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 خیابان های شهر، صحنه ی هنر 
موسیقی شوند

کنسرت رایگان خیابانی 
باالخره برگزار شد. در 
از  بسیاری  که  زمانی 
موبایل  به  مردم چشم 
و زیر نویس تلویزیون 
اجناس،  گرانی  برای 

خودرو و مسکن دارند، باز این هنر است 
که می تواند مرهمی برای زخم های مردم 
باشد و راهی برای التیام دردهایشان. برای 
نخستین بار سیروان خسروی برای حمایت 
از مردم در شرایط اقتصادی کنسرت خود 
از  خبر  شجریان  همایون  و  کرد  لغو  را 
برگزاری کنسرت رایگان خیابانی داد. پنج 
شنبه و جمعه گذشته نخستین کنسرت 
های خیابانی با اجرای محمد معتمدی در 
پارک آب و آتش برگزار شد و خوشبختانه 

مشکل امنیتی نیز برای آن پیش نیامد.

8 فرزانه یوسفیان

سردرگمی صنایع به دلیل دالرهای چند نرخی؛   

تعطیلی برخی 
کارخانه ها به دلیل 
نداشتن مواد اولیه 

رییس  صنایع،  برای  تولید  اولیه  مواد  کمبود  درپی 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: بسیاری 
از کارخانه ها تعطیل شده اند، چراکه به خاطر مشکل در 
تامین ارز نمی توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید 
تامین کنند نمی دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما 

یا همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!

1

نمایندگان از پاسخ های ظریف قانع شدند
3

درپی کمبود مواد اولیه تولید برای صنایع، 
بازرگانی  اتاق  صنایع  کمیسیون  رییس 
کارخانه ها  از  بسیاری  کرد:  اعالم  تهران 
مشکل  خاطر  به  چراکه  شده اند،  تعطیل 
در تامین ارز نمی توانند مواد اولیه تامین 
کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی دانند 
یا  نیما  یا سامانه  آزاد است  بازار  نرخ  با 

همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!
درپی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازار  در  استفاده  سوء  ارزی،  نوسانات 
همچون  صنایع  برخی  احتکار،  بعضا  و 
کارخانه های نساجی و کارگاه های تولید 
با  اولیه  مواد  کمبود  دلیل  به  پوشاک 
تعطیلی  به  مواردی  در  و  مواجه  مشکل 
کشیده شده اند که رییس کمیسیون صنایع 
گفت:  باره  این  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، 
تامین  زنجیره  در  به هم ریختگی  باعث 
اولیه،  مواد  تامین  باب  از  و  است  شده 
ماشین آالت و تکنولوژی، تولید و توزیع 
به هم ریخته است و این برهم ریختگی، 
مسائل حال حاضر را پیش آورده است، 
چراکه ارز اعالم شده توسط دولت نرخ 
تغییر است. دائم در حال  نداشته و  پایه 

کرد:  اظهار  روغنی  گلپایگانی  ابوالفضل 
است  این  اقتصاد  بزرگ  معضالت  از 
که دولت برای ارز قیمت ۴۲۰۰ تومانی 
باید  می گوید  اکنون  اما  کرده  اعالم 
مابه التفاوت برای واردات پرداخت کنید. 
دچار سردرگمی شده اند  بنابراین صنایع 
چندان  صد  مشکالت  دلیل  همین  به  و 
کارخانه ها  از  بسیاری  لذا  است؛  شده 
مشکل  خاطر  به  چراکه  شده اند،  تعطیل 
در تامین ارز نمی توانند مواد اولیه تامین 
کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی دانند 
با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما و یا 

همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!
وی با بیان اینکه کارخانه ها نمی دانند که 
با چه نرخی باید مواد اولیه خریداری و 
را  تعطیلی اشان  بفروشند،  و  کنند  تولید 
امری طبیعی خواند و افزود: عالوه  براین، 
هم  کنترل ها  و  نظارت ها  تغییرات،  سایر 
از  را  آرامش  شدند  بازار  وارد  که  نیز 
کارخانه ها  بنابراین  است؛  گرفته  بازار 
نمی توانند مبنایی برای تولیدات خوب و 

مناسب باشند.
ادامه در صفحه 3

سردرگمی صنایع به دلیل دالرهای چند نرخی؛   

تعطیلی برخی کارخانه ها 
به دلیل نداشتن مواد اولیه 

یک رسانه غربی با اشاره به اظهارات اخیر رهبران آلمان و فرانسه، 
این سخنان را نشانه ای برای پایان صبر آنها در برابر دونالد ترامپ 

توصیف کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بلومبرگ در مطلب خود می نویسد: 
تغییرات  تا  گرفته  تجارت  از  اروپا  علیه  آمریکا  اقدامات  از  بعد 
اقلیمی، آنگال مرکل و امانوئل ماکرون نشان دادند که صبرشان 
در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایان رسیده است.

از یکدیگر در یک  به فاصله ۲۴ ساعت  آلمان و فرانسه  رهبران 
این  شدند.  آمریکا  برابر  در  اروپا  بیشتر  استقالل  خواستار  هفته 
پیام های مشترک در زمانی انجام شد که بر حاکمیت و استقالل 
اقدامات ترامپ تاکید شده است.بلومبرگ در  برابر  اروپا در  قاره 
ادامه می نویسد: رهبران آمریکا و فرانسه هر دو بدنبال آن هستند 
و  نظامی  حوزه  در  بیشتری  جهانی  مسئولیت  اروپا  اتحادیه  که 
مالی  از یک+ سیستم  اروپا  آن  بر  و عالوه  باشند  داشته  دفاعی 
مستقل مطمئن شود.در هفته گذشته وزیر اقتصاد فرانسه بر لزوم 
وزیران  و  تاکید کرد  آمریکا  از  مالی مستقل  ایجاد یک سیستم 
اقتصاد آلمان و فرانسه در مذاکراتی که روز چهارشنبه داشتند در 
این رابطه گفتگو کردند اما با این وجود هنوز این پرسش وجود 
نوشته  کنند.به  مقابله  آمریکا  با  توانند  می  آنها چگونه  که  دارد 

در  رفته  رفته  ترامپ  قدرت رسیدن  به  از  بعد  آمریکا  بلومبرگ، 
حال تبدیل شدن به یک دشمن است. ترامپ بعد از ورود به کاخ 
سفید به نظامی که بعد از جنگ جهانی دوم میان آمریکا و اروپا 
شکل گرفته بود حمله کرد و وجود ناتو )پیمان آتالنتیک شمالی( 
را زیر سوال برد. عالوه بر آن از توافق هسته ای ایران که اروپا 
در به نتیجه رسیدن آن نقش داشت خارج شد و اکنون در میانه 
جنگ تجاری است و این بدان معناست که اتحادیه اروپا دشمن 
آمریکاست. این امر موجب تشویق فرانسه و آلمان که به نوعی 
رهبری اتحادیه اروپا را در اختیار دارند شده تا به دنبال مکانیسم 

های جایگزین باشند.
بلومبرگ در پایان می نویسد: رسیدن به یک سیستم اقتصادی 
و بانکی مستقل از آمریکا به معنای رسیدن به یک پول مشخص 
بازارهای  در  بتواند  و  بوده  قدرتمندتر  آمریکا  دالر  از  که  است 
جهانی جای دالر را بگیرد. عالوه بر آن اروپا باید بازاری را ایجاد 
بگیرد. در بخش دفاعی  را  استریت  وال  بازار جای  این  کند که 
و نظامی نیز وضعیت به همین گونه است و رسیدن به ائتالفی 
افزایش  با  تازگی  به  اغلب اعضای آن  ناتو در حالی که  از  خارج 
سهم پرداختی خود با این ائتالف نظامی موافقت کرده اند، امری 

است که زمان زیادی باید صرف آن شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براساس نتایج سنجش وزارت علوم، گرایش 
دانشجویان به مصرف مواد مخدر در دانشگاه ها کاهش یافته است.

افکارهای  اکنون  اینکه  بیان  با  افشار  پرویز  دکتر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خودکشی، افسردگی و شکست عاطفی و آسیب های روانی دنیا را تهدید می کنند، 
یافته  اینکه حرکت به سمت مواد مخدر »گل« در کشور رواج  اظهار کرد: علی رغم 
که  است  یافته  کاهش  جوانان  میان  در  مواد  مصرف  دهد  می  نشان  نتایج  اما  است، 
این امر نشان دهنده تالش کانون های دانشجویی همیاران سالمت روان در دانشگاه ها 
است.وی افزود: فعالیت ۳۵۶ کانون دانشجویی همیاران سالمت روان در کشور مفهوم 
کار فوق العاده و زیبایی است که مقام معظم رهبری از مسئوالن سه قوه مطالبه می 
کنند. کانون های سیاسی، علمی  و فرهنگی متعددی در دانشگاه ها فعالیت می کنند اما 
هیچکدام نظیر کانون همیاران سالمت روان به این سرعت رشد پیدا نکرده اند. وی با 
تاکید براینکه ۷۵ درصد از دانشجویان قبل ورود به دانشگاه رفتارها و آسیب اجتماعی 
و روانی را داشته اند و ما باید در دانشگاه ها از سرایت این رفتارها از این افراد به سایر 
دانشجویان جلوگیری کنیم، بیان کرد: کار اصلی برای مقابله با آسیب های اجتماعی و 
روانی را خود دانشجویان می توانند انجام دهند، زیرا آنان می توانند حس اعتماد را به 
همساالن خود منتقل کنند و به آنان کمک کنند؛ هیچگاه افراد دولتی با این سبک و 

سیاق نمی توانند به جوانان آسیب دیده  کمک کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

کاهش مصرف »مواد مخدر«
 در میان دانشجویان

پایان صبر ماکرون و مرکل در برابر ترامپ 

صبر  پایان 
مرکل  و  ون  ماکر
ترامپ  برابر  در 

محمد جواد ظریف:           

نه رییس باند 
نیویورکی ها

 هستم و 
نه چنین باندی 
وجود دارد 

1

 کاهش
 ۸ میلیون تومانی

 قیمت خودرو

کـمبود
 ۸٠ قلـم دارو 

در کـشور

کاهش مصرف 
»مواد مخدر«

 در میان دانشجویان
751

رهبر معظم انقالب تاکید کردند:

قرارگاه پدافند هوایی 
»خط مقدم مقابله با دشمنان« است

حمله دوباره اردوغان به ترامپ؛

است وحشی  گرگهای  شبیه  یکا  آمر رفتار 

2

2

نگاه روز

صادرات نفت ایران به زیر 2/1 
میلیون بشکه در روز رسید 

6
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ارجاع سوال از رییس جمهور
 به قوه قضاییه منتفی شد

سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به جلسه صبح دیروز هیات 
رییسه گفت که ارجاع سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه منتفی 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز نعمتی اظهار کرد: هیات رییسه 
در جلســه دیروز خود به این نتیجه رسید که چون موضوع سوال 
از رییس جمهور اســتنکاف از قانون نبوده است و  سوال کنندگان 
هم این موضوع را در سواالت شان قید نکرده اند، ارجاع سوال به قوه 
قضاییه موضوعیت ندارد.هفته گذشته سوال از رییس جمهور در ۵ 
محور مطرح شد که نمایندگان تنها درباره موضوع تحریم های بانکی 

از پاسخ های رییس جمهور قانع شدند.

برگزاری نشست چهارجانبه
 ایران- روسیه- عراق- سوریه

منابــع عراقی اعالم کردند که نشســت چهارجانبه امنیتی ایران- 
روسیه- عراق و سوریه در بغداد برگزار شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، وزارت دفــاع عراق اعالم کرد که 
نشست چهارجانبه امنیتی ایران - روسیه - عراق و سوریه با حضور 
معاونین روسای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، 
روسیه و سوریه در مقر وزارت دفاع عراق در بغداد برگزار شده است.

وزارت دفاع عراق اعالم کرد که در این نشست به فعالیت های ستاد 
امنیتی مشترک به منظور تقویت همکاری های امنیتی و اطالعاتی 
میان چهار کشور پرداخته شد.این وزارت با بیان اینکه این نشست 
بعد از سلسله دیدارها و نشست ها از سال ۲01۵ و بعد از ورود داعش 
به عراق برگزار شده است در بیانیه ای افزود: شرکت کنندگان در این 
نشست بر مبارزه با گروه های تروریستی و تفکر افراطی آنها تاکید 
کردند.رسانه های عراقی پیش از این نیز اعالم کردند که عرفان محمد 
الحیالی، وزیر دفاع عراق با معاونین روسای ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران، روسیه و سوریه دیدار و گفت وگو کرده است.

تشریح معافیت های سربازی قهرمانان ورزشی

رییس اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتادکل نیروهای مسلح جزئیات 
معافیت مدال آوران مسابقات مختلف ورزشی از انجام خدمت سربازی 

را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار موسی کمالی درباره شرایط معافیت 
مدال آوران مسابقات ورزشی اظهارکرد:  براساس قانون سرباز قهرمان که 
از سوی مجلس شــورای اسالمی به تصویب رسیده است، سه نفر اول  
مســابقات المپیک جهانی، یعنی دارندگان مدال های طال، نقره و برنز 
از انجام خدمت سربازی معاف خواهند شد.رییس اداره سرمایه انسانی 
سرباز ستادکل نیروهای مسلح اضافه کرد: در مسابقات جام جهانی دو نفر 
اول، یعنی دارندگان مدال های طال و نقره از سربازی معاف می شوند.وی 
با اشــاره به دارندگان مدال  در مسابقات آسیایی نیز گفت: طبق قانون 
مصوب مجلس شــورای اسالمی، تنها دارندگان مدال طال در مسابقات 
المپیک آسیایی که زیرنظر کمیته بین المللی المپیک برگزار می شود، از 
انجام خدمت سربازی معاف هستند.کمالی درباره اینکه آیا دارندگان این 
مدال ها می توانند از این ظرفیت برای همسر یا فرزند خود استفاده کنند؟ 
تصریح کرد: به هیچ عنوان چنین امکانی وجود ندارد و این تســهیالت 
تنها برای قهرمانان مرد که خود به سربازی نرفته اند کاربرد خواهد داشت.

وی درباره تیم های ورزشی نیز گفت: فرقی ندارد که مدال آوران در یک 
تیم بوده یا در مسابقاتن انفرادی شرکت کرده باشند و اگر افراد شرایط 
یاد شده در کسب مدال را داشته باشند، مشمول این معافیت ها خواهند 
شد.کمالی درباره شرکت کنندگان در مسابقات پارالمپیکی نیز خاظرنشان 
کرد:  طبق قانون تنها یکی از فرزندان دارندگان مدال طال در مسابقات 
پارالمپیک جهانی می توانند از انجام خدمات سربازی معاف شوند و البته 
تنها در این مورد تفاوتی ندارد که دارنده مدال طالی مسابقات پارالمپیک 
جهانی مرد باشد یا زن. وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به برگزاری 
مسابقات المپیک آسیایی جاکارتا، با توجه به اینکه این مسابقه زیرنظر 
کمیته بین المللی المپیک برگزار می شود، تنها مردان دارنده مدال طال 
می توانند از سربازی معاف شوند.به گفته وی، برابر قانون، مسابقات جام 
ملت های آسیا، جزو مسابقاتی که در قانون سرباز قهرمان آمده نیست 
و در همین راستا در صورت قهرمانی نیز امکان معافیت فوتبالیست ها 

وجود ندارد.

واکنش وزیر خارجه آمریکا به ادعای انتقال 
موشک های ایران به عراق

 
وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به ادعای خبرگزاری رویترز مبنی 
بر انتقال موشک های ایران به عراق گفت که بغداد باید درباره آنچه در 
عراق اتفاق می افتد تصمیم بگیرد، نه تهران. به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی در صفحه 
توئیتر خود به خبر ادعایی روز جمعه رویترز که در آن مدعی شده 
بود، ایران موشک هایش را در خاک عراق مستقر کرده است واکنش 
نشان داد.این خبر از سوی مقامات ایران، عراق و حشد الشعبی )بسیج 
مردمی عراق( تکذیب شده است.پمپئو در پیام خود مدعی شد: به 
شدت نسبت به گزارشات درباره انتقال موشک های ایران به عراق 
نگران هستیم. اگر درست باشد، نقض آشکار حق حاکمیت عراق و 
قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت سازمان ملل است. بغداد باید خودش 
درباره آنچه در عراق رخ می دهد، تصمیم بگیرد نه تهران.خبرگزاری 
رویترز در گزارشی به نقل از چند منبع غربی، ایرانی و عراقی مدعی 
ارسال موشک های بالستیک ایران به عراق و تحویل آن به گروه های 
شیعه متحد تهران در عراق خبر شده بود.یک مقام عراقی که خواست 
نامش فاش نشود، در واکنش به ادعای انتقال موشک های ایرانی به 
عراق در گفت وگو با روزنامه الحیات چاپ لندن گفت: این گزارشات 
دقیق نیست و در اطالعات وارد شده اشکال وجود دارد. موشک های 
وارد شده در گزارش، ساخت الحشد الشعبی هستند و در جشن های 
پیروزی بر داعش به طور رسمی از آنها رونمایی شد.وی افزود: برد آنها 
از ۵0 کیلومتر بیشتر نیست و اطالعات وارد شده در گزارش مبنی بر 
اینکه این موشک ها همسایگان را تهدید می کنند چیزی جز شایعات 
رسانه ای نیست.وی معتقد است که این مساله می تواند زمینه ای 
برای قرار دادن یک مجموعه عراقی در لیست تروریست ها و یا هدف 
قرار دادن بعضی شخصیت هایی باشد که مخالف حضور آمریکایی ها 
در عراق هستند.علی الحسینی، سخنگوی رسمی الحشدالشعبی در 
محور شمالی نیز در واکنش به این ادعا گفت که این اتهامات علیه 
الحشد الشعبی جدید نیست، زیرا پیش از این نیز ما را به سرقت 
از مناطق آزادشده از دست داعش متهم کردند و خبر دستیابی 
الحشدالشعبی به موشک های ایرانی به منظور هدف قرار دادن پایگاه 

های آمریکایی در عراق بی اساس و نادرست است.

توضیحات اژه ای درباره دالیل 
طوالنی شدن رسیدگی به 

پرونده های اقتصادی

 سخنگوی فراکســیون مستقلین مجلس شورای 
اسالمی از نشســت صبح دیروز این فراکسیون با 
محســنی اژه ای برای بررسی پرونده های اقتصادی 

خبر داد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، مهرداد الهوتی 
اظهار کرد: دیروز با آقای محسنی اژه ای معاون اول 
قوه قضاییه جلسه ای داشتیم که در آن پرونده های 
مربوط به مفاسد اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. 
نماینــدگان این موضوع را مطــرح کردند که چرا 
فرآیند رســیدگی به این پرونده ها طوالنی است و 
نیاز است با جدیت بیشتری کار شود.وی اضافه کرد: 
آقای محســنی اژه ای هم توضیحاتی را ارائه کردند 
و گزارشــی از اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری 
مطرح کردند. ایشان همچنین به خالءهای قانونی 
اشــاره کردند و گفتند در مواردی محدودیت های 
قانونی جلوی برخورد را می گیرد.الهوتی اضافه کرد: 
در این جلسه درباره ماده ۲۳۶ آیین نامه )گزارش های 
ارجاعی مجلس به قوه قضاییه( و همچنین سوال از 
رییــس جمهور بحثی مطرح شــد که این ضعف 
قانون اســت و حتی اگر سوال از رییس جمهور به 
قوه قضاییه ارجاع شود مشخص نیست سهل انگاری، 
تخلف و جرم صورت گرفته یا خیر، لذا نیاز به اصالح 
این قانون وجود دارد.وی در پایان با بیان اینکه این 
جلســات به صورت منسجم تر ادامه می یابد، افزود: 
ان شاءاهلل تالش خواهیم کرد تا نگاه های پیشنهادی 

از طریق الیحه یا طرح اعمال شود.

برگزاری دومین و آخرین جلسه 
محاکمه مشایی

 دومین و آخرین جلســه محاکمه اسفندیار رحیم 
مشــایی معاون رئیس جمهوری در دوره ریاســت 
جمهوری محمود احمدی نژاد در شعبه اول دادگاه 
انقالب اسالمی به ریاســت قاضی غضنفرآبادی به 

صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این جلسه  که از 
ابتدا تا انتهای آن ، مشایی بدون لحظه ای توقف مداوم 
داد و فریاد می کرد و مدعی بود که دادگاه صالحیت 
ندارد ، کیفرخواست از سوی نماینده دادستان ، قرائت 
و سه اتهام اقدام علیه امنیت کشور ، فعالیت تبلیغی 
علیه نظامی و توهین به مقامات دولتی به سبب انجام 
وظیفه به متهم تفهیم شد که وی از پاسخ به اتهامات 
امتناع کرد.مشایی که به گفته رئیس دادگاه در پایان 
جلسه قبل از قرائت کیفرخواست خودداری کرده بود 
،  امروز هم پیشــنهاد دادگاه برای مهلت یک ماهه 
جهت قرائت کیفرخواست و معرفی وکیل را نپذیرفت 
و نهایتا با اخذ آخرین دفاعیات ، ختم رسیدگی به این 
پرونده اعالم و مقرر شد که رای در مهلت قانونی صادر 
شود.دیگر متهم این پرونده نیز علی اکبر جوانفکر بود 
که نه خود در دادگاه حضور یافت و نه وکیلی معرفی 

کرده بود.

اخبار

خبر

از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، 
زیرا همان که گواه است، داوری کند.

کالمامیر

حضرت آیت اهلل خامنه ای قرارگاه پدافند هوایی را 
بخشی بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط 
مقدم مقابله با دشمنان ایران خواندند و بر افزایش 
توانمندی های پدافند هوایی و کارکنان آن تأکید 

کردند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  رهبری،  معظم  مقام 
فرمانده معظم کل قوا دیروز در دیدار فرماندهان 
و مسئوالن قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، این قرارگاه را بخشی بسیار حساس 
از نیروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان 
ایران خواندند و بر افزایش آمادگی ها و توانمندی های 
پدافند هوایی و کارکنان آن تأکید کردند.در این 
دیدار که به مناسبت روز پدافند هوایی برگزار شد، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه از لحاظ 
محاسبات سیاسی احتمال وقوع جنگ نظامی وجود 

ندارد، افزودند: در عین حال، نیروهای مسلح باید با 
هوشیاری و با مدیریت کارآمد و چابک، توانایی های 
انسانی و تجهیزاتی خود را روز به روز ارتقا دهند و 
بدانند هر گامی که در جهت تقویت آمادگی های 
نیروهای مسلح برداشته شود، یک عبادت و حسنه 
امیر  دیدار،  این  است.در  متعال  پروردگار  نزد  در 
سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش گزارشی از اقدامات و 

برنامه های این قرارگاه بیان کرد.
بازدید رئیس دفتر فرماندهی معظم کل 

قوا از جت جنگنده کوثر
 رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا به مناسبت 
۳1 مرداد سالروز صنعت دفاعی ضمن بازدید از جت 
جنگنده کوثر، در جریان آخرین دستاوردهای این 

وزارتخانه قرار گرفت.

و هیئت  بسیجی محمد شیرازی  سردار سرتیپ 
همراه با حضور در نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع 
که به مناسبت ۳1 مرداد سالروز صنعت دفاعی برپا 
شده است از جت جنگنده کوثر به عنوان جدیدترین 
دستاورد حوزه هوایی وزارت دفاع بازدید کرد و با 
نمایشگاه در جریان ساخت  توضیحات مسئوالن 
این جنگنده تماما ایرانی قرار گرفت.در این بازدید 
که معاون امور صنعتی وزارت دفاع سردار شیرازی را 
همراهی می کرد، امیر سرتیپ بنی طرفی مدیرعامل 
سازمان صنایع هوایی با تشریح چگونگی ساخت این 
جنگنده گفت: امروز بحمداهلل صنعت دفاعی کشور 
توسط جوانان برومند، متعهد و توانمند کشورمان 
در وزارت دفاع با نصب العین قراردادن هدایت های 
پیامبرگونه امام راحل عظیم الشان و خلف صالح 
ایشان و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه 
توانمندی  و  بالندگی  اوج  به  العالی(،  )مدظله  ای 

رسیده  و توانایی تامین نیازمندی های نیروهای مسلح 
کشورمان را در کم ترین زمان ممکن دارند.مدیرعامل 
سازمان هوایی تاکید کرد: متخصصان صنعت دفاعی 
توانسته اند بدون کوچکترین وابستگی به خارج از 
کشور با بهره گیری از ظرفیت داخلی به این دستاورد 
مهم دست یافته و امروز می توانیم ادعا کنیم که 
و  دانشمندان  با تالش  بومی  دارای یک جنگنده 
فرهیختگان داخلی هستیم.رئیس دفتر فرماندهی 
معظم کل قوا همچنین از دستاوردهای این وزارتخانه 
در حوزه های هوایی، دریایی، الکترونیک تسلیحات، 
خودرویی، مهمات، رزم زمینی، ادوات و مهندسی 
دفاعی، فناوری های پیشرفته، بومی و دانش بنیان که 
محصول تالش، ابتکار و دانش محققان و متخصصان 
صنعت دفاعی است و اثر مستقیمی بر افزایش توان 
رزمی نیروهای مسلح و قدرت بازدارندگی دارد، بازدید 

کرد.

مناقصه دو مرحله ای  شماره  12/گ/97 
شرکت مخابرات ایران - منطقه گلستان در نظر دارد انجام عملیات ذیل رابه پیمانکار واجد  

شرایط واگذار نماید.

  از کلیه متقاضیان واجد شرایط الزم دعوت بعمل مي آید  جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه 
به مدت 14 روز از تاریخ 97/6/12 تا تاریخ 97/6/25 سایت اینترنتي tcgolestan.ir . www مراجعه نمایند. 

تلفن تماس 017-32230007 )کاویان(
زمان،محل تحویل و بازگشایی پاکات: پایان وقت اداری مورخه 97/7/7  بوده که می بایست به دبیرخانه شرکت 
مخابرات ایران- منطقه گلستان به آدرس: گلستان گرگان خیابان شهید بهشتی  دبیرخانه  شهید صلبی تحویل 

گردد. ضمنًا زمان بازگشائی پاکات در تاریخ 97/7/8 می باشد.
به کلیه پیشنهادات فاقد امضا و یا مشروط ، مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 

شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 سپرده شرکت در مناقصه بصورت  وجه نقد، به حساب شماره  2-6948247-820-4010 بانک انصار ویاضمانتنامه 

بانکي معتبر  دروجه شرکت مخابرات ایران منطقه گلستان مي باشد. 
هزینه آگهی مناقصه به عهده شرکت برنده) یا برندگان( مناقصه می باشد.

-به کلیه پیشنهادات فاقد امضا و یا مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
-در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر از بازگشایی پاکات صرف نظر و پیمانکار از دور مناقصات خارج می گردد .

-ارسال آخرین تغییرات آگهی روزنامه اساسنامه شرکت دراسنادمناقصه الزامی میباشد.
شرکت مخابرات ایران -منطقه گلستان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله برابر مقررات مختار است.      

روابط عمومی شرکت  مخابرات ایران - منطقه گلستان

ردیف

1

شرح خدمات

 طرح قرارداد تامین واجرای طرح 
فیبرنوری تبدیل کافوهای مسی به نوری 

مرکزحافظ گرگان

برآورد )ریال(

هزینه تامین ملزومات :  
2/700/186/000

- اجرا :941/300/000ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ) ریال (

7 درصد ضمانت نامه :
 تامین:189/013/020ریال
اجرا:65/891/000 ریال

 نوبت اول

قرارگاه پدافند هوایی 
»خط مقدم مقابله با دشمنان« است

رهبر معظم انقالب تاکید کردند:

ttt

خرازی در دیدار معاون وزیر خارجه انگلیس:

عدم اقدام سریع اروپا در اجرای تعهدات برجامی تبعات جدی دارد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار معاون وزیر 
خارجه انگلیس گفت: اعمال تحریم ها و فشارها و عدم اقدام 
تبعات  برجام  قالب  تعهدات خود در  اجرای  اروپا در  سریع 

جدی در پیش خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، » سید کمال خرازی « دیروز 
در مالقات آلیستر برت، معاون وزیر امور خارجه انگلیس در 
امور خاورمیانه و شمال آفریقا تصریح کرد: سه کشور اروپایی 
تاکنون نتوانسته اند اقدام الزم را برای تامین منافع ایران از 
برجام انجام دهند.وی همچنین بر لزوم توقف بمباران یمن از 
سوی عربستان تاکید کرد و گفت: اگر انگلیس خواهان پایان 

جنگ یمن است، باید از فروش سالح به عربستان خودداری 
کند و از ائتالف متجاوزان به یمن بخواهد به جنگ خاتمه 
دهد. این حق طبیعی نیروهای مردمی یمن است که در دولت 

آینده مشارکت داشته باشند.
حامی  کشورهای  از  با حمایت  اروپا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گروه های تروریستی، اشتباه بزرگی در سوریه مرتکب شد، 
تصریح کرد: همکاری ایران با دولت های سوریه و عراق در 
در  مهمی  نقش  تروریستی،  گروه های  و  داعش  با  مقابله 
برقراری امنیت و ثبات در منطقه داشته است و اینکه برخی 
از  ناشی  به بی ثبات کردن منطقه متهم می کنند،  را  ایران 

سطحی نگری آن هاست.
وی ادامه داد: روند آستانه مسیر خوبی را در پایان دادن به 
ناآرامی در سوریه طی کرده است و همراه با مذاکرات ژنو، 
بحران سوریه  برای  راهکار سیاسی  یافتن  در  موثری  نقش 
از طریق تشکیل کمیته قانون اساسی خواهد داشت.خرازی 
همچنین گفت: بایستی زمینه را برای برگزاری انتخابات آرام 

در سوریه فراهم کرد و به آرای مردم سوریه احترام گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: زمینه های وسیعی برای همکاری بین 
ایران و انگلیس وجود دارد. با این حال، تحقق این همکاری ها 

مستلزم اعتمادسازی بین دو طرف است.

حمله دوباره اردوغان به ترامپ؛

رفتار آمریکا شبیه گرگهای وحشی است

جدید  اظهاراتی  در  ترکیه  جمهور  رئیس 
بار دیگر آمریکا را هدف انتقادات تند قرار 
داده و رفتار این کشور را به رفتار گرگهای 

وحشی تشبیه کرد.
»رجب  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سفر  قرقیزستان  به  که  اردوغان«  طیب 
تنها  نه  را  آنکارا دالر  اینکه  اعالم  با  کرده 
تمامی  از  بلکه  با روسیه  معامالت خود  از 
نیز  دیگر  کشورهای  با  ترکیه  معامالت 
حذف می کند رفتار واشنگتن را به رفتار 
و  کرد.ترکیه  تشبیه  وحشی  های  گرگ 

آمریکا مدت هاست که بر سر موضوعاتی 
آمریکایی،  یک کشیش  بازداشت  همچون 
موشکی  سامانه  خرید  برای  ترکیه  تمایل 
از روسیه، مخالفت آنکارا با همراهی آمریکا 
در تحریم ایران، اعمال تعرفه های جدید از 
سوی آمریکا بر فوالد و آلومینیوم وارداتی 
روابط  و  وارد چالش جدی شده  ترکیه  از 
پیش  شدن  بحرانی  سمت  به  کشور  دو 
ترامپ«  »دونالد  رابطه  همین  رود.در  می 
خصوص  در  نظر  اظهار  جدیدترین  در 
و  آمریکا  میان  آمده  وجود  به  مشکالت 

اردوغان وی  اقدامات  بود که  ترکیه گفته 
ترکیه  جمهور  ست.رئیس  کرده  ناامید  را 
به  توجه  با  همچنین  دیگری  اظهارات  در 
تنش های  محصول  که  اقتصادی  بحران 
اخیر آنکارا-واشنگتن است، گفت: آنها در 

تالش هستند تا از طریق دستکاری ارزی، 
سایه  در  را  ترکیه  محکم  و  قوی  اقتصاد 
عمده  همچنین  ببرند.اردوغان  فرو  تردید 
در  را  اقتصادی  استقالل  بر  خود  تاکید 

حوزه صنایع نظامی عنوان داشت.

قاسمی: پیشنهادات اروپایی ها 
کافی نیست

 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پیشنهادهای متعددی از اروپایی ها دریافت کردیم 
اما این پیشنهادها کافی نیست و ما هنوز ضمانت ها و تعهدات الزم و عملی را دریافت 

نکردیم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در 
حاشیه نشست پیام چهل سالگی انقالب اسالمی در آیینه دیپلماسی رسانه ای درباره 
آخرین روند مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا درباره برجام در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: 
اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام، دارای اراده سیاسی جهت استمرار این توافق 
هستند.وی گفت: در واقع ما انتظار داریم که اروپا بتواند خالء خروج آمریکا از برجام 
را جبران کند و طرف های عضو برجام تعهداتی که در این قرارداد نسبت به ایران به 
خصوص در حوزه اقتصادی دارند اجرایی و عملیاتی کنند که در این باره باید کمی صبر 
کرد و منتظر ماند.وی با بیان این که مذاکرات ادامه دارد و پیشنهادهای متعددی دریافت 
کردیم، تاکید کرد: این پیشنهادها کافی نیست و ما هنوز ضمانت ها و تعهدات الزم و 
عملی را دریافت نکردیم.وی افزود: ما منتظر هستیم پیشنهادهای عملی دریافت کنیم که 
از ضمانت های الزم اجرایی برخوردار باشند، بعد از دریافت این پیشنهادها ایران تصمیم 
مقتضی را درباره موضوع برجام خواهد گرفت.قاسمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر جزییات 
گفت و گوی تلفنی ظریف و لودریان و این که آیا در گفت و گوی تلفنی  ظریف با وزیر 
امور خارجه فرانسه، وزیر امور خارجه کشورمان درباره اظهار نظرهای اخیر لودریان درباره 
ایران گفت و گویی داشته است یا خیر؟ افزود: به طور معمول متن مذاکرات دیپلماسی 
منتشر نمی شود و این امر مرسوم در دنیاست.وی با بیان این که فرانسه از شرکای مهم 
ایران در اروپاست و جمهوری اسالمی ایران روابط خوبی با این کشور و دیگر کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا دارد، تأکید کرد: البته داشتن روابط خوب به معنای یکسان بودن 
دیدگاه های دو کشور درباره همه مسائل نیست، دو کشور می توانند روابط خوبی داشته 
باشند، ولی درباره برخی مسائل اختالف دیدگاه داشته باشند.وی گفت: برای حل این 
اختالف نظرها و یا کاهش آن به طور معمول دولت ها از ابزارهای مختلفی که در چارچوب 
دیپلماسی از آن برخوردارند استفاده می کنند، به طور مثال سفارتخانه های دو کشور به 
ایفای نقش می پردازند و یا هیئت هایی بین دو کشور مبادله می شود و مذاکرات تلفنی 
صورت می گیرد تا اشتراکات افزایش پیدا کند و از میزان اختالفات کاسته شود.قاسمی 
درباره گفت وگوی تلفنی ظریف با همتای فرانسوی خود، افزود: تماس وزیران امور خارجه 
ایران و فرانسه در ادامه تماس های مکرری است که بین مقامات جمهوری اسالمی ایران 
و کشورهای اروپایی همچون فرانسه وجود دارد، ما از این فرصت استفاده می کنیم، 
مواضع و دیدگاه های خود را بیان می کنیم و طرف مقابل نیز نظرات خود را درباره مسائل 

مختلف مطرح می کند و این کار دیپلماسی است.
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استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شد

 نمایندگان متقاضی اســتیضاح وزیر آموزش و پرورش درخواست 
خود برای اســتیضاح بطحایــی را پس گرفتند بــه همین دلیل 

استیضاح منتفی شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، طرح اســتیضاح وزیر آموزش و 
پرورش، با ۲۹ امضاء تقدیم هیات رییســه شــد کــه نمایندگان 
متقاضی اســتیضاح در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
امضاهای خود را پس گرفتند و از هیات رییسه خواستار شدند که 

استیضاح از دستور کار خارج شود.
همچنیــن احمد امیرآبادی عضو هیات رییســه مجلس شــورای 
اسالمی در این باره گفت: با توجه به بازگشایی مدارس متقاضیان 

استیضاح امضایشان را پس گرفتند.

 موافقت مجلس با دوفوریت 
طرح »تامین کاالهای اساسی« 

کاالهای  تامین  طرح  دوفوریت  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   
اساسی را به تصویب رساندند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای 
قرار  کار  در دستور  اساسی«  کاالهای  »تامین  دوفوریت طرح  اسالمی 
رسید. تصویب  به  مخالفان  و  موافقان  اظهارات  از  پس  و  گرفت 

از  نمایندگی  به  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  مفتح  محمدمهدی 
طراحان در دفاع از دوفوریت این طرح اظهارداشت: با توجه به جنگ 
اقتصادی که آمریکا علیه ملت ما به راه انداخته و تبعات آن در افزایش 
قیمت ارز و سطح عمومی قیمت ها مشاهده می شود، درآمد عمومی 
یافته است. افزایش  اساسی  نیافته و قیمت کاالهای  افزایش  نیز  مردم 

وی تصریح کرد: در این شرایط تامین نیازهای اولیه و ضروری مردم 
اعم از مواد پروتئینی و لبنی بعضا دچار مشکل شده است.مفتح ادامه 
ترجیحی  ارز  با  شود  می  مکلف  دولت  دوفوریتی  طرح  این  در  داد: 
مردم  ضروری  نیازهای  حداقل  اساسی،  کاالهای  برای  تومانی   ۴۲۰۰
به کاالهای اساسی را با قیمت و حجم مناسب تامین کند، این مصوبه 
در آرامش بازار تاثیرگذار خواهد بود و سطح عمومی قیمت ها را نیز 
کنترل خواهد کرد.محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در مخالفت 
با دوفوریت این طرح اظهارداشت: چرا مجلس به جای اینکه به روش 
های فعال روی بیاورد به رویه های انفعالی روی آورده و پیام های بد 
به جامعه منتقل می کند.وی تصریح کرد: هیچ اتفاقی نیفتاده اما ما داریم 
به جامعه این پیام را منتقل می کنیم که اوضاع بد است و برویم با دو 
فوریت، کاالهای اساسی را تامین کنیم؛ این باعث بدتر شدن شرایط 
اینکه طرحی برای تولید  می شود.این نماینده مجلس افزود: به جای 
کاالهای  واردات  برای  طرحی  کنیم،  ارائه  داخل  در  اساسی  کاالهای 
اساسی از خارج ارائه کرده ایم که ارز دولتی هم به آن اختصاص یابد.

در نهایت دوفوریت این طرح با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۲ 
رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ 
کلیات و جزئیات این طرح نیز پس از بررسی در کمیسیون تخصصی 

به صحن مجلس خواهد آمد.

سه کارت زرد وزیری را به استیضاح می کشاند

مجلس  داخلی  نامه  آیین  تدوین  کمیسیون  رییس 
گفت: با اصالح آیین نامه اگر وزیری سه بار کارت 
زرد دریافت کند، همه سوال ها با امضای ۱۰ نفر از 
نمایندگان در قالب استیضاح به هیات رییسه ارائه می 
شود تا بدون طی کردن تشریفات قانونی در صحن 

علنی مطرح شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، غالمرضا کاتب در 
افزود:  حاشیه جلسه علنی دیروز در نشست خبری 
در سال اول کاری مجلس دهم 78۰ سوال از وزیران 
توسط نمایندگان تنظیم و به کمیسیون ها ارائه شد که در 
این راستا ۲8 مورد از آنها در صحن علنی مطرح شد، 
همچنین در سال دوم 8۳۴ سوال توسط نمایندگان تنظیم 
شد که بیانگر رشد ۲۳ درصدی است.وی خاطرنشان 
کرد: سواالتی که در صحن مطرح می شود منجر به 
کارت زرد می شد اما نتیجه آن ابتر می ماند، بر این 
اساس در کمیسیون مصوب شد پس از دریافت سه 
کارت زرد، همه سواالت با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان 
در قالب استیضاح طی ۲۴ ساعت به هیات رییسه ارائه 
شود تا بدون طی کردن تشریفات قانونی در صحن 
علنی مطرح شود.وی تصریح کرد: درخصوص سوال 
از وزرا و رییس جمهوری ابهاماتی وجود داشت که 
در این خصوص نیز تصمیماتی اتخاذ شد، در مورد 
سوال از وزرا وارد بودن سوال به رأی گذاشته می شود 
که منطقی نیست، لذا کمیسیون تصویب کرد که قانع 
شدن از پاسخ وزیر به رأی گذاشته شود.کاتب یادآور 
شد: برای کیفیت بخشی فعالیت مجلس درخصوص 
موضوع مخالف و موافق صحبت کردن نمایندگان در 
رأی گیری ها تصمیمی اتخاذ شد تا در مسائلی مانند 
تحقیق و تفحص یک موافق و مخالف صحبت کنند که 
این مهم براساس تشخیص رییس مجلس می تواند به 
دو نفر افزایش یابد.وی همچنین گفت: وزرا می توانند 
یک بار بنا به دلیل موجهی در جلسات حضور نداشته 
باشند، بر این اساس مقرر شد تشخیص موجه بودن یا 
نبودن عدم حضور وزیر در جلسه مذکور برعهده صحن 
علنی یا کمیسیون قرار بگیرد، لذا اگر شرایط غیرموجه 
بود سوال مطرح و رأی گیری خواهد شد.وی در بخش 
دیگری از این نشست خبری یادآور شد: نمایندگان از 
سال 87 تاکنون دیدارهای مکرری با رهبر معظم انقالب 
داشته اند و ایشان متناوب تاکیدات زیادی در راستای 
اقتدار و انضباط مجلس داشته اند تا قوه مقننه مظهر 
اقتدار و انضباط در کشور محسوب شود.وی افزود: 
ایشان در سال جاری مجددا تاکید بر انضباط صحن 
علنی و کمیسیون های مجلس، اولویت قرار دادن برای 
بررسی مباحث، تنقیح قوانین کردند از این رو کمیسیون 
تدوین آیین نامه داخلی مجلس در این راستا جلساتی را 

تشکیل داد تا شاهد عزت مجلس باشیم.

خبرخبر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان هرمزگان

آگهي مناقصه  عمومي
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی استان  هرمزگان در نظر دارد : واگذاری مدیریتی وارائه انجام حجم کلیه 
امور نگهداری وراهبری وتعمیر و سرویس تاسیسات مکانیکی ، بهداشتی ، برقی وتجهیزات غیر پزشکی بیمارستانهای امام 
علی )ع( رودان و پیامبر اعظم )ص( قشم  را بصورت حجمی و بر اساس شاخصهای سامانه ملی نگهداشت  cmms از سوی 
دستگاه مناقصه گذار در سال  98-97 به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی )شرکتها( که صالحیت انجام کار از مراجع ذیصالح ) 

رتبه 5 تاسیسات(  را داشته باشند  واگذار نماید. لذا بدینوسیله ازمتقاضیان واجد الشرایط دعوت 
مي گردد ضمن واریز مبلغ-/100/000 ریال )یکصد هزارریال( به حساب سیبا شماره 2178705401003 نزد بانک ملي دروجه درآمد اختصاصي دانشگاه 
ازتاریخ نشر آگهی لغایت 97/6/14 به نشاني: بندرعباس- بلوارشهید چمران - جنب استانداري سابق- دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان – طبقه همکف 

-  دبیرخانه مرکزي مراجعه  ونسبت به کسب اطالعات بیشتروهمچنین خرید سی دی اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ) فرآیند ارجاع کار( : منحصراً  در قالب ضمانت نامه بانکي در وجه دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری منطقه دو بندرعباس در نظر دارد تعدادی ماشین آالت به شرح  جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی از آژانس ها و شرکت های خدماتی سطح 
شهر که دارای مجوزات قانونی از اتحادیه مربوطه باشند اجاره نماید، لذا متقاضیان واجد الشرایط میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مربوطه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس: بندرعباس، بلوار جمهوری اسالمی روبروی بیمارستان شهید محمدی شهرداری منطقه 

دو، اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند.  )فروش اسناد از تاریخ 97/6/12 لغایت 97/6/21(
1 – شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

2 – چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3 – آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد ها پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 97/6/27 و تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 13روز شنبه مورخ 

97/6/31 در محل شهرداری منطقه دو می باشد.
4 – حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.

5 – بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات الک و مهر شده تسلیم شود.
6 – برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام  کار در موعد مقرر به شهرداری تودیع نماید.

7 – شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری  می باشد.
8- در صورت تـاخیر یـا عدم حـضور به ازاء هـر ساعت تاخیر بسته به نوع ماشین معادل مبلغ  یک ساعت کارکرد ماشین مورد نظر از مطالبات موجر کسر می گردد و به ازاء هر روز 

غیبت معادل سه روز کارکرد از مطالبات موجر کسر می گردد.
9 – مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25 درصد با تائید شهرداری منطقه دو قابل پرداخت می باشد.

10 – هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.
11 – میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب شماره 0108739887003 سپرده شهرداری در بانک ملی یا ضمانت نامه معتبر 

بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. ) چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمیباشد(
12 – این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفا یک نوبت منتشر میشود.

13- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
14 – جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0108246511001 بانک ملی واریز گردد.

15 – سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی و امضاء، به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

مهلت تکمیل وتحویل پیشنهادات واوراق مناقصه:  از ساعت 8 صبح  لغایت 13 روز یکشنبه مورخ  97/6/25 به  آدرس:  بندرعباس – بلوار شهید 
چمران –جنب استانداري سابق –ساختمان دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان – طبقه دوم – دبیرخانه حراست دانشگاه تحویل نمایند.

تذکر : پیمانکاران )مناقصه گران ( مي بایست کلیه اوراق مناقصه را پرینت وپس از تکمیل آن ، مهر وامضاء و به همراه مدارک درخواستي برابر با اصل 
همراه با مهر برجسته در پاکات مربوطه مهر وموم  به شرح مندرج دراسناد مناقصه د رموعد مقرر تحویل نمایند .

بازگشایي پاکات:  کمیسیون مناقصه ساعت  9 صبح روزدوشنبه  مورخ 97/6/26 درمحل دفترمعاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار می گردد.
- سایراطالعات وجزئیات مربوط دراسنادمناقصه مندرج است.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهي  در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان  شناسه آگهی : 236662

نام مرکز
 بیمارستان امام علی )ع( رودان به شماره 

مناقصه  21/ ق/97/6

بیمارستان پیامبر اعظم )ص( قشم به شماره 
مناقصه 22 /ق/97/6

مبلغ تضمین به عدد )ریال(

187/156/408

152/755/248

به حروف )ریال(

یکصدو هشتادو هفت میلیون و صدو پنجاه وشش هزارو چهارصدو هشت ریال

 یکصدو پنجاه ودو میلیون و هفتصدو پنجاه وپنج هزارو دویست
 و چهل وهشت ریال

آگهی مفقودی
گرم،نوع  ۱6۰۰OHVمدل ۱۳88،ظرفیت 7۵۰کیلو  تیپ  پیکان  سبزخودرووانت  برگ 
سوخت بنزین-گازسی ان جی،به رنگ سفید روغنی ،شماره پالک ایران ۱۴-۲۳6ن8۱،شماره 
موتور۱۱۴88۰6۳۹۹۹،شماره شاسیNAAA۴6AA۲AG۰8۵۲۵۵به نام نجاتعلی کریم 

پور،شماره ملی 66۳۹7۰66۱۱مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹7۱۰۴۰66۱۱۰۰۳787 آقای محمد خاوری به اتهام تحصیل مال از 
طریق نامشروع موضوع شکایت آقای فرامرز فرشاد فرزند اسد تحت تعقیب می باشند به 
لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از 
اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی 

رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – مصیب بازوند . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حسین شفیعی فرزند یعقوب به شرح درخواستی که به شماره ۹7۰۴۴۴ این شعبه 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
یعقوب شفیعی فرزند یونس به شماره شناسنامه ۱7۴ صادره از چمستان در تاریخ۹7.۵.۲6 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت.  عبارت اند از
۱-  حسین شفیعی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه ۲7۰ صادره از قائمشهر به عنوان 

پسر متوفی
۲-  خانم لیال شفیعی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه ۹8۹ صادره از قائمشهر به عنوان 

دختر متوفی
۳-  فاطمه شفیعی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه ۴۱6 صادره از قائمشهر به عنوان 

فرزند متوفی
۴-  یونس شفیعی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه 768 صادره از قائمشهر فرزند متوفی

۵-  خانم مهناز شفیعی فرزند یعقوب به شماره شناسنامه ۱۲68 صادره از قائمشهر به 
عنوان فرزند متوفی

6-  ایران قادری پاشا فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۳۹6 صادره از قائمشهر به عنوان 
همسر متوفی

و االغیر  اینک شورا   پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور و یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
انتشار آگهی طرف  یک ماه به  این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد 

شد م.الف ۹7.۴۲۴
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح     7۳۴ شماره   شناسنامه  دارای  عباسی  علی  منصوره  خانم 
چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  کالسه۹7۰77۴/ش۳ 
تاریخ۹7/۱/۱۲   در   6۹۰ بشناسنامه  حسینی  قوش  مرحمت  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- حسن علی 
عباسی فرزند محمد علی –ش ش  ۳۳۰۹۹ خوی –پسر متوفی/۲- صمد علی عباسی 
فرزند  محمد علی -ش ش  ۱۰۳۹ خوی-پسر متوفی/۳- فریده علی عباسی فرزند 
محمد علی -ش  ش8۱7 –خوی-دختر متوفی/۴- منصوره علی عباسی فرزند محمد 
علی ش ش7۳۴ -خوی-دختر متوفی/۵- زهرا علی عباسی فرزند محمد علی ش ش 
۹۱۰خوی- دختر متوفی/6- لعیا علی عباسی فرزند محمد علی ش ش ۹۱۹ خوی –
دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علیرضا کریم زاده و حمیدرضا کریم زاده 
و فریما کریم زاده خواهان آقای رمضان شیخ دادخواستی به طرفیت خوانده خانم نصرت 
اهلل کریم زاده و غیره به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این  شعبه ارجاع و شماره 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹8۱۹88۴۰۰۲8۴شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳۹7.6.۱7 ساعت ۱۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان علیرضا 
کریم زاده و حمید رضا کریم زاده و فریما کریم زاده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم و دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد م.الف 

۹7.۴۲۵
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان سید مصطفی حسینی

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسنادو امالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک فرعی۲۲۵6فرعی از۹۱-اصلی واقع 
در جزیان  طالقان جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید 
اینک بر حسب تقاضای کتبی آقای سید مومن عظیمی ذیل وارده ۳۰۰۱۲۰6-۹7/۳/۳۱ با 
رعایت مواد ۱۴و۱۵ قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن درساعت نه  صبح روز دوشنبه  
مورخه ۹7/7/۱6در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین 
امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به 
عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده ۲۰ق ث ودر اجرای مواد 7۴ و 
86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی 
روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت 
نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح 
قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 

در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م الف- ۴77۹
تاریخ انتشار :روز پنجشنبه مورخه۹7/6/۱۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

دادنامه 
پرونده کالسه ۹6۰۹۹8۱۹66۹۰۱۱۲6

نهایی شماره   شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نور ۱۰۱ جزایی سابق تصمیم 
۹7۰۹۹7۱۹6۴8۰۰67۵  شاکی آقای فرساد درویش صفت فرزند عباس با وکالت خانم 
مریم اردپور   فرزند ابوالفضل به نشانی استان تهران شهرستان تهران شهر تهران بلوار 
مرزداران خ شهید بیژن ابراهیمی روبروی مخابرات شهید سعادتمند برج الوند طبقه 6 
واحد 6۱۰ و خانم فریده قاسمیان فرزند غالم به نشانی استان مازندران شهرستان نور 
شهر نور خیابان امام متهم آقای هوشنگ ذکوی فرزند قربانعلی و نشانی مجهول المکان  
اتهام انتقال مال غیر دادگاه با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام 
آقای هوشنگ ذکوی فرزند قربانعلی دائر بر انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای فرساد 
درویش فرزند عباس با وکالت خانم ها فریده  قاسمیان و مریم عرب ارد پور دادگاه با 
مداقه و امعان نظر از مجموع اوراق و محتویات پرونده با عنایت به مستندات و مدارک 
ابرازی از سوی شاکی از جمله مبایعه نامه عادی به تاریخ۱۳86.۱.۳۰ تنظیمی فی مابین 
متهم به عنوان فروشنده و شاکی به عنوان خریدار ششدانگ یک زمین و ساختمان به 
کمربندی پالک۴.7۴8۲  تهران جنب  بلوار جاده  نور  واقع  مربع  متر  مساحت۳۳8۲.۵ 
و با عنایت به پاسخ استعالم از سوی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور مبنی بر 
در رهن بانک پارسیان نور قرار گرفتن ملک موضوع شکایت در تاریخ 86.۱۰.۱۲و 
نظر به اینکه متهم با وصف دعوت به جلسه دادرسی از طریق نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردید و الیحه ای  ارسال ننموده است و نسبت به اتهام وارده دفاعی 
انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ۱ قانون تشدید  نیاورده است بزه   به عمل 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب سال ۱۳67 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام متهم آقای هوشنگ ذکوی  را عالوه بر رد اصل مال به صاحبش شاکی به 
تحمل یک سال حبس و با رعایت بند ث ماده ۳8 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
۱۳۹۲ به لحاظ فقدان سابقه کیفری موثر متهم به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان جزای 
نقدی در حق دولت محکوم می نماید این رای غیابی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی  در این دادگاه سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدیدنظر مرکز استان مازندران ساری می باشدم.الف ۹7.۴۲۲
 رضا علی محمدی فیروزجایی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نور

ردیف

1

عنوان

به کارگیری ماشین آالت جهت 
کارهای عمرانی و خدماتی در 

منطقه دو شهرداری

 نوع ماشین و تعداد 
1- خاور 7 دستگاه

2- مینی لودر 3 دستگاه
3- بیل بهکو یک دستگاه 

4- نیسان 3 دستگاه
5 -  بیل مکانیکی یک دستگاه 

6- کامیون 5 دستگاه
7 - کامیون تک یک دستگاه

8- لودر2 دستگاه
9- مینی لودر بزرگ یک دستگاه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

250/000/000 ریال

مدت انجام کار

12ماه

ادامه از صفحه 1
گلپایگانی روغنی درباره تدبیر اندیشیده شده برای حل این مسائل 
گفت:  تدبیر اصلی بر عهده دولت است و دولت باید نرخ ارز را 
به تثبیت برساند و نرخ واحد اعالم کند. اما پیشنهاد ما این است که 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از همه اقالم برداشته شود، چراکه لزومی ندارد 
با توجه به اینکه منابع ارزی مناسب در کشور وجود ندارد، دولت 
چوب حراج به منابع ارزی خود بزند.وی افزود: برداشتن ارز ۴۲۰۰ 
توانی از بسیاری از کاالها مطابقا تورم سنگینی به وجود خواهد 
آورد. اما پیشنهاد این است که روی کاالهای اساسی که در واقع 
رزق و روزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد، نهایتاً به محصول 

نهایی یارانه تخصیص یابد.رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
تهران اظهار کرد: دولت باید ارز تخصیصی را یا از کانال سامانه نیما 
و با نرخ 8۴۰۰ تومان اعالم کند یا اینکه بازار آزاد را با یک نرخ 
باثبات برای تولیدکنندگان تعریف کند تا تولید و واردات تکلیف 
خود را بداند.وی تاکید کرد: مابه التفاوت نرخ ارز، نوسانات زیاد و 
هیجانی که در بازار به وجود آمده، برای بازار تولید و صنعت کشور 

ثباتی را به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بانک ها مهم ترین مسئله و عامل در ایجاد چنین 
مسائل اقتصادی و ارزی در همه بنگاه های تولیدی است، تصریح 
کرد: عالوه براین، نرخ بهره های بانکی برای تسهیالت صنایع به 

شدت باالست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده است، 
چراکه این سودها داده نمی شود و منابعی برای تخصیص آن وجود 
ندارد. وی در رابطه با ارائه تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط 
نیز گفت: در حال حاضر سرمایه و پولی در بانک ها نیست که 
بخواهند برای بنگاه های کوچک و متوسط در بازار تسهیالت ارائه 
دهند.وی در خصوص نامه  رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس 
کل بانک مرکزی مبنی بر » بخشودگی جرائم و دیرکرد صنایع« 
اظهار کرد: این موضوع تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. البته 
به نظر می رسد  بانک ها نمی توانند چنین کاری بکنند، چون در 
صورت های مالی خود سود را نشان داده اند لذا برایشان سخت 
است که صورت های مالی خود را بازنگری کنند مگر آنکه واقعا 
بانک مرکزی ورود و اعالم کند که این جرایم را از صورت های 

مالی حذف کنند.

سردرگمی صنایع به دلیل دالرهای چند نرخی؛   

تعطیلی برخی کارخانه ها به دلیل نداشتن مواد اولیه 

وزیر امور خارجه با بیان اینکه درهمه محافل 
آمریکایی سخنرانی کرده ام ، گفت: اجازه داشتم 
این کارها را به عنوان سفیر جمهوری اسالمی 
ایران انجام دادم. گزارش تک تک این اقدامات را 
ارائه کردم و از باال تا پایین کشور نسبت به این 

اقدامات بنده اشراف داشتند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه دیروزدر صحن مجلس شورای 
اسالمی به سواالت جواد کریمی قدوسی نماینده 
در  خارجه  امور  .وزیر  داد  پاسخ  مشهد  مردم 
پاسخ به این سوال که چگونه و از چه طریقی 
۴ نفر از دو تابعیتی ها در تیم کارشناسی و 
هیات مذاکرات هسته ای نفوذ کردند ، گفت : 
جمهوری اسالمی برای پیشبرد اهداف خودش 
در سطح بین المللی از همه ابزارها مانند سایر 
کشورها استفاده می کند.وی ادامه داد : شما 
امروز شاهد هستید که در جلسه استماع دیوان 
بین المللی دادگستری از طرف ایران وکالی 
از  و  فرانسوی هم حضور داشتند  و  انگلیسی 
طرف ایاالت متحده هم وکالی انگلیسی حضور 
داشتند. در این جا کسی سوال نمی کند که 
چرا شما از وکالیی با تابعیت های دیگر استفاده 
مذاکرات  جریان  در  وکال  این  چه  گر  کردید 
دارند  قرار  خصوصی  های  بحث  و  خصوصی 
که این عرف و رسم بین المللی است.رییس 
دستگاه دیپلماسی افزود : در جریان مذاکرات 
امکانات  تمامی  از  بودیم  موظف  ای  هسته 
استفاده کنیم همه افرادی که در مذاکرات با 
ما کار می کردند را به وزارت اطالعات معرفی 
کردیم، آن ها هم خودشان به ما معرفی شده 
بودند که ما به وزارت اطالعات معرفی کردیم و از 

وزارت اطالعات اجازه حضور این افراد را گرفتیم.
ظریف گفت: این افراد که چهار نفر آنان را آقای 
کریمی قدوسی مطرح کرده است یا از طریق 
سایر دستگاه ها به ما معرفی شدند یا از طریق 
شناختی که در گذشته داشتیم از این ها استفاده 
کردیم.وی اظهار داشت: برای این که بین خود 
و خدا مسوول نباشم می گویم که جز خدمت از 
این افراد در مذاکرات ندیدم. من مسوول روابط 
دیگر آن ها نیستم و صرفا مسوول استفاده از 
آنها در مذاکرات بودم ضمن این که در هیچ یک 
از جلسات خصوصی ما حضور نداشتند و تنها 
در مذاکرات تخصصی ما بودند.وزیر امور خارجه 
خطاب به کریمی قدوسی گفت: شما مفروض 
کردید که مذاکرات شکست خورد. به نظر ما 
برجام نشان دهنده حقانیت جمهوری اسالمی 
ایران است و امروز آمریکاست که شکست خورده 
است و نتوانسته از برجام به نفع خود استفاده 
پیش  برخالف  برجام  از  شده  مجبور  و  کند 
بینی های دوستان مخالف برجام خارج شود.

وی اظهار داشت: همه می گفتند برجام آن قدر 
به نفع آمریکاست که هیچ وقت آمریکا از آن 
خارج نمی شود ولی آمریکا از برجام خارج شد 
به خاطر این که برجام خوب مذاکره و نوشته 
شده بود و خوب کار کارشناسی در آن انجام 
گرفته بود.ظریف همچنین درباره حضور خود 
در محافل آمریکایی اظهار داشت: بنده در همه 
محافل آمریکایی سخنرانی کردم. هم در جامعه 
باز سخنرانی کردم و هم شورای روابط خارجی 
سخنرانی کردم و می کنم هم در شورای آسیایی 
سخنرانی کردم هم به مجلس نمایندگان آمریکا 
روابط  کمیسیون  در  هم  داد:  ادامه  رفتم.وی 

خارجی مجلس نمایندگان و سنا رفتم و با رئیس 
کمیسیون مالقات کردم. اجازه داشتم این کارها 
را به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران انجام 
دادم. گزارش تک تک این اقدامات را ارائه کردم 
و از باال تا پایین کشور نسبت به این اقدامات بنده 
اشراف داشتند و برای این اقدامات بنده را تقدیر 
می کردند.وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: حاال 
زمانی اتفاقی افتاد و گروهی که در ایران فعالیت 
می کرد مرتکب اشتباهات و خیانت هایی شد 
که با آن گروه برخورد کردند بعد از آن هم با آن 

گروه ارتباطی نداشتم.
نه رییس باند نیویورکی ها هستم 

و نه چنین باندی وجود دارد 

مفهوم  یک  نیویورک  باند  داشت:  اظهار  وی 
موهوم است که در دهه ۷0 هجری شمسی در 
زمان وزارت دکتر سید کمال خرازی درخصوص 
کسانی که با وی در نیویورک کار می کردند 
امور خارجه  نامه های داخلی وزارت  در شب 
مطرح می شد؛ بنده نه رییس باند نیویورک 
هستم نه چنین باندی وجود دارد.رییس دستگاه 
دیپلماسی افزود: اولین بار که در صحنه علنی 
اسم باند نیویورک مطرح شد در مقاله ای در 
نویسندگان  مقاله  آن  در  بود،  کیهان  روزنامه 
کیهان به باند نیویورک اشاره کردند که این نشان 
می دهد یک گروه کوچک توانسته به مسائل 
امنیتی کشور فائق آید که روز بعد از انتشار این 
مقاله از بیان خود عذرخواهی کردند.وی گفت: 
باند نیویورک موضوع موهومی است و چنین 
موردی وجود ندارد، گروهی که مشکالت صنفی 
و دعواهای داخلی در وزارت خارجه با آن افراد 

داشتند، این موضوع را مطرح کردند.وزیر امور 
خارجه در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط خود 
با بنیاد جامعه باز و همچنین بنیاد سوروس در 
زمان حضورش در سازمان ملل گفت : زمانی که 
به نیویورک رفتم، بنیاد جامعه باز با ایران ارتباط 
داشت، به ایران سفر می کردند و با قسمت های 
داشتند.ظریف  ارتباط  ها  شهرداری  مختلف 
اظهار داشت: آنچه که بنده انجام دادم این بود 
آنها  و  را محدود و منظم کرده  ارتباطات  که 
موظف بودند هر بار به بنده گزارشی از اقدامات 
انجام شده، ارائه دهند و اجازه ندادم کاری خارج 
از منافع ملی انجام شود.وی ادامه داد: بعدها که 
کیان تاج بخش که نماینده بنیاد جامعه باز در 
ایران بود، دستگیر شد، این موضوع را به عنوان 
اعتراف مطرح کرد که بنده به ظریف گزارش 
دادم و حتی پیش نویس نامه ها را تدوین می 
کردم.وی تصریح کرد: این یک واقعیت است که 
بنده به جای اینکه در طی این سال ها در خانه 
بنشینم، به قدری فعال بودم که همه فکر می 
کردند باید با بنده هماهنگ کنند.رییس دستگاه 
در  هایم  تالش  برای  بنده  افزود:  دیپلماسی 
نیویورک بارها مورد تقدیر رهبری قرار گرفتم، 
اگر کسی در این زمینه شکی دارد، می تواند با 
استعالم از دفتر ایشان صحت آن را سوال کند.

پس از سخنان وزیر امور خارجه، کریمی قدوسی 
از رییس جلسه خواست که این سوال را به رای 
بگذارد و در نهایت نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با ۶۷ رای موافق، 11۹ رای مخالف و 
۹ رای ممتنع از مجموع ۲0۶ نماینده حاضر، 
سواالت جواد کریمی قدوسی را وارد ندانستند و 

از پاسخ های وزیر خارجه قانع شدند.

نمایندگان از پاسخ های ظریف قانع شدند

نه رییس باند نیویورکی ها هستم و نه چنین باندی وجود دارد
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 تکمیل رینگ کمربندی اهواز منوط 
به تامین اعتبار

 عدم هماهنگی صادرات و واردات 
گل و گیاه در مازندران

توسعه  و  ساخت  مدیر  فر-اهواز:  وحیدی 
خوزستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  راههای 
گفت: با توجه به بحث تخصیص اعتبارات نمی 
توان در خصوص زمان پایان این پروژه به خوبی 
نیاز  اما در صورتی که اعتبارات مورد  نظر داد 
اجرای این طرح به طور کامل تامین شود، ظرف 
دو سال آینده شاهد اتمام رینگ کمربندی اهواز 

خواهیم بود. 
و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  اشاره  با  مهری،  مراد  خوزستان،  شهرسازی 
اظهار  اصفهان  اهواز-  آزادراه  آخرین وضعیت 
آزادراه  اولیه  مطالعات  گذشته  سالیان  از  کرد: 
اهواز- ایذه – لردگان انجام گرفته است. با توجه 
به اینکه این آزادراه از منطقه کوهستانی سخت 
عبور می کند و هزینه های آن باال است، نیاز به 

یک شرکت سرمایه گذار بود.
وی افزود: چندین جلسه با شرکت های سرمایه 
گذاری برگزار شد. در این زمینه آخرین جلسه 
برگزار شده با سرمایه گذاران جلسه ای با یک 

شرکت چینی بود. 
مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان تصریح کرد: در این زمینه 
قرار شد تا این شرکت چینی قطعه ایذه به سمت 
لردگان که طول آن حدود ۱۲۰ کیلومتر است، را 

انجام دهد. در این راستا تفاهم نامه ای نیز بسته 
شده اما هنوز مقدمات کار فراهم نشده است.

مهری بیان کرد: اگر این شرکت آمادگی خود را 
اعالم کند، ما پیگیر مساله هستیم تا هرچه سریعتر 
کار در این بخش از آزاد راه اهواز – اصفهان 

آغاز شود.
وی ادامه داد: بحث مطالعات مسیر در حال انجام 
است تا نقشه های مورد نیاز کار آماده شود و 
در زمان آغاز عملیات اجرایی بتوان به سرعت 
کار را پیش برد.  وی خاطرنشان کرد: نقشه و 
اهواز  جاده  از  که  اول  قطعه  کامل  مشخصات 
- خرمشهر تا جاده اهواز - آبادان است آماده 
و به مرکز ارسال شده است تا فرآیند برگزاری 
مناقصه آن آغاز شود. اما قطعه دوم به دلیل اینکه 
در محدوده عین ۲ اهواز با بحث تملک اراضی 
مواجه شده ایم، کار اندکی به زمان نیاز دارد و 
پس از حل مشکالت به زودی انجام خواهد شد.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و 
شهرسازی خوزستان خاطرنشان کرد: با توجه به 
بحث تخصیص اعتبارات نمی توان در خصوص 
زمان پایان این پروژه به خوبی نظر داد اما در 
صورتی که اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح 
به طور کامل تامین شود، ظرف دو سال آینده 

شاهد اتمام رینگ کمربندی اهواز خواهیم بود.

 ایسنا: یک تولیدکننده گل و گیاه گفت: هماهنگ نبودن 
در صادرات و واردات بی رویه که عموما بخش بیشتر 
آن قاچاق بوده کل تولیدکنندگان  استان را در تولید 
گیاه جدید و توزیع در بازار دچار دردسر کرده است.  
محمد رضا عباسپور ساکن روستای »وازیک« از بخش 
مرکزی محمودآباد ،با بیان اینکه از سال 7۰ تا به امروز 
به پرورش گل و گیاه مشغول  در کنار کشاورزی 
هستم، اظهار کرد:  دغدغه مهم ما تولیدکنندگان گل و 
گیاه، پراکندگی صدور مجوز و سلیقه گرایی در صدور 
مجوز وزارتخانه جهاد کشاورزی در دوره های قبل 
بوده است.  وی تصریح کرد: سلیقه گرایی در صدور 
مجوز ها باعث ایجاد مراکز متعددی برای صدور پروانه 
شده که برای تولیدکنندگان دردسرهای زیادی به وجود 
آورده است. این تولیدکننده گل و گیاه خاطرنشان کرد: 
در مازندران بیشتر گل های شاخه بریده پرورش پیدا 
می کرد اما در ۴ تا ۵ سال به دلیل مقرون به صرفه 
بودن پرورش گل های گلدانی و آپارتمانی این نوع 
گیاهان رواج بیشتری پیدا کرد. عباسپور با بیان اینکه در 
کارهای کشاورزی درآمد زیادی حاصل نمی شود و 
۹۰ درصد کار به عالقه شخص بر می گردد، تصریح 
کرد: اگر شخصی به پرورش و تکثیر انواع گل و گیاه 

عالقه مند باشد، قطعا در آمد حاصل می شود. 
وی  در مورد کارآفرینی در این حوزه گفت:   ۵ نفر 
به طور مستقیم با بیمه در گلخانه مشغول کار هستند 

و برای حضور در نمایشگاه ها ۳ نفر به تعداد اضافه 
می شود که برای عرضه گل ها کمک می کنند.  این 
فعال گل و گیاه با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم تولید را 
در کشور رونق دهیم؛ باید آن را به بخش خصوصی 
تولیدکنندگان  یعنی  کار  این  افزود:  کنیم،  واگذار 
تصمیم نهایی را خودشان بگیرند؛ اگر بخش دیگری 
در بخش ما ورود کند؛ نمی تواند کار را تخصصی 
غیر تخصصی صادر  این  نهایت  در  و  کرده  اجرا 
کردن پروانه ها باعث می شود هم تولیدکننده ای 
که به تازگی وارد عرصه گل و گیاه شده است و هم 
تولیدکنندگان باسابقه ضرر کنند.  عباسپور بیان کرد: 
هماهنگ نبودن در صادرات و واردات بی رویه که 
عموما بخش بیشتر آن قاچاق بوده کل تولیدکنندگان  
استان را در تولید گیاه جدید و توزیع در بازار دچار 
دردسر کرده است.  این فعال اقتصادی گل و گیاه 
با بیان اینکه متاسفانه زمین های ما در مازندران در 
مقیاس های چند هکتاری برای ویال سازی خریده 
می شود و چون مجوز برای ساخت و ساز داده 
نمی شود؛ زمین ها بالاستفاده افتاده است، گفت: 
قانون  برای زیر کشت بردن گلخانه ای زمین که 
مجلس شورای اسالمی سال 8۵ هم آن را مطرح 
کرده، برای کاربری اراضی بال مانع است اما متاسفانه 
هنوز قوانینی حکم فرما است که به راحتی نمی توان 
اراضی غیر گلخانه ای را زیر کشت گل و گیاه ببرند.

نمایشگاه گل و گیاه موفق در ایجاد 
نشاط اجتماعی 

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با 
اشاره به موفق بودن جشنواره گل و گیاه گفت: ششمین 
نمایشگاه گل و گیاه در ایجاد نشاط اجتماعی عملکرد 

موفقی داشت.
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اختتامیه  آیین  در  نصیری  اصغر  پسماند  مدیریت 
ششمین دوره جشنواره گل و گیاه، اظهار داشت: با 
توجه به مشکالت موجود و تحت فشار بودن مردم  
برپایی نمایشگاه هایی مانند جشنواره گل و گیاه می 
تواند به عنوان رویدادی حماسی نشاط اجتماعی را 
دوچندان کند.   وی با اشاره به اینکه، شهر، استان و 
حتی کشور تشنه این اتفاق بود، شور و شعف ایجاد 
شده در جشنواره گل و گیاه را در تقویت روحیه مردم 
موثر داشت و ادامه داد: استمرار این نمایشگاه در چهار 
گوشه از شهر امری ضروری است. نصیری تصریح 
کرد: واقعیت این است اگر نین جشنواره های نداشته 
باشیم حرفی نیز برای گفتن به مردم نداریم و کسب 
رضایت شهروندان که اصلی ترین رسالت مجموعه 
روبرو خواهد شد.  مشکل  با  است  مدیریت شهری 
کرج  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
دستاوردهای ششمین دوره از نمایشگاه گل و گیاه را 
مثبت ارزیابی کرد و افزود: استقبال شهروندان از این 
دستاوردها نشان از رضایت آنان و موفق بودن جشنواره 
ششم دارد که امیدوارم روز به روز به کیفیت و کمیت 

آن نیز افزوده شود.  

»منطقه ویژه اورامانات« در مجلس 
تصویب شد

ویژه  منطقه  تصویب  از  اورامانات  و  پاوه  نماینده   
مجلس  یکشنبه  روز  جلسه  در  اورامانات  اقتصادی 
خبر داد. شهاب نادریبا اشاره به پیگیری های دو ساله 
برای تصویب منطقه ویژه اورامانات در مجلس گفت: 
اقتصادی   ویژه  منطقه  مجلس  جلسه  در  سرانجام 

اورامانات به تصویب رسید.
نادری تصویب این منطقه ویژه را فرصتی برای رونق 
افزود:  و  کرد  عنوان  اورامانات  منطقه  در  اشتغالزایی 
مناطق ویژه اگر به نحو مطلوبی مدیریت شوند، می 
توانند نقش بسزایی در رونق اشتغال و اقتصاد منطقه 
داشته باشند. این نماینده مجلس از جانمایی زمین این 
ویژه  منطقه  اندازی  راه  برای  وافزود:  داد  منطقه خبر 
اورامانات محل استراتژیکی مابین چهار شهرستان پاوه، 
روانسر، جوانرود و ثالث باباجانی در محدوده سه راهی 
بیاشوش تامین شده که زمین آن در شورای برنامه ریزی 

استان نیز مصوب شده است.

خبر

 هماهنگی پلیس راهور البرز در آستانه 
بازگشایی مدارس

رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی استان گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، 
تمهیدات ترافیکی در این استان اندیشیده شده است. سرهنگ »غالمعلی شرق« 
درگفت وگو باخبرنگارپایگاه خبری پلیس افزود: در جلسات متعدد با مسئوالن 
شهرداری و استانداری البرز، مقررشد تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید نقاط 
دارای نواقص فنی و ترافیکی به شهرداری اعالم تا درسریع ترین زمان برطرف 
شود. وی اضافه کرد: درآستانه بازگشایی مدارس بارفع بسیاری ازمعضالت 
ترافیکی می توان بستر آرامش بیشتری را برای دانش آموزان درعرصه علم 
فراهم کرد. سرهنگ شرق گفت: همچنین با هماهنگی های انجام شده در 
نیمه اول مهرماه سال جاری هرگونه عملیات عمرانی درمعابر پرتردد و اصلی 
استان البرز متوقف می شود. وی اضافه کرد: همه ساله در آستانه سال تحصیلی 
جدید، خانواده ها برای تهیه ملزومات و نیازهای دانش آموزان خود به معابر 
شهری و مراکز خرید مراجعه می کنند که باعث ایجاد ترافیک سنگین در معابر 
می شود. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
البرز با هماهنگی های بعمل آمده با دستگاه های دیگر تمام توان خود را برای 
کنترل و روان سازی ترافیک وبرخورد با تخلفات به کار بسته است. سرهنگ 
شرق افزود: برنامه ریزی های الزم برای سرویس های مدارس نیز با همکاری 
آموزش و پرورش انجام شده تا شاهد مشکالت گذشته دراین خصوص 
نباشیم. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرزگفت: بیش از ۱۰دانش 

آموز همیار پلیس برای شروع سال تحصیلی جدید به پلیس کمک می کنند.

برگزاری عصر شعر »صهبای غدیر« در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: عصر شعر » صهبای غدیر« به مناسبت فرا رسیدن 
عید غدیر روز 7 شهریور ماه در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اسالمشهر، این مراسم از ساعت ۱7  الی۲۰  روز چهارشنبه 
با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، رباط کریم 
،استاد بیت اله بدرلو ، جمعی از مسئولین شهرستان بهارستان و اسالمشهر 
و تعداد کثیری از شاعران برگزار و ۳۲ نفر از شاعران حاضر در برنامه  با 

موضوعات غدیر و در مدح حضرت علی )ع(به شعرخوانی پرداختند.
در ابتدای این مراسم سید حسن حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد فرخنده ذیحجه فرا رسیدن آغاز 
والیت و امامت علی )ع( و ائمه معصومین )س( را تبریک و تهنیت 
عرض کرد . وی در ادامه با اشاره به برگزاری شب شعر » صهبای غدیر« 
که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر با همکاری ادارات 
ارشاد رباط کریم و بهارستان برپا شد افزود : این حرکت را به فال نیک می 
گیریم و امیدواریم این اقدام فتح بابی باشد برای رشد و توسعه تعامالت 
سازنده میان این ادارات و هنرمندان شهرستانهای یاد شده جهت هم 
افزایی هر چه بیشتر در راه اعتالی فرهنگ و هنر شهرستانهای منطقه . 
در ادامه این مراسم استاد بیت اله بدرلو شاعر و میهمان ویژه این برنامه 
در خصوص اندیشه های حاکم بر شعرها و بهره مندی از منابع موثق در 
سرودن اشعار و نحوه حضور شعرا در چنین مراسمی مطالبی را مطرح 
نمود و افزود : برای سرودن اشعار غنی و برگرفته از اندیشه درست الزم 

است تأمل، مطالعه و تحقیق توسط شاعران صورت پذیرد.

خبر

دولت  هفته  مناسبت  به  گلستان:  سلیمانی- 
۲۱ طرح وپروژه مخابراتی در راستای توسعه 
خدمات فنی وگسترش آنها درشهرستان گنبد 

کاووس به بهره برداری رسید.
در این مراسم که با حضور عبدالقدیر کریمی 
شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
گنبد کاووس،  شهمرادی، جمعی از مسئولین 
دستگاههای اجرایی وکارکنان مخابرات منطقه 
گلستان برگزار شد ۲۱ طرح مخابراتی در سطح 
سرمایه  با  کاووس  گنبد  وروستاهای   شهر 
بهره  مورد  ریال  میلیارد   ۴۱ بر  بالغ  گذاری 

برداری قرار گرفت.
مدیر مخابرات منطقه گلستان به تشریح پروژه 
های آماده افتتاح در شهرستان گنبد کاووس 
توسعه  و  پیشرفت  برای  گفت:  و  پرداخت 

مخابرات استان کامال آماده ایم.

 شهمرادی اضافه کرد اهمیت ارتباطات و نقشی 
که در توسعه همه جانبه کشور دارد بر هیچ کس 
پوشیده نیست باید مشکالت را مطرح و برای 

رفع آن تالش کرد زیرا هدف اصلی ما خدمت 
رسانی به مردم است.

و  توسعه  به  که  کشورهایی  داد:  ادامه  وی 

پیشرفت می اندیشند حوزه فناوری ارتباطات 
در الویت نخست آنها قرار دارد و  در شرایط 
کنونی بدون ارتباطات رشد و پیشرفت معنای 

واقعی خود را از دست خواهد داد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود: این پروژه 
ها که از محل اعتبارات شرکت مخابرات  انجام 
می شود شامل سوئیچ NGN/SMI ، توسعه 
کافو نوری شهری، تجهیز مراکز روستایی به 
روستایی،  سرقتی  کابل  اجرای  نوری،  کافو 
توسعه اینترنت ، فاز 7 موبایل مرز پل، توسعه 

سیستم های انتقال می باشد.
فرماندار  و  استاندار  معاون  کریمی  ادامه  در 
ویژه  شهرستان گنبد کاووس، ضمن خیر مقدم 
خدمت مهمانان وگرامیداشت هفته دولت از 
اقدامات وخدمات ارزشمند مخابرات منطقه 

گلستان قدردانی نمود.

بهره برداری از 21 پروژه مخابراتی در گنبد کاووس 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیده فاطمه موسوی دارای شماره شناسنامه ۲۲۳ به شرح دادخواست به شماره 
۱/۴8۰/۹7 از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نادرعلی جانزاده نوائی به شماره شناسنامه ۳۲۹۳۴  در تاریخ ۹6/۱۰/۴ اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان بابلسر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: ۱- رضا به ش.ش ۲۰۵۰۵8۴۵6۳ فرزند نادرعلی و لیدا متولد ۱۳7۳ پسر متوفی

۲- محمد به ش.ش ۲۰۵۰۹۹۵۲88 فرزند نادرعلی و لیدا متولد ۱۳7۹ پسر متوفی
۳- مهدی به ش.ش ۲۰۵۱8۹۳۵۰۰ فرزند نادرعلی وسیدفاطمه  متولد ۱۳۹۲ پسر متوفی

۴- محدثه به ش.ش ۲۰۵۱۳۴7۹۳۱ فرزند نادرعلی و لیدا متولد ۱۳8۴ دختر متوفی
همگی جانزاده نوائی می باشند.

۵- لیال قربانی ندایی به ش.ش ۱۵۱۵ فرزند نادرنعمت اله و طلعت متولد ۱۳۵7 همسر 
متوفی

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابل

آگهی حصر وراثت 
محمد ابراهیم دارای ش ش به شرح دادخواست به کالسه ۱.۴۹۳.۹7 این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسماعیل علی درزی بشناسنامه 6۰8 در 
تاریخ ۱۳۹7.۵.۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به 

۱- محمد رضا به ش ش ۱۹۲ فرزند محمد اسمعیل و ملوس متولد ۱۳۴۵ پسر متوفی 
۲- محمد ابراهیم به ش ش ۴۹۹فرزند محمد اسمعیل و ملوس متولد ۱۳۴7 پسر متوفی 

۳- سکینه به ش ش ۲۴7 فرزند محمد اسمعیل و ملوس متولد ۱۳۳6 دختر متوفی 
۴- معصومه به ش ش 6۹۱ فرزند محمد اسمعیل و ملوس متولد ۱۳۴۱ دختر متوفی 

۵- طاهره به ش ش 6۲۲ فرزند محمد اسمعیل و ملوس متولد ۱۳۴۳ دختر متوفی 
6- فاطمه به ش ش ۵۵۰ فرزند محمد اسمعیل و ملوس متولد ۱۳۳8 دختر متوفی 

شهرت همگی علی درزی میباشد 
7- ملوس حسین زاده به ش ش ۲ فرزند حسن و معصومه متولد ۱۳۱6 همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه اگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه 
پرونده کالسه ۹7۰۹۹866۹۰۲۰۰۰6۳ شعبه ۲ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹766۹۰۲۰۰۱7۳ –خواهان : خانم مریم نیک پور فرزند 
کرمی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد –شهر خرم آباد خیابان طیب پاکدشت اول از 
سمت چپ درب ششم طبقه باال – خوانده : خانم مژگان پروازی فرزند محمد به نشانی مجهول 

المکان – خواسته : مطالبه وجه چک ماده ۹ 
بتاریخ بیست و چهارم تیر ماه یکهزارو سیصد و نود و هفت در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
دوم شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 
۹7۰۹۹866۹۰۲۰۰۰6۳ از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق و محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای قاضی : در خصوص دادخواست خانم مریم نیک پور فرزند کرمی بطرفیت   
مژگان پروازی فرزند محمد بخواسته مطالبه مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه دو فقره چک به 
شماره های۵۱۱۹7۳ عهده بانک صادرات و ۲۳6۴۹/6۲ عهده بانک ملت به عنوان اصل خواسته 
به انضمام خسارات دادرسی به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک 
–گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و بقا اصل چک در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه را دارد و اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق) آگهی به دلیل مجهول 
المکان (و ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دلیلی 
دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و با مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوای خواهان را 
محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقا دین مستندا به مواد 
۳۱۰ -۳۱۲-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳8۲ و مواد 
۱۹8-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳7۹ 
و در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴ حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۲8۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا یوم االداء بر اساس نرخ 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه و وصول آن بر عهده 
اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ضمنا دایره اجرا هنگام 
محاسبه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست 

روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی .

آگهی حصر وراثت
خانم هاجر کرد فیروزجایی فرزند رضا علی به شرح  درخواستی که به 
شماره ۱6۹ این شورا ثبت کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که علی کرد فرزند اباذر به شماره شناسنامه ۱77۳ صادره 
از بابل در تاریخ۹7.۱.۲۳ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و 

ورثه حین الفوت و ی عبارتند از
۱-  هاجر کرد  همسر متوفی با شماره ملی۲۰6۴7۵7۱۳۹

۲-  رقیه کرد فرزند با شماره ملی۲۰۵۱۵۹7۵۲۹
۳-  فرخنده کرد فرزند با شماره ملی۲۰6۲۲۳7۰7۳
۴-  ابوذر کرد پدر متوفی با شماره شناسنامه ۴۱۲۴ 
۵- رقیه کرد مادر متوفی با شماره شناسنامه ۴۲7۵ 

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

صادر خواهد شد
قاضی شعبه اول حکمی شورای حل اختالف بندپی شرقی

آگهی مزایده اموال منقول 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی بکالسه ۹6۲6۴۰ 
له محسن محمدی رودباری و بطرفیت پویا رجب زاده یکسری اموال منقول بشرح تعداد 
۲۳ عدد کاپشن حسینی متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده بتاریخ ۹7.7.۳روز سه 
شنبه ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای دادگستری بفروش برساند مزایده از قیمت پایه 
۲۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده باید 
ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت یکماه پرداخت نماید در صورت عدم 
پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل 

نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل موزیرج ارشاد ۲۱میباشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سپیده فرجی شقاوازخواهان  آقای مجید 
وطن دوست دادخواستی به طرفیت خوانده خانم  سپیده فرخی. شقاواز به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه۹7۰۹۹8۲۰7۰۲۰۰۳۵۳ شعبه 
۲ شورای حل اختالف شهرستان نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7.7.۲۳ساعت ۱۰ 
تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد م.الف ۹7.۴۲۹
مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان نور فاطمه نصیریان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مینی بوس و اتوبوس مورد نیاز خود جهت 
حمل و نقل دانشجویان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
سپرده ی شرکت در مناقصه 200.000.000 ریال )بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب 1108045619 نزد بانک تجارت بنام دانشگاه 
کردستان(، شماره ی ثبت مناقصه در سامانه ستاد 200974642000010 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/06/11 ساعت 15، مهلت 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار در سامانه تا 1397/06/20 ساعت 19، مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ 97/06/31 ساعت 19 و 
زمان بازگشایی پیشنهادات 97/07/01 ساعت 10 صبح می یاشد. نشانی مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکت الف: 
سنندج – بلوار پاسداران – دانشگاه کردستان، ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی و قراردادها – تلفن جهت پاسخگویی 
به سواالت 33624023-087 - اطالعات مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 و دفتر ثبت نام 

دانشگاه کردستان88969737 و 085193768 

مفقودی
سند کمپانی اینجانب امیرعلی قلی نیا ایمنی مالک خودرو ایسوزو به شماره شهربانی ۲86ع۳7   
 NAG۰8۹NPRF۲۱۳8۰ ایران 7۲  مدل 8۹ با شماره موتور 8۰۳6۲۱ و شماره شاسی
به رنگ سفید روغنی اعالم می دارد به علت فقدان سند کمپانی خودرو و تقاضای صدور 
المثنی سند مذکور را نموده ام لذا چنانچه شخص حقیقی و حقوقی ادعایی در مورد 
خودروی مذکور را دارد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی و در دست داشتن مدارک کافی 

به سازمان فروش گروه بهمن واقع در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج مراجعه نمایید
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برگزاری سومین اجالس دوازدهمین کنگره اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان

سومین اجالس دوازدهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
۱۲ لغایت ۱۵ شهریور در اردوگاه باهنر تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، سومین اجالس کنگره دوازدهم اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان از ۱۲ تا ۱۵ شهریور با حضور نماینده مقام 
معظم رهبری در اتحادیه، مسئولین آموزش و پرورش ، دبیرکل اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان، مسئولین اتحادیه استان ها ، معاونین خواهر استان 
ها ، اعضای قرارگاه ملی جدید و سال گذشته ، برگزیدگان جشنواره های 
انجمن اسالمی برتر و رتبه های برتر کنکور سال ۹7 تشکیالت، در اردوگاه 

شهید باهنر تهران برگزار می شود.
هویت  شالوده   ، اتحادیه  در  دانش آموزی  تشکل  رکن  عالی ترین  کنگره 
تشکیالتی اتحادیه و تبلور وحدت انجمن های اسالمی مدارس سراسر کشور 
است و متشکل از اعضای قرارگاه ملی - منتخب انجمن های اسالمی دانش 

آموزان سراسر کشور - می باشد.
تجدید پیمان با آرمان های نظام و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، هویت 
بخشی به اعضای فعال و مشارکت در تصمیم سازی های کالن، آموزش جهت 
انجام فعالیت های جریان ساز و ارتقای سطح معنوی و فکری اعضا، افزایش 
روحیه اخوت تشکیالتی، ارتقای سطح آگاهی در حوزه شناخت صحیح از 
دانش و مبانی استکبارستیزی و کسب و ارتقای سطح مهارت های الزم در 
طراحی و اجرای عملیات های مختلف فرهنگی از جمله اهداف برگزاری 

این کنگره است.
برگزاری اجالس عمومی جهت استماع گزارش عملکرد دوره قبل شورای 
مرکزی، رأی گیری و انتخاب ۲ نفر عضو دانش آموز شورای مرکزی ، به 
نمایش گذاشتن حضور فعال اتحادیه در عرصه های سیاسی، اجتماعی و صنفی 
و فراهم کردن زمینه افکار عمومی برای تحقق جنبش دانش آموزی، تدوین 
بیانیه پایانی در زمینه مسائل فرهنگی، آموزشی، سیاسی و تشکیالتی،برگزاری 
جلساتی برای تبادل نظر درباره فعالیت های سالیانه اتحادیه از جمله برنامه های 

این کنگره می باشد.
الزم به ذکر است در این کنگره نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان با 
حضور دبیرخانه های این جشنواره ها برگزار می شود و از برگزیدگان انجمن 
اسالمی برتر و همچنین دانش آموزان برتر انجمن اسالمی درکنکور سراسری 

تجلیل به عمل خواهد آمد.

هشدار نسبت به افزایش عوارض جراحی های زیبایی

عوارض  افزایش  به  نسبت  زیبایی  و  پالستیک  جراحی  تخصص  فوق 
جراحی های زیبایی به دلیل فعالیت افراد غیر مجاز هشدار داد.

به گزارش پیام زمان دکترعلیرضا صابری فوق تخصص جراحی پالستیک و 
زیبایی در ارتباط با جراحی های زیبایی در کشور اظهار داشت: آمار عارضه های 
ناشی از جراحی های زیبایی در کشور افزایش یافته و این مسئله به علت 
این بوده که افراد غیرمتخصص و غیر دوره دیده در این حوزه ورود یافته و 

نظارت های قوی در این زمینه وجود ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: در گذشته از حدود ۱۰ 
بیماری که به متخصصان جراحی زیبایی و پالستیک مراجعه می کردند، حدود 
دو مورد به دلیل عارضه ناشی از جراحی بود ولی اکنون از هر ۱۰ مورد مراجعه 
۴ مورد ناشی از عارضه است که اکثر این عوارض سخت بوده و درمان آن 

نشدنی بشمار می رود.
فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی ادامه داد: برای انجام لیپوساکشن 
روش های مختلفی وجود دارد و قبل از هر چیز باید این مسئله تشخیص داده 
شود که آیا واقعا مراجعه کننده نیاز به این عمل زیبایی دارد یا خیر؟ البته گاهی 
نیز تشخیص به غلط انجام می گیرد؛ همچنین در گام نخست فرد باید شیوه 
زندگی و رژیم غذایی خود را تغییر داده و تالش کند که به وزن ایده آل برسد 
و زمانی که چنین موضوعی محقق نشد و چربی اضافه به درمان جواب نداد 

عمل ساکشن پیشنهاد می شود.

خبر

تداخل دارویی با الکترونیکی شدن 
پرونده بیماران به صفر می رسد

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه 
به الکترونیکی شدن خدمات درمانی و تشکیل پرونده 
تامین  سازمان  شدگان  بیمه  تمام  برای  الکترونیکی 
اجتماعی، پزشکان از داروهایی که بیماران مصرف می 
کنند اطالع می یابند و همین امر موجب می شود که 
تداخل دارویی به صفر برسد. مهدی درخشان توضیح 
داد: در بخش درمان مستقیم )مراکز درمانی وابسته به 
سازمان تامین اجتماعی( زمانی که یک بیمار به پزشک 
مراجعه می کند، اگر قرار باشد چند روز بعد به پزشک 
دیگری هم مراجعه کند، سابقه مصرف داروهای بیمار 
مشخص است و پزشکان معالج می دانند که این فرد 

تاکنون چه داروهایی را مصرف کرده است.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به ایرنا گفت: 
مزایای  و  فواید  درمانی  الکترونیکی شدن خدمات 
زیادی دارد، حتی می تواند از انبار شدن داروها نزد 
بیماران نیز جلوگیری کند زیرا میزان داروها و حتی 
دوز مصرف آنها برای بیماران در پرونده الکترونیکی 
ثبت می شود و پزشکان از اینکه تا چه زمانی دارو 

برای بیمار تجویز شده است نیز اطالع دارند.
خطاهای  درصد  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  درخشان 
با  تواند  می  نیز  بیماران  های  نسخه  در  پزشکی 
الکترونیکی شدن خدمات به پایین ترین حد خود 
برسد که امیدواریم بتوان با همکای وزارت بهداشت، 
در تمام مراکز طرف قرارداد خدمات را به صورت 
الکترونیکی به بیماران سراسر کشور ارائه داد. معاون 
درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: اکنون تمام بیمه 
مراکز  همه  در  سازمان  بگیران  مستمری  و  شدگان 
درمانی و بیمارستانی تامین اجتماعی )درمان مستقیم( 
خدمات الکترونیکی دریافت می کنند. تاکنون بیش از 
۹۰ میلیون نسخه الکترونیک برای افراد تحت پوشش 
تامین اجتماعی صادر شده است. وی اضافه کرد: در 
بخش مراکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد )درمان 
غیرمستقیم( نیز زیرساخت های الزم برای الکترونیکی 
با  امیدواریم  که  است  شده  فراهم  خدمات  شدن 
همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بتوان در آینده ای نه چندان دور نیز این اقدام را انجام 
تخلفات  و  دارویی  تداخل  کاهش  ضمن  تا  دهیم 
پزشکی، خدمات بهتر و مناسب تری به بیمه شدگان 
تامین اجتماعی ارائه داد. درخشان گفت: با الکترونیکی 
شدن خدمات اکنون دفترچه های بیمه در مراکز درمانی 
و بیمارستانی تامین اجتماعی حذف شده است و بیمه 
شدگان و مستمری بگیران تنها با در دست داشتن کارت 
ملی می توانند عالوه بر ویزیت، دارو و خدمات سرپایی 
و بستری را دریافت کنند. وی ادامه داد: همچنین با این 
نوع خدمات رسانی به صورت الکترونیکی و حذف 
دفترچه ها در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی، 
ها  دفترچه  تومان هزینه چاپ  میلیارد  از 8۰  ساالنه 
نیز صرفه جویی می شود. سازمان تامین اجتماعی با 
حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، ۱8 
زیرپوشش  افراد  به  درمانی  و  ای  بیمه  خدمت  نوع 
ارائه می دهد. این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه 
ای و درمانی است و ۳۵6 بیمارستان و درمانگاه تامین 
اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد 

نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند. 

خبر

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که »در حال حاضر 8۰ قلم 
کمبود دارویی داریم«، گفت: در شرایطی که صنعت 
دارویی و تجهیزات پزشکی با بدهی حدود 7 تا 8 
هزار میلیارد تومان مواجه است، چتر حمایتی دولت 
و بیمه ها نسبت به داروهای خارجی که مشابه داخلی 
دارند، برداشته شده و این فشار مضاعفی به بیماران 

وارد می کند.
محمدنعیم امینی فرد در توضیح وضعیت فعلی تامین 
دارو در کشور، اظهار کرد: اخیرا کمیسیون بهداشت 
به دلیل آنکه برخی تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها 
درباره ی مسائل مربوط به تامین دارو به سران قوا 
مطرح می شود، جلسه ای با رییس مجلس شورای 
اسالمی برگزار و دغدغه های اساسی را پیگیری کرد.
وی با بیان این که »تخصیص ارز در زمان و میزان 
مناسب مهم ترین دغدغه و چالش است« ادامه داد: 
با وجود این که حدود ۹۰ درصد تقاضای دارویی 
در کشور توسط صنعت داروسازی تامین می شود، 
میزان قابل توجهی از مواد اولیه باید وارد شود تا 
چرخه تولید ۹۰ درصدی دارو در کشور حفظ شود، 
این یعنی باید مواد اولیه در زمان مناسب وارد شود. 
از طرف دیگر کمتر از ۱۰ درصد داروها از خارج 
کشور تامین می شود که به لحاظ ارزش ریالی ۳۰ 
درصد بازار دارویی کشور را تشکیل می دهد که باید 

برای آن تمهیدات مناسب اندیشید.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
تجهیزات  »مساله  این که  بیان  با  اسالمی  شورای 
پزشکی نیز یکی دیگر از مشکالت این روزهاست« 
توضیح داد: وضعیت تجهیزات پزشکی پیچیده تر از 
داروست، چون تنوع بیشتری در تجهیزات پزشکی 
نوع  همچنین  و  غیرمصرفی  و  مصرفی  از  اعم 

سیاست گذاری و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود 
داده و برخی  به برخی کاالها تخصیص  دارد که 
کاالها از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار نیستند. از این 

لحاظ تجهیزات پزشکی پیچیدگی بیشتری دارد.
امینی فرد ادامه داد: بانک مرکزی تجربه این چنینی 
معموال  و  ندارد  پزشکی  تجهیزات  درباره   را 
می رسد  نظر  به  می کرد.  دنبال  را  مشخصی  نرخ 
ناهماهنگی ای وجود دارد. انتظار می رود هماهنگی 
بخشی بین وزارت بهداشت ، بانک مرکزی و وزارت 
صمت به وجود آید که هنوز شکل نگرفته است. 
کمیسیون بهداشت به دنبال ایجاد چنین هماهنگی 
و سامان دادن آن است. البته از آنجایی که تولیت 
باید  است،  بهداشت  وزارت  عهده  به  سالمت 
بهداشت  وزارت  طرف  از  مربوطه  آیین نامه های 
تدوین شده تا فهم مشترکی درباره ی میزان ارزی که 
باید براساس نوع کاالها تخصیص پیدا کند، ایجاد 

شود. وی درباره وضعیت تامین داروهای بیماران 
ایجاد  از  قبل  گفت:  پیش رو  مشکالت  و  خاص 
مسائل مربوط به تخصیص ارز، تفاوت قیمت قابل 
توجهی بین داروهای تولید داخل با مشابه خارجی 
این  ارزی   تغییرات  و  التهابات  با  نداشت.  وجود 
تفاوت محسوس شد، لذا عمال سبد حمایتی بیمه ها 

معطوف به داروهای تولید داخل شد.
این باعث ایجاد التهاب و آشفتگی بین بیماران شده 
البته که داروهای مشابه داخلی به دلیل حساسیت 
موجود از کیفیت قابل قبول و مناسبی برخوردار 
است، ولی به هرحال مشکل آن است که دولت و 
بیمه ها چتر حمایتی را از روی داروهای برند خارجی 
که مشابه داخلی دارند، برداشته اند این فشار مضاعفی 
به بیماران وارد می کند. البته باز هم اگر مواردی وجود 
داشته باشد برای تنظیم بازار و تامین دارو کمبود دیده 

شود، قطعا آن را رفع خواهند کرد.

باید  ادامه داد: در چنین شرایطی قوانین  امینی فرد 
اصالح شود چون با قوانین فعلی نمی توانیم برای 
داروهای برند که مشابه داخلی دارند چتر حمایتی 
ایجاد کنیم، چون طبق قانون برنامه ششم موظفند 
فارماکوپه دارو تجهیز کنند. تجهیز دارو  براساس 

خارج از فارماکوپه وجاهت قانونی ندارد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
دارو  »بعضا کمبود  این که  بیان  با  اسالمی  شورای 
وجود دارد«، گفت: چهار ماه پیش حدود ۴۰ قلم 
کمبود دارویی داشتیم این میزان دو ماه پیش به 8۰ 
قلم رسید اکنون ۱۱۰ تا ۱۲۰ قلم کمبود دارو داریم. 
البته ۳۰ قلم موجود است، اما شرکت های دارویی 
به دلیل کمبود نقدینگی نمی توانند به بازار دهند، 
کما این که بقیه اقالم دارویی موجود بوده و ذخیره 

استراتژیک هم داریم.
امینی فرد درباره کمبود دارویی گفت: همیشه مقداری 
کمبود در بازار دارویی داریم. ما در اوج تحریم های 
با  که  داشتیم  کمبود  دارو  قلم   ۲7۰  ،۱۳۹۰ سال 
گشایش ها و حمایت  از شرکت های دانش بنیان و 
داخلی این میزان به ۲۰ قلم رسید. اکنون با مشکالت 

به وجود آمده 8۰ قلم کمبود دارویی داریم.
وی راهکار رفع کمبود دارویی را تامین نقدینگی 
برای  برنامه  سازمان  باید  داد:  توضیح  و  دانست 
شرکت های بیمه گر در زمان مناسب تر تخصیص ها 
بیمه گر  سازمان های  های  پرداخت  دهد.  انجام  را 
دانشگاه های  که  کند  پیدا  سامان  طوری  باید  هم 
علوم پزشکی در حوزه دارویی هزینه کنند. قطعا 
با تخصیص و تامین ارز در موقع و زمان مناسب 
مشکالت تا حدی رفع می شود و برای واردات مواد 
اولیه به عنوان نیاز فوری صنعت داروسازی جهت 

چرخش کار مشکالت کمتر خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی خبرداد:

کـمبود 80 قلـم دارو در کـشور

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با تذکر به وزارت راه و 
شهرسازی درخصوص مشکل تامین مسکن افراد کم درآمد تاکید 
کرد: وزارت مسکن می تواند بر پایه بازآفرینی شهری و نوسازی 
بافت فرسوده در قالب مسکن مهر، این شهروندان را بدون دامن 

زدن به حاشیه نشینی مدرن سامان دهی کند.
مجید فراهانی در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه مسکن 
یکی از مهمترین نیازهای اساسی خانواده هاست گفت: متاسفانه 
رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد، طی چند دهه اخیر 

سرسام آور شده و سبب بروز مشکالت فراوان شده است.
وی با بیان اینکه رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد، در 
مورد اقشار بسیار کم درآمد ایران به عددی باالی ۳۰ رسیده است، 
گفت: به عبارت بهتر اقشار کم درآمد ایران یک سوم اقشار کم 
درآمد کشورهای توسعه یافته ، شانس خانه دار شدن دارند و این 
در حالی است که وزارت مسکن می تواند بر پایه بازآفرینی شهری 
و نوسازی بافت فرسوده در قالب مسکن مهر، این شهروندان را 

بدون دامن زدن به حاشیه نشینی مدرن سامان دهی کند.
فراهانی افزود: به وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین 
مسکن مورد نیاز اقشار  طبقه متوسط و کم درآمد تذکر می دهم 
و همچنین باید تاب آوری شهر در برابر زلزله و ... تقویت شود.

هشدار نسبت به حاشیه نشیین 
مدرن دریپ گراین مسکن

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران از شناسنامه 
دار شدن بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار اصله از درختان شهر 

تهران با روش تگ گذاری الکترومغناطیسی خبر داد.
علی محمد مختاری ضمن بیان اینکه شناسنامه دار کردن درختان 
تهران گام موثری در حفاظت از آنها برای نسل های آینده است 
گفت: براساس الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در 
شهرها مصوب سال ۵۹  شورای انقالب اسالمی و مصوبه یکصد 
و چهلمین جلسه شورای اسالمی شهرتهران، وظیفه شناسنامه دار 
کردن الکترونیکی درختان تهران با استفاده از فناوری نوین)تگ 
الکترومغناطیسی( بر عهده سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر 
تهران قرار گرفت. وی افزود: در همین راستا، عملیات مورد نظر 
به صورت آزمایشی از خیابان ولیعصر)عج( آغاز شد و تا مرداد 
ماه ۱۳۹7 بیش از   یک میلیون و ۳۵۰ هزار  اصله از درختان شهر 
تهران که دارای محیط بن باالی ۳۰ سانتیمتر بودند از طریق نصب 

تگ الکترومغناطیسی، شناسنامه دار شده اند.
مختاری در ادامه تاکید کرد : پروژه پالک کوبی الکترومغناطیسی 
درختان با هدف جمع آوری و حفظ اطالعات درختان و بررسی 
وضعیت فعلی آن ها و همچنین برنامه ریزی کالن برای آینده آنها 

به انجام می رسد.

شناسنامه دار شدن بیش از یک 
میلیون درخت در اپیتخت

اداره روابط عمومی و اطالع رسانی آموزش و پرورش سیستان و 
بلوچستان اعالم کرد: از مجموع ۱۰۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل 
بر اساس امکانات موجود استان با روش های میدانی توسط مدیران 
مدارس و مراجعه خانه به خانه، برای ۴۵ هزار بازمانده زمینه حضور 
در مدرسه فراهم شده است. در پی درج مطلبی در این خبرگزاری 
با عنوان »تنوع مدارس موجب تبعیض شده است/ وجود ۱۰۰ هزار 
بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان« به نقل از  محمدباسط 
درازهی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
در برنامه تلویزیونی پرسشگر، اداره روابط عمومی و اطالع رسانی 
آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان توضیحاتی را ارائه کرد.
این توضیحات آمده است: همان گونه که  به گزارش فارس، در 
استحضار دارید سیاست وزیر آموزش و پرورش در سال های اخیر 
کاهش تنوع مدارس و ایجاد فرصت برابر آموزشی است که سیاست 
حذف آزمون های نمونه و تیزهوشان از جمله رفع این گونه تبعیضات 
بوده است. در خصوص وجود ۱۰۰ هزار بازمانده از تحصیل نیز 
الزم است بدانید از سال ۹۲ تاکنون برنامه های مدونی با کمک همه 
دستگاه های اجرایی استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 
جمله سند توسعه عدالت آموزشی و شتاب بخشی سوادآموزی منعقد 

و اجرایی شده است.

 ابزگشت  ۴۵ هزار ابزمانده
از تحصیل به مدارس

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری ب ام و تیپ ۵۱8 آی  به رنگ سفید روغنی ومدل ۱۹۹۱ به 
شماره نیروی انتظامی ۹۱۱ ن ۴7-- ایران--۳8 وبه شماره موتور ۰۲۱۰7۱۹۹ وبه شماره 
شاسی  BA۰8۵۲۱ به نام امید کریمیان کاکلکی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

میباشد .
نوشهر 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت )برگ سبز(و کارت موتور سیکلت  
سیستم:باجاج پالس  تیپ: ۱۳۵cc   مدل:۱۳۹۱ به  شماره موتور: 776۰8 و شماره تنه : 

کرمانشاه۹۱۳8۱۲۵ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
خودرو  کارت  و  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
 خودرو سواری  سیستم: MVM  تیپ New۳۱۵H مدل ۱۳۹7    به  شماره موتور

نام  به   NATFBAMD۴J۱۰۵7۲۳۲ شاسی  شماره  و   MVM۴77FJAJ۰68۳۲۴
حیدرتازنگ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

کرمانشاه

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

آقای قباد مرادی فرزند احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  ۱۵۱ 
و ۱۵۵ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین آسیاب 
که از آقای صالح یوسفی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 
۳۰-۹7 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی  برابر 
رأی  شماره ۱۳۹76۰۳۱6۰۰7۰۰۰۴8۴  تاریخ ۹7/۵/۲7 حکم به صدور سند مالکیت 
یکباب ساختمان و دکان به مساحت ۱۰8/۲۵ متر مربع به نام آقای قباد مرادی صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان سعید ومحمدطاهر و محمدعلی و مصطفی 
امینی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای قباد مرادی صادر 

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

تاریخ انتشار اول  ۹7/6/۱۲ تاریخ انتشار دوم  ۹7/6/۲7

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره۱3976۰3۱6۰۰۱۰۰۲۱47

مورخ ۱۳مرداد ۱۳۹7هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر درواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پری افراسیابی فرزندعلی بشماره شناسنامه۴۵86صادره 
پالک6فرعی  مساحت۴6.۲۵مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  ازکرمانشاه 
از۲6از۱۳۹اصلی مفروزومجزی شده  واقع دربلوارطاقبستان کوچه۱۱۳خریداری ازمالک 
رسمی پری افراسیابی  محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله۱۵روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت:۲7مرداد۱۳۹7 تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۲شهریور۱۳۹7

توضیح:الزم به ذکراست آگهی های که خارج اززمان مقررشده چاپ شودبرای این هیات 
قابل پذیرش نمی باشد. مجوزارشاد:۴8۰۳

جعفرنظری_رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی حصروراثت
آقای قباد اسدی نام پدراسفندیاربشناسنامه۱88۲۴۲۰۲۲۵صادره ازشوشترمتولد ۱۳66/۳/۲8 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم 
اسفندیاراسدی بشناسنامه ۱88۱۰۰۲۵86صادره شوشتردرتاریخ ۱۳۹7/۵/۴درتهران فوت 

ورثه اش عبارتنداز:
الذکر۲-امیربهادربشناسنامه۱88۲۱۹8۹۳۱تاریخ  فوق  مشخصات  با  ۱-متقاضی 
تولد  ۱88۰۳۲۵7۵6تاریخ  بشناسنامه  شوشتر۳-امیربهمن  تولد۱۳6۱/۴/۱۲صادره 
۱88۲۱۹8۹۴8تاریخ  بشناسنامه  مرحوم(۴-شهناز  ازشوشتر)پسران  ۱۳۵۹/6/۱صادره 
۱87۰۳8۴۰۲۴تاریخ  بشناسنامه  ازشوشتر۵-شازده  تولد۱۳6۴/۳/۱۲صادره 
بشناسنامه۱87۰۳8۴۰۵۹تاریخ  ازشوشتر6-شیدا  تولد۱۳7۰/۳/۲۳صادره 
تولد۱۳7۳/۵/۳۱صادره شوشتر)دختران مرحوم(شهرت همگی اسدی 7-کفایت یاوری 
شوشتر)همسرمرحوم(والغیر. تولد۱۳۳6/۱/۱۵صادره  ۱88۱76۱۰۹6تاریخ  بشناسنامه 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت متوالی به فاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراض دارد باوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱6/۹۲
دبیرشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

۱-ماندانا براری سوادکوهی فرزند کریم به نشانی: بابل روبروی بیمارستان دکتر بهشهتی 
روبروی مدرسه راهنمایی سینایی آپارتمان نجف آبادی طبقه سوم پالک ۴7 

۲-آناهیتا براری سوادکوهی فرزندکریم به نشانی بابل روبروی بیمارستان دکتر بهشتی 
روبروی مدرسه راهنمایی سینایی آپارتمان نجف آبادی طبقه سوم پالک ۴7

۳-معصومه فالح نجف آبادی فرزند حسین به نشانی: بابل روبروی بیمارستان دکتر بهشهی 
جنب تکیه ابوالفضل آپارتمان نجف آبادی طبقه ۳ 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم
۱-عباس براری سوادکوهی فرزند آقابرار به نشانی: بابل روستای چمازکال منزل مرحوم 

براری 
۲-سلطنت خانم مالیدره فرزند مالولی به نشانی بابل ج قائمشهر روستای چمازکال

۳-رضا براری فرزند حسین به نشانی: بابل جاده قائم شهر روستای چمازکالء
۴-ثریا براری سوادکوهی فرزند آقابرار به نشانی بابل جاده قائمشهر روستای چمازکال 
۵-حوریه براری سوادکوهی فرزند آقابرار به نشانی بابل ج قائمشهر روستای چمازکال

6-رحیم براری سوادکوهی فرزند آقابرار به نشانی ج قائمشهر روستای چمازکال
7-گلجهان براری سوادکوهی فرزند آقابرار به نشانی بابل ج قائمشهر روستای چمازکال

8-پوران براری سوادکوهی فرزند آقابرار به نشانی بابل ج قائمشهر روستای چمازکال
۹-آتنا براری سوادکوهی فرزند حسین به نشانی مازندران بابل جاده قائمشهر روستای 

چمازکالم
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 

علی اکبر شعبانیان فرزند محمد به نشانی: مازندارن- بابل خ مدرس روبروی اداره کل 
مخابرات استان مازندران ابتدای خ تختی ساختمانی الماس وکیل ماندانا براری سوادکوهی 

/ آناهیتا براذی سوادکوهی
معصومه فالح نجف آبادی به نشانی بابل روبروی بیمارستان دکتر بههشتی روبروی مدرسه 
حسین راهنمایی سینایی آپارتمان نجف آبادی طبقه سوم قیم ماندانا براری سوادکوهی / 

آناهیتا براری سوادکوهی
شماره  اصلی  دادنامه  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به:به  محکوم 
۹۵۰۹۹7۱۱۱۰7۰۱۱7 و دادنامه اصالحی شماره ۹۵۰۹۹7۱۱۱۰7۰۰۱۱۵۲ محکوم علیهم 
محکومند به فروش ماترک مرحوم آقابرار براری سوادکوهی به شرح نظریه های کارشناسی 
مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۹ و ۱۳۹۵/۵/۲7 و نیز تقسیم وجوه حاصل از فروش بین کلیه وارث 
مرحوم آقابرار براری به نسبت سهم االرث و همچنین محکومند به پرداخت نیم عشر در 
حق دولت . ))رای صادره نسبت به آقایان عباس و رحیم براری و خانمها پوران و ثریا 

براری حضوری و نسبت به سایرین غیابی است((
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

دادنامه 
قدوسی  مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱ شعبه   ۹7۰۹۹866۹۰۱۰۰۰86 کالسه  پرونده 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹766۹۰۱۰۰۲۱۰ –خواهان : خانم مریم 
نیک پور فرزند کرمی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد –شهر خرم آباد خیابان 
طیب پاکدشت اول از سمت چپ درب ششم طبقه باال – خوانده : آقای رضا یدالهی فرزند 
حسین به نشانی لرستان خرم آباد –مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه چک ماده ۹ 

بتاریخ دوازدهم تیر ماه یکهزارو سیصد و نود و هفت در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول 
شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 
۹7۰۹۹866۹۰۱۰۰۰86 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق و محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای قاضی : در خصوص دادخواست خانم مریم نیک پور فرزند کرمی بطرفیت آقای رضا 
یدالهی فرزند حسین بخواسته صدور مطالبه مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شماره ۱۵۰۵/۹88۲۹6/۵۲ عهده بانک ملت بدین توضیح خواهان در جلسه اول 
دادرسی هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه نموده است علی ایحال با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک –گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و بقا اصل چک در ید خواهان که داللت بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه را دارد و اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق آگهی )به دلیل مجهول 
المکان (و ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و 
دلیلی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و با مالحظه نظریه مشورتی اعضاء شورا دعوای 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقا دین 
مستندا به مواد ۳۱۰ -۳۱۲-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک 
مصوب ۱۳8۲ و مواد ۱۹8-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب ۱۳7۹ و در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴ 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ ۱/۴8۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک )۹۴/۹/۲۵( تا یوم االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید ضمنا دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه 
هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی .

آگهی رونوشت حصر وراثت
محمد هیزجی دارای شماره شناسنامه ۱۰۳۱ فرزنده حمداله متولد ۱۳۵۵ صادره از همدان 
بشرح دادخواست و به کالس ۵۲۲/۳/۹7 از این شورا درخواست حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حمداله هیزجی فرزند علی صفدر به شماره شناسنامه 6 در 
تاریخ ۹7/۵/۲7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به .
۱-نام و نام خانوادگی زهرا هیزجی نام پدر اله وردی شماره شناسنامه ۱۰ نسبت با متوفی 

همسر متوفی
۲-نام و نام خانوادگی حمیده هیزجی نام پدر حمداله شماره شناسنامه ۱۱7۴ نسبت با 

متوفی دختر متوفی
۳-نام و نام خانوادگی بهنام هیزجی نام پدر حمداله شماره شناسنامه ۲۱ نسبت با متوفی 

پسر متوفی
۴-نام و نام خانوادگی رضا هیزجی نام پدر حمداله شماره شناسنامه ۲۵8۳ نسبت با متوفی 

پسر متوفی 
۵-نام و نام خانوادگی مصطفی هیزجی نام پدر حمداله شماره شناسنامه ۰۰۰۰۳7-۱ -۴۹۰ 

نسبت با متوفی پسر متوفی
6-نام و نام خانوادگی فاطمه هیزجی نام پدر حمداله شماره شناسنامه ۰۲۱68۴-۴ -۵۵6 

نسبت با متوفی دختر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به شورا تقدیم دارد وال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف ۱۲77
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی
تاریخ:۹7/6/7 شماره:۹7/پ/66۱

آکهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
کالس پرونده:۹7/پ/66۱ وقت رسیدگی:۹7/7/۲۳ ساعت: ۹

خواهان: فاطمه احمدی خوانده: آرزو بنی پور سنگ رودی خواسته: مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه نهم شورای حل اختالف 
مرکزی پرند ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
نامه  آئین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  دستور شورا  و  درخواست خواهان  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند. چنانچه نیاز به آگهی مجدد داشته باشد یکبار ظرف ده روز می 

باشد.  م الف ۱۰۰۰ 
دبیر خانه حوزه نهم شورای حل اختالف پرند

آگهی حصر وراثت
 زهره نیک پور فرزند قاسم به شماره شناسنامه 76 صادره از محمودآباد به استناد استشهادیه 
محلی و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی ساکن محمود آباد تقدیم شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان قاسمی نیک پور فرزند حسن شماره شناسنامه 
8۲ در تاریخ77.۱۱.7 اقامتگاه دائمی خود محمودآباد فوت نموده و ورثه حین الفوت و. 

ی عبارتند از
۱-  زینب ابراهیمی فرزند اهلل وردی به شناسنامه شماره چهار همسر متوفی

۲-  زهره نیک پور فرزند قاسم به شماره شناسنامه 76 فرزند متوفی
۳-  محبوبه نیک پور فرزند قاسم شماره شناسنامه 8۲۳ فرزند متوفی

۴-  مهری نیک پور فرزند قاسم به شماره شناسنامه 766 فرزند متوفی
۵-  مهرزاد نیک پور فرزند قاسم شماره شناسنامه ۱7 فرزند متوفی 

6- فرشید نیک پور فرزند قاسم شماره شناسنامه ۱۱۹6 فرزند متوفی 
7- ملیحه نیک پور فرزند قاسم به شماره شناسنامه 76۵ فرزند متوفی
8-  فاطمه نیک پور فرزند قاسم شماره شناسنامه 76۴ فرزند متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد
 عابدی قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم محمود آباد
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 ضرورت تکمیل
 فاز ۱۱  با تجهیزات ایرانی 

رئیس هیات داوری استصناء با بیان اینکه توتال 
پس از ارزیابی 8۰ شرکت اعالم کرده بود که به 
شرکت های ایرانی سفارش کار می دهد، گفت: 
انتظار می رود سی.ان. پی.سی نیز به عنوان اپراتور 

احتمالی پروژه فاز ۱۱ ، همان را اجرا کند.
پدیدار  رضا  ایلنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درباره اینکه آیا سی.ان پی.سی چین با سازندگان 
ایرانی برای استفاده از تجهیزات در پروژه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی مذاکره کرده است یا خیر اظهار 
داشت: توتال همه شرکت های ایرانی را ارزیابی 
کرده و نظر خود را اعالم کرده بود و انتظار می 
رود سی.ان. پی.سی نیز همان را اجرا کند.  وی 
تاکید کرد: کار بررسی توتال روی شرکت های 
ایرانی دقیق بود 8۰ شرکت را ارزیابی کرد. نقاط 
قوت و ضعف را گفت و درخواست حسابرسی 
و استاندارد داد و اعالم کرد که به شرکت های 
شرکت  بنابراین  می دهد.  کار  سفارش  ایرانی 
البته ممکن  باید همان را اجرا کند  چینی هم 
است ارزیابی مجدد هم داشته باشد. رئیس هیات 
داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
خاطرنشان کرد: البته سی.ان.پی.سی در استفاده 
از کاالی ایرانی در پروژه ها سابقه خوبی ندارد. 
وی یادآور شد: طبق قرارداد باید ۵۱ درصد از 
اقالم مورد نیاز را از ایران تهیه کنند. اقالمی که 
ما تولید می کنیم 7۰ درصد نیاز تجهیزات فاز ۱۱ 
است. پدیدار گفت: تجهیزات 6۰ درصد مبلغ 
کل پروژه است که ۲.8 میلیارد دالر را شامل 
می شود و از این رقم حدود ۱.۴ میلیارد دالر باید 

از تجهیزات ایرانی خریداری شود.

صادرات برق از مرزهای شرقی 
کشور آغاز شد

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه های 
برق  اقتصاد  اینکه  بر  تأکید  با  خراسان  گازی 
باید اصالح شود،  گفت: اگر مدیریت مصرف 
از سوی مردم رعایت شود دیگر نه قیمت برق 
افزایش می یابد و نیاز به احداث نیروگاه جدید 
است. محمد رضا زائرترقی مطرح کرد: در پیک 
بار کلیه صادرات برق به مرزهای شرقی کشور 
قطع شد، اما با عبور از پیک در حال حاضر در 

حد ۱۵۰ مگاوات صادرات برق داریم. 
زائرترقی در پاسخ به این سوال که گفته می شود 
برای عبور از پیک برق سال آینده قرار است ۵ 
هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود آیا 
می توانیم به ورود این میزان نیروگاه امیدوار باشیم 
تأکید کرد: کمبود برق را باید با مدیریت مصرف 
جبران کنیم، بنابر این صنایع بزرگ و کشاورزی 
در زمان پیک باید با حداقل تولید کار کنند و 
مردم نیز با مصرف بهینه ما را در تأمین برق کمک 
کنند تا خاموشی برق در سال آینده نداشته باشیم.

کوتاه از انرژی

 ذخیره سازی های شناور نفت جهان
 در حال کاهش هستند 

تحریم های  آغاز  آستانه  در  جهان  نفت  شناور  ذخیره سازی های 
آمریکا علیه ایران به سرعت در حال مصرف شدن است. 

خام  نفت  مازاد  عرضه  لندن،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
بدون مقصد در حوزه اقیانوس اطلس، در هفته های اخیر نصف 
شده است که نشان می دهد معامله گران نفتی خود را برای کمبود 
قیمت،  جهش  و  آمریکا  ایرانی  ضد  تحریم های  دلیل  به  عرضه 
آماده می کنند. تالش پاالیشگران برای یافتن جایگزینی برای نفت 
ایران، سبب شده است محموله های فروخته نشده نفت، به سرعت 

مشتری پیدا کنند.
میلیون ها بشکه نفت خام فروخته نشده که در ماه های ژوئیه و اوت 
امسال در نزدیکی شمال غرب اروپا، دریای مدیترانه و غرب آفریقا 

جمع شده بودند، به سرعت در حال مصرف شدن هستند.
عرضه مازاد چند ماهه در بازار غرب آفریقا که سبب پایین ماندن 
قیمت ها در پایین ترین حد خود در چند ماه اخیر شده بود، تقریبًا 
ناپدید شده است.معامله گران تنها یک هفته پیش اعالم کردند که 
نفت باقیمانده از برنامه بارگیری ماه های اوت و سپتامبر امسال، به 

حدود ۳۰ محموله، معادل ۹۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
اما اکنون این نفت باقیمانده، بسیار کمتر شده و تقاضا برای نفت 
خام آنگوالیی برای بارگیری در ماه اکتبر امسال، حتی نسبت به ماه 

سپتامبر نیز رونق بیشتری داشته است.
آثار تحریم های ایران در بازار نفت پدیدار می شود

بیارن شیلدروپ، رئیس بخش کاال در بانک سوئدی اس ئی بی، 
گفت: وضع کلی این است که تحریم های آمریکا ضد ایران اکنون 
تأثیر خود را بیشتر نشان می دهند و این مسئله به کمبود عرضه در 
بازار فیزیکی نفت کمک می کند و این بازار را به وضع وارونگی 
)باالتر بودن قیمت تکفروشی نسبت قیمت بازارهای آینده( دچار 
کرده است. وی افزود: این وضع قیمت شاخص نفت خام برنت را 
به باالی 7۰ دالر و نزدیک 8۰ دالر  برای هر بشکه هدایت می کند.
نگرانی ها درباره افت تقاضای نفت، به ویژه در چین، حداقل در 
مقطع کنونی بر طرف شده است. با توجه به پایان دوره تعمیر و 
نگهداری پاالیشگاه ها در فصل تابستان، مصرف نفت پاالیشگران 
مستقل چینی در ماه اوت افزایشی خیره کننده داشته و به حدود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که حدود ۴۰ درصد بیشتر 
از ماه ژوئیه است. انتقال نفت از غرب آفریقا به آسیا، در ماه اوت 
امسال به طور کلی به رقم بی سابقه دو میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه در 
روز رسید که تا حد زیادی ناشی از رشد تقاضای نفت هند است. 
همچنین اشتهای پاالیشگران نفت اروپایی به نفت خام مشابه نفت 
ایران، قیمت شاخص نفت خام اورال روسیه را به باالترین حد در 

۹ ماه اخیر رسانده است.
بازار نفت با محدودیت عرضه روبه رو می شود

وارن پترسون، کارشناس کاال در بانک آی ان جی هلند گفت: 
روبه رو  عرضه  محدودیت  با  حدی  تا  بازار  می رسد  نظر  به 
بر  بنا  و  رفته  میان  از  آفریقا  نفت غرب  مازاد  عرضه  می شود؛ 
ماه های  در  اوپک  نفت  تولید  افزایش  که  می رسد  نظر  به  این 
تولیدکنندگان  برخی  است.  شده  خنثی  امسال،  ژوئیه  و  ژوئن 
عمده نفت، از جمله عربستان و روسیه، تولید خود را افزایش 
دلیل  به  عرضه  کمبود  پی  در  قیمت ها  جهش  از  تا  می دهند 
نفت  بازار  اروپا،  در  کنند.  پیشگیری  ایرانی،  ضد  تحریم های 
دریای شمال از عرضه مازاد نفت که در ماه اوت امسال تشدید 
نفت  شده اند  ناچار  معامله گران  و  می برد  رنج  همچنان  شد، 
برای  گزینه  پرهزینه ترین  که  دارند  نگه  نفتکش ها  در  را  خام 

ذخیره سازی نفت است.

کوتاه از انرژی

 مناقصات ساخت تجهیزات صنعت نفت 

در حال انجام است

نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  نماینده 
گفت: مناقصات قرارداد IPC که با شرکت 
حال  در  شده،  منعقد  جنوب  نفتخیز  ملی 
نقل  به  زمان  گزارش  به  است.   برگزاری 
سازندگان  نماینده  خیامیان،  رضا  مهر،  از 
اینکه  بیان  با  ایران  نفت  تجهیزات صنعت 
وزارت نفت اسفند ماه سال قبل، ۳۰ درصد 
مطالبات سازندگان را پرداخت کرد، گفت: 
با توجه به اینکه ارتباط ما با وزارت نفت به 
نحوی است که در عین مطالبات، سفارش 
ساخت کاال نیز دریافت می کنیم بخشی از 

این مطالبات به نوعی کاهش می یابد. 
به طور کلی وضعیت پرداخت مطالبات از 
است.  مطلوب  تقریبا  نفت  وزارت  سوی 
این در حالی است به دلیل التهابات بازار ارز 
بسیاری از واحدها متضرر شده و برای تامین 
مواجه شدند. وی  با سختی  نیازهای خود 
درباره عقد تفاهمنامه با ایتالیایی ها گفت: این 
تفاهمنامه به بخش نمایشگاهی و آموزشی 
مربوط می شود و در حوزه ساخت تجهیزات 
نیست.  خیامیان با تاکید بر اینکه با توجه به 
شرایط تحریم های اقتصادی برای واردات 
اندکی  که در حوزه ساخت تجهیزات انجام 
می شد، مشکلی نداریم، ادامه داد: عمده پروژه 
هایی که اکنون توسط سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت در حال انجام است در قالب 
وزارت  که  است  پی. سی  آی.  قراردادهای 
نفت با بخش داخلی داشته و  عمده آن به 
شرکت ملی نفتخیز جنوب مربوط می شود. 

به گفته این فعال ساخت تجهیزات صنعت 
نفت، مناقصات مربوط به این قرارداد آی. پی. 
سی در حال انجام است. وی گفت: ارزش کل 

پروژه تعریف شده ۱6۰ میلیون دالر است. 

صادرات نفت ایران به زیر ۲.۱ میلیون 

بشکه در روز رسید 

توسط  گردآوری شده  کشتیرانی  آمارهای 
بلومبرگ نشان می دهد صادرات نفت ایران 
در ماه اوت به زیر ۲.۱میلیون بشکه در روز 
رسیده که پایین ترین رقم از مارس ۲۰۱6 

تاکنون است.
بر اساس این گزارش، آمارهای کشتیرانی 
نشان  بلومبرگ  توسط  گردآوری شده 
اوت  ماه  در  ایران  نفت  صادرات  می دهد 
رسیده  روز  در  بشکه  میلیون   ۲.۱ زیر  به 
که پایین ترین رقم از مارس ۲۰۱6 تاکنون 

است.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در ماه می اعالم کرد که از ماه نوامبر 
صنعت نفت ایران را تحریم می کند، فشارها 

بر مشتریان نفت ایران افزایش یافته است.
آربی سی  مؤسسه  تحلیلگر  تران،  میشائیل 
»هنوز  باره گفت:  این  در  مارکتس  کپیتال 
۲ ماه تا آغاز تحریم های نفتی در ماه نوامبر 
باقی مانده و ما انتظار داریم شاهد کاهش 
بیشتر صادرات نفت ایران، به آسیا، اروپا، و 
هند باشیم«.وی افزود، انتظار می رود ایران 
خود  نفت  قیمت  در  مشتری  یافتن  برای 

تخفیف بیشتری بدهد.
این گزارش حاکی است مجموع صادرات 
نفت و میعانات ایران به ۳ مشتری اصلی اش 
یعنی چین، هند و ژاپن کاهش یافته است. 
در مجموع ایران در ماه اوت ۱.۱ میلیون 
بشکه در روز به این کشورها نفت صادر 
کرده، در حالی که این رقم در ماه جوالی 

۱.8 میلیون بشکه بوده است.
میزان صادرات نفت ایران به اروپا، در ماه 
اوت اندکی افزایش داشته و از ۳۲۳ هزار 
به ۳۵۵ هزار بشکه  ماه جوالی  بشکه در 
رسیده است. میزان صادرات به ترکیه شاهد 

اندکی کاهش بوده است.
خام  نفت  صادرات  میزان  مجموع،  در 
به  نسبت  اوت  ماه  در  ایران  میعانات  و 
از اعالم خروج  ماه آوریل، یعنی ماه قبل 
کاهش  بشکه  هزار  برجام 7۵۵  از  آمریکا 
یافته است. با توجه به اینکه هنوز مقصد 
از  بارگیری شده  نفتکش های  تمام  دقیق 
ایران در ماه اوت مشخص نیست، آمارهای 
آمارهای  از  متفاوت  اندکی  احتماالً  نهایی 

این گزارش خواهد بود.

مفقودی 
جواز اسلحه ساچمه زنی ته پر دولول کالیبر ۱۲مدل کوسه  با شماره سریال ۱6۳۹۹۵۲ 
با شماره سالح B۱8۴8۵-۲۰۱۱ بنام خدیجه یحیی نتاج بائی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه۹6۱۲۵۹ شعبه ۲ اجرای احکام مدنی محکوم علیه 
جواد عباسی آبلویی محکوم است به پرداخت مبلغ7۹۹۱۲78۴۲۱ ریال در حق سید محمد 
حسینی و مبلغ ۳۹۹۵6۳۹۲۱ریال بابت نیم عشر در حق دولت با توجه به اینکه جهت 
پرداخت بدهی اقدام خاصی صورت نگرفته فلذا مقرر از جهت فروش مال مشاع و تقسیم 
بهای آن بین طرفین با مشخصات سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان خانه طلق به نشانی نکا روستای آبلو به شماره پالک 8۱۱ فرعی از ۵7 اصلی واقع 
در بخش ۱8 حوزه ثبتی نکا به مساحت حدود۵۰۴.۳8 مترمربع با حدود و مشخصات 
مندرج در سند مالکیت ذیل ثبت ۴8۰۹ صفحه ۵۲ جلد 6 استنساخی بخش ۱8 نکا که 
به شماره چاپی۳۲6۴7۰ به نام آقای رحیم عباسی آبلویی صادر گردیده در پهنه عرصه 
مزبور یکدستگاه ساختمان مسکونی در سه طبقه روی پیلوت با اسکلت فوالدی و سقف 
و تیرچه بلوک و فاقد نماکاری با زیربنای مجموعه 7۵۰ متر مربع دارای هم کف پیلوت 
و پارکینگ و انباری و راه پله طبقات سنگ طبقه اول به مساحت ۱۹۵ متر مربع و طبقه 
دوم و سوم به صورت دوبلکس مجموعاً حدود ۳8۵ مترمربع و سایر مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسی که توسط کارشناس ارزیابی و بهای سه دانگ مشاع ملک به مبلغ 
۲8۳۱۹۰۰۰۰۰ریال تعیین شده با عنایت به اینکه نظریه ارزیابی در مهلت مقرر قانونی مورد 
اعتراض قرار نگرفته است لذا مقدار سه دانگ ملک مزبور در روز یکشنبه مورخ۹7.6.۲۵ 
رأس ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده به فروش می رسد متقاضیان می توانند جهت 
اطالعات بیشتر ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری محل 
برگزاری مزایده مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و برنده آن کسی خواهد بود 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس  از برنده 
مزایده دریافت خواهد شد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر یک ماه بقیه بهای 
مال را نپردازد ۱۰ درصد پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد

 دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری نکا

متن آگهی 
احتراما نظر به وصول نیابت شماره ۹۲۰۹۹866۱۰8۰۰۳6۴ مورخ ۱۳۹6/۹/۳۰ مبنی بر 
محکومیت شرکت تعاونی روستایی شهر سپیددشت )با مدیریت عاملی آقای خلیل الماسی 
فرزند علی (به پرداخت مبلغ ۵۱۵/۰۱6/۰78 ریال در حق محکوم له )محمد نوروز پور 
فرزند حسن ( و متعاقبا صدور اجرائیه و درخواست محکوم له مبنی بر شناسایی ، توقیف 
و به فروش رساندن یک دستگاه ساختمان منزل سازمانی متعلق به شرکت مذکور از طریق 
برگزاری مزایده ( و با توجه به ارزیابی ملک مزبور طبق نظر کارشناس )به شرح پیوست 
( واقع در محل شرکت تعاونی سپیددشت –جنب بیمارستان به اطالع عموم می ر ساند 
که ملک مذکور به قیمت ارزیابی شده در مورخه ۱۳۹7/۰7/۰۱ راس ساعت یازده صبح 
محل دادگاه بخش پاپی )سپیددشت ( دفتر اجرای احکام به فروش میرسد الزم به ذکر 
است متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر پیرامون موضوع مطروحه می توانند به واحد 
اجرای احکام دادگاه عمومی بخش پاپی )سپیددشت ( واقع در استان لرستان شهرستان 
خرم آباد بخش پاپی )سپیددشت ( مراجعه نمایند لذا مستدعی است نسبت به درج آگهی 
مربوطه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار شهرستان خرم آباد اقدام و نتیجه به این 

دادگاه اعالم گردد .
 دادرس دادگاه عمومی بخش پاپی )سپیددشت ( –کاظم نظری شیخ آباد . 

متن آگهی 
محکوم له : سید عابدین احمدی  محکوم علیه : ابراهیم تاری 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ابراهیم تاری که مجهول المکان می 
کالسه  پرونده   ۹7۱۰۰۹66۵۵6۰۰۴۰۳ از  صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد 
 ۱۲ مورخ   ۹7۰۹766۵۵6۰۰۱۳۴ دادنامه شماره  موجب  به    ۹7۰۹۹866۵۵6۰۰۰۴۳
تیرماه ۱۳۹7 صادره از شعبه ششم محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 6۱/۲۴۰/۰۰۰ 
ریال بابت ضمانت تسهیالت دریافتی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور 
ریال  مبلغ ۱/۵۳۱/۰۰۰  پرداخت  و  اجرای حکم  زمان  لغایت  تاریخ ۱۳۹7/۲/۱۰  از 
بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد 
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 7۳ آ. د. م و ماده ۹ قانون 
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز 
پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد –سمیه دلفانی . 

آگهی فقدان اسناد مالکیت
رسمی  دردفتراسناد  شده  گواهی  محلی  استشهاد  بموجب۲برگ  دریس  فریده  خانم 
شماره۱۲8خرمشهر مدعی است که سندمالکیت به شماره مسلسل 7۲۴۳۴۹-ه/۹۱مربوط 
به ششدانگ پالک7۹ بخش۳ناحیه۱۱ خرمشهر موردثبت شماره۳۲صفحه ۹۴دفتر جلداول 
که بموجب سند قطعی 7۳۲/87-۹۳/۲/۲۴دفترخانه۳۱خرمشهر به وی منتقل شده است 
بعلت سهل انگاری مفقودشده ودرخواست صدورسند مالکیت نموده است لذا دراجرای 
تبصره۱اصالحی ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس مدعی انجام معامله 
ویاوجود سندمالکیت مذکوردرنزد خود می باشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰روز 
اعتراض خودرا کتبا وضمن ارائه اصل سند مالکیت ویاسندخریداری به این اداره اعالم 
نماید درغیراینصورت سندمالکیت المثنی به نام مالک صادر واسنادمالکیت مفقودشده 

وازدرجه اعتبارساقط خواهد شد.شماره م الف:۹/۵۴۴
احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم یمن تاج شکیبا دارای شناسنامه شماره  76   بشرح دادخواست به کالسه۹7۱۱۱۳/
ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان سکینه خادم آلمحمد بشناسنامه ۲8۴۲   در تاریخ 8۳/8/۳  اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- خسرو شکیبا فرزند محمد ش ش 
۱۴6۰ ارومیه- پسر متوفی/۲-  آذر شکیبا فرزند  محمد -ش ش  ۱8۰ خوی-دختر 
متوفی/۳-ملوک  شکیبا فرزند محمد -ش  ش  68۳-ارومیه دختر متوفی/۴-  یمن تاج 
شکیبا فرزند محمد ش ش 76 – بانه -دختر متوفی/۵- گوهر تاج شکیبا فرزند محمد ش 
ش ۴۱8   خوی- دختر متوفی/6-مهرانگیز  شکیبا فرزند محمد ش ش ۲۱۳ – سلماس 
–دخترمتوفی/7-روح انگیز شکیبا فرزند محمد ش ش    ۳۴۹  خوی -دختر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم منصوره علی عباسی دارای شناسنامه شماره  7۳۴   بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۰8۰6/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد علی علی عباسی بشناسنامه  ۱7۰۲ در تاریخ ۹6/۴/۱8 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- حسن علی عباسی فرزند محمد 
علی –ش ش  ۳۳۰۹۹ خوی –پسر متوفی/۲- صمد علی عباسی فرزند  محمد علی -ش 
ش  ۱۰۳۹ خوی-پسر متوفی/۳- فریده علی عباسی فرزند محمد علی -ش  ش8۱7 
–خوی-دختر متوفی/۴- منصوره علی عباسی فرزند محمد علی ش ش7۳۴ -خوی-
دختر متوفی/۵- زهرا علی عباسی فرزند محمد علی ش ش ۲8۰۲۵۱7۴۱۴ خوی- دختر 
متوفی/6- لعیا علی عباسی فرزند محمد علی ش ش ۹۱۹ خوی –دخترمتوفی/7- مرحمت 
قوش حسینی فرزند محمد علی ش ش  6۹۰ خوی -همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمود زمانلو دارای شناسنامه شماره   8   بشرح دادخواست به کالسه  ۹7۱۰۳7/

ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان فخری سیدعالی نژاد بشناسنامه ۴۹۳   در تاریخ ۹7/۴/۹ اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- رضا زمانلو فرزند عباس –ش ش ۴8۹۵- 
عجب شیر –پسر متوفی/۲-  احمد زمانلو فرزند عباس -ش ش  68 – عجب شیر -پسر 
متوفی/۳- محمود  زمانلو فرزند عباس-ش  ش8  –عجب شیر-پسر  متوفی/۴-  مهدی 
زمانلو فرزند عباس ش ش ۱۲6  -عجب شیر-پسرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   حیدر علی پور دارای شناسنامه شماره ۵۳8 بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۱۰۹۱/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان محبوب علی پور بشناسنامه ۲۴۳   در تاریخ۹6/۵/۲۹  اقامتگاه 

دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
/۱-   حیدر علی پور فرزند محبوب –ش ش۵۳8 – چالدران –پسر متوفی/۲- 
اسماعیل  علی پور فرزند محبوب ش ش6۹۴ – چالدران -پسر متوفی/۳-  علیرضا 
علی پور فرزند محبوب -ش  ش ۱۵8۰  –خوی- پسر متوفی/۴-  غالمعلی علی 
پور فرزند محبوب ش ش ۴۵7۲۱  -خوی- پسر متوفی/۵- فرامرزعلی پور فرزند 
محبوب ش ش  ۴  - ماکو - پسر متوفی/6-  اقدس علی پور فرزند محبوب ش 
محبوب ش ش6۹۵  فرزند  پور  علی  –دخترمتوفی/7-سکینه   ش ۲۳۹-چالدران 
 ۲7۳۲ محبوب  ش ش  فرزند  پور  علی  معصومه  متوفی/8-  -دختر  چالدران   –
-  خوی-دختر متوفی/۹- زهرا علی پور فرزند محبوب ش ش۱۳6۱ خوی – دختر 
متوفی/۱۰-خوشقدم مختاری  فرزند بیرامعلی ش ش ۳۰6۹ –چالدران – همسر 

متوفی/
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

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

آقای نظیف صالحی نژادفرزندمحمددرخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از پالک 
۱677فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین شهری آغه 
مرادیکه از آقایان آغه و حسن مرادیخریداری درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه۹7-8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹76۰۳۱6۰۰7۰۰۰۵۰۵مورخ 6 / 6 / ۹7  حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب انباری و محوطه محصور به مساحت ۱۱۵/۹۲متر مربع به نام آقای 
نظیف صالحی نژادصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای آغه مرادیمی باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد،معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای نظیف صالحی نژادصادرخواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول۱۲ / 6/ ۱۳۹7 تاریخ انتشار دوم۲7/ 6/ ۱۳۹7

 مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان مدل ۱۳۹۳ با شماره پالک786 ص۹۹ ایران 8۲ 
نام  NAAA۴6AA7EG۴۰88۱8به  شاسی  شماره   ۱۱8p۰۱۰۱۳۱۰موتور شماره  با  

غالمحسین محمدی. پوستکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

برگ اجرائیه 
محکوم له مجید علی سوار فرزند مقصود  به نشانی خوی –بلوار مطهری-جاده 
مهید  یزدان فالح   علیه  و محکوم  اول پ ۱۱  بست  استادان-بن  شوراب-کوچه 

فرزند علی -مجهوال المکان 
 بموجب دادنامه شماره   ۹7/۱۱۳ مورخه  ۹7/۲/۱۹ شورا ی حل اختالف  شعبه 
قطعیت  نظر خوی   تجدید  دادگاه  فوق  فوق شعبه   دادنامه شمار  وفق  که  دوم  
حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ   ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ 
به مبلغ ۲/6۹۵/۰۰۰ ریال   با احتساب هزینه دادرسی  بابت اصل خواسته  از  ریال 
و خسارات تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 
۹۵/۱/6 تا یوم الوصول  در حق خواهان  پرداخت نمایداز تاریخ دادخواست در حق  

خواهان صادر و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

 ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 

به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳7۹/۱/۲۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.

قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف خوی – امامی

دادنامه 
کالسه پرونده. ۴.67۰.۹6 شماره دادنامه ۹6.۱۰.۲-۹۵۱ خواهان : سید ناصر میر شعبانی با 
وکالت مریم رمضان نژاد و سوده عظیمی. - بادرس بابل جنب بابل کلینیک س دکتر حمید 
زاده ۱ط اول واحد ۹ خوانده خلیل آخوندیان امیری بادرس بابل پیر علم کوچه شهید 

قنبرزاده پ ۱۰۹   خواسته : مطالبه وجه 
رای شورا در خصوص دعوی سید ناصر میر شعبانی با وکالت مریم رمضان نژاد و سوده 
عظیمی بطرفیت خلیل آخوندیان امیری به خواسته مطالبه وجه بمبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به 
استناد ۴ فقره چک شماره 8۵۳۴۲7 و 8۵۳۴۲8 و 8۵۳۴۲۹ و 8۵۳۴۳۰ عهده بانک شهر و 
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابزاری خواهان که 
داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقائ اصول مستندات 
مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در  طلب وجه  مزبور  و استمرار دین برای 
زمه  خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی 
به عمل نیاورده است شورا در دعوی خواهان را  صحیح و وارد  تشخیص و خوانده را  به 
پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اززمان 
سررسید چک ۹۳.۹.۲۵ و ۹۳.۱۰.۲۵ و ۹۳.۱۱.۲۵و ۹۳.۱۲.۲۵ لغایت  هنگام پرداخت آن 
و مبلغ ۵8۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 

سپس برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی بابل می باشد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل سید مرتضی حسینی

حوزه  در  مشترک  پروژه های  مدیریت  برای  کارگروهی 
انرژی بین ایران و آلمان تشکیل می شود.

به گزارش زمان به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست 
فناوری  توسعه  ستاد  دبیر  مهدی زاده،  کامبیز  جمهوری، 
حوزه انرژی معاونت علمی با اشاره به نقش حمایتی معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در توسعه همکاری های 
معاهده  در  خود  تعهدهای  همه  به  ایران  گفت:  خارجی 
پاریس پایبند بوده است و این ستاد در نظر دارد کارگروهی 

همکاری های  تسهیل  برای  همکار  نهادهای  مشارکت  با 
خارجی در این حوزه ایجاد کند تا به زودی شاهد تسریع 

فعالیت ها در این زمینه باشیم.
گسترده  ارتباط  بر  تمرکز  پسابرجام  دوره  در  افزود:  وی 
با دنیا برای حل مسائل و توسعه کشور بوده است که در 

فعالیت های این موضوع مدنظر قرار گرفت.
حوزه  فناوری  توسعه  ستاد  اعضای  بین  مشترک  نشست 
بررسی  هدف  با  آلمانی  هیئت  و  علمی  معاونت  انرژی 

در  زیست  محیط  پروژه های  اجرای  همچون  مسائلی 
کربن  کم  حوزه  پروژه های  و  پاریس  معاهده  چارچوب 

برگزار شد.
طراحی ساز و کار بازار انرژی ایران، اجرا کردن طرح های 
زیست محیطی در بحث حذف گازهای مشعل و راه اندازی 
شرکت های  همکاری   برای  پایلوت  عنوان  به  سبز  جزیره 
آلمانی و ایرانی از مسائلی بود که ستاد آنها را مطرح کرد.

در همین حال، هیئت آلمانی شرکتی را به عنوان متصدی 
پیگیری و اجرایی سازی پروژه ها در ایران معرفی کرد که 
صحیح  و  منسجم  ساختاری  وجود  شرکت  این  نماینده 
آنها ضروری  پروژه ها و عملیاتی کردن  مدیریت  برای  را 
خواند که ستاد نیز در زمینه طراحی ساز و کارهای الزم 

درخواست همکاری کرد.
و  طراحی  حوزه  در  پیشنهادی  بسته  سه  جلسه  این  در 
توسعه طرح های انرژی مناطق دورافتاده، بهره گیری از توان 
شناسایی  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   ۱۲ ماده 
ستاد  به  نو  انرژی های  حوزه  سرمایه گذاری  فرصت های 

ارائه شده است.
پروژه های  مدیریت  برای  کارگروهی  شد  مقرر  همچنین 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاونت  مدیریت  به  مشترک 
گروه  چارچوب  در  انرژی  توسعه  ستاد  و  جمهوری 
و  کلیدی  ذینفعان  همه  درگیرسازی  با  و  مشترک  کاری 

تصمیم گیران اساسی تشکیل و راهبری شود.
علمی،  معاونت  انرژی  حوزه  فناوری  توسعه  ستاد  دبیر 
دفتر  ایران  بخش  رئیس  آلمان،  اقتصاد  وزارت  نماینده 
اقتصادی  امور  مسئول  آلمان،  خاورمیانه  همکاری های 
سفارت آلمان و شرکت وابسته به مرکز تحقیقات اقتصادی 

آلمان، در این نشست حضور داشتند.

پروژه های مشترک انرژی بین ایران و آلمان شکل می گیرد
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اعالم رسمی شروط بازگشایی 
معامالت آتی سکه

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاال: آغاز دوباره معامالت آتی سکه 
با هدف حضور نهادهای مالی با توسعه دارایی های پایه مثل طالی 
آب شــده و برخی محصوالت صنعتی صــادرات محور صورت می 

گیرد.
به گــزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، پیرو صــدور اطالعیه 
بــورس کاال مبنی بر اجرای بند 10 اقدامات اجرایی ماده الحاقی 
دســتورالعمل قرادادهای آتی در خصــوص نمادهای معامالتی 
قرارداد آتی ســکه طال مدیر توسعه بازار مشــتقه بورس کاال از 
تغییر اولویت های بورس کاال در بازار مشــتقه خبر داد و افزود: 
این تصمیم با توجه به شــرایط بازار نقدی ســکه طال و نوسانات 
غیر عادی قیمت های نقدی و در حمایت از منافع سرمایه گذاران 
بازار مشتقه اتخاذ شده است. وی افزود: تغییر اولویت های بورس 
کاال در حوزه بازار مشــتقه به ســمت محصوالت کشاورزی پس 
از موفقیــت بازار آتی زعفران صورت گرفته اســت و با توجه به 
اینکه تاکنون بیش از ۲.۲ میلیون قــرارداد در بازار آتی زعفران 
مورد معامله قرار گرفته سیاست موفق بورس کاال در تغییر مسیر 
قراردادهــای آتی به ســمت محصوالت کشــاورزی باعث اتخاذ 
این تصمیم گردیده اســت.مدیر توســعه بازار مشتقه بورس کاال 
همچنین با اشــاره به مطالبه فعاالن بازار در این خصوص گفت: 
این اقدام پاسخ مناسبی به فعاالن بازار است و برنامه های بعدی 
بورس برای گسترش قرارداد آتی روی محصوالتی است که عمده 
تولید آنها صادراتی اســت و کشف قیمت مناسب آنها در بورس 
به ارتقای شــفافیت بازار صادراتی می انجامد.وی ادامه داد: این 
اقدام عالوه بر کمک به برندسازی محصوالت مذکور هزینه های 
مبادله این محصوالت را برای مشتریان خارجی کاهش می دهد.

ناصرپور در پایان تاکید کرد: شــروع مجدد معامالت آتی ســکه 
طال با رویکرد افزایش عمــق بازار و حضور نهادهای مالی و بازار 
گردان ها همزمان با گسترش دارایی های پایه جدید مانند طالی 
آبشده و برخی محصووالت صنعتی صادرات محور صورت خواهد 

پذیرفت که در زمان مقتضی به اطالع بازار رسانده خواهد شد.
بسته شدن بورس آتی سکه

 علت افزایش قیمت ها

 محمد کشــتی ارای، رئیس  کمیسیون تخصصی طال و جواهر نیز 
گفت: معامالت بورس آتی سکه عرضه و تقاضا را تعدیل می کرد و 
بسته شدن این بازار سبب شد که تقاضا از بازار آتی به بازار سنتی 
منتقل شود و این امر سبب افزایش قیمت ها در بازار سنتی شد.وی 
ادامه داد:  افزایش قیمت دالر هم یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت 
طال و ســکه به شــمار می رود.رئیس کمیسیون تخصصی طال و 
جواهر گفت: قیمت سکه از دیروز ۴00 هزار تومان افزایش یافته و 
حباب سکه در بازار به یک میلیون و 1۵0 هزار تومان رسیده است.

گفتنی اســت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )امامی( 
دیروز در بازار تهران )در لحظه تنظیم خبر( با رقم ۴ میلیون و۴۲0 
هزار تومان به فروش رســید.همچنین  در بازار آزاد هر قطعه نیم 
سکه بهار آزادی دو میلیون و 100 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار 

آزادی نیز به ارزش یک میلیون و ۵0 هزار تومان معامله شد.

تداوم افزایش قیمت گوشت گوسفندی

 رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی از افزایش مجدد قیمت این 
نوع گوشــت در بازار خبر داد و گفت: برای روزهای آینده پیش 

بینی کاهش قیمت نداریم.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اصغر ملکی از افزایش مجدد  
قیمت گوشــت گوسفندی در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت 
هرکیلوگرم شــقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان به ۵۹ تا ۶0 
هزارتومان رســیده اســت.  وی درباره دالیل افزایش قیمت این 
کاال، گفت: قیمت وابســته به عرضه و تقاضا اســت ضمن اینکه 
این گرانی فقط مربوط به گوشت نیست و همه کاالها گران شده 
اســت.  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشــاره به بازگشت 
حجاج به کشــور، افزود: عالوه بر این در آســتانه ماه محرم قرار 
داریم و تقاضا در بازار رو به افزایش اســت، دامداران نیز دام خود 
را با قیمت های کم عرضه نمی کنند.  ملکی با بیان اینکه قاچاق 
دام هنوز هم ادامه دارد، درباره وضعیت قیمت در روزهای آینده 
گفت: با این شــرایط انتظــار نمی رود با کاهش نــرخ این ماده 

پروتئینی مواجه شویم.  

تورم تولیدکننده مرداد ماه ۱5/2 درصد شد

   شــاخص بهای تولیدکننده در ایــران در دوازده ماه منتهی به 
مرداد ماه 1۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 1۳۹۶ 

به  میزان 1۵.۲ درصد افزایش یافته است.
به گــزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی خالصه نتایج به دســت 
آمده از شــاخص بهای تولیدکننده در ایران براســاس سال پایه 
100=1۳۹۵ به این شــرح است: شــاخص بهای تولیدکننده در 
 ایران در مرداد ماه 1۳۹۷ به عدد 1۴۴.۲ رسید که نسبت به ماه 
قبل ۶.۳ درصد افزایش داشته است.شاخص مذکور در مرداد ماه 
1۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۳.۸ درصد افزایش 

نشان می دهد.

خبر 

عدم ترخیص قطعات خودرو به 
دلیل دریافت مابه التفاوت نرخ ارز

 
اگرچه دولت اعالم کرده که واردکنندگان باید برای 
بازار  با  ارز ۴۲۰۰تومانی  نرخ  مابه التفاوت  پرداخت 
ثانویه،به ازای هر دالر ۲8۰۰تومان بپردازند، اما اکنون 
این موضوع منجر به عدم ترخیص قطعات شده است.
پرداخت  مشکالت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مابه التفاوت نرخ دالر دولتی با بازار ثانویه مشکالت 
دیگری را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد 
کرده است. دولت اعالم کرده که هر واردکننده ای که 
در زمان اعالم نرخ دالر با قیمت ۴۲۰۰ تومان، کاال 
وارد کرده، حال باید بعد از اعالم بسته جدید ارزی، 
مابه التفاوت نرخ را با بازار ثانویه، به دولت بپردازد.
همین امر کافی بود تا سیل عظیمی از مشکالت، بر 
سر راه تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد، آن هم 
در روزهایی که به شدت نیاز به تسهیل در فضای 
کسب و کار و باز کردن مسیر برای تولید بیشتر به 
دلیل قرار گرفتن در آستانه تحریم ها هستیم. در حالیکه 
واردکنندگان و تولیدکنندگان بسیاری با مشکل مواجه 
شده و هر روز هم به خیل آنها اضافه می شود.در عین 
حال، هستند واردکنندگانی که به دلیل تحریم های پیش 
رو، تالش کردند که موجودی انبارهای خود را برای 
دوران سخت آینده باال برند و قطعات را با فضا و 
فرصتی که دولت با دالر ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها 
قرار داده بود، وارد کنند؛ اما اکنون دولت اعالم کرده 
که آنها باید مابه التفاوت بپردازند و همین امر برای 
آنها دردسرساز شده و مانع از ترخیص کاالهایشان از 
گمرکات شده است.در این میان محصوالت بسیاری 
هستند که قطعات تولیدی و واسطه ای مرتبط با آنها، 
اکنون در گمرکات بالتکلیف مانده و مابه التفاوت 
نرخ ارز، مانع از ترخیص آنها شده است؛ در حالیکه 
پیشنهاد بخش تولید آن است که حداقل برای یکسری 
مابه  این  کشور،  نیاز  مورد  و  حساس  کاالهای  از 
التفاوت به صورت اقساطی دریافت شود. اما روی 
دیگر سکه، آن دسته از تولیدکنندگانی هستند که به 
دلیل عدم ترخیص به موقع قطعاتشان عالوه بر اینکه 
بازار دچار مشکل شده و نمی توانند به موقع،  در 
تعهدات خود را ایفا کنند، بلکه به دلیل عدم فروش و 
ارایه محصوالتشان به بازار، اکنون متهم به احتکار هم 
شده اند.احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان 
در این رابطه گفته که بسیاری از سازندگان خودروهای 
سبک و سنگین با مشکل پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز و عدم ترخیص کاالهای خود از گمرکات مواجه 
هستند که عمدتا بر روی قطعات نیز متمرکز است.وی 
در پاسخ به اینکه چرا قیمت خودروهای پرتیراژ در 
بازار آزاد به دو برابر قیمت های رسمی افزایش یافته 
است؟ به این نکته اشاره کرده است که متاسفانه دالالن 
و واسطه ها که تعداد زیادی خودرو را خریداری و 
انبار کرده اند در فکر کسب سودهای آنچنانی هستند 
نجومی  قیمت های  با  را  خود  خودروهای  بنابراین 

آگهی می کنند.

توضیح معاون وزیر صنعت درباره 
تخلفات واردات خودرو

 
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
تخلفات انجام گرفته در بحث ثبت سفارشات خودرو 
گفت: اینکه گفته می شود وزیر یا معاون وزیر در این 

خصوص تخلف کرده اند، اینگونه نیست.
در  قبادیان  برات  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خصوص تخلفات انجام گرفته در ثبت سفارشات 
خودرو اظهار کرد: معتقد هستم که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در این زمینه مظلوم واقع شد زیرا 
مساله به وجود آمده فقط برای ۲ درصد اختالف ایجاد 
شده در ثبت سفارشات بود.وی افزود: در این زمینه 
اشکال ایجاد شده در ثبت سفارش خودرو که یا بر اثر 
هک شدن سیستم و یا تخلف یک کارمند بوده است 
را در بوق و کرنا کردند و اطالع رسانی درستی انجام 
نگرفته است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: در واردات ۱۰۰ هزار خودرو، حتی اگر ۱7۰۰ 
خودرو تخلف انجام شده باشد، آن تخلف در گمرک 
بوده و وزارت صنعت در واردات تخلف نکرده است.
قبادیان عنوان کرد: اگر در خصوص وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مساله ای باشد آن است که سامانه 
وزراتخانه هک شده یا کارمندی تخلف کرده و اینکه 
وزیر یا معاون وزیر در این خصوص تخلف کرده، 
اینگونه نبوده است. در کل در ۱۰۰ هزار خودرویی 
که در سال گذشته وارد کشور شده، ۲درصد تخلف 
انجام گرفته است و در همان گمرک نیز جلوی این 

ماجرا گرفته شد.

خبر

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  معاون 
در  جدید  تعاونی   ۴۲۰۰ تاسیس  از  اجتماعی 

کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدحمید کالنتری 
در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون گفت: 
های  تعاونی  و  روستاها  مشکالت  از  یکی 
خشکسالی  و  آب  منابع  بخش  در  کشاورزی 
است که تعاونی های آب بران روستاها مدیریت 
هر  در  روستائیان  دارند.  برعهده  را  آب  منابع 
روستا تعاونی آب بران ایجاد می کنند که نقش 
این تعاونی پشتیبانی از  تبدیل شبکه آبیاری سنتی 
به آبیاری قطره ای و بارانی است که با همکاری 
همه افراد روستا هزینه های اجرای این فرآیند 
کاهش می یابد. همچنین در این بخش تعاونی 
های کشاورزی، آب، فاضالب و مدیریت منابع 
مراتع و جنگل ها را داریم که نقش آنها محدود 
کردن چرای دام روستائیان در بخش خاصی از 
مرتع برای دامداران بوده و در نهایت تولید علوفه 
بهینه شده و همچنین از منابع مرتع برای تولید 
ماهی و گیاهان دارویی استفاده می شود.وی با 
تاکید بر نقش تعاونی ها در کوچک سازی دولت 
تعاونی  های  شرکت  به  ها  پروژه  واگذاری  و 
 ۴۰۰ و  هزار   ۲۲ گذشته  سال  پنج  در  افزود: 
تعاونی جدید ایجاد شد که در نتیجه 76 درصد 
از نظر تعداد تعاونی رشد داشته ایم. همچنین 
۳۵۳ هزار شغل جدید از محل اقتصاد تعاونی 
ها ایجاد شد که رشد 7۹ درصدی را نشان می 
و  کار  تعاون  وزارت  تعاون  امور  دهد.معاون 
رفاه اجتماعی تصریح کرد: در این پنج سال 6 
هزار و ۴۰۰ تعاونی جدید کشاورزی، ۴ هزار 

و ۴۰۰ تعاونی صنعتی، ۲۵۰ تعاونی معدن، 68۰ 
تعاونی فرش دستباف و 7 هزار و ۴۵۰ تعاونی 
خدمات در حوزه های مختلف اعم از آی تی، 
گردشگری، بهداشت و ... همچنین ۲۵6 تعاونی 
حمل و نقل راه اندازی شده است.کالنتری ادامه 
داد: طی یک سال اخیر از شهریور سال گذشته 
تا شهریور امسال ۴هزار و ۲۰۰ تعاونی جدید 
ایجاد شد که 7۳ هزار و 8۰۰ شغل با خود به 
همراه داشته است. همچنین روز گذشته از طریق 
وزارت  سرپرست  با حضور  و  ویدئوکنفرانس 
رونمایی  جدید  تعاونی  طرح   ۴۲۵ از  تعاون 
و  هزار  ها ۱۵  تعاونی  این  اندازی  راه  که  شد 
۵۰۰ شغل جدید ایجاد خواهد کرد.وی درباره 

گفت:  روستایی  های  تعاونی  اشتغال  ویژه  وام 
تعاونی  و 8۰۰  هزار  تعاون ۴  روستا  طرح  در 
 ۹۱6 تاکنون  که  اند  کرده  نام  ثبت  روستایی 
میلیارد تومان از ۴ بانک عامل بخش کشاورزی، 
توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و بانک 
زیرمجموعه وزارت ارتباطات پرداخت شده و 
پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر هم مصوب 
شده است.وی با بیان اینکه ۱۱ میلیون نفر در 
کشور عضو تعاونی ها هستند، گفت: از آنجایی 
که تعاونی ها را خود اعضا اداره و کنترل می کنند 
کمترین فساد در مجموعه تعاونی ها شاهدیم، 
همچنین شرکت های تعاونی نقش موثری در 
کنند، چرا  می  ایفا  محروم  مناطق  از  فقرزدایی 

که با استفاده از پول های ُخرد مردم تعاونی ها 
به جمع  اشتغال  ایجاد  بر  و عالوه  ایجاد شده 
آوری نقدینگی نیز می پردازند. با توجه به اینکه 
تعاونی  با هر  SMEها هستند  ها جزء  تعاونی 
ایجاد  شغل  تا ۱۵  میانگین ۱۴  طور  به  جدید 
می شود.وی درباره تعاونی های مسکن گفت: 
تاکنون ۲ میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی 
های مسکن ساخته شده است و در خصوص 
تعاونی های مسکن مهر نیز پیش بینی می شود تا 
پایان امسال پرونده مسکن مهر متعلق به تعاونی 
ها بسته شود.کالنتری درباره مصوبه دولت در 
زمینه تخصیص ۲۵ میلیارد تومان به تعاونی های 
سهام عدالت از محل سود سهام عدالت که از 
سوی مجلس با مخالفت روبرو شد، گفت: قرار 
بود این ۲۵ میلیاردتومان به عنوان کارمزد از محل 
سود مشموالن داده شود که مبلغ ناچیزی است. 
این تعاونی ها مشکالت زیادی دارند و قرار بود 
سازمان خصوصی سازی آن را انجام دهد  و ما 
فقط پیگیری می کردیم که این مبلغ به دست آنها 
برسد اما با توجه به اینکه استدالل مجلس این 
بود که این پول به مردم تعلق دارد، این مصوبه 
برنامه و  باید سازمان  با مخالفت روبرو شد و 
بودجه مبلغی را به عنوان جایگزین به تعاونی 
های سهام عدالت پرداخت کند که سال قبل 
هم ۳6 میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه 
به شرکت های تعاونی سهام عدالت از محل 
گفته  بود.به  کرده  پرداخت  عمومی  بودجه 
کالنتری، ارزش سهام سهامداران شرکت های 
سهام عدالت در سراسر کشور در مجموع 8۰ 

هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

آگهی. درخواست گوا هی حصر وراثت 
علی فرحبخش. فرزند موسی. در شرح دادخواستی به شماره ۹7۰۲8۴ که در این شورا ثبت گردیده 
درخواست گواهی انحصار وراثت نمودند و اعالم که حسین فرح بخش. فرزند علی. به شماره شناسنامه 
۲6۳۹۱ در تاریخ ۱۳۹7/۰۵/۳۱ فوت. نموده و وارثین حین الفوت عبارت است از.  علی فرح بخش. 

فرزند موسی. به شماره شناسنامه 6  پدر متوفی 
از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 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. 
سید. شعبان اقاجانی. میر. قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف آمل. م الف. ۲۱3۲

آگهی طالق
خواهان آقای محمد چگینی دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا خاکوئی به خواسته طالق تقدیم دادگاههای عمومی فردیس نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان واقع در استان 
البرز شهرستان فردیس جاده مالرد کانال شرقی دادگستری فردیس ارجاع به شماره ثبت ۹7۰۹۹8۳۰۳۱۳۰۰۰8۹ ثبت گردیده و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود و دریافت نظریه کارشناس 

حاضر گردد./ ج ۱8۳
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه  خانواده شهرستان فردیس- محسن مهرابی

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹6۰۰۱۵ اجرای احکام مدنی متمرکز، محکوم علیه، آقای محمد بابانژاد درحق 
به  بنا  اجرا  این  لذا  ریال  به ۱.۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰  اند  گردیده  محکوم  فصل  تعاونی چهار  شرکت 
درخواست محکوم له، اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش 

میرساند.
مال مورد مزایده : یک دستگاه سبد زنی مدل f ۱ ۲8۰وزن ۹ تن و ۲۲ کیلو وات 

به آدرس جویبار- شهرک صنعتی کوهیخیل- خیابان شقایق - شرکت سبد سازان جویبار
۱- قیمت کل کارشناسی به مبلغ )78۵.۰۰۰.۰۰۰( ریال می باشد.

۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
محسوب خواهد شد .

۳- موعد و زمان فروش، روز ۳۱/6/۱۳۹7 ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
جویبار میباشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

اجراییه 
مشخصات محکوم له :  آقای اسکندر رضایی فرزند رحیم 
به نشانی رویان خیابان امام نبش  دریای 8 طبقه فوقانی 
مجید سرمد مشخصات محکوم علیه علی اصغر سبحانی 

جید فرزند علی اکبر مجهول المکان 
شعبه  تاریخ۹7.۲.۲۰  ۹7.۱۳۱به  شماره  رای  موجب  به   
سوم شورای حل اختالف شهرستان نور که قطعیت یافته 
است و. محکوم علیه  محکوم است به  پرداخت مبلغ 7۰ 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۲.۰۰۵.۰۰۰ ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست۹6.۲.6 تا زمان پرداخت کامل 
دین در حق خواهان و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال 
به عنوان نیم عشر در حق دولت به استناد ماده ۱۹ آیین 
نامه اجرایی ماده ۱8۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ 
این برگ اجراییه  ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای بدیعی در غیر این صورت پرونده جهت 
اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شدم.الف ۹7.۴۲8
   قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

نور رضا رضایی مقدم

رونوشت حصر  وراثت
  آقای رضا شعبانی به شناسنامه شماره ۳۵ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره۹7۰۵۰۴ تقدیم شورای نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان مسلم شعبانی به شناسنامه شماره یک در تاریخ پنجشنبه ۱7 خرداد ۱۳۹7 در گذشته. و 

ورثه وی  در هنگام در گذشت  عبارتند  از 
۱- فاطمه خرات فرزند حسین به شماره شناسنامه ۵۴۵۴ زوجه متوفی

۲-  مجتبی شعبانی فرزند مسلم به شماره شناسنامه ۱۴8 فرزند متوفی ۳- مرتضی شعبانی فرزند 
مسلم به شماره شناسنامه ۳7 فرزند متوفی 

۴- رضا شعبانی فرزند مسلم به شماره شناسنامه ۳۵ فرزند متوفی
۵-  پروین شعبانی فرزند مسلم به شماره شناسنامه ۱۱۱6 فرزند متوفی

 اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض 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 و اال گواهی صادر خواهد شدم.الف ۹7.۴۲6
 قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای محسن جعفری فرزند محمد علی  

خواهان آقای مجتبی فتحی توچائی فرزند حمزه  با وکالت آقای مصطفی دهقان باغی   دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای محسن جعفری فرزند محمد علی  به خواسته مطالبه خسارت  مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹8۳۰۳۰7۰۰۲۴۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان 
فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۰8/۰6 ساعت ۰۹:۴۵ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمانم را 

دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد./ ج ۲۹۴
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان فردیس- میرزایی 

تعاونی زنان دست فروش سر چهارراه ها ایجاد می شود

 معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی، در نشسـت توانمندسـازی تعاونی های 
بانـوان بـا بیـان اینکـه یـک واقعیـت در خصـوص زنـان این اسـت کـه 50 درصد 
جمعیت کشـور را تشـکیل می دهند، گفت: اما واقعیت دیگر این اسـت که بخشـی 
از زمـان زنان صرف خانـواده، تربیت فرزند و مدیریت منزل می شـود کـه در جایگاه 
خـود از بعـد فرهنگی، انسـانی، جمعیتـی و اقتصادی مهم اسـت؛ در حالیکـه از این 
نقـش مهم زنان غفلت شـده اسـت؛ امـا از سـوی دیگر 50 تـا 60 درصد وقـت زنان 
آزاد اسـت و مـی توانند نقش اجتماعی ایفـا کنند.وی تصریح کرد: بحث سـاماندهی 
کودکان و یا دختران کار و زنان دسـت فروش که سـطح شـهر را پائیـن آورده اند، در 
قالـب تعاونی مطرح اسـت کـه اگر ایـن افراد سـاماندهی شـوند زنان مـی توانند با 
روحیـه ای کـه دارنـد این دختـران را که در حال حاضر اسـتثمار شـده انـد آموزش 
داده و بـا کمک شـهرداری هـا و شـورای عالی محـالت در قالب تعاونـی در کارهای 
انسـانی هـا و منظم تر تربیت کننـد و لباس فرم منظم پوشـیده ودر چهـار راه ها به 

فـروش گل بپردازند.

تعاونی جدید در کشور  تاسیس ٤2٠٠  داد:  تعاون خبر  وزیر  معاون 

فروش دست  زنـان  تعاونی 
 سر چهارراه ها ایجاد می شود  

رییس کل بانک مرکزی گفت: باور عمیق 
ارز  بازار  در  که  اتفاقی  که  است  این  من 
و  بانکی  سیستم  ناترازی  محصول  افتاد، 
به  ما  اصرار  و  نقدینگی  وحشتناک  رشد 

تداوم نقدینگی است.
مرکزی،  ازبانک  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فرمایشات  به  اشاره  با  همتی  عبدالناصر 
مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ذخایر 
حفظ  ما  سیاست  افزود:  مرکزی،  بانک 
سایر  از  استفاده  و  مرکزی  بانک  ذخایر 
از  از جمله منابع حاصل  منابع در کشور 

صادرات غیر نفتی است.
وی حل مشکالت اقتصاد کشور را مستلزم 
انتظام بانک ها خواند و تصریح کرد: مقام 
بانک  که  کردند  تاکید  رهبری  معظم 
و  سنگین  های  هزینه  برابر  در  مرکزی 
بی نظمی هایی که کشور را دچار مشکل 
می کنند با قدرت بایستد. در این مسیر 
بانک  کنار  در  نیز  قضاییه  قوه  و  مجلس 
مصمم  بانکی  نظام  اصالح  برای  مرکزی 

تسریع  برای  باید  نیز  ها  بانک  و  هستند 
حل مشکالت کمک کنند.وی با اشاره به 
ناترازی صورت های مالی بانک ها، گفت: 
از  کشور  اقتصاد  در  ما  مشکالت  بیشتر 

همین جا نشات می گیرد.
سود  نرخ  ها  بانک  برخی  گفت:  همتی 
مصوب را رعایت نمی کنند و بدون توجه 
به آثار مخرب این اقدام به این روند ادامه 

می دهند.
پول  شبه  سریع  رشد  داشت:  اظهار  وی 
در تعیین نرخ سود و اضافه برداشت های 
بی قانون و قاعده از سوی برخی بانک ها 
قابل قبول نیست و با بانک هایی که این 
برخورد خواهد  بگیرند  پیش  در  را  روش 
مقام  که  همانطور  کرد:  تاکید  شد.همتی 
می  اگر  کردند،  تاکید  نیز  رهبری  معظم 
باید  باشد  درست  کشور  اقتصاد  خواهیم 
جسارت  باید  و  باشند  منظم  ها  بانک  
جراحی را داشته باشیم زیرا این روند کل 
نظام و سیستم بانکی را نابود خواهد کرد.

و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رییس 
فروشندگان خودروی تهران گفت: از ابتدای 
هفته جاری به دنبال انتشار خبر عرضه ۴0 
هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان، 
قیمتها در بازار خودروهای داخلی نزولی شده 
و تا حدود ۸ میلیون تومان نیز کاهش یافته 
است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید 
موتمنی اظهار کرد: افزایش قیمت رخ داده در 
بازار خودروهای داخلی در یک ماه اخیر واقعی 
نبوده و ناشی از جوسازی دالالن و سفته بازان 
است.وی ادامه داد: قیمتهای کذایی که برای 
خودروهای داخلی عنوان می شود قیمتهایی 
است که دالالن و سودجویان در سایت های 
فروش اینترنتی آگهی می کنند و هیج مبنای 
درست و واقعی ندارد.وی افزود: واقعیت این 
قیمتهای  سفته باز  و  دالل  چند  که  است 
پرت و نجومی برای خودروها در سایت های 
فروش اینترنتی آگهی می کنند و به سرعت 
این قیمتها در شبکه های اجتماعی به ویژه 
کانال های تلگرامی بازنشر شده و به عنوان 

قیمت خودرو بین مردم دهن به دهن شده 
بعضا  که  می شود  دیده  می افتد.البته  جا  و 
برخی افراد به صورت احساسی عمل کرده 
آنها  گفته های  و  دالالن  نرخ بازیه  فریب  و 
مبنی بر آنکه قیمت ها بیش از این افزایش 
با قیمتهای نجومی  می یابد را می خورند و 
فعلی هم اقدام به خرید می کنند که البته 
تعداد آنها بسیار کم است.موتمنی ادامه داد: 
با انتشار خبر عرضه ۴0 هزار دستگاه خودرو 
از سوی خودروسازان شاهد کاهش قیمتهای 
غیرواقعی در بازار خودرو هستیم به گونه ای 
که تا ۸ میلیون تومان نیز قیمتها کاهش یافته 
است.وی تاکید کرد: البته قیمتهای فعلی نیز 
غیرواقعی است و باید کاهش یابد. عمال در 
واقعی  مصرف کننده  و  خریدار  خودرو  بازار 
برای این محصوالت با قیمتهای فعلی وجود 
صورت  قیمت ها  این  در  معامله ای  و  ندارد 
نمی گیرد.به گزارش ایسنا، در چند هفته اخیر 
قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش 

شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است.

حفظ ذخایر بانک مرکزی
 اولویت اصلی است

 کاهش 8 میلیون تومانی
 قیمت خودرو



رسم جهان این است که قانون بسازد
ولی خود از عادت پیروی می کند.

میشل فوکو

سخن حکیمانه

بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل
در پای دم به دم گهر از دیده بارمت

حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست
فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت

امروز با حافظ

ترجمه داستان زندگی جنجالی 
بیل کلینتون منتشر شد

گم  »رئیس جمهور  کتاب   
بیل  نوشته  است«  شده 
پترسون  جیمز  و  کلینتون 
مجیدی  نسرین  ترجمه  با 
توسط نشر روزگار منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب »رئیس جمهور گم شده 
است« نوشته مشترک بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین 
آمریکا و جیمز پترسون به تازگی با ترجمه نسرین 
مجیدی توسط نشر روزگار منتشر و راهی بازار نشر 

شده است.
در این کتاب که در قالب رمان نوشته شده، زندگی بیل 
کلینتون و اسرار مخفی اش روایت شده است. کمااینکه 
داستان های جک  معروف سری  نویسنده  لی چایلد 
ریچر درباره آن نوشته است: »اسرار پنهانی کلینتون 
و نبوغ داستان سرایی پترسون این داستان سیاسی و 

دلهره آور این دهه را پدید آورد.«
پخش جهانی این کتاب کمتر از ۳ ماه پیش آغاز شده 
است. ترجمه فارسی اش هم توسط نسرین مجیدی 
انجام شده که پیش تر آثار داستایوفسکی، ماکیاولی، 
توماس مور، ساراماگو و ... را برای همین ناشر ترجمه 
کرده است.  ترجمه فارسی این کتاب، 7۰۰ صفحه 
شده است. نشر روزگار این کتاب را در شمارگان هزار 
نسخه با دو جلد شومیز و گالینگور منتشر کرده که به 

ترتیب ۴8 و ۵8 هزار تومان قیمت دارند.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

خیابان های شهر، صحنه ی هنر موسیقی شوند

*فرزانه یوسفیان 

کنسرت رایگان خیابانی باالخره برگزار شد. در 
زمانی که بسیاری از مردم چشم به موبایل و زیر 
خودرو  اجناس،  گرانی  برای  تلویزیون  نویس 
و مسکن دارند، باز این هنر است که می تواند 
راهی  و  باشد  مردم  های  زخم  برای  مرهمی 
برای التیام دردهایشان. برای نخستین بار سیروان 

خسروی برای حمایت از مردم در شرایط اقتصادی کنسرت خود را لغو کرد 
و همایون شجریان خبر از برگزاری کنسرت رایگان خیابانی داد. پنج شنبه و 
جمعه گذشته نخستین کنسرت های خیابانی با اجرای محمد معتمدی در 
پارک آب و آتش برگزار شد و خوشبختانه مشکل امنیتی نیز برای آن پیش 

نیامد.
معتمدی در حاشیه ی کنسرتش گفته است: »کنسرتی که ۲ شب گذشته در 
بوستان »آب و آتش« با هنرمندانی همکارانم در ارکستر سازهای ملی برگزار 
شد نتیجه روزها و شاید ماه ها تالش دوستانی است که برای صدور مجوز 
این اجرای زنده مجاهدت کردند، جنگیدند و برخی از افراد را توجیه کردند که 
این کنسرت ها می تواند بدون هیچ حاشیه ای برگزار شود.« نخستین کنسرت 
خیابانی برگزار شد و آن طور که از اخبار سایت های سراسری به گوش می 
رسد با استقبال مردم و صداگذاری خوبی اجرا شده است. مردم در شرایط 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور همراه هنر شدند و برای ساعاتی هم که شد 
به همراه خانواده از هر چه مشکل است رها شدند و خود را به هنر سپردند. 
هنرمندان رشته های مختلف علی الخصوص هنر موسیقی همواره با مشقت و 
سختی فراوان در راه اعتالی هنرِ خود قدم برمی دارند. بسیاری از هنرمندان برای 
اجرا در سالن های کنسرت تجهیزات را همراه خود می برند چه برسد به اجرا 
در فضای باز و محیط پارک که هم از لحاظ امنیت خطرساز است و هم از لحاظ 
صداگذاری و کنترل جمعیت. با وجود تمامی این مشکالت اما ارکستر سازهای 
ملی همت خود را برای برگزاری کنسرت رایگان جزم کرد تا پایتخت نشینان 
بدون دغدغه بتوانند از شیندن موسیقی لذت ببرند. اینکه برگزاری کنسرت با 
جمعیت گسترده کار راحتی نیست و اینکه کیفیت صدا ممکن است همچون 
فضای کنسرت نباشد، درست، اما همین که قدم نخست در این راه برداشته شده 
جای امیدواری دارد و می تواند مقدمه خوبی برای برگزاری کنسرت و اشاعه ی 

موسیقی اصیل و خوب در بین مردم باشد.
بارها شده در پیاده رو، گوشه ای از خیابان و فضایی از سفره خانه ها و 
رستوران ها شاهد نوازندگی و خوانندگی برخی از هنرمندان رشته ی موسیقی 
هستیم، افرادی که ساز خود را در دست می گیرند و می نوازند تا مردمی که 
از کنارِ آن ها عبور می کنند لحظه ای محو هنر موسیقی شوند و از هر آنچه 
سختی و مشکالت است دور شوند. بماند که بسیاری بی تفاوت می گذرند 
و حتی برای چند ثانیه هم که شده توجهی به آنچه در محیط پیرامون وجود 
دارد، نمی کنند. حسین علیزاده نوازنده و موسیقیدان کشورمان روز گذشته 
در خصوص موسیقی خیابانی گفت: »به نظر من هر نوع و هر شکل موسیقی 
به هر انگیزه ای در شهر جریان داشته باشد، خوب است. البته هر چیزی را 
می توان مثبت یا منفی دید. این عقیده من است که مردم به روحیه نیاز دارند. 
من شخصا دست تمام کسانی را که در خیابان ساز بزنند و بخوانند می فشارم.«
سال هاست هنر موسیقی را در پستو، گوشه ی خانه ها، تاالرها و سالن ها 
نگه داشتیم و از اینکه مردم با آن ارتباط داشته باشند ترس داشتیم. غافل از 
اینکه همه مان با موسیقی و هنر رشد کردیم و الالیی شنیده ایم و در مدارس 
سرود خوانده ایم و با صوت و موسیقی بزرگ شدیم. اینکه کنسرت خوب 
بشنویم و موسیقی خوب را مهماِن لحظاتمان کنیم کارِ مسئوالن است و دست 
اندرکاران که بتوانند فضا را در اختیار افراد کاربلد هنرِ موسیقی قرار دهند، نه 
اینکه فردی تنها به دلیل وجود مافیا در هنر موسیقی رشد کند، معروف شود 
و موسیقی که نباید را رواج دهد. هنگامی که اعتماد کنیم، زیرساخت ها را 
به وجود آوریم و فضای امنی برای هنرمندان موسیقی خلق کنیم، مطمئن 
باشیم آن موسیقی که الیِق یکایک ایرانیاِن هنردوست است را خواهیم شنید. 
برگزاری کنسرت خیابانی و استقبال مردم از این رویداد فرهنگی، قدم بسیار 
خوبی در راهِ حمایِت مخاطبان از هنرِ اصیل ایرانی است. معتمدی از همکاری 
نیروی انتظامی در برپایی امنیت کنسرتش گفته و جای قدردانی دارد که برای 
جلوگیری از ازدحام جمعیت و ایجاد امنیت همکاری بین سازمانی صورت 
گرفته است. همه می گویند در ایران کار گروهی و بین سازمانی به بهترین 
شکل صورت نمی گیرد، اما اگر هدف یکی و آن هم ایجاد رضایت بین مردم 
باشد، قطعاً شاهد اتفاقات خوب در عرصه ی هنر، خصوصا در هنر موسیقی 

خواهیم بود.
f.youdefianpour@gmail.com

سرمقاله

وحید نمازی نمازی دبیر اجرایی جشنواره کارتون 
توجه  با  کرد:  عنوان  حالل  روزی  کاریکاتور  و 
اقتصادی کنونی، ارزش اسالمِی  به موضوعات  

»روزی حالل« را انتخاب کردیم.
نشست  نهمین  زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
کاریکاتور  و  کارتون  سراسری  جشنواره  خبری 
روزی حالل با حضور وحید نمازی دبیر اجرایی 
دبیر هنری جشنواره  ناصری  جشنواره و عباس 
ابتدای  در  نمازی   . شد  برگزار  هنری  حوزه  در 
این نشست عنوان کرد: در ادوار گذشته جشنواره، 
نشست خبری در خراسان شمالی برگزار می شد 
بار است که در تهران نشست  این نخستین   و 
دوره  نخستین  کرد:  اظهار  وی  داریم.  رسانه ای 
جشنواره کارتون و کاریکاتور روزی حالل در سال 
8۹ برگزار شد. یکی ـ دو دوره اول روی شعار 
و  اهداف  در  آن  از  اما پس  داشت،  تمرکز  سال 
رویکردهای برنامه تجدیدنظر کردیم تا از حالت 
صرفاً رقابتی خارج شود و یک جریان مداوم در 
روزی  جشنواره  اجرایی  دبیر  باشد.   سال  طول 
حالل اظهار داشت: موضوعات ما مردمی است 
و جنبه تولیدی دارد، یعنی به گونه ای نیست که 
هنرمندان از آرشیو خود اثر ارسال کنند. همچنین 
کاریکاتور  خانه  و  برگزار  آموزشی  نشست های 
را راه اندازی کردیم. نمازی خاطرنشان کرد: برای 
اینکه هنرمندان شاخص و حرفه ای فقط برگزیده 

جشنواره نباشند، طرحی را به موازات جشنواره با 
عنوان »چله گی کارتون و کاریکاتور« از سال قبل 
راه اندازی کردیم تا هنرمندان تازه کار هم فرصت 
جشنواره  اجرایی  دبیر  باشند.  داشته  شدن  دیده 
کارتون و کاریکاتور روزی حالل اظهار داشت: 
یکی از آسیب های جشنواره ها، تولید آثار و آرشیو 
آن پس از برپایی جشنواره است، اما ما اصرار داریم 
مرتباً نمایشگاه های آثار منتخب تمام ادوار را در 
مراکز استان ها برگزار کنیم، همچنین در مکان های 
پر رفت وآمد مانند متروی تهران، مسیر کاروان های 
نمایش  به  را  آثار  عراق  حتی  و  نور  راهیان 
امسال جشنواره  موضوع  درباره  وی  گذاشته ایم. 
اظهار داشت: با توجه به مباحث اقتصادی کنونی، 
انتخاب کردیم  ارزش اسالمِی »روزی حالل« را 

و فکر می کنم برگزاری دادگاه مفسدین اقتصادی، 
موضوع ما را به روزتر هم کرد. ضمن اینکه عالوه بر 
نشان دادن رزق حالل، تأثیرات فردی و اجتماعی 
آن را هم نشان دهیم. ناصری رئیس حوزه هنری 
خراسان شمالی و دبیر جشنواره سراسری کارتون و 
کاریکاتور روزی حالل در ادامه این نشست اظهار 
داشت:  امسال مانند سال های گذشته از اردیبهشت 
فراخوان دادیم و تا ۲۰ مرداد مهلت ارسال آثار بود.
این کارتونیست اظهار داشت:  برای تجلیل از مقام 
کاریکاتور  جشنواره  اولین  علیزاده،  جواد  استاد 
چهره را با چهره ایشان کلید زدیم که برگزیدگان در 
مراسم اختتامیه تجلیل می شوند. در مجموع ۵۴۲ اثر 
از ۱7۰ هنرمند شامل ۴۱۵ اثر در بخش کارتون و 
۱۲7 اثر در بخش کاریکاتور دریافت کردیم. از ۲7 

استان شرکت کننده داشتیم که از این حیث، تهران، 
اصفهان، کرمانشاه و فارس پیشتاز هستند. در کسب 

جوایز نیز البرز و کرمانشاه بیشترین سهم را دارند.
ناصری تأکید کرد: آمار به هیچ وجه برایمان مهم 
نیست، کیفیت کارها مهم است. برای همین شاید 
آمار استانی جشنواره مان کم باشد اما ما »آمارباز« 
نیستیم وگرنه موضوعی ساده یا حتی آزاد )برای 
اثر  تا چندهزار  انتخاب می کردیم  بخش چهره( 
دریافت کنیم. به گفته دبیر هنری  جشنواره کارتون 
بزرگ ترین  از  یکی  حالل،  روزی  کاریکاتور  و 
محاسن این جشنواره، تولیدی بودن کارهاست و 
به ندرت کاری هست که در جشنواره دیگری هم 
شرکت کرده باشند. ضمن اینکه در تمام ادوار کتاب 
همه شرکت کنندگان  برای  و  را چاپ  جشنواره 
ارسال می شود. وی درباره داوری آثار گفت: داوری 
توسط ۵ نفر شامل آقایان بهمن عبدی، احد عربانی، 
و  نوروزی  سعیدی  دوست محمدی،  محمدرضا 
بنده انجام شد؛ همچنین ۲ کمک داور داشتیم که 
۲ هنرمندی بودند که بیشترین امتیاز را در ۵ دوره 

»چله گی« کسب کردند.
ناصری خاطرنشان کرد: در اختتامیه جشنواره که 
۱۵ شهریور در بجنورد برگزار می شود، مجموعًا  
۱۹ میلیون تومان جایزه ـ ۱۳ میلیون در بخش 
اهدا  ـ   کاریکاتور  بخش  در  میلیون  کارتون، 6 

خواهد شد. 

کاریکاتور

دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر احکام جدیدی 
برای مدیران بخش های مختلف این جشنواره صادر کرد.

فجر،  تئاتر  المللی  بین  روابط عمومی جشنواره  از  به گزارش  
نادربرهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر طی احکامی جداگانه سلما سالمتی و ندا هنگامی را به عنوان 
مدیران بخش های »نمایشنامه نویسی« و »به عالوه فجر« معرفی و 
همچنین علی عابدی را به عنوان »قائم مقام« دبیر سی و هفتمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب کرد.
در متن این احکام آمده است: »نظر به تجربه و شایستگی، شما را 
به عنوان مدیران بخش های مختلف سی و هفتمین جشنواره بین 
المللی تئاتر فجر منصوب می نمایم. امیدوارم با خرد، خالقیت و 

تعامل گروهی در انجام امور محوله موفق باشید.«
سی و هفتمین جشنواره بین الملللی تئاتر فجر با دبیری نادربرهانی 

مرند، از ۲۲ بهمن لغایت ۴ اسفند ماه ۹7 برگزار خواهد شد.

احکام جدید در یس و هفمتین 
جشنواره بین امللیل تئاتر فجر

اینم مدل جدید واردات اگو!

گزارش پیام زمان از نشست خبری جشنواره کارتون و کاریکاتور »روزی حالل«

تلنگری به وضعیت اقتصادی کشور با زبان کاریکاتور

تهمینه  نقاشی های  نمایشگاه 
که  »فیلم هایی  عنوان  با  میالنی 
نساختم« در گالری ایوان گشایش 

می یابد.
نقاشی  انفرادی  نمایشگاه  اولین 
های تهمینه میالنی روز جمعه 
در   ۱7 ساعت  شهریورماه   ۱6

گالری ایوان افتتاح می شود.
تهمینه میالنی، فیلمساز در این نمایشگاه ۲6 تابلوی نقاشی خود را 

که طی ۴ سال گذشته خلق کرده است به نمایش می گذارد.
میالنی در معرفی نمایشگاه خود نوشت: »از زمانی که به یاد دارم، 
شنیدن قصه، خواندن کتاب و کشیدن نقاشی حال مرا خوب می 
کرد. وقتی غمگین و دلشکسته بودم، وقتی حوصله آدم های اطرافم 
را نداشتم، حتی وقتی از شوق زندگی لبریز می شدم، نقاشی می 
کشیدم. در کنار خرید تمبر و کتاب، خرید وسایل نقاشی بخش 

عمده پول تو جیبی مرا از آن خود می کرد.«
این کارگردان در ادامه معرفی نمایشگاهش آورد: »از آنجا که چند 
بار در مسابقات نقاشی در دوره راهنمایی و دبیرستان اول شده بودم، 
تصمیم گرفتم در دانشگاه نقاشی بخوانم، اما نمی دانستم برای قبول 

شدن در کنکور نقاشی باید به کالس طراحی بروم!

فيلمهاي نديده »هتمينه 
ميالین« ديدین شد

سینما،  بازیگر  تهامی،  کوروش 
سابقه  که  تلویزیون  و  تئاتر 
خود  کارنامه  در  هم  خوانندگی 
دارد از عالقه اش به انتشار آلبوم 

موسیقی خبر داد.
تازه ترین  در  بازیگر  این 
از  گفت وگویش گفت: من قبل 
تئاتر، با موسیقی  آشنا بودم و این 
باعث شد ریتم را خوب بشناسم. ریتم یکی از مواردی است که 
در تئاتر و سینما با آن سروکار داریم و موسیقی در این زمینه به من 
کمک فروانی کرد. موسیقی، سینما، تئاتر، خوشنویسی و گرافیک 
یک ساختمان را می سازند که هر کدامشان نباشند یک خألیی 
احساس می شود. وی افزود: من تعجبم می کنم که بعضی وقت ها 
در طول این سال ها مثاًل با کارگردانی کار کردم که می گفت من از 
موسیقی چیزی سر درنمی آورم. در دلم خیلی تعجب کردم و گفتم 
مگر می شود آدم کارگردان باشد و از موسیقی سر درنیاورد؟ منظورم 
این نیست که آدم حتماً موزیسین باشد یا مثاًل آوازه خوان. اما باالخره 
بداند االن این صحنه ای که راجع به آن فکر می کند یا دکوپاژش 
می کند چه ریتمی داشته باشد. بازیگر »رگ خواب« دراین گفت و 

گو از تولید آلبوم موسیقی اش خبر داد.

كوروش هتامي از انتشار البوم 
جدیدش خرب داد  

بابل- خبرنگار زمان: تور رسانه ای 
شهردار و اعضای شورای شهر بابل با 
اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت 

هفته دولت برگزارشد.
منظور  به  که  ای  ررسانه  تو  این 
گرامیداشت مقام شامخ شهدا و ارائه 
عملکرد شهرداری برگزارو  با بازدید 

از الیروبی رودخانه بابلرود آغاز شد .
این طرح که به منظور عمران و آبادانی 
شهراستارت خورد متاسفانه سالها به 
سپرده  فراموشی  و  خاموشی  ورطه 
شد ولی با همت و تالش شهرداری 
و شورای دوره پنجم اجرای فاز نخست   
هدف  با  کیلومتر    ۴ طول  به  پروژه 
و  پاکسازی   ، سیالب  از  جلوگیری 
بازسازی کناره های بابلروددر دستور 
کار قرار گرفت که در این مرحله ۲/۳ 
و  تراشی  پاک  مسیر  این  از  کیلومتر 
دیوارسازی شد که با انجام این اقدامات 
تا ۱۰ متر به عرض رودخانه اضافه شد.
شهردار بابل در بازدید از این طرح با 
بیان اینکه دیوار سازی پاشنه پایین و 
باال ی رودخانه بابلرود انجام شده است 

، گفت: باایجاد جاده دسترسی در پاشنه 
باال حداقل به عرص 8 تا ۱۰ متر انجام 
شده است که حدود ۲۵۰ متر مکعب 

الین جابجا شده است .
اعالم  با  ادامه  در  فیروزجایی  کبود 
کننده  آلوده  منابع  آوری  جمع  اینکه 
رودخانه از وظایف شهرداری نیست، 
افزود: ولی با این حال شهرداری آماده 
همکاری و کمک به متولیان امر را دارد 
و خوشبختانه این طرح فرصت سرمایه 
رابرای سرمایه گذاران بخش  گذاری 
خصوصی را ایجاد کرده است تا بتوانند 
از نعمت گردشگری این بخش بهره 

مند شوند.
وی تصریح کرد: پروژه بابلرود بعنوان 
نماد شهرستان بابل نیازمند نگاه و همت 
استانی برای حفظ و نگهداری آن است 
در  مناسب  اعتبارات  تخصیص  با  و 
جدی  اهتمام  آن  نگهداری  و  حفظ 
تور  بعدی  برنامه  در   . باشیم  داشته 
رسانه ای بازدید از پل تاریخی دوران 
قاجار در سال ۱۱۴6 هجری قمری به 
دستور محمد حسن خان قاجار بوده ، 

که این پل تاریخی تا اواخر سال ۹۴ 
محل ترددوسایل نقلیه سبک و سنگین 

بوده است.
اردیبهشت  در ۲۲  تاریخی  بنای  این 
سال ۵6 در فهرست آثار ملی ثبت شد 
که با ساخت دو پل در مجاورت آن 
از زیر بار ترافیکی خارج و در حال 
حاضر به عنوان یک اثر تاریخی برای 
گردشگران داخلی و خارجی دلربایی 

میکند.
پل محمدحسن خان یک بنای شاخص 
به سبک معماری صفوی در مازندران 
است که با سفیده تخم مرغ و ساروج 

بنا شده است
ارتفاع این پل از بستر رودخانه ۱۱متر 
است که ۱۴۰ متر طول و 6 متر عرض 

دارد .
این سازه تاریخی در طول عمر حدود 
بیش از ۲۵۰ ساله اش یک بار در دوره 
پهلوی اول مرمت و بازسازی شد که 
که  است  زیادی  الحاقات  آن  نتیجه 
کرده  مخدوش  را  تاریخیش  اصالت 
بابل   شهرداری  همت  به  حا  است 
اصالت تاریخي و مرمت پل تاریخي 
محمدحسن خان با قدمت بیش از ۲۵۰ 

سال آغاز شد.
سازه  این  بازسازی  افزود:   ایشان 
های  پیگیری  و  تالش  با  تاریخی 
شهرداری بابل ، میراث فرهنگی و اداره 
کل راه و شهرسازی مازندران انجام می 
گیرد و برای این طرح در مرحله اول 
6 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده 

است .
شهردار بابل  همچنین بیان داشت : یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از این میزان 
اعتبار را میراث فرهنگی تامین خواهد 
کرد و۲ میلیارد ریال را شهرداری بابل 
تقبل خواهدنمود وتامین ۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال هم بر عهده راه و 
شهرسازی مازندران می باشد مهندس 
کبود ادامه داد: متاسفانه در طول دوره 
های مختلف الحاقات زیادی در این پل 

صورت گرفته است که هدف اساسی 
ما در این بازسازی آن است که الحاقات 
اضافی از این اثر تاریخی حذف شود و 

به سازه اصلی خود بازگردد.
وی افزود ؛ این الحاقات که در پیاده 
بتنی و سازه آن  نرده های  پل،  روی 
یک  انتخاب  با  است  گرفته  صورت 
برداشته  کاربلد  و  مجرب  پیمانکار 
خواهد شد. شهردار بابل تصریح کرد 
: آسفالتی که بر روی پل ریخته شده، 
برداشته و سنگ فرش های قلوه ای 
همانند زمان شکل گیری این پل در 
حدود بیش از ۲۵۰ سال پیش انجام 
خواهد شد و تمامی ترک ها و شکاف 
هایی که در پل ایجاد شده ، ترمیم می 

شود.
بر  ما  تالش  گفت:  پایان  در  ایشان 
این است که سه ماه آینده بخش قابل 
توجهی از مرمت و  بازسازی  این بنای 
تاریخی به پایان برسد و برای عالقه 
مندان و دوستداران میراث کهن گذشته 

این اثر تاریخی جلوه نمایي کند.
وی در مورد زمان اتمام پروژه این پل 
تاریخی ابراز داشت در حوزه میراث 
فرهنگی با توجه به حجم کم کار زمان 
اجرای پروژه بیشتر بوده است که این 
میراث  های  پروژه  شرایط خاص  به 

فرهنگی بستگی دارد
شورای  ریس  ابوالحسنی  فرامرز  
شهر بابل نیز در بازدید از پروژههای 
رسانه  اصحاب  جمع  در  شهرداری 
شورای  اعضا  همه  اظهارداشت  
آزاد  در خصوص  بابل  اسالمی شهر 
سازی اتفاق نظر دارند .و نگاه شورا 
با  تا  است  از شهردار  نگاه حمایتی  
قدرت بیشتر پروژه هارا به اتمام برساند 
تا بتوانیم با ارائه ی خدمات مطلوب  به 
شهروندان رضایت آنان را داشته باشیم. 
وی افزوداز اصحاب رسانه تقاضا دارم 
که  نبرند  مواردی  سمت  به  رو  فضا 
سبب ناامیدی در بین مردم  میشود باید 
با اطالع رسانی صحیح امید را در شهر  

بین شهروندان ایجاد کرد. 
با  شهرداری  ابرازداشت  ابوالحسنی 
پشتیبانی وحمایت خبرنگاران میتواند 
گامهای موثری را در پیشرفت و توسعه 
شهری بردارد همچنین خبرنگاران در 
خصوص دریافت مطالبات شهرداری 
که بالغ بر ۵۰میلیارد تومان است می 
با  تا  باشند  شهردار  گر  یاری  توانند 
خدمات  مطالبات  اخذ  و  دریافت 
بیشتری به شهروندان محترم ارائه دهند. 
وی تصریح کرد باتوجه به اینکه دولت 
مناسبی  شرایط  در  اقتصادی  نظر  از 
نیست باید سعی کنیم به منابع داخلی 
اکتفا نموده و با دریافت مطالبات شرایط 

مناسبی را در شهرداری ایجاد نماییم .
برخی  گفت   بابل  شورای  ریس 
که   اند  داده  هایی  وعده  مسئولین 
های  وعده  سریعتر  هرچه  امیدداریم 

داده شده محقق شود.
ای  رسانه  تور  که  دیگری  پروژه 
کرد  بازدید  آن  از  رسانه  اصحاب 
به  ساحلی  جاده  اتصال  و  بازگشایی 
خیابان کشاورز به سمت کمانگرکال 

بریک  بالغ  اعتباری  با  که  است  بوده 
میلیارد و سیصد میلیون تومان به هدف 
کاهش ترافیکی در این قسمت صورت 
از جمله  نیز  استپارک سراج  پذیرفته 
پارک  بود  ای  رسانه  تور  بازدیدهای 
سراج در سال گذشته در  هفته نخست 
مردادماه  کلنگ زنی شد، و با اعتبار ی 
بالغ بر۱۲.۵ میلیارد ریال در فضایی به 
مساحت یک هکتار قرار بود در سال 

گذشته تکمیل شود
تاخیر   خصوص  در  بابل  شهردار 
اجرایی نشدن پارک سراج  ابراز داشت: 
نداشتن سند زمین به نام شهرداری و 
ادعای صورت گرفته از طریق اوقاف 
ازمواردمتوقف ماندن این  پروژه  در 
سالهای  اخیر بوده است که امید داریم 
به  درامسال  پارک  این  اندازی  راه  با 

وعده خود تحقق بخشیم 
شهردار بابل نیز در پایان تو ر رسانه ای 
بیان داشت این تور به منظوربرقراری  
ارتباط بین مسئولین و اصحاب رسانه 
با هدف اطالع رسانی درست خدمات 
به مردم در دستور کار قرارگرفته است.

اندیشه هشرمنونه در سیاست هشرداری اببل  


