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سرمقاله
نگراِن فردای ایران باشیم

نگاه روز

هشدار درباره فصل پیش روی
 صنعت گردشگری ایران

صحبت کــردن درباره 
و مشکالت  روز  مسائل 
جامعه در هــر جمع و 
محفلی برپاســت. همه 
از ناکارآمــدی برخــی 
مسئوالن می گویند و از 

گرانی و تورم و اختالس. تاکسی های شهر 
که سال هاست بهترین مکان برای صحبت 
های سیاســی و به روز اجتماع شده است 
و در همان مسیر کوتاه، مسافران و راننده 
حرف های تخصصی از مشــکالت جامعه 
می زنند و راهکار ارائه می دهند به گماِن 
اینکه کسی بتواند حرف هایشان را به گوش 
مسئوالن برساند. درد دل و صحبت کردن 
از کمبودهای جامعه کار هر روزمان شده، 
اینکه مســئوالن باید فالن کار را بکنند یا 
ای کاش ایــن اتفاق می افتاد، ورد زبانمان 

شده است.
2 فرزانه یوسفیان 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: برجام هدف نیست بلکه وسیله است 
و اگر به نتیجه برسیم که با این وسیله، حفظ منافع ملی امکان پذیر 

نیست آن را کنار می گذاریم.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
و  رئیس جمهور  دیدار  در  روز چهارشنبه  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
»عدالت،  یعنی  علوی  حکومت  های  شاخص  دولت،  هیئت  اعضای 
پاکدامنی، پارسایی و با مردم بودن« را معیار ارزیابی و سنجش اقدامات 
اقتصادی،  مسائل  درباره  مهمی  نکات  بیان  با  و  برشمردند  مسئوالن 
زمینه  در  کردند:  تأکید  داخلی  انسجام  و  اتحاد  و  خارجی  سیاست 
اقتصاد باید قوی، پرحجم و با کیفیت کار کرد و مسئوالن اقتصادی در 
حل مشکالت مردم شب و روز نشناسند.رهبر انقالب اسالمی در ابتدای 
سخنانشان با تبریک عید سعید غدیر خم، انتخاب حضرت علی)ع( را به 
عنوان ولّی امر امت اسالمی و جانشین پیامبر)ص(، نعمت بزرگ الهی 
دانستند و گفتند: مهمترین وظیفه ما به عنوان حکومت اسالمی، معیار 
تبریک  با  همچنین  است.ایشان  علوی  حکومت  دادن  قرار  شاخص  و 
نام ماندگاِر شهیدان رجایی و  را تداعی کننده  این هفته  هفته دولت، 
باهنر دانستند و خاطرنشان کردند: هفته دولت فرصتی برای ارزیابی 
مسئوالن دولتی از عملکرد خود است، ضمن آنکه در این هفته باید 
به دولتمردان و برادران و خواهران حاضر در این جلسه »خدا قوت« 
گفت، زیرا اداره کشوری با جمعیتی بیش از هشتاد میلیون با مسائل 
گوناگون وظیفه ای بسیار سنگین و دشوار است.رهبر انقالب اسالمی با 
تأکید بر اینکه هفته دولت همچنین فرصتی برای ارزیابی نقاط قوت و 
ضعف دستگاهها و مسئوالن دولتی است، افزودند: در این ارزیابی باید 
نقاط قوت و ضعف، با یکدیگر دیده شود تا بر نقاط قوت افزوده و نقاط 
عملکرد  ارزیابی  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  شوند.حضرت  برطرف  ضعف 
این یک سال کارهای  یک ساله دولت دوازدهم، خاطرنشان کردند: در 
و  غیرنفتی  صادرات  افزایش  انرژی،  اقتصادی،  رشد  زمینه  در  خوبی 
کاهش واردات انجام شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش 
واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن اینگونه خدمات با بیان 
هنرمندانه به مردم گفته شود.رهبر انقالب اسالمی در ادامه به مسائل 
اقتصادی کشور پرداختند و با اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی رؤسای 
سه قوه، افزودند: هدف از تشکیل این جلسه، تمرکز بر مسائل اصلی 
اقتصادی و هماهنگی جهت حل سریع تر آنها است و بر همین اساس 
باید در این جلسات، از طریق گفتگو و رایزنی، نقاط اشتراک را افزایش 
داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه دشمن به دلیل برخی 
ضعف ها و خألهای اقتصادی، بر موضوع اقتصاد کشور متمرکز شده 
است، خاطرنشان کردند: در زمینه اقتصادی باید قوی و پُر حجم کار 
کرد و تمام خألها را پر کرد که همه این موارد امکان پذیر و شدنی 
است و ما در اداره اقتصاد کشور بن بست نداریم.ایشان افزودند: حجم 
و کیفیت فعالیت و عملکرد مسئوالن اقتصادی کشور باید به گونه ای 
باشد که شب و روز نشناسند و محور فعالیت ها هم سیاست های اقتصاد 
مقاومتی باشد که اساس آن تکیه بر تولید داخلی است.رهبر انقالب 
مقاومتی، هم سنگرسازی  اقتصاد  تأکید کردند: سیاست های  اسالمی 
دفاعی و توانمندسازی در مقابل دشمن است و هم، توانمندسازی برای 
حرکت رو به جلو. بنابراین اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید داخلی 
دارای جنبه های پدافندی و آفندی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر اینکه موضوع تولید داخل و برطرف کردن مشکالت آن یکی 
از مسائل مهمی است که باید در جلسه هماهنگی رؤسای سه قوه  بر 
آن تمرکز شود، گفتند: مشکالت تولید، راه حل دارد و اقتصاددانها نیز 
برای آن راهکار ارائه داده اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم 
که اکنون بخش مهمی از جامعه دچار مشکل هستند، بهبود خواهد 
جانبه  همه  تالش  باید  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  یافت.رهبر 
ای برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و یا زیر ظرفیت کار کردن 
اقتصادی اشاره کردند و گفتند:  انجام گیرد، به موضوع مدیریت  آنها 
معنای  به  مدیریت  این  البته  است  اقتصادی  مدیریت  دولت،  وظیفه 

تصدی گری نیست و هدف از سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز این است که 
تصدی گری انجام نشود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین مدیریت 
و  اقتصادی  سالِم  فعاالن  برای  میدان  کردن  »باز  افزودند:  اقتصادی 
جوانان مبتکر و پرتالش و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب و 
کار« و همچنین »بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد« دو رکن مهم 

مدیریت اقتصادی کشور است.
را  کار  و  کسب  فضای  بهبود  راههای  از  یکی  اسالمی  انقالب  رهبر 
برشمردند  متناقض  احیاناً  و  پی  در  پی  های  بخشنامه  از  جلوگیری 
اقتصادی تأمین شود  باید ثبات و آرامش برای فعال  و تأکید کردند: 
تا بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مبارزه با مفسد و بستن منافذ فساد را نیازمند چشمان باز و هوشمندی 
ماههای  قضایای  به  اشاره  با  و  دانستند  دولتی  دستگاههای  مدیران 
اخیر بازار سکه و ارز خاطرنشان کردند: اگرچه در خصوص این قضایا 
توجیهاتی بیان شد اما به هر حال بی توجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ 
داده است.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه روشهای پیشرفته ای 
برای نظارت بر نحوه تخصیص ارز وجود دارد، گفتند: وقتی قرار است 
ارز تخصیص داده و یا وارد بازار شود، این کار باید با چشم باز انجام 
میلیارد  این شرایط سخت کشور، چند  در  که  نباشد  اینگونه  و  شود 
اسم  به  یا  و  کنند  قاچاق  یا  را  آن  که  بیفتد  ای  عده  دست  به  دالر 
واردات کاال به مصارف دیگر برسانند یا اینکه برای مسافرتهای تفریحی 
اینکه  بر  تأکید  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  یابد.حضرت  اختصاص  خارجی 
دولت توانایی مدیریت اقتصادی کشور را دارد، خاطرنشان کردند: الزمه 
چنین مدیریت اقتصادی، اهتمام جدی، ورود مجاهدانه در وسط میدان 
تا دیگر  است  فساد  منافذ  بستن  به منظور  و مستمر  نظارت کامل  و 
نیازی به برخورد قوه قضاییه نباشد.رهبر انقالب اسالمی کمبود برخی 
اقالم و کاالها در مقاطعی خاص را تصنعی و نوعی خرابکاری خواندند 
و افزودند: باید با چشمان باز اینگونه کارها را تحت نظر داشته باشید 
و با آنها مقابله کنید.ایشان در ادامه بحث ضروریات مدیریت اقتصادی، 
مورد  را  کشور«  برجسته  و  فراوان  اقتصادی  ظرفیتهای  از  »استفاده 
تأکید قرار دادند و با استناد به گزارشی از مراکز بین المللی افزودند: 
ایران از لحاظ ظرفیتهای استفاده نشده در رده اول جهان قرار دارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: براساس آمار مؤسسات 
داخلی  ناخالص  تولید  شاخص  با  ایران  حاضر  حال  در  المللی  بین 
از  اگر  که  دارد  قرار  رده هجدهم  در  و چند کشور  دویست  میان  در 
ظرفیتهای داخلی استفاده بیشتر و بهتری شود، می توانیم به رده های 
منابع  و  ظرفیتها  از  کردن  استفاده  »بد  برسیم.ایشان  جهانی  باالتر 

داخلی« را از دیگر مشکالت موجود در بحث مدیریت اقتصادی خواندند 
و پرسیدند: ایران که جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، 
چرا باید بنزین وارد کند؟ در حالی که می توان با ساخت پاالیشگاه 
و تولید و حتی صدور فرآورده های نفتی از نعمت بزرگ ذخائر نفتی، 
لیتر  میلیون  صد  از  بیش  مصرف  انقالب  کرد.رهبر  صحیح  استفاده 
بنزین در روز را نمونه دیگری از استفاده بد از ظرفیت ها و منابع داخلی 
خواندند و افزودند: وزارت نفت و دیگر مسئوالن دولتی راههای کاهش 
مصرف بنزین را پیگیری کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از 
بی رغبتی دولت به استفاده گسترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی 
گفتند: اجرای صحیح و کامل سیاستهای اصل ۴۴ و استفاده از تجار، 
تولیدگران، صنعتگران، قطعه سازان و دیگر اجزای بخش خصوصی در 
مدیریت اقتصادی و پیشرفت کشور قطعاً مؤثر خواهد بود.رهبر انقالب 
ایجاد جاذبه برای ورود بخش خصوصی به تکمیل طرحهای نیمه تمام 
را از جمله راههای استفاده از ظرفیت فعاالن اقتصادی و مهار نقدینگی 
بود که رهبر  نکته دیگری  نقدینگی«  دانستند.»لزوم مهار و مدیریت 
انقالب به مسئوالن دولت خاطرنشان کردند.ایشان با تأکید بر امکان 
مهار نقدینگی افزودند: نقدینگی سرگردان به هر سو که برود )سکه، 
ارز، مسکن یا هر زمینه دیگر( ویرانگر خواهد بود و باید مجموعه ای 
تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.»مدیریت 
و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانکها«، توصیه دیگر حضرت آیت 
اهلل خامنه ای برای مدیریت اقتصادی کشور بود.ایشان با انتقاد از ادامه 
بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های 
بروز  مانع  دقیق  و  کامل  نظارت  با  باید  مرکزی  بانک  گفتند:  بانکی 
مالی  مؤسسات  و  بانکها  برخی  سپرده گذاران  مسائل  نظیر  مشکالتی 
شود.رهبر انقالب افزودند: البته باید از اول جلوی مشکالت گرفته شود 
اما می توان با روشهای مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم 
مشکل به وجود می آورند، برخورد کرد.بخش دوم سخنان حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به بیان 
نکاتی در زمینه سیاست خارجی اختصاص داشت که تأکید بر ارتباط 
انقالب  بود.رهبر  نکات  این  جمله  از  همسایگان  با  روزافزون  و  خوب 
درباره کشورهای اروپایی نیز گفتند: ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد 
ندارد اما باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا 
اقتصاد قطع امید کنید.ایشان با انتقاد از رفتار نامناسب اروپا در مسائلی 
به  آلود  با نگاه شک  باید  نظیر برجام و تحریم ها خاطرنشان کردند: 

وعده های آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد.
ادامه در صفحه2

 ورود مجلس به بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو؛

صاحبان خودروهای جدید
دولت باید اقتصاد  تا یکسال حق فروش ندارند 

را مدیـریت کند

رهبرمعظم انقالب:برجام نتواند منافع
 ملی ما را حفظ کند، آن را کنار می گذاریم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروسازان از اوایل هفته آینده و به مناسبت عید غدیر خم طرح ثبت 
نام ۴۰ هزار خودرو برای تحویل ۴۵ روزه به اجرا می گذارند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید باستانی گفت: ویژگی این طرح، فروش نقدی، قیمت قطعی و براساس کد 
ملی مشتریان و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو از طریق صلح تا یک سال آینده است.وی ادامه داد: وقتی فروش این 
خودروها کنترل شود که تا یک سال آینده نتوانند خودروهای خریداری شده را به صورت صلح یا هر شیوه دیگری در 
بازار بفرشند قاعدتا مشتریان واقعی وارد بازار شده و تب و تاب نوسانات قیمتی خودرو فروکش می کند.وی با اشاره 
به پیش فروش خودروسازان در طرح گذشته خودرو، یادآور شد: ایران خودرو و سایپا ماه قبل هم چند هزار خودرو را 
پیش فروش کردند.این خودروها تا خرداد ۱۳۹۸  پیش فروش شد که البته به دلیل کسری قطعه مشکالتی را برای 
خودروسازان و خریداران به وجود می آورد البته براساس مذاکرات وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک قطعات 
و لوازم یدکی وارداتی خودروسازان هر چه سریعتر از گمرک ترخیص خواهد شد تا خودروهای پیش فروش شده به 
موقع تحویل خریداران شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در طرح پیش فروش خودرو قیمت 

خودرو، قطعی نیست و براساس قیمت روز محاسبه و از مشتری دریافت می شود.
ورود مجلس به بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو

 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نیزاز ورود مجلس به بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو خبر داد. امیر 
خجسته از ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داد و گفت: تیم 
ما اکنون بحث باال رفتن بی ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودروسازان در این مورد را بررسی می کند.وی با انتقاد 
از مباحثی که درباره افزایش قیمت خودرو مطرح می شود، این سوال را عنوان کرد که آیا آمریکا یا افرادی خارج از 
کشور قیمت خودروها را تعیین می کنند یا خودروسازهایی که خودروها را پیش از این در انبارها دپو کرده بودند؟ وی 
با اشاره به ادعای خودروسازها مبنی بر اینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرد: 
آنها قطعات را با دالر ۳2۰۰ تومانی خریده و خودروهایی که مشتری بسیار نداشت را در انبارها دپو کردند و اکنون 
با دالر ۱۰ هزار تومانی خودروها را در بازار می فروشند و بعد می گویند قطعه نداریم، آیا این انصاف است؟ خجسته با 
بیان اینکه در حقیقت این مسایل به نوعی رها شدن بازار را نشان می دهد، بیان کرد: دستگاه های نظارتی، دولت و 
به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان و بازار خودرو هستند و همین موضوع 
یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است.رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استیضاح 

وزیر صنعت، معدن و تجارت و به ویژه بحث افزایش بی رویه خودرو طی این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.

ساعت اروپا در فصول مختلف ثابت می ماند
بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا، تغییر ساعت فصلی در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا متوقف 

می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا با استناد به نتیجه نظرخواهی اینترنتی 
از مردم و نیز تایید طرحی که پیش از این در پارلمان اروپا به تصویب رسید، تصریح کرد: به زودی پیشنهادی 
برای توقف تغییر ساعت تابستانی به زمستانی ارائه خواهد شد.رئیس کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه 
اروپا محسوب می شود، تاکید کرد: این طرح بر سالمت جسمی و روانی ساکنان اروپا تاثیرات مثبت بسیار 
زیادی بر جای خواهد گذاشت.اتحادیه اروپا در آخرین دستورالعمل خود از کشورهای عضو خواسته بود در 
آخرین یکشنبه ماه مارس ساعت را به جلو بکشند و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر نیز به حالت سابق باز 
گردند.این اقدام از سال ۱۹۹6 پس از مشترک کردن تقویم ها در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت 
هماهنگ انجام می شود.پیشنهاد کمیسیون اروپا برای متوقف کردن تغییر ساعت زمستانی در حالی صورت 
می گیرد که پارلمان اروپا نیز پیشتر با تصویب طرحی خواستار بازنگری در قوانین مربوط به تغییر ساعت در 
میان کشورهای عضو شده بود.این طرح که ۳۸۴ رای موافق را با خود همراه کرده بود، پس از انتشار نتایج 
تحقیقی در پارلمان اروپا به تصویب رسید که نشان می داد تغییر ساعت سبب اختالل در ساعت طبیعی بدن 
انسان می شود.بر اساس یک نظر سنجی اینترنتی، ۸۴ درصد از ساکنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرح 

پیشنهادی موافقند و از آن حمایت کرده اند و امیدوارند هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

همچنان به حمایت از 
برجام ادامه می دهیم

آیت اهلل خاتمی: مشکل اصلی مردم معیشت است 

نظام اسالمی از اقتدار موشکی عقب نمی نشیند  
 

امـام جمعـه موقـت تهـران گفـت: جلسـه سـوال از رئیس جمهـور نشـان داد مشـکل اصلـی مردم مسـاله 
معیشـت و مشـکالت اقتصـادی اسـت، بنابرایـن حاشـیه ها نبایـد ایـن موضـوع را تحـت تاثیـر قـرار دهد.

واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه فرانسه؛ 

قاسمی: برنامه دفاعی قابل مذاکره نیست  

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت: در خصـوص برنامـه موشـکی کشـور مجـددا تاکیـد می کنیـم این 
برنامـه دفاعـی، بومـی و مشـروع اسـت و بـه هیـچ وجه قابـل مذاکره نیسـت.

تدوین بسته های تشویقی 
برای مشترکان آب

ارز دانشجویی با نرخ 
بازار پرداخت می شود
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رهبرمعظم انقالب:

دولت باید اقتصاد
 را مدیـریت کند

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند: برجام هدف نیست بلکه وسیله است 
و اگر به نتیجه برسیم که با این وسیله، حفظ منافع ملی امکان پذیر 

نیست آن را کنار می گذاریم.

معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس  دیدار  در  چهارشنبه  روز  خامنه ای  اهلل  آیت  رهبری، حضرت 
یعنی  علوی  حکومت  های  شاخص  دولت،  هیئت  اعضای  و  جمهور 
و  ارزیابی  معیار  را  بودن«  مردم  با  و  پارسایی  پاکدامنی،  »عدالت، 
درباره  مهمی  نکات  بیان  با  و  برشمردند  اقدامات مسئوالن  سنجش 
تأکید  داخلی  انسجام  و  اتحاد  و  خارجی  سیاست  اقتصادی،  مسائل 
و  کار کرد  با کیفیت  و  پرحجم  قوی،  باید  اقتصاد  زمینه  کردند: در 

مسئوالن اقتصادی در حل مشکالت مردم شب و روز نشناسند.
1

سرپرست وزارت کار خبر داد: ابالغ بسته حمایت اجتماعی تا دو هفته دیگر 

 ارائه بسته حمایتی  برای اقشار کم درامد 

5

به گزارش زمان، انوشیروان محسنی بندپی گفت: با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، با توجه به ظرفیت های خوب کشور 
باید با همکاری و هماهنگی بین بخشی مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین 

شود تا در این زمینه با مشکل مواجه نشوند.وی با اشاره به تشکیل ستاد 
مقابله با تحریم و ستاد حمایت از بنگاه های تولیدی در دولت افزود: قطعا 
باید با هماهنگی این دو ستاد نقشی را ایفا کنیم که عالوه بر حفظ و تثبیت 

اشتغال، مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین شود تا ضمن تثبیت اشتغال، 
مشاغل جدید بتوانیم ایجاد کنیم.

1

3

3

صاحبان خودروهای جدید
 تا یکسال حق فروش ندارند

 ورود مجلس به بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو؛
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نگراِن فردای ایران باشیم

فرزانه یوسفیان 

صحبت کردن درباره مســائل روز و مشکالت جامعه در هر جمع 
و محفلی برپاست. همه از ناکارآمدی برخی مسئوالن می گویند 
و از گرانی و تورم و اختالس. تاکســی های شهر که سال هاست 
بهترین مکان برای صحبت های سیاســی و به روز اجتماع شده 
اســت و در همان مســیر کوتاه، مســافران و راننده حرف های 
تخصصی از مشــکالت جامعه می زنند و راهکار ارائه می دهند 
به گماِن اینکه کســی بتواند حرف هایشان را به گوش مسئوالن 
برســاند. درد دل و صحبت کــردن از کمبودهای جامعه کار هر 
روزمان شده، اینکه مسئوالن باید فالن کار را بکنند یا ای کاش 
این اتفاق می افتاد، ورد زبانمان شــده است. اینکه مسئوالن در 
بسیاری از امور کم می گذارند و آنچه الیق ملت صبور و فهمیده 
ایران اســت را انجام نمی دهند، درست، اما آیا خودمان در چند 

ساِل اخیر کمکی به رشد فرهنگِی جامعه کرده ایم!
توقــع داشــتن از دیگری و خــود را از هر چه ضعــف و کمبود 
مبرا دانســتن، کاِر تِک تک مان شــده است. به صورت هرمی از 
مسئوالن کشوری و استانی و شــهری تا شهروندان هر کدام به 
نوعی دچار این بیماری هستیم. گویی هیچ کس مسئولیت کاری 
که انجام داده اســت را بر عهده نمی گیرد و دیگری را مقصر می 
دانــد. این گونه برخوردها در مدارس بین دانش آموزان، در خانه 
بین والدین، در محل کار بین همکاران و در اداره ی امور کشــور 
بین مســئوالن و وزیران بیداد می کند. رشد و تعالی در این امور 
و رسیدن به نقطه ای که هر کس باید مسئول رفتار و کردار خود 
باشــد تنها با فرهنگ ســازی آن هم از خانه و خانواده آغاز می 
شــود. یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران، ضرب 
المثلی اســت که باید هر روز با خود مرور کنیم. در میاِن تمامی 
ناآرامی های بازار، بی تدبیری برخی مسئوالن و عمل نکردن به 
وعده های داده شده از سوی وزیران، خوِد شهروندان دیگر نمک 
به زخم یکدیگر نباشیم. همه درد دارند، برخی حتی تا پایان ماه 
نمی دانند می توانند با حقوق دریافتی َســر کنند یا نه، برخی به 
دنبال داروی نایاب هستند و دیگری از باال رفتن اجاره بها و خانه 
به دوشــی هراس دارد. همه هم درد هستیم و از فردایی که نمی 
دانیم چه اتفاقی قرار اســت برایمان بیافتد هراس داریم، اما باز 
همدیگر را زجر می دهیم و به دنبال آزار یکدیگر هســتیم. چند 
روز پیش ارژنگ امیر فضلی بازیگر تلویزیون و سینمای کشورمان 
ویدئویی از دزدی پنل ضبط ماشین اش در فضای مجازی منتشر 
کرد. در نگاه اول شاید هیچ کسی باورش نمی شد ماشین بازیگر 
تلویزیون ال۹۰ باشد. در ویدئو می گوید قفل دِر ماشین را خراب 
کرده و پنل ضبط را دزدیده، 7۰۰ تومان به من ضرر زده که آن 
پنل ضبط را ۵۰ هزار تومان بفروشــد! اگر پول می خواستی یک 
کاغذ می نوشــتی و زیر برف پاک کن می گذاشتی خودم برایت 
۵۰ هزار تومان واریز می کردم، چرا ضرر زدی؟ صبح دیروز هم در 
استوری اینستاگرام مهرناز دبیرزاده یکی از نوازندگان کشورمان 
آمده »دوســتان دوتا کیبورد دیشب از ماشین من دزدیده شده، 
لطفا اگر کســی دید خبر بدهد.« چــه اتفاقی افتاده که حتی به 
وسایل شــخصی هنرمندان، بازیگران، حتی همسایگان و حتی 
متوفی آن هم علی معلم رحم نمی کنیم. سراِغ دزدی از خودمان 
می رویم. چرا قبــول نداریم آن فردی که از او دزدی می کنیم، 
شهروندی است که شــاید در بسیاری امور دچار مشکل باشد و 
از جنس خودمان است. دزدی تنها ضرر مالی نیست، اینکه حِق 
همکالســی، همکار، دوست و اقوام را به راحتی پایمال می کنیم 
نیز دزدی اســت و در مقابل از دزدِی مسئوالن بگوییم و آن ها 
را به روز قیامت می ســپاریم و درگاه الهی و بازخواست به خاطر 
اعمالشان. خودمان هستیم که باید به فکر فرهنگ سازی و کمک 
به هم نوع باشیم. به عنواِن یک ایرانی فرهنگ و تمدِن دو هزار و 
پانصد ساله را هر روز به زبان می آوریم و اما خود حتی یک خط 
از منشور کورش را که تنها نامش را شنیده ایم، امروز و در دنیای 
خود رعایت نمی کنیم. کافی است سر یک چهارراه یک روز چراغ 
راهنما کار نکند، آن قدر گــره ترافیکی پیش می آید که مامور 
راهنمایــی و رانندگی نیز نمی تواند آن را باز کند. فکر می کنیم 
زرنگی می کنیم که از بین ماشین ها مسیر را تنها برای خودمان 
انتخاب می کنیم و از آن مســابقه ی رالی برنده بیرون می آییم. 
دیگران نه به اندازه ی ما کار دارند و نه زمان برایشان مهم است، 

پس کالهِ خودمان را سفت بگیریم تا باد نبردش!
تا مادامی که بخواهیم مســئولیِت مشــکالِت زندگِی خود را بر 
دوش دیگری بیاندازیم، کاســه همان است و آش همان. درست 
که بسیاری مشــکالت اجتماعی از حیطه ی فعالیت شخصی ما 
خارج اســت و به ما تحمیل شــده، اما مگر می شود مسئولیت 
فعالیت های شــخصی را نیز بر گردِن دیگری بیاندازیم و خود را 
رها کنیم. اگر به فکر نسل آینده هستیم و سرنوشت فرزندان مان 
برایمان اهمیت دارد، ذره بیِن مســئولیت را در دست بگیریم و 

نگراِن فردای ایران باشیم.

F.Yousefianpour@Gmail.co

پاسخ ظریف به گزافه گویی های 
اخیر ترامپ علیه ایران

 محمدجواد ظریف در توییتی به گزافه گویی های اخیر 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران پاسخ داد.

بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، وزیر امور خارجه 
کشورمان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
»ســیاه نمایی ایران به عنوان کشوری که یا "در حال 
تسلط بر خاورمیانه است" و یا "در تقال برای بقا است" 
نشان گر  بی نظمی شــناختی آمریکا و عوام فریبی 
آشکار برآمده از متالشی شدن حیطه اخالقی در این 
کشور است. ایران همواره یک بازیگر منطقه ای باثبات، 
قدرتمند و مسئول بوده و خواهد بود.« دونالد ترامپ به 
تازگی در اظهار نظری مدعی شد که سیاستهای دولت 
او ممکن است به سقوط رژیم ایران منجر شود.رئیس 
جمهور ایاالت متحده آمریکا، روز پنجشنبه هشتم 
شهریورماه )۳۰ اوت(، در مصاحبه ای اعالم کرده است 
رژیم ایران ممکن است به دلیل سیاست های دولت او، 
از جمله خروج آمریکا از برجام، سرنگون شود.ترامپ 
در این گفتگو که در دفتر کارش در کاخ سفید انجام 
شــد، گفت: »وقتی من به اینجا ]کاخ سفید[ آمدم، 
پرسشی که مطرح بود، این بود که آنها ]رژیم ایران[ 
ِکی خاورمیانه را تصرف خواهند کرد، اکنون پرسش 
این است که آیا اصال آنها باقی خواهند ماند؟ این یک 

تفاوت بزرگ در یک سال و نیم گذشته است.

انهدام یک تیم تروریستی 
در جنوب شرق کشور

 روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم 
تروریستی در منطقه مرزی سراوان و هالکت و زخمی 

شدن هفت تروریست در این عملیات خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازســپاه نیوز، روابط عمومی 
قــرارگاه قدس نیروی زمینی ســپاه در اطالعیه ای 
اعالم کرد: در ســاعات اولیــه بامداد روز جمعه یک 
تیم تروریســتی وابسته به اســتکبار جهانی که از 
مرزهای کشور همجوار قصد نفوذ به داخل و ارتکاب  
اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی داشت، با هوشیاری 
رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مواجه 
و طی یک درگیری منهدم شد.این اطالعیه افزوده 
اســت: این درگیری در منطقه عمومی سراوان در 
استان سیستان و بلوچستان در منطقه صفر مرزی 
و حدفاصل میل هــای ۱۵۸ تا ۱6۰ رخ داد که طی 
آن چهار تن از تروریستها به هالکت رسیدند و سه تن 
دیگر از آنان زخمی شدند. همچنین در این درگیری 
یکی از نیروهای خودی به طور سطحی زخمی شد 
و مرزداران غیرتمند سپاه اسالم به پایگاه های خود 

بازگشتند.

 تالش آمریکا در به انحراف 
کشاندن دادگاه الهه 

معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران گفت: طرف 
امریکایی در دادگاه الهه به جای پاســخ منطقی و 
حقوقی، به توجیهات غیرفنی و غیرمرتبط با پرونده 

دست زد وتالش کرد دادگاه را به انحراف بکشد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سید عباس عراقچی در 
ارتباط با سوءاستفاده وکیل آمریکا در دادگاه الهه از 
سخنان وی)عراقچی( گفت: طرف آمریکایی به جای 
پاســخ به انبوه ادله و استدالالت منطقی و حقوقی 
وکالی ایرانی به ارائه توجیهات غیرفنی و غیرمرتبط 
با پرونــده مبادرت کرد و بــا تقطیع صحبت های 
مقامات ارشد کشورمان و اینجانب و نیز ارائه ترجمه 
ها و تفسیرهای نادرست، سعی کرد از پاسخگویی فرار 
کرده و دادگاه را به انحراف بکشد. وی افزود: اینجانب 
در مصاحبــه خود تصریح کرده بودم که اگرچه رای 
دیوان به لحاظ حقوق بین الملل الزام آور اســت اما 
ظرفیت های نظام بین الملل برای وادار کردن آمریکا 

به اجرای رای دیوان بسیار محدود است. 

اخبار

سرمقاله

یابد،  فزونی  توانایی  که  هنگامی 

شهوت کاستی گیرد.

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
ای  وسیله  را  برجام  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
برای حفظ منافع ملی خواندند و افزودند: برجام 
هدف نیست بلکه وسیله است و طبعاً اگر به نتیجه 
برسیم که با این وسیله، حفظ منافع ملی امکان پذیر 
نیست آن را کنار می گذاریم.ایشان گفتند: اروپایی 
ها باید از بیان و عمل مسئوالن دولتی ایران بفهمند 
که اقدامات آنها تدابیر و واکنش متناسب جمهوری 
اسالمی ایران را به دنبال خواهد داشت.رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید بر منتفی بودن هر گونه مذاکره 
با امریکایی ها افزودند: نتیجه مذاکره با مسئوالن 
قبلی امریکا که حداقل ظاهرساز بودند اینگونه شد، 
حاال با مسئوالن وقیح و هتاک فعلی که شمشیر را 
برای ایرانی ها از رو بسته اند چه مذاکره ای داریم 
بنابراین مذاکره ای در هیچ سطحی با امریکایی ها 
صورت نخواهد گرفت.رهبر انقالب مذاکره با ایران را 
نیاز همه دولت های امریکایی خواندند و خاطرنشان 
حتی  ما  که  دهند  مانور  می خواهند  آنها  کردند: 
جمهوری اسالمی ایران را به پای میز مذاکره آوردیم، 
پس همانگونه که قبالً به طور مشروح و مستدل بیان 
کرده ام، هیچ مذاکره ای با آنها انجام نخواهد شد.رهبر 
انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان، »اتحاد 
و انسجام مسئوالن کشور« را بیش از هر زمان دیگر 
مسئوالن  و  قوا  رؤسای  افزودند:  و  خواندند  الزم 

بخشهای مختلف باید پشتیبان و کمک کار یکدیگر 
باشند و بویژه همه باید به دولت کمک کنند زیرا 
دولت در وسط میدان است.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای، اختالف نظر میان مسئوالن را طبیعی دانستند و 
در عین حال افزودند: این اختالف نظرها نباید رسانه 
ای شوند زیرا مردم را نگران و مضطرب می کند.

رهبر انقالب اسالمی به جلسه روز سه شنبه مجلس 
شورای اسالمی و سؤال نمایندگان از رئیس جمهور 
تأکید کردند: جلسه سه شنبه  مجلس  و  اشاره 
نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسالمی ایران بود 
و خداوند به آقای رئیس جمهور و قوه مقننه خیر 
بدهد که مشترکاً چنین نمایش اقتداری را نشان 
دادند.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: نمایندگان 
مجلس از رئیس جمهوری که با بیش از 2۳ میلیون 
رأی انتخاب شده است، سؤال می کنند و رئیس 
جمهور نیز با خونسردی و متانت به سؤالها پاسخ 
می دهد و این معنای مردم ساالری دینی است.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه میان انتظارات 
نمایندگان و واقعیات موجود شکافی وجود دارد که 
باید پر شود، خاطرنشان کردند: مهم آن است که آنچه 
اتفاق افتاد، یک نمایش با شکوه از قدرت جمهوری 
اسالمی و اعتماد به نفس مسئوالن بود.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه دشمن از جلسه 
روزسه شنبه  به دنبال اهداف دیگری بود، افزودند: 

این جلسات بسیار خوب  هم رئیس جمهور و هم 
مجلس را تقویت می کند و زمینه ساز همکاری های 
بیشتر و نزدیک تر شدن دیدگاهها خواهد شد.رهبر 
انقالب اسالمی در پایان، تأکید کردند: یک جمع 
فعال، کمر بسته و با نشاط باید مأمور  حل یک به 
یک معضالت اقتصادی شوند.پیش از سخنان رهبر 
انقالب اسالمی، رئیس جمهور گزارشی از اقدامات و 
برنامه های دولت بیان کرد.روحانی با بیان اینکه همه 
تالش دولت این بوده که کشور را به نقطه مطلوب 
برساند، گفت: در پنج سال گذشته توفیقات خوبی 
همچون کاهش تورم، رشد اقتصادی وافزایش درآمد 
ناخالص ملی حاصل شده است.رئیس جمهور با اشاره 
به خدمات دولت به روستائیان، خاطرنشان کرد: 
همه روستاهای باالی ۱۰ خانوار دارای برق هستند 
و بسیاری از روستاها به شبکه گاز و نیز به شبکه 

ارتباطی کشور متصل شده اند
.روحانی به اقدامات قوه مجریه در حوزه کشاورزی از 
جمله خودکفایی در تولید گندم و شکر اشاره کرد 
و افزود: درآمد کشاورزان هم از لحاظ میزان تولید 
محصول و هم از لحاظ قیمت بهتر از گذشته شده و 
در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی هم شاهد 
افزایش بوده ایم.رئیس جمهور افزایش ۹۰ درصدی 
تولید گاز در پارس جنوبی و افزایش تولید نفت 
از مخازن مشترک را از جمله دستاوردهای دولت 

زمینه  و گفت: کشور در  دانست  انرژی  در حوزه 
تولید گاز و گازوئیل خودکفا شده و تا پایان سال 
می توانیم در تولید بنزین نیز به خودکفایی برسیم.

افزایش 2  نقل،  و  ناوگان حمل  نوسازی  روحانی 
برابری صادرات غیرنفتی و اتکای بیشتر به صادرات 
غیرنفتی را از دیگر خدمات دولت خواند و افزود: اگر 
چه در ماه های اخیر با مشکالتی به ویژه در حوزه ارز 
مواجه بوده ایم اما همان گونه که در گذشته مشکالت 
سخت تری را پشت سر گذاشته ایم، با تدبیر می توانیم 

از این مشکالت هم عبور کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به تحریم های آمریکا، گفت: 
در شرایط امروز راه حل سیاسی پیش روی ما نیست 
چرا که دولتی که تحریم ها را بر خالف همه مقررات 
بین المللی به ایران تحمیل کرده، به هیچ چیزی 
پایبند نیست.روحانی با بیان اینکه هدف آمریکایی ها 
باالتر از فشار اقتصادی است و می خواهند یک بار 
بر کشور مسلط شوند،  و  برگردند  ایران  به  دیگر 
خاطرنشان کرد: آنها می خواهند مجدداً استقالل 
ایران را زیر پا بگذارند و بر مردم ایران آقایی کنند 
اما ملت ما هرگز چنین چیزی را نمی پذیرد و این را 
با ایستادگی و مقاومت خود به جهان نشان خواهد 
داد.رئیس جمهور تاکید کرد: همه ملت ایران پشت 
سر رهبر معظم انقالب و با هدایت ایشان نخواهند 

گذاشت که توطئه های دشمنان تحقق پیدا کند

دولت باید اقتصاد را مدیریت کند
رهبرمعظم انقالب:برجام نتواند منافع ملی ما را حفظ کند، آن را کنار می گذاریم

آگهی ابالغ

 مفاددادخواست وضمائم
آقایان  بطرفیت  دادخواست  وحیدحقیقی  آقای  مهراقتصادباوکالت  بانک 
مطالبه  بخواسته  دالوزهرائی  ورضامرادی  فرزنداحمدعلی  حمیدرضایی 
وجه یک فقره چک به مبلغ100/000/000ریال بعالوه خسارات تاخیرتادیه 
شعبه  این  به  که  است  کرده  تقدیم  وکیل  الوکاله  وحق  داوری  وهزینه 
تقاضای  حسب  است  رسیده  ثبت  به  شماره970275/35حقوقی  به  ارجاع 
یک  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  مستندابه  ومحکمه  واجازه  نامبرده 
روزشنبه  در  وازنشرآگهی  کثیراالنتشاردرج  های  ازروزنامه  دریکی  نوبت 
اختالف  حل  شورای  درشعبه  دادرسی  مورخ97/7/21ساعت9:30درجهت 
مراجعه  دفترشعبه  ازموعدمقرربه  دوحضوریابدویاقبل  شماره  مجتمع 
ویادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی 
مطروحه واردقبل ازجلسه دادرسی اعالم نمایدبدیهی است درصورت عدم 

حضورویاعدم ارسال الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهدگرفت.

رئیس شعبه35شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-سیالوی

 رای شورا

 شماره  دادنامه :330مورخ 97/6/5  شماره پرونده :242/97/ش6
در خصوص دعوی  لیال محمدیان     بطرفیت   حجت معلمی   ، بخواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 50/000/000ریال   بابت سه فقره سفته  بشماره های: 167345 سری 
/ب -392003 سری/ الف-060338 سری/ ب     و مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   
یه در روزنامه   در جلسه  ابالغ آگهی  اخطار  به  با توجه  اینکه   خوانده  به  نظر 
 ، ه  نیاورد  بعمل  تکذیبی  و  ایراد   سند  اصالت  به  نسبت  و  نیافته  دادرسی حضور 
بنابر این اشتغال ذمه وی محرز است .   و شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  
و مستندا  به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی و مواد 307 و  309    قانون 
تجارت، خوانده   را بپرداخت  مبلغ 50/000/000ریال  بابت اصل خواسته  و مبلغ 
1/755/000 ریال بابت   هزینه دادرسی   و هزینه آگهی  و خسارت تاخیر تادیه  از  
تاریخ تقدیم دادخواست     لغایت اجرای حکم  طبق شاخص قیمت ها، در حق 
خواهان   که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد  محکوم می نماید  می نماید  
.رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس با انقضای این مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  داد گاههای 

عمومی تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

متن آگهی 
در خصوص دعوی آقای محمد تجری به طرفیت شما با توجه به اینکه پالک ثبتی 50 
فرعی از 2126 بخش یک خرم آباد در تاریخ 1397/06/05 از طریق مزایده به قیمت 
18/800/000/000  ریال به آقای محمد تجری فروخته شده است ظرف مهلت مقرر 
چنانچه اعتراضی نسبت به برگزاری مزایده دارید کتبا و مستندا به این اجرای احکام 

اعالم نمائید در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم اباد – بهزاد رومیانی 

برگه اخطاریه
المکان  وقت حضور:  :نامدار جبرائیلی فرزند حسین علی.....مجهول  اخطار شونده 
یک هفته پس از رویت اخطاریه :نظریه کارشناسی محل حضور : شعبه سوم شورای 
حل اختالف تنکابن علت حضور : در خصوص دعوی  محمد هاشمی  به طرفیت 
شما  ،کارشناس نظریه خود را اعالم نموده لذا ظرف مهلت مقرر با مراجعه به دفتر 

شعبه  دفتر ششم   شورای حل اختالف تنکابنشورا و مالحظه نظریه  به کارشناسی اعتراض دارید اعالم نمایید.

سازمان عمران شهرداری بندرعباس به استناد  مصوبه مورخه 97/5/9 هیئت مدیره و مجوز تامین اعتبار شماره 1633 در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی 
را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مجوز و صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان و ایمنی گار سال 1397 

میباشند به مدت نه ماه واگذار نماید. لذا متقاضیان واجدالشرایط مي توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهي حداکثر به مدت ده روز با در 
دست داشتن فیش نقدی جهت خرید اسناد به مبلغ فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0109470655001 نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد 

مناقصه به نشانی : بندرعباس ، خیابان فجر ، کوچه عدالت 1 ، ساختمان حوزه معاونتها ، طبقه دوم ، امور قراردادهای سازمان عمران شهرداری مراجعه نمایند.  
)مهلت دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 97/6/10 لغایت97/6/19 (

الزم به ذکر است:  
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

-واریز مبلغ 120/000/000ریال جهت تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب 0110191297001 نزد بانک ملی   به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر 
بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار)چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمیباشد.( در وجه سازمان الزامی است.

 ارائه تصویر اساسنامه و آگهی تغییرات و مجوز و صالحیت اداره  کل کار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی کار  برابر با اصل الزامی است.
- سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است 

برنده مناقصه می بایست 10% مبلغ  کل قرارداد را به عنوان حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید.
- این آگهی برابر آیین نامه معامالت جدید شهرداری تهران ) تسری به مراکز استانها ( صرفا یک نوبت چاپ میگردد.

-آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/6/24 تاریخ بازگشایی  پاکتها  ساعت 9  صبح  روز   یکشنبه مورخ  97/6/25 در  محل  
سازمان  عمران  شهرداری   می باشد.

مبلغ پیشنهادی باید مشخص ، معین و بدون ابهام و خط خوردگی و در پاکات مربوطه به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه الک و مهر شده باشد.
-هرگاه برندگان اول و دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد. 

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران و مراکز استانها است.
-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ بازگشایی پاکات مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 

-مدت شروع قرارداد از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت نه ماه  میباشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابالغ به مدت نه ماه  هیچگونه تعدیل و افزایش 
قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد به استثنا افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعالم اداره کل کار و امور اجتماعی.

- به ازاء هر روز تاخیر در اجرای موضوع قرارداد  مبلغ 5/000/000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد.
-سازمان عمران میتواند در صورت نیاز 25 درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص 

اعتراض ندارد.
-سایر جزئیات و مشخصات در اسناد  مناقصه قید گردیده است که متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و  پیشنهاد  خود را ضمیمه و 

تسلیم نمایند .        

آگهی مناقصه عمومی

         روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس               

به  ایران  گفت:  االنبیاء  خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
همت جوانان خود هم اکنون در تولید و ساخت انواع موشک 
های پیشرفته زمین به هوای با برد کوتاه، متوسط و بلند به 

خودکفایی رسیده است.
امیر سرتیپ علیرضا صباح  ازایرنا،  نقل  به  به گزارش زمان 
فرد به مناسبت سالروز تاسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیاء، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
اظهار امیدواری کرد که در اواخر سال جاری خبرهای مسرت 
بخشی مبنی بر عملیاتی شدن سامانه موشکی پدافند هوایی 
دوربرد بومی به اطالع ملت سرافراز ایران اسالمی خواهد رسید. 
وی ادامه داد: صنعت پدافند هوایی کشور کامال از وابستگی 
رها شده و از مرحله تولید قطعه و مهندسی معکوس سامانه به 
مرحله طراحی و تولید بومی تجهیزات و سامانه های پیشرفته 
دفاع هوایی در سطح استانداردهای جهانی نایل شده است.

سرتیپ صباح فرد اظهار داشت: در آینده نزدیک ایران اسالمی 
شاهد رونمایی و عملیاتی شدن پیشرفته ترین رادار دوربرد 
برای رصد تحرکات دشمن از هزاران کیلومتر فراتر از مرزها، به 
دست داشمندان، جوانان مبتکر و خالق ایرانی طراحی و تولید 
شده، خواهیم بود.وی بیان داشت: دشمن می داند جمهوری 

اسالمی ایران به دنبال جنگ افروزی نیست ولی چنانچه در 
عرصه نظامی دچار توهم تجاوز و تهاجم گردد، سیلی محکمی 
خواهد خورد.سرتیپ صباح فرد افزود: برای همین است امروز 
دشمن به دنبال تضعیف قدرت دفاعی کشور است، لذا به گواه 
تاریخ تنها راه عقب راندن دشمن گستاج از مواضع ظالمانه 
اش، ایستادگی، استقامت و حفظ آمادگی می باشد.فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء گفت: دشمن بداند ما از 
تقویت مولفه های قدرت نظامی، قدرت ملی کوتاه نخواهیم 
آمد. وی ادامه داد: قدرت درون زای جمهوری اسالمی ایران 
تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده بلکه سیاست های دفاعی 
و امنیی ما مبتنی بر حفط تعادل، توازن و تامین امنیت و 
صلح و امنیت در منطقه بنا نهاده شده است.سرتیپ صباح فرد 
افزود: کشور ایران به هیچ وجه به دنبال جنگ افروزی نیست 
و علمکرد تاریخی نظام مقدس ما این ادعا را به اثبات رسانده 
است، ولی هرگونه نیت تجاوز و تهاجم و به خطر انداختن 
تمامیت ارضی کشور قابل تحمل نخواهد بود و متجاوزین پاسخ 

سختی دریافت خواهند نمود.
اعمال  با  تا  تاکید کرد: دشمن عزم خود را جزم کرده  وی 
تهدیدهای همه جانبه، فشارهای بی سابقه ای به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران وارد نماید ، البته باید اشاره کرد که بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی همیشه اینگونه دشمنی ها و فشارها 
وجود داشته و فقط شکل، روش و نوع و شدت تهدید و توطئه 

در مقاطع مختلف زمانی فرق کرده است.
سرتیپ صباح فرد بیان داشت: تهدید نظامی ، ترور، ایجاد 
آشوب و اغتشاش، ایجاد تفرقه و نارضایتی، ایران هراسی ، 
تهاجم فرهنگی ، جنگ نرم و رسانه ای، جنگ دیپلماسی و 
تهدیدهای اجتماعی و امنیتی و امروز جنگ اقتصادی و اعمال 
تحریم های ناجوانمردانه از نمونه های دشمنی در طول انقالب 

ما بوده و همچنان نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه در سال های دفاع مقدس قرارگاه پدافند 
هوایی کارنامه درخشان و پرافتخاری دارد، گفت: دفع بیش از 
2۴ هزار و ۸۰۰ حمله هوایی دشمن، حضور موثر در ۴۵۰ 
عملیات دفاع مقدس و تامین امنیت آسمان برای عملیات 
نیروهای سطحی و دفع حمالت دشمن ، انهدام بیش از 6۰۰ 
فروند از پرندگان متجاوز که بیش از 7۰ فروند از آنها فقط در 
عملیات والفجر هشت ساقط شده از مهمترین فعالیت های 
این مجموعه در طول دوران دفاع مقدس بوده است.وی ادامه 
داد: قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا با ارتقا توان رزم و حفظ 
آمادگی دفاعی در حال حاضر به چنان اقتدار همه جانبه و 
بازدارندگی پایدار دست یافته است که اگر دشمن بخواهد با نام 
جعلی از مرزهای هوایی ایران عبور کند در خاک ایران به زمین 
نشانده می شود و ضمن عذرخواهی مجبور به تعهد می نماید.

اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  ارشد  مسئول 
دیروز در کنفرانسی خبری در وین بار دیگر بر 
حمایت اتحادیه اروپا از توافق هسته ای با ایران 

تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، فدریکا موگرینی 
دفاع  و  خارجه  وین)ورزای  نشست  گفت:در 
اتحادیه اروپا( درباره مسائل مهم جهانی از جمله 
موضوع ایران، سوریه و غزه بحث و تبادل نظر 
شد.وی ادامه داد: اکنون ایران و موضوع هسته 
ای این کشور به یکی از مهم ترین دغدغه های 
اتحادیه اروپا تبدیل شده است.ما در نشست وین 
به این موضوع پرداختیم و درباره جزئیات آن نیز 
به بحث و تبادل نظر نشستیم.موگرینی ادامه داد: 

›همزمان با تهدیدهای آمریکا، ما به همکاری 
ایران به منظور حفظ و صیانت  با  های خود 
داد. ادامه خواهیم  ای 2۰۱۵  توافق هسته  از 

روز پنجشنبه شاهد انتشار دوازدهمین گزارش 
ایران  باره  در  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
بودیم. دوازدهمین گزارش آژانس به خوبی نشان 
می دهد که ایران به تعهدات خود در چارچوب 
توافق هسته ای 2۰۱۵ کامال پایبند و متعهد 
بوده است. این خبر، خبر بسیار خوبی برای ما 
و جامعه جهانی است.‹ مسئول ارشد سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفت : › اتحادیه اروپا به 

همکاری میان همه اعضا و سایر کشورها ادامه 
می دهد تا ایرانی ها و اتباع ایرانی خارج از این 
کشور بتوانند به فعالیت های اقتصادی و تجاری 
خود ادامه دهند.وی با بیان اینکه موضوع حضور 
ایران در منطقه یکی از دغدغه های اتحادیه اروپا 
محسوب می شود، یادآور شد: من در باره موضوع 
هسته ای ایران با رئیس جمهوری اتریش گفت 
وگو کردم و تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته 
شد.موگرینی همچنین سوریه را مرکز تحوالت 
و  سوریه  موضوع  گفت:  و  دانست  خاورمیانه 
آوارگان ادلب موضوعی بود که در نشست وین 

در سوریه  انسانی  اوضاع  پرداخته شد.  آن  به 
فاجعه آمیز است و نگران وخامت اوضاع در این 
کشور هستیم.هزاران آواره سوری به کمک های 
بشر دوستانه نیاز دارند و این موضوع به عالوه 
چگونگی مشارکت اروپا در بازسازی سوریه در 
شد.موگرینی  گذاشته  بحث  به  وین  نشست 
هشدار داد: عملیات نظامی در استان ادلب سوریه 
فاجعه بار خواهد بود و پیام قوی را برای جلوگیری 
از وقوع آن به طرف های فعال در سوریه ارسال 
کردیم.مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا افزود: اتحادیه اروپا مانند گذشته به حمایت 
از غزه و آنروا ادامه می دهد، همانطور که از اردن 
و لبنان برای پذیرفتن آوارگان حمایت می کند.

موگرینی: همچنان به حمایت از برجام ادامه می دهیم

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء:

ایران در تولید و ساخت موشک های زمین به هوا به خودکفایی رسید
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خروج آمریکا از برجام
 بی انضباطی بین المللی ایجاد کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای، آن را 
بدعهدی توصیف کرد و گفت: این اقدام آمریکا بی انضباطی بین المللی بوجود 
آورد. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی الریجانی اظهار داشت: پس از خروج 
آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی از ایران تقاضا کردند که شما نیز حق دارید 
زیر میز بزنید ولی ما از شما می خواهیم این کار را نکنید و پایبند به توافق باشید 
و ما هم شرایط اقتصادی را برای شما فراهم می کنیم.توافق جامع و نهایی هسته  
ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام 
در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران و به دنبال تفاهم هسته ای 
لوزان، در سه شنبه 2۳ تیر ۱۳۹۴ در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 
۱+۵ )شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، آمریکا و آلمان( منعقد شد.ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، اردیبهشت ماه امسال خروج آمریکا از توافق نامه هسته 
ایران و ۱+۵ و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را اعالم کرد.وی با بیان این که 
جمهوری اسالمی این تقاضای اروپاییها را چندان قبول نداشته اما آن را رد نیز 
نکرد، با تبیین دلیل این کار، افزود: نظام اسالمی برای این که بار دیگر ملت ایران 
تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند، این خواسته را رد نکرد و دلیل دیگری برای این 
قضیه نداشتیم و در توانایی اروپایی ها نیز تردید داشتیم اما برای چند ماه ارزش 
این را داشت که نگذاریم فشار بین المللی وارد شود تا تمهیدهای الزم اندیشیده 
شود.الریجانی با اشاره به این که هدف ما از این اقدام استفاده از ظرفیت های 
دیپلماسی کشور و سهل کردن فضای مراودات اقتصادی برای صنعت گران و 
تولیدکندگان بود، خاطرنشان کرد: این که چقدر ما به نتیجه رسیدیم مشخص 
نیست و تاکنون قول هایی در زمینه همکاری های نفتی، بانکی و تولیدی را 
دادند و علی القاعده این روزها باید صحبت های خود را روی کاغذ بیاورند، آن 
وقت معلوم می شود چند مرده حالج هستند و می توانند کاری انجام دهند.

وی گفت: نکته ای که رهبر معظم انقالب در مذاکره با سران قوا فرمودند، 
حرف کامال دقیقی است، ما نمی توانیم سرنوشت کشور را معطل کنیم که آیا 
اروپایی ها بتوانند یا نتوانند، باید فرض بر این باشد که اروپایی ها همکاری با ایران 
نخواهند داشت و اقدام های الزم را برای رفع مشکالت کشور انجام دهیم.وی 
اضافه کرد: البته زمینه مذاکره با اروپایی ها را نباید کور کرد و رهبری نیز فرمودند 

مذاکره ها را ادامه دهید، اما خودمان را معطل آنها نکنیم.

ایجاد بورس جدید اسالمی
 برای تامین مالی استارت آپ ها

با افزایش نیاز به نوسازی ابزارهای مالی اسالمی، یک بورس جدید در امارات 
راه اندازی شده است که هدفش جذب سرمایه گذاری منطبق با قوانین شرع 
است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابراهیم محمد - رئیس این بورس تازه 
تاسیس به نام »هولک« - گفته است از مالت برای صدور مجوز فعالیت ارزی 
مجازی درخواست کرده ایم و امیدواریم در هفته های پیش رو با بورس های 
اروپایی بیشتر ارتباط برقرار کنیم.اخیرا ارزهای مجازی رقابت زیادی با بازارهای 
سنتی برای جذب سرمایه گذاری داشته اند اما این بار این بورس در تالش است 
تا ارزهای مجازی را برای حمایت از استارت آپ ها به قوانین مالی اسالمی پیوند 
دهد.به گفته ابراهیم محمد، در این بورس در مرحله نخست، 2۰ شرکت سهام 
خود را در بازارهای کشورهای اسالمی نظیر ترکیه و مالزی عرضه خواهند کرد. 
قرار است تا اواسط سپتامبر از نسخه اولیه ارز مجازی این بورس اسالمی به نام 
»وان گرام« نیز رونمایی شود که توسط ۴۰۰ میلیون دالر ذخیره طال حمایت 
خواهد شد. بسیاری از شرکت های خدمات مالی در ماه های اخیر از ابزارهای 
جدید مالی خود که با قوانین اسالمی مطابقت دارند در خاورمیانه و جنوب 

آسیا رونمایی کرده اند.

وزیر اطالعات:
پیروزی در نبرد اقتصادی دشمن 

نیازمند همدلی است

وزیر اطالعات گفت: دشمنان ملت ایران از همه ابزارهای 
ممکن برای تشدید تنگناهای اقتصادی استفاده می کنند، 
برای برون رفت از این چالش ها و پیروزی در این کارزار باید با 

همدلی و وحدت در برابر آنها بایستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم سید محمود 
علوی بیان داشت: شرایط کنونی اقتصادی کشور را با مدارا 
و هم افزایی همگانی می توانیم پشت سر گذاریم و همین 
سیاست دولت برای حمایت از کار آفرینان و صیانت از نیروی 
انسانی، منابع مالی و همه ظرفیت های صنعتی و اقتصادی با 
جدیت دنبال می شود. وزیر اطالعات ادامه داد: در برابر اراده 
استوار مردم ایران، هیچ مانعی نمی تواند قد علم کند و با تکیه 
بر ایمان مردم، درایت رهبر معظم انقالب و برنامه ریزی های 
انجام شده از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.علوی ادامه داد: 
شگرد دشمن در شرایط کنونی، ایجاد یاس، ناامیدی و تشدید 
اختالفات در بین ملت است، مخالفان عزتمندی ایرانیان راغب 
نیستند تا حرکت بر مدار استقالل سیاسی و اقتصادی دنبال 
شود و به همین دلیل دشمنان نظام ما هر گامی که برای 
توسعه اقتصادی ایران برداشته می شود را برنمی تابند و این 

موضوع برای آنها نگران کننده است. 

 برگزاری نشست سران روسیه، 
ایران و ترکیه در ایران

سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که سران 
روسیه، ایران و ترکیه با محور سوریه روز جمعه این هفته  

در ایران دیدار می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دمیتری پسکوف که 2۵ 
مردادماه خبر از برگزاری نشست سه جانبه سران روسیه، 
جمع  در  دیروز  بود  داده  کشورمان  در  ترکیه  و  ایران 
خبرنگاران تصریح کرد که سران تهران، مسکو و آنکارا هفتم 
ماه سپتامبر )روز جمعه ( در تهران دیدار می کنند.وی یادآور 
شد که سران ترکیه و روسیه در حاشیه این اجالس، دیدار 
دوجانبه ای با هم خواهند داشت.تاس گزارش داده است که 
پیشتر ایران اعالم کرده بود که این نشست در تبریز برگزار 
خواهد شد.پسکوف در خصوص محل دیدار سه جانبه نیز 
گفت: ایرانی ها به ما گفته اند که بار دیگر در تهران میزبان 
اجالس سه جانبه هستند به همین دلیل برنامه این اجالس 
در تهران تدارک دیده می شود. سخنگوی رئیس جمهوری 
روسیه در مورد دیدار والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان 
در تهران نیز در پاسخ به این سوال که آنها در چه باره ای 
گفت وگو می کنند، گفت: مسائل مشخص و روابط دو جانبه 
مورد بحث قرار می گیرد. سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روسیه جمعه گذشته در کنفرانس مطبوعاتی با همتای ترک 
خود در مسکو محور اصلی این دور از مذاکرات را بررسی 

وضعیت ادلب در شمال غربی سوریه عنوان کرد.

خبرخبر تهران گفت: جلسه سوال  موقت  امام جمعه 
از رئیس جمهور نشان داد مشکل اصلی مردم 
است،  اقتصادی  مشکالت  و  معیشت  مساله 
بنابراین حاشیه ها نباید این موضوع را تحت تاثیر 

قرار دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل سیداحمد 
خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
تهران که در مصالی امام خمینی )ره( برگزار 
شد، باور به قیامت را یکی از عناصر بازدارنده 
از گناه دانست و گفت: در این شرایط اقتصادی 
باید به آیات قرآن توجه کنیم. آنهایی که کم 
فروشی می کنند و گران فروشند باید بدانند که 
قیامت وجود دارد. قیامت را باور داشته و به مردم 
خوبمان فشار نیاورند. اگر در این دنیا گیر قانون 
نیفتادید قیامت را چه می کنید؟ وی معادباوری 
مشکالت  و  سختی  برابر  در  مقاومت  رمز  را 
دانست و افزود: در تاریخ بارها دیده ایم که با 
اعتماد بر خدا چه بسیار گروه های کمی که بر 
گروه های زیاد غلبه کرده اند.آیت اهلل خاتمی 
در ادامه با اشاره به مناسبت های پیش رو و 
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری گفت: رئیسعلی 
در راه مبارزه با انگلستان جان خود را فدا کرد. 
انگلیسی که پرونده سیاهی در مبارزه با اسالم و 
ملت بزرگ ایران دارد.وی با تشکر از مردم برای 
برپایی باشکوه جشن عید غدیر اظهار داشت: 
غدیر، عید اکمال دین است و هیچ روزی به 
این حد توسط ائمه برای برپایی جشن و شادی 
آن  به  منحصر  غدیر  عید  است.  نشده  تاکید 
زمان نیست و در همه اعصار باید باشد. معنای 
غدیر این است که بیعت تنها مرتبط با آن زمان 
نیست.امام جمعه موقت تهران بیعت با والیت 
فقیه را بیعت با غدیر دانست و گفت: والیت فقیه 
ما قطره ای از دریای بی کران غدیر است که به 
حمداهلل مردم ما پشتیبان آن هستند و به بیان 

امام)ره( تا زمانی که مردم پشتوانه والیت فقیه 
باشند کشور آسیب نمی بیند.وی در ادامه به 
سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی و هفته 
دولت اشاره کرد و اظهار داشت: شهید رجایی 
هویت خود را در تقلید از امام و  والیت فقیه 
می دانست.آیت اهلل خاتمی با اشاره به دیدار 
رهبر  با  دولت  هیئت  اعضای  چهارشنبه  روز 
و  امام  سیره  کرد:  خاطرنشان  انقالب  معظم 
مقام معظم رهبری همواره این بوده است که 
از تمامی دولت های بعد از انقالب حمایت کند. 
این حمایت ریشه منطقی دارد. دولت ها انتخاب 
مردم هستند و حمایت از آنها احترام به رای 
مردم است. از سوی دیگر اداره یک کشور ۸۰ 
میلیونی کار آسانی نیست. همه باید دولتمردان 
شود. باز  مردم  کار  از  گره  تا  کنند  کمک  را 

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: یک 
روز حمایت از دولت، نصیحت دولتمردان و بیان 
ضعف کارهاست. از سوی دیگر دولتمردان باید 
بدانند که تابلوی نظام هستند و هر عمل خوب 
و بد آنها پای انقالب اسالمی نوشته می شود.

امام جمعه موقت تهران در ادامه به ویژگی های 
و  اشاره کرد  اسالمی  در حکومت  دولتمردان 
گفت: دولتمردان در حکومت اسالمی مسئولیت 
لقمه چرب. کسی که  نه  دانند  امانت می  را 
مسئولیت را امانت می داند اختالس، پارتی بازی 
افزود:  نیست.وی  کارش  در  نجومی  و حقوق 
دولتمرد اسالمی دغدغه گسترش دین دارد و 
بدنبال تحقق عدالت اجتماعی است. دولتمردان 
در نظام اسالمی، خود را خادم مردم می دانند 
و قانونمند عمل می کنند. او شایسته ساالری را 
در دستور کار خود قرار می دهد نه قبیله گرایی 
دولتمرد  زندگی  را.  و حزب ساالری  فرزند  و 
اسالمی همسان با محرومین جامعه است.آیت 
اهلل خاتمی با اشاره به جلسه روز سه شنبه سوال 

از رئیس جمهور در مجلس گفت: روز سه شنبه 
بودیم.  را شاهد  مردم ساالری  زیبای  نمایش 
بحث ها بسیار جدی بود و نمایندگان و رئیس 
جمهور هم با جدیت به مسئله پرداختند. از 
سوی دیگر در گفتار رئیس جمهور و نمایندگان 
متانت وجود داشت.وی تصریح کرد: در جلسه 
سوال از رئیس جمهور، نمایندگان از پاسخ به 
۴ سئوال قانع نشدند پس دولتمردان باید تالش 
کنند که این خالء را پر کنند. البته دشمنان 
بدنبال دعوا بودند اما رفتار متین رئیس جمهور 
و نمایندگان، آنها را ناکام گذاشت. این جلسه 
نشان داد مشکل اصلی مردم مسئله معیشت و 
مشکالت اقتصادی است. پس حاشیه ها نباید 
این موضوع را تحت تاثیر قرار دهد. راه حل همه 
این مشکالت، اقتصاد مقاومتی است که چند 
سالی است از سوی رهبرانقالب مطرح می شود.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با 
مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه با قاطعیت 
و با عدالت تا آخر در صحنه باشد و با مفاسد 

اقتصادی مبارزه کند.وی گفت: رهبرانقالب بارها 
تاکید فرموده اند که ما با آمریکا در هیچ سطحی 
آمریکا  فعلی  دولت  کنیم چون  نمی  مذاکره 
پایبند به هیچ عهدی نیست و هیچ تعهدی برای 

او اهمیت ندارد.
آیت اهلل خاتمی در خصوص رفتار با کشورهای 
همسایه نیز افزود: سیاست جمهوری اسالمی 
درباره کشورهای همسایه همواره دوستانه بوده 
اما این رفتار باید دو طرفه باشد. آنها باید بدانند 
که اگر سیاست درستی را اتخاذ کنند جمهوری 
با  دوستانه  روابط  گسترش  بدنبال  اسالمی 
آنهاست.خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: 
مقام معظم رهبری مذاکره با اروپا را بالمانع 
دانستند ولی تاکید فرمودند اقتصاد و مسائل 
سیاسی را نباید به این مذاکرات و طرف های 
اروپایی گره زد.امام جمعه موقت تهران در پایان 
تاکید کرد: آمریکا، اتحادیه اروپا و جهانیان بدانند 
که نظام اسالمی از خطوط قرمز خود از جمله 

اقتدار موشکی سر سوزنی عقب نمی نشینند.
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شهرداری رامسر

اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای استان کرمانشاه

آیت اهلل خاتمی: مشکل اصلی مردم معیشت است 

نظام اسالمی از اقتدار موشکی عقب نمی نشیند   

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در خصوص برنامه موشکی 
کشور مجددا تاکید می کنیم این برنامه دفاعی، بومی و مشروع 

است و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران بارها مواضع روشن و شفاف 
خود را در خصوص نگرانی های بی مورد و ناشی از برداشت های 
نادرست و از سر نا آگاهی برخی کشورها اعالم داشته است.

قاسمی تصریح کرد: مذاکرات برجام که به توافقی مستحکم 
و بین المللی انجامید نشانی از حسن نیت ایران و پایبندی به 
اصل گفتگو و تالش در جهت بهره گیری از روش های منطقی 
و مسالمت آمیز بود که می توانست مبنایی اصولی و خردمندانه 

برای سنجش میزان حسن نیت و پایبندی کشورهای غربی به 
تعهدات خود باشد که با خروج یکجانبه یکی از مدعیان غوغا 
ساالر، زیاده جو و زیاده گو و کاستی و کاهلی دیگران، کارنامه 
غیر قابل قبولی از خود بجای گذاشته اند.وی در ادامه اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران همواره نشان داده است که از 
گفتگو و مذاکره هراس و واهمه ای نداشته و ندارد و به آن 
معتقد است، اما در شرایطی که نتایج آن همه تالش و کوشش 
همه جانبه ایران و دیگر قدرت های جهانی با قلدری و از سر 
زیاده خواهی توسط برخی شرکای وزیر امور خارجه فرانسه به 
سادگی در برابر عدم توانایی آنان نقض می شود و دولتمردان 
اروپایی هم بیشتر تاکنون به اعالم مواضع سیاسی و تکرار آنها 
بسنده کرده و نتوانسته اند در جهت ارائه تضمین های الزم و 

کافی مورد انتظار اقدام چشمگیری برای حفظ یک توافق بین 
المللی که به عنوان مهمترین دستاورد دیپلماسی عصر حاضر به 
شمار می رود، به عمل آورند، به همین دلیل، ضرورت، اعتبار 
و اعتمادی برای مذاکره آنهم برای موضوعات غیرقابل مذاکره 
باقی نمی ماند.وی گفت: وزیر امور خارجه فرانسه می داند که در 
این شرایط و بر اساس تفاهمات انجام شده قبلی، آنان را گزیر و 
گریزی از انجام تعهدات شان نیست و ایران و ایرانی را نیز تا عدم 
انجام تمامی تعهدات آنان هیچ گزیری و گریزی از بی اعتمادی 
به آنان نیست.قاسمی تاکید کرد: جهانیان و دولتمردان فرانسه 
نیز بخوبی می دانند سیاست منطقه ای ایران در راستای صلح 
و امنیت منطقه ای و بین المللی و مبارزه با تروریسم و افراط 
گرایی است و اگر چنین مبارزه ای خوشایند برخی کشورها که 
اساسا تنش زا و بحران سازند، نیست می توانند سیاست های 
خود را اصالح کنند.وی تاکید کرد: در خصوص برنامه موشکی 
کشور هم مجددا تاکید می کنیم این برنامه دفاعی، بومی و 
مشروع است و برای حفظ و حراست از کیان کشور و مردم ایران 

حیاتی است و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه فرانسه؛ 

قاسمی: برنامه دفاعی قابل مذاکره نیست   
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مفقودی
ش وش   82 ایران  92م113  شهربانی  شماره  به  مدل83  نیسان  کمپانی  سند   
اعتبار  درجه  واز  مفقود  داودی  اکبرنیا  خدیجه  موتور263679بنام  d56921وش 

ساقط میباشد

نوبت سوم  مفقودی
  دانشنامه پایان تحصیلی دوره کارشناسی خانم زهرا عربی فرزند علی اصغر دارای 
رشته  کارشناسی  مقطع  در   متولد 1362  بابل  از  شناسنامه شماره 1104 صادرها 
از  با شماره 0433210  تاییدیه سازمان مرکزی128524100552  با شماره  فیزیک 
دانشگاه آزاد اسالمی آیت اهلل آملی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
از یابنده تقاضا میشود مدرک فوق را  به ادرس  دانشگاه آزاد اسالمی  آیت اهلل 

آملی  تحویل دهند

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

1-حبیب اله مصطفی زاده فرزند نبی به نشانی مجهول المکان 
2- ولی اله مصطفی زاده فرزند نبی به نشانی مجهول المکان
3- مجتبی مصطفی زاده فرزند نبی به نشانی مجهول المکان

مهلت حضوراز تاریخ ابالغ :7 روز محل حضور : دادگستری شهرستان خرم آباد 
نوع علت حضور: در خصوص دعوی آقای محمد تجری به طرفیت شما با توجه به 
اینکه پالک ثبتی 50 فرعی از 2126 بخش یک خرم آباد در تاریخ 1397/06/05 از طریق 
مزایده به قیمت 18/800/000/000  ریال به آقای محمد تجری فروخته شده است ظرف 
مهلت مقرر چنانچه اعتراضی نسبت به برگزاری مزایده دارید کتبا و مستندا به این اجرای 

احکام اعالم نمائید در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی شاکی آقای امید مدانلو شورکایی فرزند حسن شکایتی علیه آقای 
محمد آریا نژاد فرزند هاشم باتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح که به این 
دادگاه  پرونده کالسه 9509981295100784شعبه 102  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  سابق(  )102جزایی  جویبار  شهرستان  دو  کیفری 
10/7/1397ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
ودر  نژاد(  آریا  محمد   ( متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین 
خواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتا 
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.
متصدی امور دفتری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار )102 جزایی 

سابق( - سکینه اتقائی کردکالیی 
استان مازندران- شهرستان جویبار- میدان کشتی- خیابان امام خمینی- کوچه شهید 

کاکو- دادگستری جویبار

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    جواد محمدی به آدرس :    مجهوالمکان   ابالغ  میگردد. بموجب  رای 
شماره 83مورخ 97/2/25 از شعبه چهارم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی 
تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   45/000/000 ریال  بابت اصل 
خواسته و مبلغ  635/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  
تقدیم دادخواست »)96/8/1( تا زمان پرداخت  قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 
مدنی در حق خواهان مرتضی لطفی ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 19 آیین نامه 
اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس 
از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در 

غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
  مدیر  شعبه  چهارم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

دادنامه 
شهرستان  اختالف  حل  شورای   1 شعبه   9609986736100405 کالسه  پرونده 
پلدختر تصمیم نهایی شماره 9709976735100265 – خواهان : آقای موبد سوری 
منفرد فرزند اسد علی به نشانی استان لرستان شهرستان کوهدشت بخش رومشکان 
شهرستان کوهدشت دهستان رومشکان غربی سوری روستای اسد آباد –خوانده 
: آقای سعید سلیمانی فرزند محمد رضا به نشانی تهران سعادت آباد میدان شهید 
فنی  ایران خودرو پالک 4 واحد 18 گروه  نمایندگی  کتابی سرو شرقی روبروی 

مهندسی حفاری آرتین – خواسته : مطالبه خسارت 
رای شورا : در خصوص دادخواست موبد سوری فرزند اسد علی به طرفیت آقای 
سعید سلیمانی فرزند محمد رضا به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت خسارت دستگاه بیل زنجیری هیوندا به انضمام هزینه دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر و تادیه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی گواهی 
نظر مشورتی  به  با توجه  مانده و  اعتراض  از  نظریه کارشناسی که مصون  گواهان 
اعضاء و عدم حضور خوانده در جلسه علیرغم ابالغ قانونی شورا دعوای خواهان را 
وارد دانسته و با استناد به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ دو میلیون و پانصد و پنجاه  هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه طبق شاخص بانک مرکزی از 
تاریخ تقدیم دادخواست لغاین اجرای کامل حکم که در اجرای احکام محاسبه خواهد 
گردید در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز پس 

از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی پلدختر می باشد.
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف پلدختر – اکبر رشیدی .  

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

موضوع  هیات  شماره139760331012001446مورخه1397/5/1جلسه  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای مرسل عباس نژاد  
فرزند میرزا آقا  به شماره شناسنامه 337 صادره از  نیردرششدانگ یک قطعه باغ  
به مساحت 1431/43 متر مربع )پس از کسر مساحت بستر رودخانه( و برابر نامه 
شماره 1687/418-1397/4/5  اداره امور منابع آب و گزارش کارشناسی شماره  
4/3646 مورخه 1397/5/2 حریم آن 167/65 متر مربع به عنوان حقوق ارتفاقی  
وزارت نیرو در حد شرقی ملک محسوب است پالک 32 فرعی از 337 اصلی واقع 
در باغبان کال حوزه ثبتی ساوجبالغ از  مالکیت ولی االه نازیار ذیل صفحه 41 دفتر 
171 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 
انقضای مدت مذکور  نمایند بدیهی است در صورت  به مراجع قضایی تقدیم  را 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:226
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول:97/5/24 نوبت دوم :97/6/10

آگهی
درشادگان  زاده  مهدی  وشوریجات  ترشیجات  داردکارگاه  می  اعالم  بدینوسیله 
غذایی  صنایع  دررشته  نفرکارشناس  یک  خودنیازبه  کادرفنی  منظورتکمیل  به 
می  شرایط  دارد.واجدین  کارگاه  فنی  مسئول  پست  احراز  جهت  یامیکروبولوژی 
داروآبادان  و  غذا  06153329017-06153325391معاونت  های  شماره  توانندبه 

تماس حاصل نماید.
شادگان

آگهی مزایده اموال غیر منقول-نوبت اول
اول حقوقی  از شعبه  م صادره  اجرائی شماره 970134الف  پرونده  در خصوص 
دادگستری روانسر به سود عبدالجبار سعیدیانی و به زیان آقای محمدنظیف شیری 
دایر بر محکومیت مالی. اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال 
غیر منقول موصوف در زیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش 
برساند. مشخصات مال غیرمنقول: ششدانگ یک واحد پرورش ماهیان سرد آبی 
در پالک فرعی 3 از 53 اصلی واقع در قریه شبانکاره کل زمین به مساحت 2000 
متر مربع بوده که 700 متر مربع آن استخرهای پرورش ماهیان سرد آبی می باشد و 
منبع آب آن رودخانه شانکاره و دارای 40 مترانباری و کارگری می باشد و دو دوره 
پرورش در سال معادل 30 تن ماهی و 30 متر سرویس بهداشتی و انباری30،30 
عدد آالچیق جهت تفریح بوده و دارای یکدستگاه ساختمان دو طبقه حدود 60 
متر مربع و درختان گردو و غیره می باشد. تاسیسات و تجهیزات مربوطه 400 متر 
جاده خاکی، انتقال برق بالغ بر یک کیلومتر، ژنراتور، دستگاههای هوا دهی جهت 
افزایش تولید پرورش ماهی، موتور آبکش، دینام می باشد و ارزش ششدانگ آن 
برابر نظر کارشناس رسمی جمعا 6/200/000/000 برآورد گردیده است. ساعت و 
روز و محل مزایده 97/6/26 راس ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی 
دادگستری روانسر می باشد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد 
ترتیب  تا  مراجعه  دادگستری  اورامان  میدان  روانسر  در  واقع  اجرا  این  به  مزایده 
مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 
می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد 
شد و برنده مزایده مکلف است 10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان 
سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند، در صورت عدم 
پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 
سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان روانسر-شکری

آگهی مزایده نوبت دوم
به حکایت پرونده 960981 اجرای احکام مدنی دادگاه محمود آباد محکوم علیه 
اله محکوم است به پرداخت تعداد چهارده قطعه  آقای احمد فرامرز فرزند روح 
به  مزایده  تعیین  روز  قیمت  به  محکوم  معوقه  اقساط  آزادی  بهار  تمام  سکه طال 
در  ریال،   532//00/000 بمبلغ  مزایده  تعیین  روز  قیمت  به  محکوم  معوقه  ماط 
حق محکوم له خانم محبوبه محمدی در این دادگاه ومبلغ 2/252/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به توقیف مال شامل یکه قطعه 
زمین بمساحت 85 متر مربع واقع در محمود آباد - روستای سنگ کتی ، مال فوق 
کارشناسی و مورد از ارزیابی عبارتند از: یک قطعه زمین بمساحت 85 متر مربع 
واقع در روستای سنگ کتی جنب حسینیه روستا در داخل ملک مورد کارشناسی 
اعیانی مشاهده نشده است. حدود اربعه : از سمت شرق با دیوار بلوکی به ارتفاع 
حدود 2 متربه دیوار حسینیه روستا - دیوار سمت شمالیبه ارتفاع حدود 2 متر به 
کوچه 6 متری - از سمت جنوبی وصل به دیوار خانه آقای سید حسین اسماعیل 
سکینه  سیده  خانم  همسایه  زمین  به  متر  یک  ارتفاع  به  غربی  سمت  از   - زاده 
اسماعیل زاده محدود میباشد که در طبیعت تطبیق داده شده است .) فاقد آب و 
برق و گاز بوده و امکانات دسترسی نزدیک به آنان وجود دارد. مورد ارزیابی با 
، ارزش کل عرصه بمساحت 85 متر  به جمیع جهات در نظر گرفته شده  توجه 
اعالم  و  برآورد  )213/000/000ریال  ریال  میلیون  سیزده  و  دویست  بمبلغ  مربع 
گردیده : لذا نظر به عدم اعتراضی از ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی 
موارد توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 26/ 6 / 97 ساعت 00: 11 الی 30 : 11 
صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه محمود آباد و در صورت نیاز در محل به 
فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی محمودآباد 
مراجعه نمایند. مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده خواهند شد. همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن في المجلس 
أو مابقي ثمن ظرف مدت یکماه اخذ  قانون اجرای احکام مدنی  برابر ماده 129 
خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس 
از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده 
مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس 

از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
منشی واحد اجرای احکام مدنی دادگاه محمودآباد 

آگهی مزایده اموال منقول
احکام  اجرای  چهارم  ازشعبه  962271واصله  شماره  به  نیابت  اجرای  درراستای 
علیه  کاشانی  له محرم  ثبت گردید  اجرا  به شماره 970511این  که  اصفهان  مدنی 
بامشخصات  آقای هانی خیامی فرزند حسن  حسین خیامی ونظربه وثیقه گذاری 
نهصدمیلیون  میزان  به  علیه  ثبتی109بخش4ناحیه12خرمشهرازمحکوم  پالک 
به  وباتوجه  قیمت  وتعیین  کارشناس  وبه  ارجاع  طریق  باارزیابی  وباتوجه  ریال 
مقرر،درجلسه  تشریفات  واجرای  طرفین  اعتراض  وعدم  کارشناس  نظریه  ابالغ 
کارشناسی  ازقیمت  مزایده  میشودکه  گذاشته  مزایده  به  97/6/24ساعت8صبح 
شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.خریدارمکلف به پرداخت 
ده درصد ازقیمت پیشنهادی فی المجلس والباقی  ظرف مدت یک ماه می باشدکه 
درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقررده درصد از قیمت تودیعی 
به عهده خریداراموال است وخریدارمی  وانتقال  نقل  ضبط می گرددوضمناهزینه 
تواند جهت رویت اموال تاپنج روزقبل ازتاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام 
ثبتی  مفروزباپالک  ملک:ملک  نماید.مشخصات  خرمشهراقدام  دادگستری  حقوقی 
مولوی  نشانی  به  خیامی  هانی  4درمالکیت  12خرمشهربخش  ناحیه  اصلی   109
کوچه 8متری خالق کاربری مسکونی به مساحت150/48مترمربع وزیربنا120/45و 
مبلغ  به  ملک  ارزش  و  باشد  می  قدیمی  آجری  ونمای  ضربی  طاق  پوشش 
وهفتصدوبیست  میلیون  وسه  میلیاردویکصدوشصت  1/163/720/000ریال)یک 

هزارریال(پایه مزایده تعیین گردید.شماره م الف)9/538(
مطوریان-مدیراجرای احکام مدنی خرمشهر

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  9609986195900063شعبه21دادگاه  کالسه  پرونده 
استان  امورشعب  سرپرستی  مهراقتصاد  بانک  خواهان:  شماره  نهایی  اهوازتصمیم 
خوزستان- استان  نشانی  به  فرزندمحمدعلی  مناسیاحی  خانم  باوکالت  خوزستان 
شهرستان اهواز-اهواز-فلکه ساعت-جنب پمپ بنزین  ساختمان باالبانک مسکن 
طبقه2 واحد6-خواندگان:1-آقای فوادرزیجی فرزندعبودبه نشانی استان خوزستان-
شهرستان اهواز-اهواز-کوی ملت-خیابان اقبال-شیخ نبهان-پالک7 -    2-آقای 
اهواز-اهواز-کوی  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  عبودبه  فرزند  رزیجی  علی 
چک2-مطالبه  وجه  ها:1-مطالبه  پالک7-خواسته  نبهان  اقبال-شیخ  ملت-خیابان 
خسارت تاخیرتادیه3-مطالبه خسارت دادرسی-رای دادگاه:درخصوص دادخواست 
به طرفیت 1-فواد  فرزند محمدعلی  منا سیاحی  با وکالت خانم  مهراقتصاد  بانک 
رزیجی فرزندعبود2-علی رزیجی فرزند عبود به خواسته مبلغ 320/000/000ریال 
بابت یک فقره چک به شماره845497بتاریخ95/3/22بعالوه خسارات  تاخیرتادیه 
ازتاریخ صدور چک مذکوروخسارت دادرسی باعنایت به محتویات پرونده مالحظه  
اینکه  وتوجهابه  علیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  وگواهی  موصوف  تصویرچک 
وجودچک دریدخواهان داللت براستحقاق وی نسبت به وجه آن داردوخواندگان 
باوصف ابالغ درجلسه دادرسی حضورنیافته دلیلی بربرائت ذمه خودارائه نداشته 
لذادعوی خواهان واردوثابت است مستندابه مواد198-515-519-522ازقانون آئین 
دادرسی مدنی ومواد310-311-313-314ازقانون تجارت خوانده رابه نحوتضامنی 
به پرداخت مبلغ مورد خواسته فوق الذکروخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم 
پرداخت برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت اجرای دادنامه 
وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می 
نمایداجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی پس ازمحاسبه 
خسارات تاخیرتادیه خواهدبودرای صادره غیابی محسوب ظرف20روزپس ازابالغ 
تجدیدنظرخواهی  قبل  مهلت  درهمان  ازآن  وپس  شعبه  این  در  واخواهی  قابل 

درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان خواهد بود.
دادرس شعبه21دادگاه عمومی حقوقی اهواز-علی امیرابراهیمی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970119 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای سنندج مختار احمدی به 
اتهام دخالت در امور پزشکی بصورت غیر مجاز )بدون اخذ مجوز( تحت تعقیب 
قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم وعدم امکان ابالغ احضاریه 
وعدم دسترسی به نامبرده طبق ماده 174 آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیر االنتشار آگهی ومتهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شوند پس از 

انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

 بهره برداری از 59 پروژه راه و شهرسازی
در خوزستان

 کسب مقام برتر شرکت آبفا اصفهان
 با شاخص های اختصاصی در استان

شهرسازی  و  راه  کل  فر-اهواز:مدیر  وحیدی 
خوزستان گفت: امسال در هفته دولت 59 پروژه با 
اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان و اشتغالزایی سه 
هزار و 303 نفر در حوزه اداره کل راه و شهرسازی 

خوزستان به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان،عباس پورسالن با حضور در نمایشگاه 
به  اداره  این  برنامه های  به  اشاره  با  هفته دولت، 
مناسبت هفته دولت اظهار کرد: برای هفته دولت 
پروژه های متعددی را در حوزه های مختلف آماده 
افتتاح داریم. در حوزه راه در دو بخش راه اصلی 
و راه های روستایی، حوزه بازآفرینی شهری، حوزه 
فنی و اجرایی شامل ساخت ساختمان های دولتی 
و عمومی و مسکن مهر، پروژه ها به بهره برداری 

خواهند رسید.
وی با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در بخش 
مدیریت ساخت و توسعه راه های استان، افزود: 
در این بخش که شامل احداث   راه های اصلی و 
فرعی در استان است، 9 پروژه آماده افتتاح داریم. 
همچنین در بخش راه روستایی 44 پروژه و در 
بخش مدیریت فنی و اجرایی 2 پروژه را آماده 
افتتاح داریم که همه این پروژه ها در طول روزهای 
آینده با حضور مسووالن به بهره برداری می رسند.

مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به 
پروژه های قابل افتتاح در حوزه بازآفرینی شهری 

تصریح کرد: در این حوزه که یک حوزه بسیار 
مهم در استان است 4 پروژه آماده افتتاح هستند. 
همچنین در بخش مسکن مهر، 2هزار و 380 واحد 
مسکن به بهره برداری خواهند رسید که عمده این 
و  شوشتر  ماهشهر،  شهرستان های  در  واحدها 

دزفول هستند.
پورسالن ادامه داد: مجموعا امسال در هفته دولت 
59 پروژه با اعتباری بالغ بر 310 میلیارد تومان و 
اشتغالزایی 3 هزار و 303 نفر در حوزه اداره کل راه 

و شهرسازی استان به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: در شرایط مالی فعلی و با توجه به 
وضعیت اعتباری دولت، به بهره برداری رساندن 
این تعداد پروژه یک حرکت قابل توجه است. 
در این زمینه دولت و استاندار خوزستان، توجه 
خوزستان  شهرسازی  و  راه  بخش  به  ویژه ای 
داشته اند و امسال نیز قول مساعد داده اند تا به این 

بخش نگاهی خاص داشته باشند.

بهادری- اصفهان: شرکت آب و فاضالب استان 
شهید  جشنواره  یکمین  و  بیست  در  اصفهان 
به  موفق  متوالی  سال  چهارمین  ،برای  رجایی 
کسب رتبه برتر در شاخص های  اختصاصی در 
بین دستگاههای اجرایی استان گردید .همچنین 
دکتر حکمتیان معاون مهندسی و توسعه و عاطفه 
افشاری کارشناس ارزیابی و عملکرد شرکت آبفا 
استان اصفهان  بعنوان برگزیده گان خدمت در 
این جشنواره مورد تقدیر واقع شدند.همچنین 
مهندس  و  شهرضا  آبفا  مدیر  صالح  مهندس 
فاضلی مدیر آبفا منطقه 3 اصفهان بعنوان مدیران 
شدند.  تقدیر  و  معرفی   96 سال  در  آبفا  برتر 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به برخی از دالیل کسب مقام برتر برای چهارمین 
استان  اجرایی  دستگاههای  در  متوالی  سال 
فعاالن  کرد:تمامی  عنوان  و  پرداخت  اصفهان 
صنعت آبفا در استان اصفهان به رغم مشکالت 
موجود از جمله کمبود منابع آبی با تمام وجود 
درصدد خدمت رسانی پایدار به مردم هستند.که 
در این میان  می توان به تامین آب شرب مردم 

در فصل بهار و تابستان اشاره کرد.
چگونگی  به  اشاره  با  امینی  هاشم  مهندس 
تامین آب شرب مردم در فصل تابستان اعالم 
کرد: : امسال حجم آورد آب به پشت سد به 
465 میلیون متر مکعب کاهش یافته بطوریکه 

مدیریت آب استان و وزارت نیرو برا ی پشت 
سرگذاشتن این شرایط سخت، محدودیت هایی 
برای تخصیص آب شرب  قایل شد تا بتوانیم به 

فصل بارش برسیم. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان  گفت:میزان 
آب تخصیصی به شرکت آبفا استان در مواقعی 
از سال تا حدود 40 درصد کم شد . این شرایط 
سخت البته فرصت هایی هم پیش روی شرکت 
گذاشت ازجمله  می توان به تالش مجموعه 
شرکت آبفا استان بمنظور برون رفت مردم  از 
چالش کم آبی پرداخت. وی خاطرنشان ساخت: 
تله متری و  در حال حاضر گستردگی سامانه 
مدیریت فشارکه شرکت آب استان اصفهان  از 
آن برخوردار است در هیچ کدام از استان های 
کشور وجود ندارد، بطوریکه تاکنون توانستیم از 
طریق این تکنولوزی تبعات بحران کم آبی را 

مهار کنیم.
مدیرعامل شرکت آبفا به یکی دیگر از راههای 
بیان  مهار بحران کم آبی در استان پرداخت و 
داشت: توانستیم از طریق استفاده و توزیع  لوازم 
مدیریت  برای  علمی  روش  یک  که  کاهنده 
مصرف آب در منازل است مصرف را در استان 
تا حدودی بهینه کنیم  بطوریکه لوازم کاهنده را 
در اختیار مردم قرار داده و هزینه آن را به صورت 

اقساطی از مردم دریافت نمائیم.

 آغاز آبرسانی به روستاهای دشتی
 

احمدی- بوشهر: مدیر عامل آب و فاضالب روستایی 
به  آبرسانی  اجرایی  عملیات  گفت:  بوشهر  استان 
ریال  میلیارد  قریب 180  اعتبار  با  دشتی  روستاهای 
آغاز شد. مسعود نصوری در این مراسم ضمن تبریک 
هفته دولت اظهار داشت: این پروژه ها شامل عملیات 
اجرایی شبکه توزیع، روستای تلخو، بنیاد، باغ شور، 
گنخک کورا، شیخها، باغ شالی، مجتمع بادوله، عربی، 

الور شرقی، دهوک، حناشور است.
وی افزود: همچنین عملیات اجرایی خط انتقال فاز 
دوم  زیارت-الور-کبگان، عملیات تکمیلی تاسیسات 
مجتمع زیارت، تکمیل تاسیسات بادوله، تجهیز چاه و 
نوسازی شبکه داخلی روستاها در سطح شهرستان از 

دیگر این پروژه ها به شمار می رود.
نصوری بیان کرد: جمعیت تحت پوشش این پروژه ها 
32 هزارو 19 نفر است که برای اجرای آن قریب به 

180 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.
وی، با بیان اینکه منابع تامین کننده آب روستاهای یاد 
شده خط کوثر و چاه های منطقه است افزود: طرح 
نوسازی شبکه آبرسانی روستاها در اولویت برنامه های 

شرکت آبفار قرار دارد.

 تصویب طرح تفصیلی شهرهای
 قلعه قاضی و تخت هرمزگان

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
هرمزگان از تصویت طرح جامع-تفصیلی شهرهای 
قلعه قاضی و تخت در شورای عالی شهرسازی و 

معماری ایران خبر داد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی راه و شهر 
اینکه طرح  به  اشاره  سازی، »رستم گورانی« ضمن 
به  تخت  و  قاضی  قلعه  شهرهای  جامع-تفصیلی 
تصویب نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری 
و  مسائل  بررسی  منظور  به  گفت:  رسیده،  ایران 
و  شهرداری  دغدغه های  همچنین  و  مشکالت 
شورای شهرهای تخت و قلعه قاضی جلسه کمیته 
فنی کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی 
و معماری با موضوع بررسی طرح تفصیلی شهرهای 
تخت و قلعه قاضی برگزار شد. وی با بیان اینکه امید 
است با توجه به تصویب این طرح ها در شورای عالی 
از ظرفیت های  بتوانیم  ایران،  شهرسازی و معماری 
موجود در این طرح ها جهت حل مشکالت شهروندان 
استفاده نمائیم افزود:  امیدواریم در این راستا در مباحث 
خدماتی و سرمایه گذاری و همچنین درآمدهای پایدار 
برای شهرداری ها استفاده نماییم. مدیر شهرسازی و 
معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: 
مهمترین دغدغه های اعضای شوراو شهردار شهرهای 
مذکور استفاده از اراضی دولتی در بحث مسکونی و 

خدماتی است.

خبر

 افتتاح رسمی پروژه بزرگ سه راهی 
آدران گلستان

نوری- گلستان: شهردار گلستان با اشاره به اینکه تقریباً پرونده پروژه بزرگ 
سه راهی آدران بسته شد، گفت: همانطور که پیش بینی کرده بودیم این 

پروژه در هفته دولت رسما زیر بار ترافیک می رود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس علیرضا عرب شهردار 
گلستان در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی اظهار داشت: از هم اکنون 
این پروژه آماده بهره برداری است، اما از آنجایی که شهرداری و مردم شهر 
گلستان رنج فراوانی را برای تکمیل این طرح متحمل شدند به همین خاطر 
در نظر داریم طی مراسمی باشکوه با حضور مسئوالن کشوری و آحاد مردم 

از این پروژه بزرگ رونمایی کنیم.
 وی ادامه داد: تکمیل پروژه زیرگذر سه راهی حاصل 12 ماه تالش شبانه 
روزی مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر است که جا دارد از صبر و 

حوصله مردم نجیب شهر گلستان قدردانی کنیم.
عرب از حذف تابلوی روزشمار پروژه زیرگذر سه راهی آدران خبر داد و 
گفت: خدا را شاکریم که در اجرای این پروژه همگام با تابلوی روزشماری 
که تعیین شده بود پیش رفتیم، به همین خاطر تالش می کنیم از این پس 
کنیم.  استفاده  تابلوی روزشمار  از  پروژه های شهری  اجرای سایر  برای 
شهردار گلستان در خاتمه اضافه کرد: در 12 ماهی که گذشت شهرداری 
علی رغم اجرای پروژه بزرگ زیرگذر سه راهی آدران نزدیک به 30 طرح 
ریز و درشت را اجرایی کرد که به امید خداوند متعال در هفته دولت شاهد 

افتتاح بخشی از این طرح ها خواهیم بود.

موفقیت در اجرای هوشمند سازي بندر شهید رجایي

از اجرای موفقیت آمیز گام  بنادر و دریانوردی استان هرمزگان  مدیرکل 
نخست طرح هوشمند سازي بندر شهید رجایي خبر داد و گفت: پوشش 
چتر وایرلس بر اساس فن آوری نوین LTE در بزرگترین بندر بازرگانی 

ایران با همکاری دو اپراتور بزرگ مخابراتي کشور برقرار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، »اله مراد عفیفی پور« با اشاره به برنامه های کالن سازمان 
بنادر در خصوص بهره گیری از فن آوری های جدید ارتباطی برای 
هوشمندسازی بنادر به ویژه بندر شهید رجایی، اظهار داشت: امروزه 
ارائه خدمات به صورت وای فای )WiFi( در ادارات، سازمان ها و 
حتی اماکن عمومی به صورت امری واجب و ضروری تبدیل شده تا 
جایی که ارائه نکردن چنین خدماتی، به نوعی ضعف محسوب می 
شود. وی افزود: حرکت به سمت هوشمند سازي تجهیزات، اماکن 
و بخش هاي مختلف نیاز به آماده سازي و فراهم کردن زیر ساخت 
هاي الزم دارد که بخش عمده آن با ارائه خدمات وای فای امکان 
پذیر است.  عفیفی پور با اشاره به اینکه ارائه خدمات وای فای در 
کشور از مدت ها قبل به صورت جزیره اي اما به طور گسترده و 
جداي از هم توسط ادارات و شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته 
است، گفت: ارائه این خدمت به شکلي فعلي بدون مدیریت الزم و 
مقبول، نه تنها گره گشای امور نبوده بلکه موجب ایجاد ضرر و زیان 

هم می شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، 
از فصل بهار سال جاری، گام نهادن در مسیر ساماندهي ارائه خدمات وای 
فای در وهله اول و مهیا نمودن زیر ساخت هاي الزم براي هوشمندسازي 
در اقدام بعدی، در دستور کار بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر 

کشور ویترین اصلی تجارت بین المللی دریایی ایران قرار گرفت. 

خبر

اینکه  بیان  با  کرج  شهرداری  سرپرست 
در  مخابراتی  های  آنتن  و  دکل  ساماندهی 
دستور کار شهرداری کرج قرار دارد، گفت: 
دکل های  نصب  برای  مشخصی  ضوابط 
باید  که  دارد  وجود  شهرها  در  مخابراتی 

مورد توجه قرار گیرد.
در جلسه شورای  نژاد  احمدی  محمدرضا 
معاونین شهرداری کرج، ضمن گرامیداشت 
عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: امید است 
بتوان با تاسی از سیره حضرت امیرالمومنین 
علی)ع( در جهت خدمت به مردم و جلب 

رضایت شهروندان گام بر داریم.
با  کنیم  تالش  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وظایف  و  اقدامات  ممکن  شیوه  بهترین 
افزود:  برسانیم،  انجام  سر  به  را  محوله 
پرداختن  و  ای  حاشیه  مسائل  از  دوری 
مناطق  مدیران  معاونان،  توسط  اصلی  امور 

و روسای سازمان ها الزامی است.
سرپرست شهرداری کرج در ادامه با اشاره 

به دستور جلسه و با اعالم اینکه ساماندهی 
دکل و آنتن های مخابراتی در دستور کار 
دارد، گفت: در صدد  قرار  شهرداری کرج 
خصوص  در  کاملی  نامه  آیین  هستیم 
مخابراتی،  های  آنتن  و  دکل  ساماندهی 

نظارت بر نصب و رعایت اصول فنی آن ها 
تدوین و الیحه این مهم به شورا ارائه شود.
وی با بیان اینکه قوانین و ضوابط مشخصی 
در شهرها  مخابراتی  دکل های  نصب  برای 
وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، 

و  تصویب  تدوین،  صورت  در  گفت: 
اجرای طرح ساماندهی دکل های مخابراتی 
مانع از افزایش آسیب های زیست  محیطی 
و بهداشتی به جامعه شده واین مهم درآمد 
پایداری را نیز برای مدیریت شهری ایجاد 

خواهد کرد.
گونه  هر  اینکه  بر  تاکید  با  نژاد  احمدی 
عملیات عمرانی در شهر باید با هماهنگی 
کرد:  خاطرنشان  گیرد،  صورت  شهرداری 
تعیین تکلیف وضعیت دکل های مخابراتی 
پیرو موارد مطرح  در سطح کالنشهر کرج 

شده ضروری و حائز اهمیت است.
ساماندهی  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
گفت:  شهر،  در  خودپرداز  های  دستگاه 
برخی دستگاه های خودپرداز به گونه ای در 
سطح معابر جانمایی شده اند که مشکالت 
ایجاد  شهروندان  تردد  برای  را  ای  عدیده 
کرده لذا انتظار می رود این مهم در اسرع 

وقت بررسی شود.

ساماندهی دکل و آنتن های مخابراتی در دستور کار شهرداری کرج 
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هشدار درباره قاچاق معکوس در بازار دارو

رییس داروخانه 13 آبان نسبت به قاچاق معکوس در حوزه دارو هشدار داد 
و گفت: از آنجایی که برخی داروها مانند داروی بیماران خاص گران هستند 
و در کشور با ارز دولتی تهیه می شوند، برای سودجویان صرف بر آن است 
که قاچاق شان به خارج از کشور انجام شود.دکتر محمدرضا روئینی  درباره 
هشدارهای مطرح مبنی بر افزایش داللی در بازار غیر رسمی دارویی کشور به 
ابسناگفت: باید توجه کرد که بازار غیر رسمی دارو همیشه وجود داشته است. 
زیرا به هر حال کشور دارای مقرراتی است که گاهی اوقات ورود یک دارو را 
صالح نمی داند و طبعا جلوی وارداتش را می گیرد یا ممکن است مسوولین 
سالمت در کشور معتقد باشند که دو دارو از دو برند اثربخشی یکسانی دارند 

و ورود یکی از برندها ممنوع می شود.
وی در این باره افزود: بنابراین با ممنوعیت این دارو یک بازار غیررسمی 
و قاچاق برایش ایجاد می شود. بنابراین بازار غیررسمی دارو همواره وجود 
داشته است و هرچقدر شرایط کمبود تشدید شود، این بازار هم تقویت 
می شود؛ به طوریکه ممکن است داروها از عراق، پاکستان و... به صورت 
قاچاق وارد کشور شوند. حتی شاهدیم که برخی داروها مسیر قاچاق 
برعکس دارند. بر این اساس از آنجایی که برخی داروها مانند داروی بیماران 
خاص گران هستند و در کشور با ارز دولتی تهیه می شوند، برای سودجویان 
صرف بر آن است که قاچاق شان به خارج از کشور انجام شود.روئینی ادامه 
داد: به هر حال مردم باید بدانند که دارو شرایط نگهداری خاص دارد. بر 
همین اساس است که داروخانه ها بنا بر دستور وزارت بهداشت از پس 
گرفتن دارویی که خریداری شده، منع شده اند. زیرا وقتی دارو به بیرون 
می رود، نمی دانیم در چه شرایطی نگهداری شده و نمی توانیم مجددا آن را 
دریافت کرده و به دست مردم دهیم. این موضوع در سطح بسیار شدیدتری 
برای داروهایی که در بازرا غیررسمی هستند، ممکن است اتفاق افتد.روئینی 
تاکید کرد: در عین حال گاهی اوقات دارویی که در بازار غیررسمی فروخته 
می شود، اصال داروی اورجینال نیست و فقط شکل آن دارو را دارد. چنین 
اتفاقاتی به وفور رخ داده است. بنابراین به مردم توصیه می کنم که برای تهیه 
دارو اصال به سراغ بازار غیررسمی نروند. وی در این باره  به ایسنا گفت 
: واقعیت این است که اغلب اوقات وقتی دارویی را از بازار غیر رسمی 
خریداری می کنید، نه تنها نمی توان گفت که دارای کارایی کافی است، بلکه 
نمی توان گفت که این دارو همان دارویی است که می خواهید و شاید فقط 
ظاهرش شبیه به آن دارو باشد. متاسفانه افراد سودجو در این شرایط به ضرر 
سالمت مردم عمل می کنند و سابقه چنین اتفاقاتی زیاد است.رییس داروخانه 
13 آبان در پاسخ به سوالی درباره کیفیت داروهای تولید داخل و شائبه هایی 
درباره تغییر در مواد اولیه این داروها بعد از دریافت پروانه ساخت، گفت: 
این نگرانی در معدودی مطرح است و واقعا برخی از تولیدکنندگان مواد 
اولیه ای را که در پروانه تولید دارو ذکر شده، تکرار نمی کنند. منتها این موارد 
در صنعت داروسازی کشور زیاد نیستند. به عنوان مثال در حال حاضر بعید 
است در کشور استامینوفن یا آسپرینی بگیرید که در آن استامینوفن نباشد. 
این درحالیست که آنچه از بازار غیر رسمی تهیه می کنید، ممکن است یک 

میلی گرم هم استامینوفن نداشته باشد.
وی تاکید کرد: در عین حال باید توجه کرد که کمپانی های بزرگ برای 
تولید یک داروی باکیفیت سرمایه گذاری های زیادی انجام می دهند. این 
درحالیست که آن حجم از سرمایه گذاری در داخل کشور ما قابل تامین 
نیست. البته دانشش وجود دارد، اما بهای دارو در کشور ما کم است. در حال 
حاضر قیمت یک اِسمارتیز از بروفن گران تر است. بنابراین انتظار اینکه یک 
دارویی تولید کنیم که کیفیتش در حد داروهای اروپایی یا آمریکایی باشد،  

انتظار درستی نیست، چون پولش را به تولیدکننده نمی دهیم.

خبر

سکته علت اصلي فوت در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان 
این که ســیمای مرگ و میر در ایران عوض شده 
است علت اصلی مرگ و میر درایران را سکته های 

قلبی ومغزی عنوان کرد.
رضا ملک زاده در نوزدهمین جشنواره بین المللی 
تحقیقاتی رویان که امــروز در مرکز همایش های 
بین المللی رازی برگزار شد اظهار کرد:  در ۴۰ سال 
گذشته امید به زندگی از بدو تولددرایران بیشتر از 
2۳ ســال افزایش و مرگ و میر در زنان ومردان ، 
کودکان و بخصــوص در کودکان و مادران کاهش 

پیدا کرده است.
وی افزود:  مــا امروز می توانیــم بگوییم که حتی 
مرگ هــای زودرس نیز که در ســال ۱۹۹۰ ، ۸2 
درصد بود امروز به ۵7 درصد رسیده است که البته 
این عدد هنوز هم عدد باالیی اســت و امیدواریم 

دردهه آینده آن را به نصف برسانیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان 
اینکه ســیمای مرگ و میر در ایران عوض شده و 
از بیماری های واگیر به سمت بیماریهای غیر واگیر 
رفته اســت بزرگترین علت مرگ و میر در ایران را 
سکته های قلبی، مغزی، حوادث جاده ای وسرطان ها 
عنوان کرد و گفت: ما توانســتیم درایران مطالعات 
بزرگــی را در این زمینه انجــام دهیم. یکی از این 
مطالعات ، مطالعه ای اســت که دراستان گلستان 
انجام شده و در نوع خود بزرگترین مطالعه مبتنی 
بر جمعیت در آسیا ،خاورمیانه و شمال آفریقاست.

وی ادامــه داد: طبق این مطالعه علت اصلی مرگ 
و میر و مرگ زودرس در ایران ســکته های قلبی 
و مغزی اســت. ما توانســتیم بیماری های واگیر و 
بیماریهای عفونی را با سرعت زیادی کاهش دهیم. 
و بیماری های عفونی که زمانی از مشکالت اساسی 

ما بود برطرف شده است. 
اما در حال حاضر مشکل اصلی ما بیماریهای قلبی 
و عروقی است که در این سالها افزایش یافته است.

ملک زاده دلیل اصلی بیماری های قلبی و عروقی 
را چاقی عنــوان کرد و گفت: نزدیک به 7۰ درصد 
ایرانیان یا اضافــه وزن دارند و یا چاقند. همچنین 
نزدیک بــه ۵۰ درصد افرادی که ســن باالی ۵۵ 
سال دارند مبتالبه فشار و چربی خون هستند.عدم 
تحرک بدنی در زندگی شــهری و بعضی از عادات 
غذایی مثل اســتفاده از نمک که در ایران دو برابر 
آن چیزی است که باید باشد در این زمینه اثر گذار 

است.
وی گفت: در سالهای اخیر حوادث جاده ای به عنوان 
یک معضل بزرگ است که متاسفانه هنوزنتوانسته ایم 

آن را کنترل کنیم.

خبر

سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
کرد که دولت تدبیر و امید ، امسال به ایجاد 950 
هزار شغل جدید و حمایت از بنگاه های اقتصادی و 

تولیدی متعهد شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، انوشیروان محسنی 
بندپی گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 
و رئیس جمهور، با توجه به ظرفیت های خوب 
کشور باید با همکاری و هماهنگی بین بخشی مواد 
اولیه واحدهای تولیدی تامین شود تا در این زمینه 
با مشکل مواجه نشوند.وی با اشاره به تشکیل ستاد 
مقابله با تحریم و ستاد حمایت از بنگاه های تولیدی 
در دولت افزود: قطعا باید با هماهنگی این دو ستاد 
نقشی را ایفا کنیم که عالوه بر حفظ و تثبیت اشتغال، 
مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین شود تا ضمن 
کنیم. ایجاد  بتوانیم  اشتغال، مشاغل جدید  تثبیت 
محسنی بندپی در ادامه به طرح اشتغال روستایی که از 
سال گذشته با ترکیب اعتبارات صندوق توسعه ملی 
و منابع 4 بانک عامل کلید خورد اشاره کرد و افزود: 
برای اجرای این طرح، در سال گذشته 1.5 میلیارد 
دالر از محل صندوق توسعه ملی با منابع 4 بانک 
عامل، در مجموع 12 هزار میلیارد تومان برای اشتغال 

روستایی اختصاص یافت و تا اول شهریور 5 هزار 
و 180 میلیارد تومان تسهیالت از این منابع برای 13 
هزار و 500 طرح اشتغالزا در روستاها بین بانک ها 
به طرح  است.وی  قرارداد شده  عقد  متقاضیان  و 
کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
اشاره کرد و گفت: در صورتی که کارفرمایی نسبت 
به جذب فارغ التحصیالن اقدام کند مبلغی تحت 
عنوان یارانه دستمزد به میزان حدود ماهیانه 300 هزار 
تومان در طول مدت کارروزی به فرد شاغل از طرف 

دولت پرداخت می شود که در این شرایط ضمن 
افزایش سطح مهارت فارغ التحصیالن در محیط کار، 
هیچ بار مالی متوجه کارفرما نیست. ضمن اینکه در 
صورتی که کارفرمایی پس از اتمام دوره کارورزی 
مهارت آموز، نسبت به جذب وی اقدام کند تا دو 
سال از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف خواهد 
بود.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: عالوه بر این در قالب طرح مهارت آموزی 
در محیط کار واقعی نیز جوانان باال 15 سال به عنوان 

مهارت آموز پس از کسب دانش کافی در یکی از 
حرفه های آموزشی مجاز به منظور کسب مهارت با 
رضایت و اختیار تحت نظارت واحدهای آموزشی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مطابق مقررات 
آموزشی سازمان در واحدهای مشمول طرح مشغول 
آموزش می شوند که در قالب این طرح نیز تا پایان 

سال اشتغال 200 هزار نفر پیش بینی شده است. 
ابالغ بسته حمایت اجتماعی تا دو هفته دیگر 

اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  سرپرست وزارت 
تامین  شامل  اجتماعی  حمایت  بسته  گفت: 
کاالهای اساسی با ارز دولتی و حمایت اجتماعی 
از ۵ دهک جامعه از دو هفته دیگر ابالغ و اجرا 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزرات  شود.سرپرست  می 
اجتماعی در خصوص ابالغ بسته حمایتی بیان 
کرد: دولت به معیشت کل جامعه توجه دارد تا 
فشار تحریمها که توسط دشمنان اعمال شده به 
حداقل برسد لذا در این راستا دو برنامه حمایتی 
داریم یکی برای احاد جامعه و تامین کاالهای 
اساسی به قیمت دولتی و ارز ۴2۰۰ تومان و 
یکی هم حمایت اجتماعی برای ۵ دهکی که 

اقشار کم درامد و حداقل حقوق بگیرهستند.

سرپرست وزارت کار خبر داد: ابالغ بسته حمایت اجتماعی تا دو هفته دیگر 

 ارائه بسته حمایتی  برای اقشار کم درامد 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در یکصد و شانزدهمین جلسه 
هیات رئیسه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی)ایسا( که هفتم 
لغایت هشتم شهریور 1397 برابر با 29 و 30 آگوست 2018 در 

ژنو برگزار شد.
تامین  اداره کل روابط عمومی سازمان  از  پیام زمان   به گزارش 
اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
به عنوان عضو رسمی هیات رئیسه و نائب رئیس مجمع عمومی 
ایسا به منظور شرکت در این اجالس به ژنو سفر کرده اند و در 
این اجالس سخنرانی کرد.اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی یک 
نهاد بین المللی است که از سال 1911 فعالیت می کند و 158 
کشور جهان، عضو این اتحادیه هستند و جمهوری اسالمی ایران 
نیز از 42 سال پیش به عضویت این اتحادیه درآمده و درسال های 
اخیر تعامالت و همکاری های گسترده ای با این نهاد بین المللی داشته 
است.همچنین در دوازدهمین کمیسیون فنی اتحادیه بین المللی 
تامین اجتماعی)ایسا( که در تاریخ های پنجم لغایت ششم شهریور 
97 در ژنو برگزار شد، دکتر رضا کاشف مدیر کل امور بین المللی 
تامین اجتماعی حضور داشت.خاطرنشان می سازد، در روز جمعه 
نهم شهریور 1397 برابر با 31 آگوست تفاهم نامه ای میان سازمان 

تامین اجتماعی و سازمان بیمه حوادث آلمان در برلین منعقد شد.

دکرتنوربخش در جلسه هیات رئیسه 
اتحادیه بین امللیل اتمین اجمتاعی

سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد در جمع مدیران استان تهران 
این نهاد با اشاره به اینکه پول فروش ساختمان سوهانک به صندوق 
این محل  از  است، گفت:  واریزشده  امداد والیت  قرض الحسنه 
صف متقاضیان دریافت تسهیالت کارگشایی در چند ماه آینده به 

صفر می رسد.
فتاح با تأکید بر اینکه جوانان در شرف ازدواج تحت حمایت نباید 
در صف دریافت جهیزیه بمانند، از افزایش کمک هزینه نقدی خرید 
جهیزیه خبر داد و گفت: با همکاری دولت و  فروشگاه اتکا، صد هزار 
فقره جهیزیه به نوعروسان مددجو اهدا می شود؛ البته این امر با استفاده 
از کارت های اعتباری و  خرید کاالی ایرانی امکان پذیر است.رئیس 
کمیته امداد با اظهار اینکه بیشترین منابع این نهاد به پرداخت هزینه های 
رهن و  اجاره مسکن خانوارهای تحت حمایت اختصاص یافته است، 
افزود: با توجه به اختصاص 50 هزار مسکن مهر بدون متقاضی به 
مددجویان کمیته امداد تا ماه آینده، سهم مددجویان هر استان از این 
تعداد اعالم خواهد شد.وی با اشاره به اینکه طبق توافق با دولت مقرر 
شده است در چند نوبت سبد کاال توزیع شود، گفت: این سبدها 
به پنج دهک پایین جامعه که حدود 40 میلیون نفر می شوند، تعلق 

می گیرد که شامل مددجویان کمیته امداد هم می شود.

طرح توزيع سبد كاال
 بني٤٠ ميليون نفر

علی زرافشان معاون آموزش  متوسطه وزیر آموزش و پرورش در 
نشست خبری هفته دولت که در نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای 
برگزار شد،  البرز  ماندگار  دبیرستان  در  واقع  پرورش  و  آموزش  
اظهار کرد: برای مهر 97، اقداماتی را انجام دادیم که یکی از این 
اقدامات در راستای اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش 
و شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص سند تحول بنیادین 
است.وی ادامه داد: در این راستا طرح اختصاص بخشی از زمان 
آموزش در قالب برنامه درسی مدرسه طی دستورالعملی به استان ها 
ابالغ شد.زرافشان افزود: در این طرح، دو ساعت از حجم برنامه 
درسی کاهش می یابد و در اختصاص شورای معلمان قرار می گیرد تا 
برنامه هایی را متناسب با نیاز دانش آموزان ارائه دهند؛ این دو ساعت، 
درس نیست بلکه استفاده از جامعه محلی برای یادگیری است.وی با 
بیان اینکه وجود 35 ساعت آموزش در هفته وقت دانش آموزان پایه 
دوازدهم را می گیرد، افزود: مذاکره ای با شورای پذیرش دانشجو در 
کنکور داشتیم تا زمان کنکور تغییر کند و به جای برگزاری در هفته 
اول تیرماه در نیمه دوم تیر ماه برگزار شود.زرافشان ادامه داد: 4 درس 
دوره پیش دانشگاهی نهایی است و امتحانات نهایی خرداد ماه تا 25 
خرداد تمام می شود و اگر زمان کنکور هم تغییر کند، دانش آموزان 
فرصتی برای آمادگی بیشتر دارند البته سازمان سنجش هم اعالم با 

تغییر زمان کنکور موافقت کرده است.

زمان كنكور 
تغيري مي ايبد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001675 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 رویا نجفلو  فرزند 
در  میانه   از  صادره    1530273854 ملی  کد   27619 شناسنامه  بشماره  محمد  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 40/04 مترمربع  پالک 1614 فرعی از 163 
اصلی  واقع درکرج فردیس خیابان 25 غربی بعد از فضای سبز نبش خیابان قریشی 
پالک 11560 خریداری از مالک رسمی طیبه ، محمد حسن ، محمد حمید  همگی 
عسگریان  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./ ج 269
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/25 

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

آگهی
بدینوسیله در پرونده کالسه 900109 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان کردستان 
اقاي هیرش اهلل ویسی متواری ، با وکالت تسخیری خانم روجیار پرویزي ، دایر 
ابراهیم  آقای  با چاقو موضوع شکایت  تهدید  بر مشارکت در سرقت مسلحانه و 
ی  شماره  کیفرخواست  به  نظر  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  که  صاحبکاری 

 1395 / 01 / 31-9510438711900689
شماره  غیابی  رای  حسب  و  سنندج  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره 
9609978715900113 مورخه 28/ 05 / 1396 دادگاه کیفری یک استان کردستان 
به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق محکوم گردیده اید لذا رای 
مذکور از تاریخ نشر آگهی ظرف مهلت ارول واخواهي و بعد از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف مهلت 20روز قابل فرجام خواهي مي باشد. در غیر اینصور برابر 

مقررات جاري اقدام خواهد شد .
م الف:6833    شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان کردستان

احضار متهم
و   9709988404400234 و   9609988404400786  : کالسه  پرونده  در 
9709988404400233 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسرآقای 
محمد مومنی فرزند علی به موجب شکایت آقای علی فتحی و سلمان اشرفی و 
گزارش مرجع انتظامی شهرستان روانسر به اتهام تعدد و تکرار جرایم ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و رانندگی بدون گواهینامه 
تحت تعقیب می باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت 30 
روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید.
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  1/352/97شعبه  کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود خانم عطیه اهلل یاری درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. 
و بیان داشته شادروان حسن یارمحمدی در تاریخ97/4/22  در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.عطیه اهلل یاری   زایچه: 386-1337/10/3  کدملی:  4959836431

2.صدیق یارمحمدی  زایچه: 6311-1360/12/17 کدملی: 4959692359
3.فرشته یارمحمدی   زایچه: 1027-63/9/18  کدملی: 4959921781

4.بیان یارمحمدی  زایچه: 5-4950003034-69/4/8 کدملی: 4950003034-5
ملی:  کد    1370/11/27-4950007507-1 زایچه:  بارمحمدی   5.فاطمه 

4950007507-1
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

احضار متهم
در پرونده کالسه : 9709988404400141 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب روانسرآقای حامد سلطانی فرزند داریوش به موجب شکایت آقای بختیار 
فرجی فرزند فیض اله به اتهام توهین به مقامات و مامورین تحت تعقیب می باشد. 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در 
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 

به عمل می آید
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

دادنامه
 103 شعبه   9609988711500466 کالسه   پرونده 
دادگاه کفری و شهرستان سنندج )103 جرایی مسابق( 

تصمیم نهایی شماره 9709978711500758
خواهان: اقای ناصر مرادیاني فرزند محمود به نشانی 
استان کردستان - شهرستان سنندج • شهر سنندج - 

میدان نبوت ک کارگر پ 23
به نشاني کردستان  بابایی  ابراهیم  خواندگان: 1-اقای 
سنندج شهرک اندیشه روبروی مدرسه شهید انور- پ 

30 تلفن3289199 
2-اقاي صدیق مرادی به نشاني کردستان سنندج اسالم 

آباد روبروی مسجد حضرت حمره تلفن 2283492.
کردستان-سنندج  نشانی  به  صادقی  ایوب  3-اقای   
میدان بسیج روبروی دادگستری مشاور امالک دهکده 

جمشید شریعتي . 
کردستان  نشاني  به  عباسجویي  عبدالباقي  4-اقای 

سنندج دهگالن پشت مسجد جامع کوچه آیینه
5. اقای توفیق خاني به نشاني کردستان سنندج شهرک 
تلفن   2 طبقه  پ13  بیرونی  ابوریحان  کوچه  سعدی 

6624128
سنندج خ  کردستان  نشاني  به  کریمی  غالب  6-آقای 

اسالم آباد کوچه نکرور 21 تلفن 2283185
7- آقای برزو شریفی به نشاني کردستان پاوه پشت 

مسجد جامع تلفن08327225966
8-آقای محمد صید مرادی به نشانی کردستان سنندج 
 3413201 تلفن  )کورکوره(  آباد  دولت  روستای 
کردستان-بیجار  نشانی  به  غیاثی  بیات  کریم  9-آقای 

روستاي دار غیاث 
سنندج  کردستان  نشانی  به  ناصری  عارف  اقای   -10
عباساباد پایین کوچه روبروی مسجد حیدر په 4 11-
کردستان-سنندج  نشاني  به  محمدی  علی  امین  آقای 

کاني کورله کوچه دی 8پ37 تلفن3519908
12- اقای ابراهیم احمدی به نشاني کردستان سنندج 

روستای ارندان
 - کردستان  نشانی  به  پناه  علي  ابراهیم  اقای   -13

سنندج خ اکباتان کوچه اخالص 3 پ76

سنندج  کردستان  نشاني  به  میرکي  ابراهیم  اقای   -14
پ16  اله  خلیل  ابراهیم  مسجد  جلسه،  کورله  کاني 

تلفن 3518234
15-اقای صالح فالح به نشانی کردستان سنندج پایین 

تر از ترمینال مریوان روبروی پمپ بنزین 
کردستان- نشانی  به  زر  رحیمی  محمد  آقای   .16

سلندج روستای ننله کوچه زنبق 7
سنندج  کردستان  نشاني  به  کمانگر  عباس  اقای   .17

بهاران 1/19 خ ابوعلی سینا تلفن 7221192
به نشاني کردستان-سنندج  قادری  آقای شهاب   .18 

روستای بران - کالترزان
سنندج  کردستان  نشانی  به  عبدالهی  ناصر  19-اقای 
ناصر  باغ  خانه  همدان  سنندج  راه  پلیس  از  باالتر 

عبدالهي تلفن3382079
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسي 

در  کیفري  سوم  و  یکصد  شعبه  جلسه  فوق  تاریخ 
فوق  وقت  در  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  سنندج 
العاده تشکیل است دادگاه ختم جلسه و رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

)) راي دادگاه ((
در خصوص اتهام آقای ناصر مرادیاني فرزند محمود 
به طرفیت آقایان: 1( ابراهیم بابایی 2-صدیق مرادی 
5(توفیق  عباسجویی  4(عبدالبقی  صادقی  3(ایوب 
صید  شریفی8(محمد  7(برزو  کریمی  6(غالب  خانی 
 )11 ناصری  10(عارف  غیاثی  بیات  9(کریم  مرادی 
امین علی محمدی 12(ابراهیم احمدی13(ابراهیم علی 
ابراهیم میرکی 15( صالح فالح 16( محمد  پناه 14( 
رحیمی زر 17( عباس کمانگر 18( شهاب قادری 19( 

ناصر عبدالهی 
پرداخت  از  اعسار  حکم  صدور  خواسته  به 
شماره  دادنامه  به  محکوم  تقسیط  و  به  محکوم 
8909978711501010 صادره از شعبه یکصد و سوم 
مطرح  است  نموده  مطرح  سنندج  دو  کیفری  دادگاه 
مذکور  دادنامه  موجب  به  خواهان  که  است  نموده 
حق  189/000530/در  جمعا  پرداخت  به  محکوم 
شرح  در  خواهان  شده  محکوم  الذکر  فوق  خوانده 

دادخواست و اظهارات خودش در جلسه داد
اجرای  در  اینکه  علت  به  داشته  اظهار  دادرسی 

بوده  حبس  در  مدیدی  مدت  کیفری  محکومیت 
شغل  علتعدم  به  هم  طرفی  از  و  ام.  نداشته  امد  در 
غیرمنقول  و  منقول  از  اعم  ثابت  دارایی  و  نامناسب 
مذکور  دادنامه  به  محکوم  یکجای  پرداخت  توانایی 
را ندارم و استشهادیه تنظیمي و اظهارات شهود دال 
حکم  صدور  تقاضای  است  بنده  ادعای  صحت  بر 
آن  تقسیط  و  به  محکوم  یکجای  پرداخت  از  اعسار 
را به صورت ماهیانه از از دادگاه محترم دارم علیهذا 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شهود 
و  اعسار  و  مالی خواهان  تمکن  عدم  به  که جملگی 
اثبات  به عدم  عنایت  با  اند و همچنین  داده  شهادت 
قرائن  سایر  و  خوانده  سوی  از  خواهان  مالی  تمکن 
امارات موجود دعوی خواهان را محرز و صحیح  و 
تشخیص و به استناد مواد 7-8-9-11-13و16 قانون 
نحوه اجرایمحکومیتهای مالی و ماده 241 قانون آیین 
از  دادرسی مدنی ضمن صدور حکم اعسار خواهان 
به موضوع دادنامه مذکور  پرداخت یکجای محکوم  
و النهایت توانایی انجام کار و امکان تالش و کوشش 
بیشتر برای خواهان برای کسب درامد و پرداخت دین 
و محکوم به دادگاه حکم به تقسیط محکوم به دادنامه 
مذکور به صورت پنج میلیون ریال تا استهالک کامل 
میدارد  اعالم  و  صادر  خواندگان  حق  در  به  محکوم 
محمد  آقایان   خواندگان  خصوص  در  صادره  رای 
عارف ناصری و ناصر عبدالهی و محمد سید مرادی 
ابالغ  از  بوده و ظرف مهلت 20 روز پس  حضوری 
کردستان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  اعتراض  قابل 
غیابی ظرف  . و در خصوص سایر خواندگان  است 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و پس از آن 
طرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 
حکم  صدور  است  بدیهی  باشد  می  کردستان  استان 
اعسار و تقسیط محکوم به مانع استیفاء دین و مح کوم 
به از سوی خوانده در صورت اثبات تمکن خواهان و 

معرفی اموال بال معارض وی نخواهد بود.
م الف: 6836 دادرس شعبه 1۰3 دادگاه کیفری دو سنندج 

آگهی
استان  کل  دادگستری  دادنامه  چالوس   شهرستان  اختالف  حل  شوراهای  شعبه4 
اختالف  حل  شوراهای  شعبه4  کالسه9609982067400281  پرونده  مازندران 
شهرستان چالوس تصمیم نهایی شماره 9709972067400184  خواهان :  آقای 
خیرودکنار  نوشهر  مازندران--  نشانی  به  علیرضا  فرزند  خیری  شیرج  غالمرضا 
کمال حسینی  آقای سید   -1  : منزل شخصی خواندگان  بهداشت  روبروی خانه 
مرسدس  گالری  اتو  پالوجده  چالوس  مازندران--  نشانی  به  سیداسماعیل  فرزند 
2- آقای امیدطالبی فرزند جواد به نشانی تهران خیابان کیکاوش کوچه حسینی 2 
پالک2--2 )) نظریه اعضاشورا(( درخصوص دادخواست خواهان آقای غالمرضا 
شیرج خیری فرزند علیرضا به طرفیت خوانده سیدکمال حسینی وامید طالبی فرزند 
سید اسماعیل / جواد ، به خواسته الزام خواندگان به حضوردردفتر خانه انتقال سند 
اتومبیل هاچ بک به شماره انتظامی 11--893 ص29 نظر به اینکه روابط حقوقی 
طرفین مستند به قرارداد عادی مورخ 22/10/1394  می باشد که صحت واصالت 
به  دعوا  خوانده  اینکه  به  وباتوجه  است  عنه  ومفروغ  بوده  طرفین  موردقبول  آن 
موجب قرارداد مذکور شش دانگ مورد دعوارادرقبال مبلغ پنجاه ودو میلیون ریال 
وملتزم  متعهد  معامله  ثمن  ریال  میلیون  سی  مبلغ  دریافت  واگذاروبا  خواهان  به 
نمایدوبه جهت  اقدام  خواهان  به  موردمعامله  رسمی  دفتراسناد  با حضوردر  شده 
اینکه سند خودرودرآید خوانده ردیف دوم می باشد لذا دعوی نسبت به خوانده 
اصوال  تنظیمی  قرارداد  اینکه  به  شودوباعنایت  صادرمی  قراررددعوی  اول  ردیف 
قراردادی است الزم ومندرجات آن بنا به قواعد لزوم وصحت ،  برای طرفین متبع 
و الزم الرعایه است وطرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت ازاصل آزدای اراده 
قرارداداز  ازمندرجات  مستنبط  که  خصوص  به  نمایند  وتقبل  تحمل  نموده  قبول 
جمله پرداخت مبلغ قابل توجهی ازثمن وسایر شرایط وقیودآن است که مقصود 
طرفین انجام قرارداد بوده است وباتوجه خواندگان درجلسه رسیدگی حاضر نشده 
وازناحیه خوانده ،  خواندگان هیچ گونه دلیل ومدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن 
راثابت کند به شورا تقدیم نکرده است ، لذاشورادعوی عنوان شده راثابت تشخیص 
ومستندا به مواد10 و219 و223 و 376 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ،خواندگان 
اتومبیل  دستگاه  یک  دانگ  شش  رسمی  وانتقال  رسمی  اسناد  دفتر  حضوردر  به 
سواری پراید هاچ بک به شماره انتظامی 11--893 ص 29  درحق خواهان صادر 
واعالم می نماید . ضمنٱ خوانده ، خواندگان محکوم اندبه پرداخت مبلغ دویست 
وپنجاه هزارریال بابت کلیه خسارات به خواهان نماید . رای صادره غیابی است 
وظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وپس از 
به مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم عمومی چالوس می باشد .

 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف چالوس -- عابدی

مفقودی
ایران 82موتور  با شماره پالک 869 م 49  پژو 206 مدل 83   برگ سبز سواری 
صلحدار  فرامرزی  علی  محمد  بنام   83603352 ساسی  شماره  10Fsm8458و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  وحید پور تاجیک         ساکن ...که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   
عبدالقدوس  وزیری    دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه -تامین خواسته            به 
استناد ضمائم دادخواست   ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 394/97 شعبه  
تعیین  به روز   شنبه  97/7/14 ساعت 10 صبح   ثبیت و وقت دادرسی   ششم 
گردید. اینک بدرخواست    عبدالقدوس  وزیری      و دستور دادگاه)شورا( و 
باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی   وقت رسیدگی  
در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  ششم شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  آرمین تقوی          ساکن نور  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   
اسماعیل استاد محمدی      دادخواستی  بخواسته   فسخ معامله    به استناد کپی 
مدارک    ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 359/97 شعبه  دوم  ثبیت و 
تعیین گردید.  به روز  چهارشنبه  97/7/11 ساعت 10/30صبح   وقت دادرسی  
اینک بدرخواست    اسماعیل استاد محمدی      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد 
نوبت آگهی وقت رسیدگی در  انتشار یک  با  دادرسی مدنی  آیین  قانون  ماده 73 
یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

فعال  که   ... ساکن  شعشانی          اسمعیل  2-محمد  پری  خاله  1-ریتا    : به 
مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   رسول اکبری ثانی     دادخواستی  بخواسته  
مطالبه وجه -تامین خواسته            به استناد ضمائم دادخواست   ،به شورای 
حل اختالف تنکابن  بکالسه 404/97شعبه  ششم ثبیت و وقت دادرسی  به روز  
دوشنبه  97/7/16 ساعت 9صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    رسول اکبری 
ثانی     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی وقت رسیدگی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
شوید.  حاضر  رسیدگی  مقرر جهت  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا(  این  بدفتر 
در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی 
بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 

مدیر  دفتر شعبه  ششم شورای حل اختالف تنکابن

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9609986619000506 آقای اصغر قائد رحمتی فرزند علی به 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای مهران علی نژاد 
تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی 
شاکی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم 
حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید . 

بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 
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تولید 70 درصد از گاز ایران
 در بزرگ ترین

 میدان مشترک جهان

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از تولید 70 
درصد گاز کشور در پارس جنوبی خبر داد و گفت: 
بیش از 90 درصد اقالم مصرفی و قطعات یدکی 

مورد نیاز در این بخش از داخل تامین می شود.
به گزارش زمان به نقل از فارس، هادی هاشم زاده 
جنوبی  پارس  گازی  مجتمع  مدیرعامل  فرهنگ- 
پارس  گاز  پاالیشگاه های  حاضر  حال  در  گفت: 
جنوبی روزانه بیش از 70 درصد گاز مصرفی کشور 

را تولید می کنند. 
به  قریب  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  افزود:  وی 
خوراک  شامل  گازی  میعانات  بشکه  هزار   650
پتروشیمی  و  خلیج فارس  ستاره  نفت  پاالیشگاه 
خوراک  برای  اتان  تن  هزار   10 تامین  برزویه، 
هزار   10 عسلویه،  منطقه  پتروشیمی  مجتمع های 
تن گاز مایع )LPG( و حدود 2100 تن گوگرد 
را بر عهده دارد. هاشم زاده فرهنگ اظهار کرد: با 
داخلی،  توانمندی های  و  فرصت ها  از  بهره گیری 
تولید محصوالت جانبی در سه ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال، روند افزایشی نشان 
می دهد که شامل افزایش 42 درصدی تولید اتان، 
افزایش 5 درصدی تولید میعانات گازی، افزایش 
35 درصدی تولید گاز مایع )LPG( و همچنین 
رشد 35 درصدی تولید گوگرد است. وی افزود: 
هم اکنون بیش از 90 درصد اقالم مصرفی و قطعات 
مکانیکی  و  دقیق  ابزار  برقی،  تجهیزات  یدکی 
روزمره،  نگهداشت  و  بهره برداری  نیاز  مورد 
تأسیسات  اساسی  و  دوره ای  تعمیرات  و  بازرسی 
پاالیشگاه ها و همچنین تامین انواع مواد شیمیایی 
حیاتی و مصرفی، روغن های صنعتی، کاتالیست ها 
طریق  از  رطوبت،  جاذب   مولکوالرسیوهای  و 
سازندگان و تأمین کنندگان داخلی تأمین می شود،  
تولید  برنامه ریزی  برای  کافی  اطمینان  رو  این  از 
جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  پاالیشگاه های  پیوسته 

وجود دارد. 
در  سرمایه گذاری  میزان  گزارش،  این  اساس  بر 
جنوبی 650میلیون  پارس  تا24  فاز 22  سکوهای 
این  بخش های  سایر  در  کنون  تا  و   است  دالر 
دالر  میلیون   200 و  میلیارد  پنج  میزان  به  فازها 
سرمایه گذاری انجام شده است.طبق آخرین اخبار 
طرح توسعه فازهای 22 تا 24 ، 88درصد پیشرفت 
داشته است. گاز استخراجی این فاز با دو خط لوله 
32 اینچی به منطقه اختر کنگان منتقل  و پس از 
شیرین سازی در محل احداث پاالیشگاه جدید به 

شبکه سراسری گاز تزریق می شود.

کوتاه از انرژی

احتمال توقف کامل صادرات
 نفت ایران ناچیز است 

یک کارشناس عربستانی اعالم کرد که بعید است تحریم های ضد ایرانی 
بتوانند صادرات نفت ایران را به طور کامل متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از استاوانگر، یکی از مشاوران باسابقه وزارت 
انرژی عربستان اعالم کرد: بعید است تحریم های آمریکا ضد ایران بتوانند 
صادرات نفت ایران را به طور کامل متوقف کنند.ابراهیم المهنا، کارشناس 
نفتی عربستانی، در سخنرانی خود در همایشی در نروژ گفت: همانطور که 
تقریباً همه کارشناسان موافق هستند، بعید است تحریم های کنونی بتوانند 
صادرات نفت ایران را به طور کامل متوقف کنند.وی همچنین با اشاره به 
صادرات روزانه 18 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز گفت: توقف 
حمل محموله های نفت خام از آنجا سبب کاهش شدید عرضه خواهد شد 

و قیمت ها جهش خواهند کرد.

شرکت های ژاپنی خرید نفت 
از ایران را متوقف می کنند 

شرکت های نفتی ژاپن خرید نفت از ایران را به دلیل تحریم های جدید 
دولت آمریکا متوقف خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت های نفتی ژاپن خرید نفت از ایران را به دلیل 
تحریم های جدید دولت آمریکا متوقف خواهند کرد.دولت ژاپن تالش کرد 
تا شرکت های این کشور از تحریم های نفتی دولت آمریکا علیه ایران معاف 
شوند، اما در این زمینه موفق نبود. از ابتدای ماه اکتبر، شرکت نفت و انرژی 
جی ایکس تی جی نیپون، شوا شل سکیو و فوجی اویل، به جای خرید نفت 
از ایران، مقادیر بیشتری نفت از عربستان و سایر کشورها خواهند خرید. در 
جریان مذاکرات ماه اوت در آمریکا، مذاکره کنندگان ژاپنی استدالل کردند 
که مشارکت در رژیم تحریم ها برای توکیو نگرانی های امنیتی به دنبال 
دارد، اما نتوانستند طرف آمریکایی را قانع کنند. در حالی که شرکت های 
ژاپنی تنها تا اوایل سپتامبر فرصت دارند منابع جایگزینی برای تامین نفت 
بیابند، دولت ژاپن قصد دارد تا اوایل هفته آینده به شرکت های نفتی این 
کشور اطالع دهد که هیچ معافیتی از تحریم های ایران در کار نیست. اما 
همه شرکت های ژاپنی از این تصمیم متاثر نمی شوند. شرکت ایدمیتسو 
کوسان قرار است در اواخر ماه اوت به قرارداد بلندمدت خود با ایران خاتمه 
دهد. شرکت کازمو انرژی هم که تنها از قراردادهای کوتاه مدت چند ماهه 
استفاده می کند نیز بر اساس میزان پیشرفت دولت ژاپن در مذاکرات در 
مورد ادامه خرید نفت از ایران بعد از ماه اکتبر تصمیم گیری خواهد کرد. 
واشنگتن در ماه ژوئن از ژاپن خواست تا خرید نفت از ایران را تا 4 نوامبر 
متوقف کند. موسسات مالی ژاپنی نظیرام یو اف جی بانک در آن زمان به 
دولت ژاپن هشدار دادند که اگر معافیتی در نظر گرفته نشود، این بانک 
با ایران خواهد شد، و بدین  ناگزیر به توقف کامل تراکنش های مرتبط 
ترتیب عمال ادامه خرید نفت ایران توسط شرکت های ژاپنی غیرممکن 

خواهد شد.

نفت در جهان

برای  تشویقی  بسته های  تدوین  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
مشترکان خوش مصرف، گفت: درصددیم تا با تصویب 
دولت برای مشترکان صرفه جو و کم مصرف معادل مبلغ 

صرفه جویی شده آب و برق آن ها را پرداخت کنیم.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان با تاکید 
بر اینکه با همکاری و کمک مردم در تالشیم تا از عادت 
بدمصرفی به سمت خوش مصرفی حرکت کنیم، عنوان 
کرد: در حال حاضر سه دسته مصرف کننده آب و برق در 
کشور داریم. گروه نخست مشترکان خوش مصرف وسیعی 
هستند که 7۰ درصد مشترکان برق و 7۵ درصد مشترکان 
آب در این گروه قرار گرفته اند و الگوی مصرف را رعایت 
می کنند. وی افزود: گروه دوم شامل مشترکانی است که 
کمتر از گروه نخست هستند و به عنوان گروه صرفه جو 
شناخته می شوند و از الگوی صحیح مصرف کمتر آب و برق 

استفاده کنند. وزیر نیرو ادامه داد: گروه سوم نیز با وجود 
اینکه بخش کمی از مصرف کنندگان را شامل می شود 
ولی حجم مصرف بسیار باالیی را به خود اختصاص 
می شود  یاد  بدمصرف  عنوان  به  آن ها  از  و  داده اند 
الگوی مصرف از آب و برق استفاده  و چندین برابر 
می کنند که در تالشیم در برنامه پیش روی خود این 
افراد را به سمتی خوش مصرفی سوق بدهیم. اردکانیان 
در تکمیل این بخش سخنان خود گفت: برای اجرای 
چنین برنامه مهمی درصددیم تا با تصویب دولت برای 
گروه صرفه جو و کم مصرف معادل مبلغ صرفه جویی 
آب و برق را پرداخت کنیم. به طور مثال اگر الگوی 
مصرف آب برای خانوار ۱۵ مترمکعب است و خانواده ای 
منابع  وجه  بتوانیم  می کند  استفاده  مترمکعب   ۱2

صرفه جویی شده را به این مشترکان پرداخت کنیم.

   وزیر نیرو:                 

تدوین بسته های تشویقی برای مشترکان آب

 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 

بابلسرشریفی حدفاصل شریفی 9و11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست و ضمائم به آقای /خانم غالم رضا محبی شیر غان  فرزند قنبر

خواهان آقای/ خانم زینب محبی شیر غان  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای / 
خانم  غالم رضا محبی شیر غان فرزند قنبر به خواسته اذن در ازدواج  مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983031100609 شعبه 1 دادگاه 
خانواده شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/07 ساعت 08:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 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 وضمائم 

را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/ ج 271
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان فردیس- طاهره غیاثوند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001711 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
نظرعلیزاده  سهیال  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 2235 کد ملی 0049781901  صادره از تهران  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 181/85 مترمربع  پالک 
560 فرعی از 163 اصلی  واقع درکرج فردیس سه راه حافظیه خیابان سرحدی 
مالک رسمی  از  اول پالک 42  خریداری  بن بست  خیابان سعدی کوچه اسدی 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  وفادار  غالمحسن 
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./ ج 252
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/25 

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم رضاامیرخانی فرزند

آقای/خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جوادقلوزی  آقای/خانم  خواهان 
رضاامیرخانی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 

کالسه9709988609100172شعبه11
رسیدگی  ووقت  ثبت  کرمانشاه  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ11مهر1397ساعت15:30تعیین 
ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 

خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  گرددتاخوانده ظرف  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. مجوزارشاد:5463
مسئول دفترشعبه11حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه پرستوملکی

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم

خواهان حسنقلی حمزه پوردادخواستی بطرفیت غالمرضا پناهی به خواسته تقاضای 
رسیدگی وصدور چک الزام خوانده ابتداتافک پالک وسپس انتقال سندخودروشخصی 
سیستم هیوندای تیپ سوناتا مدل2007 به شماره پالک 13/885ص29تقدیم نموده 
که به شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان باغملک ارجاع وبه کالسه 737/2/96ح 
ثبت وبرای روزسه شنبه مورخ97/7/10ساعت17تعیین وقت گردیده وچون خوانده 
آقای غالمرضا پناهی فرزند عبدی مجهول المکان اعالم شده،لذا برحسب تقاضای 
خواهان ودستوراشوراومستندا به ماده73 ق آ د م مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشاردرج و ازخوانده فوق الذکر دعوت میشود که از تاریخ نشرآگهی ظرف 
مدت یک ماه به دفترشورا مراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس 
محل اقامت خودرااعالم درغیراینصورت مفاد دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نیازی به  ابالغ شده تلقی وشورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواند نمود وچنانچه بعدا 
درج آگهی باشد فقط یک نوبت ومدت ده روز خواهدبود.شماره م الف)7/97/193(

قاضی شورای حل اختالف شهرستان باغملک-اباذر دلیری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای نوروز علی بصیری جویباری فرزند عباس به شرح درخواستی که به شماره 
9700310 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
شناسنامه  شماره  به  شکراهلل  فرزند  جویباری  بصیری  عباس  که  داشته  اعالم  و 
خودشهرستان  دائمی  اقامتگاه  10/10/1396در  تاریخ  در  جویبار  از  1797صادره 
جویبار فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از:  1-گلدسته ذکریائی 

سراجی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 15 همسر متوفی
فرزند   4042 شناسنامه   شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  ذوالفعلی   -2

ذکور متوفی
3- نوروز علی بصیری جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 12 فرزند ذکور 

متوفی
اناث  فرزند   4041 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  عالیه   -4

متوفی
5- مرضیه بصیری جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 58 فرزند اناث متوفی
اناث  5230فرزند  شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  راضیه   -6

متوفی
7- صدیقه بصیری جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 13 فرزند اناث متوفی
اناث  فرزند   122 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  مقدسه   -8

متوفی 
اناث  فرزند   737 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  مطهره   -9

متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 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.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   16 شعبه   9709986656600030 کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره –خواهان : خانم معصومه شکیبا 
فرد فرزند علیرضا با وکالت خانم زهرا ولی زاده فرزند شاه مراد به نشانی خرم آباد 
خ ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده جنب دادگستری –خوانده : آقای ناصر صارمی 

نژاد فرزند مراد علی به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه نفقه 
رای قاضی : در خصوص دادخواست زهرا ولی زاده با وکالت از معصومه شکیبا 
فرد فرزند علیرضا به طرفیت ناصر صارمی نژاد فرزند مراد علی به خواسته صدور 
تاریخ 1396/11/3  از  ایام زوجیت  نفقه  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  حکم 
لغایت صدور حکم با جلب  نظر کارشناس و خسارات دادرسی با عنایت به اینکه 
رابطه زوجیت دائم به موجب سند نکاحیه 7736 محرز است و پرداخت نفق زن در 
عقد دائم بر عهده شوهر است و خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است و دلیلی هم بر نشوز 
و عدم تمکین زوجه ارائه نکرده است و با توجه به تحقیقات صورت گرفته در 
خصوص  ادعای خواهان دایر بر مجهول المکان بودن خوانده و تحقیقات صورت 
گرفته در این رابطه که گواهی مامور مربوطه صحت ادعای خواهان را تایید می 
نماید و همچنین نظریه کارشناس رسمی در رشته نفقه که پس از ابالغ به طرفین 
مصون از اعتراض مانده است دعوای خواهان را واردو ثابت تشخیص و مستندا 
ماده ( -1257-1206-1111  این  به مواد 1106 -1107 -1108 )مفهوم مخالف 
قانون مدنی و ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و بند ج ماده 9 قانون 
شورای حل اختالف مصوب 1394 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت نفقه خواهان از تاریخ 1396/11/3 لغایت 1396/12/29 از قرار ماهیانه به 
مبلغ 2/800/000 ریال و از تاریخ 1397/1/1 لغایت 1397/6/4 از قرار ماهیانه به 
مبلغ 3/000/000 ریال و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت 340/000 ریال 
هزینه دادرسی و 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و 1/237/200 ریال حق الوکاله 
وکیل که 60 درصد از آن مربوط به مرحله بدوی است در حق خواهان را صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این مرجع سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

های عمومی و حقوقی خرم آباد می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی .

دادنامه 
امام  مجتمع  اختالف  7 شورای حل  پرونده کالسه 9709986655700125 شعبه 
 9709976655700227 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان   ) )ره  خمینی 
– خرم  لرستان  نشانی  به  مراد  فرزند ویس  زاده  نوری  مدد  آقای علی   : خواهان 
آباد –خوانده : آقای علی بهروزی قلعه به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست علی مدد نوری زاده به طرفیت علی 
وجه  بابت  ریال   10/000/000 مبلغ  پرداخت  به  الزام  خواسته  به  قلعه  بهروزی 
و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  دادرسی  خسارات  احتساب  با  واریزی 
مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان که مدعی است مبلغ مذکور را 
به صورت اشتباهی به کارت بانکی متعلق به خوانده واریز نموده و مالحظه گزارش 
صورتحساب سپرده خوانده و پاسخ استعالمات به عمل آمده از بانک شهر و بانک 
به  بانکی خواهان  از حساب  ریال  مبلغ 10/000/000  واریز  از  که حکایت  ملت 
شماره کارت متعلق به خوانده دارد و با التفات به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود تقدیم 
ننموده و با رعایت قاعده دارا شدن بال جهت دعوی خواهان را وارد تشخیص و 
به استناد مواد 301 -1257 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 125/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان خرم آباد می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – حسین امیری . 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660331057004804هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی رضا قلی وند فرزند محمد بشماره شناسنامه 657 صادره از مشکین شهر 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/39 مترمربع پالک 54 فرعی از 
360 اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای عباس میر افضلی 
سریزدی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  می¬شود  آگهی  روز   15 فاصله 
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.  97/11901 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1397/06

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی اجرائیه
شماره نامه:9710112290302164

شماره پرونده:9509982290302383
شماره بایگانی شعبه :952408

تاریخ تنظیم:1397/06/04
محکوم له: الهه جوکار

محکوم علیه: علی شاه آبادی فراهانی مجهول المکان
موضوع: آگهی اجرائیه

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  محکوم 
محکوم   9509972290303018 مربوطه  دادنامه  و شماره   9710092290300550
علیه علی شاه آبادی فراهانی فرزند مسلم، محکوم است به انجام مفاد دادنامه طالق 
توافقی )درخصوص عدم پرداخت نفقه فرزند مشترک (. محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید )ماده 34 

قانون اجرای احکام مدنی( م الف 1219
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی رباط کریم 

وی خاطرنشان کرد: اما از طرف مقابل برای گروه اندک بدمصرف 
تعرفه باالیی را لحاظ خواهیم کرد که آن هم نه از جهت تامین منابع 
مالی بلکه درصددیم تا مصارف این گروه را نیز متعادل کنیم و در 
صورت ادامه روند بدمصرفی وجه دریافتی از آن ها را به گروه های 
وزیر  بدهیم.  اختصاص  می کنند  صرفه جویی  که  مصرفی  خوش 
تاکید کرد: برای تابستان سال آینده درصددیم تا حدود سه هزار 
مگاوات برق را با کمک مردم اینگونه صرفه جویی و به تعبیری تولید 
کنیم تا پیک تابستان سال ۹۸ را با مشکالت کمتری سپری کنیم. 
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه افت 
بی سابقه بارندگی ها و کاهش منابع آبی اختاللی در انجام وظایف و 
طرح های وزارت نیرو ایجاد نکرده است، گفت: در طی دولت تدبیر 
روستایی  جمعیت  از  نفر  میلیون  پنج  از  بیش  توانسته ایم  امید  و 
افزود:  وی  کنیم.  سالم  آشامیدنی  آب  شبکه  از  بهره مند  را  کشور 
بیش  و  در جمعیت شهری  به ۱۰۰  نزدیک  کشور  در  اکنون  هم 
از شیکه های آب آشامیدنی سالم  از ۸۵ درصد جمعیت روستایی 
برخوردار هستند و در حوزه برق هم روستای باالی ۱۰ نفر جمعیت 
را سراغ ندارید که از نعمت برق برخوردار نباشند و حتی نیروگاه های 
کوچک خورشیدی نیز برای عشایر در نظر گرفته شده است. وزیر 
نیرو خاطرنشان کرد: این سرزمین پنج تا ۱۰ هزار سال دیگر پابرجا 
خواهد بود و فرزندان ما در این سرزمین با سرافرازی زندگی خواهند 
کرد و از آیین و تمدن خود پاسداری خواهند کرد ولی به شرط اینکه 

آب را به درستی مصرف کنیم.

تعرفه
 باال
 برای
 مشترکان 
پرمصرف
ttt

ایران، دومین تولیدکننده کاتالیست بنزین در جهان شد 
مدیرعامل شرکت مهندسی و تامین تجهیزات پتروشیمی ایران )اسپک( 
گفت: دانشمندان جوان ایرانی به فناوری تولید کاتالیست های واحد های 
ایزوم پاالیشگاهی که قبال فقط در آمریکا تولید می شد، دست یافته اند.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، جلیل سبحانی گفت: با تولید این 
کاتالیست در داخل، ایران به دومین تولیدکننده این کاتالیست حساس 
و پیچیده در جهان تبدیل شد. وی با بیان اینکه در تولید کاتالیست های 
صنعت پتروشیمی، نفت و گاز بیش از ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده 
ایم، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال در این زمینه 
به خودکفایی کامل می رسیم. مدیرعامل اسپک داخلی سازی این 
کاتالیست ها را موجب صرفه جویی یک میلیارد دالری برای کشور 
دانست و گفت: درحال حاضر ۹ پاالیشگاه و ۱۱ پتروشیمی کشور 
از این کاتالیست ها استفاده می کنند و محصوالتی که با استفاده از 
کاتالیست های ایرانی تولید می شوند عالوه بر جلوگیری از خام فروشی، 
صادرات کشور در این حوزه را تا 6۰ میلیارد دالر درسال افزایش خواهد 
داد. سبحانی با بیان اینکه صادرات این کاتالیست ها نیز در دستور کار 
قرار گرفته است، افزود: گام بعدی ما این است تا کاتالیست مورد نیاز 
منطقه را نیز تامین کنیم. مدیرعامل اسپک عمده فعالیت این شرکت 
را حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات، قطعات و مواد مورد 
نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور دانست و گفت: هم اکنون در 
زمینه قطعات مکانیکی نظیر روتاری ها، راکتور ها و مبدل های مورد نیاز 
صنعت پتروشیمی و فوالد بین 6۰ تا ۹۵ درصد به خودکفایی رسیده 
ایم. سبحانی میزان خودکفایی و بومی سازی دانش تولید قطعات در 

حوزه برق و ابزار دقیق را 6۰ درصد اعالم کرد و افزود: در بخش مواد 
شیمیایی و کاتالیست ها خودکفایی کشور بیش از ۹۰ درصد است. وی 
با بیان اینکه شرایط تحریم به ماکمک کرده تا داخلی سازی قطعات را 
سرعت بیشتری ببخشیم، گفت: هم اکنون شرکت های ایرانی 6۰ تا 7۰ 
درصد از تجهیزات و مواد تولید داخل استفاده می کنند که با توجه به 
اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا پیش بینی می کنیم این رقم به ۹۰ 
درصد برسد. مدیرعامل شرکت مهندسی و تامین تجهیزات پتروشیمی 
ایران )اسپک( با بیان اینکه در تولید قطعات و مواد مورد نیاز صنعت 
پتروشیمی از مهندسی معکوس استفاده نشده و تمامی مراحل تولید 
این نوع از کاال ها توسط دانشمندان جوان ایرانی در شرکت های دانش 
بنیان بومی سازی شده است، افزود: در حال حاضر به جرات می توان 
گفت ایران به دانش تولید این محصوالت دست پیدا کرده و فناوری 

تولید این کاال به طور کامل در اختیار کشور قرار دارد. 
سبحانی گفت: امروز ۹6 میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و یورو ۵ کشور با 
استفاده از کاتالیست های ایرانی تولید می شودو در این بخش نه تنها 
نیازی به خارجی ها نداریم بلکه دیگر هیچ کسی نمی تواند مارا در زمینه 
تحریم بنزین تهدید کند. وی همچنین از تولید کاتالیست های مورد 
نیاز برای تولید بنزین های آکتان باال در کشور خبر داد و افزود:  هم 
اکنون از مرحله تولید کاتالیست بنزین با آکتان باالتر از ۹۵ و همچنین 
گازوئیل یورو ۵ عبور کرده ایم و امیدواریم تا پایان امسال تولید این نوع 
بنزین و گاروئیل با استفاده از کاتالیست های ایرانی در پاالیشگاه های 

کشور آغاز شود.

15 سد کشور
 در وضعیت قرمز قرار دارد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: از ۱72 
سدی که در مدار بهره برداری است، ۱۵ سد در شرایط قرمز قرار 
دارد.»محمد حاج رسولی ها« افزود: مخازن سدها باید به گونه ای 
باشد که بتواند تا ۱۸ ماه آب شرب مورد نیاز اهالی آن منطقه را 
تامین کند؛ سدی که این شرط را نداشته باشد، به اصطالح در 
»وضعیت قرمز« قرار گرفته است. وی ادامه داد: در برخی استان 
ها مانند هرمزگان هیچ گونه ورودی آب به مخزن سد نداشتیم و 
به همین دلیل وضعیت سدهای این مناطق نگران کننده است. به 
گفته مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، سدهای درودزن، 
زاینده رود، کوثر، دوستی و همچنین سدهای حوضه های کارون 
و مارون و همچنین »چاه نیمه ها« در وضعیت قرمز قرار دارند 
که که باید از آنها به طور ویژه مراقبت کنیم. حاج رسولی ها از 
کاهش 2۰ درصدی حجم مخازن سدهای کشور خبر داد و گفت: 
امسال به طور میانگین ۴2 درصد از مخزن سدهای کشور آب 
دارد. وی افزود: با توجه به اینکه تا پایان آذرماه از ذخایر آبی سال 
قبل استفاده می کنیم، حساسیت های تامین آب در بخش های 
مختلف تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت. مدیر عامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به برخی اظهار نظرها که گفته 
می شود حق آبه محیط زیست داده نمی شود، گفت: به نسبت 

ورودی سدها، این اقدام انجام می شود.
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صاحبان خودروهای جدید
 تا یکسال حق فروش ندارند

 عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیحاتی را درباره نحوه فروش و 
عرضه 40هزار خودروی جدید به بازار ارائه کرد که براساس آن صاحبان 

خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش آن نخواهند بود.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، سعید باستانی درباره فروش و عرضه 
40هزار خودرو به بازار گفت: در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت آخرین وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در حال حاضر 
شرکت ایران خودرو، 24هزار خودرو و شرکت سایپا 16هزار خودرو 
دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمع بندی 
جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر 
شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات 
ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند.نماینده مردم تربت 
حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی افزود: مقرر شده 
فروش قطعی خودرو از روز شنبه هفته آتی به متقاضیان و مصرف کنندگان 
نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود.باستانی تصریح کرد: براساس تدابیر 
انجام شده و در راستای حذف داللی کاذب در بازار خودرو، خریداران 
خودرو تا یکسال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری 
ندارند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد:پیش بینی می شود با عرضه 40 هزار خودرو به قیمت فعلی به مصرف 
کننده واقعی، از داللی کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود البته انجام این 

مهم، باید تداوم یابد.

معافیت ۳۴7۹ کاال در گمرک
 از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

 رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تفویض اختیارات گمرک کل کشور به 
استان ها، از صدور دستور معافیت سه هزار و 479 قلم محصوالت مورد 

نیاز کشور از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرود عسگری در نشستی با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و فعاالن اقتصادی در گرمسار اظهار داشت: 
همه اختیارات ستادی گمرک کل ایران به استان ها تفویض شده است 
و گمرک استان سمنان هم می تواند بسیاری از مشکالت صادر کنندگان 
و وارد کنندگان را در داخل استان رفع کند.وی با اشاره به اینکه شرایط 
ویژه ای برای ترخیص کاالی تولیدکنندگانی که مشکل نقدینگی دارند؛ 
اندیشیده شده است خاطرنشان کرد: به منظور کمک به این دسته از تولید 
کنندگان، ترخیص نسیه کاالهای مواد اولیه و ماشین آالت برای آنان انجام 
می شود.رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی همچنین با اشاره به اینکه 
در گذشته تنها حقوق گمرکی ورودی کاالهای این شرکت های تولیدی 
مشمول اجرای طرح ترخیص نسیه می شد عنوان کرد: اما با مصوبه اخذ 
شده از نهادهای مربوطه، مالیات بر ارزش افزوده این کاالها نیز مشمول 
طرح ترخیص نسیه شده است.عسگری ایجاد انبار اختصاصی گمرکی در 
درون شرکت ها را از دیگر اقدامات حمایتی گمرک کل جمهوری اسالمی 
ایران برای تولیدکنندگان عنوان و خاطرنشان کرد: هر واحد تولیدی فارغ از 
فاصله آن با پایانه گمرکی استان سمنان درخواست ایجاد انبار اختصاصی 
گمرکی دهد؛ برای آن در هر فاصله ای مجوز ایجاد این انبار اختصاصی 
صادر می شود.وی با اشاره به صدور دستور معافیت سه هزار و 479 قلم 
محصوالت مورد نیاز کشور از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تصریح کرد: با 
اجرای این دستور که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد 

گمرک های کشور رونق گرفت

خبر

افشای جزئیات قاچاق کاال
 از مناطق آزاد

 نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک گفت: مناطق آزاد متاسفانه تا به امروز فقط 
نقش واردات کاالی قاچاق را ایفا کرده اند و افزایش 
این مناطق در کشور باعث افزایش قاچاق خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، بهرام شهریاری 
اظهار داشت: متاسفانه در حالی که سه شنبه گذشته 
شاهد آن بودیم که در مجلس، نمایندگان از جواب 
های رئیس جمهوری در رابطه با کاالی قاچاق و 
مناطق آزاد قانع نشده اند اما یک روز بعد الیحه ای 
را تصویب کردند که عالوه بر 7 منطقه آزاد قبلی تعداد 
8 منطقه دیگر اضافه خواهد شد.وی گفت: وقتی 
طرحی در گذشته موفق نبوده و به اهدافش نرسیده 
است چطور امروز باید افزایش پیدا کند و مناطق آزاد 
جدیدی را به کشور اضافه کند!؟ شهریاری ادامه داد: 
مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را ارائه داده که 
در آن استناد شده است مناطق آزاد به اهدافشان نرسیده 
اند و برای کشور مشکالت فراوانی را درست کرده اند 
و بسیاری از نمایندگان بارها اذعان داشته اند که ورود 
کاالی قاچاق از مناطق آزاد است به عنوان مثال قشم، 
کریدور ورود پوشاک قاچاق چینی به کشور شده و در 
منطقه آزاد ماکو شاهد واردات گسترده مواد اولیه هستیم 

که هیچ نظارتی هم بر آن نیست.

ارز دانشجویی با نرخ بازار 
پرداخت می شود

 بانک مرکزی از تعیین تکلیف ارز دانشجویی و 
پرداخت با نرخ بازار خبر داد.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، در جریان اجرایی شدن بسته جدید ارزی و 
ورود 23 ارز خدماتی به بازار و پرداخت از کانال 
صرافی ها، قیمت این ارز نیز هم سطح بازار شده است. 
این در حالی است که تا  پیش از این ارزهای خدماتی 
با نرخ 4200 تومان پرداخت می شد.از جمله ارزهای 
خدماتی، ارز دانشجویی بود که با نرخ 4200 تومان 
و از کانال چند بانک عامل قابل پرداخت بود، ولی با 
تغییرات جدید اعمال شده در حوزه ارزی و با حذف 
ارز 4200 تومانی برای واردات)به استثنای کاالهای 
اساسی( از این پس عمده واردات کاال در بازار ثانویه 
و در سامانه نیما تامین ارز می شود و خدمات در بازار 
آزاد و از کانال صرافی ها.آنطور که بانک مرکزی اعالم 
کرده است، ارز دانشجویی بابت نیمسال اول تحصیلی 
سال 2018 و تا تاریخ 31 شهریور 1397 قابل پرداخت 
بوده و پس از تاریخ مورد اشاره ارز دانشجویی به 
نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت می شود.این 
در حالی است که قرار بر این بود تا صرافی ها ارز 
خدماتی را با یک درصد باالتر از نرخ بازار ثانویه)بین 
8000تا 9000تومان( بفروشند اما اکنون صرافی ها ارز 
را هم قیمت بازار و با اختالف حدود 100 تومانی به 
متقاضیان ارز با ارائه مدرک می فروشند. دالر در حال 
حاضر تا  حدود11 هزار تومان و یورو تا 13 هزار 

تومان در بازار آزاد معامله می شود.

خبر

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه 
سازان کشور گفت: مقدمات ترخیص بخشی از 
قطعات مورد نیاز خودروسازان فراهم شده که 
می توان با استفاده از آنها نزدیک به 20 هزار 

دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد.
»محمدرضا  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نجفی منش« اظهار داشت: در ماه های گذشته 
نزدیک به 70 هزار خودروی تولید شده ناقص 
در خودروسازی ها مانده که عمده قطعات مورد 
نیاز آنها در گمرک منتظر ترخیص است.به گفته 
این مقام صنفی، مجموعه قواعد و مقرراتی که 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی تدوین کردند، 
دست و پای گمرک را در این موضوع بسته و 
نمی توان گمرک را مقصر این موضوع قلمداد 
پیش  هفته  بخشنامه چند  یادآور شد:  کرد.وی 
نرخ  التفاوت  به  ما  دریافت  در  وزیران  هیات 
ارز کاالهای وارد شده به گمرک با نرخ 4200 
تا دوباره  تومانی که فقط 20 روز طول کشید 
شرایط به حالت اولیه بازگردد، نیز در آشفتگی 
بازار تاثیرگذار بود.نجفی منش بیان داشت: این 
در حالی است که مطابق بند دوم قانون بهبود 
مستمر فضای کسب و کار، هر تصمیمی که بر 
فعالیت بخش خصوصی تاثیرگذار است باید با 
مشورت فعاالن اقتصادی اتخاذ شود.وی افزود: 
با گذشت چند هفته، اکنون بخشی از مشکالت 
ترخیص  به  موفق  خودروسازان  و  شده  حل 
برخی قطعات مورد نیاز شدند که می توان 20 

هزار دستگاه خودرو را تکمیل و تجاری سازی 
کرد.رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
اکنون  کرد:  تاکید  ادامه  در  قطعه سازان کشور 
باید به جد تخصیص ارز نیمایی را دنبال کرد 
نیفتد.وی توضیح  تا تامین مواد اولیه به تاخیر 
قطعات  به  ارز  تخصیص  که  آنجایی  از  داد: 
مستلزم بررسی کارشناسانه در وزارت صنعت 
است، انتظار می رود وزارتخانه به منظور کنترل 
هرچه بیشتر بر موضوع، تشخیص اهلیت افراد 
بیشتری  بسپارد، زیرا شناخت  به تشکل ها  را 
از واردکنندگان قطعات دارند.نرخ 4200 تومانی 
تجهیزات  و  قطعات  از  دسته  آن  برای  ارز 
خودرویی اعمال می شود که تاکنون وارد کشور 
شده است، اما مطابق برنامه وزارت صنعت از 

می  نرخی صورت  همان  با  محاسبه  پس  این 
تعیین می شود.نجفی  نیما  گیرد که در سامانه 
منش در ادامه خواستار تعیین قیمت خودروها 
در حاشیه بازار شد و افزود: اکنون تفاوت باالیی 
در قیمت کارخانه و بازار خودروها شاهدیم، اما 
اگر اجازه می دادند قیمتگذاری در حاشیه بازار 
انجام می شد، دالل ها تعیین کننده قیمت نبودند.

وی گفت: مطابق برآورد دقیق انجام شده در اتاق 
بازرگانی ایران، از آنجایی که صنایع 25 میلیارد 
دالر ارز نیاز دارند، با توجه به اختالف قیمت 
حدود پنج هزار تومانی بازار آزاد و نرخ رسمی، 
125 میلیارد دالر نیاز وجود دارد و این رقم با 
تولید،  احتساب نرخ 37 درصدی تورم بخش 
میلیارد تومانی در صنعت  نقدینگی 200 هزار 

نیاز است.»از آنجایی که دولت از محل فروش 
نیز  دولت  و  داشته  درآمد  باالتر،  قیمت  با  ارز 
به بانک ها بدهکار است، پیشنهاد کردیم اضافه 
درآمد دولت صرف سر به سر کردن بدهی آن 
به بانک ها شود تا نقدینگی آنها افزایش یافته و 
بتوانند به واحدهای تولیدی تسهیالت بدهند.« 
دستگاه  هزار   20 ورود  کرد:  خاطرنشان  وی 
خودروی تکمیل شده به بازار، در صورتی که 
قیمت آنها در حاشیه بازار تعیین شود می تواند 
به تعدیل قیمت ها بیانجامد.نجفی منش یادآور 
شد: نگاهی به گذشته نشان می دهد هرگاه به 
کردیم،  اقدام  خودروها  دستوری  قیمتگذاری 
هیچ فایده ای نداشت و پس از مدتی قیمت ها 
افزایش یافت.وی افزود: افزایش حدود هشت 
در  امسال،  آغاز  در  خودروها  قیمت  درصدی 
حالی مصوب شد که خودروها با قیمت هایی 
بازار خرید و فروش  باالتر در کف  به مراتب 
می شد.این مقام صنفی گفت: نتیجه این اقدام 
زیان 20 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو 
بود که به دنبال آن نمی توانستند بدهی خود به 
قطعه سازان را بپردازند و خود موجب تعطیلی 
از 84 درصد  نیرو شد.بیش  تعدیل  یا  واحدها 
یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که 
شامل 25 تا 30 درصد قطعات پالستیکی، 30 
درصد قطعات الستیکی و بقیه قطعات فوالدی 
و آلومینیومی است.آمارها نشان می دهد اکنون 
نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره 

تامین داخلی حضور دارند. 

20هزار دستگاه خودرو با تامین قطعات، روانه بازار می شود 

 انتقاد از تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 373/97شعبهسومشورای حل اختالفشهرستان جوانرودخانم پرستو ولی زادهدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان عثمان پیریدر تاریخ 29/ 3/ 96در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از: 1.پرستو ولی زاده زایچه :1369/5/9 کد ملی 4950028448  

همسر متوفی 2.آیال پیریزایچه: 1392/3/10کد ملی5960148218  فرزند متوفی 3.آرتا پیری  زایچه:  1396/2/15  کد ملی  596010448  فرزند متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرودابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

آگهی مفقودی
رنگ سفید  به  مدل 1395  وانت  مالکیت  و سند  کمپانی  برگ 
صدفی دوگانه سوز به شماره موتور118j0013429  و شماره 
 419-38 پالک  وشماره    naab66pe9fv523551 شاسی 
ملی 4898167888  به شماره  منصوری  نام غالمرضا  به  د 49 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
نظرآباد

مفقودی
نیومدل   X33 تیپ ام  ام وی  فاکتور فروش خودروی سواری 
انتظامی 544  نیروی  1394 به رنگ مشکی متالیک وبه شماره 
 MVM484FAFF ص 75 -- ایران --72 وبه شماره موتور
 NATGBAXK9F1035233  035153  وبه شماره شاسی
ساقط  اعتبار  وازدرجه  گردیده  مفقود  جو  پرویزخالق  نام   به 

میباشد .

مفقودی 
مدل79وپالک  پیکان  اسناد  وتسلسل  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شماره  11127955550و  موتور  ش  82به  14ایران  584ص 
شاسی 79459772 بنام عمار هیزم شکن بیشه مفقود واز درجه 

اعتبار ساقط است 
بابل

حدود یــک و نیم میلیارد دالر ارز در ســامانه نیما طی 2۰ 
روزی که از اجرایی شدن بســته جدید ارزی می گذرد، بین 

صادرکنندگان و واردکنندگان مورد معامله قرار گرفته است.
بــه گزارش زمان به نقــل ازمهر، از ابتدای ســال جاری و با 
تغییراتی که در حوزه ارزی ایجاد شد با راه اندازی سامانه نظام 
یکپارچــه معامالت ارزی )نیما( معامــالت ارز بین گروه های 
عمده از جمله صادر کنندگان و وارد کنندگان به این سامانه 
وارد شــد و البته صراف ها و بانک ها به عنوان واسطه های بین 
این 2 گروه معامالت را انجام می دادند.در سامانه نیما در ابتدا 
نرخ ۴2۰۰ تومان و براســاس سیاستی که دولت در حوزه ارز 
ایجاد کرد برای هر دالر تعیین و تقریبا به طور ثباتی طی چند 
ماه مورد معامله قرار گرفت تا اینکه اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی 
به تمامی وارد کننــدگان و البته خرید آن از صادر کنندگان 
کم حاشــیه نبود و در نهایت با تغییراتی که در سیستم ارزی 
ایجاد و بسته جدید طی 2۰ روز گذشته به مرحله اجرا درآمد، 
بازار ثانویه به طور گســترده تری در نیما فعال شــد و تقریبا 

تمام صادرکنندگان به خصوص پتروشیمی ها به عنوان عرضه 
کنندگان عمده ارز وارد این سامانه شدند.از این پس نرخ مورد 
معامله در ســامانه نیما دیگر ۴2۰۰ تومان نبود و این نرخ به 
طور خاص برای کاالهای اساسی تعیین شد و سایر گروه های 
کاالیی با ارزی کــه با نرخ توافقی بین صادر کنندگان و وارد 
کنندگان در بــازار ثانویه مورد معامله قرار می گیرد معامالت 

خــود را انجام می دهند؛ به گونــه ای که این نرخ برای دالر از 
حدود ۸ تــا ۹ هزار تومان و برای یــورو ۹ هزار تومان باالتر 
تعیین شده بود.اما آخرین عملکرد سامانه نیما از این حکایت 
دارد که در طول 2۱ روز گذشــته حجــم مبادله ارز در این 
سیســتم از حدود یک و نیم میلیارد دالر بیشتر شده و روند 
تغییرات قیمتی در این بازار نیز از این حکایت دارد که قیمت 
یوروی مورد معامله به مرور کمتر شــده به گونه ای که اکنون 
نرخ یورو به کمتر از ۹هزار تومان می رسد.این در حالی است 
که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ابتدای اجرای 
بســته ارزی و با راه اندازی بازار ثانویه گفته بود که با گذشت 
زمان و تعمیق هر چه بیشتر بازار به تدریج نرخ ها نیز تعادلی 
خواهد شــد.در حالی در سامانه نیما در این مدت حدود یک 
و نیم میلیارد دالر معامله انجام شــده و در بســته اول ارزی 
که از فاصله فروردین تا مردادماه ســال جاری به اجرا درآمد 
گزارش های بانک مرکزی از این حکایت داشت که حداقل ۱2 

میلیارد دالر در این سامانه تامین ارز شده است.

خرید و فروش 1/5 میلیارد دالر در سامانه نیما طی ۲۰ روز



با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم 
یکی از آنان به شمار روی.

 ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
 ببین که در طلبت حال مردمان چون است

به یاد لعل تو و چشم مست میگونت 
 ز جام غم می لعلی که می خورم خون است

امروز با حافظ

چاپ کتابی تحلیلی درباره »جادوگران 
برهنه« و تاثیرشان بر دختران

برهنه«  »جادوگران  کتاب 
با  اسالملو  نعیمه  نوشته 
هدف بررسی شخصیت های 
الگوساز برای کودکان دختر 
تالوت  انتشارات  توسط 
آرامش منتشر و راهی بازار 
مهر،  گزارش   شد.به  نشر 
برهنه«  »جادوگران  کتاب 
نوشته نعیمه اسالملو با هدف بررسی شخصیت های 
الگوساز برای کودکان دختر به تازگی توسط انتشارات 
تالوت آرامش منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب اولین عنوان از مجموعه 3 جلدی »افسران 
افسونگر« است که با پژوهش و قلم نعیمه اسالملو نوشته 
شده اند و درباره تهاجم فرهنگی نوشته شده اند. اسالملو 
این کتاب ها را با چند سال تحقیق و پژوهش نوشته 
است. کتاب »جادوگران برهنه« حاصل تماشا، بررسی و 
تحلیل صدها انیمیشن و نتیجه بررسی انواع محصوالت 
مربوط به شخصیت های این انیمیشن هاست.باربی، برتز، 
تینکربل، وینکس، السا و آنا مهم ترین شخصیت هایی 
هستند که در این کتاب به آن ها پرداخته شده و این 
روزها به عنوان الگوی پوششی کودکان دختر جامعه 
مطرح هستند. نقش جهانی و ویژه این 5 مورد، میان 
انبوه شخصیت های انیمیشنی دیگر، تمرکز خاص جبهه 
مقابل روی آن ها، اثرگذار و وسیع تر بودن ابعاد مختلف 
سبک زندگِی این شخصیت ها و تعدد و تنوع بسیار 
محصوالت آن ها، موجب شده تا نویسنده کتاب به آن ها 
بپردازد.این کتاب 4 فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: 
شناسنامه ها، سبک زندگی، نتایج و واکنش های جهانی، 
تاثیر شخصیت های انیمیشنی و راهکارها.این کتاب با 
112 صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه و قیمت 13 

هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

شهرداری سینما و تئاتر را تبلیغ کند

مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر 
عروسکی تهران مبارک شامگاه چهارشنبه 7 شهریور 

در تاالر وحدت برگزار شد.
به گزارش پیام زمان، هفدهمین جشنواره بین المللی 
مرضیه  دبیری  با  که  مبارک  تهران  عروسکی  تئاتر 
کرد،  کار  به  آغاز  تهران  در  شهریور  اول  از  برومند 
شامگاه چهارشنبه 7 شهریور به نقطه پایانی کار خود 

رسید. مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره با میزبانی تاالر وحدت و با حضور چهره 
های فرهنگی و هنری در فضای باز این مکان فرهنگی و هنری برگزار شد.مرضیه 
برومند دبیر این دوره از جشنواره ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره 
هفدهم، به قدردانی و تشکر از نهادها و افرادی پرداخت که در برگزاری جشنواره 
هفدهم تئاتر عروسکی تهران مبارک همکاری و حمایت داشتند. وی در بخشی از 
سخنان خود وقتی به سازمان زیباسازی شهرداری رسید، اظهار کرد: امیدوارم سازمان 
زیباسازی شهرداری به جای تصاویری که در بیلبوردهای شهری خود منعکس می 
کند، به تبلیغ سینما و تئاتر بپردازد.برومند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
از صدا و سیما دلخور بودم، افزود: با حمایتی که صدا و سیما از برگزاری جشنواره 
تئاتر عروسکی داشت، دلخوری ام کمتر شد. باید حمایت صدا و سیما از کارهای 
فرهنگی ادامه پیدا کند.وی سپس در واکنش به مطلب یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه 
بودجه 2 میلیارد تومانی جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک از کجا آمده است، 
تأکید کرد: نباید پرسید بودجه از کجا آمده است زیرا این بودجه را معاون هنری 
وزیر ارشاد و مدیرکل هنرهای نمایشی داده اند، باید پرسید این بودجه به کجا می 
رود که ما به زودی در زمینه بودجه هزینه شده و هزینه های جشنواره هفدهم شفاف 
سازی خواهیم کرد.دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک 
در پایان سخنان خود از گروه های خارجی به خاطر اینکه نترسیدند و در جشنواره 
شرکت کردند تشکر کرد و گفت: حضور گروه های خارجی در این مقطع زمانی در 
ایران معنادار بود. هنرمندان در همه جای دنیا خارج از مسائل سیاسی و غیر مرتبط با 
فرهنگ و هنر، در کنار هم هستند.در این بخش از مراسم موسیقی »آسمان عروسک 
ها آبی است« که شعار جشنواره نیز از این موسیقی گرفته شده است، اجرا شد.در 
ادامه مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک از 
وحید خسروی عروسک گردانی که برای کودکان مناطق زلزله زده کرمانشاه اجرا 
کرده است و همچنین فرشته ابراهیمی از هنرمندان تئاتر عروسکی مقیم شهرستان 
قدردانی شد.سپس با حضور بهروز غریب پور، اردشیر صالح پور و شهرام کرمی از 
زهرا صبری کارگردان تئاتر عروسکی به پاس حضور مؤثر در عرصه تئاتر عروسکی 
و عرصه بین المللی تئاتر تجلیل شد.صبری در این بخش از مراسم گفت: در جشنواره 
های مختلف اگر رقابتی بودند جایزه گرفته ام ولی امشب برای من چیز دیگری است. 
یک ترم را تمام کردم و اگر عمری باشد از فردا باید ترم دوم را شروع کنم.قدردانی از 
علی رمضانی مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از دیگر بخش های 
مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک بود. در این 
بخش برومند اظهار کرد: خیلی وقت است که در مدارس ما خبری از هنر و موسیقی 
نیست و بچه ها در فضای خشکی رشد می کنند. حمایت و حرکتی که با حمایت 
آموزش و پرورش و در جشنواره تئاتر عروسکی شکل گرفت فرخنده و مبارک است.
وی در ادامه خطاب به مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی که در از مهمانان مراسم بود، 
اظهار کرد: آقای تابش در سینما هم برای مدارس باید فیلم ساخته شود و امکانات 
سینمایی در مدارس شکل بگیرد.رمضانی مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش 
نیز تأکید کرد: مطمئنا این مسیر بی بازگشت است و حمایت وزارت  و پرورش 
آموزش و پرورش از تئاتر دانش آموزشی ادامه خواهد داشت.سپس از گروه های 
حاضر در بخش بین الملل، بخش تجربه، فضای باز، مهمان و بزرگسال هفدهمین 
جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک قدردانی شد.در ادامه مرضیه برومند 
به انتخاب و مسئولیت خود به نمایش »اسب آبنوس« به کارگردانی مریم ضیایی، 
نمایش محیطی »مترسک« به کارگردانی حسین عباس زاده و گروه نمایش »ماهی« 
برای نمایش »سیمین و فرزاد« جایزه داد.در پایان مراسم هفدهمین جشنواره بین المللی 
تئاتر عروسکی تهران مبارک نیز همه هنرمندانی که لوح تقدیر و تندیس جشنواره را 
دریافت کرده بودند، روی صحنه مراسم که در فضای باز تاالر وحدت تدارک دیده 

شده بود، عکس یادگاری گرفتند.

»سهراب« در مراحل پایانی صداگذاری

این  فیلمبرداری  یافتن  پایان  با  »سهراب«  کوتاه  فیلم 
روزها در آخرین مراحل فنی قرار دارد.

به گزارش رسیده، فیلم کوتاه »سهراب« به کارگردانی 
بیژن مجیرلیالنی و تهیه کنندگی آمنه بشیری با اتمام 
فیلمبرداری در حال حاضر در مرحله صداگذاری قرار 
دارد و بزودی نیز آماده نمایش خواهد شد.محمد صدیق 
بازیگرانی  امیر شمس، نسیم مهمان دوست  مرادزاده، 
هستند که در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته اند.

در خالصه داستان »سهراب« آمده: نه تقابل بلکه همنشینی مرگ و زندگی، چرخه ای 
که از تولد آغاز و به مرگ می رسد و دوباره از تولدی دیگر آغاز می شود. این مفهوم 

جان مایه اصلی فیلم است… .

طراح پوستر »بربادرفته« و »کازابالنکا« درگذشت

سیلوانو کامپه جی طراح پوستر ایتالیایی فیلم های »بربادرفته«، »کازابالنکا« و »آواز در 
باران« درگذشت.به گزارش از رسانه های ایتالیایی، سیلوانو کامپه جی نقاش و طراح 
پوستر هالیوود و یکی از مهم ترین هنرمندان گرافیک در تاریخ سینمای آمریکا در 
سن 95 سالگی در شهر فلورانس درگذشت.کامپه جی پوستر تعداد بسیاری از فیلم 
های مهم تاریخ سینمای آمریکا از جمله »بربادرفته«، »کازابالنکا«، »آواز در باران«، 
»یک آمریکایی در پاریس«، »داستان وست ساید«، »گربه روی شیروانی داغ«، »ژی 
ژی«، »بن هور« و »صبحانه در تیفانی« را طراحی کرده بود.طبق آنچه در ویکیپدیا از 
زندگی کامپه جی آمده، وی اولین بار در جنگ جهانی دوم از سوی صلیب سرخ آمریکا 
ماموریت یافت تا پرتره هایی را از سربازان آمریکایی پیش از بازگشتشان به وطن 
ترسیم کند. این موضوع موجب شد که درک او از موسیقی، فیلم و فرهنگ آمریکایی 

عمیق تر شود. پس از جنگ کامپه جی به شهر رم بازگشت . 

خبر

با  ایران  تورگردانان  جامعه  رییس 
به  بی توجهی  درباره  هشدار  دادن 
افت سفر گردشگران خارجی  ادامه 
این  هزینه  که  شرایطی  در  ایران  به 
ممکن  حالت  ارزان ترین  در  سفر 
قرار دارد، گفت: تا کنون نقشه راه یا 
برنامه مدیریت بحران برای وضعیت 
حساس گردشگری کشور ارایه نشده 

است.
با  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
میراث  سازمان  رییس  آن که  وجود 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بسته  تهیه  از  پیش  هفته  دو  حدود 
حمایتی برای ارائه به دولت خبر داده 
از  هنوز  خصوصی  بخش  اما  بود، 
جزییات این حمایت ها اطالعی ندارد. 
علی اصغر مونسان که به بخش هایی از 
محتویات بسته حمایتی همچون ثبت 
نشدن مهر ورود به ایران در گذرنامه 
اتباع خارجی اشاره کرده، گفته بود: 
را  الزم  مصوبات  بتوانیم  »امیدواریم 
بگیریم تا حمایت های مورد نیاز را از 
بخش گردشگری کشور داشته باشیم«

با این حال بخش خصوصی معتقد 
است، بسته حمایتی تعریف دیگری 
به  توجه  با  آن ها  طراحی  که  دارد 
الگوهایی که کشورهایی چون ترکیه 
در مواقع بحرانی و حساس سیاسی 
پیچیده ای  چندان  کار  کرده اند،  اجرا 
نیست. به زعم آژانس هایی که برای 

گردشگران خارجی در ایران تور اجرا 
می کنند، محتویاتی که سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کرده  مطرح  حمایتی  بسته  این  از 
نشان می دهد، آن ها همچنان با اتکا 
بر رشد 38 درصد گردشگر ورودی 
عراق،  کشورهای  به  مشخصا  که 
جمهوری آذربایجان و عراق مربوط 
و  برنامه ریزی  مشغول  می شود، 
سیاست گذاری است و هنوز متوجه 
بحران پیش روی گردشگری با افتی 
بازارهای  در  درصد   40 به  نزدیک 
چین، اروپا و آمریکا نشده است.ابراهیم 
پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان 
ایرانـ  در این باره گفت: ریزش آماری 
امسال  بهار  در  خارجی  گردشگران 

به اندازه فصل پیش رو )پاییز( نبود، 
اما بررسی تورهایی که آماده سفر به 
نشان می دهد  پاییز هستند  در  ایران 
افت گردشگری تدام خواهد داشت.

پس  گردشگری  وضعیت  افزود:  او 
از خروج یک جانبه آمریکا از برجام 
یکباره تغییر کرد، این درحالی است 
که خیلی ها گمان می کنند نوسانات ارز 
باعث ارزانی ایران و افزایش جمعیت 
گردشگران شده، این درحالی که است 
که جمعیت مسافران درآمدزا از اروپا و 
آمریکا کمتر شده است که اثر عمومی 
روی کشورهای دیگر خواهد داشت.

رییس جامعه تورگردانان ایران گفت: 
ما گزارش وضعیت واقعی گردشگری 
را به مسؤوالن سازمان میراث فرهنگی 

ارائه کرده ایم،  و گردشگری شفاهی 
ولی آن ها تا کنون نه نقشه راهی نشان 
از  برای خروج  برنامه ای  نه  داده اند، 
نمی دانیم  اصال  ما  داشته اند.  بحران 
فکر  به چه  برنامه سازمان چیست، 
بیان  دارد.وی  ایده ای  چه  و  می کند 
کرد: البته معتقدم مسؤوالن دولتی به 
نمی توانند  خصوصی  بخش  اندازه 
کنند، وقتی  لمس  را  بحران موجود 
ما مجبوریم در ماه چهارصد پانصد 
میلیون تومان حقوق بدهیم و در سال 
سه چهار میلیارد خرج نمایشگاه های 
متوجه  را  بحران  کنیم،  خارجی 
از  که  دولتی  مسؤول  آن  می شویم، 
جیب خودش حقوق کارمندانش را 
نمی دهد یا نمایشگاهی را از دست 

نمی دهد که بحران را احساس نمی کند.
پورفرج گفت: متاسفانه به نظر می رسد 
فرهنگی،  میراث  سازمان  مشاوران 
صنایع دستی و گردشگری خیلی در 
افت  و  ندارند  قرار  جریان جزییات 
گردشگری را نمی بینند، آن ها وقتی در 
کار ورود و خروج گردشگر نیستند، 
ارتباطی  حوزه  این  فعاالن  با  وقتی 
ندارند، چگونه می توانند متوجه افت 
و بحران گردشگری شوند و برای آن 
برنامه ریزی  و  می دهد  نشان  راه حل 
که  تورگردانان  جامعه  می کنند؟ 
بزرگترین تشکل واردکننده گردشگر 
به کشور است تا کنون این مشاوران 
را ندیده و هیچ شخصی هم از طرف 
این سازمان با آن ها مشورتی نکرده و 
یا آمار نگرفته است.او با بیان این که 
سخرانی های مسؤوالن سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نشان می دهد هنوز متوجه وضعیت 
بحرانی و افت آمار گردشگران واقعی 
روی  همه  تمرکز  گفت:  نشده اند، 
موضوع ارزانی هزینه های سفر به ایران 
است، درحالی که تجربه، مطالعات و 
کرده  اثبات  دنیا  همه  در  پژوهش ها 
مقصد  یک  انتخاب  برای  گردشگر 
آن  امنیت  هزینه ها،  بررسی  از  پیش 
را ارزیابی می کند، وقتی در این باره 
نگران داشته باشد طبیعی است دیگر 

به هزینه و مدت سفرش فکر نکند. 

کاریکاتور

مسئوالن مرکز فیلم صربستان در گفت وگو با معاون بین الملل بنیاد 
سینمایی فارابی، برای گفت وگو درباره تولید مشترک به تفاهم اولیه 

رسیدند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در جلسه 
مشترک دکتر »رائد فریدزاده« معاونت بین الملل بنیاد سینمایی فارابی 
و دبیر شورایعالی بین الملل با »میرولیوب موکوویچ« مدیر بین المللی 
مرکز فیلم صربستان که به همت مسئولین گروه سینمایی هنر و تجربه 
برگزار شد، طرفین برای آغاز گفت وگو جهت تولید مشترک فیلم 
به تفاهم اولیه رسیدند.در این جلسه همچنین مقدمات راهکارهای 
اجرایی این مهم مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نشست هایی 
بین تهیه کنندگان ایرانی و صربستان برگزار شود.همچنین تفاهم شد 
از نهادهای سرمایه گذار دیگر در اروپا که با مرکز فیلم صربستان 
همکاری دارند دعوت شود در این نشست ها حضور یابند و با 
حضور آنان در این نشست ها شرایط و شیوه های تولید مشترک و 
بررسی فیلمنامه هایی که از منافع مشترک برخوردارند، مورد بررسی 
قرار گیرند و راهکارهای عملی تولید مشترک به دست بیاید.در عین 
حال شیوه همکاری بنیاد سینمایی فارابی و مشارکت مادی و معنوی 
این نهاد در آثاری که از طرف مرکز فیلم صربستان جهت تولید 
مشترک پیشنهاد می شوند مورد گفت وگو و بررسی قرار گرفت.در 
طریق  از  ایرانی  سینماگران  تجربیات  تبادل  درباره  نشست  این 
همکاری با عوامل ایرانی در تولیدات مشترک با مرکز فیلم صربستان 
نیز راهکارهای مختلف پیشنهاد و مورد بررسی و برنامه ریزی معاونت 
بین الملل بنیاد سینمایی فارابی جهت اجرایی شدن این گفت وگوها 

و رسیدن به توافقات نهایی در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

تفاهم اولیه جهت توسعه 

همکاری درخصوص تولید مشرتک

افول سیاست های یک ابر قدرت

فیلمبرداری فیلم کوتاه »این و آن« به پایان رسید.
به  آن«  و  »این  کوتاه  فیلم  فیلمبرداری  رسیده،  گزارش  به 
پیرهادی  محدثه  کنندگی  تهیه  و  محمدی  مهدیه  کارگردانی 

به تازگی به پایان رسیده است.
این فیلم یک اقتباس آزاد از داستان »این و آن« به قلم مریم 
السادات زکریایی است و قصه ای در بستر ماه های منتهی به 
انقالب اسالمی را روایت می کند. مهدیه محمدی پیش از این 

کارگردانی فیلم کوتاه »چرخ« را برعهده داشته است.
»این و آن« در سه روز و در مناطق سرچشمه،  فیلمبرداری 
وحدت اسالمی و کارگر جنوبی تهران انجام شده و هم اکنون 

مراحل فنی خود را سپری می کند.
»کات«  است.  »کات«  هنری  گروه  جدید  محصول  فیلم  این 
از  حمایت  برای  سوره«  فیلم  »باشگاه  توسط  پیش  سال  دو 
نیمه  و  کوتاه  های  فیلم  تولید  عرصه  در  جوان  فیلمسازان 
است:  آمده  آن«  و  »این  داستان  تشکیل شد.در خالصه  بلند 
التهاب ماه های منتهی به انقالب، جوانی که روز مهمی  در 
به  میان خود و غریبه ای دست  باید  انتظارش را می کشد، 

انتخاب بزند… .

فیلمربداری »این و آن« متام 
شد

هادی شفاییه عکاس پیشکسوت ایرانی در سن 95 سالگی در 
آمریکا دارفانی را وداع گفت.

هادی شفاییه عکاس پیشکسوت و پایه گذار رشته عکاسی 
در دانشگاه های ایران دقایق پایانی روز 7 شهریور در آمریکا 
درگذشت.مسعود زنده روح کرمانی عضو هیات مدیره انجمن 
عکاسان ایران و رییس هیات مدیره انجمن عکاسان میراث 
فرهنگی با تایید خبر فوت این عکاس پیشکسوت، درباره 
بازگشت پیکر شفاییه به ایران یا تشییع در آمریکا به  مهرگفت: 
هنوز اطالعی از تصمیم خانواده مرحوم شفاییه برای تدفین در 
ایران یا آمریکا نداریم و در حال پیگیری از خانواده مرحوم برای 
اطالع از این موضوع هستیم.هادی شفاییه متولد 1302 در تبریز 
بود که از 1312 عکاسی را آغاز کرد. او در سال 1334 با افتتاح 
استودیوی عکاسی، فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد و پس 
از آن با عکاسی از پرتره شهرت یافت. او از سال 1349 مدیر 
گروه و رییس دپارتمان عکاسی در پردیس هنر دانشگاه تهران 
بود که خودش پایه گذار این رشته در دانشگاه های ایران بود. 
او تا سال تحصیلی 1366 به تدریس در دوره چهارساله عکاسی 

در دانشگاه تهران پرداخت و پس از آن به آمریکا رفت.

هادی شفاییه اپیه گذار رشته 

عکایس در دانشگاه درگذشت

آگهی مزایده عمومی
 آگهی مزایده عمومی خودرو واموال وآهن آالت والومینیوم

 وصندوق صدقات اسقاطی  1397/3و1397/4
کمیته امداد امام خمینی ) ره ( استان چهارمحال و بختیاری در نظر 
دارد تعداد 2 دستگاه خودرو سبک مازاد خود را به صورت قابل انتقال به شرح ذیل 
و مقداری اموال وآهن آالت والومینیوم و صندوق صدقات اسقاط را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت 
 https://www.setadiran.ir  سامانه الکترونیکی دولت)ستاد ایران( به آدرس

مراجعه نمایند.

کمیته امداد امام خمینی ) ره( 
استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ بازدید: از تاریخ  07/ 06/ 1397 لغایت  1397/06/17
آدرس و تلفن محل بازدید: شهرکرد، مجتمع ادارات، اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
اداره تدارکات و پشتیبانی، در صورت نیاز با شماره تلفن: 32261819-038 و تلفن همراه  

09131827357 آقای نجات  )اداره تدارکات و پشتیبانی( تماس حاصل نمائید.
توجه:

باشد حضور شرکت  بازگشایی  مورخه   97/06/18  ساعت  9صبح می  تاریخ    -1
کنندگان در مزایده در جلسه بازگشایی بالمانع می باشد . 

لذا  است  گردیده  برگزار  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  مزایده   -2
متقاضیان می بایست از طریق سامانه مذکور در مزایده شرکت نمایند  

3- شماره فراخوانهای  مزایده  100975226000003 و 100975226000004می باشد و 
کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری

ردیف
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نوع وسیله نقلیه
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مدل

1385

1385

شماره پالک

11 477 و 77

11 113 ه 83

مالحظات

 نوبت دوم

هشدار درباره فصل پیش روی
 صنعت گردشگری ایران

کیا:  حاتمي 
آژانس شیشه اي 

فیلم  ترین  سیاسي 
سینماست تاریخ 

همزمان با آغاز نمایش »به وقت 
این  در  خبری  نشست  یک  در  حاتمی کیا  ابراهیم  سوریه،  در  شام« 
کشور از دالیل ساخت فیلم گفته است. او می گوید قصد ساخت فیلم 
به  را  انسانی جنگ  نداشته و می خواسته وجوه  سیاسی و جشنواره ای 

نمایش بگذارد.
بخش هایی از حرف های حاتمی کیا را که روابط عمومی »به وقت شام« 

منتشر کرده، بخوانید:
- من درباره جنگ بوسنی فیلم ساختم ولی متاسفانه هرگز موفق به 
دیدار با افراد بوسنیایی و مشاهده واکنش آنها نسبت به فیلمم نشدم. 
مردمان  واکنش  دیدن  به  موفق  که  خوشحالم  بسیار  مقابل  در  ولی 

سوری نسبت به دیدن فیلم به وقت شام شدم.
است  ساخته  فیلم  سوریه  در  که  نیستم  ایرانی  فیلمساز  اولین  -من 

و قبل از بنده آقای سیف اهلل داد فیلم بازمانده را در سوریه ساخت.
- برای تحقیقاتم نزدیک به یک ماه در سوریه بودم. موضوعی که پیش 
آمده مثل یک تابلوی نقاشی است که بنده قطعات آن را کنار هم چیده 
و کالژی را ایجاد کردم که قطعه قطعه این کالژ واقعی است و داستان 

فیلم زاییده تخیل بنده است.
از کشور خودم، کشور  این فیلم مردم خاورمیانه،  - امیدوارم مخاطب 
شما و همه کشورهای همسایه باشند و سعی کردیم که شخصیت هایی 
قار ه  و  از خاورمیانه  به غیر  از کشورهای  فیلم کنیم که مثال  وارد  را 

های دیگر باشند.
- من یک سینماگر قصه گو هستم، جذابیت داستان برایم مهم است و 
هرگز مایل نبودم فیلمی بسازم که جنبه هنری و جشنواره ای داشته 
باشد و دوست دارم که طیف های مختلفی از مردم فیلمم را مشاهده 

کنند.
- من در ایران مشهور به کارگردانی هستم که فیلم های جنگی زیادی 
است  زندگی  و  مرگ  بیم  که  هایی  موقعیت  من  برای  است.  ساخته 
به  و  داشتم  فضاهایی حضور  این چنین  در  است، چون خودم  جذاب 
جنگ  انسانی  وجوه  و  صلح  گر  تعقیب  و  داشتم  دوست  دلیل  همین 

بودم.
- منظور من از سیاسی نبودن به وقت شام این است که این فیلم بیانیه 
سیاسی نیست. به نظر من اینکه فرد سیاسی وجود ندارد، کذب محض 
است. مشهورترین فیلم من که آژانس شیشه ای است، سیاسی ترین 

فیلم تاریخ سینمای ایران تلقی می شود.
باشد  داشته  مشترک  نقاط  دیگر  کشور  با  است  ممکن  کشوری  هر   -

مثل دشمن مشترک کشور سوریه و ایران که اسراییل است.
- من از برخورد حاج قاسم سلیمانی با فیلمم می ترسیدم و در هنگام 
را  فیلم  که  وقتی  ولی  بودم  نشسته  دورتر  ایشان  از  فیلم حتی  دیدن 

دیدند، خدا را شکر راضی بودند. 
وقتی خواستند من را در آغوش بکشند و گریه کردند بسیار خوشحال 

بودم از اینکه سردار سلیمانی فیلم بنده را تحسین کردند.


