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سربازان گمنام امام زمان )عج( دو اقدام تروریستی گروهک های تجزیه طلب و تکفیری را در کردستان و خوزسان 
شناسایی و خنثی کردند.

به گزارش زمان به نقل از وزارت اطالعات، یکی از این گروهک های تروریستی در اقدامی کور به مقر پلیس شهرستان 
سقز با نارنجکی حمله کرد که با اطالع رسانی به موقع و هوشیاری نیروی انتظامی خسارتی در بر نداشت.سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات کردســتان و خوزستان ضمن دستگیری شش نفر از عناصر این تیم 
های تروریستی از آنها هفت عدد اسلحه کالشینکف، سه قبضه سالح یوزی ، ۱7 قبضه کلت کمری ، هشت عدد 
نارنجک، دوربین دید در شب و مقادیر قابل توجهی مهمات کشف و ضبط کردند.براساس اسناد به دست آمده آن تیم 
های تروریستی به دنبال انجام چند عملیات در شهرهای مرکزی کشور بودند.همچنین طراحی انتقال یک محموله 
چند صد تنی مواد انففجاری با هدف انجام انفجارات پی در پی در کشور توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( و با 

همکاری مرزبانان جان برکف خنثی و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

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

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

افزایش قیمت آب پرمصرف ها

1/4 برابر تعرفه کنونی

شروع دور دوم تحویل سکه های 

پیش فروش شده از امروز

ایران هیچ اعتمادی به مذاکره

 با دولت آمریکا ندارد
به گزارش زمان ، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تأکید بر 
اینکه دولت موافق افزایش تعرفه آب پرمصرف هاست و پیشنهاد 
گفت:  باشد،  موجود  تعرفه  برابر   1.4 معادل  رقم  این  که  شده 

صادرات آب به هیچ کشوری نداشته و نداریم.

به گزارش زمان ،مریم آقایی در گفتگویی با اشاره به اینکه روند 
تحویل سکه تا 1۶ آبان ماه ادامه دارد افزود: در مجموع 2 میلیون 
و ۶00 هزار سکه تمام بهار آزادی در این دوره پیش فروش شده که 

تحویل داده می شود.

به گزارش زمان ،حجت االسالم سیدمحمود علوی  وزیر اطالعات 
گفت: ترامپ اگر به برجام هم برگردد تضمینی برای پیمان شکنی 
آمریکا نیست و ایران بر اساس تجربه گذشته هیچ اعتمادی به 

مذاکره با دولت آمریکا ندارد. 672
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سرمقاله

گام بعدی ترامپ مقابل ایران

نگاه روز
به بهانه روز خبرنگار؛

قلمت را جاویدان آرزو دارم

 رئیس جمهور آمریکا که اردیبهشــت با اعالم 
خروج کشــورش از برجام، مسیر جدیدی را در 
مقابل ایران آغاز کرده بود؛ در روزهای اخیر چند 
بار وعده بازگشت ایران به مذاکره در آینده نزدیک 
را داده و نیــز از آمادگی بــرای دیدار و مذاکره با 
مقام های ایران »در هر زمان« و »بدون هرگونه 
پیش شرطی« ســخن گفته است.موضعی که 
اگرچه برای برخی غیر منتظــره بود، اما طول 
عمرش آن قدر طوالنی نبود و دو ســاعت بعد 
از آن، پمپئو ســه شــرط برای مذاکره با ایران 
گذاشــت که تقریبا خالصه ۱2 شرط قبلی وی 
بود که در بنیاد هریتیج مطرح کرده بود. شــاید 
فهم این دوگانگی در رفتار و گفتار آمریکا نیازمند 
برخی نشانه شناسی ها باشد. یکی از نشانه ها، 
مکانی است که پمپئو جنگ روانی خود را در آن 
 The Heritage( »کلید زد؛اندیشکده »هریتیج
Foundation( بنیادی که در زمره 5 اندیشکده 
ارشد آمریکا در عرصه سیاست خارجی است و 
اگرچه ترامپ به صورت کامال متمایزی نسبت به 

نظرات آن اعتنا می کند ... 
ادامه در صفحه 2

2 محمد مهدی اسالمی

5مهناز همتی

صف مردم از 
دیگران جداست

معاون وزیر صنعت خبر داد:

بسته ارزی برای صنایع کوچک در راه است

فرمانده ناجا: پلیس اجازه خدشه
به امنیت کشور را نمی دهد

آگهي فراخوان پيمانكاران
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

شرح در صفحه 3

 نوبت دوم

 فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس صف مردم را از صف افرادی که به دنبال 
منافع شخصی خویش هستند جدا می داند و اجازه خدشه به امنیت کشور و 

انقالب را به کسی نخواهد داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین اشتری با اشاره به تحریم هایی 
که دشمنان قسم خورده نظام بر کشور ما حاکم کرده اند، افزود: در شرایطی 
قرار گرفته ایم که الزم است آمادگی خود را به هر نحو ممکن حفظ کنیم 
و روی پای خود بایستیم و اجازه ندهیم دشمنان به اهداف شوم خود دست 
پیدا کنند.وی تصریح کرد: این تحریم ها تازگی ندارد و به طور قطع اگر به 
فرمایشات رهبری عمل کنیم، خیر و برکاتی برای ما به دنبال خواهد داشت.

اشتری خاطرنشان کرد: در هر حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که 
دشمن ما دشمنی قسم خورده است و همه توان خود را برای وارد کردن 

بهره مند  به خوبی  اجتماعی  از ظرفیت شبکه های  و  به کار گرفته  ضربه 
است و از آن به عنوان یک فرصت برای تحرکات علیه انقالب و نظام اسالمی 
هوشیاری  دلیل  به  تحرکات  این  خوشبختانه  افزود:  کند.وی  می  استفاده 
باالی مردم و نیروهای نظامی و انتظامی خنثی شده و بعد از این نیز خواهد 
شد ضمن اینکه مردم ما همواره پشتیبان نظام و والیت فقیه هستند.اشتری 
تاکید کرد: پلیس به طور قطع صف مردم را از افرادی که به دنبال تامین 
منافع شخصی خود به وسیله ناامن کردن فضا هستند جدا می کند و اجازه 

نخواهد داد کسی به انقالب و امنیت کشور خدشه وارد کند.

فرمانده ناجا: پلیس اجازه خدشه به امنیت کشور را نمی دهد

صف مردم از دیگران جداست
اختصاص 12 درصد منابع 

صندوق توسعه ملی برای مقابله با تحریم

عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: با تصمیم سران سه 
قوه ۱2 درصد از منابــع این صندوق برای مقابله با تحریم ها از چرخه پرداخت 

تسهیالت کنار گذاشته می شود تا در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمد حسینی« که در کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شــورای اســالمی حضور دارد، تاکید کرد که برداشت از منابع صندوق 
توســعه ملی نیازمند تایید و اذن رهبر معظم انقالب است.عضو ناظر مجلس در 
صندوق توســعه ملی درباره معافیت این صنــدوق از پرداخت مالیات خبر داد و 
گفت: مشــکل از آنجا آغاز شد که ســازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه 
اقتصادی و موسســه مالی شناســایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش های 
مختلف به خصوص ســود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به عنوان 
درآمد تلقی کرد.وی افزود: تعیین مالیات به حســاب های صندوق توسعه ملی 
مربوط به ســال های ۹۰ تا ۹3 بود در حالی که ماده 3۴ قانون رفع موانع تولید 
مصوب سال ۱3۹۴ ســود حاصل از تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف کرده 
است.حسینی توضیح داد: اقدام سازمان مالیاتی که به نوعی صندوق توسعه ملی را 
بدهکار کرده بود، با ماهیت صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، 
مغایرت داشت. وی گفت: در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس ماده 
25۱ مکرر درآمدهای صندوق را معاف از مالیات تشخیص داد و آنها را جزو منابع 
محســوب کرد. وی افزود: براساس این رای، تمام مالیات های تشخیصی توسط 

سازمان امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد. 

وزارت اطالعات اعالم کرد:

شناسایی و خنثی سازی دو اقدام تروریستی  در کردستان و خوزستان
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گام بعدی ترامپ مقابل ایران
محمد مهدی اسالمی

ادامه از صفحه۱
تا جایی که برخی آن را عقل منفصل ترامپ نامیده اند اما سابقه آن به جنگ 
سرد قبلی آمریکا باز می گردد، این موسسه، اتاق فکر هدایت کننده سیاست  های 
آمریکا در در دهه ۱۹۸۰ علیه شوروی دانسته می  شد. هریتیج  از حدود دو سال 
پیش از انتخابات 2۰۱6 از ترامپ پشتیبانی می کرد. هنوز چندان کسی احتمال 
اقامت ترامپ در کاخ سفید را جدی نگرفته بود که این اندیشکده در گزارشی 
خطاب به دولتمردان آینده آمریکا، »7 فرمان مسیر مقابله با جمهوری اسالمی« 
را برای بعد از برجام ارائه داد. مفادی که ستون اصلی مواضع انتخاباتی ترامپ در 
موضوع ایران را تشکیل داد و همان گامهایی است که ترامپ پس از استقرار در 
کاخ سفید، یک به یک برداشته است. فرمان اول،  دولت آمریکا را دعوت می 
کرد به فوریت همه تحریم های تعلیق شده توسط برجام را احیا کند و نیز با 
تعامل با کنگره تحریم ها را افزایش دهد. فرمان دوم خواستار بازسازی بنیه نظامی 
تضعیف شده آمریکا برای ارسال عالئمی به ایران برای آمادگی جهت » حمله 
پیش دستانه نظامی« بود. سومین فرمان تقویت رژیم اشغالگر قدس و ایجاد 
ائتالفی نظامی میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس با رژیم صهیونیستی 
در برابر ایران توصیه می کرد. به عنوان گام تکمیلی، فرمان چهارم تقویت سپر 
دفاع موشکی در کشورهای منطقه که هم پیمان آمریکا هستند را ضروری می 
دانست.فرمان پنجم تضمین آمریکا برای تأمین امنیت کشورهای عربی منطقه 
در برابر تهدیدات را خواستار شده بود و فرمان ششم، توصیه هایی برای امکان 
حذف نفت ایران از بازار جهانی را در دستور داشت. فرمان آخر، توصیه به توافق 
با ایران می کرد، توافقی که سخت گیرانه تر از برجام باشد و همه زیرساخت 
های هســته ای همچون فردو ، نطنز و تاسیسات آب سنگین اراک را از بین 
ببرد.این همان مســیری است که ترامپ به خوبی آن را تا امروز پیموده است 
و به ظاهر برای برداشــتن گام آخر تالش می کند. شروط دوازده گانه پمپئو 
در نطق اندیشکده هریتیج نیز منبعث از همین فرامین بود. ترامپ برجام را در 
یک نمایش پر هیجان یک ساله، سرانجام لغو کرد، بودجه نظامی را افزایش داد 
تا جایی که افکار عمومی آمریکا را برای اعالم مخالفت با جنگ جدید و جدی 
گرفته شدن این تهدید از سوی ایران تحریک کرد، در یمن ائتالف عبری - عربی 
را تشــدید کرد، حجم زیادی سالح و سامانه دفاع موشکی به عربهای منطقه 
فروخت و ... برای به صفر رساندن فروش نفت ایران فعالیت خود را تشدید کرد 
و در همه حال، ادعای آمادگی برای مذاکره با ایران را داشت. تا جایی که همگان 
بگویند او در عالم سیاست، از روش اقتصادی افزایش فشار برای انجام معامله خود 
گرته برداری کرده است.اما واقعیتی دیگری نیز قابل انکار نیست؛ آنچه این نوع 
اندیشکده ها بر روی خروجی خود قرار می دهند، »سیاست های اعالمی« است 
که قرار بر اجرای علنی آنها است. طبیعتا »سیاستهای اعمالی« همیشه منطبق بر 
اجزای آن نیست و حتی ممکن است در مواردی ۱۸۰ درجه متفاوت از سیاست 
های رسانه ای شده باشد. او به خوبی دریافته است که توان آمریکا برای مقابله با 
ایران، با آنچه ادعا می کند فاصله دارد. او دیده است که نفت عربستان هنوز وارد 
عرصه جبران تحریم ایران نشده، دچار مشکل چگونگی صدور شده است و با 
تعطیلی مسیر باب المندب از سوی عربستان به دلیل حمله یمن به نفت کش 
ها و اعالم آمادگی ایران برای بستن تنگه هرمز، خیال حذف ایران از بازار نفت 
دست نایافتنی است؛ به ویژه در شرایطی که او دلنگران اثر افزایش قیمت بنزین 
در آمریکا بر انتخابات کنگره در پاییز پیش رو است.او اگر از آسیب پذیری زیاد 
اشغالگران قدس مقابل ایران هم آگاه نبود، بعد از پاسخ موشکی جوالن به خوبی 
واقعیات را درک کرد.در کنار این موارد، او از خطرات بالقوه ناپایدار کننده داخلی 
آمریکا به خوبی آگاه است؛ می داند که یک شوک اقتصادی با افزایش نفت تا 
باالی 25۰ دالر چه بالیی ســر ایاالت متحده خواهد آورد و نیز می داند کدام 
ایالت ها، در تالش برای جدایی طلبی هستند. رخدادی که اگر با کالیفرنیا آغاز 
شود؛ هم شوک اقتصادی غیرقابل جبرانی خواهد بود و هم آغاز یک دومینوی 
فروپاشی اتحاد ستارگان نقش بسته بر پرچم آمریکا که از پیروزی دونالد ترامپ تا 
کنون صدای استقالل طلبی شان را به گوش جهان رسانده اند.به نظر می رسد 
دونالد ترامپ هنوز این عبارت کلیدی را که سه دهه قبل در کتاب »هنر معامله 
گری« درباره چگونگی انجام مذاکرات برنده نوشته است، قبول دارد: »بدترین 
کاری که ممکن است در یک معامله انجام دهید این است که ناتوان از موفقیت به 
نظر برسید. این باعث می شود بوی خون به مشام طرف مقابل برسد و سپس شما 
می میرید.«روزنامه عکاظ عربستان که از آن به عنوان نیویورک پست عربی یاد 
می شود، بر اساس چنین شناختی سران عرب را شماتت کرد که چرا از پیشنهاد 
مذاکره ترامپ در مورد ایران غافلگیر شده اند و به آنها یادآوری کرد که اساسا، 
افزایش تنش لفظی و سپس مذاکره برای دست یابی به بیشترین دستاوردها، 
شیوه اصلی ترامپ در برخورد با پرونده های مهم همچون کره شمالی، چین، 
مکزیک، اروپا، ناتو، روسیه و ترکیه بوده است. این روزنامه با اطمینان به اعراب 
گفت »ترامپ هیچگاه، هیچ روزی در اندیشه حمله به ایران نبوده و نیست؛ در 
حقیقت، ترامپ به دنبال آن است که با گشودن دری به روی ایران، کشورش 
را از بحران خارج کند.« اما به نظر می رسد دولت آمریکا به خوبی می داند که 
ایران، با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است و با تشرهایی از این دست، نمی 
توان آن را بر سر میز مذاکره کشاند؛ از این رو هدف اصلی ترامپ در شرایط فعلی 
را شاید بتوان اثر گذاری بر فضای داخل کشور دانست. در شرایطی که آمریکا به 
خوبی از نقاط ضعف خود در رویارویی با ایران آگاه است، چنین می نماید بیش 
از آنکه قصد رویارویی داشته باشد قصد اعمال فشار روانی با بزرگنمایی قدرت 
خود در تحریم و نیز دو قطبی کردن فضای سیاسی و در مرحله بعد، ایجاد تنش 
اجتماعی را دنبال می کند. قرار گرفتن ایران در چنین شرایطی، نقاط ضعف 
آمریکا را پوشش خواهد داد و راه را برای کشاندن ایران به سوی مذاکره ای که 
منافع آمریکا را تأمین کند، هموارتر خواهد کرد. با این حساب، مواضع متناقض 
نمای امروز دولت آمریکا بخشی از گام بعدی ترامپ مقابل ایران و تالش برای 
ایجاد آشوب با برجسته سازی نارضایتی ها، به خیابان کشاندن مردم، کشته 
سازی، امنیت زدایی و ... است.پدافند این موضوع چندان دشوار نیست، نگاهی 
به تغییر لحن و زمین بازی ترامپ پس از پاسخ مقتدرانه سردار سلیمانی و نیز 
نمایش یکپارچگی سالیق گوناگون مقابل زیاده خواهی های آمریکا که در آینه 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی قابل رویت است، نشان می دهد که چاره کار 
چیست؛ راهکاری که در طول چهار دهه گذشته سرمایه اجتماعی مشارکت 
عمومی را نیز به میدان آورده است. رهبر معظم انقالب اسالمی با بلندنگری در 
متن تنفیذ دکتر روحانی - که اینک سالگرد آن است- با شناخت همین موضوع 
بود که متذکر شدند: » مطمئن باشند که ملّت غیور و شجاع، خدمتگزاران کشور 
را در دشواری ها و در مقابله با زورگویی ها و زیاده خواهی های استکبار تنها نخواهد 
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الریجانی در دیدار سفیر نروژ:

اقدامات ترامپ برای امنیت منطقه 
مضر است

رییس مجلس شورای اســالمی گفت: اقدامات 
ترامــپ بــرای امنیــت منطقه مضر اســت و 
رئیس جمهــور آمریکا رفتار خصمانه ای را دنبال 

می کند که بی پاسخ نخواهد ماند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازخانــه ملت، علی 
الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی دیروز با 
الرس نور دروم سفیر نروژ در ایران دیدار و گفت 
وگــو کرد.رییس قوه مقننه در این دیدار با بیان 
اینکــه روابط ایران با نروژ دیرینه اســت، گفت: 
ایران هیچ رابطه ســوئی با کشــور نروژ نداشته 
است برخالف برخی کشــورهای اروپایی که به 

ایران ظلم کردند.
وی با تأکید بر گسترش روابط تجاری بین ایران 
و نروژ، افــزود: پس از توافق هســته ای برخی 
شرکت های نروژی در ایران فعال شدند.الریجانی 
با بیان اینکه توســعه انرژی های تجدیدپذیر به 
ویژه خورشیدی بر اســاس برنامه ششم توسعه 
جزء اولویت های ایران محســوب می شود، ادامه 
داد: توسعه این انرژی ها می تواند زمینه ای برای 
گشایش روابط بازرگانی بین ایران و نروژ باشد.

وی با اشاره به تماس های سران اتحادیه اروپا با 
ایران پس از خروج آمریکا از برجام، یادآور شد: 
اتحادیه اروپا درخواســت کرد که ایران همانند 
آمریکا عمل نکند و فرصتی برای همکاری داده 
شــود، لذا مقرر شــد مذاکراتی با اتحادیه اروپا 
صورت گیرد تا همکاری ها ســامان یابد.رییس 
نهاد قانونگذاری کشــورمان،  افــزود: اقدامات 
ترامپ برای امنیت منطقه مضر اســت و رئیس 
جمهور آمریکا رفتار خصمانه ای را دنبال می کند 
که بی پاسخ نخواهد ماند.الریجانی با بیان اینکه 
ایــران عالقه مندانی دارد که حاضر هســتند به 
روش هــای دیگری با ایــران کار کنند، تصریح 
کرد: ما با آمریکا مصــاف داریم و باید مقداری 
جلوتر رفت تا آمریکایی ها متوجه شــوند که از 

این طریق نمی توانند کار خود را پیش  ببرند.

حمایت مجدد آمریکا
 از اغتشاشات ایران

 معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی 
از بروز برخی ناآرامی ها در ایران حمایت کرد.

به گزارش زمان بــه نقل ازمهر، »مایک پنس« 
معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی 
در توئیتر نوشــت: به کارگیری خشونت توسط 
حکومت ایران علیه مردم این کشــور غیر قابل 
قبول اســت. ایرانیــان این حــق را دارند تا با 
حکومــت مخالفت کنند.در هفتــه های اخیر 
مقامات مختلف آمریکایی در راستای سیاست 
تغییر نظام، بارها با انتشــار پیام های تحریک 
آمیز ســعی در ایجاد شــورش و ایجاد اختالف 

میان مردم و مقامات ایرانی کرده اند.
در همیــن رابطه  مایک پمپئــو وزیر خارجه 
آمریکا بی آنکه به نقش واشنگتن در اعمال فشار 
اقتصادی و تحریک مردم ایران اشــاره کند، در 
پیامی مداخله جویانه که در حساب کاربری وی 
در توییتر منتشــر شد، ایران را به نقض حقوق 
بشر و سرکوب اعتراضات مردمی متهم کرد.این 
در حالی است که پیشتر رسانه های غربی به عزم 
پمپئو برای جنگ روانی علیه ایران اذعان کرده 
بودند حال  آنکــه همزمان دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا نیز کارزار فشار اقتصادی خود 
علیه ایــران را پیش می برد.پمپئو دیروز نیز در 
مصاحبه ای مدعی شد آمریکا قصد دارد رفتار 

ایران را تغییر دهد.

اخبار

خبر

هرکه خود را در موارد تهمت قرار 
دهد، نباید کسی را که به او بد 

گمان شده سرزنش کند

کالمامیر

هم  برجام  به  اگر  ترامپ  گفت:  اطالعات  وزیر 
آمریکا  پیمان شکنی  برای  تضمینی  برگردد 
هیچ  گذشته  تجربه  اساس  بر  ایران  و  نیست 

اعتمادی به مذاکره با دولت آمریکا ندارد.
،  حجت االسالم  ازایسنا  به نقل  به گزارش زمان 
سیدمحمود علوی افزود: اعتبار بین المللی آمریکا 
با خروج از برجام زیر سوال رفته و ترامپ قافیه 
کردن  تسلیم  کرد:  اظهار  است.وی  باخته  را 
برابر  در  مقاومت  سال  چهل  سابقه  که  مردمی 

جنگ، تحریم و تهدید را داشته  است زهی خیال 
باطل است و ترامپ امیدی به جواب گرفتن از 
ملت ایران را با رفتار زورگویانه، فریبکارانه و توام 
با اشاره به  باشد.وزیر اطالعات  با تحکم نداشته 
با  آمریکایی  دولتمردان  راس  در  ترامپ  اینکه 
فشار و تشدید بازی های کودکانه و جنگ روانی 
شکاف  ایجاد  و  مردم  کردن  مایوس  دنبال  به 
خاطرنشان  است،  نظام  مسئوالن  و  ملت  بین 
کرد: ترامپ باید بداند که مردم مقاوم و همیشه 

نقشه های  فریب  که  نیستند  ساده  ایران  بیدار 
آمریکایی  دولتمردان  کودکانه  بازی های  و  شوم 
حتی  ترامپ  کرد:  تصریح  بخورند.علوی  را 
بدعهدی  هزینه  باید  برگردد  هم  برجام  به  اگر 
و  بدهد  پس  را  آمریکا  دولت  پیمان شکنی  و 
مطمئن باشد که امکان مذاکره با عهدشکن در 

شان ملت بیدار ایران نیست.
که  کسی  به  می شود  چگونه  داد:  ادامه  وی 
چندجانبه  توافق  به  خوردن  آب  همچون 

بین المللی پشت پا می زند، اعتماد و با او مذاکره 
ملت  مقاومت  به  اشاره  با  اطالعات  کرد.وزیر 
روانی  جنگ  و  تحریم ها  برابر  در  ایران  سرافراز 
چهل ساله دشمنان نظام و انقالب، اضافه کرد: 
توخالی  توپ  و  تهدیدها  برابر  در  ایران  ملت 
نظام  دشمنان  و  آمد  نخواهد  در  زانو  به  ترامپ 
اگر دست از پا خطا کنند پاسخ دندان شکن که 
اسالمی  از جمهوری  ثبت خواهد شد  تاریخ  در 

دریافت خواهند کرد.

وزیر اطالعات:

ایران هيچ اعتمادی 
به مذاکره با

 دولت آمریكا ندارد
 

آگهی مفقودی
رنگ  پرایدسایپا131SEمدل1395به  سواری  سبزماشین  برگ 
78شماره  ایران14-466م  پالک  شماره  بنزین  سوخت  سفیدنوع 
احمدباوی  شاسیNAS411100F3452561بنام  موتور5514641شماره 
تولد1362/3/1شماره  شناسنامه1634تاریخ  شماره  پدرعبدالحسین  نام 
اعتبارساقط  وازدرجه  مفقودگردیده  ملی1756742091کدپستی6198154614 

می باشد.
اهواز

مفقودی 
سند کمپانی سواری نیسان پاترول 2 درب مدل 72 به رنگ مشکی با شماره شهربانی 868م25 
ایران 88 با شماره موتور Z24006025و شماره شاسی PNK15Z108727 مفقود گردیده و 

 بابلاز درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
پژو 405 و شماره شاسی  تیموری مالک خودرویی سواری  انوشه اسحاق  اینجانب 
NAAM11CA6BK268873و به شماره موتور1249020397 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارد ظرف مدت 10 روز دفتر حقوقی 
شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شرکت پیکان شهر 
ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر انجام خواهد شد
نوشهر 

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری پژو پارس به رنگ شکالتی متالیک مدل 1391 و 
به شماره نیروی انتظامی 996ص93 ایران _72 وبه شماره موتور 12490302593 وبه شماره  
شاسی NAAN01CA2CE849827به نام هلیا قربانعلی نژاد مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط میباشد .
نوشهر 

آگهی مزایده اموال منقول 
دایره  اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی به کالس 942683 له عبدالرضا 
عنایت زاده به طرفیت محمدطاهر اسماعیلی یک سری اموال منقول به شرح صندلی فلزی 3 عدد صندلی 
گردان 2 عدد شیلنگ 5 متر تلویزیون 20 سماور برقی سماور گازی فایل فلزی دو کشو  فلور شارژی میز 
کار چوبی کامپیوتر با متعلقات تلفن ثابت بخاری گازی پنکه ایستاده گاوصندوق متعلق به محکوم علیه را 
از طریق مزایده به تاریخ 97/6/5روز دوشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری به فروش 
برساند مزایده از قیمت پایه 3/320/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده 
مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس  و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در صورت عدم 
پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال 

به آدرس خوانده واقع در بابل می باشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

گواهی حصر وراثت
 آقای رحمان غالمی شناسنامه شماره 1 باستناد  شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه درخواستی به شماره 970401تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
کلثوم قربانی به شناسنامه شماره 220 در تاریخ دوشنبه 24 مهر 1391 در گذشته و ورثه  وی در 
هنگام درگذشت عبارتند از:1- ناصر غالمی فرزند تقی به شماره شناسنامه 685 فرزند متوفی 

2- رحمان غالمی فرزند تقی به شماره شناسنامه یک فرزند متوفی 
این شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی  نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال  گواهی صادر خواهد شدم. الف 97/364
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

برگه اخطاریه
اخطار شونده :علی بشیری فرزند لطف اله.....مجهول المکان  وقت حضور:97/6/17 شنبه ساعت 

10/30 محل حضور : شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن
علت حضور : در خصوص دعوی شعبان شورمیج به طرفیت شما بخواسته مطالبه وجه ،الزم است 

در وقت مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان در این شعبه حضور یابید.
شعبه  دفتر سوم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   وحید پورتاجیک   ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  عبدالقدوس وزیری       
طی دادخواستی بخواسته مطالبه وجه     به استناد دادخواست و ضمائم به شورای حل اختالف 
تنکابن  بکالسه 343/96شعبه ششم     ثبت و وقت دادرسی  به روز دو شنبه   97/6/19 ساعت 
9/15صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست خواهان عبدالقدوس وزیری       و دستور دادگاه)شورا( 
و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی 
از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله 

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

ایران ضروری است با  موگرینی: تجارت جهان 
خارجی  سیاست  مسوول  موگرینی  فدریکا 
اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در نیوزیلند اعالم 
کرد: تجارت جامعه بین الملل با ایران برای 
حفظ توافق جامع قدرت های هسته ای جهان 

با این کشور )برجام( امری ضروری است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، موگرینی دیروز 
در یک کنفرانس خبری با وینستون پیترز، 
وزیر امور خارجه نیوزیلند )زالندنو( افزود: ›از 
آنجا که تهران تاکنون به همه تعهدات خود 
در برجام پایبند بوده است، این اتحادیه ضمن 
اینکه طرف های تجاری اش از جمله ایران 
را خود انتخاب می کند و توجهی به دیکته 
های آمریکا در این زمینه ندارد، از شرکت های 
بین المللی و دولت های دیگر نیز می خواهد 

برای حفظ برجام به تعامالت تجاری خود با 
ایران بیافزایند.وی پس از دیدار با میزبانش در 
پارلمان زالندنو در ولینگتن، تشویق دیگران 

برای تقویت تجارت با ایران را امری ضروری 
خواند و گفت: ›اتحادیه اروپا عالوه بر تشویق 
بهره  برای  کوشد  می  مهم،  این  به  دیگران 

مندسازی ملت ایران از مواهب برجام، دولت 
این کشور را نیز برای متعهد ماندن بر برجام 
تشویق کند‹.موگرینی ادامه برجام را هم به نفع 
ایرانیان و هم جهان ارزیابی کرد و افزود: ›از آنجا 
که منع دسترسی به سالح های هسته ای به 
نفع همه جهان است، بنابراین باید برای حفظ 
برجام تالش کنیم‹.مسول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا افزود‹: اطمینان داریم که زالند 
نو نیز همچون اتحادیه اروپا بر اهمیت حفظ 
برجام به رغم خروج آمریکا از آن واقف است 
از این رو تالش می کنیم با تشویق دیگران به 
ویژه شرکت های متوسط و کوچک برای ادامه 
تعامل تجاری با ایران، برای بقای این توافق بین 

المللی بکوشیم‹.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از در نظر گرفتن بسته 
این  که  کرد  اعالم  و  داد  خبر  کوچک  صنایع  برای  ارزی 

بسته منتظر تصویب هیات دولت است.
مدیر   - نجفی  صادق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  عامل 
ایران - دیروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه سرانه 
صادرات پوشاک در کشور کمتر از یک دالر بوده و معادل 
در  پوشاک  صادرات  سرانه  کرد:  اظهار  است،  سنت   ۸۹
معادل  ترکیه  کشور  در  و  دالر   ۸۰ معادل  چین  کشور 
به  ما حتی  در کشور  پوشاک  سرانه  اما  است  دالر   ۱۴۰
منظور  همین  به  داد:  ادامه  نمی رسد.وی  هم  دالر  یک 
طرح ملی توسعه پوشاک در مناطق روستایی در دستور 
قرار  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  کار 
گرفته است که اشتغالزایی مستقیم ۹۰ هزار نفری را در 
پشتیبان  ملی  شرکت  رابطه  این  در  و  داشت  خواهد  بر 
استان  از  پایلوت  صورت  به  است  قرار  و  شده  ایجاد 
شود. آغاز  مربوطه  طرح  آتی  هفته های  طی  کرمانشاه 

و شهرک های صنعتی  مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
ملی  طرح  در  گرفته  صورت  اقدامات  به  اشاره  با  ایران 
خاطرنشان  روستایی  مناطق  در  پوشاک   تولید  توسعه 
پایلوت  استان  پنج  در  سرمایه گذاران  شناسایی  کرد: 
شده  انجام  است،  رسیده  استانی  مسئوالن  تایید  به  که 
پشتیبانی  شرکت های  سرمایه گذاری  محل  شناسایی  و 
این طریق تعیین نوع  به  تا  نیز معین شده است  استانی 
با  طرح  چشم انداز  اساس  بر  استان  هر  تولیدی  پوشاک 

همکاری انجمن پوشاک ایران در دستور کار قرار گیرد.
تعداد  چه  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  نجفی 
سال  طی  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  اشتغالزایی 
 ۱3۰ اشتغالزایی  رقم  که  حالی  در  شده،  محقق  گذشته 
هزار نفری طی سال گذشته پیش بینی شده بودبیان کرد: 
در مجموع ۱66 هزار شغل در شهرک ها و نواحی صنعتی 
در  همچنین  گرفت.وی  قرار  مدنظر  گذشته  سال  طی 
مورد نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی در شهرک ها 
که  است  این  بر  قرار  کرد:  خاطرنشان  صنعتی  نواحی  و 

در  صنعتی  واحد   5۰۰ و  هزار   3۱ سال  سه  مدت  طی 
شهرک های صنعتی، نوسازی و بهسازی شود.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت همچنین از فعالیت ۱۰۹۴ واحد 
صنعتی صادراتی در شهرک ها و نواحی صنعتی با میزان 
صادرات 2.7 میلیارد دالری خبر داد و اعالم کرد: فعالیت 
2۰۴ سرمایه گذار خارجی با اشتغال ۱7 هزار و ۱۰ نفری 
گرفته  قرار  مدنظر  دالری  میلیارد  دو  گذاری  سرمایه  و 
میلیون   5۰ با  نیز  صادرات  مدیریت  شرکت   5۴ و  است 

دالر صادرات تشکیل شده است.
صنعتی  واحدهای  رونق  طرح  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
 ،۱3۹5 سال  طی  کرد:  خاطرنشان  متوسط  و  کوچک 
۱6۸ هزار میلیارد ریال به 22 هزار و ۴33 بنگاه صنعتی 
کوچک و متوسط تعلق گرفت و در سال گذشته نیز ۱۹۴ 
اختصاص  واحد   ۹67 و  هزار   2۹ به  ریال  میلیارد  هزار 
تعیین شده در سال  مبلغ  است که  در حالی  این  یافت. 

جاری معادل 3۰۰ هزار ریال است.
با وزارت  نامه همکاری  تفاهم  این  بر  افزود: عالوه  نجفی 
به  ارائه تسهیالت  به منظور  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
برنامه  ذیل  های  طرح  به  ریال  میلیارد  هزار   5۰ میزان 
میلیارد   ۱5۰۰ مبلغ  به  یارانه  اعطای  و  فراگیر  اشتغال 
صنایع  سازمان  اعتباری  و  فنی  محل کمک های  از  ریال 
و  به صنایع کوچک  ایران  کوچک و شهرک های صنعتی 
متوسط مدنظر قرار می گیرد.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه تعداد شهرک های صنعتی غیردولتی 
تاسیس  پروانه  دارای  شهرک   ۴2 که  بوده  مورد   ۹3
بهره برداری  پروانه  نیز  صنعتی  شهرک   5۱ و  هستند 
در  رسیده  بهره برداری  به  واحدهای  تعداد  گفت:  دارند، 
و  است  صنعتی  واحدی    6۱۱۰ غیردولتی  شهرک های 
اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده نیز معادل ۱25 

هزار نفر است.

معاون وزیر صنعت خبر داد:

بسته ارزی برای صنایع کوچک در راه است 
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ظریف: ریاکاری آمریکا حد و مرز ندارد

 وزیر امور خارجه کشورمان به اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران 
واکنش نشان داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد ظریف در 
توییتر خود نوشت: دولت ترامپ می خواهد جهان بر این باور باشد که این 
دولت نسبت به مردم ایران دغدغه دارد.وی ادامه داد: با این حال، نخستین 
تحریم هایی که دولت آمریکا مجددا وضع کرده، مجوز فروش هواپیماهای 
مسافربری باالی 2۰۰ سرنشین را به بهانه های واهی لغو می کند که این 
موضوع شهروندان عادی ایرانی را با خطر مواجه می سازد. ریاکاری آمریکا 
حد و مرزی نمی شناسد.وزیر امور خارجه کشورمان در توئیت دیگری 
به مناسبت سالگرد بمباران اتمی ژاپن، نوشت: در چنین روزی در سال 
۱۹۴5، آمریکا به نخستین و تنها کشوری در جهان تبدیل شد که از بمب 
هسته ای استفاده کرد؛ آن  هم علیه مناطق مسکونی شهری. 73 سال 
بعد همین کشور در حالی که زرادخانه های هسته ای خود را به صورت 
وسیعی توسعه داده، از اجرای تعهداتش در ان پی تی خودداری می کند. 
نظامی گری آمریکا همچون بی توجهی مطلق آن کشور به حیات انسان ها 

پایان نیافته است.   

پایبندی سازمان ملل به توافقنامه هسته ای با ایران

دبیرکل همچنان برجام را یک دستاورد دیپلماتیک می داند و همه 
کشور ها را برای حمایت از آن ترغیب می کند.به گزارش زمان به نقل 
ازصداوسیما؛ معاون سخنگوی رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم 
کرد این سازمان به توافقنامه هسته ای با ایران پایبند است. فرحان حق 
با بیان این موضوع تأکید کرد: »دبیرکل سازمان ملل همچنان برجام را 
یک دستاورد دیپلماتیک می داند و همه کشورها را برای حمایت از آن 
ترغیب می کند و ما به تالش های خود در این مسیر ادامه خواهیم داد«.

تورم تولیدکننده صنعت در بهار ۳۷ درصد 
افزایش یافت

 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۱3۹7 به عدد 
2۸۹.۰ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل )2۱۰.3(، 
37.۴ درصد افزایش داشته  است.به گزارش زمان به نقل ازمرکز آمار، 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۱3۹7 به عدد 
2۸۹.۰ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل )253.6(، ۱۴.۰ درصد 
و شاخص فصل مشابه سال قبل )2۱۰.3(، 37.۴ درصد افزایش داشته 
 است.درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل 
منتهی به فصل بهار سال ۱3۹7 نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل 
منتهی به فصل بهار سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت( 
معادل 22.7 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل 
زمستان سال ۱3۹6 )۱5.5 درصد(، افزایش داشته  است.شاخص قیمت 
تولیدکننده در زیر بخش »صنایع تولید زغال سنگ- پاالیشگاه های 
نفت« با ۱۹.5 درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد 252.۱ به 
3۰۱.3 رسید و بیش ترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار 
داشته  است.رشته فعالیت »تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده« با ۱۹.5 
درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش ترین تاثیر را در افزایش شاخص 
این زیر بخش داشته  است.شاخص قیمت تولیدکننده »تولید فلزات 
اساسی« با ۱7.7 درصد، »تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر« 
با 7.3 درصد، » صنایع مواد غذایی و آشامیدنی« با 6.6 درصد، »صنایع 
محصوالت شیمیایی« با 7.7 درصد و »ماشین آالت و دستگاه های مولد 
وانتقال برق« با ۱۴.2 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش ترین تاثیر 

را در افزایش شاخص صنعت داشته  اند.

برنامه مشترک وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی برای
 اصالح نظام بانکی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه 
اقتصادی  کمیسیون  در  الیحه  و  طرح  سه 
بانکی مطرح  نظام  مجلس درخصوص اصالح 
است، گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز 

طرحی درباره اصالح نظام بانکی دارند.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، مسعود 
بر  نظارت  فراکسیون  نشست  در  کرباسیان 
بیان  با  کشور،  توسعه  های  برنامه  اجرای 
ارز  بازگرداندن  موضوع  در  دولت  اینکه 
می  که  عواملی  از  یکی  گفت:  است،  جدی 
کمک  ارزی  دوم  گروه  موفقیت  به  توانست 
پتروشیمی  ارز  موقع  به  بازگرداندن  کند، 
ورود  خصوص  در  بود.وی  ها  فوالدی  و  ها 
ارزی گفت: عمده  بازار  به  ها  پتروشیمی  ارز 
وزارت  اختیار  در  پتروشیمی  های  مجتمع 
و  اجتماعی است  تامین  و  نفت، شستا  دفاع، 
دولت به دنبال این بوده که به ارز پتروشیمی 
ها نظم دهد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت 
در موضوع بازگرداندن ارز جدی است، افزود: 
موفقیت  به  توانست  می  که  عواملی  از  یکی 
به  بازگرداندن  کند،  کمک  ارزی  دوم  گروه 
موقع ارز پتروشیمی ها و فوالدی ها بود، لذا 
در این موضوع حسابرسی ها به صورت تک به 
تک صورت می گیرد.کرباسیان با بیان اینکه 
مرکزی در وزارت اقتصاد تشکیل شده که نوع 
اعمالی  های  تحریم  به  نسبت  آمریکا  نگرش 
کرد:  تصریح  کند،  می  رصد  را  ایران  علیه 
آمریکایی  کارشناسان  از  یکی  گذشته  هفته 
و طراحان تحریم علیه ایران عنوان کرده که 
علیه  تحریمی خود  اهداف  تواند  نمی  ترامپ 
ایران را پیاده کند، زیرا اگر نفت ایران تحریم 
این محصول استراتژیک  شود، قیمت جهانی 
افزایش می یابد و با همان صادرات نفت کم، 
کمبود درآمد ایران جبران می شود.کرباسیان 
اینکه وزارت اقتصاد حدود 33 پروژه  با بیان 
کرده  تعریف  الکترونیک  دولت  حوزه  در 
 2۸ از  را  مالیاتی  درآمد  دولت  افزود:  است، 
هزار میلیارد تومان به ۹6 هزار میلیارد تومان 
رسانده و در سیستم مالیاتی بالغ بر ۱.3 رکورد 
ثبت کرده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
تاکید بر اینکه مجلس باید درخصوص مبارزه 
با پولشویی به دولت کمک کند، تصریح کرد: 
کشور  بانکی  نظام  آمریکا  های  تحریم  هدف 
به ایران  پیوستن  کرده  سعی  دولت  و  است 

FATF را در حالت تعلیق نگه دارد و عنوان 
شدن  اجرایی  مرحله  در  الیحه   ۴ که  کرده 
ایران  نشود،  لوایح تصویب  این  اگر  اما  است، 
در لیست سیاه قرار می گیرد و وضعیتی نه 
مناسب ایجاد می شود و فعالیت بانکی خارج 

از سوئیفت را نیز نمی تواند انجام دهد.

خبرخبر

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان از پیگیری مطالبات 
رهبر معظم انقالب از سران قوا برای بهبود اقتصاد کشور در 

اجالس آینده خبرگان در ۱3 و ۱۴ شهریور خبر داد.
خاتمی  سیداحمد  اهلل  آیت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  پس  رهبری،  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیأت  سخنگوی 
نشست هیأت رئیسه اظهار داشت: موضوعی که در این نشست 
از  رهبری  معظم  مقام  مطالبات  پیگیری  رسید،  تصویب  به 
سران قوا برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع مشکالت 
معیشتی مردم به عنوان دستور کار اجالس عمومی مجلس 
خبرگان است.وی افزود: رهبر معظم انقالب در موضوع حل 
اتمام  با مسئوالن سه قوه  و فصل مشکالت معیشتی مردم 
حجت کردند و این موضوع دستور کار ما در اجالس خبرگان 
با  که  اخیر  االجالسین  بین  نشست  در  گفت:  است.خاتمی 
حضور روسای کمیسیون های مجلس خبرگان برگزار شد، 

بر پیگیری مطالبات رهبر معظم انقالب برای رفع مشکالت 
معیشتی مردم به عنوان خواست عمومی تاکید شد.وی افزود: 
که  شد  تصریح  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیأت  نشست  در 
در اجالس عمومی آینده اعالم شود که نمایندگان مجلس 
خبرگان مشکالت معیشتی و گرفتاری های مردم را با تمام 
هستند.سخنگوی  مردم  میان  در  و  کنند  می  درک  وجود 
دیگری  موضوع  کرد:  تاکید  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیأت 
که بر آن تاکید شد این است که مردم بصیر ایران هوشیار 
باشند که ضد انقالب بر خواسته های به حقشان سوار نشوند.

خاتمی هشدار داد: ضد انقالب فرصت طلبانه در پی آن است 
کشور  در  مردم  حق  به  های  خواسته  بر  شدن  سوار  با  که 
آشوب ایجاد کنند و این آشوب گری ابزاری برای رسیدن به 
اهداف خائنانه آنان است.وی همچنین گفت: در اجالس آینده 
به کمیسیون  قبل  اجالس  از  که  دو طرح  مجلس خبرگان 

آیین نامه ارجاع و در این کمیسیون ساماندهی شد مطرح 
می شود یکی از این طرح ها ایجاد یک کمیسیون جدید به 
کمیسیون های شش گانه کنونی است.خاتمی افزود: بر این 
اساس کمیسیون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی به دو کمیسیون 
کمیسیون  و  اجتماعی  فرهنگی  سیاسی،  کمیسیون  شامل 
اقتصادی تبدیل می شود که البته این باید در صحن علنی 
مطرح شود و رأی بیاورد.وی گفت: درباره ساماندهی نطق های 
قبل از دستور نمایندگان مجلس خبرگان نیز پیشنهادهای 
سازنده ای مطرح شد که از کمیسیون آیین نامه ارائه شده 
و قرار است در دستور کار اجالس آینده قرار بگیرد.خاتمی 
کار  دستور  را  کمیسیون ها  رئیسه  هیأت  انتخابات  برگزاری 
دیگر اجالس خبرگان رهبری اعالم و اضافه کرد: با برگزاری 
این انتخابات رئیس و اعضای کمیسیون های مجلس خبرگان 

رهبری انتخاب می شوند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان  خبر داد:

پيگيری مطالبات رهبری برای بهبودمعيشت مردم

  آگهي فراخوان پيمانكاران
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه های توسعه اپرون، احداث منبع 
بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع آوری فاضالب، محوطه سازی و احداث پست برق 
فرودگاه گرگان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طریق مناقصه عمومي دو مرحله ای 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- شرکتها باید حداقل داراي گواهینامه صالحیت )رتبه بندي( در پایه سه راه و ترابری و چهار ابنیه از سازمان برنامه 
و بودجه باشند.شرکت ها باید راساً رتبه های فوق را دارا بوده و امکان حضور پیمانکاران به صورت مشارکت وجود 

ندارد. 
2- شرح مختصري از موضوع مناقصه: توسعه اپرون، احداث منبع بتنی آب، ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع آوری 
فاضالب،محوطه سازی و احداث پست برق فرودگاه گرگان شامل )قالب بندی فلزی، کارهای فوالدی با میلگرد، 
آسفالت، عملیات خاکی با ماشین، زیر اساس، اساس، بتن درجا، عایق کاری رطوبتی،کارهای سنگی با سنگ پالک، 

کارهای فوالدی سبک و....(
۳-مدت اجراي پروژه 14ماه و مدت تضمین24ماه می باشد.

4-برآورد پروژه بر اساس فهارس بهاي پایه سال 9۷، مجموعاً حدود 1۳1،۳92،521،098 )یکصد و سی و یک 
میلیارد و سیصد و نود و دو میلیون و پانصد و بیست و یک هزار و نود و هشت( ریال مي باشد. 

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه 4،128،000،000 ) چهار میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون( ریال مي 
نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 12۳402/ ت 50659ه مورخ 94/09/22 مورد  آیین  بر اساس  باشدکه 

پذیرش خواهد بود.
6-هزینه چاپ آگهي هاي فراخوان به عهده برنده مناقصه مي باشد، ضمناً جهت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتي 

http://iets.mporg.irمراجعه فرمایید.
از شرکتهاي واجد شرایط دعوت به عمل مي آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ نشر آخرین آگهي فراخوان مناقصه به آدرس تهران- فرودگاه بین المللي مهرآباد-خیابان 
معراج- ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران -طبقه چهارم- اداره کل عمران وتوسعه فرودگاهها– 
اداره بررسی های فنی و امور قراردادها - تلفن 6۳148646 -6۳14855۷ تماس حاصل فرمایند. الزم به توضیح 
است که شرکتها می بایست پاکت ارزیابی کیفی و پاکات )الف- ب-ج( را در موعد مقررشده در اسناد مناقصه تحویل 
مناقصه گزار دهند.در این شرایط ابتدا پاکتهای ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکتهای 
پیشنهادی )الف - ب- ج( شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی )۷0 امتیاز( را کسب نمایند با رعایت سایر 

شرایط و قوانین مناقصات عمومی دو مرحله ای باز می گردد.   شناسه آگهی :21858۳
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۷/5/15     تاریخ انتشار نوبت دوم :9۷/5/1۷

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عمليات فرودگاهي- اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها

آگهی مناقصه عمومی  نوبت دوم
شهرداری نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال97 و مجوزهای صادره از سوی شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد پروژه های ذیل 

از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.

1(سپرده برندگان اول و دوم و سوم مناقصه تازمان عقد قرار داد نزد شهرداری نگهداری وهرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط  خواهد شد.
2(شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

3( متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امورمالی شهرداری نظرآباد مراجعه نمایند،ضمنا هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 500/000 ریال می باشد که باید به  حساب 
0104534021000 درآمد شهرداری  نظرآباد واریزگردد.  4( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

5(بدیهی است پیشنهادات می بایست در پاکت الک و مهمور به مهر شرکت شده تا پایان وقت اداری روز97/5/28 به آدرس نظرآباد- خ مدرس غربی-شهرداری نظرآباد 
تحویل داده شود. 6(هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن 02645368536 واحد امورقراردادها تماس حاصل فرمائید.
داریوش یگانه مظهر  - شهردار نظرآباد

چاپ اول 97/5/10 چاپ دوم   97/5/17 

 نوبت دوم

شهرداری نظرآباد

خالصه آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول ودوم

کرج  شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  ادار 
تجاری)بدون  مغازه  باب  هشت  درنظردارد 
)ع( محمد  امامزاده  آستان  موقوفه  سرقفلی( 

مسکونی  آپارتمان  واحد  ویک  حصارک 
اجاره  به  کتبی  مزایده  ازطریق  را  پروازی  محبوبه  موقوفه 
اطالعات  کسب  جهت  میتوانند  واگذارنماید.متقاضیان 
کرج  وامورخیریه  اوقاف  اداره  به  مزایده  آگهی  بیشترومطالعه 
 واقع دربلوار آیت اهلل طالقانی شمالی پالک 454 ویا وب سایت

تمایل  ودرصورت  مراجعه   www.oghafalborz.ir
پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/06/03 

به دبیرخانه تحویل ورسید دریافت نمایند.
حسين مهدیان - رئيس اداره اوقاف وامورخيریه شهرستان کرج

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند 

رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

 وماده 13  آیین  نامه  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند 
رسمی

  برابر رای  شماره 13960318022008886در مورخ 1396/12/9هیات  اول  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  
ملک  ماسال  تصرفات  مالکانه بالمعارض  متقاضی  خانم  دل ناز بخشی پور تیالش فرزند  شیرین 
علی بشماره  شناسنامه 25  صادره  از ماسال  در شش دانگ  یک قطعه زمین  به مساحت 312/27  
متر مربع  مشتمل بر  بنای  احداثی  فاقد  مجوز  به مساحت 22/85 متر مربع پالک 1036 فرعی از 
1 اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک 31 فرعی  از 1 اصلی  واقع در قریه  دوله مالل بخش 26  
گیالن خریداری  از نسق  خیراله ذولفی محرز  گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  
در دو نوبت  به  فاصله 15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که  اشخاص  نسبت  به صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به  مدت دو ماه  
اعتراض  خود را  به این اداره  تسلیم  و پس از اخذ  رسید  ظرف  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.
رم الف:2351 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول:5/2/ 97 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/17

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: پس از گذشت کمتر از 3 ماه پروانه بیش 
از 3۰۰ واحد تعاونی اعتبار که فاقد شرایط فنی و مالی الزم برای فعالیت بودند، ابطال شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین شیرزاد با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی 
در راستای تاکید رهبر انقالب، بر حمایت از کاالی تولید داخل، همواره بر تولیدات داخلی 
و حمایت از کشاورزان توجه دارد، اظهار داشت: شرایط پسااقلیم و خشکسالی که ایجاد 
شده، ساختار جدیدی را بر این بخش تحمیل کرده است.وی اضافه کرد: همچنین در 
شرایط کنونی وارد یک جنگ اقتصادی شده ایم که حل این چالش، نیازمند همکاری و 
همدلی همه مسئوالن مربوطه و نیز رسانه ها است.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به عملکرد این سازمان طی چند ماه اخیر، اضافه کرد: چنانچه بدانیم در نیمه 
اردیبهشت ماه امسال، مشکالتی چون بیش از ۱۰۰۰ واحد تعاونی اعتبار مسئله دار )با 
هزاران شاکی و طلبکار(، رقمی معادل 67 تن زعفران انبارشده )چیزی در حدود یک 
سوم زعفران کل دنیا( و ۸۰۰۰ تن خرمای ذخیره شده )در آستانه فرارسیدن فصل گرما 
و رکود بازار مصرف( در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایجاد شده بود شاید با ما هم رأی 
شوید که قبول مسئولیت این سازمان در چنان شرایطی، ریسک بزرگی بوده است.این 
مقام مسئول تصریح کرد: امروز، تنها پس از گذشت کمتر از 3 ماه پروانه بیش از 3۰۰ 
واحد تعاونی اعتبار که فاقد شرایط فنی و مالی الزم برای فعالیت بودند، ابطال شده و نیز 
تدارکات و اقدامات الزم برای بازپرداخت مطالبات مردمی توسط مؤسسات تعاونی اعتبار 

به آخرین مراحل خود رسیده است.

پُرکاربر  از ریزش شدید مخاطب 2۰ هزار کانال  معاون قضایی دادستان کل کشور 
تلگرام خبر داد.

در  خود  شخصی  کانال  در  آبادی  خرم  عبدالصمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از سامانه نظارتی  بر اساس آخرین آمار استخراج شده  پیام رسان سروش نوشت:» 
ایرانی در 2۰  فعالیت کاربران  دادستانی کل کشور؛  )سامانه پویشگر عدالت( حجم 
هزار کانال پر بازدید تلگرام باز هم کاهش یافته و میزان کاهش فعالیت در تلگرام از 

۴5 درصد به ۴7.5 درصد رسیده است.
از فیلتر تعداد   میانگین بازدید از  2۰ هزار کانال پر بازدید تلگرام در سه ماه قبل 
2,3۱۹,۸62,۱55 بازدید بوده و در یک ماه اخیر به میانگین ۱,22۰,۹۹7,6۱۱.6۸ 
بازدید کاهش یافته است.این کاهش فعالیت درتلگرام به آن دلیل است که بسیاری 
از کسب وکارهای اینترنتی فعالیت خود رابه پیام رسانهای داخلی منتقل کرده اند.

 هرمقدار از حجم فعالیت پیام رسان های خارجی کاسته و به فعالیت پیام رسانهای 
داخلی افزوده شودبه همان نسبت شبکه ملی اطالعات تقویت می شود و از اشراف 

اطالعاتی بیگانگان برکشور کاسته خواهدشد.
دهی  خدمات  شهریور   ۱5 تا  مجازی  فضای  ملی  مرکز  رئیس  اعالم  اگربراساس 
هاتگرام وتلگرام طالیی به پیام رسان خارجی تلگرام قطع شود؛ موج سوم مهاجرت 
به پیامرسان های داخلی شروع می شودوقدم بزرگ دیگری بسوی استقالل فضای 

مجازی کشوربرداشته خواهد شد.

ابطال پروانه ۳00 واحد تعاونی 
فاقد اعتبار

کاهش بازدیدهااز20هزارکانال 
پرمخاطب تلگرام
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معارفه ریاست دفتر نظارت و بازرسی 
انتخابات شورای نگهبان در البرز

دفتر  ریاست  معارفه  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان در استان 
البرز برگزار شد. این مراسم که با حضور دکتر سیامک 
ره پیک عضو حقوقدان شوراي نگهبان و معاون اجرایي 
و امور انتخابات به همراه جمعي از مسئوالن استاني در 

تاالر میالد شهرداري کرج آغاز شد.
ره پیک گفت: علت استمرار و بقاي پدیده اجتماعي 
همان علتي است که ایجاد شده انقالب اسالمي علتي 
است که منشا قدوس این ارزش ها بوده است. وي 
وجود  است  جدي  و  وفادار  انگیزه،  با  ملت  افزود: 
ستقالل،  اسالم  دین  به  معتقد  و  واحد  فرماندهي 
و  مادي  انساني  هاي  ظرفیت  و  بصیرت  شجاعت، 
معنوي است که وقتي فعال مي شود هر مانعي را بر 
مي دارد. وي خاطر نشان کرد: اگر بنا بر بقا و حیات 
در کشور است باید به این نکته تاکید کنیم که در کشور 
در سطح مدیران و الیه هاي مختلف کشور جهت 
گیري ها در مسیر درست قرار گیرد البته بدیهي است 
که موانعي هم باشد که با ارزش هاي برخي سیستم ها 
در تعارض باشد. حقوقدان شوراي نگهبان تاکید کرد: 
تصمیم گیري ها با سرعت انجام شود و در شرائطي که 
دیگران آماده اند و تصمیم فوري مي کیرند نباید خال در 
تصمیم گیري ها باعث مشکالت در کشور شود. معاون 
اجرایي و امور انتخابات شوراي نگهبان ادامه داد: وظیفه 
شوراي نگهبان صیانت از انتخابات است و هرچه این 
بنیان تقویت شود و درک باالتر رود بقاي جمهوري 
اسالمي افزایش مي یابد. وی افزود: وظایف شورای 
انجام شده و در بحث  قانون  نگهبان در چارچوب 
انتخابات که انصاف، بي طرفي و مطابق با قاتون مهم 
است. در ادامه معارفه، سید رضا نورالهي که به مدت 
سه سال بعنوان رئیس  دفتر نظارت و بازرسي انتخابات 
شورا نگهبان از سوي احمد جنتي منصوب شد گفت: 
نکته مهم در جابجایي مسئولیت فرصتي براي خدمت 
است که نباید به دیده غنیمت بنگریم براي انتخابات ساز 
و کارهایي نیاز است که دفاتر نظارت پشتیبان آن هستند. 
وی افزود: رویکرد ما چارچوب قانوني و بي طرفي است 
و احزاب و گروه ها مطرح نیستند چرا که ما امانتدار 
مردم هستیم و وظیفه ما در البرز بسیار خطیر است. 
نورالهی خاطر نشان کرد: تعامل با ادارات و هماهنگي 
با آنان انجام خواهد شد هر چند قانون انتخابات نیز اگر 
چنانچه اصالح شود بسیاری از مشکالت حل خواهد 
شد. در پایان این مراسم از زحمات حجت االسالم و 
المسلمین محمد حسین روحی یزدی قدردانی و سید 
رضا نوراللهی به عنوان رئیس دفتر نظارت و بازرسی 

انتخابات استان البرز معرفی شد.

خبر

 اعالم سهمیه نفت سفید برای ذخیره سازی
 در البرز

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز از 
اعالم سهمیه جدید نفت سفید استان برای ذخیره سازی و مصرف در 

فصول سرد سال جاری خبرداد.
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان؛  گزارش  به 
فرآورده های نفتی؛ اکبر نوروزی اظهار داشت:کلیه خانوارهای یک تا 4 
نفره به مقدار 660 لیتر، خانوارهای 5 نفر به باال  880 لیتر، خانوارهای 
فصلی 220 لیتر و کلیه خانوارهای اتباع خارجه نیز مقدار 220 لیتر 
 می توانند نفت سفید مورد نیاز خود را از طریق فروشندگی های مربوطه 

و با نرخ مصوب دریافت کنند.
وی افزود: این سهمیه با هدف ذخیره سازی و مصرف در روزهای 
سرد امسال توسط خانوارهای نفت سفیدسوز استان البرز اعالم شده 
است و استفاده از کارت الکترونیکی نفت سفید توسط شهروندان 
الزامی بوده و فروشندگان باید استفاده از این کارت را مدنظر قرار دهند.
معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز ادامه 
داد: این سهمیه روی پوز کلیه فروشندگی ها تا پایان شهریور ماه سال 
جاری با نرخ مصوب  هر لیتر یک هزار و پانصد ریال دارای اعتبار و 

تحویل است.

بهره برداری از سامانه گاما  در شرکت گاز اصفهان

تقاضاهای خدمات  مکانیزه سازی  راستای  در  اصفهان:  بهادری- 
فناوری اطالعات در سه حوزه نرم افزار، سخت افزار و شبکه سامانه 
هوشمند گاما)  Help Desk( در شرکت گاز استان اصفهان به بهره 

برداری رسید .
پس از بررسی سامانه های متعدد در حوزه خدمات فناوری اطالعات، 
پیش بینی برون سپاری خدمات IT ، مدیریت هزینه ها ، تجهیزات و 
خدمات  با هدف تسریع و تسهیل در ارائه خدمات در جهت ارتقای 

رضایتمندی کارکنان، سامانه گاما خریداری و راه اندازی گردید. 
 ITIL )Information Technology است،  ذکر  به  الزم 
Infrastructure Library( مجموعه ای از روش ها و تجربیات 
موفق برای مدیریت زیرساخت های فناوری اطالعات از جمله نرم 
افزار، سخت افزار، شبکه و نیروی انسانی در سازمان می باشد که 
در نرم افزار Help desk  که وظیفه مدیریت، هماهنگی و رفع 
مشکالت ناشی از وقایع و درخواست ها  را در کوتاهترین مدت زمان 

را بر عهده دارد به صورت جامع تدوین شده است. 
نرم افزار Help Deskکه به نوعی میز خدمت فناوری اطالعات 
است خودکارسازی مدیریت درخواست، سر و سامان بخشیدن به 
مدیریت تجهیزات سازمانی و کاهش هزینه ها،کاهش زمان الزم 
جهت  پاسخ به تماس های تلفنی یا  مراجعه حضوری و مدیریت 
پیگیری درخواست  پاسخ و  اتوماتیک  ارسال  قابلیت   ، مشکالت 
،سازماندهی ، پیگیری و مشاهده تمامی درخواست ها و اقدامهای 
صورت گرفته در قالبی منسجم ، پرسش و پاسخ در راستای یادگیری 
و صرفه جویی در زمان  از ویژگی های بارز این سامانه مدیریتی 

می باشد.

خبر

سلیمانی,  رضا  سلیمانی:  اصغر  علی  گلستان- 
نشست  در  دادگستری   وکالی  کانون  رئیس 
وکالی  کانون  مدیره  هیأت  اعضای  مطبوعاتی 
لزوم  بر  رسانه  اصحاب  با  گلستان  دادگستری 
حقوقی  بهداشت  به  حکومت  و  دولت  توجه 

جامعه تاکید کرد.
 وی همچنین افزود: کانون وکالی دادگستری 
وکیل   600 حدود  گذشته  سال  در  گلستان 
تسخیری و معاضدتی معرفی کرد که این تعداد در 

چهار ماه ابتدای سال 97, 220 وکیل بوده است.
وی در این نشست عنوان کرد: کانون وکال به 
عنوان نهادی مدنی که هر ساله اشتغال پایدار، 
ثابت و بدون هزینه برای کشور ایجاد می کند و 
ضمن ارائه خدمات حقوقی، معاضدتی و مشاوره 
ای رایگان در سراسر کشور و تربیت و آموزش 
وکیل، اداره جامعه وکالت و رسیدگی به تخلفات 
انتظامی آنها را نیز برعهده دارد، باید بیشتر مورد 

حمایت مقنّن قرار گیرد.
ای  مشاوره  ارائه خدمات  به  اشاره  با  سلیمانی 
رایگان حقوقی از سوی کانون وکالی گلستان، 
یادآور شد: واحد مشاوره کانون وکالی استان در 
محل این کانون، دادسرا و زندان گرگان مستقر 

بوده و به شهروندان محترم خدمات مشاوره ای 
رایگان ارائه می نماید.

وی با بیان اینکه شهروندان می توانند همه روزه 
با حضور در محل کانون وکال از خدمات رایگان 
مشاوره برخوردار شوند اضافه کرد: در چهار ماه 
ابتدای سال 97 تعداد 460 نفر از شهروندان با 
مراجعه به کانون وکال از خدمات رایگان مشاوره 

ای این مجموعه بهره برده اند.
از  گلستان   دادگستری  وکالی  کانون  رییس 

گسترش بی کیفیت  دانشکده های حقوق در 
کشوربه شدت انتقاد کرد و اظهار داشت : کیفیت 
اصلی  معضالت  از  یکی  آموزش  پایین  بسیار 
حوزه حقوق است و متأسفانه این امر باعث شده 
است روند تحقق عدالت با مشکل جدی روبرو 

شود.
وکال  کانون  خوب  همکاری  به  اشاره  با  وی 
واصحاب رسانه استان، خاطرنشان کرد: کانون 
وکالی آمادگی خود را نسبت به برگزاری کارگاه 

های آموزشی حقوقی ویژه خبرنگاران اعالم کرد 
وضمن اینکه یک دوره آموزشی را با این عنوان 
وهمچنین   برگزارکرد،  گذشته  سال  اواخر  در 
تفاهم نامه ای بین کانون وکال و خانه مطبوعات 
گلستان امضا شد که از این پس خبرنگاران از 
حمایت حقوقی این کانون برخوردارخواهند شد.

راهپیمایی حق قانونی شهروندان است
کانون وکالی  مدیره  هیأت  مقسم, عضو  علی 
دادگستری گلستان با بیان اینکه : بر اساس قانون 
اساسی هرگونه راهپیمایی حق شهروندان است 
اما راهپیمایی ها و اجتماعات  حتماً باید با اخذ 
مجوز صورت گیرد و در صورتی که هدفی غیر از 
این موضوع داشته باشند طبق قانون با آن برخورد 

خواهد شد.
همچنین فرهاد توماج  دیگر عضو هیأت مدیره 
این کانون، اظهار داشت: رسیدن به جامعه آرمانی 
که در آن هر شهروند یک وکیل داشته باشد نیاز 
به تدوین قوانین مورد نیاز در مجلس تقنینی دارد 
و صرفاً با شعارگرایی امکان رسیدن به این هدف 
میسر نخواهد بود و کانون وکال درصورت ایجاد 
بستر الزم آمادگی همکاری در این خصوص را 

دارد.

رییس کانون وکالی دادگستری گلستان مطرح کرد:

گسترش دانشكده های بی کيفيت حقوق و خطر در تحقق عدالت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه )نوبت دوم(
شرکت تعاوني اعتبار فرهنگيان آموزش و پرورش استان البرز

تاریخ انتشار:  1397/5/17
به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاوني مي رساند، مجمع عمومي عادي ساالنه )نوبت 
مورخ 1397/5/28  روزیکشنبه  رأس ساعت 9 صبح  تعاوني،  این شرکت  دوم( 
در محل سالن رسالت واقع درکرج، چهارراه طالقانی، ابتدای بلوار ماهان، کوچه 

آموزش و پرورش، کانون رشد تشکیل می گردد، لطفا حضور بهم رسانید.
یادآوري مي شود:  1-در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار واگذار نماید. در 
این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با 
امضاء دو نفر از هیات مدیره تعاونی )خانم هاجر اسحاقی و خانم نوریه رستم منش( 
معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 
7روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک 
موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس 
از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه 

توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
2- این مجمع با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم 
مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر 

خواهد بود.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان. 

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396. 
3- طرح و تصویب بودجه سال 1397 و تعیین خط و مشی آتی تعاونی.

4- طرح و تصویب و تغییرات اعضاء و سرمایه تعاوني.
5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل. 

رئيس هيات مدیره

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 
به طور فوق العاده ) نوبت دوم (

شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج 
می رساند که مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج مورخ 97/5/30 روز  سه شنبه 
راس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات اتاق تعاون استان البرز به آدرس 
کرج باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری جنب کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری اتاق تعاون استان البرز با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار می 
گردد. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط شرکت در مجامع و یا نمایندگان 
تام االختیار آنان جهت حضور در مجمع  فوق الذکر دعوت به عمل می 
آید. شایان ذکر است هر عضو مجاز در صورت عدم امکان برای حضور 
در مجمع مذکور می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به دیگری 
منتقل نماید. به منظور تایید وکالتنامه ها می بایست وکیل و موکل از تاریخ 
انتشار آگهی لغایت یک روز قبل از برگزاری مجمع به محل شرکت به 
نشانی کرج بلوار هفت تیر پ 612 مراجعه نمایند. حضور توامان وکیل و 

موکل در مجمع عمومی ممنوع می باشد. 
توضیحات: مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده )نوبت دوم( با 

حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می-یابد. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده: 1- ارائه 
گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
1397-3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396-4- انتخاب 

هيات مدیرهبازرسان

متن آگهی 
جناب آقای علی ضیایی در خصوص شکایت مجید ولد پور فرزند مراد علی علیه شما 
دایر بر سرقت موتور سیکلت در پرونده کالسه 9609986611700646 ظرف مهلت 10 
روز از تاریخ نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 

در غیر اینصورت وفق مقررات در خصوص شما اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

متن آگهی 
شاکی آقای فاطمه سپهوند فرزند کرم جان شکایتی علیه متهمین مصطفی سپهوند 
ایراد ضرب و جرح  بر  دایر  اله رحم  فرزند  فرزند کرم جان 2-حدیث شمشیری 
عمدی که تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
آباد )101 جزایی سابق ( واقع در  به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
خرم آباد –خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و 
به کالسه 9409986613100024 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/7/1 و 
المکان بودن متهم و درخواست  ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول 
شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند 

متن آگهی 
با توجه به اینکه آقای روح اله ملکی شاهیوند فرزند نوراله به اتهام تهدید و ایراد 
ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم فرحناز ملکی شاهیوند فرزند فتح اله از 
سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری 
میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی  کیفری به متهم  
نامبرده فوق ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خرم آباد جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور 

پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. . 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد- فرامرز رحیمی . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم اعظم سعید فیروز فرزند ماشاء اله

 خواهان آقای سلیمان قاسمی با وکالت مصطفی نوربخش دادخواستی به طرفیت 
خوانده گان 1- مرتضی بختیاری 2-بهروز بختیاری 3-عباس رزمی 4-اعظم سعید 
فیروز5-شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش وپرورش منطقه 19 تهران به شماره 
اندیشه به خواسته مطالبه خسارت قرار  ثبت 463106-شرکت عمران شهر جدید 
دادی وتدیه وجه التزام تعیین شده الزام به تنظیم سندوتحویل مبیع مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982640901087 شعبه 9 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 20/ 1397/06 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده اعظم سعید فیروز 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 و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی واستماع 

شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد./م.الف:1316
استان تهران - شهرستان شهریار - بلوار شهید کلهر - شهرک اداری

منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان شهریار-قاسم 
علی پور

اجرائيه
مشخصات محکوم له: فرهاد جزایری فرزند غیاث الدین، نشانی: تهران، میدان نوبنیاد، 

خ لنگری، خ گلزار جنوبی، الدن شرقی، پ3 واحد 1
مشخصات محکوم علیه: محمد شجاعی فر، مجهول المکان

محکوم به:
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب 
9609972640301151 محکوم علیه محکوم است به: خلع ید از یک قطعه باغ مشجر 
قطعه پنجم به پالک ثبتی 96 فرعی از 86 اصلی، مطابق با مشخصات تعیین شده در 
نظر کارشناسی وقلع و قمع اشجار غرس شده در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 
14/175/000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت ضمنا وفق ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی جهت انجام عملیات اجرایی ابالغ یا اخطاریه دیگری صادر نخواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار – اسماعیل 

ایران مهر
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3-
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 
8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي1394 (5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین 
به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري 
درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 21 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي 
روز ارائه شود آزادي محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي 

محکومیت مالي 1394(«.م.الف:1311
استان تهران - شهرستان شهریار - بلوار شهید کلهر - شهرک اداری

آگهی مزایده مال غير منقول نوبت اول
 اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت 
به  بابل  غرب  بخش 2  اصلی  از 2327  فرعی  از 89  فرعی  پالک 154  فروش  به 
مساحت328,48 مترمربع که عرصه وقف ملک بوده شمال به طول13,15 متر به کوچه 
8 متری که پس از تعریض به طول10,30 متر و. پخی به طول 4 متر تغییر می یابد 
شرق به طول25,60 متر به شارع عام که پس از کسر تعریض به 18,6 متر  تقلیل 
می یابد جنوب به طول12,60 متر که به کوچه 6 متری که پس از تعر یض  به طول 
9,8متر و پخی  به طول 4 متر تغییر می یابد غرب طول 25 متر به پالک 153 فرعی 
که پس از تعریض  به 23,10 متر تقلیل می یابد مطابق با اسناد موجود در پرونده ملک 
موصوف میزان مساحت باقیمانده از عرصه پس از کسر تعریض  در اضالع شمال 
و جنوب به میزان 295,95مترمربع خواهد بود و در وضعیت موجود دارای اعیانی 
در یک طبقه روی پیلوت بوده که طبقه همکف شامل سه باب مغازه ولی در پرونده 
شهرداری سوابق یک باب تجاری به مساحت 24 متر مربع و طبقه اول دارای 218 متر 
مربع مسکونی را 11 میلیارد و 850 میلیون ریال برآورد شده و یک و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک. صفر فرعی از 153 اصلی بخش 1 شرق ثبت بابل به مساحت 541 
متر مربع دارای بنای مسکونی 2 واحدی در یکم طبقه روی پیلوت که بنای همکف به 
صورت سوئیت به همراه موتورخانه و به مساحت حدود 115 متر را 2625000000 
ریال ارزیابی نموده است را در حق رفیع زاده روز پنجشنبه در تاریخ97,6,1 ساعت 
10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل به فروش برساند و مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و 
برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ خرید را. فی المجلس   و مابقی را ظرف یک ماه 
پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی 
در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد

 دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

آگهی ابالغ
خواهان / شاکي: امیر فرامرزي - شرکت حمل و نقل باربري فتح با مدیریت آقاي امیر فرامرزي 
خوانده /متهم: حجت اسدي - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده اي استان مازندران - اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده اي بابل خواسته اتهام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه - مطالبه خسارت 
دادرسی - مطالبه وجه بابت .. تقدیم دادگاه عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقي شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه 970334 ثبت ووقت 
رسیدگی آن 18/ 07 / 1397 ساعت 15 : 8 صبح روز چهارشنبه است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده حجت اسدي فرزند اسماعیلو درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب بک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده یک ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

، ضمن دریافت ضمانم ، جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقي شهرستان بابل - انسیه عسکري فیروزجاني

اگهی ابالغ
خواهان خانم ربابه مرادی نجاردادخواستی به طرفیت خواندگان زلیخا قاسمی بنهی و مریم 
شفیعی رضیا کالیی و مصطفی بارئی طبری و زهرا قرائتی و مجتبی بارئی طبری و بانک مسکن 
شعبه توحید بابل و طوبی حسین نزاد نقارچی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و 
الزام به فک رهن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی  
به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9209981110901159 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/07 ساعت 11:15 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان / شاکی که و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان زلیخا قاسمی، مریم 
شفیعی،زهرا قرائتیو طوبی حسین نژاد نقارچی 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.
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

دادنامه 
کالسه پرونده : 97/ 9/640 شماره دادنامه : 268 - 10/ 4 / 97 

خواهان: سید رحیم طاهری اطاقسرا ف سید حسن با وکالت آقای مهرزاد قلی زاده - 
بادرس: بابل بلوار شیخ طبرسی ساختمان پارسیان ط 5 واحد 16 

خوانده: 1- داود محسنی 2- محسن رضایی هر دو مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه

» رأی قاضی شورا « در خصوص دعوی آقای سید رحیم طاهری اطاقسرا فرزند سید 
حسن با وکالت آقای مهرزاد قلی زاده بطرفیت خواندگان 1- داود محسنی 2- محسن 
رضایی بخواسته مطالبه وجه به میزان 000/ 000 / 110 ریال باستناد دو فقره سفته به 
شماره 761341 و 232250 که بعلت کسری موجودی گواهی عدم پرداخت از شعبه 
بانک سپه بازار بابل صادر گردیده شورا با توجه دادخواست تقدیمی و مستندات 
ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که اشتغال و استدامه ذمه خوانده را 
مستصحب می نماید و خوانده نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارک ابرازی دفاع و 
تعرضی ننموده لذا شورا دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا به مواد 198، 
519، 523 قانون آئین دادرسی مدنی )تبصره ماده 2 قانون صدور چک ( خوانده را به 
پرداخت 000/ 000 / 110ریال به عنوان اصل خواسته و 000/ 460 / 1 ریال به عنوان 

هزینه دادرسی و از باب رعایت قواعد تسبیب وال ضرر در حق خواهان
محکوم مینماید اجرای احکام مکلف است حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه 
را از تاریخ 8/ 8 / 96سر رسید چک لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق 
محکوم له ایصال مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بابل - محسن سیار

مدیرعامل فوالد خوزستان مطرح کرد: 

بخشی از توسعه فوالد خوزستان در اکسین 

اکسین  فوالد  مزیت  فر-اهواز:  وحیدی 
چراکه  است  بیشتر  خوزستان  فوالد  برای 
تاسیس فوالد اکسین از همان ابتدا، نشات 
و  است  بوده  خوزستان  فوالد  از  گرفته 

بایستی به این شرکت بازگردانده شود.
کشانی  محمد  عمومی،  روابط  گزارش  به 
خرید  درباره  خوزستان  فوالد  مدیرعامل 
چیالن  ماهنامه  خبرنگار  به  اکسین  فوالد 
چه  توسط  اکسین  فوالد  اینکه  گفت: 

نیست.  مهم  شود  می  خریداری  شرکتی 
یک  که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه 
فوالدی این شرکت را خریداری نماید تا 
بتواند شرایط را بهینه نماید.وی ادامه داد: 
دارد  وجود  بین  این  در  که  ای  نکته  البته 
امروز  اکسین  فوالد  مزیت  که  است  این 
چراکه  است  بیشتر  خوزستان  فوالد  برای 
تاسیس فوالد اکسین از همان ابتدا، نشات 
مجددا  و  بوده  خوزستان  فوالد  از  گرفته 
بایستی به فوالد خوزستان بازگردد.کشانی 
با تاکید بر این نکته که فوالد اکسین مزیت 
های خوبی دارد اظهار داشت: این شرکت 
اگرچه امروز در شرایط مناسبی نیست اما 
تولید  شرکت،  این  واگذاری  با  امیدواریم 
در آن به سمت محصوالت خاص حرکت 
نماید. البته باید این نکته را هم بگویم که 
از توسعه خود را  فوالد خوزستان بخشی 

در اکسین دیده است!

 تغییر چهره لرستان با 1400 فرصت شغلی
 بنیاد برکت

 1400 ایجاد  به  اشاره  با  لرستان  استاندار 
فرصت شغلی از سوی بنیاد برکت وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 
مشکل  بزرگ ترین  کرد:  تأکید  استان  این 
حال حاضر کشور و از جمله استان لرستان، 
عمده ای  بخش  که  است  بیکاری  معضل 
از نارسایی های اجتماعی و فرهنگی از آن 

نشأت می گیرد.
به  امیدواری  اظهار  با  خادمی  موسی  دکتر 
فراهم آمدن فرصت های شغلی بیش تر در 
طرح های  شدن  اجرایی  با  لرستان  استان 
متنوع و متعدد بنیاد برکت ادامه داد: افزایش 
اشتغال زا یی به طور قطع باعث تغییر فضای 
شهرهای  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
کوچک و در مجموع در کل استان لرستان 
می شود و بهبود سطح زندگی مردم به کاهش 

آسیب های اجتماعی منجر خواهد شد.
وی ورود بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام)ره( به اجرای طرح های 
مدارس  ساخت  مانند  عمرانی  و  زیربنایی 
برکت و هم چنین موضوعات اجتماعی از 
زوج های  ناباروری  درمان  به  کمک  جمله 
در  ایتام  سرپرستی  و  روستایی  نابارور 
استان لرستان را نیز مورد توجه قرار داد و 
گفت: برای درمان زوج های نابارور طرحی 
استانداری  و  برکت  بنیاد  توسط  مشترک 
در  هم چنین  است.  شده  اجرایی  لرستان 
زمینه ی سرپرستی ایتام نیز اقدامات خوبی 
در سطح استان توسط این بنیاد انجام گرفته 
است. ما در جای جای استان لرستان شاهد 
فعالیت های دامنه دار و مثمرثمر بنیاد برکت 
در زمینه های مختلف از جمله اشتغال زایی، 
مشارکت های اقتصادی، انجام امور زیربنایی 
هستیم،  قرض الحسنه  وام های  پرداخت  و 
که اثرات این اقدامات در مناطق محروم و 

روستاها مشهود است. 

 شرکت تعاوني رفاهي فرهنگيان ناحيه 4 البرز 
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم

رفاهي  مركز  سراي  زائر  )سهامداران  تعاوني  شركت  محترم  اعضاي  اطالع  به  بدينوسيله 
روز  ا كه ساعت 14   نوبت  در جلسه مجمع  (مي رساند  مقدس  )ع(مشهد  امام رضا  مهر 
يک شنبه مورخ 1397/06/04 در مکان كرج ،خيابان شهيد بهشتی،روبروی دهقان ويالی 
دوم، نماز خانه آموزش و پرورش ناحيه 4كرج شركت نمايند . توجه : درصورتيکه هريک 
براي  را  از حق خود  استفاده  تواند  يابد مي  نتوانددر مجمع عمومي فوق حضور  اعضا  از 
حضور واعمال راي به يک نماينده تام االختيار واگذار كند .تعدا دآراي وكالتي هر عضو 
تاييد  اين صورت  بود ودر  تنها يک راي خواهد  حداكثر سه راي وهرشخص غير عضو 
نماينده تام االختيار با يک بازرس وبا دوعضويت هيات مديره تعاوني خواهد بود وبدين 
منظور حداكثر ظرف 7روز ازانتشار اين آگهي با دردست داشتن مدارك مويد عضويت 
تعاوني وكارت شناسايي معتبر به محل دفتر شركت تعاوني مراجعه وورقه ورود به مجمع 

را دريافت نمايند .
مالي  صورتهاي  وتصويب  2-طرح  وبازرسان   مديره  هيات  1-گزارش   : جلسه  دستور 
سال 1396 - 3- طرح وتصويب بودجه سال جاري جهت هزينه كردهاوپرداخت حقوق 
كارشناسي    طبق  تعاوني  اعضاءوسرمايه  تغييرات  وتصويب  4-طرح  تعاوني  كاركنان 
5-آئين نامه نحوه استفاده ازمركزفرهنگی رفاهی طبق سال گذشته 6-انتخاب اعضاي اصلي 
البدل بازرسان  7-طرح وتصويب خريد سهام بيشتر توسط بعضي از اعضاءتعاوني  وعلي 

)ماده   9  اساسنامه (
 تذكر :  1- اعضايي كه مايل به كانديداتوري سمت بازرسي را  دارند اسناد ومدارك خود 
را )كپي شناسنامه – كارت ملي –يک قطعه عکس –مدرك تحصيلي وحکم كارگزيني 
(به همراه درخواست كتبي حداكثر ظرف مدت 7روز از تاريخ انتشار به دفتر تعاوني آقاي 

ناصر بخت تحويل نمايند .
2- متقاضيان كانديداتوری بازرسي وفق اساسنامه تعاونی انتخاب خواهند شد. 

3- مجمع با حضور هرتعداداز  اعضاء به رسميت شناخته خواهد شد .
 رئيس هيئت مدیره   شرکت تعاوني رفاهي فرهنگيان ناحيه 4 البرز
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به بهانه روز خبرنگار؛

قلمت را جاویدان آرزو دارم
* مهناز همتی

»ن َوالَْقَلِم َوَما یَْسُطُروَن« »قسم به قلم و آنچه خواهد 
نگاشت«، این آیه ی زیبایی از قرآن است که به قلم قسم 
یاد شده است و خبرنگار به واسطه درک ارزش قلم و 
مسئولیت خطیری که در امانت انعکاس صحیح اخبار 

دارد با درایت و آگاهی، رسالت خود را به پاک ترین صورت به منصه ظهور 
می رساند. خبرنگار یعنی کسی که با سالح قلمش در دل وقایع و اتفاقات تلخ 
و شیرین فرو می رود و گاهی مجبور است خبر را هر چند تلخ اما واقعی به 

پاسداشت وظیفه و مسئولیتی که دارد به سمع و نظر مخاطب برساند.
خبرنگار یعنی فعال همیشگی، امین و دلسوز، که در تمام صحنه ها و وقایع 
جزو اولین هاست که پا به میدان می گذارد، اولین  کسی که وظیفه اش زودتر 
از دیگران کلید می خورد چرا که مخاطب تشنه خبر را با قلم خود سیراب کند. 
خبرنگار یعنی نماینده و تریبون تک تک افراد جامعه، مطالبه گر و مدافع حق 
بودن. خبرنگار قلمت جاویدان که با نگارش اخبار و وقایع، هر روز ورقی از 

اخبار روزمره را به تحریر در می آوری.
برای رسالت ناب و همیشگی ات تو را می ستایم، با اینکه می دانی آینده ی 
شغلی نامعلومی در انتظار داری، فشارهای اقتصادی به مجموعه خبری ات نفوذ 
کرده و اگر از جمله رسانه های مکتوب باشی که با شرایط سخت تری از جمله 
تحمیل هزینه های گزاف چاپ، نبود کاغذ و...، مواجه هستی اما با تمام این 

اوصاف، رسانه ات را با عشق به کار، مقاوم نگه داشته ای!
افسوس که در این میان برخی رسانه ها در مقابل این همه فشار تاب مقاومت 
نیاوردند و مجبور به تعطیلی شدند و مسئوالنی که بدون حمایت فقط نظاره گر 
این کشتی های به گل نشسته بودند! روزت را گرامی می دارم تو که در این راه 
سختی های بسیاری را به جان می خری اگر می دانی شاید کسی آن را نبیند و 
فقط خروجی خبر و انعکاس آن دیده شود و کسی از مصائب راهت بی خبر 
باشد.  ناگفته نماند آنچه به عنوان خروجی در خبرگزاری ها و نشریات منعکس 
می شود نتیجه تالش تیمی است که یک به یک برای تهیه آن تالش کرده اند 
پس روز خبرنگار را به تو و تمام تیم تالشگر مجموعه خبری تبریک می گویم.
mahnazhemmati66 ا@ yahoo.com

وسایل نقلیه توقیفی با شرایط خاص آزاد می شوند

رئیس پلیس تهران از تشکیل واحد رسیدگی به اعتراضات به ویژه برای 
خودروها و موتورسیکلت های با جرائم باال خبرداد و گفت: در دهه والیت 
با اخذ یکسری تعهدات و تقسیط جرائم موتورها و خودروهای توقیفی آزاد 
خواهند شد. سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت از تشکیل واحد 
رسیدگی به اعتراضات برای خودروها و موتور سیکلت های با جرائم باال 
خبرداد. فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: براساس مراکز آمار ترخیص 
خودرو، تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت توقیفی داریم. 15 هزار خودرو 
و 20 هزار موتورسیکلت که دارای جرائم یک میلیون تومان به باال هستند و به 

علت عدم توانایی در پرداخت جریمه در پارکینگ ها متوقف هستند.
این مقام ارشد پلیس پایتخت افزود: تعدادی از این وسایل نقلیه توقیفی وسیله 
کار شهروندان محسوب می شود و پلیس در صدد آن است که با تسهیالتی که 
برای این دسته از مالکان خودروهای توقیفی فراهم بیاورد بتواند به این دسته از 

شهروندان کمکی کرده باشد.

یادداشت

ضرورت انسجام وثبات وزارت رفاه 
درشرایط تشدید تحریم ها

سازمان  مدیرعامل  نوربخش  تقی  سید  دکتر 
تامین اجتماعی، با تاکید بر اینکه پرسش و استیضاح 
ساالری  مردم  الزامات  از  و  نمایندگان  قانونی  حق 
درراستای مشارکت واقعی و عینی مردم در سرنوشت 
عملکرد  بر  مردم  نمایندگان  جدی  نظارت  و  خود 
دستگاه های اجرایی است، زمان و روال طرح استیضاح 
دکتر ربیعی را مناسب ندانست و اظهار امیدواری کرد: 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی با رای اعتماد 
دوباره به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به استمرار 
اقدامات علمی وزیربنایی این وزارتخانه برای تامین 
رفاه اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف مردم رای 
بدهند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر ربیعی را 
فردی از جنس مردم زحمتکش و کارگران و در عین 
حال اندیشمندی صاحب نظر در حوزه رفاه اجتماعی 
و از مناسبترین گزینه ها برای اداره وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دانست و گفت: به عنوان یک وظیفه 
ملی، خاضعانه نمایندگان محترم را به تامل بیشتر در 
زمینه اهمیت ماموریت وزارت کار در دوران پرتالطم 
فعلی و در آستانه اعمال دوباره تحریم های غیرقانونی 
و ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران دعوت می کنم. بی 
شک نمایندگان مردم بیش ازهرکسی مستحضرندکه 
مقتدر و  نیازمند وزارتخانه ای  این شرایط خطیر  در 
صاحب برنامه برای صیانت از نیروهای مولد جامعه 
در برابر ریسک های احتمالی هستیم و به عنوان فردی 
به عنوان  تامین اجتماعی  که سال ها در بدنه سازمان 
مهم ترین سازمان حامی نیروی کار کشور سابقه فعالیت 
دارم، دکتر ربیعی و تیم کارآمدو صاحب انگیزه مدیران 
وزارت کار را تیمی خدمتگزارو مسلط به چالشهای 
مقوله رفاه و تامین اجتماعی می دانم. دکترنوربخش افزود: 
استیضاح کنندگان محترم آگاهند که عمده مشکالتی که 
به عنوان محورهای استیضاح مطرح شده است، ناشی 
از برخی اشکاالت ساختاری و ریشه دار اقتصادی کشور 
است وچه بسا نسبت دادن مسائلی چون نرخ باالی 
با  به عملکرد وزارت کار و شخص وزیر،  بیکاری 

واقعیات فاصله دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه با توجه 
به اهمیت ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان وزارتخانه ای که به نوعی با اشتغال، معیشت و 
سالمت همه آحاد جامعه سروکار دارد، انتظار می رود 
همه ارکان و اجزای نظام از این وزارتخانه درراستای 
برنامه محوری و نگاه علمی و کارشناسی به موضوعات 
اشتغال، رفاه و تامین اجتماعی حمایت کنند،افزود: ادامه 
انسجام و هم افزایی موجود در تیم مدیریتی وزارت رفاه، 
بدون شک تضمین کننده کارآمدی بیشتر در دوران 

تحریم است.

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه کمبود 
است،  نشده  دارو  سهمیه بندی  باعث  داروها 
گفت: برخی از اقالم دارویی در مواقعی کمبود 
داروخانه های  در  آنها  عرضه  که  می کند  پیدا 
بزرگ صورت می گیرد و این موضوع به معنای 

سهمیه بندی نیست.
 ، بهداشت  وزارت  سخنگوی  حریرچی  ایرج 
درباره برخی کمبودها در حوزه دارویی کشور، 
توضیح داد: با شروع تحریم ها و برخی نوسانات 
ارزی شاهد کمبود تعدادی از اقالم دارویی بودیم 
اما با پیگیری های صورت گرفته اکنون در شرایط 
متوسطی قرار داریم و در حال رصد بازار هستیم.
وی افزود: میزان فروش دارو نسبت به دوره های 
گذشته تغییر چندانی نداشته است و کمبودهای 
برخی از اقالم دارویی جزو یک درصدی هستند 
که در مواقعی با کاهش عرضه آنها در سطح بازار 

فارس  به  ادامه  در  می شویم.حریرچی  مواجه 
گفت : ما هیچ وقت ادعای به صفر رسیدن کمبود 

داروها را نداشته ایم و در مواقعی که داروهای 
مهم با کمبود مواجه می شوند با تولید مجدد این 

کمبودها را برطرف کرده ایم.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه کمبود 
است،  نشده  دارو  سهمیه بندی  باعث  داروها 
گفت: برخی از اقالم دارویی در مواقعی کمبود 
داروخانه های  در  آنها  عرضه  که  می کند  پیدا 
بزرگ صورت می گیرد و این موضوع به معنای 

سهمیه بندی نیست.
وی در خصوص تدابیر دولت برای تخصیص 
ارز دارو توضیح داد: دولت بدون هیچ محدودیتی 
میزان ارز مورد نیاز این حوزه را تثبیت کرده و 

تخصیص آن نیز با سرعت انجام خواهد شد.
حریرچی گفت: سیاست های تصویب شده تا 
مهر ماه ادامه دارد و مطمئن هستیم که در ادامه 
روند نیز با مشکلی مواجه نخواهیم شد همچنین 
افزایش سنواتی  از  به غیر  دارو  قیمت  افزایش 

معمول نخواهیم داشت.

دارو سـهميه بـندی نـشده اسـت

رئیس سازمان غذا و دارو از اختصاص ارز ناشی از فروش 
گاز ایران به ترکیه برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی 

خبر داد.
دکتر غالمرضا اصغری گفت: تاکنون حدود 220 میلیون دالر 
ارز به واردات مواد اولیه دارو، حدود 340 میلیون دالر ارز 
واردات  به  ارز  دالر  میلیون   500 حدود  دارو،  واردات  به 
تجهیزات پزشکی و مبلغی هم به شیرخشک و... اختصاص 

یافته است.
وی افزود: سهمیه ارز 3.5 میلیارد دالری واردات مواد اولیه 
همچنین  است.  قطعی  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  دارویی، 
پایدارترین نوع ارز یعنی ارز حاصل از فروش گاز ایران به 
ترکیه )یورو( به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص 
یافته است، چون احتمال قطع گاز ایران به ترکیه بسیار کم 
دارو،  و  غذا  سازمان  اطالع رسانی  مرکز  اعالم  بنابر  است. 
مهر  پایان  تا  که  است  این  تالش مان  کرد:  تاکید  اصغری 
ماه کل ارز را تخصیص دهیم تا با رسیدن ماه آبان و آغاز 

تحریم ها، دچار کمترین مشکل شویم.

اختصاص ارز فروش گاز به ترکیه 
برای واردات دارو

اهالی  از  نفر  ابتالی 78  از  بهزیستی چابهار  اداره  رئیس 
یک روستا در این شهرستان به بیماری HIV )ایدز( خبر 

داد.
به گزارش پیام زمان، حسن تاوانه در گفت وگو با »ایلنا« 
در رابطه با وجود روستایی در این منطقه که آمار نسبتا 
باالیی از ابتال به HIV در آن وجود دارد، بیان کرد: در 
ابتال  آمار  »درگز«  نام  به  منطقه  این  روستاهای  از  یکی 
باالی 78 نفر تایید شده است؛ البته بهتر بود این آمار از 
اما  می شد  اعالم  بهداشت شهرستان رسما  مرکز  طریق 
آنها بدلیل توریستی بودن شهرستان  شاید مالحظه کاری 
و محرمانه بودن این دست اطالعات آماری است. آمار 
تقریبا 300  نیز  HIV در شهرستان چابهار  به  ابتال  کلی 

نفر است.
گسترش  از  پیشگیری  برای  بهزیستی  اداره  افزود:  وی 
با  اقدامات توافقی  HIV در منطقه درخواست کرده که 
نهادهای مسئول انجام شود اما کارشناسان مرکز بهداشت 
شهرستان برای ثبت اطالعات مشخصات سجلی و هویت 
پاسخگو  سال  یک  مدت  کشور  بهزیستی  سامانه  در 
کرده  اعالم  شهرستان  بهداشت  شبکه  تازگی  به  نبودند، 
است که در اختیار گذاشتن آن منوط به موافقت مسئوالن 
بهزیستی چابهار در  اداره  استانی است. رئیس  باالدست 
به  توجه  با  امیدوارم مسئوالن کشوری  تاکید کرد:  پایان 
و  معضالت  حل  برای  اجتماعی  آسیب های  باالی  آمار 

توسعه سواحل مکران کاری انجام دهند.

ابتالی ۷۸ نفر به ایدز در یک 
روستای چاهبار!

اساس  بر  گفت:  انتظامی  نیروی  پیشگیری  پلیس  رئیس 
آخرین آمار و اطالعات کشوری، حدود 40 درصد سرقت 
ها در استان تهران رخ می دهد و 60 درصد موارد این جرم 

به سایر استانها تعلق دارد.
سردار محمد شرفی افزود: آمار موجود نشان می دهد که 
لوکس و  لوازم  به  آمار سرقت در زمینه خودرو  بیشترین 

قطعات جانبی خودروها تعلق دارد.
سازندگان  گفت:  انتظامی  نیروی  پیشگیری  پلیس  رئیس 
خودروها نیز باید با افزایش سطح ایمنی خودروهای تولیدی 
خود مانع از انجام سرقت های راحت برای دزدان خودرو 

شوند و در جهت افزایش سطح ایمنی جامعه گام بردارند.
سردار شرفی ادامه داد: از مردم می خواهیم که با رعایت همه 
اصول ایمنی موجب کاهش آمار سرقت ها شوند. مردم نباید 
در برخورد با هر کسی و در هر لباسی کل اطالعات و اموال 
خود را در اختیار وی قرار دهند بلکه تقاضا و رویت مدارک 

شناسایی از ماموران حق مسلم مردم است.
فراگیری  ارتباط  این  در  داشت:  اظهار  انتظامی  مقام  این 
آموزش های الزم توسط مردم برای جلوگیری از سرقت 
یا کاهش سرقت ها از اهداف پلیس پیشگیری به شمار می 

رود.
وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری هر چه بیشتر از سرقت 
ها تمام مسائل و اتفاقات مختلف در ناجا به صورت روزانه 
به ثبت می رسد و برای رفع مشکالت مورد بحث و تبادل 

نظر کارشناسان قرار می گیرد.

 40 درصد رسقت هاي
 در اپیتخت است

)اصالحیه (

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کتالم و ساداتشهر در نظر دارد اجرای ترمیم و روکش 
و آسفالت معابر سطح شهر را بر اساس فهرست بهاء راه و باند 
سال 97 از طریق مناقصه به پیمانکار ان واجد شرایط با شرایط 
ذیل واگذار نماید متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

تا تاریخ 97/5/24 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند 
تضمین   – ریال   5/000/000/000 پیمان  اولیه  برآورد  1-مبلغ 
شرکت در مناقصه 5٪مبلغ برآورد پیمان بمیزان 250/000/000 
سپرده  بحساب  نقد  وجه  یا  بانکی)  ضمانتنامه  بصورت  ریال 
شهرداری و واریز مبلغ 500/000ریال بابت خرید اسناد بحساب 
سیبا درآمد شهرداری – اسناد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 
97/5/18 لغایت 97/5/25 بفروش میرسد تحویل پیشنهادات به 
دبیرخانه شهرداری تا تاریخ 97/6/1 میباشد – تاریخ بازگشایی 
پاکات مورخ 97/6/3 میباشد 2- شهرداری در رد یا قبول کلیه 
پیشنهادات مختار است 3- شرکت کنندگان میبایست دارای رتبه 
و رشته راه و باند و صالحیت مورد تایید از سازمان مدیریت 
ارزش  بر  مالیات  نام  ثبت  استانداری و گواهی  برنامه ریزی  و 

افزوده باشند 5/8
مجتبی رضوانی شهردار کتالم و ساداتشهر 

آگهی احضارمتهم
فرزندعلی  نیکبخت  شورانگیز  2-خانم  کامل  فرزند  خانقاه  پیری  یحیی  1-آقای 
محمد دائربرسرقت گوشی موضوع شکایت شاکی خصوصی خانم سکینه نوایبی 
برای مورخه  ثبت  اتهامی شمابه کالسه960962/101کیفری دو  پرونده  باشید  می 
به عدم دسترسی  توجه  با  تعیین وقت رسیدگی شده  97/6/19ساعت10:00صبح 
با  کیفری  دادرسی  آئین  ماده180قانون  استناد   به  شما  سکونت  محل  آدرس  به 
وساعت  دروقت  تا  شود  می  ابالغ  شما  کثیراالنتشاربه  درروزنامه  مراتب  درج 
بدیهی  باغملک حاضرشود  دودادگستری  درشعبه101کیفری  رسیدگی  مقررجهت 
است درصورت عدم حضور دادگاه مستندا به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری 
دادگاه های عمومی و انقالب غیابا به موضوع رسیدگی کرده و رای صادرخواهد 

نمود.شماره م الف:7/97/176
رئیس شعبه101دادگاه کیفری دو شهرستان باغملک-سید عبدالعلی مرتضوی

آگهی مزایده نوبت اول
 بحکایت پرونده کالسه 970113اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم علیه 
امین داودی فرزند علی محکوم به پرداخت 114 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 130 هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ده میلیون ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت در حق 
محکوم له سیده عاطفه  جباری و با توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی تمام 
مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 97/6/6و ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام دادگاه 
عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد متقاضیان 
شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر 
به دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده خواهد شد و همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 
129 قانون مذکور و مابقی ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد یک هفته پس از برگزاری 
مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت 
خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده 
نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد خودروی سواری 
پراید در سرخرود پارکینگ آقای پهلوان به شماره ایران 72 -769 و 61 به رنگ خاکستری مدل 
1384 مشاهدات و آثار و عالئم وسیله نقلیه موصوف شماره موتور0135269 شماره شاسی 
0s1412284722958شیشه جلو شکسته می باشد سقف و کاپوت آثار استفاده از این خودرو 
برای جابجایی مسافر مثل آژانس یا وسیله نقلیه عمومی درون و برون شهری استفاده می شد 
نتیجه علیهذا  با امعان  نظر موارد معنونه میزان کل ارزش وسیله صدور الذکر در مقایسه با وسیله 
نقلیه سالم و مشابه با شرایط مساوی و برابر با مد نظر قرار دادن 1و2و3و4 از بندب و مدل 
خودرو 1384 و با توجه به جدول وسیله نقلیه به نرخ روز وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار 

خودروهای ایران مبلغ 68 میلیون ریال برآورد میگردد
توپال  دادورز اجرای احکام دادگاه سرخرود

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای رحمان غالمی به شناسنامه شماره 1 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970402تقدیم شورا نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان تقی غالمی به شناسنامه شماره 24 در تاریخ جمعه 10 مهر 1377 در گذشته و رثه  

وی در هنگام درگذشت عبارتند از
1- کلثوم قربانی فرزند قربان به شماره شناسنامه 220 زوجه متوفی 

2-حسن غالمی فرزند تقی  شماره شناسنامه 26 فرزند متوفی 
3-اسماعیل غالمی فرزند تقی  شماره شناسنامه 27 فرزند متوفی 

4- رستم غالمی فرزند تقی به شماره شناسنامه 704 فرزند متوفی 
5- ناصر غالمی فرزند تقی به شماره شناسنامه 685 فرزند متوفی 

6- رحمان غالمی فرزند تقی شماره شناسنامه یک نسبت با متوفی فرزند
این شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی  نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال  گواهی صادر خواهد شدم. الف 97/363
 قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

آگهی
شعبه 102 دادگاه کیفری دوشهرستان جویبار )102جزایی سابق(
شماره دادنامه: 9709971293900469    تاریخ تنظیم : 14/5/97

شماره پرونده : 9609981295100727 شماره بایگانی شعبه: 970253
پرونده کالسه 9609981295100727شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار )102جزایی 

سابق( تصمیم نهایی شماره 9709971293900469
متهم : آقای رمضان رضایی فرزند قهار به نشانی مازندران- جویبار درویش محمد شاه

اتهام: مخدوش نمودن شماره بدنه موتور سیکلت 
دادگاه با توجه به محتویات آن ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل 

مبادرت به انشاء رای مینماید .
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای رمضان رضایی فرزند قهار متولد 1368 شغل آزاد شیعه ایرانی ساکن 
جویبار فعال متواری دایر بر مخدوش نمودن شماره بدنه موتور سیکلت ، دادگاه با توجه به 
گزارش مرجع انتظامی و صورتمجلس تنظیمی از ناحیه مامورین آگاهی، اظهارات متهم در 
مرجع انتظامی ، کیفر خواست صادره از ناحیه جانشین  دادستان عمومی وانقالب شهرستان 
جویبار و اینکه مشارالیه هم در دادسرا و هم در دادگاه حاضر نشده و نسبت به اتهام خود دفاعی 
بعمل نیاورده است .علیهذا بدین نحو بزه انتسابی محرز است باستناد ماده 720 قانون مجازات 
اسالمی بخش تعزیرات مصوب 1375حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری صادر و اعالم مینماید.رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در یکی از محاکم 

تجدید نظر استان مازندران میباشد.
شعبه 102 دادگاه کیفری دوشهرستان جویبار )102جزایی سابق( - سید محمد اسداهلل پور

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 950036اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای علی اکبر شاملی به مبلغ ریال 
در حق خانم مهناز احمدی محکوم گردیده است .لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه ، 
اموال وی را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 
احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال موردمزایده ، یک 

واحد منزل مسکونی نیم پیلوت با عرصه 200 متر مربع و اعیانی بمساحت کل 161 متر مربع
حدوداربعه :  از شمال: به منزل آقای قوشچی   از جنوب: به منزل مسکونی آقای کریمی 

از شرق: به کوچه بن بست عمومی 
از غرب: به منزل مسکونی پرویز اقبالیان 

به آدرس: جویبار- جوانمحله- کوچه بن بست)تفکیکی زمین( اقبالیان با کد پستی 47717-
48573

قیمت کارشناسی شده : بمبلغ 2.020.000.000) دومیلیاردو بیست میلیون ریال( می باشد.
2- موعد و زمان فروش، روز 5/6/97ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 

جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد .
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار - معصومی

برگ اجرایيه 11.622.96
 مشخصات محکوم له  نیما محسنی لنگوری با وکالت جمشید کالری به نشانی بابل 

خیابان مدرس مجتمع تجاری نیما طبقه همکف واحد 36 
مشخصات محکوم علیه  احمد کوثری به نشانی مجهول المکان به موجب رأی شماره 
1114. از تاریخ96,11,30 شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم. علیه  
محکوم است به پرداخت مبلغ 25 میلیون ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی 390 
هزار ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست96,7,15 لغایت  زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم که بانک 

مرکزی اعالم می دارد در حق خواهان محکوم له  اجرایی
 مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

 دادنامه
 103 شعبه  بایگانی:970091      شماره    9409982882301448 کالسه  پرونده 
نهایی شماره  ) 103 جزایی سابق( تصمیم  اسالمشهر  دو شهرستان  کیفری  دادگاه 

   9709972886300754
شاکی: آقای علی رضا تیموری زاده فرزند محمد ولی به نشانی اسالمشهر- واوان – 

امامزاده عیسی- کوچه 2 شرقی- پ 10
متهم: آقای قادر صمدی به نشانی مجهول المکان 

اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول 
رای دادگاه

براساس کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهربه 
شماره ی 9710432880000248- مورخه 97/01/16 آقای قادر صمدی ممان فرزند 
سرخان، 50 ساله، باسواد، شغل جرثقیل دار، مجرد، اهل میانه، ساکن اسالمشهر ، 
فاقد سابقه ی محکومیت کیفری و آزاد بدون صدور قرار ) به علت عدم دسترسی( 
متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول ) یک برگ سند عادی(، با عنایت به 
مندرجات اوراق پرونده، شکایت شاکی، نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری، در 
تائید تغییر و الحاق انجام شده و در سند عادی، عدم حضور متهم و فقدان دفاع از 
ناحیه ی وی، دادگاه بزهکاری ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده 
ی 134 قانون مجازات اسالمی  و ماده ی 536 قانون تعزیرات  متهم را بابت جعل 
به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک 
سال حبس تعزیری  محکوم می نماید ) سند جعلی یک برگ رسید عادی مورخه ی 
94/5/13 تا مبلغ یک میلیون تومان معتبر است( رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 
بیست روزپس  از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه  سپس ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر در محاکم محترم  تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف 1011
امیر ایاره- رئیس  شعبه ی 103 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

متن آگهی
محکوم له :فرشته حیدری  محکوم علیه :خدیور ثابت پور 

مجهول  که  پور  ثابت  خدیور  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم خاواده دادگستری 
شماره  دادنامه  موجب  به   9709986610900039 کالسه  پرونده  در  آباد  خرم 
9709976610900402 مورخ 1397/3/6 صادره از شعبه دوم خانواده محکوم علیه 
محکوم به پرداخت تعداد 100 سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/516/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی مرحله بدوی در حق 
محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده 
محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. د م 
و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر 
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی 

سابق ( –ثریا سمریان . 

آگهی ابالغ 
فرزند  آبادی  اسد  بتول حیدریان  به خانم  و ضمائم  دادخواست  و  وقت رسیدگی 

حواس علی .
به طرفیت خوانده خانم  دادخواستی  اله  فرزند روح  عبداله سپهوند  آقای  خواهان 
تنظیم سند رسمی مطرح که  به  الزام  به خواسته  فرزند حواسعلی   بتول حیدریان 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986610700201  شعبه هفتم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و و ثبت رسیدگی مورخ 
1397/6/27 ساعت12:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

متن اگهی
نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده  خواهان ها عبدالزهرا معرفی و عبداالمیرعلی 
جواد ناصری به خواسته اعالم فسخ مبایعه نامه خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع 
حقوقی  عمومی  9709986141300099شعبه3دادگاه  کالسه  پرونده  شماره  وبه 
شهرستان خرمشهر ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/6/26ساعت10:00تعیین که 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
جراید  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان 
به  انتشارآگهی  ازتاریخ  ماه پس  تا خوانده ظرف یک  کثیراالنتشارآگهی می گردد 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

متن آگهی
خواهان الهام آزادی دادخواستی به طرفیت خوانده جوادناصری ومیثم پارسا راد به 
خواسته اعالم فسخ مبایعه نامه و استرداد خودروی مورد معامله مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709986141300111شعبه3دادگاه عمومی حقوقی 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/6/26ساعت10:30تعیین که  شهرستان خرمشهر 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده جوادناصری ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از 
جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
ثانی دادخواست و  اعالم نشانی کامل خود،نسخه  به دفتردادگاه مراجعه و ضمن 

ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

متن آگهی
زاده  جدوع  قاسم  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  سلطانی  علی  خواهان 
ابطال  خواسته  خرمشهربه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  و  نواصری  رحیمه  و 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ملک  سندمالکیت 
ثبت  خرمشهر  شهرستان  حقوقی  عمومی  9709986141300300شعبه3دادگاه 
دستوردادگاه  حسب  که  تعیین  مورخ1397/6/26ساعت9:00  رسیدگی  ووقت 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع  طبق 
خواندگان قاسم جدوع زاده و رحیمه نواصری ودرخواست خواهان مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتا خواندگان ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد.
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

آگهی اجرائيه
حل  شورای  یک  ازشعبه  دادنامه681/1/96مورخه96/12/22صادره  موجب  به 
فرزندمحمدقلی2-سجادنوری  علیهم1-ساراممبینی  محکوم  باغملک  اختالف 
اسنادرسمی  ازدفترخانه های  ممبینی فرزندکریم محکوم وملزم به حضور دریکی 
پالک14- شماره  به  سفیدروغنی  رنگ  پژو206مدل89به  سنداتومبیل  وانتقال 
938ط27وتعویض پالک به نام محکوم له)ضمناثمن معامله فی المجلس پرداخت 
گردید(وهمچنین پرداخت مبلغ980/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم 
علیهم  دولت،لذامحکوم  صندوق  درحق  عشردولتی  نیم  پرداخت  وهمچنین  له 
مذکورازتاریخ ابالغ اجرائیه ظرف10روزاز تاریخ نشرآگهی ملزم ومکلف به اجرای 
مفاداجرائیه می باشنددرغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی ازسوی اجرای 

احکام شورای حل اختالف اقدام خواهدشد.شماره م.الف)7/97/175(
قاضی شورای حل اختالف باغملک-اباذردلیری

 مرحله اول نوبت اول
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 اروپا از تکمیل پروژه خط لوله گازی
 ایران - پاکستان حمایت می کند 

سفیر اتحادیه اروپا در پاکستان اعالم کرد که این نهاد درباره تکمیل 
پروژه خط لوله انقال گاز ایران به پاکستان اعتراضی ندارد.

به گزارش روزنامه نیوز اینترنشنال، فرانسوا کوتن، سفیر اتحادیه اروپا 
در پاکستان، روز دوشنبه، 15 مرداد ماه اعالم کرد این نهاد به ساخت 

پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان اعتراضی ندارد.
همچنین روزنامه نیشن به نقل از یک مسئول پاکستانی خبر داد که 
مذاکرات درباره ادامه توسعه خط لوله یادشده، از ماه آینده میالدی 

ازسر گرفته می شود.
به گفته وی، هیئت ایرانی برای سفر به پاکستان آماده است، اما دولت 
موقت پاکستان اعتقاد دارد که تصمیم درباره این پروژه باید از سوی 

دولت آینده این کشور اتخاذ شود.
مسئول یادشده گفت: هر دو طرف برای یافتن راه ادامه اجرای پروژه 

با وجود تحریم های آمریکا، همفکری می کنند.
یافتن  برای  همکاری  کشور،  دو  هر  اولویت  مهم ترین  افزود:  وی 

زمان بندی جدید برای تکمیل پروژه است.

منتظر نفت 90 دالری باشید

از  جهانی  بازارهای  نگرانی  که  گویند  می  المللی  بین  گران  تحلیل 
تحریم نفت ایران می تواند منجر به جهش قیمت ها در قراردادهای 
خرید نفت و صعود قیمت به بیش از 90 دالر شود. به گزارش زمان به 
نقل از مهر، تحریم های قریب الوقوع علیه ایران، احتماال به فروش نفت 
ایران در بازارهای خارجی آسیب می زند و می تواند منجر به جهش 

قیمت ها در قراردادهای خرید نفت شود. 
روز سه شنبه اولین دور تحریم های جدید آمریکا بر علیه ایران اجرایی 
شد و سخت ترین دور آنها که صنعت نفت ایران را هدف قرار داده 
است، در اوایل نوامبر اجرایی خواهد شد. آرمیتا سن، تحلیل گر ارشد 
انرژی اسپکتس، در مصاحبه خود با سی ان بی سی گفت: هرچه بیشتر 
ریسک  با  بیشتر  و  بیشتر  می رویم  پیش  سال  چهارم  ربع  سوی  به 
رفتن قیمت ها به محدوده باال 80 دالر و حتی باالی 90 دالر، روبرو 
می شویم، اما آن چه حاال اهمیت دارد این است که ببینیم چه میزان از 
تولید نفت ایران را از دست خواهیم داد. قیمت نفت برنت در روز 
سه شنبه حدود 74 دالر و نفت آمریکا هم باالی 69 دالر برای هر 

بشکه بود. 
این تحلیل گر اضافه کرد: بسیاری از افراد معتقدند چین می تواند تمام 
نفت ایران را خریداری کند، اما آنها اعالم کردند: بله ممکن است ما 
واردات خود را کاهش ندهیم اما میزان آن را افزایش هم نخواهیم 
داد. بنابراین شما شاهد از دست رفتن بخش قابل توجهی از عرضه 
در بازار خواهید بود که واضح است این به معنای قیمت های باالتر 
خواهد بود. تحریم های جدید آمریکا احتماال صادرات نفت ایران را 
با مشکل مواجه خواهد کرد. آخرین باری که ایران تحت تحریم های 
آمریکا قرار گرفت، نیمی از صادرات خود را از دست داد، صادراتی 
که حاال به حدود 2.4 میلیون بشکه در روز بازگشته است. بسیاری 
از تحلیل گران معتقدند این بار تاثیر منفی تحریم ها بر صادرات ایران 
کمتر خواهد بود و ایران تنها نیمی از آن چه در دوره قبل از دست داده 

بود را متضرر خواهد شد.

کوتاه از انرژی

پرونده کویت زیر خاک

صادرات گاز به کویت و عمان هم دو پرونده صادرات 
گاز هستند که صادرات گاز به کویت کامال به کما رفته 
است و صادرات گاز به عمان نیز هنوز در مراحل 
تفاهمنامه و امور ابتدایی خود گرفتار است. ظرفیت 
بازارهای ذکر شده بیش از 100 میلیارد مترمکعب در 
سال است که رقم بسیار مطلوبی برای صادرات به 

شمار می رود.
به گزارش زمان به نقل از مهر، حسین کریم پور- 
کارشناس حوزه گاز  با بیان اینکه وظیفه اصلی وزارت 
نفت در این زمینه، برنامه ریزی و سیاست گذاری برای 
افزایش صادرات گاز به این کشورهاست، گفت: سال 
92 بود که ترکیه به ایران پیشنهاد افزایش دو برابری 
واردات گاز را مطرح کرد، پیشنهادی که توسط وزارت 
نفت جدی نگرفته نشد تا در نتیجه این کشور برای 
افزایش واردات گاز با کشورهای روسیه و آذربایجان 
به توافق رسید.با توجه به پایان قرارداد گازی میان دو 
کشور طی 7 سال آینده، عمال ترکیه هیچ تعهدی برای 
واردات میزان فعلی گاز  - 25 میلیون متر مکعب در 
دلیل  به  داد:بازار عراق هم  ادامه  ندارد. وی   – روز 
طرح بزرگ جمع آوری گازهای همراه میادین نفتی 
این کشور که در حال اجراست؛ چندان جالب نیست 
و میزان وابستگی گازی این کشور به ایران در حال 
کاهش است. به این ترتیب می توان گفت صادرات 
گاز ایران به بصره در خطر بزرگی قرار دارد و چنانچه 
دیپلماسی انرژی در این بخش فعال تر نشود، بازار 
عراق هم از دست خواهد رفت. کریم پور با اشاره به 
اینکه بازار پاکستان هم به عنوان یک بازار بکر مورد 
غفلت چند ساله قرار گرفته است، افزود: عدم تکمیل 
خط لوله صادراتی ایران به پاکستان و فشارهای آمریکا 
به اسالم آباد، این کشور را به خط لوله تاپی متمایل 
کرده در حالی که پاکستان با ایران قرارداد رسمی خرید 
گاز امضا کرده است. به گفته این کارشناس بازار گاز، 
هم اکنون ترکیه می تواند ساالنه 12 میلیارد مترمکعب 
گاز از ایران دریافت کند ولی میانگین واردات این 
کشور حدود 8 میلیارد مترمکعب در سال است. با 
توجه به نیاز این کشور برای واردات گاز ،این رقم 
می تواند به رقم 20 میلیارد مترمکعب در سال نزدیک 
شود. وی اظهار داشت: بازار عراق هم ظرفیتی 22 
میلیارد مترمکعبی دارد که از این میزان تنها 12 میلیارد 
مترمکعب فعال است؛ دو خط لوله بغداد و بصره 
شاهراه های صادرات گاز ایران به عراق هستند که 
خط لوله بصره هنوز عملیاتی نشده است.همچنین با 
توجه به نیاز 20 میلیارد مترمکعبی کویت به واردات 
گاز برای مصارف نیروگاهی و تزریق گاز به چاه های 
نفتی، با اضافه کردن 100 کیلومتر به خط لوله بصره 
براحتی می توان نیازهای گازی کویت را هم تامین 

کرد.

خبر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تأکید بر اینکه 
پرمصرف هاست  آب  تعرفه  افزایش  موافق  دولت 
و پیشنهاد شده که این رقم معادل 1.4 برابر تعرفه 
موجود باشد، گفت: صادرات آب به هیچ کشوری 

نداشته و نداریم.
فارس، عباس سروش  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
به  از 5 ماه که  اولین نشست خبری خود بعد  در 
عنوان معاون وزیر نیرو انتخاب شده است، در پاسخ 
به سؤالی که پیشنهاد ی از سوی وزارت نیرو برای 
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها ارائه شده است، آیا 
پرمصرف ها  آب  تعرفه  افزایش  برای  نیرو  وزارت 
نیز برنامه یا پیشنهاد اتی به دولت ارائه کرده است یا 
خیر، گفت: یکی از موضوعاتی که بارها در کارگروه 
سازگاری با کم آبی به آن اشاره شده و بحث شده 
است، افزایش تعرفه مازاد بر الگوی مصرف است. 
وی افزود: این افزایش تعرفه مازاد بر الگوی مصرف 
به فراخور استان ها و الگوی مصرف طراحی شده و 
آن را به دولت پیشنهاد داده ایم که در دستورکار دولت 

قرار دارد.
سروش تأکید کرد: دولت موافق افزایش قیمت آب 
این گونه  پیشنهاد   بنابراین  پرمصرف هاست،  برای 

برابر تعرفه موجود  این تعرفه معادل 1,4  بوده که 
باشد که قطعاً امیدواریم با این پیشنهاد تا حدودی 
از افزایش مصرف جلوگیری شود. سروش در پاسخ 
به این سؤال که در دوره وزارت حبیب ا... بیطرف 
تفاهم نامه ای میان ایران و کویت برای صادرات آب 
ایران به این کشور به امضا رسید، آیا شما از مفاد 
در  ایران  آیا  اینکه  و  دارید  اطالعی  تفاهم نامه  این 
حال حاضر به کشورهای همسایه آب صادر می کند 

یا خیر، گفت: ایران صادرات آب ندارد، بنابراین به 
گذشته ما کاری نداریم، اما موضوعی که مهم است 
این است که در حال حاضر ایران به هیچ کشوری 
صادرات آب ندارد. معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا با اشاره به اینکه در دنیا مدت هاست که تغییر اقلیم 
رخ داده است که این تغییر اقلیم مساوی با کاهش 
بارش و یا در برخی نواحی با افزایش بارش و افزایش 
دمای هوا مواجه بوده است، پس کشور ما نیز در 10 

سال گذشته این تغییر اقلیم را تجربه کرده است.
وی با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در سال های 
گذشته در کشور کاهش و دمای هوا افزایش یافته 
است، گفت: مصرف آب با رشد جمعیت افزایش 
یافته است، بنابراین منابع آب های سطحی و زیرزمینی 

دچار تنش شدند، پس باید برای آن فکری شود.
برنامه ریزی  هرگونه  اینکه  به  اشاره  با  سروش 
نیازمند  آب  تأمین  برای  بلندمدت  و  کوتاه مدت 
ما  کرد:  خاطرنشان  است،  مشخص  سازوکار  یک 
نمی خواهیم با خشکسالی مقابله کنیم، بلکه باید با 
ابرها،  بارورسازی  باشیم. وی در مورد  آن سازگار 
گفت: سپاه در خصوص بارورسازی ابرها اقداماتی 
را صورت داده است، اما باید اذعان شود که در تمام 
دنیا باروری ابرها یک تأمین آب موضعی است، پس 

در دنیا نیز به آن به عنوان منبع جدی نگاه نمی شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در مورد وضعیت 
سدسازی در کشور نیز گفت: در حال حاضر 150 تا 
160 سد در حال مطالعه داریم، اما سیاست ما این 
است که ما نمی خواهیم فقط سد بسازیم که گفته شود 
سدی احداث شده است، پس باید سدی احداث 

شود که در آن نقطه آب کافی وجود داشته باشد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:

افزایش قیمت آب پرمصرف ها 1.4 برابر تعرفه کنونی

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ

 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای اکبر نامداریان 
تجدید نظر خواه آقای محمد حسین امیری فر با وکالت آقای جهانگیر رحیمیانی ثابت 
دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای اکبر نامداریان 
به دادنامه شماره 9709976656300035  در پرونده کالسه  فرزند حاجی  نسبت 
960511  شعبه 13 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده اکبرنامداریان فرزند 
حاجی  ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفترشورا  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت 
و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این شورا ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 

خرم آباد –شیرین اکبری 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده 599/10197 
وقت رسیدگی: روز 21 ماه 6 سال 97 ساعت 18:00 

خواهان: صغری میرزایی
خوانده: علی رضا محمدی 

خواسته: مطالبه وجه 
به شعبه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
دهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف:1315
رئیس شورای حل اختالف شعبه دهم شهریار

آگهی
خواهان زهره محمد زاده دادخواستی به طرفیت خوانده رسول قربانی فرزند – به 
خواسته اجرت المثل زوجه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان شهریار نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع 
و به کالسه 970750 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن شنبه 97/7/7و ساعت 9 صبح 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد./م.الف:1313
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان شهریار – رسولی

دادنامه
پرونده کالسه 9509982884800183   شماره بایگانی:960295      شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) 103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی: شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر با نمایندگی خانم مریم قوچی به نشانی 

تهران-  اسالمشهر 
متهم: آقای سعید میرزایی به نشانی مجهول المکان 

اتهام : تخلف بهداشتی 
رای دادگاه

علیه  تهدید  بر  دایر  سایر مشخصات  فاقد  میرزایی  آقای سعید  اتهام  در خصوص 
بهداشت عمومی از طریق تولید محصوالت خوراکی غیر بهداشتی، موضوع گزارش 
شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر، صرفنظر از این که اقدام دادسرا مبنی 
بر این که بعد از صدور قرار منع تعقیب، مجددا پرونده را با صدور قرار جلب به 
دادرسی و کیفر خواست به دادگاه ارسال نموده اند فاقد و جهات قانونی بوده و دادگاه 
در چهارچوب کیفر خواست ملزم به رسیدگی می باشد به دلیل اینکه در پرونده دلیلی 
که نشان بدهد اقدامات متهم تهدید علیه بهداشت عمومی است ارائه نگردیده است، 
دادگاه به دلیل فقدان ادله ی اثباتی ، مستندا به ماده ی 4 قانون آئین دادرسی کیفری و 
اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم برائت صادر  و اعالم نماید. رای صادره ظرف 
بیست روزپس  از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم  تجدید نظر استان تهران 

می باشد. م/الف 1012
امیر ایاره- رئیس  شعبه ی 103 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
9710432880001405 در پرونده کالسه 970565/104    برای آقا ماشاءاله رضایی 
به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/06/26 ساعت 09:30 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای 
مقررات مواد 115 و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1018
مدیر دفترشعبه 104 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر 

آگهی حصروراثت
ازشادگان  بشناسنامه1890608009صادره  پدرخلف  نام  خنافره  حسین  آقای 
پدرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
مرحوم خلف خنافره بشناسنامه 11486صادره ازشادگان درتاریخ97/3/18درشادگان 
فوق  بامشخصات  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  اش  دائمی  اقامتگاه 
1359/1/1صادره  1898482446متولد  ملی  بشناسنامه26351وکد  الذکر2-عبداهلل 
1898482459متولد1361/6/30  ملی  26352وکد  بشناسنامه  احمد  شادگان3-  از 
بشناسنامه1890046469متولد1367/5/30صادره  شادگان4-هادی  صادره 
شادگان6- بشناسنامه1890215856متولد1370/11/27صادره  شادگان5-مهدی 
یاسمین بشناسنامه1890608017 متولد 1377/4/13صادره شادگان7-هناء بشناسن
امه1890045101متولد1368/1/11صادره شادگان8- لیالبشناسنامه1890550701م
تولد1379/1/23صادره شادگان9-حلیمه حزبه ئیان بشناسنامه4520 وکدملی1898
897638متولد1339/8/9صادره شادگان)همسرمتوفی(والغیر.اینکه پس ازتشریفات 
داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ابرازشود،ازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه901صادره  پدرناجی  فرنام  ساعی  بانوخدیجه 
مرحوم  حصروراثت  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
ماهشهردرتاریخ96/12/24درماهشهراقامتگ فربشناسنامه12812صادره  امیرساعی 
فوق)همسرمتوفی(2- بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اه 

فربشناسنامه  بشناسنامه928شادگان)مادرمتوفی(3-کوثرساعی  البوغبیش  حلیمه 
بشناسنامه6683صادره  البوغبیش  1810803543آبادان)فرزندمتوفی(4-مریعی 
ازماهشهر)پدر متوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.   شماره م الف)16/357(
رئیس شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه1

آگهی وقت اجرای قرارتحریرترکه
طرفیت  به  پورمطهری  عروس  درخواست  موجب  نمایدبه  می  اعالم  بدینوسیله 
حصروراثت  محمدپورمطهری  مرحوم  قرارتحریرترکه  پورمطهری  علی 
اجرای  صادرووقت  سوم  شعبه  اختالف  حل  شماره970242درشورای  طی 
لذاازورثه  است  گردیده  تعیین  درمورخ97/6/21روزچهارشنبه  قرارساعت8صبح 
یانماینده قانونی آنهابستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی برترکه 
درشهرستان  شوراواقع  این  شوددرموعدمذکوردرمحل  می  دارنددعوت  متوفی 

دزفول روبروی سازمان تامین اجتماعی حاضرشوند.
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم شورای حل اختالف دزفول

رونوشت حصر وراثت 
آقای عقیل غالمی به شناسنامه شماره 294 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970419تقدیم شورا نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان رستم غالمی به شناسنامه شماره 704 در تاریخ یکشنبه 16 فروردین 1394 در گذشته 

و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
1-  حجت اهلل غالمی فرزند رستم به شماره شناسنامه 240 فرزند متوفی 

2- عظیم غالمی فرزند رستم به شماره شناسنامه 252 فرزند متوفی 
3- عقیل غالمی فرزند رستم به شماره شناسنامه 294 فرزند متوفی

4-  جلیل غالمی فرزند رستم به شماره شناسنامه 2845 فرزند متوفی 
5- عفت غالمی فرزند رستم به شماره شناسنامه 249 فرزند متوفی 

6- فرخنده غالمی فرزند رستم به شماره شناسنامه 253 فرزند متوفی 
7- حلیمه غالمی فرزند رستم به شماره شناسنامه یک فرزند متوفی 

8- فریده غالمی فرزند رستم به شماره شناسنامه 267 نسبت فرزند متوفی 
این شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی  نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال  گواهی صادر خواهد شدم. الف 97/365
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای جواد حبیبی فرزند رحمت به شرح درخواستی که به شماره 970314این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که رحمت حبیبی 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 152 صادره از نور در تاریخ 1390/9/6در اقامتگاه دائمی خود 
شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت و ی عبارتند از 1- 1- جواد حبیبی فرزند رحمت 

به شماره شناسنامه 4 متولد نور صادره از نوع پسر متوفی 
2- سکینه حبیبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 413 متولد نور صادره از نور دختر متوفی 
3- رقیه حبیبی فرزند رحمت به شماره ملی 2220163016متولد نور صادره نور دختر متوفی 
4- ربابه حبیبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 359 متولد نور صادره از نور دختر متوفی 

5- شایسته حبیبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه یک متولد نور صادره از نور دختر متوفی 
6- سکینه محمدی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 151 متولد نور صادره از نوع دختر متوفی 
7- جمشید حبیبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 383 متولد نور صادره از نور پسر متوفی 
8- فاطمه حبیبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 589 متولد نور صادره از نور دختر متوفی 

9- لعیا  حبیبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 1 متولد نور صادره از نور دختر متوفی 
10- مهرانه حبیبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه 259 متولد نور صادره از نور دختر متوفی 
11- اقدس حبیبی فرزند رحمت به شماره شناسنامه دو متولد نور صادره از نور دختر متوفی 

این شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی  نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال  گواهی صادر خواهد شدم. الف 97/362
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور یوسف رضایی 

رای شورا
 شماره  دادنامه :  748مورخ 96/12/22

شماره پرونده :368/96/ش4
در خصوص دعوی  آقای محمود منتقمی  بطرفیت  فیض اله شریف دینی فرزند مختار 
بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره  9522/217128-12 ،  بعهده بانک  ملی  شعبه   
شیرود  بمبلغ 39/000/000 ریال   و خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به مجموع محتویات 
پروند و استماع  اظهارات خواهان و ارایه  فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
بانک محال علیه تقدیمی از ناحیه خواهان  که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته  و بقای اصول  مستندات  ابرازی  در ید مدعی  داللت بر بقا ء دین  و اشتغال 
ذمه خوانده  و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواند ه علی الرغم ابالغ 
قانونی  اخطاریه  در جلسه شورا حاضر نشده  ونیز الیحه ای  از وی واصل نشده است. لذا 
شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا به بند 1 الف ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 
134 قانون برنامه چهارم توسعه  و مواد304و 310 و 313 و 314 قانون تجارت  و مواد 522 و 
515و 198 قانون آیین دادرسی مدنی   حکم به محکومیت خوانده  بمبلغ 39/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته  وهزینه دادرسی بمبلغ  590/000ریال    ،  و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ   
96/5/22  صدور گواهینامه عدم پرداخت تا زمان  پرداخت قابل محاسبه  در واحد  اجرای 
احکام  بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و پس از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   چهارم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای احمد عباسی دریا کناری بشرح درخواستی که به شمار 97/156/ش ح ،این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
قربانعلی عباسی دریا کناری فرزند محمد حسین      به شماره شناسنامه  986  صادره از    تنکابن 
   در  تاریخ 15/5/89دراقامتگاه دائمی خود شهرستان       بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  1-  شهربانو رمضانی  خواه سیاهگورای همسر متوفی 
2- عبدالحسین عباسی دریا کناری فرزند متوفی

3- معصومه عباسی دریا کناری  متوفی
4- احمد عباسی دریا کناری فرزند متوفی

5- ابوالحسن عباسی دریا کناری فرزند متوفی
6- محمد عباسی دریا کناری فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  دوم حکمی  شورای حل اختالف بخش نشتا

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی شاکی خانم آتنا زارع فرزند رجبعلی شکایتی علیه آقای سیروس احمدی 
مالوردی فرزند خدادادبه اتهام توهین و تهمت و افترا از طریق تلفن مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981295600073شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
جویبار ) 102 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 25/6/97ساعت 10تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم 
)سیروس احمدی مالوردی( و درخواسک شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میگردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
استان مازندران- شهرستان جویبار- میدان کشتی - خیابان امام خمینی - کوچه شهید کاکو- 

دادگستری جویبار
متصدی امور دفتری شعبه 102 دادگاه کیفری دوشهرستان جویبار )102جزایی سابق( - 

سکینه اتقائی کرد کالئی 

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت
آقای حسین نیک عاقبت فرزند اسمعیل به شرح درخواستی که به شماره 970264این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که اسمعیل نیک عاقبت 
فرزند جان بابا به شماره شناسنامه 398 صادره از جویبار در تاریخ 22/2/97در اقامتگاه دائمی 
خود شهرستان جویبار فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- بتول جعفری فرزند 

نظر به کد ملی 2161109308همسر متوفی
2- ابراهین نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 5829562421
3- حسین نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 577988469

4- اسرافیل نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 5779904294 فرزند ذکور متوفی
5- فاطمه نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 5829389541
6- مهین نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 5829562413 
7- زینب نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 5829562421
8- حوا نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 5829794901
9- مریم نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 5829795809

10- خدیجه نیک عاقبت فرزند اسمعیل به کد ملی 2250010511 فرزند اناث متوفی
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تاهر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به این شورد مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف جویبار

گهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به   عبدالحمید پارسا  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  طی دادخواستی      
دادخواستی بخواسته مطالبه وجه     به استناد دادخواست و ضمائم به شورای حل اختالف 
تنکابن  بکالسه 451/96 شعبه چهارم    ثبت و وقت دادرسی  به روز سه شنبه    97/6/27 
دستور  و  رمضانی   مهدی  بدرخواست خواهان  اینک  گردید.  تعیین  ساعت 11/30صبح 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ 
سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد 
نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده 

روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    چهارم شورای حل اختالف تنکابن

 کشف یک میدان نفتی عظیم 
در مرز ایران و پاکستان

انجام  پی  در  آمریکا  موبیل«  »اکسون  شرکت 
حفاری های عمیق در نزدیکی مرز ایران در پاکستان 
در آستانه کشف ذخایر نفتی عظیمی قرار گرفته که 
پیش بینی می شود از ذخایر نفت کویت نیز بیشتر 
باشد. پایگاه خبری »اویل پرایس« به نقل از وزیر 
امور دریایی و امور خارجه پاکستان، عبداله حسین 
به  آمریکا  اکسون موبیل   که  کرد  اعالم  هارون، 
کشف یک میدان نفتی عظیم در پاکستان که نزدیک 
به مرز ایران است نزدیک شده است و پیش بینی 
می شود که این میدان بیش از ذخایر نفتی کویت 
نفت داشته باشد. هارون که در اتاق بازرگانی و 
شرکت ها  رهبران  و  مدیران  با  پاکستان  صنعت 
صحبت می کرد، گفت که اکسون در نزدیکی مرز 
ایران برای نفت حفاری کرده است و این غول 

انرژی آمریکایی در مورد کشف نفت در این محل 
خوش بین است. وزیر پاکستان در بیانیه خبری ای 
که توسط اتاق بازرگانی و صنعت پاکستان منتشر 
شد گفت: سرمایه گذاران خارجی عالقه مندند به 
پاکستان بیایند. ما مدیریت کرده ایم که استانداردهای 
آنها را رعایت کرده و سرمایه گذاری ها را برای آنها 
جذاب کنیم. اویل پرایس عنوان کرده ، طبق ادعای 
عرب نیوز  اگر کشف نفتی پاکستان به همان اندازه 
که انتظار می رود عظیم باشد، این می تواند پاکستان 
را به یکی از 10 تولیدکننده برتر نفت در جهان 
تبدیل کند و حتی سطح تولید آن از کویت باالتر 
باشد. طبق برآورد آماری بریتیش پترولیوم از انرژی 
جهان، کل ذخایر نفتی اثبات شده کویت در پایان 
سال 2017 برابر با 101.5 میلیارد بشکه بوده است. 
ذخایر نفتی کویت 6 درصد از ذخایر نفتی اثبات 
شده جهان را تشکیل می دهد و کویت را در بین 
10 کشور برتر دارنده نفت جهان قرار می دهد. 
ونزوئال، عربستان سعودی، کانادا، ایران، عراق و 
روسیه بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار 

دارند.

 تحقق ۱۰۱ درصدی تولید نفت مارون 
در بهار امسال 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
عملکرد 3 ماه نخست امسال این شرکت را تشریح 
کرد و از تحقق 101 درصدی برنامه تولید نفت 
در این مدت خبر داد.  به گزارش زمان به نقل 
از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، جهانگیر 
پورهنگ گفت: با تولید روزانه بیش از 563 هزار 
بشکه نفت خام، میانگین تولید این شرکت در 
فصل بهار بیش از 101 درصد تحقق یافت. وی 
افزود: در دوره مورد بررسی، روزانه 60 هزار و 
668 بشکه پساب حاصل از فرآیند نمک زدایی به 
چاه های دفعی تزریق شد که به عبارتی می توان 
گفت این کمیت، معادل 99 درصد این پساب ها 
بوده و اقدامی در مسیر صیانت از محیط زیست 
است. پورهنگ به استحصال نفت با استفاده از 
دستگاه های تفکیک گر و فرآورش سیار نفت اشاره 
و اظهار کرد: در سه ماه نخست امسال، با استفاده 
از سیستم MOS و MOT، سی و چهار هزار 
و 475 بشکه نفت استحصال و به چرخه تولید 

بازگردانده شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به 

همکاری سازندگان داخلی برای ساخت تجهیزات 
مورد نیاز اشاره و تصریح کرد: با توجه به 84 مورد 
درخواست، هزار و 179 قطعه مورد نیاز تجهیزات 
 8 از  بیش  هزینه ای  با  فرآیندی،  ماشین آالت  و 

میلیارد ریال ساخته شد.
وی درباره مهم ترین اقدام به منظور حفاظت از 
تأسیسات شرکت گفت:  انتقالی و  لوله  خطوط 
در  فلزات  خوردگی  و  فنی  بازرسی  بخش  در 
مدت یادشده، 12هزار و 507 موضع از تسهیالت 
فرآیندی  لوله کشی های  لوله،  سرچاهی، خطوط 
کارخانه ها، شیرگاه ها و مخازن، ضخامت سنجی 
موضع   423 و  هزار   7 با  مقایسه  در  که  شد 
ضخامت سنجی شده در مدت مشابه سال گذشته، 

68,5 درصد افزایش داشته است.
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، 
تولید صیانتی نفت خام با رعایت الزامات زیست  
محیطی را وظیفه اصلی این شرکت دانست و ابراز 
امیدواری کرد تا پایان امسال، با وجود تداوم گرمای 
هوا و شرایط خاص اقتصادی، تولید طبق برنامه و 

حتی فراتر از آن تحقق یابد.
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ترامپ اروپا را برای همکاری  با ایران تحریم می کند؟
* مونا مشهدی رجبی

 
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران در ماه می سال 2018 میالدی، 
کشورهای اروپایی تالش کردند تا ایران را در این توافق نگه دارند و این کشور 

را از منافع توافق بهره مند کنند.
این تالش ها در ماه های اخیر ادامه داشت ولی  در همین دوران و با نزدیک 
بازگشت تحریم های  برای  امریکا  اعالم شده توسط  بندی  به زمان  شدن 
اقتصادی علیه ایران، شمار زیادی از شرکتهای اروپایی و آسیایی فعال در بازار 
ایران از همکاری با  کشور ما سر باز زدند.از جمله این شرکتها می توان به 
توتال فرانسه و شرکتهای حمل و نقلی  فرانسوی فعال در ایران را اشاره کرد 
که حضورشان در بازار ایران نشان دهنده همکاری اقتصادی اروپا با ایران و 
بازگشت ایران به جامعه اقتصادی دنیا بود.از ماه می تا کنون مذاکرات زیادی 
بین ایران و اروپا  انجام شده است و طرح های پیشنهادی زیادی از طرف 
اروپایی ها ارایه شده است. حتی اروپا از امریکا خواست تا شرکتهای اروپایی 
فعال در بازار ایران را مشمول تحریم های تازه نکند و به آنها اجازه فعالیت 
در ایران دهد که امریکا با این درخواست مخالفت کرده بود. اختالف اروپا و 
امریکا در مورد مساله ایران تا آنجا باال گرفت که  ترامپ، اروپا را تهدید کرد 
در صورت همکاری با ایران تحریم خواهد شد که با انتقادات زیادی روبرو 
شد.دونالد ترامپ از زمان رقابت های انتخاباتی در مورد خروجش از توافق 
هسته ای صحبت می کرد. او این توافق را بدترین توافق ممکن نام گذاشته بود 
و حتی بعد از اینکه مقامات نظارتی بارها در مورد پایبندی ایران به توافق هسته 
ای صحبت کردند، بدون توجه به تالشهای مقامات اروپایی و همتایان آسیایی 
از آن خارج شد .ولی خروجش با انتقادهای زیادی روبرو شد زیرا  توافق 
هسته ای ایران، توافقی دوجانبه نبود که یک کشور بتواند از ان خارج شود و 
هزینه های ان را بپردازد. این توافق نامه، پیمانی بین المللی بود که بعد از سالها 
مذاکره بین ایران و پنج کشور صنعتی دنیا حاصل شده بود .باید در نظر داشت 
توافق هسته ای ایران تنها پیمانی نبود که ترامپ بعد از آغاز به کارش در کاخ 
سفید از آن خارج شد. در واقع بدعهدی های ترامپ در این سالها شامل بخش 
زیادی از توافق های حاصل شده در دوره ریاست جمهوری اوباما و حتی 
اصول پذیرفته شده در اقتصاد دنیا از جمله ضرورت مقابله با انتشار گازهای  
آالینده و حمایت از تجارت آزاد بود.دولت جدید امریکا که دونالد ترامپ آن 
را اداره می کند از توافق پاریس، توافق تجارت آزاد امریکای شمالی و شماری 
دیگر از پیمان های تجاری خارج شده است و در برخی  موارد مذاکرات تازه 
ای را با کشورهای مقابل اغاز کرده است تا به توافق های تازه ای برسند. بن 
وایل یکی از تحلیل گران سیاست خارجی اروپا در مصاحبه ای با یورو نیوز و 
به دنبال باال گرفتن اختالفات اروپا و امریکا بر سر  مساله تعرفه ها  گفت: باید 
این مساله را پذیرفت که امریکا وزن باالیی دراقتصاد دنیا دارد و نادیده گرفتن 
سیاستهای این کشور یا حذف ان از تعامالت اقتصادی غیر ممکن است. در 
این شرایط باید با این کشور وارد مذاکره و تعامل شد زیرا تقابل با این وزنه 
بزرگ اقتصادی و سیاسی می تواند فشار زیادی به اقتصاد کشورها وارد کند. 
حال باید دید پاسخ ایران به این بدعهدی امریکا چیست؟ آیا ایران  راه تعامل 
با امریکا و مذاکره دو جانبه را در پیش میگیرد یا تقابل با این کشور را در 
دستور کارش قرار میدهد.این انتخاب  می تواند جهت گیری اقتصادی ایران 

در سالهای آتی را تغییر کند.

تغییر قیمت مرغ مجددا روی میز ستاد  تنظیم بازار

در حالیکه قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش یافته و به حدود 11000 تومان 
رسیده است، معاون وزیر کشاورزی معتقد است که گرچه برخی از فروشندگان، 
گرانفروشی می کنند اما قیمت گوشت مرغ در بازار گران نیست و مرغداران از 
قیمت مصوب 8200 تومانی ناراضی هستند و در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار 
برای تغییر نرخ مصوب هستند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طی هفته های 
گذشته قیمت گوشت مرغ روند افزایشی در بازار پیدا کرد و طی روزهای گذشته 
به کیلویی بیش از 11000 تومان هم رسید که البته مرغداران عامل آن را باال بودن 
قیمت نهاده های تولید و خوراک مرغ عنوان می کردند. این در حالی است که 
رضایی - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در امور دام معتقد است که هیچ مشکلی 
در زمینه تامین، قیمت و بازار خوراک مرغ وجود ندارد و ماه هاست که قیمت 
کنجاله سویا و ذرت به ثبات رسیده است.وی همچنین در خصوص وضعیت 
قیمت مرغ توضیح داد که گرچه طی روزهای گذشته با افزایش نسبی قیمت 
گوشت مرغ در بازار مواجه بودیم اما گوشت مرغ گران نیست و با در نظر گرفتن 
هزینه های تولید مرغداران و سود منطقی در سیستم توزیع و بازار به این نتیجه 
می رسیم که قیمت این محصول پروتیینی نسبتا متعادل است.رضایی با بیان اینکه 
طی روزهای گذشته شیب افزایش قیمت گوشت مرغ قدری تند شده است، 
گفت: گوشت مرغ گران نیست اما برخی گرانفروشی می کنند که باید با آنها 
برخورد شود چرا که به نظر من برخی هیجانات موجود در بازار باعث افزایش 
قیمت این محصول شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اگر 
از طرف اتحادیه ای قیمت گوشت مرغ غیرقانونی افزایش پیدا کند، تخلف است 
و با آن برخورد می شود، گفت: گرچه ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب کیلویی 8200 

تومان را برای مرغ تصویب کرده است.

یادداشت

بازار ارز و سکه را به ثبات می رسانیم

 رئیس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به 
حمایت مسئوالن و مردم برای تثبیت بازار ارز و سکه 
اصالح سیستم بانکی را مهمترین رسالت خود در بانک 

مرکزی دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا تابش با اشاره 
به حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست 
مجمع عمومی فراکسیون امید گفت: آقای همتی در این 
جلسه اجرای بسته ارزی جدید بانک مرکزی همزمان 
با آغاز تحریم های آمریکا را نشان دهنده عزم جدی 
مسئوالن و مردم در مقابله با این حربه های شکست 
خورده دانست و گفت که اصالح سیستم بانکی را 
مهمترین رسالتی می داند که انجام آن را بر خود فرض 
آقای همتی همچنین گفت  اضافه کرد:  می داند.وی 
بازار ارز و سکه را با حمایت مسئوالن و کمک مردم 
به ثبات خواهیم رساند. ایشان همچنین تاکید کرد که 
مهار رشد نقدینگی باید به جد مورد اهتمام قرار گیرد.
تابش ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی تقویت ذخایر 
کشور و پول ملی را به منزله ناموس بانک مرکزی عنوان 
کرد و در ادامه گفت، من چند دهه تجربه مدیریتی و 
داشته های علمی ام را در این برهه حساس آورده ام تا 
به مردم کشورم کمک کنم و قطعا در بانک مرکزی 
تصمیم مغایر با مصالح کشور و دیدگاههای علمی و 
تجربی خود را اتخاذ نمی کنم.نایب رئیس فراکسیون 
امید مجلس همچنین اضافه کرد: در این جلسه 15 
نفر از نمایندگان به تشریح نقدها و دیدگاههای خود 
در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی پرداختند 
و پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به سامان دهی 
بانکها، مهار نقدینگی، حفظ ارزش پول ملی، تثبیت بازار 
ارز و سکه، افشای فسادهای بانکی و معرفی افراد خاطی 
و بدهکاران بانکی به مراجع قضایی و افکار عمومی 

مطرح کردند.

شروع دور دوم تحویل سکه های پیش 
فروش شده از امروز

مسئول ارتباط با رسانه های بانک مرکزی از شروع دور 
دوم تحویل سکه های پیش فروش شده در 17 مرداد 
خبرداد. به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما،  مریم 
آقایی در گفتگویی با اشاره به اینکه روند تحویل سکه 
تا 16 آبان ماه ادامه دارد افزود: در مجموع 2 میلیون 
و 600 هزار سکه تمام بهار آزادی در این دوره پیش 
فروش شده که تحویل داده می شود.وی با بیان اینکه 
سکه ها به بانک ملی تحویل داده شده است گفت: تمام 
شعب منتخب بانک ملی از صبح روز چهارشنبه آماده 
تحویل سکه های پیش فروش شده هستند.مسئول 
ارتباط با رسانه های بانک مرکزی ادامه داد: این سکه ها 
به قیمت 1 میلیون تومان پیش فروش شده است.آقایی 
گفت: دریافت کنندگان سکه های پیش فروش شده با 
داشتن کارت شناسایی و رسید خرید می توانند سکه 
های خود راتحویل بگیرند.وی افزود: کسانی که شش 
ماه پیش هفدهم اسفند 96 ثبت نام کرده اند امروز موعد 
تحویل سکه هایشان است و ترتیب این روند برای افراد 

ثبت نام کننده در تاریخ های دیگر ادامه دارد.

افزایش مجدد قیمت گوشت گوسفندی

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به دستور 
کشور  از  کاال  قاچاق  با  مقابله  برای  رئیس جمهور 
گفت: قیمت گوشت گوسفندی مجددا افزایش یافته 

و امیدواریم این دستور رئیس جمهور موثر واقع شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اصغر ملکی با اشاره 
به افزایش مجدد قیمت گوشت گوسفندی در بازار 
اظهارداشت: قیمت این کاال طی هفته جاری حدود 2 
هزار تومان گران شده است.وی با بیان اینکه هم اکنون 
مغازه داران هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را 52 تا 53 
هزار تومان خریداری می کنند، گفت: این عدد برای 
مصرف کنندگان با 10 درصد سود به 58 هزار تومان 

رسیده است.

خبر

آغاز فعالیت صرافی ها و اجرایی شدن بسته 
و  طال  بازار  در  نزولی  سیر  ارزی   جدید 
ارز موجب شد تا قیمت سکه باز هم ارزان 

 شود.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، طبق اعالم 
دولت از دیروز بسته جدید ارزی اجرایی و 
آزاد شد.  ارز  فروش  و  آن خرید  براساس 
ماه   4 از  بعد  جدید  سیاست  با  صرافی ها 
تابلوی قیمت گذاری خود را روشن کرده 
گرفته اند؛  سر  از  را  شان  ارزی  فعالیت  و 

طبق پیش بینی ها با آغاز فعالیت صرافی ها 
ریزش قیمت طال و ارز که از چند روز قبل 
آغاز شده بود، شدت بیشتری گرفته است. 
طال  فروشنده های  افزایش  از  بازار  فعاالن 
تحویل  با  می گویند  و  می دهند  ارز خبر  و 
که  فروشی  پیش  های  سکه  جدید  دور 
امروز آغاز خواهد شد قیمت سکه باز هم 
ارزان می شود. از صبح دیروز قیمت دالر و 
سکه نسبت به روزهای قبل کاهش داشته و 

موجب شده سکه نیز ارزان شود.

ریزش قيمت دالر و سكه با آغاز فعاليت صرافی ها

اعمال فشار برای افزایش دستمزد، 
اشتغال را به چالش می کشد

تاکید بر تغییر سیاست ها و رویکردهای 
دولت و حاکمیت در اقتصاد

کارفرمایان  عضو شورای عالی کار گفت: 
با مشکالتی که در تامین نقدینگی و مواد 
اولیه دارند، اگر با اعمال فشار برای افزایش 
دوباره دستمزد روبرو شوند، نمی توانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی ربیعی« 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوم مرداد 
دستمزد  و  حقوق  افزایش  احتمال  درباره 
کارگران با توجه به نوسان نرخ ارز، گفت: 
هایی  شیوه  و  ها  قیمت  تثبیت  دنبال  به 
برای حمایت از اقشار کم درآمد هستیم اما 
کارگران  دستمزد  و  در حقوق  تجدیدنظر 
به  کمک  و  نیست  مطرح  عنوان  هیچ  به 
با شیوه  را  کارگران  افزایش قدرت خرید 
های دیگر دنبال می کنیم. »اصغر آهنی ها« 
که در شورای عالی کار عضویت دارد، در 
باره اظهار داشت: در آخرین نشست  این 
کاهش 48  از  گزارشی  کار،  عالی  شورای 
درصدی هزینه سبد خانوار کارگران منتشر 
شد اما بررسی ها و آمار ارائه شده از سوی 

بانک مرکزی نشان می دهد که این هزینه 
ها 10درصد کاهش یافته است. 

فعلی  شرایط  در  هرچند  افزود:  وی 
کارگران  معیشت  بر  ها  قیمت  افزایش 
آن،  جبران  برای  اما  بود  خواهد  اثرگذار 
طبق قانون نمی توانیم حقوق کارگران 2 
بار در سال افزایش دهیم. آهنی ها اظهار 
اما  نیاز به حمایت دارند  داشت: کارگران 
افزایش  قالب  در  تواند  نمی  موضوع  این 
داد:  ادامه  وی  باشد.  آنها  حقوق  نقدی 
می  کارگران  معیشت  از  حمایت  برای 
استفاده  غیرنقدی  های  شیوه  از  توان 
نقدی  افزایش  توان  کارفرمایان  زیرا  کرد 
حقوق و دستمزد کارگران را ندارند. وی 
حفظ مشاغل موجود را مهمتر از افزایش 
حقوق و دستمزد کارگران دانست و گفت: 
شکلی  به  اقتصادی  بنگاههای  وضعیت 
امکان تحمل هزینه های جدید  که  است 
که حمایت  آنجا  از  اما  ندارند  را  مازاد  و 
از معیشت کارگران نیز موضوع با اهمیتی 
است، دولت می تواند با حمایت غیرنقدی 
و کاالیی به این موضوع توجه کند. علی 
کار  عالی  شورای  کارگری  عضو  خدایی 
نیز گفت: هزینه سبد خانوار کارگر پس از 
داد، 48 درصد  بازار رخ  نوساناتی که در 
برای  ها  هزینه  این  باید  که  یافت  کاهش 
کارگران جبران شود.وی اظهار داشت: از 
اما  کنیم  استقبال  مستقیم دستمزد  افزایش 
با توجه به شرایط موجود، آمادگی بررسی 
قدرت  افزایش  برای  دیگر  راهکارهای 

خرید کارگران را داریم. 

تغییر  گفت:  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
و  دولت  رویکردهای  و  سیاست ها 
تغییر  نه  است  اقتصادنیاز  در  حاکمیت 

افراد و تیم اقتصادی دولت.
دکتر  ازایسنا ،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حسین سالحورزی در  مورد تک نرخی 
کرد:  اظهار  کشور  در  ارز  قیمت  شدن 
واقعیت این است که تک نرخی شدن ارز 
از اساس کار درستی بود اما از نظر زمان 
آن شاید مقطع درستی  اجرای  و شرایط 
پنج  دولت  اینکه  بیان  با  است.وی  نبوده 
سال قول تک نرخی شدن ارز را می داد 
و باید بانک مرکزی در سال های گذشته 
که شرایط بازار پایدار و متعادل بود این 
مهم را اعمال می کرد، بیان کرد: متأسفانه 
در  امسال  اوایل  در  و  نکرد  را  کار  این 
و  امریکا  تهدیدات  دلیل  به  که  شرایطی 
التهابات روانی موجود در بازار که روند  
فزونی  به  رو  بازار  در  ارز  برای  تقاضا 
انجام داد که شاید زمان  را  این کار  بود 
مناسبی نبود اما در کل تک نرخی بودن 
فساد،  رانت،  از  جلوگیری  دلیل  به  ارز 
یکسان بودن قیمت و کمک به پیدا شدن 

نرخ تعادلی اقدام اشتباهی نیست.
در کشور  افزود:  ایران  اتاق  رئیس  نایب 
اساس  لذا  داریم،  محدودی  ارزی  منابع 
این  که  می کند  حکم  منطق  و  مدیریت 
تامین کاالهای  برای  منابع کنترل شده و 
استفاده  استراتژیک  کاالی  دارو  اساسی، 
کاالهای  کرد:  اضافه  شود.سالحورزی 

ارز  و حتی  و مصرفی  غیرضرور  لوکس 
اقدام  گردشگران  تور  مسافرتی  های 
فعال  با  که  است  بهتر  و  نیست  مناسبی 
کردن صرافی ها و از طریق مکانیزم بازار 
اجازه دهیم نیازهای این چنینی با قیمت 
تعادلی و از طریق بازار تهیه شود.رئیس 
اتاق ایران تصریح کرد: به طور قطع هر 
کسی که دارد کار اقتصادی انجام می دهد 
به دست  آن درآمد و سودی  قبال  و در 
حتمًا  قانون  اساس  بر  بایستی  می آورد  
را  خود  اکتسابی  سود  و  درآمد  مالیات 

بپردازد.
دولت  اقتصادی  تیم  تغییر  مورد  در  وی 
تغییر  از  بیش تر  و  پیش تر  کرد:  اظهار 
تغییر  مهم  افراد  تغییر  و  اقتصادی  تیم 
و  دولت  رویکردهای  و  سیاست ها 
که  مادامی  است.  اقتصاد  در  حاکمیت 
نداشته  منطقی  رویکرد  سیاست های 
تغییر  نمی تواند  لزوما  افراد  تغییر  باشند، 

چندانی در وضعیت داشته باشد.

انتقاد  بیشترین  گرفته  صورت  ارزیابی  براساس 
خودروهای  فروش  فرایند  از  مصرف کنندگان 
تحویل  در  »تاخیر  به  مربوط  ایران  در  سواری 

خودرو« بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دیگر »تاخیر در 
تحویل« به واژه ای آشنا و البته تکراری و پرغصه 
تبدیل  ایران  در  خودرو  مصرف کنندگان  برای 
خودروهای  خریداران  که  به گونه ای  است  شده 
پرتقاضای داخلی و همچنین خریداران خودروهای 
با  را  شده  خریداری  خودروی  معموال  وارداتی 
تاخیر قابل توجهی نسبت به آنچه که در قرارداد 
قید شده، دریافت می کنند.این وضعیت اخیرا در 
داشته  بیشتری  نمود  وارداتی  خودروهای  بازار 
و  خودرو  واردات  شدن  ممنوع  با  که  به گونه ای 
حدود 1400 قلم کاالی غیرضروری دیگر از ابتدای 
تیر ماه، تقریبا تمام شرکتهای واردکننده خودرو در 

تحویل خودروهای پیش فروش شده تاخیر دارند.
خودروهای  برخی  تحویل  در  نیز  خودروسازان 
مشارکت  با  که  خودروهایی  به ویژه  پرتقاضا 
می شوند  تولید  ایران  در  خارجی  خودروسازان 
این  اخیرا  که  داشتند  توجهی  قابل  تاخیرهای 
تاخیرها بیشتر نیز شده و نارضایتی مصرف کنندگان 
شرکت  شرایط  این  است.در  داشته  دنبال  به  را 
از  گزارشی  ایران  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی 
وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش 
منتشر  سال 1396  طول  در  سواری  خودروهای 
کرده که بررسی آن نشان می دهد در سال گذشته 
فروش  خدمات  از  مشتریان  انتقاد  بیشترین  نیز 
خودروهای سواری در ایران مربوط به »تاخیر در 
تحویل خودروی فروخته شده« بوده است؛ تاخیری 
که در ماه های اخیر تشدید نیز شده است. اما بعد از 
تاخیر در تحویل، بیشترین انتقاد مشتریان از فرایند 

فروش خودروهای سواری در طول سال گذشته 
مربوط به »ایراد داشتن خودرو در زمان تحویل« 
بوده است که اگرچه در گزارش شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران توضیح بیشتری درباره این 
موضوع داده نشده اما احتماال این مشکل مربوط به 
خودروهای تولید داخلی بوده که با کیفیت پایینی 
تولید و عرضه می شوند.پس از آن نیز »کم بودن 
انتقاد  تنوع آپشن ها« بیشترین میزان نارضایتی و 
مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در 
به خود اختصاص داده است.دو  سال گذشته را 
موضوع »عدم تناسب قیمت با کیفیت خودرو« و 
همچنین »تاخیر در تحویل پالک و مدارک خودرو« 
نیز دو انتقاد دیگری است که مشتریان نسبت به 
فرایند فروش خودروهای سواری در طول سال 
گذشته، مطرح کرده اند.البته با افزایش اخیر قیمت 
و  خودروسازان  سوی  از  داخلی  خودروهای 

همچنین رشد شدید قیمت این محصوالت در بازار 
آزاد به نظر می رسد که نارضایتی مصرف کنندگان از 
متناسب نبودن قیمت و کیفیت خودروها در سال 
جاری نسبت به وضعیت سال گذشته، تشدید نیز 
شده باشد.در این شرایط باید منتظر تهیه و انتشار 
گزارش ارزیابی وضعیت رضایتمندی مشتریان از 
فرایند فروش خودروهای سواری در سال جاری 
)1397( ماند تا دید در این مدت نارضایتی ها و 
انتقادات مشتریان در این حوزه چه تغییراتی نسبت 
است.شرکت  داشته  گذشته  سال  وضعیت  به 
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای تهیه گزارش 
ارزیابی وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات 
فروش خودروهای سواری در طول سال گذشته 
با 323 هزار و 423 نفر از خریداران خودروهای 
داخلی و وارداتی در طول سال 1396، مصاحبه و از 

آنها نظرسنجی کرده است.

»تاخير در تحویل« داد مشتریان خودرو را درآورد!

دادنامه
پرونده کالسه 9609983037200442 شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس 

تصمیم نهایی شماره 9609973037201126
خواهان : آقای جان محمد مالآقائی فرزند حسین به نشانی : استان تهران - شهرستان شهریار 

- شهر اندیشه - شهرک مریم - خ درختی خ نور سو پ 4 و 1:
خوانده : خانم مریم کاشانیان فرزند غضنفر به نشانی :تهران پارس بین فلکه اول و سوم کوچه 
لرستانی 186 غربی پ 59 واحد8    خواسته ها:  1- مطالبه وجه چک  2 - مطالبه خسارت 

تاخیرتادیه 3 - مطالبه خسارات دادرسی
 ))رای قاضی شورا((

درخصوص دعوی آقای  جان محمد مال آقائی  به طرفیت  خانم مریم کاشانیان به خواسته 
مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 25385331 مورخ 95/11/15 عهده بانک سامان به مبلغ 
83/000/000 ریال و خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی نظر به جامع اوراق و متحوای 
پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و مالحظه رونوشت مصدق چک 
موصوف و گواهی نامه عدم پرداخت که منضم پرونده  می باشد و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده است و عنایتا به 
اینکه بقاء اصول مستندات مذکور در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه نامبرده دارد لذا بنابر 
مراتب فوق الذکر و با استصحاب بقای دین بر ذمه خوانده به نظری دعوی معنون وارد 
تشخیص و استنادا به مواد 522- 519 - 515 - 502 و 198 قانون آیین دادرسی  دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مصوب 1397/01/21 و مادتین 310 و 315 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع 
تشخیص  مصلحت نظام و استفساریه  آن و بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 1394/09/16 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 83/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان و صول بر مبنای نرخ تورم 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 1/130/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
اصدار واعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ ابالغ 
قابل وا خواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم 
عمومی حقوقی شهرستان فردیس می باشد.ضمنا ما به  التفاوت هزینه دادرسی  در خصوص  
خسارت تاخیر تادیه در راستای  بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های  دولت  و 

مصرف در موارد معین مصوب 1373 در اجرای احکام محاسبه و اخذ می گردد. الف 89
قاضی شورای حل اختالف فردیس- سید رضی حسینی ویه

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی و تسلسل اسناد سپند مشکی متالیک مدل 82 با شماره شهربانی 
857ی37 ایران 72 با شماره موتور M13539156و شماره شاسی 2016990مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
اینجانب زهره قربان علی پور ملکشاه در سال 1394بابت ضمانت  وام به آقای علی محسنی 
سه فقره سفته بابت ضمانت با شماره 607628و 007305و962023از بانک ملی مرکزی مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مزایده نوبت دوم
 حکایت پرونده های کالسه 960447 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم 
علیها اردشیر رفیعی و شهروز سلمان زاده محکوم به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بقایت  
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت ناشی از 
تاخیر تادیه از تاریخ 95/7/28تا زمان پرداخت و به پرداخت 5 درصد بابت نیم عشر دولتی در 
حق دولت با توجه به توقیف مال لذا نظر به انجام مراحل کارشناسی تمامی مال توقیفی از طریق 
مزایده در تاریخ 97/6/7ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سرخرود 
و در صورت نیاز در محل مورد نیاز به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند 
مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد 
شد و همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس  برابر ماده 129 قانون مذکور و مابقی آن 
ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض 
به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده 
مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد سپرده پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پرونده کالسه 960447اجرا در خصوص ارزیابی و تعیین 
قیمت 20 کارتن دکمه و 3 دستگاه آسیاب چکشی برقی توقیف شده و آدرس سرخرود به 
محمود آباد روستای کلمرز علیا آفناب نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رساند 20 کارتن 
دکمه جات از سایر 14 میلیمتر تا 50 میلیمتر به رنگهای صدفی و لیزری به وزن یک تن هر 
کارتون 50 کیلوگرم به ارزش 520 میلیون ریال یک دستگاه از آسیاب چکشی نصب شده روی 
فنداسیون فاقد الکتروموتور به ظرفیت 3 تن در ساعت به شماره سریال as-51256ساخت 
ایران به ارزش 30 میلیون ریال یک دستگاه آسیاب چکشی نصب شده روی فنداسیون فاقد 
الکتروموتور به ظرفیت 1 تن در ساعت به شماره سریال as-51256 ساخت ایران به ارزش 
12 میلیون ریال یک دستگاه آسیاب چکشی نصب نشده فاقد الکترو به ظرفیت 1 تن در ساعت 
به شماره سریال as-51256ساخت ایران به ارزش 18 میلیون ریال نتیجه ارزش اموال توقیفی 

جمعاً به مبلغ 580 میلیون ریال برآورد می شود 
دادورز اجرای احکام دادگاه سرخرود توپال

آگهی
شعبه دوم دادیاری دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل 

نظر به اینکه آقای سید مرتضی قوامی مرزنگو فرزند سید تقی به اتهام ضرب و جرح موضوع 
شکایت خانم المیرا فرسوی از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه 
به علت عدم دسترسی به متهم و متواری بودن آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای 
ماده174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی جهت دفاع از شکایت مطروحه با حق همراه داشتن وکیل ماده 190و194 قانون آیین 
دادرسی کیفری حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسراي آمل. سعید توکلی م. الف. 2059

برگه اجرایيه 
مشخصات محکوم له احسان خادم العموم با  وکالت محمد تقی درویش فرزند ناصر شغل آزاد 

به نشانی نور خیابان امام مرکز خرید دی  طبقه دوم دفتر وکالت درویش
 مشخصات محکوم علیه  ماتیو و مرجان اعتماد هر دو مجهول المکان  به موجب رأی شماره 
97/52به تاریخ 97/1/28شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور محکوم علیه محکوم 
است به حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی شهرستان نور و تنظیم سند رسمی انتقال 
اتومبیل ام وی ام به شماره انتظامی 641/72ط76و همچنین مبلغ 400000 ریال بابت نیم عشر 

دولتی در حق صندوق دولت 
به استناد ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت 
پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا داگستری محل تحویل خواهد شدم. 

الف97/361
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی مقدم

آگهی
شعبه دوم دادیاری دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل 

نظر به اینکه آقای عرفان عبدا له پور به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین موضوع شکایت 
آقای غالم رضا حق شناس. از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه 
به علت عدم دسترسی به متهم و متواری بودن آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای 
ماده174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی جهت دفاع از شکایت مطروحه با حق همراه داشتن وکیل ماده 190و194 قانون آیین 
دادرسی کیفری حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسراي آمل. سعید توکلی. م الف 2058

آگهی
شعبه دوم دادیاری دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل 

نظر به اینکه آقای عقیل صدیقی فرزند حبیب. به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم طیبه 
اکبری از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه به علت عدم دسترسی به 
متهم و متواری بودن آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده174قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از شکایت 
مطروحه با حق همراه داشتن وکیل ماده 190و194 قانون آیین دادرسی کیفری حاضر شوند در 

صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسراي آمل. سعید توکلی. م الف 2060

رای شورا                       
دادگستری شهرستان تنکابن شعبه چهارم شورای حل اختالف تنکابن

شماره پرونده: 628/94/ش2* شماره دادنامه : 176*مورخ :97/4/5                                                                                                        
خواهان : حمداله روشنی  به نشانی:انزلی پشت بازار پردیس خیابان ورزش -ساختمان طاها یک 
طبقه اول واحد یکم  خوانده : 1- مریم جوادی  2-عباس فاتحی هردو به آدرس:تنکابن-ولی 
آباد-روبروی اداره ثبت اسناد نمایشگاه اتومبیل ارشیا  3-جعفر اصغری 4- مهدی لتانی  هردو 

به آدرس :تنکابن-روبروی پارک شورا ساحل طالیی  نمایشگاه امیر 
خواسته : اعتراض ثالث  نسبت به پرونده موجود در اجرای احکام تنکابن،بدوا رفع توقیف از 

اتومبیل شماره پالک 245241/ایران 68 به انضمام کلیه خسارات قانونی
 گردشکار- خواهان دادخواستی / درخواستی فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر 
حوزه به تصدی امضاکنندگان زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و 

تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
))رای قاضی شورا((

 درخصوص دعوای )اعتراض ثالث ( خواهان حمداله روشنی بطرفیت خواندگان : 1- مریم 
جوادی  2-عباس فاتحی 3-جعفر اصغری 4- مهدی لتانی    بخواسته اعتراض ثالث نسبی به 
پرونده  موجود در اجرای احکام دادگستری شهرستان تنکابن مبنی بر رفع توقیف  از اتومبیل 
بشماره پالک:245221 ایران 68 به همراه خسارات قانونی  با عنایت به استعالم از پلیس  ر اهور 
تنکابن طی نامه بشماره 44/96  این شورا  بتاریخ 97/2/31  و پاسخ استعالم  توسط پلیس راهور 
تنکابن تحت نامه شماره 4115مورخ 97/3/1 اتومبیل شماره پالک245221 ایران 68  اعالم 
گردید  .که خودرو سواری پژوه GLX 18000 405مدل 1382 به زنگ یشمی  بشماره موتور 
22568204399 و شناره شاسی 0082007913 که فعال  در توقیف می باشد بنام آقای مهدی 
لغانی  فرزند سیاوش می باشد.با عنایت  به اینکه اتومبیل  مذکور به تقاضای آقای عباسعلی 
فاتحی  موضوع دعوای  وی بطرفیت خانم  مریم جوادی  در پرونده  کالسه 628/96/ش4  با 
صدور قرار تامین خواسته  توقیف گردیده است  که موضوع مالکیت  خانم مریم جوادی  با 
استعالم صورت گرفته  از پلیس  راهور قید نگردیده است و از آنجاییکه  حسب مبایعه نامه  
  Glx405   8001  ابرازی از سوی خواهان  آقای حمداله روشنی  موضوع مالکیت  خودرو
قبل از از توقیف  از آقای مهدی لغانی  خریداری شده است  ومالکیت وی نسبت  خودر و 
مورد توقیف احراز گردیده است  از اینرو قاضی شورا  به استناد ماده 198 ق.آ.د .م  حکم به رفع 
توقیف  اتومبیل فوق الذکر صادر و اعال م میگردد.رای صادره حضوری  و ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری تنکابن می باشد.
قاضی شعبه  چهارم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن



مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و 
برخورد درست ، هویدا باشد.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

دارم اندر سر خيال آن که در پا ميرمت
خوش خرامان مي روي چشم بد از روي تو دور

اي همه جاي تو خوش پيش همه جا ميرمت
گر چه جاي حافظ اندر خلوت وصل تو نيست

امروز با حافظ

حمایت از طرح  های ویژه رمان

قائم مقام مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری گفت: 
آموزش هزینه نیست؛ سرمایه  گذاری است؛ سرمایه 
را  نوشتن  هنر  که  جوانی  نویسندگان  روی   گذاری 
می دانند اما باید استعداد خود را هدفمند و در مسیر 

رمان پرورش دهند.
ساسان ناطق، قائم مقام مرکز آفرینش های ادبی حوزه 
به  اشاره  با  هنری،  با حوزه  گفت وگویی  در  هنری، 
فعالیت های ادبی مراکز استانی حوزه هنری، اظهار کرد: 
از مراکز استانی خواسته  ایم دوره  های آموزشی رمان  
نویسی را برگزار کنند. هر چند در حال حاضر با نقطه 
ایدئال فاصله داریم ولی کم  کم می  توانیم با آموزش 
 های اصولی به پایگاه های قابل اتکایی در استان  ها و بین 

نویسندگان جوان دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: این راه، راه سختی است اما رسیدن به آن 
دور از دسترس نیست. نکته جالب این است که هنوز 
بعضی از مراکز استانی این موضوع را جدی نگرفته، بر 
این باورند که دوره  های آموزشی هزینه زیادی برای 
آن ها دارد. اگر به این موضوع منطقی نگاه کنیم، می   بینیم 
آموزش هزینه نیست؛ سرمایه  گذاری است؛ سرمایه-
را  نوشتن  هنر  که  جوانی  نویسندگان  روی   گذاری 
می دانند اما باید استعداد خود را هدفمند و در مسیر رمان 
پرورش دهند. مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری 
همچنین گفت: نوشتن –  مخصوصاً رمان-  کاری 
سخت و طاقت  فرساست و باید بپذیریم همه چیز در 
کارگاه  های آموزشی خالصه نمی  شود اما بدون شک 
تعدادی از نویسندگان و شاعران نام  آشنای آینده از دل 
همین کارگاه  های آموزشی بیرون خواهند آمد. ناطق 
با تاکید بر اینکه همه چیز در تهران اتفاق نمی  افتد، 
گفت: روی همین اصل، بر این باوریم بعضی از استان 
 ها از توانمندی پنهان اما خوبی در حوزه تولید رمان 
برخوردارند. اصلی  ترین کار ما در این مسیر فراهم کردن 
شرایط آموزش اصولی و انتقال تجربیات نویسندگان 
موفق به هنرجویان استانی است؛ چرا که برابر سیاست-
 ها و اهداف حوزه هنری یکی از وظایف ما حمایت از 
نویسندگان و شاعران جوان و فراهم کردن زمینه رشد 
و پیشرفت آن ها در نویسندگی است. وی اظهار داشت: 
مسئولین واحدهای ادبی مراکز استانی حوزه هنری باید 
به گونه ای برنامه  ریزی کنند که خروجی کارگاه  ها منجر 
به طرح  های قابل قبول و یا تولید رمان شود. چنانچه 
طرح یا اثری مورد تایید شورای کارشناسی کارگاه قصه 
و رمان مرکز آفرینش  های ادبی قرار گیرد، زمینه انتشار 
اثر و حمایت از نویسنده، فراهم می  شود. در این مرحله 
سختگیری می  شود تا آثار خوب و بدون شعار و کلیشه 

به مرحله عقد قرارداد و انتشار برسند.
قائم مقام مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری گفت: با 
نگاهی به آمار آثار دریافتی و آثار تایید شده، به راحتی 
می  توان به وسواس و دقت کارشناسان مرکز آفرینش 
 های ادبی در تایید آثار پی برد. از ابتدای سال 1397 تا 
پایان تیرماه سال جاری، 175 اثر در حوزه شعر، داستان، 
رمان و پژوهش به دفاتر تخصصی مرکز آفرینش  های 
ادبی ارسال شده است. از این تعداد 44 اثر از سوی دفتر 
شعر بررسی و کارشناسی شده که فقط دو اثر مجوز 
انتشار در سطح ملی را گرفته  اند؛ 14 اثر هم مجوز انتشار 

در سطح استان را دریافت کردند.
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اوقات شرعی

قلب گیشه یا قلب واقعیت گذشته؟!
*رویا سلیمی- منتقد سینما

چند سالی است که فضاسازی دهه شصت، ترسیم محدودیت ها و مناسبات میان مردم 
و شرایط خاص آن دوره تبدیل به شبه ژانری در سینمای ایران شده است. شبه ژانری که 
با بهره گیری از خاطرات و نوستالژی های آن دوره به بازنمایی شرایط آن در شیوه ها و 

لحن های مختلف می پردازد.
نمونه بارز و پر اقبالش نهنگ عنبر بود که پس از توفیق سریال پرمخاطب وضعیت سفید، 
از آن الگو پیروی کرد و با نوستالژی بازی سعی در زنده کردن خاطرات دهه شصت 
و دوران جنگ داشت. حاال این شبه ژانر خود زیر شاخه هایی دارد که عاشقانه، درام و 
دفاع مقدسی آن نیز ساخته شده است. از آنجا که سعی در خالقیت کمتر و استفاده از 
موفقیت های پیشین دیگر آثار سینمایی، همواره مورد نظر عده ای از سینماگران قرار 
می گیرد، »هزارپا« نیز در کمدی این شبه ژانر سعی دارد موفقیت خود را با نگاه به نهنگ 

عنبر تضمین کند.
کمدی ای که در فضای دهه شصت می گذرد و قرار است طیفی از اتفاقات و آدم های آن 
دوره را برای مخاطب بازنمایی کند. اما فیلم به جز چند ویژگی بارز چیز دیگری برای 
عرضه ندارد. مهمترین آن ساختن موقعیت هایی کمیکی است که به وفور مابه ازای جنسی 
و مبتذل آن را کامل می کند. کمدی موقعیتی که در نبود و نداشتن پیرنگ های درست و 
منطقی، تنها جهت خنده گرفتن از مخاطب با شوخی های جنسی ساخته می شود و اساسا 
ساختار »هزارپا« را تشکیل می دهد. ویژگی دیگر آن شخصیت پردازی به شیوه فله ای و 

یکدست است.
به طوری که تمام شخصیت های فیلم از رضا با بازی رضا عطاران که شخصیت منفی 
است تا خانواده، دوستان و جانبازان و رزمندگان به شکلی یکسان، ریاکار، دروغگو و 

فریبکار هستند.
این شیوه شخصیت پردازی و عدم تفکیک شخصیت های مثبت و منفی از یکدیگر جامعه  
و افرادی را در دهه شصت نشان می دهد که تماما در پی لذت جویی هستند. لذت 
جنسی، لذت مادی و لذت های کوچک و بی اهمیتی مانند سیگار کشیدن و رقصیدن 
به دور از چشم صاحب آسایشگاه. به نظر می رسد این قبیل مضامین در »هزارپا«  برای 
فتح گیشه، واقعیت و بخشی از گذشته مخاطب را قلب می کند. اینچنین آشنایی زدایی از 
چهره جانبازانی که هر کدام عضوی از بدن خود را از دست داده و حاال معلوم نیست 
به چه علتی در آسایشگاه زندگی می کنند، عمال فرقی میان آنها و شخصیت اصلی به 
وجود نمی آورد. تمام شخصیت ها با لحاظ مراتب و درجاتی منفی هستند. حتی الهام با 
بازی سارا بهرامی که به نظر می رسد شخصیت معصوم و معتقد قصه است بدون هیچ 
ایدئولوژی خاصی تنها نذر کرده همسر یک جانباز شود. اینکه این نذر چرا صورت گرفته 

و برای رسیدن به چه مقصودی مشخص نیست.
به قدری بی پایه و اساس شخصیت زن داستان شکل گرفته که در پایان، علی رغم اصرار 
رضا برای عدم ادامه رابطه، او با ارفاق رضا را جانباز می خواند و خود را بر او تحمیل 
می کند. در حالیکه در طول 120 دقیقه او را شخصیتی دلبسته معنویات که زندگی اش را 
برای جانبازان گذاشته و از مال و جانش برای نگهداری آنها می گذرد، شناختیم. به نظر 
می رسد ویژگی های مثبت این شخصیت که ابدا پرداخت درستی نشده با ظاهر او نیز در 
تضاد است. او براساس معیارهای آن دوره زنی امروزی، شیک پوش است که چندان به 
حجاب رسمی نیز پایبند نیست. علی رغم دیدگاه هایی که به آنها مصرانه پافشاری می کند 

در ظاهر رفتار و کنش مناسبی در نسبت با افکارش دیده نمی شود.
سیر آشنایی زدایی از چهره های قهرمانی و اسطوره ای دهه شصت همواره از ابتدای داستان 
شروع می شود و با نمای پایانی به اوج خود می رسد. قهرمانانی که در فضا و لحن کمدی 
فیلم می شود با آنها شوخی کرد اما کاری که داوودی با قهرمانان زندگی واقعی مردم در 
دهه شصت می کند نه شوخی بلکه به تمسخر گرفتن ایدئولوژی و فلسفه حضور آنها 
در جنگ است. جنگی که آنها را با افتخار جانبازی در گوشه آسایشگاه به سرنوشتی 
جز هفت سنگ بازی و رقص و سیگار مبتال نکرده است. در ادامه و حتی در خرده 
پیرنگ های فرعی نیز، هیچ نشانه ای از رستگاری شخصیت ها در بستر فضای جنگ 
و شرایط حساس دهه شصت به چشم نمی خورد. در حالیکه اگر در فیلم هایی مثل 
اخراجی ها و نهنگ عنبر با این مسئله شوخی می شد در نهایت راه رستگاری شخصیت ها 
به واسطه این شرایط فراهم بود. اما تنها شخصیتی که با کمی اغماض او را مثبت و 
معصوم نشان می دهد در پایان نیز قافیه اعتقادات و ایدئولوژی خود را به عشقی باسمه ای 
و نچسب می بازد. باختی که برای کارگردان و عوامل هزارپا به قیمت گرفتن گیشه 
تابستان امسال به دست می آید. فیلم نه تنها لزومی برای تفکیک میان عناصر مثبت و منفی 
قصه درست و منطقی نمی بیند بلکه آشکارا وجوه منفی مانند دزدی، مشروب خواری، 
دغل بازی و ریاکاری را دوست داشتنی و مفرح نشان می دهد. در این میان شرایط خاص 
دهه شصت و نیروهایی که قصد پیاده کردن ایدئولوژی حاکم را در سطح اجتماع بر عهده 
دارند، عناصری مزاحم و منفور ترسیم می شوند. عناصری که خوشی و زندگی شاد را از 
مردم گرفته و آنها را مجبور به ریاکاری و پنهان کاری می کنند. و بر این نگاه خود مصرانه 
سعی در تعمیم این ویژگی دارد. اصوال شادی و تفریح را از سوی نهادهای حاکم امری 
مضموم و غیرقابل پذیرش دانسته و افراد همواره در سایه این نگاه دگم اندیشانه نمی توانند 
نفس راحتی بکشند.نویسنده به گزارش نویسنده در ایران انالین ،هزار پا نیز ملغمه بی سر 
و ته خود را با اقدامات تروریستی منافقین پیوند می زند و آنها نیز به راحتی و آزادانه در 
تمام ارکان با تجهیزات کامل نفوذ دارند. به راحتی جاده را می بندند و اقدامات مسلحانه 
آنها بدون هیچ مزاحمتی صورت می گیرد و در نهایت نیز شهربانی به میدان می آید و به 
شکل مضحکی سعی دارد آنها را سرکوب کند. در کنار این اتفاقات بی سر و ته اضافه 
کنید ویژگی فمنیستی هزارپا را که می توان به آن تکیه کرد و مردان اصوال قابلیت انجام 
کاری درست و اساسی را ندارند و همواره باید مدیریت نظارت زنان آنها را در مسیر 
صحیح به کار گیرند. هزارپا گرچه چفت و بست داستانی خود را بر هیچ سوار می کند 
اما به لحاظ تکنیکال و کارگردانی از فیلم هایی که این روزها به اسم کمدی روی پرده به 
نمایش درمی آید قابل قبول تر است. البته تکنیکی که تنها صرف تصرف گیشه می شود و 
برای مخاطب صحنه ماندگار یا دوست داشتنی در کلیت خود به یادگار نخواهد گذاشت.

نقدی بر فیلم »هزارپا«

حفظ  گفت:  اسالمی  ارشاد  وزیر 
هویت و هویت یابی از کارکرد های 
خبرنگاران  و  است  رسانه ها  عمده 
رشته حیات ارتباطی جامعه هستند. 

به گزارش خبرنگار پیام زمان، سید 
اختتامیه  مراسم  در  صالحی  عباس 
از  تجلیل  جشنواره  چهارمین 
خبرنگاران برتر رسانه ها و فعاالن 
و  ایثار  حوزه  در  مجازی  فضای 
شهادت با حضور حجت االسالم و 
المسلمین سید محمد علی شهیدی 
که در حوزه هنری برگزار شد، افزود: 
»هویت  فرسایش  خطر  همچنین 
دینی« وجود دارد که باورها، ارزش 
ها و هنجارها را تحت تاثیر قرار می 
دهد و این فرسایش دیدنی و حس 

شدنی است.
وی تصریح کرد: همچنین در خطر 
جمعی«  های  »هویت  فرسایش 
فامیلی  ارتباط  خانواده،  جمله  از 
و  هستیم  ها  قومیت  و  بستگان  و 
دینی  ملی،  فرسایش  سه  معتقدیم 
فرسایش  از  خطرتر  کم  جمعی  و 
خاک نیست. صالحی ادامه داد: اگر 
زمین  ناباروری  به  خاک  فرسایش 
منتهی می شود، فرسایش هویت به 
ناباروری سرزمین انسانی می انجامد. 
ها  رسانه  داشت:  اظهار  وی 
کارکردهایی مانند تعامل اجتماعی، 
فرصت سازی برای تفریح و فراغت 

و در هویت یابی را به عهده دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: 
اگر رسانه ها می خواهند به کارکرد 
اجتماعی خود تعلق جدی تری داشته 
باشند، باید این نوع فرسایش ها را 
جدی تر بگیرند. البته یکی از مقوالتی 
به  را  هویتی  صیانت  تواند  می  که 
فرسایش  مانع  و  باشد  داشته  دنبال 
هویتی شود، فرهنگ احسان، ایثار و 

شهادت است.
وی با بیان اینکه این سه واژه می تواند 
در حفظ هویت ملی، دینی و جمعی 
بخش  در  داد:  ادامه  باشند،  موثر 
سال  هزاران  ایران  اگر  ملی  هویت 
پابرجا مانده است، کشوری که اقلیم 
پرخطر دارد و در چهار راه تاریخی 
بوده و همیشه به آن هجوم برده شده 
است، دلیل آن وجود فرهنگ احسان، 

ایثار و شهادت است. صالحی اظهار 
داشت: مردم ایران در اقلیمی پرخطر 
و دشمنانی پرخطرتر، با اتکا به این 
های  دوره  در  را  ایران  مفهوم  سه 
اند.  کرده  حفظ  تاریخی  مختلف 
وی گفت: اگر اکنون خانواده ها در 
معرض فروپاشی و اتفاقات تلخ قرار 
دارند، به این موضوع برمی گردد که 
را  ایثار  و  احسان  بذر  ایم  نتوانسته 

پرورش دهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار 
داشت: در این میان رسانه ها نقش 
بسزایی دارند تا مفاهیم احسان، ایثار 
قالب  و  ها  در شکل  را  و شهادت 
های گوناگون در جان مردمان بنشانند 
چراکه این مفاهیم می تواند مانع این 

فرسایش ها شود.

مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی 
نیز  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
درخصوص  مراسم  این  ادامه  در 
شهادت  و  ایثار  جشنواره  برگزاری 
آثار  گفت:  و  کرد  ارائه  توضیحاتی 
ارسالی به جشنواره خبرنگاران برتر 
رسانه ها و فعاالن فضای مجازی ایثار 
و شهادت 25 درصد نسبت به سال 
نشان  که  است  داشته  رشد  گذشته 
دهنده توجه ویژه رسانه ها به حوزه 

ایثار و شهادت است.
علیرضا کریمیان با بیان اینکه بسیاری 
از اهداف جشنواره محقق و از نظر 
کیفی و کمی در تولید آثار موفقیت 
های خوبی حاصل شده است، افزود: 
استمرار این جشنواره باعث ترویج 
جامعه  در  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 

می شود.
وی تصریح کرد: هزار و 350 اثر از 
734 رسانه در بخش خبر، گزارش، 
و  فیلم  مصاحبه،  مقاله،  یادداشت، 
عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال 
استانی  گستره  در  که  است  شده 
اثر،  با 831  474 نفر شرکت کننده 
در گستره کشوری 260 نفر شرکت 
کننده با 519 اثر و در بخش فضای 
مجازی نیز با 70 نفر شرکت کننده 
90 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال 

شده است.
مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به 
اینکه امروز از تمام برگزیدگان این 
مختلف  های  بخش  در  جشنواره 
حوزه  در  افزود:  شود،  می  تجلیل 
فرهنگی  معاونت  و  روابط عمومی 
بنیاد شهید نیز رسانه های تخصصی 
جشنواره  در  آنها  آثار  که  داریم 
داشت:  اظهار  وی  است.  نیامده 
از خبرنگاران رسانه  بیشتری  تعداد 
ها و فعاالن فضای مجازی در حوزه 
ایثار و شهادت فعالیت دارند که باید 
بعدی  های  دوره  در  شود  تالش 
جشنواره آنها را نیز به این حوزه وارد 
کرد. در پایان این مراسم از خانواده 
رضا  حمید  سید  خبرنگار  شهید 
حسینی شهید منا و خبرنگاران برتر 
رسانه ها و فعاالن فضای مجازی در 

حوزه ایثار و شهادت تجلیل شد.

کاریکاتور

آیین سپاس »استاد محمد بهرامی« از پیشگامان نقاشی و گرافیک 
به پاس یک عمر فعالیت هنری به همراه افتتاح نمایشگاهی از آثار 
استاد پنجشنبه18 مرداد ساعت 18 با حضور جمع کثیری از استادان 

گرافیک و نقاشی در فرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود.
هنری  فرهنگی  سازمان  خبری  رسانه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
شهرداری تهران، آیین سپاس، افتتاحیه نمایشگاه و رونمایی از 
تمبر اختصاصی »استاد محمد بهرامی« با حضور استادان آیدین 
آغداشلو، رضا بانگیز، قبادشیوا، علی اکبرصادقی، حسین محجوبی، 
مجید بلوچ، عباس مشهدی زاده، ابراهیم حقیقی، فرزاد ادیبی، 
کورش قاضی مراد، جمشید حقیقت شناس و سیروس آقاخانی 

در فرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود.
محمد بهرامي متولد سال 1305 است. وی طراح گرافیک، نقاش 
و نگارگر و از پایه گذاران گرافیک نوین ایران است و در صنایع 
مستنظرفه نزد استادان نقاشی ملی و سنتی ایران به فراگیری این هنر 
پرداخت و از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. او دوره 
عکاسی را در انستیتو عکاسی نیویورک با درجه ممتاز به پایان 
رساند.  بهرامی سال 1325 آتلیه خود را به نام »آرک« از نخستین 
آتلیه های گرافیک ایران را با همکاری شاگردش جواد هاتف در 
خیابان الله زار تاسیس کرد و بسیاری از استادان گرافیک و هنرهای 
تجسمی از جمله مرتضی ممیز، آیدین آغداشلو، محمد احصایی، 
بوریس  تجویدی،  کالنتری،  محمد  پرویز  صادقی،  اکبر  علی 
آسیریان، علی شاه میری، حسین اسالمیان، محمد علی زاویه، علی 
اصغر معصومی، عباس کوه زاد و بیوک احمری در این آتلیه با او 
همکاری داشتند.  آیین سپاس »استاد محمد بهرامی« از پیشگامان 
نقاشی و گرافیک به پاس یک عمر فعالیت هنری روز پنجشنبه 18 
مرداد ساعت 18 با حضور جمع کثیری از استادان گرافیک و نقاشی 

در فرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود. 

آیین سپاس »استاد محمد 
هبرایم«  برگزار یم شود

یمن در بدترین فاجعه انسانی جهان

خطر فرسایش در کمين هویت ملی، دینی و جمعی

 Pictures that( دهنده«  تکان  های  »عکس  برنامه 
به  وی  تی  پرس  شبکه  در   )shake the world
معرفی عکس مشهور »هدی دختر سوری« می پردازد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی شبکه پرس تی 
وی، این برنامه به کارگردانی و تهیه کنندگی کیانوش 
الطافی عکس هدی دختر سوری را که در مرز ترکیه 

و سوریه ثبت شده است مورد بررسی قرار می دهد.
این عکس، دختربچه 4 ساله ای به نام هدی را نشان 
و  سوریه  داخلی  های  جنگ  جریان  در  که  دهد  می 
در واکنش به دوربین عکاسی، دستان خود را به نشانه 
تسلیم باال برده زیرا در طول عمر کوتاه خود، جز جنگ 

و اسلحه چیز دیگری ندیده بود.
و  نگار  روزنامه  ساگرلی  عثمان  توسط  عکس  این 
عکاس تُرک که 25 سال تجربه در زمینه عکاسی جنگ 
ثبت شد  سال 2015  ژانویه  در  دارد  طبیعی  بالیای  و 
به  دنیا  تمام  در  سرعت  به  گذاری  اشتراک  از  پس  و 
نمادی برای بازیابی حقوق قربانیان خاموش جنگ ها 

تبدیل شد.
تولید این مستند به پایان رسیده و به زودی در نوبت 

پخش از شبکه پرس تی وی قرار خواهد گرفت.

 ثبت عکیس اتمل برانگیز
 از هدی دخرت سوری

فیلمبرداری فیلم سینمایی »تپلی« به مرز 50 درصد رسیده 
و بزودی گروه برای ادامه تولید عازم بندانزلی خواهند شد.

به گزارش بانی فیلم، گروه تولید فیلم سینمایی »تپلی« به تهیه 
کنندگی و کارگردانی حسین قناعت با پیشرفت بیش از 50 
درصد از فیلمبرداری اواخر هفته راهی بندر انزلی می شوند.

به گفته هاشم علی اکبری مدیر تولید این پروژه سینمایی، 
– کرج مشغول  تهران  مترو  لوکیشن  در  اکنون  گروه هم 
فیلمبرداری هستند. تاکنون از میان بازیگران حسن معجونی، 
رامین ناصرنصیر، سیروس گرجستانی، یوسف تیموری، نادر 
سلیمانی، مرتضی زارع، و سامیار محمدی )هنرمند خردسال( 
و میترا حجار مقابل دوربین فرشاد گل سفیدی رفته اند. در 
چند روز آتی بازی سایر بازیگران این فیلم نیز آغاز خواهد 

شد.
حسن معجونی، میترا حجار، سیروس گرجستانی، یوسف 
تیموری، نادر سلیمانی، رامین ناصرنصیر، مرتضی زارع، عباس 
محبوب، شیدا مودب، امید شهبازمحمدی، سامیار محمدی به 
همراه هنرمند خردسال کیان علی پناه و با حضور افتخاری 
مهدی مقدم خواننده پاپ بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

سازندگان »تپلی« در تالش هستند تا این فیلم را برای حضور 
در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان آماده نمایش کنند.

»تپیل« اواخر هفته عازم 
بندرانزیل یم شود

فیلم 100 ثانیه ای یک پیام در عصر رسانه هاست.
بین المللی  دبیر دوازدهمین جشنواره  قربانی  علی 
»فیلم 100« همزمان با انتشار فراخوان این رویداد 
با  امسال   »100 »فیلم  جشنواره  گفت:  سینمایی 
تغییرات کیفی و موضوعی و با رویکرد اخالق و 
سبک زندگی طراحی شده و امیدواریم با بهره گیری 
از تجربه دوره های گذشته حرکت مناسب، موثر و 

متفاوتی را رقم بزنیم.
به گزارش زمان، وی با اشاره به اهمیت و جایگاه 
تولیدات کوتاه و فیلم های ثانیه ای در جامعه امروز 
خاطر نشان ساخت: داشتن پیام و این مسئله که 
فیلمساز تا چه میزانی میتواند در یک زمان کوتاه این 
پیام را منتقل کند از مشخصههای اصلی فیلم های 
100 ثانیهای است و چه بهتر که این پیام بر پایۀ 
نگاهی اخالق مدارانه عنوان شود؛ مسئله ای که نیاز 

امروز جامعۀ بشری است.
دبیر جشنواره بین المللی »فیلم 100« با بیان اینکه 
بخش های  قالب  در  دوازدهم  دوره  در  جشنواره 
بخش  شامل:  ایران  ثانیه ای  سینمای 100  مسابقه 
اصلی، بخش مسیر تجربه )مسابقه فیلم های مستند، 
داستانی و پویانمایی(، مسابقه سینمای 100 ثانیه ای 
جهان در زمینه فیلم های داستانی، مستند و پویانمایی 
برگزار می شود عنوان کرد: همزمان با سال حمایت 
از تولید ملی و حمایت از کاالی ایران بخش ویژه 
جشنواره در این دوره به این موضوع اختصاص داده 

شده است.

)ایران  ایرانی  تولید  از  حمایت  کرد:  اضافه  وی 
ساخت(، حمایت از تولید کاال و خدمت دانش بنیان 
ایرانی، فرهنگ تولید محصوالت باکیفیت ایرانی، 
پویش ملی و حمایت مردمی از تولید کاال و خدمات 
دانش بنیان باکیفیت ایرانی، تأثیرات مخرب خرید 
غیرقانونی  و  بی رویه  واردات  خارجی،  کاالهای 
و  نوین  کسب و کارهای  معرفی  کاال(،  )قاچاق 
و  فنّاوری  و  علم  از  ثروت  تولید  استارت آپ ها، 
معرفی اقتصاد دانش بنیان از جمله موضوعاتی است 
این بخش ویژه مورد توجه قرار می گیرد.  که در 
مفاهیم  ترویج  زندگی،  سبک  و  اخالق  قربانی، 
اخالقی همچون قانون مداری، گذشت، سعۀ صدر، 
ایثار، ترویج الگوی انسان انقالب اسالمی، خانوادۀ 

و  ایرانی  اصیل  فرهنگ  اسالمی،  ایرانی  الگوی 
نگاه دوباره به زندگی و زدودن غبار روزمرگی از 
موضوعات این دوره جشنواره عنوان کرد و یادآور 
و  موضوعات  سراغ  تا  بود  این  بر  تالشمان  شد: 
مفاهیمی برویم که در جامعه معاصر کاربردی و 
اثرگذار باشد.  به گفته وی؛ ساخت فیلمهایی با زمان 
حداکثر 100 ثانیه در کوتاهترین زمان ممکن و با 
کلیتی منسجم کاری بسیار مشکل است و فیلمساز 
می باید داستانی را بیان کند که آغاز، میانه و پایان 
داشته باشد و بتواند بر مخاطب تأثیر بگذارد. چرا که 
بر این بارویم فیلم 100 یک فیلم کامل است؛ با تمام 
مشخصات یک فیلم و با تکیه بر دو عنصر ایجاز و 
خالقیت، نه یک تیزر تبلیغاتی است، نه نماهنگ و نه 

بخشی از یک فیلم بلند.  دبیر جشنواره »فیلم 100« 
تصریح کرد: فیلم 100ثانیه ای رسانه ای نو و مناسب 
است برای ابزارهای جدید که با قابلیت تأثیرگذاری 
امروز  پرهیاهوی  و  پرشتاب  جهان  در  باال  بسیار 
می تواند ثانیه هایی مخاطب بی وقت و کم حوصله 
را به خود مشغول کند و در کنار انتقال مفهوم و 
پیام خود لذت بصری و زیبایی شناسانه هم به او 
هدیه کند. وی با بیان اینکه جشنواره »فیلم 100« با 
برنامه ریزی منسجم و بلندمدت در حال انجام است 
یادآور شد: خوشبختانه از زمان انتشار فراخوان تا 
آخرین مهلت دریافت آثار یک بازه زمانی مناسب را 
پیش بینی کردیم که این تدبیر می تواند کمک کند تا 
عالقمندان و متقاضیان به شرکت در جشنواره با صبر 
و حوصله نسبت به تولید اثر یا اثارشان اقدام نمایند. 
عالقمندان به شرکت در جشنواره تا دی ماه فرصت 
دارند آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند. 
گونه  این  »فیلم 100«  المللی  بین  جشنواره  دبیر 
آثار را برای شرایط امروز جامعه مفیدتر و موثرتر 
خواند و عنوان کرد: شتاب زندگی در جامعه امروز 
باالست. در عصر پرشتاب امروز که اوقات فراغت 
معنای واقعی اش را از دست داده و چرخه پرسرعت 
روند فعالیت و رومزگی اجازه تمرکز و فراغت را 
نمی دهد ضریب وقت های خالی و حوصله مردم هم 
به شدت پایین است. شایان ذکر است دوازدهمین 
جشنواره بین المللی »فیلم 100« به همت حوزه هنری 

اسفندماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

اخالق، سبک زندگی و خانواده مهم ترین رویكرد جشنواره »فيلم 100« حوزه هنری

روز تو بر تو باد مبارک خبـرنگار
* گودرزحاتمی

تاریخ تو نوشته به زر، دست زرنگار
برما کرم نمـــــــــــوده خداوند کردگار
با شعرخود چگونه کنم وصفت ای وطن

چون وصف تو نمـــوده شهیدان کوی یار
تاریخ پرفراز و نشیبت حکایتــــــی است
این داستان وجـــــــــود تورا داده اعتبار

این قّصه ها چگونه به مــــا منتقل شده
سینه به سینه لوح به لوح و نوشته وار

آیین قهـــــــــرمانی یاران تو که گفت؟
تا نسلهاست نام تو را کـــــــرده ماندگار

مرداد مه چو می گذرد نیمه را دو روز
تقویم، روز آن بنویسد خبـــــــــرنگار
آنکس که عاشقانه خبـــــرها دهد به ما

ازشوروعشق ووصف جمال مه نگا ر
گاهی زعلم ومعرفت و دین خبر دهند
گاهی زغیــــرت وشرف اهل روزگار
روز تو را چگونه کند وصف حاتمی؟

روز تو بر تو باد مبارک خبــــــــرنگار

یک جرعه شعر

بیتا فرهی به جمع بازیگران »رقص روی شیشه« اضافه شده 
است.

به گزارش رسیده،بیتا فرهی آثار ماندگاری چون »هامون«، »بانو«، 
»کیمیا«، »اعتراض« و »خانه ای روی آب« را در کارنامه خود ثبت 
کرده و دیپلم افتخار بهترین بازیگری از هشتمین جشنواره فیلم 
فجر برای فیلم »هامون« و جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره 
های پیونگ یانگ و کراچی را برای فیلم »خون بازی« به دست 

آورده است. فیلم سینمایی »قشنگ و فرنگ« آخرین حضور 
سینمایی فرهی بوده و وی به تازگی در سریال تلویزیونی »از یاد 
رفته ها« به کارگردانی بهرام بهرامیان هم ایفای نقش کرده است.

.»رقص روی شیشه« با یک نگاه اجتماعی خاص و براساس 
در 26  معتضدی  قلم طال  به  و  کاهانی  ابوالفضل  از  طرحی 
قسمت به نگارش درآمده است. .عوامل این مجموعه عبارتند 
از: تهیه کننده: پیمان جعفری، کارگردان: مهدی گلستانه، مجری 

طرح: مانترا فیلم تابا، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیر 
صدابرداری: امیر نوبخت، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح 

صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، و… 

بيتا فرهی به »رقص روی شيشه« پيوست


