
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 ۱۰۰ هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه ۲۵۰ 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

 ضمانت طرحهای اشتغال زایی زنان 

روستایی تا ۳۰۰ میلیون تومان

ممنوعیت استفاده ازنمادهای ضدتربیتی 

دراقالم مصرفی دانش آموزان

آغاز پرداخت وام ۵۰ میلیونی بافت 

فرسوده با سود ۹ درصد از شهریور
به گزارش زمان ، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ضمانت  صندوق  روستایی،  اشتغالزایی  طرح  قالب  گفت:در 
 ۳۰۰ ضمانت  روستاها  در  مولد  زنان  برای  گذاری  سرمایه 

میلیون تومانی در نظر گرفته است

به گزارش زمان ، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اردوگاه باهنر متعلق 
به آموزش و پرورش است گفت: با توجه به حساسیت هایی که وجود 
دارد امید است پرداخت کل دیون از سوی سازمان برنامه و بودجه بزودی 

انجام شود. اردوگاه باهنر اصال و ابدا فروخته نشده است.

شرکت  مدیرعامل  عشایری   هوشنگ  زمان  گزارش  به 
میلیون   ۵۰ تسهیالت  پرداخت  آغاز  از  شهری  بازآفرینی 
تومانی نوسازی بافت فرسوده با سود ۹ درصد از شهریورماه 
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بارها  که  همانطور  گفت:  دفاع،  وزیر 
موشکی  و  دفاعی  توان  کرده ام  اعالم 
جمهوری اسالمی ایران بازدارنده بوده 
و ان شااهلل روز به روز برای تقویت این 

توان دفاعی تالش خواهیم کرد.
ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امیرسرتیپ حاتمی در مراسم رونمایی از 
نسل جدید موشک های نقطه زن زمینی 
و دریایی افزود:  امروز می توانیم از تمامی 
موانع و سد های ضد موشکی عبور کنیم 
که برای تضعیف قدرت بازدارندگی ما 
بر روی آن ها سرمایه گذاری های کالن 

می شود.
مانعی  هیچ  امروز  افزود:  دفاع  وزیر 
نمی تواند مقابل این موشک بایستد و 
علت آن انعطاف پذیری باال، تاکتیک 
پذیری باال و توان باالیی است که در 
با  کرد:   تاکید  دارد.وی  هدف  انتخاب 
دستاورد های جدید به ویژه این موشک 
ما برای مدت ها می توانیم امنیت خود 
را تضمین کنیم.امیر سرتیپ حاتمی  با 
تاکید براینکه موشک فاتح مبین صد در 
صد تولید داخل است، گفت:  در طراحی، 
تولید زیرسامانه ها  و در تجمیع و تست 
این موشک هیچ نوع وابستگی نداریم  و 
به طور کامل یک محصول داخلی است.

وی با بیان اینکه صنعت دفاعی یکی از 
مولفه های اصلی استقالل کشور  و ضامن 
امنیت وثبات آن و عقبه نیرو های مسلح 
دفاعی  صنایع  داشتن  با  افزود:   است، 
که  است  قدرتمند  و  هوشمند  بروز، 

می توانیم از صلح  محافظت کنیم.امیر 
سرتیپ حاتمی گفت: صلح زمانی برقرار 
می شود که دشمنان به ویژه دشمنانی 
که علیه ما اقدام می کنند و فقط زبان 

قدرت را می فهمند، ما هم صنایع دفاعی 
پیروز و هوشمندی داشته باشیم که امروز 
دارای چنین صنایع دفاعی هستیم.وی 
دانشمندان توانمند را سرمایه اصلی در 

صنعت دفاعی بیان کرد که متکی به علم 
و فناوری بومی خود و با نقشه راه قرار 
دادن رهنمود های مقام معظم رهبری و 
هدایت های ایشان  و  با مدیریت جهادی 
و انقالبی توانستند به نیاز های پیچیده، 
متحول و فراوان نیرو های مسلح پاسخ 
محصولی  از  امروز  گفت:  دهند.وی 
رونمایی می کنیم که بخش قابل توجهی 
از آنچه در مجلس به مردم و نمایندگان 
ملت قول دادیم، محقق می شود.وی با 
بیان اینکه دشمنان ما هزینه های بسیار 
و  تسلیحات   دریافت  برای  را  زیادی 
تجهیزات روز دنیا  انجام می دهند، افزود: 
آمریکا هزینه های چندصد میلیارد دالری 
در این زمینه دارد  در حالی که ما حداقل 
هزینه ها و با رعایت اقتصاد دفاع و متکی بر 
هوشمندی  می توانیم از صلح، محافظت و 
قدرت بازدارندگی خود را حفظ کنیم.امیر 
سرتیپ حاتمی  الزمه این هوشمندی را 
بیان کرد و گفت:  ما  دقت در حرکت 
به مردم قول دادیم که همه مولفه های 
قدرت  که  می دهیم  ارتقا  را  دفاعی 
موشکی یکی از اصلی ترین آنهاست.وی 
تصریح کرد: ما برای اینکه در دام موازنه 
تسلیحاتی نیفتیم باید بتوانیم سرمایه های 
خود را در جا هایی که الزم است، استفاده 
دقت،  رادارگریزی،  چابکی،  که  کنیم 
مقابله با جنگ الکترونیکی، عملیات در 
صحنه های پیچیده و سرعت از جمله 

آنهاست.
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رونمایی از موشک ۱۰۰ درصد بومی فاتح مبین

موشـک ۱۰۰ درصـد ایرانی فاتح مبین - نسـل جدید موشـک های 
نقطه زن زمینی و دریایی با سـر جسـتجوگر پیشـرفته و هوشمند 
- بـا حضـور وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیرو هـای مسـلح رونمایی 
شـد.این موشـک با تکیه بر توانمندی دانشـمندان ایران اسـالمی 
در سـازمان صنایع هوا-فضـای وزارت دفاع و پشـتیبانی نیرو های 
مسـلح بـا موفقیـت آزمایـش و وارد چرخـه تولیـد شد.موشـک 
فاتـح مبیـن که مبتنـی بـر فناوری های پیشـرفته بومـی طراحی 
و سـاخته شـده اسـت، می تواند در همه سـاعات شـبانه روز و در 
شـرایط محیطـی و آب و هوایـی متفـاوت ازجملـه بـاران و مـه و 
جنـگ الکترونیـک دشـمن، اهـداف خاص مـورد نظـر را در زمین 
و دریـا تشـخیص و مـورد اصابت قرار دهد.این موشـک بـا ورود به 
چرخـه تولید، نقش مهمـی در افزایش قدرت دفاعـی و بازدارندگی 

کشـور ایفـا می کند.

 رهبر معظم انقالب با بیان اینکه بر اثر برخی بی تدبیری ها و بی توجهی ها 
ارز کشور دست کسانی افتاد که از آن سوءاستفاده کردند، فرمودند: این 

مشکل، مربوط به نحوه  مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار هزاران نفر از 
قشرهای مردم از استانهای مختلف در سخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی 
و معیشتی، شرارتهای امریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت عمومی 
مردم و مسئوالن خاطرنشان کردند: مشکالت اقتصادی و راه حلهای آن معلوم 
است، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد و مسئوالن در هر سه قوه باید با 
تالش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکالت و فشارها را از 
دوش مردم بردارند.ایشان همچنین در خصوص موضوع مذاکره با امریکا تأکید 
کردند: با امریکایی ها به علت وجود استداللهای دقیق، تجربه گذشته و ضررهای 
فراوان مذاکره با یک رژیم متقلب و زورگو مذاکره نمی کنیم و در پرتو وحدت و 
همدلی مردم و مسئوالن، این مرحله را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.رهبر 
انقالب اسالمی در سخنان خود با اشاره به مشکالت اقتصادی و معیشتی کشور و 
گرانی های فراوان اخیر که به بخش هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده است، 
گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئوالن متفق هستند که عامل 
همه این مشکالت تحریم ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت 
و سیاست گذاری اجرایی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: من نمی 
گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکالت اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها 
است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام تر و قوی تر باشد، تحریم ها تأثیر 
زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد.ایشان به نوسانات اخیر بازار ارز 
و سکه و کاهش ارزش پول ملی اشاره کردند و افزودند: در همین قضایای ارز و 
سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دالر از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای 
تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء 
استفاده کردند. این موارد مشکالت مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه 
و تقسیم می شود، مشکالت فعلی به وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، 
یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که 
عرضه می کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است 
در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری 
عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی 
است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش 
پول ملی شده اند.ایشان به کمین گرفتن دشمن برای سوءاستفاده از این خطاها 
و بی تدبیری ها اشاره کردند و افزودند: ما به دالیل گوناگون، دشمنان خبیث و 
رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با 
سوءاستفاده از مشکالت ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست 
در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: در 
کشور هیچ بن بستی وجود ندارد زیرا مشکالت کشور شناخته شده است و برای 
همه آنها نیز راه حل های شناخته شده ای وجود دارد و فقط باید مسئوالن کمر 
همت ببندند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به پیشنهادها و نامه های متعدد 

جوانان انقالبی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکالت گفتند: اخیراً هم عده 
ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام 
هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن 
مشکالت ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این 
راه حلها اکثراً صحیح بودند.ایشان با تأکید بر اینکه اغلب این راه حل ها قباًل 
در شعارهای سال و سیاستهای کلی اعالم شده بود، افزودند: بنابراین مشکالت 
اقتصادی کشور راه حل دارد و اینگونه نیست که دشمن و برخی افراد دنباله رو 
او در داخل و در رسانه ها، خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به بن بست رسیده و 
هیچ راهی جز پناه بردن به فالن شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد.رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشان کردند: مسئوالن اجرای برخی از این راه حل ها را شروع 
کرده اند اما باید جدی تر انجام دهند و من این موضوع را در جلسات خصوصی 
به رؤسای سه قوه و مسئوالن کشور گفته ام و آنان نیز به اندازه توان خود پیگیر 
این موضوعات هستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ما در کشور 
نیروی خوب و با ُعرضه و جوان کم نداریم، گفتند: مسئوالن باید همکاران خوبی 
را برای خود انتخاب کنند.ایشان، نقدینگی عظیم را یکی از مشکالت اقتصادی 
کشور و ناشی از سیاست های اشتباه دانستند و گفتند: همانگونه که در عید فطر 
خطاب به مسئوالن گفتم، باید این نقدینگی به سمت تولید و  بخشهای صنعت، 
کشاورزی و مسکن هدایت شود و اگر چنین کاری انجام شود، نقدینگی که امروز 
یک تهدید است، به فرصت تبدیل خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه همواره از دولتها حمایت کرده اند و از این دولت نیز حمایت می کنند، 
خاطرنشان کردند: بار دیگر به مسئوالن دولتی سفارش مؤکد می کنم که با فکر 
و برنامه ریزی و مشورت با افراد آگاه، راههای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید 
را پیدا کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: برخی می گویند علت مشکالت 
فعلی در بازار، و کسب و کار این است که چون فعاالن اقتصادی از زمان آغاز 
تحریم ها یعنی نیمه مرداد و یا نیمه آبان مطلع بودند، کارهایی انجام دادند، حاال 
سؤال این است که اگر فعاالن اقتصادی مطلع بودند و کارهایی کردند، مسئوالن 
دولتی هم باید خود را برای مقابله با تحریم بیشتر آماده می کردند. ایشان افزودند: 
البته اکنون هم دیر نشده است و می توان تصمیم ها و اقدامات الزم را در مقابل 
تصمیم خبیثانه دشمن، اتخاذ کرد و اگر کسی بگوید دیر شده و ممکن نیست، 
یا جاهل است و یا حرف بی جهت زده است.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: 
هرکسی که اعالم کند، ما به بن بست رسیده ایم، یا جاهل است و یا حرف او 
خائنانه است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه مطالب مربوط به مسائل و 
مشکالت اقتصادی، به موضوع فساد و لزوم مقابله با آن اشاره کردند و گفتند: 
نامه اخیر رئیس قوه قضاییه یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد 
است.ایشان با اشاره به نامه هفده سال پیش خود به سران سه قوه برای مقابله 
با فساد افزودند: فساد یک اژدهای هفت سر است که باید با آن به طور کامل و 
جدی مقابله شود، ضمن اینکه وقتی با فساد و مفسد مقابله می شود، قطعاً جیغ 
و دادهایی از گوشه و کنار بلند می شود. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بیاِن 
علنی این موضوع برای این است که همه بدانند، بنای نظام، برخورد قاطع و بدون 

مالحظه با مفسد است.
ادامه در صفحه 2

رهبر معظم انقالب : جنگ نخواهد شد 
و با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد                

عامل اصلی گرانی و کاهش 
ارزش پول ملی ؛ مسائل 

مدیریتی است نه تحریم           

مشاور خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
قیمت  آزادسازی  با  وزارتخانه  این  اینکه  بیان  با 
افزایش  درخواست  گفت:  است،  موافق  خودرو 

قیمت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اصغر خسروشاهی 
اطالعات  تمامی  جریان  در  صنعت  وزارت  گفت: 
و  سازان  قطعه  از  مواد  و  قطعات  خرید  و  ارزی 
خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه 
وزارت  فقط  خودرو،  صنعت  حوزه  در  که  داشت 
مانند  ها  دستگاه  سایر  و  نیست  دخیل  صنعت 
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند؛ 

به همین دلیل باید به جمع بندی نهایی در این 
خصوص برسیم؛ در عین حال نامه ای هم از سوی 
انجمن قطعه سازان به هیات دولت ارسال شده و 
گیری  تصمیم  نیازمند  فعلی  وضعیت  ساماندهی 
کرد:  اعالم  است.وی  دولت  هیات  مجموعه  های 
از سوی دو خودروساز  افزایش قیمت  درخواست 
این  چون  اما  است  رسیده  جمهوری  رییس  به 
باید  شده  اعالم  عادی  غیر  شرایط  در  موضوع 
رابطه تصمیم گیری  این  رئیس جمهور خود در 
به  نامه خود  این میان خودروسازان در  کند؛ در 
وزارت صنعت درخواست آزاد سازی قیمت خودرو 

را  بازار  قیمت  زیر  درصد  فروش محصوالت ۵  و 
موافق  صنعت  وزارت  داشت:  اظهار  دارند.وی 
آزادسازی قیمت خودرو است ؛ این در حالی است 
که پرداخت یارانه به قطعه سازان و هر گونه کاری 
که منجر به فساد می شود؛ باید انجام نشود و هیچ 

رانتی در این زمینه داده شود.
خسروشاهی گفت: در حال حاضر که ارز ۴2۰۰ 
تومانی برای قطعه سازان به نرخ آزاد رسیده است، 
آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد، اما تا یک یا دو 
هفته آینده و پس از اصالحیه های صورت گرفته 

بر تصمیم گیری ها این وضعیت بهبود می یابد.

مشاور وزیر صنعت اعالم کرد:

وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو

وزیر دفاع :  می توانیم از همه سد های ضد موشکی عبور کنیم

روز به روز توان دفاعی کشور را تقویت می کنیم

روزانهم صبح اریان

 ممنوعیت 
صادرات ۵ کاال 

از ابتدای شهریور

افزایش آمار 
ثبت »ازدواج« از 

ابتدای سال

تزریق 
۲۰۰ میلیون دالر 

در سامانه نیما
753

 محمد جواد ظریف: 

پیشنهاد آمریکا برای مذاکره تبلیغاتی است

رئیس قوه قضاییه:  دشمن با ناامیدسازی مردم در پی ایجاد التهاب است 

اخاللگران  ونده  پر به  رسیدگی  جدید  وند  ر
شد آغاز  اقتصادی 

خودروسازان داخلی عرضه خودرو را به بازار متوقف کردند؛

فاصله زیاد قیمت خودروها از کارخانه تا بازار
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ظریف: پیشنهاد آمریکا 
برای مذاکره تبلیغاتی است

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شــبکه 
قطری الجزیره تاکید کرد : پیشــنهاد آمریکا برای مذاکره در سایه 
تهدیدها صرفا تبلیغاتی است و واشنگتن ابتدا باید تحریم ها را متوقف 

کند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، ظریف در این مصاحبه که شــبکه 
الجزیره دیروز دوشنبه در خبری فوری اعالم کرد ، گفت: ایران هرگز 
سیاست های خود را در منطقه با تحریم ها و فشارهای آمریکا تغییر 
نخواهد داد.وزیر امور خارجه تاکید کــرد: ایران هرگز درباره برنامه 
موشکی خود مذاکره نخواهد کرد چرا که موشک های ما هیچ کسی 
را تهدید نمی کند.ظریف با اشاره به این که آمریکا جنگ اقتصادی 
ســختی ضد ترکیه و ایران آغاز کرده اســت، افزود : تهران به طور 
کامل در کنار آنکارا خواهد ایستاد.وزیر امور خارجه اضافه کرد: ایده 
تشکیل ناتوی عربی ضد ایران صرفا توهمی تکراری و سیاستی بی 
فایده است.وی تصریح کرد که عربستان سیاست جنایت آمیزی را 
در یمن رهبری می کند که کشورهای غربی نیز با سالح و سکوت 

خود شریک آن هستند.

انهدام دو باند کالن مواد مخدر
 در هرمزگان و سیستان و بلوچستان

 با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام امام زمان)عج( دو 
باند کالن مواد مخدر در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان 

متالشی شدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات هرمزگان و با هماهنگی 
مقام قضایی، یک محموله کالن مواد مخدر که به طرز ماهرانه ای در 
کانتینر حاوی 2۴ تن برنج جاسازی و بوسیله یک دستگاه کامیون 
تریلر به مقصد استان های عمقی کشور حمل می گردید، شناسایی 
و ۱۶۶۰ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و قاچاقچیان دستگیر شدند.

همچنین با اقدامات اطالعاتی دیگری توســط سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان در درگیری 
مســلحانه که بیش از 2 ســاعت به طول انجامید، اعضای یک باند 
سازمان یافته مسلح قاچاق مواد مخدر متالشی و 22۰۰ کیلو گرم 
تریاک، یک قبضه تیربار، یک قبضه کالشــینکف به همراه مهمات 
کشف و توقیف گردید. در این درگیری یکی از قاچاقچیان مسلح به 

هالکت رسید و سایر عناصر دستگیر شدند.

تشکیل قرارگاه حمایت از کاال ایرانی
 و حمایت از صنایع کوچک

 جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به سهم ۹3 درصدی 
صنایع کوچک از صنعت کشور گفت: یکی از اقدامات سازمان بسیج 
مستضعفین دراین حوزه تشــکیل قرارگاه حمایت از کاال ایرانی و 
حمایت از صنایع کوچک اســت. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 
محمد حسین سپهر گفت: صنایع تولیدی کوچک کمترین وابستگی 
را به مواد اولیه خارجی دارد و می تواند بزرگ ترین ســهم کشور را 
از صادرات داشته باشــند.وی با اشاره به سهم ۹3 درصدی صنایع 
کوچک از صنعت کشــور افزود: یکی از اقدامات ســازمان بســیج 
مستضعفین در این حوزه تشــکیل قرارگاه حمایت از کاال ایرانی و 
حمایت از صنایع کوچک است. که بسیج عالوه بر حمایت از تولید 
محصول، با استفاده از ظرفیت های بسیج، تولیدکننده را در توزیع و 
تبلیغ محصول حمایت می کند.گفتنی است این نمایشگاه که عالوه 
بر تولیدکنندگان داخلی میزبان ۱۵ کشور خارجی از جمله اتریش، 
آلمان و کشورهای آفریقایی می باشد؛ همچنین  نمایشگاه صنایع 
کوچک دارای ۱2۰۰ غرفه و تا 23 مردادماه عالقه مندان می توانند 
از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب در مصالی تهران از این نمایشگاه بازدید 

نمایند.

ضمانت طرحهای اشتغال زایی زنان 
روستایی تا ۳۰۰ میلیون تومان

 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در 
قالب طرح اشــتغالزایی روستایی، صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری برای زنان مولد در روستاها ضمانت 
3۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، انوشــیروان محسنی بندپی در 
حاشــیه اولین همایش نقش تعاونی های دهیاری 
در توسعه روستایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
جمعیت روستایی کشور نسبت به سرشماری سال 
۹۰ کاهش یافته است، اظهار کرد: متاسفانه نسبت 
به ایجاد اشتغال مولد در روستاها کمتر توجه داشتیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه در این دولت به ایجاد اشتغال مولد در همه 
جوامع توجه می کنیم، افزود: به عنوان مثال صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری برای زنان مولد در روستاها 
ضمانت 3۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته اســت.

وی ادامه داد: با ایجاد اشتغال مولد در روستاها زمینه 
ماندگاری روســتاییان در روستاها فراهم می شود.

بندپی در ادامه در خصوص حمایت از اقشار ضعیف 
در برابر گرانی ها، گفت: همانطو که رییس جمهوری 
اعالم کرد سیاســت هایی در دســت انجام است تا 
بتوانیم اقشــاری که نیازمند حمایت ویژه هستند 
مورد توجه قرار دهیم تا با افزایش قیمت دچار چالش 
نشوند.وی در خصوص دغدغه بخش خصوصی در 
رابطه با اتالف منابع مالی در تامین اجتماعی اظهار 
کرد: در این زمینه برنامــه های آقای ربیعی دنبال 
می شــود. ما موظفیم از سرمایه ها صیانت کنیم و 
ارزش افزوده ســرمایه ها را افزایش دهیم.سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق اعالم 
رییس جمهوری، سیاست هایی برای حمایت از اقشار 
نیازمند حمایت ویــژه در برابر افزایش قیمت ها در 

دست انجام است.

تعهد سیاسی اروپا برای حفظ 
برجام همچنان قوی است

معاون سیاســی وزیر امور خارجه تاکید کرد: تعهد 
سیاسی اروپا برای حفظ برجام همچنان قوی است.

 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سید عباس عراقچی« 
دیروز با سفرای کشــورهای اروپایی در تهران دیدار 
و گفت و گو کرد.معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
درمورد این دیدار در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
تعهد سیاسی اروپا برای حفظ برجام همچنان قوی 
است. مذاکره برای رسیدن به راه حل های عملیاتی 
ادامه دارد.به دنبال خروج آمریکا از برجام اتحادیه اروپا 
و مقامات کشورهای اروپایی بارها بر ضرورت حفظ 
توافق هسته ای با ایران تاکید کرده اند.شرکای برجام 
منهای آمریکا برای حفظ توافق هسته ای بسته ای 
به جمهوری اســالمی ایران ارائه کرده اند که منافع 
اقتصادی ایران کــه از بابت خروج آمریکا از برجام و 
اعمال تحریم های این کشور علیه ایران را تامین کنند. 

اخبار

خبر

که  مدار  شرم  اندک  بخشش 
محروم کردن ، از آن کمتر است

کالمامیر

ادامه از صفحه ۱
ایشان افزودند: برخی درخصوص فساد به گونه 
ای صحبت می کنند که گویا همه نظام فاسد 
است و ادعای فساد سیستمی و فراگیر می کنند 
در حالی که اینگونه نیست و ما در کشور، مدیران 
پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن 
گفتن، ظلم به این افراد و ظلم به نظام اسالمی 
است.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در 
نظام اسالمی حتی تعداد کم افراد فاسد، زیاد 
است و باید با آنها قاطعانه برخورد شود گفتند: 
افراط و تفریط غلط است. برخی در صحبت ها و 
نوشته های خود بی مالحظه هستند. نمی توان 
فساد در برخی دستگاهها و یا در میان برخی 
افراد را به کل کشور تعمیم داد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنان 
مشکالت  حل  راه  کردند:  خاطرنشان  خود، 
راه حلهای ساختاری  از  اعم  اقتصادی کشور 
از  و کوتاه مدت شناخته شده است و هدف 
درخواست برای تشکیل جلسه مشترک سه 
قوه، یافتن مشترک راه حل ها با کمک گرفتن 
از کارشناسان امین است که این کار در حال 
انجام است.ایشان افزودند: دستگاههای نظارتی 
وابسته به دستگاههای اطالعاتی، قوه قضاییه و 
مجلس نیز باید با قدرت و با چشم باز در میدان 
باشند و آحاد مردم مؤمن نیز باید با احساس 
وظیفه، در این خصوص، نقش ایفا کنند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه قوای مجریه 
و مقننه باید راههای فساد را ببندند، گفتند: اگر 
در همین قضایای ارز و سکه، نظارت و دقت 
و پیگیری الزم انجام می گرفت، راههای فساد 
مسدود می شد.ایشان همچنین با توصیه به 
آحاد مردم برای هوشیاری و عمِل با بصیرت، 
در مقابل تحریکات دشمن، افزودند: ملت ایران 
همواره در مقابل دشمن بصیرت داشته است و 
همه باید بدانند که دشمن به دنبال سوءاستفاده 
از نقطه ضعف ها، بر ضّد خود مردم است.رهبر 
انقالب اسالمی دستگاههای تبلیغاتی اعم از صدا 
و سیما، مطبوعات و وبگاههای فضای مجازی را 
به مراقبت از ایجاد ناامیدی در جامعه، توصیه 
مؤکد کردند و گفتند: انتقاد اشکالی ندارد اما 
نباید مردم را ناامید کرد. گاهی در یک روزنامه 
یا در یک برنامه تلویزیونی و رادیویی، به گونه ای 
سخن گفته می شود که گویا همه درها بسته 
است؛ در حالی که اینگونه نیست.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای تأکید کردند: ملت ایران و نظام 
اسالمی، همچنانکه تا به حال از مراحل سختی 
عبور کرده است، از این مرحله نیز که آسان 
تر از مراحل قبلی است، عبور خواهد کرد.رهبر 
با  دوم سخنانشان  بخش  در  اسالمی  انقالب 
اشاره به وقیح تر و بی ادب تر شدن مسئوالن 
امریکایی در ماههای اخیر خاطرنشان کردند: 
آنها قبالً نیز ادب سیاسی و دیپلماتیک را در 
اما مسئوالن  حرفهایشان رعایت نمی کردند 
کنونی رژیم امریکا به گونه ای وقیح و بی شرم 
و بی ادب با دنیا حرف می زنند که انگار حیا را 
کامالً از آنها گرفته اند.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای با یادآوری دو جنایت هفته اخیر سعودی ها 
در یمن یعنی بمباران یک بیمارستان و حمله 
به یک ماشین حامل کودکان یمنی و قتل عام 
دهها کودک بی گناه و بی پناه افزودند: وجدان 
جهان در مقابل این جنایات تکان خورد و دولتها  
تأسفی  اظهار  آمیز  تعارف  به صورت  ولو  نیز 

کردند اما امریکایی ها به جای محکوم کردن 
این فجایع، بی شرمانه از روابط راهبردی خود 
با سعودی ها حرف زدند و این سؤال را پیش 
آوردند که آیا مسئوالن امریکایی واقعاً انسانند؟

از  کودک  هزار   2 حدود  کردن  جدا  ایشان 
مادرانشان و زندانی کردن آنها در قفس را به 
بهانه مهاجر بودن این افراد، جنایت بی سابقه 
دیگری خواندند و افزودند: نکته تأمل برانگیز 
این است که امریکایی ها بدون هیچ خجالت 
چشم  جلوی  در  را  اقدامات  این  شرمی  و 
جهانیان انجام می دهند.رهبر انقالب با اشاره 
امریکا  رژیم  مقامات  ادبانه  بی  حرف های  به 
درباره تحریم، جنگ و مذاکره گفتند: تأکید 
می کنیم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم 
کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته 
آنها مسئله جنگ را صریحاً مطرح نمی کنند 
اما درصددند با اشاره و کنایه، »شبح جنگ« را 
ایجاد و بزرگ کنند تا ملت ایران و یا ترسوها را 
بترسانند.ایشان در همین زمینه تأکید کردند: 
جنگی رخ نخواهد داد چرا که ما مثل گذشته 
هیچ وقت شروع کننده جنگ نخواهیم بود و 
امریکایی ها هم حمله را آغاز نمی کنند چون 
می دانند که صددرصد به ضررشان تمام خواهد 
شد زیرا جمهوری اسالمی و ملت ایران ثابت 
کرده اند به هر متعّرضی، ضربه بزرگ تری وارد 
خواهد کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به ناکامی مفتضحانه و حقارت آمیز امریکایی ها 
در حمله سال ۱3۵۹ به صحرای طبس افزودند: 
آنها ممکن است خیلی چیزها را نفهمند اما 
احتماالً اینقدر می فهمند که نتیجه تعرض به 
ایران را تصور و درک کنند.رهبر انقالب در ادامه 
تبیین طرحهای امریکا برای مقابله با جمهوری 
اسالمی و ملت ایران، به بحث پیشنهاد مذاکره 
پرداختند و افزودند: آنها البته در این موضوع 
براساس یک بازی و روش پیش پا افتاده و بی 
نفر می  ارزش سیاسی عمل می کنند؛ یک 
گوید بدون پیش شرط، نفر دیگر پیش شرط 
می گذارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
بر خالف تصور عده ای در داخل، درخواست 
امریکایی ها برای مذاکره مسئله جدیدی نیست 
و در ۴۰ سال اخیر بارها تکرار اما با پاسخ منفی 
رئیس  ریگان  حتی  است.  شده  مواجه  ایران 
ها  فعلی  به  نسبت  که  امریکا  وقت  جمهور 
مقتدرتر بود، در قضیه معروف به مک فارلین، او 
را مخفیانه برای مذاکره به تهران فرستاد که بعد 
از 2۴ ساعت بدون نتیجه بازگشت.رهبر انقالب 
در تبیین استداللهای ایران برای مذاکره نکردن 
با امریکایی ها گفتند: آنها برای مذاکره فرمول 
خاصی دارند که باید آن را درک کرد و سپس 
به این سؤال پاسخ داد که آیا هیچ آدم عاقلی 
با این فرمول مذاکره می کند؟ ایشان حقیقت 
ستد«  و  »داد  سیاسی  عرف  در  را  مذاکره 
امریکایی ها در  خواندند و خاطرنشان کردند: 
هر مذاکره به پشتوانه قدرت سیاسی، تبلیغاتی 
و مالی خود تالش می کنند هرگونه مقاومت 
بگذارند. ناکام  را  اهدافشان  تحقق  مقابل  در 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ترسیم فرمول 
مذاکره به سبک امریکایی ها افزودند: آنها اوالً 
اهداف اصلی را کامالً مشخص می کنند البته 
همه این اهداف را اعالم نمی کنند اما در طول 
را  اهداف  همه  زنی،  چانه  و  دبه  با  مذاکرات 
پیگیری می کنند. نکته دوم اینکه امریکایی ها 

از این اهداف اصلی یک قدم عقب نمی نشیند.
ایشان افزودند: امریکایی ها در مذاکرات، با الفاظ 
ظاهراً اطمینان بخش فقط وعده می دهند اما از 
طرف مقابل امتیازات نقد می خواهند و وعده 
نمی پذیرند.رهبر انقالب خاطرنشان کردند: این 
واقعیت را ما در برجام تجربه کردیم همچنانکه 
در مذاکره با کره شمالی هم امریکایی ها همین 
روش را در پیش گرفته اند.ایشان خاطرنشان 
از  مقابل  طرف  اگر  مذاکره  جای  هر  کردند: 
دادن امتیاز نقد امتناع کند، امریکایی ها آنچنان 
هیاهوی تبلیغاتی و رسانه ای در جهان راه می 
اندازند که معموالً طرف مقابل کم می آورد و 
دچار انفعال می شود.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای در تشریح آخرین نکته از فرمول مذاکره 
امریکایی ها افزودند: آنها پس از مذاکرات نیز به 
راحتی زیر وعده ها می زنند و به آنها عمل نمی 
کنند.رهبر انقالب پس از بیان این واقعیات یک 
سؤال اساسی مطرح کردند: به کدام دلیل باید 
با رژیم زورگوی متقلبی که اینگونه مذاکره می 

کند، پشت میز گفت وگو نشست؟
نمونه  را  برجام  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
برشمردند که  امریکا  با  مذاکره  نتیجه  واضح 
البته برخی خطوط قرمز تعیین شده در آن 
رعایت نشد.ایشان خاطرنشان کردند: با توجه 
دولتی  هر  مذاکره،  در  امریکایی ها  فرمول  به 
مشکل  دچار  کند،  مذاکره  آنها  با  جهان  در 
می شود مگر جهت گیری هایش با واشنگتن 
یکی باشد که البته دولت فعلی امریکا حتی به 
اروپایی ها هم زور می گوید.رهبر انقالب در 
نوعی جمع بندی از این بخش از سخنانشان، 
بازی  وارد  توانیم  می  وقتی  فقط  ما  افزودند: 
خطرناک مذاکره با امریکا شویم که از لحاظ 
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به اقتدار مورد 
نظرمان برسیم و فشارها و هوچی گری های 
او نتواند در ما تأثیر بگذارد اما در حال حاضر 
مذاکره قطعاً به ضرر ما تمام می شود و ممنوع 
ای خاطرنشان  اهلل خامنه  آیت  است.حضرت 
کردند: امام راحل عظیم الشأن هم مذاکره با 
امریکا را تا وقتی این رژیم آدم نشود ممنوع 
کرده بود ما هم بر همین نکته تأکید می کنیم.

ایشان افزودند: حتی اگر به فرض محال قرار بود 
با امریکایی ها مذاکره ای کنیم قطعاً با دولت 
فعلی هرگز مذاکره نمی کردیم.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای با بیان نکته ای مهم خطاب به 
همه سیاستمداران، دیپلماتها، جوانان پرانگیزه، 
دانشجویان رشته های سیاسی و فعاالن عرصه 
سیاست یادآوری کردند: مذاکره با رژیم زورگو 
و پرتوقع امریکا وسیله ای برای رفع یا کاهش 
دشمنی آنها نیست بلکه دادن ابزاری به امریکا 
است که با آن می تواند بیشتر و بهتر اعمال 
دشمنی کند و اهداف خود را پی بگیرد.رهبر 
انقالب تمرکز شیطان بزرگ بر جنگ اقتصادی 
را ناشی از ناامیدی از جنگ نظامی، سیاسی 
امنیتی و حتی جنگ فرهنگی خواندند و  و 
افزودند: رویش های جوان و پربرکت انقالب 
و شکست حوادث و آشوبهای امنیتی سیاسی 
سال ۸۸، نشان دهنده شکست و یأس دشمن 
در این عرصه هاست.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند: البته به توفیق الهی و هوشیاری 
مسئوالن و مردم، امریکا در جنگ اقتصادی نیز 
شکست خواهد خورد.ایشان با اشاره به ترفند 
و فریب دشمنان در حرف زدن با مردم ایران 

گفتند: یک عقب مانده ذهنی به ملت ایران می 
گوید دولت شما پول شما را در سوریه خرج 
می کند در حالیکه رئیس او اذعان کرده که 
امریکا هفت تریلیون دالر در منطقه خرج کرده 
اند اما هیچ چیزی عایدشان نشده است.رهبر 
انقالب افزودند: ما به دو کشور دوست یعنی 
و  امریکا  تهدیدات  مقابل  در  عراق  و  سوریه 
سعودی ها کمک کرده ایم که این کمک ها 
نوعی مبادله بین دولتهای دوست است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ایجاد تردید در افکار عمومی 
اهداف مشخص  از  را  نظام  مواضع  به  نسبت 
دشمنان ملت ایران برشمردند و افزودند: آنها 
می خواهند با جنگ اقتصادی نارضایتی ایجاد 
کنند تا شاید این نارضایتی به اغتشاش و ناامنی 
تبدیل شود.ایشان با بیان اخبار و اطالعاتی از 
پشت صحنه اقدامات امریکایی ها، صهیونیستها 
و سعودی ها افزودند: آنها برای ایجاد ناامنی در 
دی ماه گذشته، چند سال فعالیت کرده بودند 
اما ملت با هوشیاری تحسین برانگیز، به میدان 
آمد و زمینه سازی های چند ساله آنها را به 
افزودند: دشمنان سپس  انقالب  داد.رهبر  باد 
به سال ۹۷ دلبستند و برخی مقامات امریکا 
گفتند ۶ ماه دیگر خبرهایی از ایران خواهید 
بود  مرداد  حوادث  همین  آنها  منظور  شنید، 
که با وجود هزینه های فراوان مالی و سیاسی 
دشمنان اینگونه محدود از آب درآمد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: مردم با هوش 
و با بصیرت هستند البته مشکالت معیشتی و 
اقتصادی اوقات خیلی از آنها را تلخ کرده اما 
این ملت زیر بار خواستهای سیای امریکا و فالن 
رژیم روسیاه نمی رود.رهبر انقالب تأکید کردند: 
دشمن همانگونه که تاکنون ضعیف و ناتوان و 
شکست خورده بوده است در آینده نیز ناکام 
خواهد ماند بشرط اینکه همه بیدار باشیم و با 
پرهیز از ناامیدی به وظایف خود عمل کنیم.

ایشان افزودند: برخی به اسم اینکه طرفدار ضعفا 
هستیم و می خواهیم اوضاع را درست کنیم، 
خودشان ملتفت نیستند اما عمالً در چارچوب 
نقشه دشمن حرف می زنند و اقدام می کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: آنها که می 
گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن 
نقش آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و 
با قدرت، وظایف خود را در حل مشکالت انجام 
دهد.رهبر انقالب همچنین به حقوق و تکالیف 
هر  افزودند:  و  کردند  اشاره  مجلس  و  دولت 
دو قوه باید ضمن برخورداری از حقوق خود، 
کرامت طرف مقابل را حفظ کنند و سه قوه 
با هم افزایی مشکالت را از پیش ملت بردارند.

ایشان در پایان سخنانشان با اشاره به سخنان 
امام خمینی درباره دست قدرت خدا  بر سر 
ملت ایران و نظام اسالمی افزودند: ما هم این 
کنیم،  می  احساس  را  خدا  قدرتمند  دست 
قدرتی که در ایمان ملت متجلی است.حضرت 
با  ابتدای سخنانشان  در  ای  خامنه  اهلل  آیت 
اشاره به فرا رسیدن ماه ذی الحجه ماه دعا و 
توسل و تضرع به درگاه الهی، خاصیت ایمان 
و اتکا به خدا را ایجاد امید، اعتماد به نفس و 
شکست ناپذیری دانستند و خاطرنشان کردند: 
با برخورداری از این ایمان، چهل  ایران  ملت 
سال است که در مقابل قدرتهای متکبر دنیا با 
قدرت تمام ایستاده است و باید روز به روز بر این 

توانایی افزوده شود.

رهبر معظم انقالب : جنگ نخواهد شد و با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد                

عامل اصلی گرانی و کاهش ارزش پول ملی ؛ مسائل مدیریتی است نه تحریم 

آگهی درخواست حصر وراثت 
علی  رجب زاده دارای شناسنامه شماره 2 - 2064357769به شرح دادخواست به 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالس 10/499/97 
توضیح داده که شادروان  کبری رحمانی به شناسنامه 70 -4569619355در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه   گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  97/5/2اقامتگاه 

منحصر است به 
1- احمد علی رجب زاده فرزند محمد علی و کبری شماره شناسنامه ۸ متولد 134۸ 

محل تولد سمنان پسر متوفی 
2-علی رجب زاده شش پلی فرزند محمد علی و کبری به شماره شناسنامه 2 متولد 

1351 محل تولد بابل پسر متوفی 
شناسنامه  شماره  به  کبری  و  محمدعلی  فرزند  پلی  شش  زاده   رجب  3-یاسر 

39667متولد 1362 محل تولد با بل  پسر متوفی 
4-نسرین رجب زاده  شش پلی فرزند محمد علی و کبری به شماره شناسنامه 16 

محل تولد 1344 محل تولد بابل دختر متوفی
5- فاطمه صغری رجب زاده شش پلی  فرزند محمدعلی و کبری  شماره شناسنامه 

۸ متولد 1346 محل تولد بابل دختر متوفی
6- محمدعلی رجب زاده شش پلی  فرزند مختار و سید ه مرضیه شماره شناسنامه 

19 متولد 1324 محل تولد بابل پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 آگهی حصر وراثت
 آقای قدرت اهلل خسروی به شناسنامه شماره 905 به استناد شهادت نامه و گواهی 
این شورا  970479تقدیم  به شماره  درخواستی  ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت 
به شناسنامه شماره  نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مرضیه خسروی 
در2220010051در  تاریخ جمعه 5 مرداد 1397 در گذشته و ورثه وی در هنگام 

درگذشت عبارتند از
1- فاطمه نصری فرزند رضا به شماره شناسنامه 1013 مادر متوفی 

2-قدرت اهلل خسروی فرزند نبی به شماره شناسنامه 905 پدر متوفی 
مرتبه  یک  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد 97/3۸1
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

آگهی درخواست
 گواهی حصر وراثت

970370این  به شماره  که  درخواستی  به شرح  ابراهیم  فرزند  عزتی  علی  آقای   
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
در  نور  از  صادره   267 شناسنامه  شماره  به  غالمعلی  فرزند  شجاع  معصومه  که 
تاریخ97/4/2۸ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان تهران فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از
فرزند  تهران  از  103۸ صادره  شناسنامه  به شماره  ابراهیم  فرزند  عزتی  علی   -1

متوفی 
فرزند  تهران  از  صادره   1133 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  عزتی  2-ناصر 

متوفی 
فرزند  تهران  از  1763 صادره  شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  عزتی  3-بهادر 

متوفی 
فرزند  تهران  از  صادره   2352 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  عزتی  4-بهرام 

متوفی 
فرزند  تهران  از  صادره   2315 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  عزتی  5-ربابه 

متوفی 
فرزند  تهران  از  صادره   2137 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  عزتی  6-بیژن 

متوفی 
7-فاطمه عزتی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 1199 صادره از نور فرزند متوفی
۸- نسرین عزتی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 5216 صادره از تهران فرزند 

متوفی 
فرزند  تهران  از  صادره   3716 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  عزتی  9-رویا 

متوفی
مرتبه  نوبت یک  را در یک  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد 97/376
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی

 آگهی حصر وراثت
 آقای قدرت اهلل خسروی به شناسنامه شماره 905 به استناد شهادت نامه و گواهی 
این شورا  تقدیم  به شماره970479  درخواستی  ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت 
به شناسنامه شماره  اشعار داشته است که شادروان مرضیه خسروی  نموده چنین 
2220010051در تاریخ جمعه 5 مرداد 1397 در گذشته و ورثه ای وی در هنگام 

درگذشت عبارتند از
1- فاطمه نصری فرزند رضا به شماره شناسنامه 1013 مادر متوفی 

2-قدرت اهلل خسروی فرزند نبی به شماره شناسنامه 905 پدر متوفی 
3-اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
واال گواهی صادر  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ 

خواهد م. الف 97/3۸1
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

 آگهی حصر وراثت
 آقای عین اهلل شیخ اعظمی به شناسنامه شماره 902 به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه  درخواستی به شماره 970450تقدیم شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان یداهلل شیخ اعظمی به شناسنامه شماره 5۸7 
در تاریخ شنبه 16 آبان 13۸3 در گذشته ورثه  وی در هنگام درگذشت عبارتند از

1- صدراهلل شیخ اعظمی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 723 فرزند متوفی 
2-عین اهلل شیخ اعظمی  فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 902 فرزند متوفی
3- فاطمه شیخ اعظمی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه 724 فرزند متوفی

4- معصومه شیخ اعظمی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه فرزند متوفی 
5-سکینه شیخ اعظمی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه ۸ فرزند متوفی 

6-گل افشان شیخ اعظمی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه ۸70 فرزند متوفی 
7-بتول  شیخ اعظمی فرزند یداهلل به شماره شناسنامه یک فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. 

الف 97/3۸0 
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری آگهی

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 
پرونده کالسه 91099۸1210600666 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

آمل دادنامه شماره 9209971210601640 
خواهان. بانک ملت با مدیر عاملی علی دیو اندری با وکالت آقای مصطفی قربانی 

به نشانی آمل سبزه میدان طبقه فوقانی بانک ملت 
خواندگان. شرکت به جوجه نور. به نشانی آمل. آقای قاسم منصوری مهدوی به 

نشانی. 
خواسته ها. تامین خواسته. مطالبه طلب. رای دادگاه. 

آقای  نمایندگی  به  دری  دیوان  آقای  مدیریت  با  ملت  بانک  ادعای  در خصوص 
قربانی. شرکت به جوجه نور. قاسم منصور مهدوی به خواسته محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 5/526/000/000ریال بابت تسهیالت قرار داد شماره 
از  ساالنه  26درصد  ماخذ  به  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به   ۸91140269126
خوانده  که  توضیح  این  با  دادرسی  وخسارت  حکم  اجرای  91/07/10تا  تاریخ 
نخست از تسهیالت موکل استفاده نموده و خوانده دوم باز پرداخت آنرا به صورت 
تضامنی تعهد نمودند که با فرار رسیدن موعد باز پرداخت از آن استنکاف ورزیده 
وبر اثبات این ادعا کپی قرار داد موصوف ضمیمه اما خواندگان با  وصف ابالغ 
خواسته  بنابراین  نگردیده  واصل  نیز  ای  والیحه  نشده  حاضر  دادرسی  جلسه  در 
خواهان را وارد تشخیص و با استناد به مواد 10 و190 و219 و 223 و 230. از 
قانون مدنی و مواد19۸و502و515و519. از قانون آیین دادرسی مدنی خوانندگان 
را متضامنا به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 526 / 5ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
112/7۸5/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 26 ساالنه 
هزینه  تمبر  ابطال  به  منوط  خصوص  این  در  اجرا  که  حکم  اجرای  تا  تاریخ  از 
دادرسی آن می باشد وحق السعی نماینده بر اساس تعرفخ قانونی در حق خواهان 
محکوم واعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و با انقضای آن در مدت مذکور قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان می باشد 
رییس. شعبه ششم حقوقی آمل. حسین زاده. م الف. 2063

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مینا محسنیان ناغانی فرزند خیراهلل 
خواهان آقای محمد صالح رستمی فرزند فریدون دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم مینا محسنیان ناغانی فرزند خیراهلل به خواسته تجویز ازدواج مجدد مطرح که 
کالسه97099۸1964100569)9705۸۸ش  پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به 
1 ح( شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
97/7/11ساعت 12:30 تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده خانم مینا محسنیان ناغانی 
فرزند خیراهلل و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده مذکور ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد97/379 
مدیر شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور فخرالدین پشندی

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 96-63۸  مورخ 96/11/15 قاضی محترم شورا در حوزه 
2 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم موضوع پرونده کالسه 573/2/96 محکوم علیه/ 
محکوم علیهم داریوش احمدیان محکوم است به پرداخت 1( مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته 2(  مبلغ 447/500 ریال  بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ ثبت دادخواست )96/10/4( لغایت یوم الوصول  در حق محکوم له/لها محمد امیری لذا 
مفاد اجرائیه طی یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 11۸ و 119 قانون اجرای احکام مدنی 
آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود و براساس ماده 9 قانون فوق 
الذکر برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه/علیهم نخواهد شد مگر اینکه 

محل اقامتگاه خود را اعالم نماید.م/الف 1114 
دبیر خانه حوزه 2 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی وفق ماده115

بدینوسیله به آقای احمدافشاری مجهول المکان ابالغ واخطارمی شودشرکت حمل ونقل نویدباراسدآباد 
باوکالت آقای علی عباسیان شکواییه ای علیه شمادائر براخالل درحمل ونقل کاالبه دفترشعبه101 
دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(تقدیم که به کالسه9703۸5ثبت وبرای1397/7/14ساعت9صبح 
وقت رسیدگی تعیین شده است لذاحسب تقاضای شاکی ودستوردادگاه به تجویزماده115قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورکیفری مصوب137۸مراتب یک نوبت درجرایدکثیر 
االنتشاردرج وازمتهم فوق الذکردعوت می شوددرجلسه رسیدگی دادگاه حضوریابددرغیراینصورت 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.
متصدی دفترشعبه۱0۱دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-مقدم

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی وفق ماده115

بدینوسیله به آقای جهانگیرالبوعلی حدیدمجهول المکان ابالغ واخطارمی شودشرکت حمل ونقل نوید 
باراسدآبادباوکالت آقای علی عباسیان شکواییه ای علیه شمادائر براخالل درحمل ونقل کاالبه دفترشعبه 
101دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(تقدیم که به کالسه9703۸6ثبت وبرای1397/7/14ساعت10 
صبح وقت رسیدگی تعیین شده  لذا حسب تقاضای شاکی ودستوردادگاه به تجویزماده115قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورکیفری مصوب137۸مراتب یک نوبت درجرایدکثیر 
االنتشاردرج وازمتهم فوق الذکردعوت می شوددرجلسه رسیدگی دادگاه حضوریابددرغیراینصورت 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.
متصدی دفترشعبه۱0۱دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-مقدم
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رئیس قوه قضاییه:
روند جدید رسیدگی به پرونده اخاللگران 

اقتصادی آغاز شد

رئیس قوه قضاییه، از آغاز روند جدید رسیدگی به پرونده اخاللگران اقتصادی 
خبر داد.

به گزارش زمان از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی افزود: در کنار دقت و صحت، بحث سرعت در رسیدگی به این 
پرونده ها برای ما اهمیت دارد.وی به برخی مطالب منتشرشده در رسانه 
های بیگانه مبنی بر اینکه استجازه گرفته شده از رهبر معظم انقالب در 
راستای تسهیل مجازات اعدام بوده است، اشاره کرد و گفت: این ادعا دروغ 
محض است زیرا اساساً رسیدگی های مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو 
مرحله ای است و ما در خصوص این جرایم هیچ مرحله ای را حذف نکرده 
ایم.رئیس قوه قضاییه با اشاره به زمان تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده 
های اخاللگران در نظام اقتصادی نیز اظهار داشت: از لحظه موافقت مقام 
معظم رهبری با استجازه مذکور، دادگاه ها با تعیین قضات خبره و واجد 
شرایط آماده رسیدگی شده اند و در اسرع وقت کار خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بر این اساس با همه کسانی که با اخالل در 
نظام اقتصادی به اعتبار کشور و اعتماد مردم لطمه زده اند و با سوءاستفاده از 
فضای ملتهب اقتصادی، آن هم در زمانی که مردم نیاز به کمک دارند اقدام 
به احتکار و سایر فعالیت های مجرمانه کرده اند، با سرعت و قاطعیت برخورد 
خواهد شد و رسیدگی ها نیز به اطالع عموم مردم شریف خواهد رسید.وی 
اظهار داشت: دشمن وارد جنگ اقتصادی تمام عیار شده و عالوه بر آن تمام 
امکانات و ابزار خود را برای یک جنگ روانی فوق العاده سنگین علیه مردم 
ایران به میدان آورده است. آمریکایی ها و اذناب آنها نه تنها جنگ اقتصادی را 
به راه انداخته اند بلکه تالش دارند با ناامیدسازی و بی اعتنا کردن مردم نسبت 
به آینده، التهاب و آشوب ایجاد کنند. وی با ابراز تاسف از همراهی خواسته 
یا ناخواسته برخی افراد در داخل کشور با این پروژه دشمن، تاکید کرد: هر 
کس که آگاهانه موجب تضعیف روحیه مردم و شکستن اعتماد آنها و التهاب 
در کشور شود و به این ترتیب به پیشبرد پروژه دشمن در زمینه ناامیدسازی 
مردم کمک کند، مرتکب خیانت شده است. وی افزود: بر این اساس اجازه 
نداریم هر سخنی را که به گوشمان خورد، بدون تحقیق در خصوص صحت و 
سقم آن فوراً منتشر کنیم و موجب تشویش اذهان مردم شویم. هیچ تردیدی 
نیست که دشمن تالش می کند عالوه بر فشار اقتصادی، با عملیات روانی، 

مردم را از راه به در کند؛ گرچه دچار اشتباه محاسباتی است. 

 CFT هفته آینده؛بررسی الیحه
در کمیسیون امنیت ملی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از 
اتمام مهلت دو ماهه مسکوت ماندن الیحه CFT خبر داد و گفت: این الیحه 
سه شنبه هفته آینده با حضور مسئوالنی از وزارت امور خارجه در کمیسیون 

امنیت ملی بررسی می شود.   
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، حشمت اهلل فالحت پیشه در این باره 
تصریح کرد: مهلت دو ماهه مسکوت ماندن الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به اتمام رسیده لذا کمیسیون بررسی 
این الیحه را در دستور کار قرار داده است.وی افزود: مسئوالن دستگاه های 
مربوط در زمان بررسی لوایح مختلف در نشست کمیسیون حضور می یابند 
لذا از مسئوالن وزارت خارجه برای جلسه روز سه شنبه دعوت کرده ایم.

نمایندگان مجلس در نشست علنی 2۰ خرداد امسال، با درخواست مسکوت 
ماندن دو ماهه الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین 
مالی تروریسم با ۱3۸ رأی موافق، ۱۰3 رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از 

مجموع 2۵3 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تزریق بیش از ۲۰۰ میلیون دالر 
در سامانه نیما

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تزریق بیش 
از 2۰۰ میلیون دالر ارز پتروشیم ها و فوالدی ها در 
اتفاق  ارز  بازار  آرامش  و گفت:  داد  نیما خبر  سانه 
 ۸۰۰۰ حدود  قیمت  با  ارزها  این  چراکه  می افتد، 

تومان در سامانه نیما عرضه شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهدی کرباسیان - 
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( - دیروز در نشستی 
خبری اعالم بازنشستگی کرد و گفت: در سال ۱3۸۸ 
و در ابتدای دولت دهم بازنشسته شدم اما با روی کار 
آمدن دولت یازدهم، مجددا به کار دعوت و در این 
سازمان مشغول به کار شدم.وی افزود: اکنون که قانون 
منبع به کارگیری بازنشستگان به تصویب رسیده است، 
به این قانون احترام می گذارم و اعالم بازنشستگی 
می کنم.معاون وی گفت: از آنجاکه به دلیل نوسانات 
و تنشی که در بازار از اوایل امسال اتفاق افتاد دولت 
و معاون اول رئیس جمهور تصمیم گرفتند که ارز را 
با نرخ ۴2۰۰ تومان به صورت تک نرخی اختصاص 
دهند و پتروشیمی ها و فوالدی  ها را اجبار کردند که 
در بازار با همین نرخ عمل کنند. به نظر می رسید از 
همان زمان این تصمیم یک تصمیم اضطراری بود و 
تا حدی نیاز به بازنگری از حیث کارشناسی داشت.

کرباسیان ادامه داد: با توجه ویژه رئیس جمهور این 
سیاست گذاری در حوزه ارز اصالح و هفته گذشته 
بسته جدید ارزی ابالغ شد و آخرین اطالعیه ای که در 
دست دارم در اواخر هفته گذشته حدود 2۰۰ میلیون 
دالر عرضه از سوی پتروشیمی ها صورت گرفته است. 
از روز گذشته مس و فوالد نیز ارز دولتی خود را با نرخ 
اعالم شده در سامانه نیما عرضه کردند. بنابراین به نظر 
می رسد که آرامش بازار ارز اتفاق می افتد، چرا که این 
ارزها با قیمت حدود ۸۰۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه 
شده است و امیدواریم با مدیریت بانک مرکزی همه ارز 
خود را عرضه کنند.کرباسیان با اشاره به عرضه حدود 
۱۰ میلیون یورو ارز دولتی از سوی صنایع مس در 
سامانه نیما، اظهار کرد: در مورد میزان عرضه ارز دولتی 
از سوی صنایع فوالدی در سامانه نیما اطالع دقیقی 
ندارم اما از دیروز این کار را شروع کرده اند و در زمینه 
تولید فوالد نیز امسال افزایش داشتیم و صادرات آن ۱3 
درصد رشد کرد. به گفته وی، اگر تصمیمات و سیاست 
گذاری منطقی داشته باشیم و از صادرات حمایت کنیم 
تحریم ها در حوزه صنایع معدنی کمترین تاثیر را می 

تواند داشته باشد.

خبرخبر

ادامه از صفحه ۱
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با بیان اینکه امروز موشکی 
را رونمایی کردیم که واجد همه این ویژگی هاست، گفت: موشک 
فاتح مبین هر هدفی را در خشکی  و دریا و در تمامی شرایط آب 
و هوایی،  اقلیمی ، محیطی و نیز در روز، شب، هوای بارانی و مه 
آلود می تواند مورد اصابت قرار دهد و  مانند صاعقه روی هدف 
خود فرود آید.وی با بیان اینکه خانواده فاتح یک موشک کوتاه 
بُرد است، افزود: این موشک، سالحی موثر است و بخش مهمی 
از نیازمندی ها را تامین می کند.وی این اقدام را گامی مهم بیان 
کرد  و گفت: زمانی که ما به این فناوری دست یافتیم به سرعت 
می توانیم آن را به همه خانواده ها تعمیم دهیم.وی افزود: چه 
بسا در آینده ای نزدیک بگوییم که خانواده فاتح بر روی خانواده 
ذوالفقار نیز پیاده سازی شده است که با آن کار ما می توانیم 
دشمنان را با فاصله های بسیار زیاد در مرز های شرف  و آب و 

خاک مان نگه داریم وی این دستاورد بسیار مهم را به فرمانده 
کل قوا  و نیرو های مسلح تبریک گفت  و خطاب به ملت افزود:  
مردم به زندگی و کار اقتصادی خود برسند  چرا که امروز دشمن 
اقتصاد ما را هدف قرار داده و  همه ملت با تمام وجود و انسجام 
وهمدلی تالش کنند چرا که فرزندان آنان  در نیرو های مسلح از 
حاصل کار و دسترنج  ملت با قوت حمایت می کنند.امیرسرتیپ 
حاتمی با بیان اینکه ملت همیشه در امنیت کامل خواهند بود، 
تصریح کرد:  در این مسابقه ای که میان همه قدرت های دنیا وجود 
دارد ما خواهیم توانست بازدارندگی خود که ضامن صلح  و امنیت 
کشور  و منطقه است، حفظ کنیم.وی ابراز امیدواری کرد  شاهد 

گام های بعدی باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد برخورد اخیر آمریکا با ایران و 
ایراد هایی که برخی کشور های اروپایی  به سیستم دفاعی ایران  
وارد می کنند، گفت: بار ها گفته اند و آنچه در مورد قدرت دفاعی 

و موشکی جمهوری اسالمی ایران گفته می شود یک ادعای بی 
ارزش و دخالت است.وی افزود: هیچ ملتی به ویژه ملت سرفراز 
ایران اجازه مداخله در امور بسیار مهم صنایع دفاعی را به هیچ 
قدرت خارجی نخواهد داد.وی گفت: آنچه از محدودیت ها، فشارها  
انجام می شود حاصلش فقط اطمینان  ما  و جنگ روانی علیه 
بیشتر ما به این راه است و ما را مطمئن تر می کند که باید برای 
ضمانت صلح و امنیت این راه را با سرعت، هوشمندی و دقت 
محدودیت ها  و  فشار ها  آن  همه  افزود: حاصل  دهیم.وی  ادامه 
تحکیم اراده ماست که ملت بخشی از آن را می بینند و یقینا این 
راه  با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های 
مسلح  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 3۱ مرداد 
اتکا  با  فرزندان رشید ملت  امروز  سالروز صنعت دفاعی گفت: 
به قدرت الهی و روحیه و مدیریت جهادی و با بهره مندی از 
رهنمود های فرمانده کل قوا و حمایت های دولت قادرند تمامی 
نیاز های متنوع و پیچیده کشور در عرصه دفاعی را تامین کرده 
و با شناسایی، رصد و درک صحیح و به هنگام از تهدیدات نظام 
سلطه و دشمنان نظام اسالمی بومی سازی محصوالت راهبردی 
اولویت قرار  را در  نیرو های مسلح  نیاز کشور و  و دفاعی مورد 
داده و در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نکنند.وی با اشاره 
به رونمایی از نسل جدید موشک فاتح مبین افزود:  متخصصان 
متعهد و توانمند سازمان هوافضای وزارت دفاع با تالش جهادی و 
شبانه روزی توانستند با به حداقل رساندن زمان ایده تا محصول، 
در زمان کوتاه ومتناسب با نیاز عملیاتی نیرو های مسلح؛ موشک 
چابک، رادارگریز، تاکتیکی و نقطه زن فاتح مبین را طراحی، 
نمونه سازی و با موفقیت آزمایش کنند.امیرسرتیپ حاتمی با بیان 
اینکه با ورود این موشک به چرخه تولید، گام بلندی در افزایش 
قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران اسالمی برداشته خواهد شد، 
گفت: با وجود تحریم های همه جانبه دشمنان در حوزه دفاعی، 
توانسته ایم با رویکرد اقتصاد مقاومتی، پشتوانه قدرتمندی برای 
نیرو های مسلح در حوزه دستاورد های دفاعی بخصوص موشکی 
ایجاد کنیم و امروز تمام نیاز های نیرو های مسلح با توان بومی و 

بدون نیاز به خارج از کشور تامین می شود.

وزیر دفاع :  می توانیم از همه سد های ضد موشکی عبور کنیم

روز به روز توان دفاعی کشور را تقویت می کنیم

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸2 ایران  464م45  پالک  شماره  با   ۸5 مدل   206 پژو  سواری   
3649156و شماره شاسی 10۸46426بنام سید امیر طاهر هریکندئی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
پالک  شماره  با  روغنی  مشکی   2007 مدل   630 و  ام  بی  سواری  سبز  برگ   
546ج۸2 ایران 72شماره موتور7526472شاسیWBAEK31057B7۸4042 بنام 

سیدحسین موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

معاون وزیر تعاون با اشاره به نقش موثر تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی، گفت: 
دولت می تواند بخشی از پروژه های نیمه تمام خود را به این تعاونی ها واگذاری کند.

های  تعاونی  نخست  وظیفه  گفت:  کالنتری  حمید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دهیاری توسعه روستایی از طریق فراهم کردن زیرساخت ها است.وی ادامه داد: وظیفه 
دوم این تعاونی ها، اقتصاد روستاست.وی با بیان اینکه باید به تعاونی های دهیاری 
آموزش های توسعه ای دهیم، گفت:هر تعاونی در هر روستا باید با کمک تسهیل گران 
تعاونی  اقتصاد روستایی مورد آموزش قرا گیرد.کالنتری اظهار کرد:  توسعه و فعاالن 
های دهیاری موثرترین گروه برای جذب تسهیالت در بحث اشتغال روستایی هستند. 
همچنین میتوانند با استفاده از ظرفیت قانونی اجرای ماده 2۶ برنامه ششم توسعه که 
به دولت اجازه داده شده تقریبا کلیه خدمات در حوزه های اجتماعی، ورزشی، ساخت 
و ساز و رفاهی را در اختیار تعاونی ها گذارد، استفاده کنند.به گفته وی از سویی دیگر 
بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در اختیار دولت قرار دارد که دولت می تواند بخشی 
از این پروژه ها را به تعاونی های دهیاری واگذار کند.کالنتری با بیان اینکه تعاونی های 
دهیاری می توانند تصدی گری دولت را عهده دار شوند، تاکید کرد: به هر حال دولت 
باید از کار افتصادی خارج شود و این مباحث را به نهادها و سازمان های مردم نهاد 

همچون تعاونی های دهیاری واگذار کند.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی 
گفت:  شد،  خواهد  اعالم  شهریورماه  پایان  تا  که  است  شده  تدوین  مرکزی  بانک 

نمی خواهیم مقررات گذاری خام داشته باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ناصر حکیمی گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر 
مجموعه ای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می کند، استقبال کرده تا بتواند 
از نقطه نظرها و بررسی های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه ای می تواند در 
این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت های آن را استخراج کند و این  مورد 
استقبال بانک مرکزی است.وی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته 
باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ 
چراکه الزم است ابعاد آن استخراج شده و مقررات گذاری الزم صورت گیرد؛ چراکه در 
این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.وی در پاسخ به این سوال که 
سرعت تحوالت ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند 
عمل نمی کند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، 
در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین 
کنیم، در این راستا سیاست های جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس 

برنامه زمان بندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.

لزوم واگذاری پروژه های نیمه 
تمام به تعاونی های دهیاری

اعالم  سیاست های جامع ارزهای 
رمزنگار تا پایان شهریور
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طرح تابستانی »شوق رویش« برگزار می شود

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: سومین دوره اجرای 
طرح همدلی تشکل های دانش آموزی، با عنوان »شوق رویش« با همکاری 
مشترک سازمان جوانان جمعیت هالل احمر و اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان برگزار می شود  به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی و امور 
بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، دبیرکل 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: غنی سازی اوقات فراغت 
نوجوانان و جوانان یکی از اولویت های مهم تشکل های دانش آموزی است و 

باید برای بهره گیری از این مهم برنامه ریزی الزم صورت گیرد.
 اوقات فراغت مناسب ترین فرصت برای توسعه مهارت های شناختی، بروز 
خالقیت و نوآوری وشکوفایی استعدادهاست که باید استفاده الزم را از لحظه 
لحظه های آن برد. وی گفت: پیرو همکاری های سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر و اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان جهت آموزش طرح 
ملی دادرس )کمک های امدادی( ویژه اعضای هیئت مرکزی اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان ، در نظر است سومین دوره اجرای طرح همدلی 
تشکل های دانش آموزی ذیل برنامه های طرح ملی شوق رویش برگزار شود 
عالمتی خاطرنشان کرد:برگزاری برنامه های آموزشی، فرهنگی و اردویی از 
جمله برنامه هایی است که در تابستان امسال برگزار می شود که اعضا می توانند 
در این برنامه ها شرکت داشته باشند. دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان گفت: طرح »شوق رویش« به منظور ارتقای فرهنگ امداد و نجات و 
کسب مهارت های امدادی و کمک به هم نوع برای جوانان عضو هالل احمر 
ویژه دانش آموزان متوسطه اول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان می 
باشد  الزم به ذکر است دانش آموزان شرکت کننده در این طرح به عضویت 
سازمان درآمده و می توانند از طریق سامانه جامع این سازمان مراحل عضویت 

خود را پیگیری کنند.

ضرورت قانون گذاری صریح در زمینه ممنوعیت 
تبلیغات پزشکی 

دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با اشاره به ضرورت قانون گذاری 
صریح در زمینه ممنوعیت تبلیغات پزشکی،  گفت:  خأل قانونی در مورد 
صراحت ممنوعیت تبلیغات پزشکی داریم به طوری که حتی در نت برگ 
و سایت دیوار هم این مسأله تبلیغ می شود لذا توجه به این مسئله در حفظ 
سالمت مردم بسیار حائز اهمیت است. بابک نیکومرام، دبیر انجمن جراحان 
پالستیک و زیبایی اظهار داشت: متأسفانه امروزه با ازدیاد جراحی های زیبایی 
در جامعه مواجه هستیم که بخش اعظم این مشکل به دلیل تبلیغات صورت 
گرفته در شبکه های اجتماعی و حتی مجله و روزنامه ها است. به گزارش 
زمان، وی افزود: متأسفانه در این شبکه ها عمل های جراحی اکثراً آسان و 
سهل نشان داده می شوند و اغراق زیادی نیز در عکس های منتشر شده از 
قبل و بعد از عمل میشود و این در حالی است که در اکثر نقاط دنیا تبلیغات 
در حوزه پزشکی ممنوع است.  دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ادامه 
داد: اکثر کسانی که امروزه بعنوان مشاور جراحی زیبایی دست به تبلیغات در 
حوزه پزشکی می زنند دالالنی هستند  که خودشان عمل های زیبایی را انجام 
نمی دهند و اکثراً افراد را با گرفتن پورسانت به کلینیک های غیرمجاز معرفی 
می کنند و این مسأله از جمله دالیلی است که آمار دقیقی از عمل های زیبایی 
در کشور نداشته باشیم. نیکومرام با بیان اینکه در بسیاری از کشورها منجمله 
فرانسه که خود را مدعی در خصوص مد و زیبایی میداند مجلس قانونگذار آن 
با کمک وزارت بهداشت و انجمن جراحان پالستیک فرانسه توانستند قانون 
پیشرفته و سالمت محوری را برای جلوگیری از رواج بیرویه اعمال زیبایی و 
خطرات روحی و جسمی ناشی از آن وضع کنند، ضوابط  مشخص و روشنی 

برای ورود به عرصه جراحی زیبایی تعریف شده است .

خبر

امنیت در اشتراك گذاریهای 
آنالین 

به گزارش پیام زمان از معاونت اجتماعي فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ اداره آموزش همگاني کاربران 
خود  اطالعات  آنالین  گذاري  اشتراک  در  اینترنتي 

هوشیار باشند.
با ظهور وب 2.0 و توسعه ي سرویس هاي جدید، 
سیستم هایي براي به اشتراک گذاري اطالعات شخصي 
وگروهي به وجود آمده است. شبکه هاي اجتماعي، 
عکس،   )sharing(گذاري اشتراک  هاي  سیستم 
ویدئو و سایر محتواها، دائرة المعارف ها)ویکي ها(، 
 ،)peer2peer(سیستم هاي اشتراک گذاري فایل
تورنت ها، سرویس هاي جانمایي مثل گوگل ارت، 
ویکي مپیا و بسیاري دیگر از سرویس هاي اینترنتي 
مبتني بر به اشتراک گذاري اطالعات، این امکان را 
به شما مي دهند که منابع مشترکي را با دیگران ایجاد 
کنید. در صورتي که مسائل و الزامات امنیتي و اصول 
نشود،  رعایت  ها  گذاري  اشتراک  این  در  محرمانه 
فردي،  هاي  حوزه  در  هاي جدي  آسیب  متاسفانه 
خانوادگي و اجتماعي به وقوع خواهد پیوست. موارد 
زیر را در به اشتراک گذاري اطالعات و منابع به خاطر 
بسپارید:عکس ها، ویدئوها و سایر اطالعات شخصي 
را تنها با کساني به اشتراک بگذارید که درجه اعتماد 
باالیي به آن ها دارید. در صورتي که در شبکه هاي 
اجتماعي این موارد را به اشتراک مي گذارید، نسبت به 

تنظیمات محرمانه)privacy( خود اقدام کنید.
اطالعات مکاني شما مورد عالقه ي سارقان است. 
 GPS زماني که از دستگاه رایانه اي همراه مجهز به
نظیر برخي از تلفن هاي همراه و تبلت ها استفاده مي 
کنید و در مکاني خارج از محل کار یا محل زندگي ، 
مثال در مسافرت هستید، اطالعات مکاني خود را در 
سیستم هاي جانمایي مثل گوگل مپ یا گوگل ارت به 
اشتراک نگذارید. در غیر این صورت، سارق یا سارقان 

به خالي بودن منزل یا محل کار شما پي مي برند.
سیستم هاي به اشتراک گذاري اطالعات مکاني نظیر 
گوگل ارت و ویکي مپیا مي توانند مورد استفاده ي 
سیستم هاي جاسوسي دشمن نیز قرار گیرند. جانمایي 
اماکن حیاتي و حساس نظیر اماکن سیاسي و نظامي، 
خدماتي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، اطالعات ذي 
قیمتي را براي دشمن فراهممیکند و فرد را بي آن که 

خود بخواهد به یک جاسوس خاءن تبدیل مي کند.
براي  اجتماعي  مهندسي  از  که  کاراني  تبه  براي 
مقاصد مجرمانه خود استفاده مي کنند هیچ اطالعاتي 
ارزشمندتر از اطالعات دسته اولي که خود کاربران به 
اشتراک گذاشته اند نیست. بسیاري از فایل هایي که 
در سیسیتم هاي تورنت و peer2peer به اشتراک 
گذاشته مي شوند به انواع ویروس ها ، تروجان ها و 
سایر بدافزارها آلوده اند. در صورت دانلود این گونه 
فایل ها، آن ها را با نرم افزارهاي امنیتي چک کنید. 
عکس ها و ویدئوهاي شخصي و خانوادگي را در 

سایت هاي به اشتراک گذاري منتشر نکنید. 

خبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اردوگاه باهنر متعلق به آموزش 
و پرورش است گفت: با توجه به حساسیت هایی که وجود دارد امید 
است پرداخت کل دیون از سوی سازمان برنامه و بودجه بزودی انجام 

شود. اردوگاه باهنر اصال و ابدا فروخته نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید محمد بطحائی در حاشیه اختتامیه 
بیست و ششمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان برگزیده 
کشور در بخش پسران با بیان اینکه اگر نگوییم اهداف پرورشی باالتر از 
اهداف آموزشی است، اما باید در همان سطح پیش برود گفت: ما توسعه 
متوازن در همه ساحت های شش گانه تربیتی را دنبال می کنیم.وی افزود: 
امروز این عدم تقارن به وضوح مشخص است. الزم است برقراری 
این توازن از دوران ابتدایی شروع شود.وی با بیان اینکه امروز مدرسه 
باید ضمن تحقق اهداف آموزشی، توجهی بیشتری به اهداف تربیتی و 
مهارت های زندگی داشته باشد ادامه داد: باید در این مسیر خانواده ها 
با ما همراه شوند زیرا معموال تلقی آنها عمدتا فراگیری محفوظات و 
تعاریف کتب درسی است که باید تغییر کند، البته به اهداف پرورشی در 
کتب درسی توجه داریم. الزم است بتدریج خانواده ها را با اهداف خود 
همسو کنیم.وی با اشاره به کسب دستاوردهای یک سال اخیر در زمینه 

همسویی اهداف عنوان کرد: این ادبیات تا حدودی در جامعه امروز 
جای خود را باز کرده و این باور در حال شکل گیری است که مدرسه 
تنها محل یادگیری مباحث آموزشی نیست و باید محلی برای زندگی 

دانش آموزی باشد.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش و جایگاه 
آموزش و پرورش در تحقق شعار سال گفت: با توجه به جامعه گسترده 
قریب به 30 میلیونی مخاطبان احساس تکلیف می کنیم که برای ترویج 
کاالی ایرانی نقش ایفا کنیم. در همین راستا نمایشگاه هایی برپا می شود. 
به جرات می گویم با تالش تولیدکنندگان داخلی توانستیم رقابت خوبی 
با سایر تولیدکنندگان داشته باشیم و امیدواریم در این نمایشگاه ها که در 
روزهای آتی برپا می شود والدین بتوانند کاالی ایرانی خریداری کنند.
بطحائی با تاکید بر اینکه استفاده از نمادهای ضدتربیتی در اقالم مصرفی 
دانش آموزان ممنوع است گفت: این نمادها نباید آثار زیانبار تربیتی داشته 
باشند. برخی نمادها تاثیرات سوئی چون ذهنیت گرایی مفرط و انزوای 
باال را به جای می گذارند.وی افزود: باید موانعی که موجب نارضایتی 
خانواده ها به عنوان شرکای تربیتی مدارس می شود ، برطرف شود. 
همکاران و مدیران مدارس که همواره در زیر فشارهای کاری و کمبود 
امکانات هستند باید این موانع را شناسایی و تا حد ممکن رفع کنند.وزیر 
آموزش و پرورش با بیان اینکه نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات برای 
بازگشایی مدارس آماده هستند اظهار کرد: امیدواریم مهری با شکوه را 

برای حدود13.5  میلیون دانش آموز شروع کنیم.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

ممنوعیت استفاده ازنمادهای ضدتربیتی دراقالم مصرفی دانش آموزان

طرح  اجرای  به  اشاره  با  مهری  تقی  سردار 
و همکاری  هماهنگی  با  داشت:  اظهار  تابستانه 
همه دستگاه ها مانند اورژانس، هالل احمر، آتش 
نشانی، سازمان راهداری، امداد خودرو ها و … 
و با محوریت پلیس راهنمایی و رانندگی، طرح 
تابستانه پلیس، از 24 خرداد آغاز و تا پایان شهریور 

سال 97 ادامه دارد.
وی افزود: نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، 
تا  راهداری  سازمان  و  احمر  هالل  اورژانس، 
پایان شهریور ماه با تقویت امکانات و تجهیزات 
در استان های مسافرخیز همانند خراسان رضوی، 

استان های شمالی و ... مستقر هستند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره 
مرداد  و  تیر  به  نسبت  ماه شهریور  در  اینکه  به 
افزایش سفر داریم، گفت: فرمانده نیروی انتظامی 
تدبیر ویژه ای دارند که هم زمان با این ایام، سایر 
بخش های انتظامی به حوزه پلیس راهور هم در 
حوزه درون شهری و هم برون شهری کمک کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه 
بیش از 75 درصد از تصادفات در جاده های برون 
تابستانی  طرح  آغاز  از  داد:  ادامه  است،  شهری 
تاکنون و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
حدود 10 درصد افزایش سفر داشتیم؛ براساس 
راهداری، حدود 20  سازمان  در  ترددشمار  آمار 
درصد نسبت به سال 95 از ابتدای طرح تابستانه 

امسال شاهد افزایش سفر بودیم.
سردار مهری با اشاره به اینکه بیش از 63 درصد 

از تصادفات در 30 کیلومتری شهر ها اتفاق می افتد، 
تاکید کرد: رانندگان باید به تابلوها، سرتابلو ها و 
تذکرات پلیس بیشتر دقت و توجه کنند تا دچار 
حادثه نشوند. وی بیشترین علل تصادفات در سطح 
جاده ها را »سرعت غیرمجاز« برشمرد و افزود:عدم 
توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی با 40 
درصد و سبقت های غیرمجاز و انحراف به چپ 
با 15 درصد، سهم بیشتری از تصادفات را به خود 

اختصاص داده اند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به هموطنان 
تأکید کرد: از مبدأ تا مقصد برای سفر خود برنامه 
ریزی کنند و به ازای هر 2 ساعت رانندگی 15 

دقیقه استراحت کنند.
وی با بیان اینکه »درک از خطر در رانندگی« یکی 
از اصول بسیار مهم در رانندگی است، بیان کرد: 
توجه به قوانین مهم ترین وظیفه راننده است و هر 
راننده ای باید نسبت به شرایط فنی وسیله نقلیه 
خود و وضعیت جاده ها شناخت کافی و دقیقی 
داشته باشد. سردار مهری در پاسخ به این سوال که 
در چه بازه زمانی شاهد تصادفات هستیم، پاسخ 
داد: 23 درصد تصادفات در بازه زمانی 16 تا 20 
بوده است، هم چنین 45 درصد از تصادفات بین 
ساعت 16 بعدازظهر تا 12 شب اتفاق افتاده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خاتمه 
با بیان اینکه خودروی رانندگانی که همزمان دو 
توقیف  شوند،  مرتکب  را  ساز  حادثه  تخلف 
می شود، گفت: سخت گیری پلیس برای حفظ 

سالمت راننده، سرنشینانش و دیگران است.

اولتمياتوم پليس به رانندگان متخلف

وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
انتخابات  برگزاری  از  جوانان  و  ورزش 
داد  خبر  ماه  دی  تا  جوانان  ملی  مجمع 
مورد  در  کشور  وزارت  ادعای  گفت:  و 
ارسال نشدن نامه درخواست ثبت شناسه 
وزارت  سوی  از  نهاد  مردم  سازمان های 
ورزش و جوانان درست نیست و آمادگی 
رسانه ای  را  مکاتبات  این  داریم که  را  آن 

کنیم.
محمد  از ایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وام  افزایش  به  اشاره  با  تندگویان  مهدی 
سال  در  تومان  میلیون   ۱۵ به  ازدواج 
تا هفته  گذشته  جاری، خاطر نشان کرد: 
3۶۰ هزار نفر وام ازدواج خود را دریافت 
سال  ابتدای  از  دولت  همچنین  کرده اند. 
وام  بابت  تومان  میلیارد  هزار  پنج  حدود 
ازدواج پرداخت کرده است.وی با اشاره به 
افزایش  که  می دهد  نشان  آمارها  که  این 
جوانان  انگیزه  افزایش  باعث  ازدواج  وام 
برای ازدواج شده است ، اظهار کرد: آمار 
ثبت ازدواج از ابتدای امسال افزایش یافته 
کارگاه    ۹۵3 و  هزار  سه  همچنین  است. 
 ۱۷۴ از  بیش  برای   ۹۶ سال  در  ازدواج 
اشاره  با  است.وی  شده  برگزار  نفر  هزار 
در  ازدواج  به  طالق  نسبت  که  این  به 
است،  بوده  درصد   2۹ حدود    ۹۶ سال 
این معنا است که  به  آمار  این  بیان  کرد: 
اتفاق  ازدواج 2۹ طالق  ازای هر ۱۰۰  به 

نشان  نمودارها  همچنین  است.   افتاده 
می دهند که از سال ۷۵ تا ۹۶ روند طالق 
صعودی بوده است.معاون ساماندهی امور 
ادامه   در  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان 
کل  در  ازدواج  تعداد  که  این  به  اشاره  با 
کشور به طور میانگین ۱۰ درصد کاهش 
را نشان می دهد، خاطر نشان کرد: عمده 
علت این موضوع اقتصادی و سایر علل آن 
و  باورها  تغییر  مثل  فرهنگی  موضوعات 
نشان  نیز  بیکاری  آمار  هستند.  اعتقادات 
 ،۹۵ سال  در  بیکاری  نرخ  که  می دهد 
این  است در حالی که  بوده  2۵.۹ درصد 
میزان در سال ۷۵ ، ۱3.۷ درصد را نشان 
می دهد.وی با بیان این که در حال  حاضر 
قانون  شکل  به  »ازدواج«  مشاوره  انجام 
نمی شود،  اجرایی  کشور  در  اجباری  و 
گفت : اجرای این فرایند نیاز به یک قانون 
کشوری از مراجع باال دستی دارد و الزم 
این  در  اسالمی   شورای  مجلس  تا  است 
با  که  دیداری  در  کند.  قانونگذاری  حوزه 
مجلس  مختلف  کمیسیون های  اعضای 
شورای اسالمی داشته ام از آنها خواستم تا 
این مساله اجرایی شود. با این حال بازتاب 
است.  بوده  بد  نه  و  خوب  نه  نمایندگان 
معتقد  نمایندگان  از  برخی  که  طوری  به 
ازدواج  اجباری کردن مشاوره  هستند که 
پروسه  انجام  برای  سدی  است  ممکن 

ازدواج باشد.

افزایش آمار ثبت »ازدواج« از ابتدای سال

ابالغیه
شماره پرونده: 96099۸2۸۸2401410     بایگانی:970231 

مشخصات ابالغ شونده حقیقی: بهمن حسنی      نام پدر: برجعلی کدملی: 6660059652
 نشانی: تهران- اسالمشهر 

تاریخ حضور: 97/06/19 دوشنبه ساعت 10:00محل حضور: اسالمشهر- بعد از میدان 
نماز- خیابان شهید صیاد شیرازی- مجتمع قضایی اسالمشهر

 تاریخ حضور: 97/06/19 دوشنبه ساعت 10:00
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م/الف 1053

شعبه ۱0۱  دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر )۱0۱ جزایی سابق(

آگهی
بدینوسیله به آقای سیدعبداهلل رودپورفرزندسیدعیسی به شماره ملی1۸6070303۸به نشانی 
سربندربه  شهیدمطهری  شعبه  کارگران  رفاه  بانک  شودکه  می  بازارصدوقی2ابالغ  سربندر 
استنادقراردادبانکی شماره306930069جهت وصول مبلغ221/074/742ریال تاتاریخ97/2/17به 
بدهی  کامل  تاخیرمتعلقه وروزانه171/751ازتاریخ مذکورتاروزتسویه  انضمام سودوخسارت 
اداره  کالسه9700053دراین  به  اجرائی  وپرونده  صادرنموده  شمااجرائیه  علیه  مقررات  طبق 
تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 97/3/12مامور،ابالغ واقعی اجراییه به شمادرنشانی اعالمی 
یک  فقط  اجرامفاداجرائیه  نامه  ماده1۸آئین  بستانکارطبق  تقاضای  میسرنشده،لذابنابه  فوق 
مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت بیست 
بدهی خوداقدام  پرداخت  به  گردد،نسبت  می  روزابالغ محسوب  که  آگهی  این  روزازتاریخ 

ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهدیافت. شماره م.الف)16/371(
مسئول واحداجرای اسنادرسمی بندرماهشهر-فرزاداحمدی

دادنامه
پرونده کالسه 96099۸0۸43500693 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایالم تصمیم نهایی 

شماره9709970۸43500230
خواهان:  بانک ملي ایران - اداره امور شعب استان ایالم با وکالت خانم آذر سهرابي فرزند عبدالرضا 

به نشاني استان ایالم - شهرستان سیروان - لومار - روبروی جهاد کشاورزي
خواندگان 1. آقای عزت اله طمري فرزند کریم 2. آقای احمد پور شب فرزند عبدعلي 3. آقای 

ابراهیم جمشید بیگي فرزند قبادبیگ همگي به نشاني ایالم - اموزش و پرورش
4. آقای الیاس جمشیدبیگي فرزند قبادبیگ 5. خانم مرضیه جمشید بیگي فرزند الیاس همگي به 

نشانی ایالم - بلوار شهید صدوقي
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسي

2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
3. مطالبه وجه بابت ... 

به تاریخ 23/ 3 / 1397 در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ایالم به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پروند کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با توجه 
به مندرجات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از پروردگار متعال بشرح زیر 

مبادرت بصدور رای می نماید
) رای دادگاه(

در خصوص دادخواست مدیریت بانک ملی استان ایالم با وکالت خانم آذر سهرابی به طرفیت 
1-الیاس جمشید بیگی  2- ابراهیم جمشید بیگی 3- احمد پور شب 4-عز اهلل طمری 5- مرضیه 
جمشید بیگی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 462/ 635 / 233 ریال 
ریال و احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و نیز 
احتساب خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان مدعی شده خوانده ردیف اول به موجب 
قرارداد پیوست پرونده یک فقره تسهیالت از بانک ملی استان ایالم تحصیل نموده وخواندگان 

ضامن وی میباشند  
علیرغم اخطارهای مکرر، خواندگان از پرداخت بدهی امتناع می نمایندو تقاضای صدور حکم به 
شرح خواسته را داشته و جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق قرارداد و تعهدنامه را ضمیمه 
دادخواست کرده است . خواندگان ردیف اول الی چهارم با وصف ابالغ قانونی اوراق اخطاریه 
)نشرآگهی ( و رعایت انتظار کافی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و الیحه ای تا امروز به این شعبه 
واصل نگردیده و ضمیمه سابقه نمی باشد و عذر موجه جهت عدم حضور تقدیم دادگاه نکرده اند 
بنا به مراتب مرقوم نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض ، انکار و تردید باقیمانده 
است و خواندگان ردیف اول الی چهارم ایراد و دفاعی در دعوی معنون معمولی نداشته اند و دلیلی 
بر پرداخت دین در سررسید ویا تاریخ مقدم و یا موخر بر آن و با برائت ذمه خویش بنحوی از 
انحناء قانونی به دادگاه ارائه نکرده اند بنابرین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده با 
استناد به مواد 10و219 و221و227و1324 قانون مدنی و مواد 19۸و515و519 قانون آئین دادرسی 
مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 
کم برمحکومیت تضامنی خواندگان ردیف اول الی چهارم به پرداخت مبلغ 462/ 233  ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 241/ 467 / ۸ ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 41۸/ 305 / 11 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم ذادخواست لغایت اجرای حکم با 
نرخ سود )مطابق قرارداد( در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای دادگاه غیابی وظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکورظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در در محاکم تجدیدنظر استان ایالم می باشد. ودر خصوص 
دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف، پنجم)خانم مرضیه جمشید بیگی ( با عنایت به اینکه 
وکیل خواهان در تاریخ 12/ 12 / 1396 به شرح صفحه 29 پرونده دعوای خود را مسترد نمود 
لذابه استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای دادگاه حضوری وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان ایالم مي باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایالم: علرضا طهماسبی

دادنامه
گیلک  بتول  بهشهر دعوی خواهان:  پنجم حقوقی  در خصوص کالسه 950324شعبه 
قره تپه - مهرداد پارسی - ریحانه گیلک قره تپه - معصومه پارسي - مهران پارسی به 
طرفیت خوانده: جهان گیلک قره تپه - عبدالمجید گیلک قره تپه - پرویز گیلک قره 
تپه – محمدرضا  گیلک قره تپه - توران گیلک قره تپه - انسیه عرب نوروزي - علیرضا 

گیلک قره تپه - معصومه گیلک قره تپه، فاطمه رادان به خواسته: اثبات مالکیت 
960420شعبه پنجم حقوقی بهشهر دعوی خواهان: ریحانه گیلک قره تپه خوانده: انسیه 
عرب نوذري ، معصومه پارسي - فاطمه رادان - مهرداد پارسي – توران گیلک قره تپه 
– مهران پارسی - عبدالمجید گیلک قره تپه ، محمدرضا گیلک قره تپه - پرویز گیلک 
قره تپه - علیرضا گیلک قره تپه - جهان گیلک قره تپه - معصومه گیلک قره تپه خواسته 

اتهام: مطالبه سهم االرث
در خصوص کالسه 960211 شعبه پنجم حقوقی بهشهر دعوی خواهان: مهران پارسی 
گیلک-  رادان- جهان  فاطمه  به طرفیت خوانده:  پارسي  مهرداد  پارسي -  - معصومه 
علیرضا گیلک قره تپه – یونس دشتی- معصومه گیلک قره تپه – ریحانه گیلک قره 
تپه- عبدالمجید گیلک- انسیه عرب نوذری-، توران گیلک - محمدرضا گلیک - پرویز 

گیلک - غفور دشتی به خواسته: اثبات مالکیت مشاعی
در خصوص کالسه960۸09دعوی خواهان :ریحانه گیللک قره تپه به طرفییت خوانده: 
معصومه پارسی - یونس دشتي - علیرضا گیلک قره تیه - توران گیلک قرة تپه – مهران 
پارسی – پرویز گیلک قره تپه – مهرداد پارسی - غفور دشتی - محمدرضا گیلک قره 
تپه - معصومةگیلک قره تپه – انسیه عرب نوذری - فاطمه گیلک - عبدالمجید گیلک 

قره تیه - جهان گیلک به خواسته: جلب ثالث )مالی منقول و غیرمنقول(
با توجه به مجهول المکان بودن خوانندگان در پرونده های فوق )950324—960420-
960۸09-960211 به نامهای توران گیلک قره تپه محمدرضا گیلک قره تپه - عبدالمجید 
گیلک قره تپه- پرویز گیلک قره تپه - معصومه گیلک قره تپه - همگی فرزندان عباسقلی 
که مجهول المکان مي باشند حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مراتب 
در یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و آگهی می شود که 
خواندگان در مورخه 1397/06/27 ساعت 10 صبح در شعبه پنجم حقوقی بهشهر جهت 

رسیدگی حضور بهم رسانند و اال دادگاه اقدام قانونی معمول خواهد داشت.
تصادفی مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی بهشهر   م الف:2097/6706

آگهی
بدین وسیله به خانم شیما مددی فرزند غالم به شماره ملی 1757577701ساکن ماهشهر 
ناحیه 21۸دستگاه پالک7ابالغ می شود که بانک رفاه کارگران شعبه شهید مطهری سربندربه 
استناد قرارداد بانکی شماره 306920147جهت وصول مبلغ یکصد وپنج میلیون وهشتصد 
وپنجاه وهشت هزارو یکصد و پنجاه و هشت ریال تا تاریخ 96/11/11به انضمام سود و 
خسارت تاخیرمتعلقه وروزانه ۸5/630ریال ازتاریخ مذکورتاروزتسویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائی به کالسه 9600333دراین اداره 
تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 96/11/1۸مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکارطبق ماده 1۸آئین نامه اجرامفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودو چنانچه ظرف مدت بیست 
روزازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهدیافت.شماره م الف:16/372
فرزاد احمدی -مسئول واحد اجرای اسنادرسمی ماهشهر



6 نفت و انرژیسه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹7                                                                                                                                                                                                     شماره ۳8۲۹  

هشدار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

 مردم از  ذخیره سازی و نگهداری سوخت
 در ظروف خودداری کنند 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی اطالعیه ای نسبت به ذخیره 
سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد.

در اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آمده است: بنزین 
و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی 
آن در شرایط محیطی به ویژه در فصل گرما به صورت بخار در محیط 

منتشر می شود.
بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به این که از مشتقات نفتی است، 
قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع 
اشتعال سبب آتش سوزی و انفجار می شود. بر این اساس نگهداری آن 
در ظروف معمولی و غیراستاندارد سبب انتشار بخارات آن شده و در 
صورت قرار گرفتن در محیط بسته احتمال آتش سوزی و انفجار آن به 

شدت افزایش می یابد.
به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می شود از نگهداری و 
ذخیره سازی بنزین در ظروف غیراستاندارد و در فضاهای محبوس و 
بسته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال جداً خودداری 

کنند.

۶ جایگاه سیار سوخت در مسیرهای شمالی 
کشور راه اندازی شد 

به منظور سوخت رسانی مناسب به مسافران، 6 جایگاه سیار سوخت در 
مسیرهای شمال کشور راه اندازی شد.

به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران از استقرار 6 جایگاه سیار سوخت در مسیر شمال کشور 

خبر داد.
وی با بیان این که این جایگاه ها برای تامین سوخت مورد نیاز مردم و 
رفاه شهروندان و  مسافران تابستانی مسیرهای شمالی کشور تعبیه شده 
است، گفت: 2 دستگاه سیار سوخت در مسیر جاده چالوس از کرج 
نرسیده به نسا، 2 دستگاه از کندوان نرسیده به مرزن آباد و   2 دستگاه در 

نمک آبرود مستقر شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سوخت رسانی 
از طریق این جایگاه های سیار تا پایان تابستان امسال ادامه خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، ظرفیت جایگاه های سیار عرضه سوخت متفاوت 
است، به نحوی که سوخت رسان های سیار p۲ که نسبت به کانتینرهای 
سوخت رسان کوچک تر بوده، اما امکان جابه جایی به نقاط در آنها وجود 
دارد، ظرفیت ذخیره حدود ۸00 لیتر سوخت را دارند، اما کانتینرهای 
واقع  در  لیتری  هزار   26 و   12 حدود  ظرفیت های  با  سوخت رسان 
مخازنی هستند که به وسیله کشنده ها به محل منتقل شده و مستقر 

می شوند و امکانات سوخت گیری در آنها تعبیه شده است.

کوتاه از انرژی

خط لوله گازی آی پی  تحکیم کننده 
مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان 

اساس  بر  این که  بیان  با  اسالم آباد  در  ایران  سفیر 
لوله  خط  قرارداد  اقتصادی،  و  امنیتی  مولفه های 
پروژه های  دیگر  با  ایران-پاکستان  گاز  صادرات 
مشابه در سطح منطقه قابل مقایسه نیست، گفت: 
آی پی می تواند نقشی بسیار موثر در تقویت و بهبود 
شرایط اقتصادی و رفاهی کشور همسایه و مسلمان 

پاکستان ایفا کند.
مهدی  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هنردوست اظهار کرد: اهمیت تقویت و توسعه و 
سرعت بخشیدن به روند افزایشی کنونی مناسبات 
تجاری دوجانبه تهران-اسالم آباد از سوی هر دو 
کشور به عنوان یک باور جدی مورد توجه بوده و 
اراده سیاسی مسئوالن ایران و پاکستان پشتوانه تحقق 

این موضوع است.
وی تصریح کرد: یکی از پروژه های بزرگ بین ایران 
و پاکستان که از سال ها پیش مورد توافق دو کشور 
بوده و قرار بود از سال 2014 اجرایی شود، قرارداد 
خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان است که 
متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده و در انتظار اقدام 

دوستان پاکستانی برای انجام تعهدهایشان است. 
این  اجرای  کرد:  عنوان  پاکستان  در  ایران  سفیر 
خط لوله، اعتبار و اعتماد بین دو کشور را تحکیم 
می بخشد. انتقال گاز با خط لوله آی پی، افزون بر 
تامین انرژی ارزان و پایدار می تواند چهره اقتصاد 
عوامل  هر حال  به  اما  کند،  دگرگون  را  پاکستان 
بازدارنده نیز وجود دارد که ضروری است نسبت 
گفت:  هنردوست  شود.  اقدام  موانع  این  رفع  به 
البته بدیهی است طرف های سوم و کشورهایی که 
تحکیم مناسبات میان ایران و پاکستان را برخالف 
منافع خود می بینند از هیچگونه مانع تراشی دریغ 
نکنند، از این رو یکی از عوامل تاثیر گذار که مانع 
اجرای این موضوع تاکنون شده می تواند فشارهای 
بیرونی باشد. وی افزود: هر چند هم اکنون عالوه بر 
خط لوله آی پی، منابع دیگری نیز برای تامین انرژی 
پاکستان همچون واردات ال ان جی و ال پی جی و 
نفت از دیگر کشورها موجود است و تنوع بخشی 
به منابع تامین انرژی همواره در سیاست های کلی 
کشورها ملحوظ می شود، اما به دالیل عدیده و نگاه 
کارشناسی و تکنیکی، خط لوله آی پی بهترین و 

مناسب ترین گزینه است.
وی ادامه داد: بر اساس مولفه های امنیتی و اقتصادی، 
پروژه های مشابه مطرح در منطقه به هیچ عنوان قابل 
با آی پی نیست.  بر اساس این گزارش،  مقایسه 
طول  به   )IP( پی  آی  لوله  خط  ایرانی  بخش 
900کیلومتر با هزینه 2.5 میلیارد دالر ساخته شده 
و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دالر 
دیگر  سرمایه گذاری شود، اما بخش دوم این خط 
لوله در خاک پاکستان به طول 7۸0 کیلومتر هنوز 

ساخته نشده است.

خبر

انتقال نیرو  مجری طرح های نیروگاهی و خطوط 
شرکت نفت و گاز پارس از پیشرفت 76 درصدی 
ساخت نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی پارس 

جنوبی خبر داد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط  عمومی شرکت 
نفت و گاز پارس، محمدمهدی توسلی پور با اعالم 
این خبر گفت: پیش بینی می شود با انجام تعهدات 
پیمانکار این طرح، سنکرون نخستین واحد نیروگاه 
سیکل ترکیبی تا پایان سال جاری انجام شده و آماده 

تحویل به بهره بردار شود.
او با اشاره به توانمندی شرکت های داخلی در بخش 
مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت نیروگاه اظهار 
کرد: خوشبختانه کشور در طول سال های گذشته در 
حوزه نیروگاهی بسیار موفق عمل کرده و پیمانکاران 
داده  پرورش  را  توانمندی  داخلی  شرکت های  و 
است و شرکت نفت و گاز پارس نیز با حمایت از 
متخصصان و سازندگان ایرانی، طرح احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی را به یک پیمانکار داخلی واگذار کرده 

است.
از  وزنی  درصد  از 65  بیش  تأمین  از  توسلی پور 

تجهیزات و کاالهای مورد نیاز این طرح به بخش 
خصوصی خبر داد و گفت: هر آنچه از تجهیزات 
مورد نیاز این طرح که امکان ساخت آن در داخل 
کشور بوده، به سازندگان داخلی واگذار شده است، 
به عنوان مثال ساخت بویلرهای بازیافت حرارتی که 
بخش عمده ای از مبلغ پیمان این طرح را به خود 
داخلی  سازندگان  از  یکی  به  می دهد  اختصاص 

واگذار شده است.
کامل  تحویل  و  تأمین  ضرورت  بر  توسلی پور 
ظرف  پروژه  این  نیاز  مورد  تجهیزات  و  قطعات 
4ماه آینده تأکید کرد و گفت: بخشی از این کاالها 
با پرداخت های تشویقی به پیمانکاران و سازندگان به 
منظور کوتاه کردن زمان ساخت به سایت حمل شده 

و مابقی در حال انجام است.

این مقام مسئول در شرکت نفت و گاز پارس تسریع 
افزودن  نیازمند  را  پروژه  این  اجرایی  عملیات  در 
شیفت های کاری تا پایان سال جاری عنوان و اضافه 
کرد: سعی بر این است که با پرداخت های مستقیم 
به حساب سازندگان و پیمانکاران فرعی، عملیات 
اجرایی این پروژه تسریع شود و پیش بینی می شود 
پس از تحویل واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی 
به بهره بردار، دو واحد دیگر نیز در بازه های زمانی 2 

تا 3 ماهه به صورت آزمایشی راه اندازی شود.
محمدمهدی توسلی پور در پایان به بازدید کارشناسان 
سازمان ملل از این طرح نیز اشاره کرد و گفت: پروژه 
عنوان  به  عسلویه  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  احداث 
پاک )CDM( در  نخستین طرح مکانیزم توسعه 
پارس جنوبی و در راستای الحاق ایران به توافقنامه 
تغییرات اقلیمی پاریس به سازمان ملل معرفی و در 
مراحل پایانی ثبت در نهاد آب و هوای سازمان ملل 
قرار دارد . بر اساس این گزارش، با تکمیل نیروگاه 
سیکل ترکیبی، بخشی از برق مورد نیاز پاالیشگاه 
های منطقه پارس2 شامل فازهای 12، 13، 14، 19، 

22 تا24 و آبگیر این منطقه تامین خواهد شد.

پیشرفت ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه به 76 درصد رسید

اصالحیه
 شرکت تعاوني رفاهي فرهنگیان ناحیه 4 البرز 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم که درمورخ 
۱۳۹7/۵/۱7 به شماره نشریه ۳8۲4 صفحه 4 به چاپ 
که  باشد  نوبت دوم صحیح می  عبارت  رسید سطردوم 

بدینوسیله اصالح می گردد.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای میر قادر میر محمدی فرزند میر کمال 

شماره ابالغنامه:9710102290402947
شماره پرونده:97099۸2290400393

شماره بایگانی شعبه:970400
تاریخ تنظیم:1397/05/17

خواهان آقای علی اکبر خسرو بیگی دادخواستی به طرفیت خواندگان سید محمود میر 
احمدی و میر قادر میر محمدی فرزند میر کمال و شرکت عمران پرند به  خواسته تسلیم 
مبیع و الزام به ایفای تعهد و ..... مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
97099۸2290400393   شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/07/1۸ ساعت 0۸:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م الف 1112
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – فرزان عرفان منش 

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 6۸۸/6/96 مورخ 96/10/25 قاضی محترم شورا 
در حوزه 6 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم موضوع پرونده کالسه 6۸7/6/96 
محکوم علیه/ محکوم علیهم خلیل اله سلیمی محکوم است به انجام مفاد دادنامه فوق 
الذکر در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت خوانده محکوم 
است به پرداخت 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸10/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق محکوم له/لها بهنام اصالنی ایدلو لذا مفاد اجرائیه 
طی یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 11۸ و 119 قانون اجرای احکام مدنی آگهی 
می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود و براساس ماده 9 قانون فوق 
الذکر برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه/علیهم نخواهد شد مگر 

اینکه محل اقامتگاه خود را اعالم نماید.م/الف 1115 
دبیر خانه حوزه 6 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

برگ اجرائیه 
–بلوار  نشانی خوی  کار-  فرزند علی- شغل سنگ  تاروردی  خداوردیلو  له  محکوم 
رسالت  30 متری باغ گندم –خوی –خ رسالت –نمایشگاه سبز محکوم علیه احسان 
حبیبی  فرزند تقی -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره  304-97 مورخه  97/3/12 
شورا ی حل اختالف  شعبه شهر دیزج دیز که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه 
تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است    محکوم علیه محکوم و ملزم به حضور 
در یکی از دفاتر رسمی و انتقال ششدانگی سند  خودروی پراید  به شماره  انتظامی  
۸43س27 ایران و مبلغ 430/000 ریال هزینه ابطال  تمبر به انضمام کلیه خسارات قانونی 

در حق محموم له درضمن پرداخت نیم عشر دولتی بر  عهده محکوم علیه است 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید
 قاضی شورا –ابراهیمی  خوی-دیزج دیز

دادنامه
 پرونده کالسه 96099۸4435300713  شعبه سوم دادگاه عمومی )عمومی(  شهرستان 

خوی  تصمیم نهایی شماره 97099744353002۸5
 خواهان:  لیال افتخاری فرزند ولی   به نشانی آذربایجان غربی-شهرستان خوی- خوی  
خیابان کوچه  نوراهلل  خان –روبروی مدرسه  شاهد / خوانده : آقای نادر بابازاده فرزند 
امیربیک آخر –کوچه نرسیده جاده  سلطان علی نشانی  آذربایجان غربی – خوی – 

قطور / 
خواسته : رفع اثر از اموال توفیقی منقول

رای دادگاه: در خصوص دادخواست لیال افتخاری فرزند ولی به طرفیت آقای نادر بابازاده 
فرزند سلطان علی به  خواسته  تقاضای  اعتراض شخص ثالث  به توقیف جهازیه زوجه 
دادگاه  از شعبه سوم  بایگانی 950441 صادر  پرونده کالسه  3/950190 و شماره  در 
عمومی )عمومی(  شهرستان خوی نظر به اینکه فاکتور های ارائه شده توسط معترض 
ثالث داللت کافی مبنی بر اینکه اموال توقیفی همان اموال موضوع فاکتورهای ارائه شده 
میباشند، نمی نماید لذا به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب )در امور مدنی(  حکم به بطالن دعوای مطروحه صادر و اعالم میدارد حکم 
صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی میباشد
موالقلی زاده –رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی )عمومی(  شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح    5024 شماره    شناسنامه  دارای  هوشمند  علی  آقای 
971015/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا هوشمند بشناسنامه 2790763194    در تاریخ 96/11/3 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- علی هوشمند فرزند  حسن 
–ش ش  5024 خوی –پدر متوفی/2-طاوس حاجی بیگی فرزندسلیمان -ش ش 6 
خوی-مادر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

دادگستری کل استان البرز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

خواهان آقای اسمعیل خره قانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمید رضا خوشی 
فرزند حسین و محمد یکه رنجبر فرزند رمضان به خواسته لزام به فک رهن –مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه – الزام به تنظیم سند رسمی ملک – مطالبه خسارات دادرسی –

الزام به اخذ صور تمجلس تکفیفی- الزام به اخذ پایان کار مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 95099۸266۸100195 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان نظرآباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/3 ساعت 12:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف مدت 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 دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان نظرآباد-محمدعلی آالداغلو

آگهی مزایده )مرحله اول( 
برابر با دادنامه 9609971946400076 آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه چهارم دادگاه 
عمومی و حقوقی شهرستان بهشهر موضوع پرونده اجرایی کالسه 961749 اجرای احکام 

مدنی دادگستری بهشهر محکوم علیه
شعبانعلی صالحی رکاوندی محکوم است به پرداخت مبلغ 200 عدد سکه تمام بهار 
آزادی و 40/000/000 ریال طالجات زینتی و ۸0/000/000 ریال اثاث البیت طبق سند 
نکاحیه در حق محکوم له زهرا روح پرور و ایضا نیم عشر من باب حق االجرا و نظر به 
اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابالغ مفاد برگ اجرائیه بری در فرجه مقرر قانونی 
اقدام را در جهت اجراه مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشار الیه اموال معادل محکوم 

به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است 
مشخصات ملک

ملک تعرفه شده قطعه زمین زراعی و باغی به مساحت حدودا ۸000 متر مربع. که. حدودا 
2000 متر مربع آن باغ » مرکباتبا نهال های حدودا 3 ساله و مابق حدودا 6000 متر مربع 
واقع در روستای رکاوند مزرعه انار تپه متعلق به  خوانده می باشد. در عرصه فوق یک 
بنای سریداری با ابعاد 5×6 متر مربع مسقف بان ایرانیت بدون دیوار چینی می باشد. 
سه اصله درخت گردو با سنی بین 7 إلی 10 سال و یک منبع ذخیره آب 1000 لیتری 
مشاهده گردید با توجه به موارد یاد شده ارزش ملک موصوف به مبلغ 2/400/000/000 
ریال معادل دویست و چهل میلیون تومان برآورد گردید نتیجتا اموال موصوف ان تحویل، 
حافظ گردیده واموال موضوع توقیف برای روز یکشنبه مورخ 11/ 06 / 1397 ساعت 
صبح الی 11 از طریق مزایده و در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر و 
بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطالع بیشتر و در مدت 
پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را مالحظه 
نمایند ضمنا مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که باالترین قیمت را در جلسه 
حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجه اینکه دایره اجرای احکام میتواند 
پرداخت بهای مال مورد مزایده را عنداالقتضاء بوعده قرار دهد. در این صورت برنده 
مزایده باید ده درصد بها را في المجلس بعنوان پرده بقسم اجراء تسلیم نماید و حداکثر 
مهلت مزبور از یکماه تیتانوز نخواهد کرد و در صورتیکه پرندہ مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهاي اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می 

کرده، ضمنا تسلیم مال فقط بعد از پرداخته تمام آن صورت خواهد گرفت
م الف: 97/20/670۱ قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

آگهی
دادگستری کل استان البرز

دادگستری  عمومی)حقوقی(  دادگاه  سوم  شعبه   96099۸266۸301121 کالسه  پرونده 
شهرستان نظرآباد تصمیم نهایی شماره970997266۸300427

خواهان: آقای فرشید بایندر فرزند علی پناه با وکالت آقای اکبر یاسین مهر فرزند محمد 
ابراهیم به نشانی کوچه دادگستری دفتر وکالت خلیلی

خوانندگان:1. آقای جعفر خدابنده لو فرزند عینعلی به نشانی استان البرز نظرآباد-محله 
فرزند  لو  اوسط خدابنده  علی  فرهنگ 2.آقای  پارک  به روی  رو  بهارستان55  رسالت 

عینعلی به نشانی مجهول المکان
خواسته:اعسار پرداخت هزینه دادرسی

به  نظرآباد  مقرر شعبه سوم محاکم حقوقی  تاریخ97/4/26 در وقت  –به  تعالی  بسمه 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه فوق تحت نظراست. دادگاه بامالحظه 

محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

اکبریاسین مهر بطرفیت  با وکالت بعدی آقای  بایندر  با دعوی آقای فرشید  ارتباط  در 
آقایان 1-جعفرخدابنده لو 2-علی اوسط خدابنده لو بخواسته اعسار از پرداخت هزینه 
سفته  مطالبه  و  ریال  مبلغ 320/000/000  به  فقره جمعا   4 وجه چک  دادرسی،مطالبه 
پیوست  مدارک  و  دادخواست  به  توجه  از  دادگاه  تاخیرتأدیه؛  و  دادرسی  و خسارات 
واظهارات و مدافعات وکیل محترم خواهان وشخص وی در جلسه رسیدگی و نیز توجهٌا 
به مؤدای گواهی گواهان که به نحوی مؤید اظهارات وی می باشد  دادگاه ادعای اعسار 
مذکور ثابت دانسته ومستنداٌ به مواد 504 و507 و513 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب79 حکم بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسی صادر واعالم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس ابالغ 

قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد
حمید رضائی رئیس شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان نظرآباد

 بهره برداری از بزرگترین طرح تولید اتیلن

 غرب ایران تا اسفند 97

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از 
آغاز بهره برداری طرح تولید اتیلن پتروشیمی 
ایالم تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این 
پروپیلن،  اتیلن،  تن  هزار   750 تولید  با  طرح 
دست  در  طرح  بزرگترین   ... و  پیرولیز  بنزین 

اجرای اولفین در غرب کشور است.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ربیعی  جعفر  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
طرح  از  برداری  بهره  وضعیت  اخرین  درباره 
بزرگ  پروژه  گفت:  ایالم،  پتروشیمی  توسعه 
به   97 سال  پایان  تا  ایالم  پتروشیمی  الفین 
هلدینگ  مدیرعامل  می رسد.  بهره برداری 
پتروشیمی خلیج فارس، افزود: عملیات اجرایی 
این پروژه پتروشیمی از سال ۸5 آغاز و در چند 
مقطع با توقف همراه بود که در سال 91 و 93 

با شتاب مناسبی همراه شد.
طرح  این  ساخت  پیشرفت  مسئول  مقام  این 

و  کرد  عنوان  درصد   94 حدود  را  پتروشیمی 
یادآور شد: هم اکنون بالغ بر سه هزار نفر در 
طرح  قالب  در  ایالم  پتروشیمی  توسعه  طرح 
اولفین و شیریت سازی گاز به طورت همزمان 

مشغول به کار هستند.
شاپور تقی پور سرپرست پتروشیمی ایالم هم با 
بیان اینکه واحد الفین پتروشیمی ایالم از طریق 
خوراک  ایالم  گاز  پاالیشگاه  از  لوله  خط  سه 
دریافت می کند که پس از فرایند شیرین سازی 
می شود،  اتیلن  گاز  به  تبدیل   SRUواحد در 
شیرین  واحد  مهندسی  و  طراحی  کرد:  تبیین 
سازی)SRU( از مهرماه 94 و عملیات اجرایی 

این پروژه از اردیبهشت 95 آغاز شد.
شیرین  پروژه  اینکه  اعالم  با  مسئول  مقام  این 
شهریور  پایان  تا  ایالم  پتروشیمی  گاز  سازی 
رسد،  می  بهره برداری  به  و  رسیده  اتمام  به 
افزود: تمام تجهیزات، کاال و قطعات مورد نیاز 
اندکی در مرحله  خریداری و نصب و بخش 

انتقال به ایالم است.
وی در پایان خاطرنشان کردد: خوشبختانه بیش 
در  حادثه  بدون  کار  ساعت  نفر  میلیون   3 از 
این پروژه ثبت شده که یک رکورد محسوب 

می شود.

مذاکره با ارمنستان و آذربایجان برای صادرات 

برق به روسیه

وزیر نیرو گفت: مذاکرات سه جانبه ای بین »ایران و 
ارمنستان« و »ایران و آذربایجان« برای صادرات برق 
به روسیه آغاز شده است که هر کدام زودتر به نتیجه 
برسد، صادرات برق از آن مسیر انجام خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا،»رضا اردکانیان« در 
مورد اتصال شبکه برق ایران به اروپا گفت: اتصال 
به شبکه اروپا را به طور جدی دنبال می کنیم و 

سناریوهای مختلفی برای این امر وجود دارد.
وی اظهار داشت: یکی از آن سناریوها این است 
که از طریق همسایگانمان در شمال بتوانیم به شبکه 

برق اروپا وصل شویم.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه 
با  برق  مبادالت  آینده  برای  نیرو  وزارت  »برنامه 
کشورهای منطقه به ویژه عراق چیست؟« گفت: 
ما برنامه داریم همانطور که زیرساخت های آن 
را فراهم کرده ایم، با تمام کشورهای همسایه از 
جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، 
آذربایجان، ترکیه و عراق تبادل انرژی داشته باشیم.

کشورها  برخی  با  برقی  مبادالت  در  افزود:  وی 
هم صادرکننده و هم واردکننده هستیم؛ با برخی 
با برخی دیگر فقط  کشورها فقط صادرکننده و 

واردکننده هستیم.
اردکانیان اظهار داشت: ما یکی از امتیازهای خود را 

وجود این شبکه ارتباطی می دانیم.
وی در مورد قطع صادرات برق در تابستان امسال 
گفت: امسال به دلیل اتفاق هایی که در زمان اوج بار 
داشتیم، نتوانستیم به همسایگانمان برق صادر کنیم؛ 
ما این مساله را به اطالع آنها رساندیم که موضوع 

قابل فهمی است.
عضو هیات وزیران کابینه دوازدهم گفت: به محض 
اینکه ما از این چرخه محدودیت خارج شویم، 

صادرات خود را ادامه خواهیم داد.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه 
»پیش از این، وزارت نیرو مبادله برق با کشورهای 
جنوبی خلیج فارس و دریای عمان را در دستور 
کار قرار داده بود؛ آیا این طرح همچنان روی میز 
وزارت نیرو است؟« گفت: اولویت نخست ما این 
است که بتوانیم از آنچه که زیرساخت هایش فراهم 
برای بحث جنوب هم  البته  استفاده کنیم؛  است 

مطالعات الزم انجام خواهد شد.
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یکی از دالیل وضعیت کنونی اقتصاد،عدم 
مشارکت مردم دراقتصاد کشور 

معاون رییس جمهور با بیان اینکه غیر ممکن است بدون مشارکت 
اقتصادی مردم به توسعه مطلوب برسیم، گفت: یکی از دالیل وضعیت 

کنونی اقتصاد،عدم مشارکت مردم در مسائل اقتصادی کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ابوالفضل رضوی در اولین همایش نقش 
تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی با بیان اینکه اولین عامل پویایی 
توسعه تفکر است، اظهار کرد:دومین عامل پویایی جمع باوری است. 
امکان ندارد به صورت فردی به نتیجه برسیم.معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری افزود: انقالب اسالمی با 
رهبری فردی، ولی با حمایت جمعی به نتیجه رسید.وی با اشاره به 
تعاونی ها گفت: غیرممکن است ما بدون مشارکت اقتصادی مردم به 
توسعه مطلوب برسیم. یکی از دالیل مهم وضعیت کنونی اقتصاد این 
بوده که نتوانستیم مردم را به مسائل اقتصادی وارد کنیم.وی اظهار کرد: 
به ظاهر برای برخی از شرکت ها به مردم سهام عدالت داده ایم اما 
مردم را در مدیریت شرکت ها دخالت نداده ایم. به مردم اجازه ظهور و 
بروز نداده ایم.وی با بیان اینکه 34 هزا دهیاری داریم که تنها 6.5 درصد 
زنان هستند، گفت: باید شرایط ظهور وبروز فعالیت زنان در روستاها را 
فراهم کنیم.رضوی با اشاره به اینکه وام اشتغال روستایی برای اولین بار 
در طول تاریخ تحت عنوان اشتغال روستاییان و عشایر در قالب الیحه 
ای دو فوریتی تقدیم مجلس شد، افزود: به روستاییان و عشایر وام با 
کارمزد 4 درصد و 6 درصد اعطا می شود.وی ادامه داد: همچنین کلیه 
واحدهای اشتغال زا در روستاها و مناطق عشایر نشین پنج سال مالیات 
صفر درصد خواهند داشت.معاون رییس جمهوری گفت: از سویی 

دیگر تامین اجتماعی روستاییان را نیز گسترش خواهیم داد.

بازگشت آرامش به بازار تخم مرغ

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش حدود 
2 هزارتومانی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ نسبت به هفته گذشته خبر 

داد وگفت:شرایط بازار متعادل شده و نیازی به واردات نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ناصر نبی پور از کاهش 2 هزارتومانی 
و  داد  خبر  گذشته  هفته  به  نسبت  مرغ  تخم  هرکیلوگرم  قیمت 
اظهارداشت: دلیل افزایش قیمت این محصول طی هفته های گذشته،  
مشکالت انتقال محصول از مراکز تولید به مراکز مصرف بود که 
موجب می شد تخم مرغ از مشهد و اصفهان به تهران نرسد.  وی 
میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را با حدود 2 
هزارتومان کاهش نسبت به هفته گذشته 6300 تا 6400 تومان اعالم 
کرد و افزود: وضعیت تولید در حال حاضر مناسب است و ما مشکلی 
برای تامین نیاز داخل نداریم.رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم 
گذار استان تهران با بیان اینکه  برخی واحدهای تولیدی در استانهایی 
مانند قزوین، قم، تهران و البرز که بر اثر بیماری آنفلوانزا خسارت دیده 
بودند هنوز به چرخه تولید بازنگشته اند، گفت: اگر آنها به چرخه تولید 
بازگردند وضعیت بازار بر هم خواهد، خورد چرا که با مازاد زیادی 
مواجه می شویم.وی با تاکید بر اینکه هیچ احتیاجی به واردات تخم 
مرغ نداشتیم و نداریم، اضافه کرد: صادرات این محصول همچنان 

متوقف است.

خبر

صادرات ۵ کاال از ابتدای شهریور 
ممنوع شد

ابتدای شهریور ماه در  از  صادرات پنج قلم کاال 
جهت تنظیم بازار داخلی ممنوع شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، گمرک ایران طی 
بخش نامه ای، ممنوعیت صادرات پنج قلم کاال را به 
گمرکات اجرایی اعالم کرده است که این مکاتبه از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته 
است.براساس این بخش نامه صادرات انواع کاغذ 
از جمله کاغذ چاپ، بسته بندی و روزنامه، انواع 
تیشو، انواع شیر خشک صنعتی، انواع شیر خشک 
اطفال، چای فله و بسته بندی و کره در بسته بندی 
باالی 500 گرمی از نخستین روز شهریورماه ممنوع 
از  است.این در حالی است که چنانچه هر یک 
کاالهای مذکور از محل ورود موقت مواد اولیه آن ها 
تولید شده باشد، مشمول این بخش نامه نمی شود.
ممنوعیت صادرات این پنج قلم کاال تا اطالع ثانوی 
برقرار و لغو آن منوط به اعالم وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.

طرح ۱۳۰۰ میلیاردی برای حمایت 
از تولید محصوالت صادراتی

و  کوچک  صنایع  سازمان  دو  مشترک  طرح 
شهرک های صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت 
محصوالت  تولید  از  حمایت  منظور  به  ایران 

صادرات گرا در دستور کار قرار می گیرد.
بند »ص«  ازایسنا، طبق  نقل  به  زمان  به گزارش 
تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 طرح مشترکی 
بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
قرار  مدنظر  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  نیز  و 
می گیرد که در راستای حمایت از تولید محصوالت 
است.منابع  واردات  مدیریت  و  محور  صادرات 
مالی پیش بینی شده برای این طرح معادل 13 هزار 
میلیارد ریال است و محل تامین منابع آن بخشی از 
محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی و بخشی 
دارایی های سرمایه ای  تملک  درآمد  از محل  هم 
است و هدف این طرح کمک به تقویت و توسعه 
کوچک  بنگاه های  در  شبکه سازی  و  خوشه ها 
برنامه های  جمله  صادرات گراست.از  متوسط  و 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
در این بسته مشترک شامل حمایت از حضور در 
نمایشگاه های بین المللی، راه اندازی مراکز فروش و 
بازاریابی محصوالت صادراتی است.عالوه بر این 
20 میلیارد تومان تنخواه از طرف سازمان برنامه و 
بودجه برای سازمان توسعه تجارت ایران به منظور 

اجرای این طرح تخصیص می یابد.

خبر

بررسی قیمت خودروهای داخلی در کارخانه 
و بازار، نشان از فاصله قیمت باالی آنها دارد؛ 
به طوری که در برخی از خودروها این فاصله 

قیمتی به حدود 30 میلیون تومان هم می رسد.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، با وجود 
افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، اما بازار 
خودرو همچنان با معامالت اندک دست وپنجه 
نرم می کند و به اعتقاد فعاالن بازار، این نوسان 
قیمتی و حتی افزایش قیمت خودروها که منجر 
به افت قدرت خرید مردم شده، خریداران بازار 
خودرو را کم کرده و حتی بعضا به صفر رسانده 
است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو از توقف مجدد خودرو داخلی به بازار 
خبر  خودرو  کننده  تولید  شرکتهای  سوی  از 
افزایش 10 درصدی  به  اشاره  با  و گفت:  داد 
خودرو داخلی در یک هفته گذشته هم اکنون 
میلیون   30 زیر  خودروهای  قیمت  اختالف 
تومان در کارخانه و بازار به 5 تا ۸ میلیون تومان، 
خودروهای 30 تا 45 میلیون تومان به 15 تا 20 
و خودروهای 45 تا 60 میلیون تومان به 15 تا 25 

میلیون تومان رسیده است. وی با اشاره به اینکه 
بازار خودرو به آرامش نسبی رسیده بود گفت: 
قیمت  سازی  آزاد  درخصوص  نظر  اظهار  با 
خودروها و حضور نداشتن شورای رقابت برای 

قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان، 
شرکتهای خودروسازی عرضه را متوقف کردند 
که این اقدام، قیمتها را افزایش داده است. رئیس 
اتحادیه فروشندگان خودرو، انحصار موجود در 

بازار خودرو را مانع قیمت گذاری مناسب آن 
برعملکرد شرکتهای  باید  داد:  ادامه  و  دانست 
تولید کننده خودرو نظارت وجود داشته باشد 
اما در حال حاضر اینگونه نیست. موتمنی ادامه 
داد: قیمت پژو 206 تیپ 2 در کارخانه 36میلیون 
و 2۸6 هزارتومان و در بازار 50 میلیون و 500 
 41 کارخانه  در   5 تیپ   206 پژو  هزارتومان، 
میلیون و 942 هزارتومان و در بازار 60 میلیون و 
500تومان ، پژو پارس lx کالس 13 در کارخانه 
بازار 67  در  و  هزارتومان  و 2۸1  میلیون   42
میلیون، پژو پارس در کارخانه 40میلیون و 595 
 lx هزارتومان و در بازار 55 میلیون تومان، سمند
در کارخانه 33 میلیون و 535 هزار تومان و در 
بازار 47 میلیون و 900 هزارتومان، دنا پالس در 
کارخانه 53 میلیون و 26۸ هزارتومان و بازار ۸3 
میلیون تومان و پراید 111 در کارخانه 22 میلیون 
و 492 هزار تومان و در بازار 30 میلیون و 500 
هزارتومان ، پراید 131 در کارخانه 22 میلیون و 
709 هزار و در بازار 2۸ میلیون و ۸50 هزارتومان 

عرضه شده است.

 خودروسازان داخلی عرضه خودرو را به بازار متوقف کردند؛

فاصله زیاد قیمت خودروها از کارخانه تا بازار

مفقودی
پالک  شماره  با  روغنی  مشکی   2007 مدل   630 و  ام  بی  سواری  کمپانی   سند   
546ج۸2 ایران 72شماره موتور7526472شاسیWBAEK31057B7۸4042 بنام 

بابلسیدحسین موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

 مفقودی
 کارت هوشمند سیدرجب علی حسنی جسن کال نام پدرسید آقا کوچک ش ش 9 شماره 

 بابل کارت هوشمند راننده 1343661مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل 13۸6 به شماره شهربانی 72-۸26ج7۸ و شماره 
از  و  مفقود  للهی  داود  نام  به   S14122۸6173221 موتور 20۸54۸۸ و شماره شاسی

بابلدرجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   نورالدین کریم بگلو دارای شناسنامه شماره   3  بشرح دادخواست به کالسه  
970995/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان تلی مشت  علی  بشناسنامه22 در تاریخ 97/5/7 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1نورالدین  کریم بگلو فرزند  بایرام –ش 
ش 2  خوی –پسر متوفی/2-مصطفی کریم بگلو  فرزند بایرام ش ش 2۸006252۸7  
–خوی-دختر  بایرام -ش  ش 64۸  فرزند  بگلو  کریم  نجیبه  متوفی/3-   خوی-پسر 
متوفی/4-  هایده کریم بگلو فرزند بایرام  ش ش67۸  -خوی-دختر متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

متن آگهی
  خواهان لیال  افتخاری فرزند ولی به طرفیت  دادخواستی آقای نادر بابازاده فرزند سلطان 
علی به  خواسته  تقاضای رفع اثر از اموال توقیفی منقول)تقاضای اعتراض شخص ثالث 
 950441 بایگانی  شماره  به  950190/ش  کالسه  پورنده  در  زوجه  جهازیه  توقیف  به 
صادره از شعبه سوم خوی(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خوی  نموده که جهت 
به شعبه سوم  دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان خوی واقع در  رسیدگی 
شهرستان خوی- بلوار مطهری ارجاع و به کالسه 960747 ثبت گردیده که خواهان فوق  
در تاریخ 97/3/25  به رای صادره بشماره )97099744353002۸5( در پرونده اعتراض 
نموده است  به علت مجهول المکان بودن  خوانده و در خواست خواهان به تجویز ماده 
73 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از 10 روز 
از نشر آگهی  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواسیت و ضمائم تجدید نظر خواهی را در یافت و نسبت به تبادل لوایح در 

پرونده بصورت کتبی اقدام نماید فوق حاضر گردد
مدیر  دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خوی-گلوانی

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 63996 مورخ 96/11/15 قاضی محترم شورا در 
حوزه 2 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم موضوع پرونده کالسه 574/2/96 محکوم 
علیه/ محکوم علیهم سیامک یزدانی محکوم است به پرداخت 1( مبلغ 70/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته 2(  مبلغ 974/500 ریال  بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ ثبت دادخواست)96/10/4( لغایت یوم الوصول  و نیم عشر دولتی 
در حق محکوم له/لها محمد امیری لذا مفاد اجرائیه طی یک نوبت به ترتیب مقرر در 
مادتین 11۸ و 119 قانون اجرای احکام مدنی آگهی می گردد و ده روز پس از آن به 
موقع اجرا گذاشته می شود و براساس ماده 9 قانون فوق الذکر برای عملیات اجرایی 
ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه/علیهم نخواهد شد مگر اینکه محل اقامتگاه خود 

را اعالم نماید.م/الف 1113 
دبیر خانه حوزه 2 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد پور رحیم 

خواهان حامد نوری الوار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد پور رحیم به خواسته مطالبه 
طلب ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97099۸66563001۸6 شعبه13 
شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و و ثبت رسیدگی مورخ 1397/6/26 
ساعت 09:00که مفاد دادخواست بدین شرح می باشد تقاضای مطالبه وجه به مبلغ 19/400/000 
ریال و مبلغ 30/000/000 ریال جمعا به مبلغ 49/400/000 ریال با توجه به رسید های واریزی به 
انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ پرداخت لغایت اجرای کامل حکم به 
مبلغ 494/400/000 ریال تعیین که  حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده احمد پور رحیم و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱3 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –

شیرین اکبری . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقایان سلطان شهریسوند ،علی رامش )رامشک (، محمد شمس ، حجت تاجدیوند 

، عباس مرزبان ، زبررست ، حسین ایرانشاهی ، یوسف سمیعی ، جعفری ، محمد مهرابی 
شاکی آقای عباسعلی صالحی فرزند حسن شکایتی علیه آقایان سلطان شهریسوند ،علی رامش 
)رامشک (، محمد شمس ، حجت تاجدیوند ، عباس مرزبان ، زبررست ، حسین ایرانشاهی ، یوسف 
سمیعی ، جعفری ، محمد مهرابی به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر 
عمدی با میزان 50 درصد تقصیر به نحو مساوی با سایر متهمین  مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 92099۸6612900411  شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )105 
جزایی سابق (ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/1  ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهمین و 
درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهمین ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
رئیس شعبه ۱05 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – پرویز پور هادی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خانم مهناز روستا کهن فرزند - خانم رقیه بیاتی بر علیه خانم مهناز روستا کهن  به 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح  مسروقه  مال  تحصیل  اتهام 
جزایی   103( فردیس  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   103 شعبه   96099۸3034001194
سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/09 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. /ب 140
منشی دادگاه کیفری شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )۱03 جزایی سابق( - 

امیر شادمان مژدهی

متن آگهی 
بیرانوند  مهدی  فرزندش  از  والیت  به  شمسعلی  فرزند  بیرانوند  سرتیب  آقای  شاکی 
شکایتی علیه متهمین  1-محمد نادری 2-متین مهدی پور دایر بر ایراد ضرب و جرح 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  عمدی 
در خرم  واقع   ) )101 جزایی سابق  آباد  دو شهرستان خرم  کیفری  دادگاه  شعبه 101 
انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  آباد خیابان ولیعصر 
97099۸66191000۸6  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/7/21  و ساعت 0۸:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 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 ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

آگهی ابالغ اجراییه
آقایان حسن قاطع مطوری فرزندمالک به شماره ملی1951170271به  به  بدین وسیله 
نشانی سربندر روبروی پارک شهرروبروی الستیک فروشی وحجت سهم پورفرزندعلی 
بندرامام خمینی)ره( بنادرودریانوردی  اداره کل  به شماره ملی 195021576۸به نشانی 

ابالغ می شودکه بانک رفاه کارگران شعبه شهیدمطهری بندرامام)ره(به استنادقراردادبانکی 
مبلغ3۸1/611/3۸4ریال  وصول  جهت  شماره4۸7/1210/10902942/1 
مبلغ217/7۸1ریال  روزانه  و  تاخیرمتعلقه  سودوخسارت  انضمام  تاتاریخ97/2/24به 
صادرنموده  شمااجرائیه  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  مذکورتاروزتسویه  ازتاریخ 
مورخ  گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره  9700052دراین  کالسه  به  اجرائی  وپرونده 
97/3/5مامور،ابالغ واقعی اجراییه به شمادرنشانی های فوق میسرنشده،لذابنابه تقاضای 
بستانکار طبق ماده1۸آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت بیست روزازتاریخ این آگهی که 
روزابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهدیافت.   شماره م.الف)16/370(
مسئول واحداجرای اسنادرسمی بندرماهشهر-فرزاداحمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه:9710102290501424  شماره پرونده:97099۸22905003۸6

شماره بایگانی شعبه:970392    تاریخ تنظیم:1397/05/17
خواهان /شاکی آقای کریم حسین نژاد قوشچی  خوانده/متهم: مهران داوری- داریوش داوری- 
مونا داوری- خواسته/اتهام: مطالبه خسارت دادرسی- الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97099۸22905003۸6  شعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/31 ساعت 10:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م الف 1116
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم –ابوالحسن هادیلو

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمایم وفق ماده73

بدینوسیله به خانم معصومه داننده کلی فرزندبهمن مجهول المکان اخطاروابالغ می گردددادخواستی 
به طرفیت شمامبنی برالزام به تنظیم سندرسمی به دفترشورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(

تقدیم نموده که به کالسه127/97ثبت وبرای روز97/6/27ساعت12:30وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است لذاحسب تقاضای خواهان ودستوردادگاه به تجویزماده73قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج تاخوانده بامراجعه به دفترشورانسخه 
ثانی دادخواست وضمایم را دریافت ودرجلسه رسیدگی مقررحضوریابنددرغیراینصورت ابالغ 

قانونی صورت گرفته وشورا تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.
مدیردفترشورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(-سالمی

دادنامه
دادگاه خانواده شهرستان رشت)10خانواده سابق(   پرونده کالسه97099۸1311000019 شعبه3 

تصمیم نهایی شماره 9709971311000446
خواهان: خانم مریم علی زاده پرمهر فرزند محرم با وکالت خانم خدیجه نیکنام کمساری فرزند  
ابوالقاسم به نشانی استان گیالن شهرستان رشت - مطهری روبروی کلینک فارابی داخل کوچه تقی 

زاده دفتروکالت تلفن:091123500۸7
خوانده:آقای اکبرفرشی لک لر فرزنداسد به نشانی استان گیالن شهرستان رشت کمربندی مدرس 

پشت آتش نشانی کوچه 14 فرعی2 سمت راست)مجهول المکان(
خواسته:طالق به درخواست زوجه اعالم ختم  رسیدگی

رای دادگاه
 درخصوص دعوی خانم مریم علی زاده پرمهر با وکالت خانم خدیجه نیکنام کمساری به طرفیت 
آقای اکبرفرشی لک لر به خواسته طالق باالتفات به اوراق ومحتویات پرونده ماحصل ادعای 
وکیل خواهان به شرح متن دادخواست تقدیمی وصورتحساب مضبوط در پرونده بدین شرح می 
باشدکه)موکله حسب مفاد سندنکاحیه درتاریخ ۸۸/4/25 به عقددایم خوانده درآمده است.ماحصل 
زندگی پسری دوازده ساله بنام ارشیا می باشدحالیه با مادرش زندگی می نماید از آنجاییکه زوج  
اعتیاد شدید به مواد مخدر دارد ودرطول زندگی مکررا موکله را مورد ضرب وجرح قرار داده 
وحالیه مدت سه سال است که زندگی مشترک را ترک و هیچ گونه مسئولیتی در قبال موکله و 
فرزند را عهده دارد نمی شود ومعلوم نیست کجاست محکومیت خوانده به پرداخت نفقه نیز اخذ  
شده است لهذا با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد تقاضای صدورحکم شایسته قانونی 
مورد  استدعاست( دادگاه با مداقه دراظهارات وکیل خواهان  بدوا مساعی الزم جهت اصالح 
ذات البین معمول که موثردرمقام واقع نگردید ونظر به اینکه به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه 
شماره 9665 صادره  از سوی دفتررسمی ثبت ازدواج شماره 65 رشت عقد دایم نکاح فیمابین 
طرفین پرونده محرز است و نظر به اینکه به موجب تبصره الحاقی به ماده 1133 قانون مدنی زن 
نیز می تواندبارعایت مفاد مواد قانون مدنی از دادگاه تقاضای طالق نمایدکه از جمله آن ماده 1119 
قانون مدنی و تخلف زوج از شرط ضمن عقد می باشد و نظر به اینکه خواهان برای اثبات ادعای 
تخلف  زوج از شرط به اعتیاد مضر به مواد مخدرخوانده ونیز محکومیت وی به پرداخت نفقه و 
نیزترک زندگی مشترک از سوی زوج استناد نموده است که مودای گواهی گواهان تعرفه شده از 
سوی وی صحت ادعای وی رادر خصوص تخلف زوج از بند ۸ قسمت ب سند نکاحیه راتایید 
می نماید به نحوی که حسب مفاد اظهارات شهود زوج زندگی خانوادگی رابدون عذر موجه به 
مدت تقریبی  سه سال ترک نموده و برای ترک زندگی خانوادگی عذری اعالم نداشته است.ونظر 
به اینکه زوج ) خوانده( به موجب رای صادره از سوی شعبه 106دادگاه کیفری دو شهرستان 
رشت بابت ترک انفاق محکومیت کیفری پیدا  نموده است و نیز به موجب رای صادره از سوی 
شعبه نهم شورای  حل اختالف بابت عدم پرداخت نفقه محکومیت حقوقی نیز پیدا  نموده که 
دادگاه پرونده استنادی  950792 را اخذ وگزارش آن را تهیه و به شرح صفحه62 پرونده مضبوط 
است. علی رغم صدور  اجراییه درتاریخ 96/3/16 خوانده اقدامی درخصوص پرداخت نفقه بعمل  
نیاورده است ونظربه اینکه تخلف زوج با وصف مذکور از بند 1  قسمت ب از شروط ضمن عقد 
نیز محرز است ونظر  به اینکه  طرفین عقد ازدواج می توانندهر شرطی که مخالف با مقتضای 
عقد مزبورنباشد درضمن  عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر بنماید. مانند اینکه شرط شود هرگاه زوج 
به موجب بندهای  مارالذکر از شروط ضمن عقد تخلف ورزد و زن وکیل و وکیل در توکیل 
باشدکه پس از اثبات  تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. و نظر 
به حاکمیت قاعده فقهی )المومنین عند شروطهم( که برگیرنده کلیه شروط شرعیه می شود و نظر 
به اینکه درخصوص مهریه و نفقه معوقه و عده ونفقه  فرزند قبال حکم صادر شده است دادگاه 
مواجه با تکلیفی نمی باشددر خصوص جهیزیه و اجرت المثل خواهان اظهار داشته ادعایی ندارد.
حضانت طفل مشترک  با لحاظ مصلحت وغبطه با مادر بوده و حق مالقات برای پدر محفوظ 
است. ونظربه اینکه به لحاظ  اصرار خواهان  به جدایی و مفارقت وجدایی ادامه زندگی به رغم 
تالش های دادگاه، داوران ، امکان پذیرش  بنظر نمی آید  و با  لحاظ  نظریه  قاضی  مشاور  دادگاه  
دعوی  خواهان را شایسته اجابت تشخیص داده مستندا  به مواد 1119، 1120، 1133، 1143 ، 
1144  قانون  مدنی و مواد 24، 26 ، 29 ، 33 ،3۸  قانون حمایت خانواده مصوب91/12/1وماده 
9۸  قانون  آییندادرسی دادگاههای عمومی  وانقالب در امور  مدنی مصوب 1379 حکم مبنی  بر 
احراز شرایط  اعمال وکالت در طالق به لحاظ تخلف زوج از بندهای اول وهشتم از شروط ضمن 
عقد  نکاح در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  با قید اینکه اوال نوع طالق به لحاظ عدم بذل 
مال  از سوی  زوجه رجعی است. ثانیا: مدت  اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ  رای  
فرجامی  یاانقضای  مهلت  فرجام خواهی است.ثالثا:باتوجه به وکالت زوجه در متن شروط سند 
نکاحیه عدم حضور زوج  مانع از اجرای  صیغه  طالق  و ثبت آن نمی باشدرای صادره غیابی  
و ظرف مهلت بیست  روز از تاریخ  ابالغ  قابل واخواهی  در این دادگاه و سپس ظرف مهلت  
بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان گیالن می باشد.

ر الف:2682- رییس شعبه سوم  دادگاه خانواده  شهرستان رشت -  حسین خیرخواه

متن آگهی
محکوم له:محکوم علیه:پیروآگهی های منتشره درجرایدبدینوسیله به آقای محمدرضاژاله 
فرزندقربان که مجهول المکان می باشدابالغ می شودطبق اجرائیه صادره ازشعبه سوم 
حقوقی شوشتردرپرونده کالسه960۸94به موجب دادنامه شماره970997616660011۸م

ورخ1397/2/23صادره ازشعبه سوم حقوقی شوشترمحکوم علیه محکوم به پرداخت هزینه 
شماره  به  پرایدمدل۸5سفیدرنگ  خودروسواری  رسمی  مبلغ77500وانتقال  به  دادرسی 
انتظامی596ص49ایران24به نام محکوم له و پرداخت هزینه های اجرایی درحق دولت 
محکوم می نمایدبدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبریااخذتامین متناسب ازمحکوم له،یاابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باشدلذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده73آ.د.م وماده9قانون اجرای احکام 
مدنی دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج می گرددتاظرف ده روزپس ازانتشارآگهی نسبت به 
اجرای مفاداجرائیه اقدام گردد.درغیراینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت به 
اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.   شماره م.الف)15/214(

مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوشتر-غالمرضابتوندی

آگهی حصروراثت
1۸۸1136612صادره  بشناسنامه  پدرمحمدتقی  سیرنام  بهرام  خیرگرد  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازشوشتردرخواستی 
شوشتردرتاریخ  1۸۸1134۸30صادره  سیربشناسنامه  بهرام  محمدتقی  مرحوم  پدرش 
فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  1346/5/1درشوشتر 
مرحوم(3- ازشوشتر)پسران  1۸۸1134۸57صادره  الذکر2-محمدبهرامسیربشناسنامه 
اسحقی  طال  4-ماه  ازشوشتر  بهرامسیربشناسنامه1۸۸1943550صادره  گل  تاج 
بهمرامسیر  مرحوم(5-فاطمه  )دختران  ازشوشتر  بشناسنامه1۸۸099۸۸15صادره 
مراتب  قانونی  ازشوشتر)همسرمرحوم(والغیر.تشریفات  بشناسنامه1۸۸1134۸49صادره 
تاهرکس  مینماید  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  یک  فاصله  به  متوالی  نوبت  دریک  مزبوررا 
اعتراض داردباوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:16/74
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از آغاز پرداخت تسهیالت 
50 میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده با سود 9 درصد از 

شهریورماه امسال خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، هوشنگ عشایری در نشست 
بررسی قراردادهای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری با بخش 
خصوصی گفت: طبق قانون مشارکت، تیپ قراردادها از نوع 
مشارکت بوده به این معنا که وقتی یک شرکت دولتی قطعه 
زمینی در اختیار دارد می تواند آن را قطعه بندی کرده و پس 
از تعیین سهم مالک و سازنده، اجرای پروژه را آغاز کند.وی 
افزود: اما ما در شرکت بازآفرینی شهری به دنبال اجرای این 
نوع قراردادها با بخش خصوصی و توسعه گرها برای احیاء 
بافتهای فرسوده نیستیم و قرار است از توسعه گر در بخش 
بازآفرینی حمایت کنیم.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با 
بیان اینکه قراردادهای ساخت و ساز دو ریسک اصلی سرمایه 
گذاری و فروش را دارد، ادامه داد: ما به عنوان نماینده دولت 
ریسک سرمایه گذاری را در اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری 
می پذیریم تا حاشیه سود سازنده ها بیشتر شود. به همین دلیل 
روی اراضی در اختیار شرکت بازآفرینی، نرخ گذاری نمی کنیم.
به گفته عشایری: اگر به عنوان مثال قیمت اراضی متعلق به 
شرکت بازآفرینی برای واگذاری به توسعه گرها را 10 میلیارد 
و هزینه ساخت و ساز را 20 میلیارد در نظر بگیریم، با توجه 

به باال بودن ریسک فروش، حاشیه سود سازنده بسیار پایین 
خواهد بود به همین دلیل هزینه زمین را از توسعه گر می گیریم 
و انتهای کار اگر زیان و ضرری به پروژه وارد شود شرکت 
بازآفرینی آن را بر عهده خواهد گرفت چرا که سود ما در 
نوسازی بافت های نابسمان شهری است نه در اجرای پروژه 
های ساخت و ساز. دولت به هیچ وجه از بازآفرینی به دنبال 
کسب سود نیست و اگر این کار را انجام دهد تخلف کرده 
است.وی تصریح کرد: در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر 
شتاب دهی به اجرای طرح امید به عنوان بخشی از برنامه ملی 
بازآفرینی شهری که در آن همه دستگاه ها موظف به واگذاری 
اراضی در اختیار خود در بافت های نابسامان شهری و فرسوده 
به شرکت بازآفرینی شهری برای اجرای این طرح است، ما نیز 
قرار شد تا هرچه سریع تر قرارداد اجرای پروژه ها را با توسعه 
گران و بخش خصوصی تنظیم کنیم که پس از تائید معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری بالفاصله روند اجرای قراردادها آغاز 
شود.عشایری یادآور شد: تا پیش از ابالغ دستور رئیس جمهور 
مبنی بر تسریع در اجرای طرح بازآفرینی شهری، در 3 سال 
گذشته از ابتدای 93 تا انتهای 96 تنها 37 هزار نفر از تسهیالت 
نوسازی بافت فرسوده استفاده کرده اند. اما ظرف 5 ماه ابتدایی 
سال 97 بیش از 25 هزار نفر پروانه ساختمانی مبنی بر آغاز 
پروژه نوسازی بافت های فرسوده را دریافت کرده اند که نشان 

دهنده اعتماد مردم به قول رئیس جمهور است.وی خاطرنشان 
کرد: از شهریور ماه امسال پرداخت تسهیالت 50 میلیون تومانی 
نوسازی بافت فرسوده با سود 9 درصد آغاز می شود و قرار 
است این تسهیالت از محل 2500 میلیارد تومان نقدینگی 
دولت به اجرای طرح بازآفرینی شهری و 2500 میلیارد تومان 
نیز آورده بانک ها اجرا شود تا با استفاده از این 5 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت 50 میلیون تومانی به هر پالک ثبتی پرداخت 
شود.وی در پایان از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد تا 
هرچه سریع تر مبلغ تخصیص یافته از سوی دولت را در اختیار 

اجرای طرح بازآفرینی شهری قرار دهد.

آغاز پرداخت وام ۵۰ میلیونی بافت فرسوده با سود ۹ درصد از شهریور



 سیاستمدار باهوش ، بیش از همه ، به دنبال 
شناخت و درک افکار عمومی است.

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

خواِب آن نرگِس فتاِن تو بی چیزی نیست 
 تاِب آن زلِف پریشاِن تو بی چیزی نیست

از لبت شیر روان بود که من می گفتم 
 این ِشکر ِگرِد نمکدان تو بی چیزی نیست

امروز با حافظ

ترجمه گزارش های جنگی جان 
اشتاین بک منتشر شد

در  جنگی  »روزگاری  کتاب 
استن بک  جان  نوشته  گرفت« 
ترجمه  با  اشتاین بک(  )جان 
محمدرضا پور جعفری توسط 
نشر نگاه منتشر و راهی بازار 
نشر شد. به گزارش مهر، کتاب 
گرفت«  در  جنگی  »روزگاری 
نوشته جان استن بک )جان اشتاین بک( به تازگی با 
ترجمه محمدرضا پور جعفری توسط انتشارات نگاه 
منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، ششمین 
عنوان از مجموعه »مجموعه آثار« است که این ناشر 
آمریکایی  نویسنده  اشتاین بک  چاپ می کند. جان 
است که عموما با رمان »خوشه های خشم« شناخته 
می شود. او متولد 1902 است و »خوشه های خشم« 
را در سال 1939 منتشر کرد. او از جمله نویسندگانی 
این  آثار  از  است که درباره جنگ نوشته اند. برخی 
نویسنده دستمایه تولیدات سینمایی و تصویری قرار 
گرفته اند. او در سال 196۸ درگذشت. درباره دوگانگی 
نام این نویسنده در تلفظ فارسی، همان طور که در 
نام  کتاب »روزگاری جنگی در گرفت« درج شده، 
»جان استن بک« در منابع فارسی و برخی ترجمه ها 
»جان اشتاین بک« آمده است. اما از آنجا که مترجمان 
دیگر  بر  را  استن بک  تلفظ  نگاه  انتشارات  موسسه 
تلفظ ها ارجح داشته اند، از »استن بک« در ترجمه هایی 

که این ناشر چاپ کرده، استفاده شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 4/۵۰   طلوع آفتاب 6/۲۲ 
اذان ظهر 13/۰9  اذان مغرب ۲۰/14

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری
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نمابر: 88101874
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چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

 حضور فیلم های ایرانی در جشنواره 
بین المللی »رجینا« کانادا

دو فیلم سینمایی و دو عنوان فیلم کوتاه از  ایران در 
جشنواره بین المللی فیلم »رجینا« کانادا حضور دارد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی 
به  را  فیلم ها  عناوین  خبر  این  اعالم  با  هنری  حوزه 
این ترتیب معرفی کرد: فیلم های بلند »21 روز بعد« 
به کارگردانی محمدرضا خردمندان، »کمدی انسانی« 
کوتاه  فیلمهای  و  کریمی  محمدهادی  کارگردانی  به 

»گزارشگر« و »مادر« در سومین  دوره جشنواره بین المللی فیلم »رجینا« کانادا به نمایش 
در می آیند.

بر پایه این خبر؛ این جشنواره که با هدف »الهام بخشی و انگیزه مردم برای کشف جهان 
از طریق هنرسینما است« در پنج روز از تاریخ 14 تا 1۸ آگوست برابر با 23 تا 27 مرداد 

در شهر رجینا ساسکچوان کانادا برگزار می شود.
در این خبر آمده است: روز سوم جشنواره ) 26 مرداد( در سالن سینه پلکس فیلم 
سینمایی »کمدی انسانی« در ساعت 11 صبح و فیلم سینمایی »21 روز بعد« نیز در ساعت 
5 بعد از ظهر همان روز به نمایش درخواهند آمد. همچنین دو فیلم کوتاه »گزارشگر« 

و »مادر« نیز در همین روز درساعت 9 صبح  در این سالن نمایش داده خواهند شد.
امسال حضور موسسه سوره سینما با چهار فیلم در سومین دوره این جشنواره بسیار پر 

رنگ خواهد بود.
کسب بیش از 30 عنوان جایزه بین المللی و حضور در 92 جشنواره رقابتی و غیررقابتی 
از جمله دستاوردهای پخش بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری در یکی دو ساله 

اخیر بوده است.

رضا صادقی: آرزو دارم کنار دریا کنسرت اجرا کنم

رضا صادقی می گوید، آرزویش این است که کنار دریا 
برای مردم هرمزگان به شکل رایگان اجرا کند.

این خواننده پاپ گفت: به  طور حتم، اگر مسؤوالن استان 
هرمزگان و شهرداری و فرمانداری بندرعباس حمایت 
کنند، با کمال افتخار به  صورت رایگان برای مردم استانم 
در کنار آب های نیلگون خلیج فارس خواهم خواند. جزو 

آرزوهایم است کنار دریا برای همه مردم استانم به شکل رایگان اجرا کنم.
او ادامه داد: بسیاری تصور می کنند تمامی هزینه کنسرت به جیب خواننده می رود در 
حالی  که این گونه نیست؛ هزینه سالن و صدا و بسیاری از هزینه های دیگر هم وجود دارد 
و تعداد صندلی های سالن محدود است که تهیه کننده مجبور می شود برای پاسخگویی 

هزینه ها بلیت فروشی شود.
این خواننده پاپ همچنین خبر داد که نام آلبوم جدیدش »زندگی کن آنامیس« است.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: لطفاً به داد مردم میناب برسید. بحث 
فرو چاله ها، بی آبی و مشکالت کشاورزی، مردم میناب را دچار نگرانی کرده است و 
این مردم جایی ندارند و باید به بندرعباس کوچ کنند، در کیش در رستوران کار کنند و 

باغ خود را رها کنند.
ابراز  با باغداران عزیز  او اضافه کرد: در بحث سوختن باغات در شهرستان میناب 
همدردی کردم و حرفم را زدم اما انگار برای کسی مهم نبود ولی باز هم حرف خود را 

خواهم زد تا برای کسی مهم شود.
این خواننده در ادامه با بیان اینکه هرمزگان شاهراه اقتصادی کشور است اما خنده دار 
است اینقدر محروم باشد، گفت: مردم میناب انسانی هایی ساده و صاف دل هستند و باید 

به دادشان برسند؛
فقط بلدیم وقتی اتفاق ناگواری افتاد همدردی کنیم اما همدردی به درد کسی نمی خورد 
بلکه باید اکنون به داد آن ها رسید و مسؤوالن وقتی به اتاق مسؤولیت می روند هم 
کت وشلوار جمع وجور شده و هم گردن عقب می آید و دیگر جلوی پای خود را نمی بیند 

البته همه مدیران نه بلکه برخی!

خبر

کاریکاتور

آی فیلم به نقل از روابط عمومی فیلم: برزو ارجمند بازیگر سینما 
و تلویزیون به جمع بازیگران فیلم سینمایی »زهرمار« به کارگردانی 

جواد رضویان پیوست.
فیلم سینمایی »زهرمار« به کارگردانی سیدجواد رضویان و تهیه 

کنندگی جواد نوروزبیگی از 13مرداد مقابل دوربین رفته است.
این فیلم که شبنم مقدمی، شقایق فراهانی، نسیم ادبی، علی استادی، 
رضا رویگری، حسین محب اهری سیامک ادیب و میثاق جمشیدی 
در آن به ایفای نقش پرداخته اند،اولین ساخته جواد رضویان در 

مقام کارگردانی است.
»زهرمار« در قالب طنزی اجتماعی روایت می شود و فیلمنامه آن را 

پیمان عباسی نوشته است.
در متنی که به جای خالصه داستان این فیلم منتشر شده، آمده 
است: »حشمت: فکر نمی کردم تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، 

لیال: زهرمار..«.

 »برزو ارجمند« ابزیگر فیلم
 »جواد رضویان« شد

ریااکریاکناداییدرمقابلفرصتطلبیسعودی

حمید گودرزی با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش نوشت:
آدم ها با رویاهاشون زندگی میکنن! خیلی از شما، آرزوهای بزرگ 
و  کوچکی دارید که دنبال فرصتی میگردید، اونها رو محقق کنید 

االن وقت اون رسیده که خودت رویاهات رو بسازی...
خدارو چه دیدی شاید یه شبه راه صد ساله رو رفتی و میلیونر 
شدی. خوشحالم که بهتون اعالم کنم از این هفته کنار شما هستم 

با مسابقه تلویزیونی پنج_ستاره که قراره ستاره هاش شما باشید!

حمید گودرزی مجری 
تلویزیون شد

و  کریمی  شکوفا  کارگردانی  به  »پیاده«  کوتاه  فیلم  فیلمبرداری 
تهیه کنندگی مهدی کرم پور در تهران به پایان رسید.

این فیلم به قلم هاله مشتاقی نیا نوشته شده و داستان زن جوانی از 
افغانستان است که به همراه همسرش به صورت غیرقانونی وارد 
ایران شده اند. بازیگرانی چون مهراوه شریفی نیا، شبنم فرشاد جو، 
مه لقا باقری، سیدعلی صالحی، کریم امینی و سپند امیرسلیمانی در 
این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. تصویربرداری »پیاده« نیز برعهده 

حسن کریمی از فیلمبرداران سینمای ایران است.

 مهراوه رشییف نیا، 
افغانستاین شد

         آگهی  مناقصه عمومی 
شورای   97/12/  20 47مورخ  شماره  1صورتجلسه  بند  استناد  به  دارد  نظر  در  بندرگناوه  شهرداری 
اسالمی شهر  طراحی،اجرا و نصب  سیستم تصفیه فاضالب جهت تامین اب فضای سبزشهر گناوه به 
شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.لذا از کلیه 
شرکت هایی که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد جهت دریافت 

اسناد به واحد حقوقی شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی)ره( مراجعه نمایند. 

1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
2- تضمین شرکت در مناقصه که به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول 
فوق و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندرگناوه می باشد.

3-ضمانتنامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده وبرای سه ماه دیگر نیز قابل 
تمدید باشد.

4-تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت 
تسلیم شود

5- مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ 97/6/2 می باشد.
6- مهلت و محل تحویل اسناد: روز  چهارشنبه مورخ 97/6/7 دبیرخانه شهرداری گناوه واقع در خیابان امام 

خمینی)ره( می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 12:30 روزچهار شنبه مورخ 97/6/7 می باشد.

8-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

10- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
11- در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهدشد.
12- به پیشنهادات فاقد سپرده ، فاقد گواهی تأیید صالحیت ،فاقد مدارک ثبت شرکت و سایر مدارکی 
که به خواست کارفرما می بایست در پاکت ب ارائه گردد ،مخدوش ،مبهم و مشروط  و یا دیرتر از موعد 

مقررترتیب اثر داده نمی شود.
13- متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت 
اسناد و مدارک  و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه  پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته 

و بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.
 شهرداری بندر گناوه

تاریخ انتشارنوبت اول:97/5/16   تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/23

ردیف

1

 موضوع مناقصه

طراحی ،اجرا ونصب 
سیستم تصفیه فاضالب 
جهت تامین اب فضای 

سبز شهر گناوه

مبلغ پایه)ریال(

16/000/000/000

مبلغ تضمین)ریال(

1/600/000/000

 نوبت دوم

بازیگر نقش حامد در سریال »پدر«گفت: اصوال وقایع غمگین چند قسمت اخیر بینندگان 
را متاثر کرده است ولی اتفاقات جذابی در راه است و امیدوارم همچنان مشتاقانه داستان 

را دنبال کنند.
سینا مهراد بازیگر نقش حامد به فارس گفت: وقتی صدای جیغ مردم را پای تلفن 
می شنوم که نامم را صدا می زنند، احساس شعف می کنم و خوشحالم که می توانم با 

بینندگان گفت وگو کنم.
حامد سریال »پدر« از بینندگان خود به خاطر بخش های غمگین مجموعه عذرخواهی 
کرد و افزود: اصوال وقایع غمگین چند قسمت اخیر بینندگان را متاثر کرده است ولی 

اتفاقات جذابی در راه است و امیدوارم همچنان مشتاقانه داستان را دنبال کنند.
مهراد در ادامه واکنش مردم به مرگ حامد را نقطه قوت کار دانست و گفت: همه می 
پرسند یعنی حامد واقعا فوت کرده است. باید بگویم این اتفاق در قصه پیش بینی شده 

ولی این وعده را به بیننده ها می دهم تا آخر مجموعه حضور خواهم داشت.

حامِد سریال »پدر« از مردم 
عذرخواهی کرد

اسماعیل براری کارگردانی که نمی دانیم نامش را شنیده اید یا نه، بنا بر 
آنچه نبود عدالت خوانده، از سینما خداحافظی کرد.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، سینمای کشور همواره شاهد برخی 
بازیگران  شایسته ساالری  و  معرفی  در  نابسامانی ها  و  بی نظمی ها 
بااستعداد بوده است. عده ای از بازیگران یک شبه و بدون گذراندن 
هیچ گونه دوره ای در میان مردم معروف می شوند و تنها به صرف ظاهر 
و یک سری روابط، در بسیاری از آثار سینمایی حضور پیدا می کنند. این 
بازیگران با همان سرعتی که وارد این صنعت شدند، با همان روند هم 
بعد از مدتی از دنیای بازیگری کنار گذاشته می شوند و شاید هم به اندازه 
تعداد انگشتانشان کار شاخص و مطرح نداشته باشند. اما همواره و به 
هر دلیل به وضعیت موجود سینما شکایت دارند و هرازچند گاهی 
هم این صنعت و مخاطبانشان را به خداحافظی تهدید می کنند.البته 
بازیگرانی هم وجود دارند که سال های سال در سینما فعالیت می کنند 
و به رغم داشتن کارنامه خوب هنوز خیلی دیده نشده  یا به عبارت 
دیگر مشهور نشده اند. بازیگرانی که شاید هیچ وقت هم ادعایی مبنی بر 
خداحافظی و کناره گیری از این حرفه را نداشته اند. به هر حال، وداع از 
سینما و دنیای بازیگری به تازگی به یکی از دغدغه هایی تبدیل شده که 

گاهی از سوی اهالی این هنر و حرفه اعالم می شود.
فاصله گرفتن سینما از دوران باشکوهش

اسماعیل براری کارگردان سینما و تلویزیون که در کارنامه خود، 
ساخت چند فیلم کوتاه هم دارد امروز در گفت وگو با مهر، ضمن 
گالیه از شرایط کنونی سینما و توقیف چند فیلمش عنوان کرد که 

دیگر هیچ فعالیت سینمایی نمی کند. وی با اعالم اینکه سینمای ایران از 
دوران باشکوه خود فاصله گرفته است، گفت: سینما، ما را در بن بست 

قرار داده و ترجیح می دهم فعالیت های سینمایی را ترک کنم.
خداحافظی »کتایون ریاحی« بعد از »یوسف پیامبر«

»کتایون ریاحی« بازیگر سینما و تلویزیون از جمله هنرمندانی است که 
در سال 13۸۸ با انتشار نامه ای، خداحافظی خود را از دنیای بازیگری 
اعالم کرد. وی پس از اتمام بازی اش در سریال »یوسف پیامبر« این 
تصمیم خود را با انتشار نامه اش رسانه ای کرد. هر چند این تصمیم را 
نمی توان به دالیل شخصی مختص کرد. چون در متن نامه مذکور در 
جاهایی لحن گالیه آمیز وی نسبت به سینما و بزرگ ترین جشنواره 

سینمایی کشور دیده می شد. 
نادیده گرفتن زحمات یک بازیگر

»اشکان خطیبی« که با بازی در تلویزیون و سریال »از نفس افتاده« 
به شهرت مردمی رسید، به یک باره و پس از بازی در فیلم سینمایی 
»نیمکت« به کارگردانی محمد رحمانیان اعالم کرد که از دنیای سینما 
و بازیگری کناره گیری می کند. البته بعد از این فیلم یک نقش کوتاه هم 
در فیلم سینمایی »نگار« ایفا کرد. این بازیگر با انتشار مطلبی در فضای 
مجازی دالیل خود را برای این اتفاق بیان کرد. وی نادیده گرفتن 
بازی اش در فیلم »نیمکت« و سختی هایی را که مدت یک سال برای 
نقشش در این فیلم تحمل کرد، دلیلی برای ترک این حرفه عنوان کرد. 

وداع از سینما به بهانه حضور مافیا
و  »فاصله ها«  سریال های  در  بازی  با  که  هم  استخری«  »شاهرخ 

»دلنوازان« مطرح شد، بعد از اندکی توانست در چند فیلم سینمایی 
حضور داشته باشد. وی در یک مصاحبه با بیان گالیه هایی از حال 
و روز سینمای کشور و قرار گرفتن روابط به جای ضوابط، مسأله 
خداحافظی از بازیگری را مطرح کرد و با اعالم اینکه اگر اتفاقات 
مدنظرش در این حرفه برایش نیفتد، مجبور به وداع از سینما می شود.

دیگر جایی برای حضور من در سینما نیست
الدن طباطبایی هم که در حال حاضر در آمریکا زندگی می کند، در 
سال 1391 در یک مصاحبه  عنوان کرد: سینمای ما به عرصه و صحنه 
منازعات و مبارزه تبدیل شده است. در این میان، جایی برای من 
نیست. ما از فرهنگ ایرانی و اسالمی صحبت می کنیم، اما این امر در 
ظاهر دیده می شود و سال هاست که سکوت کننده ها بیشتر می شوند. 
وی در پایان مصاحبه اش اعالم کرد: »دیگر جلوی دوربین نمی روم و 
معتقدم بازیگر تا زمانی که ابزارش را دارد باید بازی کند و اگر ابزار در 

اختیارش نیست از این عرصه خداحافظی کند.«
خداحافظی آرش مجیدی بعد از بازی در »ارمغان تاریکی«

جام جم آنالین هم از آرش مجیدی به عنوان یکی از بازیگرانی یاد 
کرد که پس از بازی در سریال »ارمغان تاریکی« اعالم کرد از بازیگری 
خداحافظی می کند. اما مجیدی بعد از مدتی از بیان تصمیمش، با فیلم 
»روباه« به سینما ها آمد. وی درباره این اتفاق گفت: برای گذراندن 
زندگی ضرورت دارد ما بازیگران شغل دوم داشته باشیم، البته من 
رسماً تصمیم گرفته ام بازیگری را ببوسم و کنار بگذارم و هر دو یا سه 

سال یک مرتبه کاری را بپذیرم. 
خداحافظی ها، تأثیرگذار یا بی اثر؟ 

گرفتن  نادیده  به  خداحافظی ها  این  همه  در  اعتراضات  جنس 
مسئوالن سینمایی، وجود باندبازی و حواشی هایی که همواره در 
این صنعت وجود داشته، برمی گردد. اما باید دید این عکس العمل ها 
تا چه اندازه می تواند حرفه ای و قابل تأمل باشد. به عبارت دیگر، تا 
چه اندازه این خداحافظی ها می تواند جهت رفع مشکالت موجود 
مؤثر باشد. وداع هایی که همراه با اعتراض ها و گالیه ها باشد، چقدر 
در میان سینماگران چه مسئوالن و چه عوامل، رسمی و پذیرفته 
شده است؟ کناره گیری از حرفه بازیگری و ساخت فیلم شاید در 
مدت زمان اندکی اعتراض ها و مشکالتی را بیان کند، اما بعد از 
مدتی تنها خود بازیگر است که ممکن است از این وضع به وجود 
آمده لطمه بخورد و یا در بعضی مواقع هم مجبور به پس گرفتن 

تصمیم خود شود. 

خداحافظی 
 سینمایی ها؛ 
مبارزه یا دلبری

گزارش: هنگامه ملکی


