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استقبال فعاالن اقتصادی از نامه مهم مقام معظم رهبری؛ 

 دستور رهبر معظم انقالب به رئیس جمهوری 
درباره بازار سکه وارز

آیت ا...امامی کاشانی:

کنیم عمل  تهاجمی  اقتصادی  جنگ  در 

2

3

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 2۵0 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

امروز؛ آخرین مهلت ارایه 

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 

»شیشه« رایج ترین مخدر 

نوظهور وارد شده به ایران

 هنوز دولت رقیب پرقدرت 

بخش خصوصی است
به گزارش زمان، امروز شنبه 16 تیر، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 
و  اظهارنامه  ارایه  و  است  بهار  فصل  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

پرداخت مالیات از طریق سامانه اینترنتی قابل انجام است.

در  امروزه  نوظهور  مخدر  مواد  از  بسیاری  زمان،  گزارش  به 
آزمایشگاه های زیرزمینی کشورهای توسعه یافته تولید و به سایر 

کشورهای دنیا عرضه می شوند.

به گزارش زمان ، شافعی گفت: توسعه صنعتی در کشور مساله اصلی 
است زیرا این توسعه مبتنی بر ساختار اقتصاد نفتی و به صورت کامال 
پیچیده شکل گرفته و اقتصاد ایران را به این وضعیت رسانیده است.
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سرمقاله
ریسک دیپلماسی، گام اول 

پاسخ دوم

نگاه روز
آزمون و خطا 
در نظام ارزی

 سهم خواهی ایران از 25 میلیون 
فرصت شغلی جدید در آلمان

تهران الزم اســت با پذیرش واقعیات ناشــی از 
»اصل دفــاع از منافع ملی و دیگر هیچ«، مدلی 
جدید از دیپلماســی ایرانی را ترسیم و آن را در 
ویترین دیپلماسی خود عرضه کند. تهران قبول 
داشته باشد یا نه، اما بنا به دالیل متعدد تاربخی 
و هویتی و اینک سیاســی و امنیتی نمی تواند با 
همسایگان عرب خود به یک همکاری راهبردی 
و استراتژیک معنادار آن طور که آرزو دارد، دست 
یابد. این خواست به یک رویا در آسمان شباهت 
داردتا یک واقعیت. »ایران دوست و دشمن دائمی 
ندارد. فقط منافع ملی دائمی دارد«. این توصیف 
سیاست جدید تهران از ســوی وزیر نفت ایران 
بیژن زنگه در پایان نشست چندروز پیش اوپک 
)23 ژوئن( در وین بیان شد که موجبات حیرت 
بسیاری از محافل سیاسی را فرآهم آورد .گرچه 

بهانه این سخن سطح تولید نفت بود اما ...

3

2 متین مسلم

7 علیرضا کالهی

راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشی به 
بازار مسکن  

قرائت بیانیه پایانی نشست وزیران خارجی ایران و ۴+۱  

تأکید اروپا بر ادامه صادرات نفت و گاز ایران

مشوق مالیاتی برای قراردادهای اجاره مسکن دوساله؛

رئیس جمهور بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی در 
مورد ادامه روند همکاری ها در برجام را مایوس کننده 
دانست و گفت: انتظار ارائه یک بسته روشن و صریح از 

سوی سه کشور اروپایی درباره برجام داشتیم.

اروپایی  کشور  سه  پیشنهادی  بسته  روحانی: 
مایوس کننده بود

به گزارش زمان به نقل ازمهر ، حجت االسالمحسن 
روحانی در تماس تلفنی با »آنگال مرکل« صدر اعظم 
برجام و  از  آمریکا  به خروج یکجانبه  اشاره  با  آلمان، 
فرصت محدودی که در اختیار اروپا قرار گرفت تا مواضع 
خود را به طور روشن و صریح درباره چگونگی ادامه 
برجام اعالم کنند، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام 
مشکالتی در زمینه اقتصادی، روابط بانکی و نفتی ایجاد 
شده و شرکت های سرمایه گذار در ایران برای ادامه 
فعالیتشان دچار تردید شدند.رئیس جمهور با اشاره به 
ارائه بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی در ارتباط با 
چگونگی عمل به تعهدات و همکاری هایشان در برجام، 
آن را مایوس کننده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در 
و شیوه  عملیاتی  راهکار  ارائه شده  پیشنهادی  بسته 
مشخصی برای ادامه همکاری ها وجود نداشت و یک 
سری تعهدات کلی در حد بیانیه های سابق اتحادیه اروپا 
عنوان شده بود. روحانی با بیان اینکه برجام یک تعهد 
متقابل و دوطرفه بوده و بعد از حدود دو ماه انتظار ارائه 
یک برنامه روشن از سوی سه کشور اروپایی داشتیم، 
اظهار امیدواری کرد اجالس  وزرای 5 کشور اروپایی در 
وین، پیام صریح، روشن و امیدوار کننده ای برای ادامه 
برجام به همراه داشته باشد. وی تاکید کرد: اگر روند کار 
اجالس وزرای کشورهای اروپایی در وین، برای ترغیب 
ایران به همکاری و فعالیت مشترک امیدوارکننده باشد، 

مسیر همکاری را با اروپا ادامه خواهیم داد.

بیانیه پایانی نشست وزیران خارجی در  قرائت 
وین   

بیانیه پایانی نشست وزیران خارجی ایران و ۱+۴ توسط 
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرائت شد.

کمیسیون مشترک برجام که در وین برگزار شد در 
بیانیه پایانی خود اعالم کرد: تمام طرف های برجام بر 
لزوم ادامه اجرای این توافق و پایبندی به تعهداتشان 
تاکید و توافق کردند که صادارت نفت و گاز و تولیدات 
پتروشیمی ایران باید ادامه یابد و بعالوه نشست های 

ادامه  از جمله در سطح وزیران  کمیسیون مشترک، 
به  تا  کردند  توافق  کنندگان  باشد.شرکت  داشته 
پیشرفت ها )برای حفظ برجام( تحت بازبینی دقیق ادامه 
دهند و کمیسیون مشترک، ازجمله در سطح وزیران 
کماکان تشکیل جلسه دهد تا تالش های مشترک به 
پیش رانده شود.در این بیانیه همچنین آمده است که 
ادامه صادرات نفت و گاز و  لزوم  بر  توافق  طرف های 
تولیدات پتروشیمی ایران تاکید کرده  و خواستار ترغیب 

به سرمایه گذاری در ایران شده اند.

ایران برای همه گزینه های احتمالی آماده است
خبرگزاری رویترز جمعه به نقل از یک مقام ارشد ایرانی 
با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تالش طرف های 
دیگر به منظور حفظ این توافق نوشت، ایران برای همه 
گزینه های احتمالی آمادگی دارد.این مقام ایرانی نامش 
ذکر نشده است، اظهار کرد: ما برای همه گزینه های 
احتمالی آماده هستیم.عدم موفقیت توافق هسته ای 
تنش در منطقه را افزایش می دهد. سایر امضاکنندگان 
برجام برای حفظ این توافق باید زیان ناشی از تحریم 

های آمریکا را جبران کنند.

ظریف: بر ضرورت انتفاع ایران از برجام تاکید شد
محمد جواد ظریف پس از نشست با وزیران امور خارجه 
۴+۱ و فدریکا موگرینی گفت: در نشست امروز همه 
اعضای باقیمانده در برجام بر ضرورت انتفاع ایران از 

برجام تاکید کردند.

جمع  در  دیروز  عصر  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
خبرنگاران گفت: این اولین نشست کمیسیون مشترک 
برجام در سطح وزیران خارجه  بعد از خروج آمریکا از 

این توافق بین المللی بود.
ظریف با بیان این که این نشست بسیار جدی و سازنده 
بود، گفت: در طول دو ماه گذشته بعد از خروج غیر 
قانونی امریکا تالش های زیادی از سوی اعضای باقیمانده 
صورت گرفت تا ایران از منافع به خصوص اقتصادی 

برجام استفاده کند.
قرائت  بیانیه ای که توسط خانم موگرینی  افزود:  وی 
شد بیانیه مشترکی بود که از سوی همه اعضا در اولین 
کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران منتشر شد.

ظریف در ادامه تاکید کرد: ایران این حق را برای خود 
محفوظ دارد که در برابر تخلف رسمی آمریکا در خروج 

از برجام اقدامات خود را انجام دهد.
وزیر خارجه کشورمان با بیان این که در این جلسه تاکید 
شد بر این که مردم ایران باید منافع برجام را ببینند، 
خاطر نشان کرد: همه اعضای باقی مانده تعهداتشان 
را در حوزه های مختلف در سطح وزرای خارجه بیان 
کردند. از ادامه فروش نفت و روابط مالی، حمل و نقل 
و سرمایه گذاری تا سایر موضوعات که در بیانیه ذکر 

شده است.
ظریف تصریح کرد: در تهران بسته ای را دریافت کردیم 
که آقای روحانی گفتند کافی نیست. در این جلسه 
توضیحات بیشتر شنیدیم و در مورد موضوعات نفتی 

و بانکی توضیح دادند.

›دونالد ترامپ‹ رییس جمهوری آمریکا دیروز با اعمال تعرفه بر روی 
3۴ میلیارد دالر از کاالهای وارداتی چین عمال شروع یک »جنگ 
تجاری« با چین را کلید می زند جنگی که اگرچه تا این لحظه شروع 
نشده است اما در صورت آغاز، به دلیل »مقابله چین« تاثیر زیادی 
بر جهان خواهد گذاشت. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وزارت خانه 
های خارجه و بازرگانی چین روز پنج شنبه در بیانیه هایی به رییس 
جمهوری آمریکا و دولت وی هشدار دادند »بازی با آتش« برای همه 
طرف ها خسارت بار خواهد بود و افزودند: »پکن برای مقابله به مثل 
آماده است«.آنچه اکنون اهمیت دارد این است که با شروع اعمال 
تعرفه ها از سوی دولت آمریکا با 25 درصد تعرفه روی 3۴ میلیارد 
دالر از کاالهای وارداتی چین که بیش از 800 قلم را شامل می شود، 
پکن دست به تالفی جویی خواهد زد همین موضوع باعث خواهد شد 
تا شعله های نبرد تجاری دو طرف خیلی زود به بخش های مختلف 
کشیده شود و دامنه آن قلمروهای وسیع تری از تجارت را در بر گیرد.

بخصوص آنکه ترامپ تهدید کرده است اگر چین بخواهد مقابله به 
مثل کند این کشور بر روی 200 میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از 

چین ۱0 درصد تعرفه بیشتر در نظر خواهد گرفت که این تقریبا بیشتر 
تبادالت تجاری طرفین را شامل می شود و یک جنگ تجاری همه 
جانبه را برای طرفین باعث می شود.از دیدگاه بسیاری از ناظران این 
اقدامات آمریکا در واقع »حکمفرما کردن قانون جنگل« در تجارت بین 
المللی است و برای همین روزنامه گلوبال تایمز چین هشدار داده است 
که ترامپ با این تحرکات یکجانبه در حال ایجاد هرج و مرج در نظام 
تجارت جهانی است.کارشناسان می گویند آمریکا بی توجهی زیادی 
به سامانه های تجاری بین المللی نشان می دهد برای اروپا، چین و 
کشورهای دیگر خط و نشان می کشد و حتی تهدید کرده است که 
از سازمان تجارت جهانی عبور می کند و یکجانبه گرایی را برای تامین 
منافع خود به بیشترین حد رسانده است.همه کشورهای هدف، تعرفه 
تهدید کرده اند با آمریکا وارد رویارویی تجاری می شوند و یک »جبهه 
متحد جهانی« در برابر ترامپ و دولت وی در حال شکل گیری است 
در داخل آمریکا هم زمزمه هایی از نارضایتی های عمومی به گوش 
می رسد که روزها و هفته های آینده می تواند دوران سختی برای 
حکمرانان کاخ سفید باشد. بویژه آنکه اروپا اعالم کرده است بر روی 

300 میلیارد دالر از کاالهای صادراتی آمریکا تعرفه وضع می کند و 
کانادا نیز گفته است اهمیتی به این نمی دهد که آمریکا چه اندیشه ای 
دارد هر حرکتی از سوی آمریکا را در زمینه تعرفه های تجاری تالفی 
می کند این موضوع بخصوص با توجه به اینکه دو کشور شرکای 
بزرگ تجاری هستند برای آمریکا زیان زیادی به دنبال خواهد داشت. 
در واقع آنچه امروز در حال شکل گیری است دیگر مساله جنگ 
تجاری چین و آمریکا نیست بلکه بروز یک نبرد تجاری جهانی است 
که به رهبری آمریکا در حال گسترش است و کنترل آن اما در آینده 
از دستان این کشور طبیعتا خارج خواهد شد و بازیگران دیگر با اتحاد 
خود می کوشند تا این کشور را زمین گیر کنند و اجازه ندهند بیش از 
این سامانه های تجاری بین المللی را بی سر و سامان کند. ›لو شوان‹ 
کارشناس و از ناظران مسایل تجاری در چین می گوید که ترامپ 
کارهایی را در جهان انجام می دهد که پیش از این کسی نکرده است 
و نوعی نظام تجاری در حال شکلگیری است که بیشتر به هرج و مرج 
تجاری می ماند و هیچ نشانی از دوراندیشی در آن مشاهده نمی شود.
ادامه در صفحه 2

قرائت بیانیه پایانی نشست وزیران خارجی ایران و ۴+۱  

تأکید اروپا بر ادامه صادرات نفت و گاز ایران
جنگ تجاری چین و آمریکا، روز موعود فرا رسید

روحانی: بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی مایوس کننده بود



کاهش نرخ مالیات برعملکرد 
واحد های تولیدی

 بحران آب ایران 
»قطعی« است

نرخ  مجلس:  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
مالیات بر عملکرد واحد های تولیدی با پنج 

درصد کاهش به 20 درصد خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ مالیات 
بر عملکرد واحد های تولیدی با پنج درصد 
کاهش به 20درصد خواهد رسید.محمدرضا 
پورابراهیمی افزود: این کار در راستای حمایت 
و کمک به واحدهای تولیدی در دستور کار 
است و با توافق انجام شده با دولت، تا چند ماه 
آینده میزان سهم پرداخت واحدهای تولیدی 
در اقتصاد از مالیات عملکرد ساالنه یک پنجم 
کاهش خواهد داشت.وی شرایط ارزی کشور 
را با وجود تحریم های امسال و سال های 
گذشته مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: 

با افزایش قیمت های جهانی نفت، محصوالت 
پتروشیمی، سنگ آهن، مس و سایر اقالم 
پیش بینی می شود که در پایان سال حدود 
۱۱0میلیارد دالر منابع ارزی برای کشور ایجاد 
میزان  مجموع  میانگین  ابراهیمی  شود.پور 
واردات در پنج سال گذشته را حدود ۴5تا50 
میلیارد دالر دانست و بیان کرد: این نشان 
دهنده این است که در شرایط کنونی و چند 
سال گذشته، به طور متوسط دو برابر میزان 
مصرف ارزی، منابع ارزی در کشور وجود دارد 
و شرایط برای تعادل در حوزه بازار ارز کشور را 
کامال مطلوب نشان می دهد.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس به تغییر در تیم اقتصادی 
دولت و کارآمدی این تیم اشاره کرد و گفت: 
در هفته گذشته نامه ای با امضاء 200نفر از 
نمایندگان مجلس در خصوص عدم تحرک 
الزم، پویایی، خالقیت و هماهنگی در تیم 
اقتصادی دولت متناسب با جنگ اقتصادی 
شد.محمدرضا  نوشته  جمهور  رئیس  به 
پورابراهیمی افزود:ما اعتقاد داریم که حتما 
باید تیم اقتصادی دولت ترمیم شود و پیشنهاد 
می کنیم تا رئیس جمهور متناسب با شرایط 
اقتصادی جدید و مطالبه نمایندگان مجلس 
و مردم، تغییر تیم اقتصادی دولت و کارآمد 

کردن این تیم را در دستور کار قرار دهد.

یک کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد 
که بحران آب در ایران با عدد و آمار قابل 

اثبات است و این امر قطعی است.
علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مریدی در پاسخ به این پرسش که آیا برای 
تشخیص بحران آب شاخص های کّمی وجود 
بین المللی  گزارش های  در  دارد،اظهارکرد: 
برای تعریف بحران آب شاخص هایی تعیین 
شده است. در این میان دو شاخص اهمیت 
بیشتری دارد؛ یکی سرانه آب است که طی 
آن نسبت دو عامل »حجم آب« و »جمعیت« 
مورد بررسی قرار می گیرد. اگر عدد به دست 
یعنی  باشد   ۱200 زیر  کسر  این  از  آمده 
آغاز  آب  بحران  و  شده ایم  آبی  تنش  وارد 
شده است.وی با بیان اینکه در شاخص دوم 
نسبت میان »میزان مصرف آب« و »میزان 
آب موجود« اندازه گیری می شود، اظهار کرد: 
اگر عدد به دست آمده از این شاخص باالی 
در  و  می شویم  آبی  تنش  وارد  باشد   0.۴
صورتی که باالی 0.۹ باشد به مرحله بحران 
آب می رسیم. متاسفانه در بسیاری از مناطق 
کشور ما این عدد به نزدیک »یک« می رسد. 
وی در مورد نتیجه بررسی این شاخص ها 
در ایران گفت: با سنجش شاخص سرانه آب 
همچنین بررسی نسبت میزان مصرف و آب 

موجود کشور متوجه می شویم که ایران وارد 
مرحله بحران آب شده است چون در کشور 
ما هیچ کنترلی روی مصرف آب وجود ندارد 
همچنین  رودخانه ها  و  تاالب ها  خشکی  و 
این  از خشکی  از  ناشی  وقوع گرد و خاک 
تایید  ایران  در  را  آب  بحران  اکوسیستم ها 
می کند.مریدی که مدیریت دفتر آب و خاک 
سازمان حفاظت محیط زیست را هم برعهده 
مثل  شهرهایی  در  اینکه  به  اشاره  با  دارد، 
مشهد و اصفهان نسبت مصرف آب به میزان 
است،  بیشتر  هم  یک  عدد  از  موجود  آب 
این وضعیت به معنای اضافه   تصریح کرد: 
برداشت از آب های زیرزمینی است که قطعا 
منجر به نشست های شدید زمین و از بین 
رفتن ذخیره استراتژیک آبی کشور می شود.
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دیپلماسی تنها گزینه حل بحران خلیج فارس؛

ریسک دیپلماسی، گام اول پاسخ دوم
* متین مسلم

تهران الزم است با پذیرش واقعیات ناشی از »اصل دفاع از منافع ملی و 
دیگر هیچ«، مدلی جدید از دیپلماسی ایرانی را ترسیم و آن را در ویترین 
دیپلماسی خود عرضه کند. تهران قبول داشته باشد یا نه، اما بنا به دالیل 
متعدد تاربخی و هویتی و اینک سیاسی و امنیتی نمی تواند با همسایگان 
عرب خود به یک همکاری راهبردی و استراتژیک معنادار آن طور که آرزو 
دارد، دست یابد. این خواست به یک رویا در آسمان شباهت داردتا یک 

واقعیت.
»ایران دوست و دشمن دائمی ندارد. فقط منافع ملی دائمی دارد«. این 
توصیف سیاست جدید تهران از سوی وزیر نفت ایران بیژن زنگه در پایان 
نشست چندروز پیش اوپک )23 ژوئن( در وین بیان شد که موجبات حیرت 
بسیاری از محافل سیاسی را فرآهم آورد .گرچه بهانه این سخن سطح تولید 
نفت بود اما با توجه به شناسنامه دار بودن دوستان و دشمنان ایران، بیان 
چنین توصیفی از منافع ملی در برابر مسکو و ریاض نمی تواند بی جهت و 
صرفا در حوزه نفت بوده باشد. هرچند از چرایی این تازه ترین موضع تهران 
اطالع موثقی در دست نیست، اما از آن جا که زنگنه در پاسخ بسیار زیرکانه 
به سوالی درباره سیاست های نفتی عربستان و روسیه این جمله را به زبان 
آورد، صرف نظر از میزان عمق آن احتماال و با اندکی تسامح شاید بتوان باور 
کرد تغییر نگرشی محدود در دیپلماسی عمومی ایران در حال شکل گیری 
است )البته شاید!(. برخی تحلیل گران امور سیاسی مقیم وین می گویند، از 
کنار سخنان این نزدیک ترین متحد حسن روحانی در کابینه نباید به سادگی 
عبور کرد. اما با نگاهی مستقل، واقع گرایانه و نه چندان ایده آلیستی، اتخاذ 
چنین موضعی البته اگر واقعی باشد، اثباتا و به خودی خود نمی تواند تحول 
قابل توجهی تلقی شود اگر در ادامه نتواند به شکل گیری ایده ای حداقلی و 
مبنایی برای ایجاد یک تحول رو به جلو در منطقه کمک کند. در این صورت 
محافظه کارانه آیا می توان به نتایج این گام های کوچک امیدوار بود؟ مقام 
مسئول ارشد سیاسی وزارتخارجه یک کشور عرب خلیج فارس که با تهران 
روابط نسبتا خوبی دارد می گوید »بله، می توان امیدوار بود. اما مسئله اصلی 
گام اول و پاسخ دوم است. چه کسی پا پیش می گذارد و واکنش طرف دوم 
چه خواهد بود. قبل از هر چیزی این گره باید باز شود«. باور داشته باشیم 
یانه، کامال مشخص است کشور های عرب منطقه دیگر قادر به مصون نگه 
داشتن خود از تبعات شرایط منفی کنونی نیستند، اگر نتوانند تغییری ولو 
کوچک اما فوری در این فرآیند خطرناک ایجاد کنند. آن دیپلمات عرب 
که ترجیح می دهد هویتش را اعالم نکند می گوید »بیشتر از این نگرانیم 
منازعات کنونی صورت دائمی و عادی به خود بگیرند. بی پرده بگویم باید 
راهی برای حل اختالفات پیدا کرد«. صرف نظر از موضع این دیپلمات عرب، 
واقعیتی که خوشایند بودن و نبودن تغییری در اصل آن ایجاد نمی کند این 
است که ماهیت روابط عربی حداقل در آن چه به کشورهای جنوب خلیج 
فارس مربوط می شود عمیقا تحت تاثیر سیاست سعودی ها قرار دارد. می تواند 
گزنده باشد اما درک این واقعیت که چیزی بیش از یک اتحاد سیاسی-
اقتصادی و یا امنیتی این کشورها را به عربستان پیوند می دهد ضمن مشکل 
نبودن، بسیار حیاتی و توجه به آن در تئوریزه کردن و شالوده ریزی یک 
دیپلماسی نسبتا متعادل در خاورمیانه عربی و خلیج فارس برای هر کشوری 
منجمله ایران می تواند مهم و موثر باشد. صورت توصیفی این بیان دیپلماتیک 
به معنای پذیرفتن و یا کنار آمدن با خواست های غیرمنطقی و زیاده خواهی 
سعودی ها مبنی بر بی رقیب و یا محور اصلی و قدرت اول بودن در منطقه 
نیست. چون نه زمینه، نه توان و نه امکان تحقق چنین خواستی ابدا در آن ها 
دیده نمی شود. فقدان چنین توانایی ربط مستقیمی هم تهران ندارد. بلکه از 
جنبه اعتباری و حاکمیتی سایر کشور های عرب منطقه مانند قطر و عمان 
این مخالفت و مقاومت موضوعیت بیشتری دارد. البته چنین مخالفتی اثباتا 
و از موضع عربی، مسقط و دوحه را به تهران نزدیک و یا به مثابه متحدانی 
ولو تاکتیکی برای ایران مطرح نخواهد کرد. اما تا آن جا که به دفاع از منافع 
ملی و حاکمیتی شان مربوط می شود این دو کشور را از سعودی دور نگاه 
می دارد .فکر می کنم این باید برای تهران باید کافی باشد. پاسخ به این سوال 
چندان ساده نیست. اما تهران الزم است با پذیرش واقعیات ناشی از »اصل 
دفاع از منافع ملی و دیگر هیچ«، مدلی جدید از دیپلماسی ایرانی را ترسیم 
و آن را در ویترین دیپلماسی خود عرضه کند. تهران قبول داشته باشد یا نه، 
اما بنا به دالیل متعدد تاربخی و هویتی و اینک سیاسی و امنیتی نمی تواند با 
همسایگان عرب خود به یک همکاری راهبردی و استراتژیک معنادار آن طور 
که آرزو دارد دست یابد. این خواست به یک رویا در آسمان شباهت دارد تا 
یک واقعیت. متقابال مقابله و رویارویی سخت نظامی نیز فاجعه بار و مشکالت 
را به شدت عمیق و الینحل تر خواهد کرد. در این میان شاید هیچ راهی 
جز اقدام در چارچوب مماشات و بردباری دیپلماتیک برای کاهش تنش ها 
وجود ندارد. اتفاقا چون چنین نشانی در سطح مورد انتظار ایران در طرف 
مقابل دیده نمی شود، راهی جز دیپلماسی، مماشات فعال و نهایتاً کشاندن 
موضوعات به روی میز مذاکرات سخت نمی تواند مطرح باشد. دیپلماسی 

یعنی همین.
   matinmos@gmail.com

»سایک موتور« در ایران می ماند

قائم مقام صنعت خودرو آذربایجان گفت: با توجه به سرمایه گذاری گروه 
خودروسازی سایک موتور چین در ایران، تحریم های یکجانبه آمریکا تاثیری 

بر فعالیت های این شرکت در ایران نخواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فریبرز زارعی در نشستی خبری اظهار کرد: 
خودروسازی ام جی در سال ۱۹2۴ در انگلستان تاسیس شده و در سال 
2000 مالکیت آن به گروه خودروسازی سایک موتور چین انتقال یافت.
وی با بیان اینکه سایک موتور اولین شرکت خودروسازی چین و هفتمین 
شرکت خودروساز دنیا با تیراژ تولید ساالنه شش میلیون و 300 هزار دستگاه 
است، خاطرنشان کرد: گروه خودروسازی سایک موتور چین از سال 20۱۶ با 
صنعت خودرو آذربایجان وارد شراکت شده و سرمایه گذاری در ایران را آغاز 

کرد که به دنبال آن تولید مشترک خودروهای ام جی آغاز شد.

استقبال فعاالن اقتصادی از نامه مهم مقام معظم رهبری؛ 

 دستور رهبر معظم انقالب به 
رئیس جمهوری درباره بازار سکه وارز

دستور مهم رهبر معظم انقالب در خصوص رسیدگی 
ویژه رئیس جمهور به اتفاقات ارزی که به تازگی در اقتصاد 
ایران رخ داده، نور امیدی را در دل فعاالن اقتصادی برای 

حرکت به سمت یک اقتصاد شفاف،روشن کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، انتشار خبر نامه مهم مقام 
معظم رهبری به رئیس جمهور در خصوص رسیدگی 
ویژه به تحوالت بازار ارز و ارسال گزارش مرتبط با آن 
به محضر ایشان، بارقه امیدی در دل فعاالن اقتصادی 
ایجاد کرده است. آنها اکنون این ماموریت حائز اهمیت 
را حاوی پیام میمون و مبارکی از سوی رهبر معظم 
انقالب می دانند و خواستار پیگیری رئیس جمهور در 
این باره و پاسخگویی وی  به ملت و فعاالن اقتصادی 
هستند.در واپسین ساعات روز پنج شنبه، خبری بر 
روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت مبنی بر اینکه 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
از  نگرانی  ابراز  جمهور، ضمن  رئیس  به  ای  نامه  در 
اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در 
ماههای اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده 
است، دستور فرمودند تا رئیس جمهور ضمن رسیدگی 
ایشان  به محضر  و  تهیه  دقیقی  گزارش  موضوع،  به 
ارسال نمایند.در این میان فعاالن اقتصادی نیز بر این 
باورند که چنین پیام مهمی، به طور قطع موید تمامی 
دغدغه ها و هشدارهایی است که طی ماههای گذشته به 
رئیس جمهور، معاون اول وی و سایر مقامات ارشد دولت 
داده  شده و متاسفانه در برخی موارد، بی توجهی به آنها، 
مشکالت عدیده ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده 
افزایش بی سابقه و  از  دامنه آن  است؛ مشکالتی که 
بی منطق نرخ ارز شروع شده و تا رانت ها و فسادهایی 
گسترش یافته که با استفاده از منابع ارزی کشور رقم 
خورده است. عرضه بی منطق ارز و طال از محل منابع 
ارزی و طالی کشور موجب شده  خریداران خاص سکه 
میلیاردها تومان بر ثروت شان بیافزایند یا فهرست اقالم 
لوکس و غیرضروری وارداتی را بلندباالتر از قبل کرده 
بازرگانی،  اتاق  رئیس  نایب  است.حسین سالح ورزی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن استقبال از نامه  
مهم مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در خصوص 
رسیدگی به وضعیت واگذاری ارز و سکه گفت: از ابتدای 
شروع روند افزایش قیمت ارز و سکه در اواخر زمستان 
سال گذشته و ابالغ سیاست های ارزی در ابتدای امسال، 
عیان و آشکار بود که این سیاست ها، رانت زا ومفسده 
برانگیز است، کما اینکه دلسوزان در اتاق  بازرگانی و 
این  در  را  بارها هشدار الزم  و  بارها  بخش خصوصی، 
زمینه به دولت داده بودند.وی ادامه داد: این اتفاقات، 
موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی شده است، لذا 
تاکید مقام معظم رهبری و البته اقدام به موقع دولت 
و قوه قضاییه در تهیه گزارش شفاف و صریح و نیز 
برخورد مناسب، از یک طرف می تواند موجب ترمیم 
و بازآفرینی اعتماد عمومی شده و از طرف دیگر، باعث 
کوتاه شدن دست سودجویانی شود که در این شرایط، 
عالوه بر سودجویی، قصد اعمال فشار بردولت را داشتند.
سالح ورزی تصریح کرد: این نامه، از طرف دیگر حمایت 
الزم از دولت برای افشاء و برخورد با این جریانات را 
صورت داده و دست دولت را در این زمینه بازتر می کند.

نتانیاهو با پوتین دیدار می کند

قرار است نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه 
با رئیس جمهوری روسیه دیدار کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دفتر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
این رژیم سفر قریب الوقوعی به مسکو در روز چهارشنبه 
برای دیدار با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
در  دیگری  جزئیات  اسرائیل  وزیر  نخست  دارد.دفتر 
خصوص این سفر ارائه نداد. این سومین دیدار میان 
بنیامین نتانیاهو و والدیمیر پوتین از آغاز سال میالدی 
اسرائیلی  رسانه های  خصوص  همین  است.در  جاری 
گزارش داده اند که سوریه در راس مذاکرات میان دو 

طرف قرار خواهد داشت.

جنگ تجاری چین و آمریکا، روز موعود 
فرا رسید

ادامه از صفحه 1
این کارشناس می گوید که رییس جمهوری آمریکا 
خیلی عالقه مند است با اظهار نظرهای خود دیگر 
کشورها را مرعوب کند غافل از اینکه این گفته ها باعث 
می شود تا دیگران نیز به رویکردهای تالفی جویانه 
روی آورند. ›لو شوان‹ می گوید متاسفانه اشتباه اصلی 
ترامپ این است که فکر می کند در یک جنگ تجاری 
این آمریکاست که از میدان پیروز خارج می شود در 
صورتی که پس از شروع نبرد، دیگر ماشه اسلحه در 
دستان وی نخواهد بود.  همزمان با آغاز اعمال تعرفه 
25 درصدی آمریکا بر روی 3۴ میلیارد دالر از کاالهای 
کاالهای  بر  مشابهی  تعرفه  دیروز  نیز  پکن  چینی، 
آمریکایی اعمال کرد.چین که پیشتر گفته بود آغازگر 
این جنگ نخواهد بود دیروز در تقابل با آمریکا، 3۴ 
میلیارد دالر تعرفه 25 درصدی روی کاالهای وارداتی 
از این کشور اعمال کرد یعنی دقیقا همان مبلغی که 
آمریکا اعمال کرده بود.گمرک چین دیروز اعالم کرد 
تعرفه های اعمال شده شامل 5۴5 کاال به ارزش 3۴ 

میلیارد دالر است.

اخبار

سرمقاله

انسان،  برای  دشمنی  هیچ   
ستمگرتر از نفس او نیست.

کالمامیر

مدیر عامل تامین اجتماعی از پرداخت تسهیالت 
از  بازنشستگان  به  تومانی  میلیون  بهره ۴  بدون 
مرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: بخشنامه 
مربوط به طرح مشوق های اشتغال به واحدهای 
اجرایی تامین اجتماعی سراسر کشور ابالغ شده 
و کارفرمایان در صورت جذب نیروی جدید فارغ 
از  با حداکثر 3۴ سال سن  التحصیل دانشگاهی 
معافیت های پرداخت حق بیمه برخوردار می شوند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدتقی نوربخش 
اظهار داشت: در سال حمایت از کاالی ایرانی تا 
کنون ۱2 بخشنامه برای تحقق اهداف شعار مطرح 
شده از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است.

وی افزود: در سال جاری افزایش حقوق مستمری 
بگیران برای حداقل بگیران 5/۱۹  درصد و برای 
سایر سطح ۱3 درصد اعمال شد که این رقم از نرخ 
تورم و همچنین میزان افزایش حقوق سایر صندوق 
های بازنشستگی باالتر است.وی با بیان اینکه طی 
چهار سال حدود ۹2 درصد افزایش حقوق مستمری 
بگیران را داشتیم، گفت: این اقدام برای جبران عقب 
افتادگی های سالهای گذشته صورت گرفته است 
و البته هنوز هم میزان حقوق فعلی بازنشستگان 
مناسب نیست و از این بابت از این عزیزان پوزش 
می خواهیم.وی از پرداخت تسهیالت چهار میلیون 
تومانی به بازنشستگان طی ماههای آینده خبر داد و 
گفت: این تسهیالت به بازنشستگانی که در سنوات 
قبل دریافت نکرده باشند ارائه می شود.وی افزود: 
با توجه به نامگذاری سال جاری به نام حمایت از 
کاالی ایرانی تسهیالتی نیز برای خرید کاالی ایرانی 
در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت.نوربخش 
بگیران به صورت  ادامه داد: تسهیالت مستمری 
کارت های دارای کد و بدون بهره بانکی به صورت 

۴8 ماهه برای خرید لوازم و وسایل خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تکلیف 
قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه مبنی بر همسان 

سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در قانون بودجه 
سال جاری کل کشور پرداخت 50 هزار میلیارد 
تومان از بدهی های دولت به تامین اجتماعی پیش 
بینی شده است و امیدواریم با اجرایی شدن این 
قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرایی 
اجتماعی  تامین  سازمان  کرد:  تصریح  شود.وی 
متعهد به تامین معیشت مستمری بگیران است و 
حقوق مستمری بگیران را ماهانه بین 20 ام تا آخر 
ماه پرداخت می کند. در سال جاری حدود ۴500 
میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان 
در هر ماه هزینه می شود.وی با بیان اینکه توسعه 
خدمات درمانی تامین اجتماعی با جدیت در حال 
انجام است، اظهار داشت: در مراکز درمانی وابسته 
صورت  به  خدمات  اجتماعی  تامین  سازمان  به 
رایگان ارائه می شود و حدود 3۷5 مرکز در کشور 
داریم.مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره 
به خرید خدمات درمانی از مرکز درمانی دولتی و 
خصوصی طرف قرارداد با این سازمان تصریح کرد: 
ما تابع قانون بیمه همگانی هستیم  و هزینه ای که 
کند  پرداخت  باید  مراکز  این  در  بگیر  مستمری 
به صورت سرپایی حدود 30 درصد و در بخش 
بستری ۱0 درصد است.نوربخش با اشاره به اقدامات 

هزینه  پرداخت  برای  اجتماعی  تامین  سازمان 
بیماران خاص نیز گفت: در طرح تحول سالمت 
و در دولت دوازدهم هزینه این بیماران همچون 
بیماران سرطانی، بیماران مزمن کلیوی، تاالسمی 
و هموفیلی اقداماتی صورت گرفته تا این بیماران 
در مراکز درمانی طرف قرارداد نیز به صورت رایگان 
به  اشاره  با  کنند.وی  استفاده  درمانی  از خدمات 
افزایش مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی 
در سال های اخیر افزود: در چهار سال اخیر ۴2 
مرکز درمانی جدید افتتاح شده است و حدود ۷0 
پروژه در دست اجرا است.وی با اشاره به افزایش 
سالمندان در کشور نیز اظهار کرد: سالمندان برای 
ضریب  دارند.  اهمیت  اجتماعی  تامین  سازمان 
پشتیبانی در کشور به طور طبیعی رو به کاهش 
است که این ضریب در طول ۱0 سال گذشته از 8 
درصد به حدود پنج و دو دهم درصد رسیده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش امید 
به زندگی در کشور خبر داد و گفت: امید به زندگی 
در کشور برابر با کشورهای توسعه یافته است، یعنی 
سن امید به زندگی در کشور به۷۴ سال رسیده 
است که خانم ها تا ۷۶ نیز تخمین زده شده اند.
نوربخش از اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای 

سالمندان خبر داد و افزود: ارجاع بیماران مزمن 
به بیمارستان، تشکیل پرونده الکترونیکی و ایجاد 
اقدامات سازمان  از  مراکز درمانی ویژه سالمندان 
است.مدیرعامل  سالمندان  برای  اجتماعی  تامین 
سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بدهی قطعی 
دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۴ حدود 
8۹ هزار میلیارد تومان است، گفت: بدهی دولت 
از حدود ۴ هزار میلیارد تومان در سال8۴ به حدود 
۶0 هزار میلیارد تومان در سال ۹2 رسید.نوربخش 
از بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به 
تامین اجتماعی نیز خبر داد و اظهار کرد: کارفرمایان 
خوش حساب از تاریخ ۱0 اردیبهشت تا ۱0 تیرماه 
از قانون بخشودگی جرائم بیمه ای استفاده کردند 
و در این مدت بیش از 50 هزار کارفرما با پرداخت  
یا تقسیط اصل بدهی مشمول بخشودگی جرائم 
شدند. مجموع بدهی کارفرمایان به سازمان تامین 
است که  تومان  میلیارد  اجتماعی حدود ۹ هزار 
امیدواریم با اجرای این قانون شاهد تسویه بخش 
قابل توجهی از این بدهی ها باشیم.وی با بیان اینکه 
برای افزایش اشتغال کارگران تسهیالتی در نظر 
گرفته ایم گفت: سازمان تامین اجتماعی و وزارت 
کار برای افزایش اشتغال دو طرح در نظر گرفته اند 
از جمله این طرح ها عبارت است از طرح کارورزی، 
که اگر افردای در سامانه سازمان فنی و حرفه ای 
ثبت نام کنند پس از 3 ماه می توانند بدون پرداخت 
حق بیمه به عنوان کارورز وارد بازار کار شوند و به 
مدت ۶ ماه از این طرح استفاده کنند.مدیر عامل 
تامین اجتماعی ادامه داد: طرح دیگر، طرح مشوق 
های اشتغال است که بخشنامه آن تهیه شده  و این 
طرح به این صورت است که افرادی که تحصیالت 
دانشگاهی داشته چنانچه در کاریابی ثبت نام کنند 
و همچنین سن زیر 3۴ سال داشته باشند به مدت 
2سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معاف 

می شوند.

مدیر عامل تامین اجتماعی خبر داد:

اعطای تسهیالت بدون بهره به بازنشستگان از مرداد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۶۶033۱05۷00۴805هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسین دهقانی محمد آبادی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2503 صادره 
از تهران از در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۷8/۹0 مترمربع پالک 
2۶۹ فرعی از 3۶۱ اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای 
یحیی نصیری محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۱820م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/0۴/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/0۴/3۱

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی ایران گفت: توسعه بی برنامه صنعتی 
در کشور دولت را رقیب پرقدرتی در برابر بخش 
خصوصی قرار داده و با وجود پیام سرنوشت 
مجلس  تصویب  و  انقالب  معظم  رهبر  ساز 
قانون  اصل ۴۴  اسالمی در خصوص  شورای 

اساسی اتفاق خاصی رخ نداد.
ازایرنا،غالمحسین  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شافعی افزود: توسعه صنعتی در کشور مساله 
اصلی است زیرا این توسعه مبتنی بر ساختار 
اقتصاد نفتی و به صورت کامال پیچیده شکل 
گرفته و اقتصاد ایران را به این وضعیت رسانیده 
است.وی ادامه داد: امروز آنچه در ایران مانع 
تولید و خلق ثروت می باشد کارهای غیرمولد و 
غیرتولیدی است که توسط دالالن و رانتخواران 
انجام می شود لذا تا زمانی که این بخش اصالح 
نشود نمی توان مدعی شد که به ملت خدمتی 
در  کمبودی  هیچ  گفت:  شود.وی  می  انجام 
اقتصاد  نیاز  مورد  منابع  خصوص  در  کشور 
نیست بطوری که از ابتدای شروع برنامه چشم 
انداز توسعه در سال ۱3۶8 تا پایان سال ۹5 
فقط دو هزار و ۷۷2 میلیارد دالر منابع ارزی 
خارجی  وامهای  میزان  اگر  و  آوردیم  بدست 
 ۴۱۹ میزان  به  کمکی  گذاریهای  سرمایه  و 
میلیارد دالر را به آن اضافه کنیم مجموع ارز 
وارد شده به کشور سه هزار و ۱۹۱ میلیارد دالر 
است. سئوال اینجاست این منابع در کجا هزینه 
شده اند؟ وی افزود: وجود این منابع ارزی و 
شرایط کنونی اقتصاد نشانگر بی برنامه بودن 
کشور در مصرف منابع و توسعه اقتصادی است. 

تصمیم گیران کشور در طول سالهای گذشته 
از گرفتن تصمیمات سخت گریزان بودند زیرا 
تصمیمات کوچک نمی تواند در شرایط بحرانی 
اقتصاد اثرگذار باشد.شافعی ادامه داد: مشکلی 
اصلی کشور در شرایط کنونی کمبود منابع 
مالی نیست بلکه مشکل بر سر نحوه توزیع 
منابع است زیرا آنها در بخشهایی که مصرف 
کشور  تولید  بخش  برای  ای  بهره  شود  می 
ندارد. بخش صنعت با وجود منابع مورد نیاز 
در کشور رشدی نداشته بطوری که طی ۱0 
صادرات  صنعت،  بخش  سهم  گذشته  سال 
به  رو  بانکی  تسهیالت  مانده  از  کشاورزی  و 
که  دهد  می  نشان  مهم  این  و  بود  کاهش 
و  یافته  گسترش  ایران  در  غیرمولد  کارهای 
فعالیتهای مولد رشدی نداشته اند.وی بر شفاف 
سازی دولت در مورد صرف منابع تاکید و بیان 
کرد: تسهیالتی که توسط صندوق توسعه ملی 
به بخش  ارزی که  پرداخت می شود، منابع 
میزان  و همچنین  یابد  می  اختصاص  تولید 
ثبت سفارش کاال در گمرک باید شفاف توسط 
دولت بیان شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشاورزی ایران در ادامه همچنین 
گفت: دو برداشت نادرست نسبت به تحریمها 
در کشور وجود دارد. عده ای می گویند که 
تحریمها کاغذپاره و اثرگذار نبوده است و عده 
ای دیگر می گویند مشکل اصلی اقتصاد کشور 
آنکه  حال  است  خارجی  تحریمهای  بحث 
مشکل اصلی کشور ساختار نادرست اقتصادی 
مقابل  در  بتوان  تا  کند  تغییر  باید  که  است 
تحریمها ایستادگی نمود.وی افزود: مهمترین 

راهکار در برابر حل مشکل تحریمها ›اقتصاد 
معظم  رهبر  سوی  از  شده  مطرح  مقاومتی‹ 
انقالب است اما عملکرد کشور در این بخش 
به هیچوجه رضایت بخش نیست. در پسابرجام 
شرایط مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
در کشور فراهم بود اما از این فرصت استفاده 
نشد.شافعی ادامه داد: اخیرا رهبر معظم انقالب 
دستور دادند یک نهاد فراقوه ای با عنوان ستاد 
هماهنگی امور اقتصادی متشکل از سران سه 
قوه در کشور شکل گیرد که این نهاد می تواند 
بسیار اثرگذار باشد، در صورتی که با کارهای 
در  متاسفانه  نکنیم.  را شهید  آن  غیرمرتبط 
این ستاد نمایندگان بخش خصوصی حضور 
ندارند در حالی که آنان راه حلهای زیربنایی 
اثرگذاری دارند و در یک تعامل سازنده و شفاف 
می توانند مشکل اقتصادی کشور را به کمک 
مسئوالن حل کنند. رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: ایجاد 
یک هاب صادراتی برای نخستین بار در سه 
شهر مشهد، تهران و تبریز در حال پیگیری 
تولیدی  واحدهای  یابی  عارضه  به  و  است 
مشکلدار در بخش بازار و صادرات می پردازد 
بدون آنکه هزینه ای از صاحبان واحدها گرفته 
شود.عبدالوهاب سهل آبادی افزود: در شرایط 
کنونی در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که 
خط مقدم این جنگ تولیدکنندگان و فعاالن 
بیعت  تولیدکنندگان  ما  و  هستند  اقتصادی 
جنگ  این  در  مبارزه  برای  نظام  با  را  خود 
اعالم کرده ایم لذا در این شرایط انتظار کمک 
بیشتری از سوی مسئوالن داریم.وی ادامه داد: 

طی سالهای ۱3۹2 تا ۱3۹۶ میانگین واردات 
کاال به کشور کمتر از 35 میلیارد تومان بود 
اما در کمتر از دو ماه در ابتدای امسال میزان 
واردات به کشور به 20 میلیون دالر رسید و 
این یک شوک برای سربازان جنگ اقتصادی 
بود. وی گفت: هم اینک کاالهایی با بهره گیری 
از ارز ۴200 تومانی وارد کشور می شوند و با 
۱0 درصد کمتر از قیمت واقعی در خارج از 
کشور به فروش می رسند یا در داخل کشور 
مردم  به  تومانی  هزار  هشت  ارز  احتساب  با 
عرضه می شوند، این یک معضل اساسی است. 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اینکه  با  افزود:  وی 
اجتماعی طرحهای جدیدی برای ارتباط بیشتر 
بین بخش تولید و صنف را به اجرا گذاشته 
واحدهای  در  اند  نتوانسته  کارگران  هنوز  اما 
تولیدی مشغول کار شوند، در شرایط کنونی 

کارگران نیاز به حمایت بیشتری دارند. 

رئیس اتاق بازرگانی:

 هنوز دولت رقیب پرقدرت بخش خصوصی است
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 سهم خواهی ایران از 25 میلیون فرصت شغلی جدید در آلمان

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آلمان با توجه به شرایط اقتصادی خود 
در یک دهه آینده 25 میلیون فرصت شغلی خواهد داشت که آلمانی ها نمی توانند 
آن را تامین کنند؛ به همین دلیل در تالشیم بخشی از آن نیروی کار مورد نیاز را 
تامین کنیم. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سلیمان پاک سرشت« افزود: کشوری 
مانند آلمان نیازمند نیروی کار متخصص است که باید منطبق با استانداردهای آن 
کشور آموزش دیده باشد.وی ادامه داد: به تازگی در سفر به آلمان، هماهنگی های 
اولیه با دانشگاه علمی کاربردی این کشور برای ترتبیت نیروی انسانی ماهر به منظور 
اعزام به آلمان انجام شد.رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور افزود: البته میزان 
مهارت افرادی که قصد حضور در بازار کار آلمان را دارند باید از سوی نهادی در آن 
کشور، به تایید برسد تا بتوانند اعزام شوند.پاک سرشت یافتن بازار هدف نیروی کار 
را یکی از راه های حل مشکل بیکاری جوانان ایرانی دانست و افزود: البته سازمان 
فنی و حرفه ای باید فاصله ها را با آموزش مهارت ها پُر کند و بتواند به عنوان 
یک حلقه واسط میان نیروی انسانی تحصیل کرده ایرانی با بازار کاری که نیاز به 
نیرو دارد، عمل کرده و نیروی انسانی ماهر را به بازارهای مورد نیاز اعزام کند.پاک 
سرشت به برنامه سازمان فنی و حرفه ای کشور برای مهارت آموزی زنان سرپرست 
خانوار اشاره کرد و گفت: فقرزدایی و توانمندسازی، دو هدفی است که در این برنامه 
دنبال می شود.وی توضیح داد: بیشتر آموزش های مهارتی در مناطق حاشیه 
ای و بافت های فرسوده به زنان سرپرست خانوار ارایه شده است؛ زیرا به دنبال 
کاهش فقر و ایجاد اشتغال در این مناطق هستیم.پاک سرشت یادآوری کرد: این 
آموزش ها بیشتر در زمینه مشاغل خانگی است که به توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار منجر می شود.به گفته وی، پارسال پنج میلیارد تومان از منابع برای مهارت 
آموزی زنان سرپرست خانوار اختصاص یافت.»امسال دامنه مهارت آموزی برای 
زنان سرپرست خانوار گسترش خواهد یافت و بر اساس الزام و ظرفیت های منطقه 

ای و محلی مهارت آموزی پیش خواهد رفت«.

درخواست پمپئو برای گفت وگوی اروپا با ایران درباره تروریسم

 وزیر امورخارجه آمریکا با استناد به گزارش ادعایی و بی اساس واشنگتن علیه 
کشورمان خواستار گفت وگوی اروپایی ها با ایران درباره حمایت از تروریسم شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی 
در صفحه توییتر خود از کشورهای اروپایی خواست تا در مذاکراتشان با ایران، آنچه 
واشنگتن فعالیت های تروریستی مورد حمایت ایران می خواند را هم مورد بحث و 
رایزنی قرار دهند.پمپئو که روز پنج شنبه برای ادامه مذاکرات هسته ای با رهبران 
کره شمالی به این کشور سفر کرده است، در توییتر خود به تکرار ادعاهای خصمانه 
و نخ نمای آمریکا علیه کشورمان  پرداخت و مدعی شد که ایران مسبب رنج و مرگ 
در جهان و مردم خودش بوده است.وی در ادامه ادعاهای خود ابراز امیدواری کرد 
که اروپای ها این موضوع را در دیدار با مقامات ایرانی مطرح کنند.پمپئو همچنین 
در توییت جداگانه ای، گزارش وزارت امورخارجه آمریکا در رابطه با آنچه ادعا می کند 
مربوط به فعالیت های تروریستی مورد حمایت ایران در اروپا است را منتشر کرد که 
در آن مجموعه ای از عملیات های نسبت داده شده به ایران و حزب اهلل لبنان در 
کشورهای اروپایی را پس از انقالب اسالمی فهرست کرده است.مقامات آمریکایی 
با حمایت رژیم صهیونیستی و متحدانشان همواره تالش کرده اند ایران را حامی 
تروریسم در منطقه و جهان نشان دهند و با دستاویز قرار دادن یک سری اسناد 
ساختگی و ادعایی جمهوری اسالمی را برای تمامی ناآرامی ها به ویژه در منطقه 
مقصر جلوه دهند در حالی که این کشورها خود عامالن اصلی ناآرامی و تفرقه و در 

نتیجه ظهور و توسعه تروریسم در منطقه خاورمیانه و جهان هستند.

 وحدت، نیاز اساسی برای مقابله
 با تحریم ها

رییس  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
جمهوری آمریکا نمی تواند اهداف شوم خود را در ایران 
پیاده کند، مگر آنکه شرایط آن در کشور فراهم باشد و 

پیش زمینه مبارزه با آن، وحدت جامعه است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »منصور معظمی« به 
دور جدید تحریم های آمریکا اشاره کرد و گفت: این 
تحریم ها هوشمندانه طراحی شده و هدف آن به ستوه 
در آوردن مردم است؛ این مساله خالف حقوق بشر 
و استانداردهای بین المللی است و هرچند مقام های 
آمریکایی همواره »دولتی بودن« تحریم ها را عنوان می 
کنند اما در حقیقت بدنه اجتماع ایران را نشانه گرفته 
است.برپایه اعالم نوزدهم اردیبهشت ماه امسال خزانه 
داری آمریکا، در 2 دوره ۹0 و ۱80 روزه تحریم های 
پیش از توافق هسته ای اعمال می شود.معظمی تاکید 
کرد در این شرایط، دولت وضعیت موجود را برای مردم 
تشریح می کند تا آحاد جامعه در جریان مسائل قرار 
گرفته و همراهی بیش از پیش ایجاد شود.»مسووالن 
باید برای مقابله با شرایط جدید برنامه اجرایی داشته 
نیز سناریوهایی  تولید  و  در بخش صنعت  و  باشند 
تدارک دیده شده است«.وی شفاف سازی فرآیندها 
را موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 
برشمرد که در شرایط تحریم بیش از پیش ضرورت 
دارد.معظمی که رییس هیات عامل سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( است، تاکید کرد همه 
شرکای ایران مایل به ترک کشور نیستند، بلکه بسیاری 
از آنان به تداوم همکاری ها عالقه مندند، اما آمریکا 
این کشورها دنبال  نمایندگانی به همه  با فرستادن 
کارشکنی اند و به ترغیب، تشویق یا تهدید همکاران 
انعقاد  موضوع  افزود:  مسوول  پردازند.این  می  ایران 
قراردادها، کاری زمانبر، دشوار و طاقت فرساست که 
در برخی موارد حتی یک سال به طول می انجامد اما 
ایدرو با اخذ تضمین های الزم، به دور از فریبکاری، 
همواره یک رابطه برد- برد را تعقیب کرده است.به 
گفته وی، ایدرو یک سازمان توسعه ای است که از آغاز 
کار تاکنون بیش از 250 طرح و پروژه را در کشور به 
بهره برداری رسانده است.وی یادآوری کرد: در سه سال 
گذشته بجز 2 پروژه که از سوی دولت به ایدرو ابالغ 
شد و ۱00 درصد مالکیت آن برای این سازمان است، 
سایر قراردادها با مشارکت بخش خصوصی انجام شد و 
ایدرو فقط نقش حمایتی و تسهیلگری داشت.»شرط 
و  بودن  اقتصادی  ایدرو  در  ها  پروژه  اجرای  نخست 
برخورداری از پشتوانه علمی بوده و این سازمان موفق 
شده است بیشترین تعداد قراردادها و موافقتنامه های 

تجاری را پس از برجام به امضا برساند«.

خبرخبر

امام جمعه موقت تهران گفت: از سردار سلیمانی بابت 
نامه گرمی که به رئیس جمهور نوشتند، تشکر می کنم؛ 

این نامه برای ایجاد انسجام ملی بسیار موثر بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل محمد امامی 
کاشانی خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه 
های نماز جمعه این هفته تهران اظهار داشت: رهبر 
انقالب اخیرا در دانشگاه امام حسین)ع( جمله جالبی 
فرمودند مبنی بر اینکه باید دربرابر دشمن، به مردم 
نزدیک شویم. این فرمایش همان بیان و کالم امام 
ششم است که دشمن نتواند نفوذ کند.وی با بیان 
اینکه امام ششم دشمن را شناخت و همه زیر یک 
خیمه قرار داد، گفت: نفرین بر کسانی، از جمله جریان 
تشیع انگلیسی، که در شبکه های تلویزیونی باعث 
اختالف میان شیعه و سنی می شوند. اختالف اندازی 
و بهم ریختن جهان اسالم کار صهیونیست هاست.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: صهیونیست ها 
در میان مسلمانان اختالف، تشنج و آشوب ایجاد 
به  خود  رسانه های  در  دیگر  سوی  از  و  می کنند 
نمایش می گذارند تا بگویند حقیقت اسالم این است.

آیت اهلل امامی کاشانی با بیان اینکه امام ششم دشمن 
را شناخت و همه را زیر یک خیمه قرار داد، گفت: 
همانطور که امام صادق)ع( در دوران خود وحدت 
میان مسلمانان را دنبال می کردند، امروز هم وحدت 
کلمه در جمهوری اسالمی خواست امام زمان است.
امامی کاشانی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: 
در هر عصر و زمانی، حجت خدا باید روی زمین باشد. 
حجت خدا حرف ها و بحث ها را کنار می زند و حق 

مطلب را مطرح می کند.وی تصریح کرد: در عصر 
غیبت کبری، ولی فقیه جامع الشرایط، این اصل و 
اساس را به دوش دارد و معیار وحدت است. نباید با 
وجود ولی فقیه یکی از این طرف و دیگری از طرف 
بزنند. اسالم می گوید  برای خودشان حرف  دیگر 
حرف برای یک نفر است. این مساله مالک وحدت، 
انسجام و جامعه قدرتمند است.امام جمعه موقت 
تهران با اشاره به نامه سردار سلیمانی به رئیس جمهور 
گفت: از برادر عزیز سردار سلیمانی بابت نامه گرمی 
که به رئیس جمهور دادند، تشکر می کنم. این نامه 
برای ایجاد انسجام ملی بسیار موثر بود. دشمن در 
این شرایط می ترسد و حساب می کند کشور یک 
کاسه است و یک محور دارد.آیت اهلل امامی کاشانی 
اظهار  صادق)ع(  امام  آموزه های  دیگر  به  اشاره  با 
کرد: امام ششم در عصر خود برنامه ریزی می کرد؛ 
یعنی کارها را به افراد واجد شرایط می داد و کارها 
را به هر فردی نمی سپارد.امامی کاشانی با تاکید بر 
لزوم برنامه ریزی تاکید کرد: برنامه ریزی در عصر 
امام صادق)ع( اقتصادی بود اما آن زمان افکار نوعا 
فرهنگی بود اما عصر امروز ما عصر اقتصادی است.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی جاری در کشور 
گفت: باید با کسانی که در این روزها فساد می کنند 
با شدت  کردند  می  فساد  هم  گذشته  در  البته  و 
برخورد کرد. این مساله تاکید صریح قرآن است.امام 
جمعه موقت تهران افزود: باید با کسانی که فساد می 
کنند، برخورد شرعی و قانونی کرد. تا این برخوردها 
محکم نباشد، دشمن نخواهد ترسید. چشم دشمن 

به همین اراذل اوباش است که امروز پول ها و ارزها 
را جمع کنند.وی اضافه کرد: قوه قضاییه، مجلس و 
دولت باید برنامه ریزی تهاجمی داشته باشند. ما االن 
در وضعیت جنگ قرار داریم؛ نه جنگ نظامی بلکه 
جنگ اقتصادی. دشمن بر ما هجوم آورده است و ما 
هم باید تهاجم داشته باشیم. کشور به برنامه تهاجمی 
نیاز دارد.امامی کاشانی با انتقاد از نقدینگی باال نزد 
مردم گفت: این نقدینگی باید به سمت تولید هدایت 
شود. این ثروت باید در جهت تولید قرار بگیرد. باید راه 
تولید و راه اینکه مردم چگونه کاسبی کنند باز شود؛ 
این وظیفه دولت و قانونگذار است که ثروت کشور 
همین طور رها نباشد.امام جمعه موقت تهران ایجاد 
امنیت، عدالت و فراوانی نعمت را از وظایف دولت 
برشمرد و اظهار داشت: باید برنامه ریزی و افراد قوی 
و پیگیر را انتخاب کرد. دشمن دارد از هر جهت علیه 
ما فعالیت می کند.امامی کاشانی با اشاره به فرمایشات 
رهبری مبنی بر توجه به کاالی ایرانی و تولید داخل 
گفت: چطور می شود وقتی شما در تلویزیون نگاه 

می کنید که فوتبالیست های ما برنده می شوند، 
به خیابانها می ریزید؟ این همان حب وطن است. 
ای کسانی که قاچاق می کنید، آیا شما حس ایران، 
وطن و وجدان ندارید؟ تا چه زمانی می خواهید پول 
جمع کنید؟ تمام این پول ها در جهنم به آتش تبدیل 
می شود.وی تاکید کرد: تولیدکنندگان هم باید سعی 
کنند، تولید خوب شود. به خریدن و فروختن جنس 
ایرانی افتخار کنید. آدم تاسف می خورد در برخی 
مراکز، آب میوه هم که می خواهند بدهند، آب میوه 
خارجی می دهند. چقدر ما نسبت به کشورمان بی 
فطرت و بی وجدان هستیم. ای کسانی که قاچاق می 
آورید، شما فطرت ایرانی خود را زیر پا گذاشته اید.امام 
جمعه موقت تهران اظهار داشت: من به مردم ایران از 
قرآن بشارت می دهم؛ »ان مع العسر یسرا.« پس از 
مشکل، آسانی می آید. خدای متعال راه را باز می کند. 
نباید ناامید شد. باید برای خدا کار کرد. بدون شک، 
ایران از گردنه هایی که دشمن برایش ایجاد می کند، 
همانند ۴0 سال گذشته، به سالمت عبور خواهد کرد.

آگهی تجدید مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 96/1332 مورخ 96/11/۵ شورای اسالمی شهر 
ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 21قطعه از امالک )زمین( متعلق به خود به 

شرح:

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت  صولت افالکی فرزند محمدصادق به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کال سه  ۹۷0۱۶۹از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت  
نموده و چنین  توضیح داده که شادروان محمدصادق افالکی به شماره شناسنامه8 
در مورخ 8۴/۹/25 در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات گفته  وورثه حین الفوت آن 

منحصر است به :  ۱ـ  صولت افالکی  شماره شناسنامه ۶0 فرزند متوفی
2ـ  کیومرث افالکی  شماره شناسنامه8  فرزند متوفی

3ـ یزدان افالکی  شماره شناسنامه۷۱ فرزند متوفی
 ۴ ـ مسعودافالکی شماره شناسنامه ۱2۴ فرزند متوفی

 5 ـ شاهین افالکی  شماره شناسنامه ۱۴5 فرزند متوفی
 ۶ـ فریدون افالکی  شماره شناسنامه 2۱ فرزند متوفی 

۷ـ خوش اندام افالکی  شماره شناسنامه 25۹2  فرزند متوفی
  8 ـ کتایون افالکی  شماره شناسنامه ۱00فرزند متوفی
۹ـ گل اندام افالکی  شماره شناسنامه 2808فرزند متوفی

۱0ـ ماه نساء افالکی  شماره شناسنامه 280۹فرزند متوفی
۱۱ـ کشورعبداله زاده  شماره شناسنامه 25همسر متوفی

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه ۱ سورشجان

آگهی فقدان سند مالکیت
 ۷ دفتر   ۹5/۶/3۱ مورخ   ۱۱038۴ شماره  وکالت  بموجب  آقاخانی  سمیه  خانم 
به  نامه شماره ۱3۹۶85۶502۱000۱08۷ مورخ ۹۶/۱0/2۷  بموجب  شهریار که 
تایید دفترخانه رسیده است از طرف حسن بیتی یام به استناد دو برگ استشهادیه 
فقدان  مدعی  تصدیق ۹۷528۷  رمز  و  یکتا ۱3۹۶02۱502۱000۱2۴۱  بشناسه 
و  بمساحت شصت  در طبقه دوم  واقع  آپارتمان  یکدستگاه  سندمالکیت ششدانگ 
هشت متر و هفتاد و هفت دسیمتر مربع قطعه سوم شمالی بشماره ۶2۶2 فرعی از 
۴۹ اصلی مفروز و مجزی شده از 2205 فرعی از اصلی مذکور واقع در علیشاه عوض 
شهریار بانضمام ششدانگ یکباب انباری شماره چهار بمساحت یک متر و هفتاد و 
یک دسیمتر مربع واقع در طبقه همکف ذیل ثبت ۱2۶۷۷3 صفحه ۴52 دفتر ۷۶3 
بشماره چاپی 02۷۴83 الف/85 بنام سید مجید هاشمی راد ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم شده است سپس بموجب سند ۱0۴0۷۹ مورخ ۹3/۱۱/25 دفتر ۷ 
شهریار به حسن بیتی یام انتقال یافته است  و به علت جابه جایی انتقال یافته است 
لذا مراتب به استناد تبصره ذیل ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید درغیر این 
صورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی، نسبت به صدورسند المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.م.الف: ۶8۹
رئیس ثبت اسناد شهریار-سیدمرتضی موسوی

در فصل های گرم برای دسترسی همه به آب ، از مصارف غیرضروری بپرهیزیم.

آگهي فراخوان  مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی 
شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد عملیات مرمت و نگهداري شبکه آبیاري و زهکشي میناب و 
تاسیسات الکتریکال و مکانیکال وابسته را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکار واجد 

صالحیت واگذار نماید .
 لذا از شرکتهای داراي صالحیت الزم دعوت مي شود از تاریخ درج این آگهی در ساعت های اداری و حداکثر تا مورخ 97/04/21  ضمن اعالم آمادگی 

کتبی ، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

2-شرح مختصر عملیات : عملیات مرمت و نگهداري شبکه آبیاري و زهکشي میناب و تاسیسات الکتریکال و مکانیکال وابسته
3-محل اجراي پروژه : استان هرمزگان – شهرستان میناب

4-رشته و پایه پیمانکار : گواهی صالحیت پیمانکاری در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی از شرکت مدیریت منابع آب 
ایران )پایه )4( یا باالتر( و یا رشته آب ) پایه )۵(یا باالتر (

۵-مدت زمان اجراي کار: 12 ماه
6-برآورد هزینه اجرا کار : بر اساس قیمت پیشنهادي پیمانکار

7-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 6۵0.000.000 ریال است که باید به صورت  ضمانت نامه بانکي و یا واریز وجه نقد ، همراه با سایر اسناد مناقصه 
در پاکت »الف« به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل سه ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه 

ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول در اسناد مناقصه تنظیم شود.
8-تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: واجدین شرایط مي توانند ضمن واریز مبلغ  ۵.000.000ریال به 
شماره حساب سیبا 217۵08۵40۵003 بانک ملی شعبه بندرعباس به نام شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی 

سامانه یاد شده از تاریخ درج این آگهی و حداکثر تا مورخ  97/04/21  نسبت به خرید و دریافت اسناد ارزیابي و اسناد مناقصه اقدام نمایند.
9-تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابي کیفي مناقصه گران و اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابي و اسناد مناقصه، 
ضروری است ضمن بارگزاری تصویر کلیه مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری ساعت 13:30 روز چهارشنبه  مورخ 
97/0۵/03 ، اسناد مربوط را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه محرمانه اداره حراست دستگاه مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت دارند.

10-تاریخ بازگشایي پیشنهادات :  پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران رأس ساعت 10صبح  مورخ  97/0۵/08  بازگشایی خواهد 
شد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفي نامه معتبر ، در جلسه افتتاح پیشنهادهای قیمت آزاد است. ) تمامی 

فرآیند برگزاری مناقصه ، از قبیل افتتاح پاکات ، تعیین برنده و عقد قرارداد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.(
11-محل تأمین اعتبار : اعتبارات عمراني 

www. setadiran.ir و www.hrrw.ir و http://iets.mporg.ir   : 12- سایت های منتشر کننده آگهي
13- به پیشنهاد هاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از میزان مقرر ، چک شخصي و نظایر آن و یا فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و 

پیشنهادهایي که پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
14-هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابــط عمـومــي  شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

 نوبت دوم

شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

از طریق مزایده کتبی واگذارنماید لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی ازسایر شرایط ودریافت اسناد 
شهرداری  مالی  امور  به   97/۵/1 مورخ  دوشنبه  روز  اداری  وقت  حداکثرتاپایان  انتشارآگهی  ازتاریخ  مزایده 

ماهدشت مراجعه ویا جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن 02637309790 تماس حاصل فرمائید .
شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختار است هزینه کارشناسی درج آگهی ونقل وانتقال دفترخانه  

اسناد رسمی ومالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد .
شهرداری ماهدشت 

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
می توان به دشمنان فهماند که استفاده از تنگه هرمز 
برای همه و یا برای هیچ کس چه معنا و مفهومی 

می تواند داشته باشد!
سرلشکر  سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سپاه  کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی  پاسدار 
پاسداران انقالب اسالمی در همایش پیشکسوتان 
جهاد و شهادت استان تهران با گرامیداشت یاد و 
خاطره امام راحل و شهدای انقالب اسالمی ، دفاع 
مقاومت  و شهدای جبهه  مدافعان حرم  مقدس، 
اسالمی ، نقش مردم در حل معضالت و مشکالت 
فراروی کشور را مهم و بی بدیل توصیف و تصریح 
کرد: تفکر مقابله موفق با بحران های بزرگ بدون 

حضور مردم میسر نیست و هیچ گاه نباید تفکر نگاه 
به مردم را مزاحم پیشبرد برنامه ها و سیاست های 
باور و نگاه به مردم  کشور دانست، همانگونه که 
در جنگ تحمیلی  توانست دستاوردی بزرگ را 
برابر صف آرایی دنیای استکبار برای ما رقم بزند.
سرلشکر جعفری بنی صدر را پرچمدار و از طالیه 

داران مزاحم دانستن نقش مردم در حل مسئله 
جنگ خواند و اظهار کرد: بنی صدر با تفکر لیبرالی 
و اهمیتی که به روش جنگ کالسیک می داد، مانع 
حضور تفکر انقالبی و نقش آفرینی مردم در جنگ 
تحمیلی دشمنان بود و بر اساس همین نوع نگاه 
به  به سپاه  تجهیزات  و  واگذاری سالح  مانع  نیز 
عنوان یک نیروی انقالبی و مردمی بود.وی افزود 
: درحالی که پس از حذف بنی صدر و تحول تفکر 
در فرماندهی و مدیریت اجرایی صحنه نبرد که 
آفرینی  نقش  و  انقالبی  نگاه  با حاکم شدن  توام 
مردم بود، پس از 8 ماه شاهد آزادسازی خرمشهر 
و دیگر مناطق اشغالی کشورمان از لوث وجود پلید 
ارتش بعثی صدام بودیم.فرمانده کل سپاه تجارب 

ارزشمند دوران دفاع مقدس را چراغ راهنمای امروز 
و  جامعه  بزرگ  مشکالت  برای حل  ما  فردای  و 
بحران های ملی توصیف و تصریح کرد : الگوی تفکر 
انقالبی و مردم پایه دفاع مقدس ملت ایران امروز 
رزمندگان  الگوی  اسالمی  مقاومت  جغرافیای  در 
قرار گرفته و پیروزی های بزرگ و تاریخ ساز علیه 
تروریسم تکفیری و جنگ های نیابتی را رقم زده 
است.وی تفکر انقالبی و مردم محور را عامل پیروزی 
با دشمنان  در صحنه های جنگ و نبرد سخت 
دانست و گفت : این دستاورد بزرگ دفاع مقدس ، 
تجربه ای است که برای همه دوران ها و بحران های 
ملی در کشور می تواند حالل مشکالت و عامل عبور 

از چالش های بزرگ قرار گیرد.

تقدیرآیت اهلل امامی کاشانی ازنامه سردارسلیمانی به روحانی:

در جنگ اقتصادی تهاجمی عمل کنیم

سرلشکر جعفری:

می توان فهماند که استفاده از تنگه هرمز برای هیچکس چه مفهومی دارد
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مفقودی
خودرو  ایران  نمایندگی  فاکتور  شماره   به  سیلندر  تعویض  مجوز  برگ 
مدل  ای  نقره  رنگ  به  ایکس  ال  جی   ۴05 پژو  سواری  ۹۶08۴۱۶۷5خودروی 
موتور   شماره  وبه   ۷2  -- ایران   3۴ ص   ۶32 انتظامی  نیروی  شماره  به   ۱38۴
۱2۴8۴2۱0238 وبه شمار شاسی ۱۴2۷۶۶۶۴ به نام انوشیروان متاجی آبندانک 

نوشهرمفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی
 خودروی سواری پراید مدل ۱38۷ به رنگ نقره ای متالیک با شماره پالک3۹2 
s۱۴۱228۷۷۴000۷به  شاسی.  شماره  موتور233۴۹۶5  شماره   ۷2 ایران   5۶ ه 

مالکیت اسماعیل کیانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

گواهی حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 3۶۱8  تاجیک  بهنام  آقای 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان محمدعلی تاجیک به شناسنامه ۱ در تاریخ ۹۷/۱/3 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- بهنام تاجیک  ش.ش:3۶۱8   س.ت :۱3۴0    پسر                   

2- بهزاد تاجیک  ش.ش:۱2005   س.ت :۱3۴2    پسر   
3- بهروز تاجیک  ش.ش:2223   س.ت :۱3۴۴    پسر  

۴- رابعه تاجیک  ش.ش:۱338   س.ت :۴0۴۷    دختر   
5- خدیجه کلهر  ش.ش:3   س.ت :۱328    همسر    

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۶۹8
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : ۱۱85/2/۹۷
وقت رسیدگی :   در روز یک شنبه مورخ ۹۷/5/2۱    ساعت ۹/30   حوزه 2

خواهان: یوسف نعمت الهی
خوانده : مرتضی شایعطهرانی

خواسته:  مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
المکان  مجهول  بعلت  شده،  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  حل 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد 

بود. م.الف :۶8۷
آگهی ابالغ نظریه کارشناسیدبیرحوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

شماره پرونده: ۱۴2/8/۹۷
خواهان: زهرا حاجی حیدری

خوانده: مجتبی زارعی محمود آبادی
موضوع پرونده: نفقه

ابتدای  در  واقع  شهریار  شهرستان  اختالف  حل  شورای  ساختمان  حضور:  محل 
شهرک اداری- طبقه دوم حوزه هشتم 

با توجه به نظریه کارشناسی صادره از حوزه  هشتم حل اختالف شهرستان شهریار 
بابت نفقه معوقه خواهان به شرح ذیل: از تاریخ ۹5/۱۱/3 لغایت ۹۷/۴/3 به مدت 
۱۷ ماه ماهیانه ۶/500/000 ریال جمعأ ۱۱0/500/000 ریال در حق زوجه و نفقه 
فرزند ماهیانه سیصد هزارتومان اعالم نظر می گردد و به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مهلت قانونی ۷ روزه به حوزه 
مربوطه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و رویت نظریه کارشناسی نظر خود 
را کتبا در رد و یا قبول نظریه کارشناسی به این حوزه شورا اعالم نماید. م.الف:۶88

رئیس حوزه هشتم حل اختالف شهریار - اسمعیل حیدری 

آگهی مزایده
اول  از شعبه  پرونده(صادره  اجرائی متعدد)حدود ۷ فقره  پرونده های  در خصوص 
اقایان: محمدسعیدی،یحیی آپرور،ساالر  دادگاه اول دادگاه عمومی روانسر به سود 
احمدی و غیره... و به زیان کیانوش محمدی ف عبدالمجید دایر بر محکومیت مالی 
. واحد اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال غیرمنقول موصوف 
در زیر را مطابق ماده۱3۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.مشخصات مال 
غیر منقول: به  30۷۹ مورخ ۹5/0۴/28 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 
آقای عبدالمجید محمدی ف عبدالصمد از پالک 5 فرعی از ۶۶ اصلی روستای سردم 
به مساحت ۱۱۷۱۶  واقع در بخش ۱2 کرمانشاه مالک ۶ دانگ یک قطعه زمین 
برابر سند شماره 20۷۶۷ مورخ 88/08/۱2  متر مربع زمین زراعتی دیم بوده که 
دفترخانه 3۹ روانسر مقدار 3 دانگ از ۶ دانگ پالک فوق پالک از طرف مشارالیه 
قطعی  انتقال  اسماعیل  فرزند  ملکی  محبوبه  خانم  نام  محمدی(به  )عبدالمجید 
گردیده است و از آن تاریخ به بعد اقای عبدالمجید محمدی مازاد سه دانگ مشاع 
از ششدانگ را داراست و ملک مورد مزایده با حدودات اربعه:شماال به زمین یاراحمد 
و  امیری  سیاوش  زمین  روانسر،غربا«به  کرمانشاه  اصلی  جاده  محمدیانی،جنوبا«به 
5858متر  حدودا«  آن  مساحت  و  شود  می  منتهی  عزیزی  مولود  زمین  به  غربا« 
مربع می باشد و ارزش ریالی سه دانگ مذکور برابر نظر کارشناس رسمی مربوطه 
برآورد  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  دو  نودو  و  یکصد  معادل  ۱۹25000000ریال 
شده است.ساعت و روز و محل مزایده ۱3۹۷/05/۱0 راست ساعت ۹ صبح در محل 
اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر میباشد.طالبین و خریداران می توانند پنج 
دادگستری  اورامان   روانسر-میدان  در  واقع  اجرا  این  به  مزایده  موعد  از  قبل  روز 
مراجعه تا ترتیب مالحظه آن ها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت 
برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  ارزیابی شده شروع می شود هر کس که 
مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است ۱0درصد بهای پیشنهادی را 
فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و 
باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز 
کند،در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱2۹ قانون 
نفع صندوق  به  از کسر هزینه مزایده  الذکر پس  احکام مدنی سپرده فوق  اجرای 

دولت ضبط خواهد شد.
شکری مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر

ابالغ وقت
احتراما آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده ۹۷/3/۱0۶ 

وقت رسیدگی روز: مورخ ۱3۹۷/5/22 ساعت ۱۷ حوزه سوم شهریار 
خواهان: سعید اوالئی

خوانده: حسن عبدالهی – محمدتقی رمضانی جم
خواسته: مطالبه طلب

با توجه به تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به شعبه 
شورای حل اختالف وقت رسیدگی تعیین گردیده و به علت شناخته نشدن آدرس 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. م.الف:۶۹۱
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم شهریار – امیر سالمت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمزه نظری بابازیدی باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضا شهود 
آن ذیل شماره رمز تصدیق ۴۷55۶۱ و شناسه یکتا ۱3۹۷02۱5۴5۱8000۱3۴ 
مالکیت ششدانگ  فقدان سند  است مدعی  رسیده  تائید  به  دفترخانه 2۹ شهریار 
آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم سمت جنوبشرقی بلوک 2 به مساحت۶0/۷۹ 
مترمربع که مقدار ۱/۹2 دسیمتر مربع آن بالکن است قطعه ۱8 تفکیکی بانضمام 
در طبقه  واقع  تفکیکی  قطعه 3  مربع  به مساحت2/0۹ دسیمتر  انباری  ششدانگ 
همکف و ششدانگ پارکینگ قطعه دوم تفکیکی به مساحت ۱۱ متر مربع واقع در 
طبقه همکف پالک 28۴۴8 فرعی از ۴۷ اصلی مفروز از 2538 فرعی از اصلی مفروز 
ذیل ثبت دفتر 2۴۷۷۴۱ صفحه 2۶۴ دفتر ۱825 بنام حمزه نظری بابازیدی ثبت 
و سند به شماره چاپی ۷8۷۱۷۴-ه/۹۱ صادر و تسلیم شده است و برابر سند رهنی 
۱۶۹0 مورخ۹0/۷/۱3 دفترخانه ۴۴ شهریار در رهن بانک مسکن قرار گرفته است 
بعلت جابه جایی منزل مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 
۱20 آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 
مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.م.الف:۶۹۴
رییس ثبت اسناد و امالک شهریار – سید مرتضی موسوی

آگهی مزایده مال غیر منقول در مرحله اول
شماره پرونده:۹50۹۹82۶۴0300۱۶۴

اصغر  علی  له  شهریار:  عمومی  دادگاه   3 شعبه  از  صادره  پرونده کالسه ۹50۹۶3 
محرابی و علیه میر وحید حسینی بحری بخواسته 385/3۹۹/5۷ ریال اصل خواسته 
و مبلغ ۱۷/0۹8/۶58 ریال نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع 
به کارشناس رسمی دادگستری قیمت ملک توقیفی جمعا به مبلغ 33۶/000/000 
ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردیده در روز سه شنبه تاریخ ۹۷/5/2 از ۱0 
الی ۱۱ در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی شهریار واقع در شهریار- 
شهرک اداری دادگستری شهریار طبقه اول اتاق 83 از طریق مزایده به فروش برسد، 
طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی این اجرا از 
اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یادشده در مراسم مزایده شرکت 
نمایند مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و ۱0درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس 
از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از 

خریدار اخذ خواهد شد.
ششدانگ پالک ثبتی بشماره ۱۷۶5۱ فرعی از ۴۷ اصلی یک واحد تجاری قطعه 
دو تفکیکی به شماره ۴3332 فرعی از ۴۷ اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۷۶5۱ 
فرعی از اصلی مذکور شامل یکباب واحد تجاری بمساحت ۹/۶۱ مترمربع قطعه 2 
تفکیکی واقع در سمت شمالی طبقه همکف دارای حدود و اربعه اعالمی برابر سند 
که در حال حاضر تحت مالکیت میروحید حسینی بحری و حسب گزارش کارشناس 
و کالنتری مربوطه ملک تخلیه می باشد و تحت تصرف مالک می باشد و به نشانی 
واقع در شهریار -جاده مالرد- شهرک شاهد – خ 20 متری اول خیابان نرگس پاساژ 
وحید انتهای پاساژ سمت چپ واحد دوم شمالی پ 53 به ارزش 33۶/000/000 
ریال برآورد گردیده است مزایده در دادگستری شهریار بلوار شهدای اندیشه واقع در 
شهرک اداری در طرف راست دادگستری بیمارستان تامین اجتماعی می باشد در 
طرف چپ دادگستری سازمان اب شهریار و اداره ثبت اسناد می باشد روبروی آن 
شهرک وایین طبقه همکف دادگستری شهریار ورودی دست چپ اتاق 83 اجرای 

احکام مدنی شعبه یک برگزار می گردد.
ضمنا مبلغ کارشناسی به مبلغ 33۶/000/000 ریال می باشد. م.الف:۶۹0

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار – عابدی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
۱3۹۶۶033۱0۱000۶23۴هیات  و  شماره۱3۹۷۶033۱0۱0000۷۷۱  برابررأی 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم بتول خانم زرگرزاده فرزند قاسم به شماره شناسنامه 25۷ صادره از 
برابر گواهی حصروراثت شماره 2۱5/۹/۹۱ مورخ ۹۱/۱2/20 شورای حل  گرگان، 
از:  عبارتند  فوت  حین  وراث  و  نموده  فوت  پرونده  متقاضی  البرز،  استان  اختالف 
ام البنین حق شناس استرآبادی شماره شناسنامه 238۴،جواد حق شناس شماره 
ابوالضل حق شناس استرآبادی شماره شناسنامه 2۹۹، جعفر حق  شناسنامه ۶۷، 
مساحت ۱20  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  شناسنامه 23۴،  شناس شماره 
مترمربع پالک از 2۱3۹ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس-  خریداری از مالک 
رسمی آقای علی گرگین محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۴۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۴/3۱

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم عزیز پوران مالک شش دانگ پالک ۱3۹8 فرعی از 3۷ اصلی واقع در بخش 2 
خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره ۱۱۴/۱/۴3۴۱ مورخ 
۹۷/0۴/03 گواهی شده دفتر خانه ۱ خرم آباد که هویت و امضاء شهود رسما تایید 
شده مدعی است که سند مالکیت فوق الذکر ذیل ثبت ۴۱000 صفحه 3۴۴ جلد 
2۹۱ به شماره چاپی ۶۴82۶۹ د ۹۱ بنام محمد فتحی میر فرزند رحیم خان ش ش 
3۱3 متولد ۱3۴8/0۱/۱5 به شماره ملی ۴85۹۶۹2۱۷۹ ثبت صادر و تسلیم شده 
است و بعلت نامعلوم مفقود گردیده است و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست 
صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱20 آیین 
نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر 
کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
۱0 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف ۱2۶ 
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی مزایده اتومبیل 
آگهی مزایده ی اموال منقول پرونده اجرایی ۹۷00۱2۱

به  نیسان وانت  اتومبیل  به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۷00۱2۱ یک دستگاه 
شماره انتظامی 522 ن ۹۶ ایران 22 متعلق به آقای مهدی اخوان بدهکار پرونده 
ارزیابی  ریال  مبلغ 50/000/000  به  کارشناس رسمی  نظر  فوق که طبق  اجرایی 
شده ** توصیف اجمالی خودرو طبق نظر کارشناس رسمی :مدل ۱3۹۷ – رنگ 
:آبی – شماره شاسی ۱50۴۴52 و شماره موتور 5۱5۱0 –تعداد چرخ و سیلندر 
۴- تعداد محور 2-نوع سوخت :بنزین –ظرفیت ۱/5 تن – اطاق توضیح دارد – بدنه 
و صندلی و تودوزی و موتور و گیر بکس و دیفرانسیل در حد مدل – تایر ها : دارای 
آج 50 درصد  – خودرو مذکور از قسمتهای درب موتور – سپر عقب چپ- درب 
اتاق بار بسمت چپ و گلگیر جلو راست – سپر جلو و جلو پنجره دارای آثار تصادف 
مختصر می باشد خودرو فاقد باتری و همچنین بیمه نامه ثالث می باشد که طبق 
خودرو  است  گردیده  ارزیابی  ریال   50/000/000 مبلغ  به  رسمی  کارشناس  نظر 
مذکور از ساعت ۹ الی ۱2روز شنبه مورخ ۱3۹۷/05/0۶ در محل استقرار خودرو 
–توقفگاه عمومی مرکزی )پارکینگ  – خیابان زامیاد  – گل تپه  واقع در ورامین 
مرکزی( از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ ارزیابی طبق گزارش 
کارشناس رسمی به مبلغ 50/000/000 ریال به حروف پنجاه میلیون ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده 
برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد . همچنین  از بیمه خودرو اطالعی در دست نمی باشد .

تاریخ انتشار :۱3۹۷/0۴/۱۶ 
م الف 2۱0 ث – محمد رحیم پور – رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک ورامین 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۷۶033۱0۱0000۷۷۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر سلطانمحمدی 
فرزند رحمن به شماره شناسنامه ۱۷0۴  کد ملی ۴8۹8۶2۹083 صادره از طالقان 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 52۶/58 مترمربع پالک 3 
فرعی از 22 اصلی واقع در کالک -پایین خیابان طالقانی- خیابان ستایش - پالک 
از:  از مالک رسمی وراث مرحوم :حسن جوانی اردکانی که عبارتند  23 خریداری 
محمد-رضا-مجید- مرتضی و مصطفی)پسران( و نسرین - معصومه - الهه - مریم - 
مهناز - جمیله )دختران( همگی جوانی اردکانی و خانم لیال سپیدکار)همسر متوفی( 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف ۱۴2۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۴/3۱ 

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

 تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی
شهرك صنعتی علی آباد

فرماندار کرج:

مصرف انرژی در ادارات کرج رصد می شود

وامور  حقوقي  مدیر  گلستان:  سلیمانی- 
قراردادهاي شرکت شهرکهاي صنعتي گلستان 
از تشکیل مجمع عمومي عادي شرکت خدماتي 

شهرک صنعتي علي اباد خبر داد.
محمد ایری اظهار داشت: شرکتهاي خدماتي در 
واگذاري  براي  صنعتي  ونواحي  شهرکها  سطح 
آن  در  مستقر  صنایع  صاحبان  به  امور  اداره 
شهرک و یا ناحیه صنعتي در اجراي سیاستهاي 
واگذاري  نحوه  وقانون  اساسي  قانون  اصل۴۴ 
صنعتي  ونواحي  شهرکها  امور  واداره  مالکیت 

انجام مي پذیرد.
وی افزود: تاکنون در بسیاري از شهرکها ونواحي 
با ترغیب  صنعتي مشمول واگذاري در استان، 
وتشویق مدیران واحدهاي صنعتي و کارگاههاي 
کوچک ، شرکتهاي خدماتي تشکیل شده است.
مدیران شرکت  در شرایط حاضر  گفته وی  به 
واحدهاي  سایر  وهمکاري  همدلي  با  خدماتي 
تولیدي در حال ارائه خدمات به صاحبان صنایع 
در چارچوب قوانین و وظایف پیش بیني شده 
در اساسنامه  شرکتها ودر قالب منابع مالي در 

اختیارشان هستند.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک 
های صنعتی گلستان افزود: با این اقدام می توان 
به جرات اذعان داشت در بسیاري از موارد آثار 

مثبتي را به همراه داشته است.
وی افزود: اجراي قانون مزبور از اهمیت باالیي 
برخوردار است  به نحوي که قانون گذار ضمانت 
شرکت  مدیران  اقدامات  براي  را  الزم  اجرایي 

پیش بیني کرده است.
وی یادآور شد: همچنین  براي تقویت بنیه مالي 
ارزشمندي  یاد شده مصوبات بسیار  شرکتهاي 
در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي آمده که 
امید مي رود با اجرایي شدن آن شاهد افزایش 
توان مالي شرکتهاي خدماتي براي ارائه هرچه 

بیشتر خدمات نیز باشیم.
وی گفت: قانونگذار تکالیفي را نیز براي رعایت 
مباحث قانوني بر عهده این شرکتها قرارداده که 
از جمله آنها تشکیل 2 مرحله مجامع عمومي 
در سال است که یکي در نیمه اول سال براي 
رسیدگي به صورتهاي مالي، صورتهاي دارایي، 
نیمه  در  ودیگري  و..  دیون شرکت  و  مطالبات 
دوم سال براي رسیدگي به بودجه سال آتي و 

سایر امور شرکت صورت مي پذیرد.
شرکت  ریاست  به  توجه  با  داد:   ادامه  ایري  
عمومي  مجامع  بر  گلستان  شهرکهاي صنعتي 
برنامه زمانبندي  شرکتهاي خدماتي، بر اساس 
خدماتي  شرکت  عادي  عمومي  مجمع  ابالغي 

شهرک صنعتي علي آباد برگزار شد.

از  کرج  شهرستان  ویژه  فرماندار   - کرج 
بر  نظارت  و  ارزیابی  ویژه  کمیته  تشکیل 
ادارات در سطح شهرستان  عملکرد قبوض 

کرج خبر داد.
سیروس شفقی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
مصوبه جلسه اخیر هیئت دولت در خصوص 
حامل های  مصارف  و  منابع  میزان  کاهش 
انرژی در ادارات و سازمان های دولتی، گفت: 
کمیته ویژه ای به منظور ارزیابی و نظارت بر 
انرژی در سطح  عملکرد مصرف حامل های 

شهرستان کرج تشکیل می شود. 
از  متشکل  که  کمیته  این  در  افزود:  وی 

میزان  است،  کرج  فرمانداری  ویژه  بازرسان 
مصرف آب، برق، گاز، تلفن و مخابرات مطابق 
با سقف شاخص های کشوری رصد و بررسی 

خواهد شد. 
فرماندار کرج با اشاره به تأکید رئیس جمهوری 
گران،  اسراف  با  جدی  برخورد  بر  مبنی 
گفت: هدف اصلی ما در اجرای این طرح، نه 
مچ گیری بلکه پیشگیری است و البته اگر در 
جریان  پایش ها با عبور از حدود تعیین شده و 
افزایش میزان مصارف حامل های انرژی بیش 
از مصارف قبل مواجه شویم با خاطیان امر 

برخورد جدی خواهد شد.

احیای مجدد چاه شماره 77 
اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: با اعتباری بالغ بر 300 میلیون 
ریال چاه شماره ۷۷ اسالمشهر احیاء و بازسازی مجدد 
گردید . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی استان تهران، مدیر امور آبفای شهرستان 
اسالمشهر این خبر را اعالم کرد و گفت: با عنایت به 
افزایش  از طرفی  و  افزایش مصرف آب  و  فصل گرم 
برنامه  به  نیاز  شهری  محدوده  گسترش  و  جمعیت 
ریزیهای الزم جهت تامین آب آشامیدنی شهروندان و 
مشترکین مطابق با استانداردهای الزم را دارد. لذا با 
عنایت به تاکیدات مدیر عامل محترم شرکت در این 
خصوص و به منظور پیشگیری از هرگونه قطعی و یا 
کمبود احتمالی آب آشامیدنی شهروندان، احیاء و راه 
اندازی ۱2 حلقه چاه قدیمی و نیمه فعال این شهر در 

دستور کار قرار گرفته و در دست انجام می باشد. 
مهندس شفا نظرپور با اشاره به مشخصات احیای یک 
حلقه چاه در این خصوص یادآور شد : عملیات احیاء و 
بازسازی چاه شماره ۷۷ اسالمشهر طی اوایل تیر ماه 
جاری و با صرف اعتباری معادل 330 میلیون ریال از 
محل اعتبارات جاری و داخلی انجام شد و با توجه به 
قدمت و فرسودگی تاسیسات سر چاهی و انباشت امالح 
و مشکالت لوله جدار چاه، ضمن خارج سازی لوله جدار 
قدیمی و جایگزینی لوله جداره جدید و کف شکنی و 
خارج سازی امالح و شن و ماسه کف چاه  و همچنین 
بهسازی و نوسازی تاسیسات سرچاهی انجام و به اتمام 
رسید و پس از انجام آزمایش پمپاژ ، چاه مذکور با آبدهی 
بیش از ۱۷ لیتر بر ثانیه در مدار توزیع این شهرستان 
در  آبفای خاطرنشان ساخت:  امور  مدیر  قرار گرفت. 
مشترکین  و  شهروندان  آشامیدنی  آب  حاضر  حال 
محترم این شهر با کمیت و کیفیت مطلوب و مطابق 
با استانداردهای الزم تامین و توزیع می گردد و انتظار 
می رود و در همین راستا تعداد دیگری از چاههای این 
شهرستان احیاء و بازسازی و در مدار توزیع قرار خواهند 
استمرار  راستای  در  رود  می  انتظار  علیهذا  گرفت. 
خدمات بهینه و تامین آشامیدنی مطلوب شهروندان و 
مشترکین محترم همچنان با رعایت الگوی مصرف از 

مصارف غیر ضرور آب آشامیدنی پرهیز نمایند.

خبر

آغاز عملیات ایجاد راه دسترسی بهشت علی )ع( به 
جاده اشتهارد

آرامستان  مدیریت  سازمان  سرپرست 
راه  ایجاد  از  کرج  شهرداری  های 
دسترسی بهشت علی )ع( به جاده اصلی 

اشتهارد و ماهدشت خبر داد.
حمیدرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار 
کرج،  شهری  مدیریت  خبری  پایگاه 
در  تسریع  ضرورت  به  توجه  با  گفت: 
در  )ع(  علی  بهشت  آرامستان  احداث 
راستای احداث بزرگراه شمالی و افزایِش 

دفن در آرامستان بهشت سکینه )س(، اقدامات الزم در این خصوص در 
حال اجرا است. این مسول با اشاره به اینکه زیرسازی و جدولگذاری مسیر 
دسترسی بهشت علی )ع( به جاده اصلی اشتهارد و ماهدشت در حال انجام 
است، گفت: این عملیات تا کنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
وی متراژ آسفالت عملیات یاد شده را شش هزار و 250 متر ذکر کرد و یادآور 
شد: 255 متر جدول تک و 305 متر جدول کانیو در مسیر کار شده است. 
سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج، افزود: در آینده 
ای نزدیک 2۱0 قبر دو طبقه در آرامستان بهشت علی )ع( احداث می شود.

 طرح تفصیلي شهر جدید علوی  بزودی
 تهیه می شود

جدید  شهر  تفصیلي  طرح  گفت:  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
علوي،توسط شرکت شهرهاي جدید و با نظارت راه و شهرسازي هرمزگان 

در دست تهیه است.
هرمزگان،  شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به   
غالمحسین شیری، ضمن اشاره به این موضوع که طرح جامع شهر جدید 
علوي در سال ۱3۹2 به تصویب شورایعالي شهرسازي و معماري ایران 
رسیده است، افزود: شهرجدید علوي در موقعیت 22 کیلومتري شمال 
غربي بندرعباس با اهداف جذب سرریز جمعیتي از شهربندرعباس، اسکان 
جمعیت شاغل در صنایع غرب بندرعباس از جمله آلومینیوم، فوالد، اسکله 
شهید رجایي، پاالیشگاه و... ، افزایش عرضه اراضي شهري و در نهایت مهار 
رشد بي رویه قیمت اراضي شهري و ایجاد فرصتهاي جدید شغلي از طریق 

گسترش فعالیت هاي بخشي درکوتاه مدت مکان یابي شده است.
به گفته وی، وسعت شهر علوي برابر ۱000هکتار با پیش بیني جمعیت 
۱00 هزار نفر برآورد شده است که با توجه به ساختار قوي بخش خدمات 
وساختار ضعیف بخش صنعت دراستان و پیش بیني رشد باالي صنعت تا 
افق ۱۴05، شهرجدید علوي مي تواند با قرار دادن کارگاههاي کوچک وزود 
بازده موجب تحقق پیش بیني طرح هاي فرادست شود. شیری تاکید کرد:  
از آنجایي که نظم بخشی به ساخت و سازهای شهری از طریق ایجاد ساز 
و کارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی می تواند مهمترین 
هدف شهرسازی و طرح هاي تفصیلي تلقی شود. لذا طرح تفصیلي شهر 
علوي با این رویکرد در کمیته فني کمیسیون ماده پنج مورد بررسي قرار 

گرفته است.

خبر

نماینده ی مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی و 
رییس کمیسیون عمران مجلس تمرکز بنیاد برکت 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( بر بحث 
ایجاد اشتغال را مهم ارزیابی کرد و گفت: رویکرد اصلی 
بنیاد برکت محرومیت زدایی،  فعالیت های  فراگیر  و 
اشتغال زایی، مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های 
تولیدی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم 
و کم تر توسعه یافته است و این موضوع جای تقدیر و 

خوش حالی دارد.
و  بررسی  در جلسه ی  که  رضایی  محمدرضا  دکتر 
پی گیری اقدامات اشتغال زایی و زیربنایی بنیاد برکت 
امام)ره( در  وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
شهرستان جهرم سخن می گفت، افزود: در کشور ما 
خأل اشتغال وجود دارد و فراهم کردن شرایط اشتغال 
و ارایه ی تسهیالت ارزان قیمت به خصوص در مناطق 
محروم روستایی توسط نهادهایی چون بنیاد برکت 
همراه با حمایت و پشتیبانی و آموزشی که از متقاضیان 

شغل دارند، می تواند در بهبود وضعیت معیشت مردم 
آن ها  ماندگاری  زمینه ی  و  باشد  تأثیرگذار  بسیار 
را در این مناطق مهیا کند. در واقع، رویکرد جدید 
فعالیت های بنیاد برکت تولید، اشتغال، ماندگاری و 
عدم مهاجرت از روستاها به شهرها را به همراه دارد. 
نماینده ی مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی، 

بنیاد برکت را نهادی جهادی و قابل اعتماد و اطمینان 
ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، پروژه های 
عمرشان  که  داریم  کشور  در  زیادی  نیمه کاره ی 
آن قدر  ساخت شان  فرآیند  و  می رسد  سال  به 20 
طوالنی شده که دیگر توجیه فنی و اقتصادی ندارند. 
خوش بختانه اجرای پروژه هایی که ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( از طریق بنیاد برکت متولی آن است، 
الزم، سرعت  استانداردهای  از  برخورداری  بر  عالوه 
مناسبی دارند و غالباً در زمان مقرر به بهره برداری 
می رسند. دکتر رضایی ادامه داد: رویکرد بنیاد برکت، 
که  است  روستاهایی  و  محروم  مناطق  در  فعالیت 
کم تر به آن ها توجه شده است و انتظار می رود با این 
حضور توجه به مردمان کم درآمد و آسیب پذیر مناطق 
بیش تر  انقالب هستند،  اصلی  محروم که صاحبان 
شود. خوش بختانه فعالیت های محرومیت زدایی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از طریق بنیاد برکت 
در این مناطق چشم گیر است و این بنیاد، مأمنی است 
برای نمایندگان مردم، استانداران و فرمانداران که برای 
رفع مشکالت به آن مراجعه کرده و هیچگاه هم دست 
کمیسیون  رییس  گفته ی  به  بازنمی نگردند.  خالی 
عمران مجلس، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( به نوعی یاور دولت است که 

در حوزه های اشتغال زایی و عمرانی فعالیت  می کند.

75 درصد فعالیت های بنیاد برکت معطوف به ایجاد اشتغال
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سخنگوی سازمان غذا و داروخبر داد :

نظارت های مستمر بر قیمت داروها

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: اگر شرکت پخشی باالتر از نرخ مصوب، 
دارو به بیمارستان ها بفروشد بیمارستان مربوطه باید گزارش آن را به همراه 

فاکتور فروش به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه صادر کند.
به گزارش از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کیانوش جهانپور 
درخصوص نظارت بر قیمت دارو در بیمارستان ها افزود: نظارت های مستمر 
از طریق بازرسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور از بیمارستان های دولتی و خصوصی در حال انجام است.
وی ادامه داد: اگر بیمارستانی خالف قیمت مصوب دارو، از بیماران وجهی 
دریافت کند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد همچنین اگر کسی در این 
زمینه به موردی برخورد کرد می تواند آن تخلف را از طریق سامانه ۱۹0 به 

سازمان غذا و دارو اعالم کند. 
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بیمارستان ها نیز در قبال خرید 
از شرکت های دارویی فاکتور فروش دریافت می کنند و فروش دارو بدون 
فاکتور فروش وجود ندارد و اگر شرکت پخشی باالتر از نرخ مصوب دارو به 
بیمارستان ها بفروشد بیمارستان مربوطه باید گزارش آن را به همراه فاکتور 
فروش به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه صادر کنند تا دانشگاه نیز از طریق 

کمیسیون ماده ۱۱ گزارش را به تعزیرات حکومتی ارجاع بدهد.
جهانپور در ادامه با اشاره به اینکه ارز دولتی برای تمام داروهای مورد تایید 
سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شده است، گفت: داروهایی که سازمان غذا 
و دارو آنها را مجاز می داند و داروهایی که مشابه داخلی ندارند یا تولید داخلی 

آنها کفایت بازار را نمی کند در اولویت واردات هستند.
وی در خصوص برخی از اخبار درباره تخصیص ارز به داروهای تجاری گفت: 
ما دارویی با عنوان داروهای تجاری نداریم و اگر منظور آنها مکمل ها است 
موضوع آن کامال متفاوت از دارو است و ارز دولتی تنها به دارو تعلق می گیرد.

 ابتکار خبر داد: 

تشکیل ستاد بهبود شرایط زندگی زنان در دولت 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ستادی در دولت برای 
پیگیری امور مربوط به زنان سرپرست خانوار تشکیل شده؛ 230 میلیارد 
تومان در برنامه ششم برای بیمه زنان سرپرست خانوار تخصیص داده شده 

است.
معصومه ابتکار در ارتباط با اقدامات صورت گرفته توسط معاونت زنان و 
ایسنا گفت:  به  زنان  زندگی  بهبود شرایط  برای  ریاست جمهوری  خانواده 
خوشبختانه قانون برنامه ششم 230 میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست 
بودجه  و  برنامه  با سازمان  که  مذاکراتی  با  است.  کرده  پیش بینی  خانوار 
داشته ایم این مبلغ تخصیص پیدا خواهد کرد و اقدامات الزم برای تحقق این 
امر هم از سمت ما و هم از سمت دکتر ربیعی )وزیر رفاه( پیگیری می شود، 

امیدواریم بتوانیم به زودی بیمه زنان سرپرست خانوار را انجام دهیم.

جوانان باید در خط مقدم تیم اقتصادی دولت باشند

رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی گفت: نیازمند اعتماد به 
جوانان هستیم و آنها باید در خط مقدم تیم اقتصادی دولت باشند.

سیدفرید موسوی در دومین همایش ملی جوانان و قانونگذاری که در مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی برگزار شد، با اشاره به عملکرد جوانان 
در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: امروز وضعیت پیچیده تر از هر 
زمان دیگری است و نیازمند حضور جوانان شایسته برای پیروزی در جنگ 
اقتصادی هستیم و آنها باید در خط مقدم چابک، هوشمند و ریسک پذیر 
باشند. وی با بیان این که اعتماد به جوانان می تواند برای افزایش سرمایه 
اجتماعی کارساز باشد، گفت: مردم می خواهند بدانند که هرآنچه مدیران در 

توان دارند، انجام می دهند.
این نماینده مجلس بیان داشت: با توجه به این که در سه چهار ماه اخیر 
در نوسان های اقتصادی تصمیمات نادرستی گرفته شد، باید بزودی کابینه 

اقتصادی دولت ترمیم شود.
از منابع مالی  بر این که نمایندگان مجلس برای یک ریال  با تاکید  وی 
نیزحساسیت دارند، گفت: اما نیازمند ساماندهی وضعیت استخدامی کشور 
هستیم چرا که امروزه شاهد هستیم افراد به شکل های مختلفی همچون 
این  باید  که  دارند  دولت  با  استخدامی  رابطه  پیمانی، شرکتی  قراردادی، 

وضعیت ساماندهی شود.

خبر

»شیشه« رایج ترین مخدر نوظهور 
وارد شده به ایران

استان  با مواد مخدر  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
تهران اظهار کرد: بسیاری از مواد مخدر نوظهور امروزه 
در آزمایشگاه های زیرزمینی کشورهای توسعه یافته 

تولید و به سایر کشورهای دنیا عرضه می شوند.
محمدعلی اسدی با اشاره به فعالیت تولید کنندگان 
مواد مخدر صنعتی و شیمیایی، گفت: در حال حاضر 
اکثر تولیدکنندگان مواد شیمیایی در تالش هستند تا 
با دستیابی به فرمولهای جدید بتوانند محصول خود را 

از چارچوب قانون خارج کنند.
وی همچنین در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۷00 
نوع ماده مخدر صنعتی زیر سایه قانون در کشورها وارد 
بازار شده و در اختیار مصرف کننده قرار گرفته اند، در 
حالی که این مواد پس از مدت کوتاهی توسط قانون 
منع شده و تولید آنها به صورت غیر قانونی ادامه یافته 
است.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران اضافه کرد: برخی از مواد صنعتی نوظهور می 
توانند تاثیری بیش از 800 برابر تاثیر مصرف هروئین 
را در فرد مصرف کننده داشته باشند.وی با اشاره به 
رشد قارچ گونه انواع مواد مخدر صنعتی در سراسر دنیا، 
اظهار داشت: بسیاری از مواد مخدر نوظهور امروزه در 
آزمایشگاه های زیرزمینی کشورهای توسعه یافته تولید 
و به سایر کشورهای دنیا عرضه می شوند.محمدعلی 
اسدی که در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد ، با 
کشور،  داخل  به  ورودی  پست های  کشف  به  اشاره 
ایران  انتظامی  نیروی  تصریح کرد: در سال گذشته 
حدود ۱5 کیلوگرم دانه کشت »گل« را از طریق پست 
های قانونی وارد بر ایران کشف کرده است. دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره 
به این که شیشه رایج ترین ماده مخدر نوظهور وارد 
شده به کشور است، عنوان کرد: در راستای اقدامات 
به موقع پلیس مبارزه با مواد مخدر بسیاری از مواد 
مخدر نوظهور رایج در کشورهای غربی وارد مرزهای 

ایران نشده اند.

پرداخت یارانه سفر به بازنشستگان 
در سال جاری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت 
یارانه سفر به بازنشستگان و اجرای برنامه های فرهنگی 
در قالب سفرهای زیارتی و سیاحتی خبر داد. جمشید 
تقی زاده گفت: در سال جدید برنامه های زیادی در 
حوزه فرهنگی بازنشستگان داریم تا نشاط و شادابی 
سفرهای  افزایش  از  وی  یابد.  افزایش  گروه  این  در 
زیارتی و سیاحتی بازنشستگان در سال جاری خبر 
داد و گفت: جمعیت بازنشستگان ظرفیت بالقوه ای 
می تواند  که  جهانگردی  و  ایرانگردی  شرکت  برای 
مورد توجه قرار گیرد و از طرفی در توسعه این شرکت 
مؤثر واقع شود و موجبات اشتغالزایی و افزایش رفاه 
اجتماعی را در جامعه رقم بزند. مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری تصریح کرد: سفرهای ارزان قیمت 
افراد  این  که  چرا  شد  فراهم  نیز  بازنشستگان  به 
سرمایه های اجتماعی هستند و باید خدمات مناسب 
فرهنگی و اجتماعی به آنها ارائه دهیم.وی با بیان اینکه 
تسهیالت خوبی را به بازنشستگان در قالب سفرها 
جاری  سال  در  داریم  انتظار  گفت:  داشت،  خواهیم 
شرکت ایرانگردی و جهانگردی که دارای قابلیت های 
گسترده و قابل توجهی از نظر امکانات و نیرو است، 
برنامه ها و مأموریت های خود را در این محورها و برای 

افزایش رفاه حال بازنشستگان تدوین و اجرا کنند.

خبر

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: آنچه ترامپ 
و آمریکا به آن دل بسته و هدف شان بوده، فشار 
اقتصادی، لرزان کردن جامعه و بر هم زدن زندگی 

روزمره مردم است.
رفاه  و  کار،تعاون  وزارت  از  زمان  پیام  گزارش  به   
اجتماعی، علی ربیعی در ادامه سفر خود به مشهد در 
حاشیه بازدید و افتتاح خط تولید کارخانه مهتاتوس، 
اظهار کرد: ما امروز هم شاهد کار، تالش و تولید 
هستیم و هم خوشحالیم که سنت های دینی خود را 

به اشکال جدید به منصه ظهو رسانده ایم. 
 وی افزود: مساله ای که امروز بیشتر از نظر ذهنی 
مهم بوده و همه ما عادت داریم که تمام مسائل 
است که  این  دنبال کنیم  را  و سیاسی  بین الملل 
آقای رخصت، مدیرعامل این کارخانه، پاسخ ترامپ 
است. ما ترامپ را با رخصت شکستیم. ما قطعا قادر 
به این هستیم که اشتغال  زیاد و جدیدی را ایجاد 
کنیم. آنچه ترامپ و آمریکا به آن دل بسته و هدف 
ان بوده، فشار اقتصادی، لرزان کردن جامعه و بر هم 

زدن زندگی روزمره مردم است.
 وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: همین 
امروز بیش از 200 شغل برای جامعه هدف بهزیستی 
در جوار امام رضا)ع( ایجاد شد. ما با رخصت ها به 
مقابله با ترامپ می رویم. ما ایرانیان، چه آن هایی که 
در ذهن خود خالقیت دارند و چه کارگرانی که با 

ذهن و ید خود به ارزش های کشور می افزایند و به 
ثروت کشور اضافه می کنند، این مرحله را نیز پشت 
سر خواهیم گذاشت.  پایان این ماجرا، منزوی شدن 
حتی  بود.  خواهند  آن  دارودسته  و  ترامپ  بزرگ 
آمریکایی ها نیز با ترامپ همراه نیستند.  ربیعی بیان 
کرد: اگر سال ها ما را هدف می گرفتند که چرا همسو 
با جامعه بین الملل نیستید اما امروز همه ترامپ را 
هدف گرفتند که فردی است که ناموزون در فضای 
جهانی حرکت می کند و اخاللگر صلح، امنیت جهانی 
و آرامش مردم در بخش هایی از کره زمین است. اگر 

هدف او به هم زدن اقتصاد ماست، ما با خالقیت هایی 
که کارآفرینان دارند و با تالش و تدبیر، ناآرامی های 

حاصل از برخی تنش ها را مدیریت خواهیم کرد.
 وی با اشاره به اینکه ما قطعا مسیر رشد را طی 
می کنیم، تصریح کرد: من یقین دارم که آن ها در 
نهایت ناچار خواهند شد که در کنار هم قرار بگیرند و 
ما را دعوت خواهند کرد که در معاهدات بمانیم. من 

در این مورد تردید ندارم.
 وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امروز 
و  داخل  در  ایرانی  کاالی  میلیونی  بازار 80  با  ما 

گرفتن بازار 300 میلیونی اطراف خود پا در جایگاه و 
بازارهای جهانی خواهیم گذاشت و سهم بیشتری از 
اقتصاد جهانی را خواهیم گرفت. نساجی، پوشاک و 
بسیاری از صنایع ما رشد خواهند کرد و ما مهیاتر و 

آماده تر پا به عرصه جهانی خواهیم گذاشت.
 ربیعی گفت: ما هدف یک میلیون شغل خود در سال 
جاری را دنبال خواهیم کرد. ما در ابتدای تحریم های 
آمریکا شروع به افتتاح کارخانه ها کردیم. در حال 
حاضر ما سهم خود را در صنعت، لوازم اولیه، مواد 
اولیه و بازار منطقه را نیز در اختیار داریم و به همت 
صنعتگران خود پیش خواهیم رفت. کشور در صنعت 
نساجی سال ها عقب بود و مشکل ماشین آالت داشت 
اما ماشین آالت امروز مدرن است و می تواند رقابت 
کند. مشکل رنگرزی و نرمی پارچه ها نیز یکی دیگر از 
مسایل ما بود که در حال حاضر حل شده و با قدامات 
خود مشکل در طراحی را نیز حل خواهیم کرد. وی 
خاطرنشان کرد: 35 درصد بازار پوشاک کشور، تولید 
داخلی و نزدیک به ۷0 درصد واردات و قاچاق است 
که امروز در این عرصه واردات نخواهیم داشت. اگر 
با جهشی 35 درصد را به ۷0 درصد برسانیم، 500 
تا ۶00 هزار شغل را از ناحیه این 35 درصد ایجاد 
خواهیم کرد. در حال حاضر ظرفیت ما در اشتغال 
حدود 500 هزار نفر است. صنعت پوشاک و نساجی 

در آینده بیشتر اشتغال ما را تشکیل خواهد داد. 

ربیعی: 

آمریکا به دنبال فشار اقتصادی و لرزان کردن جامعه است

مستمری  درصدی  افزایش ۱۴  گفت:  بهزیستی  سازمان  رئیس   
مددجویان زیر پوشش این سازمان از تیر ماه جاری اعمال می شود.

واحد  یک  از  برداری  بهره  مراسم  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
نساجی در مشهد افزود: مستمری مددجویان زیر پوشش سازمان 
بهزیستی پارسال نیز با بیشترین میزان رشد به میزان 3.۴ برابر 
افزایش یافته بود. امسال نیز بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی 
۱۴ درصد دیگر در میزان مستمری مددجویان افزایش اعمال می 
شود.  وی ادامه داد: همچنین امسال با هدف حمایت از مددجویان 
زیر پوشش برنامه ساخت 5۷ هزار واحد مسکونی برای مددجویان 

بهزیستی در دستور کار سازمان بهزیستی است. 
رئیس سازمان بهزیستی گفت: اشتغال و کارآفرینی نیز از سیاستها 
و برنامه های مهم این سازمان در سطح کشور می باشد که بطور 

جد مورد پیگیری است. 
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی 
پوشاک  پارچه  تولید  شرکت  دوزندگی  واحد  نخست  مرحله 
مهساتوس با بکارگیری ۱۶0 نفر از مددجویان بهزیستی به بهره 
برداری رسید. این واحد تا مرحله نهایی بکارگیری هزار مددجوی 

سازمان بهزیستی را در برنامه دارد. 
سازمان بهزیستی هم اینک افزون بر ۱.5 میلیون نفر از معلوالن را 

در سطح کشور زیر پوشش حمایتی خود دارد. 

اعمال افزایش مستمری 
مددجویان بهزیستی ماه جاری

مددکار  طرح  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون   
اجتماعی مدارس برای نخستین بار در سطح کشور به اجرا در می 
آید. حبیب اهلل مسعودی فرید در ارومیه افزود: این طرح اجتماعی 
دانش  و  شده  اجرایی  پرورش  و  آموزش  وزارت  همراهی  با  ویژه 

آموزان و معلمان نیز در آن مشارکت می کنند. 
وی اضافه کرد: ساز و کار اجرایی این طرح در جلسات متعدد مورد 
بررسی قرار گرفته و متون الزم برای آموزش و تربیت مددکاران 

اجتماعی مدارس نیز تدوین شده است. 
وی بیان کرد: در قالب این طرح مددکاران اجتماعی برای حضور در 
مدارس آموزش داده می شوند و در کنار کمک به ارتقای سالمت 
اجتماعی دانش آموزان، پل ارتباطی موثری میان دانش آموز، والدین 
ارتقای سالمت اجتماعی دانش  برقرار می کنند.  وی  و مدرسه 
آموزان، شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب، مداخله به هنگام 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارجاع موارد ضروری به 
سطوح تخصصی تر را از جمله اهداف اجرای این طرح در مدارس 
عنوان کرد.  وی گفت: این طرح از مهر سال جاری در مدارس 

منتخب تمامی استان های کشور اجرا می شود.
مسعودی فرید از راه اندازی اورژانس اجتماعی در یکهزار و 500 
شهر کشور نیز خبر داد و افزود: در حال حاضر همه شهرهای باالی 

50 هزار نفر از این اورژانس بهره مند است. 

طرح مددکار اجتماعی 
مدارس در کشور اجرا می شود

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعالم کرد که ساعت کاری خطوط 
این شرکت نیز به دنبال تغییر ساعت کاری ادارات استان تهران 

تغییر کرده و از ساعت 5 صبح فعالیت اتوبوس ها شروع می شود.
 براساس بخشنامه استانداری تهران، فعالیت ادارات در شهر تهران 
از امروز شنبه ۱۶ تیرماه تا پایان همین ماه از ساعت ۶ تا ۱۴ و در 

شهرستان ها از ساعت ۶:30 تا ۱3:30 خواهد بود.
گزارش روز پنجشنبه شرکت اتوبوسرانی تهران حاکیست: فعالیت 
خطوط ده گانه تندرو شهر تهران مانند گذشته به صورت شبانه 
روزی است و خدمت رسانی به شهروندان منطبق با ساعت جدید 
آغاز فعالیت ادارات، در ابتدای صبح با ظرفیت کامل و سرفاصله کم 

انجام می شود.
به  فعالیت  تغییر زمان  این  این شرکت آمده است:  در بخشنامه  
منظور ارائه خدمات مناسب حمل و نقلی به شهروندان، کارکنان 

ادارات، سازمان ها و شرکتها انجام شده است.
از ساعت 5  شرکت مترو نیز اعالم کرده بود که فعالیت قطارها 
صبح شروع می شود و تا 22:30 ادامه خواهد داشت؛ ضمن اینکه 
سرفاصله حرکت قطارها نیز براساس پیک مراجعه جمعیت، منطبق 

با ساعت اداری جدید تنظیم می شود.
و  انرژی  مصرف  کاهش  منظور  به  ادارات  کاری  ساعت  تغییر 

جلوگیری از خاموشی برق انجام شده است.

ساعت کاری اتوبوسرانی 
تهران نیز تغییر کرد

مفقودی 
سند کمپانی مگان 2000مدل ۱3۹0رنگ نقره ای ش پالک 2۷8 م ۴۶ ایران5۶ش 
مفقود   NAPLM050E0۱0۱۴200شاسی موتورF۴۱۷۷۱C۱22۷3۶ش 

 بابلگردیده و از درجه. اعتبار ساقط می باشد

 مفقودی
ایران  م ۱۶  با شماره پالک ۱۷5  پیکان مدل 8۶  وانت  کمپانی  برگ سبز سند   
کبود  افسانه  نام  به   3۱۶38۱5۶ شاسی  ۱۱۴8۶0۴0۱۹5شماره  موتور  82شماره 

فیروزجایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی
ایران2۴- پالک  شماره  ۱38۹به  مدل  روغنی  آبی  رنگ  نیسان  سبزوانت  برگ 

225ل38شماره شاسیNAZPL۱۴0TBN28۹88۶به شماره موتور 582522به 
803صادره  شناسنامه  شماره  به  کریم  فرزند  سرحانی  عوضی  محمدکریم  نام 

ازباغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. 
باغملک

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 8۴ با شماره پالک238 ج ۴3ایران 82 شماره موتور0۱2۹۹3۱8 
و شماره شاسی۱۴۱228۴۶58800 به مالکیت بختیار گرگانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
برگ سبز تراکتورام اف رنگ قرمز مدل ۹0ش پالک ۴۴3ک ۱3 ایران5۹ش موتور
LFW0۹5۱5Xش شاسیL۱052۴به نام سید صادق خوجه یی مفقود گردید و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
نورالدین جوانمرد  اینجانب  به  به شماره ۱32۶3۹۱ متعلق  راننده  کارت هوشمند 

قره تپه فرزند حیدر به شماره ملی 2۱8۱۴۴۴803 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
کارت هوشمند کامیون اطاق دار ۱0 چرخ به شماره پالک ایران ۶2-۱2۴ع۱۹ و 

بهشهرشماره هوشمند ۱3۹۴02۴ مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

مفقودی
سفید  رنگ  به   ۱3۹۱ مدل  ایکس۷  تیپ  سمند   سواری  خودروی  کمپانی  سند 
موتور        شماره  به  ایران-۷2  ص58   ۶38 انتظامی  نیروی  شماره  وبه  روغنی 
۱2۴۹028۶۷۴8 وبه شماره شاسی NAACN۱CM۴CF008۷۹ ۴ به نام  ناصر 

عظیمی فرد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر

مفقودی
پالک۶2#52۶ع۴۷  230۶5۴۷شماره  کارت  شماره  پژوناوگان  هوشمند  کارت   

مدل۱38۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده : ۹۷/3/82

وقت رسیدگی روز :   مورخ ۹۷/5/20    ساعت ۱۷ حوزه سوم شهریار
خواهان: محمد متین محمدی خوانده : محمد حدادی خواسته:  مطالبه طلب 

با توجه به تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به شعبه 
شورای حل اختالف وقت رسیدگی تعیین گردیده و به علت شناخته نشدن آدرس 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. م.الف :۷0۱
رییس شورای حل اختالف حوزه سوم  شهریار – امیر سالمت

آگهی
 / نژاد سربنانی دادخواستی به طرفیت خوانده  اله حسینی  خواهان / شاکی حبیب 
متهم فروغ مرتضوی و بیژن جوانمرد و قاسم انجم شجاع و اصغر محمد جعفری به 
خواسته اثبات مالکیت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان کرمان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱0 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان واقع در 
استان کرمان – شهرستان کرمان – چهارراه – عدالت – دادگستری استان – کد 
پستی ۷۶۱383۹۱88 تلفن :۴-03۴3۱22۶20۱ ارجاع و به کالسه ۹۶۱0۱8 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۷/۶/۱3 ساعت ۹ صبح تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱0 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان م.الف728

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : ۱۱۹5/2/۹۷
وقت رسیدگی :   در روز یک شنبه مورخ ۹۷/5/2۱    ساعت ۱0/00   حوزه 2

خواهان: مهدی مفید خوانده : سیف گیتی بخشایش خواسته:  مطالبه وجه )چک( 
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 ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
نشرآخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف :۶۹5

دبیرحوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی
بدینوسیله خانم مهدیه معیری فرزند یحیی ، دادخواستی به طرفیت ۱- خانم شهین 
رعیت پرور فرزند اکبر 2- آقای مهدی رعیت پرور فرزند اکبر 3- خانم مهین رعیت 
پرور فرزند اکبر مبنی بر : تقاضای اثبات مالکیت و خلع ید از پالک شماره 3۷۹3*۱ 
، واقع در ماهان خیابان حالل احمر، مقوم به 5۱/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی بدوا تقاضای دستور موقت توقیف هر گونه عملیات 
ساخت و ساز تقدیم نمود است  که به کالسه ۹۱0۹۹83۴2000۴۴0 ثبت و برای 
روز سه شنبه مورخ ۹۷/5/30 ساعت ۹ تعیین وقت گردیده است این آگهی حسب 
درخواست متقاضی و به دستور دادگاه و به تجویز ماده  ۷3 قانون آیین دادرسی در 
یک نوبت از طریق انتشار در یکی از جراید کثیراالنتشار به شما اعالم می گردد در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید واال دادگاه غیابا رسیدگی 

و حکم مقتضی صادر خواهد کرد .
م.الف 729 – مدیر دفتر داد گاه  عمومی ماهان- رضا فالح 

متن آگهی 
درخصوص پرونده کالسه ۹۱0۴03مطروحه درشعبه اول دادگاه عمومی کوهرنگ تاریخ 
حضور۹۷/۶/۷ ساعت حضور۱۱صبح درخصوص دعوی علی مرادرضایی میرقاید و رامین 
مردانی ونورمحمد رضایی میرقاید به طرفیت : ۱ـ رضا محمدحسینی فرزندمحمدمراد 2ـ 
رحیم محمدحسینی فرزندمحمدمراد 3ـ گودرزمحمدحسینی فرزندمحمدمراد۴ـ عبدالعلی 
محمدحسینی فرزند محمدمراد 5ـ حسین محمدحسینی فرزندمحمدمراد  ۶ـ زینب 
محمدحسینی فرزندمحمدمراد۷ـ کرم محمدحسینی فرزندمحمدمراد8ـ آذرمحمدحسینی 
فرزندمحمدمراد ۹ـ سلطان محمدحسینی فرزند محمدمراد ۱0ـ  شهربانومحمدحسینی 
فرزندمحمدمراد  ۱۱ ـ ناهید محمدحسینی فرزندمحمدمراد۱2 ـ نبات محمدحسینی 
شاپورمحمدحسینی  ـ  محمد ۱۴  فرزندعلی  محمدحسینی  علیداد  ـ  فرزندگودرز۱3 
فرزندعلی محمد ۱5ـ  عباس محمدحسینی فرزند علی محمد ۱۶ـ  رحیم محمدحسینی 
فرزند علی محمد۱۷ـ  اکبر محمدحسینی فرزند علی محمد ۱8ـ  یوسف محمدحسینی 
فرزندعلی محمد ۱۹ـ  احمد محمدحسینی فرزندعلی محمد20ـ  روح اله محمدحسینی 
فرزند علی محمد 2۱ـ  مهناز محمدحسینی فرزند علی محمد 22ـ شهناز محمد حسینی 
فرزند علی محمد 23ـ  مریم فرامرزی فرزند نظام در وقت مقرر جهت رسیدگی  و اجرای 

قرار تحقیق و معاینه محلی در این شعبه حاضر شوید. 
شعبه  اول دادگاه عمومی شهرستان کوهرنگ

ابالغیه 
شماره  دادنامه  به  نسبت  خواهی  تجدیدنظر  آگهی  برگ  دو  بدینوسیله 
آقای  بنام  خواه  تجدیدنظر  که  شعبه  این  سوی  از  ۹۷0۹۹۷3۴۱0300۱3۶صادر 
محمود قلیزاده حسین آبادی به طرفیت ۱- آقای علی حسامی فرزند اکبر 2- آقای 
شهاب الدین افضلی که مجهول المکان می باشد به پیوست ارسال می گردد مقتضی 
است حسب ماده 3۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ۱0 روز پس از رویت به این دادگاه اعالم نمائید 
یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین گیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال 
می گردد با توجه به مواد مذکور دستور فرمائید آگهی ارسالی را برای یک نوبت 
در روزنامه های کثیراالنتشار نشر و یک نسخه از آگهی منتشره را جهت انضمام به 

پرونده به این شعبه ارسال نمایید.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرمان – ملکه فرهمند

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خانم معصومه رازقندی

خواهان آقای حسن عبدی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم معصومه رازقندی 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  حضانت  خواسته  به 
وقت  و  ثبت  شهریار  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۶ شعبه   ۹۷0۹۹82۶۴0۶00283
رسیدگی مورخ ۱3۹۷/0۶/0۷ ساعت ۱0:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م.الف:۶8۶
منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان شهریار – جباری

استان تهران – شهرستان شهریار- بلوار شهید کلهر- شهرک اداری

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

آگهی
تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  ضمن  جهانشهر  مهر  ماهان  شرکت 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
از  80۹۶فرعی  بشماره   ۹۴۴3 قطعه  مربع  ۱000متر  ومساحت  احداثی 
نظرآباد جزء حوزه  اراضی  واقع در  از پالک 2- ۱ فرعی  اصلی مفروز   ۶۹
 ۱3۹ ۱02دفترجلد  ۱3۷58صفحه  ثبت  مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی 
قطعی  وبرابر سند  گردیده  وصادر  ثبت  باروق  پور  علی  بنام حسن  امالک 
شماره ۴2۷25-۹۴/۱0/۱2 دفترخانه 2ساوجبالغ به متقاضی منتقل شده 
سهل  بعلت  باشد  رهن-می  -در  شماره-دفترخانه  رسمی  سند  وبموجب 
به  مراتب  است.لذا  نموده  المثنی  سند  ودرخواست  گردیده  مفقود  انگاری 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 
عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف: ۱05۶ تاریخ چاپ:۱3۹۷/3/۱۶
 منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

اصالحیه
منتشره  آگهی  3۷8۹،در  ۹۷،شماره  تیرماه  شش  چهارشنبه  مورخه  در 
شورای حل اختالف شعبه 30  بجای سعید کاکایی ،سعید مامائی اشتباه 

چاپ شده که بدینوسیله اصالح می گردد .

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از ساماندهی حدود 20 تا 
25 هزار راننده سرویس مدرسه برای سال جدید خبر داد.

 علیرضا قنادان با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت 
ثبت نام رانندگان سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید گفت: پس 
پیمانکاران سرویس مدارس متقاضی  ابالغیه وزارت کشور، تمامی  از 

ملزم به ارائه  پروانه فعالیت خود که از سوی شهرداری ها و دهیاری ها 
شدند . در شهر تهران نیز سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران متولی 
ساماندهی سرویس های مدارس است که براساس برنامه ریزی های انجام 
شده از ابتدای هفته جاری پیمانکاران و متقاضیان می توانند با مراجعه 
به دفاتر هماهنگی امور اداری نسبت به ثبت نام اقدام کنند. وی با بیان 
این که از یک ماه دیگر نیز فراخوان ثبت نام رانندگان و رانندگان سرویس 
مدارس صادر می شود، اظهار کرد: قطعا امسال با همکاری و هماهنگی 
بیشتر و بهتر که بین شهرداری، سازمان تاکسیرانی و آموزش و پرورش 
انجام شده اولیای دانش آموزان با آسودگی و خیال راحت تری خدمات 
دریافت می کنند. به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، 

در ابالغیه وزارت کشور در مورد سرویس مدارس مشخصا در یک بند به 
صورت واضح و صریح قید شده است که پیمانکاران و رانندگان بدون 
مجوز که در ناوگان سرویس مدارس کار می کنند مرتکب جرائم کیفری 
شده و می بایست تحت پیگیری قرار گیرند ، به همین دلیل نظارت خود 

را در بعد ثبت نام و بعد از آن در مرحله ی اجرا دو چندان خواهیم کرد.
وی با بیان این که نظارت سخت گیرانه تری در مورد سرویس مدارس 
انجام می گیرد، گفت: در سال جاری ۱۶ خودرو در قالب سرویس مدرسه 
ساماندهی شدند، اما این در حالی بود که بسیاری از مدارس با خروج از 
ضوابط با خودرو و پیمانکار غیرمجاز همکاری می کردند که خوشبختانه 

براساس ابالغیه وزارت کشور این مساله کاهش خواهد یافت.

 پراید از سرویس مدارس 
حذف می شود
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رایزنی همزمان کره ای ها در تهران و واشنگتن 
درباره تحریم نفتی 

مقامات کره جنوبی قبل از بازگشت تحریم ها به تهران آمده بودند و در 
عین حال مشغول برنامه ریزی برای مذاکره با دولت ترامپ در اواسط 
جوالی هستند. به گزارش زمان به نقل از مهر، مقامات کره جنوبی قبل 
از تکمیل فرایند بازگشت تحریم ها، نمایندگانی را به ایران فرستاندند و 
حاال درحال برنامه ریزی برای مذاکراتی با دولت ترامپ در اواسط جوالی 
هستند. یکی از مقامات ارشد وزارت امورخارجه کره جنوبی گفت: آمریکا 
تاریخ ۴ نوامبر را به عنوان تاریخ بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، تعیین 
کرده است و ما معتقدیم این تاثیر بزرگی نه تنها بر بخش پتروشیمی کره 
خواهد داشت بلکه به کل سیستم پرداخت برای صادرات )بین ایران و 
کره( آسیب خواهد زد. اولین دور مذاکرات با آمریکا در ماه می و پس از 
این که آمریکا اعالم کرد تحریم های علیه ایران را باز خواهد گرداند برگزار 
شده بود. این مقام رسمی کره گفت: درحالی که روابط ما با ایاالت متحده 
اهمیت دارد، روابط ما با ایران هم مهم هستند. به همین علت است که 
نمایندگان دولت کره، هفته گذشته از ایران دیدن کردند. او با اشاره به این 
که سئول چاره ای به جز شرکت کردن در تحریم ها ندارد گفت: سئول 
بیشترین تالش خود را در مذاکرات خواهد کرد تا بتواند روابط خود با 
انتظار می رود از متحدانش  ایران را حفظ کند. اگر آمریکا آن طور که 
بخواهد واردات نفت از ایران را تا ۴ نوامبر به طور کامل قطع کنند، این 
ضربه سنگینی به اقتصاد کره جنوبی خواهد زد که وابستگی زیادی به نفت 
خام ایران دارد. درحال حاضر ۱3 درصد واردات نفت خام کره از ایران 
است. میعانات نفتی، که نقش مهمی در صنعت پتروشیمی کره جنوبی 
ایفا می کنند، ۷3 درصد از واردات نفت ایرانی را تشکیل می دهند و بیش 
از نیمی )53 درصد( از واردات میعانات نفتی کره جنوبی از ایران می آیند. 
همچنین حفظ حساب هایی که بانک مرکزی ایران در ووری بانک کره و 
سایر بانک های کره جنوبی با محوریت ارز کره ای، وون، باز کرده، اهمیت 
واردات و  پرداخت های  برای  این حساب ها  از  ایران و کره جنوبی  دارد. 
صادرات استفاده می کنند. این سیستم پرداخت به وون در سال 20۱0 
ایجاد شد که تحریم هایی علیه ایران وضع شده بودند تا تضمین شود که 
صادرکنندگان و واردکنندگان کره ای می توانند تراکنش های پایداری با 
ایران داشته باشند. امروز همچنان از این سیستم برای انجام پرداخت های 
صادرات و ورادات بین دو کشور استفاده می شود. این حساب ها به این 
ترتیب کار می کنند: پاالیشگاه های نفت کره جنوبی نفت خام را از ایران 
می کنند،  واریز  حساب ها  این  در  را  خود  پرداخت های  می کنند،  وارد 
درحالی که شرکت هایی هم که به ایران صادرات دارند پول خود را از 
همین حساب ها برداشت می کنند. اگر با بازگشت تحریم های آمریکا، 
واردات نفت از ایران خیلی کاهش پیدا کند یا متوقف شود، تراز این 
حساب ها به هم می ریزد و به این ترتیب شرکت های کره جنوبی در صورت 
صادرات به ایران، راهی برای دریافت پول خود نخواهند داشت. به اعتقاد 
این مقام دولتی کاهش واردات نفت ایران اجتناب ناپذیر است، اما آن چه 
در این مذاکرات برای کره کلیدی است این است که با قانع کردن آمریکا 
برای اعطای معافیت به سیستم پرداخت با وون کره، آسیبی که به اقتصاد 
کره وارد می شود را کاهش داد. در سال 20۱2 دولت کره جنوبی پس از 
این که به شکل قابل توجهی واردات نفت خام ایران را کاهش داد از آمریکا 
نسبت به تحریم های ایران معافیت دریافت کرد. حاال دوباره سئول در نظر 
دارد آمریکا را در مورد تاثیر نفت خام ایران بر اقتصاد کره، قانع کند تا 

شاید آمریکا بخشی از تحریم ها را در این مورد کاهش دهد.

خبر

خط دوم آبرسانی غدیر به صورت 
آزمایشی آبگیری شد

خط دوم آبرسانی غدیر برای تامین آب شرب شهرهای 
آبادان، خرمشهر و شادگان با حضور وزیر نیرو به صورت 
آزمایشی آبگیری و وارد مدار بهره برداری شد. به گزارش 
زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
تالشگران  جهادی  و  شبانه روزی  فعالیت  سرانجام 
دوم  خط  و  نشست  ثمر  به  خوزستان  آب  صنعت 
آبرسانی غدیر دو روز قبل از موعد مقرر تکمیل و آماده 
آبگیری شد. محمدرضا شمسایی مدیرعامل سازمان آب 
و برق خوزستان درباره این خط آبرسانی اظهار داشت: 
با به مدار آمدن پمپ پنجم ایستگاه پمپاژ ام الدبس ۱.5 
مترمکعب در ثانیه به ظرفیت این ایستگاه افزوده شد 
و آب وارد خط دوم غدیر شده است. شمسایی ادامه 
داد: با اجرای ۹0 کیلومتر لوله فوالدی با قطر 2 هزار 
میلی متر که اجرای آن ۱0 ماه به طول انجامید، آب 
باکیفیت و با کدورت مناسب از سد تنظیمی کرخه 
به طور مستقیم به شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان 

و روستاهای این شهرستان ها انتقال یافت.

۱۳.2 میلیون تن انواع محصول 
پتروشیمی تولید شد

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم 
کرد که مجتمع های تولیدی در سه ماه نخست امسال 
بیش از ۱3 میلیون تن محصول را روانه بازارهای داخلی 
و خارجی کردند. به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، 
قدرت ا... فرج پور، در سی امین نشست مدیران عامل 
صنعت پتروشیمی با تشریح عملکرد صنعت پتروشیمی 
در سال ۹۶، درباره وضع تولید در سه ماه نخست امسال 
گفت: در فصل بهار ۱3.2میلیون تن برابر با ۷۷ درصد 
ظرفیت اسمی تولید واقعی صورت گرفت. وی با اشاره 
به  محصوالت  درصد  گفت: ۴۱  محصوالت  تنوع  به 
میزان 5.۴ میلیون تن مربوط به مواد پایه، 2۶ درصد 
به میزان 3.۴ میلیون تن مربوط به خوراک، ۱2 درصد 
به میزان ۱.۷ میلیون تن مربوط به محصوالت پلیمری، 
۱2 درصد به میزان ۱.۶ میلیون تن مربوط به کودهای 
شیمیایی و 8 درصد محصوالت به میزان ۱.۱ میلیون 
تن مربوط به محصوالت آروماتیک است. مدیر کنترل 
تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این 
که در سه ماه نخست امسال، ۱.52 میلیون تن کود 
اوره تولید شده است، گفت: بسیاری از پتروشیمی ها 
امسال  امیرکبیر  و  کاویان  اروند،  پردیس،  جمله  از 
افزایش تولید دارند، همچنین با توجه به بهره برداری 
از طرح های جدید، بهبود عملکرد و رفع موانع تولید 
نسبت به عملکرد سال گذشته، ۱۷ درصد تولید بیشتر 

درسال ۹۷ درنظر گرفته شده است. 

کوتاه از انرژی

معاون امور بین الملل وزارت نفت گفت: توافقنامه 
زمینه  در  اتریش  و  ایران  بین  انرژی  همکاری 
همکاری های نفتی، آموزشی و سرمایه گذاری در 

حوزه انرژی های جایگزین، تمدید شد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
حسن  دکتر  همراه  به  که  نیا  زمانی  امیرحسین 
روحانی رییس جمهوری و هیاتی بلندپایه از روز 
در  بود  کرده  سفر  اتریش  و  سوئیس  به  دوشنبه 
تشریح دستاوردهای این سفر در حوزه انرژی گفت: 
با توجه به وجود توافقنامه همکاری در زمینه انرژی 
بین وزارت نفت ایران و وزارت انرژی و توسعه پایدار 
اتریش، این توافقنامه در زمینه همکاری های نفتی، 
آموزشی و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین، 

تمدید شد.
وی در ادامه به مذاکرات انجام شده برای تجارت 
نفت هم اشاره کرد و گفت: این مذاکرات پس از 
آخرین اجالس اوپک بین وزیر نفت ایران و رییس 

اوپک شروع شده و در اتریش نیز ادامه دارد.
زمانی نیا درباره صادرات گاز از ایران به کشورهای 
اروپایی نیز گفت: اتریش در نظر دارد تا از حاشیه 

خزر و ایران به اروپا گاز صادر شود و صحبت هایی 
این  به  نیز  ایران  و  شده  انجام  خصوص  این  در 

موضوع عالقه مند است.
معاون امور بین الملل وزارت نفت با اشاره به گفت 

و  گاز  موضوع  خصوص  در  شده  انجام  وگوهای 
اتحادیه اروپا در کمیته مشترک انرژی گفت: در این 
گفت وگوها عالوه بر انرژی های جایگزین و افزایش 
بهره وری انرژی در ایران، در خصوص مسائل تجاری 

مربوط به گاز و نفت با اتریش مذاکراتی انجام شد.
»اشتفان شولتز« سفیر اتریش در تهران نیز با اشاره 
به سفر رئیس جمهوری ایران به وین، گفته است 
که اتریش قویا مایل به برقراری مشارکت و توسعه 

روابط خود با جمهوری اسالمی ایران است.
توافق  اروپا  در  ما  اینکه  بیان  با  اتریش  سفیر 
بر  که  مادامی  برجام،  اساس  بر  ایران  که  کردیم 
تمام تعهدات هسته ای خود همانطور که تا کنون 
متعهد بوده، متعهد بماند، با حمایتی جهانی از حق 
بالمنازع، غیرقابل اجتناب و پیوسته بهره مندی از 
منافع عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با دنیا 

برخوردار خواهد بود.
وی افزود که از همین رو ما در اتریش می خواهیم 
فعال  بر بخش  اقتصاد مبتنی  ایران در ساخت  با 

خصوصی مشارکتی جدی داشته باشیم.
شولتز با اشاره به سفر دکتر روحانی به اتریش و 
تجربیات و دستاوردهای مهم این کشور در اقصادی 
بخش خصوصی گفت: اتریش به شدت مایل است 
تا در بخش خصوصی اقتصاد ایران مشارکت داشته 

باشد.

معاون امور بین الملل وزارت نفت :

توافقنامه همکاری انرژی ایران و اتریش تمدید شد

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل82 رنگ سفید با شماره پالک ۹5۶ ص 35 ایران 82 با شماره 
موتور 00۴80۶0۷ و شماره شاسی s۱۴۱2282۹۴۱8۱۹بنام شهاب زارع قاجاری 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده : ۹۷/3/8۴

وقت رسیدگی روز :   مورخ ۹۷/5/20    ساعت ۱۷:20 حوزه سوم شهریار
خواهان: محمد متین محمدی خوانده : حمید عزت پور خواسته:  مطالبه طلب 

با توجه به تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به شعبه 
شورای حل اختالف وقت رسیدگی تعیین گردیده و به علت شناخته نشدن آدرس 
آیین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده 
شود.  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 

م.الف :۷00
رییس شورای حل اختالف حوزه سوم  شهریار – امیر سالمت

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

:   در مورخ ۹۷/5/28    ساعت ۱۷/۱5    : ۹/۹/۹۷ وقت رسیدگی  کالسه پرونده 
حوزه ۹ خواهان: زهرا سلیمانی خوانده : فاطمه رضاپور
خواسته:  مطالبه وجه  _ جهت استماع شهادت شهود

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
المکان  مجهول  بعلت  شده،  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  اختالف  حل 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد 

بود. م.الف :۶۹3
دبیرحوزه 9 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

 آگهی مزایده 
پرونده:۹50۹۹8۶۱۴۴200250- نامه:۹۷۱0۱۱۶۱۴5۹00۷۷۴-شماره  شماره 
شماره بایگانی شعبه:۹۶۱0۱3-تاریخ تنظیم:۱3۹۷/۴/۱2-به موجب پرونده کالسه 
۹۶۱۹۴3اجرایی سیامک ثواب محمدی محکوم به فروش ملک درحق مهدی ثواب 
محمدی که دراین اجرا اموال جهت اجرای مفاد حکم توسط کارشناس خبره قیمت 
گذاری گردیده است .۱-ملک موردفروش واقع درخیابان آفرینش شمالی بین بلوار 
و  بنزین(  سوخت)پمپ  جایگاه  صورت  به  ذوالفقار  وخیابان  سیدالشهدا  ۶0متری 
دارای اعیانی دردوطبقه همکف و اول به متراژ۶۶مترمربع دارای اشتراک برق سه 
فازوتلفن و محوطه سازی و ۱20 مترمربع شاپ و دارای چهارپمپ سوخت رسانی 
می باشد.لذا اموال درروز سه شنبه ۱3۹۷/۴/2۶ راس ساعت ۱۱-۹صبح از طریق 
مزایده حضوری درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش 
گذارده می شود طالبین می توانند درمدت پنج روزقبل از روزمزایده با هماهنگی 
بازدیدنمایند. ازاموال مذکور  اداری  اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول دروقت 
میلیاردریال  بیست  ملک  کل  پایه20/000/000/000ریال)ارزش  ازقیمت  مزایده 
که  است   کسی  مزایده  برنده  میشود  احتمالی(شروع   دیون  نظرگرفتن  در  بدون 
باالترین قیمت را پیشنهادنماید مزایده  راس ساعت۹ صبح درشعبه اجرای احکام 
مدنی دادگستری دزفول شروع و ساعت۱۱صبح همان روز خاتمه  می یابد برنده 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام  باید۱0درصد بها را فی  مزایده 
رابه صندوق  مزایده  مورد  بهای  نفقه  ماه   نمایدوحداکثرظرف یک  پرداخت  مدنی 
دادگستری دزفول تودیع و قبض آن رابه اجرا تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام 
شود درغیراین صورت سپرده او پس ازکسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط  

خواهدشد.هزینه های نقل و انتقال  وغیره کال به عهده برنده مزایده خواهد بود.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول-اردشیر شلوپور

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله آقایان ۱-مهدی نجاتی فرزند حسن 2-عباس بیرانوند فرزند هاشم هر دو 
فعال مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده کالسه ۱0۹/۱0۴/۹۷/ک 2 کیفری 
این دادگاه متهم می باشند به خیانت در امانت نسبت به خودروی پراید به شماره 
شهربانی 83 د 8۷8 ایران ۱۹ موضوع شکایت فرهاد درویشی که نظر به تعیین وقت 
رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ ۹۷/5/2۷ ساعت 0۹:30صصبح مراتب در اجرای 
ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا 
نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴0۶ قانون صدور 

الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه ۱0۴ دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی . 

آگهی
تاریخ:۹۷/3/2۱ کالس پروند:۹۶/پ/2328 شماره دادنامه:352/۹۷

مرجع رسیدگی :حوزه پرند شوراهای حل اختالف مرکزی رباط کریم 
بلوارشهدا  جوانمرد  خ  ری  شهر  آدرس:  ابوالحسنی  زهرا  ۴A2خواهان:  ط   پ۴۶ 

مجتمع امام رضا بلوک
خوانده: سارا زارع محمودی آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه اجور معوقه ماهیانه سیصد هزار تومان به مدت 8 ماه که جمعا« دو 
میلیون و چهارصد هزار تومان و تسویه حساب با هزینه مصرفی و شارژ ساختمان و 

رای نهایی و هزینه دادرسی.
و  قانونی  تشریفات  و جری  فوق  به کالس  پرونده  ثبت  و  وصول  از  گردشکار:پس 
به  مبادرت  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  مالحظه 

صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست زهرا ابوالحسنی به طرفیت سارا زارع محمودی به خواسته 
مطالبه اجور معوقه ماهیانه سیصد هزار تومان به مدت 8 ماه که جمعا« دو میلیون 
و چهارصد هزار تومان و تسویه حساب با هزینه مصرفی و شارژ ساختمان تا صدور 
رای نهایی و هزینه دادرسی علی رغم نشر اگهی مورخه ۹۷/2/۱5 در روزنامه بشارت 
درتاریخ ۹۶/۱۱/۴ عین  و  است  نیافته  در جلسه رسیدگی شورا حضور  نو خوانده 
مستاجره تخلیه گردیده است خوانده هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است و ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و 
مستندا به ماده ۱۹8قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۴۶0 قانون مدنی حکم به 
الی  تاریخ ۹5/۱2/۱۴  از  ماهیانه سیصد هزارتومان  پرداخت  به  محکومیت خوانده 
بابت هزینه دادرسیدر حق  بابت اجور معوقع و مبلغ ۱/۱۷۷/500 ریال   ۹۶/۱۱/۴
خواهان صادر می گردد و نسبت به سایر خواسته خواهان رد دعوی صادر می گردد. 
رای صادره غیابی می باشد و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورای 
حل اختالف و پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

دادگستری رباط کریم می باشد ./ ح ۱۷۱3        م الف ۷۶۷
قاضی شعبه پرند شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
آقای حسینعلی بختیاری دارای شناسنامه شماره۴ به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۹۷ ش /502از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   ۱32۱ متولد   ۴0۹ بشناسنامه  خانی  هداوند  صدیقه  شادروان  که  داده 
۹۴/2/28 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
شماره  عباسعلی  پدر  نام  بختیاری  حسینعلی  الذکر  فوق  ۱-متقاضی  به:  منحصر 

شناسنامه ۴ متولد ۴5
2-جواد بختیاری نام پدر عباسعلی ش.ش 2۴۴ متولد 53 

3-محمد رضا بختیاری نام پدرعباسعلی ش.ش ۹ متولد 38
۴-محمد حسن بختیاری نام پدر عباسعلی ش.ش 8 متولد ۴0

5-عباسعلی بختیاری نام پدر عباسعلی ش.ش ۱۷ متولد ۱0
۶-معصومه بختیاری نام پدر عباسعلی ش.ش 222  متولد ۴8

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 آگهی 

ظرف یکماه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 607 خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازدرخواستی  صادره  بشناسنامه  پدرشکراهلل  یارنام  دانش  مهدی  آقای 
صدورگواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که ۹۷0۱35 مرحوم زری بزکش 
زاده  بشناسنامه32852 صادره دزفول  درتاریخ ۹5/2/۱8در دزفول اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی عبدالحسین آبادزاده بشناسنامه۴۷800صادره 
دزفول)پسران  بشناسنامه۶۱33۹صادراه  زاده  آباد  دزفول2-محمدحسین 
ابادزاده  دزفول۴-قرص  بشناسنامه50۹۴5صادره  متوفیه(3-جواهرآبادزاده 
بشناسنامه۴۷80۱صادره دزفول 5-کفایت ابادزاده بشناسنامه 83۱2صادره دزفول۶-
بشناسنامه۶۱2  آبادزاده  دزفول۷-زهره  بشناسنامه83۱3صادره  زاده  اباد  شهین 
صادره دزفول )دختران متوفیه(والغیرپرونده دراین شعبه ثبت گردید. اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی دزفول

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فاطمه رشیدی  فرزند حشمت 

خواهان خانم پروین رمضانی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه رشیدی به 
خواسته ابطال سند دستور موقت  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  کالسه ۹۷0۹۹8۶۶۱3۴00۱۷۴   
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/05/22 ساعت0۹:00تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مریم شمسه 

آگهی مزایده نوبت اول 
اموال غیر منقول 

مجتمع   ۱8۱ حقوقی  اول  شعبه  از  واصله  قضائی  نیابت  موجب  به  اینکه  به  نظر 
قضائی بعثت تهران به شماره بایگانی ۹30۱3۴ و ثبت به کالسه ۹50350 ارجاعی 
بر مطالبه طلب  آقای محمود خانی دایر  آقای علی طاووسی علیه  له  در خصوص 
ودر جهت استیفاءمحکوم به و معرفی و توقیف اموال توسط محکوم له بدین وسیله 
اباد خ ش زلفی  از ۱2 به نشانی ورامین خیر  ششدانگ پالک ثبتی 53۱۶ فرعی 
پ ۷0 به مشخصات ))یک باب خانه در دو طبقه ،همکف دارای 3 اتاق خواب – 
پذیرائی با کف سرامیک  اشپزخانه اوپن پوشش دیوار رنگ و طبقه اول ۱30 متر 
مربع دو خوابه – کف سنگ ،اشپز خانه اوپن ،پوشش دیوار رنگ ،زیر زمین مسکونی 
حدود 80 متر مربع که در ان حدود 30 متر مربع انباری دارد و همچنین حدود 20 
متر مربع بنا داخل حیاط موجود میباشد مجموعا ملک مذکور 280 مربع میباشد 
مورخه  نامه  مذکور طی  ثبتی  ،پالک  میباشد  گاز  و  ،برق  آب  امتیازات  دارای  که 
۱3۹3/0۴/2۱ اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین باز داشت گردیده است 
طبق نظریه کارشناس منتخب پرونده ارزش ششدانگ پالک ثبتی مذکور به مبلغ 
5/000/000/000 معادل مبلغ پانصد میلیون تومان قیمت گذاری گردیده است و 
از اعتراض نیز مصون مانده است که ملک فوق برای روز دوشنبه ۱3۹۷/05/۱5 از 
ساعت  ۱0 الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین به مزایده 
گذاشته خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناس شروع و برنده مزایده کسی خواهد 
بود که باالترین قیمت را قبول نماید و فی المجلس ۱0 درصد وجه مزایده از خریدار 
اخذ و مابقی ظرف 2 ماه از تاریخ مزایده مهلت دارد که به صندوق دادگستری واریز 
نماید . ضمنا طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ جلسه مزایده و با مراجعه به 

اجرای احکام از ملک فوق دیدن فرمایند.
م الف 585 خ – رضوی – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ورامین 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم مهدی صادقی باغنی فرزند

آقای/خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محمدمرادامیریان  آقای/خانم  خواهان 
پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  خواسته  به  باغنی  صادقی  مهدی 

کالسه۹۷0۹۹88۶03200۱5۶شعبه32
حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهیدبهشتی شهرستان کرمانشاه ثبت وقت رسیدگی 
مورخ30مرداد۱3۹۷ساعت0۹:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
دبیرشعبه32حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهیدبهشتی شهرستان کرمانشاه 

-زهرامنصوری زاده

آگهی ابالغ
 مفاد دادخواست و ضمائم

بانک مهراقتصادباوکالت آقای وحید حقیقی دادخواست بطرفیت آقایان حسن سواری 
،رحیم شباری و رضا سیاحی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک شماره۶38۹0۱به 
وهزینه  مبلغ000/000/ ۱۷0ریال،وتاخیرتادیه  به                  تضامنی   نحو 
شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  است  کرده  تقدیم  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی 
واجازه محکمه  نامبرده  تقاضای  است حسب  ثبت رسیده  به  ۹۶۱0۱۹/35حقوقی 
های  ازروزنامه  دریکی  نوبت  یک  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷3قانون  به  مستندا 
دادرسی  مورخ۹۷/5/20ساعت۹درجهت  درروزشنبه  وازنشرآگهی  کثیراالنتشاردرج 
مقرربه  ازموعد  ویاقبل  اختالف مجتمع شماره دو حضوریابد  درشعبه شورای حل 
دفترشعبه مراجعه ویا دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع وپاسخی 
به دعوی مطروحه وارد قبل ازجلسه دادرسی اعالم نماید بدیهی است در صورت عدم 

حضورویاعدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
رئیس شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:۹۷۱0۱022۹030۴088

شماره پرونده:۹۶0۹۹822۹030320۴
شماره بایگانی شعبه:۹۶32۴3  تاریخ تنظیم:۱3۹۷/0۴/۱2

پرونده ۹۶322۴3 وقت رسیدگی ۹۷/۶/۱0  به کالسه  ابالغ وقت رسیدگی  آگهی 
ساعت 8 صبح خواهان مرضیه منگلیان شهر بابکی فرزند نوراله و خوانده کامران 
تسلیم  دادخواستی  خواهان  مهریه  مطالبه  بخواسته  داود  فرزند  کاری  سبزی 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم خانواده ارجاع گردیده 
درخواسته  به  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  بعلت  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و دروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا« 
ابالغیه به وسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 

منشی دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم بود./م الف ۷۶8 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:۹۷۱0۱022۹0۴0۱۹3۴

شماره پرونده:۹۷0۹۹822۹0۴002۶۹
شماره بایگانی شعبه:۹۷02۷۱

تاریخ تنظیم:۱۹۷/0۴/۱۱
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای علی حسین پور اوزنبالغ

خواهان آقای کفایت محمدی روشنق داخواستی به طرفیت خوانده آقای علی حسن 
پور اوزنبالغ و به خواسته الزام به ایفای تعهد الزام به انتقال و واگذاری قرارداد و الزام 
به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان و مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس ۹۷0۹۹822۹0۴002۶۹ شعبه ۴ دادگاه 
رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/0۶/۱2  عمومی حقوقی شهرستان 
ساعت 0۹:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.م الف ۷۶۹
مدیر دفتر شعبه۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – فرزان عرفان منش

متن آگهی 
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   ۹۷0۹۹8۶۶55۶00۱۱8 کالسه  پرونده  در 
قرار  و  ترکه شده  بوده توسط علی رضا همتی درخواست تحریر  شمسعلی همتی 
تحریر ترکه صادر گردیده و برای ۱3۹۷/5/2۴ راس ساعت 0۹:00 وقت تحریر ترکه 
نمایندگان  یا  یاد شده  متوفای  ورثه  تمامی  به  وسیله  بدین  لذا  است  تعیین شده 
قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر 
ترکه متوفی دارد ابالغ می شود 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 . 

تنگه هرمز که روزانه یک سوم از نفت جهان از طریق آن ترانزیت می 
شود، یک آبراه استراتژیک است که تولید کنندگان نفت خاورمیانه را به 
بازارهای مهم نفتی در آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای شمالی و سایر مناطق 

متصل می سازد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، خبرگزاری انگلیسی رویترز مدعی شد، 
هفته گذشته ایران تهدید کرد که در پاسخ به ممنوعیت صادرات نفت 
ایران از سوی آمریکا، جلوی عبور نفتکش ها از این آبراه را خواهد گرفت. 
این آبراه بین المللی در حد فاصل میان ساحل ایران و عمان قرار دارد و 
خلیج فارس را به دریای عمان و دریای عرب متصل می سازد. باریک ترین 
نقطه عبور این تنگه 2۱ مایل عرض دارد، اما عرض مسیر قابل کشتیرانی 

آن در هر جهت تنها دو مایل است.
بر اساس برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا، در سال 20۱۶ روزانه ۱8.5 
میلیون بشکه نفت از این تنگه ترانزیت شده که ۹ درصد نسبت به سال 
20۱5 افزایش داشته است. این رقم معادل 30 درصد کل نفت خام و 

سایر مایعات ترانزیتی جهان از مسیر دریا بوده است.
بر اساس تحلیل های نفتی موسسه وورتکسا، نفت خام و میعانات ترانزیتی 
از تنگه هرمز در سال 20۱۷، حدود۱۷.2 میلیون بشکه در روز و در نیمه 
نخست سال 20۱8، حدود ۱۷.۴ میلیون بشکه در روز برآورد شده است.

بخش عمده نفت صادراتی کشورهای عربستان، ایران، امارات، کویت و 
عراق از طریق این تنگه به بازارهای جهانی ارسال می شود. این تنگه 

همچنین مسیر عبور تقریبا کل ال ان جی صادراتی قطر است.

در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق، دو طرف جنگ به دنبال اختالل در 
صادرات نفت طرف مقابل بودند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر 
در بحرین، وظیفه خود را حفاظت از کشتی های تجاری عبوری از این 

منطقه اعالم کرده است.
موسسه انرژی پتروماتریکس که آمد و شد ناوهای هواپیمابر آمریکایی به 
این منطقه را رصد می کند گفته، در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابری در 
خلیج فارس حضور ندارد. در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، 
همواره یک تا دو ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس حضور داشته و 
در دوران اوباما در مقاطع کوتاهی خلیج فارس خالی از وجود ناوهای 

آمریکایی بوده است.
اتفاقات رخ داده در تنگه: -در جوالی ۱۹88 ناوهواپیما بر وینسنس 
آمریکا یک هواپیمای مسافربری ایرانی را ساقط کرد و تمام 2۹0 سرنشین 
این هواپیما را به شهادت رساند. واشنگتن بعدا مدعی شد که خدمه ناو این 
هواپیما را با یک جنگنده اشباه گرفته بود! این جنایت در شرایطی صورت 
گرفت که ناو وینسنس به گفته آمریکایی ها برای حفاظت از کشتی های 

بی طرف در مقابل حمالت ایران در منطقه حاضر بود.
-در اوایل سال 2008 آمریکا مدعی شد، قایق های ایرانی با نزدیک شدن 

به 3 کشتی های جنگی آمریکا آنها را تهدید کرده اند.
-در ژوئن 2008، سردار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران گفت، 
در صورتی که ایران هدف حمله قرار بگیرد، کنترل هایی را بر کشتی های 

عبوری از تنگه اعمال خواهد کرد.

-در جوالی 20۱0 یک تانکر نفتکش ژاپنی به نام ام استار در تنگه مورد 
حمله قرار گرفت. یک گروه پیکارجو به نام گردان های عبدا... عظام که با 

القاعده مرتبط بود مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.
-در ژانویه 20۱2، ایران تهدید کرد به تالفی تحریم های آمریکا و اروپا 
که صادرات نفت این کشور را هدف قرار داده بود، تنگه هرمز را خواهد 
بست. -در می 20۱5، کشتی های ایرانی به سمت یک تانکر سنگاپوری 
که گفته می شد به یک تاسیسات نفتی ایران آسیب رسانده تیراندازی 
کردند و موجب فرار کشتی شدند. نیروهای ایرانی یک کشتی کانتینری 

را در تنگه توقیف کردند.
-در سوم جوالی امسال، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران تلویحا 
تهدید کرد که در واکنش به اقدام آمریکا برای توقف صادرات ایران ممکن 
است مانع از صدور نفت سایر کشورهای منطقه از طریق تنگه شود. روز 
بعد از آن فرمانده سپاه پاسداران ایران تصریح کرد که اگر صادرات نفت 
این کشور متوقف شود، ایران جلوی تمام نفت صادراتی از تنگه هرمز را 

خواهد گرفت.

گزارش رویترز از مهمترین تنگه دنیا؛ 

صادرات نفت و گاز 6 کشور در خطر است؟ 
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آزمون و خطا در نظام ارزی
* علیرضا کالهی

تثبیت  بر  اصرار  و  ارزی  نظام  در  اخیر دولت  به تصمیمات  نگاهی  با 
نرخ و یا بهتر بگوییم سرکوب نرخ ارز، مبنای اصولی و بلند مدت برای 
اتخاذ سیاست ها مشاهده  نمی شود و همچنان بدون مشورت با بخش 
خصوصی انجام می شود.نتیجه این مدل سیاست گذار ی را هم پس از 
انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مشاهد کردیم که چیزی جز 

توزیع رانت و در نهایت هدر رفت منابع ارزی در پی نداشت.
ابالغیه جدید معاون اول ئیس جمهور مبنی برایجاد بورس ارزی و الزام 
صادرکنندگان و واردکنندگان برای ارائه و تامین ارز خود بر مبنای قیمت 
توافقی سوال های زیادی را ایجاد کرده است.هرچند این پیشنهاد بر 
اساس نظر بخش خصوصی بود است اما انتظار می رود نحوه اعمال آن 
با نظرات بخش خصوصی نیز در یک جهت باشد.یک از سوال ها این 
است در فشار های حاصل از تحریم چقدر طرف خارجی تمایل دارد 
ارز خود را به چرخه بورس وارد کند که تجربه نشان میدهد نمی توان 
در این موضوع چندان خوش بین بود.یکی از مواردی که دولت مردان 
باید تمرکز ویژه بر کنترل آن کنند هدایت جریان نقدینگی و تقاضای 
کاذب موجود در کشور است چرا که نتایج هر سیاستی در بخش ارز از 
این بازار کاذب تاثیر می پذیرد و می تواند نتایج هر تصمیم مثبتی را با 
مخاطره مواجه سازد.این در حالی است که با شروع تحریم ها در ماه 
نوامبراحتماال این تقاضا ها قدری افزایش یابد از این رو مدیریت منابع 
ارزی باید براساس تامین نیازهای ضروری کشور صورت گیرد و فعاالن 
بخش خصوصی بتوانند خارج از الزامات و بروکراسی های پیچیده و زمان 
بر، ارز حاصل از صادرات را از طریق صرافی های مجاز نیز به چرخه 
اقتصاد کشور بازگردانند. در این مقطع دستگاه های نظارتی صرفا بر 
کنترل بازار نظارت و با متخلفین و دالالن برخورد کند نه در فرایند 
قیمت گذاری.چرا که هرگونه تصمیم غیر اصولی موجب التهاب بیشتر و 
افزایش قیمت کاذب خواهد شد.نکته قابل توجه دیگر که تصمیم سازان 
باید در سیاست گذاری های تخصیص ارز مورد توجه قرار دهند تسهیل 
شرایط تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه تولید کنندگان خصوصا کاالی 
صادراتی است تکمیل ذنجیره ارزش افزوده را با اخالل مواجه کرده است. 
به طور مثال در شرایط فعلی صنعت برق خاصه تولید کنندگان سیم و 
کابل در تامین برخی ااقالم وارداتی خود مانند عایق های پلیمری که در 
تولید کابل های فشار قوی است با مشکل مواجه  اند و نتواستند ارز مورد 

نظر را برای تامین نیاز های خود دریافت کند.
کالم آخر آنکه سیاست گذاران ارزی با معافیت صادرکنندگان واقعی از 
بخش نامه ها و تامین ارز تولیدکنندگان برای واردات اقالم خود روند 
تولید در کشور را سرعت  بخشند و قبل از هر تصمیمی طبق قانون 
ابالغی خود مشورت با بخش خصوصی را فراموش نکنند. بی تردید کمیته 
انتقال  با تکیه بر  با نظر فعاالن اقتصادی  و  ایران منطبق  اتاق  ارزی 
تجربیات بخش خصوصی می تواند در جهت عبور از موانع پیشرو دولت 

را یاری دهد.
 عضو هیات نمایندگان اتاق ایران    

 اختصاص 200 هزار میلیارد ریال برای
 طرح رونق تولید

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی از تخصیص 200 هزار میلیارد ریال برای طرح رونق تولید در 

سال جاری به رغم برخی محدودیت ها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر باقری گفت: این گونه اعتبارها 
به رغم برخی تنگناهای بودجه سال ۱3۹۷ برای کمک به صنایع 
تامین  برای  و  یابد  می  ادامه  گذشته  سال  مانند  کماکان  داخلی 
از ۶0  با بیش  سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های 
همچنین  افزود:  وی  شود.  می  پرداخت  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
مبلغ  بودجه  قانون  تبصره ۱8  قالب  بار در  برای نخستین  امسال 
۱20 هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، معادل همین 
رقم در حوزه بانکی و افزون بر 300 هزار میلیارد ریال نیز از بودجه 
در اختیار بخش های تولیدی قرار خواهد گرفت. معاون امور بانکی، 
بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: 
این اعتبارها تلفیقی از صندوق توسعه ملی، بودجه و بانک هاست 
که به طور طبیعی نرخ سود آنها پائین تر از سودهای بانکی رایج می 
باشد. او در ادامه نیز از تخصیص ۱۱ هزار میلیارد ریال منابع برای 
حمایت از بخش صادرات در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: این 
تسهیالت به صورت جایزه های صادراتی، کمک به کاهش هزینه 
های صادراتی و نقل و انتقاالت صادرات پرداخت می شود و ۱00 
درصد قابل تخصیص است. باقری یادآور شد: یک میلیارد و 500 
میلیون دالر نیز از منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری برای 
بخش تولید در روستاهای کشور اختصاص یافته که منابع آن نیز 
۱20 هزار میلیارد ریال است که برای حمایت از تولید در حاشیه 
این مناطق و شهرهای کم جمعیت هزینه خواهد شد. وی با تاکید 
بر هدف دولت مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: جریمه 
های مشتریانی که در سال جاری بدهی های خود را پرداخت و با 
بانک ها تسویه حساب کنند، بخشوده خواهد شد. وی به شرایط 
اقتصادی امروز کشور اشاره و تصریح کرد: باید پذیرفت که منابع 
گسترده ای در اختیار نیست اما می توان همه مشکالت و چالش ها 
را برطرف کرد.او گفت: دولت نسبت به مسائل بی اطالع نیست بلکه 
به طور کامل آگاه بوده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد؛ در 
مصوبه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، هم اکنون پشتوانه 
الزم برای تامین منابع بانک ها وجود دارد اما دولت به دنبال رشد 
به جای  تا  دارد  دولت تالش  کرد:  اضافه  باقری  نیست.  نقدینگی 
عرضه نقدینگی جدیدی در بازار، رشد سرمایه در گردش افزایش 
تغییر  تولید  در مسیر  ارز  و  ملک، طال  بازار،  های  و سرمایه  یابد 
جهت بدهد. وی عنوان کرد: تمایل دولت به پائین بودن نرخ سود 
تسهیالت بانکی است و از این رو خطوط اعتباری مشخصی دنبال 
می شود تا به صورت مدیریت شده در اختیار بانک ها قرار بگیرد و 

در نتیجه صنایع تسهیالت ارزانتری دریافت کنند. 

یادداشت

امروز؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 
مالیات ارزش افزوده بهار

اظهارنامه  ارایه  مهلت  آخرین  تیر،  امروز شنبه ۱۶ 
ارایه  و  است  بهار  فصل  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
اظهارنامه و پرداخت مالیات از طریق سامانه اینترنتی 

قابل انجام است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در چند سال اخیر 
مالیات بر ارزش افزوده، به انواع مالیات هایی که در 
شده  اضافه  شود  می  دریافت  کشور  مالیاتی  نظام 
مالیات،  نوع  این  مفهوم  بهتر  برای درک  اما  است. 
فانون  این  در  افزوده  ارزش  بدانیم  ابتدا  است  بهتر 
ارزش  بین  تفاوت  افزوده،  معناست.ارزش  چه  به 
کاال و خدمات فروخته شده با ارزش کاال و خدمات 
خریداری شده است. مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی 
است که خریدار هنگام خرید کاال یا خدمات، باید 
به فروشنده بپردازد و فروشنده کاال و خدمات، این 
پرداخت  دولت  به  معینی  زمان های  در  را  مالیات 
می کند. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور 
مالیاتی آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده فصل بهار را اعالم کرد و گفت: ۱۶ تیرماه، 
آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
اینکه  بیان  با  مسیحی  است.محمد  بهار ۹۷  فصل 
مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر 
دوره مالیاتی را حداکثر ظرف ۱5 روز بعد از پایان 
هر دوره تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند، 
گفت: بر این اساس آخرین مهلت ارسال اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار، ۱5 تیرماه است، 
اما از آنجا که ۱5تیرماه با روز جمعه )تعطیل رسمی( 
مصادف شده، لذا مودیان محترم تا پایان وقت اداری 
روز شنبه ۱۶ تیرماه، مهلت دارند اظهارنامه مربوط به 
دوره بهار را ارایه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه جهت تسهیل امور مودیان، ساعات 
حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده 
در روز شنبه مورخ ۱۶ تیرماه از ابتدای وقت اداری 
لغایت ساعت ۱8 خواهد بود، توصیه کرد: مودیان 
محترم به منظور تسریع در انجام کار، تکالیف قانونی 
خود را به روزهای پایانی این مهلت موکول نکنند.وی 
تاکید کرد: مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده 
نشانی به  اینترنتی  سامانه  به  مراجعه  با   می توانند 
 WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و 

پرداخت مالیات اقدام کنند.

تخصیص ۱5هزارمیلیارد ریال بودجه برای 
گسترش کشاورزی مکانیزه در کشور

امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  خمین- 
گسترش  و  تقویت  راستای  در  گفت:  زراعت 
ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی در سطح کشور، 
حوزه  این  به  بودجه  ریال  میلیارد  هزار   ۱5
اختصاص یافت. به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
کرد:  اظهار  عباس کشاورزدر جمع خبرنگاران، 
مکانیزاسیون  تقویت  برای  اعتبار  میزان  این 
عامل  بانک  با  نامه  تفاهم  یک  کشاورزی طبق 
بهره  کم  نرخ  با  تسهیالت  پرداخت  قالب  در  و 
اختصاص یافته است.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در امور زراعت تصریح کرد: نقش اثر گذار تقویت 
ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی در افزایش بهره 
وری، کیفیت عملکرد و صرفه جویی در هزینه 
های  طرح  اجرای  اگرچه  است،  ناپذیر  انکار 
پایلوت در مزارع و بهره گیری از ظرفیت تجارب 
کشاورزان و استفاده از ارقام جدید بذر نیز در این 
راستا موثر خواهد بود.وی با بیان اینکه ۴5درصد 
از تسهیالت اشتغال روستایی به بخش کشاورزی 
اختصاص دارد، بیان کرد: از محل اعتبارات این 
بخش نیز در راستای تقویت مکانیزاسیون بخش 
کشاورزی بهره گیری می شود و بانک عامل در 
پرداخت تسهیالت تقویت ناوگان مکانیزاسیون 
کرد:  عنوان  ندارد.وی  محدودیتی  گونه  هیچ 
دارای  بذرهای  به  کشاورزان  دسترسی  تقویت 
کیفیت و عملکرد مطلوب از جمله کلزا، گندم، 
چغندرقند در راستای حمایت از کشاورزان در 
کود  انواع  عرضه  دارد.کشاورز،  قرار  کار  ستور 
و  مطلوب  قیمت  با  و...  بیولوژیک  شیمیایی، 
تسهیل دسترسی کشاورزان به کود برای جبران 
حمایت  دیگر  از  را  نیاز  مورد  کودهای  کمبود 
های وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان عنوان 
تولید  تناوب در  کرد.وی اظهار کرد: کشاورزان 
باعث  که  محصوالتی  و  کشاورزی  محصوالت 
مدنظر  را  شود  می  خاک  حاصلخیزی  تقویت 
قرار دهند، حتی اگر ظاهرا در کوتاه مدت آن 
محصول صرفه اقتصادی برای آنها نداشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت بیان 
کرد: در کشت کلزا بیش از آنکه افزایش تولید 
دانه مد نظر باشد، افزایش کشت این محصول به 
دلیل اینکه ریشه عمیق در خاک دارد و باعث 

حاصلخیزی خاک می شود، مورد توجه است.

خبر

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
بازار مسکن از جمله  راهکارهای ۹گانه کنترل 
مسکونی  واحدهای  ساخت  و  مالیاتی  ابزار 

کوچک متراژ را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حامد مظاهریان 
در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار 
مسکن با بیان اینکه در طی چهار یا پنج سال 
نیز  و  تقارن  عدم  دچار  مسکن  بازار  گذشته 
آشفتگی از جنبه های مختلف بود، اظهار کرد: 
در این سال ها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان 
سرمایه گذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا 
که در سال های قبل از آن، خانه هایی صرفاً برای 
همین  به  بود.  شده  احداث  سفته بازی  اهداف 
دلیل در سال های اخیر وزارت راه و شهرسازی 
سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت 
طرف تقاضا را دنبال می کرد.وی با بیان اینکه 
خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش 
مسکن در سال گذشته ۱.2 درصد رشد داشت، 
افزود: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش 
اصلی بر عهده اقتصاد کالن است، اما در درون 
بخش هم می توان با منابع محدود، تعادل بخشی 
در مسکن ایجاد کرد.معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر نگاهی 
 ۹۷ خرداد  تا   ۹۶ فروردین  از  مسکن  بازار  به 
داشته باشیم، می بینیم که روند رشد در نیمه 
نخست سال ۹۶ آرام بوده است، اما از دی ماه 
سال گذشته در قیمت مسکن شتاب ایجاد شد. 
همچنین تعداد مبایعه نامه ها نشان می دهد در 
نیمه دوم سال گذشته میزان معامالت افزایش 
یافت و همزمان قیمت واحد مسکونی و تعداد 
بخش  افزوده  ارزش  و  ساختمانی  پروانه های 
اینکه  تا  را نشان می دهد؛  مسکن رشد مثبت 
برای  باید  و  شدیم  روبرو  دیگری  شرایط  با 
آینده  سال  دو  یکی،  طی  جدید  شرایط  این 
برنامه ریزی داشته باشیم.مظاهریان راهکارهای 

و  برشمرد  را  مسکن  بازار  در  قیمت  کنترل 
باشد  مالیات  می تواند  راهکار  نخستین  گفت: 
که ابزار مناسبی در ایجاد رونق و کاهش رکود 
است؛ دولت می تواند با ابزار مالیاتی، سرمایه را 
به بخش مسکن سوق دهد.وی مرحله دوم را 
اظهار  و  عنوان  الکترونیکی  بازارگاه های  تولید 
را  آن  بخش خصوصی  که  روش  این  در  کرد: 
مشکلی  داشت،  خواهد  عهده  بر  کامل  به طور 
که در حال حاضر دربخش مارکتینگ مسکن 
داریم را برطرف می کند؛ نقش دولت نیز در این 
میان ارائه آزادانه اطالعات به بخش خصوصی 
برای توسعه بازارگاه های الکترونیکی است.معاون 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن 
ابزار بعدی را اعمال مالیات بر خانه های خالی 
دانست و گفت: اگرچه در این خصوص نظرات 
مقیاس  در  ابزار  این  اما  دارد،  وجود  مختلفی 
جهانی کاربرد داشته و می تواند به تعادل بخشی 
بازار مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه نظر ما این 
از دولت  باید  است که مالیات خانه های خالی 
ملی به دولت محلی و شهری منتقل شود و در 
هر شهر برای خانه های خالی مالیات تعیین کرد؛ 
درآمد آن نیز برای مسکن اقشار ضعیف استفاده 

شود.وی گام بعدی راهکارهای تعادل بخشی بازار 
مسکن را توسعه پیش فروش ساختمان معرفی 
کرد و افزود: در حال حاضر الیحه اصالحیه قانون 
کمیسیون  به  و  آماده  ساختمان  پیش فروش 
عمران ارائه شده است. بر اساس الیحه جدید، 
دولت کمترین دخالت را در قراردادها داشته و از 
نتایج آن، کاهش ریسک معامالت به دلیل عقد 
اسناد  دفترخانه  در  پیش خرید مسکن  قرارداد 
میزان  مظاهریان،  گفته  بود.به  خواهد  رسمی 
تخلفات با اصالحیه قانون پیش فروش ساختمان 
کاهش یافته و در هر قرارداد پیش خرید، یک 
کد یونیک بر روی پالک ثبتی واحد مورد نظر 
پیش فروش  از  امکان سوءاستفاده  و  ارائه شده 
یک واحد به چند متقاضی سلب خواهد شد.وی 
را  مسکن  بازار  کنترل  اقدامات  بعدی  محور 
و  دانست  زمین  بخش  در  سوداگری  کنترل 
خاطرنشان کرد: تجربه دهه های گذشته نشان 
می دهد بیشترین عایدی بخش مسکن از زمین 

بوده است؛ نه ساخت و ساز.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی محور 
ششم راهکارهای مطرح شده برای بازار مسکن 
را حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی 

کوچک متراژ عنوان کرد و ادامه داد: معامالت بازار 
مسکن نشان می دهد تمایل خریداران به سمت 
واحدهای کوچک متراژ است. از سوی دیگر در 
سال های اخیر بُعد خانوارها کوچک شده، این در 
حالی است که میانگین ساخت واحد مسکونی در 
کشور همچنین باالی ۱20 مترمربع باقی مانده 
است؛ بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی می توانیم 
ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ را تقویت 
راهکارهای  مرحله  هفتمین  کنیم.مظاهریان 
شهرسازی  و  راه  وزارت  سوی  از  شده  طراحی 
برای حمایت از بازار مسکن را توسعه بازآفرینی 
شهری دانست و تأکید کرد: در نتیجه بازآفرینی 
شهری و بهسازی محالت فرسوده، عالوه بر آنکه 
ناپایداری واحدهای مسکونی و مشکالت ناشی از 
آن را کنترل خواهیم کرد، می توانیم به بخشی 
از نیاز مسکن نیز پاسخ بدهیم. برنامه دولت در 
بخش بازآفرینی، نوسازی 2۷0 محله در هر سال 
است که در برنامه ششم توسعه مراحل آن به 
مرحله  در  است.وی  شده  تصویب  کامل  طور 
بازار  کنترل  ۹گانه  راهکارهای  معرفی  بعدی 
بخش  عامل  بانک  مأموریت  تغییر  به  مسکن، 
و تصریح  اشاره  توسعه ای  به  تجاری  از  مسکن 
با  را  خود  اصولی  موافقت  مرکزی  بانک  کرد: 
این تغییر مأموریت اعالم کرده است ولی برای 
اجرای آن باید افزایش سرمایه برای این بانک نیز 
رخ دهد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی نهمین و آخرین مرحله از برنامه های 
کنترل بازار مسکن را تسریع در عرضه زمین های 
دولتی برای واگذاری به ساخت و ساز عنوان کرد 
و افزود: شرکت های دولتی زمین هایی در شهر 
قانون ساماندهی  ماده ۶  باید مطابق  دارند که 
اختیار  در  عرضه مسکن  و  تولید  از  و حمایت 
بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی 
گذاشته تا تولید مسکن مطابق با الگوی مصرف 

تقویت شود.

راهکارهای 9 گانه وزارت راه برای تعادل بخشی به بازار مسکن؛  

مشوق مالیاتی برای قراردادهای اجاره مسکن دوساله و باالتر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه ۹۶0300 این اجراء و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان فردیس /له علیرضا اسماعیلی با وکالت آقای اکبر قربانی علمدار و علیه خانم ام البنین زاهدی کوهی فرزند محمد که محکوم 
علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 5۷۷/۴۱۹/۶۷8 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱5/۶۷0/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۱3/۱۴0/000 ریال حق الوکاله در حق محکوم له و مبلغ 28/۶38/۱۶5 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه 
اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به پالک ثبتی ۱۶3/550۹8 از سوی 
این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرراست در مورخ ۱3۹۷/۴/3۱ از ساعت ۱۱ الی ۱2 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده 
از مبلغ ۱/۱00/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از 
خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد. و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده 
وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه 
انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا« طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این اجراء از مال مورد 

مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد درهمان ساعت و مکان برگزار خواهدشد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است/ملک مورد کارشناسی عبارتست از : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت جنوبی طبقه 3 به مساحت 8۱/۱3 مترمربع- قطعه 3۴ تفکیکی به شماره 
پالک ثبتی 550۹8 فرعی مفروز از پالک ۱۶3 اصلی به انضمام انباری قطعه 3۷ و پارکینگ قطعه ۶ تفکیکی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن به آدرس ذیل بوده که 
سند مالکیت آن ذیل صفحه 3۱3 دفتر ۴۱ اداره ثبت اسناد و امالک فردیس به نام خانم ام البنین زاهدی کوهی ثبت و صادر و برابر سند 355۴ مورخه ۱3۹۱/8/2 دفترخانه 2۱3 اسناد رسمی کرج در رهن بانک مسکن قرارگرفته و 
برابر دستور ریاست محترم شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان فردیس در این پرونده بازداشت گردیده است. بر روی پارکینگ مفروزی تعداد 3۶ واحد آپارتمانی مسکونی در سه طبقه و به ازای هر طبقه ۱2 واحد در 2 بلوک جداگانه و 

بعبارتی تعداد هر بلوک ۱8 واحد و به ازای هر طبقه ۶ واحد مسکونی بوده که بر روی طبقه همکف با سازه اسکلت بتن و نمای سنگ با قدمت ساخت ۱0 سال احداث گردیده است. 
ملک مورد مزایده شامل : 2 اتاق- آشپزخانه - بالکن مسقف و سرویس بهداشتی با امکانات : آب، برق، گاز، تلفن، سیستم گرمایشی پکیج با رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد.م/الف ۱۴۴3

قیمت ملک مورد ارزیابی بشرح فوق با رعایت جمیع جهات و شرایط تاثیرگذار مبلغ ۱۱0/000/000 تومان برآورد می گردد.م/الف ۱۴۴3
داورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس -اعظم پورآدرس ملک مورد مزایده : شهرک وحدت - فردیس - شهرک وحدت- بلوار جهان بخشی - خیابان بوستان شرقی - مجتمع همرس  2 طبقه  3 واحد  ۱8غربی 

آگهی حصر وراثت
درخواست  شورا  این   ۹۷-۴۹8 کالسه  پرونده  شرح  به  بشماره:۹50  شناسنامه  دارای  پرستار  هوشیار  آقای 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوراله پرستار به شماره شناسنامه ۴03 در تاریخ 
۱3۹۷/03/0۷ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:  ۱-هوشیار 
پرستار فرزند نوراله به ش ش ۹50 پسر متوفی. 2-امید پرستار فرزند نوراله به شماره شناسنامه ۹5۱ پسر 
متوفی. 3-مهدی پرستار فرزند نوراله به ش ش 3۴۶ پسر متوفی. ۴-رقیه پرستار فرزند نوراله به شماره ۹۷0 
دختر متوفی. 5-سمیه پرستار فرزند نوراله به شماره شناسنامه ۱۷3 دختر متوفی. ۶-شکوفه اسدالهی قره 

حسنلو به ش ش ۴2۱ همسر متوفی. ۷-شکوفه کریمی یونجالی فرزند یداله به ش ش ۹ مادر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، هرکس اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

و هر وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

جزئیاتراهاندازی
بازارثانویهارز

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تشریح 
جزئیات راه اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف 
نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما خواهد 

بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد الهوتی 
با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه 
معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان 
اولویت سه کاالیی، گفت: در جلسه ای که 
معاونت  حضور  با  گذشته  هفته  پنجشنبه 
بورس  سازمان  رئیس  مرکزی،  بانک  ارزی 
بازرگانی،  اتاق  رئیس  بهادار،  اوراق  و 
نمایندگان  و  صنعت  وزیر  صادراتی  معاون 
شد،  برگزار  واردکنندگان  و  صادرکنندگان 
تصمیم  اینکه  به  توجه  با  که  گردید  مقرر 
بود،  ارز  ثانویه  بازار  راه اندازی  بر  دولت 
مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و 
فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و 
واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی های 
پیشنهاد  و  گرفته  صورت  کارشناسی 
بخش خصوصی، عرضه ارز حاصل از بیست 
درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول 
ارایه ارز در سامانه نیما نمی شود، در بورس 
منتفی گردد.وی با اشاره به این کشف نرخ 
اظهارنامه صادراتی، در سامانه نیما صورت 
پیشنهادی  جلسه  این  در  افزود:  می گیرد، 
قرار گرفت آن  اعضاء  توافق همه  که مورد 
بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب 
از  که  اظهارنامه ای  با  دارد،  تومانی   ۴200

سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت 
نرخ  و  شده  ترکیب  می شود،  واگذار  سه 
اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان 
صادرکننده و واردکننده تعیین شود.وی با 
بیان اینکه دو روش برای این معامله ارزی 
میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت 
سه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 
این کار به دو روش می تواند انجام شود، بر 
این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل 
از صادرات در سامانه نیما صورت می گیرد 
اظهارنامه  و  ارز  صادرکنندگان  آن،  در  که 
ثبت  به  نیما  سامانه  در  را  خود  صادراتی 
می رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید 
نرخ  به  را  اظهارنامه  ارز و  را دارند،  ارز  این 
واردات  به  اقدام  و  کرده  خریداری  توافقی 
این  دوم  روش  داد:  توضیح  نمایند.الهوتی 
است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به 
صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد 
است که  آن  اصلی  اساس، شیوه  این  بر  و 
واردکننده بعد از ثبت  سفارش، درخواست 
خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده 
و شماره اظهارنامه  توافق شده را در سامانه 
از  نیما  سامانه  اساس،  این  بر  نماید؛  درج 
داده  صورت  را  الزم  استعالم  صادرکننده 
مورد  به حساب  را  ارز  وی،  تائید  از  بعد  و 
می نماید.عضو  واریز  واردکننده  درخواست 
کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به 
این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، 
و  کرده  تعهد  رفع  صادرکننده  از  دولت 
واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات 
استفاده می کند.وی تاکید کرد: این شرایط 
تاکنون، تنها برای واردکنندگان اولویت سه 
تعیین شده و سایر اولویت های کاالیی دیگر، 
قادر به استفاده از آن نیستند. به این ترتیب، 
پیشنهادات مذکور در دولت طرح و مصوب 
شده است و از امروز، این سامانه با شرایط 
اعالم شده، آغاز به کار کرده است که اگر 
آن طوری که در توافق اولیه وجود داشت، 
مکانیزم عمل شود، صادرکننده و واردکننده 
از دو روش طرح شده می توانند مثل گذشته 
ارز را در اختیار داشته باشند و دولت نظارت 

عالیه خود را داشته باشد.

تخلفدرواردات
۱۰۰هزارخودرو

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی 
اساس  بر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
از  بیش  امنیتی  های  دستگاه  گزارش 
کشور  وارد  تخلف  با  خودرو  هزار  یکصد 

شده است.
سیما،    و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ویژه  گفتگوی  برنامه  در  خجسته  امیر 
از  پیش  افزود:  سیما  دو  شبکه  خبری 
شود  ممنوع  خودرو  سفارش  ثبت  آنکه 
کرده  وارد  لوکس  خودروهای  خانواده،   5
شش  ممنوعیت  اعالم  از  پس  که  بودند 
ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند.  
ثبت  ممنوعیت  اعالم  از  پس  گفت:  وی 
 ۱0/۹5  /2۱ تا   ۱3 از  خودرو  سفارش 
ثبت  سامانه  در  هزار خودرو  و چهار  سی 
سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت 2 
تا ۴ بامداد ثبت شد که اسناد آن موجود 
است.  خجسته افزود: از این تعداد وارداِت 
است.  و ۴8۱ خودرو قطعی شده  ۶ هزار 
ثبت  سامانه  گویند  می  اینکه  گفت:  وی 
سفارش در آن مدت هک شده است چنین 
سامانه  این  به  ورود  بلکه  نیست  چیزی 
خودروها  این  ورود  و  است  قانونی  غیر 
خجسته  شود.  می  محسوب  قاچاق  نیز 
 50 امضای  با  را  تفحص  و  تحقیق  افزود: 
نماینده از گمرکات آغاز کردیم و مشخص 
در  خودروها  این  ورود  از  گمرک  که  شد 
عین ممنوعیت واردات اطالع داشته است.

وسیله  به  شده  مشخص  گروه  گفت:  وی 
ها  بررسی  ادامه  برای  گمرک  در  مجلس 
مستقر می شود.خجسته افزود: نباید این 
طور باشد که 30 دستگاه نظارتی واردات 
غیرقانونی خودرو را می بینند اما به دوش 
دستگاه  از  گفت:  اندازند.وی  می  یکدیگر 
وارد  قدرتمند  داریم  انتظار  نظارتی  های 
این مسائل شوند. خجسته افزود: در جلسه 
با رئیس گمرک و مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به آنان خواهیم گفت که 
چه  از  و  چطور  خودرو،   ۴8۱ و  هزار   ۶
طریقی وارد کشور شده است!؟ وی گفت: 
چند ماه است که از وزارت صنعت، معدن 
ال.  تعداد  فهرست  ایم  خواسته  تجارت  و 

سی های باز شده، ثبت سفارش 3۴ هزار 
پرداخت  که  گمرکی  تضامین  و  خودرو 
تاکنون  اما  کنند  اعالم  ما  به  است  نشده 
است.  نشده  داده  ما  به  فهرستی  چنین 
خوبی  کار  نیما  سامانه  افزود:  خجسته 
گفت:  وی  استفاده شد.  بد  آن  از  اما  بود 
ارز  کاالها  ورود  به  سامانه  این  اساس  بر 
دولتی اختصاص می یابد اما برخی شرکت 
های وارد کننده کاالهای خود را با نرخ ارز 
افزود:  بازار می فروشند. خجسته  آزاد در 
در حالی که خودروسازان داخلی با قیمت 
ارز دولتی قطعات را وارد می کنند با چه 
مجوزی قیمت خودروهای خود را افزایش 
دفتر  مدیرکل  آبادی  علی  علی  دادند!؟ 
مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
گفت:فهرست  برنامه  این  در  نیز  تجارت 
افراد ثبت سفارش کننده 3۴ هزار خودرو 
و وارد کنندگان ۶ هزار و ۴8۱ خودرو را 
کرده  ارائه   ۹0 اصل  کمیسیون  رئیس  به 
واردات  مرکز  مدیرکل  معقولی  ایم.علی 
 ۶ درباره  برنامه گفت:  این  در  نیز  خودرو 
ثبت  نامتعارف  که  خودرو   ۴8۱ و  هزار 
که  کردیم  ابالغ  گمرک  به  شد  سفارش 
نیز  و مرجوع  متوقف شوند  این خودروها 
نشوند. وی افزود: برای هزار و ۹00 خودرو 
ترخیص نشده نیز به گمرکات ابالغ شد و 
انجام می دهند و  اقدامات قضایی را  آنها 

در حال پیگیری هستیم.

مفقودی
کارت ماشین پراید سفید به شماره شهربانی 832 هه 35 ایران 2۱ شماره موتور 0035۶5055 شاره شاسی 
s ۱۴۱228۱82۱825 به نام مینا محمدی ش ش 325۹0 فرزند علیرضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.



 دانايان با عمل زندگي مي کنند ؛ 
نه با انديشه عمل.

کارلوس کاستاندا

سخن حکیمانه

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است 
 سلطان جهانم به چنین روز غالم است

گو شمع میارید در این جمع که امشب 
 در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است 

امروز با حافظ

 انتشار ترجمه جدیدی
 از »شازده کوچولو«

ادبیات  مشهور  نویسنده  مورپورگو  مایکل 
کودک بریتانیا دست به ترجمه جدیدی از 

کتاب مشهور »شازده کوچولو« زده است.
از بوک سلر، کتاب  نقل  به  به گزارش مهر 
کالسیک فرانسوی »شازده کوچولو« نوشته 
آنتون دو سنت اگزوپری با ترجمه جدیدی 
مایکل  بریتانیایی  مشهور  نویسنده  از 

مورپورگو به بازار می آید.
مورپورگو خالق کتاب مشهور »اسب جنگ« 
مشهور  کتاب  این  انتشار  از  پس  سال   ۷5
کودکان  بخش  کالسیک  کتاب های  در  آن 

وینتیج به بازار می فرستد.
پسر  یک  داستان  که  کوچولو«  »شازده 
خاطر  به  که  زیباست  و  معصوم  اسرارآمیز، 
و  آمده  فرود  بیابان  در  هواپیما  نقص 
حضور  معرف  دارد،  فوق العاده  درخواستی 

خیلی ها است.
توسط  بار سال ۱۹۴3  نخستین  این کتاب 
در  سرانجام  که  فرانسوی  مشهور  هوانورد 
جریان جنگ با هواپیمای گشتی اش برفراز 
دریا  ناپدید شد، نوشته شد. ِسر مورپورگو 
۷۴ ساله از ترجمه این کتاب به عنوان یک 
تجربه عالی در زندگی اش یاد کرد که از آن 
مورپورگو  است:  افزوده  وی  برد.  لذت  واقعا 
مانده  وفادار  کامال  اگزوپری  اصلی  متن  به 
دردمندی  همه  با  را  کوچولو  شازده  روح  و 
همین  به  و  است  کرده  درک  ذکاوتش  و 
از  بیشتر  چیزی  خوانندگانش  برای  دلیل 

ترجمه های قبلی برای ارایه دارد.
این  است  مطمئن  کرده  تاکید  ناشر  این 
دنیا  از سوی خوانندگان در سراسر  ترجمه 

با تحسین روبه رو می شود.
آن  اوریجینال  نقاشی های  با  کتاب  این 
 ۶ شده  کشیده  نویسنده  خود  توسط  که 
سپتامبر 20۱8 به قیمت ۹.۹۹ پوند به بازار 

می آید.
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اوقات شرعی

 جشنواره حقوق بشر آمریکایی برگزیدگان 
خود را شناخت

بشر  حقوق  جشنواره  از  دوره  سومین  برگزیدگان 
آمریکایی در بخش های علمی، ادبی و هنری معرفی 
و تقدیر شدند. به گزارش پیام زمان  ، سومین دوره 
اندیشه  از جشنواره حقوق بشر آمریکایی  در تاالر 
حوزه هنری بر گزار شد و با معرفی برگزیدگان به 

کار خود پایان داد.
پور  حسن  محمد  و  صدری  محمد  غفاری،  جالل 

داوران بخش علمی این جشنواره بودند و جواد حاجی پور از استان البرز، محمد 
صدری و محمدحسین زاهدیان از تهران و همچنین حسین قاضی زاده برگزیدگان 

بخش علمی بودند.
از مرتضی رفیعی بصیری و محمد صادق کوشکی، مهدی قاضیان، محمدحسین 

ذوقی و محسن ابوالحسنی از تهران هم تقدیر شد.
همچنین برگزیده بخش کتاب، مهدی سعیدی بود.

در بخش جنبی هم از محمدرضا مرادی و در قسمت اپلیکیشن های موبایلی و 
همچنین از مهدی صالح زاده تقدیر شد.

در بخش ایده پردازی بازیهای رایانه ای هم مسعود حسن لو و جالل عرب نژاد از 
تهران، محمد مهدی خیراندیش از قم، حامد فقهی نجف آبادی از اصفهان و سینا 

توکلی از کرمان تقدیر شدند.
امید استیری از خراسان رضوی، ابوالفضل کرمانی نسب از یزد و مهدی بلکایی از 

اصفهان نیز در بخش جنبی )کلیپ و نماهنگ( تقدیر شدند.
محمدرضا بایرامی، ناصر فیض، مصطفی علیپور، خسرو عباسی خودالن و حسن 

اسحاقی داوران بخش ادبی بودند.
در این بخش مجتبی صفری از گیالن در بخش شعر هجو مورد تقدیر قرار گفت.

همچنین در بخش شعر از سیدمحمد جواد میرصفی از استان قم، مجید موسوی از 
اصفهان، فران حمزه زاده از البرز و پیمان طالبی از تهران تجلیل شد.

در بخش داستان کوتاه الهام زارعی از استان اصفهان رتبه اول، مجتبی صفری از 
گیالن رتبه دوم و مونا اسکندری از همدان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین علی بیرامی از البرز و مجتبی محمدی از قم در بخش داستان کوتاه 
شایسته تقدیر شدند.مسعود ضیاعی، عباس ناصری، محمدعلی خلجی، پژمان 
ابوالقاسمی، محمدرضا دوست محمدی و محمدحسین نیرمند داوران بخش هنری 
و گرافیک سومین جشنواره حقوق بشر آمریکایی بودند.پویا سرابی از تهران رتبه 
اول در بخش پوستر را از آن خود کرد، همچنین محمدجواد پرداخته از گیالن 

و محمد مهدی الکنانی، عراقی مقیم ایران شایستگان تقدیر در این بخش بودند.
در بخش اینفوگرافیک هم از محیا آدم عارف، فاطمه ابراهیمی از البرز، مهدی 
شاهوردی، بهمن رضایی، مهرداد پارسافر، نهال نسیم طرقی شایسته تقدیر شدند.

جالل پیرمرزآباد از استان آذربایجان شرقی، آیت نادری از اصفهان و علیرضا پاکدل 
از خراسان رضوی به ترتیب رتبه اول تا سوم را در بخش کارتون دریافت کردند.

هادی اسدی از همدان در بخش کاریکاتور و علی کریمی، حسن جمالی، امین 
کریمی و محمد امین امامی در بخش موشن گرافیک شایسته تقدیر شدند.

همچنین در این مراسم از محمد گلریز به عنوان صدای ماندگار انقالب و دفاع 
مقدس و معصومی اصل از فعاالن فرهنگی در موضوع استکبار ستیزی و همچنین 
از آذری مجسمه ساز و سازنده تندیس جشنواره حقوق بشر آمریکایی تقدیر و از 
کتاب »نقش حقوق بشر توسط آمریکا در سالهای 20۱۶ و 20۱۷« رونمایی شد.

فیلمی که پس از ۱۱ سال رفع توقیف شد

تهیه کننده فیلم سینمایی »نیلوفر« با اعالم خبر رفع 
از ۱۱ سال و عرضه آن در  فیلم پس  این  توقیفی 
شبکه نمایش خانگی نسبت به پخش بدون اجازه ی 
کرد.فرشته  اعترض  ماهواره ای  شبکه های  از  آن 
طائرپور در متن کوتاهی به ایسنا نوشت: »سرانجام 
پس از ۱۱سال توقیف، فیلم سینمایی »نیلوفر« که 
هم دارای پروانه ساخت بود و هم پروانه نمایش، اما 

هرگز فرصت نمایش در سینماها یا جشنواره ها را نیافت، با حذف چند صحنه 
دیگر وارد شبکه نمایش خانگی شد. هنوز یک هفته از توزیع آن نمی گذرد که 
شبکه های فارسی زبان ماهواره ای -همان ها که ما حق پخش آگهی های چند 
ثانیه ای فیلم های مان را در آنها نداریم- فیلم »نیلوفر« را تمام و کمال پخش 
کردند.مسئوالنی که در قوه قضاییه پخش آگهی فیلم های سینمایی را بالفاصله 
مورد پیگیری و مواخذه قرار می دهند، معموال در قبال پخش کامل فیلم های 

سینمایی، سراغی از حقوق و تکالیف تهیه کنندگان نمی گیرند.
امیدوارم تماشای این فیلم چه از ماهواره چه از نسخه خانگی، الاقل باعث شود که 

افکار عمومی هم مانند ما از توقیف ۱۱ساله این فیلم تعجب کند.«
فیلم سینمایی »نیلوفر« به عنوان محصول مشترک ایران، فرانسه ، لبنان فیلمنامه ی 
آن توسط کارگردان آن »سابین ژمایل« نوشته شده است و به تهیه کنندگی فرشته 

طائرپور است.

 کرواسی محبوب کشورها در میان گردشگران

سریال ها  فیلمبرداری  مکان های  دلنشین،  غذای 
و فیلم های معروف، وجود بیش از هزار جزیره و ... 
کرده  محبوب  گردشگران  میان  را  کرواسی  کشور 

است.
کرواسی سال گذشته میزبان ۱8.5 میلیون گردشگر 
بوده و بر اساس اطالعات سیستم »evisito«، این 
کشور در سال جاری نسبت به همین زمان در سال 

گذشته، 20 درصد گردشگر بیشتر داشته است.
به گزارش از نیوز، امسال نیز کرواسی در جذب گردشگر موفق بوده و گردشگران 
 Olive« زیادی را به خود جذب کرده است؛ به عنوان مثال شرکت مسافرتی
Tree Escapes« شیکاگو افزایش قابل توجهی از درخواست های مشتریان 
از ایاالت متحده داشته است.مدیر این شرکت مسافرتی می گوید: کرواسی به 
طور مداوم در حال توسعه گردشگری است تا مسافران جدیدی را جذب کند.

خبر

عباس  درگذشت  سالگرد  دومین 
انتقاداتی  و  سخنان  با  کیارستمی 
درباره  حکم صادر شده برای پرونده 
همچنین  و  هنرمند  این  پزشکی 
قرائت بیانیه ای انتقادی از طرف بنیاد 

این کارگردان سرشناس برگزار شد.
چون  هنرمندانی  مراسم  این  در   
اصغر فرهادی، بهمن فرمان آرا، رضا 
کیمیایی،سیف اهلل  مسعود  کیانیان، 
تهمینه  پناهی،  جعفر  صمدیان، 
میالنی و... در آرامگاه توک مزرعه در 
لواسان و بر مزار عباس کیارستمی 

عصر ۱۴ تیر ماه گردهم آمدند. 
بنیاد  طرف  از  بیانیه ای  ادامه  در 
سالگرد  دومین  در  کیارستمی 
درگذشت این هنرمند که در هشت 
باربرد  توسط  بود؛  شده  نوشته  بند 
گلشیری،  هوشنگ  پسر  گلشیری 
محمدرضا  همسر  خسروی  الهه 
همچنین  و  رستمی)خبرنگار( 
بنیاد  از  نمایندگی  به  اکبری  مینا 

کیارستمی خوانده شد.
بیانیه  این  قسمت های  مهترین  از 
و  می شود  مربوط  آن   ۴ بند  به 
با تاکید بر  بیانیه  همچنین در این 
اینکه »درگذشت عباس کیارستمی 
خطای  خاطر  به  ضایعه  آخرین 
پزشکی نخواهد بود.« آمده است:» به 
همین خاطر احمد کیارستمی )پسر 
به  دارد  نظر  در  کیارستمی(  عباس 
زودی با رونمایی از سایت »عافیت« 
تجربه  مردم  تا  کند  فراهم  امکانی 

خود را از مواجهه با پزشکان مختلف، 
درمانی  نهادهای  و  بیمارستان ها 
و  بگذارند  اشتراک  به  این فصل  در 
برتر  پزشک  انتخاب  در  را  یکدیگر 

سال یاری رسانند.«
ادعای  با  بیانیه  این  یک  بند  در 
حوزه  در  قضاوت  ناعادالنه  وضعیت 
درمان آمده است: »انتشار رای هیات 
عالی نظام پزشکی درباره پرونده قصور 
پزشکی رخ داده در روند درمان عباس 
پرونده  پیگیران  برای  کیارستمی، 
جز  به  عمومی  افکار  و  او  پزشکی 
تعصب از وضعیت ناعادالنه قضاوت 
در حوزه درمان کشور نتیجه دیگری 

نداشت.
مانده  روز  چند  که  نهایی  رای  این 
به دومین سالگرد درگذشت عباس 
کیارستمی صادر شد تاکید دوباره ای 

تعهد  از  کردن  خالی  شانه   از  است 
مسئولیت  به  بی توجهی  و  شغلی 
حرفه ای. نیاز به اثبات ندارد و بدون 
شک هم جامعه پزشکی و هم افکار 
عمومی می دانند که این رای نه تنها 
تناسبی با فاجعه رخ داده، ندارد بلکه 
شکل  به  رای  این  صادرکنندگان 
دیگری تداوم بی مبادالتی در ساختار 
تایید  را  کشور  درمانی  و  پزشکی 
کردند.« در بند دو این بیانیه هم آمده 
است: »همه جزئیات پرونده پزشکی 
بی مسئولیتی  کیارستمی،  عباس 
اثبات  بیمار  به  نسبت  را  پزشک 
حرفه ای  و  صنفی  تخلف  می کند. 
پزشک معالج به لحاظ تاخیر در اقدام 
به عمل جراحی دوم علی رغم شواهد 
بعدی،  جبران ناپذیر  عوارض  بروز  و 
پزشک  شفاهی  اظهارات  مغایرت 

بیمار،  عمل  گزارش  شرح  با  معالج 
عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر 
بیماری او به صورت روزانه در پرونده 
بالینی، اقدام به سفر خارج از کشور 
در دوره ای که بیمار بعد از دو عمل 
صورت گرفته توسط او دچار عفونت، 

تب و عوارض دیگر شده است.
در جایی که ادله محکم در پرونده 
پزشکی عباس کیارستمی به شکل 
روشنی نقش اشتباهات پزشک معالج 
را اثبات می کند، تشخیص پنج درصد 
قصور برای پزشک خاطی، انتشار این 
پیام به آحاد مردم است که احقاق 
بی مسئولیت،  پزشک  از  بیمار  حق 

افسانه ای بیش نیست.«
در بند سه هم تاکید دوباره ای بر ارایه 
از روند درمان عباس  گزارش کامل 
کیارستمی در بیمارستان »جم« شده 

که علی رغم وعده ها و قول های که از 
سوی وزیر بهداشت داده شده تاکنون 
اتفاق نیفتاده است و امضاء کنندگان 
این بیانیه دوباره خواستار ارایه؛ این 

گزارش شدند.
»درج  اینکه  ادعای  با  چهار  بند  در 
خاطی  پزشک  توبیخ  حکم  شدن 
که  نظام پزشکی  سازمان  نشریه  در 
طبق آخرین اطالعاتی که به دست 
ما رسیده، ماه ها و یا شاید سال ها از 
انتشار آخرین شماره آن می گذرد و از 
سال ۱385 تاکنون حکم توبیخ هیچ 
پزشکی در آن ثبت نشده« در ادامه 
امضاء کنندگان این بیانیه این روند را 
»دهن کجی سازمان یافته ای به افکار 

عمومی دانسته است« 
سوال مهم این است که آیا درج حکم 
تنبیه پزشک خاطی در بولتن داخلی 
نمی شود،  هم  منتشر  که  پزشکان 
تنبیه پیگیران پرونده بیمار است یا 
تنبیه پزشک. و بیانیه با تاکید دوباره 
بر خطای پزشکی و رای صادر و نقد 
رای  و  پزشکی  سیستم  برعملکرد 

صادره به پایان رسیده است.
سالروز  دومین  مراسم  پایان  در 
هم  کیارستمی،  عباس  درگذشت 
پوستری که بیانیه این بنیاد روی آن 
درج شده توسط هنرمندان حاضر در 
مراسم امضا شد. بهمن فرمان آرا، اصغر 
تهمینه  ارشادی،  همایون  فرهادی، 
میالنی و ... از جمله افرادی بودند که 

این پوستر را امضا کردند.

کاریکاتور

پادینا رهنما و جمشید هاشم پور مقابل دوربین »ماموریت 
غیرممکن« رفتند.

پروژه،  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
به  غیرممکن«  »ماموریت  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
کارگردانی یعقوب غفاری به نیمه رسیده است و به تازگی 
جمشید هاشم پور و پادینا رهنما مقابل دوربین این اثر 

رفته اند.
این فیلم یک طنز اجتماعی با محوریت فرار مغزها و تولید 

داخلی است.
حامد همایون، امیرعباس گالب و رضا یزدانی سه خواننده 
ای هستند که در »ماموریت غیرممکن« حضور دارند و 

قرار است خوانندگان دیگری به این فیلم اضافه شود.
خوانندگان در این فیلم در نقش خود حضور دارند.

از  استفاده  فیلم،  این  کارگردان  غفاری  یعقوب  گفته  به 
ویژه  های  جلوه  زمینه  در  سینما  روز  تکنولوژی  آخرین 
بصری از ویژگی های »ماموریت غیرممکن« است.در این 
فیلم قرار است پنج خواننده پاپ حضور داشته باشند که 
تاکنون حامد همایون و امیرعباس گالب حضور داشتند.

۲ بازیگر جدید جلوی دوربین 
»ماموریت غیرممکن« رفتند

تروریست پروری در مهد دموکراسی!

درگذشت کیارستمی آخرین ضایعه به خاطر خطای پزشکی نیست

محسن تنابنده بازیگر فیلم »خزه« منوچهر هادی شد.
سینمایی »خزه«  فیلم  تولید  رسیده،پیش  گزارش  به 
علی  کنندگی  تهیه  و  هادی  منوچهر  کارگردانی  به 
سرتیپی که از مدتی پیش آغاز شده بود همچنان ادامه 
دارد و گروه این روزها مشغول انتخاب بازیگران فیلم 

هستند.
بازیگری است که حضورش در  اولین  تنابنده  محسن 
با  اش  همکاری  تجربه  نخستین  تا  شده  قطعی  فیلم 

منوچهر هادی در فیلم »خزه« رقم بخورد.
بابک کایدان نویسنده »خزه« این فیلم است.

دوربین  مقابل  بزودی  بازیگران  انتخاب  با  »خزه« 
خواهد رفت.

 محسن تنابنده بازیگر
 »خزه« شد

جشنواره فیلم های ایرانی از )۱2 تیرماه( به همت رایزنی فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه دولتی فیلیپین آغاز به کار 
کرد. به گزارش رسیده، در این جشنواره، فیلم های ُرخ دیوانه، 
مزار شریف، طعم شیرین خیال، بادیگارد، کفش هایم کو؟، خواب 
زمستانی، دلشدگان، کنعان، حقیقت گمشده و مستند شام آخر 
به نمایش در می آید. این جشنواره به مدت دو روز )۱2 و 25 
تیرماه( به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با 
حمایت اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از 

کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار می شود.
بنابر اعالم این خبر، این جشنواره با حضور اساتید، فرهیختگان و 
دانشجویان هنر و سینمای دانشگاه دولتی فیلیپین برای آشنایی 

با سینمای ایران برگزار می شود.

 جشنواره فیلم های ایرانی
 در فیلیپین آغاز به کار کرد

کل  مدیر  دربندی،  محمدرضا  سید 
مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در 
گفت وگو با فارس با اشاره به مصوبات 
ساماندهی  کمیته  جلسه  نخستین 
کاغذ مطبوعات که دیروز در ساختمان 
معاونت مطبوعاتی تشکیل شد، اظهار 
در  حاضر  کارشناسان  نظر  با  داشت: 
تکلیف  اوال  شد  مقرر  نشست،  این 
شرکت هایی که با ارز دولتی سفارش 
واردات کاغذ را ثبت کرده اند مشخص 
واردات  مورد  در  بتوان  بهتر  تا  شود 
خصوص  در  پیگیری  و  گرفته  انجام 
مطالبات بازار کاغذ مطبوعات، تصمیم 

گرفت.
این  سخنگوی  عنوان  به  که  وی 
کمیته انتخاب شده، به قارس گفت: با 
هماهنگی های به عمل آمده با سازمان 
بازرسی، آمادگی کامل و فوری برای 

روزنامه  کاغذ  احتکار  انبارهای  پلمب 
وجود دارد که از تمامی اصحاب رسانه 
که در این خصوص اطالعاتی در دست 
دارند می خواهیم برای ساماندهی بازار 

در این مورد ما را یاری دهند.
دربندی همچنین از هماهنگی کامل 
با بانک مرکزی در خصوص گشایش 
با  کاغذ  واردات  متقاضیان  اعتبار 

هماهنگی معاونت مطبوعاتی خبر داد 
و گفت: تمام مسیر واردات از ابتدا تا 
انتها یعنی فروش کاغذ به رسانه ها زیر 
ذره بین قرار می گیرد بر این اساس، 

قیمت  همچنین  و  واردات  میزان 
میان  آن  درست  توزیع  و  شده  تمام 
از وظایف اصلی  روزنامه ها و نشریات 

کمیته ساماندهی است.
وی افزود: در این جلسه همچنین مقرر 
شد روند تولید کاغذ در کارخانه چوب 
و کاغذ مازندران نیز با سرعت بیشتری 

پیگیری شود.
دربندی با اشاره به حضور فعال برخی 
مؤسسات مطبوعاتی در بازار کاغذ نیز 
اعالم کرد: مقرر شد در جلسه ای که 
شنبه با مدیران موسسات مطبوعاتی 
در  شود؛  می  برگزار  کشور  بزرگ 
صورت درخواست این موسسات برای 
الزم  هماهنگی های  کاغذ،  واردات 
جهت تخصیص و گشایش اعتبار الزم 
صورت پذیرد و این مؤسسات بتوانند 

برای نیاز خود کاغذ وارد کنند.

شرکتهاي که با ارز دولتي کاغذ وارد کردند

 حضور ۲ فیلم و یک داور ایرانی
 در جشنواره ایتالیایی

به کارگردانی کاظم  فیلم سینمایی »کوپال« 
مالیی و فیلم کوتاه »حد« به کارگردانی جواد 
»ایسچیا«  جشنواره  مسابقه  بخش  به  دارایی 

ایتالیا راه یافتند.
فیلم سینمایی »کوپال« به کارگردانی و تهیه 
کنندگی کاظم مالیی در ادامه  حضور جهانی 
خود روز ششم جوالی برابر با جمعه ۱5 تیر در 
بخش اصلی شانزدهمین جشنواره  بین المللی 
فیلم »ایسچیا« ایتالیا به نمایش درآمد. امسال 
شانزدهمین دوره  جشنواره  جهانی »ایسچیا« 
از روز سی ام ژوئن برابر با نهم تیرماه کار خود 

را به مدت یک هفته آغاز کرده است. در این 
از  سینمایی  بلند  فیلم  جشنواره ۱0  از  دوره 
کشورهای آمریکا، بلغارستان، روسیه، جمهوری 
دومینیکن، ایتالیا، کانادا و ایران با یکدیگر به 
رقابت می کنند و در بخش مسابقه  آثار کوتاه 
نیز فیلم کوتاه »حد« به کارگردانی جواد دارایی 

نیز به نمایش درمی آید.
همچنین امسال در ترکیب هیات داوران این 
چشم  به  نیز  فردقادری  مهدی  نام  جشنواره 
با  بود  شده  موفق  گذشته  سال  که  می خورد 
بلند سینمایی خود  فیلم  اولین  »جاودانگی« 
را  سینمایی  رویداد  این  فیلم  بهترین  جایزه  
فیلم  جشنواره   شانزدهمین  آورد.  دست  به 
جزیره   در  تیرماه   ۱۶ شنبه  امروز  »ایسچیا« 
ایسچیا در جنوب ایتالیا به کار خود پایان می 
دهد و برگزیدگان خود را در بخش های بهترین 
فیلم سینمایی، مستند و کوتاه که نگاه ویژه ای 

به لوکیشن فیلم دارند معرفی می کند.
به  نیز  جایزه  این جشنواره سه  داوران  هیات 
و  صحنه  طراح  بهترین  کارگردان،  بهترین 

بهترین مدیر فیلمبرداری اهدا می کنند.

 رد پای »گرك وال استریت «
در مالزی!

در حالی دستگیر  مالزی  وزیر سابق  نخست   
»گرگ  فیلم  تهیه  در  مالی  رسوایی  که  شده 
وال استریت« یکی از مواردی است که وی باید 

پاسخگوی آن باشد.
 به نقل از هالیوود ریپورتر، نجیب رزاق نخست 
بازجویی  و  تحقیقات  برای  مالزی  سابق  وزیر 
درباره سوءاستفاده مالی چندین میلیون دالری 

از صندوق »۱MDB« مالزی دستگیر شد.
این پول صرف سرمایه گذاری های مختلفی شده 
که ساخت فیلم »گرگ وال استریت« در سال 
20۱3 بخشی از آن است. این چهره سیاسی به 
تازگی در مالزی دستگیر شد و این کمتر از 2 
ماه پس از آن است که وی در کمال ناباوری در 
انتخابات شکست خورد و از کرسی قدرت پایین 
کشیده شد. وی از جمله افرادی بود که از سوی 
از صندوق  در سوء استفاده  آمریکا  دادگستری 

مالی کشورش متهم شده بود. 
گفته می شود میلیاردها دالری که از این صندوق 
اختالس شده صرف تامین هزینه زندگی شیک، 
از جمله سکونت در امالک لوکس در آمریکا ، 
استفاده از جت های شخصی، قایق ها، کیف های 

دستی، جواهرات و آثار هنری و نیز هالیوود شده 
است. منابع رسانه ای مالزی پیش بینی کرده اند 

روز چهارشنبه وی تفهیم اتهام شود.
اف بی آی اعالم کرده بود ۱00 میلیون دالر از 
آن  در  دی کاپریو  لئوناردو  که  فیلمی  بودجه 
نقش آفرینی کرد از این صندوق سرمایه دولتی 

مالزیایی به دست آمده بود.
گفته شده صندوق ۱MDB پولی را به کمپانی 
تهیه فیلم هالیوودی »رد گرنایت پیکچرز « داد 
که کنترل آن را ریزا عزیز، پسرخوانده نجیب 

رزاق بر عهده داشت.

ثبت نام بیمه تکمیلی خانه سینما 
آغاز می شود

ثبت نام بیمه تکمیلی خانه سینما از روز شنبه 
۱۶ تیر در ساختمان بهار این نهاد صنفی آغاز می 

شود.
به گزارش پیام زمان، ثبت نام بیمه تکمیلی خانه 
سینما از روز شنبه ۱۶ تا 3۱ تیر از ساعت ۹ تا 
۱۶:30 در خانه سینما ساختمان بهار انجام می 
تکمیلی  بیمه  نام  ثبت  برای  الزم  مدارک  شود. 

عبارتند از:
۱-اصل فرم بیمه، مهر شده توسط صنف

2-اصل و کپی شناسنامه )صفحه اول و صفحه 
ازدواج و فرزند( و کارت ملی نفر اصلی و افراد تحت 

تکفل قانونی
3-اصل دفترچه بیمه و کپی صفحه اول دفترچه 

نفر اصلی و افراد تحت تکفل قانونی
حساب  به  پرداختی  فیش  کپی  و  ۴-اصل 
۱۴۱۱۷2۷53۹  بانک ملت شعبه بهار جنوبی به 
نام خانه سینما به مبلغ )000/800/۱ ریال حق 
بیمه و 300/000 ریال بیمه عمر( برای بیمه شده 
اصلی و مبلغ ۱/800/000 ریال برای هر یک از 

افراد تحت تکفل قانونی
5- همراه داشتن شماره شبا

خبر


