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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 2۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

بازآفرینی شهری با هدف ارتقای 

کیفیت زندگی از اهداف دولت

آمریکا و انگلیس شریک جنایت 

ائتالف متجاوز سعودی در یمن

نشانه های ورشکستگی 

درنظام آمـوزش و پـرورش پیداست
به گزارش زمان ، وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از بزرگترین 
به منظور  بازآفرینی شهری  اجرای طرح  ماموریت های دولت 
کاهش بحران های بافت های فرسوده و ارتقای سطح زندگی در 

آنهاست.

را  انگلیس  و  آمریکا  بشر،  بان حقوق  به گزارش زمان ، دیده 
شریک جنایت هفته گذشته ائتالف متجاوز تحت فرماندهی 
عربستان سعودی در یمن دانست که طی آن اتوبوس حامل 

کودکان یمنی هدف قرار گرفت.

به گزارش زمان ، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش 
تلویزیونی  شبکه  اندازی  راه  از  کاشمر  فرهنگیان  جمع  در 
تعاملی خبر داد و گفت: این شبکه از هفته آینده رسمأ آغاز 

به کار خواهد کرد. 1119
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سرمقاله
پاسخ به تشکیک هایی درباره 

سهم ایران از خزر

حضور رئیس جمهور در اجالس کشورهای 
است.  مهمی  بسیار  مسئله  خزر  ساحلی 
درزمانی که آمریکا بحث تحریم ها را مطرح 
کشورهای  با  حسنه  رابطه  داشتن  کرده 
توجه  و  گرایش  از  خوبی  نمونه  همسایه 
دیگر  با  ارتباط گیری  و  صلح  به  ایران 
می دهد.رئیس جمهوری  نشان  را  کشورها 
آکتائو  مقصد  به  را  تهران  کشورمان 
رئیس جمهور  برنامه  کرد.  ترک  قزاقستان 
سران  اجالس  در  شرکت  سفر  این  در 
که  بود  خزر  دریای  ساحلی  کشورهای 
طی آن، عالوه بر بیانیه مشترک، چندین 
حوزه  در  همکاری  راهبردی  و  مهم  سند 
ساحلی  کشور   ۵ مقامات  توسط  خزر 
جمهوری  قزاقستان،  ترکمنستان،  روسیه، 

آذربایجان و ایران امضا شد. 
ادامه در صفحه 2

2 صباح زنگنه 

عزت اهلل انتظامی 
بازیگر پیشکسوت سینما 
و تئاتر درگذشت

در راستای حمایت از قشر های آسیب پذیر دولت؛

ارائه بسته ویژه اقتصادی برای دهک های پایین جامعه

علیرضا زهیری

ایمان ربیعی  

به گزارش زمان، وزیر ارتباطات: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای دهک های پایین جامعه بسته حمایتی ویژه ای ارائه می کند. وی با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران گفت : 
این شرایط آثاری بر ارزش پول ملی، نرخ تورم و وضعیت اقتصادی جامعه گذاشته که تالش برای حل مشکالت و تحقق مطالبات مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

نگاه روز
 رقابت نفس گیر رکود و تورم 

در بازار مسکن

»زهر ماری«نمایشی کمدی با 
پوستری متفاوت
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وزیر ارتباطات: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای دهک های پایین جامعه 
بسته حمایتی ویژه ای ارائه می کند.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  با 
اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران گفت : این 
شرایط آثاری بر ارزش پول ملی، نرخ تورم و وضعیت اقتصادی جامعه گذاشته 
که تالش برای حل مشکالت و تحقق مطالبات مردم به ویژه قشر ضعیف 
جامعه مورد توجه قرار گرفته است.محمد جواد آذری جهرمی با بیان اینکه 
آسیب پذیری این شرایط بر قشر ضعیف جامعه بیش از قشرهای دیگر است ، 
افزود: کسانی که دارای حقوق ثابت هستند با باال رفتن تورم و کم شدن ارزش 
پول ملی هم ارزش دارایی آنها و هم قدرت خرید آنها کاهش می یابد.وی این 
شرایط را  برای ایجاد شکاف بین مردم و نظام و فراهم کردن بستر الزم در 
تحقق اهداف مورد نظر دشمن برای نارضایتی مردم دانست و گفت: ملت ایران 
اسالمی همواره ثابت کرده است که برای حفظ نظام و کشور از ارزشمندترین 
دارای هایی خود گذشت می کند.آذری جهرمی با تاکید بر تدوین تدابیر الزم از 
سوی دولت مردان و بدنه اجرایی دستگاه ها برای حل مشکالت جامعه افزود: 
دولت برای قشر ضعیف جامعه و دهک های کم درآمد در شرایط فعلی بسته های 
ویژه ای تدوین می کند که این مهم قدرت خرید مردم را افزایش می دهد و 
سطح خرید مردم را حفظ می کند.وی گفت: موانعی که پیش روی کسب و کار 
داخلی و رونق تولید است باید برطرف شود.آذری جهرمی گفت: ناامیدی مردم 
زمانی محقق می شود که ببینند مسئوالن توجهی به مشکالت نمی کنند که 

در راستا باید ارتباط مسئوالن با مردم تقویت شود.وی، با اشاره به  تحوالتی 
عرصه جهانی در عرصه جنگ اقتصادی آمریکا افزود: آمریکا ابزار استراتژیک 
خود»پول و منابع ارزی« را به رخ همه کشورها کشیده است به گونه ای که 
جنگ آمریکا تنها به سوی جمهوری اسالمی نیست بلکه شرق آسیا، چین، 
روسیه، اروپا و ترکیه با آن درگیر است که در کوتاه مدت تاثیر مهمی در افت 
ارزش پول ملی آنها می گذارد.آذری جهرمی با بیان اینکه کشورهای جهان 
در برابر سالح استراتژیک آمریکا به سطح بیداری رسیده اند گفت: به زودی با 
رفتاری که آمریکا در دنیا دارد سیستم تبادالت مالی منطقه ای برای کاهش 

سیطره آمریکا شکل می گیرد.

دیده بان حقوق بشر، آمریکا و انگلیس را شریک 
جنایت هفته گذشته در یمن دانست که طی آن 

اتوبوس حامل کودکان یمنی هدف قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، دیده بان 
را شریک جنایت  انگلیس  و  آمریکا  بشر،  حقوق 
فرماندهی  تحت  متجاوز  ائتالف  گذشته  هفته 
آن  طی  که  دانست  یمن  در  سعودی  عربستان 
گرفت.  قرار  هدف  یمنی  کودکان  حامل  اتوبوس 

اعالم کرد جنایت  بشر  بان حقوق  دیده  سازمان 
هفته گذشته در صعده یمن باید حادثه ای تعیین 
کننده باشد. این سازمان بر ضرورت انجام تحقیقات 
سازمان ملل در خصوص نقض قوانین جنگی تاکید 
کرد و افزود آمریکا و انگلیس میلیاردها دالر سالح 
به عربستان سعودی فروخته اند و ائتالف )متجاوز( 
آنها, اتوبوس حامل کودکان یمنی را هدف قرار داد 

و چندین نفر از آنها را به خاک و خون کشید.

سرعت گرفتن اجرای خط سوم انتقال برق میان 
ایران و ارمنستان در سفر معاون برق و انرژی وزیر 

نیرو به ایروان نهایی شد.
به گزارش زمان به نقل از  وزارت نیرو،  همایون 
حائری معاون برق و انرژی وزیر نیروی جمهوری 
اسالمی ایران در سفر دو روزه به ارمنستان، دیروز 
با آرتور گریگوریان، وزیر زیرساخت های انرژی و 
این کشور دیدار و گفتگو کرد.در  منابع طبیعی 
این دیدار که با حضور سیدکاظم سجادی، سفیر 
صورت  ارمنستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
گرفت، معاون وزیر نیروی کشورمان گفت: اجرای 

به موقع خط سوم انتقال برق به ارمنستان یکی 
از مهم ترین قسمت های همکاری های دو جانبه و 
چندجانبه ایران با ارمنستان است.حائری در دیدار 
با آرتور گریگوریان با اشاره به تعامالت اقتصادی 
بین دو کشور بر اهمیت نهایی شدن و تسریع در 
اجرای پروژه خط سوم انتقال برق بین دو کشور 
انتقال  تاکید کرد.وی اجرای به موقع خط سوم 
برق در ارمنستان را به عنوان بخشی از کریدور 
همکاری چند جانبه انرژی بین ایران، ارمنستان، 
گرجستان و روسیه مهم ارزیابی کرد و خواستار 
همکاری و تالش بیشتر شرکت صانیر و شرکت 

برق ارمنستان برای تسریع در اجرای این پروژه 
شد.آرتور گریگوریان، وزیر انرژی ارمنستان نیز در 
این دیدار ضمن اشاره به برنامه های جدید دولت 
جمهوری  با  تعامالت  ارتقای  جهت  ارمنستان 
دولت  عالقمندی  به  اشاره  با  و  ایران  اسالمی 
آمادگی  دو کشور  فیمابین  توافق های  اجرای  به 
خود را برای حل و فصل و نهایی شدن خط سوم 
انتقال برق بین دو کشور اعالم کرد.در این دیدار 
طرفین بر پیگیری توافق های کمیسیون مشترک 
دو کشور و عملیاتی کردن بندهای مورد توافق 

خصوصاً در حوزه انرژی تاکید کردند.

در راستای حمایت از قشر های آسیب پذیر دولت؛

ارائه بسته ویژه اقتصادی برای دهک های پایین جامعه

دیده بان حقوق بشر؛

آمریکا و انگلیس شریک جنایت ائتالف متجاوز سعودی در یمن

شتاب گرفتن اجرای خط سوم انتقال برق بین ایران و ارمنستان
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کالم  نور

پخش دادگاه مفسدان اقتصادی 
بصورت علنی از صدا و سیما 

حجت االسالم منتظری در جلسه کمیسیون سیاسی 
اجتماعی مجلس خبرگان گفت: دادگاه مفسدان اقتصادی 
عالوه بر علنی بودن پس از فیلمبرداری از شبکه های 

مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.
کمیسیون  ازتسنیم، جلسه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان رهبری با موضوع 
»برخورد قوه قضاییه با فساد و مفسدین اقتصادی« و 
»بررسی مسائل اقتصادی و تحوالت بازار و سکه و ارز« 
با حضور کارشناسان و مسوولین مربوطه برگزار می 
شود.حجت االسالم و المسلمین منتظری دادستان کل 
کشور با حضور در این جلسه اقدامات دستگاه قضایی 
علیه مفسدان اقتصادی را تشریح و گفت به زودی ضمن 
برگزاری علنی دادگاه اخاللگران اقتصادی، اسامی این افراد 
را به اطالع عموم می رسانیم. در بخش دیگری از جلسه 
حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی مسائل اقتصادی، بسته ارزی بانک مرکزی و 
تحوالت بازار و سکه و ارز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

وی در پایان کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان 
رهبری در قم اظهار کرد: دادگاه مفسدان اقتصادی عالوه 
بر علنی بودن پس از فیلمبرداری از شبکه های مختلف 

صدا و سیما پخش خواهد شد.
رونمایی از سامانه بومی اس 300

 تا پایان امسال 
معاون امور بین  الملل وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: سامانه بومی سازی شده اس 300 تحت عنوان › باور 
373 › طراحی و اجرایی شده و تا پایان امسال رونمایی 
می شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیرسرتیپ دوم 
محمد احدی افزود: هزینه  ای که جمهوری اسالمی ایران 
برای دفاع اطمینان بخش و امنیت خود می کند کمترین 
هزینه در مقایسه با کشورهای مشابه و همسایه است.وی 
اظهار داشت: عربستان سعودی در رتبه سوم هزینه دفاعی 
و نظامی در جهان است، اما ایران با کمترین هزینه دفاعی 
در منطقه امنیت اطمینان بخشی را به وجود آورده است 
که قابل توجه می باشد و البته این مساله برای دوستان ما 
مسرت بخش و برای دشمنان رعب انگیز است.امیر احدی 
با تاکید بر اینکه داشتن استقالل هزینه  ها و الزاماتی دارد 
که از جمله آنها خوداتکایی و خودکفایی است، یادآور شد: 
خود اتکایی باید همه جانبه باشد که البته این مقوله در 

حوزه صنعت دفاعی اولویت بیشتری دارد.

خبر

پاسخ به تشکیک هایی درباره سهم ایران از خزر

صباح زنگنه 
ادامه از صفحه1

مالقات دوجانبه با رئیس جمهور قزاقستان و برخی سران حاضر در اجالس 
و بررسی و توسعه روابط دوجانبه از دیگر برنامه های رئیس جمهور در سفر به 
قزاقستان بودکه در شرایط فعلی که بسیاری از کشورها قصد به انزوا کشاندن 
ایران را دارند از اهمیت باالیی برخوردار است.مذاکره در مورد دریای خزر و 
سهم ایران از آن سال ها است که مورد مناقشه و در مورد آن اظهارنظرهای 
گوناگون شده است. متولی پرونده حقوقی دریای خزر وزارت خارجه کشور 
است اما مسائل مربوط به دریای خزر تنوع و گوناگونی بسیاری ازجمله بحث 
مبدأ محاسبه مرز کشورها، تعیین درصدی که متعلق به هر کشوری است، 
محیط  زیست، استفاده نظامی یا غیرنظامی، عدم اجازه ورود کشورهای خارج 
از حوزه دریای خزر، استفاده از ثروت های بستری، حق صید، سهم نفت 
و گاز و تردد کشورها در دریا را شامل می شود. جمع بندی که کشورهای 
حاشیه دریای خزر به آن رسیدند انعقاد کنوانسیون ناظر بر حقوق کشورهای 
مشرف بر دریای خزر است.بسیاری از مسائل مهم در این کنوانسیون در 
نظر گرفته، بررسی و حل شده است اما از دیدگاه برخی از کارشناسان و 
صاحب نظران چند نکته مهم باقی مانده و نیاز به تعمق بیشتر دریافتن راه حلی 
برای برخورد با آن در اجالس فعلی و دیگر اجالس های پیش رو دارد؛ اما اینکه 
اکثر مسائل مربوط به دریای خزر و همسایه ها حل شده باشد یک موفقیت 
و احساس آرامشی بین کشورها به وجود می آورد. گرچه همچنان بحث 
احتمال سوءاستفاده نیروهای نظامی خارجی با قراردادهایی که با برخی از 
کشورهای مشرف بر دریا منعقد شود هنوز پابرجاست. این سؤال مطرح است 
که کشورهای قدرتمند مخصوصاً آمریکا اجازه داشتن یا نداشتن پایگاه در 
بنادر کشورهای همسایه در حاشیه خزر را دارند یا خیر. در این بحث ها احتیاج 
به دقت و سختگیری بیشتری از سوی ایران است. همچنین تعیین مبدأ سهم 
درصدی هر کشور با توجه به اینکه دریا مرتب به آب آن اضافه می شود و 
محاسبه مبدأ یا توجه به افزایش آب دریا و گرایش این آب به سمت مرزهای 
ایران بحث های جدی تری را مطرح می کند. این محاسبات باید به صورت 
علمی و دقیق انجام شود. حضور رئیس جمهور در این اجالس مسئله بسیار 
مهمی است. درزمانی که آمریکا بحث تحریم ها را مطرح کرده داشتن رابطه 
حسنه با کشورهای همسایه نمونه خوبی از گرایش و توجه ایران به صلح و 
ارتباط گیری با دیگر کشورها را نشان می دهد. این مذاکرات و شرکت در 
اجالس ها پاسخ محکمی نسبت به ادعاهای آمریکا در مورد به انزوا کشاندن 
ایران است. همچنین می تواند الگو مناسبی برای تنظیم روابط با همسایگان 
خودمان در حاشیه جنوبی خلیج فارس هم استفاده شود.تشکیک هایی در 
مورد میزان سهم ایران در خزر از دیرباز وجود داشته و دارد. اکنون نیز در مورد 
آن که سهم ایران کاهش پیداکرده است صحبت های فراوانی صورت می گیرد. 
در مورد میزان سهم ایران بحث های مفصل حقوقی در دوره های مختلف 
ریاست جمهوری اصالح طلبان، اصولگرایان و اعتدالیون انجام گرفته و مباحث 
زیادی روی مبانی اصلی صورت گرفته است. طبیعی است که میزان سهم 
ایران در خزر محل مناقشه در داخل کشور نیز باشد و باید به صورت اساسی 
در مورد توضیح آن اقداماتی انجام شود. در دریای خزر تنها ایران و روسیه حق 
تردد نظامی دارند و دیگر کشورها این حق را ندارند که این مورد امتیازی برای 
ایران است. بر اساس عهدنامه های قدیمی بین ایران و شوروی در سال های 
دور این حق در نظر گرفته شده است که امر بسیار مثبتی است و سایر امتیازها 
که امتیازهای تجاری و نفت و گاز در رأس آن ها است و مقدار زیادی مسائل 
محیط زیستی کامالً قابل گفت وگو هستند. سهم ایران با احتساب مشارکت 

ایران و روسیه از یک منظر قابل طرح و توجه است.

سرمقاله

امام جمعه موقت تهران گفت: سه قوه با عزم 
جدی و نگاه بلند مدت اصالح نظام بانکی را در 
دستور کار قرار دهند و این کار نیازمند برنامه 
ریزی، استفاده از نخبگان و اجماع نخبگان علمی 

و سیاسی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم 
والمسلمین »سید محمد حسن ابوترابی فرد« در 
خطبه های نماز عبادی - سیاسی جمعه تهران 
در جمع نمازگزاران در مصالی امام خمینی )ره( 
با بیان اینکه سه قوه با عزم جدی و نگاه بلند 
مدت اصالح نظام بانکی را در دستور کار قرار 
دهند، گفت: رهبر انقالب اسالمی موکدا اصالح 
نظام بانکی را از دولت مطالبه کرده اند و این کار 
نیازمند برنامه ریزی، استفاده از نخبگان و اجماع 
نخبگان علمی و سیاسی است. ابوترابی با بیان 
اینکه در سالروز بازگشت ستاره های پرفروغ، 
آزادگان مقاوم و صبور و افتخارآفرین قرار داریم، 
گفت: رهبر عالی قدر انقالب اسالمی از آنها به 
گرانبهای  گوهرهای  و  درخشان  »الماسهای 
تربیت یافته در فراز و نشیب دفاع مقدس« یاد 
کردند.امام جمعه موقت تهران افزود: بدون تردید 
آسمانی  آیین  پذیرش  و  اسالم  از ظهور  پس 
توسط ایرانی ها، دفاع مقدس مهمترین رویداد 
تاریخ چند هزار ساله ایران است. رویدادی که 

 ، علمی  اقتدار سیاسی،  قله  در  را  ایران  ملت 
امنیتی، دفاعی قرار داد.ابوترابی فرد اظهار داشت: 
اگر دفاع مقدس نبود امروز عراق به دست مدیران 
و مسئوالن برآمده از اراده ملت عراق اداره نمی 
شد و سوریه، یمن، فلسطین و غزه مشت گره 
شده ای بر سینه استکبار نبودند. وی خاطرنشان 
کرد: زیباترین برگی که در دفاع مقدس خلق شد، 
برگ زرین اسارت است. مردانی که تا آخرین 
گلوله جنگیدند و مبارزه ای سخت به نمایش 
گذاشتند و وقتی که بی صبرانه منتظر شهادت 
بودند، خدا اسارت را برآنها مقرر کرد.امام جمعه 
موقت تهران افزود: برادر بزرگوار و سید آزادگان 
نقل می کرد روز یدر حیاط، مامور سنگدل بعثی 
نوج.ان اسیری را تعقیب می کرد تا او را مجازات 
کند. فرمانده اردوگاه که در طبقه دوم نظاره گر 
این ماجرا بود مامور عراقی را فراخواند و جلوی 
اسرا او را ترسو و بزدل خطاب کرد و گفت: اگر 
مرد بودی در میدان جنگ مقابل او فرار نمی 
کردی حاال در اردوگاه او را تعقیب می کنی؟ امام 
جمعه موقت تهران با بیان اینکه رئیس کل جدید 
بانک مرکزی باید استقالل این بانک را از دولت 
و مجلس مطالبه کند، افزود: بدون استقالل بانک 
مرکزی نمی توان بر مشکالت فائق آمد. حجت 
االسالم والمسلمین »سید محمد حسن ابوترابی 

سیاسی   - عبادی  نماز  های  در خطبه  فرد« 
جمعه تهران در جمع نمازگزاران در مصالی امام 
خمینی )ره( با بیان اینکه رهبر انقالب اسالمی 
موکدا اصالح نظام بانکی را از دولت مطالبه کرده 
اند، گفت: این اصالح نظام بانکی نیازمند برنامه 
ریزی، استفاده از نخبگان و اجماع نخبگان علمی 
و سیاسی است. سه قوه با عزم جدی و نگاه بلند 
مدت باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند. 
وی در ادامه افزود: پایه پولی کشور دارای اجزایی 
است، یکی از این اجزا خالص دارایی بانک مرکزی 
است نخست باید افزایش دارایی های خارجی 
بانک مرکزی کنترل شود. دوم، دولت باید به 
پرداخت بدهی های انباشته شده خود اقدام کند 
و مانع رشد بدهی هایش به بانک مرکزی باشد 
و سومین مورد هم خالص بدهی بانکها به بانک 
مرکزی است که متاسفانه امروز در این حوزه 
با چالش روبرو هستیم.امام جمعه موقت تهران 
اظهار داشت: بانک های خصوصی بدون ضابطه 
به وجود آمده اند بدون آنکه ابزارهای الزم برای 
نظارت بر عملکرد آنها در اختیار داشته باشیم. 
امروز شاهد بدهی بانک های خصوصی به بانک 
مرکزی هستیم این بدهی ظرف یکسال گذشته 
از 120 هزار به 200 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است. وی گفت: رئیس کل بانک مرکزی 

باید با ابزار کارآمد بر عملکرد بانک های خصوصی 
نظارت داشته باشد و همچنین جهت هدایت 
به سمت واقعیت اقتصاد و رشد تولید ناخالص 
کرد:  تاکید  کند.ابوترابی  ریزی  برنامه  داخلی 
هرچند امروز با مشکالت ارزی مواجه هستیم 
ولی به دالیلی با مشکالت ارزی دیگر کشورها 
)مانند بدهی سنگین خارجی( مواجه نیستیم 
در حالی که جمهوری اسالمی کمترین بدهی 
خارجی را دارد.امام جمعه موقت تهران افزود: 
می توانیم به سرعت از مشکالت امروز خارج 
شویم به شرطی که سیاستهای خود را درست 
اصالح کنیم. آقای رئیس کل )بانک مرکزی( با 
دستور زید و عمرو یک معاون و مدیر را منصوب 
و عزل نکنید، شما مسئول و پاسخگو هستید. 
مسئولیت ها را به دست مدیران عالم، متعهد و 
باتجربه و به تعبیر قرآن حفیظ و علیم بسپارد، 
کشور این سرمایه ها در اختیار دارد.ابوترابی ادامه 
داد: قانون پولی و بانکی کشور که مربوط به سال 
13۵1 است را با همکاری دولت اصالح کنید. 
بانک مرکزی در راستای رشد  هدفگذاری در 
تولید ناخالص داخلی به منظور ثبات نرخ ارز در 
کشور باشد. کشور دیگر ظرفیت تکانه های ارزی 
را ندارد. رضایت کوتاه مدت و اهداف بی ارزش را 

مالک اقدامات خود قرار ندهید.

ابوترابی:  اصالح نظام بانکی نیازمند 

عزم جدی قوای سه گانه است

ضرورت  بر  تاکید 
و  پولی  نظام  اصالح 

بانکی کشور

CNG آگهی تجدید مزایده بهره برداری ازجایگاه
واقع  خود  به  متعلق   CNG ازجایگاههای  برداری  بهره  درنظردارد  ماهدشت  شهرداری 

درشهرماهدشت به شرح: 
1-جایگاه CNG ایثارباشماره اشتراک گاز34037199707
2-جایگاه CNG مسکن مهر ماهدشت باشماره اشتراک گاز 34037199707

رابه شرکتهای مجازبهره برداری ازجایگاههای CNG واگذارنماید.لذا ازمتقاضیان دعوت میشود باهمراه داشتن :
الف – گواهی ثبت شرکت،اساسنامه واخرین آگهی های تغییرات شرکت .

ب – تاییدیه ویاگواهی صالحیت بهره برداری معتبرازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
ج – گواهی ثبت نام درنظام ومالیات برارزش افزوده 

د – گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
CNG هـ – حداقل دارای 3سال سابقه کارکرد فعال در اداره امور جایگاه های

و – حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد شرکت بهره بردار نباید کمتر از80 باشد.
حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/06/7 نسبت به دریافت اسناد ومدارک مزایده اقدام ویاجهت 
مراجعه  امورمالی  ،واحد  ماهدشت  خمینی)ره( شهرداری  امام  ،میدان  :ماهدشت  آدرس  بیشتربه  اطالعات  کسب 

ویاباشماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

شهرداری ماهدشت-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 نوبت اول

شهرداری ماهدشت

مفقودی
 برگ سبز سمند مدل 84 با شماره پالک 793 ع 84 ایران 62 و شماره موتور 12484094118 و 
شماره شاسی 14521844 بنام احمد کامیابیان طبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

 آگهی مفقودی
 405GLX-XU7  -  CNG تیپ  پژو  سواری  خودرو(ماشین  سبز)شناسنامه  برگ 
 ،CNG)مدل 1395، به رنگ خاکستری-متالیک،نوع سوخت بنزین-گاز)دوگانه سوز
نام  به   NAAM11VE7GR663721شاسی موتور124K0854670شماره  شماره 
مهزیارباقریان زاده،نام پدرحسین،محل صدوراهواز،شماره شناسنامه1741860148،کدملی 

1741860148،کدپستی 6185674613مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای رامین آرام فرزند منوچهر

 شاکی آقای سید سعید خامسی شکایتی علیه متهم رامین  آرام فرزند منوچهر به اتهام تهدید و توهین 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9409982023300714 شعبه 103 دادگاه 
کیفری دو شهرستان بابل 103 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ97.7.11 ساعت 11 تعیین. 
که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
متهم 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 ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بابل عباسعلی سوادکوهی

دادنامه
. پرونده کالسه 9709981110600037 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل تصمیم نهایی شماره. 9709971110600467خواهان.  موسسه مالی و اعتباری 
منانه هاشمی  با وکالت خانم سیده  توکلی  به مدیریت محمد حسین نظری  ثامن 
فرزند سید عباس به نشانی استان مازندران شهرستان بابل بابل خیابان شریعتی نبش 
خیابان گل ساختمان میالد واحد 1 خواندگان آقای محمد ابراهیمی فرزند علی به 

نشانی استان مازندران شهرستان بابل کمربندی غربی توحید 36 پالک 29
 آقای یعقوب غالمپور فرزند رضا به نشانی استان مازندران شهرستان بابل امیرکبیر 

غربی فردوس 22 پالک 28 
خانم  فاطمه زهرا  رمضان تبار فرزند احمد به نشانی استان مازندران شهرستان بابل کمربندی شرقی 
گلستان 16 کوچه اول سمت راست کوچه دانشگاه 8 جنب خیاطی پردیس منزل احمد رمضان تبار 
خواسته ها مطالبه وجه بابت مطالبه خسارت دادرسی مطالعه وجه بابت  بسمه تعالی رای دادگاه در 
خصوص دعوی موسسه مالی و اعتباری ثامن با وکالت خانم سیده منانه هاشمی به طرفیت آقایان و 
خانم فاطمه زهرا رمضان تبار فرزند احمد محمد ابراهیمی فرزند علی یعقوب  غالمپور فرزند رضا به 
خواسته مطالبه مبلغ 492.196.447ریال و خسارت تاخیر تادیه روزانه339.666 ریال مطابق قرارداد 
دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و بقای اصول مستندات در. ید خواهان   که 
اشتغال و استدامه. ذمه خواندگان را مستصحب می نماید و خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان و 
مدارک ابرازی دفاع و تعرضی ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا به مواد 
198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت492.196.447 ریال به عنوان 
اصل خواسته و 17.166.876ریال هزینه دادرسی و نیز11.300.000 ریال حق الوکاله از باب رعایت 
قواعد تسبیب و الضرر در حق خواهان محکوم  می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 
تادیه را از تاریخ97.1.15 بر اساس روزانه 339.666 ریال لغایت وصول محکوم به محاسبه و در. حق 
محکوم له  ایصال  نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس 

ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مازندران می باشد 
دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل حسین مسلم زاده

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی دادخواست و ضمایم به خانم زهرا آمارلو فرزند نوروزعلی 

عمارلو  زهرا  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  داداش.  سعید  آقای  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح   طلب  مطالبه  خواسته  به 
وقت  و  ثبت  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  یازدهم  9709981114400343شعبه 
ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که. حسب  تعیین   12 97.8.2ساعت  مورخ  رسیدگی 
خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد

 مدیر دفتر شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل حمید محمدیان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره  139760331010001557 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه جودی زاده ارجقی فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه 3188  کد ملی 5669061888 صادره از خلخال  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 176 مترمربع پالک شماره 2779 فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس- 
خیابان  37 غربی )شهید نو بهاری( -کوچه 8 متری گلها پالک 29 خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ ب 153
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/11 

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره 139760331010001606 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آتوسا اسماعیلی دستجا 
فرزند حسن  بشماره شناسنامه 1698  کد ملی 0042968641 صادره از تهران  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 141/75 مترمربع پالک 371 
فرعی از 163 اصلی واقع در کرج -  فردیس - خیابان  46 مقابل درب شهرداری  
واحد 1 و 2  خریداری از مالکین  رسمی  حسن حسنخانی ، میکائیل میرزا رضائی ، 
ادریس رضائی ، یوسف میرزا رضائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ ب 143
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/11 

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای /خانم احد حیرت کندری  فرزند ولی

خواهان آقای / خانم نرجس ناظریان و ابوالفضل کافی ء  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم  
احد حیرت کندری ،حسین حیرت کندری به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709983030600395 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/17 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده احد حیرت کندری و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست وضمانم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد./ ب 169

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان فردیس- نساء بی نیاز

گواهی حصر وراثت 
آقای علی ماندگار شرمی علمداری به شناسنامه شماره 816- 2061111106 به استناد 
شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواست به شماره 12.519.97تقدیم 
این  دادگاه نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان مصطفی شرمی علمداری به 
شناسنامه شماره 2050257236در تاریخ 97.5.10در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از.  1- علی ماندگار شرمی علمداری فرزند امام علی متولد 1342 
با شماره ملی 2061111106پدر متوفی 2-  فاطمه زهرا فخری علمداری فرزند کربالیی 

آقا متولد 1349 با شماره ملی2061222809 مادر 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 ۱۲ شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   917 شماره  شناسنامه  دارای  کریمی  اصغری  آمنه  خانم 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که  10.465.97از 
شادروان منوچهر آقابابایی. به شناسنامه 224 در تاریخ96.8.12 اقامتگاه دائمی خود به درود 
زندگی گفته. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- ام البنین آقا بابایی فرزند 
منوچهر و آمنه  به شماره شناسنامه 40 متولد 1361 محل تولد بابل دختر متوفی 2- ام  الزهرا 
آقابابایی فرزند منوچهر و آمنه به شماره شناسنامه 3 متولد 1363 محل تولد بابل دختر متوفی 
 1369 متولد  شناسنامه2050917538  شماره  به  آمنه  و  منوچهر  فرزند  آقابابایی  زینب   -3
به شماره شناسنامه  آمنه  و  منوچهر  فرزند  آقابابایی  کوثر  متوفی 4-  بابل دختر  تولد  محل 
فرزند  کریمی  اصغری  آمنه    -5 متوفی  دختر  بابل  تولد  محل   1378 2050917538متولد 
دهقان و سید ه سوری  به شماره شناسنامه 917 متولد 1341 محل تولد بابل همسر متوفی 
متولد  به شماره شناسنامه 6  فرزند غالمعلی و صاحبه جهان  6- خیران اصغرزاده کریمی 

1317 محل تولد بابل مادر 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

احضارمتهم
درپرونده کالسه 970286 / 8 ب این شعبه محمد ارامش فرزند قاسم اتهام سرقت ازسوی این شعبه 
تحت تعقیب قرار گرفته است.وباعنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 344 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف یک 
ماه پس از درج درروزنامه جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد/ب 165
بازپرس شعبه هشت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس - جواد کشاورزی

آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
نامه  موافقت  باستناد  دارد 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
 1396/12/28 مورخ   1793270 شماره  به 
از  ساختمان  بازسازی  و  تخریب  به  نسبت 

طریق مناقصه نامحدود اقدام نماید. 
و  مناقصه  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران مراجعه 

نمایند. 
مبلغ اعتبار : 100/000/000/000 ریال 

پایان تحویل مدارک : 1397/6/10
  محمدعلی کریمی  - شهردار صفادشت

 نوبت دوم

شهرداری صفادشت

که  کرد  اعالم  آمریکا،  خارجه  امور  وزیر  پومپئو،  مایک 
کارگروهی برای رسیدگی به امور ایران در وزارتخانه تحت 
ریاست او تشکیل شده است. او همچنین برایان هوک را 

به عنوان رئیس کارگروه یادشده معرفی کرد.
ازایسنا، مایک پومپئو اعالم کرد  به گزارش زمان به نقل 
که وزارت خارجه آمریکا کارگروهی را برای رسیدگی به 
مسائل ایران تشکیل داده و مشاور سیاسی ارشد آمریکایی 

بود.بر  خواهد  کارگروه  این  هدایت  مسئول  هوک  برایان 
اساس گزارش دویچه وله، تصمیم به تشکیل کارگروه امور 
ایران در وزارت خارجه آمریکا پس از آن صورت گرفته که 
آمریکا مصمم به تشدید فشار بر جمهوری اسالمی ایران 
شده تا به برنامه اتمی اش پایان دهد و از آنچه حمایت از 
گروه های شبه نظامی در منطقه خوانده شده، دست بردارد.

وظیفه  هوک  که  گفته  مطبوعاتی  کنفرانسی  در  پومپئو 

امور  وزارت  فعالیت های  برنامه ریزی  و  هماهنگ سازی 
خارجه آمریکا را در رابطه با ایران به عهده خواهد گرفت.

آغاز سال  آمریکا، در  ترامپ، رئیس جمهور  دولت دونالد 
پایبندی  به  حاضر  که  کرد  اعالم   201۸ میالدی  جاری 
او،  کفته  به  ایران  و چون  نیست  ایران  با  اتمی  توافق  به 
بار  می شود،  خاورمیانه  منطقه  در  بی ثباتی  ایجاد  موجب 
این کشور مقرر می کند.آمریکا  علیه  را  تحریم هایی  دیگر 
گفته است که تنها در صورتی حاضر به رفع تحریم ها علیه 
ایران است که توافق اتمی با این کشور شرط هایی سخت تر 

را برآورده سازد.

تشکیل کارگروه بررسی مسائل ایران در وزارت خارجه آمریکا
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اخبار

اعتراض ایران به وزارت خارجه گرجستان
 در پی هتک حجاب چند مسافر ایرانی 

 سخنگوی امور خارجه کشورمان، آخرین پیگیری های دستگاه دیپلماسی 
کشور در مورد مشکل پیش آمده برای برخی مسافران ایرانی در فرودگاه 

تفلیس را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
درخصوص اخبار منتشره از هتک حجاب چند مسافر ایرانی هنگام چک 
امنیتی مسافران پرواز تفلیس به اصفهان، اظهار کرد: با گزارش دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در اصفهان و پس از حصول اطمینان از صحت گزارش 
که از طریق تماس تلفنی سفیر جمهوری اسالمی ایران در گرجستان با 
تعدادی از مسافران این پرواز انجام شد، سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در تفلیس مراتب اعتراض شدید خود را به وزارت امور خارجه گرجستان و 
پلیس امنیت فرودگاه تفلیس اعالم کرد.قاسمی افزود: پیگیری های سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در تفلیس، اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه و 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان در این ارتباط ادامه دارد که 
ابالغ مراتب اعتراض اداره کل کنسولی به سفارت گرجستان در تهران و ارسال 
یادداشت اعتراضی سفارت ایران در تفلیس به وزارت خارجه گرجستان و نیز 
درخواست توضیح از سفیر گرجستان در تهران از جمله اقداماتی است که 
انجام شده و از مقامات ذی ربط گرجی خواسته شده است ضمن پیگیری 
موضوع، از تکرار چنین برخوردهایی با مسافران ایرانی خودداری گردد که 
امیدواریم با مجموع اقدامات انجام شده پلیس امنیت فرودگاه تفلیس نسبت 
به رعایت حرمت بانوان مسلمان حداکثر دقت و اهتمام را به عمل آورد و از 

تکرار چنین اقداماتی جلوگیری نماید.  

اجرای 3۵0 طرح اقتصادی توسط ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام در کشور

مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( گفت: 3۵0 طرح اقتصادی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در 

دست اجراست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عارف نوروزی افزود: از سال ۸۶ تاکنون 
)ره( شتاب  امام  فرمان حضرت  اجرایی  محرومیت زدایی توسط ستاد 
بیشتری به خود گرفته است.وی بیان کرد: 3۵0 طرح اقتصادی توسط 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و 200 
میلیارد تومان در مناطق محروم 31 استان کشور با اشتغالزایی 210 هزار 
نفر در دست اجراست.مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تصریح کرد: از این تعداد تاکنون 1۸0 طرح 
به مردم در نقاط مختلف واگذار شده است.نوروزی عنوان کرد: ۹20 میلیارد 
ریال در 1۵ نقطه کشور طرح های اجتماع محور در حال اجراست.وی 
گفت: تاکنون بنیاد برکت ۴2 هزار میلیارد تومان برای 2۸1 طرح در کشور 
سرمایه گذاری کرده است که این تعداد طرح توانسته برای 3۶۶ هزار 
نفر اشتغالزایی ایجاد کند.مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( خاطرنشان کرد: توسط این نهاد 2۹ هزار 
میلیارد تومان در طرح های بزرگ اقتصادی کشور هزینه شد که اشتغالزایی 
7۴ هزار و 1۴1 نفر را بوجود می آورد.نوروزی بیان کرد: در بخش طرح 
های دانش بنیان نیز ۵0 طرح با 1۴0 میلیارد تومان اعتبار و اشتغالزایی 1۶ 
هزار و 7۵0 نفر در دست اجراست.وی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان 

امام )ره( خود را به قطار محرومیت زدایی در کشور تبدیل کرده است.

بودجه ریزی عملیاتی راهکاردرمان 
مشکالت بودجه

 مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ساختار 
بودجه در سال های گذشته ساختاری بیمار بوده و تنها راه 

اصالح این ساختار بودجه ریزی عملیاتی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد کردبچه درباره اصالح 
ساختار مالی دولت و بودجه اظهار داشت: ساختار بودجه 
سال ها ساختاری بیمار بوده است و در چند سال اخیر 
سیاست های زیادی گذاشته شده تا این ساختار را اصالح 
کنیم و به این سمت برویم که ساختار مالی درستی 
داشته باشیم.وی افزود: برای این کار باید کسری تراز مالی 
را کاهش دهیم و تا حد ممکن به صفر برسانیم، از طرف 
دیگر در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه 
ششم توسعه به سمتی برویم که در میزان صادرات نفت 
صرفه جویی داشته باشیم تا منابع برای نسل آتی حفظ 
شود.مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
برای این منظور باید از چند راه اقدام کنیم، گفت: نخست 
اینکه با تاکید بر سیاست های مالیاتی، توان مالیاتی کشور 
را افزایش دهیم. مشکلی که اکنون در نظام مالیاتی داریم 
اتکا به روش های سنتی مالیاتی، محدود بودن پایه های 
مالیاتی و عدم استفاده از شیوه های نوین و پرظرفیت 
مالیات مانند مالیات بر ثروت خالص، مالیات بر مجموع 
درآمد و مالیات بر افزایش ارزش سرمایه است که در 
نظام مالیاتی ما جایگاهی ندارد.این مقام مسئول ادامه داد: 
بنابراین ضمن حرکت به سمت نظام های جدید مالیاتی 
باید در مورد سایر مالیات ها نیز اشکاالت را برطرف کنیم 
که یکی از این اشکاالت وجود معافیت های زیاد مالیاتی 
است که باید تا حد امکان آنها را کاهش دهیم و از فرار 
مالیاتی جلوگیری کنیم.کردبچه تصریح کرد: دومین اقدام 
این است که در اعتبارات جاری و هزینه ای صرفه جویی 
کنیم؛ بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس تاکید 
می کنند که  دولت باید هزینه های جاری خود را کم کند 
اما نکته مهمی که در این بخش وجود دارد این است 
که اگر به ترکیب هزینه های جاری نگاه کنیم، حدود 7۵ 
درصد اعتبارات هزینه ای دولت را حقوق و دستمزد و حق 
بیمه و بازنشتگی تشکیل می دهد که امکان صرفه جویی 
در آن بسیار کم است.وی افزود: از طرف دیگر اگر از بُعد 
طبقه بندی عملیاتی نگاه کنیم حدود ۸0 درصد اعتبارات 
جاری هزینه ای را چهار بخش دفاع، آموزش، بهداشت 
و سالمت و بخش تامین اجتماعی تشکیل می دهد که 
هر چهار بخش کسری دارد و امکان صرفه جویی در آن 
وجود ندارد. بنابراین از این دو مقوله نتیجه می گیریم که 
صرفه جویی از محل روش های معمولی امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: روشی که در این زمینه وجود دارد و اکثر 
کشورها این راه را رفته اند، اتخاذ نظام بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد است که در چند سال اخیر در دولت مورد 
توجه قرار گرفته است. ُحسن این روش این است که بین 
ارقام بودجه و هدف های کمی دستگاه های اجرایی ارتباط 
برقرار و بودجه را هدفمند می کند و از طریق اختیارات 
بیشتری که به مدیران دستگاه های اجرایی داده می شود 

پاسخگویی آنها بهتر می شود.

خبرخبر وزیر کشور با بیان اینکه دشمن تالش می کند 
تنش های اجتماعی، نارضایتی و اعتراض ها را 
به ناامنی تبدیل کند گفت: ملت ایران همیشه 
امنیت را به عنوان یک اصل در این کشور می 
داند و به هیچ وجه اجازه نمی دهد تا امنیت 

دچار خدشه شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عبدالرضا رحمانی 
فضلی با بیان اینکه آمریکا هیچ وقت با ما وارد 
جنگ نظامی نمی شود افزود: آمریکا هیچ وقت 
در زمینه ایدئولوژی و مکتب با ما وارد بحث نمی 
شود اما اقتصاد را پاشنه آشیل ما کرده و بعد از 
۴0 سال هنوز هم از نفت ضربه می خوریم.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در 
زمینه اینکه مهمترین مسئله در زمینه اقتصادی 
رهایی از وابستگی به نفت و خام فروشی است 
افزود: توجه به رهایی از نفت مستلزم توجه به 
ظرفیت ها، امکانات و نیروهای داخلی است.

وی همچنین گفت: 7۴ تا ۸0 درصد مردم در 
نظرسنجی که انجام شده از عملکرد دستگاه 
اعالم  انتظامی کشور  و  نظامی  امنیتی،  های 
رضایت داشته اند.وزیر کشور در ادامه با تاکید 
بر اینکه تمامی مشکالت ارزی و اقتصادی امروز 
گفت:  نیست  دولت  عملکرد  از  ناشی  کشور 
تحویل ، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت 
از مراحل مربوط به ارز است که این مراحل 
بدرستی انجام نمی شود. رحمانی فضلی افزود: 

امروز امنیت کشور با اقتصاد گره خورده و هیچ 
فاصله ای در این میان وجود ندارد و آسیب های 
اجتماعی و مسائل اقتصادی در صورت عدم 
درمان به نا امنی منجر خواهد شد.وی با بیان 
اینکه باید با تفویض اختیار به مناطق و استان ها 
بر مشکالت غلبه کنیم گفت: هیچ کشور توسعه 
یافته ای با نظام متمرکز وجود ندارد در حالی 
که در کشور ما 17۴ مورد اختیار به استانها 
داده شده اما حدود یکهزار اختیار هنوز باقیمانده 
که تصمیم گیری در مورد آنها در مرکز انجام 
می شود.وزیر کشور گفت: 70 درصد مسائل و 
مشکالت موجود در استانها با ارائه اختیارات به 
آنها قابل حل است.وی افزود: همه استانهای 

و  برخوردارند  توانایی  و  ویژگی  این  از  کشور 
باید تالش کنیم تا از این نظام اداری خالص 
شویم و نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور 
را به سمت استفاده از مردم پیش ببریم.وزیر 
کشور همچنین خشکسالی و کمبود آب را یکی 
از معضالت اساسی کشور عنوان کرد و افزود : 
جلسه های تخصصی بسیاری برای رفع مشکل 
آب کشاورزی استان اصفهان در شورای عالی 
آب و شورای تامین کشور برگزار شده و با توجه 
به وضعیت های جوی به راه حل های مناسبی 
خواهیم رسید.وزیر کشور با بیان اینکه این به 
معنی نادیده گرفتن مشکالت کشاورزان نیست 
افزود: کشاورزان در پیگیری مسائل و خواسته 

عنوان  به  هم  ما  و  هستند  محق  خود  های 
مسئول باید در رسیدن به راه حل ها و انجام 
اقدامات و کارهای الزم تسریع کنیم.رحمانی 
فضلی همچنین کشور را متشکل از نظام های 
در  اسالمی  انقالب  گفت:  و  دانست  مختلف 
زمینه نظام سیاسی و امنیتی و دفاعی کارها 
و اقدامات خوبی انجام داده است اما ساختار و 
پایه اصلی سایر نظام ها اجازه انجام اصالحات 
اساسی را به ما نمی دهد.وزیر کشور افزود: عدم 
توازن در سایر نظام ها نداریم اما فقط اصالحات 
و تغییرات جزئی انجام شده که با نیت خوب 
بوده اما ساختار موجود اجازه اصالحات اساسی 

جراحی بزرگ را به ما نمی دهد.

مفقودی
سندکمپانی ،سندقطعی ،بیمه نامه وکارت خودرو کیا موهاوی مدل 2012 به رنگ 
سفید دارای شماره پالک 997د23 ایران 38 ،شماره موتور 040701 ،شماره شاسی 
587364 بنام معصومه راد فرزند محمد دارای کدملی 0052656063 مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
 سند کمپانی و برگ نقل و انتقاالت و یک عدد ÷الک ماشین پژو 206 تیپ دو رنگ سفید 
شاسی  شماره  14188051391و  موتور  شماره  با   82 333ن48ایران  شهربانی  شماره  به 

بابلNAAP03ED1AJ086064 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

رونوشت حصر وراثت
 آقای علی اصغر گلردی به شناسنامه شماره 1 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970485تقدیم این شورای نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان رضا گلردی به شناسنامه شماره 398 در تاریخ جمعه 20 

فروردین 1395 در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
1- کلثوم کتپلی  فرزند رمضان شماره شناسنامه 525 همسر متوفی 
2-علی اصغر گلردی فرزند رضا شماره شناسنامه یک فرزند متوفی
3- احمد گلردی فرزند رضا به شماره شناسنامه 767 فرزند متوفی 
4-فضل اهلل گلردی فرزند رضا شماره شناسنامه 799 فرزند متوفی 

5-حسن گلردی فرزند رضا به شماره شناسنامه دو فرزند متوفی 
6-آغاننه  گلردی فرزند رضا به شماره شناسنامه 680 فرزند متوفی 

7-طلعت گلردی فرزند رضا شماره شناسنامه 715 فرزند متوفی
8- گوهر گلردی فرزند رضا با شماره شناسنامه 863 فرزند متوفی 

9-نیره گلردی فرزند رضا به شماره شناسنامه 951 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 97/378 
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

آگهی فقدان
آقای محمد رضا همت یار، ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 307.61 متر 
مربع قطعه 74 تفکیکی شماره 14195 . فرعی از 161 اصلی مفروز از پالک 6437 
مورد  کرج  شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء   . کرج  اراضی  در  مذکور  اصلی  از  فرعی 
ثبت - - صفحه -- جلد الکترونیکی بشماره 139720331009003337 امالک به 
نام فریبرزخزائی و عبالرضا ستایش فر ثبت گردیده و برابر سند قطعی 8942 مورخ 
. به متقاضی آقای محمد رضا همت یار  .....دفتر خانه 200 کرج  97/2/5 شماره 
منتقل شده و به موجب سند رهنی شماره --مورخ-- دفترخانه -- کرج دررهن 
تقاضای صدور سند  انگاری مفقود گردیده و  به علت سهل  باشد.  بانک -- می 
ماده  به  اصالحی  یک  تبصره  استناد  به  مراتب  لذا   . است  نموده  المثنی  مالکیت 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این 
آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد . بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد./ب 176
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي  )نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 97/۵/27شرکت تعاوني مهندسان ساختمان استان البرز 

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاوني مي رساند ، مجمع عمومي عادي  )نوبت دوم (این شرکت تعاوني رأس ساعت  17 روزچهارشنبه مورخ 97/06/14 در محل مجتمع 
فرهنگی شهید فهمیده واقع در کرج بلوار موذن،جنب بلوار انرژی اتمی  برگزار مي گردد. از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند .
یادآوري مي شود: 1- در صورتیکه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال رأي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود از میان اعضاء تعاونی 
یا خارج از آن واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمي تواند نمایندگي بیش ازسه عضو را بپذیردوهرشخص غیر عضو تنها نمایندگی یک نفر از اعضاء را خواهد داشت.
اضافه مي شود برگه هاي نمایندگي مزبور با امضاءاکثریت هیات مدیره وبازرس  تعاونی معتبر خواهد بود.بدین منظورعضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر تا تاریخ 
97/6/13 به همراه نماینده خود بادردست داشتن مدارك موید عضویت در تعاوني وکارت شناسائي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر وپس از احراز هویت طرفین ،عضویت 
متقاضي واهلیت نماینده ،برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکورتائید وبرگه ورود به مجمع عمومي براي نماینده صادرگردد. 2-این مجمع با هر تعداد از اعضاء رسمیت 

یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:  1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس . 2- طرح وتصویب صورتهای مالی سال1396. 3-طرح وتصویب بودجه سال1397وتعیین خط ومشی آتی تعاونی. 
4 طرح وتصویب وتغییرات اعضاء وسرمایه تعاوني. ۵-طرح و تصویب فروش آپارتمان بلوك B واحد همکف و فروش زمینهای متعلق به شرکت به پالك ثبتی 171/۵43 و 
171/۵4۵ واقع در شهرك پاسارگاد عباس آباد مازندران  و فروش زمین هشتگرد به پالك ثبتی 1/1696 و فروش واحد تجاری ساختمان تکسا به پالك ثبتی  1۵۵/107۵2.  

6- طرح و تصویب فروش هفته های مالکیت زمانی متعلق به شرکت تعاونی در مجموعه رفاهی نوشهر.  7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل .
رئیس هیات مدیره

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای :  علی سواد کوهی قودجانکی فرزند حشمت اله  

خواهان آقای یونس پوالدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی سواد کوهی قودجانکی به 
خواسته اعصار  از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983816100483 شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان 
اردل  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/1 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را 

دریافت و دروقت  مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه  اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان اردلـ  سیده صغری حسینی

آگهی مربوط به  تجدید نظر
آگهی  ابالغ

 دادخواست  و ضمائم  تجدیدنظر  خواهی  به آقایان  علیرضا  و  فرهاد  هر دو 
معصوم پرست  فرزندان  جعفر

دادخواست   اصغری   بهمن   با وکالت  اسفندی   بلقیس  تجدیدنظر خواه  خانم  
فرهاد  و  علیرضا  خواندگان   تجدیدنظر   طرفیت   به   خواهی  تجدیدنظر  
شماره   دادنامه   به   نسبت  المکان   مجهول  دو   هر  پرست   معصوم   دو   هر 
اول   شعبه    9409985220100604 کالسه  پرونده   در   9709975220100023
دادگاه  عمومی  کوچصفهان  تقدیم  که  طبق  موضوع  ماده  73  و 346 قانون  
آیین  دادرسی مدنی به  علت  مجهول المکان  تجدید نظر خواندگان  مراتب  تبادل  
لوایح  یک نوبت  در یکی از  جرید کثیراالنتشار  آگهی می گردد  تا  تجدیدنظر 
خوانده ظرف  ده  روز پس از  تاریخ  انتشار  آگهی به  دفتر  دادگاه  مراجعه  و 
ضمن  اعالم نشانی  کامل خود  نسخه  ثانی دادخواست  و ضمائم  تجدیدنظر  
خواهی را  دریافت  و چنانچه  پاسخی  دارد  کتبا  به این  دادگاه  ارائه نماید. در 
غیر این  صورت  پس از  انقضاء  مهلت  مقرر  قانونی  نسبت به  ارسال  پرونده  

به دادگاه  تجدیدنظر  اقدام  خواهد شد.
۲7۱8- مدیر دفتر شعبه  ۱ دادگاه  عمومی  بخش کوچصفهان – رحمن  حاتمی

برگ اجرائیه 
محکوم له حسین  فرهادی  فرزند عبداله  به نشانی خوی –روستای  یزدکان –منزل  شخصی 
و محکوم علیه بهزاد محمدی  -ابوبکر محل اقامت  تهران –خ پرستار جنوبی –کوچه شهید 
عباس پالک  220 – زنگ اول  -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره   117 مورخه--
--شورا  شعبه  4  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت 
به پرداخت مبلغ   115/000/000 ریال    حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  
بابت اصل خواسته و  1/520/000  و بابت  هزینه  دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک  تا یوم الوصول و  ضمنا 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.
 مدیر دفتر شورا –علیزاده          قاضی شورا –شرفخانی- از طرفیت  فرهادپور 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان : علی گورونی فرزند 

خسرو و محمد عیسوند فرزند میران
خواهان شرکت تولید غذای ماهی رشد دانه شهرکرد با وکالت آقای حشمت اله 
رسولی زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان علی اسدی و محمد عیسوند 
و علی گورونی به خواسته مطالبه ) اجرای قرار کارشناسی ( مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983821400583  شعبه اول دادگاه عمومی 
) حقوقی ( دادگستری شهرستان فارسان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/23 
آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین   10:30 ساعت 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان علی گورونی فرزند خسرو 
و محمد عیسوند فرزند میران و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی  دادخواست 
و ضمائم را دریافت ودروقت  مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری

 شهرستان فارسان ـ فریبرز محمودی 

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه آقایان  سعید و مجید و علیرضا و حبیب  شهرت همگی ظروفچی  و خانم ها افشانه 
و زیبا و گیتی افروز  شهرت همگی ظروفچی و خانم ایراندخت محسنی به عنوان خواهان و اقایان 
عباس و ابراهیم و هادی و خلیل شهرت همگی میرزامحمدی  و سامورای میرزا محمدی و خانم 
ها روح انگیز و نیمتاج و ملوک و زرین تاج و پروین  و اقای محمدباقر  شهرت همگی قاسم 
زاده و محسن داور پناه و حسین گلصنملو به عنوان خواندگان برابر در خواست وارده بشماره 
109/103/97/10421-97/05/13   تقاضای افراز حدود پالک68   - اصلی بخش 2 خوی را از 
این اداره نموده  اند و بعلت بی اطالعی از ادرس دقیق اقامتگاه سایر شرکا درخواست نموده اند که 
موضوع اخطاریه خواندگان از طریق صدور آگهی  اقدام گردد . لذا بدین وسیله  به استناد ماده 3 
–ایین نامه  قانون افراز و فروش امالک مشاع به مالکین مشاعی پالک مزبور  اعالم میدارد که نماینده 
و نقشه بردار این اداره برای افراز سهمی  خواهان  در مورخه 97/06/13 روز سه شنبه ساعت 10 
صبح  به محل وقوع ملک  مذکور عزیمت  خواهند کرد  و لذا کلیه افراد ذینفع میتوانند در تاریخ ذکر 
شده در محل وقوع ملک حاضر شوند و الزم به ذکر است عدم حضور آنان  مانع از انجام عملیات  
افرازی نخواهد  بود و این آگهی  مطابق ماده 17- ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  به 

کلیه افراد ذینفع  در ان ملک ابالغ  وفقط در یک نوبت انتشار می یابد.
رئیس ثبت و اسناد خوی-سلیمانپور

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح    652 شماره   شناسنامه  دارای  موسالو  رقیه  خانم 
970982/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  داده که شادروان نوروز عظیمی بشناسنامه 44232  در تاریخ97/4/18   
امیر حسین  به/1-   است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  دائمی خود 
عظیمی فرزند نوروز –ش ش 2791206582 خوی –پسر متوفی/2- حنانه عظیمی 
فرزند نوروز –ش ش 2791540301 خوی-دختر متوفی/3-  رقیه موسالو فرزند 
قاسم -ش  ش 652  –پلدشت همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

اجرائیه
و   9710090496000369 شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  دادخواست  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه 9609970496001050 و دادنامه تجدیدنظر خواهی بشماره 
9709970404500389 محکوم علیه عادل فیضی محکوم است به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 1/960/000 ریال از بابت هزینه 
دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم با توجه 
به نرخ تورمی اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له و همچنین مبلغ 1/500/000 

ریال از بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
 قاضی شعبه ۳۰ شورای حل اختالف اردبیل- ناصر قربانزاده 

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 4098/18 اصلی بخش یک خوی بنام آقای عبداله امین نژاد   ثبت و سند 
مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده  که سپس آقای  علیرضا محمدزاده  برابر وکالتنامه با تسلیم یک 
برگ استشهادیه مدعی هستند  سند مالکیت  صادره  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع 
عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده 
است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد کرد ، مورد ثبت برابر سند 61678 مورخه 95/12/24 دفترخانه یک نزد بانک تجارت 

درقید رهن میباشد.در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

آگهی ابالغ 
وقت اجرای قرار کارشناسی و دادخواست و ضمایم به آقای حمید امینی نژاد و سید جالل سید 
عاکفی و ناهید عقیق و جواد شاکری و فریده درمانی اسبنجانی  خواهان حسن شادمان دادخواستی 
به طرفیت آقای نبی اهلل ثقفی  غیره به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت مطرح  که به این شعبه ارجاع 
به شماره پرونده کالسه 9409981988400910 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان 
ثبت و وقت اجرای قرار کارشناسی مورخ 97/6/18ساعت 8:30 تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خواندگان حمید امین نژاد و 
سیدجالل سیدعاکفی و ناهید عقیق و جواد شاکری و فریده درمانی اسبنجانی و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت اجرای قرار کارشناسی در دادگاه حاضر گردد97/388

 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان سید مصطفی حسینی

وزیر کشور: 

دشمن درصدد تبدیــل 
نارضایتی به ناامنی است

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه 
متناسب با تهدیدات دشمن،مهمات، موشک و سیستم های 
دفاعی پیشرفت در کشور ساخته شده است ادامه داد: جمهوری 
اسالمی هرگز شروع کننده جنگ نیست ولی مدافع بسیار خوبی 

است و هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد.
در  زاده  تقی  قاسم  سردار  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه قم درمصالی قدس 
این شهر تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به طور 
کامل آمادگی دارد هر لحظه که فرماندهی کل قوا فرمان دهد 
به متجاوزان پاسخ مقتضی دهند.وی با تاکید به اینکه امروز 
نیروهای مسلح درتمام فرایندهای فنی و تکنولوژی دشمن فائق 
آمده و نسبت به توانایی ها و نقاط ضعف آنها در بعد تاکنیکی 
و تکنیکی مسلط هستند تاکید کرد: امروز سیستم های دفاعی 
کشور متناسب با این نقاط قوت و ضعف دشمن با استفاده از 
توان بومی و بدون اتکا به شکورهای خارجی طراحی، به روز 
رسانی، ارتقا و ساخته شده است.جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، ساخت انواع موشک های با برد کوتاه و بلند 
زمین به زمین، ساخت کروز با برد 2 هزار کیلومتر، ساخت 
سکوهای زمین پرتاب موشکی ، ساخت انواع هواپیمای بدون 

سرنشین و ارتقای جنگنده بمب افکن های داخلی، ساخت انواع 
تانک و خودروی زرهی، ساخت انواع کشتی و شناور جنگی، 
شناسایی توانایی دشمن در جنگ الکترونیک دشمن و اقدام 
های متقابل از جمله توانمندی های نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی است.وی با تاکید بر اینکه امروز دربرابر موشک های 
هایی  موشک  اسالمی  جمهوری  دشمنان،  پیشرفته  بسیار 
متناسب با آن طراحی و ساخته است ادامه داد: برای کشتی 
ها و ناوهای جنگی پیشرفته دشمن، موشک های پیشرفته و 
پیچیده ای طراحی شده است.وی با اشاره به قابلیت های دفاع 
راهبردی و اطمینان بخش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
ادامه داد: دفاع اطمینان بخش یکی از الزامات بهره گیری از 
بر  که  است  جهان  در  اسالمی  جمهوری  اهداف  و  موقعیت 
اساس این راهبرد برنامه چهار ساله به تصویب رسیده که در 
حال اجرای نخستین سال این طرح هستیم.تقی زاده، ماموریت 
وزارت دفاع را پشتیبانی ازنیروهای مسلح و توجه به نیازهای 
فوری و عملیاتی نیروهای مسلح برای تحقق ماموریت های خود 
دانست و اظهار داشت: به طور قطع به خاطر قدرت بازدارندگی 
ایجاد شده در جمهوری اسالمی، آمریکا با ما وارد جنگ نخواهد 
شد.وی گفت:بسیاری از توانمندی های دفاعی جمهوری اسالمی 

مخفی است و دشمنان برای شناسایی این قابلیت ها تالش زیاد 
می کنند ولی جزء درصحنه نبرد توان شناخت توانایی ما را 
نخواهند داشت.وی با اشاره به راهبر های دفاعی کشور گفت: 
صنعت موشکی به عنوان اولویت کشور برای ایجاد بازدارندگی 
دفاعی در دستور کار است به همین دلیل با وجود خوی زیاده 
خواهی دشمنان، توان موشکی ایران، دشمنان را بر جای خود 
نشانده است.جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
بیان اینکه دشمن می خواهد از گسترش توان دفاعی خود غافل 
شویم گفت: برای استفاده از فناوری های نوین در وزارت دفاع 
مجموعه یک شبکه گسترده علمی در کشور ایجاد شده است 
که در این راستا سه هزار و ۵00 شرکت دانش بنیان و ۹3 
دانشگاه با وزارت دفاع همکاری علمی، تحقیقاتی و صنعتی دارند.

وی تاکید کرد: با ایجاد شبکه علمی، صنعتی و تحقیقاتی از 
نخبگان رشته های مختلف در کشور، امروز کل ملت ایران درگیر 
ساخت صنایع دفاعی با انگیزه ایستادن در برابر دشمنان هستند.

وی گفت: امروز سرریز صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح به سمت صنایع غیرنظامی رفته است به گونه ای 
که امروز بسیاری از پیشرفت ها در صنایع مختلف نتیجه تالش 
های وزارت دفاع است.تقی زاده ، امنیت کشور در منطقه را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: دشمن در بیرون از مرز جمهوری اسالمی 
با ایجاد پایگاه های مختلف مشغول هستند و جمهوری اسالمی 
با تمام دشمنی ها به جای ایجاد موازنه تسلیحاتی از نسخه های 

بومی و اختصاصی خود استفاده کرده است.

معاون وزیردفاع: جمهوری اسالمی هرگز شروع کننده جنگ نیست 

ایران متناسب با توان دشمن انواع موشک پیشرفته دارد
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نشرآگهی متهم
احتراما درپرونده کالسه 9609986128201155شعبه دوم بازپرسی این دادسراآقای 
آقای  اینترنتی موضوع شکایت  برداری  درکاله  مشارکت  انهام  به  صدراله حسینیان 
ابراهیم امیری فرزندیارمحمد تحت تعقیب این مرجع واقع وآخرین آدرس وی حسب 
محتویات پرونده یاسوج-خیابان فلسطین شرقی میباشدباتوجه به گزارش مامورین 
انتظامی درآدرس تعیین شده موردشناسایی واقع نگردیده و هیچ گونه آدرس دیگری از 
وی درپرونده وجودندارد به استنادماده174آ.د.ک با درج مراتب درروزنامه کثیراالنتشار 
به نامبرده ابالغ گردد ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی درشعبه 
دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان باغملک حاضرشود بدیهی است 
میگردددرضمناتاریخ  اظهارعقیده  و  رسیدگی  موضوع  حضوربه  عدم  درصورت 
نشرآگهی تا روز دادرسی نباید کمتر ازیک ماه باشدوهزینه نشرآگهی برعهده شاکی 

میباشد.شماره م الف:7/97/185
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب باغملک-مرتضی دامغانیان

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 9710406611000437 آقای مهدی گودرزی فرزند 
جواد به اتهام توهین و فحاشی و افترا از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل 
اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده 174 ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه 
از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده 
به میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال 

خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خال زرین سپهوند و غیره 

خواهان آقا / خانم  در خصوص دعوی امین محمودی سرابی و شوکت الماسی و 
زینب محمودی سرابی و فاطمه محمودی سرابی و نرگس محمودی سرابی و مهدی 
محمودی سرابی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقا/ خانم شیرین فراشی – احد فراشی 
–عسگر فراشی –ظفر فراشی –سعید فراشی –مهدی فراشی –اکرم فراشی –معصومه 
فراشی –خال زرین سپهوند دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986610500177  شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد ثبت و و ثبت رسیدگی مورخ 1397/7/1 ساعت 09:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 

–علیرضا تقی پور . 

آگهی
درخصوص پرونده های اجرایی کالسه 1396604020030000129/2له آقای فرشید 
وبه  شناسنامه1813  بشماره  نصراله  فرزند  دوست  یزدان  شاهرخ  آقای  علیه  خلیلی 
موجب گزارش مورخ 97/3/7 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویرپیوست 
نبش خیابان  ثبتی فرعی:8382از پالک اصلی 4دربخش:2ناحیه:فاز4فرهنگیان  پالک 
شقایق 10واقع دررامهرمزبه مبلغ 4/450/000/000ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی ثانویه پالک مذکورمعترض می باشید اعتراض کتبی خودرا ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس هیئت 
سه نفره به مبلغ 24/000/000ریال به دفتراین اجرا تسلیم نمایید.ضمنا به اعتراضی که 
اثرداده  بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظرباشد ترتیب  خارج ازموعدیا فاقد فیش 
نخواهد شدنظربه عدم امکان ابالغ اوراق اجرایی حسب گزارش عدم امکان ابالغ 
نیزازطریق  واقعی آدرس ماموروابالغ اوراق اجرایی ازطریق نشرآگهی مفاداخطاریه 

نشرآگهی به شما ابالغ میگردد.       شماره م الف:12/273
کفیل واحد اجرای اسناد رسمی رامهرمز-باغدار

متن آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجودکیفرخواست(دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
کالسه  پرونده  9610436153002313در  شماره  کیفرخواست  موجب  به  رامهرمز 
9609987010600231برای آقای رسول پورنژاد فرزندعلی به اتهام مشارکت درسرقت 
مقرون به آزارواخالل درنظم عمومی موضوع شکایت آقای هدایت راستی جو تقاضای 
کیفرنموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 
1397/7/11 ساعت10 تعیین گردیده است.با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی متهمان و دراجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
1392 با اصالحیه های بعدی آن مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی دروقت مقرردردادگاه حاضرگردد. بدیهی است درصورت عدم حضور،مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.شماره م الف:12/274
دفترشعبه ۱۰۱دادگاه کیفری ۲شهرستان رامهرمز

متن آگهی
پرونده:9709986134100164- ابالغنامه:9710106134101556-شماره  شماره 
درکالسه  اینکه  به  تنظیم:1397/4/31-نظر  شعبه:970168-تاریخ  بایگانی  شماره 
پرونده شماره 9709987735300164دادخواستی بطرفیت اداره ثبت احوال شهرستان 
حیاوی  حمزه  مفقوداالثربنام  غایب  فرضی  فوت  حکم  برصدور  مبنی  هندیجان 
که  شده  وعنوان  شده  شناسنامه252تقدیم  متولد1337/1/30شماره  فرزندعبدالعباس 
نامبرده ازتاریخ1395/2/31جهت سفردریایی ازمنزل خارج شده وتاکنون ازوی خبری 
واصل نگردیده دراجرای ماده1023قانون مدنی مراتب برای سه نوبت متوالی به فاصله 
هریک ماه یک باردرروزنامه کثیراالنتشارآگهی می گرددتاچنانچه شخص یا اشخاصی 
ازحیات یاممات غایب خبری دارندمراتب رابااشاره به کالسه پرونده فوق باذکرهویت 
اول:1397/5/27-نوبت  نوبت  نمایند.  اعالم  مرجع  این  به  خویش  اقامت  ومحل 

دوم:1397/6/27-نوبت سوم:1397/7/27
متصدی شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان هندیجان-پناهیان

آگهی حصروراثت
بشناسنامه2001096925  پدرسیدبندعلی  نام  فداله  احمد  حسینی  جان  نیری  خانم 
توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول  صادره 
داده که فرزند مرحوم سید محمد حسینی احمدفداله بشناسنامه1870490274صادره 
ازگتوند درتاریخ 97/5/11 دردزفول فوت ورثه اش عبارتنداز :1-متقاضی با مشخصات 
فوق الذکر)مادرمرحوم(والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبور رادریک نوبت متوالی 
نامه  با وصیت  دارد  اعتراض  تاهرکس  مینماید  آگهی  مرتبه  ماهی یک  بفاصله یک 
ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی که بعداز این تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است شماره م الف:16/79
دبیرشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

متن آگهی 
محکوم له :    محکوم علیه : 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به صمد ویسکرمی که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقی در پرونده 
مورخ   9709986612000294 شماره  دادنامه  موجب  به  بایگانی   961312 کالسه 
1397/3/23 صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقی محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  نیز  و  بابت اصل خواسته  ریال   1/040/000/000
تاریخ سررسید چک ها تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 35/930/396 ریال بابت 
خسارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است  با توجه به 
غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب 
از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت در اجرای ماده 73 آ. د. م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 

مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 

گوهری سراب 

آگهی وقت دادرسی
8:30صبح- ساعت  رسیدگی:97/7/2دوشنبه  3/96-793-وقت  پرونده  کالسه 
دادخواستی  :مطالبه.خواهان  آبادی-خواسته  خانوادگی:حسن  ونام  :نام  خواهان 
به  رسیدگی  جهت  که  ماهشهرنموده  مرکزی  حوزه  اختالف  حل  شورای  تسلیم 
شعبه کد3ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده وبه درخواست خواهان وبه تجویز ماده73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ویا یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده 1-علی اکبربابا احمدی وند2-شرکت پیام آوران شوشترازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
جهت  مقررباال  نمایدودروقت  رادریافت  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود 

رسیدگی حضوربه هم رساند.شماره م الف:16/385
شورای حل اختالف کد۳ماهشهر-شفیعی

آگهی احضار متهم
بهداشت  تهدید علیه  اتهام  به  این شعبه رضا مسلمی  پرونده کالسه 970301  در 
عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است .با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به نامبرده ابالغ می گرددتا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم حضور ، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- یاسر عسگری

مفقودی
اینجانب محمدمحمدی مالک خودرو پژو*پارس به شماره شهربانی 65 ل 633 ایران 29 و 
شماره بدنه NAAN21CA5CK140966 و شماره موتور 12490321987  بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور و برگ سبز)شناسنامه مالکیت خودرو( 
را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی 

کرمانشاهاست پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

آگهی ابالغ
اگهی  ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم و به اقای سید عبدالکریم مژده ای 

منش فرزند فتح اهلل 
مژده  عبدالکریم  سید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کردوانی  محمد  اقای  خواهان 
ای منش به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709987745100281 شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان  بوشهر ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 97/7/1 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار اگهی 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. تاریخ انتشار:97/5/27
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان بوشهر

  ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

قانون  موضوع  هیات  شماره-1397/5/13976033101200193515جلسه  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمود اسالمی نصرت ابادی فرزند 
ماشاال بمان  به شماره شناسنامه 536 صادره ازشاهدیه یزد درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک 184 اصلی  به مساحت 414/94 متر مربع  از سهمیه سبز علی 
نیک دهقان ذیل صفحه 520 و  دفتر 48 موضوع سند رسمی 51547 مورخ49/9/21 
دفتر خانه 17 تهران  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و 
آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:230
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 نوبت اول:97/5/27  نوبت دوم :97/6/11

آگهی اصالحی
 ماده سه قانون

 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای بختیار فخریفرزند علی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
های 118 و 109  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
زمین شهری صدیقی که از آقایان عبداله عزیزی و کیخسرو ظاهری و غیره خریداری 
و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 91– 176 تشکیل و به هیئت 
موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی  برابر رأی اصالحی شماره 
139360316007000682 تاریخ 19 / 7 / 93 حکم به صدور سند مالکیت قسمتی از 
یکباب ساختمان به مساحت 150  متر مربع به نام آقای بختیار فخریصادر نموده است و 
نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان عبداله عزیزی، عبدله ظاهری و محمود صدیقی و غیره 
می باشد لذا مراتب دریک نوبت آگهی می شود تا چنان چه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را کتبًا 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای بختیار فخری صادر خواهد نمود صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار اول   27 /  5 / 1397
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - نعمت عزیزی

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

عبدالرحمان و محمد درخواست  فرزندان  بختیار رضایی  و  آقایان حکمت ظهیری 
رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 62 اصلی بیاشوش واقع در بخش 13کرمانشاه 
معروف به قریه بیاشوشکه از بانک صادراتخریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 97–3 و2 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 139760316007000411  مورخ  4/24/ 97 
حکم به صدور سند مالکیت چندباب سولهبه مساحت 1988/87 متر مربع به نام آقایان 
حکمت ظهیری و بختیار رضایی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
علی رشیدی رستمیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقایان حکمت ظهیری و بختیار رضایی هر یک سه دانگ مشاع صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول  27/  5/  1397 تاریخ انتشار دوم  11/  6/  1397

  ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره 139760331012001931 – 97/5/15 جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مینا غالمی فرزند ذبیح اله  به شماره 
شناسنامه 1124 صادره ازتهران درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
184 اصلی  به مساحت 414/94 متر مربع  از سهمیه سبز علی نیک دهقان ذیل صفحه 
520 و  دفتر 48 موضوع سند رسمی 51547 مورخ49/9/21 دفتر خانه 17 تهران  محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:229
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول:97/5/27   نوبت دوم :97/6/11

 برگزاری جلسه شورای هماهنگی 
روابط عمومی های ُهلدینگ فوالدخوزستان

وحیدی فر-اهواز:  جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های هلدینگ 
فوالد خوزستان با حضور مدیران و مسئولین شرکت های فوالد خوزستان، 
توسعه تجارت فراگیر، باشگاه فوالد خوزستان، فوالد شادگان، پیشگامان، 
تأمین آتیه فراگیر و توسعه اقتصادی فراگیر وفا، در سالن جلسات روابط 

عمومی فوالد خوزستان برگزار شد.
روابط  هماهنگی  شورای  رئیس  قر باغی  انوشیروان  جلسه،  ابتدای  در 
عمومی های ُهلدینگ توضیحاتی پیرامون اهمیت برگزاری منظم جلسات 
شورا با حضور مدیران و نمایندگان روابط عمومی های ُهلدینگ ارائه نمود.
با توجه به دستور مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان بر لزوم مشارکت 
همه ی شرکت های هلدینگ در نمایشگاه هفته ی دولت در شهریورماه 

سال جاری اشاره گردید.
قر باغی زاده تأکید کرد: تمامی شرکت های هلدینگ در پیش بینی غرفه های 
جداگانه برای هرکدام از شرکت ها، نسبت به ارسال مطالب و تصاویر 
موردنیاز برای استقرار غرفه  همکاری داشته و یک  نماینده را به  صورت 
تمام وقت برای حضور در غرفه آن شرکت و ارائه  ی توضیحاتی به 

بازدیدکنندگان معرفی نمایند.
 وی با اشاره به تهیه دستورالعمل شورای روابط عمومی های ُهلدینگ 
اعالم داشت: این دستورالعمل در واحد تضمین کیفیت مورد بازنگری قرار 
گرفته و در ردیف اسناد رسمی شرکت تصویب و برای کلیه ی شرکت های 
ُهلدینگ الزم االجرا گردیده است و یک نسخه از دستورالعمل به تمامی 

اعضای شورا تحویل داده شد.
قر باغی با اشاره به برنامه های شورا در سال 97 و اهمیت اجرا و حمایت 
شرکت های هلدینگ در پیروی از برنامه های اعالم شده، با درخواست از 
نمایندگان این شرکت ها گفت: روابط عمومی ها نسبت به امور آموزشی- 
فرهنگی و تبلیغاتی برای سازمان خود با هماهنگی روابط عمومی فوالد 
خوزستان از امکانات و تجربیاتی که در روابط عمومی مرکز وجود دارد 

دریغ ننمایند.  
همچنین از آنان خواسته شد، فعالیت بیشتری در کانال های مجازی روابط 

عمومی های هلدینگ داشته باشند.
با  مصاحبه  در  ُهلدینگ  عمومی های  روابط  هماهنگی  رئیس شورای 
خبرنگار روابط عمومی گفت: این جلسه با هدف بررسی مشکالت، اعالم 
برنامه های پیش رو، ارائه راهکارها و فعالیت های روابط عمومی ها بر 
اساس دستورالعمل اجرایی شورای روابط عمومی های ُهلدینگ برگزار 

شده و مقرر گردید به صورت ماهانه ادامه یابد.

روزی که خبرنگاران ننوشتند؛

جشنی برای صاحبان قلم

به همت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان و 
به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از مقام 
شامخ و رفیع صاحبان قلم در 22 مرداد ماه سالجاری 
واقع در هنرسرای خوشید، جشنی به همین مناسبت 
هیأت  و  نوروزی  دکتر  اصفهان  شهردار  حضور  با 
همراه، فریده روشن، مهندس علیرضا نصراصفهانی و 
دکتر زندآور از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، 
جمعی از مدیران روابط عمومی همانند شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، ذوب آهن،  اداره کل زندان های اصفهان 
و ... و با استقبال بی نظیر جوانان، پیشکسوتان عرصه 
رسانه به همراه خانواده در محفلی سراسر شاد و خاطره 

انگیز برگزار گردید.
صنفی  انجمن  رییس  جعفری  عبدالحسین 
روزنامه نگاران استان اصفهان ضمن تبریک به مناسبت 
روز خبرنگار گفت: طالیه داران جبهه آگاهی بخش 
و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند و امیدواریم 
روزی را ببینیم که تمام اصحاب رسانه به مطالبات خود 
از جمله حقوق ثابت، بیمه و امنیت شغلی دست پیدا 
کنند. وی در پایان از حامیان مالی و معنوی این جشن 

تشکر و قدردانی نمود.
الزم به ذکر است، مهندس تابش مدیرعامل باشگاه 
به  هدیه ای  سپاهان  مبارکه  فوالد  ورزشی  فرهنگی 
رسم یادبود تقدیم استاد جعفری رییس انجمن صنفی 

روزنامه نگاران استان نمود.
گفتنی است، آنچه این جشن را از دیگر جشنهای 
بیشترین مشارکت  بود  متفاوت کرده  روز خبرنگار 
خبرنگاران از پذیرش تا اجرا بود. سمیه مسرور یکی 
از بانوان جوانی بود که در اجرای استند آپ کمدی 

خوش درخشید و همه را به تحسین واداشت.
در این مراسم از کتاب آثار منتخب نخستین جشنواره 
رسانه های مکتوب و مجازی، کارت شناسایی اعضا 
انجمن در قالب اصفهان کارت با همکاری شهرداری 
نخستین  پوستر  و  کارت  اصفهان  دفتر  و  اصفهان 
با  رسانه  اصحاب  خانواده  دستاوردهای  نمایشگاه 
حاضر  مسئولین  دیگر  و  اصفهان  شهردار  حضور 

رونمایی شد.

خبرخبر

مناینده بابل تاکید کرد:

خبرنگاران مشاوران امین جامعه
 گیالن بهترین تجربه استقرار نظام ارجاع 

در کشور

حسین_نیازآذری  بابل:   - زاده  حسن 
اصحاب_رسانه  از  تجلیل  و  دیدار  در 
مناسبت روز_خبرنگار  به  بابل  شهرستان 
جامعه  امین  مشاوران  خبرنگاران  گفت: 
و  سالمت   در  بسزایی  نقش  و  هستند 
سعادت جامعه دارند. وی پرسش گری و 
مطالبه گری خبرنگاران را ذات نقش رسانه 
دانست و بر ارتقای فعالیت خبرنگاران در 

جامعه تاکید کرد. 
سواالت  به  نشست  این  در  نیازآذری 

مسائل کشوری  درباره  خبرنگاران  برخی 
و حوزه انتخابیه پاسخ گفت. 

درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  بابل  نماینده 
دکتر  گفت:  رئیس جمهور  از  سوال  روند 
دارند  را  کشور  مسائل  دغدغه  روحانی 
هم  مجلس  نظارتی  و  قانونی  حق  اما 
پیرامون  شفاف سازی  و  پرسش گری 
مسائل جامعه است و نمی توان مجلس را 

از حق قانونی اش محروم کرد. 
را  قانون مداری  و  همگرایی  نیازآذری 
کشور  مشکالت  از  رفت  برون  رمز 
دانست و از صاحبان تریبون خواست در 
تعمیق وحدت جامعه سخن بگویند و از 
تفرقه بپرهیزند. وی نمایندگان مجلس را 
به مردم اعالم کرد  ظرفیتی برای خدمت 
و از دستگاه های اجرایی خواست از این 
ظرفیت برای کمک به مردم استفاده کنند.

پایان  در  ملت  خانه  در  بابل  نماینده 
طرحهای  پیگیری  از  گزارشی  نشست 
در  انتخابیه  حوزه  توسعه  و  عمرانی 
بخش های مختلف ارائه کرد و بر پیگیری 

مستمر آنها تاکید نمود.

منکویی - رشت: نظام ارجاع دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن با توجه به قابلیت اتصال برنامه 
به سامانه سیب و برنامه مدیریت بیمارستانی، 
از سوی وزارت بهداشت به عنوان بهترین 
تجربه استقرار نظام ارجاع در کشور معرفی 

شد.
درمان  معاون  کنفرانس  ویدئو  نشست  در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با دانشگاه های علوم پزشکی کشور، برنامه 
نظام ارجاع الکترونیک گیالن به عنوان بهترین 
تجربه استقرار نظام ارجاع اکترونیک در کشور 

معرفی شد.
دانشگاه علوم پزشکی گیالن پس از استان 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  دومین  گلستان 
ایجاد زیر ساخت های  با  که  کشور است 
ارجاع  نظام  استقرار صحیح  به  موفق  الزم 
شده است اما با توجه به قابلیت اتصال برنامه 
نظام ارجاع در گیالن به دو برنامه مهم حوزه 
مدیریت  برنامه  و  سیب  سامانه  سالمت؛ 
بیمارستانی، به عنوان بهترین تجربه استقرار 
نظام ارجاع در کشور معرفی شد. در حال 

حاضر این برنامه در 2 شهرستان صومعه سرا 
و ماسال راه اندازی شده است. 

گفتنی است: برنامه نظام ارجاع الکترونیک 
گیالن، قابلیت اتصال به سامانه سیب و برنامه 
مدیریت بیمارستانی )HIS ( را داراست و 
این قابلیت ها سبب شده است، تا از آن به 
عنوان بهترین تجربه استقرار نظام ارجاع در 

کشور یاد شود.
پی نوشت: "نظام ارجاع الکترونیک خدمات 
پزشکی" یعنی بیماران تحت پوشش بیمه 
باید طبق مراحل وضع شده که شروع آن 
قرار  درمان  مورد  است،  خانواده  پزشک  با 
گیرند. در واقع، پزشک عمومی و تیم وی 
مسوولیت کامل سالمت افراد و خانوارهای 
تحت پوشش خود را بر عهده داشته و پس 
از ارجاع افراد به سطوح تخصصی باالتر نیز 
مسوولیت پیگیری و بازخورد ارجاع آنان را 
بر عهده خواهند داشت، استقرار این برنامه 
سبب خواهد شدخدمات با کیفیت تری از 
درمان و با سرعت و دقت بیشتری در بستر 
سامانه های الکترونیکی برای مردم انجام شود

خبرنگار زمان، مهرداد ضمیری مروی زاده: دکتر محمد 
آیینی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر 
زمان  خبرنگار  با  اختصاصی  مصاحبه  در  اندیشه  جدید 
در  شرکت  این  سال   20 از  بیشتر  سابقه  به  اشاره  ضمن 
راستای  در  خود  تعهدات  به  همواره  کرد:  تاکید  اندیشه 
مسوولیت اجتماعی پایبند بوده ایم و سعی بر این داشتیم 
اندیشه  با عملکرد مسووالنه مرجع مطمئن مردم شهر  که 

باشیم.
آیینی تشریح کرد: هنوز بعد از گذشت 20 سال افرادی به 
شرکت عمران شهر جدید اندیشه جهت دریافت سندشان 
پاسخگوست،  همچنان  شرکت  این  و  کنند  می  مراجعه 
همچنین اجرای معابر و پیاده روسازی را که بیش از 15 
سال پیش به این شرکت واگذار شده است هنوز هم تعهد 
 60 از  بیش  گذشته  سال   4 طول  در  و  دانیم  می  خود 

کیلومتر از این تعهد را به انجام رسانده ایم.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه اظهار داشت: 
اینگونه فعالیت ها که معموال به طور پراکنده و زیربنایی 
این  ما  اعتقاد  اما  آیند  به چشم می  انجام می شوند کمتر 
است که توجه به حقوق شهروندان از اصلی ترین وظایف 

انسانی ماست.

توسط  برتر  برند  نشان  اخذ  به  اشاره  ضمن  مسوول  این 
کنفرانس  اولین  در  اندیشه  جدید  شهر  عمران  شرکت 
اندیشه  اجتماعی،  مسوولیت  رویکرد  با  پایدار  برند  ملی 
گفت:  و  کرد  بیان  کشور  شهر جدید  ترین  پرجمعیت  را 
با احداث بیش از 50 مدرسه، بیش از 15 مسجد، اماکن 
فرهنگی متعدد و بهبود وضعیت زیربنایی و روبنایی شهر 

سعی کردیم با بهره گیری از حداکثر توان شرکت عمران 
شهر جدید اندیشه این شهر را بیش از پیش آماده سکونت 
یاد  مهر  از حوزه مسکن  ادامه  در  آیینی  دکتر  کنیم.  مردم 
نموده و تاکید کرد: این شرکت همواره پای تعهدات خود 
نکرده  اکتفا  پروژه  به  نظارت  به  تنها  نه  و  است  ایستاده 
بلکه گاه همچون پیمانکار پروژه عمل می نماید. تا جایی 
مشکلی  هر  پذیر  آسیب  اقشار  خصوص  به  و  مردم  که 
نیز  ما  و سعی  کنند  می  مراجعه  این شرکت  به  دارند  که 
تامین  را  مردم  آسایش  مختلف  طرق  از  که  بوده  این  بر 
کنیم. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید اندیشه در خصوص ایفای مسوولیت اجتماعی این 
که  جایی  در  کرد:  اضافه  مهر  مسکن  حوزه  در  شرکت 
طبق  اند  نداشته  را  خود  تعهدات  پرداخت  توانایی  مردم 
مذاکراتمان برایشان وام گرفته ایم یا در مواردی از طریق 
کوشیده  نیازشان  تامین  در  شرعی  وجوه  و  خیرین  منابع 
پذیرد  می  را  مسوولیتی  که  کسی  کرد:  تاکید  وی  ایم. 
در  کند  می  دریافت  که  حقوقی  و  مشروعیت  موقعیت، 
بداند  باید  مسوول  و  اوست  رسانی  خدمت  نحوه  گرو 
باید  همواره  است  مردم  حقوق  مرجع  و  مامن  که  وقتی 

فراتر از سود شخصی خود بیاندیشد. 

پایبندی به مسوولیت اجتماعی، محور عملکرد شرکت عمران اندیشه
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کشف یک انبار ۵ میلیاردی پارچه در البرز

پارچه  کاالی  انبار  یک  کشف  از  البرز  استان  انتظامی  فرمانده   
احتکار شده به ارزش 5 میلیارد ریال در جاده مالرد خبر داد .

مصوبه  اجرای  در  کاالها  این  گفت:  محمدیان  عباسعلی  سردار 
قرارگاه استانی مبارزه با قاچاق کاال و احتکار از یک انبار در جاده 

مالرد کشف شد.
وی اضافه کرد: در بازرسی از این انبار بیش از دو هزار و 500 طاقه 

پارچه به ارزش پنج میلیارد ریال کشف و یک نفر دستگیر شد.
به  کاال  احتکارکنندگان  با  برخورد  افزود: طرح  سردار محمدیان 

صورت ویژه در استان البرز در حال اجرا است.
همچنین با تالش ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی استان البرز از یک انباری در محمد شهر کرج تعداد 613 
ریال  میلیارد  ارزش چهار  به  قاچاق  لوازم خانگی  انواع  دستگاه 

کشف شد.
سردار سید جعفر حسینی جانشین فرمانده انتظامی استان با اعالم 
این خبر گفت: دراجرای طرح سراسری مبارزه باقاچاق کاالهای 
گمرکی و ترانزیتی، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از 
وجود یک انبار نگهداری لوازم خانگی قاچاق در محمد شهر کرج 

مطلع شدند.
اداره  عوامل  همراه  به  پلیس  این  ماموران  بالفاصله  گفت:  وی 
صنعت و معدن استان البرز به محل انبار مراجعه و در بازدید از آن 
جا تعداد 613 دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق را کشف کردند.

کاالهای  ارزش  که  این  بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین   
قاچاق کشف شده چهار میلیارد ریال برآورد شده است گفت: در 

این رابطه یک نفر دستگیر و انبار مذکور نیز پلمپ شد.
 

نیاز ساالنه به بیش از 2000 میلیارد ریال برای 
نگهداری راه های ایالم

اساس  بر  ایالم گفت:  ای  نقل جاده  راهداری و حمل و  معاون 
برآوردهای انجام شده ساالنه به بیش از  2 هزار میلیارد ریال برای 
نگهداری جاده ها و  رفع و اصالح نقاط حادثه خیز در استان نیاز 

است. 
 »محمدرضا رضایی«  با بیان اینکه 3200کیلومتر جاده در حوزه 
استحفاظی استان وجود دارد، اظهار کرد: در سال گذشته 34 نقطه 
حادثه خیز و مستعد در سطح استان شناسایی و اصالح و از ابتدای 
امسال تاکنون 24 نقاط حادثه خیز و 45 نقطه مستعد در سطح 
استان شناسایی شده که امیدواریم تا پایان سال جاری این مناطق 

ایمن سازی شود .
وی گفت:  مهمترین اهداف این سازمان نگهداری شبکه راه های 
موجود است و در راستای انجام این وظیفه در سال گذشته 65 

کیلومتر از پرتگاه ها با خاکریز ایمن سازی شده است. 
اینکه  بیان  با  ایالم  استان  جاده ای  و حمل ونقل  راهداری  معاون 
70 درصد تصادفات جاده ای به عامل انسانی بر می گردد، ابراز 
امیدواری کرد با تالش های شبانه روزی برای رفع نقاط حادثه خیز و 
احتیاط رانندگان شاهد کمترین تصادفات در سطح جاده ها باشیم.

رضایی در ادامه از تکمیل جاده شهرک اسالمیه به منطقه آذر ، 
تا  آبدانان  ورودی  و  ایوان  در شهرستان  محدوده حاجی حاضر 
پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: انجام 161کیلومتر روکش 
آسفالت، 280 کیلومتر لکه گیری و یک هزار 100 کیلومتر خط 
اداره کل در سال جاری  کشی از جمله اقدمات انجام شده این 

است.
وی تصریح کرد: اجرای 70 کیلومتر شانه سازی، 25 کیلومتر ایمن 
سازی حاشیه راه، نصب یک هزار و 775 تابلو اخطاری و اجرای 2 
کیلومتر روشنایی در گردنه ها در نقاط مختلف راه های این استان 

از دیگر اقدامات این اداره کل در مدت یاد شده است .
معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم ادامه داد: اجرای 15 
کیلومتر روکش آسفالت، تعمیر و بهسازی 127 دهنه پل بزرگ و 
کوچک، تعریض و احداث چهار دستگاه پل، نصب یک هزار و 
500 متر نیوجرسی و بیش از 100 کیلومتر خط راهسازی در نقاط 
مختلف استان از دیگر اقدامات این اداره کل در جهت ایمن سازی 
و اقدامات پیشگیرانه برای تردد مناسب خودروها در جاده های 

استان بوده است .
رضایی افزود: در سال گذشته 9 هزار تن قیر رایگان به اداره کل 
راهداری استان اختصاص یافت که با رایزنی های صورت گرفته 

این رقم به 13 هزارتن افزایش یافته است .
وی از بهسازی راه های شریانی و پرترافیک استان نیز خبر داد 
به خصوص  استان  اصلی  های  راه  توسعه  برای  کرد:  تاکید  و 
داده  تخصیص  اعتبار  تومان  میلیارد   30 مهران   - ایالم  محور 

شده است .

 طبیعت بکر کردستان توسط افراد سودجو
 از بین می رود

 رئیس شورای اسالمی استان کردستان گفت: طبیعت بکر کردستان، 
پوشش گیاهی و انواع جانواران و حیوانات در مناطق مختلف از 
بین می رود و محیط زیست در حالیکه متولی اصلی این حوزه 

است، تا کنون اقدامی در این زمینه نداشته است.
 ابوبکر درویشی در جلسه ای با رئیس و معاونین جهادکشاورزی 
کردستان، به بیان مشکالت دامپروری و کشاورزی در روستاهای 
کشاورزان  کرد:  اظهار  و  پرداخت  استان  مختلف  شهرستان های 
برخی شهرستان های استان به دلیل ناتوانی در پیدا کردن ضامن و 
اخذ تسهیالت و همچنین اقساط سنگین تسهیالت، از مکانیزاسیون 
ادوات کشاورزی و همچنین آبیاری تحت فشار استقبال نمی کنند.

انواع  تولید  علیرغم  شهرستان ها  در  کشاورزان  افزود:  وی 
محصوالت، کمترین سود را می برند و محصوالت تولیدی آنها از 
مرحله برداشت به دست دالالن و سودجویان می افتد و کشاورزان 

نصف دالالن هم از تولید این محصوالت سود نمی برند.
و  پتانسیل ها  به  اشاره  با  کردستان  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
ظرفیت های استان در زمینه زنبورداری و توسعه باغات، از رئیس 
جهاد کشاورزی استان خواست تا با تسهیل گری، روستاییان را به 
سوی زنبورداری و تولید عسل که به برند کشوری تبدیل شده، 

سوق دهند.
وی همچنین از منقرض شدن نسل بسیاری از انواع جانوران و 
حیوانات در مراتع و طبیعت کردستان ابراز نگرانی کرد و گفت: 
طبیعت بکر مناطق مختلف کردستان توسط افراد سودجو پایمال 
شده و با وجود از بین رفتن انواع پوشش گیاهی و نسل حیوانات، 
محیط زیست در این زمینه اقدامی نکرده و با سودجویان برخورد 
نکرده است.     درویشی خواستار ورود محیط زیست در این 
مسئله و برخورد جدی با سودجویان شد و گفت: این وظیفه اصلی 
محیط زیست است در حالیکه هیچ اقدامی تا کنون در این زمینه 

صورت نگرفته است.

مشکالت آموزش و پرورش کرمان 
پیگیری می شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: استقالل اداره کل 
استان کرمان در  آموزش و پرورش در جنوب 

دست اقدام است.
سیدمحمد بطحایی در نشست شورای آموزش 
و پرورش جنوب کرمان افزود: اینجانب حامل 
پیام و سالم مقام معظم رهبری و ریاست محترم 
مسئوالن  و  فرهنگیان  و  مردم  شما  جمهور  به 

جنوب استان کرمان هستم.
وی بیان کرد: مسائل و مشکالت منطقه جنوب 
کرمان امروز ارائه شد که پیگیر رفع این مشکالت 
هستیم و  به معاونین وزارت خانه ماموریت ویژه 

داده شده که این مسایل بررسی و رفع شود.
بیان این مطلب که  با  وزیر آموزش و پرورش 
بیان  شود  کاری  کم  سبب  نباید  محدودیت ها 
کرد: در جنوب کرمان سه فعالیت در دستور کار 
است، بعد از این سفر نشستی برای جمع بندی 
مشکالت برگزار و پیگیری می شوند تا این سفر 

تشریفاتی نباشد.
وی خاطر نشان کرد: منابع محدود است از این 
رو باید برنامه ریزی صحیح و دقیقی برای منابع و 

بودجه ها انجام شود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از یک و 
ماه و نیم قبل سند توسعه چهار استان هرمزگان 
بلوچستان،  و  سیستان   ، کرمان  استان  جنوب 
آذربایجان غربی در حال آماده است تا نقشه راه 
برای توسعه این مناطق برنامه ریزی شود. در این 
سند نیروی انسانی و فضاهای آموزشی بررسی 

شده و در دستور همه معاونین است.
اداره کل جنوب  استقالل  پیگیری  به  بطحائی  
استان  اشاره و خاطر نشان کرد: جنوب  کرمان 
ارتقاء  و  جمعیت  و  وسعت  لحاظ  به  کرمان 
دست  در  اولویت  یک  عنوان  به  آن  مدیریتی 
به  نشود  محقق  مورد  این  اگر  و  است  بررسی 
عنوان نمایندگی و معاون اداره کل استان ارتقاء 

پیدا خواهد کرد.
دانش  مناطق  برای  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
امکانات  روزی  شبانه  مناطق  و  عشایر  آموزان 

خاصی ارسال می شود .

آشنایی با مزایای سلول های بنیادین 
خون بند ناف در سمنان

فعالیت ها و خدمات نمایندگی خون بند ناف نوزادان 
رویان جهاددانشگاهی استان سمنان در سمنان معرفی 

شد
جشنواره و نمایشگاه پیوند آسمانی به مناسبت سالروز 
علی)ع(  امام  حضرت  و  فاطمه)س(  حضرت  ازدواج 
سمنان،  مردم  نماینده  حضور  با  و  ازدواج   هفته  و 
از  جمعی  و  سمنان  فرماندار  سرخه،  و  مهدیشهر 
مسوولین و مردم، زوج های جوان و خانواده های آنها 

در سمنان برگزار شد .
در این جشنواره و نمایشگاه که با مشارکت نمایندگی 
استان  جهاددانشگاهی  رویان  نوزادان  ناف  بند  خون 
سمنان و تعدادی از سازمان های و ارگان های دیگر 
های  سلول  مزایای  با  جوان  های  زوج  شد،  برگزار 
بنیادین خون بند ناف و خدمات نمایندگی خون بند 

ناف جهاددانشگاهی استان سمنان آشنا شدند.
از خادمین خیرین  برتر، تجلیل  از زوج های  تجلیل 
بازی  ازدواج و جشنواره فرهنگی ورزشی و  و فعاالن 
های بومی محلی، اجرای نمایش خواستگاری به زبان 
اجرای  سرود،  اجرای  خیابانی،  تأتر  اجرای  سمنانی، 
موسیقی محلی و چوب بازی و... از جمله برنامه های 

جشنواره پیوند آسمانی در سمنان بود.

پرداخت 900 میلیارد تومان 
تسهیالت به واحدهای تولیدی قم

انسانی  منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
تولید،  مشکالت  رفع  در جهت  گفت:  قم  استانداری 
۹00 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی قم 

پرداخت شد.
مهرداد غضنفری در جلسه کارگروه اشتغال استان قم 
که با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی در سالن 
جلسات استانداری قم برگزار شد، عنوان کرد: بانک و 
بخش خصوصی در ایجاد اشتغال سهم ۸0 درصدی 
دارند که باید به رسالت هر دو در پیشبرد اهداف توجه 

شود.
انسانی  منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
در  سرمایه  و  نقدینگی  تامین  افزود:  قم  استانداری 
گردش می تواند بسیاری از واحدهای تولیدی و اشتغال 
آن ها را نجات دهد. وی تصریح کرد: با ارزیابی های به 
دست آمده ۹0 درصد از منابع تخصیص یافته با ضریب 
باالی اطمینان در مسیر اشتغال صرف شده است؛ برای 
حفظ اشتغال پایدار به سرمایه گذاری، جذب سرمایه 
گذار و رفع موانع در این حوزه نیاز است که در سند 
بخش  برای  را  خوبی  ظرفیت های  اشتغال،  توسعه 

خصوصی و بانک ها در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: تاکنون ۹00 میلیارد تومان تسهیالت به 
واحدهای تولیدی قم پرداخت شده است و حتی بانک 
ها در قالب تفاهم نامه، متعهد به تامین ۴00 میلیارد 

تومان اعتبار در حوزه تولید شده اند.
انسانی  منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری قم افزود: در بسته پایدار اشتغال، طرح هایی 
در ارتباط با پرداخت تسهیالت روستایی، عشایری و 
خانگی تعریف شده است؛ سهمیه استان قم در پرداخت 
تسهیالت روستایی در سال جاری 1۴2 میلیارد تومان 
آن  تومان  میلیون   70 از  بیش  تاکنون  که  است 
تخصیص یافته است. وی تصریح کرد: در استان قم، 
۵ درصد جمعیت روستایی وجود دارد و به همین دلیل 
در پرداخت وام به مشاغل روستایی رتبه هشتم را در 
کشور داریم؛ در واقع سهم استان در توسعه اشتغال 
پایدار روستایی 202 میلیارد تومان است که 30 درصد 
به صورت شناور تعریف شده است. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم اظهار کرد: 
بهار سال جاری  بیکاری در  خوشبختانه کاهش نرخ 

نشان دهنده توسعه فعالیت ها در ایجاد اشتغال است.

خبرخبر

مدیر کل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در 
استان اردبیل گفت: استان اردبیل از لحاظ تعداد 
پروازها در سطح کشور در جایگاه چهارم قرار 

دارد.
به نقل از ایسنا، منوچهر اسفندیاری  اظهار کرد: 
ما هنوز نتوانستیم ارتباط مستمر و ثمربخشی را 
با مشتریان صنعت هوایی برقرار کنیم و به همین 
خاطر مردم کمتر در جریان خدمات ایرالین ها 
هستند. وی خاطرنشان کرد: دیدگاه ما در استان 
اردبیل به تناسب کل کشور نگاه تجاری نبوده 
است  جامعه  افراد  به  خدماتی  نگاه  یک  بلکه 
که در این راستا تالش می کنیم تا مفید به فایده 
باشیم هر چند که در تحریم های اخیر ما در نوک 
پیکان قرار داریم. مدیر کل هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران در استان اردبیل بیان کرد: هواپیمائی 
جمهوری اسالمی ایران تالش می کند با سربلندی 
از این گردنه عبور کند ولی همچنان نیازمند کمک 
و مساعدت مسئوالن دولتی و همراهی آحاد مردم 
هستیم تا بتوانیم یک شرایط مناسبی را در ارائه 

خدمات فراهم کنیم.
آمار  لحاظ  از  اردبیل  استان  افزود:  اسفندیاری 
جمعیتی در رتبه 22 کشور قرار دارد اما از لحاظ 
جمهوری  هواپیمائی  شرکت  پروازهای  تعداد 

اسالمی ایران در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
وی به سیاستگذاری های دولت در تحقق اقتصاد 
مقاومتی در بعد تقویت گردشگری داخلی و بها 
دادن به این ظرفیت عظیم اشاره و تصریح کرد: 
اظهارات مسئوالن کشوری نشان می دهد که کل 
بدنه دولت عزم خود را جزم کرده اند تا به اهداف 

مورد نظر دست پیدا کنند.
مدیر کل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در 
استان اردبیل گفت: ما عالوه بر فرودگاه اردبیل در 

فرودگاه پارس آباد نیز به هموطنان ارائه خدمات 
در  متعددی  مشکالت  با  چند  هر  و  می کنیم 
فعالیت این مجموعه روبرو هستیم اما سعی داریم 

تا بتوانیم رضایت مشتریان خود را فراهم کنیم.
اول  پروازهای  کردن  دایر  مورد  در  اسفندیاری 
صبح و آخر وقت در فرودگاه اردبیل بیان کرد: 
ما نمی توانیم در این زمینه برنامه ریزی مشخصی 
را انجام دهیم چرا که گستردگی پروازها به حدی 
است که نمی توان یک شرکت هواپیمائی را وادار 

کرد که در یک ساعت خاص پروازی را دایر کند.
ارائه  درر  را  دولتی  شرکت  این  اولویت  وی 
خدمات به مردم حفظ موارد ایمنی و امنیت در 
پروازها دانست و افزود: ما پایبند به قوانین صنعت 

هوانوردی کشور هستیم.
ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  کل  مدیر 
اردبیل  استاندار  از  قدردانی  با  اردبیل  استان  در 
و  بهسازی  در  اردبیل  فرودگاه  مسئوالن  و 
انجام  برای  اردبیل  فرودگاه  مناسب سازی 
پروازهای مناسب و شایسته گفت: در انجام یک 
پرواز خوب شرایط آب و هوایی اعم از جهت 
باد، فشار هوا، دمای هوا و ... بسیار مهم و حایز 
اگر شرایط آب و هوایی مهیا  اهمیت است و 
نباشد با تاخیر و کنسلی پروازها روبرو می شویم 
که این موضوع با توجه به شرایط آب و هوایی 

اردبیل به تعدد اتفاق می افتد.
اسفندیاری به عملکرد سه ماهه اول امسال اشاره و 
اظهار کرد: در سه ماهه امسال 167 سورت پرواز 
از اردبیل به مقصد تهران، مشهد و پارس آباد به 
تهران توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران انجام شده که در این مدت بیش از 12 هزار 
و 361 مسافر جابجا شده و بیش از 78 هزار و 

931 کیلوگرم بار همراه مسافر منتقل شده است.

اردبیل؛ رتبه چهارم تعداد پروازها در کشور

 ۱۲ شهر در چهارمحال و بختیاری

 فاقد کتابخانه 

جزئیات کودک آزاری در روستای مرند 

از زبان مدیرکل بهزیستی استان

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 12 شهر 
استان فاقد کتابخانه هستند، گفت: الزم است با 
فرمانداران و مسئوالن کتابخانه های شهرستان ها، 
ساختمان های  شناسایی  خصوص  در  مکاتباتی 
بال استفاده دولتی و یا مدارس آموزش و پرورش 
که بال استفاده هستند، صورت گیرد و در اختیار 

کتابخانه ها قرار گیرد. 
کرد:  اظهار  مردانی،  جعفر  ایسنا  گزارش  به 
خوشبختانه کتابخانه های استان از امکانات مطلوبی 
برخوردار هستند و مشکل اصلی در استان نبود 
کتابخوان است که باید در این زمینه برای افزایش 

تعداد افراد کتابخوان برنامه ریزی شود. 
وی با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی توسعه 
فرهنگی هر کشور است، افزود: زیر بنای انقالب 
فرهنگی داشتن بصیرت، بینش و آگاهی و از همه 
مهم تر کتاب است که باید در راستای فرهنگ سازی 

این مهم اهتمام جدی صورت گیرد. 
مردانی با اشاره به اینکه در شورای فرهنگ عمومی 
استان در خصوص اهمیت به کتاب و کتابخوانی 
دستگاه های  تمامی  گفت:  شد،  مطرح  مباحثی 
فرهنگ  توسعه  در  را  اصلی  نقش  باید  اجرایی 
کتاب و کتابخوانی داشته باشند و با توجه به لزوم 
تشکیل کارگروه کتاب و کتابخوانی، این مهم هر 

چه سریع تر تشکیل شود. 
وی بیان کرد: متاسفانه مباحث مربوط به کتابخانه 

مرکزی شهرکرد در جلسات مطرح می شود ولی 
تاکنون با توجه به تخصیص اعتبار، هیچ اقدامی 
در این زمینه انجام نشده که تقاضا می شود اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به جد این موضوع 
دولت  هفته  در  حتی االمکان  و  کند  پیگیری  را 

کلنگ زنی آن انجام شود. 
مردانی ادامه داد: بعد از گذشت یک سال از زمان 
مقرر شده برای تکمیل ساختمان کتابخانه شهید 
جعفرزاده سامان تاکنون اتفاقی رخ نداده است که 
باید حتی االمکان تا 25 شهریور ماه طبقه نخست 
این کتابخانه به منظور انتقال مخزن کتب به آن 
مکان تکمیل شود و ساختمان آموزش و پرورش 

تحویل داده شود. 
کتابخوانی  جشنواره  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
رضوی، تصریح کرد: این جشنواره می تواند یکی 
از راه های ترغیب اقشار مختلف مردم به خصوص 

نسل جوان به امر کتابخوانی باشد. 
استان  شهر   12 اینکه  به  اشاره  با  مردانی 
الزم  کرد:  خاطرنشان  هستند،  کتابخانه  فاقد 
کتابخانه های  مسئوالن  و  فرمانداران  با  است 
شهرستان هایی که فاقد کتابخانه هستند مکاتباتی 
در خصوص شناسایی ساختمان های بال استفاده 
دولتی و یا مدارس آموزش و پرورش که بال 
اختیار  در  و  گیرد  صورت  هستند،  استفاده 
کتابخانه ها قرار گیرد تا شهر بدون کتابخانه در 

استان وجود نداشته باشد. 

گفت:  شرقی  آذربایجان  بهزیستی  کل  مدیر 
دختربچه ای که  در یکی از روستاهای شهرستان 
مرند مورد ضرب و شتم پدر خود قرار گرفته بود، 
توسط ماموران نیروی انتظامی و اورژانس اجتماعی 
پیدا شده است. محسن ارشدزاده در خصوص 
جزئیات انتشار ویدئو دلخراشی از آزار و اذیت 
کودک توسط پدرش در یکی از روستاهای مرند، 
اظهار کرد: از دیروز این فیلم دلخراش در فضای 
اورژانس  ماموران  است،  شده  پخش  مجازی 
اجتماعی به محض اطالع از این کودک آزاری، 
به دادگستری شهرستان مرند اطالع رسانی کرده و 

اقدامات الزم برای نجات کودک آغاز شد.
همکاران  قبل  ساعت  یک  این که  بیان  با  وی 
بهزیستی در مرند از یافتن دختربچه، به بنده اطالع 
دادند، افزود: متاسفانه پدر این کودک اعتیاد داشته 
است، همکاران اورژانس اجتماعی آدرس خانه 
با همراهی  پرسیده و  پدر  از دوستان  را  کودک 
ماموران نیروی انتظامی دختر بچه را در خانه ی 

خود پیدا کرده اند.
پزشکی  به  کودک،  اکنون  داد:  ادامه  ارشدزاده   
قانونی منتقل می شود تا به وضعیت جسمانی او 
رسیدگی و در خصوص شدت ضرب و شتم 

اظهار نظر شود.
وی با بیان این که دستگاه قضایی دستورات الزم را 
برای دستگیری پدر متواری ارائه داده است، گفت: 
در حال حاضر پدر کودک متواری شده و تحت 

تعقیب است.
فعلی کودک،  به شرایط  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
خواستار دستور قضایی از دادگستری شدیم تا به 
طور موقت کودک تحویل بهزیستی شده و مسائل 

درمانی او پیگیری شود.
مدیرکل بهزیستی استان افزود: طبق تصمیم دستگاه 
قضایی مشخص می شود کودک به پیش خانواده 
خود باز گردد یا کودک تحویل بهزیستی شده و 

امنیت و سالمتش تامین شود.
و  فردی  بحران  در  مداخله  این که  بیان  با  وی 
خانوادگی یکی از وظایف مهم اورژانس اجتماعی 
است، افزود: در بحران های فردی و خانوادگی از 
جمله خشونت و ضرب و شتم که می تواند در 
قالب کودک آزاری، معلول آزاری، سالمند آزاری 
و همسر آزاری باشد، به محض اطالع ماموران 

اورژانس اجتماعی مداخله می کنند.
وی افزود: در مرحله اول اقدامات پیشگیری، ارائه 
خدمات مشاوره ای و مددکاری انجام می شود تا 
از تداوم خشونت جلوگیری شده و سازش ایجاد 
شود، ولی در خشونت های انجام یافته، موضوع از 

طریق دستگاه قضایی پیگیری می شود.
از  یکی  آزاری  کودک  این که  بیان  با  ارشدزاده 
از  بعد  افزود:  می شود،  مصادیق جرم محسوب 
دریافت گزارش مبنی بر کودک آزاری، دستگاه 
قضایی فرد مجرم را تحت تعقیب قرار داده و 

عملیات دستگیری او را انجام می دهد.

ایسنا: رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری یزد به دنبال نارضایتي فعاالن حوزه 
گردشگری از وضعیت حمل و نقل گردشگری 
و عملکرد رانندگان این حوزه، از انجام اقداماتی 
این  خدمات  کیفی  سطح  ارتقای  راستای  در 

بخش خبر مي دهد.
حمل و نقل، یکی از مهم ترین بخش های صنعت 
نسبتاً پررونق گردشگری محسوب می شود ولي 
متاسفانه به دلیل فرسودگی ناوگان مورد استفاده 
در کشورمان، هنوز این بخش نتوانسته متناسب 

با نیاز صنعت گردشگری فعالیت کند.
این در حالي است که ایران در مقایسه با بسیاري 
از  برخورداری  دلیل  به  منطقه،  کشورهاي  از 
و  توسعه  پتانسیل  مواصالتی،  راه های  انواع 

ارتقای بیشتر صنعت گردشگری را دارد . 
البته در سال هاي اخیر اقدامات قابل توجهی در 
راستای افزایش خدمات و کیفیت حوزه حمل و 
نقل گردشگری کشور صورت گرفته اما نسبت 
با ارتقای  رشد کیفی این خدمات در مقایسه 
سطح گردشگری کشور نسبت پایینی است و 
از  کثیری  نارضایتی جمع  باعث  این موضوع 
فعاالن گردشگری در بخش های مختلف این 

صنعت شده است . 
از  موجي  با  از جهانی شدن  که پس  نیز  یزد 
از  گردشگران داخلی و خارجی مواجه شده، 
این قاعده مستثنی نیست و وضعیت حمل و 
نقل گردشگري آن نارضایتي فعاالن گردشگري 

را به همراه داشته است . 
جداي از گالیه ي این فعاالن از وضعیت حمل 
عملکرد  در  ناهماهنگی  گردشگری،  نقل  و 
و  تاکسی ها  حوزه  و  بخش  این  رانندگان 
آژانس های اینترنتی نیز تداخالت فعالیت این 

دو صنعت را به دنبال داشته است . 
میراث  کل  مدیر  فاطمی«  »سیدمصطفی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در 
این مورد تصریح می کند: تعداد باال و ساختار 
عملکرد آژانس ها و تاکسی های فعال در زمینه 
گردشگری به گونه   ای است که نمی توان به 
باید  لذا  بود  آنها  اعمال  تمام  بر  ناظر  راحتی 
عنوان  به  گردشگری  تشکل های  و  انجمن ها 
بخش قابل توجهی از این صنعت، در این رابطه 

ورود کنند.
در  مسئولیت  تفکیک  به ضعف  اشاره  با  وی 

متاسفانه  می کند:  بیان  گردشگری،  صنعت 
بسیاری از فعاالن صنعت گردشگری به دنبال 
عدم تفکیک موضوعیت و مسئولیت هاي این 
صنعت، در فعالیت های دیگری مداخله و منجر 
به ایجاد ناهماهنگی هایي در ارائه خدمات به 

گردشگران مي شوند.
ادامه می دهد: تعامل اعضای هرم  این مسئول 
گردشگری متشکل از آژانس هاي مسافرتي و 
گردشگري، هتل ها و تاکسي هاي گردشگري، 
 با تقویت تشکل های این حوزه تحت نظارت 
امکان پذیر  اداره کل میراث فرهنگی  مستقیم 
امکان  عدم  از  همچنین  فاطمي    . می شود 
به  گردشگری  تاکسی های  آنالین  پرداخت 
بخش  در  از مشکالت کشورمان  یکي  عنوان 
پرداخت  می گوید:  و  مي کند  یاد  گردشگري 
آنالین مزیتی است که در صنعت گردشگری 
کشور وجود ندارد و شهر جهانی یزد نیز از این 

قاعده مستثنی نیست . 
وي در رابطه با علت وجود چنین مشکلي نیز 
سیستم  در  موضوع  این  اعمال  مي کند:  اظهار 
این  در  بین المللی  تفاهم  نیازمند  ایران  بانکی 
رابطه است که در حال حاضر این مهم با توجه 
امکان پذیر  اقتصادي،  تحریم هاي  شرایط  به 

نیست . 
»محمدرضا شفیعی« رییس سازمان حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری یزد نیز راجع به وضعیت 
و مشکالت حمل و نقل گردشگری این شهر 
گردشگرپذیر می گوید: مجوز این حمل و نقل 
در دو سال گذشته صادر شده اما پیگیری براي 
نرسیده  سرانجام  به  تاکنون  طرح  این  تکمیل 

است . 
به طور  از آغاز بکار 15 دستگاه خودرو  وی 
خبر  یزد  شهر  گردشگری  زمینه  در  رسمی 
مي دهد و اضافه می کند: این خودروها در انواع 
مختلف ون و سواری با عالئم مشخص حمل 
و نقل گردشگری به ارائه خدمات گردشگری 

خواهند پرداخت . 
سازی  یکسان    الزمه  به  اشاره  با  شفیعی 
می کند:  بیان  گردشگری،  بخش  خودروهای 
رانندگان این خودروها باید با آموزش های الزم 
برای فعالیت در این حوزه به یک هماهنگی و 

انسجام برسند . 
مصوب  نرخ گذاری   با  رابطه  در  مسئول  این 

می دهد:  ادامه  نیز  گردشگری  خودروهای 
دیگر  با  نرخ مصوب خودروهای گردشگری 
تاکسی های درون شهری تقریباً برابر است به 
هر  ازاي  به  و  تومان  ورودی 700  که  نحوي 
نرخ  البته  است،  تومان  پیمایش 160  کیلومتر 

برون شهری نیز توافقی تعیین می شود . 
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رییس 
در  با مشکل مطرح شده  رابطه  در  شهرداری 
تاکسی های  رانندگان  فعالیت  تداخل  مورد 
عمومی با تاکسی های گردشگری هم می گوید: 
خودروهای  عمومی،  تاکسی های  بر  عالوه 
شخصی نیز با جابجایی گردشگران با نرخ های 
در  که  اختالل شده اند  ایجاد  به  منجر  دلخواه 
این راستا به دلیل عدم وجود قانون و ضابطه 
محکمی نمی توان اقدامی برای ممانعت از آن 

انجام داد . 
وي در مورد عدم وجود راهنمای گردشگری 
محورهای  در  ویژه  به  عمومی  ناوگان  در 
از  استفاده  می کند:  اظهار  نیز  گردشگری 
و  حمل  ناوگان  در  گردشگری  راهنمایان 
که  چرا  نیست  به صرفه  مقرون  عمومی  نقل 
گردشگران به ویژه گردشگران خارجی کمتر از 

ناوگان عمومی اتوبوس استفاده می کنند . 
وی ادامه می دهد: از طرفی اکثر گردشگران در 
گردشگری  راهنمای  با  کشور  به  ورود  زمان 
هماهنگ و در طول مسافرت خود، از آنها بهره 

می برند . 
گردشگری  اتوبوس های  فعالیت  مسئول  این 
و  مي داند  نوروز  عید  ایام  به  محدود  تنها  را 

تصریح می کند: سازمان در این زمینه هیچ گونه 
احیا و  نکرده  است ولي الزمه  سرمایه گذاری 
تداوم فعالیت این اتوبوس های درون شهری، 

همکاری بخش خصوصی است.
وی به حداقل رساندن ناهماهنگی ها را مستلزم 
همکاری بیش از پیش با مدیران میراث فرهنگی 
به ویژه در بخش گردشگری عنوان مي کند و 
می گوید: تشکیل تیم های راهنمای گردشگری 
در بخش حمل ونقل و اختصاص نیرو جهت 
خاتمه دادن و به حداقل رساندن کاستی ها در 
ناوگان  یاری  به  تا  دارد  ضرورت  حوزه  این 

حمل و نقل عمومی بیایند . 
که صدور مجوزهای  این  بر  تاکید  با  شفیعی 
خودروهای گردشگری از  سوی سازمان حمل 
و نقل شهرداری یزد و با نظارت میراث فرهنگي 
عنوان  است،  ضروری  بیشتر  هماهنگی  برای 
و  بیشتر  هماهنگی  جهت  اقدام  این  مي کند: 
مواجه شدن با کمترین مشکل و همچنین تعامل 
بیشتر موارد ارجاع شده در بخش حمل و نقل 

گردشگری، نتیجه بخش خواهد بود . 
و  پیگیری  جهت  کارگروهی  تشکیل  وی 
الزامي  نیز  را  حوزه  این  مشکالت  بررسی 
سازمان  پیگیری های  عدم  پایان  در  و  مي داند 
جهت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را ناشی از 
یک مشکل سراسری در سایت نوسازی ناوگان 
این  می کند:  خاطرنشان  و  مي خواند  کشور 
سازمان به سهم خود پیگیر این موضوع یوده و 
گزارش های مربوطه را به مراجع ذیربط ارجاع 

کرده است . 

ضرورت  آشتي صنعت حمل و نقل و گردشگري
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مارکیسیو بعد از 2۵ سال 
 از یوونتوس جدا شد

باشگاه یوونتوس اعالم کرد کلودیو مارکیسیو از این تیم جدا 
شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کلودیو مارکیسیو هافبک 
باسابقه یوونتوس که ۲۵ سال در این تیم توپ زد، در نهایت 
از جمع تورینی ها جدا شد. این بازیکن که از رده های پایه هم 
عضو یوونتوس بوده، به صورت توافقی از جمع تورینی ها جدا 
شد تا بعد از جان لوئیجی بوفون، یک بازیکن باتجربه دیگر 
نیز از جمع یوونتوسی ها جدا شود.مارکیسیو در مدت حضور 
خود در یوونتوس نزدیک به ۴۰۰ بازی برای این تیم انجام 
داد.گفته می شود مارکیسیو قصد دارد همچنان به فوتبال 
بازی کردن ادامه دهد و آمریکا را به عنوان مقصد بعدی خود 
انتخاب کرده و قصد دارد راهی یکی از تیم های لیگ آمریکا 
شود. مارکیسیو همچنین ۵۵ بازی ملی برای تیم ملی ایتالیا در 
کارنامه خود دارد و سالها برای آتزوری در قلب خط میانی در 
کنار پیرلو بازی کرد.این بازیکن از سال ۱۹۹۳ به تیم جوانان 
یوونتوس پیوست و از آن زمان تاکنون در این تیم فعالیت کرد 

و در نهایت از جمع بیانکونری جدا شد.

مدافع بارسلونا راهی ساسولو شد

مارلون بعد از دو فصل حضور در بارسلونا با امضای قراردادی 
دائمی راهی ساسولو در ایتالیا شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مارلون مدافع برزیلی تیم 
بارسلونا بعد از دو فصل حضور در این تیم، با امضای قراردادی 
به ارزش ۱۲ میلیون یورو راهی تیم ساسولو شد. این مدافع 
۲۲ ساله فرصت کمی برای درخشش در تیم بارسلونا داشت 
و به همین خاطر تصمیم گرفت تا راهی ساسولو شود تا بتواند 
بیشتر در ترکیب تیمش به میدان برود. هر چند او تنها ۲ بار 
در اللیگا برای بارسلونا به میدان رفته است، با این حال تیم 
اسپانیایی بند بازخرید را در قرارداد او در ساسولو گنجانده است.

ساسولو ابتدا برای این بازیکن ۶ میلیون یورو پرداخت کرده 
است و در صورتی که او بتواند ۵۰ بازی برای تیمش در ایتالیا 
انجام دهد، ۶ میلیون یورو دیگر نیز به این بازیکن پرداخته 
خواهد شد.بازیکن سابق فلومیننزه و جوانان برزیل، در اولین 
دیدار فصل جدید ساسولو می تواند برابر اینتر به میدان برود.

پورعلی گنجی به یوپن بلژیک پیوست

 مدافع تیم ملی فوتبال ایران با امضای قراردادی به تیم یوپن بلژیک پیوست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مرتضی پورعلی گنجی مدافع ۲۶ ساله تیم ملی ایران 
که سابقه بازی در السد قطر را دارد، به تیم فوتبال یوپن بلژیک پیوست. قرارداد این 
بازیکن با تیم بلژیکی دو ساله است.پورعلی گنجی بعد از حضور در یوپن گفت: من 
تاکنون توانسته ام در کشورهای مختلف و در سطوح مختلف بازی کنم و خودم را اثبات 
کنم. بازی در اروپا همیشه یکی از اهداف و آرزوهای من بود. همیشه انگیزه داشتم و 
می خواستم برنده باشم. تمام تالشم را می کنم که بازیکن ارزشمندی برای یوپن باشم.   

اهتزاز پرچم ایران
 در دهکده بازیهای آسیایی جاکارتا

 پرچم جمهوری اسالمی ایران صبح امروز با حضور مسئوالن ستاد برگزاری بازیهای 
آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و همچنین مسئوالن کاروان ورزشی کشورمان در دهکده بازی ها 

به اهتزاز در  آمد.
اصلی ترین  از  یکی  کشورها  پرچم  اهتزاز  مراسم  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برنامه های ستاد برگزاری بازی های مختلف است که در بازیهای آسیایی جاکارتا نیز با 
تشریفاتی کامال ویژه برگزار می شود. در همین راستا طبق برنامه ریزی صورت گرفته، 
مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسالمی ایران راس ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی 
و با حضور مسئولین ستاد برگزاری بازی ها، نصراهلل سجادی سرپرست کاروان، اصغر 
رحیمی معاون کاروان و تعدادی از ورزشکاران فدراسیون های حاضر در دهکده برگزار 
و پرچم جمهوری اسالمی ایران به اهتزاز در آمد.در این مراسم که به صورت برنامه 
ریزی شده و در ساعت هایی از پیش اعالم شده برای ۳ کشور به صورت همزمان برگزار 
می گردد پرچم ایران در کنار پرچم کشورهای ویتنام و سنگاپور به اهتزاز درآمد.در این 
دوره از بازی ها ۲۸۰ ورزشکار مرد، ۹۸ ورزشکار زن و در مجموع ۳۷۸ ورزشکار ایرانی 
در ۴۲ رشته ورزشی به میدان خواهند رفت. تعداد اعضای کادر فنی و سرپرستی کاروان 

ایران نیز ۲۱۴ نفر نهایی شد.

معرفی کاتاروهای اعزامی
 به مسابقات جهانی اسپانیا

 روز پنجشنبه در پایان رقابت های انتخابی کاتای انفرادی و تیمی برای مسابقات 
جهانی اسپانیا، مسافران اعزامی دو بخش مردان و بانوان معرفی شدند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ مسابقات انتخابی 
تیم های ملی کاراته بانوان و مردان برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱۸ 
مادرید در کشور اسپانیا برگزار شده و نفرات اعزامی معرفی شدند.در بخش کاتای 
تیمی مردان، تیم اراک با ترکیب ابوالفضل شهرجردی،  علی زند و میالد دلیخون 
بخش  این  در  ایران  نماینده  و  شده  انتخاب  نخست  تیم  عنوان  به  امتیاز   ۶۵.۷ با 
شد. تیم تهران نیز با ترکیب امیربهادر تدین، سهیل ساجدیفر و امیریزدان تدین و 
تیم کرمان با ترکیب علیرضا ابوالحسنی، عباس حیاتی فر و حمیدرضا پوراعما دیگر 
تیم های حاضر در این مسابقه بودند.در کاتای تیمی بانوان نیز تیم تهران با ترکیب 
الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده و شادی جعفری زاده با مجموع ۶۳.۲ امتیاز به عنوان 
تیم برتر انتخاب و مسافر رقابت های جهانی اسپانیا شد. اما تیم پریسا رحمانی، مائده 
نصیری پی و مهری یزدانی دیگر تیم حاضر در این مسابقه بود.اما در بخش کاتای 
امتیاز  کسب  با  کاتا  سه  مجموع  در  شهرجردی  ابوالفضل  مردان،   بخش  انفرادی 
 ۶۲.۸ با  کاتا  سه  مجموع  در  هم  زند  علی  یافت.  دست  اول  مقام  به  امتیاز   ۶۵.۳
امتیاز در جایگاه ها سوم قرار گرفت. احمدرضا  با ۶۲.۲  پور  دوم و مهران قربانعلی 
محمودی و جاوید بهمن جاه دیگر کاتاروهایی بودند که در این رقابت حضور داشتند، 
امیر بهادر تدین نیز از دور رقابت ها انصراف داد.در کاتای انفرادی بانوان نیز فاطمه 
صادقی در مجموع با کسب ۶۴.۶ امتیاز به عنوان نفر برتر شناخته شده نام خود را 
در لیست جهانی کاراته قرار داد. مهسا افسانه و نگین باقری نیز با امتیازات مشابه 
رقابت های  دوره  چهارمین  و  گرفتند.بیست  قرار  بعدی  جایگاه های  در  امتیاز   ۶۲.۲
در  »مادرید«  شهر  میزبانی  به  جاری  سال  آبان  ماه  اواسط  کاراته  جهان  قهرمانی 

کشور اسپانیا برگزار می شود.

گلستان قهرمان والیبال جوانان کشور شد

مسابقات والیبال جوانان پسر کشور که با حضور ۱۰ تیم به میزبانی گرگان در حال 
برگزاری بود، با قهرمانی گلستان به پایان رسید.

بین جوانان گلستان و  رقابت ها  این  پایانی  ازایرنا، دیدار  نقل  به  به گزارش زمان 
تهران در سالن نهم دی گرگان شد که تیم گلستان در مجموع با نتیجه سه بر یک 
پیروز و قهرمان شد. در دیدار رده بندی این مسابقات مازندران سه بر یک مقابل 
آذربایجان  های  تیم  شامل  ها  رقابت  این  ›الف‹  گروه  رسید.  پیروزی  به  اصفهان 
غربی، فارس، خراسان رضوی، مازندران و اصفهان بود و در گروه ›ب‹ تیم های 
گلستان، تهران، توابع تهران، آذربایجان شرقی و کرمانشاه با هم جدال کردند که در 
پایان اصفهان، مازندران، تهران و گلستان به نیمه نهایی صعود کردند. گلستان در 
مرحله نیمه نهایی با نتیجه سه بر یک از سد مازندران گذشت و تهران سه بر یک 
اصفهان را شکست داد.این رقابت ها از ۲۰ تا ۲۵ مرداد در گرگان برگزار شد. رسول 
کوچکی، فاروق گوگ جلی، علی دائمی، امیر شیر محمد لی، امیر حسن مالعباسی، 
بنیامین ایگدری، رضا نجف پور، امیر حسین موسوی، سلمان کاظمی، علی بدراقی، 
سینا توکلی، علیرضا قریشی، احسان دانش دوست و رضا رحیمی بازیکنان گلستان 
رفتند.  میدان  به  یلمه  ابراهیم  و  زیرنظر حاج مشهدی  بودند که  ها  رقابت  این  در 
گلستان از قطب های ورزش والیبال سالنی و ساحلی در کشور محسوب می شود. 

رویای مک تامینای برای ستاره شدن در یونایتد

 هافبک جوان منچستریونایتد از آرزوهای بزرگ خود برای بازی در این تیم گفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسکات مک تامینای فصل گذشته با نظر مورینیو 
و  داد  ارائه  از خود  نیز  نمایش خوبی  و  اضافه شد  اصلی شیاطین سرخ  ترکیب  به 
یکی از خوب های این تیم بود. با خداحافظی مایکل کریک از فوتبال، اکنون مک 
تامینای در کنار فرد و پل پوگبا در مرکز زمین فعالیت خواهد کرد.مک تامینای ۲۱ 
ساله درباره حضور در منچستریونایتد گفت: دوست دارم مانند مایکل کریک باشم و 
انگیزه و جاه طلبی زیادی برای موفقیت در تیم داشته باشم. من تازه ۲۱ سال سن 
دارم و سالهای زیادی پیش روی خودم دارم. من از حضور در آکادمی همینطور بودم 
و همیشه انگیزه و جاه طلبی های زیادی برای موفقیت داشتم و دوست داشتم بازی 
به بازی بهتر شوم و رشد کنم.او در ادامه صحبت های خود گفت: باید بتوانم در هر 
جلسه تمرینی چیزهای زیادی یاد بگیرم و فکر می کنم شرایط برای پیشرفت من 
در تیم هست و دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و بتوانم بازیکن بهتری در 
یونایتد شوم. منچستریونایتد در بازی نخست خود  در لیگ برتر توانست لسترسیتی 
را شکست دهد و اکنون خودش را برای بازی با برایتون آماده می کند که این دیدار 

یکشنبه در ورزشگاه خانگی برایتون برگزار خواهد شد.

خبر خبر

تیم پارس جنوبی جم در چهارمین هفته لیگ برتر فوتبال، 
استقالل تهران را شکست داد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ شاگردان »مهدی تارتار« 
که  در ورزشگاه »تختی « شهر جم از شاگردان »وینفرد 
شفر« در تیم استقالل تهران پذیرایی می کردند، با نتیجه 
یک بر صفر به پیروزی رسیدند و سه امتیاز ارزشمند این 
دیدار را از آن خود کردند.»آرمین سهرابیان« مدافع تیم 
استقالل در دقیقه ۱۲ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد 
و حریف را پیش انداخت.بازیکنان تیم پارس جنوبی جم 
آغاز کننده بازی بودند، اما به دلیل برنامه های تاکتیکی 
که داشتند زودتر از موعد توپ را به حریف آبی پوش 
خود واگذار و چشم به ضدحمالت داشتند.در این دقایق 

پارس  تیم  دروازه  روی  بر  را  حمالتی  شفر  شاگردان 
جنوبی جم طراحی کردند اما از آنجا که حمالت آنان 
انسجام الزم را نداشت در دستیابی به گل ناکام بودند.

در دقیقه ۱۲و درحالیکه مهاجمان تیم پارس جنوبی جم 
مترصد موقعیتی مناسب برای گلزنی بودند با مزاحمت 
»ابراهیم صالحی« مهاجم تیم پارس جنوبی، سهرابیان 
در دفع توپ مرتکب اشتباه شد و با شوتی غیر قابل مهار 
توپ را درون دروازه »سید مهدی رحمتی« جای داد و 
حریف را پیش انداخت.در ادامه دو تیم حمالت دیگری را 
برروی دروازه یکدیگر طراحی کردند، اما با این حمالت 
در امر گلزنی موفق نبودند.در دقیقه ۳۰ به دلیل دمای باال 
هوا و به دستور »حسین زرگر« بازی متوقف و بازیکنان 

یک دقیقه استراحت کرده و گلویی تازه کردند.در دقایق 
پایانی این نیمه توپ بیشتر در میانه میدان در جریان بود 
و اتفاق خاصی در زمین رخ نداد.شفر که از نتیجه نیمه 
نخست رضایت نداشت در نیمه دوم دست به تغییراتی در 
ترکیب تیمش زد و »طارق همام« و »رضا آذری« را به 
ترتیب جانشین روح اله باقری و میالد زکی پور کرد تا 
حمالت بازیکنان تیمش در نیمه دوم با پشتوانه بیشتری 
صورت گیرد و آنان به گل برسند.این تغییرات در ادامه 
بازی مثمر ثمر واقع شد اما از آنجا که مدافعان و دروازه 
بان تیم پارس جنوبی جم هوشیار و با دقت بازی می 
کردند، باز هم آبی های پایتخت در امر گلزنی موفق 
نبودند.در ادامه اتفاق خاصی در درون زمین رخ نداد و 

با همان نتیجه یک بر صفر به سود تیم پارس  بازی 
جنوبی جم به پایان رسید و این تیم دومین پیروزی اش 

در لیگ هجدهم را جشن گرفت.
شاگردان مهدی تارتار با این برد ۷ امتیازی شده و به 
رده سوم جدول رده بندی این رقابت ها صعود کردند.

تیم استقالل نیز با قبول این شکست و ۵ امتیاز اندوخته 
خود از سه دیدار گذشته به رده ششم سقوط کرد.»حسین 
زرگر« قضاوت این دیدار را عهده دار بود. او به »ابراهیم 
صالحی«، »محمد نوری« و »مجتبی لطفی« بازیکنان 
»علی  و  دانشگر«  »محمد  و  جم  جنوبی  پارس  تیم 
کریمی« بازیکنان تیم استقالل تهران کارت زرد نشان 

داد و آنان را جریمه کرد.

لیگ برتر فوتبال؛
استقالل مغلوب پارس جنوبی جم شد

آگهی مناقصه عمومی
به  توجه  با  دارد  نظر  در  مالرد  شهرستان  فرمانداری  بدینوسیله 
برنامه  کمیته   1397/04/16 مورخ   ۵800/1/2729 شماره  مصوبات 
عمرانی  پروژه  عمرانی  عملیات  انجام  به  نسبت  شهرستان  ریزی 
بهسازی معابر روستای فاقد دهیاری مالرد ویالی جنوبی شهرستان 
مالرد از محل اعتبارات ارزش افزوده اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان 
در مناقصه )پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت فنی مرتبط( پس 
از انتشار آگهی نوبت دوم جهت اخذ اوراق مناقصه به اداری و مالی فرمانداری مراجعه 
و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری مورخ  03 / 06 /97 به دبیرخانه فرمانداری 

تحویل نمایند. 

ردیف

1

عنوان پروژه عمرانی

پروژه عمرانی بهسازی معابر 

روستای فاقد دهیاری مالرد 

ویالی جنوبی شهرستان مالرد 

مطابق فهرست بها راه و باند 

1397

مبلغ برآورد )ریال(

6/000/000/000

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

300/000/000

 نوبت دوم

* تاریخ انتشار نوبت اول : 97/۵/20
* تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/۵/27

*مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : تا ساعت : 14/30 مورخ: 97/6/3
* تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : روز 97/6/۵

* شماره حساب جهت واریز سپرده شرکت در مناقصه 2171131268001 بانک ملی بنام 
فرمانداری شهرستان مالرد 

*  3 پاکت شامل )الف - فیش واریزی ب - اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت (
* فرمانداری شهرستان مالرد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شرایط  کلیه  قبول  منزله  به  پیشنهادات  ارائه  و  مناقصه  در  شرکت  است  بدیهی   *
فرمانداری مالرد می باشد. 

* کلیه هزینه  های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
بهمن خطیبی - فرماندار شهرستان مالرد 

وزارت کشور
ری تهران استاندا

ری مالرد فرماندا

ملی پوش تیراندازی:

 امیدوارم مزد سختی ها را در جاکارتا بگیریم
بانوی تیرانداز ایران با اشاره به اینکه کسب موفقیت در بازی های آسیایی آسان نیست، 
گفت: امیدوارم مزد سختی هایی را که در ماه های اخیر کشیدیم، در جاکارتا به دست 

آوریم.
از  یکی  که  کشورمان  تیرانداز  بانوی  خدمتی«  »نجمه  ازایرنا؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شانس های کسب مدال در بازی های آسیایی است، اظهار داشت: بیش از سه ماه است 
که در اردوهای متمرکز هستیم و قرار است با هم تیمی خودم در مسابقات میکس شرکت 
کنیم. رشته ما تیمی است و رکوردهای انفرادی در آن به حساب نمی آید و امیدوارم 
شرایط طوری پیش برود که بهترین نتیجه را به دست آوریم.خدمتی در مورد رقبای خود 
در بازی های آسیایی گفت: در رشته ما رقیبانی از کره جنوبی، هند، چین و ژاپن حضور 
دارند و قهرمان جهان و المپیک هستند. با این حال ما هم تالش خودمان را کرده ایم و 
امیدوارم بهترین نتایج را کسب کنیم و حداقل رکوردهایی را که در تمرین ها زده ایم، 
تکرار کنیم.وی در پایان درباره پیش بینی خود از بازی های آسیایی گفت: امیدوارم همه 
بچه ها مزد را زحماتی که کشیده اند بگیرند. نه فقط برای ملی پوشان تیراندازی بلکه 
امیدوارم کاروان ایران مثل همیشه موفق باشد.هجدهمین دوره بازی های آسیایی از عصر 

امروز به صورت رسمی با برگزاری مراسم افتتاحیه در جاکارتا آغاز به کار خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی تکواندو: 

همه ملی پوشان توان کسب مدال را دارند
سرمربی تیم ملی تکواندوی ایران با اشاره به اینکه تمامی شاگردانش توان کسب مدال در بازی 
های آسیایی را دارند، گفت: چنانچه آنان توانایی خود را در شیاپچانگ به نمایش بگذارند، به 
موفقیت می رسند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »فریبرز عسکری« تصریح کرد: از اوایل فروردین 
 ماه تمرینات را با هدف حضوری موفق در بازی های آسیایی آغاز کردیم و در این بین حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا و گرندپری را نیز در برنامه داشتیم.وی افزود: در ادامه با توجه به در پیش 
بودن دو رویداد، تیم به دو گروه تقسیم شد که یک گروه برای حضور در مرحله دوم مسابقات 
گرندپری و گروهی دیگر به منظور شرکت در بازی های آسیایی آماده شدند که با توجه به فاصله 
زمانی اندک برگزاری این رقابت ها هدفمان در یک راستا پیگیری شد.سرمربی تیم ایران افزود: 
نفرات طبق برنامه پیش بینی شده تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند. تست آمادگی جسمانی 
نیز آغاز و پایان اردو از ملی پوشان گرفته شد که آمار بدست آمده پیشرفت چشمگیر آنها را نشان 
می دهد و اکنون آماده رویارویی با حریفانشان هستند؛ امیدوارم توانایی و شایستگی های خود را 
در میدان مبارزه به نمایش بگذارند و مثل همیشه برای ایران پیام آور شادی باشند و مدال های 
خوش رنگی کسب کنند. آنها به خودباوری الزم رسیده اند و از نظر روانی نیز در جایگاه خوبی قرار 
دارند هرچند شرایط روز مسابقات متفاوت است و مهم این است که بازیکن در آن مرحله بتواند 

از تمام داشته های خود استفاده کرده و خوش بدرخشد.

راموس: 

رئال مادرید دوباره قهرمان می شود
دوران  دوباره  است  معتقد  مادرید  رئال  کاپیتان 

باشکوه و قهرمانی برای تیمش فرا خواهد رسید.
در  مادرید  رئال  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اتلتیکومادرید  خود  همشهری  برابر  اروپا  سوپرجام 

قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۴ بر 2 برابر این تیم 
قهرمانی  عنوان  به  از رسیدن  تا  شکست خورد 

نتواند قهرمانی سال گذشته خود  و  بماند  باز 
اولین دیدار رسمی رئال  این  را تکرار کند. 

که  بود  رونالدو  کریستیانو  بدون  مادرید 
این  همچنین  بود.  همراه  شکست  با 

شکست اولین شکست رئال مادرید در 
فینال های اروپایی از سال 2000 بود.

خود  تیم  شرایط  درباره  راموس  سرخیو 
گفت: ما از هر شکست خود درس خواهیم 

به  تا قهرمانی  گرفت و دوباره تالش خواهیم کرد 
رئال بازگردد و این تیم دوباره دوران خوبی داشته 
موضوع  این  درباره  شکی  نباید  کس  هیچ  باشد. 
خود  دیدار  اولین  در  مادرید  باشد.رئال  داشته 
در اللیگا باید یکشنبه در خانه برابر ختافه قرار 

گیرد. سال گذشته بارسلونا توانست به عنوان 
قهرمانی در اللیگا دست یابد.

سرپرست تیم ملی هندبال ایران:

اختالف امتیاز با قطر باعث شد
 تیم دوم به میدان برود

 سرپرست تیم هندبال ایران با اشاره به شکست مقابل قطر گفت: وقتی اختالف 
امتیاز زیاد شد کادر فنی ترجیح داد به بازیکنان جوان تر میدان بدهد و آنها را 

راهی زمین مسابقه کند.
اختالف امتیاز با قطر باعث شد تیم دوم به میدان برود»تیمور درزابی« روز جمعه 
پس از شکست 3۵ بر 20 مقابل قطر اظهار داشت: شاید عنوان دومی در گروه 
از نظر شرایط جدول برای ایران بهتر باشد، چرا که در این صورت در مرحله بعد 
با بحرین یا کره جنوبی بازی خواهیم داشت که شانس بیشتری برای رسیدن 
به مراحل باالتر است. زیرا اگر سرگروه می شدیم دوباره باید با قطر یا بحرین 
بازی می کردیم که اینگونه کار سخت می شد.وی افزود: قطر تیم قدرتمندی 
بود و باید این واقعیت را قبول کرد که این تیم عنوان هشتمی مسابقات جهانی 
را در اختیار دارد. این در حالی است که در دور مقدماتی رقابت ها الزم نبود 
بعد از اختالف امتیاز با حریف با صد در صد توانمان بجنگیم.سرپرست تیم ایران 
ادامه داد: ما 2 بازی مهم با بحرین و کره جنوبی داریم ولی مقابل هر تیمی که 
شکست را قبول کنیم، شرایط صعود سخت می شود.تیم ملی هندبال ایران امروز 
در دومین دیدار خود به مصاف تیم چند ملیتی قطر رفت و با نتیجه 3۵ بر 20 
شکست خورد. ملی پوشان هندبال در نخستین دیدار تیم مالزی را با نتیجه ۵۵ 
از فردا  اندونزی  بازی های آسیایی  بودند.هجدهمین دوره  بر 11 شکست داده 
)شنبه( 27 مرداد ماه به طور رسمی و با حضور بیش از 11هزار ورزشکار از ۴۵ 
کشور شرکت کننده در ورزشگاه ملی ۸۸ هزار نفره »گلورا بانگ کارنو« گشایش 
می یابد.رقابت های هندبال با حضور نمایندگان 13 کشور قطر، ایران، مالزی، 
کره جنوبی، ژاپن، پاکستان، اندونزی، عربستان، هنگ کنگ، بحرین، چین تایپه، 

هند و عراق در چهار گروه برگزار می شود.
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مشکلی در تأمین کاالهای اساسی نداریم

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حالی که امروز 
در واردات و تأمین کاالهای اساسی، مواد اولیه، تکنولوژی و تأمین 

منابع ارزی مشکلی نداریم، برخی ها دائم ناامیدی پمپاژ می کنند.
به گزارش زمان به نقل از فارس، سیدحسن حسینی شاهرودی اظهار 
کرد: رهبری تأکید دارند که مسئوالن در دولت باید پرتوان، جهادی 
و بانشاط در میدان باشند و هر کسی خسته است، کار را رها کند و 

برود، زیرا مردم دولت مقتدر می خواهند.
وی افزود: همه باید زیر یک پرچم و یک محور حرکت کنند و 
حرکت پرشتاب و جهادی داشته باشند و در دو روز اخیر رهبری 
بر این امر تأکید داشتند، چراکه برخی در چند روز اخیر باز خواسته 

یا ناخواسته ناامیدی را به مردم منتقل می کنند.
نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس اضافه کرد: 
رهبری فرمودند کسانی که کناره گیری دولت را بر زبان می آورند، 
در زمین دشمن بازی می کنند، دولت باید با اقتدار بماند و همه 

کمک کنند، زیرا دولت منتخب مردم است.
حسینی شاهرودی ادامه داد: نظام ما مردمی است و چیز جدایی از 
مردمی نداریم که ما را انتخاب کردند تا امور آن ها در همه حوزه ها 

تدبیر کنیم.
وی افزود: گاهی پمپاژ ناامیدی را در جامعه از سوی برخی مدیران 
می بینیم، چون مدیر خسته و ناامید است، برخی حرف ها را می زند. 
امروز همه چیز را پول حل نمی کند و ما بدتر از شرایط امروز را 
تحمل کردیم و اآلن وضع با توجه به ابتدای جنگ تحمیلی و دفاع 
مقدس با آن همه مشکالتی که وجود داشت و در محاصره بودیم، 

اصاًل بحرانی نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: امروز در تولید  
اقالم اساسی به خودکفایی رسیده ایم، اما برخی وضع را بحرانی 
جلوه می دهند. گرچه درگیر جنگ اقتصادی هستیم و این جنگ 
سازوکار خود را می خواهد، اما باید توجه کرد که دشمنان نتوانستند 
از طریق نظامی ما را مورد هدف قرار دهند و امنیت ایران تأمین شده 

است و به همین خاطر از مسیر اقتصادی وارد شدند.
حسینی شاهرودی افزود: الزمه این جنگ، داشتن سیاست جنگی 
در حوزه اقتصاد است و ابراز و قوانین و مدیران جنگی در حوزه 
اقتصادی می خواهیم و باید به دفاع مقدس برگردیم و مشکل مردم 

را جهادی حل کنیم.
وی تصریح کرد: حتی اگر در آینده نفت ما را نخرند، این هم باید 
به فرصت تبدیل شود. صندوق ذخیره ارزی باید برای ما پشتوانه 

باشد؛ امروز تمام مشکلمان از نفت است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امروز در واردات 
مشکلی نداریم و از طرق مختلف می توانیم کاال وارد کنیم. نگرانی 
در تأمین کاالهای اساسی، مواد اولیه، تکنولوژی و تأمین منابع ارزی 

نداریم و مشکل ما مدیریت در حوزه اقتصاد است.

9000پزشک اظهارنامه مالیاتی ندارند!

رییس امور مالیاتی تهران در راستای مطالبه عمومی برای شفافیت 
درامد پزشکان، می گوید که »از میان 20 هزار پرونده پزشکان در 
تهران، تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه 

کرده اند.«
به گزارش زمان به نقل از مهر، مطالبه گری مردم در فضای مجازی 
مسئولین  سوی  از  زیادی  واکنش های  موجب  و  رسید  نتیجه  به 

وزارت بهداشت، سازمان مالیات و بعضا خود پزشک ها نیز شد.
برخی از پزشکان که در بیماستان های خصوصی و یا دولتی فعالیت 
در  که  پزشکانی  اغلب  و  بوده  کارتخوان  وجود  موافق  می کنند، 
مطب های شخصی شان فعالیت می کنند همچنان در مقابل این مهم 

مقاومت می کنند.
واکنش وزارت بهداشت به این فرار مالیاتی از سوی پزشکان صرفا 
نشست  آخرین  در  وزارتخانه  این  و سخنگوی  بود  تاسف  ابراز 
مالیاتی  فرار  به  ربطی  کارتخوان  نبود  اینکه  بیان  با  خود  خبری 
ندارد گفته بود: به عنوان یک پزشک واقعا شرمنده ام که در شرایط 
فعلی که امکان تهیه کارتخوان بسیار آسان است، بعضی مطب ها 

کارتخوان ندارند.
البته حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، در حالی ارتباط وجود 
کارتخوان در مطب ها را با فرار مالیاتی رد کرد که چندی پیش در 
گفت و گوی خود با روزنامه شرق تلویحا این موضوع را تایید 
کرده و گفته بود: »ممکن است این طور باشد عده ای که نمی خواهند 
شفاف سازی مالیاتی داشته باشند، از این شیوه استفاده می کنند. اما 
قراردادن کارت خوان در  این موضوع مطرح شده و  مدتی است 

مطب پزشکان به مطالبه مردم تبدیل شده است«
با این وجود همه واکنش وزارت مربوطه به این فرار مالیاتی بزرگ 
صرفا در یک جمله ابراز تاسف خالصه شد و استفاده نکردن از 
کارتخوان را به خالء قانون مربوط می دانستند، در حالی که دکتر 
می گوید:  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو  قربانی  محمدحسین 
نیاز به تصویب  »استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان 
فعال  واحد  هر  که  است  بدیهی  امری  این  که  ندارد، چرا  قانون 
در حوزه درآمد و تجارت یا بازار که انتقال مالی دارند، باید برای 
شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و این یک قانون 

است«
مطالبه عمومی مردم در فضای مجازی، رییس امور مالیاتی استان 
تهران را نیز به واکنش وا داشته و درباره میزان مالیات پزشکان در 
تهران، گفت: »از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان در تهران، 
تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کردند که 
میانگین مالیات اعالمی از سوی پزشکان برای هر نفر 5 میلیون و 

700 هزار تومان بود«
نوری می گوید: »میانگین مالیات اعالم شده توسط پزشکان با درآمد 
باال حدود 17 میلیون تومان برای هر نفر بود در حالی که مالیات 
واقعی آنها بالغ بر 76 میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده 

است.«
طبق آخرین آخر اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور،  
تنها 150  که  است  سال  در  تومان  میلیارد  پزشکان 700  مالیات 
ساالنه  پزشکان  یعنی  این  می شود.  پرداخت  آن  تومان  میلیارد 
چیزی در حدود 550 میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. جالب است 
بدانید به طور متوسط برای احداث هر تخت بیمارستانی چیزی 
در حدود 500 میلیون تومان هزینه الزم است. یعنی در صورت 
تحقق کامل مالیات پزشکان می توان از محل درآمدهای آن دست 
کم هزار تخت بیمارستانی جدید به نظام سالمت کشور اضافه کرد 
و یا می توان کمبود تعداد تخت های آی سی یو در کشور برطرف 
بهتر خدمات به  ارائه  اقدام دیگر که به سبب  یا دهها  ساخت و 
بیماران و خود پزشکان می شود. مردم عزیز می توانند در صورت 
مشاهده هرگونه مواردی که مصداق فرار مالیاتی است، آن را از 
 طریق شماره تلفن 1526 و یا سامانه رسیدگی به شکایات به آدرس
  www.intamedia.ir  به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش 
برخورد  موجب  اطالعات  این  که  باشند  داشته  اطمینان  و  دهند 

جدی تر با فراریان مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی است.

خبر

زمان مناسبی برای طرح سوال از رئیس 
جمهوری نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
ولی  است  مجلس  حق  جمهوری  رئیس  از  سوال 
معتقدم زمان مناسبی برای طرح اینگونه مسائل نیست.
ایرنا، مصطفی کواکبیان  از  به نقل  به گزارش زمان 
درباره طرح سوال برخی نمایندگان مجلس از رئیس 
جمهوری گفت: رئیس جمهوری مجلسی بوده و باید 
در مجلس حضور پیدا می کرد و با نمایندگان گفت 
وگو می کرد تا برخی ابهامات و شبهات نمایندگان 
دارند  واقعا شبهه  آنهایی که  البته  برطرف می شد؛ 
نه کسانی که دنبال مسائل سیاسی هستند که اگر به 
پرسش های آنها پاسخ داده شود هم ممکن است قانع 

نشوند.
مدیرمسئول روزنامه مردم ساالری تصریح کرد: در 
مجموع معتقدم ای کاش رئیس جمهوری به مجلس 
می آمد و در جلسات غیرعلنی بحث هایی مطرح می 

شد تا کار به اینجا نکشد.
کواکبیان در خصوص اظهارات دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا برای مالقات با مقامات ایران برای 
رسیدن به یک توافق خوب، گفت: به آمریکا نمی شود 
زیاد اعتماد کرد. معتقدم بحث مذاکره با آمریکا را به 
شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم تا در آنجا تصمیم 

گیری شود.
دبیرکل حزب مردم ساالری افزود: دو هفته پیش در 
مجلس گفتم تهدیدات نظامی را نظامیان پاسخ می 
دهند اما اجازه بدهید پیشنهادهای سیاسی در شورای 

امنیت ملی بحث و بررسی شود.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی روز 
چهارشنبه گذشته از طرح 80 نماینده برای سوال از 
رئیس جمهوری خبر داد و گفت: به استناد اصل هشتاد 
و هشتم قانون اساسی و ماده 212 آیین نامه داخلی 
مجلس به دلیل قانع نشدن 80 نماینده که بیش از یک 
چهارم از نمایندگان مجلس هستند، سوال از رئیس 

جمهوری با پنج محور اعالم وصول شده است.
رئیس مجلس پنج محور سوال از رئیس جمهوری 
را ناموفق بودن دولت در کنترل قاچاق کاال و ارز، 
استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت 
در کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین 
ساله، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش 

شدید ارزش پول ملی اعالم کرد.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهوری 
موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت 
سوال در جلسه علنی مجلس حضور یافته و به سوال 

نمایندگان پاسخ دهد.

تاکید معاون مطبوعاتی بر اعطای وام به 
خبرنگاران

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اعالم کرد که به زودی وام های 20 تا 170 میلیونی با 

کارمزد 4 درصد به خبرنگاران اعطا می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، محمد سلطانی فر در 
صفحه شخصی خود در توئیتر اعالم کرد که با اجرای 
طرح بیمه تکمیلی از 26مردادماه، سه هزار نفر تحت 
پوشش قرار می گیرند که از مبلغ800 هزار تومان حق 
بیمه تکمیلی، یک سوم آن توسط خبرنگار و دو - 
سوم آن نیز توسط وزارت ارشاد پرداخت خواهد شد.
او همچنین اظهار کرد که به زودی وام های 20 تا 170 
میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد به خبرنگاران اعطا 
می شود. معاون امور مطبوعاتی همچنین درباره بحران 
کاغذ که مدتی است گریبان گیر مطبوعات شده است، 
نوشت:  کمیته های متعددی درحوزه کاغذ تشکیل و 
این بازار در حال ساماندهی است. در این راستا دو 
نیز فعال کرده ایم؛ یکی تولید کاغذ  حوزه دیگر را 
روزنامه از روزنامه باطله و دیگری حمایت از تولید 
کاغذ از سنگ  20هزار تن کاغذ نیز به عنوان دخیره 
استراتژیک توسط وزارت ارشاد پیش بینی شده است.

مصرف  کاغذ  تن  هزار   90 تا  کرد:  70  اظهار  او 
سالیانه مطبوعات در ایران است که فقط همشهری 
30 هزار تن مصرف دارد. مجوز واردات کاغذ را به 
روزنامه های بزرگ داده ایم. مشکالت کارخانه چوب و 
کاغذ مازندران در حال حل شدن است و این ظرفیت 

به زودی فعال می شود.
بر اساس این گزارش، سلطانی فر روز سه شنبه )23 
مرداد( در بخشی از سخنان خود در مراسم افتتاحیه 
تهران  استان  محلی  مطبوعات  نمایشگاه  نخستین 
از امضای تفاهم نامه ای برای اعطای وام 20 تا 170 
این  جزئیات  اما  داد  خبر  خبرنگاران  به  میلیونی 

تفاهم نامه و نحوه اعطای وام هنوز اعالم نشده است.

تاثیر مخرب دود سیگار الکترونیکی بر ریه

e-(»الکترونیکی »سیگار  از  استفاده  که  آنجا  از 
cigarettes( میان افراد افزایش یافته است، بسیاری 
از پژوهشگران در حال تالش برای درک پیامدهای 

درازمدت این سیگار بر سالمتی بدن انسان هستند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سیگار برقی یا سیگار 
الکترونیکی وسیله ای است الکترونیکی که استعمال 
دخانیات را شبیه سازی می کند. این کار توسط تولید 
بخارات خاصی که بو، طعم، مزه و احساس کشیدن 
سیگار واقعی را به مصرف کننده بدهد اما زیان های 
سیگار واقعی را نداشته یا این زیان ها به حداقل برسد 

در این گونه سیگارها انجام می شود.
مطالعه جدید محققان »دانشگاه بیرمنگام« بریتانیا نشان 
سلول های  به  می تواند  سیگار  این  دود  که  می دهد 
مطالعه  این  در  برساند.  آسیب  ریه  در  بدن  ایمنی 
نمونه های  روی  بر  را   آزمایشاتی  محققان  جدید 
آزمایشات  دادند.  انجام  آزمایشگاه  در  ریه  بافت 
سیگار  مصنوعی  دود  با  مواجهه  در  که  داد  نشان 
 alveolar(»آلوئولی »ماکروفاژهای  الکترونیکی، 
ایمنی  مهم ترین سلول های  macrophage( که 

ریه شناخته می شوند، از بین می روند.

خبر

وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به ابهامات 
درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر، تاکید 
کرد که این کنوانسیون تمامیت ارضی ما را 
حفظ می کند و بیشترین منفعت را برای مصالح 

ایران داراست.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمدجواد 
برنامه  در  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف- 
در  سیما  دو  ویژه خبری شبکه  گفت وگوی 
حقوقی  کنوانسیون  درباره  ابهامات  به  پاسخ 
رژیم  کنوانسیون  کرد:  تاکید  خزر،  دریای 
ارضی  تمامیت  تنها  نه  خزر  دریای  حقوقی 
ما را حفظ می کند بلکه باعث می شود روابط 
دوستانه  با همسایگانمان در این حوزه برقرار و 
تداوم یابد. وی افزود: این کنوانسیون 21 سال 
است مذاکره می شود و بیش از یک سال است 
همه موارد آن به نتیجه رسیده یک سال گذشته 
می کردند  دنبال  همکارانم  که  ی  کار  بیشتر 
مربوط بود به تطابق دادن ترجمه ها. کنوانسیون 
به دو زبان فارسی و روسی بود و باید با هم 

مطابقت داده شود.
ظریف گفت: امروز هم ایران به لطف خدا در 
شرایط قدرت است و در شرایط ضعف نیست 
و فشارهای آمریکا این کشور را در شرایط انزوا 
قرار داده است و در حوزه دیپلماتیک تقریبا 
همه کشورها به استثنای یک دو کشور کوچک 
این  اما  نیستند  خوبی  شرایط  در  آمریکا  با 
کنوانسیون مذاکراتش در بهترین شرایط ایران، 
که هم تحریم ها برداشته شده بود هم وضعیت 

افکار عمومی بین المللی راجع به ایران خوب 
بود، مذاکره شد. وزیر امور خارجه یادآور شد: 
برخالف برخی اظهارنظرهایی که به هر حالت 
بیشترین  کنوانسیون  این  می گرفت.  صورت 
منفعت را برای منافع ملی و مصلحت ایران 
هدف  یک  خارجی  سیاست  اگر  می دیدیم. 
داشته باشد حتما آن هدف حراست از تمامیت 
ارضی، امنیت ملی و استقالل سیاسی و کمک 

به وضعیت معیشتی مردم است.
ظریف تصریح کرد: ما با همسایگان شمالی 
در بهترین شرایط هستیم و دوست داشتیم این 
روابط درازمدت باشد. این کنوانسیون نه تنها 
تمامیت ارضی ما را حفظ می کند بلکه باعث 

می شود روابط دوستانه ای با همسایگانمان در 
این حوزه همسایگی برقرار و تداوم یابد. تصور 
اشتباهی در بین برخی وجود دارد که سهم ایران 
در خزر 50 درصد بوده یا هست. سهم بندی 
در پایان دهه 90 میالدی روسیه با قزاقستان 
منابع بستر دریا را بین خودشان در حوزه ای 
که نزدیک به مرزها بود. اگر به نقشه خزر نگاه 
کنید مقدار زیادی از سواحل خزر متعلق به 
قزاقستان است این را در حوزه خودشان منابع 
زیربستر را تقسیم کردند و در آن تقسیم بندی 
به روسیه حدود 18 درصد و به قزاقستان باالی 

30 درصد رسید.
مجلس فرصت دارد کنوانسیون را بررسی کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما درباره 
خط مبدا توافقی نکردیم اگر کسی راجع به 
ایران هیچ چیز  تعیین سهم صحبت می کند 
درباره تعیین سطح برایش شکل نگرفته است. 
قزاقستان  و  روسیه  بین  زیربستر  برای  فقط 
توافقی شده که مربوط به 20 سال قبل است. 
قرار است از سه چهار ماه دیگر مذاکرات درباره 
خط مبدا شروع شود. دولت این تصمیم را به 
تنهایی نگرفته و نخواهد گرفت بعد از فروپاشی 
شوروی این موضوع در دستورکار شورای عالی 
امنیت ملی بوده است. همه مرحله به مرحله به 
شورای امنیت ملی رفته و تصویب شده است. 
اکنون که معتقدیم این کنوانسیون خیلی خوب 
است و منافع ایران را حفظ می کند، مجلس 
این فرصت را دارد این کنوانسیون را بررسی 
کند چون تا مراحل قانونی را طی نکند الزم 
االجرا نیست. وی خاطرنشان کرد: روسیه خط 
مرزی خود با آذربایجان را تعیین کرد و مربوط 
به منابع زیربستر است که عمدتا نفت و گاز 
است. ولی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان 
حوزه هایی  یا  و  زیربستر  منابع  تقسیم  هیچ 
که هر یک از کشورها می توانند به صورت 
کنند،  استفاده  زیربستر  منابع  از  انحصاری 
صورت نگرفته است.کسانی که راجع به سهم 
ایران صحبت می کنند حتما از سهم زیربستر 
صحبت نمی توانند کنند و احتمال دارد در آینده 
به توافقی در این خصوص نرسیم. در مورد 

سطح دریا تقسیم بندی صورت نگرفته است.

ظریف: 20 درصد از خزر باید در اختیار ایران باشد

کلیت طرح ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان تایید شد

گروه ۱۵ نفره مجلس برای بررسی 
مسائل اقتصادی تشکیل می شود

کلیت  تایید  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
بازنشستگان  کارگیری  به  ممنوعیت  طرح 
در جلسه روز چهارشنبه این شورا خبر داد.

»عباسعلی کدخدایی« با تشریح جلسه شورا 
گیری  کار  به  ممنوعیت  طرح  کرد:  اظهار 
و  بررسی شد  این جلسه  در  بازنشستگان 
اعضای شورای نگهبان کلیت این طرح را 

تایید کردند.
دو  فقط  طرح  این  بررسی  در  افزود:  وی 
سوال جزئی باقی ماند که برای بررسی به 
مجلس شورای اسالمی ارسال می شود و 
پس از دریافت پاسخ های نهایی مجلس نظر 
نهایی را اعالم می کنیم؛ البته این سواالت 

قابل رفع است.

سخنگوی شورای نگهبان این طرح را برای 
جامعه موثر دانست و یادآور شد: این مصوبه 
به بکارگیری جوانان در بخش های مختلف 

کمک می کند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی 
دوم مرداد 97 طرح اصالح قانون ممنوعیت 
رای   194 با  را  بازنشستگان  کارگیری  به 
این  اساس  بر  که  کردند  تصویب  موافق 
طرح به کارگیری بازنشستگان در دستگاه 
های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون 
اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، 
اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان 
مجلس و معاونان رییس جمهوری ممنوع 

است.

گفت:  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
هفته جاری گروه 15 نفره ای در مجلس 
و  کشور  اقتصادی  مسائل  بررسی  برای 

ارائه پیشنهاد، تشکیل می شود.
بهروز  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نفره در   15 از تشکیل یک گروه  نعمتی 
خصوص  در  چاره اندیشی  برای  مجلس 
و  داد  خبر  کشور  اقتصادی  مشکالت 
اظهار کرد: قرار است هر سه فراکسیون 
سیاسی مجلس )والیی، امید و مستقلین( 
هرکدام 5 نفر صاحبنظر در حوزه اقتصاد 
تولید و حوزه های مشابه  کالن، صنعت، 
آن را انتخاب و معرفی کنند و با هم این 

جمع 15 نفره را تشکیل دهند.

 15 گروه  این  اعضای  اینکه  بیان  با  وی 
می شوند،  انتخاب  جاری  هفته  نفره 
به  گروه  این  فعالیت  کرد:  تصریح 
خواهد  مشورتی  و  غیررسمی  صورت 
اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  و  بود 
کشور، در موضوعات اقتصادی به صحن 

مجلس و دولت پیشنهاد ارائه می دهند.
مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
پیشنهادی  اعضای  هنوز  کرد:  تأکید 
گروه  این  در  حضور  برای  فراکسیون ها 
مشخص نشده اند و هفته جاری این کار 
فعالیت  زمان  مدت  و  می گیرد  صورت 
فراکسیون ها  خود  توسط  نیز  گروه  این 

تعیین خواهد شد.

در روزهایی که اوضاع اقتصادی مناسب نیست، 
با  و  رفته  یادشان  مهربانی  هم  مردم  از  برخی 
احتکار، در بدتر شدن وضعیت تورم نقش دارند. 
ما را بی خبر  باخبر شدید،  از احتکار  اگر شما 

نگذارید.
به گزارش زمان به نقل از مهر،این روزها اخبار 
کشور  رسانه ای  فضای  در  احتکار  از  مختلفی 
منتشر شده است، هر روز اخباری می شنویم که 
در گوشه ای از کشور انباری از برخی محصوالت 
احتکار شده را ضبط می کنند. در این میان کاربران 
و  داده اند  دست  به  دست  هم  مجازی  فضای 
مطالب مختلفی را در این زمینه منتشر کرده اند و 
با گسترش کمپین #مردم_علیه_احتکار دست به 
دست هم داده اند تا کسانی که در روزهای پر از 
تنش کشور به جای همراهی و همیاری دست به 
احتکار می زنند را معرفی کنند تا امکان برخورد 

جدی با آن ها نیز به وجود بیاید.
برخوردهای کوبنده سازمان تعزیرات

دستگاه نظارتی کشور همچون سازمان تعزیرات 
حکومتی روزهای شلوغی را در همین دو هفته 
اخیر مرداد ماه داشته اند؛ روزهایی که جو روانی 
با یکدیگر مهربان  گرانی ها،  باعث شده مردم 
نباشند و با انبار کردن هر کاالیی در هر حوزه ای، 
سازمان  کنند.  ایجاد  را  اقتصادی  تورم  زمینه 
تعزیرات در مناطق مرزی و شهری فعالیت های 

گسترده ای را انجام داده و در این مدت توانسته 
به کشور و هم روی  کاالی ورودی  هم روی 
بودند،  انبارها جمع شده  در  که  داخلی  کاالی 

نظارت بیشتری داشته باشد.
کشور  شهرهای  همه  در  قاطعانه  برخورد  این 
با همراهی نهادهای مردمی همچون بسیج و یا 
شهروندان وظیفه شناس همراه شده و در بسیاری 
از موارد افرادی که از انبارها اطالع دارند، اخبار را 
به گوش دیگران هم می رسانند تا جلوی تخلفاتی 
که باعث نوسانات در بازار اقتصادی کشور شده، 

گرفته شود.
جا  هر  تا  خواسته  مردم  از  تعزیرات  سازمان 
مشاهده کردند که کاالیی دپو یا انبار شده است 
به سامانه 135 تعزیرات مشخصات کاال یا انبار را 

اطالع داده و محتکران را رسوا کنند.
مردم علیه احتکار

با  قاطعانه  برخوردهای  مجازی،  فضای  در 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  خیلی  محتکرین 
صحبت های زیادی پیرامون این موضوع وجود 
دارد که احتکارکننده ها خالف می کنند و خیلی 

از آن ها باعث گرانی های زیاد چند مدت اخیر 
شده اند.

یک کاربر در این باره نوشته: »اینکه عده ای در این 
وضعیت اقتصادی کاالهای اساسی مردم را احتکار 
می کنند، مصداق بارز مجرمانند. این گونه افراد باید 
مجازات شوند.« کاربر دیگری با نام مهدی هم 
که  هستند  زالو صفت هایی  »محتکرین  نوشته: 
عالوه بر مکیدن خون مردم با روح و روان ملت 
بازی می کنند. از قوه قضاییه خواستاریم با این 
زالوصفت ها به شدت برخورد کنند و به گوش 
مردم برسانند تا التیام بخش مستضعفین باشند.« 
یکی دیگر از کاربرها با اینکه اکانت حقیقی ندارد، 
اما کشف انبارهای مختلف را خبر خوبی می داند 
که نشان از عزم راسخ مردم علیه احتکار دارد و 

میتواند به مجازات محتکران بیانجامد.
همچنین صحبت های زیادی مبنی بر تاثیر این 
احتکارها در خالی شدن جیب مردم و کوچک 
شدن سفره ها وجود دارد و بسیاری بیشتر از اینکه 
تحریم ها را موثر بدانند، احتکارکننده ها را مقصر 
اوضاع اقتصادی می دانند. تقریبا بسیاری هم از 
از همه می خواهند  کاربران فضای مجازی هم 
اگر کسی از هرگونه احتکاری در کشور باخبر 
شد، به سازمان تعزیرات یا نهادهای نظارتی دیگر 
خبر دهد تا برخوردها به شکل صحیح و درست 

اتفاق بیفتد.

انبارهای دپو و احتکارکنندگان را به سامانه 135 معرفی کنید

درحالیکه گوشت مرغ به عنوان یکی از 25 کاالی اساسی اعالم 
شده است که قرار است دالر 4200 تومانی به آن تعلق گیرد، 
رییس انجمن مرغداران گوشتی می گوید در تولید این محصول 
نه  تنها خودکفا هستیم بلکه ظرفیت افزایش 50 درصدی تولید 
را هم داریم؛ لذا نیازی به تخصیص ارز دولتی برای واردات این 
محصول نیست. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، گوشت مرغ در 
لیست 25 کاالی دریافت کننده ارز دولتی قرار گرفته است اما 
ایران سال هاست که در تولید این محصول پروتئینی خودکفاست 
و حتی در مواقعی صادرکننده نیز بوده است و اکنون هم اگر 
بازار مناسبی فراهم شود صادرات این محصول رونق می گیرد. 
البته باتوجه به گفته رییس سازمان توسعه تجارت »احتماال لیست 
کاالهای اساسی تغییر می کند« که شاید حذف گوشت مرغ از این 
لیست یکی از این تغییرات باشد. در این باره رییس انجمن صنفی 

پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری 
مبنی بر مصرف کاالی داخلی اظهار کرد: در حال حاضر واردات 
مرغ نداریم؛ زیرا در کشور این توانایی را داریم که حداقل 50 
درصد بیشتر از نیاز کشور گوشت مرغ تولید کنیم؛ بنابراین نیازی 

به تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصول نیست.  
وی با تاکید بر خودکفایی کشور در تولید گوشت مرغ گفت: اگر 
همه ظرفیت های تولیدمان فعال باشد، هر سال حدود یک میلیون 
تن تولید مازاد داریم که می توانیم آن را صادر کنیم. اما از حدود سه 
ماه پیش، تولیدکنندگان جوجه برای جلوگیری از زیان، تولیدشان 
را کم کرده اند. به گفته رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی، در 
حال حاضر هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده 6500 تومان 
تمام می شود و در مرغداری حدود 7000 تومان فروخته می شود.

مرغ 8۰۰۰ تومانی برای پولدارها نیست! 
همچنین طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار از تاریخ 10 مرداد، 
هر کیلوگرم مرغ با 9 درصد افزایش قیمت، حداکثر باید 8175 
تومان فروخته می شد. اما طی این مدت، هر کیلوگرم مرغ در بازار 
مصرف بیش از هزار تومان گران تر از نرخ مصوب عرضه  شده  
است که رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی در 
این باره اظهار کرد: این نرخ کارشناسی و منطقی برای گوشت 
مرغ نیست. دولت با پرداخت یارانه 2000 تومانی به واحدهای 
پرورش مرغ  گوشتی، مرغ را با قیمت 8200 تومان عرضه می کند، 

درحالیکه قیمت واقعی آن با توجه به قیمت نهاده های طیور 9500 
تا 10 هزار تومان است.   یوسفی گفت: دولت باید یارانه را 
هدفمند پرداخت کند و مرغ با قیمت 8200 تومان را فقط برای 

قشر آسیب پذیر و دهک های کم درآمد جامعه در نظر بگیرد.
وی افزود: اگر دولت مرغ را با زیان عرضه می کند، این بخش از 
عرضه را حداقل فقط برای قشر آسیب پذیر در نظر بگیرد. دلیلی 
ندارد کسی که درآمد باالیی دارد و اتومبیل میلیاردی سوار می شود 

مرغ 8000 تومانی مصرف کند.
گوشتی،  مرغ  پرورش دهندگان  صنفی  انجمن  رئیس  گفته  به 
دولت برای هر کیلوگرم مرغ 1500 تا 2000 تومان یارانه پرداخت 
پرورش  واحدهای  به  نقدی  به صورت  یا  یارانه  این  می کند. 
مرغ گوشتی پرداخت می شود یا به صورت تخفیف در فروش 

نهاده های تولید در نظر گرفته می شود.
او همچنین  تاخیر در واردات نهاده های تولید، تخصیص ارز و 
ثبت سفارش را از عوامل افزایش قیمت نهاده های تولید دانست و 
گفت: بی توجهی دولت، مشکالت انتقال ارز و مراودات بانکی با 

کشورها نیز روی قیمت ها تاثیر گذاشته  است.
دولت  بی توجهی  را  آن  آنچه  از  تاسف  اظهار  یوسفی ضمن 
خواند،  مرغ  تولیدکنندگان  دیدگی  زیان  بر  مبنی  هشدارها  به 
گفت: تولیدکننده نمی تواند کار پر ریسک انجام دهد و در کنار 

سرمایه گذاری، بدهکار بانک ها نیز باشد.

مرغ دالر 
نمی خواهد!
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امنیت شغلی اهالی رسانه؛ از وعده تا عمل

واقعیات فعالیت در عرصه رسانه به گونه ای است که امنیت رفاهی 
از خبرنگاران و روزنامه  ای  میان طیف گسترده  در  را  و شغلی 

نگاران به کیمیایی دور از دسترس مبدل ساخته است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، تغییر راهکار گسترش چتر بیمه بر 
سر خبرنگاران از اقداماتی بود که معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در دی ماه سال گذشته صورت داد تا هزینه بیمه 
در  بازگردد و  مدیران مسوول  یارانه مستقیم  به سبد  خبرنگاران 
مقابل، مدیران نیروهای خود را بیمه کنند.در تازه ترین خبر هم 
»محمد سلطانی فر« در نخستین نمایشگاه مطبوعات شهرستان های 
به  وام  اعطای  و  تکمیلی  بیمه  شدن  اجرایی  از  از  تهران  استان 
اینچنینی،  مساعی  داد.با وجود  روزنامه نگاران خبر  و  خبرنگاران 
چون  هایی  روزنامه  کارکنان  از  گروهی  گذشته  های  ماه  طی 
»همبستگی«، »جامعه فردا«، »فرهیختگان« و ... به دلیل مشکالت 
مالی یا تغییرات سیاستی کار خود را از دست دادند و رسانه های 
دیگری نیز وجود دارند که با توجه به چالش های اقتصادی خطر 

تعطیلی یا تعدیل نیرو را حس می کنند.
در بسیاری از مشاغل از جمله خبر و روزنامه نگاری قراردادهای 
شغلِی موقت فراوان است. در این مشاغل نبود حاشیه امن شغلی، 
میزان رضایت کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد و این وضعیت 
اثرات روحی و روانی بسیاری به همراه دارد. در تعریفی از امنیت 
شغلی چنین آمده که امنیت شغلی جنبه ذهنی و روانی دارد و تا 
حدودی به برداشت فرد از محیط کار بستگی دارد. امنیت شغلی 
احساس فراغت نسبی از خطر یا حالتی است که در آن ارضای 
امنیت  احساس  یابد.  می  تحقق  های شخص  خواسته  و  نیازها 
مستلزم توانایی در حفظ آن چیزی است که شخص دارد و در بُعد 
رفاهی و شغلی مترادف حصول اطمینان از توانایی امرار معاش در 
آینده است. به عبارت دیگر امنیت شغلی حق تداوم شغل است 
که معموال تا زمان بازنشستگی ادامه می یابد و حدودی است که 
کارکنان در آن حیطه اطمینان حاصل پیدا می کنند که شغلشان را 
از دست نخواهند داد. با نگاهی به اخبار چند سال اخیر برخی 
نیز  می گویند هر بار جلسه ای در خصوص موضوع حقوق و 
نوع قراردادها و وضعیت شغلی خبرنگاران برگزار شده در ادامه 
پیگیری الزم صورت نگرفته و در مرحله ای متوقف شده اند. هر 
چند تا حدودی در زمینه بیمه های حمایتی بهبودی حاصل شده 
ولی این شرایط در میان همه خبرنگاران جامعیت ندارد و در کنار 
آن، مسائل مربوط به قراردادها همچنان مطرح است. از دید برخی 
اصحاب رسانه، مشکالت همواره در مقابل خبرنگار قد می کشد 
و کاری به تجربه و بی تجربگی هایش ندارد. خبرنگاری در عین 
حالی که شغل است ولی نمی توان آن را به عنوان یک شغل در 
کنار دیگر مشاغل مقایسه کرد. معیشت، رفاه و درمان از دغدغه 
های اصلی خبرنگاران است و برنامه ریزی های مدونی در این 
امنیت شغلی خبرنگاران مربوط  انجام برسد.مشکل عدم  باید به 
به زمان حال نیست بلکه مدت های مدیدی است که آنان با این 
مشکل مواجهند. بسیاری از خبرنگاران که به دنبال احقاق حقوق 
مردم، مطالبه گری را پیشه ساخته اند، به دلیل واقعیات فعالیت در 
عرصه رسانه، مطالبه گر حق خود به معنای واقعی نیستند. رسانه 
ها که حلقه اتصال مردم و حاکمیت به شمار می آیند، نیازها و 
مشکالت شهروندان را به گوش دولت و مسئوالن می رسانند و از 
طرف دیگر فرایند اطالع رسانی را در جامعه شکل می دهند، خود 
از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و نیستند و وضعیت معیشت و 
آرامش روانی آنان همچنان با مشکالت متعددی روبرو است. در 
کنار مخاطراتی که خبرنگار را در مکان و زمان تهیه خبر تهدید 
انتشار یک گزارش  پیامدهای  امنیت وی را به دالیل  می کند و 
به چالش می کشد و نیز موانع دسترسی آزاد به اطالعات، توان 
اندک بسیاری از رسانه ها برای تامین معیشت کارکنان این عرصه 
را هم باید یادآور شد که موجب می شود گاه خبرنگار به سوی 
عافیت جویی و فرصت طلبی سوق یابد یا به اجبار به مشاغلی 
دیگر برای تامین نیازهای خود روی آورد.همچنان که اشاره شد، 
خبرنگاران هر روز ممکن است کار خود را به دلیل تعطیلی رسانه 
یا قراردادهای سست از دست داده و از کار بیکار شوند. این ماجرا 
به ویژه در میان رسانه های چاپی و نشریات به دلیل ازدیاد رسانه 
های دیجیتال به وفور دیده می شود. پایین بودن فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی در میان مردم و یا حتی منسوخ بودن روش های 
مطالعه و روی آوردن افراد به رسانه های جدید نیز مزید بر علت 
شده و زمینه بیکاری تعدادی از این خبرنگاران را به همراه می 

آورد.
 در مجموع باید گفت امنیت شغلی کاالی لوکسی نیست که برای 
نمایش دردسرها و مصائب اهالی خبر و روزنامه نگاری و جلب 
نوعی همدلی و توجه به کار رود یا در شعارهای سازمان های 
رسانه ای جلوه یابد. امنیت شغلی همچنین صرفا امنیت اقتصادی 
به  باید آن را  بلکه کیفیتی است که مدیران هر مجموعه  نیست 
فرهنگ سازمانی تبدیل کنند و در کنار تامین مالی، آزادی بیان و 
ایجاد زمینه های بروز خالقیت و پیشرفت شغلی با ارزش ترین 
دارایی خود یعنی سرمایه های انسانی را حفظ و ثمربخش سازند. 

نگاه این واقعیتی انکارناپذیر است که به دلیل اوضاع معیشتی و 
اقتصادی، نارضایتی هایی در جامعه وجود دارد اما در این میان 
موجی از حمالت علیه دولت در زمینه کنوانسیون حقوقی خزر 

به راه افتاده که نه با واقعیات انطباق دارد نه با انصاف.
سران  نشست  آستانه  در  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کشورهای مجاور خزر در آکتائو قزاقستان طیفی از دلواپسی ها 
بخاطر سرنوشت تقسیم این دریا به راه افتاد که محور اساسی 
آن انگاره بی اطالعی مردم و نمایندگان آنان در بهارستان از 
مفاد »توافقات پشت پرده« و انعقاد »ترکمانچای« دیگر بود. 
همزمان با مذاکرات »آکتائو« و پس از انتشار مفاد کنوانسیون 
حقوقی، سمت و سوی دلواپسی ها متوجه مطالبه سهم پنجاه 
درصدی ایران از پهنه آبی شمالی کشور شد و اعطای سهمی 
کمتر از نصف خزر در حکم وادادگی دولت در برابر خواست 
همسایگان شمالی به خصوص روسیه عنوان شد.در شرایطی 
که دولت های پیشین به دلیل پیچیدگی و دشواری های پرونده 
مذاکرات خزر و انتظارات موجود در این زمینه کوشیدند تا حد 
امکان از هزینه های آن رهایی یابند، کنوانسیون حقوقی به عنوان 
شالوده مذاکرات دو و چندجانبه آتی میان پنج کشور مجاور 
خزر و استخوان بندی رژیم حقوقی این دریا به امضای رئیس 
دولت دوازدهم رسید.پس از امضای این توافق بود که موجی از 
انتقادات علیه دولت به راه افتاد تا جایی که کنوانسیون حقوقی 
دریای خزر به »فروش کشور« و »نقض تمامیت سرزمینی« تعبیر 
شد. به موازات انتشار گسترده پیام ها و تصاویر انتقادآمیز و 
کنایه بار در شبکه های اجتماعی و همچنین تحلیل های تند 
و تیز، در افواه عمومی هم گزاره تاراج و حراج کشور به راه 
افتاد تا در فضای تهییج عمومی، کارآمدی، صداقت و اهلیت 
دستگاه دیپلماسی و دولت هدف خردکننده ترین ضربات قرار 
گیرد؛ روندی که البته مجموعه حاکمیت هم از آن برکنار نماند.
ویژگی مشترک حمالت علیه دولت و عملکرد آن در مذاکرات 
خزر، فقدان منبع و ماخذی مشخص و دوری از استنادات و 

واقعیات تاریخی، حقوقی و فنی است. در این میان بخشی 
از انتقادات علیه دولت بر اساس ادعای یک کارشناس روس 
فارسی زبان در شبکه »بی بی سی فارسی« شکل گرفت که نه 
نقشی در هیات مذاکره کننده مسکو داشت و نه اطالعاتی منطبق 
با سیر مذاکرات خزر ارائه می داد. پروپاگاندای گسترده علیه 
مواضع ایران در جریان مذاکرات خزری به شکلی پیش رفت 
که کارشناس مزبور در برنامه ای مجزا هرگونه امکان مطالبه 
پنجاه درصدی از خزر را ناممکن دانست و گفت این ایده در 
سال های پس از فروپاشی شوروی به معنای دیوار کشیدن در 
سواحل کشورهایی چون ترکمنستان و آذربایجان و بسیار دور 
از واقعیت بود.همین شبکه خبری که طی چند روز گذشته از 

پیشگامان موج ضدایرانی در ماجرای کنوانسیون حقوقی خزر 
بود در تحلیلی اذعان کرد در توافق جدید »نه تنها خیانتی به 
تمامیت ارضی ایران نشده که حتی کنوانسیون جدید بندهای 
بهتری برای ایران نسبت به توافق های پیشین در دریای خزر 
دارد« کنوانسیون حقوقی جدید با توجه به محذورات ایران 
در خزر از جمله شکل مقعر سواحل و عمق بسیار زیاد آب 
های کرانه جنوبی که ماهیگیری و استحصال منابع انرژی را 
دشوار می سازد و چالش های زیست محیطی ایران را افزون 
می دارد، تعهدات کشورهای دیگر در برابر طیفی از مطالبات 
سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی ایران را به شکلی 
قانونمند درآورده است ضمن اینکه با اصرار ایران و روسیه سه 

کشور دیگر متعهد به انحصار حضور و دریانوردی هرگونه 
شناور صرفاً با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین 
ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیرساحلی 
شدند.براساس گزارش های منتشر شده، کنوانسیون جدید رژیم 
حقوقی دریای خزر همچنین، امکان استفاده از دو کانال  ولگا-
دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می کند به رسمیت 
می شناسد. در سال های پیش بخصوص در زمان تحریم های 
بین المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبود، ایران 
برای رساندن کشتی  های خود از آب های آزاد به خزر با موانع 
جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. به جز این، به دلیل 
طول کم ساحل ایران سهم این کشور در دریای خزر می توانست 
تا حدود یازده درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم 
حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل 
کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد.
این در حالی است که برخی زد و بند با روسیه و جلب حمایت 
این کشور در برابر تحریم های آمریکا را دلیل اعطای امتیازات 
فراوان به مسکو عنوان داشته اند حال آنکه در تقسیم بندی های 
تخمینی و البته بدون منبع و ماخذ، سهم روسیه کمتر از قزاقستان، 
جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برآورد شده و این پرسش بی 
پاسخ می ماند که چه دلیلی برای طرح ادعای امتیازدهی ایران 
به سه کشور دیگر حاشیه دریای خزر وجود دارد. همچنین چرا 
مذاکرات خزر بیست و اندی سال به طول انجامیده و ایران در 
شرایطی به مراتب سخت تر از اکنون یعنی در اوج تحریم های 
هسته ای و صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت حاضر به »زد و 
بند« برای جلب حمایت کشوری دیگر نشده است.در شرایطی 
که کشور و دولت با چالش متعدد اقتصادی و سیاست خارجی 
روبرو است، تهییج افکار عمومی علیه مسووالن آن هم به شکلی 
غیرمنصفانه و فرسنگ ها دور از واقعیت ثمری جز گسستن 
رشته های اعتماد عمومی نداشته و به نوعی خودزنی در گردباد 

شباهت می یابد.

حاشیه های خزر و بمباران 
غیرمنصفانه پاستور

 حذف تکدی گری؛
 سنگ بزرگ مسووالن شهری

 آنـــــــکارا - واشــــــنگتن
 در مسیر واگرایی

مقابله با تکدی گری از وعده هایی است که مسووالن شهری در 
دوره های مختلف مطرح ساخته اند. با توجه به تجربیات ناموفق 
گذشته، وعده حذف این معضل از پیکر پایتخت برای بسیاری از 

همان ابتدا ناشدنی به نظر آمد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، چند روز پیش بود که شهردار 
آینده  سال  تا  پایتخت  متکدیان  کامل  آوری  از جمع  تهران 
خبر داد.ارایه چنین وعده ای سبب شد تا بار دیگر موضوع 
تکدی گری و راهکارهای مقابله با آن مورد توجه رسانه ها و 
صاحبنظران مسائل مدنی قرار گیرد.اساسأ تکدی گری به عنوان 
معضلی اجتماعی نه علت العلل است و نه این که مستقل از 
سایر پدیده ها قابل بررسی است. برای بسیاری مشاهده این 
پدیده آزاردهنده و غیرقابل تحمل است. کمتر چهارراه پرترددی 
را در تهران می شود یافت که اثری از سائلی در آن یافت نشود. 
کودکان شیشه پاک کن به دست، زنان و مردان اسپند دود کن 
که به دنبال ماشین ها می دوند، کودکانی که در آغوش متکدیان 
از هوش رفته اند یا خردساالنی که با لباس مدرسه کنار پیاده 
رو مشق می نویسند، صحنه هایی است که هرکدام به تکدر 
خاطر بینندگان می انجامد. برخی می گویند به دلیل فراوانی و 
گسترده شدن حضور متکدیان، آستانه تحریک جامعه در قبال 
آنان دیگرگون و همراهی و دلسوزی مردم برای کمک به این 
افراد بسیار کمتر از قبل شده است. البته انتشار اخباری از ثروت 
اندوزی سائالنی که با ترفندهای مختلف عواطف شهروندان را 
برمی انگیزند در این وضعیت بی تاثیر نبوده است. به همین دلیل 
شاهد تغییر سیاست گدایانی هستیم که به صورت تشکیالتی 
عمل می کنند یا به جای درخواست مستقیم پول، کاالهایی چون 
غذا یا دارو ... را طلب می کنند. در چنین فضایی تفکیک میان 
نیازمندان واقعی و متکدیان حرفه ای بسیار دشوار شده است تا 
جایی که برخی شهروندان در صورت کمک کردن احساس 
فریب خوردن می کنند و در غیر این صورت درگیر عذاب 
وجدان می شوند.از دید برخی تحلیلگران اجتماعی، کمک 
به متکدیان مصداق دامن زدن به یک ناهنجاری است که البته 
تحت عنوان کمک به همنوع توجیه می شود. در این شرایط 
یکی از بهترین راهکارها هدایت شدن کمک های مردمی به 
سوی خیریه و سازمان ها مردم نهاد است تا بهترین استفاده از 
منابع مالی برای حمایت از نیازمندان واقعی به عمل آید. این در 
حالی است که نبود اعتماد کافی به نهادهایی از این دست و 
چالش های متعدد پیش روی سمن ها خود معضلی اجتماعی به 
شمار می آید.در چنین شرایطی صحبت از حذف یک معضل، 
با تردید و پرسش های بسیاری روبرو است. در تالش برای 
دسترسی به تیم تدوین طرح و برنامه های اجتماعی شهرداری 
این نتیجه حاصل شد که هدِف حذِف تکدی گری را باید بیشتر 

در چارچوب بیانیه ای به اقتضای فضای سخنرانی مورد بررسی 
قرار داد. یکی از مدیران شهرداری پایتخت در گفت وگو با 
پژوهشگر ایرنا اظهارات شهردار تهران مبنی بر حذف تکدی 
گری را اشتباهی ناشی از مشاوره نادرست به وی عنوان داشت.

در ادامه تماس هایی که به منظور واکاوی واقعیات مربوط به 
مقابله با تکدی گری و ایده شهردار پایتخت در این باره صورت 
گرفت، یکی از مدیران شهرداری که نخواست نامش بیان شود 
به بیان نظراتی در این زمینه پرداخت. به گفته وی تکدی گری 
بحث یک روز و دو روز نیست، سابقه سه هزار ساله دارد و در 
تهران بخصوص در صد سال اخیر به شیوه ای حرفه ای انجام 
می گیرد. شهردار هم به دلیل اینکه مهندس است و اشراف 
چندانی به مسائل اجتماعی ندارد چنین اظهارنظری داشته است.

به گفته وی، مبنای اظهارات شهردار قولی بود که مسوول یکی 
از نهادها داد تا در صورت جمع آوری متکدیان از سوی گشت 
های شهرداری، درصدی از آنان را که از شهرستان ها به تهران 
آمده اند به موطن خود بازگردانند. در همین پیوند آسیب دیگری 
که رخ می نماید ضعف یا نبود تخصص گرایی برای مواجهه با 
مسائل گوناگون است که گاه سبب وعده یا حتی سیاستگذاری 
ها غیرواقعی می شود. گاهی هم اظهارنظرهایی خلق الساعه 
صورت می گیرد که هر چند به عادت مالوف برخی مدیران 
مبدل شده ولی گاه بسامد و بازخوردهایی قابل تامل و گسترده 
می یابد و با پیگیری رسانه های امروز به دردسرهایی غیرقابل 
پیش بینی منجر می شود. این اولین بار نیست و آخرین بار هم 
نخواهد بود که شاهد اظهارنظر، برنامه ریزی یا تالش برای مقابله 
با معضلی چون تکدی گری هستیم. همین چند ماه پیش بود 
که در اقدامی طرح جمع آوری کودکان کار در تهران اجرا شد. 
نتیجه این شد که بعد از چند ماه اوضاع به شرایط قبل بازگشت 
با این تفاوت که امروز حساسیت برخی شهروندان به این قضیه 
تا حدی کاهش یافته است. بنابراین لزوم پرداختن جدی به 
چنین قضایایی از این منظر دارای اهمیت است که گروهی از 
مسووالن اگر نتوانند به نتیجه ای قابل قبول و منطقی برسند، 
می توانند باعث وخامت اوضاع و بی تفاوتی مدنی گردند. از 
منظری واقعگرایانه نیازی نیست که مساله یا مشکلی اجتماعی 
را حذف کنیم و اساسا چنین رویکردی نگاهی غیرتخصصی به 
معضالت اجتماعی است. در این گونه مواقع ابتدا باید چنین 
مشکلی را به عنوان بخش انکارناپذیر بدنه جامعه پذیرفت تا 
بتوان برای آن چاره جویی کرد. ساعات طوالنی و هزینه های 
بسیار زیاد را باید به جای رفت و برگشت های بی نتیجه و 
آزمون و خطا، صرف گفت وگو و تجمیع آراء متخصصان و 
منتقدان ساخت و در صورت تصمیم گیری نهایی وعده ای را 

برای مخاطبان صادر کرد.

به دالیل  اخیر  ماه های  در  ترکیه  و  آمریکا  دیرینه  روابط 
مختلف به تیرگی گراییده است و در صورت تداوم این روند، 
انتظار افزایش بیش از پیش تنش ها وجود دارد؛ اختالفاتی 
که ریشه در مسائل گوناگونی از مناسبات دوجانبه گرفته تا 

مسائل منطقه ای و فرامنطقه ای دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آغاز ورود آنکارا و واشنگتن به 
مرحله تنش به کودتای نافرجام ژوئیه 2016 )تیرماه 95( برمی 
گردد؛ کودتایی که با هدف کنار زدن »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهوری از قدرت، تدارک دیده شد اما راه به جایی 
نبرد و به تنبیه بانیان و حامیان آن از سوی دولت مستقر 
انجامید؛ موضوعی که جهان غرب را در تقابل یا سیاست 
های اردوغان قرار داد.یکی از بازداشت شدگان در فضای 
پساکودتا »اندرو برونسون« کشیش آمریکایی است که اتهام 
هواداری از کودتا متوجه اوست و این موضوع به افزایش 
تنش ها میان آمریکا و ترکیه دامن زده است. آمریکا در همین 
ارتباط »عبدالحمید گل« و »سلیمان سویلو« به ترتیب وزیران 
دادگستری و کشور ترکیه را به دلیل نقش آنها در بازداشت 
برونسون تحریم کرد. پس از این ماجرا، رئیس جمهوری 
ترکیه بیستم مردادماه اظهار کرد »واقعا تأسف  بار است که 
اقدامات  دولت آمریکا، یک کشیش آمریکایی محکوم به 
تروریستی را به متحد استراتژیک خود در ناتو ترجیح داده 

است.«
آمریکا و ترکیه دو کشور عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
یا همان ناتویی هستند که امروز شمار اعضای آن به 29 می 
رسد اما در دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری جدید 
ایاالت متحده به دلیل سیاست های ناهمسوی کاخ سفید در 
مسیر واگرایی و تضعیف قرار گرفته است. اختالفات واشنگتن 
و آنکارا را نمی توان تنها مختص به کشیش آمریکایی دانست 
و مسائل دیگری در شکل گیری و تعمیق این چالش دخیل 
اند. حمایت آمریکا از »فتح  اهلل گولن« واعظ منتقد اردوغان از 
آن جمله است که رئیس جمهوری ترکیه معتقد است گولن 
با تشکیل گروهی موسوم به »فتو« و با رخنه در تشکیالت 
قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، تاثیر بسزایی در 
شکل گیری کودتای دو سال پیش این کشور داشته است.

افزون بر موارد اشاره شده، این دو کشور نگاهی متفاوت به 
معادالت منطقه ای به ویژه در سوریه دارند؛ جانبداری آمریکا 
نیست که دولتمردان  از کردهای شمال سوریه موضوعی 
ترکیه با آن کنار بیایند. ضمن این که توقف فروش جنگنده 
های اف- 35 آمریکا به ترکیه و اعمال تعرفه های سنگین از 
سوی ایاالت متحده باعث شده که به اصطالح آنها شمشیر 
را از رو ببندند. ترامپ 22 مردادماه در توییتر خود از صدور 

دستور خود مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی واردات از ترکیه 
سخن گفت که براساس آن، تعرفه آلومینیم 20 درصد و فوالد 
50 درصد می شود. وی در این خصوص نوشت: ›دستور 
افزایش تعرفه بر فوالد و آلومینیم را درخصوص ترکیه را 
صادر کردم و این در زمانی است که ارزش پول آنها یعنی لیره 
شاهد کاهش سریعی در برابر دالر بسیار قوی ماست.‹ تعرفه 
های وضع شده آمریکا و کاهش چشمگیر ارزش لیر اما از 
سوی ترکیه بی پاسخ نماند و اردوغان در واکنش به اقدامات 
آمریکا اعالم کرد که لوازم الکترونیکی آمریکایی را تحریم 
می  کنیم. رئیس جمهوری ترکیه در جریان دهمین کنفرانس 
سفرای این کشور که 22مردادماه در آنکارا برگزار شد ایاالت 
متحده را به ضربه زدن از پشت به شریک راهبردی خود متهم 
کرد و گفت: فشارهای اخیر بر ترکیه، واکنش برخی نیروهای 
خارجی بر سیاست مستقل آنکارا است. هدف اصلی چنین 
اقداماتی این است که ترکیه را مجبور کنند از دفاع منافع خود 
دست بکشد.تنش زایی در عرصه بین المللی و از دست رفتن 
متحدان دیرینه آمریکا برآیند راهبرد جدید کاخ سفید است 
که پیشتر در مورد اتحادیه اروپا اجرایی شد و اینک ترکیه 
را هدف گذاری کرده است. بی تردید تداوم چنین سیاست 
هایی، سرنوشت آنکارا را از غرب جدا ساخته و این کشور 
را به سمت همکاری با شرق سوق خواهد داد؛ همان نگاه به 
شرقی که در هفته های اخیر تقویت شده و شاهد گسترش 
روابط و تعامالت ترکیه با روسیه و چین هستیم. بنابراین 
درد مشترک کشورهای این پهنه جغرافیایی برای تقابل با 
سیاست های یکجانبه گرایانه و زیاده خواهانه آمریکا آنها را 
به سمت راهکارهایی مختلفی سوق داده است؛ راهکارهایی 
همچون تعرفه گذاری متقابل و کنار گذاشتن دالر از معامالت 
تجاری فی مابین که می تواند عالوه بر بی تاثیرسازی تحریم 
ها و تنگناهای آمریکا، بر تقویت جبهه شرق در مقابل غرب 

بیانجامد. 

ها(  )سمن  نهاد  مردم  های  سازمان  و  ها  تشکل 
به ویژه فعاالن در حوزه جوانان، به عنوان یکی 
به رغم حمایت  از بسترهای مشارکت اجتماعی 
های دولت، همچنان در هزار توی بوروکراسی و 

مشکالت ساختاری دست وپا می زنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وضعیت مشارکت 
اجتماعی در ایران نزدیک به نیم قرن مورد بحث 
اما  است،  بوده  کارشناسان  و  محققان  مجادله  و 
تحقیقات و پیمایش  های اجتماعی صورت گرفته 
سازمان  مشارکت  وضعیت  که  است  آن  نشانگر 
یافته در ایران همچنان در حد مورد انتظار نیست.
سـازمانهای غـیردولتی یا سازمان های مردم نهاد 
برنامه  در  مردم  مشارکت  رسمی  شکل  )سمن( 
حـرکت  با  سازمانها  این  هستند.  توسعه  های 
جـامعه از ساختارهای سنتی به مدرن و با از میان 
رفتن مشارکتهای سنتی و نیز پیچیده شدن زندگی 
اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. در ایـران 
نیز همگام با فرایندهای تاریخی نوسازی جامعه، 
هـستیم،  رسمی  مشارکتی  نهادهای  ایجاد  شاهد 
اما نهادهای به وجود آمده بـه دالیل ساختاری، 
سهم چندانی در پیشبرد برنامه های توسعه نداشته 
را می  ها  قالب سمن  در  اجتماعی  اند.مشارکت 
از  یکی  داد،  قرار  توجه  مورد  منظر  دو  از  توان 
و  اجتماعی  افزایش سرمایه  در  که  نقشی  جهت 
دارند  اعضا  و  فعاالن  میان  در  مشارکتی  روحیه 
سمن  از  هرکدام  که  فوایدی  منظر  از  دیگری  و 
واقع،  داشت.در  خواهند  هدف  جامعه  برای  ها 
مشارکت در قالب سمن ها همزمان منافعی برای 

این  اگرچه  دارد.  هدف  گروه  برای  هم  و  اعضا 
منافع از جنس انتفاع مالی نیستند، اما با افزایش 
سرمایه اجتماعی، پیوندهای میان افراد را تقویت 
می کند و مانند چتری حمایتی، مانع از فردگرایی 
افراطی و بی انگیزگی می شود.یکی از بسترهای 
های  سمن  سمن،  قالب  در  اجتماعی  مشارکت 
جوانان هستند. سمن جوانان، سمن هایی است که 
از سال 1384 در توافق وزارت کشور با سازمان 
جوانان شکل گرفت. گرچه امروزه این سمن ها 
می توانند از وزارت ورزش و جوانان اعتبارنامه 
خود را دریافت کنند اما در طی این سال ها موانع 
و  تشکیل  روی  پیش  متعددی  های  چالش  و 
تثبیت سمن های جوانان بوده است.به طور کلی 
تثبیت  و  تشکیل  موانع  و  مشارکت  های  چالش  
سمن های جوانان را می توان به سه دسته تقسیم 
کنشگران،  به  معطوف  که شامل چالش های  کرد 
چالش های  و  تشکل  به  معطوف  چالش های 
به  معطوف  های  چالش  هستند.در  ساختاری 
فقدان  شاهد  جوانان،  ویژه  طور  به  یا  کنشگران 
هستیم.  مشارکت  حوزه  در  فنی  دانش  و  تجربه 
می  باعث  اجتماعی  مشارکت  در  تجربه  فقدان 
بسیاری را گریبان گیر سمن کند. شود اختالف 

نکته دیگر در خصوص چالش های جوانان برای 
مشارکت  برای  انگیزه  عدم  اجتماعی،  مشارکت 
باعث  تنها  نه  اجتماعی است که  فعالیت های  و 
می شود بدنه سمن ها الغر گردد بلکه با کاهش 
گفته  بود.به  خواهیم  مواجه  هم  ها  سمن  ثبت 
کارشناسان، وجود جامعه متالطم که امور بدون 
جوان  قشر  رود،  می  پیش  مبهم  و  منظم  برنامه 
را به این سمت می برد که از هر گونه تغییر و 
نتیجه  در  شود،  انگیزه  بی  و  ناامید  اثرگذاری  یا 
نخواهد  اوضاع  بهبود  در  مشارکت  برای  تالشی 
ترین  مهم  از  یکی  نیز  در حال حاضر  و  داشت 
سمن  خود  یا  ها  تشکل  به  مربوط  های  چالش 
گفته  است.به  مدیریتی  و  اقتصادی  مسائل  ها، 
مسایل  مهمترین  یکی  مدنی،  فعاالن  از  یکی 
دفتر  نبود  و  مالی  مساله  ها،  سمن  ثبت  از  بعد 
چالش  با  تنگاتنگی  رابطه  مساله  این  است.  کار 
ساختاری نیز دارد زیرا امروزه ما شاهد هستیم که 
با کاهش منابع مالی و بودجه های حوزه فرهنگی 
و اجتماعی، سمن ها قادر به حل مشکالت مالی 
تشکیل  از  بعد  ها  سمن  نتیجه  در  نباشند.  خود 
شان  فعالیت  تثبیت  در  بعد  سالهای  در  شان، 
مشکل پیدا خواهند کرد.عدم توانمندی و تجربه 

اعضای سمن ها در مدیریت یک تشکل، باعث 
می شود که خود سمن بعد از مدتی آسیب ببیند. 
مشکالت مدیریتی و سازماندهی از جمله مسائل 
برگزاری انتخابات و پذیرش آن، تدوین قوانین و 
چارچوب فعالیتی واضح و روشن، رویکردهای 
متنوع در رفع مسائل مالی سمن، جذب نیروهای 
 ... و  قدیم  های  نیروی  جانشینی  برای  جدید 
انگیزه ها کم می شود و  هستند. همچنین چون 
هیچ پشتیبانی نیز از سمن ها صورت نمی گیرد، 

بعد از مدتی سمن ها از پا درمی آیند.
بزرگترین چالش ها در برابر فعالیت های سمن ها 
که به نوعی چالش های کالن این حوزه هستند، 
چالش های ساختاری است. منظور از این چالش 
مواردی است که حل معضالت آن و منشأ شکل 
ها  سمن  کنشگران  دست  در  چالش  این  گیری 
نیست، بلکه این چالش از ناشی از ساختار اداری 
و بوروکراسی ها است. بحث ساختار اداری نیز 
مسووالن  و  قانونگذاری  های  حوزه  به  مربوط 
امور  معاونت  اخیر  سال  چند  در  است.  امر 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  جوانان  سازماندهی 
تالش های بسیاری برای حل معضالت ساختاری 
و اعتباربخشی به سمن های جوانان انجام داده و 

از  برای حمایت  این عرصه  در  مهمی  های  گام 
جوانان صورت گرفته است.یکی از این اقدامات 
تشکیل مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان 
این مجمع  اساسنامه  از  است که در سال 1396 
پرده برداری شد. اما این مجمع ملی که می تواند 
های  چالش  حل  در  حمایتی  و  پشتوانه  نیروی 
سمن های جوانان باشد هنوز اعتبارش از سوی 
دولت کامال به رسمیت شناخته نشده است.»علی 
نهاد  مردم  های  سازمان  مجمع  رئیس  مقامی« 
معضالت  خصوص  در  تهران  استان  جوانان 
سمن های جوانان عنوان کرد: بزرگترین مشکل 
سازمان های مردم نهاد جوانان به رسمیت نیافتن 
گفت:  گردد.وی  می  بر  ها  سمن  این  حقوقی 
قانونی موجود، سمن  به چارچوب های  باتوجه 
عنوان شخصیت  به  توانند  می  تنها  های جوانان 
و  همکاری  جوانان  و  ورزش  وزارت  با  حقیقی 
فعالیت داشته باشند. در صورتی که اگر وزارت 
ملی  شناسه  کننده  صادر  مرجع  عنوان  به  کشور 
را  جوانان  های  سمن  حقوقی  هویت  ها،  سمن 
به رسمیت بشناسد، سمن ها می توانند با شناسه 
ملی شان با دیگر نهادهای دولتی همکاری داشته 
تندگویان«  مهدی  »محمد  باره  این  در  و  باشند 

قول  ها  به سمن  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
برای  شناسه  این  آینده  ماه  دو  تا  که  است  داده 
سمن های جوانان صادر خواهد شد.رئیس مجمع 
سازمان های مردم نهاد جوانان استان تهران درباره 
آخرین تحوالت مجمع ملی گفت: در بهمن ماه 
سال گذشته اولین مجمع ملی با حضور معاونین 
رئیس جمهوری در شیراز با رونمایی از اساسنامه 
کشور  وزارت  شد.  تشکیل  جوانان  ملی  مجمع 
شناخته  رسمیت  به  در  تاکنون  گذشته  سال  از 
شدن اساسنامه هیچ اقدامی صورت نداده است. 
مجلس  نماینده  زرآبادی«  حمیده  »سیده  گرچه 
در  مجلس  نمایندگان  از  زیادی  شمار  همراه  به 
خصوص تسریع فرایند دریافت مجوز به سلطانی 
ما  است.  داده  تذکر  جوانان  و  ورزش  وزیر  فر 
مسیر  این  به  داریم  انتظار  نمایندگان  از  همچنان 
حمایتی از سمن های جوانان ادامه دهند و حتی 
به وزارت کشور نیز در این خصوص تذکر دهند.
مقامی باتوجه به مشکالت جوانان گفت: گرچه 
بدر صدور مجوز مجمع ملی کارشکنی می شود 
در  امیدواری  و  انرژی  با  مجمع  این  اعضای  اما 
حال پیگیری مطالبات جوانان است. هر چند این 
مجمع در طرح قانون منع به کارگیری بازنشسته 
ها نقش بسیاری ایفا کرده است و هم اکنون نیز 
در  جوانان  حقوقی  مشکالت  پیگیری  حال  در 
مجمع  واقع  در  هست.  آن  اصالحات  و  قانون 
ملی به فعالیت ها و برگزاری نشست ها ادامه می 
دهد تا به طور قانونی از طرف وزارت کشور به 

رسمیت شناخته شود.

سازمان های مردم نهاد در هزار توی بوروکراسی و مشکالت ساختاری
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مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری سمندمدل 90 با شماره پالک 911ص21 ایران 82 
با شماره موتور 14790025321و شماره شاسی NAACJ1JC6BF296274بنام 

 بابل سیروس حصاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 مجوز حمل سالح شکاری با شماره 0222562494679 آقای سبز علی علی پور 
چمازین فرزند مسیب متولد 1337با شماره ملی 2064439722 مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سمند مدل 92 با شماره پالک 274م13 ایران 82 با شماره 
NAACN1CM1EF230700مهدی  شاسی  شماره  و   124K0303263 موتور 

 بابل امامقلی پور ارمکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ
فرزند  گوکه   طاهری  سیاوش  آقای  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
محمد خواهان خانم فرشته عسکری با وکالت اسماعیل فالح دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای سیاوش طاهری گو که به خواسته مطالبه وجه چک مطالبه وجه پنج 
فقره چک مجموعًا به مبلغ 3/000/000/000ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
کلیه خسارات قانونی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ3000000000 
ریال 2- اعسار از هزینه دادرسی مطرح  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709981964300045شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 97/7/3ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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 گردد م. الف 97/390
منشی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور زهره هزارجریبی ونوش

دادنامه
 پرونده کالسه 9609981988301041شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان چمستان 
تصمیم نهایی شماره 9709971988300469شاکی آب  فاضالب روستایی مازندران با 
نمایندگی آقای علی اکبر محمدی فرزند اسداهلل نشانی استان مازندران شهرستان نور شهر 
نور بلوار امام رضا جنب کالنتری ناتل کنار اداره آب و فاضالب روستایی با آقای علیرضا 
قاسمی فرزند محمد به نشانی استان مازندران شهرستان آمل شهر آمل بلوار بسیج الله 36 
متهم خانم بهناز باغستانی به نشانی مازندران نور چمستان کراکتی  سپیدار 3 اتهام استفاده 
غیرمجاز از آب دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام خانم بهناز باغستانی  دائر   
بر انشعاب غیرمجاز آب شرب با توجه به محتویات پرونده گزارش مامورین اداره آب 
و فاضالب روستایی شهرستان نور حکایت از آن دارد متهم فوق بدون داشتن انشعابات 
مبادرت به استفاده غیرمجاز از خدمات غیر خانگی می نموده و قرائن و امارات صحت 
گزارش را نشان می دهد از جمله صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجاز لذا با توجه به اینکه 
استفاده برای مصارف خانگی بوده و متهم انشعاب و غیر مجاز نصب کرده است به دلیل 
عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل بزهکاری 
ایشان محرز و مسلم است مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
92 و بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن و فاضالب 
و گاز دادگاه متهم موصوف را به لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 به 
پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز قطع انشعاب  به 
مدت سه ماه و پرداخت مبلغ چهل میلیون  ریال به عنوان بهای خدمات مصرفی در حق 
صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رأی صادره غیابی ظرف  مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران استم. الف 97/384
 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

دادنامه 
پرونده کالسه 9609981988301150شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان چمستان 
تصمیم نهایی شماره 9709971988300478شاکی آب و فاضالب روستایی مازندران 
با نمایندگی آقای علیرضا قاسمی فرزند محمد به نشانی امور آب نور ابتدای بلوار امام 
رضا متهم آقای احمد غالمی به نشانی مازندران نور چمستان خطیب کال اتهام استفاده 
غیرمجاز از آب دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام اقای احمد غالمی   دائر   
بر انشعاب غیرمجاز آب شرب با توجه به محتویات پرونده گزارش مامورین اداره آب 
و فاضالب روستایی شهرستان نور حکایت از آن دارد متهم فوق بدون داشتن انشعابات 
مبادرت به استفاده غیرمجاز از خدمات غیر خانگی می نموده و قرائن و امارات صحت 
گزارش را نشان می دهد از جمله صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجاز لذا با توجه به اینکه 
استفاده برای مصارف خانگی بوده و متهم انشعاب و غیر مجاز نصب کرده است به دلیل 
عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل بزهکاری 
ایشان محرز و مسلم است مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
سال 92 و بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن و 
فاضالب و گاز دادگاه متهم موصوف را به لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 به پرداخت سی  میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز قطع 
انشعاب  به مدت سه ماه و پرداخت مبلغ شصت  میلیون  ریال به عنوان بهای خدمات 
مصرفی در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رأی صادره غیابی ظرف  مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران استم. الف 97/382
 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   102 9609981988301147شعبه  کالسه  پرونده   
فاضالب  و  آب  9709971988300468شاکی  شماره  نهایی  تصمیم  چمستان 
روستایی مازندران با نمایندگی آقای علیرضا قاسمی فرزند محمد به نشانی استان 
مازندران شهرستان آمل شهر آمل بلوار بسیج الله 36 و آقای علی اکبر محمدی 
فرزند اسداهلل به نشانی استان مازندران شهرستان نور شهر نور بلوار امام رضا جنب 
به  آقای حشمت جمالی  متهم  فاضالب روستایی  اداره آب و  کنار  ناتل  کالنتری 

نشانی مازندران نور چمستان قلعه کتی 
اتهام استفاده غیرمجاز از آب دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور  رای می نماید
 رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حشمت جمالی دائر بر انشعاب غیرمجاز آب 
شرب با توجه به محتویات پرونده گزارش مامورین اداره آب و فاضالب روستایی 
به  مبادرت  انشعابات  داشتن  بدون  فوق  متهم  دارد  آن  از  حکایت  نور  شهرستان 
صحت  امارات  و  قرائن  و  نموده  می  خانگی  غیر  خدمات  از  غیرمجاز  استفاده 
گزارش را نشان می دهد از جمله صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجاز لذا با توجه به 
اینکه استفاده برای مصارف خانگی بوده و متهم انشعاب و غیر مجاز نصب کرده 
است به دلیل عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی 
وکیل بزهکاری ایشان محرز و مسلم است مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب سال 92 و بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز 
از آب برق تلفن و فاضالب و گاز دادگاه متهم موصوف را به لحاظ ماده 19 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت و نیز قطع انشعاب  به مدت سه ماه و پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال به عنوان بهای خدمات مصرفی در حق صندوق دولت محکوم و 
اعالم می نماید رأی صادره غیابی ظرف  مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان مازندران استم. الف 97/387
 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

ابالغ وقت رسیدگی 
وکالت  با  نوذری  عمران  دعوی  طرح  7.346.97به  کالسه  پرونده  خصوص  در 
تاریخ.  به  به طرفیت نسیم رزق جوکهن  فرزند اسماعیل  ناصر داغمه چی  آقای 
97.6.26ساعت 9 صبح در شعبه 7. شورای  حل اختالف بابل وقت رسیدگی دارد 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست وکیل خواهان مراتب جهت 
درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار می باشد تا خواندن ضمن اطالع از 

وقت رسیدگی در شعبه حاضر و نسخه ثانی ضمایم را دریافت نماید 
مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به کالسه960149 له  
حسین محمدیان علیه مریم ابراهیمی جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 
حق السهم. ارثیه  خانم مریم ابراهیمی در دو زمین اولی  واقع در مرزن آباد روستای 
متر  متراژ462.51  به  ابراهیمی  گلچهره  خانم  سرکار  مرحوم  مالکیت  به  کال  بوله 
مربع  درون بافت روستا که سهم خانم مریم ابراهیمی به مبلغ84.750.000 ریال 
می باشد حق السهم ارثیه خانم مریم ابراهیمی واقع در مرزن آباد. بوله  کال الله 
3 با بنای احداثی در آن کالبه مساحت 438.25 مترمربع. اعیانی  شامل 3 اتاق و 
هال پذیرایی آشپزخانه سرویس بهداشتی حمام که. سهم  خانم مریم ابراهیمی به 
از طریق مزایده در  به محکوم علیه را  میزان 127.750.000 ریال می باشد متعلق 
تاریخ97.6.6 روز سه شنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بابل به 
فروش برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ ریال آغاز و به باالترین بهای پیشنهادی 
واگذار خواهد شد برنده مزایده بایستی د ه درصد بهارا فی المجلس   و مابقی را 
از  حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس 
انتقال نیز با  کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های 
خریدار میباشد متقاضیان می توانند تا 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال 

مورد مزایده بازدید نمایند
 مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف شهرستان بابل حبیب پور

فعالیت 24 هزار واحد بهداشتی در سراسر کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ارومیه از فعالیت بیش از 2۴ هزار واحد بهداشتی در 
اقصی نقاط کشور خبر داد.دکتر علیرضا رییسی در نشست مدیران مرکز بهداشت استان 
آذربایجان غربی گفت: بیش از 2۴ هزار واحد بهداشتی شامل خانه بهداشت، پایگاه 

سالمت و مرکز جامع سالمت در سطح کشور فعال است.       
وی با اشاره به اینکه از این تعداد مرکز، حدود  17 هزار مورد را خانه های بهداشت شامل 
می شود، خاطر نشان کرد: منطقه ای را در سطح کشور نمی توان یافت که دارای خانه 
بهداشت نباشد و این یکی از افتخارات حوزه بهداشت نظام جمهوری اسالمی ایران 
است.     وی گفت: بیش از ۶000 مرکز جامع سالمت و 1۸00 پایگاه سالمت جزو 
واحدهای بهداشتی در اقصی نقاط کشور به شمار می رود.  دکتر رییسی ضمن با اهمیت 
شمردن اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تصریح کرد: اجرای پرونده الکترونیک 
سالمت و بهبود بسته های خدمت طرح تحول نظام سالمت از اهداف اصلی این وزارتخانه 
محسوب می شود و پرونده الکترونیک سالمت مهمترین ابزار برای استانداردسازی 

خدمات، پایش و کنترل وضعیت سالمت جامعه است.   

ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع می شود

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: در قالب طرح »کودک همسری« 
حداقل سن ازدواج برای دختران به 1۶ سال افزایش می یابد.

طیبه سیاوشی با اشاره به تدوین طرحی با عنوان »کودک همسری« در مجلس شورای 
اسالمی از سوی فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: در این طرح حداقل سن ازدواج 
برای دختران 1۶ سال و برای پسران 1۸ سال پیش بینی شده است.وی در مورد جزئیات 
این طرح افزود: در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال است و دختران 
زیر 13 سال تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند اما در طرح جدید دختران بین 13 تا 
1۶ سال برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند.عضو فراکسیون زنان مجلس 
ادامه داد: در این طرح ازدواج دختران زیر 13 سال مطلقا ممنوع خواهد شد.سیاوشی 
اضافه کرد: این موضوع مخالفانی در کشور دارد اما با شورای فرهنگی اجتماعی زنان در 
مورد ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال به توافق رسیده ایم.وی خاطرنشان کرد: این 

طرح با قید دو فوریت طی یک یا دو هفته آینده در مجلس مطرح خواهد شد.

18 میلیون ایرانی دچار کم تحرکی هستند

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در ایران 1۸ میلیون نفر دچار کم تحرکی و 
۹ میلیون نفر دچار توده بدنی باال هستند.

 مریم حضرتی در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی - ورزشی پرستاران در همدان 
با بیان اینکه پدیده های شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع با تغییرات وسیع در 
سبک زندگی همراه است، اظهار داشت: در کنار بهبود شاخص های بهداشتی که 
سبب افزایش امید در زندگی شده است، مهمترین عوامل افزایش بار بیماری ها، 
بیماری های غیر واگیر بوده اند. وی افزود: بیماری های غیر واگیرمسئول بیش از 
۵3 درصد بار بیماری ها در جهان هستند و بیش از 7۶ درصد بار کل بیماری 
ها در ایران به بیماری های غیر واگیر اختصاص دارد.حضرتی تصریح کرد: پایه 
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیری و 
کنترل این عوامل است.معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: چهار بیماری » 
دیابت، فشارخون باال، سرطان و بیماری های مزمن تنفسی« بیماری های غیرواگیر 
اصلی و چهار عامل »خطر کم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات«، 
مهمترین عوامل خطر ابتالء به این بیماری ها محسوب می شوند. به همین دلیل 
سازمان جهانی بهداشت، کنترل این بیمارها و عوامل زمینه ساز آن را به عنوان 
هدف اصلی برای کاهش 2۵ درصد مرگ و میر بیماری های غیر واگیر در سال 
202۵ تعیین کرده است.وی افزود: در ایران 1۸ میلیون نفر دچار کم تحرکی و ۹ 

میلیون نفر دچارتوده بدنی باال هستند. 

خبر

افزایش حداکثر 1۵ درصدی شهریه 
پیش دبستانی های مدارس دولتی

 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه کالس ها و فضاهای مازاد مدارس 
مورد  دبستانی  پیش  برای  همچنان  دولتی 
استفاده قرار می گیرند گفت: قرار نیست تعداد 
دولتی  مدارس  ضمیمه  دبستانی های  پیش 
نباید  دبستانی ها  پیش  شهریه  و  یابد  کاهش 

بیشتر از 1۵ درصد شهریه سال قبل باشد.
ایسنا، درباره  با  رضوان حکیم زاده در گفت وگو 
مدارس  ضمیمه  دبستانی  پیش  مراکز  شهریه 
یک  دبستانی  پیش  دوره  کرد:  اظهار  دولتی 
توجه  مورد  باید  که  است  مهم  اصل  و  اولویت 
و  آموزش  وزیر  دستورالعمل  طبق  بگیرد.  قرار 
پرورش، در دوره پیش دبستانی اصل بر استفاده 
از همه ظرفیت های موجود است.وی افزود: نظر 
وزارتخانه این است که کالس ها و فضاهای مازاد 
دبستانی  پیش  برای  همچنان  دولتی  مدارس 
بیشتری  خانواده های  تا  باشد  استفاده  مورد 
بتوانند فرزندشان را در پیش دبستانی ها ثبت نام 
کنند.معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه تاکید ما ثبت نام در پیش 
همان  با  دولتی  مدارس  ضمیمه  دبستانی های 
افزایش  هم  اگر  گفت:  است  قبل  سال  قیمت 
پیش  شهریه  داریم،  مدارس  در  هزینه ای 
دبستانی ها نباید بیشتر از 1۵ درصد شهریه سال 
قبل باشد.حکیم زاده تاکید کرد: بر این اساس 
ضمیمه  دبستانی های  پیش  تعداد  نیست  قرار 
پوشش  نرخ  زیرا  یابد،  کاهش  دولتی  مدارس 
و  رساندیم  درصد    71 به  را  پیش دبستانی ها 
نباید شاهد ریزش تعداد کودکان پیش دبستانی 
پیرامون  شده  انجام  اقدامات  درباره  باشیم.وی 
گفت:  نیز  تحصیل  از  بازماندگی  نرخ  کاهش 
می کنیم  اعالم  را  بازماندگان  اسامی  ساله  هر 
می شود.  انجام  زمستان  در  هم  معموال  که 
داریم  تبریز  در  آینده  هفته  که  اجالسی  در 
خواهیم  همکار  سازمان های  با  هماهنگی هایی 
داشت تا بتوانیم زمان اعالم اسامی بازماندگان 
به همراه مشخصاتشان را جلوتر کشیده و زودتر 
و  نزدیک شدن زمان شناسایی  با  اعالم کنیم. 
و  بازگشت زودتر  امر  اول مهر  به  اسامی  اعالم 
سریعتر انجام خواهد شد.معاون آموزش ابتدایی 
وزارت  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزش و پرورش در اقصی نقاط کشور حضور 
دارد و دارای مدرسه است گفت: وقتی آموزش و 
پرورش محور باشد و با سایر سازمان های مربوط 

هم افزایی داشته باشیم کار بهتر پیش می رود.

خبر

شبکه  اندازی  راه  از  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تلویزیونی تعاملی خبر داد و گفت: این شبکه 

از هفته آینده رسمأ آغاز به کار خواهد کرد.
فرهنگیان  جمع  در  بطحایی  محمد  سید 
کاشمر، با بیان اینکه در مواجه با مسائل پیچیده 
و مزمن آموزش و پرورش من و همکارانم در 
حوزه ستادی تنها نیستیم و پشتوانه عظیمی 
چون یک میلیون و 700 هزار نفر معلم شاغل 
افزود:  داریم،  خود  کنار  در  را  بازنشسته  و 
انرژی  و  قلب  قوت  معلمانی  چنین  حضور 
بسیار مضاعفی را به ما می دهد.وی با اشاره 
به اینکه اگر نگاه جامعه به آموزش و پرورش و 
رویکردهای اداری این سازمان تغییر نکند بازهم 
30 سال دیگر همین مسائل و مشکالت مطرح 
می شود، اظهار کرد: تا زمانی که فقط تمرکز ما 
بر تشریح مسئله باشد از این چالش های مزمن 

و پیچیده خارج نخواهیم شد.
حل  اینکه  اعالم  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
بسیاری از مسائل در اختیار آموزش و پرورش 
و در برخی موارد حتی دولت هم نیست، بیان 
کرد: اگر در تصمیم گیری ها با پیچیدگی های 
بسیاری مواجه هستیم به دلیل خاطر است که 
جامعه ذینفعان در آموزش و پرورش به هیچ 
عنوان در هیچ دستگاه دیگری وجود ندارد.وی 

در ادامه مدرسه را محلی برای تمرین زندگی 
رغم  به  کرد:  اظهار  و  دانست  آموزان  دانش 
تمامی تالش های صورت گرفته اما بعد از انقالب 
زندگی  تمرین  برای  محلی  ما  امروز  مدرسه 
تاکید  با  است.بطحایی  نشده  آموزان  دانش 
براینکه دانش آموزان باید در مدرسه مهربانی 
و مدارا کردن را فرا بگیرند و صبوری و امید به 
آینده را تمرین کنند، اظهار کرد: حل مشکالت 
در خانواده با داد و بیداد کردن و چماق برداشتن 
حل نمی شود.وی گفت: آموزش و پرورشی که 
تمام انرژی خود را بر محفوظات دانش آموزان 
گذاشته و به آنها راه و رسم زندگی کردن را یاد 
نمی دهد و محلی برای تمرین زندگی قرار نداده 
پرورش  و  آموزش  ورشکستگی  دهنده  نشان 
اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  است.وزیر 
آموزش و پرورش باید مسیر خود را تصحیح 
راه  دادن  یاد  ما  وظیفه همه  کرد:  بیان  کند، 
است. آموزان  دانش  به  کردن  زندگی  رسم  و 

وی با اشاره به اینکه معلمی که دغدغه شغل 
دوم دارد نمی تواند راه و رسم زندگی را تمرین 
کند، عنوان کرد: اگر مدیران و معلمان دغدغه 
رفع فضای فیزیکی مدارس را دارند چون می 
فراگیری  برای  محلی  به  مکان  این  خواهند 
مهربانی و مدارا کردن تبدیل شود.بطحایی با 

اعالم اینکه آموزش و پرورش باید رقابت های 
ثمراتی هم  بگذارد هرچند که  را کنار  فردی 
افزود: مدام دانش آموزان ممتاز  داشته باشد، 
به گردن  و مدال  را تشویق می کنیم  علمی 
آنها می اندازیم اما وقتی همین فرد بزرگ می 
شود و فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه های کشور 
است از عهده حل پیش پا افتاده ترین مسائل 
زندگی خود بر نمی آید.وی با بیان اینکه اگر 
می گویم در نظام آموزش و پرورش نشانه های 
ورشکستگی پیداست بدین خاطر است، ادامه 
داد: متاسفانه برای مدیران مدارس متغیرهای 
و  ایم.وزیر آموزش  آورده  به وجود  را  بسیاری 
پرورش با اشاره به اینکه بارها به افرادی که به 
معلمان و مدیران مدارس انتقاداتی دارند گفته 
ام نمی خواهم درس بدهید و دانش آموزان را 
درگیر فرآیندهای یادهی و یادگیری کنید فقط 
دانش آموزان را پس از دو ساعت از یک کالس 
درس سالم بیرون بیاورید، افزود: یکی از مسائل 
و  نظم  برقراری  بزرگ  شهرهای  در  ما  جدی 
انضباط در مدارس است.وی با اعالم اینکه معلم 
همراه با تدریس و سایر فعالیت های یاددهی و 
یادگیری باید مدام از حفظ انضباط در کالس 
مراقبت کند، گفت: شاید بیان این حرف که 
مدرسه باید به محلی برای زندگی کردن دانش 
میدان  اما در  باشد  تبدیل شود ساده  آموزان 
عمل بسیار سخت می شود.بطحایی استفاده 
از کتاب های کمک آموزشی در دوره ابتدایی، 
برگزاری آزمون های مکرری که دانش آموزان 
را تحت فشار روانی و شخصیتی بسیار زیاد قرار 
می دهد و رقابت های فردی را ممنوع دانست و 

افزود: دیگر رقابت فردی نخواهیم داشت و اگر 
قرار باشد کسی تشویق و تنبیه شود باید برای 
گروه در نظر گرفته شود.وزیر آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه اولویت اول شدن آموزش و 
در  کردن  بیداد  و  داد  و  با سخنرانی  پرورش 
افتد، عنوان کرد:  اتفاق نمی  دولت و مجلس 
اگر می خواهیم آموزش و پرورش اولویت اول 
شود باید نشان دهیم که نیاز اجتماع است.وی 
باید بپذیرد که اگر  اینکه قوه قضائیه  با بیان 
آموزش و پرورش کارکردهای صحیحی داشته 
باشد نه تنها پله های آن ، بلکه بیمارستانها، 
های  نزاع  و  شد  خواهد  خلوت  ها  کالنتری 
خانوادگی و اجتماعی کاهش پیدا می کند، به 
مهمترین سیاست های آموزش و پرورش اشاره 
کرد و گفت:  باید به مدارس اجازه دهیم روی 
پای خودشان بایستند.وزیر آموزش و پرورش 
غیر  و  دولتی  اینکه هیچ دستگاه  به  اشاره  با 
دولتی کارمندی از حیث تعهد، عالقه و عشق 
به کشور، ملت و آموزه ها همانند  آموزش و 
پرورش ندارد، بیان کرد: به رغم تمام توانایی 
از  ایم  اما اجازه نداده  هایی که مدارس دارند 
این پتانسیل ها برای ایستادن بر روی پای خود 
استفاده کنند.وی با بیان اینکه از مهرماه ۹7 دو 
ساعت از برنامه هفتگی و رسمی هر مدرسه در 
اختیار خود مدرسه گذاشته می شود، عنوان 
به میزان  باید  ابتدای مهرماه مدارس  از  کرد: 
تاکنون  برنامه رسمی که  دو ساعت محتوای 
را کنار گذاشته و  ابالغ می شده  در کتاب ها 
محتوایی که خود الزم می داند و در منطقه 

اولویت دارد را در برنامه رسمی جای دهند.

نشانه های ورشکستگی درنظام 
آمـوزش و پـرورش پیداست

مشکلی در تامین داروی بیماران خاص وجود ندارد
پایان  در  هاشمی  قاضی زاده  حسن  سید 
جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
به طرح  یافته  اختصاص  بودجه  به  اعتراض 
گفت:  طرح  این  سرانجام  و  سالمت  تحول 
موضوع  این  به  نسبت  اعتراضی  گونه  هیچ 
مشخص  طرح  این  سرانجام  و  ندارد  وجود 
است.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در خصوص تأثیر تحریم ها بر افزایش قیمت 
داروهای اعصاب و روان،  عنوان کرد: قیمت 
این داروها هیچ تغییری نمی کند. برای مردم 

نگرانی ایجاد نکنید.وی ادامه داد: دائما درباره 
این موارد سوال می کنید،  قبال هم گفته ام شما 
اگر از کسی که حالش خوب است، 10 بار 
بپرسید حالت چه طور است، مشخص است 
که شک می کند، چرا اینقدر این سواالت را 
می پرسید؟هاشمی تاکید کرد: امور درمان و 
بهداشت در حال انجام شدن است. اضطرابی 
بیماران  برای  نکنید،   ایجاد  مردم  بین  در 
است،  نشده  ایجاد  تغییری  هیچ  هم  خاص 
داروهایشان وجود دارد و تغییری نکرده است.

مصرف »گل« سلول های مغز را نابود می کند
متخصص مغز و اعصاب گفت: بر اثر مصرف 
مداوم ماده مخدر گل سلول های مغزی کشته 
شد.مهدی  نخواهد  جدید  سلول های  و  شده 
خواجوی متخصص مغز و اعصاب درباره اثرات 
مصرف ماده مخدر گل بر روح و جسم انسان 
توضیح داد: گیاه گل که از خانواده کانابیس 
مختلفی شناخته می شود  اسم های  به  است 
و صمغ آن که به رزین معروف بوده و تبدیل 
به حشیش می شود.وی افزود: قابل ذکر است 
کسانی که هر روز این ماده مخدر را  مصرف 
می کنند 2۵ درصد الی ۵0 درصد معتاد به یکی 

از محصوالت شاهدانه می شوند و کسانی که 
تفریحی اقدام به مصرف این ماده مخدر می کنند 
از هر۶ نفر یک نفر به آن اعتیاد پیدا خواهد کرد 
بنابراین اعتیاد آن را نمی توان رد کرد.خواجوی 
به فارس ادامه داد: متاسفانه حداقل سن مصرف 
کنندگان این ماده مخدر به 12 سال رسیده 
است. این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: 
اگر کسی زمینه بیماری هایی مثل دیابت را  
داشته باشد با مصرف ماده مخدر گل تداخالت 
دارویی پیدا کرده و این تداخل اثرپذیری دارو را 

کم یا زیاد می کند. 



10 نفت و انرژیشنبه 27 مرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3832  

صادرات میعانات گازی 37 درصد کاهش یافت

از سوی سازمان توسعه تجارت میزان  بر اساس آمار منتشر شده 
صادرات میعانات گازی در ۴ ماه ابتدایی سال 37 درصد کاهش یافت.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، درحالی که میزان صادرات کاالهای 
غیر نفتی کشور در مقایسه با سال قبل  کمی کاهش یافته است اما از 
لحاط ارزشی 1۴,7 درصد رشد دارد. بر اساس آمار منتشر شده  توسط 
سازمان توسعه تجارت میزان صادرات کاالهای غیر نفتی کشور در ۴ 
ماهه نخست سال جاری از لحاظ ارزشی از  13۴71 میلیون دالر سال 
قبل به  1۵۴۵0 میلیون دالر  رسیده است.صادرات میعانات گازی در 
۴ ماه ابتدایی سال جاری از لحاظ ارزشی 1۶ درصد و از لحاظ وزنی 
37 درصد کاهش یافته و از222۸ میلیون دالر به  1۸۶۴ میلیون دالر 
در سال جاری رسیده است. بر اساس این آمار چین، امارات و عراق 
بزرگترین مقاصد صادراتی کشور در ۴ ماه ابتدایی سال جاری بوده اند 
و بیشترین کاال از کشور های چین، امارات و  جمهوری کره به کشور 

مان آمده است.

افزایش 29 درصدی واردات
 نفت هند از ایران در ماه ژوئیه 

واردات نفت هند از ایران در ماه ژوئیه امسال 17 درصد نسبت به ماه 
پیش از آن بیشتر شد و به 7۶۸ هزار بشکه در روز رسید. 

بر اساس این گزارش، واردات نفت هند از ایران در ماه ژوئیه امسال به 
7۶۸ هزار بشکه در روز رسید، در حالی که این رقم در ماه پیش از 
آن ۵۹2 هزار و ۸00 بشکه در روز بود. واردات نفت این کشور از ایران 
در ژوئیه 201۸ بیش از ۸۵ درصد نسبت به ژوئیه 2017 بیشتر بود. 
میانگین واردات نفت هند از ایران در هفت ماهه سال 201۸ میالدی 
)ژانویه تا ژوئیه( نیز به ۶11 هزار بشکه در روز رسید که 17 درصد 
نسبت به دوره مشابه در سال 2017 میالدی بیشتر بود. در ماه ژوئیه 
امسال، واردات نفت هند از عمان، عراق، کویت، عربستان و امارات 

کاهش داشت.

خرید نفت کره جنوبی از ایران
 43 درصد کاهش یافت

آمارهای منتشر شده توسط گمرک کره جنوبی نشان می دهد، میزان 
خرید نفت این کشور از ایران در ماه جوالی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۴3.۵ درصد کاهش داشته و به 7۸۸ هزار و ۶۵1 تن رسیده 
است.این رقم معادل ۵,۸ میلیون بشکه است. این گزارش حاکی است، 
پنجمین وارد کننده بزرگ نفت جهان در ماه گذشته میالدی مجموعا 
12,۹ میلیون تن نفت خام وارد کرده، در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال قبل، 12,۴ میلیون تن بوده است.آمارهای نهایی از میزان 
خرید نفت کره جنوبی در ماه گذشته میالدی در اواخر این ماه از 
سوی شرکت ملی نفت کره منتشر خواهد شد.دولت آمریکا از تمامی 
کشورها خواسته است تا خرید نفت خود از ایران را به صفربرسانند. 
تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران از ماه نوامبر به اجرا گذاشته 

خواهد شد.

نرخ خوراک پتروشیمی ها
 افزایش می یابد

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
گفت: دولت نرخ خوراک پتروشیمی ها را افزایش 

می دهد اما هنوز رقم آن مشخص نشده است.
های  حاشیه  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نرخ خوراک پتروشیمی ها تمامی ندارد و هر از 
چندگاهی، شایعه و خبری در این باره منتشر 

شده و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.
مجازی  فضای  در  ای  نامه  انتشار  با  همچنین 
ادعا شد که نرخ خوراک پتروشیمی ها که پیش 
از این توسط دولت، 3۸00 تومان تعیین شده 
بود، همچنان تداوم خواهد داشت که پیگیری 
ها نشان می دهد، چنین موضوعی واقعیت ندارد 
و رایزنی ها برای تغییر این نرخ همچنان ادامه 
درباره شایعه مطرح  ابهری  مهدوی  دارد.احمد 
شده مبنی بر محاسبه نرخ خوراک پتروشمیی 
ها به نرخ 3۸00 تومان، افزود: زمانی که دولت، 
پتروشیمی ها را مجاز می کند تا درآمد خود را به 
نرخ بازار ثانویه به فروش برسانند، به طور مسلم 

نرخ خوراک آنها نیز تغییر می کند.
خوراک  تومان   3۸00 نرخ  شد:  یادآور  وی 
پتروشیمی ها مربوط به گذشته است و افزایش 
می یابد.بر اساس این گزارش، هیات وزیران در 
زمان نوسان شدید نرخ ارز در خرداد ماه امسال 
با هدف ترغیب پتروشیمی ها برای عرضه ارز 
های  شرکت  خوراک  نرخ  بازار،  در  صادراتی 
پتروشیمی در سال ۹7 را بر مبنای دالر 3۸00 

تومانی تعیین کرد.
طبق این تصمیم قرار بود که پتروشیمی ها ارز 
صادراتی را به نرخ رسمی ۴200 تومان در سامانه 
نیما عرضه کنند، اما دولت در بسته جدید ارزی، 
پتروشیمی ها را مجاز کرد که ارز صادراتی را در 
بازار ثانویه به فروش برسانند، بر این اساس، انتظار 
می رود که نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز افزایش 
یابد.پتروشیمی ها ساالنه حدود 13 میلیارد دالر 
برای کشور درآمد ارزی کسب می کنند که در 
شرایط کنونی که باید ارز مورد نیاز واردات انواع 
کاالها به جز کاالهای اساسی از این محل تامین 
شود، توجهات بیش از پیش به آنها دوخته شده 

است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

و  تولید  افزایش  و  فنی  دانش  انتقال  قرارداد 
از  یکی  میان  صنعتی  کارهای  روان  کیفیت 
و  نفتی  تولیدکننده محصوالت  های  شرکت 

ایدل آلمان امضا شد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، »محمد 
های  شرکت  از  یکی  مدیرعامل  ابراهیمی« 
تولیدکننده محصوالت نفتی و »مایکل هاید« 
عصر  آلمان،  ال  دی.  ای.  شرکت  مدیرعامل 

چهارشنبه این قرارداد را امضا کردند.
ابراهیمی در مراسم امضای این قرارداد گفت: 
اهمیت امضای این قرارداد در همزمانی آن با 
فشارهای آمریکاست ضمن اینکه شرکت های 
کوچک و متوسط اروپایی در شرایط فعلی به 

ایران آمده و قرارداد امضا کرده اند.وی با تأکید 
بر اینکه  سفارتخانه های اروپایی برای امضای 
کرد:  اضافه  کردند،  زیادی  قرارداد تالش  این 
شرکت آلمانی ای. دی. ال با همکاری شرکای 
اتریشی و سویسی خود این طرح را اجرا می 
کنند.به گفته وی، این طرح به انتقال دانش فنی 
به کشور کمک می کند و در فاز دوم این طرح، 
شرکت های ایرانی مشارکت خواهند کرد.این 
مقام مسئول به جزئیات این قرارداد اشاره کرد و 
گفت: ماده اولیه تولید پارافین متاسفانه بیشتر به 
صورت خام از کشور صادر می شود که با اجرای 
این پروژه، تولیدات کشور به سمت صادرات 
کاالهایی با ارزش افزوده باالتر سوق پیدا می 

با  پارافین  افزوده  ارزش  درباره  کند.ابراهیمی 
کیفیت باال گفت: اکنون قیمت »اسلک وکس« 
بین ۵۵0 تا ۶00 دالر است که با اجرای این 
طرح و تحقق خلوص ۹۹.۵ درصدی به 1100 
دالر افزایش می یابد. همچنین مجموع صادرات 
در سال 13۹۶،  ایران  پارافینی  های  فرآورده 

2۸0 هزار تن به ارزش 212 میلیون دالر بود.
براساس این گزارش، این محصول به صورت 
مستقیم در صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی، 
نساجی و الستیک سازی استفاده می شود. 
ماه   10 طرح  این  نخست  فاز  اجرای  مدت 

خواهد بود.

آگهی حصروراثت
نیری جان حسینی احمدفداله نام پدرسیدبندعلی بشناسنامه2001096925صادره ازدزفول 
همسرش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
ازدزفول  2001206461صادره  بشناسنامه  احمدفداله  حسینی  سیدنورعلی  مرحوم 
فوق  مشخصات  با  عبارتنداز:1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  97/5/4دردزفول  درتاریخ 
الذکر )همسرمرحوم(2-سیدموسی بشناسنامه2001207549صادره از دزفول3-اسماعیل 
بشناسنامه1870150228صادره ازشوشتر 4-سید محمد بشناسنامه 1870490274صادره 
مرحوم(6-شوکت  ازشوشتر)پسران  بشناسنامه1870338502صادره  گتوند5-احمد  از 
والغیر.  فداله  حسینی  همگی  ازدزفول)دخترمرحوم(شهرت  صادره  بشناسنامه2115 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراض دارد با وصیت نامه از متوفی نزداوباشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری 

رسمی و که بعداز این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است شماره م الف:16/78
دبیرشعبه شورای حل اختالف شهرستان گتوند

متن آگهی
حسب محتویات پرونده 9709986619100098  شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد متهم آقای رسول رنجبر زفره فرزند حسنعلی  به اتهام 
کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب میباشد وبواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت وبه تجویز  ماده 115 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یکماه 
ازتاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مهدی سیاهپوش فرزند محمدرضا-
آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فرزند صاحب  نعامی  محسن  آقای  خواهان 
مهدی سیاهپوش فرزند محمد رضا به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع 
حقوقی  عمومی  9509986141200428شعبه2دادگاه  کالسه  پرونده  شماره  وبه 
8:30تعیین  1397/6/31ساعت  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  خرمشهر  شهرستان 
به علت  مدنی  دادرسی  آئین  ماده 73قانون  که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
جرایدکثیراالنتشار آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
و  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به 
ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره 

م الف:9/481
مدیردفترشعبه۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید گرجی ازندریانی 

آقای وحید گرجی  به طرفیت خوانده  دادخواستی  فر  ناهید طاهری  خواهان خانم 
و  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح  درخواست زوجه  به  به خواسته طالق  ازندریانی 
به شماره پرونده کالسه 9709986610300831 شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان خرم آباد )سوم حقوقی سابق (  ثبت و و ثبت رسیدگی مورخ 1397/7/14 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی 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.ضمنا ظرف یک هفته یک 

نفر داور واجد شرایط به دادگاه معرفی نمایید . 
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )سوم حقوقی 

سابق ( –بهناز رحمتی . 
دادنامه

بخش  دو  کیفری  دادگاه   102 9609981988301152شعبه  کالسه  ی  پرونده   
چمستان تصمیم نهایی شماره 9709971988300514 شاکی آب  فاضالب روستایی 
مازندران با نمایندگی آقای علیرضا قاسمی فرزند محمد به نشانی اداره آب و امور 
آب نور ابتدای بلوار امام رضا جنب کالنتری 12 و آقای علی اکبر محمدی فرزند 
جنب  رضا  امام  بلوار  نور  شهر  نور  شهرستان  مازندران  استان  نشانی  به  اسداهلل 
رحیمی  فرزین  آقای  متهم   روستایی  فاضالب  و  آب  اداره  کنار   ناتل  کالنتری 
ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  آب  از  غیرمجاز  استفاده  اتهام  نشانی  به 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در 
خصوص اتهام آقای فرزین رحیمی   دائر   بر انشعاب غیرمجاز آب شرب با توجه 
به محتویات پرونده گزارش مامورین اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان نور 
حکایت از آن دارد متهم فوق بدون داشتن انشعابات مبادرت به استفاده غیرمجاز از 
خدمات غیر خانگی می نموده و قرائن و امارات صحت گزارش را نشان می دهد از 
جمله صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجاز لذا با توجه به اینکه استفاده برای مصارف 
خانگی بوده و متهم انشعاب و غیر مجاز نصب کرده است به دلیل عدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل بزهکاری ایشان 
محرز و مسلم است مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
92 و بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن و 
فاضالب و گاز دادگاه متهم موصوف را به لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
و نیز قطع انشعاب  به مدت سه ماه و پرداخت مبلغ شصت  میلیون  ریال به عنوان 
بهای خدمات مصرفی در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رأی صادره 
غیابی ظرف  مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران 

استم. الف 97/379
 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

دادنامه
 پرونده کالسه 9609981988301036شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش چمستان 
تصمیم نهایی شماره 9709971988300530 آب و فاضالب روستایی مازندران با 
نمایندگی آقای علی اکبر محمدی فرزند اسداهلل  به نشانی استان مازندران شهرستان 
نور شهر نور بلوار امام رضا جنب کالنتری ناتل کنار اداره آب و فاضالب روستایی 
و آقای علیرضا قاسمی فرزند محمد به نشانی استان مازندران شهرستان آمل شهر 
نور  مازندران  نشانی  به  ایزدی  حسنی  عباس  آقای  36متهم  الله  بسیج  بلوار  آمل 
چمستان کراکتی سپیدار 1 پالک 6اتهام استفاده غیرمجاز از آب دادگاه با بررسی 
مبادرت به صدور رای  به شرح ذیل  محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
ایزدی    دائر   بر  اقای عباس حسینی  اتهام  می نماید رای دادگاه در خصوص 
اداره  با توجه به محتویات پرونده گزارش مامورین  انشعاب غیرمجاز آب شرب 
آب و فاضالب روستایی شهرستان نور حکایت از آن دارد متهم فوق بدون داشتن 
انشعابات مبادرت به استفاده غیرمجاز از خدمات غیر خانگی می نموده و قرائن و 
امارات صحت گزارش را نشان می دهد از جمله صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجاز 
لذا با توجه به اینکه استفاده برای مصارف خانگی بوده و متهم انشعاب و غیر مجاز 
نصب کرده است به دلیل عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و 
عدم معرفی وکیل بزهکاری ایشان محرز و مسلم است مستندا به ماده 406 قانون 
استفاده  قانون مجازات  ماده 1  الف  بند  دادرسی کیفری مصوب سال 92 و  آیین 
کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن و فاضالب و گاز دادگاه متهم موصوف را به 
لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 به پرداخت بیست میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز قطع انشعاب  به مدت سه ماه و پرداخت 
بهای خدمات مصرفی در حق صندوق دولت  به عنوان  مبلغ چهل میلیون  ریال 
محکوم و اعالم می نماید رأی صادره غیابی ظرف  مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در  اعتراض در همین دادگاه و پس 

محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران استم. الف 97/389
 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

دادنامه
 پرونده کالسه 9609981988301153شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش چمستان 
روستایی  فاضالب  و  آب  9709971988300531شاکی  شماره  نهایی  تصمیم 
مازندران با نمایندگی آقای علیرضا قاسمی فرزند محمد به نشانی اداره امور آب نور 
ابتدای بلوار امام رضا جنب کالنتری 12 و آقای علی اکبر محمدی فرزند اسداهلل 
به نشانی استان مازندران شهرستان نور شهر نور بلوار امام رضا جنب کالنتری ناتل 
کنار  اداره آب فاضالب روستایی متهم آقای بهزاد سلیمانی به نشانی اتهام استفاده 
غیرمجاز از آب دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
بهزاد  اقای  اتهام  دادگاه در خصوص  نماید رای  به صدور رای می  مبادرت  ذیل 
سلیمانی   دائر   بر انشعاب غیرمجاز آب شرب با توجه به محتویات پرونده گزارش 
مامورین اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان نور حکایت از آن دارد متهم فوق 
می  خانگی  غیر  خدمات  از  غیرمجاز  استفاده  به  مبادرت  انشعابات  داشتن  بدون 
نموده و قرائن و امارات صحت گزارش را نشان می دهد از جمله صورتجلسه قطع 
انشعاب غیرمجاز لذا با توجه به اینکه استفاده برای مصارف خانگی بوده و متهم 
انشعاب و غیر مجاز نصب کرده است به دلیل عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و 
عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل بزهکاری ایشان محرز و مسلم است مستندا 
به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و بند الف ماده 1 قانون 
مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن و فاضالب و گاز دادگاه متهم 
به پرداخت  قانون مجازات اسالمی مصوب 1392  به لحاظ ماده 19  موصوف را 
سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز قطع انشعاب  به مدت 
سه ماه و پرداخت مبلغ شصت میلیون  ریال به عنوان بهای خدمات مصرفی در 
حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رأی صادره غیابی ظرف  مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران استم. الف 97/380

 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

دادنامه 
پرونده کالسه9509981988301975 شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش چمستان 
تصمیم نهایی شماره شاکی آب و فاضالب روستایی مازندران با نمایندگی آقای 
علی اکبر محمدی فرزند اسداهلل به نشانی استان مازندران شهرستان نور شهر نور 
آقای  و  روستایی  فاضالب  و  آب  اداره  کنار  ناتل  کالنتری  رضا جنب  امام  بلوار 
آمل  شهر  آمل  شهرستان  مازندران  استان  نشانی  به  محمد  فرزند  قاسمی  علیرضا 
غیرمجاز  استفاده  اتهام  نشانی  به  سلیمانی  بهزاد  آقای  متهم   36 الله  بسیج  بلوار 
از آب به تاریخ 97/2/30در وقت فوق العاده شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش 
چمستان به تصدی امضاکنندگان زیر پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه 
به  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی   پرونده ختم  محتویات  بررسی  با 
صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای بهزاد سلیمانی دایر بر 
انشعاب غیرمجاز آب شور با توجه به محتویات پرونده گزارش مامورین امور آب 
و فاضالب روستایی که حکایت از آن دارد بدون داشتن انشعاب مبادرت به استفاده 
غیرمجاز از خدمات می نموده و قرائن و امارات صحت گزارش ها نشان می دهد از 
جمله صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجاز لذا با توجه به اینکه استفاده برای مصارف 
خانگی بوده و متهم انشعاب  و غیر مجاز را نصب کرده است به دلیل عدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل بزهکاری ایشان 
وکیل  معرفی  و عدم  ارسال الیحه  و عدم  دادگاه  در جلسه  است  مسلم  و  محرز 
بزهکاری ایشان محرز و مسلم است مستندا به ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال 92 و ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق و 
تلفن و فاضالب و گاز دادگاه متهم موصوف را به لحاظ ماده 19 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 به پرداخت 10 میلیون جزای نقدی در حق صندوق دولت 
و نیز قطع انشعاب به مدت سه ماه و پرداخت مبلغ 35 میلیون ریال به عنوان بهای 
خدمات مصرفی در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
از طرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران 

است م. الف 97/383
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

دادنامه 
پرونده کالسه 9609981988301148شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش چمستان 
تصمیم نهایی شماره 9709971988300484 آب و فاضالب روستایی مازندران با 
نمایندگی آقای علیرضا قاسمی فرزند محمد به نشانی امور آب روستایی نور ابتدای 
بلوار امام رضا متهم آقای ابوالفضل مرتضائی به نشانی مازندران نور چمستان خطیب 
کال اتهام استفاده غیرمجاز از آب دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص 
توجه  با  شرب  آب  غیرمجاز  انشعاب  بر  دائر    مرتضایی    ابوالفضل  اقای  اتهام 
به محتویات پرونده گزارش مامورین اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان نور 
حکایت از آن دارد متهم فوق بدون داشتن انشعابات مبادرت به استفاده غیرمجاز از 
خدمات غیر خانگی می نموده و قرائن و امارات صحت گزارش را نشان می دهد از 
جمله صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجاز لذا با توجه به اینکه استفاده برای مصارف 
خانگی بوده و متهم انشعاب و غیر مجاز نصب کرده است به دلیل عدم حضور متهم 
در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل بزهکاری ایشان محرز و 
مسلم است مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و بند 
الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن و فاضالب و 
گاز دادگاه متهم موصوف را به لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز قطع انشعاب  
به مدت سه ماه و پرداخت مبلغ شصت میلیون  ریال به عنوان بهای خدمات مصرفی 
در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رأی صادره غیابی ظرف  مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران استم. الف 97/381
 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای /خانم پژمان محمد زاده  فرزند منصور

محمد  پژمان  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خیاطی  فاطمه  خانم   خواهان 
پرونده کالسه  وبه شماره  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  به خواسته طالق  زاده  
وقت  و  ثبت  فردیس  شهرستان  خانواده  دادگاه   2 شعبه   9709983031200563
رسیدگی مورخ 1397/07/29 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد./ ب 181
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲  دادگاه خانواده شهرستان فردیس- نجمه اوراز

آگهی مفقودی
شماره  و  متالیک  خاکستری  رنگ  به   1388 مدل   405 پژو  خودرو  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   12488195139 موتور  شماره  به  72-695م24  ایران  انتظامی 
NAAM11CA7AK976290 به نام حیدر علی رستمی مفقود گردیده و از درجه 

بابلسراعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکّیت
نظر به اینکه خانم معصومه زرتشتي ایل بیگي فرزند محّمدرضا بشماره شناسنامه 4 و كد مّلي 4623166600 با ارائه 
فرم شهادت شهود ، جهت دریافت سند مالکیّت المثنّي كه هویّت امضاء كنندگان رسمًا گواهي شده است ، مدعي است 
كه سند مالکیّت بشماره سریال 474662 الف 83 مربوط به ششدانگ یك باب خانه بمساحت 133 مترمربع تحت پالك 
178 فرعي واقع در چمزین بشماره پالك 330 اصلي چهارمحال و بختیاري بخش ده ثبتي ، كه در صفحه 331 دفتر 
جلد 24 سامان ذیل شماره ثبت 6006 بنام خانم معصومه زرتشتي ایل بیگي فرزند محّمدرضا صادر گردیده و به عّلت 
سهل انگاري مفقود گردیده و چون نامبرده درخواست صدور سندالمثني را نموده كه طبق تبصره یك اصالحي ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهي میشود كه هركس مدعي انجام معامله ) غیر ازآنچه در آگهي ذكر شده ( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت  ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان سامان مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن  ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله ، تسلیم نمایند تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد . تاریخ انتشار : 97/5/27
 محّمدعلي رضایي - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

خرید و فروش کارت سوخت غیرقانونی است
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در اطالعیه ای هشدار داد: هرگونه خرید و 
غیرقانونی  خودروها  سوخت  کارت  فروش 
بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، در 
انتشار  پی  »در  است:  آمده  اطالعیه  این 
و  خرید  بر  مبنی  شایعات  و  اخبار  برخی 
فروش کارت های هوشمند سوخت توسط 
هموطنان  اطالع  به  سودجو  افراد  برخی 
عزیز می رساند هر نوع خرید و فروش کارت 
سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.
کارت های  می شود  تاکید  اساس  این  بر 
هوشمند سوخت، فاقد تاریخ انقضا و برای 
همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی هیچ برنامه ای 
کارت های  جایگزینی  و  تعویض  برای 

هوشمند سوخت ندارد.
کارت  غیرمتعارف  تعداد  که  صورتی  در 
قابل  شود  حمل  اشخاص  توسط  سوخت 
پیگرد قانونی از سوی سازمان های ذی صالح 

است.«

اصالح تعرفه های برق صورت می گیرد
وزیر نیرو با بیان اینکه اصالح تعرفه های 
صورت  حتما  بازدارندگی  جهت  در  برق 
بحث  در  کرد:  تأکید  گرفت،  خواهد 
اصالح تعرفه ها به دنبال مدیریت مصرف 

هستیم.
رضا اردکانیان در پاسخ به سوالی پیرامون 
در  کرد:  اظهار  برق  تعرفه های  اصالح 
بیشتر در جهت مدیریت  تعرفه ها  بحث 
در  ها  تعرفه  تا  کنیم  می  کار  مصرف 
پرمصرف  و  باشد  اثرگذار  مصرف  کاهش 
ها تشویق بشوند به جرگه خوش مصرف 

را رعایت  الگوی مصرف  ها و کسانی که 
می کنند، بپیوندند.

وی افزود: اصالح تعرفه های برق در جهت 
بازدارندگی و مدیریت مصرف انرژی حتما 
پاسخ  در  نیرو  گرفت.وزیر  صورت خواهد 
به سوال دیگری پیرامون واکنش دستگاه 
های دولتی به طرح قطع برق آنها، تاکید 
کرد: بعضا موجب شد که برخی دستگاه 
این قطعی ها دچار شگفت  اجرای  از  ها 
زدگی شوند اما متوجه شدند که اجرایی 

شدن آن کاری ضروری است.

ایران و آلمان قرارداد همکاری
 در بخش پایین دستی نفت امضا کردند

خبرگزاری رویترز نوشت: کارشناسان برجسته حوزه انرژی معتقدند 
که قیمت نفت در ماه های آتی به سطح تاریخی خود باز خواهد 
گشت و احتمال دارد که قیمت هر بشکه نفت خام به 1۵0 دالر 
برسد. بر اساس این گزارش، رویترز در مصاحبه با کارشناسان ارشد 
اقتصادی در باره سیاست های تحریمی امریکا علیه کشورها از جمله 
ایران نوشت: »پِیر آندوراند« تاجر و موسس اداره سرمایه گذاری 
نفت در کشورهای  تولید  مازاد  آندوراند می گوید که ظرفیت 
عضو اوپک به پایین ترین سطح خود رسیده است. انتظار می رود 
با مشکالتی جدی مواجه شویم.»ژان لوئیس لومی« مدیر ارشد 
موسسه مالی »وست بِک« انگلیس هم در این رابطه معتقد است: 
ارزیابی ما این است که تا ماه نوامبر بین 1,3 تا 1,۴ میلیون بشکه 
از تولید نفت روزانه را از دست بدهیم. این ارزیابی برمبنای آن است 

که آمریکا چند استثنای موقت هم برای تحریم های ایران در نظر 
بگیرد.»ویل اسمیت« دیگر کارشناس اقتصادی این موسسه هم با 
پیش بینی رسیدن قیمت نفت به بشکه ای 1۵0 دالر ظرف مدت 
12 تا 1۸ ماه، گفت: احتمال می رود تولید نفت ونزوئال هم که با 
بحران اقتصادی دست به گریبان است، به کمتر از یک میلیون بشکه 
در روز برسد. وی افزود: احساس نمی کنیم که عموم سرمایه گذاران 
هنوز به این موضوع ورود کرده باشند و تنها برخی به تازگی توجه 
نشان داده اند و این مساله ]افزایش شدید قیمت نفت[ همه را شوکه 
خواهد کرد. کارشناسان پیش از این هم درخصوص پیامدهای 
تحریم ایران بر بازار جهانی انرژی هشدار داده بودند. اخیرا آژانس 
بین المللی انرژی هم در گزارشی، با بررسی پیامد تحریم های آمریکا 
علیه ایران بر بازار جهانی نفت، هشدار داده بود که این اقدام می تواند 

مشکلی جدی برای حفظ تولید در سطح فعلی ایجاد کند. این نهاد 
نوشته بود که این تحریم ها »ممکن است به قیمت از دست رفتن 
ظرفیت کافی برای تولید مازاد منجر شود« و »چشم انداز بازار را 
تحت تاثیر قرار دهد«. در خواست آمریکا از کشورها برای جلوگیری 
از خرید نفت ایران با مخالفت جدی خریداران بزرگ نفت ایران از 
جمله چین و هند مواجه شده است. در آستانه بازگشت تحریم های 
آمریکا، واردات نفت هند از ایران حتی در ماه ژوئیه )تیر- مرداد( با 
رشد 30 درصدی به رکورد 7۶۸ هزار بشکه در روز رسیده است. 
برمبنای ارزیابی های صورت گرفته، چین هم در ماه های ژانویه تا مه 
)دی ۹۶ تا خرداد ۹7( به طور میانگین روزانه 71۸ هزار بشکه نفت 
از ایران وارد کرده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، 
نزدیک به 10 درصد افزایش داشته است.اخیرا حتی پس از خروج 
شرکت فرانسوی توتال از کنسرسیوم بین المللی برای توسعه فاز 
11 پارس جنوبی، شرکت ملی نفت چین )سی.ان.پی.سی( سهم 

این شرکت را در اختیار گرفت و به کار ادامه داد.

رویترز : بهای نفت به 1۵0 دالر می رسد
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 رقابت نفس گیر رکود و تورم در بازار مسکن

ایمان ربیعی  

در حالی که مشاوران امالک امروز از کاهش محسوس تعداد مشتریان مسکن سخن 
می گویند و معتقدند به رغم رشد شدید قیمت ها در بازار خریدار چندانی وجود ندارد، 
کارشناسان نسبت به خزیدن مسکن به الک رکود در ماه های پیش رو هشدار می دهند.

بررسی ها نشان می دهد در محدوده زمانی فروردین ماه سال جاری تا پایان تیرماه هر 
چند حجم معامالت مسکن تنها 7,1 درصد افزایش یافت اما قیمت خرید و فروش هر 
متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، که پیشران بازار مسکن کشور تلقی می شود، 
افزایشی برابر با 31,3 درصد را تجربه کرده است.با این حال میزان معامالت مرداد ماه 
، طبق آمارهای اولیه و مطالعات میدانی نیز افزایش خاصی را نسبت به تیرماه شاهد 
نیست تا این گزینه پیش روی کارشناسان اقتصادی و فعاالن بازار مسکن قرار گیرد که 
آیا رونق مسکن نیامده رفت ؟ مهدی تقوی ،کارشناس اقتصادی که مطالعات گسترده 
ای بر اقتصاد خانوار دارد، در این خصوص می گوید: باید نکته ای را در نظر گرفت که 
افزایش شمار خریداران به معنی رونق در بازار مسکن نیست، متاسفانه در سال های 
گذشته از رشد قیمت مسکن و تالش برخی برای تبدیل نقدینگی به مسکن به عنوان 
محل سرمایه گذاری سبب شده است به اشتباه تحت عنوان رونق یاد شده است.وی در 
توضیح این مطلب افزود: این در حالی است که رونق واقعی ریشه در خرید و فروش 
مسکن توسط مشتریان واقعی که نامشان مصرف کننده است، صورت می گیرد و نباید 
این نکته را زا نظر دور داشت.وی افزایش قیمت مسکن در شرایط کنونی را قابل پیش 
بینی دانست و گفت: نقدینگی باید جایگاهی برای خود پیدا می کرد، سود بانکی کاهش 
یافته بود، معامالت ارز و سکه مشمول محدودیت های جدی بود و در عین حال نقدینگی 
سرگردان به دنبال ماوایی برای پیشگیری ار کاهش قدرت خرید بود اما در شرایط کنونی 
و با بازگشت کاهش حجم معامالت در دو ماه متوالی خرداد و تیر به نظر می رسد به 
دلیل افزایش بیش از حد قیمت، بار دیگر این کاال از دسترس مصرف کننده خارج شده 
و همین امر می تواند احتمال تشدید رکود در بازار را تشدید کند.هر چند گزارش مرکز 
آمار محدوده بهار سال جاری را در بر می گیرد اما اعداد و ارقام ارائه شده در آن ، افزایش 
قیمت در عین بازگشت دوباره رکود از خرداد ماه را تایید می کند . در گزارش مرکز 
آمار ایران تاکید شده است متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان 
مسکونی کلنگی معامله شده در بهار ۹7 از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر 
تهران ۶17۵۶ هزار ریال با میانگین مساحت 2۵۹ مترمربع بوده است که نسبت به فصل 
قبل 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33.7 درصد افزایش داشته  است. عضو 
هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کارشناس مسکن نیز می 
گوید:  آمارها نشان می دهد توان خرید متقاضیان مسکن نسبت به سال گذشته روند 
نزولی داشته است.به گفته وی ایجاد تالطم در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه زمینه 
ساز حرکت نقدینگی به این بازارها شده است.از سوی دیگر افزایش جهش آسای قیمت 
اجاره بها در بازار دلیل دیگری است که بازگشت رکود را به بازار تایید می کند چرا که 
در دوره های کاهش قیمت و خرید و فروش ، افزایش اجاره بها بیش از پیش رخ می 
دهد. بررسی وضعیت بازار مسکن در گستره وسیع تر یعنی گستره کشوری نیز نشان 
می دهد معامالت کشوری آپارتمان با حداقل یک فصل تاخیر نسبت به تهران، اوایل 
امسال رونق گرفت؛ اما جهش قیمت ها در این بازار باعث سلب امکان خرید برای تقاضای 
مصرفی در شهرهای بزرگ و سکته سراسری بازار در خرداد شد. با وجودی که اغلب 
فعاالن بازار مسکن پیش بینی ها محتاطانه ای را درباره آینده بازار مسکن مطرحی می 
کنند اما کارشناسان تورم توام را با رکود را طعم غالب بازار مسکن در نیمه دوم سال می 
دانند. تحلیلگران اقتصادی بر این عقیده اند با رشد قیمت ها و رسیدن متوسط قیمت 
مسکن به 7 میلیون تومان ، در تهران خریداران واقعی از بازار مسکن کوچ می کنند و در 
نتیجه سوداگران فضای جوالن بیشتری را از آن خود می کنند.به نظر می رسد رکود 10 
ساله بازار مسکن در ایران که از سال 13۸۶ کلید خورد به تعبیری همچنان ادامه دارد و 
شاید تعبیر بهتر این باشد که در رکود یک دهه ای بازار خرق عادتی کوتاه مدت رخ داد.

نگاه روز

عرضه مواد غذایی با قیمت 
مناسب به سفره مردم

که  است  این  دولت  هدف  گفت:  جهاد  وزیر  معاون   
ارز دولتی وارد کشور می شود، بدون  با  نهاده هایی که 
واسطه به دست تولیدکننده برسد و در نهایت محصوالت 

غذایی با قیمت مناسب سر سفره مردم قرار گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علی اکبر مهرفرد، 
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: با توجه به شرایط تشدید تحریم ها، 
تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب، 
در  بازار  تنظیم  افزود: مسئوالن  است.وی  از ضروریات 
سراسر کشور موظف هستند کل فرآیند تامین و توزیع 
نهاده هایی را که با استفاده ارز دولتی تامین شده اند، از 
مبدا تا مصرف کننده، نظارت و کنترل کنند تا محصوالت 
غذایی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی 
برسد.مهرفرد ادامه داد: هدف آن است که نهاده هایی که 
با ارز دولتی وارد کشور می شود بدون واسطه به دست 
تولیدکننده برسد و در نهایت محصوالت غذایی با قیمت 
مناسب سر سفره مردم قرار گیرد و این نظارت و کنترل 

وظیفه همه است.

صادرات 6 میلیارد یورو کاال از 
ایران به اروپا

اروپا در نیمه نخست سال  اتحادیه  ایران به   صادرات 
مدت  به  نسبت  درصدی  رشد 23  با  میالدی،  جاری 
مشابه سال قبل به ۶ میلیارد و 110 میلیون یورو رسید.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، پایگاه خبری کمیسیون 
اروپا از رشد ۸ درصدی مبادالت تجاری اتحادیه اروپا با 
ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری میالدی خبر داد. 
اروپا که در ماه های  اتحادیه  ایران و  مبادالت تجاری 
ژانویه تا ژوئن سال 2017 بالغ بر ۹.۹ میلیارد یورو اعالم 
شده بود در مدت مشابه امسال به 10.۶۸ میلیارد یورو 
در  ایران  به  اروپا  اتحادیه  است.صادرات  یافته  افزایش 
نیمه نخست 201۸ کاهش یافته اما واردات این اتحادیه 
از ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است. 
اعضای اتحادیه اروپا در نیمه نخست 2017 بالغ بر ۴.۹۶ 
میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بودند که این رقم در 
نیمه نخست 201۸ با رشد 23 درصدی به ۶.11 میلیارد 
یورو رسیده است.اسپانیا، فرانسه، یونان و ایتالیا بزرگترین 
واردکنندگان کاال از ایران در نیمه نخست 201۸ شناخته 
شده اند. بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به 
ایران در نیمه نخست 201۸ افت 7 درصدی داشته و به 
۴.۵7 میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در نیمه 
نخست سال 2017 بالغ بر ۴.۹۴ میلیارد یورو کاال به 

ایران صادر کرده بود.

خبر

وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از بزرگترین 
بازآفرینی  طرح  اجرای  دولت  های  ماموریت 
شهری به منظور کاهش بحران های بافت های 

فرسوده و ارتقای سطح زندگی در آنهاست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عباس آخوندی 
افزود: یک سوم جمعیت شهری کشور در بافت 
فرسوده زندگی می کنند و این طرح به عنوان 
طرح اولویت دار در بیست ساله آینده کشور 
مطرح است. وی با بیان اینکه طرح بازآفرینی 
شهری بسیار پیچیده است و باید ابعاد اقتصای، 
مالی، اجتماعی و فرهنگی آن را در نظر گرفت، 
باید   ، طرح  این  اجرای  در  کرد:  خاطرنشان 
تفکر محله محور داشت و این اصل که محله 
به انسان هویت می بخشد را لحاظ کرد. وزیر 
راه و شهرسازی تصریح کرد: زندگی مردم در 
شهرها باید با رویکرد بازآفرینی شهری ادامه 
یابد، براساس آمار ، میزان بزهکاری اجتماعی 
رفع  و  است  زیاد  اصالت  بی  های  بافت  در 
بحران های بافت های فرسوده، چهره شهرها 

را امن تر خواهد کرد.وی افزود: توسعه شهری 
باید در ابعاد مختلف اعمال شود، به طوری که 
مردم کیفیت زندگی را لمس کنند و سرمایه 
گذاری ها طوری برنامه ریزی نشود که حاشیه 
در  داد:  ادامه  شود.آخوندی  تشدید  نشینی 
مباحث توسعه شهر و جمعیت، باید به مساله 

بازآفرینی شهری توجه ویژه شود و بزرگترین 
به  است.  شهری  بازآفرینی  دولت  ماموریت 
گفته وزیر راه و شهرسازی، برای اجرای طرح 
مختلف  رویکردهای  باید  شهری  بازآفرینی 
حداکثر  و  حداقل  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
امکانات مدنظر نهاد های اجرایی باشد. وزیر 

راه و شهرسازی ادامه داد: در گیر کردن دولت، 
کاری  توانند  می  مردم  خود  که  مناطقی  در 
انجام دهند سودی ندارد و باید آحاد جامعه 
در بخش هایی که برنامه هایی به آن واگذار 
می شود خوب اقدام کند. آخوندی گفت: به 
هیچ عنوان نباید دولت درگیر مسکن سازی 
شود و باید نهادهای خدمات رسان در بحث 
بازآفرینی شهری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه حضور هماهنگ می تواند 
کیفیت زندگی شهروندان در بافت را افزایش 
متوجه  اگر  مردم  کرد:  خاطرنشان  دهد، 
طرح  اجرای  در  خوبی  اراده  مسووالن  شوند 
دولت  با  هماهنگ  دارند،  شهری  آفرینی  باز 
هزینه  گفت:  آخوندی  کرد.  خواهند  حرکت 
بازآفرینی  برای  ها  شهرداری  و  دولت  کرد 
شهری باید در بحث تامین خدمات زیربنایی 
تسهیالت  دریافت  با  نیز  شهروندان  و  باشد 
بافت فرسوده همراهی  احیای  باید در  بانکی 

کنند. 

دادنامه
خواهان ها: 1. آقای امیر مشرف فرزند جعفر 2. آقای مسعود موالئی شمس الدینی 
فرزند اصغر با وکالت آقای محمد هادی حسین پور آبندانسری فرزند رمضان به 
نشانی: خیابان سهروردی شمالی باالتر از تقاطع میرزا ی زینالی- پالک 409 طبقه 

اول 
متری  آباد غربی- 20  نشانی صالح  به  قلی  اله  فرزند  عقلمند  آیت  آقای  خوانده: 

صاحب الزمان- 20 متری ناصر خرسندی پالک 74 
مطالبه   .4 خسارت  3.مطالبه  الوکاله  حق  پرداخت   .2 دلیل  تامین   .1 ها:  خواسته 

خسارات دادرسی 5. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  
گردشکار: خواهان ها دادخواستی به طرفیت خوانده باال تقدیم دادگاه نموده اند که 
پس ازارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با 
رعایت تشریفات آئین دادرسی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده 
زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه

آقای  از  به وکالت  آبندانسری  پور  آقای محمد هادی حسین  در خصوص دعوای 
امیر مشرف به طرفیت  آقای  آیت عقلمند  الدینی و آقای  مسعود موالئی شمس 
به خواسته مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد به میزان یک میلیارد ریال و خسارات 
دادرسی ، بدین شرح که وکیل خواهان ها بیان داشته خوانده یک باب سوله احداث 
نموده است ولیکن به علت عدم رعایت الزامات ساختمان سازی در ملک نشست رخ 
داده است و خساراتی به بار آمده است. خوانده در جلسه دادگاه حاضر شده و بیان 
داشته است که مقصر حادثه خواهان می باشد. جهت احراز واقع و میزان تقصیر و 
خسارت وارده به خواهان کارشناس تعیین شده است که نظریه کارشناسی واصل و 
از ناحیه خواهان نسبت به آن اعتراض شده است که در مهلت مقرر نسبت به واریز 
دستمزد اقدام نشده است. دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی که تقصیر را نسبت به 
طرفین مساوی دانسته است دعوای خواهان را به میزان اعالمی در نظریه کارشناسی 
وارد دانسته مستندا به ماده 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 
519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 254000000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 19100000 ریال بابت خسارت دادرسی 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری و  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف 1097 

ارسطو ذولفقاری  - رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

مفقودی
 4G93DDAE009442:المثنی سند کمپانی و برگه سبز  جک مدل 93 ش موتور
مریم  بنام  پالک:82_441ج87  شماره   NAKNG7241EB108490:شاسی ش 

تقی زاده قصاب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

اگهی مفقودی
 شناسنامه مالکیت برگ سبز خودرو وانت نیسان تیپ 2400 رنگ آبی روغنی مدل 1389 با شماره 
پالک ایران  72-251ه32 شماره موتور 563878 شماره شاسیNAZPL140TBN269971  به 

مالکیت نقی پور قربان  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا

آگهی اخطاریه طالق نوبت اول
ملی  شماره  به  قلندر  فرزند  ترک   حبیب  سید  آقای  به  وسیله  بدین   
به  قجری  اکرم  خانم  که  می شود  ابالغ  المکان  مجهول  241334100002آدرس 
شعبه   1397/04/10 شماره1397،470004793353مورخ  دادنامه  پرونده  موجب 
علیه  مقررات  بوده که طبق  اجرای صیغه طالق  نکا خو هان  دادگاه عمومی  اول 
شما اخطاریه صادر گردید لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا 
مفاد اجرایی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراسری آگهی می شود و ابالغ 
نکا   20 دفتر طالق  به  ابالغ  از  پس  روز  ده  مدت  لذا ظرف  گردد  می  محسوب 

مراجعه نمایید
 مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی نکا محمد مهدی قلیان

مفقودی 
برگ سبز پژو 206 مدل 96 با شماره شهربانی 946م14 ایران 82 با شماره موتور 
محمد  سید  NAAP41SE8HJ031426بنام  شاسی  شماره  174B0021079و 

 بابلجواد موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 المثنی برگ سبز سواری کار هیوندای سانتافه 2400 مدل 2016 با شماره پالک 833ل79 ایران 77 
با شماره موتور G4KJFA688786و شماره شاسی KMHSU81BDGU543713بنام 

فرشته اکبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 المثنی سند کمپانی و برگ سبز سمند مدل 90 با شماره پالک 474ج37 ایران 82 
با شماره موتور 12490103593و شماره شاسی NAACA1CBXBF242مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
بشماره  جنامی  سالم  بنام  شماره2753471  به  هوشمندراننده  کارت   
فرزندلفیته  ازشادگان  شناسنامه1469متولد1364صادره  ملی1899756183بشماره 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای نوراله عتیقی فرزند درویش-خواهان 
آقای عبدالرضا عفراوی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نوراله عتیقی فرزند درویش 
به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت درساخت مورخ87/6/7مطرح که به این شعبه 
عمومی  دادگاه  دوم  9709986130200385شعبه  کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع 
)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهرثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/8/1ساعت 
10:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
رادریافت  دادخواست وضمائم  ثانی  کامل خود،نسخه  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:16/386
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 

بندرماهشهر-علی راشدی

متن آگهی

به طرفیت خوانده سعید  دادخواستی  ایران  اسالمی  خواهان کشتیرانی جمهوری 
وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  زاده  سخراوی 
حقوقی  عمومی  3دادگاه  9709986141300276شعبه  کالسه  پرونده  شماره 
9:00تعیین  1397/7/11ساعت  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  خرمشهر  شهرستان 
به علت  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  دستوردادگاه طبق موضوع  که حسب 
از  دریکی  نوبت  مراتب یک  بودن خوانده ودرخواست خواهان  المکان  مجهول 
انتشارآگهی  از  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی  جراید 
دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به 
حاضرگردد. دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  ضمائم  و 

شماره م الف:483 /9
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

شورای حل اختالف شهرستان آمل شعبه ششم شهری 
آگهی در خواست گواهی حصر وراثت 

آقای روح اهلل قبادی دادخواستی که به شماره پرونده 9709982076600148. این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که شادروان رحمت قبادی فرزند روح اهلل به شماره شناسنامه 5010349183446 
صادره از محمود آباد. در تاریخ 1393/12/13 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه. وراث حین الفوت وی عبارتند از. عبارتست.
قبادی.  از نجیبه. فضه. شهربانو. حسین. فرشته. حسن. روح اهلل همگی  فرزندان. 

ربابه جعفری. همسر. 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را. یک  از  اینک شورا پس  وال غیر. 
نبوت. آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای. از متوفی. 
نزد او می باشد. از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به. این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد. 
عیسی رضوانی. قاضی شعبه ششم شوراي حل اختالف. م الف. ۲۰88

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 960324 اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای محمد آهنگری 
به پرداخت 240.000.000ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت 
تاخیر تادیه و ...) قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم( در حق 
آقای ربیع قمی محکوم گردیده است .لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه 
، اموال وی را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 
و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش می 

رساند.مال مورد مزایده یک قطعه زمین به مساحت 60 متر مربع
ازشمال: به خیابان آسفالت 

از غرب: به کوچه 6 متری عام 
از جنوب: به خانه سرای محمد آهنگری

از شرق : به ملک حمید آهنگری
مارکت  روبروی سوپر  ورداسبی-  دکتر  خیابان  محله-  باغبان  آدرس جویبار-  به 

تسلیمی
قیمت کارشناسی شده: 520.000.000ریال) پانصدو بیست میلیون ریال( می باشد .
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  کسانیکه  پایه شروع،  ارزیابی شده  مبلغ  از  مزایده   -2
از  المجلس  پیشنهادی فی  قیمت  مبلغ ده درصد  مزایده محسوب و  برنده  نمایند 
از فروش وصول میگردددر غیر  مابقی آن ظرف یکماه پس  مزایده اخذ و  برنده 

اینصورت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
3- موعد و زمان فروش، روز 1397/6/7 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای 

اداری پس از انتشار می باشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   102 9609981988301040شعبه  کالس  پرونده   
فاضالب  و  آب  9709971988300467شاکی  شماره  نهایی  تصمیم  چمستان 
و  نشانی آب  محمد  فرزند  قاسمی  علیرضا  آقای  نمایندگی  با  مازندران  روستایی 
انبارلو  الدن  خانم  متهم   12 کالنتری  جنب  رضا  امام  بلوار  ابتدای  نور  فاضالب 
ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  آب  از  غیرمجاز  استفاده  اتهام  نشانی  به 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در 
خصوص اتهام خانم الدن انبارلو دائر  بر انشعاب غیرمجاز آب شرب با توجه به 
نور  فاضالب روستایی شهرستان  اداره آب و  مامورین  پرونده گزارش  محتویات 
حکایت از آن دارد متهم فوق بدون داشتن انشعابات مبادرت به استفاده غیرمجاز از 
خدمات غیر خانگی می نموده و قرائن و امارات صحت گزارش را نشان می دهد از 
جمله صورتجلسه قطع انشعاب غیرمجاز لذا با توجه به اینکه استفاده برای مصارف 
خانگی بوده و متهم انشعاب و غیر مجاز نصب کرده است به دلیل عدم حضور متهم 
در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل بزهکاری ایشان محرز و 
مسلم است مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و بند 
الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن و فاضالب و 
گاز دادگاه متهم موصوف را به لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز قطع انشعاب  
به مدت سه ماه و پرداخت مبلغ چهل  میلیون ریال به عنوان بهای خدمات مصرفی 
در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رأی صادره غیابی ظرف  مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران استم. الف 97/386

 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

دادنامه 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   102 9609981988301151شعبه  کالسه  پرونده 
نهایی شماره 9709971988300490آب و فاضالب روستایی  چمستان  تصمیم 
مازندران به نمایندگی آقای علیرضا قاسمی فرزند محمد به نشانی اداره امور آب 
نور ابتدای بلوار امام رضا جنب کالنتری 12 آقای علی اکبر محمدی فرزند اسداهلل 
امام رضا جنب کالنتری  بلوار  به نشانی استان مازندران شهرستان نور شهر نور 
ناتل کنار اداره آب و فاضالب روستایی متهم  خانم فرشته عزیزی به نشانی اتهام 
استفاده غیرمجاز از آب دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام 
خانم فرشته عزیزی دائر   بر انشعاب غیرمجاز آب شرب با توجه به محتویات 
پرونده گزارش مامورین اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان نور حکایت از 
آن دارد متهم فوق بدون داشتن انشعابات مبادرت به استفاده غیرمجاز از خدمات 
غیر خانگی می نموده و قرائن و امارات صحت گزارش را نشان می دهد از جمله 
مصارف  برای  استفاده  اینکه  به  توجه  با  لذا  غیرمجاز  انشعاب  قطع  صورتجلسه 
خانگی بوده و متهم انشعاب و غیر مجاز نصب کرده است به دلیل عدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل بزهکاری ایشان 
محرز و مسلم است مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
92 و بند الف ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن و 
فاضالب و گاز دادگاه متهم موصوف را به لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و 
نیز قطع انشعاب  به مدت سه ماه و پرداخت مبلغ دوبیست چهل میلیون  ریال به 
عنوان بهای خدمات مصرفی در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید رأی 
صادره غیابی ظرف  مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان مازندران استم. الف 97/385
 رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش چمستان احمد خسروی

آگهی مفقودی نوبت اول
بدینوسیله پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوائی مروا پرواز بابلسر به شماره 
7089 تاریخ صدور 1395/5/13 به مدیر عاملی آقای ابوالقاسم احمد پور به نشانی دفتر 
مازندران – بابلسر- بلوار شریفی حدفاصل شریفی 9و11 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

آگهی ابالغ
به موجب پرونده کالسه 970303 شعبه چهارم  دادگاه بوشهر  خواهان محمد صالح 
ابراهیمی  دادخواستی با عنوان مطالبه وجه به طرفیت غالمرضا ریگستانی  فرد فرزند 
مجید به این دادگاه تقدیم نموده است و برای مورخ 97/6/31 ساعت 9:30صبح مقید 
به وقت رسیدگی است .با توجه به این که خواندگان مجهول المکان می باشند جهت 
درخواست خواهان و تجویز ماده 73 ق .ا دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
اگهی مذکور را در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج خوانده می تواند ادرس 
خود را به این دادگاه اعالم تا اوراق اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت 
انان ارسال شود در غیر اینصورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر 

خواهد نمود. تاریخ انتشار:97/5/27
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر 

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره139760316001002147

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  1397هیات  13مرداد  مورخ 
ملک  ثبت  حوزه  درواحدثبتی  مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پری افراسیابی فرزندعلی 
به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  ازکرمانشاه  شناسنامه4586صادره  بشماره 
واقع  شده   مفروزومجزی  از26از139اصلی  پالک6فرعی  مساحت46.25مترمربع 
محرزگردیده  افراسیابی   پری  رسمی  ازمالک  کوچه113خریداری  دربلوارطاقبستان 
شود  می  فاصله15روزآگهی  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت:27مرداد1397 تاریخ انتشارنوبت دوم:12شهریور1397

توضیح:الزم به ذکراست آگهی های که خارج اززمان مقررشده چاپ شودبرای این 
هیات قابل پذیرش نمی باشد.

جعفرنظری_رئیس ثبت اسنادوامالک مجوزارشاد:48۰۳

مفقودی
دارای  روغنی  سفید  رنگ  به   1389 206مدل  پژو  خودرو  سندکمپانی 
شاسی  وشماره    13588013014 موتور  ،شماره  55-811و67  پالک  شماره 
NAAP51FE1AJ360777 بنام شمیم رشیدی احمدی فرزند نقی دارای کدملی 

1289071081 مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

وزیر راه و شهرسازی :

بازآفرینی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی از اهداف دولت است

ثبت نام جامعه کارگری و کارفرمایی در سامانه جامع روابط کار صرفا برای استان تهران در مرحله 
اول از روز شنبه از طریق دفاتر اعالمی پیشخوان دولت آغاز می شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرانجام پس از تاخیرهای پی در پی برای ثبت نام کارگران و 
کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، فرایند ثبت نام کارگران و کارفرمایان استان تهران از امروز 
در برخی از دفاتر پیشخوان دولت آغاز می شود.»سامانه جامع روابط کار« سامانه ای است که 
امکان ثبت تمام فرایندها و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی 
را فراهم می کند. در این سامانه حدود 30 خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم 
برای کارفرمایان پیش بینی شده که در فاز نخست دو زیرسامانه »ثبت الکترونیکی دادخواست 
کارگران« و »ثبت قراردادهای نیروی کار توسط کارفرمایان« راه اندازی می شود.ثبت الکترونیکی 
شکایات )دادخواست( کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختالف و ثبت قراردادهای 
کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان یکی از ویژگی های سامانه جامع روابط کار است.با توجه به 
اینکه یکی از معضالت پیش روی جامعه کارگری نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای 
موقت است، راه اندازی این سامانه و ثبت قراردادهای نیروی کار در آن باعث شناسایی و شفافیت 
در وضعیت قراردادهای نیروی کار می شود.پیاده سازی این سامانه عالوه بر ایجاد شفافیت در 
اطالعات کارگران و کارفرمایان، امکان نظارت و پایش وضع حاکم بر روابط کار را فراهم می آورد.

در مرحله اول صرفا کارگران و کارفرمایان استان تهران امکان ثبت نام در سامانه را دارند که به 
تدریج در استان های البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به صورت آزمایشی و سپس طی ماه های 
آینده در کل کشور در دسترس کارگران و کارفرمایان خواهد بود.تعرفه ثبت نام در این سامانه 

برای کارگران ۵ هزار تومان و برای کارفرمایان نیز ۶ هزار تومان تعیین شده است.

رئیس کل گمرک ایران، از تسهیالت جدید گمرکی برای واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: 
عالوه بر حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی هم مشمول ضمانت نامه و 

ترخیص نسیه شد.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران، فرود عسگری افزود: واحد های تولیدی که مشکالت 
نقدی دارند، می توانند کاالی خود را به صورت نسیه ترخیص کرده و یا با تودیع ضمانت نامه 
بانکی از گمرکات خارج کنند.وی اضافه کرد: تولید کنندگان پیش از این در حقوق ورودی 
با ارائه ضمانت نامه می توانستند کاالی شان را به طور نسیه از گمرک ترخیص کنند اما از 
این پس نه تنها در حقوق ورودی که در مالیات بر ارزش افزوده هم می توانند از ضمانت نامه 
بانکی استفاده کنند.عسگری ابزار امیدواری کرد:  تولیدکنندگانی که مشکالت کمبود نقدینگی 
دارند بتوانند از آن استفاده کنند.معاون وزیر اقتصاد درباره ارائه دیگر تسهیالت گمرکی به 
تولید کنندگان، گفت: واحدهای تولیدی می توانند انبار اختصاصی در محل تولیدشان داشته 
باشند و محموله های وارداتی خود را از هر مرز گمرکی که وارد می شود به این انبارها که 
به خودشان اختصاص دارد اما تحت نظارت گمرک است انتقال دهند.عسگری ادامه داد: ما با 
حداقل حقوق ورودی از واحدهای تولیدی تضمین می گیریم و تسهیالتی به آنها داده ایم که 
کاالها زیر نظر خودشان و تحت نظارت گمرک باشد.وی تاکید کرد: واحد های تولیدی که 
دارای مشکالت بانکی و یا در صف تخصیص یا تامین هستند، برای ترخیص کاالهایشان می 
توانند به گمرک مراجعه کنند و گمرک با توجه به شناختی که از آنها دارد، در ترخیص 70 تا 
۸0 درصد کاالهایشان با آنها همراهی خواهد کرد و واحد های تولیدی پس از حل مشکالت 

بانکی خود می توانند به تسویه با گمرک اقدام کنند. 

آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان 
در سامانه روابط کار 

ارایه تسهیالت جدید گمرکی برای 
واحدهای تولیدی



ریشه شکست های بزرگ ، از ناراستی های 
بسیار کوچک ، سرچشمه می گیرند . 

 حکیم ارد بزرگ  

سخن حکیمانه

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست

امروز با حافظ

»پنهانی« و » مشکل حکایتی 
است« به کتابفروشی ها رسیدند

نشر مروارید دو اثر تازه با عنوان » پنهانی« و » مشکل 
گزارش   به  کرد  کتاب  بازار  روانه  را  است«  حکایتی 
مهر، انتشارات مروارید داستان بلند »پنهانی« به قلم 
نسترین خالصی را روانه بازار کتاب کرد.در این اثر وج 
جوانی که درگیر فراز و فرودهای یک زندگی معمولی 
و کم حاشیه هستند، به ناگاه وارد یک ماجرای جنایی 
می شوند؛ ماجرایی که آن ها را به شناخت جدیدی از 
یکدیگر می رساند و در نهایت قضاوت کردن را برای آن 
دو سخت می کند. در تب و تاب همین حوادث است 
که مرز عشق و نفرت باریک تر می شود  و هر کدام 
می فهمند که چقدر درست زیستن دشوار است.در 
متن معرفی پشت جلد این اثر آمده است: تمام تغییرات 
زندگی، تمام تصمیمات نامعقول و حوادث بی نظیر زمانی 
ایجاد می شوند که آگاهانه زندگی نمی کنی. آن زمانی که 
چشمانت را به روی بزرگی دنیا بسته ای و فکر می کنی 
تنها انسانی هستی که گرفتار می شوی. افسرده می شوی 
و در رختخخوابت غلط می زنی. در همان شب هایی  که 
سرگردانی را تجربه می کنی، در حال انجام یک کار 
بزرگ هستی؛ چیزی که بعدها تو را وا می دارد روی 
صندلی حصیری بزرگی بنشینی و داستان زندگی ات 
را تعریف کنی.این رمان در 1۹7 صفحه و  با قیمت 
2۴ هزار تومان منتشر شده است.نشر مروارید همچنین 
به تازگی دفتر شعر »مشکل حکایتی است« سروده 
محمد صالحی آرام را نیز روانه بازار کتاب کرده است 
که دربردارنده گزیده ای از اشعار طنز این شاعر است.. 
صالحی آزام فعالیت مطبوعاتی خود را از سال 133۶ 
و با روزنامه اطالعات آغاز کرد و در سال 13۶0 تحربه 
سردبیری  نشریه وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه 
خود ثبت کرد. وی در زمینه فعالیت در نشریاتی چون 
اطالعات هفتگی، تهران مصور، هدف، فکاهیون، گل آقا، 
فردوسی و خوشه را در کارنامه خود دارد..در زمینه 
انتشار کتاب نیز پیش از این وی دو اثر »شکل دگر 
کارنامه  در  را  و »همچو شرر خندیدن«  خندیدن« 
کاری خود دارد.  دفتر شعر »مشکل حکایتی است« 

با قیمت 13 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 4/54   طلوع آفتاب 6/25 
اذان ظهر 13/08  اذان مغرب 20/09

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

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

»زهر ماری«نمایشی کمدی با پوستری متفاوت

علیرضا زهیری

رضا  نویسندگی  به  نمایشی  زهرماری 
بهاروند و احمد سالگی  و کار گردانی علی 
احمدی   خسرو  کنندگی  وتهیه  احمدی 
روزهای  است؛  نمایش  همین  بازیگر  که 
پایانی نمایش خودرا در تاالر حافظ سپری 
می کنند. در سایت تیوال  موضوع نمایش 
اند. را کمدی  و اجتماعی  معرفی کرده 

کمدی  درام  از  نشانی  پوسترنمایش  اما 
نمایش  پوستر  در  دهد.  نمی  مخاطب  به 
تصویر زنی است را می بینیم که با خوشه 
است،  پوشانده  را  خود  صورت  انگور  ای 

تناقض  ؛  ندارد  ماجرا  بودن  کمدی  از  نشانی  فیلم  پوستر  در  چهره  روی  اندوه 
پوستر و موضوع نمایش  یکی از دالیلی است که مخاطب را برای دیدن نمایش 
تشویق می کند.داستان زهر ماری داستان خواهر و سه برادر است  که مادرشان 
کارش سرکه میذاشته حاال بعد از مرگش روز چهلم دیدند که سرکه ها تبدیل 
به شراب یا همان»زهر ماری«است . برادر ) یونس( که معلوم میشود سابقه دار 
است و تازگی آزاد شده قصد دارد شراب ها را بفروشد . برادر کوچک ) میالد ( 
از در میاد به سمت دبه ها میرود کمی از ان را میخورد نشون میده که از قبل 
میدونسته شراب شده . برادر بزرگ ) ابراهیم ( با بلندگویی در دست که در حال 
مداحی است وارد زیر زمین میشود . در حال هم مداحی هم شماتت برادر کوچک 
که کجا رفتی . ناگهان از از دهان میالد بوی مشکوکی استشمام میکند .داستان با 
مخالفت برادر بزرگ که مذهبی است  و ریختن شراب ها به دور و حرام بودن آن 
ادامه میابد . تا اینکه پدر نامزد  خواهر )حلیمه (که خودش اسمشو گذاشته ماری  
جالب تر میشود  و میگوید مرضیه ) همسرش ( در نصف سرکه ها شریک میباشد 

..... داستان ادامه میابد ......
هرکدام از آنها به فراخور موقعیت و شرایط خود راهکاری ارائه داده و در گیر و 
دار جنگ و دعوایشان رازهایی مگو از یکدیگر را لو می دهند و با گفتن هر یک از 
اسرار خانوادگی، دیگران را و تماشاچیان را غافلگیر می سازند. بعد به تبع اسرار لو 
رفته، ایده ای جدید مطرح می شود و تنشی جدید که منجر به برمال شدن حقایقی 

جدید می شود. 
دیالوگ های طنز و بازی های عالی و کنایه های معنی دار، برای حدود یک ساعت 
تماشاچی را می خنداند، به فکر فرو می برد، دلش را به درد می آورد و ساعت ها و 

شاید روزها ذهنش را درگیر می کند.
داستان زهر ماری داستان معضل فقر را در جامعه تداعی می کند.مادر پیری که 
سرپرست خانوار بوده و طی صحبت های در نمایش، پدر سال های دور ترک خانه 
کرده  ودیگر باز نگشته است  و پدر باالی سر بچه ها نبوده است .مادر برای اینکه 
خرج خانواده را در بیاورد سرکه می انداخته   و حتی معلوم میشود خرج یونس 
که چهار سال در زندان بوده  میداده است . برادر بزرگ  که به کار مداحی مشغول 
است  یونس را چند سال قبل او لو داده بود او نیز نشان میدهد  در زندگیش 
خیلی مشکل دارد با زنش اختالف زناشویی دارد . برادر کوچک میالد  که شرور و 
جوان تر است  شور جوانی دارد ونترس و کله شق  .  در صحنه نشان میدهد که 
هی از دبه میخورد و مست شده است .  دختر خانواده که نامزد دارد  ولی پارسال 
به خاطر نداشتن جهزیه  نتواسته عروسی کند .   همین فقر که عامل فساد است 

باعث شده خانواده بعد مرگ  بیشتر به سمت فساد برود.
و  سریال  بازیگر  که  کیانی   لیندا  خانم  از  بازیگران   نظر  از  ماری  زهر  نمایش 
فیلم های سینمایی استفاده  کرده در جذب مخاطب برای دیدن نمایش  موفق 
از خود علی احمدی صحنه کوتاهی  به غیر  تقریبا  بازی ها همگی  بوده است و 
از همه بهترعلی شادمان در نقش میالد  بازی کردند خوب بودند و  اخر نمایش 
جذاب تر به نظر میرسید . طراحی صحنه جالب بود وتعداد زیاد دبه ها که همگی 
پر بودند   تداعی واقعی از شراب بودند اینکه کار گردان این موضوع را انتخاب 
نمده و جسارت اورا نشان میدهد که  در خلق مسایل ناهنجار  که در جامعه به 
پنهان میباشد  به خاطر مسایل مذهبی و حرمت ها  و غیره  وفور دیده میشود 
ولی خیلی بیان نمیشود  جای تبریک دارد.کارگردان  و نویسنده  اخر نمایش را 
خیلی ساده به پایان رساندند  و از ضعف های نمایش  به حساب می آید. نویسنده 
میتوانست خیلی بهتر نمایش را به پایان برساند. ولی  خیلی کلیشه ای داستان 
به پایان رسید.  از نظر حس تعلیق و اصول دراماتیک خوب تونست تماشاگر  را 
تاآخر نمایش سر صندلی اش بنشاند که این ازنکات  قوت این  نمایش میباشد.

دوستداران  این نمایش، تا 31 مرداد  فرصت دارند این نمایش را ببیندد .  از طریق 
. ساعت شروع  بیست  استفاده کنند  تیوال 30 درصد تخفیف میتوانند   سایت 
و چهل و پنج دقیقه . آدرس :  تاالر حافظ . به ادرس تهران  خ حافظ  خ استاد 

شهریار روبروی تاالروحدت   به غیر روزهای شنبه  اجرا میگردد. 

یادداشت مهمان 

اصحاب  با  نشست  در  صالحی  سیدعباس   
فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان های زنجان 
که  است  این  امروز  استدالل  اینکه  بیان  با 
سخت گیری موجب رانت در حوزه مطبوعات 
می شود، افزود: از ابتدای امسال به هفت استان 
انعقاد تفاهم نامه سفر کرده ام تا  در راستای 

برنامه استان ها پربارتر برگزار شود.
به گزارش پیام زمان از وی از برگزاری هفته 
فرهنگی استان ها خبر داد و با یادآوری اینکه 
در این برنامه ها از هنرمندان دعوت به عمل 
می آید، تصریح کرد: در همین راستا با توجه 
به تفاهم نامه ای که منعقد شده است، نسبت 
به برگزاری هفته فرهنگی زنجان اقدام خواهد 
استان  این  ظرفیت های  بدین وسیله  تا  شد 
به خوبی معرفی شود.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی یکی از مباحث مهم را بحث بودجه 
قرآنی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه امسال 
نظر  در  حوزه  این  برای  تومان  میلیارد   ۶0
گرفته شده است که امیدواریم محقق شود، 

ادامه داد:
یکی از اقداماتی که در حوزه قرآنی انجام شده، 

بحث تشکیل شورای توسعه قرآنی است که 
در این راستا شاهد همکاری سازمان اوقاف 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  و  خیریه  امور  و 
هستیم تا از این پس هماهنگی های زیادی 
گیرد. صورت  قرآنی  برنامه های  زمینه  در 

در  برداشتن  گام  اینکه  بر  تاکید  با  صالحی 
راستای حل مشکالت اصحاب فرهنگ، هنر 

هر  است،  ارزشمندی  بسیار  اقدام  رسانه  و 
چند این اقدام بسیار ناچیز باشد، اظهار کرد:با 
حاکمیتی،  و  مالی  منابع  کمبودهای  وجود 
تالش می کنیم مشکالت این قشر حل شود. 
با کمبود منابع در  اینکه  با وجود  از طرفی 
و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  از  راستای حمایت 
رسانه هستیم، اما تالش می کنیم همین منابع 

محدود نیز در فضای استان ها پیش برده شود.
از توقف اشتراک نیم بهای رسانه های  وی 
مکتوب و نشریات در کشور خبر داد و گفت: 
بازار کاغذ، بازاری قابل دسترس برای متولیان 

حوزه چاپ می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه گریزی 
از  به سایر مباحث حوزه فرهنگی و هنری 
خبرنگاران،  بیمه  کتاب،  نمایشگاه  جمله 
جشنواره موسیقی و دغدغه هایی که در حوزه 
کاغذ وجود دارد زد و گفت: معتقدیم در کنار 
برگزاری نمایشگاه کتاب می توانیم نمایشگاه 

مطبوعات را نیز برگزار کنیم.
وی گفت: در حوزه کاغذ نیز جلسات متعددی 
شرایط  با  امیدواریم  که  است  شده  برگزار 

بهتری در هفته های آینده روبه رو شویم.
درصدی   3۵ افزایش  از  همچنین  صالحی 
مخاطبان سینما خبر داد و با یادآوری اینکه 
سطح  در  کوچک  سینمای   100 پارسال 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  احداث  کشور 
خوشبختانه در چند ماه اخیر شاهد فروش 

12۵ میلیارد تومانی بلیت سینماها هستیم.

کاریکاتور

تاریخ برگزاری تازه ترین کنسرت مهران مدیری در مرکز همایش 
های برج میالد تهران مشخص شد.

 مهران مدیری بازیگر، کارگردان و مجری بعد از چندین سال دوری از 
اجرای زنده موسیقی، روز چهارشنبه 31 مرداد ماه تازه ترین کنسرت 

خود را در مرکز همایش های برج میالد تهران برگزار می کند.
بلیت فروشی کنسرت روز پنجشنبه 2۵ مرداد ماه آغاز شده.

در کنسرت پیش روی مهران مدیری که شنیده ها حاکی از مدیریت 
اجرایی علی اوجی در آن است، نیما حمیدی نوازنده درامز، جابر 
خدایاری نوازنده پرکاشن، بابک ریاحی پور نوازنده گیتارباس، مسعود 
پیانو،  نوازنده  احتشامی  سامان  الکتریک،  گیتار  نوازنده  همایونی 
گلنوش صالحی نوازنده تار، سینا جهان آبادی نوازنده کمانچه، آتنا 
اشتیاقی نوازنده ویولن سل، ساسان هاشمی نوازنده کیبورد گروه 

اجرایی را تشکیل می دهند.

اتریخ برگزاری کنرست

 مهران مدیری مشخص شد

سازمان ملل کودک کشی آل سعود در یمن را »جنایت جنگی« خواند

وزیر ارشاد: 
سخت گیری موجب رانت می شود

 

با تصمیم دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آلبوم »ابراهیم« محسن چاوشی مجوز گرفت.

انتشار  با  دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
محسن  خوانندگی  و  آهنگسازی  به  »ابراهیم«  آلبوم 

چاوشی موافقت کرد.
پیرو صحبت های چند روز گذشته علی ترابی مدیر کل 
بر  ارشاد اسالمی مبنی  دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و 
صدور مجوز ۵ قطعه از هفت قطعه آلبوم »ابراهیم« به 
به  آلبوم  این  چاوشی،  محسن  خوانندگی  و  آهنگسازی 

زودی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

آلبوم جدید محسن چاویش 
مجوز گرفت

عزت اهلل انتظامی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون دارفانی را 
وداع گفت.

 عزت اهلل انتظامی، آقای بازیگر سینمای ایران، پس از طی دوره ای 
بیماری در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

عزت اهلل انتظامی متولد سال 1303 در تهران بود و در طول بیش از 
۵ دهه حضور در عرصه هنرهای نمایشی، آثار سینمایی ماندگاری 
همچون »گاو«، »اجاره نشین ها«، »هامون«، »حاجی واشنگتن«، »خانه 
واقعه«،  »روز  فرشته«،  »روز  »هامون«،  عنکبوت«، »شیر سنگی«، 

»روسری آبی« و »دیوانه ای از قفس پرید« را به یادگار گذاشت.
پیام زمان، این ضایعه را به جامعه هنری ایرن و خانواده انتظامی تسلیت 

می گوید.

عزت هللا انتظایم ابزیگر 

پیشکسوت سیمنا و تئاتر درگذشت

همایون شجریان و سهراب پورناظری پس از 
برگزاری مراسم رسمی رونمایی آلبوم »ایران 
فعالیت  درباره  به سئواالت خبرنگاران  من« 
های اخیرشان پاسخ دادند.همایون شجریان 
و سهراب پورناظری  شب 2۴ مرداد ماه پس 
از برگزاری مراسم رسمی رونمایی آلبوم »ایران 
من«  با حضور تعدادی زیادی از تماشاگران 
درتاالر وحدت به سئواالت خبرنگاران درباره 

فعالیت های اخیرشان پاسخ دادند.
همایون شجریان در ابتدای این نشست رسانه 
ای درمورد اوضاع جسمانی پدرش محمدرضا 
شجریان توضیح داد: نکته جالبی که طی ماه 
های اخیر برایم جالب بود اینکه همواره روال 
منظمی درباره شایعه های پیرامون وخامت 
بارها  نیز  حال پدر مطرح می شود که من 
رایان  و  را خودم  پدر  گزارش حال  ام  گفته 
حال  هر  به  دهیم.  می  ارائه  مردم  به  عزیز 
اوضاع جسمانی پدر کماکان مانند قبل بوده 
و فعال در وضعیت ثبات هستند. البته چندی 
قبل برای بررسی و انجام برخی آزمایشات به 
بیمارستان مراجعه کرده بودند اما باید بگویم 
حال پدرم در وضعیت قبلی قرار دارد.وی در 
پاسخ به پرسش دیگری پیرامون واکنش برخی 
از کارشناسان موسیقی پس از انتشار بیانیه 
بر  مبنی  پروژه »سی«  اجرایی  عوامل  اخیر 

توقف بازاجرای این پروژه در تاالر رویال هال 
تهران و ارتباط با وضعیت معیشتی مردم گفت: 
در متنی که برای پروژه »سی« منتشر کردیم 
بحث بی ثباتی مالی مطرح شد که گفتیم اگر 
وضعیت معیشتی مردم بهتر باشد نسبت به 
اجرای آن اقدام می کنیم، این را هم بگویم ما 
می دانستیم که قطعا برای مخاطب این پروژه 
هم در وضعیت فعلی مشکلی نداشتیم و می 
دانستیم مخاطبان عزیز همواره به ما در این 
زمینه لطف دارند. به طور حتم هدف ما فرار 
از نفروختن بلیت ها نبود چرا که ما معتقدیم 
وقتی پروژه ای راه می افتد همه به حرکت در 
می آیند. ما در شرایطی قرار داریم که مردم 
اوضاع مناسبی به لحاظ اقتصادی ندارند پس 
پیام ما هم این بود که حال ما هم خوب نیست.

همایون شجریان در ادامه این نشست خبری 
به پرسش یکی از خبرنگاران درباره حاشیه 
برگزاری  برای  او  آمادگی  اعالم  از  بعد  های 
کنسرت خیابانی در تهران پاسخ داد: من خیلی 
متخصص برگزاری و نحوه مدیریت اجرایی 
کنسرت خیابانی نیستم. فقط این را می توانم 
بگویم که در این طرف آمادگی برای هرآنچه 
الزم است که از طرف یک گروه هنری شکل 
بگیرد، آماده اجراست. پس می ماند آن طرف 
که یک تیم اجرایی قوی بتواند از پس جمعیت 

انبوه برگزاری کنسرت خیابانی بربیاید و درباره 
دست  این  از  مسائلی  و  مجوز  صدور  نحوه 
در  انجام دهد. من همیشه  را  اقدامات الزم 
زندگی ام صادق بوده و هستم و هیچ وقت هم 
حرکتی را انجام ندادم که جور دیگری به آن 
نگاه شود و یا پشت ماجرا مساله دیگری نهفته 
باشد. من درباره پیشنهاد برگزاری کنسرت 
خیابانی آنچه را از دستم برمی آید اعالم کردم 
. اصال هم نگفتم می روم وسط خیابان و خودم 
را می کشمهمایون شجریان در ادامه جواب به 
پرسش های خبرنگاران پیرامون نحوه برگزاری 
کنسرت خیابانی اش گفت: من همیشه در 
زندگی ام صادق بوده و هستم و هیچ وقت هم 
حرکتی را انجام ندادم که جور دیگری به آن 
نگاه شود و یا پشت ماجرا مساله دیگری نهفته 
باشد. من درباره پیشنهاد برگزاری کنسرت 
خیابانی آنچه را از دستم برمی آید اعالم کردم. 
اصال هم نگفتم می روم وسط خیابان و خودم 

را می کشم. من فکر می کردم که این پیشنهاد 
کاری شدنی است پس تصمیم گرفتم آن را 
انجام دهم. ضمن اینکه مردم در صورت برگزار 
نشدن چنین پیشنهادی دلخور نمی شوند زیرا 
همه می دانیم مهیا کردن یک کنسرت خیابانی 
کار بسیار سختی است اما با درایت و مدیریت 
در برخی موارد می تواند به درست ترین شکل 
ممکن که هزینه ای هم برای مدیران اجرایی 
ندارد، برگزار شود.همایون شجریان در بخش 
پایانی این نشست عنوان کرد: من امیدوارم 
با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
شهرداری تهران که هر 2 نهاد آمادگی خود را 
برای برگزاری کنسرت اعالم کرده اند، چیزی 
باعث توقف کار نشود. به هر حال من چند 
سال پیش هم قرار بود کنسرتی را در مناطق 
جنوبی شهر تهران برگزار کنم حتی در این 
زمینه پیشنهاداتی هم ارائه دادم اما متاسفانه 

محقق نشد. 

شجریان از اوضاع درمانی پدرش گفت

روزی دیگر با سالم آلبانی
 شبکه بالکان

آلبانی«،  »سالم 
ویژه برنامه فرهنگی 
دریچه  و  هنری 
ارتباطی مردم آلبانی 
تمدن  و  فرهنگ  با 
از  روز  هر  ایرانی، 
کانال بالکان شبکه سحر به روی آنتن می رود.به گزارش 
پیام زمان  به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی 
رسانه ملی، کانال بالکان شبکه سحر عالوه بر انعکاس 
اخبار و تحلیل های مهم جهانی، در کنداکتور خود 
برنامه هایی در حوزه سرگرمی و تفریحی، فیلم و سریال 
برای مخاطبان منطقه بالکان پخش می کند و »سالم 
آلبانی» از جمله برنامه های شاخص این حوزه است 
که در قالب ترکیبی گفت و گو محور به روی آنتن می 
رود.این برنامه به تهیه کنندگی سعید دیانتی و اجرای 
عطا رجبی تنها برنامه ای است که آلبانیایی زبان های 
منطقه بالکان را مورد مخاطب خود قرار می دهد.»سالم 
آلبانی« با بررسی اخبار طنز شبکه های مجازی، معرفی 
متفکر و شاعر پارسی گوی و تحول آفرین آلبانیایی، 
»محمدنعیم فراشری« مداح امام حسین)ع(، معرفی 
از طریق  زنده  ارتباط  و  ایرانگردی  و  ایرانی  فرهنگ 
اسکایپ، توانسته است مخاطبان بسیاری را همراه کانال 
بالکان کند.از آنجایی که کشورهای منطقه بالکان به 
عرفان، ادبیات و شعر عالقه خاصی دارند و بسیاری از 
شعرای بوسنی و هرزگوین، شعرهای زیادی به فارسی 
سروده اند، می توان گفت عنصر اصلی پیوند معنایی در 
شبکه جهانی سحر همین »قلمروی فرهنگی« است که 
در »سالم آلبانی» رنگ و عطری رسانه ای به خود می 
گیرد.محسن سوهانی، مدیرکانال بالکان شبکه جهانی 
از این درخصوص مزیت برتر اشتراکات  سحر پیش 
عرفان و ادبیات به عنوان شاه کلید ورود رسانه ای به 
منطقه و یکی از مهم ترین راهبردهای این شبکه در 

حوزه بالکان یاد کرده بود.

خبر

انیمیشن »بدو رستم بدو« به کارگردانی حسین مالیمی 
به 2 جشنواره بین المللی در کشورهای ایتالیا و استرالیا 

راه پیدا کرد.
به گزارش  مهر، انیمیشن »بدو رستم بدو« به کارگردانی 
حسین مالیمی برای حضور در 2 جشنواره خارجی انتخاب 
شد. این انیمیشن در هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه visioni corte  ایتالیا از میان 1032 اثر از ۵۵ کشور 
به مرحله فینال رسیده است.این فستیوال  از 1۵ تا 22 
 Minturno اکتبر 201۸  همزمان با  23 تا 30 مهر ماه در
ایتالیا برگزار می شود.همچنین این مستند نامزد دریافت 

غزال طالیی بهترین فیلم کوتاه از هفتمین جشنواره بین 
المللی فیلم های پارسی زبان استرالیا که از ۸ تا 1۸ شهریور 
ماه به دبیری امین پلنگی در سیدنی و ملبورن برگزار می 

شود، شده است.
این فیلم برداشتی طنز و کامال آزاد از تراژدی رستم و 
سهراب است. رستم پهلوان ملی ایران زمین باید به آینده 
سفر کند و به تهران امروز بیاید تا آنچه را که بر سر فرزندش 
سهراب آورده، جبران کند. در شهر تهران وی نمی داند راه 
قانونی را برای رسیدن به هدف مشروع خود برگزیند یا راه 

غیر قانونی را.

»بدو رسمت

 بدو« در

 ایتالیا و 

اسرتالیا 

دیده یم شود

سریال جدید خالق »سیمپسون ها«
 از فردا در نتفلیکس دیده می شود

خالق سریال طوالنی مدت تلویزیونی »سیمپسون ها« 
سریال جدیدش را در نتفلیکس به نمایش درآورد.

به گزارش از رویترز، مت گورنینگ پس از 20 سال یک 
سریال جدید به نام »افسون زدایی« ساخته است که از 

دیروز)جمعه( در نتفلیکس دیده شد.
وی شب چهارشنبه در مراسم اولین نمایش این انیمیشن 

بیشتر  تلویزیونی  این مجموعه  در لس آنجلس گفت 
احساسی است تا سیمپسونی.وی با اشاره به سریال های 
گفت  »فیوچراما«  و  »سیمپسون ها«  یعنی  دیگرش 
نتفلیکس او را کامال آزاد گذاشت تا هر چه می خواهد 
خلق کند.نتفلیکس همه این سریال فانتزی را که در 
10 اپیزود ساخته شده روز جمعه به صورت آنالین در 
دسترس مخاطبانش می گذارد.گفته شده این مجموعه 
2 فصل دارد و فصل دوم آن هم در 10 اپیزود ساخته 
می شود.داستان این سریال در قرون وسطی می گذرد و 
یک خاندان پادشاهی در مرکز داستان قرار داد. در مسیر 
رو به زوال این سلطنت، یک پرنسس با یک اِلف خوب و 
یک شیطانک به نام لوسی، همراه هستند. این سه دوست 
با انواع و اقسام مخلوقات از غول های بزرگ و ارواح گرفته 

تا انسان های بد و ترول ها مبارزه می کنند.

»آگهی فراخوان عمومی«
انتخاب پیمانکار سرویس مدارس 

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد به ماده ۳ دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش 
آموزان مصوب هیات محترم وزیران و بز اساس مصوبه ۱8۳۲۵ مورخ 97/۰7/۲7 کارگروه ماده ۱8 امر ساماندهی و ارائه خدمات 
سرویس مدارس در سال تحصیلی 98-97 محمدشهر را از طریق فراخوان به شرکتها و پیمانکار صالحیت دار واگذار نماید . لذا 

متقاضیان میتوانند ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ 97/۰۵/۲8 جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات خود با در نظر گرفتن شرایط 
عمومی پیمانکاران به سازمان مدیریت حمل و نقل محمدشهر واقع در محمدشهر -نرسیده به میدان عباس آباد - طبقه فوقانی ایستگاه 

شماره ۲ آتش نشانی مراجعه و یا با شماره تلفن ۳6۳۳8۱7۱-۰۲6 تماس حاصل نمایند . 
- محل دریافت اسناد سازمان مدیریت حمل و نقل محمدشهر

- آخرین مهلت قبول پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 97/۰6/۰6 
- هزینه نشر آگهی بر عهده پیمانکاران خواهد بود .

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج است .

حامد نادری 
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل 

محمدشهر


