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حجت االسالم صدیقی: مسئولین از انتقادها عصبانی نشوند

دالر نباید محور اقتصاد کشور باشد

وزیر صنعت: کاهش ارزش پول ملی به ضرر همه است

داد جواب  موقت  طور  به  تومانی   ۴۲۰۰ دالر 
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سرمقاله

تورم بزرگ در راه است؟

نگاه روز
آقای روحانی، با قدرت 

در شورای امنیت سخن بگویید

به  برمی آید، جهت دهی  تحلیل ها  از  که  آن طور 
نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید امری 
ناشدنی است؛ چراکه نقدینگی به سمتی هدایت 
می شود که جذاب تر باشد و طی چند ماه گذشته 
صندوقچه ای  به  را  آن  ارز،  بازار  وضعیت  نیز 
وسوسه انگیز برای سوداگران و دالالن ارز تبدیل 
کرده است.سایه مشکالت اقتصادی روز به روز 
بر اقتصاد ایران سنگین تر می شود؛ اقتصادی که 
از چالش های جدی رنج می برد و قرار است در 
6 ماهه دوم سال درگیر تحریم های تازه ای شود. 
این که در ماه های پیش رو اقتصاد ایران چه شرایطی 
را خواهد گذراند و متغیرهای اقتصادی به کدام 
کرد، سواالت  و سو حرکت خواهند  و سمت 
بسیاری مهمی هستند که هم برای سیاست گذار 
اهمیت دارد و هم برای بنگاه های اقتصادی که 
اقتصاد  کوتاه مدت  چشم انداز  براساس  بتوانند 
ایران، استراتژی های کوتاه مدت خود را تنظیم و 
به روز کنند. تردیدی نیست که مقوله تورم یکی 
از دغدغه های اصلی و تاثیرگذار اقتصاد ایران در 
چند دهه اخیر بوده است. تمامی شواهد چند ماه 
گذشته حاکی از رشد باالی سطح قیمت ها در 

اقتصاد ایران است.

2 مجید سلیمی بروجنی

گزارشی از پشت  پرده ناآرامی بازار ارز؛ 

ردپای آمریکا در اغتشاش ارزی ایران                

سامانه اتصال فارغ التحصیالن
 به بازار کار رونمایی می شود

رحمانی فضلی تاکید کرد:

ممنوعیت صادرات 
کاالهای اساسی

 و ضـروری

به گزارش زمان ، رحمانی فضلی جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت با اشاره به 
گزارش وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرح پیمایش مصرف سوخت خودروهای 
سنگین و برون شهری، اظهار داشت: طرح پیمایش و gps با مسئولیت وزارت راه 
و کشور کماکان در دستور کار باشد و این کار با همکاری و هماهنگی اتحادیه ها 
انجام بگیرد؛ از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تشکیل کارگروهی 
تصمیم کامل و جامعی نسبت به مصرف سوخت خودروهای سنگین داخلی و 

ترانزیت تهیه و ارائه کند.
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هادی اعلمی فریمان

آگهی مناقصه عمومی)تجدید(
شهرداری کرج درنظردارد باتوجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج درجدول ذیل را ازطریق مناقصه 

عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.

1- سپرده شرکت درمناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90روز اعتبار داشته وقابل تمدید 
باشد ویاواریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفراول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
بابت  ریال   500/000 مبلغ   -4. ازپیشنهادهامختاراست  هریک  یاقبول  رد  در  کرج  شهرداری  خواهدشد.3-  ضبط  ترتیب  به  آنان  سپرده  نشوند 
هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهرشهرداری واریز ورسید آنرا ارائه نمایند.5- متقاضیان می توانند ازتاریخ انتشار 
آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امورقراردادها وپیمانها واقع درمیدان توحید-بلواربالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند.6- 
شرکت  ازسپرده  غیر  به  اینکه  توضیح  بود.7-  خواهد  عقدقرارداد  متعاقبا  و  اسناد  فروش  مالک  دراسنادمناقصه  مندرج  مدارک  درهرصورت 
درمناقصه کلیه اسناد ومدارک مربوط به پیمانکاران شرکت درمناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.8- الزم به ذکراست هنگام خرید اسناد ارائه 
گواهینامه معتبرازشورای عالی انفورماتیک ،معرفی نامه ممهوربه مهروامضای مدیرعامل،روزنامه اخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت،کداقتصادی 
سایراسناد  همراه  وبه  راتکمیل  شهرداری  درخواست  مورد  واطالعات  فرمها  کلیه  بایست  می  درمناقصه  کنندگان  شرکت  باشد.9-  می  الزامی 
مجزا)الف  درپاکتهای  بایست  می  پیشنهادات  است.11-  مندرج  دراسنادمناقصه  وجزئیات  قراردهند.10- سایراطالعات  مربوطه  درپاکت  مناقصه 
– ب - ج( الک وممهوربه مهرشرکت شده وپس ازالصاق هولوگرام بر روی پاکت ب وج تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/7/7 به ادرس 
:کرج – میدان توحید – بلواربالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.12- پیشنهادات رسیده درمورخ 97/7/8 درکمیسیون عالی معامالت 
شهرداری کرج )دفترشهردار( راس ساعت 13/30 مطرح وپس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. درضمن هزینه چاپ آگهی به 
 عهده برنده مناقصه می باشد. *جهت کسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 35892418-35892443- و15-3593214-026 تماس ویابه سایت

اداره امورقراردادها وپیمانها – شهرداری کرج www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

ردیف 
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شرح عملیات
خرید،نصب وپشتیبانی الیسنس فایروال های سخت افزاری سابیروم 1 دستگاه

Total value subscription)TVS(for CR
2500iNG-XP/Renew)for3year(

وجونیپر 2 دستگاه
Three year renewal security subscription for enterprise—

  includes, Kaspersky AV , enhanced WF,Sophos AS,S 

AppSecure and IDP on srx 650

مبلغ اعتباربه ریال

6/000/000/000

مبلغ سپرده به ریال

300/000/000

صالحیت 

ارائه گواهینامه 
معتبرازشورای 

عالی 
انفورماتیک

100% نقد

از ابتدای امسال، بانک مرکزی به عنوان مدعی اصلی محاسبه آمار رشد 
اقتصادی، اعالم آمار این حوزه را متوقف کرده و تاکنون که نیمه اول سال 

رو به اتمام است، هنوز هیچ نرخی اعالم نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بیست و چهارم خردادماه امسال بود که 
برای آخرین بار، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی کشور را اعالم کرد، 
البته نه برای سال ۹۷، بلکه آمار تجمیعی رشد اقتصادی در سال ۹۶ 
بود که به عنوان یک خبر در خروجی بانک مرکزی قرار گرفت. بر اساس 
محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید 
ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰، در 
سال ۱۳۹۶ به ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسید که آنگونه که سیاستگذار 
پولی و بانکی کشور اعالم کرده بود، نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۵ 
حدود ۳.۷ درصد افزایش یافته است.محاسبات بانک مرکزی نشان می داد 
که رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال ۹۶ معادل ۴.۶ درصد 
بوده است؛ این در حالی است که با احتساب نفت، این رشد اقتصادی 
۳.۷ درصد برآورد شده بود. دولت آن روزها اعالم کرده بود که رشد 
اقتصادی بدون نفت بسیار باالتر از رشد اقتصادی با نفت است و بنابراین 

اثرگذاری این رشد در اقتصاد ایران می تواند شرایط بهتری را برای اقتصاد 
رقم زند.حال اما نیمه اول سال رو به پایان است و کمتر از یک هفته 
به اتمام آن باقی مانده است؛ اما هنوز آمار رشد اقتصادی فصل بهار از 
سوی بانک مرکزی، آن هم مرجعی که دعواهای بسیاری بر سر مرجعیت 
اعالم آمار با مرکز آمار ایران داشت، اعالم نشده است. این در حالی است 
که با اوضاع و احوال کنونی اقتصاد ایران به نظر نمی رسد که آمار رشد 
اقتصادی چندان چشمگیر باشد؛ بنابراین بانک مرکزی نیز در شرایط 
کنونی ترجیح داده تا سکوت اختیار کرده و در آشفته بازار ارزی، صحبتی 
از اعالم آمار رشد اقتصادی به میان نیاورد.در این میان، یک مقام مسئول 
در نظام بانکی در گفتگو با مهر گفت: معاونت اقتصادی بانک مرکزی آمار 
مرتبط با رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی را تهیه کرده است، 
ولی به دلیل اینکه وضعیت مناسبی که بر اعداد و ارقام رشد اقتصادی 
در کشور به خصوص در شرایط کنونی که قیمت ارز، مشکالتی را برای 
بخش های مختلف اقتصادی ارایه کرده است، حاکم نیست، از اعالم آن 

امتناع می کند.
ادامه در صفحه۳

اعالم آمار رشد اقتصادی متوقف شد

درج قیمت جدید در سوپر مارکت   ها ممنوع است
رئیس اتحادیه سوپرمارکت  داران گفت: درج قیمت جدید 
روی محصوالت در سوپر مارکت ها تخلف محسوب می 

شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، درخشانی رئیس اتحادیه 
سوپرمارکت  داران با اشاره به اینکه برخی دالالن و بنگاه 
داران سودجو  کاالها را به قیمت درج شده یا حتی باالتر 
از آن در بازار سیاه  به مغازه  داران می  فروشند گفت:برخی 
مغازه داران هم، برای جبران، برچسب جدید قیمت روی 

اجناس می چسبانند که این موضوع تخلف و ضایع کردن 
حقوق مصرف کنندگان است. درخشانی با بیان اینکه در 
ماه  های اخیر، کاهش عرضه، کمبود مواد اولیه، احتکار و در 
نتیجه آن، افزایش قیمت  برخی محصوالت، بازار مصرف 
را دچار مشکل کرده است افزود: بر اساس قانون، درج 
قیمت جدید روی محصوالت تخلف محسوب می شود و 
در دادگاه قابل پیگیری است.هموطنان می توانند تخلفات 

را برای رسیدگی به سامانه ۱2۴ اطالع دهند.

موسسات  و  بانک ها  عملکرد  آمار  بررسی 
مبلغ  که  است  آن  از  اعتباری کشور حاکی 
کل تسهیالت اعطایی در تیر ۹۷ نسبت به 
اسفندماه سال ۹۶ رشد ۳.۳ درصدی داشته 

است.
بررسی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جدیدترین آمار عملکرد بانک ها و موسسات 
اعتباری کشور در تیر ۹۷ نشان می دهد که 
مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
بوده  ریال  میلیارد  هزار   ۱۱۱۷۵.۷ اعتباری 
که نسبت به اسفند سال ۹۶ که ۱۰۸2۳.2 
افزایش  درصد   ۳.۳ بود  ریال  میلیارد  هزار 
یافته است.همچنین تسهیالت قرض الحسنه 
۵.۷ درصد از کل تسهیالت اعطایی بانک ها 
و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل 
داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها 
با ۳۴.۹ درصد و  مربوط به مشارکت مدنی 
است.به  درصد   2۷.2 با  اقساطی  فروش 
جاری  سال  ماه  تیر  پایان  در  عددی  لحاظ 
تسهیالت  از کل  ریال  میلیارد  هزار   ۶۳۷.۱
کشور  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  اعطایی 
به  نسبت  میزان  این  که  بوده  قرض الحسنه 
اسفند ماه سال ۹۶ که ۵۹۵.2 هزار میلیارد 
ریال بوده، ۵.۷ درصد رشد نشان می دهد.با 
وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیالت 
مرابحه  عقود  تفکیک  به  بانک ها  اعطایی 
به  اعطایی  تسهیالت  انواع  به  استصناع  و 

در  اما  شده،  اضافه  اسالمی  عقود  تفکیک 
تیر ۹۷ سهم استصناع از تسهیالت پرداخت 
شده بانک ها و موسسات اعتباری صفر بوده 
است.بر  بوده  درصد   ۸.۴ مرابحه  منابع  ولی 
شده  پرداخت  تسهیالت  گزارش،  این  پایه 
تیر  پایان  در  کشور  تجاری  بانک های  در 
درصد   ۷.۷ که  نحوی  به  بوده  متفاوت   ۹۷
قرض الحسنه  تجاری  بانک های  وام های  از 
ریال  میلیارد  هزار  آن ۱۳۷.۴  رقم  بوده که 
قرض الحسنه  اعطایی  تسهیالت  میزان  بود. 
از  قبل  سال  اسفند  در  تجاری  بانک های 
است. بوده  ریال  میلیارد  هزار   ۱2۷.۹ آن 

عمده  سهم  کشور،  تجاری  بانک های  در 
تسهیالت پرداختی مانند بانک ها و موسسات 
اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 
رقم آن ۶۱۹.۵ هزار  است که  ۳۴.۵ درصد 
است.  بوده   ۹۷ تیر  پایان  در  ریال  میلیارد 
معادل ۵۵۱  اسفند سال ۹۶  میزان در  این 
هزار میلیارد ریال بود. ۱۹/۶درصد تسهیالت 
بانک های تجاری به رقم ۳۵۱.۴ هزار میلیارد 
مشارکت  صورت  به  ماه  تیر  پایان  در  ریال 
مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه 
سال قبل از آن ۳۸۶ هزار میلیارد ریال بوده 
است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت 
پرداختی بانک های تجاری در پایان تیر ماه 
مدنی  مشارکت  و  اقساطی  فروش  به   ۹۶
بررسی  همچنین  است.  یافته  اختصاص 

پرداخت  در  تخصصی  بانک های  عملکرد 
پایان  در  مختلف  بخش های  به  تسهیالت 
درصد   2.۶ که  می دهد  نشان   ۹۷ ماه  تیر 
تسهیالت اعطایی به میزان ۶۴.2 هزار میلیارد 
ریال در قالب قرض الحسنه پرداخت شده که 
این رقم در پایان سال قبل از آن ۵۹.۵ هزار 
میلیارد ریال بود.بزرگترین بخش تسهیالت 
پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور 
مربوط به فروش اقساطی می شود به نحوی 
که در پایان تیر ماه سال جاری ۵۵.۶ درصد 
رقم  به  بانک ها  این  اعطایی  تسهیالت  کل 
۱۳۶۸.۳ هزار میلیارد ریال در بخش فروش 
اسفندماه سال  رقم در  این  و  بوده  اقساطی 
۹۶ به میزان ۱۳۶۳.2 هزار میلیارد ریال بود.

مشارکت  بخش  در  نیز  تخصصی  بانک های 
پرداخت  توجهی  قابل  تسهیالت  مدنی 
کرده اند به نحوی که ۱۶.۷ درصد کل منابع 
به  تیر ۹۷  پایان  در  بانک ها  این  تسهیالتی 
این  در  ریال  میلیارد  هزار   ۴۱۰.۹ میزان 
بخش پرداخت شده است.در بخش بانک های 
غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۳ درصد 
تسهیالت پرداخت شده در پایان تیر ۹۷ به 
عنوان  به  ریال  میلیارد  هزار   ۴۳۵.۵ میزان 
اعتبارات  کل  درصد   ۴۵.۴ و  قرض الحسنه 
مشارکت  بخش  در  متقاضیان  به  ارائه شده 
مدنی به رقم ۳۱۴۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده 

است.

افزایش پرداخت وام توسط بانک ها؛

 رشد 7 درصدی تسهیالت قرض الحسنه

سامانه اتصال فارغ التحصیالن به بازار کار رونمایی می شود
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به زودی در زمینه کارآفرینی 
بازار کار از سامانه ای  و طرح کارورزی و به منظور اتصال فارغ التحصیالن به 

رونمایی خواهیم کرد.
وزارت  سرپرست  بندپی،  محسنی  انوشیروان  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه اشتغال استان، اظهار کرد: طبق 
است. شده  انجام  کشور  در  اشتغال  رشد  مجلس  های  پژوهش  مرکز  آمارهای 

وی افزود: مبحث اشتغال در هیچ زمانی سیاسی نبوده و طرح اشتغال روستایی 
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با کار کارشناسی و به شکل دقیق رصد می شود 

و سامانه ای در شهرستان های سراسر کشور راه اندازی شده است که اطالعات 
این طرح را به شکل شفاف در دسترس قرار می دهد.سرپرست وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی ادامه داد: به زودی در زمینه کارآفرینی و طرح کارورزی و به 
منظور اتصال فارغ التحصیالن به بازار کار از سامانه ای رونمایی خواهیم کرد.

از سیاست  را  افراد خاص  و  ازمعیشت عام  برنامه ملی حمایت  بندپی  محسنی 
های دولت عنوان کرد که به زودی جزئیاتش اعالم می شود و تصریح کرد: هر 
طرحی را که استاندار اصفهان تایید کند به عنوان مصوبه کارگروه اشتغال ملی 

کشور تلقی خواهیم کرد.
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تورم بزرگ در راه است؟

مجید سلیمی بروجنی
آن طور که از تحلیل ها برمی آید، جهت دهی به نقدینگی و سوق دادن آن به 
سمت تولید امری ناشدنی است؛ چراکه نقدینگی به سمتی هدایت می شود 
که جذاب تر باشــد و طی چند ماه گذشته نیز وضعیت بازار ارز، آن را به 

صندوقچه ای وسوسه انگیز برای سوداگران و دالالن ارز تبدیل کرده است.
سایه مشــکالت اقتصادی روز به روز بر اقتصاد ایران سنگین تر می شود؛ 
اقتصادی که از چالش های جدی رنج می برد و قرار است در ۶ ماهه دوم 
سال درگیر تحریم های تازه ای شود. این که در ماه های پیش رو اقتصاد ایران 
چه شــرایطی را خواهد گذراند و متغیرهای اقتصادی به کدام و سمت و 
ســو حرکت خواهند کرد، سواالت بسیاری مهمی هستند که هم برای 
سیاست گذار اهمیت دارد و هم برای بنگاه های اقتصادی که بتوانند براساس 
چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران، استراتژی های کوتاه مدت خود را تنظیم 
و به روز کنند.تردیدی نیست که مقوله تورم یکی از دغدغه های اصلی و 
تاثیرگذار اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. تمامی شواهد چند ماه 
گذشته حاکی از رشد باالی سطح قیمت ها در اقتصاد ایران است. براساس 
آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم ۵.۵ درصد در 
مردادماه به بیشترین مقدار طی 2۰ سال گذشته رسیده است. همچنین 
براساس بررسی های صورت گرفته، نرخ تورم نقطه به نقطه ساالنه در همین 
ماه به سطح 2۴ درصد رسیده است. این رقم یعنی سطح تورم نقطه به 
نقطه به دی ماه ســال ۱۳۹2 رسیده است. در صورتی که روند سه ماهه 
اخیر، یعنی سه ماه منتهی به مردادماه ۹۷ در ادامه سال نیز ادامه داشته 
باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به مرز ۶۰ درصد خواهد رسید 
و نرخ تورم ۱2 ماهه نیز از ۳۰ درصد خواهد گذشــت.نرخ تورم ماهانه در 
تعاریف علمی تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه نسبت به ماه 
قبل است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تغییرات شاخص بهای مصرف کننده 
در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و در حقیقت دو نقطه را 
در نظر می گیرد. همچنین نرخ تورم ۱2 ماهه یا متوسط، تغییرات شاخص 
بهای مصرف کننده در ۱2 ماه منتهی به یک ماه مشخص نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن را در نظر می گیرد و در حقیقت دارای یک حافظه 
2۴ ماهه اســت.با این توضیحات، این سوال وجود دارد که نرخ تورم که 
تعیین کننده قدرت خرید افراد و اندازه ســفره خانوار اســت، در ماه های 
پیش رو به چه سمتی خواهد رفت و آیا احتمال شکستن رکورد تورم های 
افسارگسیخته که در اوایل دهه های ۷۰ و ۹۰ آن را تجربه کردیم، وجود 
دارد یا خیر. با روی کار آمدن حسن روحانی، نرخ دالر آمریکا رو به کاهش 
رفت و بسیاری از کارشناسان، آن را بهترین فرصت برای یکسان سازی نرخ 
ارز می دانستند. در آن روزها بخش چشم گیری از دارایی های بلوکه شده 
ایران آزاد شــد. در پی این اتفاقات و ایجاد فضای خوش بینی در فضای 
سیاسی و اقتصاد کشور، دولت یازدهم توانست با مدیریت انتظارات تورمی، 
نرخ تورم ساالنه را پس از 2۶ سال به نزدیکی های ۹ درصد برساند. البته 
نباید فراموش کنیم که در کنار این فاکتورها، باال بودن نرخ سود بانکی نیز 
ترکیب نقدینگی را به نفع شبه پول تغییر داده و عمال بروز تورم های باال را 
به تعویق انداخته بود.همان طور که قبال انتظار می رسد، این شرایط چندان 
پایدار نبود و نشانه های تورم نقدینگی فزاینده در اقتصاد با کاهش دستوری 
نرخ سود سپرده های بلندمدت به ۱۵ درصد در شهریور ۹۶ ظاهر شد. پس 
از اجرای این کاهش نرخ ســود سپرده های دستوری، نقدینگی به سوی 
بازارهای موازی همچون ارز، طال، سکه و... رفت. به دنبال این جابه جایی 
مسیر نقدینگی و اعالم ترامپ مبنی بر خروج از برجام، فضای اقتصادی 
کشور متفاوت شد. افزایش غیرمنتظره نرخ ارز تا مرز ۱۴ هزار تومان نشان 
داد که سیاست ارز ۴2۰۰ تومان کامال غلط بوده است.منشا تورم در ایران 
همواره رشد نقدینگی و ابزار سرکوب تورم، تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است. 
حال به نظر می رسد موتور رشد نقدینگی در پرشتاب ترین حالت خود فعال 
است. نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی چنین شرایطی، تورم خواهد بود. هر 
چند دلیل رشد نقدینگی در دوره اخیر متفاوت از دوره های قبل بوده و به 
مشکالت شبکه بانکی برمی گردد، ولی نتیجه نهایی چندان تغییر نخواهد 
کرد.حجم نقدینگی در تیرماه امسال به ۱۶۰2 هزار میلیارد تومان رسیده 
است که البته به واسطه نرخ سودهای سپرده موهومی که همچنان توسط 
شبکه بانکی توزیع می شود، در حال رشد است.خطر بزرگ در این میان، 
اما نه در تورم انباشته در نقدینگی، بلکه در تصمیمات اشتباهی است که 
امکان دارد کشور را به مساله ابرتورم دچار سازد. در صورت ادامه وضعیت 
موجود حتی با بدبینانه ترین فرض ها در مورد رشد نقدینگی در سال ۹۷، 
آثار قیمتی اشتباه های گذشته بیش از صددرصد نخواهد بود. اما آنچه بسیار 
خطرناک است، افزایش نقدینگی بیش از مقادیر گذشته در اثر سیاست های 
اشتباه است.نقدینگی انباشته شده در نهایت تبدیل به تورم خواهد شد و 
کار چندانــی در برابر آن نمی توان کرد. چنانچه بانک مرکزی برای حل 
مشکالت ترازنامه بانک ها دست به افزایش پایه پولی بزندد، به طور حتم 
شعله تورم را بزرگ تر خواهد کرد. بر این اساس، باید دقت کرد که مساله 
مهم نه در انباشــت نقدینگی که تورمی نزدیک به ۶۰ درصد را در خود 
ذخیره کرده، بلکه ایجاد نقدینگی های جدید است.آن طور که از تحلیل ها 
برمی آید، جهت دهی به نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید امری 
ناشدنی است. به بیان دیگر، همان طور که تجربه نیز نشان داده، نقدینگی 
به سمتی هدایت می شود که جذاب تر باشد و طی چند ماه گذشته نیز 
سیاست های دستوری و مداخله ای دولت در بازار ارز، آن را به صندوقچه ای 
وسوسه انگیز برای سوداگران و دالالن ارز تبدیل کرده است.فشار نرخ ارز بر 
عوامل تولید با وجود نرخ گذاری دستوری ارز بیش از پیش در حال افزایش 
است و در عمل تخصیص ارز با نرخ دولتی به منبع توزیع رانت تبدیل شده 
است. تحت چنین شرایطی، تورم های باال در ماه های پیش رو دور از انتظار 
نخواهد بود.به طور کلی اگرچه افزایش نرخ تورم اخیر به طور عمده از ناحیه 
افزایش نرخ ارز بوده و در نتیجه با ثبات نسبی بازار ارز پس از تب و تاب های 
موجود ناشی از اعمال تحریم ها پیش بینی می شود رشد تورم نیز تعدیل 
شود. با این حال، بحران بزرگ سیستم بانکی و خطر بروز تورم ناشی از آن، 
تهدیدی جدی است که حتی با رفع تحریم ها نیز برطرف نخواهد شد و 

نیاز به درمان فوری دارد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

پیام موشکی سپاه به تروریستها 
درکردستان عراق

سرلشکر »محمدعلی جعفری« فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در گفت و گو با شبکه 
تلویزیونی »المنار« لبنان تأکید کرد که پیام موشک 
های شــلیک شــده به گروهک  های تروریستی 
ضدانقالب در اقلیم کردســتان عراق، به نیروها و 
پایگاه های نظامی موجود در شعاع 2هزار کیلومتری 
ایران اســت.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســردار 
جعفری افزود: این نیروها و پایگاه ها باید بدانند که 
دقت موشک های ایرانی بسیار باالست. فرمانده کل 
سپاه پاســداران، دیگر پیام این موشک ها را برای 
گرفتن انتقام خون شــهدا عنوان کرد. ۱۷ شهریور 
در پی شرارت  های گروهک  های تروریستی وابسته 
به دشــمنان، و اقدام آنها علیه مناطق مرزی ایران 
از اقلیم کردســتان عراق، سپاه  پاســداران انقالب 
اســالمی با ۷ فروند موشک، محل استقرار، جلسه 
ســران تروریستها، و مرکز آموزشــی آنان را هدف 
قرار داد. در این عملیات، مرکز توطئه علیه امنیت 
ملی ایران منهدم و ده  ها تن از سران و عناصر مهم 
عملیاتی گروهک های تروریستی به هالکت رسیده 
و یا زخمی شــدند. سرلشــکر جعفری در حاشیه 
آیین تشــییع پیکر مطهر ۱۳۵ شهید هشت سال 
دفاع مقدس در تهران، به خبرنگار لبنانی گفت که 
آمریکا و رژیم های ارتجاعی منطقه که همواره در 
کنار آن ایستاده اند، سال هاست توطئه می کنند، 
اما بازهم مانند گذشته شکست می خورند، و تاریخ 
این را ثابت می کند. وی ادامه داد: طرح های آمریکا 
و همدســتانش شــاید در ظاهر موفق شود، اما در 
واقعیت، آنها در ایجاد تفرقه میان اقوام گوناگون ملت 
ایران چه عرب، چه ُکرد، چه ترک و چه اقوام دیگر 
موفق نشــده اند و هیچ گاه نمی توانند به وحدت 
ملت ایران خدشه ای وارد کنند. فرمانده کل سپاه 
پاسداران تأکید کرد که ملت ایران، که پرچم اسالم 
و وحدت را برافراشته همواره ثابت کرده است پای 
اســالم، انقالب و آرمان های آن می ماند. مراســم 
تشییع پیکر مطهر ۱۳۵ رزمنده شهید هشت سال 
دفاع مقدس که پس از سالها انتظار به میهن اسالمی 
بازگشتند، روز پنج شنبه در تهران و با حضور پرشور 

مردم و مسئوالن برگزار شد. 

طرفین برجام ۲ مهر در نیویورک 
دیدار می کنند

 وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در برجام قرار 
است در نشستی که 2 مهر در حاشیه مجمع عمومی 

سازمان ملل برگزار می  شود؛ با یکدیگر دیدار کنند.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، یک منبع آگاه به 
خبرگزاری ایتارتاس گفت طرفین برجام شــامل 
ایران، روســیه، چین، آلمان، فرانسه و انگلیس قرار 
اســت در تاریخ 2۴ ســپتامبر )2 مهر( در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل که در نیویورک 
برگزار می شود، جلسه ای را در سطح وزرای خارجه 
برگزار کنند.انتظار می رود فدریکا موگرینی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز در این نشست 
حضور داشته باشــد.این درحالی است که شورای 
امنیت قرار است به ریاســت دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در تاریخ 2۶ ســپتامبر )۴ مهر( 
نشستی را برای بررســی آنچه به زعم آمریکایی ها 
نقض قوانین بین الملل از سوی ایران است )!( برگزار 

کند.

تأیید طرح قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان در شورای نگهبان 

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از تأیید طرح 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که موادی از 
آن برای اصالح به مجلس شــورای اسالمی اعاده و 

به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، 'عباسعلی کدخدایی' 
اظهار کرد: طرح اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان که در جلسه مورخ ششم شهریور ماه 
جاری مجلس شــورای اسالمی به تصویب رسیده 
بود، در جلســه مورخ 2۱ شــهریور جاری شورای 
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به 
اصالحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون 
اساسی شناخته نشد.نمایندگان مجلس در جلسه 
علنی دوم مرداد ۹۷ طرح اصالح قانون ممنوعیت 
بکارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رأی موافق تصویب 
کردند که بر اساس این طرح، بکارگیری بازنشستگان 
در دســتگاه های اجرایی به استثنای رؤسای قوا، 
معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، 
اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس 
و معاونان رییس جمهوری ممنوع شد.متعاقباً این 
طــرح در تاریخ 2۴ مرداد ۹۷ در شــورای نگهبان 
بررسی شد و اعضای شورا، کلیت این طرح را تأیید 
کردند. در عین حال در بررسی این طرح، دو سوال 
جزئی باقی ماند که برای بررسی به مجلس شورای 

اسالمی اعاده شد.
شورای نگهبان در این باره نامه ای به علی الریجانی 
رئیس مجلس نوشــته و تأکید کرده بود: »مصوبه 
از این جهت که مشــخص نیســت آیا اختیارات 
فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع 
مــی کند یا خیر و نیز از ایــن جهت که رابطه آن 
با اجازات خاصه مقام معظم رهبری مدظله العالی 

روشن نیست، ابهام دارد.«

اخبار

سرمقاله

چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد، 
با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید. 

کالمامیر

امام جمعه موقت تهران گفت: در انتقاد از مسئولین 
باید منصفانه برخورد کرد، مسئولین هم انتقادپذیر 
و از گذشته خود پشیمان باشند و از این انتقادها 

عصبانی نشوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم کاظم 
صدیقی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، 
نظام  براندازی  برای  امام حسین)ع(  اظهارداشت: 
فاسد قیام کرد و با دانه درشت ها برخورد کرد، ما هم 
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اینطور برخورد 
باید برخورد  با چه کسی  باید دانست که  کنیم، 
کنیم.وی گفت: باید با گردن کلفت ها در افتاد، باید 
با آنها برخورد کرد، بر سر آنها فریاد زد، بقیه هم 
متعاقب آن درست می شود. مردم از مسئولین یاد 
می گیرند، اگر مسئول غیرتی بود جامعه هم اینطور 
می شود اگر مسئول نسبت به مشکالت و فساد 
واکنش جدی داشت مردم هم اینطور می شوند و 
بر عکس این نیز صادق است.صدیقی افزود: قیام 
امام حسین)ع( قیامی شخصی نبود، امام حسین 
تکیه گاه مظلومین است، نماد مبارزه با ظلم و فساد 
که  دارند  نزد خداوند جایگاهی  ایشان  لذا  است، 
احدی از چنین جایگاهی برخوردار نیست.خطیب 
نماز جمعه تهران بیان کرد: تا آماده مبارزه با فساد، 
نفوذی ها و دانه درشت ها نباشیم، نمی توانیم ادعای 
بیهوده انتظار فرج امام زمان)عج( را داشته باشیم، 
هرگز در این وضعیت امام زمان ظهور نخواهد کرد، 
امام عصر لشکر، قشون و امکانات می خواهد، اینها 
را ما باید فراهم کنیم و گرنه حضرت تشریف نمی 
آورند.وی با اشاره به سخنان رهبر انقالب در جمع 
اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: ایشان گفتند 

بر اساس اطالع دقیق می گویم که دشمنان جنگ 
تبلیغاتی و روانی را علیه ما کلید زدند و بنا دارند 
ویروس بدبینی را در جامعه منتشر کنند و مردم را 
به یاس، ناامیدی و بی اعتمادی به یکدیگر بکشانند.

صدیقی بیان کرد: یاس یک نفر ممکن است به 
دیگران هم تزریق و عمومی شود، ملت مایوس نمی 
تواند دالور و حماسی باشد، نمی تواند مقابل دشمن 
سینه سپر کند، این مهم برای تحقق زنده دلی و 
پویایی می خواهد و این با یاس همخوان نیست. 
بنابراین کسانی که در این جهت با دشمن هم مسیر 
شدند، حواسشان باشد شایعه پراکنی نکنند.خطیب 
نماز جمعه تهران تصریح کرد: در انتقاد از مسئولین 
باید منصفانه برخورد کرد، مسئولین هم انتقادپذیر 
و از گذشته خود پشیمان باشند و از این انتقادها 
عذرخواهی  هست  قصوری  اگر  نشوند.  عصبانی 
کنند و با روحیه جهادی به خدمت بپردازند. اینطور 
می شود که خدا ما را به راه هایی که اقتصاد کشور 
احیا شود راهنمایی می کند.وی ادامه داد: انقالب 
ما از عاشورا الگو گرفته است، امام راحل ما فرمود 
ما هرچه داریم از محرم و صفر است و شکر خدا هر 
سال هم جلوه جدیدی می بینیم که نشان می دهد 
خداوند هوای ما را دارد.صدیقی با اشاره به مساله 
بازار ارز در کشور تصریح کرد: چرا باید فکر کنیم 
که همه چیز به دالر مربوط می شود و محور کار ما 
در اقتصاد این دالر است؟ خیلی از گرانی ها ربطی به 
مساله دالر ندارد، این بی انصافی ها بر عهده کیست؟ 
امام جمعه تهران افزود: مساله دالر را مطلق نکنید، 
غیرتمندانه به میدان بیایید و کار را حل کنید، چند 
درصد از مسائل ما به دالر ارتباط دارد؟ در مساله 

خودرو هم همینطور است. ما با بازاریان نشست و 
گفتگویی داشتیم، مطالبات به حق آنها را شنیدیم 
و بر مسئولین است که به فریاد بازاریان برسند و 
انصافا  افزود:  تولید و اشتغال را سامان دهند.وی 
اگر قضاوت کنیم می بینیم که نه مساله دالر و نه 
مساله خودرو نباید اینطور سر و صدا می کرد، این 
همان جنگ تبلیغاتی است، مردم ما هیچی نداشته 
باشند خدا را دارند، امام حسین)ع( را دارند.صدیقی 
بیان کرد: امروز نخبگان ما در دانشگاه علم و صنعت 
توانسته اند خودرویی تولید کنند که می تواند با 
یک باک بنزین از سیستان و بلوچستان تا اردبیل 
برود. مفاخر ما که در دانشگاه های علم و صنعت 
هستند و متدین و مومن هستند، می توانند تولیدات 
خوبی را به بازار داخل بیاورند، باید به این دلسوزان 
و فرهیختگان کمک کرد، ما ظرفیت باالیی داریم.

وی با اشاره به حوادث اخیر بصره افزود: مردم ما و 
عراق امام حسین )ع( دارند، امام علی )ع( دارند، 
شما می خواهید با چه فتنه ای رابطه میان دو ملت 
ما  بصره  حادثه  در  بریزید؟  بهم  را  ایران  و  عراق 
می بینیم که پول های عربستان و کنسولگری آمریکا 
در آن ماجرا فعال بودند و برخی نمایندگان عراقی 
گفتند که مدارکی دارند که این را ثابت می کند.

صدیقی ادامه داد: مردم ایران دوشادوش مردم عراق 
در دفاع از عتبات عالیات خون دادند، ما باید هوشیار 
باشیم و اگر اشتباهی ازسوی هریک از طرف ها در 
این مساله صورت بگیرد ممکن است جبران ناپذیر 
باشد.خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به هزارمین 
روز بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی تصریح کرد: این 
سید بزرگوار نه شبکه ای دارد، نه فعالیت تروریستی 

داشته و نه هیچ چیز دیگری؛ من به دولت نیجریه 
توصیه می کنم که این ستم را روا ندارد و این شیخ 
عزیز را هرچه زودتر آزاد کند.وی در خصوص حمله 
موشکی سپاه به منطقه کردستان عراق گفت: این 
مساله هم اشراف اطالعاتی نظام ما را به دنیا نشان 
داد و هم دقت نظر تجهیزات ما را عیان کرد که 
نقطه فتنه را درست هدف قرار دادند و موشک های 
ما تیر غیبی بود که آن مرکز توطئه را نشانه گرفت. 
این اقدام هشدار جدی برای دشمنان منطقه ای و 
غیر منطقه ای به حساب می آید. ما این اقدام را 
هم تحسین و هم تبریک عرض می کنیم، خداوند 
بر عشق و صالبت این عزیزان بیافزاید و انشااهلل 
همچنان بازدارنده باشند.وی درباره وضعیت ادلب 
سوریه گفت: آخرین سنگر تروریست ها در سوریه 
آمریکایی  جویان  بهانه  است.  ادلب  منطقه  در 
را  شیمیایی  مساله  دیگر  بار  گذشته  همچون 
مطرح می کنند و این علیرغم نتیجه بررسی آنها از 
تجهیزات و امکانات ارتش سوریه است که دیدند 
هیچگونه سالح شیمیایی وجود ندارد. انشااهلل به 
زودی سوریه و ارتش مقتدر و نیروهای مقاومت، آن 
منطقه را هم آزاد خواهند کرد.خطیب نماز جمعه 
تهران در پایان خاطرنشان کرد: به دولت آذربایجان 
توصیه می کنم که به عزاداران حسینی فشار نیاورند، 
عاشورا قابل تعطیلی نیست، مردم آذربایجان عاشق 
امام حسین)ع( هستند، این نعمت برگزاری مجالس 
عزاداری امام حسین)ع( در کشورهای کفر همچون 
برگزار  هم  اروپایی  کشورهای  دیگر  و  انگلیس 
می شود. امیدوارم هر چه زودتر مسئولین و دولت 

آذربایجان بتوانند با این مساله کنار بیایند.

دالر نباید محور 
اقتصاد کشور باشد

حجت االسالم صدیقی: مسئولین
 از انتقادها عصبانی نشوند

   ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

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

و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره139760331012001454-97/5/2جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان زاده 
دشت فرزند محرم به شماره شناسنامه 1406 صادره از کرج در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی از محدوده  پالک 1535فرعی از 4 اصلی به مساحت 
296/83 متر مربع ازسهمی ترکه ناصرزارع  ذیل صفحه 383 دفتر 1249 محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/

الف:284   نوبت اول:97/6/24   نوبت دوم :97/7/8
منوچهر حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت: 
ورود نیروهای مسلح در احزاب و گروه های سیاسی ممنوع 
به  و ضروری  الزم  سیاسی  های  دسته   شناخت  اما  است، 
حساب می آید. بین این دو موضوع فرق است و نباید آنها را 

با هم یکی دانست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
اعضای جدید  از  پنج تن  علی سعیدی، در مراسم معارفه 
عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی معظم کل قوا به میزبانی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان 
حفظ  مسئولیت  که  مسلح  نیروهای  »قطعا  اینکه  بیان  با 
نسبت  کافی  شناخت  و  کامل  اشراف  باید  دارند،  را  نظام 
باشند«،  داشته  داخلی  سیاسی  جریان های  ماهیت  به 
افزود: متاسفانه گرفتار یک جریان غربگرا در داخل کشور 
هستیم که بسیاری از اصول نظام را قبول ندارند و در بیان 
هم  حوادث  از  بسیاری  در  می کنند.  نقض  را  آنها  عمل  و 
هر چند علنی حضور ندارند، اما پشت صحنه هستند.وی 
خاطرنشان کرد: با لطف الهی و با گذر ۴۰ سال از انقالب 
اسالمی، امروز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، اعم 
از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، در باالترین 
سطح استانداردهای الزم قرار دارند.سعیدی ادامه داد: جای 
سپاس به درگاه خداوند بزرگ داریم که با تدابیر حضرت 
معظم  رهبر  هوشمندانه  تدابیر  تداوم  و  خمینی)ره(  امام 

انقالب اسالمی و فرمانده معظم کل قوا، نیروهای مسلح ما 
به این جایگاه رفیع رسیده اند.وی گفت: مهمترین شاخص 
نیروهای مسلح، مکتبی بودن است. دومین ویژگی نیروهای 
مسلح، اقتدار و قدرتی است که از دو مساله نیروی بومی و 
بومی نشات می گیرد.رئیس دفتر عقیدتی سیاسی  سالح 
فرماندهی معظم کل قوا یادآور شد: ارتش ها در بسیاری از 
کشورها در تامین سالح وابسته هستند. جمهوری اسالمی 
ایران این افتخار را دارد که نیروهای مسلح اش با استفاده 
از نیروهای مردمی، مقتدر و مستقل است.وی با اشاره به 
اینکه دشمن روی سه نقطه نظام جمهوری اسالمی ایران 
متمرکز است، افزود: اولین نقطه تمرکز دشمن، اصل نظام 
و حاکمیت دینی است. دومین محور، توجه آنها بر والیت 
فقیه و شخص رهبر انقالب است. سومین نقطه، توان دفاعی 
ماست که کل نیروهای مسلح را در بر می گیرد و البته در 
برهه فعلی بیشتر تمرکزشان رو سپاه و فعالیت های برون 
رهبر  چرا  که  این  داشت:  اظهار  است.سعیدی  آن  مرزی 
عوامل  به  نمی شود،  جنگ  که  فرمودند  انقالب  معظم 
اینکه  یکی  می گردد؛  باز  رهبری  تدبیر  در  متعددی  موثر 
ایران  با  جنگ  به  شدن  وارد  اجازه  آمریکا  داخلی  شرایط 
را نمی دهد. ۱۹ تریلیارد دالر بدهی خارجی، اختالف های 
این  ورود  با  آمریکا  مردم  مخالفت  حاکمه،  هیات  درونی 
کشور به یک جنگ جدید، شکست در افغانستان و عراق 

و هزینه های سنگینی که در این دو کشور انجام شده و در 
مقابل چیزی به دست نیاورده اند، از جمله این شرایط است. 
وی تصریح کرد: اصلی ترین عامل، به اقتدار نیروهای مسلح 
ما و توان مقابله با هر نوع حرکت دشمن برمی گردد.رئیس 
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با طرح این 
سوال که »اقتضای مکتبی بودن نیروهای مسلح چیست؟«، 
باشند،  مکتبی  مسلح  نیروهای  باشد  قرار  اگر  شد:  یادآور 
داشته  آنها ظهور  در  بودن  مکتبی  و عمق  بمانند  مکتبی 
باشد، به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل، دین محوری و 

والیت محوری در نیروهای مسلح است.
وی دومین اقتضای مکتبی بودن را شناخت و هوشمندی 
نسبت به دشمن خارجی و تهدیدات داخلی دانست و افزود: 
برخوردار  معنوی  اقتدار  و  قدرت  از  مسلح  نیروهای  اگر 
داخلی  جریان های  و  خارجی  دشمن  به  نسبت  و  باشند 
اشراف داشته باشند، مکتبی بودن تجلی می یابد. سعیدی 
با تاکید بر اینکه آموزش های نظامی جایگاه خاص خود را 
برای نیروهای مسلح دارد، گفت: نقطه ثقل مکتبی بودن 
نقش  و  است  معنویت  و  نافذ  بصیرت  نیروهای مسلح،  در 
در  ولی فقیه  نمایندگی  و  سیاسی  عقیدتی  سازمان های 
راستای این دو رکن اصلی است. وی تاکید کرد: اصلی ترین 
وظیفه این سازمان ها، تقویت بنیه معنوی، قدرت روحی و 

افزایش نافذ بودن بصیرت است.

رئیس دفتر عقیدتی فرماندهی معظم کل قوا:

ورود نیروهای مسلح در احزاب و گروه های سیاسی ممنوع است

از  پس  البرز  استان  مردم  دیرینه  آرزوی 
نخستین  جمعه  دیروز  و  محقق  ها  سال 
هواپیمای مسافربری از مبدا مشهد مقدس 
به مقصد کرج در فرودگاه بین المللی پیام 

به زمین نشست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این پرواز با 
در  جمعه  روز  ساعت ۱۵:۳۰  مسافر   ۱۶۰
باند فرودگاه پیام که استان سال ها چشم 
انتظار چنین روزی بودند با موفقیت انجام 
شد و در ساعت ۱۶:۱۵ نیز مسافران از کرج 
بین  فرودگاه  باند  مقدس  به سمت مشهد 

المللی پیام البرز را ترک خواهند کرد.
وزیر ارتباطات، فناوری و اطالعات در پیام 
اینستاگرامی خود ضمن تبریک این رویداد 
خوب  مردم  انتظار  است:  آورده  فرخنده 
استان البرز محقق و از امروز اولین هواپیمای 
مسافربری از مبدا مشهد به مقصد کرج به 
زمین  به  کرج  فروگاه  در  و  درآمده  پرواز 
آذری جهرمی  خواهد نشست.محمد جواد 
افزود: مراسم رسمی گشایش این فرودگاه، 
پس از ایام عزاداری سید الشهدا)ع( برگزار 
آورده  خود  پیام  ادامه  در  شد.وی  خواهد 
رضایت  لبخند  امروز  اگر  خوشحالم  است: 
به  و  بسته  نقش  استان  این  مردم  لبان  بر 
بابت  پیام  فرودگاهی  در شرکت  همکارانم 
این تالش و دستاورد دولت دوازدهم خدا 
در  افزود:  جهرمی  گویم.آذری  می  قوت 
دستگاه  همه  همراهی  بزرگ  پروژه  این 

های حاکمیتی در استان بی نظیر بوده و 
این شرکت در  نبایستی نقش مدیر جوان 
پیگیری شبانه روزی پروژه را نادیده گرفت.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز 
این  نیزگفت:  پیام  مسافربری  فرودگاه  و 
فرودگاه با دارا بودن باند پروازی به طول ۴ 
هزار متر، عرض ۶۰ متر و اپرون)پارکینگ 
بزرگترین  از  متری  هزار   ۱2۸ هواپیما( 
و  رود  می  شمار  به  کشور  های  فرودگاه 

پهن  هواپیماهای  به  دهی  سرویس  امکان 
پیکر باری و مسافری را دارد.سعید زرندی 
افزود: با راه اندازی بخش مسافری فرودگاه 
پیام تا پایان سال ۹۸ به ظرفیت جابجایی 
بیش از ۵۰۰ هزار مسافر در سال می رسیم 
فرودگاه  ترافیک هوایی  که موجب کاهش 

های مهرآباد و امام خمینی )ره( می شود.
و  زمان  در  جویی  صرفه  کرد:  اضافه  وی 
کاهش ترافیک بزرگراه های البرز و تهران، 

توسعه اقتصادی و اجتماعی استان البرز و 
پیش بینی ایجاد اشتغال درشهر فرودگاهی 
راه  های  مزیت  دیگر  از  هایتک  صنایع  و 
است. فرودگاه  این  مسافری  بخش  اندازی 

زرندی بیان کرد: با عملیاتی شدن این پروژه 
اندازی  ایم چشم  بوده  امروز شاهد آن  که 
روشن برای این منطقه و البرز پیش بینی و 
بستر تحوالت اقتصادی و اجتماعی بزرگی 

در این استان فراهم خواهد شد.

مسافربری هواپیمای  نخستین 
 در البرز به زمین نشست
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آقای روحانی، با قدرت 
در شورای امنیت سخن بگویید

هادی اعلمی فریمان
 گرچه به هر دلیلی سیستم سیاسی ما باب مذاکره را بسته است، اما شایسته 
است در سطح روسای جمهور در شورای امنیت سازمان ملل حضور یابند 
و از فرصت بیان مسائل و انتقاد از خروج یک سویه ایاالت متحده از تمام 
معاهدات و پیمان های بین المللی استفاده کنند.مسئله برگزاری جلسه شورای 
امنیت به ریاست دونالد ترامپ به دلیل ریاست دوره ای کشورش در شورای 
امنیت، مخالفان و موافقانی در کشور ما یافته است. همه دالیل و استناد دو 
طرف موافق و مخالف به تاریخ روابط، مداخله ها و یا شرایط فعلی ممکن، است 
بخش هایی از واقعیت را دربرداشته باشد. آن چه واضح است جمهوری خواهان و 
ترامپ در شرایط بسیار حساس داخلی برای پیروزی در انتخابات میان دوره ای 
نوامبر قرار گرفته اند و مهم است دستاوردی در حوزه سیاست خارجی به ویژه 
مسئله ایران داشته باشند و البته پیروزی در این حوزه، برایشان مهم تر از کل 
خاورمیانه است! در این شرایط، فارغ از همه این تحلیل ها، واقعیت پیش رو 
این است که ترامپ و نتانیاهو در جلسه شورا حضور خواهند یافت و اگر 
قرار باشد نماینده ای مقتدر از جمهوری اسالمی حضور نداشته باشد، هرچه 
دوست دارند و برای افکار عمومی داخل مناسب ببینند، خواهند گفت. به 
عبارتی حریف هم آورد طلب می کند و میدان خالی است! بنابراین گرچه به 
هر دلیلی سیستم سیاسی ما باب مذاکره را بسته است، اما شایسته است در 
سطح روسای جمهور حضور یابند و از فرصت بیان مسائل و انتقاد از خروج 
یک سویه ایاالت متحده از تمام معاهدات و پیمان های بین المللی استفاده 
کنند. به ویژه که اکنون رفتار سیاست خارجی ایاالت متحده مورد انتقاد 
همگان است که آخرین آن اظهارات جان بولتون درباره دیوان بین المللی 
کیفری که یکی از نامناسب ترین اظهارات ضدبشری و ناسیونالیستی است.

استفاده از ابزار سازمان های بین المللی برای احقاق حقوق، نه سببی برای 
شرم ساری است و نه دلیلی برای نفوذ کشوری. رفتارها در جلسه هم آشکار 
است، فقط باید سناریوهای احتماال بسیار نمایشی ترامپ پیش بینی شود. 
حضور در جلسه و ایراد سخن با اقتداربه باور من نشان شجاعت و قدرت است. 

گرایش جهانی به کاهش استفاده از دالر

 والدیمیر پوتین، در اجالس اقتصادی شرقی در والدی وستوک، با اشاره 
به بدهی باالی آمریکایی ها گفت که گرایشی جهانی در بین کشورها، برای 

کاهش سهم پرداخت های بین المللی به دالر، به راه افتاده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، 
در اجالس اقتصادی شرقی در والدی  وستوک، با اشاره به بدهی باالی 
آمریکایی ها گفت که گرایشی جهانی در بین کشورها، برای کاهش سهم 
پرداخت های بین المللی خود به دالر، به راه افتاده است.پوتین گفت: با توجه 
به آن چه در موقع پرداخت با دالر با آن روبرو هستیم، کشورهای بیشتری 
عالقه دارند با ارزهای ملی خود تجارت کنند.او اضافه کرد: به عالوه برای 
ایجاد پایداری مالی بهتر است تجارت های دوجانبه را با ارزهای ملی انجام 
دهیم. ما به تدریج به سوی این امر حرکت خواهیم کرد.رییس جمهور 
روسیه اشاره کرد که ریسک هایی در تجارت با ارزهای ملی وجود دارد اما 
می توان آنها را به حداقل رساند. او گفت: ریسک ها همه جا وجود دارند، اما 
باید آنها را به حداقل رساند و برای به حداقل رساندن آنها الزم است در 
تجارت ایجاد تنوع کنیم.پوتین گفت: دالر آمریکا یک ابزار مالی پر ریسک 
است. بدهی خارجی آمریکا بالغ بر 2۰ تریلیون دالر است. بعد از این چه 

خواهد شد؟ کسی چه می داند.

تامین 3/۲ میلیارد یورو ارز برای واردات 
کاالهای ضروری ظرف یک ماه

 رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: ۳.2 میلیارد یورو ارز 
برای واردات کاالهای مورد نیاز مردم در یک ماه گذشته 

تامین شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،عبدالناصر همتی در پستی 
اینستاگرامی خود نوشت: گزارش کوتاهی از اقدامات بانک 
مرکزی در تامین ارز کاالهای مورد نیاز مردم عزیزمان 
معروض می دارد: دولت و بانک مرکزی با تشدید تحریم 
های دولت آمریکا و در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضمن 
شتاب بخشیدن به تقویت و تحکیم ذخایر ارزی کشور، 
واردات غیرضرور را کنترل و صادرات را شتاب بخشیده و 
تامین ارز برای واردات کاالهای اساسی و ضروری و نیز مواد 
اولیه و سایر کاالهای مورد نیاز مردم را با تدبیر و اولویت 
انجام می دهند.فقط ظرف یک  بندی به نحو مطلوبی 
ماه گذشته حدود ۱.۸ میلیارد یورو برای واردات کاالهای 
کنجاله،  برنج،  گوشت  روغن،  شامل  ضروری  و  اساسی 
تجهیزات پزشکی، دارو و ... و ۱.۴ میلیارد یورو از طریق 
سامانه نیما برای واردات مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای و 
مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.این برنامه با جدیت 
دنبال می شود و مردم عزیز مطمئن باشند تالش های الزم 
برای تامین کاالهای اساسی و ضروری آنها انجام خواهد شد. 
دولت آمریکا بیشتر اقداماتی که می خواست و می توانست 
در ۴ نوامبر انجام دهد را تاکنون انجام داده و از حاال به بعد 

بیشتر در پی جنگ روانی است.

کنترلی بر راههای خروج غیر 
رسمی ارز وجود ندارد

گفت:  مجلس  پژوهشهای  مرکز  اقتصادی  دفتر  مدیر   
عالوه بر قاچاق و سفته بازی روشهای دیگری برای خروج 
ارز از کشور وجود دارد که دولت سیاستی برای کنترل و 
ممانعت از خروج آنها ندارد.به گزارش زمان به نقل ازصدا 
و سیما، احسان خان دوزی در نشست مرکز پژوهشهای 
سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه تاکنون پرونده ای در 
این خصوص تشکیل نشده و ضمانتی برای شناسایی آنها 
وجود ندارد، افزود: بی نظمی موجود اقتصاد و شفاف نبودن 
این بخش سبب مدیریت ناپذیر شدن اقتصاد شده است.وی 
رقم قاچاق را طبق اعالم دولت ۱2.۵ میلیارد دالر دانست و 
گفت: ۵ تا ۱۰ میلیارد دالر نیز همراه با بیماران، دانشجویان 
و موارد دیگر بصورت رسمی از کشور خارج می شود که 
این اعداد نشان دهنده بزرگتر بودن رقم قاچاق ، ورود کاال 
غیر قانونی و خروج ارز از کشور و خارج از سیستم ارزی 
است.مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر لزوم تصمیم گیری و سیاست گذاری 
بانک مرکزی برای این نوع تجارت، ادامه داد: در شرایط 
تحریم، قاچاق بیشتر خواهد شد درحالی که دولت تصمیم 

موثری برای مقابله با آن نگرفته است.

یاد د اشتخبر سخنگوی وزارت امور خارجه:

هیچ کشوری درباره
 امنیت ملی خود مماشات نمی کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ کشوری 
درباره امنیت ملی، تمامیت ارضی و تجاوز در هر 
شکل آن به مردم و خاک خود هرگز سکوت و 

مماشات نمی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماسی رسانه 
ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی در واکنش 

اقدام  از  فرانسه  وزارت خارجه  نگرانی  ابراز  به 
جمهوری اسالمی ایران علیه تروریست ها در 
شمال عراق، با رد اظهارات مطرح شده، یادآور 
شد: جمهوری اسالمی ایران از قبل نسبت به 
تحرکات و اقدامات تروریستی و خرابکارانه این 
دفاع  در  را  الزم  هشدارهای  تروریستی  گروه 

از کیان کشور، به دولت عراق و مقامات اقلیم 
کردستان عراق داده بود.سخنگوی وزارت امور 
تروریستی  این گروه  خارجه خاطرنشان کرد: 
اخیرا طی عملیاتی ۱۱ تن از فرزندان و شهروندان 
ایران را به شهادت رساند که حداقل انتظار ملت 
ایران تنبیه آنان و برخورد قاطع به منظور پایان 
بخشیدن به این گونه عملیات ایذایی بود.قاسمی 
تاکید کرد: ایران به دفعات در بیان مواضع خود بر 
مقابله با تروریسم و خشونت طلبی در هر شکل 
آن در مرزهای خود هشدارهای الزم را صریحا 
اعالم داشته است و بر این سیاست اصولی خود 

قاطعانه پای خواهد فشرد.وی با انتقاد از سکوت 
دولت فرانسه در قبال اقدامات تروریستی هدایت 
شده قبلی از داخل خاک عراق، علیه امنیت و 
تمامیت ارضی ایران، خواستار واقع بینی مقامات 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  شد.  فرانسوی 
تصریح کرد: تروریسم باید در هر شکل و در هر 
کجا بدون نظر داشت هر گونه مالحظه سیاسی 
محکوم گردد؛ همانگونه که نمی توان در احترام 
به تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها با 
استاندارد های دوگانه و چندگانه و گزینشی 

رفتار کرد.

آگهی شناسایی
به  نفری   5000 ورزشگاه  درسایت  که  اصلی   45 ازپالک   1697،1627 قطعات  مالکان 
اطالع  به  اند  شده  واقع  آباد  شفیع  محله  )ع(،  حسین  امام  بزرگراه  وحیدیه،   آدرس 
می رساندبه استناد قانون نحوه تملک اراضی برای اجرای طرح وبرنامه ریزی های عمومی، 
عمرانی ونظامی دولت ،این شهرداری در نظردارد نسبت به تملک زمین جهت طرح احداث فضای ورزشی 
به شماره 1750696  تهران  استان  وتوسعه  ریزی  برنامه  ویکمین نشست شورای  بیست  براساس مصوبه 
مورخ 96/12/20 ومجوز شورای اسالمی شهروحیدیه به شماره 33/738 مورخ 96/11/21 اقدام نماید. لذا 
بدینوسیله ازمالکان قطعات فوق الذکر دعوت بعمل می آید بادر دست داشتن مدارک مالکیت جهت سیر 
ومستغالت شهرداری  امالک  واحد  به  آگهی  این  اعالم  ازتاریخ  یکماه  مدت  قانونی حداکثرظرف  مراحل 
وحیدیه مراجعه نمایند . درغیراینصورت شهرداری براساس ضوابط فوق االشاره درخصوص تملک امالک 

واقع درطرح اقدام قانونی معمول می دارد.

 نوبت اول

متن آگهی
جناب محمد روشن فرزند ابراهیم در خصوص شکایت آقای علی بازگیر فرزند 
کبکعلی علیه شما دایر بر تهدید مطروحه در شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خرم آباد به شماره پرونده 9709986657300041 ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات در خصوص پرونده شما قرار صادر 

خواهد شد . 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهی
شکایت آقای محمد کمال زاده وغالمرضا فکری علیه متهمین آقای عزیز رخشانی و آقای منصور سارانی 
به اتهام سرقت، که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار ارجاع و به کالسه 
101/960943ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/7/28و ساعت 10:30  تعیین شده است  .به علت 
مجهول المکان بودن متهمین و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
استان مازندران- شهرستان جویبار- میدان کشتی - خیابان امام خمینی- کوچه شهید کاکو- دادگستری جویبار

مدیر دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار- سید کاظم مهدی زاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  عبدالقادر یوسفلو دارای شناسنامه شماره   3722 بشرح دادخواست به کالسه  
971169/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان جبرئیل یوسف لو بشناسنامه  3 در تاریخ97/5/29 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- عبدالقادر یوسفلو فرزند جبرئیل 
–ش ش  3722 خوی –پسر متوفی/2-  جواد یوسف لو فرزند جبرئیل -ش  ش   
2790460728 خوی-پسر متوفی/3-  عباس یوسف لو فرزند جبرئیل -ش  ش  5 
–خوی-پسر متوفی/4-  مهدی  یوسف لو فرزند جبرئیل - ش ش 1058 -خوی-پسر 
متوفی/5-  میالد یوسف لو فرزند جبرئیل -  ش ش   2790513643   خوی- پسر 
متوفی/6-  معصومه یوسف لو فرزند جبرئیل  -ش ش 465    خوی –دخترمتوفی/7-  
زینب یوسف لو فرزند جبرئیل   -ش ش3 خوی -دختر متوفی/8- توران یوسفلو  
فرزندشیخعلی -ش ش114 –چایپاره –همسر  متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 960384اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه لوازم خانگی کیقبادی 
محکوم به پرداخت مبلغ 435.963.263 ریال در حق خانم سیده زینب یعقوبی محکوم 
گردیده است  لذا این اجرا بنا به درخواست وکیل محکوم له، اموال محکوم علیه را جهت 
تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 

دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.
مال مورد مزایده یک باب مغازه بمساحت 25 متر مربع

آدرس: شهرک سپاه - نبش کوچه آسایش- تعمیرات الکتریکی کیقبادی
قیمت کارشناسی شده 1.000.000.000) یک میلیارد ریال( 

مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع و کسانیکه که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب خواهد شد.

موعد و زمان فروش، روز 97/7/18 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   قادر نصیری دارای شناسنامه شماره 842 بشرح دادخواست به کالسه  971189/
ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان ایوب آقا نصیری مرجانلو  بشناسنامه 98   در تاریخ 95/1/6 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  قادر نصیری فرزند ایوب    
–ش ش 842   خوی –پسر متوفی/2- نادر  نصیری مرجانلو  فرزند ایوب    -ش  
ش 19253 –مرند -پسر متوفی/3-  عادل نصیری مرجانلو  فرزند ایوب      -ش  
ش  11  سلماس -پسر متوفی/4-  برج علی  نصیری مرجانلو  فرزند ایوب     - ش 
ش  20097 –مرند -پسر  متوفی/5- اروج  نصیری مرجانلو  فرزند ایوب    -  ش 
ش    239 – اورمیه - پسر متوفی/6- پرور  نصیری مرجانلو  فرزند ایوب      -ش 
ش 22518- مرند –دخترمتوفی/7- ظریفه  نصیری مرجانلو  فرزند ایوب      -ش 
ش  46137    خوی -دختر متوفی/8- نجیبه نصیری مرجانلو  فرزن ایوب      -ش 
ش1700 خوی-دختر متوفی/9- خانزاده احمدی   فرزندمیرزا آقا -ش ش 472 مرند  
– همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

آگهی حصروراثت
آقای سعید پاک سیما نام پدرمحمدتقی بشناسنامه2384صادره ازدزفول درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که 970353مرحوم محمدتقی 
پاک سیما بشناسنامه3986صادره دزفول درتاریخ97/5/8دردزفول اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتنداز متقاضی باال 2-محسن پاک سیما بشناسنامه1608دزفول)پسران 
عظیمی  بشناسنامه829دزفول)دخترمتوفی(4-شهین  سیما  پاک  متوفی(3-رضوان 
ثبت  درشورا  فوق  کالسه  متوفی(والغیرپروننده  پوربشناسنامه753اهواز)زوجه 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  گردیداینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی دزفول-احمد چنگیز نژاد

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین سواری هاچ بک رنو مدل 95 با شماره 
پالک 453 ج 31 ایران 72 با شماره موتور k4mc697 -  R038521 و شماره 
شاسی NApBSRBYAG1014529بنام قاسم قاسمی گودرزی مفقود گردیده 

 بابلواز درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1389 با شماره پالک 759 ص37 ایران 82 با 
شماره موتور 12489187500و شماره شاسیNAAm11cA9BE051462 به نام 

 بابلمسعود آهنگر مشهدسرا. مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 405 مدل 1389 با شماره پالک 759 ص37 ایران 82 با 
شماره موتور 12489187500و شماره شاسیNAAm11cA9BE051462 به نام 

 بابلمسعود آهنگر مشهدسرا. مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
ایران/15 986ع67  به شماره شهربانی   کمپرسی  کامیون  ماشین  کارت هوشمند   
و شماره کارت هوشمند 2926443بنام قاسم میرعشقي مفقود گردیده و ار درجه 

بابل اعتبار یاقط می باشد 

آگهی مزایده اموال  غیر منقول- نوبت اول
به موجب پرونده کالسه 962997  نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام دادگستری 
کرج  له : آقای احمد علی رحیمی پاکدامن وعلیه: مریم محمدی محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 521 /356 /240 ریال در حق محکوم له و مبلغ 12/017/826 
ریال نیم عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده ودرمهلت 
مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور 
استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به پالک ثبتی  به 163/77740  
از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف 
و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 97/07/4 از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای 
از  به فروش می رسد،مزایده  از طریق مزایده  احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  
مبلغ 3/755/960/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هرشخص حقیقی و 
حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده 
فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف 
یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک 
مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه 
مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه  است واز 
محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده 
نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض 
از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت 
در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده 
بازدید نمایند و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت 

و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

ملک معارفه یکدستگاه آپارتمان مسکونی با پالک ثبتی 163/77740 قطعه 5 مفروز و 
مجزی از پالک 4170 فرعی از اصلی مذکور واقع در طبقه دوم ساختمان به مساحت 
144/46 متر مربع ) طبق استعالم ثبتی به شماره 2/164068 مورخه 96/12/24 اداره ثبت 
حوزه فردیس( بانضمام انباری قطعه 8 به مساحت 2/27 متر مربع و پارکینگ قطعه 6 
به مساحت 11/25 متر مربع هر دو در همکف و اداری سند مالکیت شماره 021823 
به مالکیت خانم مریم محمدی می باشد واحد مورد دعوی واقع در طبقه دوم ساختمان 
6 طبقه شامل طبقه همکف محل پارکینگ و انباری واحد ها و 15 واحد مسکونی در 
طبقات اول تا 5 بوده و اسکلت آن از بتن ، نمای ساختمان از سنگ ،ساختمان دارای 
آسانسور ، مجهز به سیستم اعالم و اطفای حریق ، دارای سیستم دوربین مداربسته ، 
حیاط دارای باغچه و محوطه سازی ، پنجره ها UPVC دو جداره ، کنتور های برق و 
گاز واحد مجزا و کنتور آب آنها مجزا می باشد واحد بازدید شده ) طبق دستور نمایند 
محترم دادستان ( در طبقه سوم و طبقه فوقانی واحد مورد دعوی قرار دارد و دارای 
پذیرائی ، آشپزخانه اپن با کابینت MDF ، سه اتاق خواب ، بالکن ، حمام وسرویس 
بهداشتی بوده و پوشش کف آن از سرامیک ، قرنیزهای چوبی ، سیستم گرمایشی پکیج 
و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبی ، دارای آیفون تصویری ، درب ورودی ضد 
سرقت و درب های  داخای چوبی با چهار چوب فلزی ، پوشش دیوار ها رنگ و 
کاغذ دیواری ، پوشش سقف از نوع کاذب به همراه چراغ هالوژن می باشد. ارزیابی آن 
انجام شده صرف نظر دیون احتمالی به ادارات دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی 

و حقوقی انجام گردیده است.
نظیه کارشناسی : با عنایت به بازدید انجام شده از واحد مشابه در طبقه فوقانی آپارتمانی 
مورد دعوی بنا به دستور نماینده محترم دادستان و موارد مذکور در گزارش کارشناسی 
همچنین در نظر گرفتن موقعیت ملک در منطقه ولحاظ نمودن جمیع جهات موثر در 
کارشناسی ارزش ششدانگ پالک ثبتی 163/77740 به مبلغ 3/755/960/000 ) سه میلیارد 

و هفتصد و پنجاه و پنج میلیون و نهصد وشصت هزار ریال ( برآورد می گردد. / هـ630
آدرس ملک مورد مزایده : منظریه - خیابان اعتمادی غربی- پالک 21 - ساختمان 

شمس - طبقه دوم - واحد 5 
دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری فردیس - سید جلیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   آقای صمد سبحانوردی دارای شناسنامه شماره  3056 بشرح دادخواست 
971176/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان کبری شری زاده بشناسنامه 88   در تاریخ85/8/30 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  صمد سبحانوردی فرزند  عین اله    –ش 
ش3056 خوی –پسر متوفی/2-  ذبیح اله سبحانوردی فرزند عین اله  -ش  ش     4    
خوی-پسر  متوفی/3-  زهرا سبحانوردی فرزند عین اله    -ش  ش 2390    –خوی-
دختر متوفی/4- فاطمه سبحانوردی فرزند عین اله     - ش ش   2660  -خوی-دختر 
متوفی/5-  خدیجه سبحانوردی فرزند عین اله  -  ش ش  3487 خوی- دختر متوفی/6- 
عین اله  سبحانوردی فرزند اسداله  -ش ش25 خوی –همسر متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه9/319/97 دعوی اقای مختار پورکاظم با وکالت آقای محمد دادگر 
بطرفیت  خوانده محمود رستمی با توجه به مجهول المکان بودن  خوانده  یک نوبت 
اگهی وقت رسیدگی  به تاریخ 97/7/29 روز شنبه ساعت14   در شعبه نهم شوارای 

حل اختالف شهرستان خوی در یکی از روزنامه های کثیراالتنشار  درج میگردد 
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم فاطمه صغرا طهماسب زاده دارای شناسنامه شماره یک به شرح درخواستی که 
به کالس 16/181/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان لقمان جاویدی حمزه کالیی   
به شناسنامه  شماره 745در تاریخ 1396/11/3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
1- محمد حسن طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1336 به شماره شناسنامه 

95 فرزند متوفی
2- رجبعلی طهماسب زاده  فرزند لقمان و رضا متولد 1342 به شماره شناسنامه 7 

فرزند متوفی
3- محمد اسمعیل طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1342 به شماره شناسنامه 

163 فرزند متوفی 
4-مجید طهماسب زاده فر زند لقمان و رضا به شما متولد 1353 شماره شناسنامه 

9493 فرزند متوفی 
5-مرضیه طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا به متولد 1338 شماره شناسنامه یک 

فرزند متوفی
6- راضیه طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1349 به شماره شناسنامه 7152 

فرزند متوفی
7- ملیحه طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1351 به شماره شناسنامه یک 

فرزند متوفی
8- فاطمه صغری طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1344 به شماره شناسنامه 

یک فرزند متوفی
9- هاجرخواتون طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1331 به شماره شناسنامه 

5 فرزند متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان بابل

وزیر کشور، گفت: صادرات کاالهای اساسی و ضروری از تمامی 
مرزهای کشور ممنوع است، استانداران، گمرک و دستگاه های 
مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند از خروج کاالهای 

اساسی جلوگیری کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رحمانی فضلی جلسه ستاد 
و  راه  وزارت  گزارش  به  اشاره  با  سوخت  قاچاق  با  مقابله 
شهرسازی از اجرای طرح پیمایش مصرف سوخت خودروهای 
سنگین و برون شهری، اظهار داشت: طرح پیمایش و gps با 
مسئولیت وزارت راه و کشور کماکان در دستور کار باشد و این 
کار با همکاری و هماهنگی اتحادیه ها انجام بگیرد؛ از سوی 
دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تشکیل کارگروهی 
تصمیم کامل و جامعی نسبت به مصرف سوخت خودروهای 
رئیس  کند.نماینده  ارائه  و  تهیه  ترانزیت  و  داخلی  سنگین 
جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به گزارش 
ارائه شده درباره مصرف سوخت لنج ها در آب های سرزمینی 

جمهوری اسالمی ایران و نحوه تعیین قیمت سوخت آن ها، 
افزود: لنج هایی که در داخل آب های مرزی جمهوری اسالمی 
ایران فعالیت دارند از قیمت مصوب داخلی سوخت بهره مند 
خواهند شد.وزیر کشور ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در کارگروهی مصرف واقعی هر کدام از لنج ها را تعیین 
کند، از سوی دیگر این کارگروه با همکاری وزارت نفت تصمیم 
جامعی نسبت به نحوه محاسبه نرخ سوخت لنج هایی که مقاصد 
خارج از آب های سرزمین ایران دارند با رعایت مقررات حمل 
کاال، تصمیم گیری کند.رحمانی فضلی با اشاره به تصمیم قبلی 
ستاد مقابله با قاچاق سوخت نسبت به تبدیل سوخت همه 
نیروگاه ها از نفت به گاز، تصریح کرد: بر اساس گزارش وزارت 
نفت تمامی نیروگاه ها به جز 2 نیروگاه نسبت به تغییر سیستم 
مصرف سوخت خود به گاز اقدام کرده اند و مابقی نیروگاه ها 
در زمان بندی مشخص باید انجام شود.نماینده رئیس جمهور 
در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خاطرنشان کرد: در شهرها 

و روستاهایی که پوشش کامل گاز دارند وزارت نفت مکلف 
شد نسبت به نحوه تامین سوخت و مدیریت آن اقدام کند.

وزیر کشور از ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز خواست کمیته 
ویژه ای را به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و پیشنهادات 
الزم برای مقابله با قاچاق و مصرف بنزین در جلسه آتی ستاد 
ارائه کند.رحمانی فضلی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده در 
این جلسه توسط دستگاه های مسئول اجرا و ستاد مقابله 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارشی از عملکرد این دستگاه ها 
در جلسه آتی ارائه کند.وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشت: نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به خروج 
کاال و فرآورده های سوختی از مرزها مراقبت و کنترل های 
بیشتر و جدی تری داشته باشند همچنین دبیر مناطق آزاد 
ظرف یک هفته آینده برنامه مشخصی به منظور جلوگیری از 
خروج کاالهای اساسی و ضروری در مناطق آزاد ارائه کند.

رئیس شورای امنیت کشور با بیان اینکه صادرات از مبادی 
رسمی برقرار است، گفت: صادرات کاالهای اساسی و ضروری 
از تمامی مرزهای کشور ممنوع است، استانداران، گمرک و 
دستگاه های مسئول با همکاری یکدیگر موظف هستند از 

خروج کاالهای اساسی جلوگیری کنند.

رحمانی فضلی تاکید کرد:

ممنوعیت صادرات کاالهای اساسی و ضروری

ادامه از صفحه۱
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، 
افزود: آمار اقتصادی به عنوان یکی از نیازهای 
نیاز برای تدوین نقشه راه و  اصلی و مورد 
اطالع تحلیلگران و صاحب نظران از وضعیت 
اقتصادی کشور، یکی از ضروریات به شمار 
می رود و بر این اساس، بانک مرکزی حتی 
نباید  ارقام منفی هستند،  و  اعداد  این  اگر 
رشد  آمار  انتشار  از  و  کرده  سیاسی کاری 

مقام  این  گفته  کند.به  امتناع  اقتصادی 
چالشی  اگر  حتی  بانکی،  نظام  در  مسئول 
در رابطه با تدوین و گردآوری آمار مرتبط 
با رشد اقتصاد و نیز رشد بخش های مختلف 
اقتصادی  معاونت  دارد،  وجود  اقتصادی 
شفافیت  و  صراحت  به  باید  مرکزی  بانک 

دالیل آن را اعالم کرده و برنامه  زمان بندی 
نه  ارایه دهد؛  اقتصادی  برای اعالم رشد  را 
اینکه بدون هیچ دلیلی و در سکوت کامل 
خبری، از اعالم آمار مرتبط با رشد اقتصادی 
امتناع کند.البته عدم حرکت بر مبنای تقویم 
اعالم شده از سوی بانک مرکزی برای اعالم 

آمار اقتصادی از جمله رشد اقتصادی سال 
گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است و 
عبدالناصر  می رود   انتظار  اکنون  بنابراین 
همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، در 
این رابطه اهتمام الزم را داشته باشد. هر چه 
باشد بانک مرکزی همواره داعیه دار مرجعیت 
در زمینه اعالم آمار اقتصادی بوده است و 
همواره حرکت موازی مرکز آمار ایران در این 

رابطه را مورد انتقاد قرار داده است.

اعالم آمار رشد اقتصادی متوقف شد
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مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند مدل 1395با شماره پالک 672و33ایران 11با شماره 
موتور 147H0224867و شماره شاسی NAACR1HW6GF341709بنام همایون 

ساری کاتب پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای افشین ده محسنی فرزند 

خواهان سازمان تامین اجتماعی دادخواستی به طرفیت خوانده افشین ده محسنی به 
خواسته ابطال رای اداره کار مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986610800230   شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/02 ساعت11:00 تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سعید ولی پور .

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
سکینه خاتون قدسی به شماره شناسنامه 772به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره4/617/97 تقدیم دادگاه نمودن چنین اشعار داشته است 
که شادروان رقیه عادلی به شماره شناسنامه 3569 در تاریخ 73/5/4در اقامتگاه دائمی خود 
در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  1-مرتضی قدسی فرزند عبدالرسول و رقیه 

به شماره شناسنامه 939 متولد 1329 صادره از بابل  پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل خیری زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   286 شماره   شناسنامه  دارای  حسینی  میرقربان  آقای   
چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  کالسه971184/ش3 
تاریخ 85/12/16  در  بشناسنامه  86    میر محمد حسینی   که شادروان  داده  توضیح 
میرقربان  به/1-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  دائمی خود  اقامتگاه 
حسینی فرزند میر محمد –ش ش  286-شوط  –پسر متوفی/2-  میر ابراهیم حسینی 
فرزند میر محمد -ش  ش      12 خوی-پسر متوفی/3- سید سلیمان  حسینی فرزند 
میر محمد -ش  ش  2 –شوط-پسر متوفی/4- فاطمه حسینی فرزند میر محمد  - ش 
میر محمد -  ش  فرزند  متوفی/5-  زهرا حسینی  ش  6409589352-شوط -دختر 
ش    306-ماکو - دختر متوفی/6-  خاتون راد فرزندحسین    -ش ش 447    خوی 
–همسرمتوفی/ ینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی 
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گللر  پیربداقی دارای شناسنامه شماره 1 بشرح دادخواست به کالسه 971153/
ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان  قمر ی دولتی  بشناسنامه5 در تاریخ 93/5/3 اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  مصطفی پیربداقی فرزند  عزت   –ش 
ش 466 خوی –پسر متوفی/2-  شیرزاد پیربداقی فرزند  عزت    -ش  ش     407    
خوی-پسر متوفی/3- مجتبی  پیربداقی فرزند عزت  -ش  ش 2800615613 –
فرزند عزت - ش ش406 -خوی-دختر  پیربداقی  نهایت   متوفی/4-  خوی-پسر 
متوفی/5- گلفر  پیربداقی فرزند عزت  -  ش ش   1   خوی- دختر متوفی/6-  گللر 
پیربداقی فرزندعزت -ش ش 1   خوی –دخترمتوفی/7-  طوبی پیربداقی فرزند 
عزت   -ش ش330 خوی -دختر متوفی/8-  سارا پیربداقی فرزندعزت    -ش ش 
535    خوی-دختر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9400021 

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 81/50 متر مربع که مقدار 3/30 متر مربع 
آن بالکن است قطعه 14 تفکیکی پالک  شماره 3310  فرعی از 54 اصلی واقع در 
بخش 12 تهران ذیل صفحات 52 و 55 دفتر 637 به نام امیر هوشنگ آبفروش و 
سکینه عبدالهی تفرشی هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ  ثبت و سند صادر 
گردیده  است. سپس مع الواسطه طبق سند شماره 23080مورخ 1391/05/02  دفتر 
خانه  9 اسالمشهر ششدانگ به خانم  مینا احمدی انتقال یافته است. سپس طبق سند 
شماره 97200 مورخ 1391/07/06 در رهن  بانک اقتصاد نوین  قرار گرفته است.  
حدود عبارت است از شماال اول نرده ایست به محوطه مشاعی دوم دیواریست و 
پنجره به محوطه مشاعی شرقا دیواریست مشترک با قطعه 15 تفکیکی جنوبا اول 
دیواریست و پنجره به محوطه مشاعی دوم که شرقی است دیواریست به محوطه 
مشاعی سوم پنجره است و دیواریست به محوطه مشاعی غربا اول دیوار مشترک 
با قطعه 13 تفکیکی دوم که شمالی است دیواریست براه پله مشاعی سوم درب و 
دیواریست براه پله مشاعی چهارم دیواریست براه پله مشاعی  پرونده ثبتی بیش از 
این حکایتی ندارد. برابر نظریه شماره 14978 مورخ  1397/03/05 ملک فوق واقع 
است در اسالمشهر شهرک واوان دو نبش خیابان دستغیب و جنوب خیابان 38 شرقی 
مجتمع 192 دستگاه ساختمان بلوک 3 طبقه سوم شرقی واحد 8. مورد ارزیابی : ملک 
عبارت است از آپارتمان موصوف در شمال مجتمع 192 واحدی واقع در بلوک 3 
جزئی از یک بلوک 8 واحدی با بنای چهار طبقه که واحد مذکور در سمت شرقی 
حمام،   ، آشپزخانه  پذیرایی،  هال،  دو خواب،  بر  مشتمل  که  باشد.  می  سوم  طبقه 
، کف  واحد سرامیک و    MDF کابینت اوپن و  با آشپزخانه  بهداشتی  سرویس 
دیوارها رنگ روغن ، کف و  دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام سرامیک و 
کاشی بوده و نیز دارای پنجره های نورگیر از شمال و جنوب می باشدو دارای سیستم 
گرمایش آبگرمکن و بخاری گازی و سر مایش کولر آبی و انشعاب آب مشترک و 
برق و گاز مستقل است. ملک موصوف فاقد آسانسور و دارای راه پله مشاعی از ضلع 
شمالی ساختمان با اسکلت فلزی و نمای اندود سیمان کرم رنگ بوده و دارای قدمت  
بیش از 26 سال می باشد. ملک دارای پایان کار مسکونی به شماره  91003260 
مورخ 1391/03/30 توسط شهرداری منطقه 3 اسالمشهر می باشد. ملک در زمان 
بازدید در اختیار مستاجر میباشد. با توجه به موارد فوق الذکر و با در نظر گرفتن 
جمیع جهات موثر در کارشناسی به  مبلغ850/000/000 ریال ارزیابی شده است و 
جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز چهارشنبه 
امالک  اسنادو  ثبت  اداره  محل  در  12ظهر  الی   9 ساعت  از    1397/07/18 مورخ 
اسالمشهرواقع در اسالمشهر-قائمیه- سایت اداری از طریق مزایده حضوری بفروش 
میرسد و مزایده از مبلغ 850/000/000 ریال شروع و باالترین قیمت که خریدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال 
نقدی است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل 
جلسه مزایده در همان ساعت و همان مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران 
می توانند با ارائه چک تضمین شده بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت 
در مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوط به 
آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده 
است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و..... 

خواهد بود مورد ضمنا بنابر اعالم بستانکار مورد وثیقه بیمه می باشد.م/الف 1326 
تاریخ انتشار آگهی: 1397/06/24

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  آقای/خانم: سمیه اصالنی   دارای شناسنامه شماره 4022 به شرح دادخواست 
کالسه 554/4/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در  شماره 11757  بشناسنامه   اسد   فرزند  اصالنی  جواد  شادروان  که  داده 
1397/5/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محسن اصالنی  فرزند  جواد  ش.ش 38130 ت.ت   1366/4/6  
صادره از  تهران   نسبت با متوفی فرزند 2- محمد اصالنی  فرزند  جواد  ش.ش 
9146 ت.ت   1364/8/1  صادره از  تهران   نسبت با متوفی فرزند 3- مرتضی 
اصالنی  فرزند  جواد  ش.ش 17994 ت.ت   1356/9/22  صادره از  تهران  نسبت 
با متوفی فرزند  4- سمیه اصالنی  فرزند  جواد  ش.ش 4022 ت.ت   1362/2/28  
صادره از  تهران   نسبت با متوفی فرزند5- فرشته اصالنی  فرزند  جواد  ش.ش 
3228 ت.ت   1354/2/1  صادره از  تهران   نسبت با متوفی فرزند6- سمانه اصالنی  
فرزند  جواد  ش.ش 00115954625 ت.ت   1372/4/6  صادره از  تهران   نسبت 
با متوفی فرزند 7- اعظم  اصالنی  فرزند  جواد  ش.ش 964 ت.ت   1360/1/18  

صادره از  تهران   نسبت با متوفی فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ هـ 621
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

اجرائیه
مشخصات محکوم له:میرحسن نقی زاده فرزند میرجالل به نشانی اردبیل- خیابان 

ملت- بازار ملت- طبقه زیرزمین- صوتی آوا- تلفن 09144517688 
نشانی  به  اله-  فتح  فرزند  خانملو  جهان  انعامی  کمال  علیه:  محکوم  مشخصات 
اردبیل- خاتم النبیین- خیابان جمهوری- کوچه شهید محمدزاده- پالک 507 - تلفن 

 09149661668
اجرائیه  ثبت  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  محکوم 
با شماره 9609970496100474 محکوم  دادنامه مربوط  9610090496100639 و 
علیه آقای کمال انعامی جهان خانملو فرزند فتح اله محکوم است به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال از بابت مبلغ چک مستند دعوی و مبلغ 620/000 ریال از بابت 
هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت اجرای حکم با 
توجه به نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی و همچنین مبلغ 1/000/000 ریال از بابت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، ضمنا به علت غیابی بودن رای صادره اجرای 

حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
محسن اناری- قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف اردبیل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  هادی کنعانی دارای شناسنامه شماره  276   بشرح دادخواست به کالسه970906/

ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان نرکس دهقان بشناسنامه 395   در تاریخ 97/1/26 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- هادی کنعانی فرزند عبداله    –ش 
امیر حسین  کنعانی فرزند عبداله     -ش  ش     ش276 خوی –پسر متوفی/2-  
386 خوی-پسر متوفی/3-  معصومه کنعانی فرزند عبداله    -ش  ش  1192  –
خوی-دختر متوفی/4-  فاطمه  کنعانی فرزند عبداله     - ش ش 21 -خوی-دختر 
متوفی/5-  عبداله  کنعانی فرزند یوسف    -  ش ش   3079 خوی- همسر  متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

دادنامه
به تاریخ: 97/03/08     کالسه پرونده:33/2/97 دادنامه:129 

مرجع رسیدگی: شعبه 2  شورای حل اختالف اسالمشهر 
خواهان: لطیفه مرادی- به آدرس اسالمشهر- شاتره- خیابان مقداد کوچه حسن زاده 

پالک 55  
خوانده:آقای احمد شریفی به آدرس مجهول المکان خواسته : مطالبه نفقه 

گردشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که دادگاه با بررسی مجموع  اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رأی شورا: در خصوص دعوی خواهان لطیفه مرادی به طرفیت آقای احمد شریفی به 
خواسته مطالبه نفقه  از تاریخ 96/6/1 لغایت صدور حکم و ماهیانه مبلغ 5/000/000 
ریال با احتساب هزینه دادرسی با عنایت به  محتویات پرونده و با استناد به فتوکپی 
مصدق سند عقد نکاح موقت که حکایت از رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده 
دارد تقاضای نفقه نموده و در جلسه رسیدگی شورا اعالم داشته خوانده همسر شرعی 
و قانونی اینجانب است و از تاریخ 96/6/1 تاکنون نفقه اینجانب را نیز پرداخت نکرده 
تاریخ 96/6/1  از  اینجانب  نفقه  پرداخت  به  محکومیت خوانده  تقاضای  لذا  است 
نیز علیرغم  پانصد هزار تومان را دارم و خوانده  لغایت صدور حکم ماهیانه مبلغ 
ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای 
نیز ارسال ننموده است علیهذا شورا با توجه به اینکه ضمن عقد موقت زوج شرط 
نموده است که ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان به زوجه بپردازند همینطور با توجه 
به اینکه مدت عقد موقت 99 ساله می باشد در حکم عقد دائم می باشد لذا شورا 
ادعای خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده 1106 قانون مدنی و 515 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ) زوج( به پرداخت نفقه زوجه و از تاریخ 
96/6/1  لغایت صدور حکم و ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته 
و با احتساب هزینه دارسی به مبلغ 580/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد. رآی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از ان قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم اسالمشهر می 

باشد. م الف 1340
قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف  اسالمشهر- علی پور رجبی 

بازدید خبرنگاران گلستان از بافت تاریخی 
استرآباد گرگان برگزار شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد:

راه اندازی تعاونی توسعه روستایی در  مازندران

سلیمانی- گلستان: اصحاب رسانه از روند رفع 
خطر مدرسه تاریخی دقیقی متعلق به دوره قاجاریه 
با اعتبار 100 میلیون تومان , مرمت خانه تاریخی 
دارویی متعلق به دوره پهلوی با اعتبار 80 میلیون 
تومان , مرمت خانه تاریخی فاطمی متعلق به دوره 
پهلوی با اعتبار 80 میلیون تومان , پروژه مرمت 
شده مدرسه تاریخی عمادیه متعلق به دوره صفویه 
, روند مرمت خانه تاریخی میرشهیدی متعلق به 
دوره قاجاریه 190 میلیون تومان, روند رفع خطر 
خانه تاریخی رمضانعلی خراسانی متعلق به دوره 
قاجاریه با اعتبار 50 میلیون تومان و روند رفع 
خطر خانه تاریخی محمد خراسانی متعلق به دوره 

قاجاریه با اعتبار 60 میلیون تومان بازدید کردند .
حبیبه ابراهیمی کتولی , مدیرروابط عمومی و امور 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی,صنایع دستی و 
گردشگری استان گلستان گفت: تور رسانه ای به 
مناسبت روز گرگان و در قالب بازدید از بافت 

تاریخی استرآباد شهرستان گرگان برگزار شد.
وی افزود : در این تور رسانه ی که خبرنگارانی از 
مطبوعات و خبرگزاری های سراسر استان حضور 
داشتند از بافت تاریخی استرآباد شهرستان گرگان 

با محوریت بناهای تاریخی درحال مرمت توسط 
معاونت میراث فرهنگی اداره کل بازدید شد. 

ابراهیمی کتولی بیان کرد: بافت تاریخي شهرگرگان 
بخشي از بافت هاي تاریخي منطقه محسوب مي 
شود که بیش از 162 هکتار وسعت دارد و آن چه 
اکنون بافت تاریخي گرگان نامیده میشود بازمانده 
مجموعه اي از یک شهر)استرآباد( و عناصر آن 
و فضاهاي شهري هم چون مساجد؛ آب انبارها؛ 
قنات ها؛ معابر و واحدهاي مسکوني یک یا چند 
طبقه و... مي باشد. وی خاطرنشان کرد : این بافت 
تاریخی که تنها بافت زنده در کشور نیز می باشد 
در سال 1310 به شماره 41 در فهرست آثار ملي 

به ثبت رسیده است.

سامان علیزاده- ساری: مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مازندران گفت: تعاونی توسعه روستایی 
در برخی مناطق استان تشکیل شده و تا پایان امسال 

این تعاونی در تمامی شهرستان ها ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، کامران اصغری 
در سیزدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر 
استان با اشاره به فعالیت یک هزار و 193 تعاونی با 
13 هزار و 505 عضو در حوزه مصرف افزود: بیش 
از 53 میلیارد تومان برای اشتغالزایی بیش از 2 هزار 

نفر در این تعاونی ها صرف شده است.
تقویت  کشور،  و  استان  نگاه  اینکه  بیان  با  وی 
تعاونی ها است گفت: نتوانستیم به خوبی از ظرفیت 
تعاونی ها بهره گیری کنیم که نیاز به توجه  بیشتری 
دارد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران 
با اشاره به ثبت 83 تعاونی با عضویت 600  نفر 
در حوزه زنان در استان افزود: بیش از 49 تعاونی 

توسعه روستایی در استان تشکیل شده است.
تعاونی توسعه شهرستان   : ادامه داد  این مسؤول 
در برخی مناطق استان تشکیل شده و امیدواریم تا 
پایان سال جاری این تعاونی در تمامی شهرستان ها 
ایجاد شود.اصغری با اشاره به تاکیدات مقام معظم 

رهبری بر  ضرورت توجه به بخش تعاون، اظهار 
کرد: بخش تعاون بهترین شکل اجتماعات و اجماع 
افرادی است که اراده جمعی برای انجام  کارهای 

میدانی و عملیاتی در آن وجود دارد. 
وی با بیان اینکه تعاونی ها می توانند نقش مهمی در 
توسعه و پیشرفت استان داشته باشند، افزود: فعاالن 
بخش تعاون افرادی  خوش فکر، خوش ذوق و 
کننده کار هستند که در عرصه های تولید، توزیع و 

خدمات کارهای مطلوبی انجام می دهند. 
مازندران  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تصریح کرد: تقویت بخش خصوصی و تعاون یکی 
از اصول اثربخش برای  جذب سرمایه گذار اقتصادی 
در استان است زیرا در شرایط موجود اقتصادی، 

توسعه را به همراه دارد. 
این مسؤول ادامه داد: تعاونی ها به عنوان تشکل های 
اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت الزم 
برای سازماندهی اقشار و  گروه های مختلف مردمی 

برای ایجاد توسعه انسانی پایدار هستند 
اصغری تعداد کل تعاونی ها در استان مازندران را 13 
هزار و500 مورد اعالم کرد و گفت: از این تعداد 7 

هزار و 237 تعاونی فعال  است. 

در آینده نزدیک  محقق مي شود؛

عرضه نفتاي سنگین پاالیشگاه 
اصفهان در بورس انرژي

بهادری - اصفهان: رئیس بازاریابي و فروش فرآورده 
هاي  نفتي  شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد: 
به زودي نفتاي سنگین تولیدي این شرکت در بورس  

انرژي  ایران عرضه می شود.
ابراهیم کاویاني پورگفت: از این پس، متقاضیان  نفتاي 
در  را  نظر خود  مورد  توانند محصول  مي  سنگین، 

بورس خریداري نمایند.  
گفتني است شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان 
اولین شرکت پاالیشي محسوب مي شود که  در تاریخ 
89/10/11 اقدام به عرضه محصوالت  خود در بورس 
نمود . در این تاریخ براي اولین بار محصول وکیوم 
باتوم در تاالر بورس کاال عرضه گردید و متعاقب 
آن سایر شرکتهاي پاالیشي به عنوان تولید کنندگان 
وکیوم باتوم و سایر فرآورده هاي نفتي اقدام به عرضه 

محصوالت خود در بورس نمودند .     
در حال حاضر شرکت پاالیش نفت اصفهان فرآورده 
ها،  حالل  انواع  آیزوریسایکل،  همچون  خود  هاي 
پالتفرمیت، لوبکات، وکیوم باتوم و گوگرد در بورس 

کاال  وانرژي به فروش مي رساند. 

بازدید رییس سازمان ملي استاندارد 
از اداره استاندارد البرز

 نیره پیروز بخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
ملي استاندارد به همراه صالح زاده مدیر کل حوزه 
ریاست سازمان، سالمي مدیر کل حراست و صابري 
مدیر کل روابط عمومي سازمان ملي استاندارد از این 
اداره کل بازدید نمودند و سپس نشستي صمیمانه با 
همکاران اداره کل داشتند. به گزارش زمان به نقل از 
روابط عمومي اداره کل استاندارد استان البرز ،درابتداي 
جلسه فتانه شکرالهي مدیر کل استاندارد استان البرز 
ضمن خیر مقدم به ریاست سازمان ملي استاندارد و 
هیات همراه ، گزارشي از فعالیتها و اقدامات اداره کل 
ارائه نمودند. سپس نیره پیروز بخت با اشاره به رشادت 
باوفایش  یاران  و  حسین  امام  دالورمردیهاي  و  ها 
و تقارن این دیدار با حلول ماه مبارک محرم ،  از 
فعالیتهاي ارزنده اداره کل تقدیر و تشکر نموده و اظهار 
داشتند: باتوجه به لزوم رعایت شعاع 120 کیلومتري 
جهت استقرار واحد هاي تولیدي از استان تهران ، 
حجم زیادي از واحد هاي تولیدي در البرز استقرار 
یافتند که این مورد  وظایف استان را افزایش داده است 
و نماد آن انتخاب 3 واحد از 9 واحد منتخب ملي از 

استان البرز مي باشد.

خبر

رویکرد فرهنگی امور مالیات جواب داد:

»امورمالیاتی شهر و استان تهران« دستگاه برتر 
استان شد

»امورمالیاتی شهر و استان تهران«در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی 
استان تهران، به عنوان دستگاه برتر استان معرفی شد.

به گزارش  زمان،  اختتامیه جشنواره ملی شهید رجایی با معرفی برترین 
های این جشنواره برگزار شد و از مدیران دستگاه های برتر تجلیل به 
عمل آمد.در این جشنواره که چهاردهمین دوره آن همزمان با نخستین 
سالگرد فعالیت دولت یازدهم برگزار می شد، امور مالیاتی شهر و استان 
تهران در گروه دستگاه های اجتماعی و خدماتی به عنوان دستگاه برتر 

انتخاب و معرفی شد.
محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران در حاشیه  این 
مراسم،  رویکرد فرهنگی به مساله  مالیات را دلیل اصلی انتخاب این 
دستگاه به عنوان دستگاه برتر استان معرفی کرد و گفت: ما در یکسال 
اخیر تمرکز خودمان را در توسعه و اشاعه فرهنگ مالیاتی قرار داده ایم 
و به موازات انجام وظایف و تکالیف قانونی، تالش کرده ایم در حوزه 

فرهنگی نیز زمینه های رشد و ارتقا را فراهم کنیم.
این مدیر دولتی، تحقق مالیات بیش از صد در صدی در استان تهران را 
نشانه عمق فرهنگ مالیاتی این استان دانست و گفت: تعداد زیادی از 
مؤدیان مالیاتی استان تهران به موقع اظهار نامه خود را تکمیل می کنند 

که این نشان دهنده سطح فرهنگ است. 
نوری تاکید کرد: هم اکنون در دو حوزه  با جدیت مشغول انجام کارهای 
فرهنگی و زیرساختی هستیم، بخش نخست در حوزه کودکان و خانواده 
نهادینه  دنبال آموزش و  به  مالیات«  با اجرای طرح »سفیران  است که 
کردن مالیات هستیم و در حوزه بزرگساالن نیز همکاران ما در حال تولید 
محتواهای فرهنگی هستند تا بتوانیم به کمک مردم، نگرش ها به مساله 
مالیات را بهبود ببخشیم. رئیس امورمالیاتی شهر و استان تهران در پایان 
از اجرای طرح » شهر فرهنگ مالیاتی« در سال جاری خبر داد و گفت: 
با همکاری یکی از شهرداری های استان تهران به زودی این طرح آغاز 
می شود و در صورت نتیجه بخش بودن در سال های آینده به کل استان 

تهران تسری خواهد یافت.
چهاردهمین جشنواره شهید رجایی با محوریت استانداری و سازمان 
برنامه و بودجه استان تهران همزمان با هفته دولت برگزار شد و نتایج آن 
یک هفته پس از اتمام هفته دولت با حضور مسئوالن ارشد استان اعالم 

و از برگزیدگان تقدیر شد.

خبر

وضعیت  مشاهده  منظور  به  فر-اهواز:  وحیدی 
آب سد مارون و تامین آب در اراضی زیر پوشش 
حوضه مارون و همچنین تامین آب مورد نیاز کشت 
های دائم، فرماندار شهرستان بهبهان از سد شهدا و 

شبکه های آبیاری مارون بازدید کرد.
برق  و  آب  سازمان  خبری  شبکه  گزارش  به 
خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، 
این  بیان  با  مارون  آبیاری  های  شبکه  و  نیروگاه 
خبر گفت: رشد روز افزون بیابان ها، تغییر الگوی 
بارش کشور، افزایش دما، روند کاهشی بارش ها 
انسان ها، عوامل  فعالیت های صنعتی  افزایش  و 
مهم و معناداری است که نشان از وقوع پدیده تغییر 
اقلیم دارند و با توجه به روند رو به رشد جمعیت، 
مسئله تأمین غذا و نیاز به افزایش تولید در بخش 
کشاورزی بیش از پیش ضرورت پیدا کرده که این 
امر به برداشت های بی رویه از منابع آبی در سال 
های گذشته و افت کمی و کیفی شدید در این منابع 
منجر شده و کشاورزی پایدار را در معرض خطر 

جدی قرار داده است.

»رحمان خندانی« با تاکید براینکه »بحران آب، مسئله 
ای ملی است«، گفت: هر چند از قدیم االیام به دلیل 
قرار گرفتن بخش اعظمی از خاک کشورمان در 
مناطق کویری و پایین بودن میزان بارش، با بحران 
آب دست و پنجه نرم کرده ایم، اما به نظر می رسد 
این بحران در چند سال اخیر پررنگ تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به استفاده بیش از حد 
انرژی و کاهش منابع آبی، اصالح الگوی مصرف 
پیشرفته در زمینه  به کارگیری تکنولوژی های  و 
مصرف آب در بخش های مختلف، مناسب ترین و 
منطقی ترین راه حل برای گذر از بحران های موجود 
به نظر می رسد. بنابراین می بایست مدیریت صحیح 

در برداشت از منابع آب و افزایش بهره وری را بطور 
جدی در برنامه خود قرار دهیم.

خندانی در این بازدید به وضعیت خشکسالی در چند 
سال اخیر اشاره کرد و افزود: کمبود بارش، کاهش 
شدید سطح آب مخزن سد مارون و پیامدهای ناشی 
از تاثیرات آن بر منابع آب کشاورزی، در طول زمان 
اثرات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت 
و باید در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر به 
الگوی  اصالح  و  آب  مصرف  مدیریت  اهمیت 

مصرف در بخش کشاورزی پی برد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مارون با بیان اینکه 
کشاورزی  بخش  در  آب  میزان مصرف  بیشترین 
است، گفت : استفاده از روش های نوین آبیاری در 
بخش کشاورزی، تغییر الگوی کشت در میان مدت 
و خارج شدن از روش های آبیاری سنتی و رفتن 
به سمت آبیاری مدرن در بلند مدت، برنامه ریزی 
مدون و منظم و همچنین آگاهی بخشی و فرهنگ 
سازی با موضوع مصرف بهینه آب از اقدامات موثر 

در جلوگیری از بحران آب به شمار می آید.

در بازدید فرماندار شهرستان بهبهان از شبکه های آبیاری مارون مطرح شد:

بـحران آب، مـسئله ای مـلی است
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 برابری جنسیتی آموزش در تمامی مدارس کشور

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موانع مزمن سد راه توسعه آموزش و 
پرورش گفت: با وجود همه این مشکالت نرخ تحت پوشش دانش آموزان 
ابتدایی به 98 درصد رسید.سید محمد بطحایی در گردهمایی فرهنگیان 
شهرستان های نوشهر ،چالوس  و کالردشت که در سالن شهید رسولی 
نوشهر برگزار شد با بیان اینکه با آغاز مهرماه 14 میلیون دانش آموز امیدوار 
سال تحصیلی را آغاز می کنند، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش دارای 
یک میلیون و 700 هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته است.وی با اشاره به 
اینکه ایران جزء معدود کشورهایی است که باید به این پیشینه کهن خود 
ببالد که سابقه آموزش و پرورش رسمی آن به بیش از 100 سال برمی گردد، 
افزود: شتاب آموزش و پرورش پس از پیروزی انقالب برای گسترش کمی 
و کیفی افزایش یافت به طوری که تمام شاخص ها در ابعاد کمی نشان از 
گسترش مطلوب آن می دهد.وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امروز 
در صحنه بین المللی با افتخار مطرح می کنیم که نرخ تحت پوشش دانش 
آموزان ابتدایی به مرز 100 درصد نزدیک شد که این رقم در سال های 
آغازین انقالب 58 درصد بود و امروز به 98 درصد رسید و حتی در برخی 

از نقاط کشور کالس با یک دانش آموز نیز تشکیل دادیم.
بطحایی با بیان اینکه میزان دسترسی دانش آموزان دختر به آموزش و 
پرورش به اندازه پسران شد، گفت: بیش از دو سوم نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر هستند و این 
در مقابل سایر دستگاه ها باال بوده و شاخص خوبی است که به دلیل 
تالش گذشتگان در آموزش و پرورش به این دستاوردهای خوب رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه با وجود این همه دستاوردهای کمی و کیفی که  به 
دست آمده است هنوز راه برای رسیدن به هدف و نقطه مطلوب باز است، 
خاطرنشان کرد: قطار آموزش و پرورش در مسیر حرکت خود با موانع 
مزمنی روبرو است.وزیر آموزش و پرورش  مسائل این وزارتخانه را بسیار 
پیچیده و عدیده عنوان کرد و یادآور شد: بسیاری از مسائل قدیمی بوده و 
باز شدنش سخت و پیچیده شده است.بطحایی ادامه داد: با وجود تالش 
دولت و مجلس بخش عمده ای از اعتبارات صرف پرداخت حقوق و مزایا 
به کارکنان شده، این عدد 99 درصد از بودجه های استانی را شامل می شود 
که البته در سال 97 برای اولین بار در 6 سال گذشته این رقم به کمتر از 98 
درصد رسید و این یعنی مسیر بهتر از قبل شد.وی گفت: وجود این شرایط 
موجب ناامیدی نمی شود چرا که آموزش و پرورش دارای چنان ظرفیت 
باالیی است که برای عبور از این مسائل گسترده و پیچیده راهی پیدا می 
کند.این مسئول با بیان اینکه امروز تا زمانی که مدرسه و مدیریت مدرسه 
به عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت مورد توجه نباشد هیچ تحولی صورت 
نمی گیرد ، خاطرنشان کرد: بنابراین بحث مدرسه محوری به عنوان رکن 
اصلی تعلیم و تربیت باید جایگاه خود را پیدا کند و این مهم ترین هدف 

وزارت در دولت دوازدهم است.
بطحایی تاکید کرد: مدرسه به عنوان جایی که بتواند تحول ایجاد کند باید 
شایستگی الزم را به دست آورده و روی پای خود بایستد همچنین باید 
بتواند برای مسائل عدیده قدرت تصمیم گیری داشته باشد و خودش در 
موضوعات متعدد با توجه به ظرفیت هایی که دارد تصمیم گیری کرده 
و مشکالت را برطرف کند.وی افزود: چهار برنامه سنجش صالحیت و 
شایستگی مدیران مدارس، وسعت بخشی به دامنه انتخاب مدیران، سنجش 
وضعیت  مدارس و تفویض اختیار به مدارس از مهرماه امسال اجرا می 
شود.بطحایی با بیان اینکه برنامه آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در 
سند تحول تغییر مسیر برای حل مساله است، تاکید کرد: اصل مهمی که 

در مدیریت تغییر نام می برند همان شکستن مقاومت در برابر تغییر است

خبر

طراحی اپلیکیشن ثبت تخلفات 
توسط مردم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از لزوم ایجاد 
سامانه ثبت تصادفات و تخلفات توسط مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگارپیام زمان ، پورسیدآقایی در جلسه ستاد 
استقبال از مهر با بیان اینکه انجام برخی از تخلفات حق الناس 
است، گفت: اگر مردم در انجام تخلفات لحظه ای خودشان 
را  قانون شکنی  زشتی  قطعا  بگذارند  دیگران  به جای  را 
درک می کنند.وی با بیان اینکه تهران تبلور مدیریت کشور 
است و به همین دلیل مدیریت ترافیک شهر تهران نمادی 
از توانایی مدیریت است، تصریح کرد: بارها دیده ام که 
مقامات سیاسی خارجی که در طول سال ها به ایران سفر 
پایتخت  از رفتار حادثه ساز برخی رانندگان در  کرده اند 
انتقاد دارند و این در حالی است که باید این رفتارهای 
پرخطر با فرهنگ سازی حل شود.معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری و پلیس 
مشترکا مسئول برقراری نظم در شهر هستند و باید با کمک 
یکدیگر تمهیدات خاصی را در نظر بگیرند، گفت: تهران 
تبلور مدیریت کشور است و تقریبا همه شهرها چشم شان 
به تهران است و می بینید به محض اینکه طرحی در تهران 
اجرا می شود فارغ از نتایج مثبت و منفی آن، در سایر شهرها 
نیز اجرایی می شود.وی با بیان اینکه سخنان سردار مهماندار 
دقیقا سخنانی بود که بنده می خواستم بیان کنم و این دیدگاه 
مشترک در امور را به فال نیک می گیریم، گفت: باید دقت 
کنید که مسئله اصلی ما حل مشکل مردم و نه خودروها 
است.پورسیدآقایی با بیان اینکه اعتیاد به خودرو در شهر 
بیشتر می شود، گفت: حتما جلسه مشترک دیگری در 
مورد مفاهیم TOD برگزار خواهم کرد؛ چرا که باید به 
سمت تقویت مدهای حمل و نقل عمومی، پیاده محور و 
دوچرخه برویم نه اینکه همه مان عادت کرده ایم که فضا را 
برای خودروها بازتر کنیم.وی بیان اینکه باید کمک کنیم 
که معابر اصالح شود نه اینکه به سمت ساخت بزرگراه های 
جدید و یا افزایش الین بزرگراه های فعلی باشیم، گفت: 
بنده به دنبال کم کردن عرض معابر و اضافه کردن آن به 
پیاده روها هستم و باید کمک کنیم که مدهای حمل و نقلی 

توسعه یابد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه پل عابر پیاده نماد برتری 
خودرو به انسان است، گفت: چرا باید شهروندان را مجبور 
کنیم که از پل عابر پیاده استفاده کنند تا خودروها تردد 
راحت تری داشته باشند؟وی با بیان اینکه برخی از روسای 
انتقاداتی داشته اند که یکی از آن ها  پلیس راهور مناطق 
کمبود دوربین بود، گفت: مناقصه خرید بیش از 40 دوربین 
در پایتخت برگزار شده و دوربین های فعلی نیز به پروژکتور 
مجهز شده اند تا پالک خودروها در شب قابل رویت باشد. 
همچنین دو دستگاه چرثقیل نیز مجهز شده است و در اختیار 
پلیس راهور قرار می گیرد تا مشکل جرثقیل آن ها رفع شود 
و قطعا در بودجه سال آینده ردیفی برای خرید جرثقیل در 
نظر خواهیم گرفت و این خودروها در اختیار راهور قرار 

می گیرند.

خبر

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات 
وزارت بهداشت ضمن اشاره به افزایش قیمت سیگار 
در روزهای اخیر و تاثیر آن در کاهش مصرف، گفت: 
طبق آمار سازمان سازمان جهانی بهداشت افزایش 
کاهش  درصد  پنج  دخانی،  محصوالت  قیمت 
مصرف را در پی دارد، اما مساله مهم آن است که 
این فزایش قیمت از طریق مالیات حاصل شود تا 
درآمد آن صرف اقدامات ترویجی و فرهنگی ترک 
سیگار شود.بهزاد ولی زاده درباره افزایش های غیر 
متعارف قیمت مصرف سیگار طی روزهای اخیر 
و این مبحث که آیا این افزایش قیمت، تاثیری در 
کاهش مصرف دارد یا خیر، گفت: افزایش قیمت 
سیگار بر کاهش مصرف سیگار تاثیرگذار است، اما 
مساله مهم در این افزایش قیمت ها این است که این 
فزایش قیمت از طریق مالیات حاصل شود تا دولت 
نیز از درآمد حاصله این مالیات بهره ببرد.و این درآمد 
را صرف اقدامات ترویجی و فرهنگی ترک سیگار 
کند. طبق نظر سازمان جهانی بهداشت بیشترین عامل 
موثر در کاهش مصرف دخانیات، افزایش قیمت 
محصوالت دخانی از طریق مالیات است. طبق آمار 
این سازمان افزایش قیمت محصوالت دخانی، پنج 
درصد کاهش مصرف را در پی دارد.ولی زاده با بیان 

اینکه در کشور با افزایش نرخ دالر، قیمت تمامی 
کاالهای اساسی افزایش یافت، اما سیگار افزایش 
قیمت کمتری داشت، گفت: این افزایش قیمت ها چه 
درباره کاالی اساسی و چه سیگار، از طریق مالیات 
رخ نداده است.وی ادامه داد: این موضوع بیانگر این 
است که صنایع دخانی بسیار نگران افزایش قیمت 
محصوالت دخانی هستند و تنها دلیل این نگرانی، 
کاهش بازر مصرف محصوالت دخانی است. این 
وابستگی و افزایش مصرف در بین جوانان، زنان، 
کسانی  که در سطح پایین تری در جامعه قرار دارند، 
رخ می دهد. این گروه بازار بسیار بکری در مصرف 
موضوع  همین  بدنبال  صنایع  و  هستند  دخانیات 
از افزایش قیمت سیگار احساس نگرانی می کند.
ولی زاده درباره سیاست گذاری های صنایع دخانی  
به ایسنا گفت: صنایع دخانی به بهانه ایجاد اشتغال 
و بهانه های دیگر در کشور سرمایه گذاری کردند 
و در حال حاضر در سیاست های کاهش مصرف 
دخالت می کنند که این کار غیرقانونی و مغایر با 
تعهدات ما در سازمان جهانی بهداشت )کنوانسیون 
کنترل دخانیات(، است. این صنایع حق هیچگونه 
اینگونه  دخالت در تعیین قیمت، میزان مالیات و 
مسائل را ندارند. اما نمایندگان این صنایع با رایزنی 

نمایندگان محترم  به  دادن اطالعات غلط خود  و 
مجلس، روند افزایش قیمت که باید از طریق افزایش 
مالیات رخ دهد را تغییر می دهند. بنابراین این درآمد 
سرشار مالیاتی که می توانست نصیب دولت شود، 
در جیب  سال،  در  تومان  میلیارد  بر 13هزار  بالغ 
دالالن می رود.وی افزود: سال هاست بابت افزایش 
قیمت محصوالت دخانی از طریق افزایش مالیات 
با مجموعه دولت مذاکره داشتیم، اما صنایع و متولیان 
محصوالت دخانی با ادله های خود مبنی بر اینکه 
افزایش قیمت موجب افزایش میزان قاچاق می شود، 
مانع این کار می شوند. سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرده است که نرخ موثر افزایش مالیات 75 درصد 
قیمت خرده فروشی است.در حالیکه در ایران 20 
درصد قیمت خرده فروشی مالیات دریافت می شود. 

ما  کشور  نرخ  و  بین المللی  نرخ  بین  تفاوت  این 
موجب افزایش مصرف و عدم تعهدات ما نسبت 
به کاهش مصرف می شود.ولی زاده گفت: دوستان 
در حال حاضر به این نتیجه رسیدند که با افزایش 
مصرف سیگار و کاهش قیمت آن از دغدغه و بار 
فکری مردم در این اوضاع بکاهند و مردم با وابستگی 
به سیگار از کاهش قیمت  آن خوشحال شوند. این 
موضوع باید مورد توجه مسئوالن و متولیان باشد تا 
صنایع محصوالت دخانی بخاطر منفعت خودشان، 
آینده ناگواری را برای کشور رقم نزنند.وی با بیان 
اینکه یکی دیگر از مشکالت در بحث سیاست های 
داخلی  با صنایع  متفاوتی است که  رفتار  مالیاتی، 
دخانیات داریم، گفت: صنعت دخانیات داخلی شده 

است و وارداتی نداریم.

افزایش مصرف قلیان در کشور

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با گذشت 20 روز 
از آغاز به کار سامانه اینترنتی ثبت نام متقاضیان وام 5 میلیون تومانی، 
197هزار و 993 نفر از بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی 

کشوری، درخواست خود را در این سامانه ثبت کردند.
محمدرضا افشار اعالم کرد: با آغاز به کار سامانه »ثبت نام وام ضروری 
بازنشستگان و موظفین در سال 97« و با گذشت 20 روز، در سایت 
صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir، تا کنون 197 هزار و 
993 نفر تقاضای خود را در این سامانه ثبت کردند. مشاور مدیرعامل و 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری 
اضافه کرد: همچنین استان های خراسان شمالی با یک هزار و 415 نفر، 
قم با یک هزار و 707 نفر، هرمزگان با یک هزار و 795 نفر، چهار محال 
و بختیاری با یک هزار و 946 نفر و ایالم با دو هزار و 83 نفر کمترین 
آمار ثبت نام وام ضروری را به خود اختصاص دادند.افشار یادآور شد: 
ثبت نام اینترنتی وام ضروری 5 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری، از 
اول شهریور ماه همزمان با هفته دولت به مدت یک ماه )31 شهریور( 
در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir آغاز شده که 
در صورت افزایش تعداد متقاضیان نسبت به تعداد تسهیالت ارائه شده، 

پرداخت وام به صورت قرعه کشی انجام خواهد شد. 

۳۱ هشریور؛ آخرین مهلت ابزنشستگان 

برای ثبت انم »وام رضوری« 

همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در 
5300 مکان در ایران و 41 کشور برگزارشد.

دبیر مجمع جهانی علی اصغر گفت: در این همایش از نقشه جامع 
راهبردی حضرت علی اصغر )ع( رونمایی خواهد شد.به گفته داود 
منافی پور، دکترین مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( سال 
گذشته رونمایی شد. در این دکترین تأکید شده است کربال حیات 
شیعه و حضرت علی اصغر )ع( حیات کربال است که این دکترین به 

دفتر مقام معظم رهبری نیز تحویل داده شده است.
دبیر مجمع جهانی علی اصغر اظهار داشت: نذرنامه این همایش به 8 
زبان از جمله عربی، انگلیسی، روسی، آذری، استانبولی، سواحلی و ... 
ترجمه شده است.منافی پور با بیان اینکه مجمع جهانی حضرت علی 
اصغر )ع( بزرگترین مجمع مردمی است، تاکید کرد: این ادعا را از 
انعکاس جهانی همایشی مشاهده می کنیم که حضور میلیون ها عاشق 
اهل بیت )ع( را پوشش می دهند.وی افزود: در بیشتر کشور های 
آسیایی به غیر از چین و ژاپن همایش شیرخوارگان حسینی برگزار 
می شود.دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( با اشاره به فعالیت 
برون مرزی مجمع جهانی علی اصغر در  و هماهنگی های های 

کشور هایی مانند هند، روسیه، نیجریه و داغستان روسیه است.

گردهمایی جهاین 

شیرخوارگان حسیین

سید پرویز فتاح در دومین نشست استانداران منطقه 4 کشور که 
در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار شد، اظهار کرد: 
شرایط کشور به گونه ای است که روال عادی جواب نمی دهد و 
بیشتر به روحیه انقالبی نیاز داریم، چنانچه از طرف مقام معظم 
رهبری و مسئوالن تعبیر به جنگ اقتصادی شده است پس در 
این جنگ  روش اداری جواب نمی دهد و  باید روش ها به سمت 
انقالبی عمل کردن برود و اختیارات استانداران به گونه ای باشد 

که بتوانیم برای حل مشکالت از روی این موانع عبور کنیم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( افزود: تصمیم گرفتیم تمام 
پشت نوبتی های ورود به کمیته امداد ظرف شهریور و مهر باید 
وارد چرخه حمایت امداد شوند اما به این تقاضا دامن نزنیم و 
چون ورود بر اساس ضوابط است و تقاضا بررسی می شود و 
این تصمیم به خاطر وضعیت موجود گرفته شد.فتاح به تقویت 
پرداخت وام های ضروری اشاره کرد و با تاکید براینکه پشت 
نوبتی وام ضروری در کشور نمی ماند، خاطر نشان کرد: همه 
را دو تا سه هفته آینده تسویه می کنیم و این وام تا مبلغ  پنج 
میلیون تومان است، که هم برای تحت پوشش و بیشتر غیر تحت 

پوشش است.

پرداخت »وام« به مددجویان متقایض 

ظرف ۲ ات ۳ هفته آینده

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

خانم رابعه مرادخانی فرزند محمدعلیدرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 110 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
چهارباغ که از وراث مرحوم حیدر رستمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  95 - 59 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 139760316007000401 مورخ 24/ 4/ 97  
حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 112/85 متر مربع بنام خانم 
رابعه مرادخانی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان سعید و مصطفی 
و محمدطاهر امینی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم رابعه مرادخانی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 24 /  6 /   1397   تاریخ انتشار دوم8 /  7 /  1397  

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9710406611002027 در خصوص شکایت آقای محمد سپهوند 
فرند غالمعلی علیه علیه علی بابائی فرزند صید محمد خان دائر بر تهدید و توهین 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف 30 روز در شعبه یازدهم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید .
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001602 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم مددی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 168 کد ملی 6179125465 صادره از خنداب  در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 98/30  مترمربع پالک 4064 فرعی از 163 
اصلی واقع در کرج فردیس کانال غربی 44 متر امام خمینی  کوچه سعادت نبش نیافر 
پالک 60  خریداری از مالک رسمی ابراهیم حسین آبادی   محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ د 589
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/08

  محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010002053 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
مهدی  سید  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
حسینی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 937  صادره از کرج  در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 74/24  مترمربع پالک 17 فرعی از 164 اصلی واقع در مشکین 
آباد خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ هـ 601
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/08

  محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه
دادگستری کل استان البرز

باغ  چهار  بخش  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9709983057300475 کالسه  پرونده 
تصمیم نهایی شماره9709973057301590

خواهان:اقای حسن وفائی فرزند صدر اله با وکالت اقای سعید رستمی فرزند سعداله 
پل  بسیج-ابتدای  متری   45 کرج-کرج-عظیمه  البرز-شهرستان  استان  نشانی  به 

آزادگان- ساختمان ارکیده-واحد506 
خواندگان:

1-خانم بتول حسنلو2-خانم زهرا سوری3-آقای محمد رضا حسن کاویار4-خانم 
ریحانه حسن کاویار5-خانم بلور سلگی همگی مجهول المکان 

خواسته ها:
1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

2-مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار:خواهان دادخواستی را به طرفیت خواندگان مطرح نموده که پس از ثبت و 
ارجاع به این شعبه در وقت رسیدگی موضوع بررسی و پس از استماع بیان طرفین 
دادگاه با تکیه بر وجدان و شرف و استعانت از خداوند متعال ضمن ختم رسیدگی به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایی حسن وفائی فرزند صدر اله با وکالت آقای سعید رستمی 
فرزند سعداله به طرفیت 1- خانم بتول حسنلو 2- خانم زهرا سوری 3- آقای محمد 
رضا حسن کاویار 4- خانم ریحانه حسن کاویار 5- خانم بلور سلگی به خواسته 
1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه ی خسارت دادرسی ، بدین شرح که 
:) به استحضار میرساند به  وکیل محترم خواهان در متن دادخواست عنوان داشته 
موجب قرارداد شماره 119528 مورخ 1395/10/1 موکل اینجانب یک قطعه زمین با 
پالک ثبتی 3759 فرعی ارز173 اصلی به مساحت 70 متر مربع از 250 متر از 45500 
متر مربع را از خوانده ردیف اول  خریداری نموده که ایشان به استناد وکالت نامه 
رسمی به شماره ی 56390مورخه 1377/3/28 از طرف آقای مهدی حسن کاویار 
حق فروش و انتقال ملک مذکور را داشته ، با توجه به اینکه کلیه ی مالکین مشاعی 
در پالک ثبتی مذکور در راستای تفکیک و انتقال قطعی سند مالکیت اقدام و تهیه ی 
تقسیم نامه و صورت مجلس تفکیکی نموده و کل پالک ثبتی مذکور 45500 سهم 
مشاعی تقسیم گردیده منتها در اثنای این اقدامات ، وکالتمنامه ی تنظیمی فی مابین 
مهدی حسن کاویار و خانم بتول حسنلو به جهت فوت مرحوم مهدی حسن کاویار 
از اعتبار ساقط شده و خواندگان )وارث مرحوم مهدی حسن کاویار ( بلحاظ قانونی 
به عنوان قائم مقام مالک رسمی متعهد به انجام تشریفات و انتقال قطعی سند میباشد 
لذا در جهت امضای تقسیم نامه و صورت مجلس تفکیکی تهیه شده نیاز به حضور 
خواندگان به عنوان قائم مقام قانونی ملک میباشد ... لذا با تقدیم این دادخواست 
صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد مورد تقاضاست( با تشکیل جلسه 
ی دادرسی خواندگان علیرغم ابالغ حضور نیافته و الیحه ای تقدیم نکرده اند لهذا 
با عنایت به اینکه مطابق مبایعه نامه موصوف به مورث خواندگان ردیف 2-5)طبق 
گواهی حصر وراثت شماره 9609972690301374 جملگی وراث مرحوم مهدی 
حسن کاویار میباشند( به عنوان بایع ملکی را به خوانده ردیف 1واگزارنموده و ایشان 
نیز همان ملک را به خواهان فروخته که برابر متن و مفاد قرارداد متعهد به انتقال سند 
رسمی به خریدار بوده که بنا به ادعای خواهان این امر محقق نشده و از طرفی الزمه 
عقدبیع انتقال  رسمی سند به نام مشتری میباشد که فی الحال خوانده از ان امتناع 
نموده و حسب پاسخ ثبتی به شماره 139785631012002551 مورخه 1397/6/4 
مورث خواندگان ردیف 2-5 مالک 250متر )سهم مشاع(از 45500سهم ششدانگ 
ملک میباشد که مطابق قرارداد بیع 70سهم ان به خواهان واگزار شده لذا دادگاه دعوی 
خواهان را نسبت به خواندگان ردیف 2-5 مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 
198-515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 الی221 قانون مدنی خواندگان 
مذکور را به طبع مورث خود به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال 70 سهم مشاع 
از 250 متر از 45500 سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 3759 فرعی از 173 اصلی 
ملزم و از باب قاعده تسبیب به پرداخت مبلغ 1/306/800 ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید لیکن دعوی خواهان 
به طرفیت خوانده ردیف1 به خواسته مذکور با عنایت به اینکه هرچند در چرخه 
انتقال عادی به خواهان دخیل بوده لیکن نظر به اینکه مطابق پاسخ ثبتی مذکور ملک 
به نام ایشان ثبت نشده والزامشان به انتقال رسمی سند تکلیف ماالیطاق است که 
شارع مقدس ان را مذموم دانسته و مقدوریت قانونی ندارد لذا دادگاه دعوی را متوجه 
خوانده اخیر ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون بدوالذکر قرار 
رد دعوی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف همین مهلت قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدید نظر استان البرز میباشد. 97/6/22 انتشار
قاضی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ-مهدی اکبر پور

متن اگهی
خواهان ها امیدوالهام و نغمه شهرت همگی فقیرزاده دادخواستی بطرفیت خواندگان 
مهدی فقیرزاده وعبداله غریبی واداره ثبت اسنادوامالک خرمشهرومحمدباقرفقیرزاده 
وسهام  والهه  الهام  نامهای  به  خلیلی  قلعه  محمدحسینی  مرحوم  وورثه 
عزیززاده  وخاتون  خلیلی  قلعه  حسینی  همگی  ومنصوروناصرومسعودشهرت 
شوشتری وفوزیه نعامی به خواسته ابطال سندملک مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه9709986141300244شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
حسب  که  مورخ1397/7/29ساعت12:00تعیین  رسیدگی  ووقت  ثبت  خرمشهر 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان محمدباقرفقیرزاده و ورثه مرحوم محمدحسینی قلعه خلیلی به نامهای 
الهام و الهه وسهام منصور وناصرومسعود شهرت همگی حسینی قلعه خلیلی وخاتون 
عزیززاده شوشتری و فوزیه نعامی ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از 
جرایدکثیراالنتشار آگهی می گردد تاخواندگان ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
ثانی دادخواست و  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره 

م الف:9/571
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه  9/351/97  دعوی اقای محمد غنی زاده  با وکالت آقای محمد 
دادگر بطرفیت  خوانده محبوب  جلیل پور  با توجه به مجهول المکان بودن  خوانده  
یک نوبت اگهی وقت رسیدگی  به تاریخ 97/7/29 روز شنبه ساعت 14/15  در 
شعبه نهم شوارای حل اختالف شهرستان خوی در یکی از روزنامه های کثیراالتنشار  

درج میگردد 
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم علیرضا مهدی یاری فرزند 

خواهان آقای/ خانم ابراهیم قاسمی نیا  دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای /خانم   علی 
رضا مهدی یاری   به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  
9709983053100649 شعبه1 شورای حل اختالف چهارباغ ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/7/25ساعت 9:00  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 1397/6/22

استان البرز-چهار باغ –خیابان شهید بهشتی –جنب بانک ملی-ساختمان دادگستری 
چهارباغ

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه1 شورای حل اختالف چهار باغ-محمد حسن پور 

گواهی  حصروراثت
خانم لیلی جمالی به شماره شناسنامه  2516  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 970278 تقدیم این شورا نموده چنین 
تاریخ  در  به شماره شناسنامه 328   قلی سنانی  اهلل  که شادروان  است  داشته  اشعار 
1397/3/18 اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از:
1-زینب باقری متولد 1332/4/30 به شماره شناسنامه 193 صادره از تهران  نسبت 

همسر متوفی 
2- محبوبه جمالی متولد 1353/1/1 به شماره شناسنامه 12618 صادره از کرج   نسبت  

دختر متوفی
3-رضا جمالی متولد 1357/4/24 به شماره شناسنامه 3290 صادره کرج   نسبت پسر 

متوفی
4- اسماعیل سنانی متولد 1373/3/3 به شماره شناسنامه 0311303706 صادره از کرج   

نسبت پسر متوفی
5-حسین جمالی متولد 1366/1/5 به شماره شناسنامه 9548 صادره ازکرج نسبت پسر 

متوفی
6-محمدرضا جمالی متولد 1359/4/1 به شماره شناسنامه 467 صادره از کرج نسبت 

پسر متوفی
7-لیلی چمالی متولد  1354/6/1 به شماره شناسنامه 2516 صادره از کرج نسبت دختر 

متوفی
8-حبیب جمالی متولد 1358/5/1 به شماره شناسنامه 3039 صادره از کرج نسبت 

پسرمتوفی
9-گلزار جمالی متولد 1361/6/1 به شماره شناسنامه 3744 صادره از کرج نسبت دختر 

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 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 ان روانشاد پس از پرداخت 
و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد. اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث 

مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/نامحدود است. تاریخ انتشار : 97/6/22
.قاضی شعبه1 شورای حل اختالف چهار باغ

آگهی مزایده غیر منقول- نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 960251 این اجرا و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 2 
حقوقی دادگستری کرج  له:آقای محمد خسروی لرگانی   وعلیه: علیرضا و رحیم 
ذبیحی سلطانی   محکوم علیه  محکوم است  به پرداخت مبلغ 3/331/144/694 ریال 
بابت اصل خواسته  در حق محکوم له و مبلغ 163/421/734 ریال  نیم عشردولتی 
با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده ودر مهلت مقرر نسبت 
بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای  به اجرای حکم اقدام ننموده است 
محکوم به و هزینه اجرائی  اموال غیر منقول  متعلق به پالک ثبتی 163/75939 از 
سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیرتوصیف و 
ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 97/7/22 از ساعت 11 الی12 در محل اجرای 
احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  از طریق مزایده به فروش می رسد،مزایده از مبلغ 
25/000/000/000  ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هرشخص حقیقی و 
حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،فروخته خواهدشد.ده درصد وجه مزایده 
فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی 
ظرف مدت  یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی و صدور 
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر 
خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به 
نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم 
علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از 
تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که دراین صورت تا رسیدگی 
به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ 
طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا 
از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز 

بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

ملک  مورد کارشناسی عبارت است از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
با عرصهای به مساحت 1000/63 متر مربع به شماره پالک 75939 فرعی و مفروز از 
پالک 12364 فرعی از پالک 163 اصلی به آدرس فوق الذکر بوده که سند مالکیت 
سه دانگ از ششدانگ آن بنام محکوم علیه پرونده آقای رحیم ذبیحی سلطانی فرزند 
غالمحسین ثبت و صادرشده است . ملک مذکور گود برداری گردیده ودر حاشیه 
شرقی با رعایت حریم اصالحی ابنیه مشتمل بر : الف ( زیر زمین در دو طبقه هر طبقه 
به مساحت  تقریبی 400 متر مربع  ب( همکف به صورت چند بابا مغازه به مساحت 
تقریبی 400 متر مربع به همراه نیم طبقه احداث گردیده است عملیات ساخت و ساز 
بر روی ملک مذکور نیمه کاره می باشد. قیمت ششدانگ پالک متن به شرح فوق 
با رعایت جمیع جهات و شرایط تأثیر گذار مبلغ 50/000/000/000 ریال معدل پنج 
میلیارد تومان محاسبه و لذا سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک متن سهم محکوم علیه 
پرونده آقای رحیم ذبیجی سلطانی 25/000/000/000 ریال معادل دو میلیارد و پانصد 

تومان بر آورد و جهت اقدام تقدیم می گردد. / هـ 614
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۲ سوپر تانکر حامل ۴ میلیون بشکه 
نفت ایران عازم سواحل چین شدند 

در حالی که تحریم های قریب الوقوع آمریکا صادرات 
نفت ایران را تحت فشار قرار داده است، تهران شاهد 
طوالنی ترین دوره عدم ارسال نفت به بزرگترین مشتری 
خود یعنی چین در طی 3 سال گذشته بوده است. بر 
اساس این گزارش، آمارهای تانکری نشان می دهد، 
پس از 18 روز وقفه، 2 سوپرتانکر نفتی در اواخر روز 
چهارشنبه پایانه صادراتی ایران را به مقصد چین ترک 
کرده اند. هرچند توقف موقتی صادرات نفت ایران به 
چین احتماال بدین معنا نیست که پکن تسلیم فشارهای 
ترامپ خواهد شد، اما می تواند حاکی از آن باشد که 
پاالیشگاه های چینی خواهان خرید نفت با شرایطی بهتر 
هستند. صرف نظر از انگیزه این اقدام، در شرایطی که 
ایران با قطع واردات کره جنوبی و فرانسه و افت خرید 
برخی مشتریان دیگر مواجه شده است میزان صادرات 
ایران به چین کاهش داشته است. آمارهای تانکری نشان 
می دهد، ایران ناگزیر شده بخشی از نفت تولیدی خود 
را بر روی دریا ذخیره کند. دو سوپرتانکر دیون وان و 
دون، که قادر به حمل 4 میلیون بشکه نفت خام هستند، 
اواخر روز چهارشنبه جزیره خارگ را به مقصد سواحل 
چین ترک کردند. آخرین تانکری که پیش از آن نفت 
ایران را به سمت چین برده بود، سوپرتانکر استارال بود 
که روز 25 اوت 2 میلیون بشکه نفت ایران را به سمت 
نینگبوی چین برده بود. در حال حاضر، 8 تانکر نفتی 14 
میلیون بشکه نفت خام یا میعانات ایران را در خلیج فارس 

ذخیره کرده اند.

تولید نفت ایران ۱۵۰ هزار بشکه 
در روز کاهش یافت 

اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود به نقل از 
منابع ثانویه اعالم کرد، تولید نفت ایران در ماه اوت برای 
سومین ماه متوالی افت داشته و با 150 هزار بشکه کاهش 
به 3.584 میلیون بشکه در روز رسیده است. این در حالی 
است که میزان کل تولید نفت اوپک در ماه اوت با 278 
هزار بشکه افزایش به رقم 32 میلیون و 565 هزار بشکه 
در روز رسیده است. آمارهای اعالمی ایران به دبیرخانه 
اوپک نشان می دهد که تولید نفت این کشور بدون تغییر 
نسبت به ماه جوالی، در ماه گذشته 3,806 میلیون بشکه 
در روز بوده است. بر اساس این گزارش، قیمت هر 
بشکه نفت خام سنگین ایران در ماه اوت با 98 سنت 
معادل 1,4 درصد کاهش نسبت به ماه جوالی به 71 دالر 
و 82 سنت رسیده است. قیمت متوسط نفت خام سنگین 
ایران از ابتدای سال جاری میالدی تا پایان ماه اوت 67 
دالر و 94 سنت بوده که باالتر از رقم متوسط 49 دالر و 

27 سنتی ثبت شده در سال 2017 است.

نفت در جهان

آبرسانی به 63 روستای استان تهران 
تا پایان سال جاری

 مدیرعامل آبفار استان تهران با اشاره به فعال بودن 26 مجتمع آبرسانی 
روستایی در استان گفت: در سال جاری 63 روستای استان با جمعیتی بیش 

از 165 هزار نفر از آب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد. 
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، رضا 
پوررجب در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه مناطق 
روستایی به عنوان جمعیت مولد نقش بسیار بی بدیل و انکار نشدنی در 
رشد و تعالی کشور دارند، گفت: از این رو این مناطق در کانون توجه 
ارکان مختلف نظام قرار دارد.وی افزود: آبرسانی به روستاهای استان تهران 
به دلیل شمار زیاد روستاها و پراکندگی جغرافیایی و استقرار اغلب روستاها 
در مناطق با محدودیت منابع آبی با مشکالت فراوان و هزینه های باالیی 
منابع آب در روستاها  پایداری  اینکه  به  اشاره  با  روبه رو است.پوررجب 
نسبت به شهرها کمتر است، ادامه داد: در چنین شرایطی به منظور ایجاد 
شرایط پایدارتر درعرصه تأمین آب روستایی و کاهش نسبی سرانه سرمایه 
گذاری در ایجاد تأسیسات و فراهم نمودن شرایط مطمئن و پایدار برای 
بهره برداری اقدام به طراحی و اجرای مجتمع های آبرسانی به جای طرح های 

آبرسانی تک روستایی کرده ایم.
مدیرعامل آبفار استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر در استان تهران 
412 روستا تحت پوشش آبفای روستایی است و برای جمعیتی بیش از 
ثانیه بعد  لیتر بر  816 هزار نفر از طریق 430 منبع آب با دبی سه هزار 
از طی هزار و 153 کیلومتر خط انتقال و دو هزار و 326 کیلومتر شبکه 
با اشاره به فعال بودن 26 مجتمع  توزیع به مشترکین می رسد.پوررجب 
آبرسانی روستایی در استان گفت:هم اکنون 230 روستا تحت پوشش این 
مجتمع ها قرار دارند و جمعیتی بیش از 576 هزار نفر از طریق آن ها تأمین 
آب می شوند.وی افزود: در سال گذشته  12 مجتمع آبرسانی با اعتباری بالغ 
بر 218 میلیارد ریال تکمیل و 56 روستا با جمعیتی بالغ بر 160 هزار نفر از 

نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند . 

بهره مندی ۱6۵ هزار نفر از آب سالم و بهداشتی

مدیرعامل آبفار استان تهران تاکید کرد: در سال جاری نیز با برنامه ریزی 
صورت گرفته و تأمین اعتبار 254 میلیارد ریالی از محل اعتبارات صندوق 
توسعه توسعه ملی  63 روستای دیگر نیز با جمعیتی بیش از 165 هزار نفر از 

آب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
پورجب با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی در خصوص راهکارهای 
بلند مدت طرح مقابله با آلودگی آب شرب تهران و ارتقای سطح بهداشت 
و سالمتی افراد در سایر مناطق استان، گفت: این شرکت نسبت به مطالعات 
فاضالب 36 روستای حوزه سد لتیان و 23 روستای حوزه سد ماملو اقدام و 
شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب روستاهای آهار، منجیل آباد و انباج 
را با ظرفیت هزار و 600 متر مکعب در شبانه روز وارد مدار بهره برداری 
کرده است .مدیرعامل آبفار استان تهران گفت: تا پایان سال تصفیه خانه های 
فاضالب روستایی نیکنامده و امام زاده داوود نیز به روش MBBR وارد مدار 
بهره برداری خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه اولویت ما تأمین آب با کیفیت 
برای مشترکین است، گفت: از دیگر کارهای انجام شده در این شرکت راه 
اندازی آزمایشگاه سیار برای مراقبت از بهداشت آب در سیستم توزیع شبکه و 
مخازن است که هر روز از روستاها بازدید و نسبت به کلرسنجی و آزمایشات 

فیزیکوشیمیایی اقدام می شود . 

کوتاه از انرژی

وزیر نفت با تأکید بر این که بنزین به مقدار 
کافی وجود دارد و مشکلی نیست، گفت: فعال 
تصمیمی درباره دونرخی شدن قیمت بنزین 

گرفته نشده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن 
زنگنه در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران، درباره کمبود بنزین سوپر 
اظهار کرد: بنزین به مقدار کافی هست، امکان 
دارد که جایگاهی بنزین سوپر کافی نداشته 
است.وی درباره قاچاق سوخت گفت: حجم 
قاچاق زیاد شده است و این موضوع مختص 

قاچاقچیان هم نیست.زنگنه درباره سرمایه گذاری در 
میدان های نفتی الوند و البرز نیز گفت: توافق ما با 
جمهوری آذربایجان درباره میدان های یاد شده در 
اواخر پارسال انجام شده و قرار است منافع آن پس 

از بهره برداری به صورت برابر تقسیم شود.

اجحاف در حق مصرف کنندگان نهایی 
پتروشیمی

 وزیر نفت درباره عرضه محصوالت پتروشیمی در 
نیز گفت: آنچه اکنون در بورس رخ داده،  بورس 
ارتباطی به پتروشیمی ها ندارد. مسائل مربوط به 

تنظیم بازار است که باید برای آن تصمیم گیری 
نهایی  مصرف کنندگان  در حق  اکنون  زیرا  شود، 

اجحاف می شود.
وی در عین حال نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را 
منطقی دانست و گفت: میزان آن به قیمت صادرات 
نیست؛ اکنون نرخ گاز صادراتی حدود 2۰ سنت 

است.
زنگنه ادامه داد: نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها براساس 
نرخ رسمی است و آنها محصوالت خود را براین 

اساس می فروشند.

کمبود بنزین نداریم

وزیر نفت در حاشیه نشست هیئت دولت:

آگهی موضوع 10آئین نامه
 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن

با عنایت به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن درراستای 
قانون پنجم توسعه اقتصادی و موضوع سنددارکردن امالک شهری وروستایی را که درشهرهای 
انقالب  مسکن  بنیاد  نمایندگی  گتوندبا  پنج  دربخش  شهروگتوند  وصالح  مکان  و جنت  ترکالکی 
1/290محمد  نماید1-پالک  می  آگهی  ذیل  شرح  به  را  است  گردیده  صدوررای  منجربه  اسالمی 
دربخش  واقع  553/30مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  سلیمان  فرزند  زاده  پاپی 
یکبابخانه  ششدانگ  فرزندچواک  سویدی  عبدالزهرا  1/1999آقای  شهرترکالکی2-پالک  2گتوند 
به مساحت 377/83مترمربع واقع در بخش2گتوند شهرترکالکی3-پالک 1/2020آقای غالمرضا 
حاجی زاده فرزند فرج اله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 281/78مترمربع واقع دربخش2گتوند 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  حسین  فرزند  کوچکی  کریم  1/2022آقای  4-پالک  ترکالکی  شهر 
عبدالرضا  1/2030آقای  شهرترکالکی5-پالک  دربخش5گتوند  واقع  448/67مترمربع  مساحت 
5گتوند  دربخش  واقع  به مساحت 321/25مترمربع  یکبابخانه  محمد ششدانگ  فرزند  شوشتری 
شهرترکالکی6-پالک 20/881آقای محمد شبگرد فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
311/39مترمربع واقع دربخش 5گتوند صالح شهر7-پالک 49/1600آقای سعید مقامی فرزند خان 
جان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198/00مترمربع واقع دربخش 5گتوند جنت مکان 8-پالک 
22/50مترمربع  مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  ابوالفتح  فرزند  مقامی  کریم  49/1601آقای 
سرهنگ  فرزند  عسکری  علی  54/953آقای  مکان9-پالک  جنت  شهر  بخش5گتوند  در  واقع 
54/4011آقای  گتوند10-پالک  در5بخش  واقع  به مساحت 274/76مترمربع  یکبابخانه  ششدانگ 
به  نسبت  هرکدام  فرزند سلطانحسین  ابراهیمی  فرشته  خانم  و  میرزا  فرزند  اصغرنگهداری  علی 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت 466/77مترمربع واقع دربخش 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  احمد  فرفرزند  راشدی  ابوالفتح  54/62231آقای  5گتوند11-پالک 
فرزند  راشدی  عبدل  54/6550آقای  دربخش5گتوند12-پالک  واقع  152/60مترمربع  مساحت 
بخش5گتوند13-پالک  در  واقع  275/10مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  محمد  غالم 
54/6553خانم ماه زینب نجمی فرزند حیدرششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/84مترمربع واقع 
دربخش 5گتوند14-پالک 54/6585آقای سعید ضرغامیان زاده فرزند غالب ششدانگ یکبابخانه 
فرزند  واقع دربخش5گتوند15-پالک 54/6593آقای حسین سالوند  210/00مترمربع  به مساحت 
5گتوند16-پالک  دربخش  واقع  218/49مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  امیرحسین 
54/6608آقای خدامراد مردان پورفرزند عیسی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 366/99مترمربع 
به  یکبابخانه  فرزند جلی ششدانگ  ملکه شعبانی  واقع دربخش5گتوند17-پالک 54/6617خانم 
فرزند  مهدوی  اعظم  54/6636خانم  18-پالک  5گتوند  دربخش  واقع  212/47مترمربع  مساحت 
عسکر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/70مترمربع واقع دربخش 5شوشترگتوند لذا کسانی 
که نسبت به امالک فوق اعتراض داشته باشند میبایستی ازتاریخ انتشارحداکثر ظرف 20روزاعتراض 
خودرابه اداره ثبت اسنادو امالک گتوند اعالم نموده تاوفق مقررات اقدام گرددبدیهی است پس 
ازپایان مهلت اعتراض،وفق مقررات نسبت به صدوراسناد مالکیت متقاضیان فوق اقدام می گردد.                                                     

تاریخ انتشار:97/6/24    شماره م الف:16/100
مسعود فاطمیان-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گتوند

مفقودی
مفقودی سند کمپانی خودرو سواری پیکان تیپ 1600 مدل 1381به رنگ سفید روغنی 
شاسی  شماره  11158107574و  موتور  شماره  با   72 938ه39ایران  پالک  شماره  با 

81508513به مالکیت سودابه گلستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
موتور  شماره  با   82 ایران  924ج52  پالک  شماره  با   83 مدل  پراید  سبز  برگ 
مفقود  درکا  پور  رجب  رضا  S1412282182082بنام  شاسی  شماره  00644383و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح کرد:

معامله یک مشت دالل در بورس
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان 
اینکه تقاضا از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا بیستم شهریورماه در بورس 
کاال دو میلیون و ۶22 هزار تن بوده که این میزان در مدت 
مشابه سال ۱۳۹۷ به هفت میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۷ تن رسیده 
است، اظهارکرد: در واقع تقاضا ۳۰۰ برابر باال رفته است و به نظر 
می رسد بورس واقعی نیست و یک مشت دالل در آن معامله 

می کنند. 
نشست  در  روز چهارشنبه  مهدوی-  احمد  زمان،  گزارش  به 
خبری با اصحاب رسانه، با تأکید بر این که تقاضای ۳۰۰ برابری 
در بورس کاال نشان دهنده رانت است، یادآور شد: درحالی همواره 
پتروشیمی ها اولین متهم عدم ارائه ارز هستند که شرکت های 
پتروشیمی برخی از کاالهای حساس مانند پت را صادر نکردند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بورس کاال هم با ما موافق 
است و می گوید مشکل داریم، اما آنها دستوری عمل می کنند، 
تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیتی که در بهین یاب ثبت شده 
هشت برابر کارخانه هایی است که تولید می کنند؛ شرکت های 
پتروشیمی با بورس کاال مخالف نیستند، ما قصد نداریم از بورس 
خارج شویم، اما تقاضا داریم بورس را واقعی کنند، قراردادهای 
بلندمدتی ببندند که ثبت شود.وی در ادامه با ذکر رشد ۳۰۰ 
در  پلیمری  و  پتروشیمی  محصوالت  برای  تقاضا  درصدی 
بورس کاال اعالم کرد: دالالن با ارز ۴2۰۰ تومانی محصوالت 
را از بورس خریداری می کنند اما به دلیل ارائه ندادن آدرس 
درست به بورس جهت ارسال کاالیشان، محصوالت را کماکان 
در انبارهای پتروشیمی ها ذخیره می کنند و با قبول جریمه 
انباری، حاضر به ترخیص کاالیشان نیستند.دبیر کل انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان این که عده ای قصد 
دارند کمر صنعتی که در این شرایط ایستاده است را خم کند، 

گفت: این افراد هرگز موفق نخواهند شد. از زمانی که معاون اول 
ریاست جمهوری سیاست های ارزی را از طریق صداوسیما بیان 
کرد شرکت های پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۴2۰۰ تومانی 
عرضه کردند. می توانیم برای صحت این حرف از بانک مرکزی 
استعالم بگیریم.مهدوی با اشاره به سامانه نیما گفت: شرکت های 
البته  نیما هم هماهنگ عمل کردند.  پتروشیمی در سامانه 
انتقاداتی به این سامانه داشتیم و از نظر ما پاسخگو نبود. ما در 
آن زمان هم اعالم کردیم احتماال این سامانه مورد سوء استفاده 
قرار بگیرد.وی در ادامه با اشاره به آمارهایی که از عرضه ارز 
پتروشیمی ها در بازار موجود است، اظهار کرد: از تاریخ ششم 
مردادماه تا ۱۹ شهریورماه یعنی از زمانی که بسته جدید ارزی 
معرفی شد کل ارزی که در بازار ثانویه ارائه شد یک میلیارد و 
۴۶۷ میلیون و ۹۳2 هزار یورو بود که سهم پتروشیمی ها از این 
مقدار یک میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو یا به عبارت 
دیگر ۷۳ درصد است.دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی با اشاره به تذکر رییس جمهور در مورد عرضه ارز 
صادرات غیرنفتی، ادامه داد: سهم ۷۳ درصدی پتروشیمی ها 
قبل از تذکر رییس جمهور ۸2 درصد بود به طور کلی سایر 
صادرکنندگان غیرنفتی ۳۹۱ میلیون یورو ارز عرضه کرده اند.وی 
با اشاره به راه اندازی سامانه نیما گفت: زمانی که سامانه نیما در 
شانزدهم اردیبهشت ماه راه اندازی شد تا زمان معرفی بسته جدید 
ارزی یعنی زمانی که پتروشیمی ها باید ارز صادراتی خود را با 
نرخ ۴2۰۰ تومانی عرضه می کردند، یک میلیارد و ۸۴۴ میلیون 
و ۴۵۰ هزار یورو ارز توسط شرکت های پتروشیمی عرضه شد 
و از زمان اعالم سیاست تک نرخی شدن ارز تا عملیاتی شدن 
سامانه نیما یعنی طی 2۰ روز پتروشیمی ها ۱۸۱ میلیون یورو 
ارز فروختند. همچنین از ابتدای سال که سیاست ارزی اعالم شد 

تا زمانی که ارز تک نرخی شد یعنی طی 2۱ روز پتروشیمی ها 
2۱۹ میلیون یورو ارز عرضه کردند.مهدوی ادامه داد: به عبارت 
دیگر پتروشیمی ها از ابتدای سال تاکنون سه میلیارد و ۳2۱ 
میلیون و 22۷ هزار یورو یعنی حداقل چهار میلیارد دالر ارز به 
بازار عرضه کرده است که نسبت به سال گذشته روند درستی را 
طی کرده است. باید این موضوع را در نظر بگیریم که به دلیل 
شرایط تحریم در حال واردات بسیاری از قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز خود هستیم.دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی با بیان این که ارزی که توسط شرکت های پتروشیمی 
عرضه شده از ارز سایر صادرکنندگان ارزان تر بوده است، اضافه 
کرد: در صورتی که بازار ثانویه عرضه و تقاضا است و سه ماه 
حکم نشده است که با چه قیمتی می توانیم ارز خود را به فروش 
برسانیم.وی در ادامه با اشاره به آمار گمرک در سال ۱۳۹۶، 
است  شده  اعالم  گمرک  سوی  از  که  آماری  براساس  گفت: 
شرکت های پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، ۳۹ میلیون تن معادل 
۱۴.۵ میلیارد دالر صادر کردند. درحالی که برخی محصوالتی 
 LPG که توسط شرکت های پتروشیمی عرضه نمی شود مانند
در گمرک به نام شرکت های پتروشیمی کد می خورد به همین 
دلیل آمار پتروشیمی ها در سال ۱۳۹۶ حاکی از این است که این 
شرکت ها 22 میلیون تن به ارزش ۱2 میلیارد دالر صادر کردند.
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گزارشی از پشت  پرده ناآرامی بازار ارز؛ 
     ردپای آمریکا در اغتشاش ارزی ایران                

مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی اعالم کرد: 
وزارت خارجه، خزانه داری و دستگاه اطالعاتی آمریکا برای اغتشاش 
در بازار ارزی ایران همکاری مشترک دارند.به گزارش زمان به نقل از 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز حراست این وزارتخانه طی گزارشی 
اعالم کرد: بر اساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه، خزانه داری 
و دستگاه اطالعاتی امریکا، برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران 
از طریق القای شوک های زمان بندی شده در راستای افزایش نااطمینانی 
به پایداری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با بهره گیری از پایگاه 
های آمریکا در برخی کشورهای همجوار در جریان است.این گزارش با 
تاکید بر اینکه پژوهشگران مرکز حراست وزارت متبوع، این فرآیندهای 
عملیاتی را شناسایی و رصد می کنند، می افزاید: عوامل میدانی این پروژه 
که در ایران عمل می کنند اکثرا از هدایت چنین ساز و کار اطالعاتی 
آمریکا اطالع نداشته و تصور می کنند در فرآیند عملیات سوداگران بازار، 
مشارکت و کسب سود می کنند.مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و 
دارایی بخشی از فرآیند عملیات مذکور را شامل شناسایی مبادی ریال 
دریافتی توسط این پایگاه ها مبتنی بر شناسایی، جذب و هدایت سرمایه 
های ایرانیان برای ایجاد اخالل در نظام اقتصادی و فراخوان ریال و چک 
های مسافرتی از مناطق مرزی اعالم کرده است.ساماندهی شبکه ای از 
عوامل کارگزار اسعاری منطقه ای دارای مراودات گستره با بازار پولی 
ایران و اعزام گروه های دارنده ریال ایرانی به شهرهای مرزی و حتی در 
عمق ایران به منظور آغاز عملیات جمع آوری دالر از یک سو و فراخوان 
مراجعه سوداگران عمده بازار ارز به عوامل سامان دهی شده در پایگاه های 
موصوف، از سوی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان 
بخشی دیگر از این اقدامات ذکر شده است.گزارش مرکز حراست وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، اعالم کرده است ایجاد همگرایی بازاری عوامل به 
منظور ساماندهی تمرکز شوک بر بازار و تالش برای حفظ عملیات شوک 
تا پنج روز کاری و هدایت ارزهای جمع آوری شده در مسیر اخالل در 
نظام اقتصادی ایران، از جمله دیگر اقدامات مشترک وزارت خارجه، خزانه 
داری و دستگاه اطالعاتی امریکا در راستای اجرای برنامه عملیاتی اغتشاش 

در بازار ارزی ایران محسوب می شود.

قیمت های نجومی خودرو »ِفیک« است

تهران  خودروی  فروشندگان  و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رییس 
به مردم هشدار داد که قیمت های نجومی که برای خودرو در برخی 
سایت های خرید و فروش اینترنتی اعالم می شود نادرست و اصطالحا 
فِیک است و نباید آنها را مبنا قرار داد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
سعید موتمنی اظهار کرد: فراگیر شدن سایت های خرید و فروش اینترنتی 
و همچنین شبکه های اجتماعی بستری برای سوءاستفاده و جوالن دالالن 
بازار خودرو ایجاد کرده است.وی با اشاره به اینکه هر کسی می تواند بدون 
هزینه و با صرف چند دقیقه وقت، آگهی مدنظر خود را در سایت های 
خرید و فروش اینترنتی منتشر کند، خاطرنشان کرد: در همین مورد پدیده 
جدیدی که در بازار خودرو با آن مواجه هستیم درج قیمت های نجومی 
و غیرواقعی و پرت برای خودرو از سوی دالالن در سایت های خرید و 
فروش اینترنتی همچون دیوار و باما است.وی ادامه داد: به عنوان مثال 
موجی که درباره پراید 45 و 50 میلیون تومانی در جامعه به راه افتاد مربوط 
به همین دسته از اقدامات بود در حالی که در بازار واقعی خودرو به هیچ 

وجه شاهد چنین قیمت هایی نبودیم.

نگاه روز

واردات کاال بدون انتقال ارز
 آزاد شد

 هیات وزیران به پیشنهاد گمرک ایران واردات کاال بدون 
انتقال ارز را برای کاالهای موجود در انبارها بالمانع اعالم 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اساس تصویب نامه 
هیات وزیران به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با 
اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کاال 
به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب 
نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز 
متقاضی از سوی هیات وزیران بالمانع اعالم شده است.

همچنین ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش 
آنها اول مرداد ماه سالجاری است بدون رعایت سقف 
ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصالحی بند 2 ماده 
10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات 
موضوع تصویب نامه شماره 49751/ت 55549 ه بالمانع 
است.گمرک ایران اعالم کرده که گر چه صرفا مجری 
سیاست ها و دستورالعمل های تجارت خارجی است و 
در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کاال تصمیم 
گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس کل 
تا  قانونی استفاده کرده  از تمامی ظرفیت های  گمرک 
واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با 
کمترین مشکالت مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از 

جمله این اقدامات است.

افزایش3٩هزارنفری 
فارغ التحصیالن بیکار

التحصیالن  فارغ  گروه  در  کار  بازار  یکساله  تغییرات 
دانشگاهی حکایت از افزایش جمعیت فعال به بیش از 7 

میلیون نفر و اشتغال 385 هزار نفر در سال 96 دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مقایسه آماری شاخص های 
بازار کار در گروه فارغ التحصیالن دانشگاهی از مقطع فوق 
دیپلم تا دکتری تخصصی به استناد نتایج آمارگیری نیروی 
کار مرکز آمار ایران نشان می دهد، جمعیت فعال )مجموع 
جمعیت بیکار و شاغل( در این گروه از 6 میلیون و 687 
هزار و 147 نفر در سال 95 به 7 میلیون و 111 هزار و 
260 نفر در سال 96 رسیده است؛ بنابراین جمعیت فعال 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در طول یکسال 424 هزار و 
113 نفر رشد داشته است.جمعیت فعال مجموع جمعیت 
بیکار و شاغل را شامل می شود که رشد این شاخص 
از نشانه های مثبت در شاخص های اقتصادی محسوب 
می شود چراکه افرادی که در خارج از این گروه قرار می 
گیرند یا شاغل نیستند یا به هر دلیلی تمایلی به ورود به بازار 
کار ندارند.در گروه شاغالن، در سال 95 مجموع جمعیت 
شاغل دارای تحصیالت دانشگاهی 5 میلیون و 346 هزار 
و 977 نفر بود که این جمعیت تا پایان سال گذشته به 5 

میلیون و 732 هزار و 271 نفر رسید.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت در 
مقاطع زمانی مختلف به تناسب شرایط موجود 
سیاست های جدیدی در پیش گرفت و نرخ ارز 
4200 تومانی نیز سیاستی بود که به طور موقت 

جواب داد.
محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شریعتمداری افزود: با وجود تمام تالش هایی 
که در 40 سال گذشته صورت گرفت، نتوانستیم 
آنطور که باید از بخش تولید حمایت کرده و 
جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیریم.وی به 
فشار و تحریم دشمن بر صنایع اشتغالزای اشاره 
و تصریح کرد: خودروسازی، فوالد و پتروشیمی 
از جمله این صنایع هستند.شریعتمداری به پیش 
فروش محصوالت یکی از خودروسازان در هفته 
های اخیر اشاره کرد و یادآور شد: در کسری از 
ثانیه، یک میلیون و 400 هزار نفر تا پای معامله 
پیش رفتند اما سامانه به آن ها اجازه خرید نداد.
وی به موج روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش 
مردم به تبدیل ریال به دالر اشاره کرد و افزود: 

اگرچه بسیاری در این حوزه قلم زدند اما مردم را 
آگاه نکردند که سود آتی آنان با کاهشی که به این 
ترتیب در ارزش پول ملی ایجاد می شود، حذف 
خواهد شد.شریعتمداری بر لزوم به روز شدن 
قوانین مطابق شرایط جدید تاکید کرد و گفت: 
زمانی که دولت دالر 4200 تومانی را اعالم کرد 

هرکس  کرد  اعالم  دولت  کردند.  استقبال  همه 
برای واردات کاالهای غیرممنوعه ارز دولتی می 
خواهد، می تواند دریافت کند و این راهکار بطور 
موقت جواب داد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر اینکه از 13 آبان 
مانع صادرات نفت ایران خواهدشد خاطرنشان 

کرد: دولت با تمهید مقدمات الزم تصمیم گرفت 
به کاالهای اساسی و ویژه همچون  ارز دولتی 
کند. پیدا  تخصیص  پزشکی  تجهیزات  و  دارو 
کننده  وارد  شرکت های  الزام  به  اشاره  با  وی 
تا  تومانی  ارز 4200  التفاوت  مابه  پرداخت  به 
سقف 7000 تومان، گفت: اگر این مابه التفاوت 
پرداخت نشود، رانت خواری ایجاد می شود زیرا 
با ارز 4200 تومانی کاال وارد شده و به قیمت 
داد:  ادامه  می شود.شریعتمداری  فروخته  باالتر 
مطابق بخشنامه جدید دولت، مواد اولیه تولید 
و قطعات یدکی از پرداخت مابه التفاوت ارزی 
معاف هستند.وی همچنین بر ضرورت اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: 
تولید  به  زیادی  فشار  موضوع  این  اکنون  هم 
بر  مالیات  صورتی که  در  کرده،  وارد  کنندگان 
ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت 
شود.وزیر صنعت گفت: پیشنهاد می کنم برای 
کوتاه مدت حداقل مالیات بر ارزش افزوده در 

برخی حوزه های تولید حذف شود.

وزیر صنعت: کاهش ارزش پول ملی به ضرر همه است

دالر 4200 تومانی به طور موقت جواب داد

آگهی مفقودی
حمل سالح شکاری تک لول ساچمه زنی ساخت ترکیه متعلق به نام اینجانب سامی 
از  و  مفقود گردیده  از شادگان  متولد 1363/4/13صادره  عبداالمیر  فرزند  شاوردی 

شادگاندرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
– سفید  رنگ  1396،به  131SE،مدل  تیپ  سایپا  پراید  سواری  ماشین  کارت 
موتور بنزین،شماره  سوخت  ایران34-599ط67،نوع  پالک  روغنی،شماره 
سامی  نام  NAS411100H1040142به  شاسی  M13/5939363،شماره 
شاوردی،فرزند عبداالمیر،صادره ازشادگان ،بشناسنامه 670،متولد 1363/4/13،شماره 

شادگانملی 1899965033مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
کارت ماشین وبرگه سبز خودرو پژو 207 مدل 1397 به رنگ سفید دارای شماره موتور 
178B0011441  ،شماره شاسی JJ625766 ،شماره پالک 38-551ن84 بنام زهرا اسالمی 

تکمه داش به کدملی 1718678061 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
به  متالیک  مدادی  نوک  رنگ  به   85 ROAمدل  پژو  سواری  سبز  برگ  مفقودی 
شماره شهربانی 985ج51ایران 72 با شماره موتور 11685048363و شماره شاسی 

 بابل61310211 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
المثنی برگ سبز تیبا مدل 95 با شماره پالک 195م45 ایران 82 با شماره موتور   
M15  / 8310121 و شماره شاسی NAS821100G1053024 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 405مدل 1389با شماره پالک 339م54ایران 82 
با شماره موتور 12489268686و شماره شاسی NAAM11CA9BE064566بنام 

بابل علی صادقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
موتور  شماره  با   72 ایران  پالک 845ج72  شماره  کمپانی L90مدل 1389با  سند   
K4MA690W039697و شماره شاسی NAPLSRALD91078408بنام احمد 

قاسم پور کامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل 1389 به شماره شهربانی 68-969ن19 به شماره 
موتور 3822840 و شماره شاسی S1422289215434 به نام علی کریمی مفقود و از 

بابلدرجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دارای شماره شناسنامه 24146 و شماره ملی 37302398050  فتحی  کتانه  خانم 
شرح دادخواست به کالسه 970672/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رشید فتحی به شناسنامه 281 و شماره ملی 
3730922981 در تاریخ 16/5/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی 3731097461  گلباغی ش ش 483 ت ت 10/12/1331 و شماره  1.  جهان 

همسر متوفی
2. امید فتحی ش ش 104 ت ت 3/1/1356 و شماره ملی 3732377857 پسر متوفی

3. فرشید فتحی ش ش - ت ت 10/12/1359 و شماره ملی 3721058593 متوفی
4. فردین فتحی ش ش 644 ت ت 21/3/1363 و شماره ملی 3732198871 پسر 

متوفی
5. زمانه فتحی ش ش 24145 ت ت 1/7/1348 و شماره ملی 3730239798  دختر 

متوفی
6. کتانه فتحی ش ش 24146 ت ت 2/1/1351و شماره ملی 37302398050 دختر 

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

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 7۰52 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آقای ناصر سلیمان نژاد با وکالت خانم نسیم جاللی زاده دادخواستی به طرفیت  1- فرهاد 
ساعد پناه فرزند کاکه علی 2- سودابه سرابی فرزند شیرمحمد و ... به خواسته صدور 
حکم ورشکستگی تقدیم که پس از ارجاع وجری تشریفات قانونی به شماره 970191 
شعبه دهم حقوقی دادگاه عمومی سنندج ثبت گردیده و برای موخه 1397/08/15 
ساعت 11:00 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 
المکان معرفی شده اند لذا مراتب به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی جهت ابالغ 
به نامبرده در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می گردد تا قبل از حلول وقت 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه و نیز در جلسه 
رسیدگی حاضر شوند و از خود دفاع کنند در غیر اینصورت دادگاه غیابی رسیدگی 

نموده و اتخاذ تصمیم می نماید.
م الف:7۰69 مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسین نصرتی دارای شماره شناسنامه 53 و شماره ملی 3359575741 به شرح 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  از  به کالسه 970628  دادخواست 
ملی  شماره  و   235 شناسنامه  به  نصرتی  اسداله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
3839407613 در تاریخ 20/12/1396 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: 1.  رضیه ساعدی ش ش 322 

ت ت 9/3/1331 و شماره ملی 3839408555 همسر متوفی 
2. حسین نصرتی ش ش 53 ت ت 1/1/1364 و شماره ملی 3359575741 پسر متوفی
3. حسن نصرتی ش ش 54 ت ت 1/1/1364 و شماره ملی 3359575751 پسر متوفی
4. فرهاد نصرتی ش ش 36 ت ت 18/10/1366 و شماره ملی 383966388 پسر متوفی
5. مریم نصرتی ش ش 555 ت ت 1/3/1352 و شماره ملی 3839411084 دختر متوفی
6. آمنه نصرتی ش ش 587 ت ت 1/4/1354 و شماره ملی 3839411408 دختر متوفی
7. ملوک نصرتی ش ش 647 ت ت 1/6/1357 و شماره ملی 3839411981 دختر متوفی
8. حبابه نصرتی ش ش 648 ت ت 1/6/1358 و شماره ملی 3839411998 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 6718 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمدرضا اکبرزاده فرزند عبدالرضا دارای شماره شناسنامه 4490253710 به شرح 
دادخواست به کالسه 717/97 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا اکبرزاده فرزند سهراب و نجیمه  
به شماره شناسنامه 104 - 4539378813 در تاریخ 97/04/5 اقامتگاه دائمی خود شهرستان 
بابل بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمدرضا اکبرزاده 

فرزند عبدالرضا به شماره ملی 4490253710 متولد 1336 فرزند متوفی
2-فرخنده ناظری فرزند محمد به شماره 128 متولد 1340 همسر متوفی

3-الهه اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فرخنده به شماره 218 متولد 1360 فرزند متوفی
4-پریسا اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فرخنده به شماره 2439 متولد 1365 فرزند متوفی

5-مرضیه اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فرخنده به شماره 1267 متولد 1361 فرزند متوفی
6-زهرا اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فرخنده به شماره 964 متولد 1358 فرزند متوفی

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

ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف شهرستان ایالم

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

سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

برابر رأی شماره 139760315001001620 مورخ 05/21/ 1397 هیأت اول/ هیأت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس فتاحی، فرزند 
ملک، به کد ملی 5819837525 )ششدانگ(یک باب ساختمان، به مساحت 185/93 
مترمربع، پالک شماره 149 فرعی از 1617 اصلی، واقع در ایالم- خ رزم آوران- انتهای 
کوچه شهید آب روشن–، خریداری شده از وراث مرحوم ملک فتاحی و منتسب به 

مالکیت صید ایاز جانمحمدی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 97/6/24 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:97/07/08

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه متهمان آقایان 1-حسین دریکوند فرزند سبزمراد به اتهام قدرت نمایی 
با قمه –تهدید به مرگ و ورود به عنف 2-سجاد دریکوند فرزند سبزمراد به اتهام 
اتهام قدرت  نیازبه  فرزندملک  به عنف 3-علی دریکوند  به مرگ و ورود  تهدید 
به  ورود  و  گرم سبک خودکار  اسلحه  –حمل  مرگ  به  –تهدید  اسلحه  با  نمایی 
به  –تهدید  اسلحه  با  نمایی  قدرت  اتهام  به  مراد  فرزند  دریکوند  4-رضا  عنف 
زنی  ساچمه  سبک  گرم  اسلحه  –حمل  عنف  به  –ورود  شیشه  –تخریب  مرگ 
5-مهرداد دریکوند فرزند محمد تقی به اتهام تهدید به مرگ و ورود به عنف و 
بازگیران در پرونده کالسه 9709986611200215  موضوع شکایت خانم عطری 
تحت تعقیب می باشند فلذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 
به متهمان مذکور ابالغ می شود که در جلسه رسیدگی مورخ 1397/08/19 ساعت 
08:30 صبح در شعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد به نشانی خرم آباد خیابان 
ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
قانونی  مقررات  وفق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  رسانند  بهم  حضور 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو خرم آباد – هادی عیدی . 

دادنامه
پرونده کالسه 9709986655800088 شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره ( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976655800168 خواهان : آقای 
رامین کاکاوندی فرزند محمد صادق با وکالت خانم فاطمه بازگیر فرزند حسین به نشانی 
لرستان – خرم آباد روبروی فاطمیه ط 2 پاساژ صفاریان – خوانده : آقای اسماعیل صاحب 

ابربکوه به نشانی مجهول المکان -  خواسته : مطالبه وجه بابت... 
پرونده کالسه 9709986655800088 شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 

)ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976655800168 
خواهان : آقای رامین کاکاوندی فرزند محمد صادق با وکالت خانم فاطمه بازگیر فرزند 
حسین به نشانی لرستان – خرم آباد روبروی فاطمیه ط 2 پاساژ صفاریان – خوانده : آقای 

اسماعیل صاحب ابر بکوه به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه 
بتاریخ 97/05/06 در وقت فوق العاده شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد با 
مالحظه پرونده کالسه شماره 88/97 با اعالم ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال 

مبادرت به صدور رای می نماید  
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست خواهان رامین کاکاوندی فرزند محمد صادق 
با وکالت فاطمه بازگیر به طرفیت خوانده اسماعیل صاحب ابر بکوه به خواسته مطالبه مبلغ 
نوزده میلیون و پانصد هزار تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر 
به اوراق و محتویات پرونده دادخواست خواهان اینکه وکیل مشارالیه مدعی شده است 
که موکل به منظور تامین نیروی خود برای کار نیازمند تعدادی کارشناس عمران بوده که 
شخص خوانده در قبال هزینه های تقبل آن نموده است و علیرغم واریز و دریافت مبالغ 
مذکور مشارالیه اقدامی به عمل نیاورده است حالیه مطالبه مبالغ واریزی نموده است اینکه 
خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه و احضار از طریق نشر آگهی دفاعی به عمل 
نیاورده است  و با مالحظه فیش های واریزی و یا کارت به کارت از حساب خواهان 
به حساب خوانده به میزان مبالغ پرداختی و پیوست پرونده مستندا به مواد 9 و 26 قانون 
شورای حل اختالف مصوب 1394 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مصوب 
1379 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و و خسارت تاخیر تادیه با رعایت محکومیت مذکور و به 
تناسب تاخیر شاخص از تاریخ مطالبه تقدیم دادخواست 97/03/22 لغایت اجرای حکم و 
حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد این شعبه و پس از انقضا مهلت مذکور ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد می باشد و در خصوص مطالبه مابقی 
خواسته خواهان مدارکی پیوست دادخواست نبوده است و آنچه خواهان مدارک پیوست 
نموده است برابر مبالغ مذکور بوده است که شورا اتخاذ تصمیم نموده است لذا این قسمت 
خواسته وارد ندانسته به ماده 197 قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم بر بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در 

دادگاه عمومی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – مصطفی ابدالی حسنوند .                                                                                                                                               

اجراییه8/1364/96
نیا فرزند علی شغل  آزاد به نشانی بابل  مشخصات محکوم له حمزه علی مهدی 
اکبر  بهاران 2 ساختمان افالک طبقه اول مشخصات محکوم علیه  کمربندی غربی 
کاویانی واال فرزند غالمرضا شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  به موجب رای شماره 
1472 تاریخ96/12/16 شعبه 8 شورای حل اختالف بابل و محکوم علیه  محکوم 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر در  انضمام خسارت  به  میلیون ریال  مبلغ 60  پرداخت  است 
96/7/1لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی به مبلغ 1/580/000ریال و حق الوکاله 

وکیل برابر تعرفه قانونی و نیم عشر  به مبلغ 3/000/000 ریال 
مدیر دفتر شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 رونوشت آگهی حصر وراثت
به  که  درخواستی  شرح  به  یک  شماره  شناسنامه  دارای  زاده  طهماسب  صغرا  فاطمه  خانم   
کالس 16/182/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا طهماسب زاده  به شناسنامه شماره 26474در تاریخ 1370/10/21اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 1- محمد حسن طهماسب زاده فرزند 

لقمان و رضا متولد 1336 به شماره شناسنامه 95 فرزند متوفی
2- رجبعلی طهماسب زاده  فرزند لقمان و رضا متولد 1342 به شماره شناسنامه 7 فرزند متوفی

3- محمد اسماعیل طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1342 به شماره شناسنامه 163 فرزند متوفی 
4-مجید طهماسب زاده فر زند لقمان و رضا به شما متولد 1353 شماره شناسنامه 9493 فرزند متوفی 

5-مرضیه طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا به متولد 1338 شماره شناسنامه یک فرزند متوفی
6- راضیه طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1349 به شماره شناسنامه 7152 فرزند متوفی

7- ملیحه طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1351 به شماره شناسنامه یک فرزند متوفی
8- فاطمه صغری طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1344 به شماره شناسنامه یک فرزند متوفی

9- هاجرخواتون طهماسب زاده فرزند لقمان و رضا متولد 1331 به شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی
 10-لقمان جاویدی حمزه کالیی فرزند لقمان و رضا متولد 1313  شماره شناسنامه 745 همسر 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 16 شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
شماره دادنامه 1448-شماره پرونده 1/94/1200ش 

مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه اول نشانی-خیابان امام خمینی مجتمع 
شماره یک

خواهان :آقای سجادسهرابلی فرزند عربعلی با وکالت فاطمه نوروزی نشانی-خوی خ 
امام –ابتدای کوچه باقر خان دفتر وکالت 

خوانده: فرشاد سعیدی فر فرزند امین نشانی :مجهول المکان 
خواسته :مطالبه وجه

بررسی  با  است  تشکیل  خوی  اختالف  حل  شورای  شهری-  اول  حوزه  جلسه 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید

رای شورا  : در خصوص  دعوی آقای سجادسهرابلی فرزند عربعلی با وکالت فاطمه 
نوروزی  به طرفیت فرشاد سعیدی فر فرزند امین به خواسته  مطالبه مبلغ40/000/000 
ریال ازبابت صدور یکفقره چک به شماره922005/001180   بر عهده بانک  رفاه  
و مطالبه خسارات تاخیرتادیه نظریه اینکه خوانده گان در جلسه شورا حضوربعمل 
نیاورده  و الیحه و دفاعیه ای ارائه نکرده اند ونسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی 
بعمل نیاورده   بنا بر این اشتغال ذمه  وی محرز است و شورا دعوی  خواهان را 
وارد تشخیص  و مستندا بمواد  198 و 522 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد  307 
و 309 و 310 و 313  قانون تجارت   خوانده را بپرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته  و مبلغ 235/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله  وکیل برابر 
تعرفه قانونی وخسارت  تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم طبق 
شاخص قیمتها در حق خواهان  که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم 
مینماید . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه میباشد

گلصنملو – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خوی

مکاتبه برای پرداخت ۵۰ درصد دوم منابع اشتغال روستایی

 معاون وزیر تعاون از مکاتبه با سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی برای پرداخت ۵۰ درصد 
دوم منابع طرح اشتغال روستایی خبر داد و گفت: استان هایی که در بحث تسهیالت روستایی 

ضعیف عمل کنند، سهمشان به استان های قوی تر منتقل می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدحمید کالنتری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰  
میلیارد تومان طرح تعاونی در بانک ها در دست بررسی است و چنانچه بانک ها تصویب کنند، 
سهم تعاونی ها بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.وی درباره روند ثبت نام تعاونی ها گفت: 
به اندازه ای که انتظار داشتیم، تعاونی ها ثبت نام کرده اند منتها مشکل ما بررسی طرح ها در 
کارگروه اشتغال به ویژه بانک هاست.کالنتری تصریح کرد: در حال حاضر هم طرح »روستاـ  
تعاون« را در سطح کشور تقویت می کنیم و هم طرح اشتغال روستایی در ۱۱ استان مرزی را 
پیش می بریم.وی در عین حال از مکاتبه با سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی برای پرداخت 
۵۰ درصد دوم منابع طرح اشتغال روستایی خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر این است که نباید بین 
اینها وقفه ای ایجاد شود چون در آن صورت شکل گرفتن مجدد تیم های که فعال شده اند با 
مشکل مواجه شده و طرح لطمه می خورد.وی با اشاره به طرح »روستاـ تعاون« خاطرنشان کرد: 
با هدف سرعت بخشیدن و کیفیت بخشی به کار و همکاری با معاونت اشتغال وزارتخانه، کل 
مبحث اشتغال روستایی را در ۱۱ استان مرزی دنبال می کنیم و با تجربه ای که در استان های 
مرزی داریم، با فعال کردن تعاونی ها و کارگروه اشتغال در استان ها، می توانیم سهم اشتغال در 
مناطق روستایی را افزایش دهیم.او گفت: هنوز تفاوت هایی به لحاظ عملکرد بین استان ها،  
بانک ها و زیربخش ها وجود دارد ولی تالش شده تا در مرحله اول اگر استان ها ضعیف عمل 
کردند، سهم شان در کارگروه ملی به استان هایی که قوی تر عمل کرده اند، منتقل شود مگر 
آنکه مانع خاصی باشد که برطرف خواهد شد.طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در 
مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و با اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت 

نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی با حداکثر تراکم دو طبقه

وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۵۰ هزار مسکن مشارکتی در کشور خبر داد و گفت: مسکن 
مهر تراکم بسیار سنگینی را در شهر ایجاد کرده اما تراکم در مساکن مشارکتی نهایتا 2 

طبقه است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباس آخوندی در حاشیه کلنگ زنی چند پروژه عمرانی 
در پرند در جمع خبرنگاران گفت: ارائه خدمات قطار حومه ای به ساکنان پرند افزایش 
یافته است و اکنون روزانه ۱۴ زوج قطار بین تهران و پرند تردد می کنند، که این تعداد 
در گذشته ۴ زوج بوده است.وی گفت: افزایش خطوط قطارهای حومه ای از پرند تا تهران 
می تواند در افزایش تعداد تردد قطارها موثر باشد، اکنون از تهران تا »تپه سفید« ۳ خط 
ساخته شده است، که بنا داریم، این تعداد را به ۴ خط برسانیم.وزیر راه و شهرسازی با بیان 
این که در حال حاضر مسیر اسالمشهر تا پرند یک خطه است، گفت: مسیر اسالمشهر تا 
پرند، به زودی 2 خطه شده و از »تپه سفید« تا اسالمشهر هم سه خطه می شود و به تبع 
آن سرعت قطار حومه ای و تعداد آن افزایش می یابد.آخوندی افزود: سیاست حمل و نقل 
ما در پرند، ریل پایه است و در این شهر می بایست، ۸ کیلومتر ریل سبک ایجاد شود.وی 
سپس در پاسخ به سوالی در مورد افزایش تسهیالت خرید مسکن گفت: پیشنهاد افزایش 
سقف وام مسکن را به شورای پول و اعتبار داده ایم و شورای پول و اعتبار باید در مورد آن 
تصمیم بگیرد.وی در ادامه از ساخت مسکن مشارکتی در پرند خبر داد و گفت: شرکت 
عمران شهرک های جدید اقدام به ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن مشارکتی کرده است.وی 
با بیان این که مسکن مهر تراکم بسیار سنگینی را در شهر ایجاد کرده اما تراکم در مساکن 
مشارکتی نهایتا دوطبقه است ، افزود: این طرح در اصفهان، شیراز و مشهد و در برخی از 
شهرها شروع شده و امروز ساخت سه هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مشارکتی در پرند هم 
کلنگ زنی شد.آخوندی در خصوص طرح های افتتاح شده در سفر خود به پرند گفت: از 

پروژه های مسکن مهر پرند فقط بازدید کردم و آن  را افتتاح نکردم.
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اوقات شرعی

مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان فراتر از مدرسه

الهام امجدیان- پژوهشگر علوم اجتماعی
آنقدر فایل از سایت ها و شبکه های اجتماعی بارگیری و ذخیره کرده ام که فکر کنم دارم 
به بیماری »آرشیویسم« مبتال می شوم. باالخره دل به دریا زدم و شروع کردم به خواندن 
و انتخاب  از میان صدها فایل. اول رسیدم به خاطره ای از مربی »آموزش مهارت های 
زندگی به کودکان )گروه بهار(« که عنوان بهار بر گرفته از حروف اول بازی، هنر،  

ادبیات و رسانه است که آنها در کارگاهشان انجام می دهند. 
»روز اول مهر همه سربه زیر و آرام بودند. می دیدم که انگارخودشان نیستند. دوست 
داشتم پدرام و علی و سورنای واقعی باشند. هر جلسه که از کالس می گذشت بچه 
ها واقعی تر می شدند. داشتند خود خودشان می شدند و شدند. این همان چیزی بود 
که می خواستیم. اکثر معلم ها دانش آموز بله قربان گو دوست دارند . اینکه وقتی معلم 
میگوید دو بعالوه دو می شود چهار! بپذیرد و دنبال دلیل نباشد؛ با اینکه سال هاست 

این شیوه ی آموزشی ناکارآمدی خود را نشان داده است.
در کالس ما بحث پذیرش ریاضی و فارسی نبود که من بگویم و آنها بگویند چشم. 
بهتر  با زندگی و داشتن زندگی  برای سازگاری  میکردیم و  با هم زندگی  داشتیم 
مهارت هایی را می آموختیم. بچه ها هرچه بیشتر »خود« میشدند، بازدهی کالس هم 
باالتر میرفت. لذت میبردم از تعاملی که در کالس داشتند. برای همه چیز به دنبال دلیل 
بودند. می گفتم سالم کنید. می گفتند چرا؟ می گفتم در هر مکان لباس مناسب آنجا را 
بپوشید میگفتند چرا؟ خالصه که آنقدر چرا و پاسخ که خوب می فهمیدند قضیه از 
چه قرار است. آنقدر خود شده بودند که به راحتی »نه« می گفتند و تصمیم می گرفتند.
گاهی در کالس ها دلم تنگ می شد برای خود کودکی هایم. اصال کجا بود و چه وقت 
از پیش من و دوستانم پرکشیده بود. ما فقط پذیرنده بودیم و معلم »همه چیز دان«. چه 
کرد این سیستم اشتباه با خودِ خودمان و باز هم چه میکند این سیستم اشتباه با خودِ 
کودکانمان. کودکان در کالس های آموزش مهارت های زندگی، خودشان را در کالس  
جا می گذاشتند و به حیاط می رفتند. زنگ های تفریح تا میآمدند آتشی به پا کنند و باز 
خود شوند و کودکی کنند صدای سوت آقای ناظم آنها را در جای خودشان میخکوب 

می کرد و تمام.
به کالس که میآمدند هنوز انرژی داشتند؛ خیلی زیاد. چند دقیقه از وقت کالس را باید 
صرف آرام کردنشان می کردیم. کف کالس دراز می کشیدند. روی زمین می نشستند. 
آب می خوردند. گاهی به آنها بیسکویت می دادم که با چه ولعی آنرا می خوردند. انگار 
که خوردن و آشامیدن در کالس برای آنها آرزویی بود که به آن می رسیدند؛ با آنکه 
گرسنه نبودند. می گفتند ما از میز و صندلی خسته شده ایم. دوست داریم کفش هایمان 
را در بیاوریم. به کفش هایشان که نگاه می کردم برایشان خوشحال می شدم که اینهمه 
رنگ دارد و پر است از دنیای کودکی. اما راستش گاهی هم دلم می گرفت؛ دورترها اگر 

کیف یا کفش رنگی و عکسدار به مدرسه می بردیم؛ انگار که جرم بود !
االن اوضاع خیلی فرق کرده. بچه ها پادشاهی می کنند. اما باز کودکان خیلی کودکی 
نمی کنند. رنگ و لعاب را به زندگی شان برگرداندیم اما بازی و همبازی را تا حدود 
زیادی ازشان گرفتیم.هنوز هم، کسی خیلی به فکر شادی بچه ها نیست.بیشتر مدارس 
غیر انتفاعی به دنبال ارائهی یک ویترین شیک و مشتری پسند هستند و مدارس دولتی 

هم تراکم جمعیت، کمبود امکانات و بودجه وغیره امانشان نمیدهد که کاری بکنند. 
پس چه کنیم؟ کودکی در گذر است و زمان اندک.

ما در بازی بود که آموختیم همدلی را، آموختیم که دوچرخهمان را به کسی که ندارد 
قرض بدهیم. در بازی آموختیم مهربانی را، آموختیم که همیشه برد نیست و باخت 
هم هست.در کالسهای آموزشی محض اینها آموختنی نیست ، فقط حفظ کردنی است. 

بیاییم دنیای کودکی را به کودکانمان و مدارس برگردانیم....«
من هم در گوشی موبایلم یادداشت کردم: چه خوب میشد اگر با کمک اولیا در هر 
مدرسه یک »اتاق بازی«تشکیل میشد. اتاق را ایمن می کردیم و بچه ها حداقل یک 
ساعت در هفته را به بازی با همساالنشان می پرداختند. دست کم »زمان بازی« در نظر 
می گرفتیم تا کودکان بدانند بازی هم مثل درس خواندن و ورزش، حق آنهاست و چه 
جایی بهتر از مدرسه! و حتی فراتر از آن داشتن مدرسه ی بازی که برخالف تصور 
عموم از مدرسه ی فوتبال مهم تر است زیرا چیزی که امروز جدی گرفته نمی شود 

قسمتی از دوران کودکی جامعه ای  است که دیده نشده است.

حضور پر رنگ انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« در 
جشنواره های بین المللی

مشترک  محصول  گوزن«  »آقای  کوتاه  انیمیشن 
جشنواره های  در  هنری  حوزه  انیمیشن  و  تلویزیون 
فیلم »استراسبورگ« فرانسه، »انیمارت« برزیل و »استاپ 

موشن« کانادا به نمایش در می آید.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، 
جشنواره فیلم های خارق العاده »استراسبورگ« از 14 تا 
23 سپتامبر، برابر با 23 شهریور تا یکم مهرماه در شهر 

استراسبورگ فرانسه برگزار می شود. این دوره یازدهم جشنواره است که بر جدیدترین 
تولیدات بین المللی تمرکز دارد و شامل ژانرهای مختلفی مثل دلهره، نوآر و کمدی 
سیاه می شود.جشنواره  »استاپ موشن« کانادا، از 14 تا 16 سپتامبر، برابر با 23 تا 25 
شهریورماه در مونترآل کانادا برگزار می شود. این جشنواره که در سال 2009 را ه 
اندازی شده، ادعا دارد که اولین جشنواره ای است که ویژه تکنیک انیمیشن استاپ 

موشن است. امسال دهمین دوره این جشنواره برگزار می شود.
جشنواره »انیمارت« برزیل از تاریخ 20 تا 27 سپتامبر، برابر با 29 شهریور تا 5 مهرماه 
در سه شهر ریودوژانیرو، سائوپاولو و سائولوییس برگزار می شود. تمرکز این جشنواره 
بر کارهای دانشجویی است. امسال چهاردهمین دوره از این جشنواره برگزار می شود.
انیمیشن »آقای گوزن« چندی پیش در هشتمین دوره جشنواره ساخالین روسیه )2 تا 

9 شهریور( به نمایش درآمد.

گریم متفاوت بازیگر» پایتخت« در«سامورایی در برلین« 

گریم متفاوت هومن حاجی عبداللهی در »سامورایی در 
برلین« را در این تصویر می بینید.

فرخ  نادریبازیگران:حمید  وکارگردان:مهدی  نویسنده 
نژاد،هومن حاجی عبداللهی،گوهر خیراندیش.

یادداشت 

الکار  ممنوع  معتمدی  -ایا  پیام زمان  به گزارش گروه هنری 
الکار  ممنوع  خبر  و  معتمدی  خیابانی  کنسرت  ؟  است  شده 
شدنش ؛این روز ها درفضای مجازی  گوشی به گوشی در حال 
دست به دست شدن است .موسیقی هنری پر حاشیه امروز با 
قرار گرفت  قبل در حاشیه  از  بیشتر  مبحث خیابانی شدنش 
ایرانی از  !محمد معتمدی، خواننده سرشناس موسیقی سنتی 
با  داد.او  خبر  پلیس  اماکن  اداره  توسط  شدنش  ممنوع الکار 

انتشار عکس زیر در اینستاگرامش، یادداشت زیر را نوشت:
»کنسرت رایگان با همه فراز و فرودهایش گذشت و در این 
از  بیشتر  واقعیت های جامعه  از شناخت  رهگذر تجربه من 
پیش شد.شاید اگر روزی عنوان شود در طی یک سال اخیر 
چه افراد و جریان هایی موافق این کنسرت بودند و برای اجرا 
شدنش تالش و رایزنی کردند و چه افراد و جریان هایی سعی 
در کارشکنی و سنگ اندازی داشته اند برای اکثر مردم باور 
کردنی نباشد. چون آنچه حقیقت است با آنچه تصور خیلی 
از ماهاست خیلی متفاوت است.این که طیفی از روزنامه ها 
مدت ها تیتر اولشان برپایي کنسرت خیابانی بود ولی در قبال 
این کنسرت موضعی باالتر از سکوت محض نگرفتند هم برای 
من عجیب نبود. چون دیگر پس از بیست سال فعالیت حرفه 
شناسم. می  را  ایران  موسیقی  فضای  بر  حاکم  ای،مناسبات 

خوشحالی من از شادی مردمی است که با یک حس خوب و 
مثبت به خانه هایشان رفتند و می دانم این انرژی مثبت را فردا 
و فردا ها باخود به جامعه برده اند و در شهر پراکنده کرده اند.

به هر روی امیدوارم این اتفاق آغاز خوبی برای اجرای اینگونه 
کنسرت های رایگان از سوی همه اهالی موسیقی باشد.از همه 

ممنونم، حتی پلیس محترم اماکن که اخیراً بنده را ممنوع الکار 
کردند. بخاطر اینکه مجوز بنده فقط برای پلی بک صادر شده 
بود ولی ما با ارکستر و نوازندگان خانم و آقا روی صحنه رفتیم.
من نیز این موضوع را شنبه گذشته متوجه شدم وقتی از سوی 
مدیرعامل محترم برج میالد تهران از رفتن روی صحنه منع 
شدم و این ممنوعیت به بنده ابالغ شد.البته اقرار می کنم که سه 
ساعت مانده به آغاز کنسرت خیابانی در پارک آب و آتش، این 
موضوع که نباید ارکستر روی استیج بیاید و فقط اجازه پلی بک 
دارم به صورت تلفنی قویاً به بنده گوشزد شد ولی بنده اهمیتی 
ندادم حتی نگذاشتم رهبر ارکستر و اعضای محترم گروه بویي 
ببرند.این کنسرت باید اجرا می شد و بنده حاضرم تاوانش را 

به تنهایی بپردازم.«دوستتان دارم و به امید ایرانی شاد

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ؛ محمد معتمدی
 ممنوع الکار نیست

سرهنگ نوروزی رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ در گفتگویی 
با باشگاه خبرنگاران جوان، ممنوع الکاری محمد معتمدی را 
تکذیب کرد و گفت: معتمدی اگر مدعی است که از سوی 
پلیس ممنوع الکار شده، به ما مراجعه کند تا بررسی کنیم از کجا 
و چه نهادی این ممنوع الکاری به وی ابالغ شده است.رئیس 
بر  مبنی  تاکید کرد: هیچ دستوری  بزرگ  تهران  امنیت  پلیس 
ممنوع الکاری معتمدی صادر نشده و فقط پلیس برای کنسرت 
خیابانی در پارک آب و آتش نکاتی را به شهرداری گوشزد 
کرده است. تذکر پلیس هم این بود که باید قبل از برگزاری هر 
گونه کنسرت با پلیس هماهنگی های الزم را انجام دهند.جالب 

برای  مجوز  از صدور  این  از  پیش  ترابی  علی  که  اینجاست 
اجرای کنسرت رایگان محمد معتمدی خبر داده بود.

واکنش وزیر ارشاد به طرح ممنوع الکاری معتمدی: 
سوء تفاهم بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به طرح موضوع ممنوع الکاری 
از سوی خواننده اجرای کننده اولین خیابانی واکنش نشان داد.

باره نوشت:همکاران  این   عباس صالحی در توییتر خود در 
معاونت هنری پیگیری کردند، ظاهرا سوءتفاهمی پیش آمده. 
آقای معتمدی هم پست اینستاگرام خود را حذف کردند. با 
تشکر ویژه از آقای معتمدی و تمامی دوستانی که موضوع را 

طرح و پیگیری کردند.

کاریکاتور

انسان اسیر تکنولوژی!!!

ماجرای یک سوء تفاهم؛

اعتمادی به »معتمدی« نیست!

دو کتاب با موضوع روانشناسی 
شایعه و مذاکره به بازار آمد

دو کتاب »روانشناسی 
شایعه« و »روانشناسی 
مذاکره« به قلم »علی 
بیجاد« منتشر و روانه 

بازار کتاب شد.
به  زمان  گزارش  به 
نویسنده  ازایرنا،  نقل 
تالش  کتاب  دو  در 
کرده است با قلمی ساده و روان، شایعه و مذاکره به عنوان 
دو مهم در حوزه ارتباطات و جامعه شناسی را آن هم 
از منظر روانشناسی مورد نقد و کنکاش قرار دهد.بیجاد 
در کتاب »روانشناسی شایعه« با تعریف و تشریح انواع 
شایعه و چرایی رواج آن در جامعه به مبانی روانشناختی 
و انگیزه های روانی شایعه پراکنی و راه های عالج آن 
پرداخته است.در بخشی از کتاب آمده است: بخش بزرگی 
از محاورات عادی اجتماع را شایعه پراکنی تشکیل می دهد 
)...( اگر چه شایعه پراکنی همیشه یک مساله اجتماعی 
و روانی با ابعادی گسترده است اما همین ابعاد در زمان 
بحران، حالتی به مراتب حادتر به خود می گیرد.» بررسی 
زمینه های اجتماعی و فرهنگی شایعات نشان می دهد که 
این پدیده از گذشته های دور با انسان رابطه ای تنگاتنگ 
داشته است، به طور کلی از دیدگاه اجتماعی شایعه یک 
پدیده روحی اجتماعی است که گاهی انسان ها را تحت 
سلطه خود می گیرد و بسته به اهمیت و شدت آن در میان 
مردم دوام می یابد.«فصل های مختلف کتاب »روانشناسی 
به موضوعاتی چون شخصیت شناسی و  نیز  مذاکره« 
رفتارشناسی در مذاکره، روانشناسی زبان بدن در مذاکره، 
کنندگان،  مناظره، مدل ذهنی مذاکره  تفاوت مذاکره و 
تکنیک های مذاکره و نقش فرهنگ در مذاکره اختصاص 
یافته است.بیجاد معتقد است: مذاکره یک مهارت است و 
هر مهارتی قابل یادگیری است. هرچه بیشتر اصول مذاکره 
را یاد بگیرید، به آن بیندیشید و تمرین کنید، به مذاکره 
کننده بهتری تبدیل می شوید. وقتی به نتایج بهتری دست 
یابید، احساس شادی، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری 

بیشتری خواهید داشت.

در دنیای کتاب

 ۴۰۰ یونانی،  شهیر  تاریخ نگار  »هرودوت« 
سال پیش از میالد مسیح در کتاب سترگ 
خود به نام »تواریخ«، ایرانیان را افرادی نام 
برده است که چه برای هم کیشان خود و چه 
در برابر دشمنان و متخاصمان، همواره در 
بیان صفات نیکو و رشادت ها و نقاط قوت آنها 
نسبت به دیگر اقوام در جهان پیش دستی 

داشته اند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پس در حقیقت 
مردمان  فرهنگی  رفتارهای  درباره  وقتی 
رصد  به  تاریخ  هزاره های  در  زمین  ایران 
می نشینیم، به وضوح در می یابیم که نیک 
شمردن خوبی ها و به غایت کالم برشمردن 
رفتارهای  و  جمله خصلت ها  از  فضیلت ها 
آیینی مردمان ایران زمین بوده است.درست 
بر همین اساس است که چه در گذشته و 
چه حال، وقتی در رفتارهای مردم جامعه 
یا در نگاه کالن تر در جامعه شناسی رفتاری 
مردمان ایران زمین غور و تفحص می کنیم، 
درمی یابیم که ایرانیان نه تنها در بسیاری از 
موارد از بنیانگذاران فرهنگ راستی در جامعه 
بودند که خود در زمینه بخشیدن مدنیت در 
اقوام گوی  و  از دیگر کشورها  جوامع شان، 
سبقت را ربوده اند. برشمردن صفات نیکو در 

میان ایرانیان زبانزد خاص و عام است و این 
همان چیزی است که ما در باالترین نقطه 
آن در رفتارهای آیینی و مذهبی شاهد آن 
هستیم. ذکر این نکته الزامی است که رعایت 
این اصل چه در شکل آیین های سور و چه 
بسیار  نمادی  سوگ،  آیین های  شکل  در 
بسیار بارز و متجلی را از فرهنگ آیینی غنی 

ایرانیان عیان می سازد.
 نیکو داشتن اطرافیان، ستاره درخشان 

فرهنگ ایران
به  ایران  به  تاریخ ورود اسالم  وقتی درباره 
و  فراز  در  و  برمی خیزیم  تفحص  و  تدبیر 
رفتارهای  بر  را  نگاه خود  این مداقه،  فرود 
آیینی و نمایشی مردمان ایران زمین استوار 
می کنیم، به نیکی در می یابیم که در تمامی 
از  شده  گرفته  وام  مذهبی  مناسبت های 
آداب، رسوم و سنن دین اسالم، همواره نیکو 
شمردن و نیکو داشتن اطرافیان و دیگر انسان 
ها - که جزء اساس دین به شمار می رود 
- چون ستاره ای درخشان در رفتار مردمان 
و فرهنگ آیینی ایران زمین می درخشد و 
خط درشتی بر شناسنامه ای هویت فرهنگی 
ایران زمینیان را در تاریخ متجلی می کند.

در زمینه معرفی رفتارهای آیینی و نمایشی 

مردمان ایران زمین در راستای ستایش امام 
علیه  حسین  امام  حضرت  شیعیان  سوم 
السالم، در دهه نخست ماه محرم همپای 
مراسم  برگزاری  و  سوگواری ها  عزاداری ها، 
تعزیه سید و ساالر شهیدان، شاهد برپایی 
آیینی به نام »فضائل خوانی« هستیم.آیین 
آیین هایی  دست  آن  از  »فضائل خوانی« 
که  زمین  ایران  تنها شیعیان  نه  که  است 
اهل تسنن را نیز زیر چتر خود داشته است 
و در گروه آیین هایی است که این ایام دهه 
نخست ماه محرم، چه شیعه و چه سنی را 
در راستای ستایش، بزرگداشت و نکوداشت 
مقام حضرت امام حسین علیه السالم و یاران 
با وفایش به شکل رفتاری آیینی - فرهنگی، 
در مسجد، تکایا، میادین اصلی شهر و یا حتی 
کوچه، کوی و برزن و خیابان های مختلف 

مناطق کشور گرد هم می آورد.
 »فضائل خوانی« در تطور تاریخی

قلم  به  ایران«  عامه  »ادبیات  کتاب  در 
حسن ذوالفقاری درباره پیشینه هنر آیینی 
است:  آمده  »فضائل خوانی«  نمایشی  و 
»قدیمی ترین و مهم ترین سند مکتوب در 
رازی«  »عبدالجلیل  از  فضائل خوانی  باب 
کتاب  در  است.  النقص«  »کتاب  صاحب 

النقص که در نیمه قرن ششم هجری تالیف 
شده، تصریح شده است که فضایل خواندن 
قاعده ای نو نیست و سابقه ای طوالنی دارد.

در یکی از سه نسخه خطی فارسی »ابومسلم 
نگهداری  پاریس  کتابخانه  در  که  نامه« 
می شود، سه قصیده فضائل خوانی ثبت شده 
فضیلت  قصیده  سه  نسخه،  این  در  است. 
آمده که یکی از این قصاید را که ۱۸ بیت 
دارد، »سید قحطبه« یکی از پهلوانان لشکر 
ابومسلم در جنگ می خواند. دومین قصیده 
فضائل خوانی را »محمداسماعیل« یکی از 
دوستداران ابومسلم می خواند که ۳۳ بیت 
نیز  فضائل خوانی  قصیده  دارد.طوالنی ترین 
در یک مجلس مهمانی و رایزنی برای تهیه 
امکانات و اسباب و ابزار قیام به وسیله شخص 
ابومسلم خوانده شده و دارای ۴۹ بیت است.
تفاوت فضائل خوانان و مناقب خوانان

آیین  با  برخورد  در  نخست  نگاه  در 
»فضائل خوانی« شاید مخاطب آن را شبیه 
به آیین تعزیه و یا شکل قدمایی آن یعنی 
و  اجرایی  اما در شکل  ببیند؛  شبیه خوانی 
در  که  دارد  وجود  تفاوت هایی  آن  شیوه 
حقیقت خط تمیز میان این آیین با تعزیه 

و شبیه خوانی را شامل می شود.

شرح مصائب حسین )ع( در مراثی »فضائل خوانی«


