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محسنی اژه ای عنوان کرد:
سوءتدبیرها، خیانت ها و فساد ها؛ ریشه 

اقتصادی مشکالت 

توانایی ایران در صادرات فناوری ساخت سوخت جامد موشک؛  

وسی  ر مشابه  از  ایرانی   300 اس  سامانه  دقت 
است  بیشتر  آن 
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سرمقاله
سکوت برخی مسئوالن، التهاب بازار، قفسه ی 

خالی فروشگاه ها
خیاِل مردم راحت نیست!

نگاه روز

سه ضلع تشکیل دهنده 
حوادث اخیر بصره

روانی  جنگ  از  همیشه 
دشمن سخن می گوییم. 
شب  و  روز  که  دشمنی 
در  پا  از  را  ایران  تا  ندارد 
روزهای  این  اما  بیاورد، 

کشورمان، خودمان، دشمن خودمان شده ایم. 
با خبرهایی که از گوشه و کنار می شنویم و 
با سر زدِن چند دقیقه ای به فروشگاه های 
زنجیره ای گویا می ترسیم از بقیه جا بمانیم. 
سبد خریدمان مملو از محصوالتی است که 
خبِر کمبوِد آن ها در بازار و احتکارشان در 
انبارهای حومه شهر پر شده است. سبِد خرید 
شاید برای یک ماه پاسخگوی خانواده باشد، 
اگر هم قرار بر تحریم باشد و نبوِد آن محصول 
غذایی یا بهداشتی، برای آینده چه کاری می 
کنند؟باور کنیم شاید اوضاع آنقدرها هم که 
برخی تصور می کنند بد نباشد، اما هجوم مردم 
به فروشگاه های زنجیره ای و دیدن قفسه ی 
خالی برخی محصوالت، ترس و اضطراب را در 
دل مردمی که در این راه همراه نمی شوند نیز 

به وجود می آورد.
ادامه در صفحه 7
7 فرزانه یوسفیان 

صندوق توسعه ملی به کمک اشتغال می آید؛

اختصاص یک میلیارد دالر برای حفظ و توسعه اشتغال 

توزیع کارت نقدی خرید کاال از هفته آینده؛

تشریح جزئیات  بسته حمایت 
غذایی از اقشار ضعیف و کم درآمد

ملت ایران از اخم 
آمریکا نهراسید وآن 

را به شکست کشاند 
2

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا دیروز در شانزدهمین مراسم مشترک 
اسالمی  جمهوری  ارتش  افسری  دانشگاههای  دانشجویان  تحلیف  و  آموختگی  دانش 
سیاستهای  به  اشاره  با  و  نامیدند  آفرین  افتخار  و  مبارک  لباسی  را  ارتش  لباس  ایران، 
جمهوری  کردند:  تأکید  منطقه  در  ثباتی  بی  و  ناامنی  ایجاد  برای  استکبار  بار  شرارت 
اسالمی و ملت ایران با ایستادگی در مقابل امریکا ثابت کرده است اگر ملتی از اخم و 
تشر زورگویان نترسد و به توانایی های خود اعتماد و اتکا کند، ابرقدرتها را به عقب 

نشینی و شکست می کشاند

2

در بیستمین جشنواره شهید رجایی؛ 

انتخاب مهندس طاهری به عنوان فرماندار برگزیده استان تهران 

استاندار تهران در بیستمین جشنواره شهید رجایی 
برگزیده  فرماندار  عنوان  به  طاهری  مهندس  از 

استان تهران تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از روابط عمومی 
جشنواره  بیستمین  شهریار؛  شهرستان  فرمانداری 
شهید رجایی به منظور معرفی دستگاه های اجرایی 
حکمرانی  و  شفافیت  شعار  با  تهران  استان  برتر 
ارتقاء  مردم،  مشارکت  توسعه  سایه  در  خوب 
سالمت اداری و توسعه دولت الکترونیک در محل 
سالن همایشهایاستانداري تهران با حضور استاندار 
تهران، مدیران دستگاه هایاجرایي و فرمانداران به 
همت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران 

جشنواره  این  در  گزارش  این  بر  شد.بنا  برگزار 
مهندس مقیمی استاندار تهران به پاس تالش در 
جمهوری  مقدس  نظام  عالیه  اهداف  تحقق  جهت 
اسالمی و اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید 
به  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس  از 
عنوان فرماندار برگزیده بیستمین جشنواره شهید 
کرد. تقدیر   ۱۳۹7 سال  در  تهران  استان  رجایی 

استاندار تهران در این همایش طی سخنانی با بیان 
اشتباهات  موجب می شود،  این جشنواره  که  این 
گفت:  یابد،  افزایش  ما  مثبت  نقاط  و  شده  کمتر 
شاید باید گفت این یک آزمایش و مقایسه است تا 
ببینیم، پس از مرور کارها در دستگاه های اجرایی 

در طول سال چه نمره ای می گیرند.
محمد حسین مقیمی افزود: باید مشارکت مردم در 
کارها را افزایش داده و سالمت اداری را ارتقا دهیم 
و الزمه این ها همه تحقق کامل دولت الکترونیک 
مورد  خیلی  اخیر  های  سال  در  گفت:  است.وی 
قرار گرفتیم و در چند ماه گذشته شرایط  تهاجم 
های  ارزیابی  است،  شده  حاکم  کشور  در  خاصی 
ما نیز باید بر اساس شرایط فعلی باشد، در جنگ 
تا  استفاده کرده  امکانات  از همه  اقتصادی دشمن 
ضربه وارد کند.نماینده عالی دولت در استان تهران 
باید سواالت دوران  امروز سواالت ما  سپس گفت: 
درست  این  که  عادی  شرایط  در  نه  باشد،  جنگ 

نیست.
مقیمی ادامه داد: سال گذشته گام اول را برداشتیم 
برنامه  حوزه  با  و  کردیم  سفر  ها  شهرستان  به  و 
از  ها  خواسته  و  کردیم  صحبت  شهرستان  ریزی 
با  آن  از  پس  شد،  مکتوب  مردم  و  مدیران  سوی 
نخبگان صحبت کردیم که بدانیم، برای توسعه شهر 
چه برنامه ای دارند و مجموع این جلسات تبدیل 
گفت:  شد.وی  تهران  استان  انداز  چشم  سند  به 
قدم دوم امسال یک روز در هفته به اتفاق مدیران 
صنعتی و اقتصادی به شهرستان ها سفر می کنیم 
و با همه فعاالن بخش اقتصادی تماس گرفته و از 
را  آنها  های  حرف  و  کنیم  می  بازدید  اقداماتشان 

گوش می کنیم.
مسائل  ما  بعدی  بحث  افزود:  تهران  استاندار 
اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی است و در 
برنامه بعدی برای حقوق شهروندی و افزایش بهره 

وری در استان تهران باید اقدام کنیم. 

صندوق توسعه ملی به کمک اشتغال می آید؛

 اختصاص یک میلیارد دالر برای حفظ و توسعه اشتغال 
 شورای عالی هماهنگی اقتصادی یک میلیارد دالر 
برای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص داد.

عالی  شورای  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هماهنگی اقتصادی یک میلیارد دالر برای حفظ 
و توسعه اشتغال موجود اختصاص داد.در جلسه 
دیروزاین شورا که با حضور روسای قوای مقننه و 
قضاییه و به ریاست حجت االسالم حسن روحانی 
تشکیل شد؛ اختصاص یک میلیارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال 
مصوب شد.بر این اساس؛ مبلغ مذکور از سه طریق 

حمایت از واحدهای تولیدی فعال، بازسازی بافت 
های فرسوده شهری و نیز نوسازی ناوگان حمل 

و تقل شهری و بین شهری؛ و با تعیین و تامین 
یارانه مربوط به سود تسهیالت بانکی برای تقویت 
سرمایه در گردش واحدهای متقاضی، در راستای 
حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد 
یافت.در این جلسه همچنین روسای قوای سه 
گانه پیشنهادها و راهکارهای نظارت قوی تر بانک 
مرکزی بر بانک ها و کنترل نقدینگی در مسیر 
ارتقای تولید داخلی و همچنین الزامات و راههای 
جدید مدیریت و تنظیم بازار را مورد بررسی قرار 

دادند.

برگزاری همایش حمایت ازتولیدملی )حاتم(؛ آبان ماه
همایش حمایت از تولید ملی)جشنواره حاتم( با هدف حمایت از تولید داخلی 
و فرهنگ سازی مصرف کاالی ایرانی در آبان ماه به همت اتاق تعاون ایران 

برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، یکی از راه های موثر در مقابله با 
جنگ اقتصادی دشمن، رسیدن به اقتصاد پویا و ملی است که این امر از 
طریق حمایت از تولید داخلی و فرهنگ سازی مصرف کاالی ایرانی تحقق 
خواهد یافت.برگزاری این رویداد ملی در راستای منویات مقام معظم رهبری 
و نام گذاری سال ۹7 با عنوان حمایت از کاالی ایرانی است. اتاق تعاون ایران 
پیرو فرمایش مقام معظم رهبری که »تولید داخلی را به عنوان امری مقدس 

شناخته و حمایت از آن را یک وظیفه تلقی کرده اند« و در راستای عمل به 
وظایف خود و با هدف کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله 
کشور، همایش حمایت از تولید ملی )جشنواره ملی حاتم(“ را ۲۳ آبان با 
مشارکت و حمایت برخی از وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط در محل سالن 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می کند.
عالقه مندان و متقاضیان به منظور حضور، مشارکت و بهره برداری از این 
رویداد ملی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با موسسه بین المللی 
پردیس شریف به عنوان دبیرخانه اجرایی همایش با شماره ۴۱۸7۲۰۰۰-

۰۲۱ تماس بگیرند.

رئیس جمهوری آمریکا می گوید دموکرات ها از پس شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ برنمی آیند و خودشان 
هم این موضوع را خوب می دانند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی از تازه ترین توییت های خود تالش های دموکرات ها 
در راستای زیرسوال بردن محبوبیت خود را کمرنگ جلوه داد و از اطمینان به پیروزی در دور آتی انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور سخن گفت.وی در این باره نوشت: دموکرات ها هر َکلَکی را به کار بستند و هر چه که خواستند به من نسبت دادند اما 
اگر من واقعاً آنقدر وحشتناک هستم، پس چطور متحمل چنین شکست بدی از جانب من شدند، ۳۰۶ به ۲۲۳ )اشاره به آراء 
انتخابات ۲۰۱۶(؟ شاید فقط به این خاطر که خیلی خوب نیستند. واقعیت این است که آنها )دموکرات ها( فقط به این خاطر که 

می دانند توانایی شکست من در انتخابات )ریاست جمهوری( ۲۰۲۰ را ندارند، به مرز جنون رسیده اند!

ترامپ:
 سال ۲0۲0 هم 

برنده می شوم!

اولتیماتوم مجلس به پتروشیمی ها

لزوم عرضه ارز صادرات پتروشیمی ها دربازار
 

نائب رئیس کمیته پتروشیمی مجلس گفت: به 
مدیران پتروشیمی اولتیماتوم داده شده است تا 
تمامی ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمید گرمابی 
مجلس  پتروشیمی  کمیته  جلسه  به  اشاره  با 
دستی  پایین  و  باالدستی  صنایع  مدیران  با 
در  گفت:  صنعت،  وزیر  معاون  و  پتروشیمی 
به  پتروشیمی  صنعت   مدیران  که  گزارشی 
کمیته ارائه دادند مشخص بود که بخش مهمی 
از درآمد حاصل از صادرات این شرکت ها به 
که  ارقامی  و  اعداد  نمی شود.  عرضه  ارز  بازار 
داد  می  نشان  ارائه شد،  در خصوص صادرات 
صادرات  از  حاصل  ارز  از  درصدی  پتروشیمی 
را در بازار عرضه نمی کند.وی ادامه داد: توجیه 
واردات  برای  که  بود  این  پتروشیمی  مدیران 
برخی مواد اولیه و تجهیزاتشان نیاز به ارز دارند، 
به همین دلیل بخشی از درآمدهای ارزی خود 

را به بازار عرضه نمی کنند تا در زمان واردات 
معطل تخصیص ارز نشوند.نایب رئیس کمیته 
پتروشیمی  کمیته  گفت:  مجلس  پتروشیمی 
مجلس به مدیران پتروشیمی اولتیماتوم داد که 
توجیهات آنها قابل قبول نیست و باید تمامی 
ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه کنند.

خوراک  ایران  در  پتروشیمی ها  گفت:  گرمابی 
دریافت  ارزان  و  قیمت  ترین  پایین  با  را  خود 
می کنند لذا باید در مقابل نسبت به دولت و 
کشور احساس مسئولیت کرده و ارز حاصل از 
صادرات را در بازار عرضه کنند.وی در تشریح 
گفت:  پتروشیمی  مشکالت  حل  راهکارهای 
یک راهکار این است که خوراک پتروشیمی ها 
با نرخ ارز در بازار ثانویه در اختیار پتروشیمی 
افزایش  موجب  امر  این  شود،  داده  قرار  ها 
پتروشیمی ها  تولیدی  کاالهای  درصدی   ۱۰۰
ادامه  پتروشیمی  کمیته  رئیس  می شود.نائب 
کف  با  بورس  در  پتروشیمی  محصوالت  داد: 

قیمت به فروش می رسد و فقط ۵ درصد اجازه 
رقابت دارند اما در بازار آزاد این محصوالت با 
قیمت باالتر به فروش می رسد و این ساز و کار 
می شود  موجب  پتروشیمی  فروش محصوالت 
به جیب  این محصوالت  فروش  و  سود خرید 
دالالن برود، بنابراین راهکار دیگر این است که 
خوراک با قیمت فعلی در اختیار پتروشیمی ها 
فروش  قیمت  سقف  باید  اما  گیرد  قرار 
محصوالت پتروشیمی در بورس برداشته شود.

وی ادامه داد: در صورت اجرای این راهکار سود 
از  می توانیم  و  می یابد  افزایش  پتروشیمی ها 
این محل به صنایع پایین دستی پتروشیمی ها 
پتروشیمی  کمیته  رئیس  کنیم.نائب  کمک 
تعطیالت مجلس  پایان  از  مجلس گفت: پس 
مدیران پتروشیمی به کمیته دعوت می شوند 
تا گزارشی در مورد میزان صادرات محصوالت 
و میزان دقیق ارزی که در بازار عرضه کرده اند 

به مجلس ارائه دهند.
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سه ضلع تشکیل دهنده حوادث اخیر بصره

 سفیر سابق ایران در عراق گفت: ریشه حوادث اخیر در بصره در سه ضلع تفسیر 
می شود که شامل مطالبات اجتماعی مردم، رقابت های شدید احزاب سیاسی 

عراق و دخالت های بیگانگان همچون آمریکا و سعودی است.
حسن دانایی فر سفیر سابق ایران در عراق، در خصوص تعرض صورت گرفته 
به کنسولگری ایران در بصره که در ادامه توطئه دشمنان برای ایجاد اختالف 
میان روابط ایران و عراق است، اظهارداشت: در ابتدا باید بدانیم که مردم عراق 
در شهرهای مختلف آن کشور به خصوص در استان های جنوبی با مشکالت 
مختلفی روبرو هستند که این به دلیل کمبودها و نیازهای اجتماعی و رفاهی 
است که از گذشته های دور بر عراق حاکم شده است، حل و فصل این وضعیت 
بنا به دالیل خاص سیاســی و امنیتی حاکم بر عراق در دوران پس از سقوط 
صدام، چندان تاکنون مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته است. وی گفت: هرکس 
که به بصره سفری داشته باشد متوجه شرایط و کمبودهای مردم آن منطقه می 
شود، کم آبی و دیگر مسائل مختلف مرتبط با رفاه زندگی مردم این حقیقت را 
بیان می کند که مطالبه مردم آن منطقه، خواسته به حقی است که باید به آن 
توجه کرد، البته شما بدانید که این مساله فقط هم مختص به مناطق جنوبی 
عراق نیست. دانایی فر افزود: شما می توانید دالیل بروز این حوادثی که اتفاق 
افتاده را در سه ضلع ببینید، یکی آنکه مردم مطالبات و نیازهای اجتماعی و 
رفاهی دارند و به حق هم هست و بارها هم این مطالبات را به اشکال مختلف 
بیان کردند ولی وضعیت عراق با توجه مسائل مختلف از جمله حضور داعش 
و تروریست ها در این کشور، وضعیت سیاسی آنها و دخالت های بیگانگان در 
عراق، تاکنون مانع از توجه اساسی مسئوالن به این مهم شده است. سفیر سابق 
ایران در عراق با بیان اینکه رقابت های شدید احزاب و التهابات موجود میان 
آنها ضلع دیگر این قضایا به حساب می آید، تصریح کرد: مداخالت خارجی 
از جمله آمریکایی ها و ســعودی ها در روند تحوالت عراق، ضلع دیگری است 
که باید مورد توجه قرار داد. دخالت های آشــکار ایــن دو دولت در عراق در 
عوض آن است که بخواهند در شرایط فعلی آن کشور در کنار ملت و دولت 
عراق باشــند و نکته اینجاست که نه تنها این کار را انجام نمی دهند بلکه از 
وضعیت خاص آن کشور، به سود خود سواستفاده می کنند.  وی بیان کرد: 
ما شاهد هستیم که آمریکایی ها و سعودی و برخی دیگر از کشورهای منطقه 
در انتخابات اخیر عراق دخالت هایی را داشتند، به گونه ای که سفیر آمریکا 
در عراق پیش از اعالن نتایج انتخابات نسبت به نتیجه آن اعالم موضع کرد و 
به نوعی قبل از اعالم رسمی نتیجه انتخابات، اظهاراتی عجیب را بیان کرد که 
نشان از بی تجربگی آن فرد داشت.دانایی فر ادامه داد: سعودی ها هم با حرف ها 
و اقداماتی که انجام دادند، دخالت هایی را اعمال کردند اما مردم عراق کسانی را 
که می خواستند انتخاب کردند و در واقع به جریانات ضد آمریکایی رأی دادند 
و آنها را برگزیدند.این کارشناس ارشد مسائل عراق گفت: این مساله باعث شد تا 
دشمنان طرح مساله ای جدید را داشته باشند و با مطرح کردن برخی مسائل 
بخواهند روابط میان ایران و عراق را خدشه دار کنند، از جمله اینکه، عراقی ها 
برای مسائل غیراخالقی به ایران می آیند و بالعکس و یا اینکه ایران به محلی 
برای تهیه دالر و ارزهای خارجی برای عراقی ها بدل شده است. دشمنان امثال 
این صحبت ها را به طور مکرر و مستمر بیان کردند و در راستای آن، از هر نقطه 
ای در عراق که صدایی در این جهت بلند شد به شدت حمایت کرده و تبلیغات 
وســیع رسانه ای را انجام دادند.  وی گفت: از طرف دیگر شایعه ای را مطرح 
کردند مبنی بر اینکه ایران موشک هایی را در عراق مستقر کرده است که کاماًل 
کذب و غیرواقع بود و متعاقب آن وزیر دفاع اسرائیل اعالم کرد ما در داخل عراق 
هدف هایی را که ایرانی هستند را خواهیم زد که این نشان از یک سناریوی از 
پیش طراحی شده داشت که هدفشان به زعم خود کوتاه کردن دست ایران در 
عراق بود.این کارشناس ارشد مسائل عراق افزود: دشمنان غافل از این مسئله 
هســتند که روابط میان دو ملت و دولت عراق و ایران رابطه ای بسیار عمیق 
فرهنگی است و هر دو طرف به این مسئله اعتقاد داریم که روند فعلی و توطئه 
های دشمنان قابل کنترل است.دانایی فر با بیان اینکه ما مطمئن هستیم که 
مردم و مسئولین عراقی به طور جدی به این مسئله ورود پیدا خواهند کرد و 
حوادث و جنجال های اخیر را حل و فصل خواهند کرد، اظهارکرد: شما ببینید 
تهاجمات و تعارضات اخیر به ســمت مراکزی صورت گرفته که جهتی ضد 
آمریکایی و ضد سعودی دارند، اما این بیانگر واقعیت جامعه عراق نیست چرا که 
آنها در انتخابات نشان دادند که افرادی را برگزیده اند که دقیقاً ضد آمریکایی 
و مخالف تفکر سعودی هستند.سفیر سابق ایران در عراق افزود: من امیدوارم 
هستم که مردم و جوانان عراقی همانگونه که تاکنون حوادث مختلف و بزرگی 
را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، این برهه را هم با موفقیت طی می کنند و 
اجازه نمی دهند که بیگانگان بخواهند در کشور آنها دخالت کرده و بی نظمی 
هایی را در کشورشــان به راه اندازند. اما از طرفی مسئولین عراقی هم باید به 
مطالبات و خواسته های به حق مردمشان توجه بیشتری داشته باشند.وی 
گفت: جمهوری اسالمی ایران هم ثابت کرده که در همه مقاطع در کنار دولت 
و ملت عراق ایستاده است و در این مرحله نیز همچنان از آنها حمایت کرده و 
هر کمکی که در راستای ایجاد آرامش، ثبات و امنیت در عراق بتواند انجام دهد 
را با کمال میل انجام خواهد داد.این کارشناس ارشد مسائل عراق بیان کرد: 
تعرض صورت گرفته به کنسولگری ما در بصره عملی خالف عرف دیپلماتیک 
بود و دولت عراق به عنوان مسئول حافظ امنیت دیپلمات ها در آن کشور باید 
پاسخگوی این اقدام باشد و ما توقع داریم که مراکز دیپلماتیک ما در عراق در 
کمال امنیت بتوانند همچنان ماموریت های خود را ادامه دهند و از دولت عراق 
هم تقاضا داریم که مسببین و آمران این تعرض را شناسایی و مجازات کنند.

دانایی فر در پایان خاطرنشــان کرد: توطئه ای که امروز شاهد آن هستیم به 
منظور بهم زدن رابطه میان ایران و عراق است که به طور جدی هم از طرف 
بدخواهان دنبال می شود، بنابراین ما باید با هوشیاری بیشتری در رفتار، گفتار 
و نوشتار خود عمل کنیم و بدانیم که خیلی ها روی این ایام حساب کرده اند تا 
احتماالً رابطه میان این دو کشور را مورد خدشه قرار دهند اما به خواست خدا 

از این مرحله هم به خوبی عبور خواهیم کرد.

 تایید حمله موشکی سپاه به مقر 
تروریست ها در کردستان عراق 

ژسپاه پاسداران حمله موشکی به مقر تروریست ها در اقلیم 
کردستان عراق را تایید کرد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی کل سپاه، در پی 
حمله موشکی روز شنبه سپاه پاسداران به محل استقرار و 
جلسه سران یکی از گروهک های تروریستی، سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی اطالعیه ای صادر کرد.
واکنش عراق به حمالت موشکی ایران علیه محل 

استقرار تروریست ها
 وزارت خارجه عراق ضمن مخالفت با حمالت موشکی 
ایران علیه محل استقرار و جلسه تروریست ها در اقلیم 
کردستان عراق اعالم کرد که این کشور خواهان امنیت 
همسایگان خود است و استفاده از خاکش برای تهدید امنیت 

کشورهای همسایه را نمی پذیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزارت خارجه عراق دیروز 
بیانیه ای در رابطه با عملیات موشکی روز شنبه ایران علیه 
محل استقرار و جلسه تروریست ها صادر کرد.در این بیانیه 
آمده است: وزارت خارجه عراق مخالفت خود با بمباران و 
هدف قرار دادن منطقه کویسنجق از توابع استان اربیل که 
منجر به کشته و زخمی شدن چند تن شد را اعالم می کند.در 
بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است که این کشور خواهان 
امنیت همسایگان خود است و استفاده از خاکش برای تهدید 
امنیت کشورهای همسایه را نمی پذیرد.وزارت خارجه 
عراق با هدف قرار دادن هر پایگاهی در داخل این کشور 
بدون هماهنگی قبلی با مسئوالن عراقی به منظور جلوگیری 
از آسیب دیدن شهروندان مخالفت کرد.دفتر رسانه ای فواد 
معصوم، رئیس جمهور عراق نیز در بیانیه ای مدعی شد که 
حمله موشکی ایران به پایگاه های تروریست ها در شهر 
کویسنجق در استان اربیل تنشی خطرناک و نقض امنیت ملی 
عراق است.در بیانیه ریاست جمهوری عراق آمده است که 
کشته و زخمی شدن برخی شهروندان عراقی رئیس جمهور 
این کشور را نگران و متاسف کرده است و استفاده از گزینه 
قدرت راه و جایگزین مناسبی برای گفتگوی مسالمت آمیز 
نیست.در پایان این بیانیه از درک و فهم مقامات ایرانی ازفواید 
گفتگو و تفاهم با نیروهای ملی که به نفع ملت و دولت ایران 

است تقدیر شده است.

ممنوعیت نقل  و انتقال کارت 
بازرگانی در دفاتر اسناد رسمی 

سازمان ثبت اسناد در بخشنامه ای به دفاتر ثبت اسناد و 
امالک سراسر کشور، ممنوعیت تنظیم سند رسمی برای 
نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از 

مزایای آن به غیر را ابالغ کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در این بخشنامه با اشاره 
طریق  از  بازرگانی  کارت  دارندگان  از  برخی  اینکه  به 
تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، 
هبه، وکالت بالعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به 
دیگران  به  مذکور  کارت های  از  استفاده  حق  واگذاری 
می کنند، و همچنین با استناد به آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ 
قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری 
کارت بازرگانی به غیر تاکید دارد، تصریح شده است که 
»دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به 
نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از 
مزایای کارت های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر 
یک از عقود، نیستند.« همچنین در نامه ای از معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به مدیرکل گمرک 
ایران، با تاکید بر اینکه حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم 
به شخص است، آمده است: چنانچه ترخیص کاال منوط 
به ارائه کارت بازرگانی به عنوان یکی از اسناد مثبته است، 
از پذیرش ارائه دهندگان کارت های مذکور که به اشکال 
مختلف )صلح، هبه، وکالت بالعزل با حق توکیل و ...( 
به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می سازند، خودداری به 
عمل آید.محمد باقر الفت در نامه خود به فرود عسگری، با 
اشاره به مواردی از واگذاری کارت در دفاتر اسناد رسمی 
در چند سال گذشته، تاکید کرده با توجه به این که صدور 
کارت بازرگانی منوط به احراز شدن شرایط قانونی است 
به جرات می توان گفت اگر شخصی استفاده از کارت 
بازرگانی خود را به دیگری واگذار کند و در مقابل این 
اقدام وجهی دریافت کند، عمل او  از مصادیق ماده ۲ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری 
خواهد بود. ضمن این که خرید و فروش امتیازاتی که اخذ 
آن مشروط به شرایط قانونی مخصوص است مانند جواز 
صادرات و واردات و آنچه موافقت اصولی گفته می شود، 

جرم محسوب می شود.

پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن 
به ۳۰۰ میلیون تومان 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به افزایش 
چند برابری قیمت مسکن در کل کشور، به نظر من سقف 
تسهیالت اوراق در تهران باید تا ۳۰۰ میلیون تومان و در 

شهرستان ها تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت ، سیدهادی بهادری 
با اشاره به احتمال اصالح مقررات ارائه وام اوراق خرید 
مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: در شرایط 
کنونی میزان تقاضای افراد و زوجین برای خرید اوراق 
مسکن بسیار کاهش یافته که این موضوع دالیل متفاوتی 
دارد، از این رو محدود کردن شرایط ارائه وام به صالح 
نیست.وی ادامه داد: یکی از برنامه ها و پیشنهادات مسئوالن 
وزارت راه برای اصالح مقررات وام اوراق خرید مسکن، 
حذف عمر بنا است، زیرا در شرایط کنونی به بناهای باالی 
۱۵ سال، وام پرداخت نمی شود.وی با بیان اینکه ۵۰ سال 
بهترین گزینه برای تعیین عمر بنا جهت ارائه اوراق مسکن 
است گفت: به نظر من عمر بنا در این رابطه از ۲۰ سال تا 
۵۰ سال باید تعیین شود، البته وضعیت و میزان فرسودگی 

ساختمان نیز باید یکی از شروط این مسئله قرار گیرد.

اخبار

نگاه روز

به دست  عقل  با  ها  خوبی  همانا 
می آید.

حضرت محمد )ص(

کالمامیر

حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه جمهوری اسالمی از یک نهال 
باریک به درختی برومند و پرثمر تبدیل شده است، تاکید کردند: 
با شکست  جمهوری اسالمی توانسته توطئه  آمریکا را در منطقه 

مواجه کند.
معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا دیروز در 
شانزدهمین مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان 
ارتش  لباس  ایران،  ارتش جمهوری اسالمی  افسری  دانشگاههای 
را لباسی مبارک و افتخار آفرین نامیدند و با اشاره به سیاستهای 
شرارت بار استکبار برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی در منطقه تأکید 
کردند: جمهوری اسالمی و ملت ایران با ایستادگی در مقابل امریکا 
نترسد و به  از اخم و تشر زورگویان  ثابت کرده است اگر ملتی 
توانایی های خود اعتماد و اتکا کند، ابرقدرتها را به عقب نشینی و 
شکست می کشاند.در ابتدای این مراسم که در دانشگاه علوم دریایی 
امام خمینی)ره( در نوشهر برگزار شد، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، به شهیدان سرافراز 
انقالب و دفاع مقدس ادای احترام کردند.رهبر معظم انقالب سپس 

از یگانهای مستقر در میدان سان دیدند.
فرمانده کل قوا در این مراسم، حضور هزاران جوان رشید و مؤمن 
در دانشگاههای ارتش را موجب امیدواری بیشتر هر انسان خردمند 
به آینده ایران خواندند و افزودند: بار سنگین آینده ی روشن میهن 
از  یکی  ارتشی،  غیور  و جوانان  است  بر دوش جوانان  عزیزمان 
بخشهای مهم و حساس این مسئولیت را بر عهده دارند.ایشان ملت 
ایران را پرچمدار آزادگی و عدالت در جهان برشمردند و افزودند: 
نیروهای مسلح از چنین ملتی و چنین کشوری دفاع می کنند که باید 
این افتخار بزرگ را با همه وجود و با انگیزه های عمیق دینی و ملی 
ادامه دهند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مردمان بسیاری که در 
کشورهای مختلف دوستدار عدالتند اما راهی برای ابراز عدالتخواهی 
و آزادی از چنگ استکبار ندارند، افزودند: در چنین دنیایی، جمهوری 
اسالمی و ملت ایران با زبان رسا و بدون هیچ پنهان کاری، ایستادگی 
خود را درمقابل ظلم و استکبار ابراز می کند و همین مسئله علت 
اصلی دشمنی ظالمان جهانی با ملت بزرگ ایران است.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای با اشاره به ناامنی و بی ثباتی در مناطق مختلف جهان 

بویژه منطقه غرب آسیا افزودند: استکبار و در رأس آن امریکای ظالم 
و ستمگر، منافع خود را در گرو ایجاد جنگ های خانگی، افزایش و 
توسعه فجیع فعالیتهای تروریستی و درگیریهای منطقه ای می بینند و 
متأسفانه برخی کشورهای منطقه به آنها کمک می کنند.رهبر انقالب 
اسالمی جلوگیری از سربلند کردن یک قدرت اسالمی در منطقه را 
هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی خواندند و افزودند: آنها می دانند 
که پیام جذاب اسالم دفاع از مستضعفین و محرومین است، بنابراین 
از شکل گیری قدرتی بر مبنای اسالم بیمناکند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای ایستادگی مقتدرانه جمهوری اسالمی در مقابل استکبار را 
موجب شکست عمده اهداف ظالمان جهانی در منطقه برشمردند 
و خاطرنشان کردند: تحلیلگران سیاسی و هوشمندان عالم از اینکه 
ایران با اتکاء به خداوند و تکیه بر قدرت ملی، قدرتهای جهانی 
را در منطقه ناکام گذاشته است، شگفت زده اند و به این واقعیت 
اذعان می کنند.رهبر انقالب اسالمی، تهدید و اخم و تشر و قدرت 
برای  قدرتهای ستمگر  را روش عمده  در حرف و سخن  نمایی 
روشها  این  از  ملتی  اگر  کردند:  تأکید  و  خواندند  ملتها  ترساندن 
نهراسید و با شجاعت و اعتماد و اطمینان به توانایی های خود در 
راه حق و عدالت حرکت کرد، ابرقدرتها را وادار به عقب نشینی و 
از  شکست می کند.ایشان جمهوری اسالمی را نمونه ای روشن 
این واقعیت دانستند و خاطرنشان کردند: ۴۰ سال است ایران آماج 
خرابکاری های امریکا و همدستانش قرار دارد اما اکنون از نهالی 
کوچک به درختی برومند و پرثمر تبدیل شده و با وجود اکراه شدید 
و اقدامات فراوان مستکبران، دلهای ملتها را به پیام انقالب جذب 
و جلب کرده و توطئه های امریکا را در منطقه به شکست کشانده 
است.رهبر انقالب اسالمی، سوریه، عراق و لبنان را نمونه هایی از 
شکست توطئه های امریکا در منطقه خواندند و افزودند: اینها نشانه 
الهی است که می  هایی از قدرت پروردگار و صدق وعده های 
فرماید اگر خدا را یاری کنید، خدا شما را نصرت می دهد و ثابت 
قدم می دارد.فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنانشان نیروهای 
مسلح را به افزایش روزافزون ابتکارات، آمادگی ها و توانایی ها 
در میدانهای علمی، سازمانی، رزمی و پیشرفتهای گوناگون توصیه 
کردند و افزودند: براساس آیه شریفه قرآن هرچه می توانید بر قدرت 
خود بیفزایید که اقتدار شما دشمن را می ترساند و به عقب نشینی 

وا می دارد.ایشان در بخش دیگری از سخنانشان همه مردم به ویژه 
جوانان را به مراقبت و جلوگیری از تأثیرگذاری وسوسه های دشمن 
افزودند: اجازه ندهید  در فضای عمومی زندگی توصیه کردند و 
نفوذ دشمن درصفوف یکپارچه جوانان مؤمن اختالل ایجاد کند.
رهبر انقالب تالشهای دشمنان در فضای مجازی و دیگر عرصه 
ها را مأیوسانه خواندند و افزودند: با وجود این دشمن بشدت در 
زمینه های مختلف فعال است که باید با هوشیاری، وحدت و تکیه 
بر خداوند در مقابل او ایستاد.در این مراسم، امیر دریادار حبیب اهلل 
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، به پاس خدمات شایسته و 
صیانت از مرزهای آبی کشور در مدت تصدی فرماندهی نیروی 
دریایی ارتش، به دریافت نشان درجه یک فتح از دست فرمانده 
معظم کل قوا مفتخر شد.در این مراسم فرماندهان، استادان و دانش 
آموختگان نمونه ارتش جوایز خود را از دست فرمانده معظم کل 
قوا دریافت کردند و نمایندگان دانشجویان و دانش آموختگان نیز 
آمادگی  از  هایی  گوشه  کردند.سپس  دریافت  سردوشی  و  درجه 
عملیاتی دانشجویان ارتش به نمایش درآمد و یگانهای حاضر در 
میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.همچنین در این مراسم 
امیرسرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش ضمن خیرمقدم، تأکید کرد: 
ارتش جمهوری اسالمی، همراه و هم افزا با دیگر نیروهای مسلح 
در خط مقدم دفاع از عزت و شرافت ملت ایران قرار دارد.ناخدایکم 
نیز  خمینی  امام  دریایی  علوم  دانشگاه  فرمانده  مصدری  کریم 
ازفعالیتهای دانشگاههای افسری ارتش گزارشی داد.آخرین مرحله 
از شانزدهمین مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان 
دانشگاههای افسری ارتش به تمرین دریایی دانشجویی در حضور 
فرمانده کل قوا اختصاص داشت. در این تمرین ۸ مرحله ای در 
ساحل نوشهر، دانشجویان سالهای دوم، سوم و چهارم گوشه هایی 
از آمادگی های خود را به نمایش گذاشتند.در ادامه این مراسم در 
ارتباطی تصویری با ناو گروه ۵۶ مستقر در خلیج عدن، ناخدا دوم 
عرشه و ستاد ناصر رزاقی از اقدامات این ناو گروه، ایجاد فضای امن 
برای تردد کشتی ها در آبهای آزاد منطقه گزارش داد.فرمانده کل قوا 
نیز با تقدیر و آرزوی توفیق بیشتر برای نیروهای مسلح ایران تأکید 
کردند: شما قادرید دریاهای اطراف ایران عزیز ما را با هوشمندی و 

شجاعت به امنیت کامل برسانید.

تجدید آگهی مناقصه     

  شهرداری صفادشت در نظر دارد باستناد موافقت نامه 
برنامه ریزی استان تهران به شماره  سازمان مدیریت و 
و  تخریب  به  نسبت   ۱۳9۶/۱۲/۲۸ مورخ   ۱79۳۲7۰
بازسازی ساختمان از طریق مناقصه نامحدود اقدام نماید. 

کسب  و  مناقصه  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
اطالعات بیشتر به واحد عمران مراجعه نمایند. 

مبلغ اعتبار : 50/000/000/000 ریال 
پایان تحویل مدارک : 1397/7/10

محمدعلی کریمی 
شهردار صفا دشت

تجدید آگهی مزایده    
                                   

شهرداری صفادشت در نظر دارد باستناد بند ۸ نشست 
به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای   ۱۴ شماره 
فروش واحدهای تجاری مسکن مهر از طریق مزایده 

عمومی اقدام نماید. 
و کسب  مزایده  برگه  دریافت  متقاضیان جهت  لذا 

اطالعات بیشتر به واحد امالک مراجعه نمایند. 

پایان تحویل مدارک : 1397/7/10

محمدعلی کریمی 
شهردار صفا دشت

ت اول
 نوب

ت اول
 نوب

رهبرمعظم انقالب:

ملت ایران از اخم آمریکا نهراسید و آن را به شکست کشاند 

از  ما  مردم  گفت:  قضائیه  قوه  اول  معاون 
لحاظ معیشت در سختی هستند ولی یک 
مقداری هم بیش از واقعیت احساس سختی 

و مشکالت به آنها القا می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
نگاه  برنامه  در  ای  اژه  غالمحسین محسنی 
یک در خصوص دالیل ایجاد فساد اقتصادی 
بارها  اقتصادی  با مشکالت  رابطه  در  گفت: 
ما  اعالم شده که علل مختلفی دارد. مردم 
از لحاظ معیشت در سختی هستند ولی یک 
مقداری هم بیش از واقعیت احساس سختی 
و مشکالت به مردم القا می شود. معاون اول 
قوه قضائیه به یکی از علل اشاره و تصریح کرد: 
بخشی از این دالیل به تحریم ها و فعالیت 
های دشمن برمی گردد عالوه بر تحریم ها 
ایجاد جنگ روانی هم بی تاثیر نیست. برخی 
از علل هم به فساد و کم کاری ها باز می گردد. 
به صورت خیلی سطحی به قضایا نگاه کردن 
هم در ایجاد مشکالت تاثیر گذار است.معاون 
اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چند 
درصد مشکالت اقتصادی به القای رسانه ای 
بازمی گردد؟ گفت: نمی توان درصد اعالم کرد 
ولی مجموعه سوءتدبیرها، خیانت ها و فساد 
ها درصد قابل توجهی از علل ریشه مشکالت 
اقتصادی را به خود اختصاص می دهد. گاها 

می بینیم افرادی که روحیه جهادی ندارند 
پست هایی را در اختیار دارند. در حال حاضر 
در جنگ اقتصادی هستیم و باید متناسب 
با این شرایط کار کنیم.محسنی اژه ای ادامه 
اقدامات اخیر در موردارز و  با  داد: در رابطه 
سکه می توان گفت در طول سال گذشته 
و  بود  مشخص  دشمن  مضاعف  فشارهای 
آمریکا به میدان آمد، در این شرایط که می 
احتمال تشدید مشکالت وجود دارد  بینیم 
وظیفه داریم از ارز صیانت کنیم و در مورد 
باشیم،  داشته  را  دقت  نهایت  آن  مصرف 
احساس بنده این است که این اقدام صورت 
نگرفت و بسیاری از واردات در سال گذشته، 
واردات غیر ضروری بود. برخی از اینها برای 
اگر  مدیران  این  بود.  مضر  هم  داخل  تولید 
پیش بینی می کردند و در رابطه با صیانت 
ارز تدبیر داشتند اینطور نمی شد. در رابطه با 
کاالهای تخصصی هم همینطور، برای جمع 
انجام شد. قوه  اقداماتی  آوری نقدینگی هم 
قضائیه هم باید شرایطی را پیش بینی می کرد 
و متناسب با شرایط جنگی فعالیت می کرد و 
چه بسا ما هم کوتاهی کردیم.معاون اول قوه 
قضائیه با تاکید بر ضرورت مبارزه با خیانت ها 
و فساد ها گفت: در رابطه با عقب ماندگی باید 
تالش کنیم تا جبران شود. در رابطه با مبارزه 

با فساد هم باید گفت آیا فقط باید قوه قضائیه 
ورود کند؟ قوه قضائیه مخصوصا در سالهای 
اخیر این تالش ها بیشتر هم شد.محسنی اژه 
ای به برخی احتکارهای اخیر اشاره و تصریح 
کرد: می بینیم افرادی فاسد و بدون مسئولیت 
برای مطامع دنیوی و رسیدن به پول بیشتر 
اموالی را احتکار کرده و یا گرانفروشی می کند. 
در این شرایط باید این موضوع را هم مد نظر 
قرار دارد که برخی اقدامات فردی است.معاون 
اول قوه قضائیه در خصوص محاکمه »وحید 
مظلومین« به عنوان اخاللگر بازار سکه و ارز 
گفت: اینکه این فرد سکه های بانک مرکزی 
را خریده است، با این عنوان محاکمه نمی 
شود. اینکه سیاست بانک مرکزی در این رابطه 
درست نبوده است، سقفی تعیین نشد و با 
این شرایط می دانیم احتمال قاچاق سکه و 
ورود دشمن وجود دارد. اینکه چرا و چه کسی 
سیاست مذکور را اتخاذ کرده بحث جداگانه 
ای است.محسنی اژه ای ادامه داد: در رابطه 
با نحوه خرید و اینکه چه مقدار خریده است 
باید گفت که فردی هفت میلیارد تومان وام 
گرفته و قرارداد مدنی با بانک بسته است، یک 
ماه هم وقت دارد تا پول را بازگرداند، در این 
شرایط پول اخذ شده را سکه خریده است که 
در این باب انتقاد وارد است و باید دید از چه 

منشا مالی سکه خریداری شده است. در رابطه 
با مظلومین هم باید گفت این فرد چند سال 
پیش هم در بحث خرید و فروش سکه در بازار 
ازاد و غیر مجاز فعالیت داشته است. اعضایی 
از این شبکه متهم به خروج غیر قانونی سکه 
هستند.محسنی اژه ای در خصوص فعالیت 
بانک مرکزی در  با  این فرد  هماهنگ شده 
سال های گذشته،گفت: این فرد دستگیر و 
محاکمه می شود. همان زمان هم پرونده این 
فرد سنگین بود اما حراست بانک مرکزی آن 
زمان رسما اعالم می کنند که اقدامات این فرد 
هماهنگ با ما بوده است. دوره ای گذشت و 
فهمیدیم حراست بانک مرکزی آن زمان رشوه 

گرفته بود. 
در این دوره هم این اتفاق افتاد و در برج ۹، 
بانک مرکزی به نیروی انتظامی گفت که ارز 
از کشور در حال خروج است و در بازار هم 
یافته  سازمان  های  شبکه  قالب  در  افرادی 
اقدامات مجرمانه می کنند و کشف شد که 
همین فرد که پیش از این هم اقداماتی داشته 
است اقداماتی کرده، معلوم شد اشتباهاتی رخ 
داده است و این فرد دستگیر شد.عالوه بر این 
فرد به اسامی از جمله ساالر آقاخان و پسر 
اینجا  مظلومین و محمد سالم رسیدند، در 
بانک مرکزی و وزارت اطالعات امدند و گفتند 
اینها عوامل ما بوده است اما این بار قوه قضائیه 
طور دیگری رفتار کرد و تحقیقات را شروع 
کرد. وی ادامه داد: حراست فعلی بانک مرکزی 

بازداشت شد و مورد تعقیب قرار گرفت . 

محسنی اژه ای عنوان کرد:

سوءتدبیرها، خیانت ها و فساد ها؛ ریشه مشکالت اقتصادی

فراخوان احداث مرکز معاینه فنی
 شامره دو محمدشهر

شهرداری محمدشهر درنظر دارد بر اساس برنامه جامع پنج ساله 
معاینه فنی مجوز احداث مرکز معاینه فنی شمار دو خودروهای 

سبک را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
لذا از کلیه سرمایه گذاران و داوطلبین دعوت می گردد حد اکثر 
ظرف 10 روز پس از چاپ نوبت دوم جهت اطالع از شرایط و 
ظوابط اعطای مجوز مذکور به ستاد معاینه فنی )سازمان مدیریت 
حمل و نقل شهرداری محمدشهر ( مستقر در طبقه فوقانی ساختمان 

آتش نشانی واقع در میدان عباس آباد ، مراجعه نمایند . 
نوبت دوم 97/6/6

حامد نادری 
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل محمدشهر

ت اول
 نوب
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بررسی افزایش قدرت خرید کارگران
 امروز در کارگروه مزد

 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تشکیل دومین کارگروه 
دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران در 

روز دوشنبه خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسماعیل ظریفی آزاد درباره آخرین وضعیت 
تشکیل جلسات بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران به استناد 
درخواست نمایندگان تشکل های کارگری گفت: حسب دستور روز شنبه 
معاون روابط کار وزیر کار، دومین نشست کارگروه مزد برای بررسی این 
راهکارها طی هماهنگی با نمایندگان کارفرمایی و کارگری امروزبرگزار 
نمایندگان  غیبت  با  مزد  کارگروه  قبلی  افزود: نشست  خواهد شد.وی 
کارفرمایی برگزار شد اما در هفته جاری دومین نشست این کارگروه با 
حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل می شود.مدیرکل روابط کار 
و جبران خدمت وزارت کار درباره زمان تصمیم گیری نهایی برای شیوه و 
راهکار افزایش سطح معیشت کارگران در سال 97 گفت: نتیجه و خروجی 
تصمیم گیری کارگروه دستمزد در هفته جاری، به شورای عالی کار ارجاع 
می شود.ظریفی آزاد تاکید کرد: پس از تشکیل نشست این هفته کارگروه 
مزد، هماهنگی های الزم با مقام عالی وزارت در خصوص تشکیل نشست 
شورای عالی کار با دستور کار تصمیم گیری برای افزایش قدرت خرید 

کارگران تشکیل خواهد شد.

طرح کوپن الکترونیک در دولت
 مصوب نشده است

کوپن  تخصیص  گفت:  اجتماعی  رفاه  کارو  تعاون،  وزیر  معاون 
الکترونیک در حد یک پیشنهاد از سوی این وزارتخانه در دولت مطرح 

شد، اما نهایی و قطعی نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پس از بروز نوسان های ارزی »علی 
ربیعی« وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح توزیع سبد کاالیی 
اقشارکم درآمد و آسیب پذیر را مطرح  از کارگران و  برای حمایت 
کرد و با تداوم نوسان های ارزی و به منظور جلوگیری از کمبود کاال 
در بازار »انوشیروان محسنی بندپی« نیز به تازگی از طرح توزیع کوپن 
الکترونیک، برای تامین اقالم اساسی هشت دهک جامعه خبر داد.»احمد 
وزارت  پیشنهاد  گفت:  ارتباط  این  در  تعاون  وزارت  معاون  میدری« 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که امکان خرید اقالم اساسی از 
جمله برنج، گوشت، روغن، تخم مرغ و لبنیات با قیمت تثبیت شده 
از طریق کارتهای الکترونیک مهیا شود.وی افزود: اکنون دولت بر روی 
کاالهای یاد شده یارانه اساسی می دهد، اما در برخی موارد، این کاالها 
به سختی دراختیار مردم قرار می گیرد یا این اقالم در بازار وجود ندارد.
معاون وزیر کار تصریح کرد: قیمت مرغ در بازار هر کیلوگرم 9 هزار 
تومان باید باشد، اما این گوشت با نرخ ۱۱ هزار تومان عرضه می شود 
که برای رفع مشکل، پیشنهاد شد از طریق کارتهای توزیع یارانه انجام 
شود.میدری یادآور شد: هنوز جزییات اجرای طرح کوپن الکترونیک 
مشخص نیست، زیرا اجرای آن به تصویب دولت نرسیده، اما می توان 
این طرح را با دو روش اجرایی ساخت.وی توضیح داد: خرید اقالم با 
کارت هوشنمد برای ثبت میزان خرید و مصرف کاالهای اساسی، توزیع 
کاالهای اساسی بر اساس سهمیه بندی افراد، از جمله طرح هایی است 

که می توان برای اجرای کوپن الکترونیک از آن استفاده کرد

ظریف: تغییر ناگهانی مواضع 
آمریکا خنده دار است

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران ادعاهای مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا را رد و تناقض در مواضع کاخ سفید را 

خنده دار توصیف کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ظریف در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: تغییر ناگهانی مواضع رژیم ترامپ 
واقعا خنده دار است. یک هفته بحث آن این است که ما 
منابع خود را در خارج از کشور »هدر می دهیم« و هفته بعد 
صحبت از این است که از فلسطینی ها حمایت مالی کافی 
به عمل نمی آوریم. باالخره تصمیم تان را بگیرد.پمپئو در 
توئیتر مدعی شده بود که آمریکا از سال ۱99۴ حدود ۶.۳ 
میلیارد دالر به فلسطینی ها کمک کرده اما ایران کمک کافی 
ارائه نداده است.دولت آمریکا طی یک سال اخیر تصمیمات 
زیادی برای نابودی مسئله فلسطین اتخاذ کرده است که 
مهمترین آن ها به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به این شهر و پس 
از آن نیز قطع هرگونه کمک به آوارگان فلسطینی بود.دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین ۲۰ میلیون دالر از 
اعتبارات و کمک های مالی اختصاصی به بیمارستان های 

قدس را قطع کرد.

گروه های پشتیبان داعش حادثه 
بصره را سازماندهی کردند

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تردیدی نداریم 
که کسانی که تا چندی پیش در پی تجزیه عراق بودند، 
هجوم داعش را تسهیل و پشتیبانی می کردند، حادثه بصره 

را سازماندهی می کنند.
عضو  ذوالنور،  مجتبی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در مورد اتفاقات اخیر بصره و حمله به کنسولگری 
ایران، اظهار داشت: این موضوع هنوز به طور کامل بررسی 
نشده است اما با وجود این دولت عراق اعالم کرده است که 
شواهدی مبنی بر ارتباط این اخالل گران با سفارت آمریکا 
در اختیار دارد.وی ادامه داد: تردیدی نداریم که کسانی که 
تا چندی پیش در پی تجزیه عراق بودند، هجوم داعش را 
تسهیل و پشتیبانی می کردند، بین شیعه و سنی در عراق 
اختالف ایجاد می کردند و از ارتباط ایران وعراق ناراحت 
بودند، تالش می کنند تا این اقدامات را سازماندهی کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
تأکید بر اینکه دولت عراق باید از این به بعد دقت و توجه 
بیشتری در حفظ امنیت مراکز دیپلماتیک جمهوری اسالمی 
ایران در عراق داشته باشد، اظهار داشت: پس از تعطیالت 
مجلس، کمیسیون امنیت ملی به طور جدی این موضوع را 

مورد بررسی قرار خواهد داد.

خبرخبر

دبیرکل مرکز تحقیقات راهبردی دانشگاه عالی 
دفاع ملی گفت: امروز در حوزه دانشی به مرحله 
ای رســیده ایم که می توانیم فناوری ساخت 

سوخت جامد موشک را صادر کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار سرتیپ 
پاســدار مجید بکایی دیــروز در همایش هم 
اندیشی نخبگان و پژوهشــگران جوان حوزه 
دفاعی که در دانشــگاه عالی دفاع ملی برگزار 
شــد، درباره وضعیت صنعت دفاعی و ســایر 
صنایع کشور، اظهار داشت: صنعت خودروسازی 
به رغم سابقه بسیاری که در کشور دارد، مواد 
اولیه آن از خارج وارد می شود و با وجود همه 
ادعاهایی که در خصوص تولید ملی خودرو در 
کشور می شــود، تحریم های اخیر نشان داد 
تولید خودروی ملی صحت ندارد.وی با اشاره 
به اینکه بین دانشگاه و  صنعت پیوندی وجود 
نــدارد، افزود: این درحالی اســت که صنعت 
دفاعی کشور از وضعیت بسیار خوبی برخوردار 
است و حتی زبانزد دیگران هم قرار دارد زیرا در 
صنعت دفاعی توانستیم بین صنعت و دانشگاه 
ارتباط برقرار کنیــم.وی ادامه داد: در عملیات 
والفجر یک، شب عملیات ۲ هزار و ۴۰۰ راکت 
مینی کاتیوشــا را که از خارج خریداری کرده 
بودیم، بین یگان های ارتش و ســپاه تقسیم 
کردیم اما به واســطه تالش های شبانه روزی 
که انجام شــد، در پایان جنگ تحمیلی و در 
زمان عملیات مرصاد همین راکت را به میزان 

روزانه هزار و ۳۰۰ تیر، تولید می کردیم.سردار 
بکایی درباره ســاخت موشــک هم در داخل 
کشــور توضیح داد: در حوزه موشک نیز ۲ راه 
در زمینه ســاخت موشــک با سوخت مایع و 
جامد داشــتیم؛ برای تولید موشک با سوخت 
مایع انتقال فناوری از کره شمالی صورت گرفت 
ولی در موشــک با ســوخت جامد، محققان 
کشورمان برای دست یابی به تکنولوژی تولید 
این نوع سوخت تالش های خود را آغاز کردند.

وی اضافه کرد: برای تولید سوخت جامد برای 
موشــک تالش هایی که در ابتدا صورت می 
گرفت، موفقیتی به همراه نداشــت به همین 
دلیل برای دریافت آن به سراغ چین رفتیم اما 
به واسطه برخوردهای بدی که با ما داشتند از 
انعقاد قرارداد با آنها صرف نظر کردیم و  مجدد 
برای تولید آن از متخصصان کشورمان کمک 
خواســتیم و در این مرحله موفق شدیم پس 

از یک سال تالش شبانه روزی، سوخت جامد 
موشک را تولید کنیم.

وی افــزود: در حوزه ماهواره هم تالش ها را با 
کره جنوبی آغاز کردیم که در کمتر از سه سال 
مفید آن را به نتیجه رساندیم اما کره جنوبی 
ها همچنان در مراحل مقدماتی بودند.سردار 
سرتیپ بکایی گفت: اقدامات خود در صنعت 
خودروسازی را حدود ۲۲ سال پیش با کشور 
کره جنوبی آغاز کرد و امروز مشاهده می کنید 
که کره جنوبی چه پیشرفتی در این حوزه دارد 

ولی خودروســازی کشــور که آن زمان با این 
کشور برابری می کرد، امروز تولید ملی ندارند 
و با گران شدن ارز معلوم شد ادعاهایی که در 
تولید قطعه داشتند، دروغ بود.وی با بیان اینکه 
چرا با وجود تاکیدات رهبر معظم انقالب برای 
الگو قرار گرفتن حوزه دفاعی در صنایع دیگر 
و با وجود تولید موشــک هایی با برد ۲ هزار 
کیلومتر و قرار دادن ماهواره در مدار همچنان 
در صنعت خودروسازی دچار ضعف هستیم، 
افزود: استحکام ساخت درونی در صنایع دفاعی 
و همچنین نظام نــوآوری دفاعی وجه تمایز 
صنعت دفاعی با صنعت خودرو و دیگر صنایع 
است. امروز نظام نوآوری ملی در صنعت وجود 
ندارد.سردار بکایی با تاکید بر اینکه در کشوری 
که استحکام ساخت درونی قدرت وجود دارد، 
دشــمن هیچ غلطی نمی توانــد بکند، اظهار 
داشــت: در حوزه دفاعی ثابت کردیم که می 
توانیم ولی در دیگر صنایع به دلیل وجود دست 
هایی این کار صورت نمی گیرد، باید این دست 

ها کنار گذاشته شود.

احضار متهم  در پرونده كالسه 960711 در اين شعبه داديارى متهم آقاى 
حسين زنده پيل فرزند رضا به شماره مليبه اتهام افترا در فضاى مجازى تحت 
تعقيب مي باشند نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان بودن و وقت پرونده 
به يك ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده است بدين وسيله به تجويز ماده 
174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در اموركيفري مصوب 
1392 به نامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت مذكور جهت رسيدگي و دفاع از 
اتهام انتسابي در اين شعبه داديارى به نشاني تهران خيابان شريعتي پايين تر 
از بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد 2 دادسراي ناحيه 31 حاضر شوند در غير 

اين صورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
دادگستري  هشتم  شعبه  داديار  الف      م   /49155  
تهران  ( اطالعات  فن آوري  و  رايانه اي  جرايم   )  31 ناحيه 

متهم  داديارى  شعبه  اين  در   970425 كالسه  پرونده  در  متهم   احضار 
اتهام  به  ملى6160007289  شماره  به  محمدرضا  فرزند  زبائى  سعيد  آقاى 
المكان  مجهول  فوق  متهم  اينكه  به  نظر  مي باشند  تعقيب  تحت  كالهبردارى 
بودن و وقت پرونده به يك ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده است بدين 
وسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب 
مذكور  وقت  در  تا  مي گردد  ابالغ  نامبرده  به  اموركيفري مصوب 1392  در 
جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه داديارى به نشاني تهران 
دادسراي   2 فرهاد  كوچه  نبش   – شيراز  بهار  از  تر  پايين  شريعتي  خيابان 
ناحيه 31 حاضر شوند در غير اين صورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم 

خواهد شد.
دادگستري  هشتم  شعبه  داديار  الف      م   /49156  
تهران  ( اطالعات  فن آوري  و  رايانه اي  جرايم   )  31 ناحيه 

 احضار متهم  در پرونده كالسه 970092 در اين شعبه داديارى متهم آقاى 
اتهام  به  ملى1381691579  شماره  به  داود  فرزند  سهالن  اسديان  بهنام 
كالهبردراى رايانه اى تحت تعقيب مي باشند نظر به اينكه متهم فوق مجهول 
المكان بودن و وقت پرونده به يك ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده است 
عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آيين  قانون   174 ماده  تجويز  به  وسيله  بدين 
وانقالب در اموركيفري مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت 
مذكور جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه داديارى به نشاني 
تهران خيابان شريعتي پايين تر از بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد 2 دادسراي 
ناحيه 31 حاضر شوند در غير اين صورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم 

خواهد شد.
دادگستري  هشتم  شعبه  داديار  الف      م   /49157  
تهران  ( اطالعات  فن آوري  و  رايانه اي  جرايم   )  31 ناحيه 

احضار متهم  در پرونده كالسه 960541 در اين شعبه داديارى متهم آقاى 
على رضا ايمان زاده فرزند به شماره ملى 0063570831 به اتهام دسترسى 
غير مجاز به داده ها تحت تعقيب مي باشند نظر به اينكه متهم فوق مجهول 
المكان بودن و وقت پرونده به يك ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده است 
عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آيين  قانون   174 ماده  تجويز  به  وسيله  بدين 
وانقالب در اموركيفري مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت 
مذكور جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه داديارى به نشاني 
تهران خيابان شريعتي پايين تر از بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد 2 دادسراي 
ناحيه 31 حاضر شوند در غير اين صورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم 

خواهد شد.
دادگستري  هشتم  شعبه  داديار  الف      م   /49158  
تهران  ( اطالعات  فن آوري  و  رايانه اي  جرايم   )  31 ناحيه 

 احضار متهم  در پرونده كالسه 960525 در اين شعبه داديارى متهم فرزاد 
تركاشوند فرزند به شماره ملى به اتهام كالهبردارى رايانه اى تحت تعقيب 
مي باشند نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان بودن و وقت پرونده به يك 
ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده است بدين وسيله به تجويز ماده 174 
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در اموركيفري مصوب 1392 
به نامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت مذكور جهت رسيدگي و دفاع از اتهام 
انتسابي در اين شعبه داديارى به نشاني تهران خيابان شريعتي پايين تر از 
بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد 2 دادسراي ناحيه 31 حاضر شوند در غير 

اين صورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
دادگستري  هشتم  شعبه  داديار  الف      م   /49151  
تهران   ( اطالعات  فن آوري  و  رايانه اي  جرايم   )  31 ناحيه 

متهم  داديارى  شعبه  اين  در   970147 كالسه  پرونده  در  متهم   احضار 
اتهام  به  ملى1650416946  شماره  به  ابراهيم  فرزند  خوشنواز  زهرا  خانم 
كالهبردارى رايانه اى تحت تعقيب مي باشند نظر به اينكه متهم فوق مجهول 
المكان بودن و وقت پرونده به يك ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده است 
عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آيين  قانون   174 ماده  تجويز  به  وسيله  بدين 
وانقالب در اموركيفري مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت 
مذكور جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه داديارى به نشاني 
تهران خيابان شريعتي پايين تر از بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد 2 دادسراي 
ناحيه 31 حاضر شوند در غير اين صورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم 

خواهد شد.
دادگستري  ششم  شعبه  داديار  الف      م   /49152  
تهران  ( اطالعات  فن آوري  و  رايانه اي  جرايم   )  31 ناحيه 

متهم  داديارى  شعبه  اين  در   970703 كالسه  پرونده  در  متهم   احضار   
اتهام  به  ملى0012944211  شماره  به  داود  فرزند  پسند  محمدرضا  آقاى 
المكان  متهم فوق مجهول  اينكه  به  نظر  تعقيب مي باشند  كالهبردارى تحت 
است  گرديده  تعيين  آگهي  نشر  از  پس  ماه  يك  به  پرونده  وقت  و  بودن 
دادگاه هاي عمومي  آيين دادرسي  قانون   174 به تجويز ماده  بدين وسيله 
در  تا  مي گردد  ابالغ  نامبرده  به   1392 مصوب  اموركيفري  در  وانقالب 
وقت مذكور جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه داديارى 
كوچه  نبش   – شيراز  بهار  از  تر  پايين  شريعتي  خيابان  تهران  نشاني  به 
فرهاد 2 دادسراي ناحيه 31 حاضر شوند در غير اين صورت طبق مقررات 

قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
دادگستري  ششم  شعبه  داديار  الف      م   /49153  
تهران  ( اطالعات  فن آوري  و  رايانه اي  جرايم   )  31 ناحيه 

 احضار متهم  در پرونده كالسه 950767 در اين شعبه داديارى متهم اقاى امير 
حسين نظرى فرزند محمد على به شماره ملى16504169460055831893به 
فوق  متهم  اينكه  به  نظر  مي باشند  تعقيب  تحت  اى  رايانه  كالهبردارى  اتهام 
مجهول المكان بودن و وقت پرونده به يك ماه پس از نشر آگهي تعيين گرديده 
است بدين وسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
وانقالب در اموركيفري مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت 
مذكور جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه داديارى به نشاني 
تهران خيابان شريعتي پايين تر از بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد 2 دادسراي 
ناحيه 31 حاضر شوند در غير اين صورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم 

خواهد شد.
دادگستري  ششم  شعبه  داديار  الف      م   /49154  
تهران  ( اطالعات  فن آوري  و  رايانه اي  جرايم   )  31 ناحيه 

آگهى احضار متهم و ابالغ وقت رسيدگى  احتراما نظر به اينكه پرونده كالسه 
مجهول  و  غير  مال  فروش  به  متهم  همدانى  شاهرخ  حسين  آقاى   951253
كيفرى  دادرسى  آيين  قانون   174 ماده  اعمال  راستاى  در  باشد  مى  المكان 
اين آگهى يك نوبت ابالغ مى گردد تا متهم جهت دفاع در روز رسيدگى مورخ 
97/9/10 ساعت 10 صبح در اين دادگاه واقع در شهر رودهن حاضر گردد و 

در صورت عدم حضور راى غيابى صادر خواهد شد.
رودهن   2 كيفرى  دادگاه   102 شعبه  دفتر  مدير  الف      م   /49141  

آگهى احضار متهم و ابالغ وقت رسيدگى  احتراما نظر به اينكه پرونده كالسه 
941330 آقاى حميد لوئى متهم به ضرب و جرح و ورود به عنف و مجهول 
المكان مى باشد در راستاى اعمال ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى اين 
دفاع در روز رسيدگى مورخ  تا متهم جهت  ابالغ مى گردد  نوبت  آگهى يك 
97/10/4 ساعت 11 صبح در اين دادگاه واقع در شهر رودهن حاضر گردد و 

در صورت عدم حضور راى غيابى صادر خواهد شد.
رودهن   2 كيفرى  دادگاه   102 شعبه  دفتر  مدير  الف      م   /49142  

آگهى احضار متهم و ابالغ وقت رسيدگى  احتراما نظر به اينكه پرونده كالسه 
940358 آقاى يحيى عسگرى – محمد حسين پور متهم به ايراد ضرب و جرح 
آيين  قانون  ماده 174  اعمال  باشد در راستاى  المكان مى  عمدى و مجهول 
دادرسى كيفرى اين آگهى يك نوبت ابالغ مى گردد تا متهم جهت دفاع در روز 
رسيدگى مورخ 97/10/8 ساعت 11 صبح در اين دادگاه واقع در شهر رودهن 

حاضر گردد و در صورت عدم حضور راى غيابى صادر خواهد شد.
رودهن  2 كيفرى  دادگاه   102 شعبه  دفتر  مدير  الف      م   /49143  

پرونده  اينكه  به  نظر  احتراما  رسيدگى   وقت  ابالغ  و  متهم  احضار  آگهى    
كالسه 960185 خانم كلثوم شيركونه – محمد ساجد متهم به مزاحمت تلفنى 
و مجهول المكان مى باشد در راستاى اعمال ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى اين آگهى يك نوبت ابالغ مى گردد تا متهم جهت دفاع در روز رسيدگى 
مورخ 97/9/28 ساعت 10 صبح در اين دادگاه واقع در شهر رودهن حاضر 

گردد و در صورت عدم حضور راى غيابى صادر خواهد شد.
رودهن   2 كيفرى  دادگاه   102 شعبه  دفتر  مدير  الف      م   /49144  

 احضار متهم  در پرونده كالسه 96/1330/ب1 اين بازپرسى حسب شكايت 
كالهبردارى  اتهام  به  دادگر  سعيد  متهم  صوفيانى  صادق  پور  سعيد  آقاى 
تحت تعقيب مى باشد نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مى باشد و وقت 
رسيدگى پرونده ظرف يك ماه پس از نشر آگهى تعيين گرديده بدينوسيله به 
امور  وانقالب در  دادگاه هاى عمومى  دادرسى  آيين  قانون  ماده 174  تجويز 
كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذكور جهت رسيدگى و دفاع از 
اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر شود در غير اين صورت طبق مقررات 

قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد.
 49145/ م الف     بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 12 تهران 

بازپرسى حسب شكايت  اين  احضار متهم  در پرونده كالسه 7/970476ب 
 ، نمودن چك سرقتى  بر خرج  دائر  محمدى  هادى  عليه  انصارى  على  آقاى 
تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب مى باشد نظر به اينكه متهم فوق 
مجهول المكان مى باشد و وقت رسيدگى پرونده ظرف يك ماه پس از نشر 
دادرسى  آيين  قانون   174 ماده  تجويز  به  بدينوسيله  گرديده  تعيين  آگهى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در 
وقت مذكور جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر 

شود در غير اين صورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد.
 49146/ م الف     بازپرس شعبه هفتم دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 12 تهران

بازپرسى حسب شكايت  اين  احضار متهم  در پرونده كالسه 7/970491ب 
آقاى سيد غالمرحسين موسوى عليه مريم سادات موسوى دائر بر سرقت از 
منزل تحت تعقيب مى باشد نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مى باشد و 
وقت رسيدگى پرونده ظرف يك ماه پس از نشر آگهى تعيين گرديده بدينوسيله 
به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور 
كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذكور جهت رسيدگى و دفاع از 
اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر شود در غير اين صورت طبق مقررات 

قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد.
 49147/ م الف     بازپرس شعبه هفتم دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 12 تهران

8د/970303  كالسه  پرونده  خصوص  در  بدينوسيله  متهم   احضار  آگهى   
مطروحه در اين شعبه مقرر است به متهم آقاى عبداله متيم كه فعال مجهول 
المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه جهت دفاع از خود به اتهام افترا ظرف يك ماه 
پس از انتشار اين آگهى در شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب 
ناحيه 7 تهران حاضر شود اين آگهى به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى فقط يك نوبت منتشر مى گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر قانونى در 

اين شعبه حاضر نشود تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.
 ضمنا مطابق ماده 190 قانون آيين دادرسى كيفرى مى توانيد يك نفر وكيل 

دادگسترى به همراه خود داشته باشيد.
 49148/ م الف     داديار شعبه هشتم دادسراى عمومى وانقالب ناحيه هفت تهران 

8د/970507  كالسه  پرونده  خصوص  در  بدينوسيله  متهم   احضار  آگهى 
مطروحه در اين شعبه مقرر است به متهم آقاى حميدرضا تابع منش كه فعال 
مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه جهت دفاع از خود به اتهام رانندگى 
بدون گواهينامه موضوع گزارش مرجع انتظامى ظرف يك ماه پس از انتشار 
اين آگهى در شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 7 تهران 
حاضر شود اين آگهى به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى فقط 
يك نوبت منتشر مى گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر قانونى در اين شعبه 

حاضر نشود تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.
 ضمنا مطابق ماده 190 قانون آيين دادرسى كيفرى مى توانيد يك نفر وكيل 

دادگسترى به همراه خود داشته باشيد.
 49149/ م الف     داديار شعبه هشتم دادسراى عمومى وانقالب ناحيه هفت تهران 

8د/970511  كالسه  پرونده  خصوص  در  بدينوسيله  متهم   احضار  آگهى 
مطروحه در اين شعبه مقرر است به متهم آقاى محمد جواد امين راد فرزند 
على كه فعال مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه جهت دفاع از خود به 
اتهام رانندگى بدون گواهينامه موضوع گزارش مرجع انتظامى ظرف يك ماه 
پس از انتشار اين آگهى در شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب 
ناحيه 7 تهران حاضر شود اين آگهى به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى فقط يك نوبت منتشر مى گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر قانونى در 

اين شعبه حاضر نشود تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.
 ضمنا مطابق ماده 190 قانون آيين دادرسى كيفرى مى توانيد يك نفر وكيل 

دادگسترى به همراه خود داشته باشيد.
 49150/ م الف     داديار شعبه هشتم دادسراى عمومى وانقالب ناحيه هفت تهران 

توانایی ایران در صادرات فناوری ساخت سوخت جامد موشک؛  

دقت سامانه اس ۳۰۰ ایرانی از 
مشابه روسی آن بیشتر است     

دقت سامانه اس 300 ایرانی از مشابه روسی آن بیشتر است
با بیان اینکه  سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی 
موشک اس 300 و رادار، پرتاب گر، النچر و خودروی حمل آن در داخل کشور ساخته 
است.وی  بیشتر  روسی   300 اس  سامانه  از  بومی  سامانه  این  دقت  افزود:  می شود، 
گفت: ما با روس ها قرارداد خرید سامانه موشکی برد بلند »اس 300« را داشتیم، اما 
آنها گفتند این سامانه را به ایران نمی دهند، ما هم در پاسخ به آنها گفتیم خودمان 
این سامانه را به صورت بومی می سازیم و در نهایت به فضل پروردگار و همت جوانان 

و نخبگان ایرانی در کمتر از 6 سال بهتر از سامانه پدافندی اس 300 را ساختیم.

رژیم سعودی و متحدانش جنگ اقتصادی فراگیری علیه ملت یمن 
به راه انداختند با این هدف که مشکالت و رنج های مردم یمن را به 

سطح فاجعه آمیزی افزایش دهند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، ائتالف سعودی پس از شکست در 
عرصه نظامی به جنگ اقتصادی علیه یمن متوسل شده است. پایگاه 
اینترنتی روزنامه رای الیوم لندن نوشت: پس از اینکه واقعیت های 
شکست نظامی گسترده ائتالف متجاوز به یمن به رهبری عربستان 
سعودی طی چهار سال آشکار شد و هیچ یک از اهداف اساسی این 
تجاور محقق نشد و با وجود همه امکانات و تجهیزات نظامی پیشرفته 
آمریکایی و اروپایی نیرو های ائتالف سعودی به بن بست رسیدند، 
عربستان سعودی و متحدانش جنگ اقتصادی فراگیری علیه ملت 

یمن اعالم کردند با این هدف که مشکالت و رنج های مردم یمن 
را به سطح فاجعه آمیزی افزایش دهند. این اقدام از طریق محاصره، 
جلوگیری از ورود غذا و مشتقات مهم نفتی از طریق بندر الحدیده 
و بازار های محلی انجام می شود. این بار آن ها بر حمله به بقایای 
اقتصاد ملت یمن از طریق ضربه زدن به ارزش ریال در برابر ارز های 
مهم به ویژه دالر تمرکز کردند به گونه ای که یک دالر آمریکا به 
ششصد ریال رسید در حالیکه قبل از حمله )سعودیها( به یمن هر 
دالر آمریکا دویست و ده ریال ارزش داشت. این طرح غیر اخالقی که 
در تضاد با همه قوانین و عرف بین المللی است، زیرا قوت اساسی سی 
میلیون یمنی را هدف قرار داد و آن ها را به سوی گرسنگی فراگیر 
و فاجعه انسانی بی سابقه سوق می دهد، تایید می کند که ائتالف 

سعودی امروز به این اقدام به عنوان تنها و آخرین راهبرد متوسل 
شده است تا رهبری انصاراهلل را به زانو در آورد و آن ها را وادار به دادن 
امتیازات میدانی در یمن کند که هیچ ائتالفی نتوانست از راه نظامی 
این امتیازات را به دست آورد، زیرا از جمله این امتیازات موضوعات 
راهبردی بسیار با اهمیت مثل بندر الحدیده است که مهمترین 
موضوع برای ائتالف به ویژه برای آمریکا و رژیم صهیونیستي به شمار 
می رود. به این دلیل که این بندر سرنوشت جنگ نظامی در یمن را 
بطور کامل و سرانجام ژئو سیاسی آن را تعیین خواهد کرد.ملت یمن 
امروز در تنگنای معیشتی و انسانی زندگی می کند که در تمامی 
جوانب به سطح فاجعه باری رسیده است که بر اساس گزارش های 
اخیر سازمان ملل متحد بدترین فاجعه در جهان است. همه این 
فجایع نتیجه اقدام ائتالف سعودی آمریکایی به ارتکاب کشتار های 
تقریبا هر روزه، بمباران غیر نظامیان و ادامه محاصره و تمرکز بر 
نابودی منابع اقتصادی و معیشتی باقیمانده ملت فقیر یمن از راه 
ضربه زدن به پول داخلی و افزایش قیمت مواد غذایی است تا ملت 

یمن با فروپاشی کامل اقتصادی و گرسنگی روبرو شود.

پس از شکست در عرصه نظامی؛

توسل ائتالف سعودی به جنگ اقتصادی علیه یمن



4 شهرستانهادوشنبه 19 شهریور 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3849

شرکت نفت البرز برگزار کرد؛

ابالغ شرح وظایف تیم »پایش انرژی« جهت بررسی فرایندها 
آغاز طرح بهسازی

 پارک های سطح منطقه 6 کرج

به گزارش روابط عمومي شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز شرح وظایف 
اعضاي« تیم پایش انرژي« در راستاي مدیریت 

انرژي و بررسي فرآیندها ابالغ شد.
امین منصوري رئیس واحد خدمات مهندسي و 
سرپرست »تیم پایش انرژي« شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز گفت: سیستم 
مدیریت انرژي به شدت متکي به رویکرد تیمي 
بوده و تیم انرژي بدنبال تجربیات مرتبط با بهبود 
، پیاده سازي و نگهداري سیستم مدیریت انرژي 
خواهد بود. سه معیار اصلي براي انتخاب نفرات 
تیم انرژي شامل: تخصص و مهارت محوري، 
موقعیت جغرافیایي و پراکندگي ساختمانها و 

نهایتاً شغل و حوزه فعالیت کاري مي باشد.
منصوري همچنین از منطقه البرز بعنوان پایلوت 
ممیزي و استقرار سیستم مدیریت انرژي)بر 
اساس ایزو۵۰۰۰۱( در سطح مناطق شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران یاد کرد و 
گفت: توسط مشاور این پروژه ، داده برداري 
داخلي  انرژي  ممیزي  و  گزارشات  ارائه  و 
در سطح منطقه و در دو بخش ساختمانهاي 
اداري و تاسیسات عملیاتي انبار انجام گرفته 
و گزارش ممیزي ارایه گردیده است. با توجه 
بعدي   داخلي  ممیزي  تا  محدود  فرصت  به 

»تیم پایش انرژي« وظیفه  جمع آوري ، بروز 
رساني  و تغذیه تمامي اطالعات و داده هاي 
مرتبط با تجهیزات انرژي بر و نیز سایر موارد 
حوزه انرژي را در فرم دستورالعملها و سامانه 
نرم افزاري مدیریت انرژي بعهده خواهد داشت.

سرپرست »تیم پایش انرژي« همچنین شناسایي 
و انتخاب صحیح شاخص هاي عملکردي، 
مدیریت  سیستم  استقرار  جهت  در  تالش 
انرژی بر اساس استانداردها و خط مشی  تبیین 
شده از سوي مدیریت ارشد سازمان و دامنه 
و مرز مربوطه و نیز بومي سازي دستورالعمل 
واحدهاي مرتبط با حوزه مدیریت انرژي ارایه 
شده از سوي مشاور را بعنوان وظایف اصلي 
تیم انرژي برشمرد؛ وي رعایت الگوي مصرف 
و تالش در جهت بهبود فرآیند ها به منظور نیل 
به استفاده بهینه از منابع  خدادادي را از وظایف 
هر سازمان برشمرد که با سیستماتیک شدن، 
خواهد  بهبود  به  رو  روندي  انرژي  مصرف 
سیستم  تحقق  و  استقرار  افزود،  داشت.وي 
مدیریت انرژي بر اساس استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ 
یکي از استراتژي هاي مهم سازمان بوده و نگاه 
سازمان در این حوزه نه صرفاً کسب گواهینامه، 
بلکه اصالح فرآیندها ، ساختارها ، بهبود مستمر 

و رشد و تعالي سازمان است .

محمدکاظم تفتــه ، مدیر منطقه از اجرای 
طرح بهســازی و مرمت پارک های سطح 

منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ۶ شهرداری 
کرج،  این مقام مسئول اذعان داشت: طرح 
بهسازی و مرمت پارک های سطح منطقه 
از پارک شقایق واقع در حیدرآباد آغاز شده 
و با اصالح و نوسازی کاستی ها و معضالت 
موجود به پایان رســیده است.وی هدف از 
اجرای این طــرح را ارائه خدمات مطلوب 
رفاهی ، ارتقاء سطح خدمت رسانی ، حفظ 
آرامش و امنیت برای شهروندان دانست و 
گفت : یکی از عملیات های انجام شده در 

این پارک افزایش روشنایی جهت استفاده 
هر چه بهتر خانواده  ها از این فضاها و ایجاد 
امنیت در ترددهای شبانه بوده است.محمد 
کاظم تفته با اشــاره به تخریب و بهسازی 
۱۰۰۰ مترمربــع از کفپوش هــای پیاده 
روهای پارک شــقایق تصریح کرد : جمع 
آوری نزدیــک به ۱۶۰۰ متــر مربع چمن 
تخریبی و جایگزینی بــا رز و درختچه به 
منظور بهینه سازی در مصرف آب ، کاشت 
۲۵ اصله درخت زبان گنجشــک ، نصب ۲ 
عدد چراغ پایه بلند شش متری سه شعله و 
نصب ۳ عدد نیمکت فلزی از جمله اقدامات 

صورت گرفته بوده است.

احیای بافت تاریخی گرگان با 
رویکرد گردشگری

سلیمانی- گلستان؛ عبدالرضا دادبود . شهردار گرگان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: به دنبال ایجاد 
سایت های متنوع گردشگری در سطح شهر هستیم تمرکز 
شهرداری در این بخش در حوزه سرمایه گذاری است. 
۳۰ سایت گردشگری برای توسعه گردشگری شهر در نظر 
گرفته شده که در حال تکمیل آنها هستیم.وی اظهار داشت: 
رسانه ها این حق را دارند که  از سازمان ها نقد داشته باشند 
زیرا نقد سازنده باعث پیشرفت آن سازمان خواهد شد.نقد 
رسانه ها باید  در فضای کامال کارشناسی باشد تا ما هم 
بتوانیم در فضای کار شناسی پاسخ دهیم و در جهت اصالح 
شرایط قدم برداریموی همچنین کلیاتی درخصوص پروژه 
ها و برنامه های شهرداری بیان کرد و افزود:  حوزه های 
شهری  گردشگری  شامل:  شهرداری  برنامه های  اصلی 
مدیریت حمل و نقل و فعالیتهای عمرانی در سطح شه. 
انجام مطالعات در سطح شهر که امسال مطالعات زیادی 
در راستای کاری کارشناسی انجام شده است و اقدامات 
دیگری که در راستای کار شهرداری قرار داردوی خاطر 
نشان کرد موضوع بافت تاریخی و احیای گذر اول بافت 
تاریخی به عنوان یک پروژه اولویت دار شهرداری در حال 
انجام است  و تا باغ مزار استاد لطفی ادامه پیدا میکندکه 
باعث ایجاد ارزش آفرینی جدید در بافت تاریخی می 
شود و در حفظ و حراست از بافت نیز کمک می کند. 
تاکنون با دو پیمانکار قرارداد بسته شد که به تدریج کار 
با سرعت بیشتری انجام می شود.شهردار گرگان به مرمت 
خانه تاریخی دارویی گرگان اشاره کرد و گفت: پیمانکار 
این پروژه انتخاب شده و مقرر شده تا پایان سال کار را 
تحویل دهد.دادبود با اشاره به ساخت ۴ تقاطع تا سال 
۱۴۰۰ همچنین افزود: در برنامه پیش رو احداث ۲ هزار 
جای پارک و ایجاد پارکینک طبقاتی مطرح شده است واز 
مدارس خواسته شده بعد از ظهر ها مدارس را تبدیل به 
پارکینگ کننددادبود در خصوص تقاطع غیر هم سطح 
افسران نیز گفت: پروژه یک سال بعد از تحویل زمین به 
بهره برداری خواهد رسید. در بودجه سال 97 برای این 
پروژه اعتبار دیده شده است شهردار گرگان دز خصوص 
جابه جایی فرمانداری گرگان و جهاد کشاورزی استان 
خاطرنشان کرد:  توافق های اولیه برای تبدیل فرمانداری 
و جهاد کشاورزی به پارک صورت گرفته است. همچنین 
پیگیری های الزم جهت جابجایی دخانیات و پادگان ارتش 
را نیز دنبال می کنیم.وی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۰ دستگاه 
اتوبوس با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان بعد از چندین سال به 
سیستم حمل و نقل شهری گرگان افزوده شد. تصریح کرد: 
بازگشایی محور تاالر، کوی طبیعت، افسران و محور نیایش 
جزو محورهای مهم در طرح بازگشایی معابر در نظر گرفته 

شده است. 
دادبود در پایان افزود: توسعه موضوعات شهر هوشمند را از 
شهرداری هوشمند آغاز کردیم؛ این کار می تواند در کاهش 

ترافیک تاثیر گذار باشد

خبر

بنیاد برگت با طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماع  محور انجام داد ؛ 
ایجاد 25۰ فرصت شغلی در خمینی شهر  

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در قالب طرح 
توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور »مهتاب« )مدل هادی تالش اقتصادی 

برکت( ۲۵۰ فرصت شغلی در شهرستان خمینی شهر ایجاد می کند. 
به گزارش دریافتی از معاونت توسعه ی کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت، 
در دیدار چندی پیش محمدجواد ابطحی نماینده ی مردم خمینی شهر در 
فرمان  اجرایی  ستاد  رییس  مخبر  محمد  دکتر  با  اسالمی  مجلس شورای 
حضرت امام)ره(، مقرر شد برنامه ریزی برای اشتغال زایی، محرومیت زدایی 

و توانمندسازی اقتصادی در این شهرستان از سوی بنیاد برکت انجام شود. 
در همین راستا، جلسه ای در فرمانداری خمینی شهر با حضور مدیران بنیاد 
مردم  نماینده ی  و  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  به ستاد  وابسته  برکت 
اجرایی  دستگاه های  مسئوالن  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  خمینی شهر 
و اقتصادی این شهرستان برگزار و مدل های اشتغال زایی و مشارکت های 
اقتصادی بنیاد برکت در حوزه های تسهیالت محور، اجتماع محور و بنگاه محور 

تشریح و تبیین شد.  
بنگاه محور،  اقتصادی  توانمندسازی  حوزه ی  در  که  شد  مقرر  هم چنین 
شرکت هایی که عالقه مند به سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد اشتغال هستند، 
به بنیاد برکت معرفی شوند. در حوزه ی تسهیالت محور هم از محل تسهیالت 

بانک پارسیان به عنوان بانک عامل استفاده خواهد شد. 
براساس این گزارش، در حوزه ی توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور و در 
قالب طرح »مهتاب«، ۲۵۰ فرصت شغلی در مرحله ی اول در خمینی شهر ایجاد 
می شود که مدت اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه 97 تا پایان سال خواهد 
بود. طرح اجتماع محور »مهتاب« بر مشاغل و کسب وکارهای خرد و خانگی 
متمرکز است و در خمینی شهر با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی 
منطقه در زمینه هایی هم چون زنبورداری، قالی بافی، صنایع دستی و گردشگری 
اجرا خواهد شد.  با توجه به نزدیکی خمینی شهر به اصفهان، ظرفیت ها و 
پتانسیل های فراوانی در حوزه های گردشگری، بوم گردی و صنایع دستی در 
این شهرستان وجود دارد.  گفتنی است، به منظور انجام کارهای مقدماتی 
و شناسایی و پایش افراد واجد شرایط برای مشارکت و دریافت تسهیالت 
در طرح اجتماع محور »مهتاب« به زودی کمیته ی توسعه ی اشتغال برکت در 

خمینی شهر تشکیل خواهد شد

خبر

منطقه  برق  شرکت  عامل  فر-اهواز:مدیر  وحیدی 
برق  بحرانی مصرف  پیک  از  گفت:  ای خوزستان 
تابستان 97 با موفقیت عبور کرده ایم و این موفقیت 
به  صنایع  ادارات،  العاده  فوق  همکاری  مرهون  را 
ویژه مردم در مدیریت مصرف هستیم که الزم می 

دانم از همه آنها تشکر و قدردانی کنم.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
آنکه  بیان  با  بزرگ  دشت  محمود  خوزستان،  ای 
در  برق  مصرف  مدیریت  در  نظیری  بی  همکاری 
استان شکل گرفته بود و از امروز ساعت کار ادارات 
به روال عادی برگشته است، اظهار کرد: خوزستان 
رتبه اول صرفه جویی مصرف برق را در کشور به 
دست آورد و این تنها با برنامه ریزی مدیران صنعت 
برق استان و همکاری مدیریت ارشد استان، مردم و 

رسانه ها قابل دستیابی بود.
وی با بیان اینکه بر خالف سال های گذشته برای 
اولین بار در تاریخ پیک مصرف برق خوزستان در 

تابستان 97 منفی بوده، تصریح کرد: بر خالف دیگر 
استان ها، خوزستان هیچگونه خاموشی برنامه ریزی 
شده ای نداشت چرا که مردم خود پیش قدم شدند 

و صرفه جویی الزم در مصرف برق را داشته اند.
بیان  ای خوزستان  منطقه  برق  عامل شرکت  مدیر 
کرد: مطابق سال های قبل و گرمای هوا پیش بینی 

ایم که  رشد ۵ درصدی در مصرف برق را داشته 
با صرفه جویی های صورت گرفته نه تها رشدی 
ایم،  نیز داشته  نداشتیم بلکه کاهش ۳ درصدی را 
اگر این کاهش مصرف صورت نمی گرفت و پیش 
بینی رشد ۵ درصدی عملی می شد نیازمند احداث 
یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی برای جبران کمبود تولید 

در استان می بودیم.
از پیک  افزود: این موفقیت در عبور  دشت بزرگ 
دلیل  به  که  داده  رخ  شرایطی  در  برق  مصرف 
خشکسالی و کاهش آورد سدهای تولید برق آبی، 
ابتدای سال تا  عمال سهم تولید این نیروگاه ها از 
تولیدی  انرژی  کل  از  درصد   ۲۰ تنها  تیرماه  پایان 

بوده است.
صورت  های  جویی  صرفه  کنار  در  گفت:  وی 
گرفته، بخشی از کمبود تولید برق در استان از طریق 
کرده  ایجاد  را  آن  ظرفیت  قبال  که  تبادلی  خطوط 

بودیم تامین شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

پیک بحرانی ۹7  را با موفقیت پشت سر گذاشتیم

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده ۱7۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای  یعقوب عزیزی  که  به اتهام کالهبرداری  در پرونده کالسه 97۰۲۵7 /ب۴ 
درشعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد 
مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا در 
یا  یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و  این شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور 
عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی 
از  نبایدکمتر  محاکمه  روز  تا  آگهی  انتشار  تاریخ  است   بدیهی  نمایید  می  صادر 

یکماه باشد.م/الف ۱۳۰۳
بازپرس شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر- احمدیه  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و 
ضمائم به آقای نوید یاراحمدی فرزند مصطفی  

طرفیت  به  دادخواستی  عرب  اصغر  علی  آقای  خواهان 
معوقه  اجور  مطالبه  خواسته  به  یاراحمدی  نوید  آقای  خوانده 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 
حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه    97۰99۸۶۶۱۰۵۰۰۱9۰
مورخ  رسیدگی  ثبت  و  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
۱۳97/۰7/۲۲ساعت ۱۰:۰۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  موضوع 
نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
دادگاه  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را 

حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد –علیرضا تقی پور . 

متن آگهی

آقای   9۶۰99۸۶۶۱9۰۰۰7۰۱ کالسه  پرونده  در 
وحید جعفر پور فرزند منصور به اتهام مشارکت در 
دعوت نمودن مردم برای قمار بازی از طریق فضای 
مجازی با بردن مبلغ ششصد و چهل میلیون تومان 
موضوع شکایت آقای محسن فالحی تحت تعقیب 
در  متهم  شناسایی  عدم  لحاظ  به  حالیه  باشد  می 
نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱7۴ قانون 
در  مراتب   ۱۳9۲ مصوب  کیفری  دادرسی  آیین 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر 
آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و 
دفاع  اتهامی  عنوان  از  و  حاضر  آباد  خرم  انقالب 
نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد 
مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل 

می آید . 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد – اصغر مرادیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان 1-سجاد 
رستمی 2-حمید رستمی  

خواهان آقای امیر قرئی فرزند سیروس با وکالت مرضیه میرزاخانی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
۱-سجاد رستمی ۲-حمید رستمی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 97۰99۸۶۶۵۶۴۰۰۲۱۱    شعبه ۱۴ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان  
خرم آباد واقع در خرم آباد –شیر خوارگاه خیابان معرفت نبش کوچه شهید گل میرزایی ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ۱۳97/7/۲۳  ساعت ۰9:۰۰ صبح تعیین شده است بدین شرح اعالم می گردد که 
خواهان تقاضای مطالبه وجه به میزان ۶ میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی و قانونی و تاخیر 
تادیه از ۱۳9۲/۰۵/۰۳ لغایت صدور و اجرای کامل حکم را نموده است  که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه ۱۴ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم 
آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی درشعبه ۱۴ حاضر گردند.در صورت عدم حضور خواندگان غیابااتخاذ 

تصمیم می گردد .
دبیر شعبه 14شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۱۳7۰ متولد  شناسنامه۴۸۵۰۰۴۵۳۳۲  شماره  به  بیرانوند  میخک  محمد  آقای 
97۰۴۲۵  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم صحبت 
میخک بیرانوند بشناسنامه شماره ۱۳۳9  در تاریخ ۱۳۱9 در تاریخ ۱۳97/۵/۱۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به : 
۱-بسه بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۵۴9 متولد ۱۳۲۲ همسرمتوفی 

۲- احمد رضا میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۴۱۸۳  متولد ۱۳۵۸  فرزند متوفی
۳- حسین میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۱۳۳۸ متولد ۱۳۵۳  فرزند متوفی

۴- علی اکبر میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه  ۱۰۳۳ متولد ۱۳۴۸  فرزند متوفی
۵- محمد میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۴۸۵۰۰۴۵۳۳۲   متولد ۱۳7۰  فرزند متوفی

۶- لیال میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۳۴۲  متولد ۱۳۶۲  فرزند متوفی
7- حدیث میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۳9۴۶ متولد ۱۳۶۶  فرزند متوفی

۸- معصومه میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۴۱۸۱  متولد ۱۳۵۶  فرزند متوفی
9- فریبا میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۱۰۳۴  متولد ۱۳۴9  فرزند متوفی

۱۰- زرین میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۴۱۸۲  متولد ۱۳۵۸  فرزند متوفی
۱۱- الهام میخک بیرانوند  دارنده شماره شناسنامه ۴۸۵۰۰۶7۳۰۱ متولد ۱۳7۱  فرزند متوفی

اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شور تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند 

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای حمید رحیمی تبار به شماره شناسنامه۱9  به شرح دادخواست به کالسه97۰99۸۶7۳۵۱۰۰۴۳۱   
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمد 
رضا رحیمی تبار بشناسنامه شماره ۳9 در تاریخ ۱۳9۶/7/۱۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به : ۱-اسما رحیمی تبار  دارنده شماره شناسنامه ۰۲۰۲۸۸-۸-
متوفی۳-معصومه  فرزند   7۳۲ شناسنامه  شماره  دارنده  تبار   رحیمی  فاطمه   -۲ متوفی  فرزند   ۴۸۵
شناسنامه  شماره  دارنده  تبار   رحیمی  امین  متوفی۴-  فرزند   ۸۶ شناسنامه  شماره  دارنده  رحیمی  
زینب  گل  متوفی۶-  فرزند   ۱9 شناسنامه  شماره  دارنده  تبار   رحیمی  متوفی۵- حمید  ۳7۰7فرزند 

کائیدی دارنده شماره شناسنامه ۶۳۴ به عنوان همسر متوفی والغیر
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

این شور تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند . 

مفقودی 
سند کمپانی وانت مزدا ۱۶۰۰ مدل ۱۳7۰ با شماره شهربانی ۲۱7ج۳۲ایران ۸۲شماره موتور۱9۶۱9۵ شماره 
شاسی 7۰۶۰7۸۲۵به نام حسین چرا غعلی. پور حمزه کالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

متن آگهی  
با توجه به اینکه آقای عادل سیاحی پور به عدم رعایت نظامات دولتی و نکات ایمنی موضوع شکایت آقای 
آباد  انقالب شهرستان خرم  بازپرسی دادسرای عمومی و  از سوی شعبه دوم  رضا هاشمی فرزند صید محمد 
تحت تعقیب کیفری می باشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم نامبرده فوق ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات 

قضایی مقتضی معمول می گردد. 
بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی . 

احضار متهم 
کالسه  پرونده  محتویات  به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  خان  حاجی  فرزند  سلیمی  کیوان  آقای  بدینوسیله 
9۶۰99۸۶۶۱۱۶۰۰۶7۴ این دادگاه متهم است به ایراد صدمه بدنی عمدی که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای 
تاریخ ۱۳97/7/۲9 ساعت ۱۰ مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر 
االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی به خود دفاع نماید بدیهی است 
در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می نماید . 

رئیس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی . 

شعبه 1۰۳. دادگاه کیفری دو شهرستان آمل 1۰۳. جزایی سابق 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حامد خدابندلو فرزند 
اتهام کالهبرداری مطرح  به  علیه حامد خدابندلو  شاکی علی سلیمانی شکایتی 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۲۰99۸۱۲۱۲۶۰۰۴9۸. شعبه 
۱۰۳. دادگاه کیفری دو شهرستان آمل ۱۰۳ جزایی سابق ثبت ووقت رسیدگی 
۱۳97/۰7/۱۸. ساعت ۸/۳۰ صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   .۱7۴ ماده 
می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  شاکی  درخواست 
گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و اخذ آخرین دفاع در دادگاه حاضر گردد 

منشی شعبه 103. دادگاه دو شهرستان آمل 103 جزایی سابق
 ابوالقاسم تقی زاده م الف 2175

شکایت آقای مرتضی جعفری علیه متهم آقای 

مراد خلیل نیا آهنگر

 به اتهام سرقت، که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو 
شهرستان جویبار ارجاع و به کالسه 97۰۴9۰/۱۰۱ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱۸/7/۱۳97و ساعت 9:۳۰تعیین شده است .به 
علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آیین 
دارسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی واطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خوددر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
مدیر دفتر شعبه 101دادگاه کیفری دوشهرستان جویبار

 سید کاظم مهدی زاده 
شورای حل اختالف شهرستان آمل شعبه سوم شهری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی خواهان آقای حمزه 

مشایخ شمعجاری

 دادخواستی بطرفیت آقای نعمت اهلل محمد یان بخواسته مطالبه افت 
قیمت تقدیم شعبه سوم شورای حل اختالف آمل نموده که پرونده 
 .۱۳97/۸/9 آن  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت  کالسه 97۰۲7۲ 
ساعت ۱۰ تعیین گردیده که بعلت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی و 
دستور قاضی شورا مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود،  نسخه دوم دادخواست را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود 
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف آمل. ایمان رضایی
شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان آمل  م الف 2172

آگهی ابالغ رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
رحمت رمضانی لوطیچ فرزند غالمحسین. 

خواهان آقایجلیل داداش پور. دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
رحمت رمضانی لوطیچ به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97۰99۸۲۰7۶9۰۰۰۱۸ شعبه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان آمل ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳97/۰۸/۰۱. 
ساعت ۱۱؛۳۰تعیین 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 ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
. مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان آمل. سمیه 

سلطانی. م الف. 2170

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت آقای کریم 
فتحی زاده فرزند سبحان 

 به شرح درخواستی که به شماره 97۰۴۸9این شعبه ثبت گردیده و 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که سبحان  
فتحی زاده فرزند حجت با شماره شناسنامه ۱۰۴۵ صادره از محمودآباد 
در تاریخ 97/۴/۱۶در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از کریم فتحی زاده فرزند سبحان 
به شماره شناسنامه ۶۳ پسرمتوفی حسین فتحی زاده فرزند سبحان به 
شماره ملی۲۱۳۰۰۵۰7۲7 فرزند متوفی معصومه قربان زاده فرزند مهدی 
به شماره شناسنامه 7۴۳ همسر متوفی مرتضی احمدی فرزند علی اکبر به 
شماره شناسنامه 9 مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی مفقودی 

به  روغنی  سفید  رنگ  به   SX2000 زانتیا  سواری  خودرو  کمپانی  برگه 
شماره موتور 707728 به شماره شاسی  S 1512286158473    به 
عاشوری  علیرضا  آقای  نام  به   63 ط   244 ایران   88 انتظامی  شماره 

فرزند احمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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پرداخت 2 میلیارد دالر دولت
برای آلودگی هوای پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران گفت: اگر دولت ۲ 
میلیارد دالر به شهرداری تهران اختصاص دهد، می توانیم آلودگی 
هوای شــهر را کاهش دهیم.محســن پورســیدآقایی در خصوص 
برنامه هــای حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران در کاهش 
آلودگی هوا اظهار داشــت: سال گذشــته ۲ درصد و ۸ روز هوای 
ناسالم برای تمامی گروه های جامعه داشتیم و ۱۴ روز نیز هوا پاک 
بوده اســت. وی ادامه داد: غلظت آلودگی هوا در نیمه دوم سال به 
شــدت افزایش پیدا می کند و این افزایش آلودگی هوا بین آبان تا 
بهمن ماه است. وی یادآور شد: براساس اقداماتی که از گذشته آغاز 
شــده است، دی اکســید گوگرد در هوای تهران حذف شده و این 
روند با حذف گوگرد از سوخت مصرفی آغاز شده است و امیدواریم 
تا پایان امســال به زیر عدد 7 در دی اکســید گوگرد برســیم که 
پایین تر از حد اســتاندارد است. پورسیدآقایی گفت:  وضعیت ایران 
به لحاظ آالیندگی PM۱۰ ذرات باالی ۱۰ میکرون، از شــهرهای 
بزرگ چین، هند و قاهره بهتر اســت و الزم است که جایگاه تهران 
به ســمت بهبود بیشــتر پیش برود. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران گفت:  در سال ۲.۶ میلیارد دالر خسارت آلودگی 
هوای شهر تهران است و به دنبال کاهش این موضوع هستیم. اگر 
دولــت ۲ میلیارد دالر بودجه برای شــهر تهران بگذارد، می توانیم 

آلودگی هوای تهران را برطرف کنیم. 
وی خاطرنشــان کرد: توســعه BRT، LRT و نوســازی ناوگان 
خودروهای ســنگین به نصب فیلتر دوده و اجرای طرح LEZ از 

برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است. 
وی گفت:  در زمســتان ۹۶ در معاونت حمل و نقل برنامه جامعی 
را تدویــن کردیم که ۳۵ هزار میلیارد تومــان اعتبار برای کاهش 
آلودگی هوا نیاز است که 7 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن از طریق 
دولت و مابقی را بخش خصوصی باید تأمین می کرد. پورسیدآقایی 
گفت: برای کاهش آلودگی هوا در این طرح، نوســازی اتوبوس ها، 
مینی بوس ها تعویض کاتالیست تاکسی ها و دیگر موارد مدنظر بوده 
اســت که اجرای این موارد 7 هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک 
دولتی بوده است. وی با تأکید بر اینکه اگر ۲ میلیارد دالر از منابع 
دولتی به شهردرای اختصاص یابد،  می توانیم آلودگی هوا را کاهش 
دهیم، گفت: در ســال ۹۴ از ۲۱ آذر تا ۱۰ دی ماه سکون کامل و 
وارونگی هوا را در تهران داشتیم که اگر این برنامه را اجرایی کنیم، 
دیگر بــه وضعیت فعلی آلودگی هوا نخواهیم رســید.وی افزود: با 
پیشــنهاد دادیم در بودجه سالیانه، دولت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان به شــهرداری اختصاص دهد.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران گفت: طرح LEZ در تهران اجرایی شده است و 
منابع حاصل از آن ۱۵۰ میلیاردبه شــهرداری واریز شد و از طریق 
جرایم راهنمایی و رانندگی نیز ۲۱۵ میلیارد تومان برای شهر تهران 
تخصیص گذاشته شده که تاکنون ۱7۳ میلیاردتومان آن ابالغ شده 
است. پورســیدآقایی ادامه داد: در همین راستا شهرداری ها اوراق 
مشــارکت با تدوین ۵۰ درصد از ســوی دولت اقدام کرده اســت 
و مــا در تهــران ۳ مصوبه در رابطه با رفع آلودگــی هوا داریم.وی 
بیان داشــت: فاز دوم طرح کاهش از اول آبان ماه اجرایی می شود 
و معاینه فنی در کل شــهر تهران الزام خواهد شد. معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: با مصوباتی که دریافت 
کرده ایم، مبادی ورودی شــهر را به دوربین های ثبت تخلف مجهز 
کرده و ۴۶ سامانه را طراحی کرده ایم و اقدامات اتصال آن به فیبر 

نوری نیز انجام شده است.

خبر

 راهکاری برای شناسایی
 سریع تر بیماری ها

دبیر علمی پنجمین همایش نقشه برداری مغز ایران 
گفت: با اســتفاده از نقشــه برداری مغز برای درک 
سیستم عصبی و بیماری های مربوط با آن می توان 
اقدام کرد.به گزارش پیام زمان ،مسعود طهماسیان 
در ارتباط با برگزاری پنجمین همایش نقشه برداری 
مغز ایران اظهارداشت: این همایش مانند سال های 
گذشته با حضور تعدادی از برجسته ترین دانشمندان 
علوم اعصاب جهان در سالن همایش های ابوریحان 
دانشــگاه شهید بهشتی هفتم تا نهم مهر ماه  سال 
جاری برگزار می شــود.وی افزود: نقشه برداری یک 
علم میان رشــته ای با مشــارکت رشته هایی چون 
علوم پزشکی، کامپیوتر، روانشناسی، ریاضیات و سایر 
حوزه های مرتبط با این علم اســت که با استفاده از 
تکنولوژی های پیشرفته به مطالعه سیستم اعصاب 
و مغز می پردازد.دبیر علمی پنجمین همایش نقشه 
برداری مغز ایران گفت: دانشــگاه شهید بهشتی به 
عنوان پیشتاز این علم در کشور هر ساله یک همایش 
بین المللی در این زمینه برگزار می کند که هدف آن 
گردهم آوردن دانشمندان داخلی و خارجی و ایجاد 
فضایی در راستای بهبود تعامل و تبادل اطالعات و 
استفاده از تکنولوژی های پیشرفته به منظور درک 
سیستم عصبی و بیماری های مربوط به آن است. 
همچنیــن این همایش در طول عمــر کوتاه خود 
توانسته است بسیاری از نخبه های ایرانی در داخل 

و خارج از کشور را جذب کند.

بیمه رایگان روستاییان فاقد 
پوشش بیمه ای

عملکرد طرح تحول نظام ســالمت و تاثیرات آن 
بهداشــت و درمان ایرانیان، فعالیــت خانه های 
بهداشت و سامانه یکپارچه بهداشت و ... از جمله 
مباحث مطرح در نشســت معاون بهداشت وزیر 
بهداشت با مدیر منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان 
جهانی بهداشــت بود.  نشست معاونت بهداشت 
وزارت بهداشــت با دکتر سلیم احمد المنظری - 
مدیر منطقه ای مدیترانه شــرقی سازمان جهانی 
بهداشــت و با حضور مدیران ارشد این مجموعه  
برگزار شــد.دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت 
وزیر بهداشــت درباره اجرای طــرح تحول نظام 
سالمت و عملکرد و تاثیرات آن در حوزه بهداشت 
و درمان در سراسر کشــور توضیحاتی ارائه داد و 
گفت: خانه های بهداشت در تمام شهرها و روستاها 
متمرکز شــده اند و پزشــکان، مراقبین سالمت، 
بهورزان و ... به مردم خدمت ارایه دارند.معاون وزیر 
بهداشــت تاکید کرد: با اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، اکثر روستایی ها و افرادی که بیمه نبودند 
توانســتند به صورت رایگان بیمه شوند و در این 

سیستم از نظام پزشکی و درمانی بهره مند شوند.

و خبر غذا  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
دارو گفت: ایران در زمینه دارو به ۴۰ کشور در 
منطقه صادرات دارد و در حال حاضر در کشور 

لبنان مشغول ثبت داروهای ایرانی هستیم.
اکبر برندگی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
نظام جمهوری  سیاست های  درخصوص  لبنانی 
مهمترین  گفت:  دارو  حوزه  در  ایران  اسالمی 
از  حمایت  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست 

داروهای ژنریک در کشور است.
وی با بیان اینکه دومین سیاست کشور، دسترسی 
از  کرد:  خاطرنشان  است؛  دارو  به  مردم  همه 
جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران هیچ فردی نباید 
نداشته  به دارو دسترسی  باشد که  وجود داشته 

باشد.
و  غذا  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
موقع  به  و  سالمت  کیفیت،  کرد:  تصریح  دارو 
رسیدن دارو به دست مردم جزو سیاست های 
اصلی ما است، همچنین حمایت از تولیداتی که 
در داخل کشور ایران انجام می شود نیز یکی از 
داروی  و  غذا  سازمان  های  سیاست  ترین  مهم 
دارو  درصد   ۲۵ از  دلیل  همین  به  است،  ایران 
تولید می  انقالب در داخل کشور  اوایل  که در 
شد، در حال حاضر بعداز ۴۰ سال به 97 درصد 
خودکفایی در زمینه تولید دارو دست پیدا کرده 

ایم. 
ایران  در  دارو  قیمت  اینکه  بیان  با  برندگی 
این موضوع جزو سیاست  و  است  کنترل شده 
های کشور است، افزود: یکی از سیاست های 
و  کشور  به  دارو  قاچاق  پدیده  با  مبارزه  ایران، 
از  آن  غیرقانونی  از خروج  جلوگیری  همچنین 
 TTAC کشور است، در این راستا نیز سیستم

طراحی و راه اندازی شده تا داروها، از مبدا تا 
مقصد تحت نظارت و کنترل باشند، همچنین در 
نیز ثبت  این سیستم عوارض ناخواسته دارویی 

می شود. 
تشویق  و  ترغیب  ما  بعدی  وی گفت: سیاست 
بین  دارویی  بزرگ  های  شرکت  و  ها  کمپانی 
در  دارو  تولید  و  گذاری  سرمایه  برای  المللی 

ایران است. 
و  غذا  سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
دارو با بیان اینکه بیش از ۲۰ هزار داروساز در 
ایران داریم، عنوان کرد: ۱۱۰ کارخانه تولید دارو 
ایران  در  ژنریک  داروی  تولید  کارخانه   ۲۵ و 

وجود دارد.

داروهای  جدیدترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیولوژیک در دنیا توسط کارخانجات ایرانی قابل 
بیان کرد: در زمینه تولید  تولید و عرضه است، 
داروهای ژنریک در مرز دانش حرکت می کنیم، 
همچنین در مورد تولید فرآورده های بیولوژیک، 
توان تولید صفر تا صد این محصوالت را دارا 
در  کارخانه   7۶ اینکه  بیان  با  برندگی  هستیم.  
ایران مواد اولیه دارویی تولید می کند، تصریح 
کرد: حدود ۲۰۰ وارد کننده دارو در ایران وجود 
دارد و ۱۱ هزار داروخانه در سطح کشور به ارائه 
خدمت می پردازند و درعین حال، کمپانی های 
بین المللی برای بعضی از محصوالتشان در ایران 

نمایندگی رسمی دارند. 

 وی با بیان اینکه فارماکوپه ایران شامل بیش از 
۲۸۰۰ قلم دارو است، گفت: ایران در زمینه دارو 
به ۴۰ کشور در منطقه صادرات دارد و در حال 
داروهای  ثبت  مشغول  لبنان  کشور  در  حاضر 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  هستیم.  ایرانی 
سازمان غذا و دارو درخصوص تاسیس کارخانه 
درحال  گفت:  کشورها  سایر  در  داروسازی 
تولید  زمینه  در  ایران  پیشرفت  دلیل  به  حاضر، 
داروهای بایوتکنولوژی، درحال تاسیس کارخانه 
بازار  و  هستیم  روسیه  و  ترکیه  کشور  در  ای 
اهداف  بالروس  و  افغانستان  عراق،  کشورهای 
زیادی  میزان  به  ما هستند که هرساله  صادراتی 

دارو به این کشورها صادر می شود.

صادرات داروی ایرانی به 40 کشور

گفت:  کارآمد  و  اصولگرا  زنان  متحد  جبهه  دبیرکل 
قوه  در  افراد  سلیقه  تأثیر  تحت  ازدواج  سن  متأسفانه 
قوه  در  امر  این  که  هرچند  است،  گرفته  قرار  مقننه 

است. شده  کنترل   قضائیه 
متبوعش  تشکل  نشست  در  دستجردی  وحید  مرضیه 
مشکالت  و  دختران  ازدواج  سن  موضوع  به  اشاره  با 
ازدواج  سن  اینکه  کرد:  اظهار  زمینه،  این  در  موجود 
مطلوب  و  خوب  است  قرارگرفته  تغییرات  دستخوش 

. نیست
سن  متأسفانه  و  است  مهم  بسیار  فکری  بلوغ  و  رشد 
گرفته  قرار  مقننه  قوه  در  افراد  سلیقه  تأثیر  تحت  ازدواج 
شده  کنترل   قضائیه  قوه  در  امر  این  که  هرچند  است، 

است.
سوابق  و  شود  مکتوب  باید  ازدواج  سن  افزود:  وی 
ما  و  است  مهم  بسیار  ازدواج  سن  درباره  مدنی  قانون 
مجامع  در  زمینه  این  در  گفتن  برای  زیادی  حرف های 
هرحال  به   گفت:  پایان  در  داریم.دستجردی  بین  المللی 
باید  دارند  زنان  حوزه  در  تصمیم گیری  پست  که  کسانی 

باشند داشته  را  زمینه  این  در  الزم  سواد  و  تجارب 

تغيريسن  ازدواج دخرتان 

مطلوب نيست

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر گفت: 
برخی مردم با نگرانی بی جا در خانه دارو انبار می کنند در حالی که 
هیچ مشکل جدی و بحرانی در حوزه تامین دارو در کشور وجود 
ندارد و هالل احمر نیز داروهای مورد نیاز یکسال داروخانه هایش 
را دپو کرده است.حمید اسماعیلی اظهارکرد: بحرانی در حوزه تامین 
دارو وجود ندارد و در صورت مدیریت صحیح می توانیم از تحریم 
ها عبور کنیم.وی افزود: اکنون مردم به دلیل شرایط روانی دارو مورد 
نیازشان را دپو می کنند که واقعا نیازی به این کار نیست؛ مسئوالن 
مربوط به حوزه دارو اقدامات الزم را برای تأمین به موقع داروی مورد 
نیاز بیماران انجام می دهند..این مسئول در سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر با اشاره به تامین دارو در زمان جنگ تحمیلی گفت: 
شرایط آن زمان خیلی بدتر از حاال بود ولی با رفتارهای مدیریتی از 
مشکالت عبور کردیم.اسماعیلی درباره برنامه های هالل احمر برای 
تامین داروهای داروخانه ها گفت: هم اکنون هالل احمر داروهای 
مورد نیاز یک سال داروخانه هایش را دپو کرده و با هماهنگی وزارت 
بهداشت برای تامین دارو های مورد نیاز اقدام می کند.وی افزود: از 
امروز در داروخانه تک نسخه ای هالل احمر به منظور تکریم ارباب 
رجوع اقداماتی انجام داده ایم که زمان دریافت خدمات کوتاه شود و 
مراجعه کنندگان بتوانند در زمان کمتری داروهایشان را دریافت کنند.

حتكار دارو
 توسط مردم ممنوع

انوشیروان محسنی بندپی در رابطه با اقدامات انجام شده در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر، گفت: اقدامات خوبی صورت گرفته البته 
سه استان در افغانستان با مرز ایران همسایه هستند که ۳۰۰ درصد 
سطح تولید کشت مواد مخدر را افزایش دادند.وی با اشاره به 
اصل پیشگیری در تمام آسیب های اجتماعی، گفت: در زمینه 
مبارزه با مواد مخدر ۵ هزار تیم از سوی بهزیستی در محالتی 
که ریسک باالیی دارند مستقر شده اند و به امر پیشگیری نسبت 
به اعتیاد اقدام می کنند.سرپرست وزارت رفاه گفت: در بحث 
درمان اعتیاد دو گروه سنی زنان و کودکان را داریم چرا که زنان 
در این موضوع تأثیر زیادی داشته و بنیان خانواده هستند و در 
تحقیقی که در استان سیستان انجام شد بیش از ۵۰ درصد کودکان 
بهبود یافته از اعتیاد دارای مادران معتاد بوده اند.وی با اشاره به 
ایجاد شکاف در جامعه و افزایش آسیب های اجتماعی گفت: 
صنعتی شدن زندگی و تغییر سبک آن از عوامل تأثیرگذار در بروز 
آسیب های اجتماعی است اما در برنامه های اول تا پنجم توسعه 
برداشته شده  این آسیب ها  کنترل  برنامه ریزی هایی در جهت 
است.حتی تحمل خانواده ها کم شده بطوری که طبق تحقیقات 
۴7درصد طالق ها در پنج سال اول زندگی رخ می دهد و باید در 

زمینه پیشگیری از بروز آسیبها اقدام کنیم.

وقوع ٤٧درصد طالق ها

 در ٥سال اول زنديگ

 آگهى احضار متهم  در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به متهم 
آقاى ايرج مظلومى فعال مجهول المكان ابالغ ميگردد كه پرونده اى به كالسه 
از حق و تهديد در اين شعبه تشكيل  961194/ د1 به اتهام توهين مزاحمت 
شده لذا بدينوسيله مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا متهم ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهى در شعبه اول داديارى دادسراى 
اتخاذ  مقرر موجب  در موعد  نتيجه عدم حضور  گردد  آباد حاضر  سعادت 

تصميم قانونى خواهد بود.
 49159/ م الف     داديارى شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 2 تهران 

احضار متهم   بدينوسيله به آقاى محمد جهانشاهى فرد فرزند فتاح به شماره 
اتهام  به  زاده  آقاى مصطفى مشهدى  كه حسب شكايت  ملى 0060627662 
ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين در پرونده كالسه 970211 از تاريخ نشر 
اين ظرف يك ماه براى دفاع از اتهام انتسابى حاضر شويد در غير اينصورت 

وفق مقررات تصميم گرفته خواهد شد.
 49160/ م الف     داديار شعبه دوم دادسراى ناحيه 10( هاشمى) تهران 

آگهى  در پرونده كالسه 970442 در اين شعبه داديارى آقاى ميثم به اتهام 
خيانت در امانت تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن 
متهم ودر اجراى مقررات ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف يك ماه پس از نشر 
آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى حاضر گردد بديهى 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى به عمل خواهد آمد عدم 

حضور موجب جلب است
دادسراى  سوم  شعبه  داديار  الف      م   /49161   
تهران  خمينى)  امام   )12 ناحيه  وانقالب  عمومى 

8د/970145  كالسه  پرونده  خصوص  در  بدينوسيله  متهم   احضار  آگهى 
فرزند حسن  فتحى  محمد  آقاى  متهم  به  است  مقرر  اين شعبه  در  مطروحه 
كه فعال مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه جهت دفاع از خود به اتهام 
رانندگى بدون گواهينامه موضوع گزارش مرجع انتظامى ظرف يك ماه پس از 
انتشار اين آگهى در شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى وانقالب ناحيه 7 
تهران حاضر شود اين آگهى به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
اين  در  قانونى  مقرر  متهم در مهلت  منتشر مى گردد چنانچه  نوبت  فقط يك 

شعبه حاضر نشود تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.
 ضمنا مطابق ماده 190 قانون آيين دادرسى كيفرى مى توانيد يك نفر وكيل 

دادگسترى به همراه خود داشته باشيد.
 49162/ م الف     داديار شعبه هشتم دادسراى عمومى وانقالب ناحيه هفت تهران 
دادنامه   پرونده به كالسه 970396 شعبه 101 دادگها عمومى بخش فشافويه 
تهران شكات آقاى فرزاد عزيزيان كلخوران فرزند احمد – اقاى ميالد قربانى 
فرزند سوزعلى متهم آقاى سجاد عبدى فرزند على به نشانى فاقد آدرس اتهام 
ميالد   -1 آقايان  شكايت  در خصوص  دادگاه  راى  تعزير  مستوجب  سرقت 
قربانى فرزند سوز على – فرهاد عزيزى فرزند احمد عليه آقاى سجاد عبدى 
فرزند على دائر بر سرقت تعزيرى مبلغ 22/000/000 ريال وجه نقد از صندوق 
مغازه به شرح مندرج در شكايت و توضيحات شكات با عنايت به محتويات 
پرونده و توجه در اوراق آن نظر به اينكه داليل و شواهد كافى وجود ندارد و 
عليرغم دعوت از شكات جهت ارائه ادله خويش و اجزاى دستورات تعقيب و 
تحقيقى دادگاه مشاراليها حضور نيافته اند و اقدامى معمول نداشته اند لذا با 
حاكميت اصل برائت و مقتضاى اين اصل و به لحاظ عدم وجود ادله كافى به 
استناد به مفاد ماده 120 قانون مجازات اسالمى ( مصوب سال 92) و ماده 
265 قانون آيين دادرسى كيفرى قرار منع تعقيب موضوع را صادر واعالم 
مى دارد راى صادره ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 49163/ م الف     دادرس شعبه 101 جزايى دادگاه عمومى بخش فشافويه تهران 

آگهی دادنامه
پرونــده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۶۵۱۰۰۰۵۲شــعبه ۱دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان 
شوشترتصمیم نهایی شماره،خواهان:آقای فرشید بقالیان زاده فرزندپرویزبه نشانی خوزستان-

شوشتر-شهرک علم الهدی-جنب باربری جنوب بار،خوانده:آقای امیربهادرعالیوندفرزندحسین 
به نشانی خوزستان-شوشتر خواسته:مطالبه وجه بابت...)رای دادگاه(درخصوص دعوی آقای 
فرشید بقالیان زاده فرزند پرویزبه طرفیت امیربهادرعالیوندفرزندحسین به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ ششصدمیلیون ریال به استنادیک فقره چک به شماره۸۰۱۵۱7بانک سپه باتوجه به 
اینکه مستنددعوی خواهان سندتجاری است که صدوروتسلیم آن ازطرف خوانده داللت برقبول 
بدهی وپرداخت بهای مندرج درآن به خواهان می باشدووجود اصل سندابرازی دراختیارخواهان 
نشانه ی استمراراشتغال ذمه خوانده می باشدومدیونیت اواستصحاب می گرددوخوانده پاسخی 
که داللت برعدم مدیونیت اویاعدم استحقاق خواهان بابرائت ذمه خودباشدلذادعوی خواهان 
وارداست ودادگاه به استنادماده۳۱۳قانون تجارت ومواد۵۲۲،۵۱۹،۵۱۵ قانون آئین دادرسی 
دادگاه هــای عمومی وانقالب درامورمدنی حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
ششصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته وکلیه خسارت ناشی ازدادرسی وجریمه تاخیرتادیه از 
تاریخ سررسیددرحق خواهان صادرواعالم می نماید.رای صادره غیابی وظرف بیست روزازتاریخ 
ابالغ قابــل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیســت روزازتاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 

تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شوشتر-محمدرضامحمدزاده خوش چهره

آگهی دادنامه متن آگهی
خواهــان علی خاقانی دادخواســتی بــه طرفیت خوانــدگان علی وامیــن بروایه وزینب 
سگوندفرزندســردارو سازمان منطقه آزاداروندبه خواسته انتقال سندملک مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹7۰۹۹۸۶۱۴۱۳۰۰۴۶۸شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرمشهرثبت ووقت رســیدگی مورخ۱۳۹7/7/۲۹ساعت۹:۳۰تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
زینب سگوندفرزندسردارودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.   شماره م.الف)۹/۵۶۰(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(

دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی 
پالک۲۹۶/۴۱واقــع  یکبابخانــه  ششــدانگ  تحدیــدی  عملیــات  اینکــه  نظربــه 
درناحیه۱۸و۱۱بخش۴شهرستان خرمشهرموردتقاضای خانم منیعه یبلی زاده فرزندصبیخه 
بایدانجام شــودلذابااختیارحاصله ازماده۱۵ قانون ثبت وماده۶۱آئین نامه اجرائی آن وبرحسب 
تقاضای مســتدعی ثبت که درخواست انتشــارآگهی تحدیدحدوداختصاصی نموده،وقت 
تحدیدحدودروزیکشنبه مورخ۹7/7/۱۵تعیین وعملیات تحدیدحدوداز ساعت۸صبح درمحل شروع 
وبه عمل خواهدآمد.لذاازمتقاضی وکلیه مجاورین طبق ماده۱۴قانون ثبت دعوت می گرددکه دروقت 
مقرردرمحل وقوع ملک حضوربه هم رسانند.واخواهی)اعتراض( مجاورین نسبت به حدودوحقوق 
ارتفاقی به استنادماده۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت سی روزپذیرفته 
خواهدشدکه بایستی کتبابه اداره ثبت محل تسلیم ورسیدعرض حال دریافت نماید.ضمنامعترض 
ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهدداشت که دادخواست خودرابه دادگاه 
صالحه تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رااخذوبه اداره ثبت ارائه نماید.در غیراینصورت سندمالکیت 

برابرمقررات صادرخواهدشد.  شماره م.الف)۹/۵۶۲(                        تاریخ انتشار:۹7/۶/۱۹
کیومرث سرکهکی-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای،خانم  گلنارفرهادی فرفرزند علی مردان 
خواهان بانک مهراقتصاد دادخواســتی به طرفیت خواندگان آقای،خانم ۱-بیژن قیصری ۲-گلنار 
فرهادی فر به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۹

۵۸۰۰۶۶۲شعبه۱۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)۲۰حقوقی سابق(ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ۱۳۹7/7/۲۵ســاعت۱۲:۰۰ تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه20دادگاه عمومی
 حقوقی-شهرستان اهواز-عالم بیگدلی

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای احمد پور برزویی فرزند 
محمد رضا   به اتهام سرقت در پرونده کالسه  ۹7۰۰7۱/ ب ۵ شعبه  ۵ دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه جهت رسیدگی حاضر در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و 
قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۱۳۰7
شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اسالمشهر- محمد نجف فریدان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقایان رئیس علی باقری و صابر  
با توجه به کیفر خواست صادره علیه شما دایر بر مشارکت در قاچاق کاال  پرونده به این شعبه ارجاع و  به شماره 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۸۸۲۲۰۰۱۰۰   - ۹7۰۸۶۵ شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان اسالمشهر ثبت 
و وقت رسیدگی به مورخ ۱۳۹7/۰7/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۱7۴ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می 
گردد تا متهمین  ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۳۰۶
مدیردفتر دادگاه  کیفری  شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان اسالمشهر- محمدرضا آژیده 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رســیدگی ودادخواســت وضمائم به آقای حمزه اعصامی فرزندعلیوی.خواهان 
بانک مهراقتصاددادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمزه اعصامی به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شــعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹7۰۹۹۸۶۱۹۵۸۰۰۰۴۶شعبه۱۱دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اهواز)۲۰حقوقی سابق(ثبت ووقت رسیدگی مورخ۱۳۹7/7/۲۴ساعت 
۱۰:۳۰تعیین که حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضر گردد.             
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه20دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اهواز-فاطمه پناهی

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای،خانم مهران موالئی فرزندمالک خواهان 
بانک مهراقتصاد دادخواســتی به طرفیت خواندگان آقای،خانم ۱-سهیال موالئی۲-سید فریدون 
موســوی ده موردی۳-مهران موالئی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه۹7۰۹۹۸۶۱۹۵۸۰۰۰۴۳شعبه۱۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)۲۰حقوقی 
سابق(ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳۹7/7/۲۵ساعت۱۱:۳۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد.تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه20دادگاه عمومی

 حقوقی-شهرستان اهواز-عالم بیگدلی

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده ۱7۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای  فرشاد نیازی  که  به 
اتهام سرقت در پرونده کالسه  ۹۶۱۲۸۴/ب۴ درشعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت 
تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا در این شعبه حاضر 
شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت غیابی اقدام 
به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید بدیهی است  تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از 

یکماه باشد.م/الف ۱۳۰۴
بازپرس شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر- احمدیه  

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده ۱7۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای علی امیری  که  به اتهام 
مشارکت در سوء استفاده از سند سفید امضا و کالهبرداری در پرونده کالسه  ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۲۶۰۰۳۳۶    شعبه 
۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا در این شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
یا عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید تاریخ انتشار 

آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه باشد.م/الف ۱۳۰۵
مدیر دفتر شعبه بازپرسی شعبه 6 بازپرسی دادسرای

 عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر 

دادنامه 
پرونده کالســه ۹۶۰۹۹۸۳۰۲۴۱۰۰۸۳۶   شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) ۱۰۴ جزایی سابق( 

تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹7۲۸۸۶۴۰۰7۹۵
شاکی: خانم زهرا قدیمی فرزند محمد به نشانی : کرج- خیابان ذوب آهن- قلمستان- کوچه ۸ متری ولی عصر- پالک ۶
متهم:  آقای فریبرز بیدار بودالو به نشانی : تهران- شهرک الله- کوچه شقایق ۶- پالک ۳                 اتهام: ترک انفاق 

رای دادگاه 
در خصوص پرونده کالسه ۹7۰۳۹۱ و اتهام آقای فریبرز بیدار بودالو دائر بر ترک نفقه دادگاه توجه به کیفرخواست صادره 
از سوی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به شماره ۹7۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۱۰۶۴  و دفاعیات نماینده محترم دادستان از 
کیفر خواست صادره  و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی نتیجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه بر وی محرز و مسلم بوده 
مستندا به ماده ۵۳ از قانون حمایت خانواده متهم موصوف را به هشت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره 
غیابی بوده بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدید 

نظر استان تهران خواهد بود. م/الف ۱۳۰۲ 
بیاتی- رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر
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صرفه جویی 15 مگاوات- ساعت 
در مصرف برق شهری

با راه اندازی دیزل ژنراتور مولد برق کنترل نفت خام و 
دیزل کنترل فراورده مرکز انتقال نفت رازان، بیش از ۱۵ 
مگا وات- ساعت در مصرف برق شهری صرفه جویی 

شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران-منطقه مرکزی، رئیس مرکز انتقال نفت رازان 
اعالم کرد: با استفاده از دیزل کنترل نفت خام و دیزل 
کنترل فرآورده، صرفه جویی چشمگیری را در مصارف 
برق داشتیم.مجتبی گودرزی در تشریح این عملیات 
گفت: در اوقات پر مصرف شبانه روز، برق مرکز انتقال 
نفت رازان را قطع و از برق دیزل ها استفاده کردیم.

وی ادامه داد: در راستای این عملیات ژنراتور کمکی 
توربین های نئوپنیون را نیز در بار گذاشتیم تا مصارف 
داخلی یک توربین را از طریق ژنراتور کمکی مربوط 
به خودش تأمین کنیم.گودرزی خاطر نشان کرد: بواسطه 
این عملیات برای مدت زمان حدود ۶۰ ساعت ، ۱۵ مگا 

وات -ساعت صرفه جویی در مصرف برق شده است.

پیشگیری از خسارت های احتمالی 
با انجام تست اولتراسونیک 

 Phased روش  به  اولتراسونیک  تست  انجام  با 
Array بر روی سرجوش های معیوب خط ۱۴ اینچ 
فرآورده نفتی کرمان از وجود خسارت های احتمالی 

پیشگیری شد.
به گزارش زمان، مجید اسدنیا- رئیس واحد بازرسی فنی 
منطقه با اعالم این خبر اظهار کرد: تست اولتراسونیک 
به روش Phased Array برای سرجوشهای دارای 
فرآورده  انتقال  اینچ   ۱۴ خط  مسیر  محتمل  عیوب 
رفسنجان-کرمان انجام شد که پس از بررسی نتایج و 
تفسیر آن ها توسط کارشناس آموزش دیده تشخیص 
عیوب سرجوش ها، آماده سازی دستورالعمل تعمیراتی 
مناسب دردستور کار قرار گرفت.اسدنیا به اهمیت انجام 
این تست اشاره کرد و گفت: از نتایج پیگرانی هوشمند 
شناسایی عیوب سرجوش ها در خطوط لوله است و با 
توجه به اینکه فرآیندهای جوشکاری در دمای باال انجام 
می شوند، این سرجوش ها از اهمیت باالیی برخوردار 
هستند در این راستا طی جلسه مشترک کارشناسان فنی 
منطقه، به منظور صحه گذاری نتایج حاصل از پیگرانی 
هوشمند، تست اولتراسونیک به عنوان روش کار انتخاب 
شد که مزیت این روش عدم نیاز به تخلیه خط با توجه 
به محدودیت های عملیاتی و ایمنی است و عواقب عدم 
صحه گذاری نتایج پیگرانی می تواند موجب تحمیل 
هزینه های غیرقابل جبران به سرمایه های شرکت شود 

که با انجام تست از این موضوع پیشگیری شد.

کوتاه از انرژی

سفیر ایران:
تهران آماده تامین نیازهای انرژی پاکستان است

سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان، بار دیگر آمادگی تهران را برای 
عملی کردن طرح انتقال گاز به پاکستان اعالم کرد.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا؛ »مهدی هنردوست« در همایش بین المللی» 
الزامات و نیازهای ژئوپلیتیک پاکستان« در شهر اسالم آباد، با تشریح اهمیت 
 )IP Gaspipeline  ( به  موسوم  پاکستان  به  ایران  گاز  انتقال  طرح 
گفت:عملی شدن این طرح می تواند تغییرات اساسی بر اقتصاد پاکستان به 
همراه داشته باشد .وی با تشریح سیاست های زورگویانه و مستکبرانه آمریکا 
علیه ایران در اعمال تحریم های غیر قانونی گفت:خط انتقال گاز ایران به 
پاکستان در چارچوب تحریم های آمریکا علیه ایران نیست.سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در پاکستان همچنین با به فال نیک گرفتن آغاز به کار دولت 
جدید به رهبری عمران خان در پاکستان افزود:عملیاتی شدن خط لوله گاز 
بین دو کشور، می تواند مشکالت زیادی از دوش دولت جدید پاکستان 
بردارد.هنردوست با بیان اینکه عملیاتی شدن خط لوله گاز ایران و پاکستان 
می تواند هزاران شغل در پاکستان ایجاد کند، تصریح کرد:دولت جدید باید 
از فرصت جدید استفاده کند و ایران نیز همانند گذشته آماده است تا مردم 
پاکستان را در فواید حاصل از این طرح بزرگ سهیم کند. بر اساس این 
گزارش، ایده احداث خط لوله صلح در سال ۱99۰ مطرح شد و قرار بود 
که این خط لوله که گاز ایران را به پاکستان و هندوستان منتقل می کرد، پیام 
آور صلح و دوستی در شبه قاره باشد. با توجه به اینکه توافق شده بود هند 
و پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله، اختالفات خود را کاهش دهند، 
این خط لوله انتقال گاز به خط لوله صلح موسوم شد.براساس توافق اولیه، 
قرار بود این خط لوله دو هزار و 7۰۰ کیلومتری گاز صادراتی ایران را از 
مسیر پاکستان به هند منتقل کند.پیش بینی شده بود که در صورت توافق 
نهایی، یکهزار و ۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران، یکهزار کیلومتر در 
پاکستان و ۶۰۰ کیلومتر در هند احداث شود.طبق طرح اولیه قرار شده بود 
که روزانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر شود که 
9۰ میلیون مترمکعب آن برای هند و ۶۰ میلیون مترمکعب آن برای پاکستان 
در نظر گرفته شده بود.پاکستان که به بهانه تحریم ها و فشارهای خارجی، 
تاکنون به تعهدات خود در قبال قرارداد خاتمه یافته اش با ایران برای تکمیل 
خط لوله آی-پی در خاک خود عمل نکرده است، عنوان می کند که سخت 
در تالش است تا با احداث خط لوله مربوط به طرح آی-پی در خاک 
خود )بیش از 7۰۰ کیلومتر(، هر چه سریع تر زمینه واردات گاز طبیعی از 
ایران را فراهم کند.طبق گفته مقامات رسمی پاکستان، این کشور قراردادهایی 
برای احداث خط لوله گاز از بندر ›گوادر‹)در 7۰ کیلومتری مرز ایران( تا 
›نوابشاه‹)مقصد نهایی خط لوله آی-پی( امضا کرده و براساس آنچه عالی 
ترین مقامات پاکستان عنوان کرده اند، این خط لوله، در صورت احداث، در 
واقع قرار است بخش اصلی خط لوله آی-پی باشد.ضرب االجل تعیین شده 
در قرارداد گازی آی - پی، همزمان با پایان سال ۲۰۱۴ میالدی به پایان رسید 
و جمهوری اسالمی ایران مدت ها قبل از سررسیدن این ضرب االجل، به 
تعهد خود عمل کرد و خط لوله گاز را در خاک خود از میدان های گازی 
جنوب تا نزدیک مرز پاکستان احداث کرد.طبق قراردادی که در سال ۲۰۱۰ 
میالدی میان ایران و پاکستان امضا شد و به خط لوله صلح میان دو کشور 
معروف شد، گاز طبیعی ایران از میدان گازی پارس جنوبی در استان بوشهر 
نواب شاه  در جنوب پاکستان منتقل می شود.همچنین بر اساس این 

ˈ
به بندر 

قرارداد، قرار شد که ایران از فروردین ماه ۱۳9۳ )۲۰۱۴ میالدی( روزانه ۲۱ 
میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز و ساالنه ۸.7 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
به پاکستان صادر کند.پاکستان که نیاز شدید به انرژی دارد، بارها اعالم کرده 
است که طرح خط لوله آی-پی کامال مستقل از طرح تاپی است و این کشور 

به اجرای هر دو طرح برای رفع بحران انرژی خود نیاز دارد.

نفت در جهان

حدود یک ماه از خروج رسمی توتال از توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی گذشته است و وزیر نفت 
در آخرین اظهار نظر خود دراین مورد اعالم کرده 

است که »هزینه کرد توتال در ایران می ماند«.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، از امضای قرارداد 
ایران و شرکت فرانسوی  بین شرکت ملی نفت 
توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بیش از یک 
سال می گذرد. اتفاقی که مخالفان بسیاری داشت و 
شاید اگر آن سنگ اندازی ها نبود قرارداد زودتر 
بیشتری  سرعت  فاز  این  توسعه  و  می شد  امضا 

فعالیت  ایران  در  توتال  که  زمانی  می گرفت.طی 
توسط  پارس جنوبی  فاز ۱۱  اولین جکت  کرد، 
شرکت های ایرانی ساخته شد، دفتر توتال در ایران 
شروع به کار کرد، کار توتال در فاز ۱۱طبق زمان 
بندی پیش رفت، مناقصه برگزار شد و توتال  9۰ 
میلیون دالر در فاز ۱۱هزینه کرد  .با خروج ترامپ 
از برجام فعالیت توتال در پارس جنوبی متوقف 
شد و هرچند مدیرعامل این شرکت از مذاکره با 
ترامپ برای ادامه فعالیت در ایران خبر داد و زنگنه 
به توتال فرصت 9۰ روزه داد،  )وزیر نفت( هم 

اما این غول نفتی فرانسوی سرنوشتی جز خروج 
از فاز ۱۱ نداشت.در این شرایط یکی از انتقاداتی 
و همچنین  نفتی  قراردادهای جدید  مخالفان  که 
امضای قرارداد با توتال مطرح کردند این بود که 
چرا وزارت نفت در قراردادهای IPC بندی را 
به عنوان جریمه برای شرکت های مقابل در نظر 
نگرفت تا این شرکت ها نتوانند به راحتی قرارداد 
سیدمهدی  راستا،  این  کنند.در  رها  تمام  نیمه  را 
حسینی - رییس سابق کمیته بازنگری قراردادهای 
نفتی - توضیحاتی را به ایسنا ارائه کرد و از وجود 

در  داد.وی  مقابل خبر  برای شرکت های  جریمه 
چرا  این که  مورد  در  شده  مطرح  مباحث  مورد 
ایران در قرارداد با توتال هیچ جریمه ای را برای 
این شرکت فرانسوی در نظر نگرفته است؟ گفت: 
برخی گمان می کنند حتما باید در قرارداد ذکر شده 
باشد که اگر شرکت مقابل از پروژه رفت سرش را 
لبه باغچه می گذاریم و می بریم؟ اما باید گفت هم 
در IPC و هم در قراردادهای بیع متقابل طرف 
ایران خرج نمی کند و همه هزینه ها توسط طرف 
مقابل است؛ بنابراین اگر کسی کار را نیمه تمام رها 
کند هزینه ای که پرداخت کرده را پس نمی گیرد.در 
این راستا بیژن زنگنه در آخرین اظهار نظر خود 
در مورد توتال گفت: توتال قرار نیست مبلغی به 
عنوان جریمه به ایران پرداخت کند، بلکه مبلغی که 
این شرکت تاکنون در فاز ۱۱ پارس جنوبی هزینه 
کرده است تا زمان بهره برداری و تولید بازپرداخت 
و  ایران  قرارداد  سرنوشت  درباره  نمی شود.وی  
این شرکت گفت:  توتال و سرنوشت هزینه کرد 
قرار نیست توتال مبلغی به عنوان جریمه به ایران 
پرداخت کند، بلکه مبلغی که تاکنون این شرکت 
در فاز ۱۱ پارس جنوبی هزینه کرده بازپرداخت 
نمی شود، تا زمانی که فاز ۱۱ پارس جنوبی به تولید 
برسد.وزیر نفت به خانه ملت اظهار کرد: شرکت 
فرانسوی توتال تجهیزات ویژه ای در ایران نداشته 

است که در کشور باقی بماند.

رو نوشت آگهي حصروراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت جعفرقلی نصیری   اردلی  فرزند سبزعلی  به شرح دادخواست  تقدیمی 
ثبت شده به کالســه9709983855700274  از این دادگاه  درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان گل نسا  فرخی الکویی    فرزند غافل به  ش ش 479 سرانجام در تاریخ 
1387/6/3  در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است 
ـ عبده قلی نصیری اردلی   ـ  جعفرقلی نصیری اردلی  فرزندسبزعلی  به ش ش  34 ) فرزند متوفی ( 2  به:1
ـ گلی جان  نصیری اردلی  فرزندسبزعلی  به ش ش  611 )  فرزندسبزعلی  به ش ش  38 ) فرزند متوفی (3
ـ شیرین جان  ـ دیدارقلی نصیری اردلی  فرزندسبزعلی  به ش ش  2370 ) فرزند متوفی (5 فرزند متوفی (4
ـ مهریجان  نصیری اردلی  فرزندسبزعلی   نصیری اردلی  فرزندسبزعلی  به ش ش  1537 ) فرزند متوفی (6
ـ نجفقلی نصیری اردلی  فرزندسبزعلی  به ش ش  1717 ) فرزند متوفی ( به ش ش  150) فرزند متوفی (7

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک 

شهرستان اردلـ  فاطمه اسدی

))آگهی ابالغ وقت رسیدگی((
خواهان ها : 1- محمد رضا احمدی 2- اقدس احمدی 3- حســین 
احمدی 4- سمیه احمدی 5- علی احمدی   دادخواستی  به طرفیت 
خواندگان حمید رضا مدیری و رامین جهانشــاهی  به خواسته الزام 
تنظیم سند رسمی ملک .... مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونــده کالســه 9609983030900752 شــعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/30 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
ثانی دادخواســت وضمانم را دریافــت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی درداداگاه حاضر گردد./ د 570
منشی شعبه 4  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- منظوری
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آگهی ابالغ
در خصوص دعوی آقای عبدالرحمن رضائی فرند محمد کریم 

به طرفیت شرکت فنی مهندسی رها نماگستر سپیدار به خواسته مطالبه 
طلب که برای روز چهارشــنبه 1397/07/25 ساعت 9 صبح تعیین 
وقت گردیده است با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد 
لذا حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و مستندا به ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت و در یکی از روزنامه 
های کثیرالنتشار آگهی می شود تا خوانده جهت برگزاری جلسه 
رسیدگی در وقت مقرر فوق در این شورا حاضر شود. بدیهی است 
در صورت عدم حضور شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف:7002
 مدیر دفتر شورای حل اختالف بخش کالترزان بابل

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له: حسین حسن پور با وکالت حمید رضا حسن 

زاده به نشانی: بابل – خیابان شیخ طبرسی – ساختمان پارسیان – طبقه 
اول – دفتر وکالت 

مشخصات محکوم علیه: اسکندر مخیدری به نشانی: مجهول المکان 
بموجب رای شــماره 298 تاریخ 95/3/17 شعبه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان بابل و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی 
– که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید سفته 94/11/18 لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل 
هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق محکوم له.
امضائ و مهر مسئول دفتر چهارم شورای حل اختالف بابل

آگهی مزایده اموال توقیفی 
به موجب دادنامه شماره 9709971982700066صادره از شعبه دوم دادگاه فریدونکنار 
و پرونده کالســه 970376احکام مدنی آقای احمد یزدانی مژده باباجان نژاد به نشــانی 
فریدونکنار خیابان ولیعصر خیابان  خ ش عباسی منزل احمد یزدانی محکومند به فروش 
خودرو پراید به شماره شــهربانی 988م66ایران 72رنگ سفید مدل 1397 آقای عیسی 
باباجانژاد  که به لحاظ فنی سالم و آماده به کار و بدنه در ناحیه درب جلو چپ سپرهای 
جلو و عقب دارای رنگ و آبرنگ می باشد درب عقب رایت خط و خش نیاز به بازسازی 
چراغ خطر عقب چپ باید تعویض گردد و الستیک ها با 70 درصد سالم و قابل استفاده 
بیمه نامه شخص ثالث دارد دوگانه سوز با گاز مایع دستی دارای زاپاس آچار چرخ و چک 
و ضبط و پخش توسط کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 145/000/000ریال قیمت گذاری 
گردیده که در تاریخ 97/7/3سه شنبه ساعت 9:45 سه ساعت 10:15 صبح در دفتر اجرای 
احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد 
بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند 
و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و همچنین برنده مزایده در 
روز مزایده 10 درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد 

آگهی مزایده دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده 
اجرایی به کالسه 952950 له  محمد علی مشهدی خلردی علیه محمد 
زمانیان  جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی زمین به مساحت 
107/7متر مربع اداره آب برق گاز با کاربری باغ و داخل طرح هادی 
واقــع در بابل مــرزن آباد باریکال به مبلغ 370 میلیــون ریال زمین به 
مساحت 152 متر مربع زراعی باغی فاقد آب و برق داخل باغ واقع در 
روستای باریکال به مبلغ ریال متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده در 
تاریخ 97/7/9روز دوشنبه ساعت 11 صبح در دفتر اجرای دادگستری 
بابل به فروش برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ ریال آغاز و به باالترین 
بهای پیشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده باعث 10 درصد بهاء 
را فی المجلس  و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در 
صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز به خریدار میباشد متقاضیان 
می توانند تا 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده 

بازدید نمایند 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

آگهی ابالغ متهم میثم امینی کرم بستی
 به موجب پرونده کالســه فوق شــعبه 4 بازپرسی دادســرا بابل در 
خصوص شکایت خانم مریم جدیدی ستودی فرزند خلیل علیه شما 
مبنی بر کالهبرداری در این شعبه در حال رسیدگی می باشد  و چون 
آدرس شماره را مجهول المکان  اعالم نمودم لذا در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرســی کیفری در یک نوبت آگهی و از تاریخ نشر به 
مدت یک ماه در ساعت اداری ساعت 8 صبح خودتان را به این شعبه 
معرفی و از خودتان دفاع نمایید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر 

خواهد باشد 
بازپرس شعبه هفتم دادسرای بابل اصغری پور

مفقودی
 ســند کمپانی خودروی ســواری پژو 1600 آردی مدل 1379 پالک 763د29ایران 82با شــماره 
موتور22327925332 شماره شاسی 79725485به نام رضا علی علی پور مرزنگو مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد فریدونکنار 

مفقودی 
بــرگ ســبز ســواری  MVMمدل 96 با شــماره پــالک 622ص33ایــران 82 با شــماره موتور 
477FJAH064124و شماره شاسی NATFBANB2H1053125بنام حمید حسن تبار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز وانت سایپا مدل 1395به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 294م54ایران 82 با شماره 

موتور  M13/5718592و شــماره شاسی NAS451100g4957762بنام حمید رضا باباجان تبار 
ملکشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد                                                    بابل

احضار متهم
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای افشین امیری فرزند میرزاآقا

گزارش مرجع انتظامی علیه آقای افشین امیری به اتهام مشارکت در نگهداری و توزیع مواد 
محترقه به میزان نوزده و نیم کیلوگرم مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609988404400755 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر)101 جزایی سابق( ثبت 
و وقت رســیدگی مورخ 1397/8/12 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر

)101 جزایی سابق(-مسعود نوری

مفقودی 

کار هوشمند کامیونت باری ایسوزوبا شماره پالک  
هوشــمند  کارت  شــماره    7۲ ۳۹۴ع۳۵ایــران 
۲۶۰۱۵۶۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد                                                بابل

مفقودی 
برگ ســبز سواری زانتیا مدل ۸۶ با شماره پالک ۸۴۳م7۶ ایران ۸۲ با 
شماره موتور 7۱۵۰۲۶و شماره شاسی S۱۵۱۲۲۸۶۱۵۹۵۲۵بنام دانیال 

قربانیا دالور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 

مفقــودی شناســنامه خــودرو پرایــد ۱۱۱ هاچ بک 
مــدل ۹۵ بــا شــماره پــالک۴۵۹م۲۲ ایــران 7۲ 
با  شــماره موتــورm۱۳۵7۲۰۵۰۳ شــماره شاســی

NAS۴۳۱۱۰۰G۵۸۹۴۳77 به نام ایرج درزی  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 فریدونکنار

آگهی مفقودی
ســند کمپانی ماشــین ســواری پژو پارس مدل 1387 به شــماره شــهربانی 72-182ج97 و شماره موتور 

12487096716 و شماره شاسی NAAN01CA68E720013 به نام سید کاظم حسینی مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

دادنامه
کالسه پرونده: 2/201/96       شماره دادنامه:96/9/27-743 

خواهان: اصغر خناری نژاد با وکالت فرامرز نوفامیلی – بادرس: ساری خ هجده دی روبروی بانک ملی ط 
اول دفتر وکالت 

خوانده: رضا اصغر زاده – بادرس : بابل اداره برق کله بن
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی خواهان آقای اصغر خناری نژاد با وکالت فرامرز نوفامیلی بطرفیت 
خوانده آقای رضا اصغرزاده بخواسته مطالبه طلب به مبلغ 125/000/000 ریال به شرح مندرج در پرونده نظر 
به اینکه مستند دعوی خواهان فتوکپی مصدق شش فقره چک به شماره 1-1325/058507/44 ریال بیست 
میلیون ریال 2-1325/058530/40 بیست و پنج میلیون ریال 3- 1325/058509/16 بیست میلیون ریال بر عهده 
بانک ملت و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده 
در جلسه دادرسی شورا هیچگونه دلیل موجه و محکممه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی برائت ذمه خویش 
و یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از هرگونه خدشه و تعرض 
دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و با استصحاب دین بر ذمه خوانده به استناد مواد 198 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 310و313و315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 125/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مستندا به مواد 515و519 قانون آئین دادرسی مدنی مبلغ 3/940/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغی بعنوان حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان آقای اصغر خناری نژاد صادر و اعالم می 
نماید ضمنا در مرحله اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/5/7و92/6/7و6/7

/92و92/4/7و92/7/7و92/6/7 و دریافت آن از خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی و از تاریخ 
ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 

عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول
در پرونده  کالسه 970074 این اجرا  موضوع دعوی خواهان  خانم شهربانو شمشادی بطرفیت رضا مهرپور سدهی خوانده  دایر بر  مطالبه  مهریه  که منجر به توقیف  اموال  خوانده  به شرح  زیر گردیده است. پس از ارزیابی اموال 

اشاره شده توسط کارشناس رسمی دادگستری  و انجام  سایر  تشریفات قانونی  و همچنین  درخواست  خواهان  جهت  مزایده  اموال  به شرح  آتی  با حضور  نماینده  قضایی فروش  می رسد: اموال  و مورد  مزایده: نشانی  کوچصفهان  
-  روستای  سده -  خیابان  بطرف  ایمن  آباد

 علیرغم  اینکه  ملک  مورد تعرفه  در تاریخ  96/2/20  توقیف  گردیده  اما  در ماههای  پایانی  سال 96  و ماههای  اولیه  سال 97  از طرف سازمان  جهاد کشاورزی  در طرح  تجهیز  و یکپارچه سازی  اراضی  واقع شده  و در نتیجه  آن 
حدود  اربعه  اغلب  اراضی  تغییر  و مساحت  ثانویه  کاهش  یافته  است  از طرفی  چون  سطوح  حدود اربعه  و تعداد  قطعات  بر اساس  اظهارات  و تکذیب  طرفین  پرونده  و عضو  شورای روستا  صورتجلسه  کالنتری  ذکر شده است  

لذا  جهت  اطالع  از محل  صحیح  حدود اربعه  و مساحت  ملک  محکوم  علیه  از مرکز جهاد  کشاورزی  کوچصفهان  شورای  کشت  دهیاری  و شرکت  مشاور  اجرای  طرح  تجهیز  ) شرکت  سیال  سازه  کادوس( استعالم شد.
حسب بررسی  بعمل آمده ملک مورد ارزیابی  شامل  دو قسمت  است اولی یک قطعه شالیزاری  با  مختصات  جغرافیایی – y=4123135 * = 388196 utm  است  که از شمال  به شالیزار  آقای  علی  حمیدی  و منزل  حبیب  پروانه  از 
جنوب به  منزل  آقای  حسن  صبوری  از شرق  به جاده  بین مزارع) احداثی در اجرای  طرح  تجهیز(  و در ورای  آن به شالیزار  آقای  غالم  پروانه  ووراث  مرحوم مهرپور  از غرب  به نهر  اصلی  و در ورای  آن به  خیابان  اصلی  اسفالته  
ایمن آباد محدود  بوده  و مساحت  آن  حدود  2924  متر مربع  است که کروکی  آن به پیوست  می باشد  .دومی  یک قطعه  زمین پشته  ) غیر شالیزاری( با  مختصات  جغرافیایی y =4123231 *=utmn388250   است که  از شمال  به 

نهر  اصلی  از جنوب  به کوچه  بن بست  منتهی  به منزل  اسماعیل  کرامتی  از شرق  از نهر  اصلی  از غرب  به منزل  ابراهیم  شمشادی  محدود بوده  و مساحت  آن حدود  470 متر مربع است.
حسب استعالم  به عمل  آمده  از مطلعین  محلی  دهیاری  و شورای  اسالمی  روستا  و آخرین  معامالت  صورت گرفته  ارزش معامالتی  قطعه  اول  به ازای  هر متر  مربع 200/000 ریال در مجموع برای 2924 متر مربع  584/800/000  ریال  
و قطعه  دوم  به ازای هر متر  مربع  350/000 ریال  در مجموع  برای 420  متر مربع 147/000/000  ریال  و در مجموع  کل  برای  هر دو قطعه هفتصد و سی  و یک میلیون  و هشتصد هزار ریال)731/800/000 ( ریال ارزیابی تعیین گردید.

قیمت  فوق  به عنوان  ارزش  پایه  از سوی  کارشناس  دادگستری بر آورد  گردیده مع الوصف مزایده  از مبلغ  ارزیابی  شروع  و کسی  که باالترین  مبلغ  را پیشنهاد  نماید  برنده  مزایده  محسوب خواهد شد.
برنده مزایده  می بایست  ده درصد  مبلغ خریداری شده را در روز  و ساعت مزایده به حساب  سپرده  این دادگستری  نزد بانک  ملی  به شماره  2171294472003 واریز  و سند پرداخت  آن  رادر روز  و ساعت  مزایده  به این  اجرا  تحویل  

نموده و ما بقی را ظرف یک ماه  به همان  حساب  واریز  و سند پرداخت  را تحویل  این اجرا  نماید. درصورت  عدم تادیه  مابقی  مبلغ  ده درصد  واریزی  به نفع صندوق  دادگستری  ضبط  خواهد شد.
محل  مزایده: دادگاه  عمومی  حقوقی  بخش  کوچصفهان  - شعبه  اجرای  احکام مدنی زمان  مزایده : ساعت 10 الی 12 مورخه 97/7/10

3154- مدیر اجرای  احکام مدنی  دادگاه  بخش کوچصفهان

رای هیئت

آگهی ابالغ مفاد رأی صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
سال 1390/09/20

برابر رأی شماره 139760301057003200 تاریخ 1397/05/22 صادره از هیأت رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی، امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 تصرفات مالکانه آقای حسین براتی فرزند علی اعظم به صورت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت 800 مترمربع قســمتی از پالک 917 فرعی از 62اصلی واقع در شــهریار محرز گردیده و برابر 
محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت هشتصد مترمربع مشاع از ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت 216677 صفحه 48 دفتر 
امالک جلد 1577 به نام آقای حسین براتی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است ؛ هیأت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 
13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/04/25 نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رأی صادره به 
نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رأی صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض 
ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود . ضمن صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود     م.الف:1675                                                                                  سید مرتضی موسوی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار
نشانی: شهریار- شهرک اداری- اداره ثبت اسناد و امالک شهریار      

         تاریخ چاپ نوبت اول:1397/06/04                       تاریخ چاپ نوبت دوم: 1397/06/19

وزیرنفت:

هزینه کرد توتـال 
در ایران می ماند

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران با اشاره به توسعه شبکه برق تهران گفت: تونل های انرژی در 
تهران برای پایداری شبکه برق گسترش می یابد.

به گزارش زمان به نقل از فارس، غالمرضا خوش خلق با اشاره به اینکه به دنبال توسعه شبکه برق 
هستیم، گفت: به جهت اینکه برای انتقال برق از نظر خطوط هوایی و فنی در شرایط خوبی نیستیم و 
مشکالتی در این زمینه وجود دارد، به دنبال این هستیم که تونل های انرژی را در سطح تهران گسترش 
دهیم.وی افزود: قرار است این تونل  ها در ابعاد بزرگتر و در جهات مختلف شمال، غرب، شرق و جنوب 
تهران انجام شود که این اتفاق مزایای بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت.خوش خلق ادامه داد: 
اجرای تونل های انرژی در تهران همان بردن کابل شبکه های هوایی برق به زیرزمین است، بنابراین این 
اقدام در تهران به دو صورت انجام خواهد شد و اگر شهرداری برای تونل انرژی همکاری کند، می توانیم 
گسترده تر اقدام کنیم.مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران در پاسخ به این سؤال که این اقدام به 
چه میزان قرار است انجام شود، گفت: در حال حاضر مشاور طرح اولیه را تهیه کرده است و ما به صورت 
قطری و عمودی و افقی مثل خطوط مترو پیش بینی هایی انجام می دهیم که آن مناطقی که چگالی 
بار شبکه دارد و نیاز به مصرف باالتر داریم که باید کابل برق تا آنجا نیز کشیده شود، اینها در حال 
پیش بینی شدن است.وی با اشاره به تونل های انرژی موجود در تهران، گفت: تهران در حال حاضر ۳۰ 
کیلومتر تونل انرژی دارد که برای گسترش تونل انرژی نیازمند اعتبار باالیی است که هم باید شرکت 
برق منطقه ای تهران، هم شهرداری و هم دستگاه های دیگر که قصد سرمایه گذاری دارند این اعتبار 
تأمین شود.خوش خلق اضافه کرد: این تونل های انرژی موجب پایداری باالی شبکه سراسری برق نیز 
خواهد شد و البته با توجه به سخت بودن حفاری در تهران، خطوط هوایی دیگر امکان پذیر نیست.وی 
اضافه کرد: برای حفاری تونل های انرژی نیز نیازمند مساعدت بیشتر شهرداری و دستگاه های ذیربط 
هستیم، چرا که اجازه حفاری فقط از ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح داده می شود و هزینه های زیادی دارد، 

اما وقتی تونل انرژی باشد، زیر زمین اقدامات خود را انجام می دهیم و نیازی به حفاری نخواهد بود.

رئیس واحدTDI پتروشیمی کارون اعالم کرد: برای نخستین بار مردادماه امسال امکان تولید با ۱۰۰ 
درصد ظرفیت اسمی در واحدTDI پتروشیمی کارون به عنوان تنها طرح ایزوسیانات ها شکسته شد.

به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، »بهرام عزیزی« از ثبت رکورد جدید 
تولید در واحدTDI )تولوئن دی ایزوسیانات( به ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی در مرداد ماه امسال خبر 
داد و گفت: پس از خروج شرکت کماتور سوئد، از سال ۹۵با ترسیم نقشه راه جدید در رفع مشکالت 
و تشکیل کارگروهای رفع تنگناهای تولید، امکان تولید با ظرفیت کامل محقق شده است.رئیس واحد

TDI پتروشیمی کارون با اعالم اینکه برای نخستین بار مرداد ماه امسال امکان تولید با ۱۰۰ درصد 
ظرفیت اسمی در واحدTDI پتروشیمی کارون فراهم شد، تصریح کرد: هم اکنون میزان تولید روزانه 
این واحد بیش از ۱۰۰تن بوده و پیش بینی می شود ثبات تولید در این واحد ادامهیابد.این مقام مسئول 
با اعالم اینکه برای تولید ساالنه ۴۰ هزار تنTDI )تولوئن دی ایزوسیانات( در پتروشیمی کارون هدف 
گذاری شده است، بیان کرد: محصوالت زنجیره ایزوسیانات پتروشیمی کارون در کنار یک شرکت آلمانی 
جز بهترین و مرغوب ترین محصوالت در سطح بازار جهانی بوده که در صنایع مبلمان و کاالی خواب، 
خودروسازی، روکش ها، پوشش پلیمری، چسب سازی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.بر اساس این 
گزارش، پتروشیمی کارون اولین تولیدکننده محصوالت ایزوسیانات در منطقه خاورمیانه با ظرفیت تولید 
ساالنه ۳۶۸ هزار تن محصوالت متنوعی همچون آنیلین، تولوئن دی ایزوسیانات)TDI( و متیل دی 
فنیل ایزوسیانات)MDI( و ... است. فاز اول این مجتمع پتروشیمی اسفند ۱۳۸7به طور رسمی افتتاح 
شد. واحد MDI  )متیل دی فنیل دی ایزوسیانات( به عنوان فاز دوم توسعه پتروشیمی کارون بهمن 
  MDIماه ۱۳۹۵ افتتاح شد و با بهره برداری از این واحد جدید، دو محصول مهم و استراتژیک شامل
مونومیریک و  MDI پلیمریک به سبد تولید محصوالت پتروشیمی ایران افزوده شده است.پتروشیمی 
کارون با استفاده از گازهای کلر، منواکسیدکربن، هیدروژن، تولوئن و اسید نیتریک قادر است محصوالت 
پایه و اصلی پتروشیمی را شامل انواع ایزوسیانات ها که دارای ارزش افزوده باالتر بوده با کیفیت بسیار عالی 

تولید و به بازارهای داخلی وخارجی عرضه کند.

تونل های انرژی برای انتقال بهتر برق 
گسترش می یابد

رکورد تولیدیک محصول کمیاب پتروشیمی
 در ایران شکسته شد
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سکوت برخی مسئوالن، التهاب بازار، قفسه ی خالی فروشگاه ها
خیاِل مردم راحت نیست!

فرزانه یوسفیان 

ادامه از صفحه ۱
چرا کاری می کنیم که فشار روانی ابتدا به خود 
و دیگران وارد کنیم و دم از آرامش اجتماعی در 
جامعه بزنیم.چرا همگان به دنبالنیازِ شخصی خود 
هستیم و دیگری حتی به چشممان نمی آید. اگر 

حتی اتمام برخی محصوالت بهداشتی در کشور درست باشد، به 
جای خرید ده ها بسته دستمال کاغذی، دو بسته بخریم که دیگران 
هم بتوانند الاقل یک بسته با خود به خانه ببرند.در کشورهای توسعه 
یافته این شهروندان هستند که از التهاب بازار می کاهند و به مسئوالن 
و بازاریان ثابت می کنند که باید برای رفاهِ حاِل مردم قیمت کاالی 
گران شده را کاهش دهند و بازار را به حالت قبل برگردانند، اما در 
ایران خودِ مردم هستند که به التهاب بازار دامن می زنند و به فکر پُر 
کردن خانه ی خود از محصوالت گران شده هستند که فردا گران تر 
نشود!سخن مان با عمل مان فرق دارد. همواره دم از فرهنگ ۲۵۰۰ 
ساله می زنیم و می گوییم حِق ایران مان است که در بسیاری امور 
در جایگاهِ مناسبی در جهان قرار داشته باشد، اما نه با تغییر خودمان، 
بلکه با نشانه رفتن به سمت مسئوالن و دیگر مردمان که وانفسا هیچ 
فردی به فکر فرهنگ، تاریخ و هنرِ کشورمان نیست.خرید بیش از 
نیاز و انبار کردن کاالهای مختلف در خانه، هم التهاب بازار را بیشتر 
می کند و هم اینکه مردمی که کاالی مورد نیازشان در قفسه های 
فروشگاه نیستند، دچار مشکل می شوند. تفاوت این افراد با دالالن و 
احتکار کنندگانی که محصوالت مورد نیاز مردم را در انبارهای بزرگ 
با تعداد هزارها یا میلیون ها بسته احتکار می کنند، چیست؟ آن ها 
به فکر جیب خودشان هستند و سود بیشتری که از احتکار کاالها 
به دست می آوردند و مردمی هم که به جای یک یا دو شوینده ی 
بهداشتی، کارتن بیست عددی آن را خرید می کنند، باز به فکرِ مردم 
دیگری که ممکن است با کمبودِ آن محصول در فروشگاه روبرو 
شوند، نیستند.برای مشکالت اقتصادی به وجود آمده در کشور متن 
های طنز می نویسیم و به جای کمک کردن به کاهش التهابات بازار، 
به آن ها می خندیم و برای دیگران می فرستیم. البته که کارِ بسیاری 
از ایرانیان خود طنز است و نیازی به طنازی نیست. کار خودمان را 
از هر گونه اشتباه و خطا مبرا و دیگران را در به وجود آمدن جنگ 
روانی در خصوص کمبود و یا نبود محصوالت شوینده، بهداشتی و 
غذاییمقصر می دانیم.البته که در این میان سکوت برخی از مسئوالن 
کمی دور از ذهن است و رها کردن مردم به حال خودشان، نه جواب 
صبوری شان است و نه پاسخی به سواالتشان. چهارشنبه گذشته 
محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیئت 
دولت گفت: »قبول داریم که مشکالت اقتصادی به مردم فشار آورده 
ولی مردم باید در حد نیاز خرید کنند.« این سخن هنگامی می تواند 
دِل مردم را از خرید وسایل مورد نیازشان راحت کند، که وعده ی 
تامین همه ی محصوالت مورد نیاز و اولیه یک خانواده در مدت 
زماِن ماه های آینده را داده باشیم. مردم به فردای خودشان نیز مطمئن 
نیستند برای همین بسیاری با خرید بیش از حد محصوالت شوینده، 
تامین محصوالِت روزمره ی  بهداشتی و غذایی، می خواهند در 

زندگی شان دخیل باشند تا روزی نرسد که بدوِن آن زندگی کنند.
خیال مردم را راحت کنید. به آن ها وعده ی انجام شده بدهید، تا هم 
از هجوم به فروشگاه ها و انبار کردن محصوالت در خانه ها کاسته 

شود، هم التهاب بازار آرام شود.
F.Yousefianpour@Gmail.com

خبر

ممنوعیت صادرات برای حمایت
 از دهک های پایین

 چای، انواع روغن خوراکی، دانه های روغنی و روغن 
خام و پالم، شکر، انواع شیر خشک صنعتی و اطفال 
و کره در بسته بندی باالی ۵۰۰ گرم ،گوشت گرم در 

فهرست مهم ترین اقالم ممنوعه صادراتی قرار گرفته اند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، محمدرضا 
مودودی گفت: ممنوعیت صادراتی کاالها با دو هدف 
صورت گرفته است. اولین هدف از این تصمیم تنظیم 
بازار داخلی است. در وهله بعدی کاالهایی که مشمول 
ممنوعیت صادرات شده اند اصوال قوت غالب مردم بوده 
و در واقع کاالهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی 
دارند.وی در همین مورد توضیح داد: علت این ممنوعیت 
هم این است که به این کاالها سوبسید ویژه تعلق گرفته و 
مواد اولیه آنها از خارج کشور با ارز دولتی وارد می شوند 
بنابراین اولویت این است که به مصرف کنندگان ایرانی 
مخصوصا افراد دهک های پایین تر جامعه تعلق گیرد.وی 
ضمن تاکید بر لزوم اجرای این ممنوعیت های صادراتی 
افزود: رفع ممنوعیت های صادراتی می تواند رانت بزرگی 
برای همسایگان کشور از نظر تجاری ایجاد کند.وی در 
توضیح این نکته اضافه کرد: افرادی که برای تجارت 
از کشورهای همسایه وارد کشور می شوند کاالیی را 
که با ارز دولتی تامین اعتبار شده خریداری می کنند اما 
خارج از مرز ایران با همان قیمت ۸ تا9 هزار تومان به 
فروش می رسانند. بنابراین یکی از اهداف ممنوعیت های 
برای  رانت ها  همین  و  قاچاق  از  جلوگیری  صادراتی 

خروج کاال از مرز ایران بوده است.

پاسخ سایپا به شائبه های
 پیش فروش خودرو

تکنولوژی  و  استراتژیک  مطالعات  مرکز  رئیس 
اطالعات گروه سایپا از حضور نهادهای نظارتی در 
جریان ثبت نام پیش فروش خودروهای سایپا خبر 
نظارتی شرکت  بر سیستم های  داد و گفت: عالوه 
سایپا، سازمان بازرسی کل کشور هم بر روند ثبت 
قره  حسن  سایپانیوز،  گزارش  داشت.به  نظارت  نام 
یي در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر بسته شدن 
باز و  نام گفت: ساعت  ثبت  از شروع  پیش  سایت 
سایت  رسمی  ساعت  براساس  سایت  شدن  بسته 
time.ir بود و ممکن است دلیل اینکه برخی گمان 
کردند سایت پیش از شروع ثبت نام بسته شده عدم 
هماهنگی مشتریان گرامی با این ساعت بوده است. 
البته در سایت سایپا پیش از شروع ثبت نام هم اعالم 
سایت  این  با  را  خود  ساعت  کاربران  که  بود  شده 
هماهنگ کنند.قره یی با اعالم اینکه همه افرادی که 
حقیقی  افراد  اند  کرده  خریداری  را  خودروها  این 
اختیار  در  آماده  سایپا  شرکت  کرد:  بیان  هستند، 
نظارتی  نهادهای  به  افراد  این  اطالعات  گذاشتن 
است.او در ادامه نارضایتی برخی از متقاضیان ثبت 
و  میلیون   ۱ گفت:  و  دانست  طبیعی  امری  را  نام 
۸۸۸هزار نفر متقاضی ثبت نام خرید خودرو بودند 
که تنها ۵۰ هزار خودرو قابل پیش فروش بوده  است 
و ۱ میلیون و ۸۳۸هزار نفر موفق به ثبت نام نشده 

اند که این موضوع کامال طبیعی است.

خبر

اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: دولت تصمیم گرفته  رئیس 
بسته های حمایتی را در اختیار خانواده ها قرار دهد بدین صورت که به 
حساب سرپرست خانوار مبلغی غیر قابل برداشت به صورت نقدی واریز 
می شود و سرپرست خانواده فقط می  تواند معادل آن کاال خریداری کند. 
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، بعد از نوسانات اخیر ارزی و برخی 
تغییرات قیمتی در کاالهای اساسی که مستقیم بر روی قدرت خرید 
مردم و اقشار ضعیف جامعه اثرگذار بوده است، دولت تصمیم گرفته تا 
از طریق کمک نقدی برای خرید کاال،  به اقشار ضعیف جامعه حمایت 
کند. بر این اساس مقرر شده تا با هماهنگی که وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با فروشگاههای زنجیره ای انجام داده، کارت های بانکی 
سرپرستان خانوار شارژ نقدی شده و این شارژ، در فروشگاههای زنجیره 

ای قابلیت خرید داشته باشد.این طرح قرار است برای نه میلیون نفر از 
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام  خمینی)ره( و بهزیستی اجرا شود.در 
این رابطه امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای با 
تشریح جزئیات این طرح گفت: با اجرای این طرح، کارت های خرید 
به نام سرپرستان خانوار شارژ شده و به ازای هر نفر ۳۵ هزار تومان به 
آن واریز می شود؛ اما خانوارهای باالی ۴ نفر به ازای هر نفر ۳۰ هزار 
تومان شارژ صورت گرفته و به ازای هر نفر اضافه، ده هزار تومان به 
مبلغ ۴ نفر اضافه خواهد شد؛ بر این اساس سقف در نظر گرفته شده 
برای هر خانوار ۱۳۰ هزار تومان است.وی افزود: ارایه سبدهای کاالیی 
به اقشارضعیف، قبال هم انجام می شد اما با توجه به مشکالتی که توزیع 
سبد کاالیی داشت، تصمیم بر این شده که کارت بانکی سرپرستان 

خانوار، شارژ نقدی شده و برای خرید کاال از فروشگاههای زنجیره 
ای قابل استفاده باشد.وی گفت: قرار است وزارت رفاه جزئیات بودجه 
و نحوه اجرا  را تهیه و اعالم کنند.وی افزود: هماهنگی های الزم با 
فروشگاههای زنجیره ای انجام شده است.وی درباره مکانیزم اجرای کار 
توضیح داد: کارتهای معرفی شده از سوی سرپرستان خانوار که عضو 
شبکه شتاب است ، به میزانی که اشاره شد،  شارژ می شود.  افراد 
نمی توانند مبالغ این کارتها را برداشت کنند و الزام دارند که حتما در 
فروشگاههای زنجیره ای کاال خرید کنند . اما اینکه چه اقالمی را خرید 
کنند، به انتخاب خود خانوارها است و محدودیتی ندارد.فخریان ادامه 
داد: 9 هزار فروشگاه طرف قرارداد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

هستند که خانوارهای مشمول این طرح می توانند از آن خرید کنند.

توزیع کارت نقدی خرید کاال از هفته آینده؛

تشریح جزئیات  بسته حمایت غذایی
 از اقشار ضعیف و کم درآمد

رونوشت اگهی حصر وراثت

آقای ذولفقارمنصوری راد  فرزند گنجعلی به شماره شناسنامه ۲۰۹ به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۳۹۲/۱/۹7/ح تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان خانم نصری جهان خانم میناوند چال  به شماره شناسنامه ۱۹۶ در 
تاریخ ۱۳۲۶/7/۵ دراقامتگاه دائمی خود درشهرســتان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی 

عبارت است از:
۱-آقای آقا مطلب میناوند چال  متولد ۱۲۸۹ به شماره شناسنامه  ۶۱  صادره از  طالقان   نسبت همسر 

متوفی
۲- آقای ذولفقار منصوری راد متولد ۱۳۱۴  به شماره شناسنامه ۲۰۹  صادره از ساوجبالغ نسبت پسر 

متوفی
۳- خانم شهربانو میناوند چال  متولد ۱۳۲۲  به شماره شناسنامه ۳ صادره از ساوجبالغ  نسبت دخترمتوفی
۴- خانم  زیور میناوند چال   متولد ۱۳۲۰  به شماره شناسنامه ۲  صادره ازطالقان  نسبت  دخترمتوفی

۵-خانم گل پسند میناوند چال متولد ۱۲7۸ به شماره شناسنامه ۸۰ صادره از طالقان نسبت مادر متوفی 
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال میباشد اینک 
با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده ۳۶۴ امور حسبی یک مرتبه 
آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد. م.الف:۴۸۱۶             تاریخ انتشار : ۹7/۶/۱۹

دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

اقای محمد رشیدآبادی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با بنای احداثی ومساحت ۵۵۶۱/7۸ مربع بشماره ۲۲فرعی از 7۱ اصلی مفروز از پالک - فرعی واقع 
در اراضی حسن آباد نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت ۲۰۳۲۴ صفحه ۲۰۵ دفترجلد ۱۶۴ امالک 
بنام مجتبی جالوطی ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره ۳۴۱7 – ۹۰/۴/۱۸دفترخانه ۱۲۵کرج به متقاضی 
منتقل شده وبموجب سند رسمی شماره-دفترخانه –در رهن-می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده ودرخواست 
سند المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این 

آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م.الف: ۱۰۹۸
                                                                                 منصور هدایتکار/ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک ۱۲۸۲ فرعی از ۱۲ اصلی بمساحت ۱۳۵7۰ 
متر مربع واقع در قزیه گوران طالقان ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۲۳۶۲۵۲ ذیل دفتر ۴۵ صفحه ۴۳۱ بشماره 
ثبت ۱۱۹۳۱ صادر وتسلیم گردیده است و طبق سند رهنی شماره ۳۲۶۰۹ مورخ ۸۶/۹/۸ دفتر خانه ۱۱ ساوجبالغ در 
قبال مبلغ ۵۴۲/7۰۰/۰۰۰ ریال در رهن بانک ملت قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۳/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی شده و،پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹7/۸/۵ در اداره ثبت اسناد و امالک طالقان واقع 
در شهرک طالقان از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ ۳/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته میشود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گازاعم از حق انشعاب ویا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. م الف ۴۸۱۸        ۹7/۶/۱۹
ثبت کننده رسول مالمیر

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان

مکاتبات قضایی

دادگستری کل استان البرز

موضوع:استعالم
به :اگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی اخطاریه و دادخواست و ضمائم 

بسمه تعالی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی اخطاریه و دادخواست و ضمائم 

بدین وسیله به اقای حسن شوبکلوفرد فعال مجهول المکان ابالغ میگردد خانم ژاله صادقیان دادخواستی به خواسته صدر و گواهی 
حجر فرزند خویش به نام محمد شوبکلوفرد نامبرده تسلیم دادگاه طالقان نموده که پس از ثبت به کالسه ۹7۰۲۲7حقوقی برای 
روز ۹7/7/۲۱ساعت ۱۲صبح تعیین وقت گردیده است لذا مراتب در اجرای ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشاردرج تا نامبردگان جهت دریافت نسخه ثانی اخطاریه به ضمائم به دفتر دادگاه عمومی دادگاه مراجعه در 
جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شود درصورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود .  م الف:۴۸۱۰   تاریخ انتشار۹7/۶/۱۹

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان یوسف اسحاقی

گواهی  حصر وراثت

خانم فرح ناز سالی به شماره شناسنامه  ۳۶۸  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه در خواستی به شماره ۹7۰۳۲۰  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شهاب 
اربابی به شماره شناسنامه ۲۴۹  در تاریخ ۵/۱۴ /۱۳۹7 اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند/عبارتست از:۱-  فرح ناز سالی متولد ۱۳۵۳/۱/۱ به شماره شناسنامه ۳۶۸ صادره از خرم اباد   
نسبت همسر متوفی ۲-سوزان اربابی  متولد ۱۳۶۸/۴/۳۱ به شماره شناسنامه ۴۰۶۰۰7۶7۸۳ صادره از 
خرم اباد   نسبت دختر متوفی۳- سینا اربابی متولد ۱۳7۲/۴/۲۵ به شماره شناسنامه ۴۰۶۰۶۳۹۵۲۴ 

صادره از خرم اباد   نسبت پسر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض 
یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث 
به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ – دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ 
به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته 
منحصر به اشخاص/شخص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و 
انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد. مستندا به مواد ۹۰7 و ۹۱۳ قانون مدنی و ۳7۳ قانون امور 
حسبی یک هشتم)ثمن( اموال منقول و بهای اموال غیرمنقول به زوجه ومابقی بین فرزندان به نسبت هر 
پسر دو برابر هر دختر قابل تقسیم است. اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون 

ریال/نامحدود است.      تاریخ انتشار : ۹7/۶/۱۹
قاضی شعبه  سوم  شورای حل اختالف چهارباغ

گواهی  حصروراثت

آقای عباس دهقان نیری به شماره شناسنامه  ۲7  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
در خواستی به شماره ۹7۰۱۶۲  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حیات اسمعیلی 
به شماره شناسنامه ۲۰۸۶  در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۳ اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/

عبارتست از:۱-  عباس دهقان نیری متولد ۱۳۲۹/۱/۲۴ به شماره شناسنامه ۲7 صادره از یزد  نسبت پسر متوفی 
۲- احمد دهقان نیری متولد ۱۳۳۴/۲/۳ به شماره شناسنامه ۶۶ صادره از یزد   نسبت پسر متوفی۳- علیرضا 
دهقان نیری متولد ۱۳۳۶/۳/۱۰ به شماره شناسنامه ۱ صادره یزد   نسبت پسر متوفی۴- محمود دهقان نیری 

متولد ۱۳۳۹/۲/۱ به شماره شناسنامه ۳ صادره از یزد   نسبت پسر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه 
وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره 
ی – مورخ – سر انجام در تاریخ ۱۳۹7/۶/۱۱ دروقت فوق العاده شعبه شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی 
امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/ 
یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه 
تعلق میگیرد.مستندا به مواد ۹۰7و۹۱۳ قانون مدنی و۳7۳ قانون امورحسبی یک هشتم )ثمن( اموال معقول 
و بهای اموال غیر معقول به زوجه و ما بقی بین فرزندان به نسبت هر پسر دو برابر هر دختر قابل تقسیم است. 

اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال نامحدود است. تاریخ انتشار : ۹7/۶/۱۹
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ

گواهی  حصر وراثت

اقای تقی حمزه زاده به شماره شناسنامه  ۱۱۱۶  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در 
خواستی به شماره ۹7۰۳۰۴  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان  حیدرعلی حمزه زاده به 
شماره شناسنامه ۴۴۰  در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۳ اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست 
از:۱-  مرضیه پورمحمد متولد ۱۳۱۶/۲/۳ به شماره شناسنامه ۵۹۳ صادره از ساوجبالغ   نسبت همسر متوفی ۲- زینب 
حمزه زاده متولد ۱۳۴۲/۲/۳ به شماره شناسنامه ۸۴۲ صادره ازساوجبالغ   نسبت دختر متوفی ۳- صغری حمزه زاده 
متولد ۱۳۳۰/7/۱ به شماره شناسنامه ۱۹۰۸ صادره از ساوجبالغ   نسبت دختر متوفی ۴- خدیجه حمزه زاده متولد 
۱۳۴۰/۱/۱ به شماره شناسنامه ۲۴ صادره از ساوجبالغ   نسبت دختر متوفی ۵- طوبی حمزه زاده متولد ۱۳۴۵/۴/۱۵ 
به شماره شناسنامه ۱ صادره از ساوجبالغ   نسبت دختر متوفی ۶- غالمرضا حمزه زاده متولد ۱۳۸۹/۴/۱ به شماره 
شناسنامه ۵ صادره از ساوجبالغ   نسبت پسر متوفی 7- تقی حمزه زاده متولد ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ به شماره شناسنامه 
۱۱۱۶ صادره از ساوجبالغ   نسبت پسر متوفی ۸-توران حمزه زاده متولد ۱۳۳7/۱/۳ به شماره شناسنامه 7۶۳ صادره 
از ساوجبالغ نسبت دخترمتوفی  پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر 
ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ – دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی 
امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/شخص 
یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق می 
گیرد. مستندا به مواد ۹۰7 و ۹۱۳ قانون مدنی و ۳7۳ قانون امور حسبی یک هشتم)ثمن( اموال منقول و بهای اموال 
غیرمنقول به زوجه ومابقی بین فرزندان به نسبت هر پسر دو برابر هر دختر قابل تقسیم است. اعتبار قانونی این گواهی نامه 

از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/نامحدود است . تاریخ انتشار : ۹7/۶/۱۹
قاضی شعبه  سوم  شورای حل اختالف چهارباغ

دادنامه

پرونده کالسه9609988603700317شعبه37              حقوقی مجتمع شورای حل اختالف شهیدبهشتی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره9609978603700386                                              خواهان:آقای جوادمرادی 
فرزندمحمدباوکالت آقای مجتبی فالحی فرزنداسدبه نشانی کرمانشاه جعفرآبادخ ارتش پ134                                خوانده:آقای رامین محمدی فرزندخداکرم به نشانی مجهول المکان                               خواسته:مطالبه وجه بابت...

بتاریخ2اسفند96دروقت فوق العاده جلسه شوراتشکیل است پرونده تحت نظراست بابررسی پرونده ونظریه شوراختم رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید.
رای شورا

دعوی آقای مجتبی فالحی به وکالت ازآقای جوادمرادی به طرفیت آقای رامین محمدی به خواسته مطالبه مبلغ50میلیون ریال بااحتساب هزینه های دادرسی وخسارت تاخیرتادیه وارداست،ومستندعادی)رسیداقراربه دریافت 
وجه(خواهان مصون ازتعرض باقی مانده است وخوانده نیزباابالغ اخطاریه ازطریق نشرآگهی ودعوت به دادرسی حاضرنشده ودفاعی درقبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذادعوی خواهان رامحمول برصحت 

تشخیص وبه استنادمواد198-515-519و522قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ50میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ1میلیون و250هزارریال هزینه دادرسی ومبلغ1میلیون
 و800هزارریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی وخسارت تاخیرتادیه براساس شاخص سالیانه تورم از3دی96لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادرواعالم میدارد.رای صادره غیابی وظرف بیست روزازتاریخ ابالغ 

قابل واخواهی دراین شعبه وبیست روزپس ازآن قابل تجدیدنظردردادگاه حقوقی کرمانشاه می باشد.     مجوزارشاد:5364                         
محمدقیطاسی-قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه                                                                                                     

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که یک فقره  پروانه حمل سالح شکاری به مشخصات       نوع:1 لول ته پی       
کالیبر: 12         مدل سالح:کوسه            شماره بدنه :210150             ساخت :آمریکا          به نام محمدقادری 
فرزند علی شماره شناسنامه 103 تاریخ تولد 1344 محل صدور پاوه مفقود گردید وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

کرمانشاه

مفقودی

مفقودی سند کمپانی  سواری پژو 206 خاکستری مدل 1386 با شماره پالک 635ج25 ایران 72 با شماره موتور 
4801561و شماره شاسی 21515307و شماره موتور تعویض شماره اولیه 14186013885بنام فاطمه )سوسن (

حمید پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد                                                                       بابل

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری رنو ToNDAR90Aمدل 1394 به شماره شهربانی 82-713م23 به شماره 
موتور 10001621RR012672 و به شماره شاسی NAALSRBYWFA512435 به نام عزت السادات ملکوت 

طبری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
مفقودی برگ سبز سواری پژو 206 خاکستری مدل 1386 با شماره پالک 635ج25 ایران 72 با شماره موتور 
4801561و شماره شاسی 21515307و شماره موتور تعویض شماره اولیه 14186013885بنام فاطمه )سوسن (

حمید پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد                                                                    بابل 

رئیس سازمان ملی بهره وری: اقتصاد ما دولتی است
 رئیس سازمان بهره وری گفت: عزمی برای 
ارتقای بهره وری وجود ندارد و این سازمان 

یکی از متهمان پایین بودن بهره وری است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علی 
امشب  تیتر  برنامه  در  حضور  با  اولیاء  اکبر 
درباره شاخص های بهره وری در کشور گفت: 
مرکز ملی بهره وری ایران بعد از برنامه پنجم، 
تبدیل به سازمان مستقلی به نام »سازمان ملی 
بهره وری ایران« شد که یکی از برنامه های این 
سازمان پایش بهره وری در کشور است.وی 
افزود: در بررسی بهره وری کالن کشور، برآورد 
این سازمان این بود که در مجموع تحقق رشد 
درحالی  این  است.  در کشور صفر  بهره وری 

است که از برنامه چهارم توسعه موظف شدیم 
بهره وری را سرلوحه کار خود قرار دهیم که به 
این کار توجه زیادی نشده است.رئیس سازمان 
بهره وری در ادامه گفت: در برنامه ششم سهم 
بخش های مختلف از بهره وری نیز مشخص 
شده است و کشور برخالف سابقه دیرینه ی 
حضور در سازمان بهره وری آسیایی از دهه 
موفقیت  که  می رفت  انتظار  میالدی  پنجاه 
بیشتری در بهره وری داشته باشد.وی افزود: 
بهره وری در آسیا از ژاپن شروع شد که آنها 
حرکت خوبی انجام دادند انها توانستند پویایی 
خوبی به اقتصاد کشورشان بدهند اما به دلیل 
اینکه بهره وری در کشور ما زیاد جدی گرفته 

نشد برنامه ها موفق نبوده است بنابراین یکی 
از اهداف واکاوی بهره وری و توجه بیشتر به 
این بخش و آسیب شناسی است و اگر مدیران 
بنگاه ها به بهره وری توجه بیشتری داشته 
باشند، موفقیت ها در این بخش بیشتر خواهد 
بود.وی افزود: سازمان بهره وری، متولیان بخش 
صنعت و کشاورزی در کاهش بهره وری نقش 
داشته اند که باید آسیب شناسی شود و عزم 
جدی برای باالبردن بهره وری در کشور داشته 
باشند.رئیس سازمان ملی بهره وری در ادامه 
گفت: اقتصاد ما دولتی است و بخش خصوصی 
عوامل  مجموعه  بنابراین  نداریم  هم  فعالی 
الزم است تا دست به دست هم دهند تا بهره 

وری به نقطه مطلوب برسد.وی افزود: شرایط 
تحریمی که بر کشور حاکم شده است جداول 
برنامه ششم را تغییر خواهد داد، بنابراین باید 
به بهره وری توجه بیشتری داشته باشیم تا 
چالش های بهره وری را برطرف کنیم. سید 
حمید کالنتری رئیس هیئت مدیره انجمن 
بهره وری دیگر مهمان برنامه درباره شاخص 
های سنجش بهره وری و کاهش نرخ بهره 
وری در کشور گفت: بهره وری باید براساس 
باور و اعتقاد باشد و همه شهروندان هر روز 
به دنبال بهره وری بیشتر باشند. بهره وری از 
خانواده شروع می شود تا به اداره، صنعت و کل 

نظام می رسد.

دریافت  برای  بیشتری  روز سخت گیری   در حالی دولت هر 
مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ثانویه از برخی واردکنندگان مواد 
اولیه دارد که اکنون برخی کاالهایی که تولید داخلی دارند، ارز 

دولتی می گیرد.
مابه التفاوت  پرداخت  موضوع  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارز دولتی با بازار ثانویه در حالی برای بسیاری از واردکنندگان 
دردسرساز شده که آنها به دلیل شرایط تحریم های پیش رو، 
واردات مواد اولیه و ماشین آالت را تسریع کرده بودند؛ اما اکنون 
دولت با دریافت این مابه التفاوت ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر دالر، 
می خواهد هر گونه رانت و سوءاستفاده از ارز دولتی را از بین ببرد؛ 

در حالیکه این امر مشکالتی را برای تولیدکنندگان به وجود 
آورده است.اما در نهایت دولت تصمیم گرفت که ۲۵ قلم کاال را 
مشمول دریافت ارز دولتی نماید، اگرچه اکنون درخواست محمد 
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که این اقالم 
به ۱۰۰ قلم افزایش یابد. جالب آنجا است که برخی از این اقالمی 
که به تازگی در فهرست دریافت ارز دولتی قرار گرفته اند، تولید 
داخلی دارند.در این میان،در حالیکه تولیدکنندگان داخلی انواع 
فیلم و کاغذ پشت چسبدار، مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ثانویه، 
تحت عنوان اولویت ۲ وارد می کنند در کمال تعجب محصول 
ساخته شده آماده وارداتی در تعرفه شماره ۴۸۱۱۴۹۰۰ به نام 

»لیبل« در ردیف ۴۲ لیست مذکور تحت عنوان گروه کاالی 
۱ درج شده است؛ این در حالی است که با واردات محصول 
نهایی آن هم با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تولیدکنندگان داخلی 
امکان رقابت را به طور کامل از دست می دهند و نتیجه نهایی، 
تعطیلی کارخانجات این تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید 
داخلی خواهد بود.در این میان تولیدکنندگان بر این باورند که با 
سرمایه گذاری های انجام شده طی چند سال گذشته، کل نیاز 
مصرف داخل کشور بابت انواع فیلم و کاغذ پشت چسبدار توسط 
۵ تولیدکننده داخلی کوچک و بزرگ بطور کامل مرتفع شده و 
در عمل نیازی به واردات محصول نهایی نیست. در این میان، نیاز 
ساالنه کشور به لیبل و انواع محصوالت پشت چسبدار ساالنه ۱۴ 

هزار تن است.

بازگشت برخی از کاالها به فهرست دریافت ارز دولتی



نشان  که  راهی  در   ، روشنی  سود  نباید  مشاور 
  . باشد  ، داشته  می دهد 

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی 
در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی

ِکلک تو بارک اهلل بر ملک و دین گشاده
 صد چشمه آب حیوان از قطره ی سیاهی

امروز با حافظ

یکی از قصه های مدرسه موش ها 

برای بچه ها چاپ شد

کتاب قصه »کی خانم نارنجی 
را ناراحت کرده؟« نوشته علی 
کتاب  انتشارات  توسط  آرمین 
جمکران برای کودکان منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب 
قصه »کی خانم نارنجی را ناراحت کرده؟« نوشته علی آرمین 
به تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران برای کودکان منتشر 
و راهی بازار نشر شده است.این کتاب با نگاهی به قصه مدرسه 
موش ها به موضوع دوران بارداری مادران و آمادگی ذهنی 
کودکان برای همراهی با این مسئله می پردازد. نارنجی یکی 
از شخصیت های فیلم سینمایی و سریال کودک »مدرسه 
موش ها« بود که سال ها پیش تولید و پخش شد و طرفداران 
زیادی در جامعه کودکان ایرانی پیدا کرد. »کمیک استریپ 
های شهاب« و »پرواز با پاراموتور را دوست دارم« را پیش از 
این اثر، در کارنامه دارد.تصویرگری کتاب »کی خانم نارنجی 
را ناراحت کرده؟« توسط غزاله باروتیان انجام شده است.در 
بخشی از این کتاب می خوانیم:فردای آن روز بچه ها زودتر 
آمدند و مشغول تزیین کالس شدند. برف شادی و فشفشه 
و کیک  آورده بودند. هدیه هایشان روی میز معلم چیده شده 
بود. کپل مشق های برادرش را با زحمت نوشته بود و گردوهای 
خودش و برادرش را با پنیر تازه آورده بود برای معلم. او برای 
اولین بار در زندگی اش، صبحانه، نان خالی خورده بود. خودش 
را سرزنش کرده بود تا رسیده بود به مدرسه. بچه های دیگر هم 
هدیه آورده بودند. گل موش، یک کیف نارنجی با گیره طالیی 
آورده بود؛ روی آن، گلبرگ های زرد دوخته شده بود. این کیف، 
هدیه ی ماه ها درس خواندن و ممتاز شدنش بود.این کتاب با ۲۴ 

صفحه و قیمت ۵ هزار و ۸۵۰ تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/17   طلوع آفتاب 6/۴۲ 
اذان ظهر 13/۰۲  اذان مغرب 19/39

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

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

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

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

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

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

اوقات شرعی

»تاخیر«، فیلم کوتاه جدید علی عسگری
 در جشنواره لس آنجلس

عسگری،  علی  کارگردانی  به  »تاخیر«  کوتاه  فیلم 
تهیه  و  عسگری  علی  و  صمدی  فرنوش  نویسندگی 
کنندگی مشترک پوریا حیدری اوره و جیووانی پمپلی 
در اولین حضور بین الملیش به بخش مسابقه بیست و 
عسگری  یافت.علی  راه  لس آنجلس  جشنواره  سومین 
سال گذشته با فیلم بلند »ناپدید شدن« حضور موفقی 
در عرصه جهانی داشت.جشنواره لس آنجلس که جزو 

جشنواره های مقدماتی اسکار و Indiependent Spirit Awrds است از تاریخ 
تاخیر  کوتاه  فیلم  شود.عوامل  می  برگزار  آمریکا  لس آنجلس  در  سپتامبر   ۲۸-۲۰
که محصول مشترک ایران و ایتالیا ست عبارتند از:بازیگران: بابک کریمی، بانیپال 
شمون، محمد علوی، ملینا غمالویی، عرفان قلی زاده و صدف عسگری،کارگردان: 
علی عسگری، نویسندگان: فرنوش صمدی و علی عسگری، تهیه کنندگان: پوریا 
حیدری اوره و جیووانی پمپلی، مدیرارن فیلمبرداری: البرتو مارچیوری و مجید توکلی، 
تدوین: احسان واثقی، صدابردار: امیر پرتوزاده، طراحی صدا: متیو لوگارا، میکس صدا: 
میکله گوالدرینی، گریم: امیر ترابی، آهنگساز: نوید فشامی، طراح صحنه و لباس: 
فرنوش صمدی، مدیر روابط عمومی محمد حیدری، دستیار لباس: پریسا فرهانی، 
دستیار صحنه: ساالر کریمیان، دستیاران کارگردان: امینه مرضوعی، محمد توریان و دیبا 
احتشامی، منشی صحنه: سحر ستوده، تصحیح رنگ: گورینو دی بندته، تولید: سعید 

امیری، تدارکات: مهدی فرجوند.

»حمال طال« در بخش رقابتی اصلی
 جشنواره فیلم »پوسان«

فیلم سینمایی »حمال طال« به کارگردانی تورج اصالنی 
به نمایندگی از سینمای ایران در بخش رقابتی اصلی 
»جریان های نو« در بیست و سومین جشنواره بین المللی 

فیلم »پوسان« در کره جنوبی به رقابت می پردازد.
 Gold »به گزارش رسیده،فیلم سینمایی »حمال طال
Carrier به کارگردانی تورج اصالنی، به نویسندگی 

تورج اصالنی و هادی نادی و به تهیه کنندگی منصور سهراب پور که توسط کمپانی 
پخش بین المللی »هنر بدون مرز« Borderless Art در سطح جهان پخش می شود 
در نخستین حضور بین المللی خود به نمایندگی از سینمای ایران در بخش رقابتی 
جشنواره  دوره  سومین  و  بیست  در   New Currents نو«  »جریان های  اصلی 
بین المللی فیلم »پوسان« Busan در کشور کره جنوبی روی پرده می رود و برای 
تصاحب جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی با 9 فیلم از کشورهای مختلف 
جهان از جمله؛ آلمان، کره جنوبی، ژاپن، چین، سریالنکا، قرقیزستان، بوتان و نپال به 
رقابت می پردازد.تورج اصالنی که در سمت مدیر فیلمبرداری سال ها در جشنواره های 
مختلف بین المللی حضور موفقی داشته و جوایز معتبر جهانی را از آن خود کرده است؛ 
امسال با فیلم سینمایی »حمال طال« به صورت جدی وارد عرصه کارگردانی شده 
است.فستیوال بین المللی فیلم بوسان BIFF که در شهر بندری بوسان در کره جنوبی 
برگزار می شود، به عنوان مهم ترین فستیوال فیلم آسیا شناخته می شود و هر ساله با 
نمایش آثاری از فیلمسازان کشورهای مختلف در چندین بخش رقابتی اصلی از جمله؛ 
»جریان های نو«، بخش رقابتی »موج نو«، بخش غیر رقابتی »پنجره ای به سینمای آسیا«، 
بخش رقابتی و غیررقابتی »سینمای امروز کره«، بخش ویژه »گاال«، بخش غیررقابتی 
»سینمای جهان«، بخش رقابتی و غیررقابتی »فیلم های کوتاه و مستند و کودک«، بخش 
غیررقابتی »سینمای باز«، »شور و هیجان نیمه شب«، »برنامه های ویژه«، بخش »بازار 
فیلم« و بخش »بزرگداشت سینماگران کره ای از روزهای ۱۲ تا ۲۱ مهر ماه امسال )۴ 

الی ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸( برگزار می  شود.

شیر طالیی ونیز نصیب آلفونسو کوارون شد

شیر طالیی در دستان آلفونسو کوارون آرام گرفت.
به گزارش بانی فیلم، »رم« ساخته تحسین شده آلفونسو 
کوارون برنده شیر طالیی بهترین فیلم جشنواره ونیز 
۲۰۱۸ شد. این فیلم درام، وقایع یک سال از زندگی یک 
خانواده طبقه متوسط در مکزیکو سیتی در اوائل دهه 
۱97۰ را به نمایش می گذارد.فهرست کامل برگزیدگان 

بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۸ به شرح زیر است:بهترین فیلم: رم )آلفونسو 
کوارون(جایزه بزرگ: سوگلی) یورگوس النتیموس(بهترین فیلمنامه: تصنیف باستر 
اودیار(بهترین  )ژاک  سیسترز  برادران  کارگردانی:  کوئن(بهترین  )برادران  اسکراجز 
بازیگر زن: اولیویا کولمن )سوگلی(بهترین بازیگر مرد: ویلم دفو )در دروازه ابدیت(
جایزه مارچلو ماسترویانی:بایکالی گانامبار )نایتینگل(جایزه هیات داوران: نایتینگل 

)جنیفر کنت(

تصمیم گیری برای حضور خارجی برعهده انجمن است

 فرود عوض پور با اشاره به اینکه »دایان« آماده نمایش شده است تاکید کرد تصمیم 
گیری برای حضور این فیلم در جشنواره های خارجی توسط انجمن سینمای جوان 
صورت می گیرد.فرود عوض پور در گفتگو مهر با اشاره به پایان تولید فیلم کوتاه 
»دایان« گفت: مراحل تولید این فیلم کوتاه کامال به پایان رسیده است و به زودی 
آماده نمایش می شود.وی بیان کرد: تدوین این اثر توسط عماد خدابخش، اصالح 
توسط محمدمهدی جواهری  نیز  توسط جمشید مجدوفایی و صداگذاری  رنگ 
زاده انجام شده است.این کارگردان با اشاره به اینکه موسیقی »دایان« انتخابی بوده 
است، توضیح داد: با توجه به روند داستان، شخصیت اصلی خاطراتی را از یک 
قطعه موسیقی به یاد می آورد که به دلیل معروفیت این قطعه موسیقی، نوازندگان 
بسیاری آن را اجرا کرده اند و ما سعی کردیم که حس نوستالوژی این قطعه را 
حفظ کنیم.عوض پور در پایان با اشاره به اینکه این فیلم کوتاه به مدت ۱7 دقیقه 
ساخته شده است، تاکید کرد: »دایان« برای انجمن سینمای جوان ساخته شده است 
و چگونگی نمایش آن و حضور در جشنواره های خارجی توسط این انجمن برنامه 

ریزی می شود.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
کشور با نگاه مسئولیت فرهنگی می 
توانند در کاهش آسیب های اجتماعی 

تاثیر به سزایی داشته باشند.
فرهنگ  وزیر  زمان،  پیام  گزارش  به 
ارشاد اسالمی در چهارمین جلسه  و 
ستاد  سیاستگذاری  شورای  اعضای 
عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
با تاکید بر نقش این کانون ها به عنوان 
گفت:  جوش  خود  مردمی  نهادهای 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
کشور با نگاه مسئولیت فرهنگی می 
توانند در کاهش آسیب های اجتماعی 
تاثیر به سزایی داشته باشند.سیدعباس 
صالحی با تاکید بر این مطلب افزود: با 
توجه به ثبت نام بیش از ۲۰ هزار کانون 
فرهنگی هنری مساجد در سامانه سجا 
فرصتی فراهم می شود تا از این طریق 
اطالعات جامع و مناسبی از کانون های 
سراسر کشور با هدف آشنایی با فعالیت 
های آن ها و نحوه حمایت ها از آن ها 

داشته باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی در عین 
اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  حال 
می توان کانون های برتر را شناسایی 
و ترغیب  و به عنوان الگو برای دیگر 
شورای  کرد.عضو  معرفی  ها  کانون 
عالی انقالب فرهنگی با اشاره به طرح 
۳۱۳ ستاد عالی کانون های فرهنگی 

و  انتخاب  داد:  ادامه  مساجد  هنری 
معرفی ۳۱۳ کانون برتر کشور اهمیت 
های  شاخص  باید  که  دارد  زیادی 
انتخاب مشخص شود، تا در راستای 
آن مجموعه فعالیت های دینی فرهنگی 
خالقانه  اقدامات  و  شناسایی  کشور 
کانون ها مشخص شود زیرا این کانون 
ها به عنوان نهادهای مردمی حرکت 
های خود جوش و خالقانه ای دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
تاکید بر نقش و نسبت این کانون ها در 
کاهش آسیب های اجتماعی ادامه داد: 
ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور یکی از محورها و کانون 
های مهم و اصلی در حرکت های خود 
جوش در راستای کاهش آسیب های 
اجتماعی است. بنابراین توجه به این امر 
اساسی است.صالحی گفت: این کانون 
ها سازمان و نهاد اجتماعی نیستند، اما 
به دلیل اینکه حوزه فرهنگ با مسائل 
اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی 
ارتباط دارد، نسبت ها و ارتباط هایی 
را با یکدیگر برقرار می کنند.وی افزود: 
طالق  خانواده،  بحث  در  مثال  برای 
در  داریم.  را  آشکار  و  های خاموش 
این حوزه حتما بحث فرهنگی وجود 
دارد که از طریق فرهنگ می توان از 
این طالق ها بکاهیم و نسبت مسائل 
فرهنگی و اجتماعی در اینجا مشخص 
می شود. بنابراین حوزه های متنوعی در 

مسائل اجتماعی وجود دارد که با حوزه 
های فرهنگی تالقی پیدا می کنند.

ابتدای این جلسه حجت االسالم  در 
دبیر  ارزانی   والمسلمین حبیب رضا 
ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد کشور ضمن ارائه گزارشی از 
مجموعه اقدامات و فعالیت های این 
ستاد گفت: از حدود ۲۴ هزار کانون 
تاکنون ۲۰ هزار و 9۰۰ کانون از سراسر 
کشور در سامانه سجا ثبت نام کرده اند.
وی ادامه داد: ما به کانون های فرهنگی 
هنری مساجد الگو نیاز داریم بنابراین 
بر اساس طرح ۳۱۳ به شناسایی کانون 
های الگو پرداخته ایم که باقی کانون 
های فعال در کشور می توانند از روند 

فعالیت های آن ها الگوبرداری کنند.
ارزانی افزود: طرح تقویت مربیان خانه 
های نور نیز یکی دیگر از طرح هایی 
است که در این ستاد دنبال می شود. 
در کشور ۱۵۰۰ کانون نور داریم و بر 
اساس این طرح از ۲۰۰ مربی خواهر 
و ۲۰۰ مربی برادر از سراسر استان ها 
دعوت شده تا دوره های قرآنی برای آن 

ها برگزار کنیم.
سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی 
هنری با اشاره به رویکرد این سازمان در 
امضای تفاهم نامه با نهادهای فرهنگی 
گفت: تفاهم نامه خیلی خوبی با سازمان 
بسیج مستضعفین امضا کردیم و امروز 
نیز تفاهم  نامه ای با ستاد عالی کانون های 

فرهنگی و هنری مساجد کشور امضا 
می کنیم که در ۶ فصل تدوین شده و 
در آن شرایط همکاری بین این ستاد 
پیش بینی  هنری  فرهنگی  سازمان  با 
چنین  خروجی  امیدوارم  است.  شده 
ظرفیت های  از  استفاده  نشست هایی 
فرهنگی و آموزشی سازمان فرهنگی 

هنری باشد.
در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری 
کانون  عالی  ستاد  میان  مشترک  های 
و  مساجد  هنری  و  فرهنگی  های 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
به امضای حجت االسالم والمسلمین 
اوحدی  سعید  و  ارزانی  رضا  حبیب 

رسید.

کاریکاتور

فیلم سینمایی »به وقت شام« جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا، 
سه شنبه ۲۰ شهریور ماه در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.

به گزارش مهر، فیلم سینمایی »به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا و به تهیه کنندگی محمد خزاعی که نوروز امسال در 
سینماها به فروش حدود ۱۴ میلیاردی رسید از سه شنبه در شبکه 

نمایش خانگی منتشر می شود.
این فیلم سینمایی در روزهای اخیر در کشورهای سوریه و عراق 

به نمایش در آمد.
»به وقت شام« محصول فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج 
است. هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم 
هستند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران سوری و لبنانی نیز در 

فیلم ایفای نقش می کنند.

»به وقت شام« به شبکه منایش 
خانیگ رسید

نماینداگن نباید از شفافیت آرای خود بترسند

نقش کانون 
های فرهنگی 
هنری مساجد 

در کاهش 
آسیب های 

اجتماعی

بازیگر سریال »تک سواران« که سر صحنه دچار  فیلی  محمد 
شکستگی دنده شده بود این روزها در منزل استراحت می کند.
محمد فیلی در گفتگو مهر با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی 
اش پس از حادثه سر صحنه سریال »تک سواران« به کارگردانی 
مسعود تکاور بیان کرد: من در همان روز اول که تصویربرداری 
سریال کلید خورد در صحنه ای سوار االغ شدم اما چون تجهیزات 
مناسب مهیا نبود به زمین خوردم.وی ادامه داد: تجهیزات الزم در 
زمان کار وجود نداشت و باعث شد من سر صحنه تصویربرداری 
از االغ به زمین بیفتم و یکی از دنده هایم بشکند البته پنج روز بعد 
هم سر صحنه تصویربرداری سریال آمدم و همراه با درد به بازی 
خود ادامه دادم و بعد متوجه شدم که دنده من شکسته است. اینها 
مسایلی است که باید از قبل پیش بینی شود و به طور مثال برای االغ 

پاالن بگذارند اما نگذاشتند و استانداردها رعایت نشد..

رِس صحنه »تک سواران« 
دنده ام شکست

فیلمبرداری فیلم سینمایی »تورنادو« هم اکنون در سکوت خبری در 
شمال کشور ادامه دارد.

به گزارش بانی فیلم، فیلم سینمایی »تورنادو« به کارگردانی جواد 
هاشمی از ماه گذشته در لوکیشن هایی چون پارک چیتگر، یک 
سوله در جاده قم و… مقابل دوربین رفته و تاکنون ۵۰ درصد از 
فیلمبرداری انجام شده است. سازندگان با اتمام تولید بخش های 
تهران در حال حاضر مشغول فیلمبرداری بخش های مربوط به شمال 
کشور هستند. گروه تالش می کنند تا با اتمام به موقع فیلمبرداری 
و مراحل فنی، این فیلم را برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده 
نمایش کنند.با انجام ۵۰ درصد از فیلمبرداری، تدوین فیلم این روزها 
توسط جواد هاشمی و مهران گنبدلو در حال انجام است. محمدرضا 
نجفی امامی نیز هم اکنون مشغول ساخت جلوه های ویژه بصری 

فیلم است.

»توراندو« در سکوت خربی 

به نیمه رسید

» آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 97/28 «
مناقصه عمومی یک مرحله ای )ارزیابی ساده(

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید و نصب ۱۰۰ دستگاه فلومتر التراسونیک اینزرشن مطابق 
مشخصات ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت می شود که از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۹7/۶/۱۹ 
لغایت ساعت ۱۸روز یکشنبه مورخ ۹7/۶/۲۵ جهت خرید اسناد به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه 

نمایند. 
توضیحات : 

۱- شماره فراخوان در سامانه ستاد ۲۰۰۹7۱۳۴۴۰۰۰۰۵۵ 
۲- محل تامین اعتبار : طرح های عمرانی  اوراق مشارکت 

۳- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۴۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع 
این شرکت ارائه گردد. 

۴- محل تحویل کاال : بوشهر 
۵- مدت قرارداد: یک ماه تحویل کاال و پنج ماه نصب 

۶- قیمت خرید اسناد مناقصه ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. که می بایست به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن 
شعبه مرکزی بوشهر )حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹( واریز گردد. 

7- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹7/7/۸ می باشد. 
تنها پاکت »الف« )تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار( می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹7/7/۸ 

به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد. 
۸- پاکت ها در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹7/7/۹ گشوده خواهد شد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه 

با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد. 
۹- هزینه درج آگهی در دو نوبت در روزنامه و در سامانه ستاد، حمل، تخلیه، بارگیری، کنترل و بازرسی کاال به عهده برنده 

مناقصه می باشد. 
۱۰- کاالی تحویلی بایستی دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط از زمان نصب و ۱۰ سال خدمت پس از فروش باشد. 

۱۱- پیشنهاد دهنده می بایست مالیات، عوارض و ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد. 
۱۲- کلیه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوی پیمانکار و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور 

برسد. 
۱۳- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۱۴- رعایت قرار دادن ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت »الف«، اسناد دریافتی از کارفرما، مستندات خواسته 
شده، پروانه کاربرد عالمت استاندارد )در صورت شمول(، اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی 
)مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز(، گواهی مودیان مالیاتی، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز )در 
صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن( و کاتالوگها پاکت »ب« و پیشنهاد قیمت و آنالیز آن پاکت 

»ج« الزامی می باشد. 
۱۵- کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسد. 

۱۶- مدت اعتبار پیشنهاد : ۳ ماه 
۱7- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۱۸- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

دفتر قراردادها   
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

ت اول
نوب

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

سردار نوریان: رویکرد جوان گرایی در حوزه 
هنری قابل تقدیر است

سردار احمد نوریان معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور ضمن بازدید از 
باشگاه فیلم سوره در نشستی با محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی 

حوزه هنری و جمعی از مدیران این سازمان به گفتگو نشست.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری؛ وی در این نشست 
ضمن استقبال از فضای فعالیت و تالش های حوزه هنری در راستای ایجاد و 
تقویت امنیت اجتماعی و رشد فرهنگ و هنر جامعه عنوان کرد: حوزه هنری 
انقالب اسالمی توانسته است با زیرساخت ها و بنیان هایی که دارد به موفقیت 
و دستاوردهای خوب و ماندگاری در کشور دست یابد.وی با بیان اینکه به 
معرفی الگوها، اسوه های اخالقی و رفتاری پرورش یافته در متن انقالب با 
زیان هنر و سینما نیاز داریم خاطر نشان ساخت: حوزه هنر بیش از هر جای 
دیگری قادر است این جلوه های رفتاری و اخالقی را تجلی بخشد.سردار نوریان 
ادامه داد: متاسفانه، امروز بعضا، در جامعه ما سلبریتی های مطرح می شوند 
که بسیار آدم های قدکوتاه هستند و الزم است الگوها و سلبریتی های واقعی 
جامعه معرفی شوند گوهرهایی که هویت و محتوا دارند. این در حالی است 
بخشی از جامعه به مباحث و موضوعات زرد و پیش پا افتاده سرگرم شده که 
متاسفانه، هم گمراه کننده است و هم اثرات تخریبی دارد.وی با بیان اینکه 
نسل جوان آگاه و متعهد امروز در صحنه حضور دارند افزود: جوانانی مثل شما 
سینماگران جوان باشگاه فیلم سوره و حوزه هنری که با خودباوری، انگیزه و 
عشق وارد عرصه شده اید شک نداشته باشیدکارهایتان که با تکیه بر اعتقاد و 
ایمان صورت می پذیرد به عمل صالح تبدیل می شود.معاون اجتماعی نیروی 
انتظامی کشور در ادامه با اشاره به فعالیت »ناجی هنر« خاطرنشان ساخت: 
ناجا همواره سعی کرده با هدف گذاری های مشخص در مسیر تقویت امنیت 
اجتماعی و هنجار پسندی جامعه اقداماتی را انجام دهد و از اقدامات و تولید 
آثار هنری در این راستا حمایت می کند.وی اضافه کرد: پلیس برخاسته از 
متن مردم است. متاسفانه، در معرفی پلیس بعضا، مشاهده می شود که برخی 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی دنبال جنجال آفرینی هستند و اصل وقایع و 
ماجراها را منعکس نمی کنند. پلیس از این نظرها به نوعی مظلوم واقع شده 
است.به گفته وی؛ امنیت، فرایند تولید اجتماعی است و همه نهادها و مراکز در 
جامعه از جمله حوزه هنری انقالب اسالمی در ایجاد، تولید و تقویت آن سهیم 

هستند و نقش دارند.
سردار نوریان یادآور شد: من به حوزه هنری همیشه عالقه داشته و دارم. 
حوزه هنری توانسته است با زیرساخت ها و بنیان هایی که دارد به موفقیت و 
دستاوردهای خوب و ماندگاری دست یابد. بویژه، با این گرایش و نگرشی که در 
سال های اخیر در پیش گرفته و با رویکرد جوان گرایی و اهتمام به نسل جوان 
انقالبی و متعهد با همه مسئولیت ها و سختی هایش حرکتی انقالبی و عالی را 
آغاز کرده است.وی گفت: نیروی انتظامی با تمام ظرفیت در کنارتان است. 
استفاده از عنصر هنر و توجه به رسانه و ابزارهای ارتباطی نوین در مجموعه 
پلیس همواره، مورد توجه و تاکید ما است. همچنان که دشمنان در صدد 
تخریب و تضعیف نظام اسالمی یارگیری می کنند و می کوشند با بهره گیری از 
رسانه های نوین و با ایجاد تفرقه و فاصله بین مردم و نظام اسالمی به مقاصد 
شوم شان برسند ما نیز باید بکوشیم تا با زبان هنر و رسانه با آن ها مقابله نماییم. 
تخریب فرهنگی همه جانبه علیه انقالب و جامعه ما در حال انجام است و 
جریاناتی در داخل و خارج سعی دارند کارآمدی نظام اسالمی را زیرسوال ببرند.

معاون اجتماعی ناجا با بیان اینکه مشی ما مشی رهبری است، عنوان کرد: 
هنرمندان و سینماگران باید نسبت به نقش و جایگاه شان آگاه باشند. معتقدیم 
با آموزه ها و تعالیم دینی و انتقال درست و هدفمند آن به جامعه در برابر خیلی 
از تحرکات مزورانه ایستاد. معتقدیم این آموزه ها درست منتقل نشده است.

سردار احمد نوریان تاکید کرد: مسیر جامعه پذیری در ساختارهای اجتماعی 
درست هدف گذاری و نهادینه نشده است. رفتارها نیازمند اصالح و تحول است. 
در این راستا پلیس هم به موازات سایر نهادها و دستگاه ها سهم و نقش دارد 
ولی اگر بخواهیم پیام های اثربخش و تاثیرگذار را منتقل نماییئم حتما باید از 

سازوکار هنر استفاده کنیم.


