمی 
بین طرفین به داللت تصویر سند ازدواج شماره ۲۲۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ و اظهارات 
خواهان در محضر دادگاه محرز و مسلم است ثانیا : با عنایت به رونوشت دادنامه شماره 
۱۱۸-۹۵ صادره از شعبه ۱۷ شورای حل اختالف که خوانده محکوم به پرداخت نفقه 
خواهان گردیده حکایت از تخلف زوج از وظایف زناشویی خود دارد و مساعی و تالش 
و نصایح دادگاه جهت حصول سازش بین زوجین و انصراف زوجه از طالق موثر واقع 
نشده و مشارالیها کماکان اصرار بر طالق و جدایی داشته لذا دادگاه در اجرای ماده ۲۷ 
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء که می فرماید )و ان 
خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها (موضوع را به داوری ارجاع 
نموده که داوران منتخب نیز گزارش کتبی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بین 
آنان تقدیم و تسلیم دادگاه نموده اند علیهذا من حیث المجموع دادگاه بنا به مراتب 
فوق و نظریه قاضی مشاور خانواده خواسته خواهان را وارد دانسته و بنا به قاعده فقهی 
الضرر و الضرار فی االسالم و اینکه شارع مقدس تکلیف به ماالیطاق نمی فرماید عسر 
و حرج زوجه بر دادگاه محرز بوده و مستند به مواد ۱۱۲۰-۱۱۳۰-۱۱۴۵ از قانون 
مدنی و مواد ۳۳-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۴ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده 
۱۹۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به الزام 
خوانده )زوج (به طالق خواهان )زوجه ( صادر و اعالم می نماید و ایشان را مجاز میدارد 
تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق و با رعایت مراضات حاصله نسبت به اجرای 
صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند دادگاه در خصوص امور مالی وی به این 
نحو تصمیم می گیرد که : ۱- در خصوص مهریه زوجه اظهار داشته رای صادر گردیده 
است ۲-در خصوص نفقه اظهار داشته از تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹ به بعد را نمی خواهد و 
ادعایی ندارد ۳-در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت اظهار داشته نسبت به آن ادعای 
ندارد ۴-در خصوص جهیزیه زوجه اظهار داشته زوج آنها را فروخته است و جهیزیه 
ای ندارد ۵-زوجین دارای یک فرزند مشترک پسر می باشند که اظهار داشته مالقات 
صادر شده لیکن او را پیدا نمی کند و حضانت او را نمی خواهد چونکه معلوم نیست 
کجاست و تا تاریخ ۹۷/۳/۲ باردار نمی باشد طالق صادره از نوع بائن مدخوله بوده و 
احراز و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد از جمله مراعات 
مفاد مواد ۱۱۳۴و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰و ۱۱۴۱ از قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طالق 
خواهد بود و حسب تبصره ذیل ماده ۳۳ از قانون حمایت خانواده در صورت امتناع 
زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طالق سر دفتر محترم بعنوان نماینده 
جهت اجرای صیغه طالق تعیین می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان و نیز ظرف ۲۰ روز قابل فرجام 
خواهی می باشد و از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رای فرجامی بمدت 

۶ ماه اعتبار دارد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی . 

آگهی حصر وراثت
حمیدانصاری دارای شناسنامه شماره۳۲۲۰۱۰۶۳۲۳ به شرح دادخواست به کالسه 
۲/۱۹۰/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جمال انصاری به شناسنامه ۸۲۵۰ در تاریخ۹۷/۴/۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱.صغرا حسامی زایچه۱۵-۱۳۱۶مادر متوفی

۲.نقره پیکاربرسان زایچه ۴۲۹۱-۱۳۴۸همسر متوفی
۳.حسام انصاری زایچه ۱۰۵۹-۱۳۶۵پسر متوفی

۴.حمید انصاری زایچه ۳۲۲۰۱۰۶۳۲۳-۱۳۷۱پسر متوفی
۵.سارینا انصاری زایچه ۳۲۲۰۲۴۴۶۶۱-۱۳۸۴  دختر متوفی

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

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان پاوه

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه۹۷۰۲۱۱ شورای حل اختالف شماره  شعبه 

۲ سامان 
خواهان : آقای شهرام نادری  فرزند منصور به نشانی : سامان خ غدیرخم بن بست ۸ 

متری پالک ۲  
خوانده : لیال حقانی به نشانی :  مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه  

وقت رسیدگی : ۹۷/۵/۱۳  ساعت ۱۰ صبح  
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه ۱۳۹۷/۴/۲ به طرفیت خوانده تقدیم 
شعبه شورای حل اختالف شماره شعبه ۲ سامان نموده ، که به کالسه ۹۷۰۲۱۱ ثبت 
گردیده و با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده مراتب در اجرای ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ضمن 
مراجعه به دفتر شعبه واخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه 

دادرسی حاضر شود. 
دبیر خانه شورای حل اختالف شماره شعبه 2  سامان

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شکوفه حیدری مفرد فرزند مراد 

خواهان آقای  ذبیح اله یاری نژادیان دادخواستی به طرفیت خوانده خانم شکوفه حیدری 
مفرد به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹۸۶۶۵۶۳۰۰۱۱۱   شعبه ۱۳ شورای حل اختالف مجتمع خانواده  شهرستان  
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت۰۹:۰۰ که مفاد دادخواست 
بدین شرح می باشد تقاضای مطالبه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان بابت یک فقره چک به 
شماره ۲۰۵/۵۵۶۸۹۱۹ صادره از بانک توسعه تعاون و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید ۹۱/۵/۱۰ بنابر صدور حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده شکوفه حیدری مفرد فرزند مراد  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 شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری . 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۸۸۰ 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی 
//خانم سریه محمودی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه ۱۰صادره از مراغه در یک باب 
خانه // به مساحت ۱۲۸ متر مربع پالک ۲۷۱ فرعی از ۷ اصلی واقع در...... قریه کاظم 
آباد ورامین .... خریداری از مالک رسمی آقای / ... سید عزیزاله سید عزیز اله طهرانی ...  
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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 مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۷/۳/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۷/۴/۱۳

م.الف 171ث -  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای میر حمید قره سید دارای شناسنامه شماره  ۲۷۹۰۳۰۰۲۶۷   بشرح دادخواست 
به کالسه  ۹۷۰۶۲۵/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان میرجمال قره سید بشناسنامه  ۳   در تاریخ ۹۷/۳/۱۷ اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- میر حمید قره سید فرزند 
میرجمال –ش ش   ۲۷۹۰۳۰۰۲۶۷   خوی –پسر متوفی/۲- ناهید قره سید فرزند 
میرجمال ش ش ۱۷۳۵ خوی-دخترمتوفی/۳-فریده  قره سید فرزندمیرجمال -ش  ش 
یک  –خوی-دختر متوفی/۴-  توران زایر رضوی فرزندکرم   ش ش۱۲ -خوی-همسر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونمایی از فیلم کوتاه »انتها« در 
اسالمشهر

هفته  فرارسیدن  با  همزمان  اسالمشهر:  نوری- 
مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، انجمن سینمای جوانان 
اسالمشهر با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اقدام به تولید آنونسی با موضوع اعتیاد نمود.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی اسالمشهر، انجمن سینمای جوانان شهرستان 
اسالمشهر در مسیر تولیدات تصویری مجموعه خود، 
آنونسی با هدف مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از آسیب 
و  نویسندگی  به  انتها  کوتاه  فیلم  از  اجتماعی  های 
کارگردانی عباس حضرتی، جهت پخش در پردیس 
سینمایی فجر و اماکن عمومی مرتبط با همکاری اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و کانون تصویرگران روز تولید 

و ارائه نمود.
گفتنی است: فیلم کوتاه انتها با مضمون تاثیر اعتیاد 
و مصرف مواد مخدر بر بنیان خانواده به نویسندگی 
و کارگردانی عباس حضرتی و دفتر نمایندگی انجمن 
سینمای جوانان شهرستان اسالمشهر تولید شده است. 

آب شرب آبادان به وضعیت نرمال رسید

وحیدی فر-اهواز: مدیر اداره آبفا آبادان گفت: در 
حال حاضر شوری آب آبادان ۳۹۰۰ میکروموس است 
که این شوری نسبت به میانگین سال های گذشته 
کمتر است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
در خصوص  خلیلی نیا،  علیرضا  خوزستان،  فاضالب 
آخرین وضعیت شوری آب در آبادان، اظهار کرد: در 
بهمنشیر ۱۲ هزار  رودخانه  حال حاضر شوری آب 
میکروموس است و شوری آبی که وارد شبکه می شود 
به ۳ هزار و ۹۰۰ میکروموس رسیده است که این 
شوری نسبت به میانگین سال های گذشته کمتر نیز 
شده است. در گذشته در همین ماه شوری آب به بیش 

از چهار یا پنج هزار میکروموس  رسید.
وی افزود: بنا بر قولی که سازمان آب و برق به ما داده 
است آب طرح غدیر ۱۵ تیرماه وارد مدار می شود. ای 
تا ۲۳۰۰  بین ۱۵۰۰  در طول سال  غدیر  آب  سی 
میکروموس است. امروز نیز میزان ای سی غدیر ۱۸۰۰ 
میکروموس است. مدیر اداره آبفا آبادان گفت: وضعیت 
ما در حال حاضر نرمال است البته در روستاها هنوز 
تانکرهایی برای توزیع آب وجود دارند. هنوز تانکرها 
را به صورت آماده باش نگه داشته ایم و تا زمان افتتاح 
طرح غدیر این تانکرها در اختیار ما خواهند بود. البته با 
توجه به کاهش نیاز مردم به آب، میزان توزیع ما نسبت 

به روزهای گذشته کاهش پیدا کرده است. 

خبر
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 از طرح اقتصادی مقاومتی تا »اردوهای جهادی« 
ویژه دانش آموزان 

طرح مهارت آموزی به دانش آموزان در راستای اقتصاد مقاومتی برای پسران 
با عنوان »آچار به دست« و برای دختران با عنوان »مهارت های کدبانو« تا 

اردوهای جهادی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است .
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان به تشریح فعالیت های 

تابستانی این اتحادیه که مخصوص دانش آموزان متوسطه است پرداخت.
به گزارش خبرنگار پیام زمان،در این  نشست خبری که  ساختمان انجمن 
دانش اموزی برگزار شد حامد عالمتی  به تشریح برنامه های اوقات فراغت ویژه 
دانش آموزان پرداخت  و وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای اوقات فراعت 
دانش آموزان به عنوان سرمایه های اجتماعی عنوان کردند تمام دستگاه ها و 
نهاد های  مختلف برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه ریزی می کنند، باید 
از موازی کاری پرهیز شود. این برنامه ها در کاهش آسیب های اجتماعی نقش 
دارد اما متولی اصلی اوقات فراغت دانش آموزان خانواده ها هستند. باقی نهادها 

در کنار خانواده هستند. 
عالمتی اظهار کرد: اوقات فراغت مختص تابستان نیست بلکه در طول سال 
جریان دارد؛ هر چند در تابستان خود را بیشتر نشان می دهد. اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان برای اوقات فراغت دانش آموزان در طول سال برنامه 

ریزی می کند و نگاه تربیتی به این برنامه ها دارد.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با اشاره به اینکه برنامه های 
اوقات فراغت این اتحادیه آغاز شده است، در تشریح این برنامه ها بیان کرد: 
فصل تابستان برای ما یک بهار تشکیالتی است. یکی از برنامه های مهم ما 
برگزاری اردوهای »طالیه داران فردا« است که در ۳۱ استان در حال اجراست. 
کسانی که قرار است در سال تحصیلی آینده در هسته مرکزی اتحادیه حضور 
داشته باشند در این اردوها شرکت می کنند و استان ها متولی برگزاری آن 
هستند. طول اردو که یک هفتهای است و به صورت تک جنسیتی برای 
دختران و پسران برگزار می شود، برنامه های آموزشی به این دانش آموزان 
داده می شود. همانطور که ذکر شد این اردو ویژه اعصای انجمن است که می 

خواهند در طول سال تحصیلی فعالیت خود را در این اتحادیه انجام دهند.
عالمتی اظهار کرد: اردوهای جهادی که ویژه مناطق محروم است و با محوریت 
کرمانشاه و سرپل ذهاب برگزار می شود نیز از دیگر برنامه های ماست. در کنار 
این دو برنامه یکی از برنامه های مهم ما که در طول سال نیز برگزار می شود 
اما در تابستان پر رنگ تر می شود، بحث مهارت آموزی به دانش آموزان در 
راستای اقتصاد مقاومتی است که برای پسران با عنوان »آچار به دست« و برای 
دختران با عنوان »مهارت های کدبانو« انجام می شود. ما با سازمان فنی و حرفه 
ای برای دادن مدرک و همچنین ارائه این برنامه همکاری داریم و باید بگویم 
صد در صد همه این برنامه ها که اعالم شد رایگان است. دوره های تخصصی 

مهارتی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ ساعت ارائه می شود. 
وی با اشاره به برگزاری اردوهای ورزشی نیز گفت: ما در طول سال روی دو 
ورزش کویر نوردی و کوه نوردی تاکید داریم. سال گذشته صعود به قله سبالن 
را در سطح ملی داشتیم و در تدارک هستیم بار دیگر این مهم را انجام دهیم. 
حامد عالمتی همچنین به برنامه هایی در راستای انس با قرآن کریم و آشنایی 
با معرفت اهل بیت اشاره کرد و تصریح کردکه در تابستان امسال مناسب هایی 
چون عید غدیر را داریم و همچنین اواخر تابستان ایام محرم آغاز می شود و 
همچنین دهه کرامت و دعای عرفه را داریم که برای اینها برنامه ریزی های 
خاصی صورت گرفته است. وی در پایان عنوان کرد: با همکاری سازمان جوانان 
هالل اهمر طرح دادرس را برای متوسطه اول اجرا خواهیم مرد. همچنین 
جشنی ویژه دانش آموزان دختر به مناسبت والدت حضرت معصومه )س( 
برگزار می شود. اجالس کنگره ملی نیز در تابستان اجرا می شود و داوری 

جشنواره ها در سطح ملی نیز پیش از برگزاری این کنگره به پایان می رسد. 

خبر

مصرف آنتی بیوتیک ها در ایران 
میلیاردها تومان هزینه دارد

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران گفت: مصرف آنتی 
بیوتیک ها میلیاردها تومان برای بیمارستان ها به طور 

ساالنه هزینه بر جای می گذارد.
به گزارش پیام زمان  از انجمن میکروب شناسی ایران، 
آنتی  افزود:  شنبه  روز سه  آبادی  فیض  مهدی  محمد 
بیوتیک ها به دو دسته کلی در کشور تقسیم می شوند 
که دسته اول به لحاظ اقتصادی، قیمت آنها برای کشور 
مناسب است، تولید داخل بوده و مصرف باالی آنها باعث 
پیدایش مقاومت میکروبی شده است. وی اظهار داشت: 
دسته دوم، آنتی بیوتیک های گران قیمت خارجی بوده 
و اینها نیز می توانند ایجاد مقاومت میکروبی کنند که 
و  دارویی  کارشناسان  درمانی،  قسمت  در  ما  همکاران 
کاهش  جهت  اقداماتی  کرده  تالش  بالینی  داروسازان 
مصرف آنتی بیوتیک ها انجام دهند و با اقدامات صورت 
گرفته و فرهنگ سازی در این زمینه در حال حاضر از 
مصرف آنتی بیوتیک ها نسبت به گذشته کاسته شده 
است. رئیس انجمن میکروب شناسی ایران با اشاره به 
اینکه وزارت بهداشت نیز مصرف برخی آنتی بیوتیک ها را 
محدود کرده است، ادامه داد: مصرف منطقی آنتی بیوتیک 
در بیمارستان ها با راه اندازی کمیته مصرف منطقی آنتی 
بیوتیک با حضور متخصصان مربوطه در نظر گرفته شده 
و در این کمیته ها از قانون مصرف منطقی آنتی تبعیت 
جلوگیری  میکروبی  مقاومت  پیشرفت  از  تا  شود  می 
پزشکی  علوم  دانشگاه  میکروب شناسی  استاد  شود. 
تهران تصریح کرد: مصرف آنتی بیوتیک ها گران بوده و 
از ۱۰ میلیون تا میلیاردها تومان برای بیمارستان ها به 
طور ساالنه هزینه بر جای می گذارد در صورتی که اگر 
مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها وجود داشته باشد عالوه بر 
صرفه جویی اقتصادی، کاهش مقاومت میکروبی را شاهد 
خواهیم بود. به گفته فیض آبادی، ایران جزء کشورهای 
پر مصرف آنتی بیوتیک قرار داشت که امروزه نگاه علمی 
بهتری در این زمینه بوجود آمده و این نشان می دهد که 
سیر افزایش مقاومت میکروبی را تحت کنترل در آوریم. 
وی با اشاره به اینکه مصرف خارج بیمارستانی، فروش در 
داروخانه ها و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها نیز مد نظر 
قرار دارد، افزود: عدم توجه به این موضوعات در جامعه 
افزایش مقاومت میکروبی را به همراه داشته که در نهایت 
به بیمارستان ها هم راه می یابد و این میکروب ها توسط 
همراهان بیماران، ویزیت کننده ها و سایر عوامل آلوده 
کننده همچون آب و مواد غذایی می تواند به بیمارستان 
آید بنابراین برای مقابله با آن بیوتیک ها و مقاومت آنها سیر 
پیچیده ای وجود دارد که باید تالش کنیم اقدامات الزم در 
مقابله با این مقاومت میکروبی به صورت کامل و جامع 
انجام گیرد. رئیس انجمن میکروب شناسی ایران همچنین 
به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک اشاره و اظهار داشت: 
این موضوع عوارض زیادی برای فرد به همراه داشته و 
این موضوع میکروب های مفید روده را نیز می تواند از بین 
ببرد و از طرفی اجازه رشد میکروب های موذی در بدن 

انسان را فراهم کند.

خبر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزایش ۸۵ 
درصدی کشت مواد مخدر در افغانستان و تولید 
بیش از ۲۰۰۰ تن ماده مخدر در این کشور 

خبر داد.
رحمانی فضلی در مراسم سالروز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
 ۷۰۹ از  بیش  به  صنعتی  مخدر  مواد  تعداد 
مورد رسیده است،  گفت: از سال گذشته تا به 
االن بیش از ۸۵ درصد بر کشت مواد مخدر 
در افغانستان افزوده شده و بر اساس آمارهای 
بین المللی به بیش از ۹۰۰۰ تن رسیده است، 
این در حالیست که از نظر ما میزان تولید مواد 

مخدر در افغانستان بیش از ۱۰ هزار تن است.
مخدر  مواد  با  مبارزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بین المللی  و  جهانی  همکاری های  مستلزم 
برای این مسئله است، اظهار کرد: کشور ایران 

بیشترین کشفیات را داشته است و در پنج 
سال اخیر ساالنه به طور متوسط بین ۱۴ تا 
است،  زده  رقم  را  کشف  افزایش  درصد   ۱۵
تا ۷۵  بین ۷۰  به شکل تجمعی  این میزان 
اخیر  سال های  در  را  کشفیات  رشد  درصد 

نشان می دهد.
وزیر کشور با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۰۰ 
است،  شده  کشف  کشور  در  مخدر  ماده  تن 
تصریح کرد: بر اساس شیوع شناسی انجام شده 
در دولت قبلی و شیوع شناسی سال ۹۶ تعداد 
معتادان از حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته که 
این به معنای کاهش بیش از ۵۰۰ هزار نفر از 
پایان تاکید کرد:  معتادان بوده است. وی در 
موضوع اعتیاد موضوعی اجتماعی و مستلزم 

همکاری و مشارکت همه مردم است.

کاهش 500 هزار نفری شمار معتادان کشور

عزیز سارانی )نماینده سیستان و بلوچستان در شورای 
عالی استان ها و عضو شورای شهرستان زابل( با تاکید بر 
روبروست  کم آبی  با مشکل  به شدت  منطقه  این  اینکه 
و روستاها بیش از شهرها درگیر این مساله هستند، به 
خبرنگار ایلنا گفت: روستاهای منطقه لوله گذاری شده اند 
فرستاده  تانکر  با  آب  باشد؛  ضروری  که  جاهایی  اما 

می شود.
شدید  بحران  به  اشاره  با  زابل  شهرستان  شورای  عضو 
سال   ۲۰ به  نزدیک  افزود:  منطقه  این  در  گردوغبار 
خشکسالی پی در پی به بحران گردوغبار شدید در این 
در  خصوص  به  گردوغبار  این  است.  زده  دامن  منطقه 
موسوم بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، زندگی را برای اهالی 
به شدت مشکل می کند و اکثر مردم این منطقه دچار 

بیماری های تنفسی سل، تنگی نفس و ... هستند.
عضو شورای عالی استان ها، مشکل عدیده و بزرگ استان 
سیستان و بلوچستان را مساله بیکاری خوانده و گفت: 
هیچ کارخانه و کارگاهی در اینجا وجود ندارد. در گذشته 
مردم کشاورزی می کردند که دیگر با خشکسالی این هم 
ممکن نیست. از سال ۹۶ به بعد همه درآمدهای مردم 
امداد؛  کمیته  و کمک های  یارانه  از  غیر  و  رفت  بین  از 

ساکنان اینجا منبع درآمد دیگری ندارند.
و  ریزگردها  پی در پی ،  خشکسالی های  داد:  ادامه  وی 
از ما گرفته است و بیکاری  شن های روان همه چیز را 
به  جوانان  روستاها  شهرهاو  اکثر  در  که  شده  موجب 

اعتیاد روی آورند.

 بیکاری عامل اصیل 
اعتیاد است

مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: درحال حاضر 
حدود ۳۶ هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه تامین 

اجتماعی در کشور هستند.
به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی، دکتراحمدرضا خزاعی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه های خارجی، ضمن بیان الزامات قانونی بیمه اتباع گفت: 
ماده ۵ قانون تامین اجتماعی تصریح کرده که اتباع خارجی 
با مجوز کار، باید تحت پوشش قرار گیرند که این یک قانون 
مترقی است و همان پوششی که برای ایرانیان دارد، برای اتباع 

خارجی نیز دارد.
وی تشریح کرد: بر اساس ماده ۵ قانون تامین اجتماعی، اتباع 
بیگانه ای که بر اساس قانون و مقررات مشغول به کار هستند 
تامین  قانون  مشمول  دارند،  کارفرما  با  مزدبگیری  رابطه  و 

اجتماعی می شوند.
وی افزود: اداره اتباع تامین اجتماعی دو وظیفه اصلی به عهده 
دارد که همان تحت پوشش قرار دادن اتباع خارجی داخل 
ایران بصورت اجباری و اختیاری و تحت پوشش قرار دادن 

ایرانیان و هموطنانی که در خارج از ایران حضور دارند.
دکتر خزاعی گفت: اتباع خارجی که به صورت قانونی در کشور 
مشغول به کار هستند و پروانه اشتغال دارند، اگر در کشور خود 
بیمه باشند و آن کشور عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ بین المللی 
کار باشد، فقط ۳ درصد حقوق فرد برای بیمه حوادث حین کار 
دریافت می شود و اگر در کشور خود بیمه نباشند، ۲۷ درصد 
حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی دریافت می شود و 
این افراد از تمامی خدمات تامین اجتماعی بجز بیمه بیکاری 

برخوردار هستند.

٣٦ هزارتبعه  خارجی تحت 
پوشش سازمان اتمین اجمتاعی

سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص اخبار منتشر شده 
در زمینه کاهش حمایت بیمه ای از ۲۴ داروی بیماران خاص 

توضیحاتی را ارایه داد.
 سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص انتشار نامه ای 
مبنی بر ضرورت بحث تغییر سیاست حمایت بیمه ای از 
نامه  گفت:  العالج  و صعب  بیماران خاص  داروهای  برخی 
ای که بدان اشاره شده، بررسی اولیه و طرح موضوعی است 
که حداقل سه ماه از زمان آن می گذرد و این مکاتبات در 
ارزیابی های مستمر سیاست های حمایت بیمه  خصوص 
ای طبق روال، سیاست ها و کار ویژه سازمان غذا و دارو 
بعنوان نهاد تنظیم کننده بازار دارو، بعنوان طرح اولیه موضوع 

معمول هست .
وی افزود: در ابتدای سال و در نامه مورد اشاره، در خصوص 
۲۴ مورد از داروهایی که تحت پوشش ویژه بیمه ای فراتر 
از سایر داروها تا حد ۹۰ درصد قیمت هستند، طرح موضوع 
شده و در دستور کار شورای عالی بیمه سالمت قرار گرفته و 
در ادامه بررسی های کارشناسی از این میان، ۳ مورد، مبتنی 
ها،  آن  از  بیمه ای  ویژه  حمایت  موضوع  علمی،  شواهد  بر 
ضروری تشخیص داده نشده است که جهت بررسی نهایی و 
ابالغ به دولت ارسال شده است.مشاور اطالع رسانی سازمان 
غذا و دارو در ادامه تاکید کرد: این نامه و طرح موضوعات 
و  دارو  و  غذا  سازمان  ماموریت  راستای  در  دقیقا  مشابه، 
شورای عالی بیمه سالمت در ارتقای مستمر فرآیند تخصیص 
منابع در حوزه داروست و بصورت مستمر داروها و فرآیندهای 
تجویز، مصرف و حمایت، از نظر هزینه-اثربخشی و تخصیص 

بهینه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کاهش حمایت بیمه ای از ۲۴ 
داروی بیماران خاص صحت ندارد

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت های جودو و بوکس استان البرز
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رشته ی ورزشی

مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش - واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ 16 / 4 / 97 لغایت تا پایان وقت اداری 24 / 4 / 97 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به همراه مستندات 
مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.«

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

آگهی اصالحیه
آگهی دعوت به مجامع عمومی به شماره ثبت ۳۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۰۸۸۰ 

ایالمتاریخ آن روز سه شنبه ۹۷/۵/۲ صحییح می باشد که اصالح می شود.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  تیمور لک دارای شناسنامه شماره۵۶۱ بشرح دادخواست به کالسه  ۹۷۰۶۹۲/

ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان مجید لک بشناسنامه۲۵ در تاریخ ۹۷/۳/۹ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-ابوالفضل  لک فرزند مجید –ش ش ۲۷۹۱۴۴۴۲۴۶  
خوی –پسر متوفی/۲-نازنین زهرا  لک فرزند  مجید -ش ش ۲۷۹۱۷۳۵۰۶۲  خوی 
فرزند هدایت -ش  ش  ۲۷۹۰۱۵۷۱۸۹-خوی همسر  دختر متوفی/۳-سهیال  لک 
متوفی/۴-  تیمور لک فرزندحسین ش ش۵۶۱    -خوی-پدر متوفی/۵-نیمتاج موسوی  

فرزند میراروج  ش ش ۶۳۵   خوی-مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

/ جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شورای   ۲ شعبه   ۹۷۰۹۹۸۳۰۳۷۲۰۰۰۸۶ کالسه  پرونده 

فردیس تصمیم نهایی  شماره ۹۷۰۹۹۷۳۰۳۷۲۰۰۲۷۸
خواهان : خانم سهیال میرقمی فرزند داود به نشانی: استان البرز- شهرستان کرج - شهر 

کرج - فردیس - خیابان امام حسن- خیابان سعدی شرقی - بوستان ۸ - پالک ۱۰ 
خواندگان : ۱- محمدتقی حبیبی به نشانی: کرج - حسین آباد راه آهن - روبروی بلوار ۲ 
۲- سید علی میبدی به نشانی : مجهول المکاان  خواسته ها: ۱.مطالبه خسارات دادرسی 

۲. مطالبه خسارت تاخیرتادیه ۳. مطالبه وجه چک 
))رای قاضی شورا((

درخصوص دعوی خانم سهیال میرقمی به طرفیت خواندگان : محمدتقی حبیبی - 
سیدعلی میبدی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۱ فقره چک به 
شماره ۵۳۳۱۷۱۵۰ مورخ ۹۶/۶/۶ عهده بانک پارسیان با احتساب کلیه خسارات و تاخیر 
تادیه و هزینه های دادرسی، باتوجه به جمیع محتویات پرونده و اظهارات خواهان و 
مشاهده رونوشت چک گواهی عدم پرداخت آن و اینکه الشه چک دردست دارنده چک 
دلیل بر مدیونیت صادر کننده می باشد و با عنایت به اینکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه 
ایراد ننموده است. عنایتا« به اینکه بقاء اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده دارد. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا« به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و استفساریه تبصره الحاقی به 
ماده ۲ اصالحی قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ و بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک الی زمان وصول بر مبنای نرخ تورم 
شاخص بانک مرکزی ایران صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان فردیس می باشد.م/الف ۱۴۱۹
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس - مسعود فارسی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
داریوش  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  لطیف  فرزند  مقدم  رسادی  آزیتا  خواهان 
شریفی فرزند عبدالجلیل  به خواسته درخواست گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای 
صیغه طالق به لحاظ غایب و مفقود االثربودن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان باغ 
ملک نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک 
واقع دراستان خوزستان-شهرستان باغملک -خیابان آیت اهلل خامنه ای -دادگستری 
برای  و  گردیده  کالسه۹۷۰۹۹۸۶۱۲۷۱۰۰۲۴۳ثبت  وبه  ارجاع  باغملک  شهرستان 
روز۱۳۹۷/۵/۱۶ساعت۸:۰۰صبح تعیین وقت رسیدگی شده است چون خوانده مجهول 
المکان بوده لذابرحسب تقاضای خواهان ودستوردادگاه ومستندابه ماده۷۳ازقانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی مصوب۱۳۷۹مراتب فوق یک نوبت 
مدت  ظرف  شودکه  می  الذکردعوت  فوق  وازخوانده  ازجرایدکثیراالنتشاردرج  دریکی 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمایم  ازتاریخ  یک ماه 
راتحویل بگیردواالوقت رسیدگی ابالغ شده محسوب گردیده ودادگاه تصمیم مقتضی 
اخذخواهدنمودوچنانچه بعدانیازی به درج آگهی باشدفقط یک نوبت ومدت آن ده روز 

خواهدبود.    شماره م.الف)۷/۹۷/۱۲۲(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان باغملک-سلطانعلی هزاروند

متن آگهی احضارمتهم
کیفرخواست شماره  موجب  به  اسالمشهر  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادگاه      
اتهام مجید  ۹۷۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۰۱۰۵۷ در پرونده کالسه ۹۷۰۴۰۸/۱۰۲   در مورد 
طاهری فرزند سهراب  به اتهام مزاحمت بانوان و تهدید با شکایت فاطمه عباسی ممقانی 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۹:۰۰ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد ۳۴۴  قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۷۳۰
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر ) شعبه 102 دادگاه جزایی سابق( 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم قربانعلی علیزاده 

خواهان آقای /خانم محمد رضا هزاره  دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای/خانم قربانعلی 
علیزاده به خواسته مطالبه وجه   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹۸۲۹۲۹۴۰۰۱۴۱   شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی 
به مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۷۴۴
اسماعیل حاجی وند  - منشی دادگاه  بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

اداره کل ورزش و 
جوانان استان البرز
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قیمت جهانی نفت دیروز افزایش داشت

درصد  نیم  معادل  سنت  با ۴۱  دیروز  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
افزایش به ۷۷ دالر و ۷۱ سنت رسید.

پس از آنکه لیبی با استناد به حالت فورس ماژور بخشی از عرضه نفت 
خود را متوقف کرد، قیمت نفت دیروز با افزایش مواجه بود، هرچند 
که افزایش کلی تولید اوپک و کاهش تقاضا مانع از رشد بیشتر قیمت 

ها شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۴۱ سنت 
معادل نیم درصد افزایش به ۷۷ دالر و ۷۱ سنت رسید. قیمت نفت 
خام آمریکا نیزدیروز ۵۷ سنت، معادل ۰.۸ درصد رشد داشت و به 

۷۴ دالر و ۵۱ سنت رسید.

واردات نفت چین از ایران ادامه دارد

شرکت چینی ›ساینوپک‹ بزرگ ترین پاالیشگر نفت جهان علیرغم 
فشارهای آمریکا بر این شرکت اعالم کرده است »تحریم های ضد 

ایرانی آمریکا« تاثیری بر واردات نفت چین از ایران نخواهد داشت.
یکی از مدیران ارشد این شرکت اعالم کرد »تحریم های آمریکا ضد 

ایران، تاثیری بر واردات نفت چین از ایران نخواهد داشت«.
وی افزود: پاالیشگران چینی برای خرید نفت از ایران، از نفتکش هایی 
استفاده می کنند که تعاملی با آمریکا ندارند بنابراین، با وجود تصمیم 
آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها ضد ایران، واردات نفت چین از ایران 

آسیبی نخواهد دید.
این مدیر سینوپک همچنین اعالم کرد در صورتی  که دولت چین 
برای واردات نفت از آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی وضع کند، پاالیشگران 
چینی خرید نفت از ایاالت متحده را متوقف می کنند و ممکن است 

به سمت ایران بروند.

توسعه پروژه خط لوله گاز شاه دنیز2 کلید خورد

شرکت انگلیسی بی پی و شرکایش توسعه خط لوله انتقال گاز شاه 
آغاز  آذربایجان  در جمهوری  را  دالر  میلیارد  ارزش ۲۸  به  دنیز ۲ 

کردند.
برای عرضه گاز  آغازین کوریدور گازی جنوب  نقطه  لوله  این خط 
میدان گازی شاه دنیز در دریای خزر به اروپاست. این کوریدور شامل 

پروژه های انرژی زیادی با مجموع ارزش ۴۰ میلیارد دالر است.
کوریدور گاز جنوب عالوه بر شاه دنیز۲ شامل سه خط لوله )سوث 

کاکاسوس، ترنس آناتولیان و ترنس آدریاتیک( است. 
خط لوله »سوث کاکاسوس«، گاز را از ترکیه و از مسیر خط لوله 
ترنس آناتولیان به اروپا منتقل می کند و پس از تکمیل آن، خط لوله 
ترنس آدریاتیک همین گاز را به کشورهای اروپایی همچون یونان، 

آلبانی و ایتالیا انتقال می دهد.
انتقال رسمی و تجاری گاز به اروپا از سال ۲۰۲۰ میالدی آغاز خواهد 
شد که گاز را به طور مستقیم از دریای خزر به بازارهای اروپا می برد.

میدان گازی شاه دنیز در فراساحل جمهوری آذربایجان بزرگترین 
اکتشاف گاز بی پی است که در سال ۱۹۹۹ انجام شد.

در فاز نخست این پروژه معروف به شاه دنیز۱، گاز این میدان از سال 
۲۰۰۶ میالدی به جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه می رود.

کوتاه از انرژی

۵۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای 
کشور ذخیره آب دارد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا وزارت 
نیرو با بیان این موضوع که هم اکنون ۵۰ درصد 
دارد،  آب  ذخیره  کشور  مخازن سدهای  ظرفیت 
گفت: با توجه به کاهش ۳۰ درصدی بارش ها و 
با  بروز خشکسالی سراسری در کشور، سازگاری 
کم آبی ضروری است. به گزارش زمان به نقل از 
صدا و سیما، هدایت فهمی با اشاره به اینکه استان 
درصدی   ۷۴ کاهش  با  بلوچستان  و  سیستان 
بیشترین کاهش بارش را در سال آبی جاری دارد 
افزود: هرمزگان با ۷۰ درصد کاهش استان دوم و 
به ترتیب استان های کرمان با ۵۷ درصد کاهش،  
فارس با ۵۶ درصد،   بوشهر با ۵۴ درصد،  کهکیلویه 
و بویر احمد با ۴۵ درصد، خوزستان با ۴۴ درصد، 
 چهار محال و بختیاری با ۴۰ درصد،  خراسان رضوی 
با ۳۵ درصد، خراسان شمالی با ۲۹ درصد، اصفهان 
با ۲۶ درصد و یزد با ۲۵ درصد بیشترین درصد 
کاهش بارش را به خود اختصاص داده است. وی 
با بیان اینکه به اسنثناء برخی استانهای شمالی و 
شمال غربی کشور همه استانها با تنش آبی و یا 
بحران مواجه هستند گفت: در استان پر آبی مانند 
خوزستان نیز به دلیل برداشت از رودخانه و پایین 
آمدن سطح آب، آب دریا به این منبع آبی نفوذ کرده 
و سبب شور شدن آن شده است. مدیر کل دفتر 
برنامه ریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرو با اشاره به 
اینکه هم اکنون ۵۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای 
کشور ذخیره آب دارد ادامه داد: ظرفیت برخی از 
سدها مانند سد استقالل استان هرمزگان ۹ درصد 
ذخیره آب دارد، همچنین مالصدرا ۱۱ درصد و 
زاینده رود نیز ۲۵ درصد حجم مخزن سد پرشده 
است. فهمی با اشاره به اجرای طرح مطالعاتی تأمین 
آب شرب ۱۷ استان از خلیج فارس که از شرق تا 
مرکز کشور را فراخواهد گرفت گفت: دربرخی از 
نقاط کشور تامین آب شرب با شیرین سازی آب 
دریا انجام خواهد شد که این کار با کمک بخش 
خصوصی و خرید تضمینی آب انجام خواهد شد. 
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه برای خرید 
یافته  اختصاص  اعتبار  آب  مترمکعب  ۱میلیارد 
است¬ افزود: در مناطقی که استفاده از آب شیرین 
کن ها توجیه اقتصادی دارد متقاضیان می توانند 
این آب را خریداری کنند بخش خصوصی نیز می 
تواند با قیمت توافقی شیرین سازی آب را انجام و 
آن را به وزارت نیرو عرضه کند. مدیر کل دفتر برنامه 
ریزی کالن آب و آبفا وزارت نیرو متوسط مصرف 
آب شرب جهانی را ۱۴۰ لیتر برای هرنفر اعالم کرد 
و ادامه داد: در ایران این رقم ۲۴۰ تا ۲۵۰ لیتر برای 

هر نفر است.

خبر

از مجموع ۱۱ طرح جدید تولید پلی اتیلن امسال 
طرح پتروشیمی میاندوآب با ظرفیت تولید ساالنه 
۱۴۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین راه اندازی می شود 
تا ظرفیت تولید این محصول پتروشیمی به مرز ۵ 

میلیون تن افزایش یابد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، در شرایط فعلی ظرفیت تولید 
انواع پلی اتیلن ایران شامل پلی اتیلن سبک، سنگین 
و سبک خطی ایران حدود چهار میلیون و ۸۱۰ هزار 
تن در سال )با احتساب تعطیلی مجتمع پتروشیمی 

آلیانس فیلیپین( است.
هم اکنون عملیات اجرایی و ساخت ۱۱ طرح جدید 
تولید پلی اتیلن در مسیر خط لوله اتیلن غرب، دنا، 
مرکز و عسلویه آغاز شده که از مجموع ظرفیت تولید 
این طرح ها حدود سه میلیون و ۱۴۰ هزار تن است.

با این وجود از مجموع ۱۱ طرح، تنها اجرای سه 
با  میاندوآب  شامل  پلی اتیلن  تولید  جدید  پروژه 
ظرفیت تولید ساالنه ۱۴۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین، 

فاز دوم توسعه پتروشیمی بوشهر با ظرفیت تولید 
سبک  و  سنگین  پلی اتیلن  تن  هزار  ساالنه ۳۰۰ 
خطی و پتروشیمی دهدشت با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن 
پلی اتیلن سنگین در مسیر خط لوله اتیلن دنا فعال 

بوده و عملیات ساخت سایر طرح ها غیر فعال است.
پتروشیمی،  بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع 
هم اکنون ساخت هشت طرح جدید تولید پلی اتیلن 
فسا،  جهرم،  داراب،  اندیمشک،  پتروشیمی  شامل 

ممسنی، بروجن، کازرون و دهلران هر یک با ۳۰۰ 
هزار تن ظرفیت تولید غیر فعال هستند و اجرای این 
پروژه ها با مشکالتی همچون تامین منابع مالی، انتقال 
محل اجرای پروژه ها و نامشخص بودن وضعیت منابع 

تامین آب دست و پنجه نرم می کنند.
تولید  در دست ساخت  تمامی طرح های  بین  در 
طرح  کشور،  پتروشیمی  صنعت  در  پلی اتیلن 
پتروشیمی میاندوآب با ظرفیت تولید ساالنه حدود 
باالترین  دارای  سنگین  پلی اتیلن  تن  هزار   ۱۴۰
پیشرفت اجرایی بوده به طوری که تا پایان خرداد 
ماه امسال پیشرفت ساخت این پروژه در مسیر خط 

لوله اتیلن غرب به حدود ۶۵ درصد رسیده است.
تولید  و  راه اندازی  پیش  می شود،  بینی  پیش 
آزمایشی این طرح جدید تولید پلی اتیلن سنگین 
این  در  که  شود  آغاز  جاری  سال  پایان  تا  کشور 
صورت ظرفیت تولید محصوالت پلی اتیلنی کشور 
تن در سال  و ۹۵۰ هزار  میلیون  به حدود چهار 

افزایش یابد.

ظرفیت تولید پلی اتیلن امسال به 5 میلیون تن می رسد

 آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری رانا به شماره پالک ایران ۷۲ – ۱۹۷ق۸۱ و شماره موتور 
۱۶۰B۰۰۴۶۳۸۰ و شماره شاسی NAAU۰۱FE۳DT۰۲۵۹۸۳ مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بهشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا صحرا نشین سامانی دارای شناسنامه شماره ۴۸۳۱ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۰۱۹۵  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان اسماعیل صحرا نشین سامانی به شماره ملی ۴۶۲۰۸۸۶۸۴۱ 
درتاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
۱ـ خدیجه محمدی کله مسلمانی  فرزند علی یار به شماره ملی : ۱۱۷۰۲۴۲۸۸۱ 

زوجه دائمی 
۲ـ  بهرام  صحرا نشین سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۲۸۸۳۵۱۱  فرزند ذکور  

۳ـ  بهمن فرهمند پور به شماره ملی : ۴۶۲۲۹۳۰۱۷۱ فرزند ذکور 
۴ـ   عباس صحرا نشین سامانی  به شماره ملی :۴۶۲۳۰۸۹۳۰۴   فرزند ذکور  

۵ـ   غالمحسین  صحرا نشین سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۳۱۱۳۸۱۷  فرزند ذکور  
۶ـ  علی صحرا نشین سامانی  به شماره ملی :   ۴۶۲۳۱۴۸۲۷۰ فرزند ذکور  
۷ـ نقی  صحرا نشین سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۳۱۶۸۱۷۴  فرزند ذکور  

۸ـ اقدس  صحرا نشین سامانی  به شماره ملی :  ۴۶۲۲۹۴۶۶۷۱  فرزند اناث  
۹ـ  مهناز صحرا نشین سامانی  به شماره ملی :  ۴۶۲۲۹۸۸۱۷۸ فرزند اناث

۱۰ـ  زهرا  صحرا نشین سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۲۹۴۶۶۷۱   فرزند اناث و الغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای برومند سید علی سامانی دارای شناسنامه شماره ۴۸۳۶  به شرح دادخواست به 
کالسه ۹۷۰۲۱۶  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان   رباب شیخ سامانی به شماره ملی ۴۶۲۰۸۸۹۸۲۲ درتاریخ 
۱۳۹۶/۹/۲۷ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
۱ـ علی صید علی سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۲۹۷۴۴۹۵ فرزند ذکور   

۲ـ  عباس صید علی سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۰۸۹۲۶۷۱  فرزند ذکور   
۳ـ  اصغر صید علی سامانی  به شماره ملی: ۴۶۲۲۳۰۸۹۷۳۸  فرزند ذکور 

۴ـ برومند  صید علی سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۰۸۹۴۴۸۶   فرزند ذکور 
۵ـ مهران  صید علی سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۰۸۹۵۶۹۵ فرزند ذکور 
۶ـ  خدیجه صید علی سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۰۸۹۳۷۹۱ فرزند اناث
۷ـ شهناز  صید علی سامانی  به شماره ملی: ۴۶۲۳۰۴۹۹۳۰  فرزند اناث

۸ـ شیرین جان  صید علی سامانی  به شماره ملی : ۴۶۲۳۰۲۱۸۷۴ فرزند اناث وال غیر
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 ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی مزایده مال غیرمنقول
در خصوص پرونده کالسه ۱۶۴ ۹۷۰ ارجایی له اقای نیما رستم نژاد علیه اقای احمدی 
نیک رفتار که شخص ثالث خانم مریم هادیان مال غیر منقول خود را جهت پرداخت 
محکوم به معرفی که مال غیر منقول واقع در بابلسر - بهنمیر روستای ازنوا که شامل 
یک قطعه زمین باغی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با حدود اربعه شماال وصل به باغ 
مرکبات رقیه هادیان شرقا وصل به زمین حسن هادیان جنوبا سیم خارداری است به 
ملک و باغ حشمت مالزاده غربا وصل به باغ مرکبات شیوا هادیان که در حال حاضر ملک 
مذکور تحت کشت توت فرنگی پالستیکی قرار داشته و در ضلع غربی نهال تازه کاشته 
شده مرکبات ) نارنگی( و در ضلع شرقی نهال ۲ ساله درخت هلو غرس گردیده است 
و توت فرنگی در حد فاصل درختان مرکبات و هلو کشت گردیده است این ملک فاقد 
پالک ثبتی رسمی و جزئ اراضی موقوفی یا منابع طبیعی نمی باشد من همچنین این 
ملک فاقد راه عبور اختصاصی بوده و راه عبور آن بصورت راه اتفاقی از ملکه آقای حسن 
هادیان می باشد ملکه فاقد امتیاز گاز و برق بوده و دارای کاربری کشاورزی ) خشکه( 
بوده و خارج از بافت مسکونی روستا قرار دارد که مراتب فوق توسط کارشناس رسمی 
دادگستری مورد بازدید قرار گرفته و ارزش هر متر مربع آن به مبلغ ۰۰۰/ ۳۵۰ ریال 
وارزش کل آن به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۳۵۰ ریال قیمت پایه ارزیابی گردیده که در تاریخ 
۹۷/۵/۸ و روز دوشنبه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱صبح به صورت مزایده حضوری در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابلسر به فروش خواهد رسید کسانیکه باالترین قیمت را 
با توجه به نظریه کارشناس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود برنده مزایده باید ده 
درصد مبلغ را نقدا در روز مزایده پرداخت و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف یک ماه پس 
از انجام مزایده پرداخت نمایند طالبین می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به دفتر 
اجرای احکام مدنی مراجعه تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد.ضمنا هزینه نقل و انتقال 

بعهده خریدار مزایده است. 
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر - فرج اله پور

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازآبادان  پدرحمیدبشناسنامه۴۲۴۰۸صادره  پورنام  عامری  فاضل  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پسرم مرحوم محمدباقرعامری 
درتاریخ۹۷/۴/۴درخرمشهراقامتگاه  مرودشت  ۲۴۲۰۱۴۰۳۸۹صادره  پوربشناسنامه 
دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر)پدرمتوفی(۲-فاطمه 
شالشی نژادعباسی بشناسنامه۱۰۴۴ آبادان)مادرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات 
وصیت  داردیا  اعتراض  تاهرکس  نماید  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط 

است.    شماره م الف)۹/۳۴۱(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه۱۱۲۵۲صادره  پدرخیری  نام  چهاربری  آقاوندی  عبدی  آقای 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
الیگودرزدرتاریخ۱۳۹۵/۱۱/۱۳دردزفول  بشناسنامه۹۰۰صادره  هیودی  مرواریدسفیع 
اقامتگاه دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی باال )پسرمتوفیه(۲-طالآقاوندی 
بری  چهار  آقاوندی  بس  ازدزفول۳-همین  بشناسنامه۱۱۲۵۳صادره  چهاربری 
بشناسنامه۱۱۲۵۵صادره ازدزفول)دختران متوفیه(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول-تقدسی فر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حامد پورعلی     دارای شناسنامه شماره ۲۷۹۰۰۲۶۷۶۹ بشرح دادخواست به 
کالسه۹۷۰۵۱۸/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بهمن پورعلی بشناسنامه ۱۹   در تاریخ۹۷/۲/۱۴ اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/ ۱-  حامد پورعلی فرزند بهمن –ش ش  
۲۷۹۰۰۲۶۷۶۹ خوی –پسر متوفی/  ۲- شهریار پورعلی فرزند بهمن -ش ش۴۴۱۱-

تهران پسر متوفی/ ۳- امید پورعلی فرزند بهمن -ش  ش  ۲۷۹۰۳۰۳۴۳۶-تهران پسر 
متوفی/۴- شکوفه  پورعلی فرزند بهمن  ش ش ۵۵۱۰-تهران -دختر متوفی/۵-بهاره  
پورعلی فرزند بهمن ش ش  ۰۰۷۶۵۸۵۶۷۰-تهران - دختر متوفی/  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و گواهی صادر خواهد شد.
/ جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره   ۴۴۲۱۱   پاکپور  زیبا  آقای 
۹۷۰۵۸۳/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان یحیی پاکپور بشناسنامه ۵۸۹ در تاریخ۹۷/۳/۲۲ اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  رضا پاکپور فرزند یحیی –ش ش ۶۲   
خوی –پسر متوفی/۲-فاطمه  پاکپور فرزند یحیی -ش ش۳۹-اشنویه –دخترمتوفی/۳- 
رضوان  پاکپور فرزند یحیی -ش  ش۷۲- اشنویه –دختر متوفی/۴-  معصومه پاکپور 
فرزند یحیی ش ش۳۹۴۰-اشنویه -دختر متوفی/۵- زیبا پاکپور فرزند یحیی ش ش  
۴۴۲۱۱  خوی- دختر متوفی/۶- سولماز پاکپور فرزند یحیی ش ش۴۶۱۹۴    خوی 
–دخترمتوفی/۷-هاجر مریمی  فرزندرسول  ش ش۱۰۵۹-اشنویه همسر دائمی متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

جعفرزاده چهراقی/  رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حامد پورعلی     دارای شناسنامه شماره ۲۷۹۰۰۲۶۷۶۹ بشرح دادخواست به 
کالسه۹۷۰۵۱۸/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بهمن پورعلی بشناسنامه ۱۹   در تاریخ۹۷/۲/۱۴ اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  حامد پورعلی فرزند بهمن –ش 
ش  ۲۷۹۰۰۲۶۷۶۹ خوی –پسر متوفی/۲- شهریار پورعلی فرزند بهمن -ش ش۴۴۱۱-

تهران پسر متوفی/۳- امید پورعلی فرزند بهمن -ش  ش  ۲۷۹۰۳۰۳۴۳۶-تهران پسر 
متوفی/۴- شکوفه  پورعلی فرزند بهمن  ش ش ۵۵۱۰-تهران -دختر متوفی/۵-بهاره  
پورعلی فرزند بهمن ش ش  ۰۰۷۶۵۸۵۶۷۰-تهران - دختر متوفی/۶- فدومه الماسی 
فرزندرستم  ش ش۴۰   تهران-همسر متوفی/   اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
/ جعفرزاده چهراقی/  رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به کارگاه MDF  آقای یعقوبی فرزند--  

شاکی شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر  دادخواستی  به طرفیت  متهم کارگاه MDF  با 
مدیریت آقای یعقوبی به اتهام عدم رعایت موازین بهداشتی    مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۹۲۹۶۰۰۲۲۵ و شماره بایگانی ۹۶۰۲۴۵    شعبه 
۱۰۲   دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ 
ساعت ۱۰:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۷۳۸
مرتضی کاظمی ایده لو  - منشی دادگاه  بخش شعبه 102  دادگاه عمومی بخش 

چهاردانگه

متن آگهی احضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
به شماره  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۳۷۰۱۴۷۳    در     ۹۷۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۰۲۹۰
بایگانی ۹۷۰۱۳۲ برای کریم مجیدی   به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی  
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۹:۰۰  تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
دادرسی  آئین  قانون  ماده ۳۴۴  مقررات  و دراجرای  متهم  به  و عدم دسترسی  بودن 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۷۳۱
متصدی امور دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر 

 آگهی احضارمتهم
در پرونده کالسه۹۶۰۸۷۷ شعبه ۵ دادیاری، محمد پورعلی به اتهام قدرت نمائی با قمه 
تحت تعقیب قرارگرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت  عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد .م/الف ۱۴۲۸
مدیر دفتر شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس - علی یوسفلی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای عادل یوسف نواز  فرزند --- دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی  بر 
اثر حوادث کار در پرونده کالسه ۹۶۰۱۸۶   از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده ۱۱۰ 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 ۷۳۳
دادیار شعبه 2  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها 

آگهی اخذ توضیح 
به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین به اشخاص عادی 

نظر به اینکه آقای علی کاظمی  به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین به اشخاص 
عادی در پرونده کالسه ۹۶۰۸۱۲    از طرف دادیاری شعبه پنجم تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه پنجم 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 ۷۲۹
دادیار شعبه 5 دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- رستگاری 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم خانم زهرا بهستانلو

خواهان موسسه توانبخشی مادر به شماره ثبت ۴ به مدیر عاملی محمدعلی رستمی 
خوی   خیریه  امور  و  اوقاف  بهستانلو-اداره  :زهرا  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
حیدرعلی منصوری –اداره ثبت اسناد وامالک خوی. به خواسته تقاضای اثبات وقفیت 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره ۲۸۴۱/۷۵  بخش یک خوی مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۴۴۳۵۳۰۰۲۲۸ شعبه سوم دادگاه 
عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان خوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ 
ساعت ۱۱:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول  و در خواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خوی-گلوانی –

شهرستان خوی بلوار مطهری

آگهی مزایده مال غیر منقول در مرحله دوم
از شعبه دهم دادگاه عمومی شهید بهشتی تهران  پرونده کالسه ۹۶۳۰۳۹ صادره 
آقای علیرضا اکبری و علیه آقای علی نفریه بخواسته مطالبه در قسط و اقساط معوق 
از مراحل  ۶۱۶/۴۰۹/۳۷۴ ریال اصل خواسته و مبلغ ریال نیم عشر دولتی که پس 
قانونی و ارجاع به کارشناسی رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک توقیفی به مبلغ 
۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در روز سه شنبه تاریخ 
۹۷/۴/۲۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل تهران- شهرستان شهریار، شهرک اداری قسمت 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار طبقه همکف، اتاق -۸۲-۸۳ از طریق مزایده 
عمومی به فروش برسد و آدرس ملک مورد نظر واقع در شهریار فردوسیه- میدان شهید 
منصوری کوچه رسالت پ ۱۶۴ و پالک ثبتی ۶۹/۱۳۴ می باشد. لذا، طالبین میتوانند 
پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده 
و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه 
کارشناسی شروع و هرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته 
شده و ۱۰درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک 
هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ سند ملک بنام وی منتقل خواهد شد. 
مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می باشد. قابل بذکر است این اجرا تعهدی جهت 

تعهدات مالی و تحویل مورد مزایده غیرمنقول ندارد.
۱- مشخصات ثبتی ملک: عرصه ی کلی ملک مورد نظر دارای یک جلد سند مالکیت 
رسمی بازدید ثبت ۶۹۱۸۰ دفتر ۴۰۳ صفحه ۲۴۷ اداره ثبت اسناد و امالک شهریار 
می باشد و دارای سند شش دانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت ۱۴۴/۰۰ متر مربع 
و پالک ثبتی ۱۳۴ فرعی از ۶۹ اصلی مفروز و مقبری شده از اصلی مذکور واقع در قریه 

فردوسیه می باشد.
اعیانی ملک به صورت یک ساختمان ویالیی ۲طبقه، نیمه اسکلت و پوشش سقف طاق 
ضربی و نمای سیمانی و دارای گواهی پایانکار از شهرداری فردوسیه می باشد. اعیانی 
ملک شامل=طبقه زیرزمین به مساحت ۴۷/۱۶ متر مربع به صورت انباری، طبقه همکف 
به مساحت ۱۶۰/۵۲ متر مربع به صورت مسکونی طبقه اول به مساحت ۱۰۰/۰۰ متر 
مربع به صورت مسکونی و خرپشته به مساحت ۱۲/۳۲ متر مربع به صورت راه پله می 

باشد.
ارزش ریالی شش دانگ اعیانی ملک به مساحت ۱۴۴/۰۰ متر مربع به پالک ثبتی 
۶۹/۱۳۴ با مشخصات اعیانی و امتیازات فوق الذکر بدون کسر دیون و مراتب بازداشتی 

احتمالی و در رهن بودن ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورده گردید.
ضمنا مبلغ کارشناسی به مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. م.الف/۶۹۲

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار - سید رضا عابدی

وزیر نفت عراق با بیان اینکه صادرات نفت میدان کرکوک به ایران به 
دلیل مسائل فنی انجام نمی شود، اعالم کرد: مذاکره برای از سرگیری 
صادرات به ترکیه انجام می شود. به گزارش زمان به نقل از فارس، جابر 
اللعیبی وزیر نفت عراق اعالم کرد: عراق در حال مذاکره با ترکیه و 
مقامات کرد منطقه است تا صادرات نفت میدان کرکوک را از طریق بندر 
سیهان از سر بگیرد. اللعیبی گفت: »ازسرگیری صادرات نفت به ترکیه 
به نتیجه مذاکرات بستگی دارد.« به گفته وزیر نفت عراق، میزان تولید 
نفت از میدان کرکوک در حال حاضر ۲۲۰ هزار بشکه در روز است که 
همه آنها در پاالیشگاه های داخلی استفاده می شود. صادرات از میدان 
نفتی کرکوک پس از حمله نظامی عراق برای بازپس گیری این منطقه 
که از سال ۲۰۱۴ در کنترل کردها بود لغو شد. اواخر سال گذشته 
عراق تولید نفت این میدان را برای پاالیشگاه های داخلی آغاز کرد. عراق 
همچنین موافقت کرد تا نفت میدان کرکوک را به ایران بفروشد تا در 
پاالیشگاه های این کشور استفاده شود و به همان مقدار نفت در بنادر 
جنوب عراق تحویل داده شود. وزیر نفت عراق ماه گذشته اعالم کرد که 
عراق و ایران هنوز این مبادالت نفتی را به دلیل مسائل فنی آغاز نکردند. 
میدان نفتی کرکوک یکی از بزرگترین و قدیمی ترین میادین خاورمیانه 
است. بر اساس برآورد شرکت نفتی بریتیش پترولیوم انگلیس، این میدان 
۹ میلیارد دالر نفت قابل استحصال دارد. ایران و عراق قراردادی منعقد 
کرده بودند که روزانه حدود ۶۰ هزار بشکه نفت به صورت سوآپ به ایران 
صادر کنند. طی ماه های گذشته چندین بار خبر صادرات مطرح شد اما 
منابع رسمی اعالم کردند به دلیل مسائل فنی و نبودن امنیت راه ها 
این صادرات انجام نشده است. قرار بود صادرات نفت توسط تانکرهای 

نفت کش صورت گیرد.

یک  آماده سازی  با  است  امیدوار  هند 
مکانیزم پرداخت روپیه بابت واردات نفت از 
ایران، بدون این که تحریم شود، به واردات 

نفت خود از ایران ادامه دهد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، آمریکا و 
احتمال  مورد  در  مذاکره ای  هنوز  هند 
معافیت هند از تحریم ها انجام نداده اند، اما 
علی رغم اظهارات سخت گیرانه آمریکا برای 
قطع واردات نفت از ایران، مقامات معتقداند 

هنوز فضا برای مذاکره باز است.
اخیر  روزرسانی  به  در  که  آنجایی  از 
از  لیستی  آمریکا،  خزانه داری  وب سایت 
شرایط آورده شده است که طی آن دولت 
آمریکا می تواند به صورت موردی معافیت 
ایران را اعطا کند، مقامات  از تحریم های 
دارد.  وجود  فرصت  هنوز  معتقدند  هند 
یکی از مقامات گفت اظهارات سخت گیرانه 
بهتر  التزام  هدف  با  مشخصا  آمریکایی ها 
کشورها به تحریم ها، صورت گرفته است، 
همچنین به این ترتیب کار برای کشورهای 
معافیت،  برای  مذاکره  در  واردکننده 
است  است. مشخص شده  سخت تر شده 
که نیک هیلی، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل و یکی از مقامات نزدیک به ترامپ، در 

طول سفر اخیر خود به دهلی، درخواست 
کرده است که واردات نفت ایران قطع شود، 
اما به او مودبانه پاسخ داده شده است که 
به  که  است  سخت  شدت  به  هند  برای 
طور قابل توجهی، واردات خود از ایران را 
کاهش دهند. متخصصان می گویند ایران و 
هند روابط گسترده ای دارند که از تجارت 
انرژی تا پروژه های اتصال مرزها را در بر 
می گیرد و قطع تجارت بین این دو کشور، 
می تواند به منافع بلندمدت هند لطمه بزند. 
احتماال مقامات هند و آمریکا این ماه دیدار 
می کنند تا مصداق های تحریم های ایران را 
برای هند تعیین کنند. مقامات می گویند 
که   است  شده  آمریکا  سوی  از  اشاراتی 
احتمال این وجود دارد در صورت کاهش 
در  داده شود.  معافیت هایی  نفت،  واردات 
روز ۲۶ ژوئن، وزارت کشور آمریکا رسما 
معافیتی  هیچ  چین  یا  هند  کرد  اعالم 
و  نمی کنند  دریافت  ایران  تحریم های  از 
اگر شرکت های آنها به واردات نفت خود 
از ایران ادامه دهند با ریسک تحریم های 
ثانویه روبرو هستند. اما تنها یک روز بعد، 
آمریکا فکس  وزارت کشور  ژوئن،  در ۲۷ 
تحریم های  مورد  در  خود   )FAQs(

برای  را  به روزرسانی کرد و فضا  را  ایران 
به دست آوردن معافیت باز گذاشت. یک 
مقام هندی با اشاره به این رویداد گفت این 
نشانه ایست که می توان با آمریکا در مورد 

معافیت مذاکره کرد.
»فکس« به ماده قانونی مربوط به معافیت 
از تحریم ها اطالق می شود که در صورتکه 
کند  تعیین  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
آمریکا  ملی  منافع  برای  معافیت  این  که 
عین  در  می شود.  صادر  است،  ضروری 
حال هند در حال آماده سازی یک مکانیزم 
از  نفت  واردات  برای  روپیه  به  پرداخت 
ایران است. یک مقام هندی گفت: ما در 
حال هماهنگ سازی با بانک های مرکزی 
هند و ایران هستیم تا این مکانیزم را به 
راه بیاندازیم. بیش از یک بانک هندی در 
این زمینه آماده است. در طول تحریم های 
عهده دار  »یوسی او«  بانک  تنها  قبلی، 
پرداخت روپیه برای واردات نفت از ایران 
بود. بخشی از روپیه پرداخت شده، توسط 
ایران برای خرید غذا، دارو و مواد شیمیایی 
از هند مورد استفاده قرار گرفت، اما بیشتر 
این پول پس از برداشته شدن تحریم ها در 

۲۰۱۶ به جمهوری اسالمی منتقل شد.

هند به دنبال مکانیزم های جدید برای واردات نفت از ایران
 صادرات نفت میدان کرکوک

 به ایران متوقف است
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جای خالی سامانه اطالعاتی فراگیر برای 
مدیریت بازار

حمیدرضا سیمه ساز
وزارت ارتباطات در اقدامی تحسین برانگیز، برای جلوگیری از سودجویی 
بعضی واردکنندگان موبایل، فهرست شرکت هایی که با ارز دولتی موبایل 
وارد کرده اند را منتشر کرده تا آن دسته از واردکنندگانی که با ارز آزاد 
گوشی های وارداتی خود را به بازار عرضه کرده اند، شناسایی شوند. با انتشار 
این فهرست چیزهای عجیب و غریبی معلوم شده؛ از جمله اینکه شرکتی 
یک ماه پیش واردات گوشی موبایل را به زمره فعالیت های خود افزوده و 
حاال ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی گرفته است. از این شرکت بازرسی تعزیراتی 
هم به گفته آقای وزیر ارتباطات به عمل آمده و معلوم شده که ۲۰ هزار 
گوشی آیفون وارد کرده و ۱۵ هزار عدد از آن را یکجا به یک شرکت دیگر 
فروخته است، آنهم به دو میلیون باالتر از قیمت. این یعنی ۴۰ میلیارد 
تومان سود نامشروع، آن هم فقط در کمتر از یک ماه. یا مثال پس از انتشار 
فهرست، به گفته نایب رئیس اتاق اصناف، معلوم شده که یک شرکت دام 
و طیور با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده است. با 
کنکاش در فهرست و بررسی زوایای مختلف آن حتما به موارد دیگری از 

این دست هم برخواهیم خورد.
عالوه بر انتشار فهرست یاد شده، وزارت ارتباطات سامانه ای هم راه انداخته 
برای خریداران گوشی که از طریق آن می تواند استعالم کنند، گوشی تلفن 
همراهی که خریده اند با ارز دولتی وارد شده یا ارز آزاد. سامانه ای که حتما 
می تواند نقش مهمی در جلوگیری از سودجویی و گرانفروشی و احقاق 
حقوق مصرف کننده داشته باشد. اقدامی شفافیت زا و ارزشمند که همه 
ما آرزو می کنیم کاش مشابه آن برای سایر کاالهای وارداتی به کشور هم 
قابل انجام بود.واقعیت این است که اقدام امروز وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، حاصل شکل گیری زیرساخت اطالعاتی ارزشمندی است که 
مطمئنم  است.  فراهم شده  وزارتخانه  این  برای  رجیستری  پروژه  طی 
مسئوالن دولت پس از اقدام شفافیت زای وزارت ارتباطات، به این فکر 
افتادند که کاش می شد چنین کاری را برای همه کاالهای وارداتی انجام 
شود. که اگر وجود داشت امروز سودجویی اخاللگران به راحتی در بازار 
قابل تشخیص و جلوگیری بود.وجود یک سامانه یکپارچه برای مدیریت 
چرخه لجستیک همه اقالم وارداتی به کشور از گمرک تا خرده فروش و 
مصرف کننده، از سالها پیش در دستور کار دولت بوده است. سامانه ای 
که شاید کنترل التهابات بازار و جلوگیری از سودجویی های غیرمعمول، از 
کوچکترین مزایای آن باشد. مبارزه آسان با قاچاق کاال، امکان ردیابی و 
جلوگیری از احتکار و گرانفروشی کاال در شرایط ویژه بازار، صرفه جویی 
قابل توجه در خریدهای سازمانی، شناسایی اقالم پرمصرف وارداتی و امکان 
بومی سازی، مدیریت هوشمندانه ذخایر ارزی کشور و تخصیص ارز و ... 
فقط بخشی از مزایا و قابلیت های وجود چنین زیرساخت اطالعاتی است.

طبعاً اثربخشی این نوع زیرساخت های اطالعاتی به دوام عملیات و یکپارچه 
بودن آنهاست. ایران کد و شبنم یک نمونه از این پروژه ها هستند که 
می توانستند در مدیریت چرخه لجستیک کاالهای وارداتی کشور موثر 
باشند. طبعا این دو پروژه دارای مزایا و معایبی بودند، اما به جای اصالح 
معایب، جایشان را به شناسه کاال و شناسه رهگیری داند. بدیهی است این 
نوع تصمیم گیری های سیاسی و یکباره نتیجه ای جز موازی کاری و اتالف 
منابع ندارد و نخواهد داشت.جالب است بدانید که در سطح هیچ کدام از 
وزارتخانه های کشور هم زیرساختی برای مدیریت یکپارچه  این حوزه از 
اطالعات وجود ندارد. این یعنی اگر شما در فالن وزارتخانه بخواهید بدانید 
که از فالن تجهیز یا کاالی مهم چه تعداد در انبارهای مختلف وجود دارد، 
هیچ کس قادر نیست پاسخ سرراستی به شما بدهد. همین موضوع البته 
درباره سایر ارگان ها و سازمان های بزرگ حاکمیتی و خصولتی و حتی 
خصوصی کشور هم صادق است. چیزی که معنایش هدررفت و اتالف 
بخش قابل توجهی از منابع کشور در خریدها و انبارهای سازمانی است. 
دولت حداقل در سطح وزارتخانه های خودش می تواند با تاکید ویژه به 
راه اندازی این زیرساخت که بخش مهمی از آن سامانه کاتالوگینگ اقالم 
است، گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در منابع و 
مصارف بردارد.بهینه سازی فرایند تامین اقالم از طریق تجمیع خریدها 
و عقد قراردادهای بلند مدت، جلوگیری از تنوع بی رویه اقالم و کاالها در 
انبارهای سازمانی، جلوگیری از خواب سرمایه، مدیریت بهتر رابطه سازمانها 
با تامین کنندگان کاال، تشخیص اقالم تکراری موجود در انبارهای سازمانی 
و فراهم سازی بستر شناسایی اقالم پرمصرف خارجی و بومی سازی آنها 
حداقل منافعی است که راه اندازی چنین سیستمی در سطح وزارتخانه ها 
می تواند برای کشور در بر داشته باشد.اگر کاتالوگینگ یا شناسنامه دار 
کردن اقالم در سازمانهای دولتی فقط بتواند جلوی خرید ۱۲ درصد از 
اقالم جدیدی که مشابه اش در انبار وجود دارد را بگیرد، در طول یک 
سال صرفه جویی به میزان ۴ درصد کل ارزش اقالم موجود در انبارهای 
دولتی را به همراه خواهد داشت. یا در صورتی که بتوان نسبت به تجمیع 
خریدهای اقالم یکسان در سطح کل زیرمجموعه های هر وزارتخانه اقدام 
نمود، می توان با شناسایی اقالم پرمصرف و عقد قرارداد های بلند مدت با 
تامین کنندگان کاالها با حفظ شرایط کیفی کاالها، آنها را تا ۲۵ درصد 

پایین تر از قیمت معمول خریداری کرد. 

نگاه روز

آغاز به کار بازار ثانویه ارزی
 تا امروز

 وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه ساز و کارهای 
الزم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده 
اســت، گفت: امروز بازار ثانویه ارزی تشکیل 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، مسعود 
کرباسیان در کمیســیون اقتصادی مجلس با 
تاکید بر اینکه ساز و کارهای الزم برای عرضه 
ارز توافقی تدارک دیده شده گفت: امروز بازار 
ثانویه ارزی تشکیل می شود.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی درباره اقدامات این وزارتخانه در جذب 
سرمایه افزود: سازمان خصوصی سازی هیئت 
عالی واگذاری ۳۷۰ بنگاه را در معرض فروش 
گذاشته اســت.وی همین طور از عرضه اوراق 
سلف به ارزش هزار میلیارد تومان برای فوالد 
مبارکه و پتروشــیمی ها و چهار هزار میلیارد 
تومان برای مجموعه شســتا خبر داد و درباره 
برنامه ها و طراحی این وزارتخانه و دولت برای 
مقابله با هر گونه ســناریو احتمالی تحریمی 
دشــمن گفت: بــا اعمــال مکانیزم های الزم 
منابع مالی کشــور افزایش یافته و از آمادگی 
الزم بــرای مقابله با هرگونه اقــدام احتمالی 
دشــمن برخورداریم.وزیــر امــور اقتصادی و 
دارایی درباره تقســیم گروه هــای کاالیی در 
چارچوب سیاست های جدید ارزی دولت نیز 
گفت: برای تامین کاالهای اساســی کشور از 
محل درآمدهای ناشــی از صــادرات نفت ۱۸ 
میلیارد دالر و برای گروه دوم از محل صادرات 
محصوالت پتروشــیمی و فــوالد ۶.۵ میلیارد 
دالر در نظر گرفته ایم.وی افزود: از نظر واردات 
کاالهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه 
در عرصه صادرات نیز مشکلی نداریم، اما برای 
آرامش بخشــی به بازار بایــد از مکانیزم های 

کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.

برگزاری بزرگترین مسابقه سیمولتانه 
شطرنج با حمایت همراه اول

بزرگترین مسابقه سیمولتانه شطرنج با شرکت 
۲۰۱۸ شــطرنج باز و حضور ۱۵ استاد بزرگ 
شطرنج ایران و جهان، روز دوشنبه ۱۱ تیرماه، 

با حمایت همراه اول در تبریز برگزار شد.
به گــزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات ســیار ایران، مسابقه بزرگ 
سیمولتانه شــطرنج با شرکت ۲۰۱۸ شطرنج 
باز و با حضور اســاتید بزرگ شــطرنج جهان 
از جمله »آناتولی کارپوف« اســطوره روســی 
شطرنج، اســتاد بزرگ »احسان قائم مقامی«، 
از گرجستان، »اولدی  »کنستانتین شــاوانا« 
باراجانی« از آذربایجان، اصغر گلی  زاده، ســارا 
خادم الشــریعه، مرتضی محجوب، مســعود 
مصــدق پــور، امیررضا پــور رمضانعلی، نیما 
حسین زاده، آرین غالمی، احمد عسکری زاده، 
خلیل موسوی، امید نوروزی، امیررضا پور آقا 
بــاال و پوریا درینی در پــارک بزرگ ایل گلی 
تبریز برگزار شــد.این مســابقه که با حرکت 
نمادین آناتولی کارپوف استاد بزرگ شطرنج و 
احسان قائم مقامی رکورددار تاریخ سیمولتانه 
جهــان آغاز شــد، ۹ ســاعت طول کشــید. 
ســیمولتانه یا نمایش همزمان، یک نوع بازی 
شطرنج است که در آن یک بازیکن رتبه  باال، 
مانند یک استاد بزرگ همزمان چندین بازی با 

چند بازیکن دیگر انجام می  دهد.
ســیمولتانه تبریز بزرگترین مسابقه شطرنج 
کشور اســت که با حمایت همراه اول برگزار 

شد. 

خبر

شورای  مجلس  رییسه  هیات  سخنگوی 
اصالح  عمرانی،  طرح های  واگذاری  اسالمی 
سیستم بانکی و اصالح بودجه کشور را راهکار 
اقتصادی  شرایط  برای  دولت  به  نمایندگان 
عنوان کرد و گفت که طرح دو فوریتی مجلس 
در ۲۴ ماده برای برون رفت از شرایط اقتصادی 

تهیه شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز نعمتی 
در حاشیه جلسه غیرعلنی دیروز مجلس در 
با  این جلسه که  در  جمع خبرنگاران، گفت: 
و  رییس جمهور  معاون  نوبخت  آقایان  حضور 
رییس سازمان برنامه و بودجه و شریعتمداری 
شد  برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
بحث های دقیق و بدون تعارفی مطرح شد از 
جمله اینکه اکثر نمایندگان معتقد بودند همه 
مشکالت کشور به تحریم بر نمی گردد و برخی 
مشکالت جنبه مدیریتی دارد.وی افزود: بحث 
دیگر نمایندگان این بود که چرا دولت در زمان 
مقتضی تصمیم نمی گیرد و بعضا اگر تصمیماتی 
هم گرفته می شود به گونه ای نیست که دولت 
در آن استقامت کند.این نماینده مجلس وجود 
بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در 
و  عنوان  اقتصادی  از جمله مشکالت  را  بازار 
خاطرنشان کرد: این میزان نقدینگی یک روز به 
سمت بازار خودرو و یک روز به بازار ارز هجوم 
می آورد که در این جلسه با توجه به مباحث 

فصل  و  حل  به  مکلف  دولت  گرفته  صورت 
این موضوع شد. عالوه بر این بحث واگذاری 
بخش  به  دولت  سوی  از  عمرانی  طرح های 
خصوصی مورد بحث قرار گرفت که متاسفانه 
سازمان برنامه نتوانسته کارش را در این زمینه 
به خوبی انجام دهد.نعمتی با توجه به ضرورت 
کوچک سازی و چابک سازی بدنه دولت،  اظهار 
کرد: عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت از 
دیگر مطالبی بود که از سوی نمایندگان عنوان 
شد. متاسفانه هر کس در دولت ساز خودش را 
می زند و ما یک ساز ناکوکی را در تیم عملیاتی 
دولت  آرایش  این  بر  عاله  می بینیم،  دولت 

قرار  آن  در  باشد که  مبنای شرایطی  بر  باید 
گرفتیم مثال ممکن است یک تیم اقتصادی در 
یک شرایطی خوب عمل کند اما االن نتواند 
با  اوضاع را حل و فصل کند.نعمتی در ادامه 
اشاره به طرح مشکالت بانک ها و صندوق ها از 
سوی نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس، 
این موضوع مطرح شد  یادآور شد: همچنین 
که وقتی ۴۰ تیم از آمریکا برای راضی کردن 
هم  ایران  دیپلماسی  می شوند  اعزام  کشورها 
باید فعال تر عمل کند.سخنگوی هیات رییسه 
مجلس واگذاری طرح ها، اصالح سیستم بانکی 
و اصالح سیستم بودجه ای کشور با توجه به 

شرایط روز را از جمله راهکارهای نمایندگان 
به دولت برای بهبود شرایط اقتصادی عنوان و 
خاطرنشان کرد: ممکن است دولت در برخی 
موارد مجوزهای الزم را نداشته باشد، در این 
زمینه مجلس اعالم آمادگی می کند که مجوزها 
به  اشاره  با  دهد.وی  قرار  دولت  اختیار  در  را 
اظهارات نوبخت و شریعتمداری در مورد بحث 
مجلس  و  دولت  حرف  کرد:   اظهار  نقدینگی 
مشترک است، همه ما مشکالت را می دانیم و 
معتقدیم باید با همدلی و وحدت مشکل را حل 
کنیم. در موضوع ثبت سفارش خودرو در زمان 
غیرمقرر قرار شد آقای شریعتمداری موضوع را 
پیگیری کند و در مورد کاالهایی که ارز دولتی 
دریافت کردند قرار شد تمامی افرادی که ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای هر نوع کاالیی گرفتند به 
صورت آنالین اعالم شوند.نعمتی همچنین از 
تهیه طرح دو فوریتی مجلس برای برون رفت از 
شرایط اقتصادی خبر داد و گفت: این طرح در 
۲۴ ماده تهیه شده و در اختیار نمایندگان است 
و قرار است امروز نظر مشورتی نمایندگان اخذ 
شود، همچنین دولت را نیز دعوت می کنیم و 
خواست مان از دولت این است که در این باره 
الیحه ارائه کند تا چیزی از قلم نیفتد.وی در 
اوراق  سرمایه گذاری،  بانک ها،  وضعیت  پایان 
مشارکت و صندوق ها را از جمله موارد مطروحه 

در این طرح عنوان کرد.

ارائه راهکار نمایندگان به دولت برای شرایط اقتصادی؛

تهیه طرح حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات آمریکا توسط مجلس

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

میشود.    اخطار   میباشد   مجهوالمکان  فعال  که    .... فتحی   ساکن  مهدی  به   
یاسر فرجی  دادخواستی بخواسته مطالبه وجه   به استناد  سفته  به شورای حل 
به روز   سه  اختالف تنکابن  بکالسه ۶/۹۷ شعبه سوم  ثبت و وقت دادرسی  
شنبه   ۹۷/۵/۱۶ ساعت ۱۱صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست خواهان  یاسر 
با  آیین دادرسی مدنی  قانون  باستناد ماده ۷۳  و  فتحی  و دستور دادگاه)شورا( 
االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  محلی  سراسری  ابالغ  آگهی   نوبت  یک  انتشار 
ثانی  نسخه  دریافت  برای  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ابالغ میشود. ظرف  بشما 
جهت  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا(  این  بدفتر  ضمایم  و  دادخواست 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
 مدیر  دفتر شعبه   سوم   شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

....  که فعال مجهوالمکان میباشد   ابراهیم    ساکن  به   لیال اذعانی فرزند محمد 
بخواسته  نمایندگی عسگر عزیزی   دادخواستی  با  بانک سینا   اخطار  میشود.   
مطالبه وجه   به استناد  قرارداد مشارکت مدنی   به شورای حل اختالف تنکابن  
بکالسه ۵۵۶/۹۷ شعبه سوم  ثبت و وقت دادرسی  به روز   سه شنبه   ۹۷/۵/۱۶ 
ساعت ۱۱صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست خواهان  وکیل خواهان  و دستور 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه 
این  بدفتر  ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  برای  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   سوم   شورای حل اختالف تنکابن

رای شورا
تاریخ: ۹۶/۱۲/۷

دادگستری شهرستان تنکابن
شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

 شماره پرونده: ۹۶/۲۷۳-ش۳* شماره دادنامه :۹۶/۱۲/۱۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶                                                                                                         
خواهان : خانم زهرا روحانی باوکالت از بانک سینا به نمایندگی آقای عسگر عزیزی 
آقای  وکالت  دوم-دفتر  لطافت-طبقه  آباد-پاساژ  خرم  راه  آدرس-تنکابن-سه  به 

محمد قلی زاده
خوانده : ۱- خانم مهدیه قنبری افشره نصیر آباد -منزل شخصی ۲-آقای حمیدرضا 
مهران  -کوچه  آباد  کریم  تنکابن  آدرس  به  رئوفیان  رمضان  ۳-آقای  صالحی  پور 

پالک ۷۶
خواسته :  گردشکار- خواهان دادخواستی / درخواستی فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده / مقرر حوزه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید .
))رای قاضی شورا((

  نظر به اینکه در دادنامه صادره از شورا در پرونده کالسه ۲۷۳/۹۶ میزان خواسته 
سهواً مبلغ ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال نوشته شده است  لذا شورا بنا به درخواست خواهان 
و به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ خواسته خواهان را در دادنامه 
مذکور به مبلغ ۹۴/۱۷۳/۰۰۹ ریال تصحیح می نماید  رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت۲۰ روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در شورا و با انقضا این مهلت ظرف ۲۰ روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن   طیبه رنجبر

درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  قلی  حیدر  فرزند  کریمی  کریمیان  آمنه 
۹۷۰۳۲۷این شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که علی مرادی فرزند منصور به شماره شناسنامه ۹۱۰ صادره از بابلسر 
در تاریخ ۹۶/۶/۶در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت و عبارتند از
۱-آمنه  کریمیان کریمی فرزند حیدر قلی به شماره شناسنامه ۳۴۸ همسر متوفی 

۲-محمد مرادی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۹۸۰۰۸۰۱۵۴فرزند متوفی 
۳-زهرا مرادی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۹۸۰۰۱۸۰۹۲فرزند متوفی

۴- زهرا مجیدی فرزند میرزا گل به شماره شناسنامه۴۹۸۸۶۳۳۰۸۸ مادر متوفی 
۵-فاطمه مرادی فرزند علی به شماره شناسنامه۴۹۸۰۱۹۲۲۸۹ فرزند متوفی

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

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

رای شورا 
تاریخ: ۹۶/۱۲/۷ دادگستری شهرستان تنکابن

شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن
شماره پرونده: ۹۶/۲۶۹-ش۳* شماره دادنامه :۹۶/۱۲/۱۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶                                                                                                         
خواهان : خانم زهرا روحانی باوکالت از بانک سینا به نمایندگی آقای عسگر عزیزی 
آقای  وکالت  دوم-دفتر  لطافت-طبقه  آباد-پاساژ  خرم  راه  آدرس-تنکابن-سه  به 

محمد قلی زاده
سفلی-منزل  بلده  گردن  آباد-قلعه  خرم  آدرس-  نجار-به  پری  خانم   -۱  : خوانده 
محمد حافظیه۲-آقای علیرضا احمدی توچائی به آدرس تنکابن-کریم آباد-طبقه 
فوقانی تریا عسل ۳- آقای محمد حافظیه به آدرس تنکابن-پاساژماهان نقره فروشی 

حافظیه
خواسته :  گردشکار- خواهان دادخواستی / درخواستی فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده / مقرر حوزه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید .
))رای قاضی شورا((

  نظر به اینکه در دادنامه صادره از شورا در پرونده کالسه ۲۶۹/۹۶میزان خواسته 
سهواً مبلغ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ریال نوشته شده است  لذا شورا بنا به درخواست خواهان و 
به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ خواسته خواهان را در دادنامه 
مذکور به مبلغ ۱۵۰/۰۴۹/۰۳۳ ریال تصحیح می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت۲۰ روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در شورا و با انقضا این مهلت ظرف ۲۰ روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن   طیبه رنجبر

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   مجتبی آرمان فر فرزند محمد اسماعیل  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  
اخطار  میشود.   فاطمه شمس دادخواستی بخواسته مطالبه نفقه    به استناد سند 
نکاحیه و ضمائم به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۲۵۱/۹۶ شعبه اول     ثبت 
و وقت دادرسی  به روز   دوشنبه   ۹۷/۵/۱۵ ساعت ۹صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست خواهان  فاطمه شمس و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
انتشار آگهی برای دریافت  تاریخ  از  ابالغ میشود. ظرف یکماه  کثیر االنتشار بشما 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر  ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر  نسخه 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد 
نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه    اول  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای داوود شعبان زاده فرزند علی خواهان 
آقای ابوالحسن صالحی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای داوود شعبان زاده فرزند 
علی و خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۲۱۳ میلیون ریال مطرح که به این شعبه ارجاع 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  کالسه ۹۷۰۱۹۸۲۶۰۰۱۹۴شعبه  پرونده  شماره  به  و 
شهرستان فریدونکنار ثبت به وقت رسیدگی مورخ ۹۷/۵/۱۵ساعت ۱۰ تعیین کرد 
که حسب دستور دادگاه  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 
ثانی  اعالم نشانی کامل خود نسخه  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  انتشار آگهی 
دادگاه  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم  و  دادخواست 

حاضر گردد
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار

رای شورا 
تاریخ: ۹۶/۱۲/۷ دادگستری شهرستان تنکابن

شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن
شماره پرونده: ۹۶/۲۷۱-ش۳* شماره دادنامه :۹۶/۱۲/۱۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶

خواهان : خانم زهرا روحانی باوکالت از بانک سینا به نمایندگی آقای عسگر عزیزی 
آقای  وکالت  دوم-دفتر  لطافت-طبقه  آباد-پاساژ  خرم  راه  آدرس-تنکابن-سه  به 

محمد قلی زاده
ساختمان  تیر  هفت  میدان  آدرس  به  بابایی  خالقی  آناهیتا  خانم   -۱ خواندگان: 
 -۳ موزیک  دوم-باربد  پاساژماهان-ط  تنکابن-  آدرس  به  صباغی  مانی۲-مصطفی 

آقای محمد حافظیه به آدرس تنکابن-پاساژماهان - نقره فروشی حافظیه
خواسته :  گردشکار- خواهان دادخواستی / درخواستی فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده / مقرر حوزه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید .
))رای قاضی شورا((

  نظر به اینکه در دادنامه صادره از شورا در پرونده کالسه ۲۷۱/۹۶ میزان خواسته 
سهواً مبلغ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال نوشته شده است  لذا شورا بنا به درخواست خواهان 
و به استناد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ خواسته خواهان را در دادنامه 
مذکور به مبلغ ۱۷۰/۸۰۴/۰۷۲ ریال تصحیح می نماید  رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت۲۰ روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در شورا و با انقضا این مهلت ظرف ۲۰ روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن طیبه رنجبر

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید جی تی ایکس مدل ۸۹با شماره پالک ۷۶۷ 
 s۱۴۱۲۲۸۹۴۷۶۴۹۴ ص۳۵ ایران ۸۲ با شماره موتور ۳۴۷۶۰۵۴ و شماره شاسی
بنام ولی جان محمد نیا سماکوش. مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور 
گفت: ساالنه در تمام بخش های حاکمیت 
حدود ۴۰ هزار نفر اســتخدام می کنیم در 
حالیکه ســاالنه بیش از ۵۰۰ هــزار نفر از 
دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، جمشید انصاری با بیان 
اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت جوان 
ایران دارای تحصیالت دانشگاهی است، افزود: 
۷۲ درصد از کسانی که وارد دانشگاه شده اند 
و فارغ التحصیل می شوند در حوزه اشتغال 
نیز به  همین میزان انتظاراتی دارند که گاه با 
مشکالتی دراین زمینه روبرو هستیم.انصاری 
با اشاره به اینکه جامعه جوان کشور بصورت 
عرفی عالقمند به سیاست ورزی است، افزود: 
کمتر کشوری در دنیا مانند جامعه ما جوانان 
سیاســی دارد و این قشر ضمن اینکه تاثیر 
گذارند، مطالبه گر نیز هستند.وی با اشاره به 
حضور بیشتر جوانان در فعالیت های مدنی 
و اجتماعی افزود: در بسیاری از جوامع دنیا 
فعالیت های مدنی و اجتماعی برای سنین 
باالتر از ۳۰ تا ۳۵ سال دیده می شود اما در 
ایران از ســنین جوانی در این عرصه حضور 
پر رنگ دارند و این ویژگی، جامعه جوان ما 
را به جامعه ای آگاه، مطالبه گر و سیاســت 
ورز تبدیل کرده اســت.رئیس سازمان داری 
و استخدامی کشور با اشاره به ایجاد اشتغال 
بــرای جوانان گفت: در خصوص جذب نیرو 
برای دولت به غیر از جوانان افراد دیگری را 
نمی توانیم جذب کنیم و در بعضی مواقع که 
شرایط سن را مطرح می کنیم مورد اعتراض 
بعضی از جوانان باالتر از ۳۰ سال  واقع می 
شــویم و توقع دارند سن استخدام را به ۳۵ 
تا ۴۰ ســال افزایش دهیم.رئیس ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشور افزود: باتوجه به 

آنچه در سیاســت های کلی ابالغ شده و در 
قوانین داریم تمام تالش ما بر این است که 
هم عدالت استخدامی و هم شایسته گزینی 
را در استخدام رعایت کنیم. افرادی را به کار 
می گیریم که می خواهند خدمات شایسته 
ای را به مردم ارایه بدهند و باید بهترین افراد 
را برای ارایه خدمت به مردم انتخاب کنیم.

معاون رییس جمهورگفت: ســاالنه در تمام 
بخش های حاکمیت حــدود ۴۰ هزار نفر 
بیشتر اســتخدام نمی کنیم و از این تعداد 
۳۰ هزار نفــر در بخش دولت و قوه مجریه 
است و حدود ۱۰ هزار نفردر بخش نیروهای 
مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش 
های دیگر حاکمیتی است در حالیکه فارغ 
التحصیالن ساالنه دانشگاه های ما در سطوح 
مختلــف تحصیلی باالتــر از ۵۰۰ هزار نفر 
جمعیت است.وی با اشاره به برگزاری آزمون 
استخدامی هفته جاری افزود: در این آزمون 
که برای ۱۸ هزار نفر فرصت استخدام تعریف 
شــده تعداد ۴۰۰ هزار نفر داوطلب ثبت نام 
کرده اند و نشان دهنده آن است که برای هر 

فرصت شغلی ۲۲ نفر داوطلب داریم.

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
سیاست های این وزارت خانه در حوزه تحقق 
شعار سال۹۷ گفت: بسته حمایتی زنجیره 
تولید کاالی ایرانــی در این وزارتخانه تهیه 
و ابالغ شــده اســت.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، محسن صالحی نیا ضمن تشریح بسته 
حمایتی زنجیره تولید در حوزه شعار سال، 
مــورد تأکید رهبر معظم انقالب اســالمی 
مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی و اشــتغال، 
بیــان کرد: مهم ترین بحــث وزارت صمت، 
ارائه بسته حمایتی موسوم به زنجیره تولید 
از نخســتین حلقه که می تواند پتروشیمی 
باشــد تا آخرین آن ها که تولید را به دست 
مصرف کننده می رســاند، محسوب می شود 
که در این راســتا طی نشست های مختلف 
کارگروه های متعددی تشکیل و درباره نحوه 
اجرای سیاست های حمایتی از تولید داخلی 
تصمیماتی گرفته شده است.وی بابیان اینکه 
امروز شرایط به گونه ای است که می بایست 
به مدیریت تولیــد در بخش های صنعتی و 
تولیدی بپردازیم، افزود: باید به نحوی مدیریت 
شود که هم تولید داخلی حمایت شده و اگر 

هم موانعی برای تولید وجود دارد بتوانیم آن 
را رفع کنیم.وی گفت: با توجه به شــرایط 
بین المللی که امروز کشــورمان با آن روبرو 
است باید بپذیریم که اگر مدیریت منسجمی 
پشت این محدودیت ها نباشد، ممکن است 
حتی تولیدات عادی و روتین ما با مشــکل 
روبرو شود.وی بابیان اینکه باید از مصرفی ترین 
کاالها تا کمترین موضوعات موردحمایت قرار 
گیرند، تأکید کرد: از رئیس کل بانک مرکزی 
و وزارتخانه های مختلف شــنیده ایم که اگر 
بخواهیم به توسعه برسیم می بایست از منابع 
محدود امروز استفاده کنیم.وی درباره تأمین 
منابع نیز گفت: این منابع یا در قالب بخش 
محدودی از فروش نفت تأمین می شود و یا در 
قالب کاالهای صادراتی کشور و این دو برای 
ما قابلیتی ایجاد می کند که از آن برای تأمین 
منابع بخش صنعت می توانیم بهره ببریم.وی 
درباره دیگر سیاست های این وزارتخانه گفت: 
کاالهایی که به اندازه کفایت در کشور وجود 
دارد و استاندارد خوبی نیز دارد، در مجموعه 
سیاست های جدید وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موردحمایت قرارگرفته و درباره آن 
اطالع رسانی می شود و ... تا به موقع بتوانیم 
ظرفیت هــای تولیــدی واحدهای صنعتی 
را فعــال کنیــم.وی بابیان اینکه دربســته 
پیشنهادی وزارت صمت، کاالهای مصرفی 
مردم در ســه دســته طبقه بندی می شود، 
گفت: ســه گروه کاالیی در کشــور وجود 
دارد نخست اساسی که برای آن ها و تأمین، 
توزیع و قیمتشان برای مصرف کنندگان که 
درباره آن سیاست های ما می گوید کیفیت، 
استاندارد و ... آن ها می بایست رعایت شود و 
وزارت صمت یک بخش از منابعش را تنها به 

این کاالها اختصاص داده است.

18 هزار فرصت استخدام
 ۴00 هزار نفر ثبت نام کردند

ارائه بسته حمایتی زنجیره 
تولید کاالی ایرانی



 آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره 
جهان ، در بالندگی و زایندگیست.

حکیم ارد بزرگ 

سخن حکیمانه

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از این والیت

 در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

امروز با حافظ

»الک پشت و مرغابی ها« با 
نوه هایشان بازگشتند

»الک پشت و مرغابی ها« با اقتباس از داستانی به 
همین نام به طرح مساله کم آبی و همیاری برای 
کودکان می پردازد. مولف این اثر معصومه یزدانی و 

تصویرگر آن پگاه رخشاست.
فنی  انتشارات  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
ام«  این شکلی  نردبان(؛ »وقتی من  ایران)کتابهای 
عنوان مجموعه ای است که با هدف آموزش مهارت 
های رفتاری و به قلم معصومه یزدانی ضمن بازآفرینی 
داستان های کهن نکاتی مناسب در شیوه رفتار و 

تعامل را یادآوری می کند.
همین  از  ها«  مرغابی  و  پشت  اساس »الک  براین 
به  حیوانات  اجباری  مهاجرت  بر  تکیه  با  مجموعه 
دلیل کمبود آب،  همکاری و شیوه حل مساله را به 

مخاطبان یادآور می شود.
دو مرغابی که نوه مرغابی قصه کالسیک این روایت 
اند مجبور به مهاجرت اند، الک پشت قصه که او نیز 
نوه ی الک پشت آن قصه ی کهن است از دوستانش 
می خواهد تا او را نجات دهند اما مشکلی پیش روی 
را  خود  پدربزرگ  روایت  که  پشت  الک  آنهاست. 
شنیده و از آن درس عبرت گرفته می ترسد اشتباه او 
را تکرار کند. در همین حال سایر حیوانات به کمک 

او می آیند تا راهکاری برای این ترس پیدا کنند.
این کتاب در قطع خشتی و با قیمت ۶ هزارتومان 
با استفاده از کاغذ جنگل های صنعتی پایدار تهیه 

شده است.
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اوقات شرعی

سالگرد عباس کیارستمی پنجشنبه برگزار می شود

کیارستمی  عباس  درگذشت  سالگرد  دومین  مراسم 
پنجشنبه ۱۴ تیر در ترک مزرعه برگزار می شود.

مراسم دومین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی که 
سال ۹۵ بر اثر خطای پزشکی درگذشت در آرامگاه 
وی در ترک مزرعه در منطقه لواسان تهران برگزار می 
شود. در این مراسم که روز پنجشنبه ۱۴ تیر از ساعت 
۱۷ تا ۱۸ برگزار می شود، جمعی از هنرمندان، اصحاب 
رسانه و دوستداران این هنرمند حضور پیدا می کنند.

»کاالندوال«؛ سفری به عمق زخم های کودکان 
آسیب دیده

به  سلگی  احمد  کارگردانی  به  »کاالندوال«  نمایش 
موضوع آسیب های روحی و روانی که در سنین پایین 
به کودکان وارد می  شود، می پردازد؛ آسیب هایی که 

باعث شکل گیری روحی آسیب پذیر می شود.
نمایش »کاالندوال« به کارگردانی احمد سلگی این روزها 
در تماشاخانه باران روی است؛ اثری که از برپایی کارگاه 
با عنوان »از فکر تا اجرا« شکل گرفته و به  آموزشی 

صورت گروهی به نگارش درآمده است.
در این کارگاه به صورت مشارکتی مسیر رسیدن به یک اجرا از میان دغدغه ها و 
مساله های ابتدایی تا انتخاب فرم نهایی و کیفیت پایانی محصول، بررسی و گروه در 

کنار یکدیگر خلق گروهی را تجربه کرده اند.
این اثر نمایشی به مساله کودک آزاری، تجاوز و آسیب هایی که در این میان متوجه 
کودکان می شود، می پردازد و سراغ زخم هایی می رود که شاید التیامی برای آنها 

نیست و حتی تا دوران بزرگسالی نیز دست از سر این افراد برنمی دارد.

حضور »آلفابت« در بخش مسابقه جشنواره ایتالیایی

انیمیشن »آلفابت« ساخته کیانوش عابدی به بخش 
مسابقه جشنواره ایتالیایی راه یافت.

انیمیشن »آلفابت« ساخته کیانوش عابدی به بخش 
مسابقه دهمین دوره جشنواره »ارتیجیا« در ایتالیا راه 
یافت. بیش از ۳۰۷۳ فیلم از ۱۱۰ کشور دنیا متقاضی 

حضور در این جشنواره بوده اند.
این جشنواره از ۹ تا ۱۵ جوالی برابر با ۱۸ تا ۲۴ 

تیرماه در بخش انیمیشن فیلم کوتاه و مستند برگزار می شود.
»آلفابت« زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش کرده و 
از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که 
سال ها است الفبای زیستن را از یاد برده اند، نمی بینند، نمی شنوند و سخنی بر لب 
نمی سرایند، ولی کلمات بی قرار در انتظارند. عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند 
از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی 
محدثه  بک گراند:  نوروزی،  امیرحسین  طراح:  پورکرمان،  حامد  ویژوآل:  نیتی، 
پیله وران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و 

تجربی.

باران کوثری مقابل دوربین »جان دار« رفت

باران کوثری مقابل دوربین هومن بهمنش در فیلم 
سینمایی »جان دار« به کارگردانی مشترک حسین 
امیری دوماری و پدرام پورامیری رفت. باران کوثری 
سینمایی  فیلم  دوربین  مقابل  گذشته  روزهای  در 
امیری  حسین  مشترک  کارگردانی  به  دار«  »جان 
دوماری و پدرام پورامیری و به تهیه کنندگی کامران 
مجیدی رفته است. فیلمبرداری این فیلم پربازیگر از 

هفته های گذشته در تهران آغاز شده است و هنوز همه ستاره های فیلم مقابل 
دوربین نرفته اند.

در خالصه داستان »جان دار« آمده است: »بخدا اگه یه بار دیگه  بگین شام چی 
شد، غذا چیه، همین وسط خودم رو دار میزنم که غذا خوردن یادتون بره. بابا از 
گشنگی نمردین که!؟« فاطمه معتمدآریا، حامد بهداد، باران کوثری، جواد عزتی، 
مسعود کرامتی و ...  بازیگران آن هستند که قرار است برای حضور در سی و هفتمین 

جشنواره ملی فیلم فجر آماده شود.

خبر

سخنان  رئیس جمهور  معاون 
بر  تأییدی  را  انقالب  معظم  رهبر 
داخلی  گردشگری  ظرفیت های 
به  کمبودی  ایران  گفت:  و  خواند 
لحاظ گردشگری ندارد چون دارای 
جاذبه های تاریخی و طبیعی بی نظیر 
است. علی اصغر مونسان درباره تأثیر 
التهابات بازار ارز بر سفر گردشگران 
اثری  ایران گفت: حتما  خارجی به 
ارز  بازار  حوزه  در  اما  است  داشته 
مسافری و گردشگری به ویژه برای 
خاصی  تصمیم  ورودی  گردشگران 
تالش  همه  البته  ندارد.  وجود 
این  تا  گرفتیم  کار  به  را  خودمان 

اثرات کاهش داشته باشد.
ارز  نرخ  تفاوت  اینکه  بیان  با  وی 
تشویق کننده  باید  ریال  به  نسبت 
تورهای ورودی به ایران باشد، البته 
سازوکارهایش  ما  آنکه  شرط  به 
گردشگران  افزود:  باشیم،  دیده  را 
ورودی به کشور سرگردان هستند، 
منتخب  های  بانک  به  باید  یا  آنها 
مراجعه و ارزشان را براساس هر دالر 

۴۲۰۰ تومان تبدیل به ریال کنند 
یا با توجه به اینکه اطالعات نرخ ارز 
برای  شاید  رسد  می  گوششان  به 
را  کاری  چنین  باشد  دشوار  شان 
انجام دهند، بنابراین متاسفانه دالل 
ها در این حوزه حضور پیدا کردند، 
می  ارتباط  خارجی  گردشگران  با 
گیرند و این مسئله اثر منفی از ایران 
ایجاد  در ذهن گردشگران خارجی 

می کند که اتفاق خوبی نیست.
میراث فرهنگی،  سازمان  رئیس 
درباره  گردشگری  و  صنایع دستی 
آمار  بر  ارز  بازار  نوسانات  تأثیر 
اظهار  ایرانیان  خارجی  سفرهای 
کرد: البته هنوز اظهارنظر درباره این 
مسئله زود است چون تا آمار به ما 
برسد، یک ماه تا یک ماه و نیم می 
گذرد بنابراین باید آمارها را بگیریم 

اما  است  افتاده  اتفاق  چه  ببینیم 
حتما اثر خواهد داشت و خوشحال 
کننده خواهد بود که آمار گردشگری 
به  نسبت  بیشتری  رونق  داخلی 

گردشگری خارجی داشته باشد.
معظم  رهبر  توصیه  درباره  وی 
مردم  به  عیدفطر  نماز  در  انقالب 
و  خارجی  سفرهای  کاهش  برای 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  برنامه 

گردشگری  تقویت  در  گردشگری 
داخلی افزود: قبال دائم نگاه ها روی 
ایران  بود،  خارجی  گردشگر  جذب 
بازار گردشگری بزرگی دارد و موجب 
رونق کشورهای همسایه شده است 
موضوع  گذشته  سال  از  ما  اما 
جدی  خیلی  را  داخلی  گردشگری 
گرفتیم و کار کردیم که اوجش را در 
عید نوروز امسال دیدیم و ۲۳ درصد 
نسبت به مشابه سال گذشته افزایش 

گردشگری داشتیم.
شد:  یادآور  جمهور  رئیس  معاون 
سخنان رهبر معظم انقالب تأییدی 
بر ظرفیت های گردشگری داخلی 
لحاظ  به  کمبودی  ایران  است، 
گردشگری ندارد، دارای جاذبه های 
است  نظیر  بی  طبیعی  و  تاریخی 
می  توصیه  ایران  مردم  به  بنابراین 
کنیم که اگر اول کشور خودشان را 
ببینند و بعد به سفر خارجی بروند 
بهتر است تا آنکه بخواهند بازدید از 
ظرفیت هایی را که در داخل داریم با 

سفر به خارج پیگیری کنند.

کاریکاتور

همایون  سینمایی  ساخته  اولین  باز«  »مسخره  فیلمبرداری 
غنی زاده به تهیه کنندگی علی مصفا از ۲۵ خرداد آغاز شد. در این 
فیلم بازیگران سرشناسی بازی می کنند و به تازگی رضا کیانیان 

هم به جمع آنها اضافه شده است.
بابک  ابر،  اصالنی،  صابر  تهرانی،  فرهاد  هدیه  نصیریان،  علی 
حمیدیان، محسن حسینی، مهدی کوشکی، خسرو بامداد و ایرج 
ذبیحی در »مسخره  باز« به ایفای نقش می پردازند. رضا کیانیان 
که این روزها »دلم می خواد« را روی پرده سینماها دارد به عنوان 

جدیدترین بازیگر به این پروژه پیوسته است.
در خالصه داستان »مسخره باز« آمده است: تو پرورشگاه صدام 
صورت  حواله  محکمی  مشت  من  اما  باز!  مسخره  کردند  می 

یکیشون کردم تا داستان رو شروع کنم.
همایون غنی زاده نمایش های »آگاممنون«، »در انتظار گودو«، 
»ملکه زیبایی لی نین« و »کالیگوال« روی صحنه برده است. او 

در فیلم »اژدها وارد می شود« مانی حقیقی هم بازی کرده بود.

 رضا كيانيان هم ابزی 
»مسخره ابز« شد 

شرکتهای خودرویی با ارز دولتی چای وارد کردند

انتقاد از اثر منفي دالالن بر ذهن گردشگران خارجي

بعد از اتمام فصل دوم سریال پربیننده 
هایی  زمزمه  عظیم«  »دردسرهای 
مبنی بر ساخت فصل سوم این سریال 

هم مطرح شد.
سریال  این  تهیه کننده  مهام  مهران 
اعالم کرد: ساخت سری جدید سریال 
زیادی  شرایط  به  عظیم  دردسرهای 

بستگی دارد و یکی از آنها حضور بازیگر اول این سریال یعنی 
جواد عزتی است. عزتی این روزها به شدت در سینما فعالیت 
دارد و خیلی سخت می توان در فضای تلویزیون او را پیدا کرد، 
اما امیدواریم شرایطی پیش بیاید که بتوانیم ساخت فصل جدید 

را آغاز کنیم.
وی درخصوص پروژه های جدید خود ادامه داد: دو سریال به نام 
»روزهای خوش« و »بی همگان« در دست دارم. سریال روزهای 
خوش در ابتدا قرار بود به کارگردانی سعید آقاخانی ساخته شود، 
اما وی انصراف داد و االن در مرحله نگارش و پیدا کردن یک 

کارگردان خوب هستیم.
مهام در خصوص سریال »بی همگان« افزود: نویسندگان مشغول 
نگارش این سریال هستند و حدود ۱۰ قسمت آن نوشته شده، 
اما به دلیل بودجه کم صدا و سیما و مشکالت اقتصادی، پروژه به 

کندی پیش می رود.
گفتنی است؛ فصل یک و دو سرکیال »دردسرهای عظیم« به 
در  تولید شد که فصل یک  و  تهیه  نژاد  نیک  برزو  کارگردانی 
تابستان سال ۹۳ و فصل دو در رمضان ۹۴ از شبکه سه پخش 

شد.

دردرسهاي عظمي در انتظار 
»جواد عزیت«

نمایندگی  ایجاد  از  جوان  رامبد 
در  »خندوانه«  تلویزیونی  برنامه ی 

چند استان خبر داد.
مجری برنامه »خندوانه« با بیان اینکه 
تبریز ۲۰۱۸ متعلق به تمامی مردم 
شناسایی  باید جهت  و  است  کشور 
هر چه بیشتر آن تالش کنیم، گفت: 
بنده درباره معرفی تبریز ۲۰۱۸ به مردم از هیچ تالشی دریغ 

نمی کنم.
»رامبد جوان«  در نشست خبری مسابقه سیمولتانه بین المللی 
با بیان این که برگزاری این همایش رویدادی موثر برای ورزش 
کشور است، افزود: همایش بین المللی شطرنج می تواند زمینه 
را برای برگزاری برنامه های مختلف دیگر نیز فراهم کند و حتی 
سایر استان ها نیز می توانند برگزاری این مراسم  را برای خود 

الگو قرار دهند.
وی با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان 
اسالم، افزود: تبریز ۲۰۱۸ متعلق به مردم کشور است و باید 

جهت شناسایی آن برای جذب گردشگر تالش کنیم.
وی ادامه داد: تصاویر و گزارش مسابقه ی بین المللی شطرنج 
آتی  برنامه های  در   ۲۰۱۸ تبریز  معرفی  راستای  در  امروز 
خندوانه پخش می شود. این مجری از ایجاد نمایندگی برنامه ی 
تلویزیونی »خندوانه« در چند استان خبر داد و گفت: در این 
خصوص با شیراز و مشهد صحبت هایی شده و اگر در تبریز نیز 
تهیه کننده ای مطرح و مجرب معرفی کنید، مذاکرات خود را با 

وی در این خصوص انجام می دهیم.

 »خندوانه« استاین 
ساخته یم شود

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری تنکابن به استناد ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها در 
نظر دارد طرح مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر تنکابن را 
به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
از  بعد  روز  سه  میشود  تقاضا  واجدالشرایط  های  شرکت  کلیه  از  لذا  نماید  واگذار 
انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت شرایط آگهی مناقصه به اداره مالی و اقتصادی 

مراجعه نمایند ضمنًا اسناد مربوطه در سایت Toneka.irدر دسترس می باشد. 
محمد زرودی شهردار تنکابن

 نوبت اول

نگارش »نیاوران خونه مجردی« 
به پایان می رسد

»نیاوران  سینمایی  فیلم 
اکنون  هم  مجردی«  خونه 
فیلمنامه  نگارش  در مرحله 

قرار دارد.
فیلم  فیلم،  بانی  گزارش  به 
خونه  »نیاوران  سینمایی 
کارگردانی  به  مجردی« 
مرحله  در  حاضر  حال  در  وند  خواجه  عباس 
نگارش فیلمنامه قرار دارد و بزودی نسخه نهایی 
فیروزآذر  السا  شد.  خواهد  آماده  آن  فیلمنامه 
بازیگر سینما نگارش فیلمنامه این فیلم را برعهده 

دارد.
خواجه وند درباره وضعیت تولید این فیلم به بانی 
فیلم گفت: ظرف دو هفته آینده نگارش فیلمنامه 
به پایان می رسد و پس از آن نیز برای پروانه 
ساخت اقدام خواهم کرد. با چند تهیه کننده نیز 
مذاکراتی داشته ایم ولی هنوز با کسی به مرحله 

قرارداد نرسیده ایم«.
وی افزود: »طرح اولیه »نیاوران خونه مجردی« 
متعلق به خودم است و اوایل امسال نوشته شد. 
پس از آن با جلساتی که با السا فیروزآذر داشتم 
درباره متن به نقطه نظرات مشترکی رسیدیم و 
در نهایت فیلمنامه توسط وی وارد مرحله نگارش 

شد«.
حال  و  مضمون  درباره  پایان  در  وند  خواجه 
گفت:  نیز  مجردی«  خونه  »نیاوران  هوای  و 
پربازیگر  فیلم  یک  مجردی«  خونه  »»نیاوران 
اصلی  دارد. موضوع  اجتماعی  و مضمونی  است 
فیلم هم درباره معضالت جوانان شهرستانی در 

پایتخت است«.
فیلم سینمایی  این  از  عباس خواجه وند پیش 
با بازی مهران غفوریان و رضا  »فوتبالی ها« را 
شفیعی جم در سال ۸۹ مقابل دوربین برده است 
و »نیاوران خونه مجردی« دومین فیلم بلند وی 
در مقام کارگردان محسوب می شود. وی پیش 
از این به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز با 
کارگردانانی چون تهمینه میالنی و قدرت ا… 

صلح میرزایی تجربه همکاری داشته است.
برای ساخت فیلم  نیز  خواجه وند در سال ۹۲ 
سینمایی »هزارتوهای تهران« با فیلمنامه ای از 
السا فیروزآذر پروانه ساخت دریافت کرد. فیلمی 
که در نهایت به دلیل تأمین نشدن سرمایه اولیه، 

ساخت آن به تعویق افتاد.

خبر

در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، 
ویژه  بخش  مقاومت  فیلم  بینالمللی  جشنواره 
آثار  مسابقه  به  را  جشنواره  نور«  »جلوهگاه 
و  انقالب  موضوع  با  مستند  و  کوتاه  سینمایی، 
تاریخ انقالب اسالمی باشد اختصاص داده است. 

روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت، 
با اعالم این خبر افزود: این رویداد سینمایی به 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت 
انقالب اسالمی و به منظور بازروایی و بازنمایی 
تاریخ انقالب اسالمی و اهتمام ویژه به محصوالت 
سینمایی که در راستای ثبت و روایت انقالب و 
موضوعات و مضامین مرتبط با آن از قبیل: »نقش 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس در احیای هویت 
ایرانی_اسالمی« تهیه و تولید شدهاند، این بخش 

را طراحی کرده است.
بخش  در  آثار  این  است:  آمده  خبر  این  در 
هیات  و  میشوند  داوری  ایران  مسابقه سینمای 

قالب  در  فیلم  بهترین  به  جشنواره  داوران 
فیلمهایسینمایی، کوتاه داستانی و مستند، لوح 
تقدیر، جایزه نقدی و تندیس ویژه جشنواره را 

اهداء خواهند کرد. 
الزم به یادآوری است بخش جلوهگاه نور یکی از 
بخشهای ساختاری جشنواره مقاومت در دورههای 
اخیر بوده است که همه ساله به تناسب اهمیت 
و ضرورتهایی به موضوعی خاص اختصاص داده 
پیرامون  دوره گذشته جشنواره،  دو  در  میشود. 
موضوعاتی از قبیل »شهدای ترور« و »پدران و 

مادران شهدا« برگزار گردید.
بر موضوع  مقاومت عالوه  این دوره جشنوار  در 
رویکرد  چون:  موضوعاتی  اسالمی  انقالب 
»گفتمان مقاومت« تنها راه مقابله با نظام سلطه، 
نقش استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در 
»اسالم هراسی و ایران هراسی«، نقش مدافعین 
حرم در »همبستگی و همگرایی« مردم منطقه 

و حمایت از جبهه ی مقاومت، ترویج اندیشه های 
امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری در خود 
اتکایی و مقابله با تحریم های اقتصادی دشمنان، 
و  شهدا  خانواده  و  آزادگان  جانبازان،  نقش 
اسالمی  انقالب  ایثارگران درحفظ دستاورد های 
و دفاع مقدس، تقویت »روحیه انقالبی« و توجه 
و  در حفظ  نخبگان«  و  جوانان  »نقش  به  ویژه 
و  آسیب ها  اسالمی،  انقالب  ارزش های  تداوم 
و  تضعیف  در  مجازی  رسانه های  فرصت های 
تولیدات  نقش  مردم،  مقاومتی  روحیه  تقویت 
تصویری در روشنگری و »بصیرت افزایی« مردم، 
ائتالف ننگین وهابیت با صهیونیسم جهانی در 
طراحی نقشه های شوم و جنایت علیه مسلمانان، 
اهداف استکبار جهانی و صهیونیسم در حمایت 
در  داعش  و  تکفیری  تروریستی،  گروه های  از 
منطقه، استفاده خالقانه هنر های تصویری در امر 
»فرهنگ عفاف و حجاب« به منظور سالم سازی 

جامعه و نقش دشمنان انقالب اسالمی در انحراف 
اعتراضات اجتماعی و اقتصادی طراحی و ... در 
سایر بخش های جشنواره پیش بینی شده است. 
سینماگران عالقه مند می توانند آثارشان را برای 
حضور در این بخش تا ۲۲ مردادماه سالجاری به 
نشانی تهران، خیابان سمیه، خیابانخاقانی، کوچه 
ارسال   ۲ واحد  دوم،  طبقه   ،۶ پالک  طبرسی، 
نمایند.همچنین جهت کسب اطالعات بیش تر 
و۸۸۸۲۶۲۹۶  تلفن های۸۸۸۲۶۳۷۵  شماره  با 
http://نشانی به  جشنواره  سایت  به  یا  تماس 
moqavematfilmfest.ir مراجعه نمایند. 

شایان ذکر است پانزدهمین جشنواره بین المللی 
و  روایت  فرهنگی  بنیاد  به همت  مقاومت  فیلم 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس با سازمان 
سینمایی کشور و با همکاری مراکز و سازمان های 
مختلف آذر امسال به دبیری محمد خزاعی برگزار 

می شود.

بازروایی و بازنمایی تاریخ انقالب به روایت سینما

بالروس اولین کشوری است که با معرفی نماینده اش به 
آکادمی اسکار، خود را برای شرکت در رقابت فیلم خارجی 
زبان در نود و یکمین جوایز آکادمی آماده می کند. فیلم 
بلند  فیلم  اولین   )Crystal Swan( بلورین«  »قوی 
عنوان  به  گذشته،  سال   ۲۲ طی  که  است  ژوک  داریا 
اولین نماینده بالروس راهی رقابت اسکار ۲۰۱۹ می شود. 
داستان این درام سینمایی با مضمون مهاجرت و مصائبش 
در بالروس دهه ۱۹۹۰ می گذرد و در جشنواره کارلووی 

واری امسال برای اولین بار اکران جهانی می شود.
متمرکز  »ولیا«  نام  به  بر شخصیتی  فیلم  داستانی  خط 
است، زنی جوان که در سال ۱۹۹۶ ساکن مینسک است. 
او رویای سفر به شیکاگو را در سر می پروراند و آرزو دارد 
به عنوان یک دی جی حرفه ای در ینگه دنیا مشغول به 
کار شود. اما ویزا گرفتن به این راحتی ها نیست و تالش 
ولیا برای دست و پا کردن مدارک جعلی او را راهی سفری 

پرماجرا می کند.
از  انگیزه اش  درباره  ورایتی  نشریه  با  مصاحبه  در  ژوک 
ساخت چنین فیلمی گفته: »می خواستم درباره هم نسالن 
احساس می کنم در دهه  بسازم.  بالروسی خودم چیزی 
۱۹۹۰ همه مان رویای مهاجرت و رفتن در سر داشتیم و 

برهه مهمی برای مان بود.«

اولین فیلم اسکار ٢٠۱٩مشخص شد

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم 
سینمایی »هزارپا« از چهارشنبه همین هفته خبر داد.

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با  
مهر درباره خروجی جلسه ۱۱ تیرماه شورا گفت: در جلسه 
شورا مقرر شد فیلم سینمایی »هزارپا« به کارگردانی ابوالحسن 
داوودی از چهارشنبه ۱۳ تیرماه در گروه سینمایی کورش به 
جای »شماره ۱۷ سهیال« به کارگردانی محمود غفاری روی 

پرده برود.
وی در پاسخ به این که چرا »شماره ۱۷ سهیال« انقدر زود 

از اکران کنار می رود، توضیح داد: قرارداد اکران »شماره ۱۷ 
سهیال«  ۲ هفته ای بود و در حال حاضر ۲ هفته اکران این 

فیلم به پایان رسیده و حاال »هزارپا« جایگزین آن می شود.
سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان گفت: همچنین امروز 
قرارداد اکران فیلم سینمایی »دم سرخ ها« به کارگردانی آرش 
معیریان در گروه ماندانا بعد از »دشمن زن« به کارگردانی 
کریم امینی و فیلم سینمایی »همه چی عادیه« به کارگردانی 
محسن دامادی بعد از »دم سرخ ها« در همین گروه سینمایی 

ثبت شد.

»هزار پا« امروز به سینماها می آید


