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ظریف: اروپا باید تحریم های آمریکا را جبران کند

در صورت انفعال اروپا می توانیم غنی سازی 
را افزایش دهیم

وپا ار بسته  پذیرش  شرط  ایران؛  حقوق  تضمین 
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سرمقاله

اقتصاد نیازمند نظارت با چشمان باز 

نگاه روز

 روزهای »بن سلمان«در قدرت
 به شمارش افتاده است

یکی از معضالتی که امروز گریبانگیر اقتصاد 
کشور شده، ضعف در حوزه نظارت است که 
رهبر معظم انقالب در سخنرانی اخیر خود از 
عنوان »چشمان باز« برای لزوم تقویت حوزه 
برای  ارز  اگر  کردند.اینکه  استفاده  نظارت 
شده  داده  اختصاص  خاص  کاالیی  واردات 
است، آیا دستگاه اختصاص دهنده ارز، فرآیند 
اطمینان  برای  فلوچارت خود  در  را  نظارتی 

بخشی به منظور اجرا تدارک دیده است؟ 
کرده  وارد  را  خاص  کاالی  آن  شرکت  آیا 

است؟ آیا به بازار عرضه شده است؟
 آیا این اختصاص باعث بهبود وضعیت قبلی 
کند  پیدا  ادامه  اختصاص  این  باید  آیا  شده؟ 

یا خیر؟
 اینکه اگر تسهیالت بانکی برای رونق تولید 
برای  بانکی  تسهیالت  یا  و  شده  پرداخت 
ایجاد واحد تولیدی تصویب شده، آیا نظارت 
کافی برای استفاده از این تسهیالت در همان 
موضوع تدارک دیده شده است؟ آیا دستگاه 
نظارتی تا پایان دریافت تسهیالت پرداختی بر 

آن واحد تولیدی نظارت دارد؟

7 علیرضا شیرمحمدی 

هشدار دادستان تهران به شرکت های قطعه سازی و خودروسازی؛

دستگیری سه مقام دولتی در حوزه کاال و ارز

بازنشستگان شاغل فقط 
۶۰ روز برای ترک پست 

دولتی فرصت دارند

به گزارش زمان ،  رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به 
تأیید »طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« 
مکلفند  مشمول  دستگاه های  گفت:  نگهبان،  شورای  سوی  از 
افراد مشمول را  از تاریخ ابالغ این قانون،  ظرف مدت ۶۰ روز 
متخلفان  با  و  کنند  تسویه حساب  آنان  با  و  منتزع  از خدمت 

برخورد قانونی خواهد شد.

3

2

با کسی  ملی  امنیت  زمینه  در  سپاه:  فرمانده  جانشین 
پشیمان  و  قاطع  ما  پاسخ  نداریم،  شوخی  و  تعارف 
کننده است.اظهار کرد: گزینه جنگ علیه جمهوری 
اسالمی ایران منتفی است؛ چراکه آمریکا نه شرایط 
سیاسی جنگ را دارد و نه کشوری با او متحد می شود 
و بنابراین می داند که هر جنگی با ایران آغاز کند بازنده 

این جنگ خودش خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین سالمی 
جانشین فرمانده کل سپاه  طی سخنانی اظهار کرد: اگر 
امروز ایران و ملت بزرگ آن در دنیا شریف، عزیز، 
مقتدر و مستقل بوده و در برابر هیچ قدرتی کرنش 
نمی کند و هیچ یک از بیگانگان در حریم امن این 
امت جایگاهی ندارند فقط به خاطر تأثیر جاودان روح 

و خون شهداست.
وی با بیان اینکه »هر آنچه ما داریم متعلق به شهداست«، 
افزود: اگر شهدا نبودند، ما هیچ یک از ویژگی های 
دنیا  در  را  شرافت  و  عزت  قدرت،  استقالل،  مهم 
اینکه  بر  امام علی )ع( مبنی  به فرمایش  نداشتیم.وی 
»هیچ قومی نیست که دشمن در کوچه و خیابان هایش 
پا بگذارد و آن قوم ذلیل نشود«، عنوان کرد: شهدای 
تار و  ما  از سرزمین  واالمقام سبب شدند که دشمن 
مار شده و امروز نیز شهدا سبب می شوند که دشمن 
از خیابان ها و شهرهای بالد اسالمی تار و مار شوند. 
سالمی »جهاد« را رمز نجات مسلمانان دانست و با بیان 
اینکه »مدافعان حرم سپر مستحکم امت و زینت های 
جامعه هستند«، به حضور گسترده مردم در  یادواره های 

شهدا اشاره و اظهار کرد: مردم غیرت مند و با وفای 
کشور پس از چند دهه از شهادت شهدای واالمقام، 
گرامیداشت  مراسم های  در  آنان  شهادت  روز  مانند 
این ستاره های درخشان حضوری گسترده دارند.وی 
با تأکید بر اینکه کار بزرگ تر صبر خانواده های شهدا 
بر شهادت عزیزان شان است، افزود: شهدا رفتند تا به 
آرزوی خود برسند، اما خانواده های آنان آرزوهایشان 
به  اشاره  با  بدرقه کردند.سالمی  اسالم  بقای  برای  را 
نمونه هایی از شکست آمریکا از ملت بزرگ ایران و 
دیگر ملت های آزاده در منطقه که جمهوری اسالمی 
ایران را الگوی خود قرار داده اند، بیان کرد: زمانی که 
ملت بزرگ ایران موفق به شکست دادن شاه خائن شد، 
یعنی یک سیاست جهانی از آمریکا را با دست های 
به  ادامه  در  است.وی  مواجه کرده  با شکست  خالی 
و  کرد  اشاره  طبس  واقعه  در  آمریکایی ها  شکست 
افزود: وقتی آن ها )آمریکایی ها( در طبس سوختند و 
شن ها به امر خداوند مأمور شدند تا از دشمنان مان انتقام 
سختی بگیرند، ملت ایران آمریکا را در طبس شکست 
داد. همچنین وقتی ملت ایران النه جاسوسی آمریکا را 
اشغال کرد و دیپلمات های جاسوس آمریکا را ۴۴۴ 
روز به گروگان گرفت، آمریکا را در جهان از اعتبار 
قدرت و سیاست انداخت.وی همچنین به طرح آمریکا 
کرد:  تصریح  و  اشاره  جدید  خاورمیانه  ایجاد  برای 
وقتی ملت بزرگ جمهوری اسالمی ایران اجازه نداد 
تا پروژه بزرگ خاورمیانه جدید آمریکا به ثمر بنشیند و 
نقشه راه آنان را برای سلطه مجدد در جهان اسالم باطل 

کرد، آمریکا را شکست داد؛ وقتی از تحریم اقتصادی 
نردبانی برای رشد و پیشرفت ساخته و ماهواره به آسمان 
فرستادیم و در انرژی صلح آمیز هسته ای به پیشرفت های 
شگرفی رسیده و با پیشرفت در علوم و توسعه فناوری 
و با تکیه بر جوانان همه نیازهای کشور را ساخته ایم، 
صبر  ایران  ملت  وقتی  کرده ایم؛  مأیوس  را  دشمن 
کرده و در برابر افزایش قیمت ها نجابت به خرج داده 

و سختی ها را تحمل کرد، دشمنان مان را نا امید کرد.
سالمی با اشاره به گسترش دامنه نفوذ تفکر انقالب 
اسالمی در منطقه عنوان کرد: امروز مسلمانان در اقصی 
نقاط سرزمین های اسالمی به انقالب اسالمی ایران و 
امامت و والیت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 
انقالب مان روی آوردند و  بزرگ  پیشوایان  به عنوان 
می بینیم که در موضوع مقاومت ملت بزرگ یمن، 
در  و  قدرت گرفته  با دست خالی،  مقاوم  مردم  این 
برابر دشمنان خود ایستاده اند.جانشین فرمانده کل سپاه 
با تاکید بر اینکه دیگر شکست مسلمانان هرگز ممکن 
است،  شده  ضعیف  بسیار  ما  دشمن  چراکه  نیست؛ 
گفت: امروز می بینیم که آمریکا دارای چه موقعیت 
زمان  هر  از  منزوی تر  کشور  این  واقع  در  و  سیاسی 
دیگری است. امروز آمریکا با قدرت هایی که روزی 
با آنان متحد بود دچار تنش سیاسی شده و روابط آنان 
کاهش یافته است. آمریکا که می خواست جمهوری 
اسالمی ایران را منزوی کند، خود منزوی شده و ایران 

امروز محور قدرت شده است.
ادامه در صفحه 3

سردار سالمی: گزینه »جنگ« علیه ایران منتفی است

 پاسخ قاطع و پشیمان کننده ایران به دشمنان

وزارت اطالعات اعالم کرد:

جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی
از خروج  با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که  وزارت اطالعات روز شنبه 

غیرقانونی ارز توسط شبکه هرمی فایننشیال جلوگیری شد.
این  در  اطالعات،  وزارت  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  گسترده  تالش  با  است:  آمده  اطالعیه 
صیانت  منظور  به  و  هرمزگان  و  فارس  استان  اطالعات  ادارات  کل  در 
نظام  در  اخالل  از هرگونه  و جلوگیری  مقاومتی  اقتصاد  از سیاست های 
لیدرها و اعضای فعال دسیسه هرمی  از  نفر  اقتصادی کشور، تعداد 18 
پرونده  و  )financial(، دستگیر  فایننشیال  نام  با  و کالهبردارانه جدید 
تاکید شده  این اطالعیه  ارجاع شد. در  به مراجع قضایی  تخلفات آن ها 
است: این افراد با استفاده از روش های اغواگرایانه اقدام به جذب سرمایه 
افراد و کالهبرداری از آن ها و همچنین راه اندازی چندین هرم و زنجیره 

صرافی های  طریق  از  کشور  از  ارز  توجهی  قابل  مبالغ  و  کرده  انسانی 
غیرمجاز و یا به صورت فیزیکی خارج کرده بودند.در این اطالعیه آمده 
به  اخبار  رسانی  اطالع   در  موقع  به  اقدام  و  از هوشیاری  تشکر  با  است: 
ستادهای خبری از مردم شریف و والیتمدار درخواست می شود با عنایت 
به شکل گیری مجدد دسیسه های هرمی با ترفندهای جدید و کالهبرداری 
آن ها و احتمال مال باخته شدن افراد، پیش از هرگونه سرمایه گذاری در 
طرح هایی از این قبیل، اطالعات الزم را کسب کرده و در صورت مشاهده 
هر گونه موارد مشکوک مراتب را به شماره 11۳ اعالم کنند. این اطالعیه 
می افزاید: ضمناً به افراد سودجو نیز هشدار داده می شود که فعالیت های 
آنها مورد رصد است و در صورت انجام اقدامات غیرقانونی با آن ها قاطعانه 

برخورد خواهد شد.

»بدون تاریخ، بدون امضاء« راهی اسکار 2۰1۹ شد
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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفت؛

تاکید بر لزوم حمایت همه دستگاه ها 
از ابتکارات وزارت نفت

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه دیروز شنبه، 
ضمن بررسی تحوالت بازار ارز، ضرورت مقابله با عملیات جنگ 
روانی و جوســازی های کاذب علیه مصالح اقتصادی کشــور را 

مورد تاکید قرار دادند.
به گزارش خبرگــزاری مهر، اعضای شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در جلســه دیروز، ضمن بررســی تحــوالت بازار ارز، 
ضرورت مقابله با عملیات جنگ روانی و جوســازی های کاذب 
علیــه مصالح اقتصادی کشــور را مورد تاکید قــرار دادند. این 
جلســه که با حضور اعضا و به ریاســت حجت االســالم حسن 
روحانی تشکیل شد؛ با توجه به اقدامات خصمانه دولت آمریکا 
برای کاهش فروش نفت ایران و کارشــکنی در مناسبات بانکی 
خارجی، از همه دستگاه ها خواسته شد که در جهت حمایت از 

ابتکارات وزارت نفت و تقویت بانک مرکزی اقدام نمایند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه پس از  گزارش 
ســازمان برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات وزارت بهداشت 
و درمان ، بر ضرورت حمایــت از تولیدکنندگان داخلی دارو و 
تجهیزات پزشکی، تأکید کرد و طرح تسریع در پرداخت بدهی 

واحدهای درمانی را مورد تصویب قرار داد.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین پیشنهادات 
وزارت نفــت در مورد تنوع روش های عرضــه و فروش نفت را  
مورد بررسی و تصویب قرار دادند. گزارش مربوط به ساماندهی 
بانک هــا و مؤسســات اعتباری نیــز در این جلســه ارائه و در 
راستای اصالح نظام بانکی کشور و صیانت از سپرده های مردم، 

تصمیمات الزم اتخاذ شد. 

بازنشستگان شاغل فقط ۶۰ روز برای ترک 
پست دولتی فرصت دارند

 رئیس ســازمان بازرســی کل کشور با اشــاره به تأیید »طرح 
اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان« از ســوی 
شورای نگهبان، گفت: دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت 
۶۰ روز از تاریــخ ابالغ این قانون، افراد مشــمول را از خدمت 
منتزع و با آنان تسویه حساب کنند و با متخلفان برخورد قانونی 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، قاضی ناصر ســراج با اشاره به 
تأیید »طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« 
در شــورای نگهبان اظهار داشــت: از تاریخ ابالغ این قانون، به 
کارگیری بازنشســتگان و یا بازخرید شــده ها در دستگاه های 
دولتی و کلیه دســتگاه هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی 
کل کشــور اســتفاده می کنند،  به جز مقامات مصرح در قانون 
مذکور ممنوع اســت.وی با تاکید بر اینکه دستگاه های مشمول 
مکلفنــد ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابــالغ این قانون، افرادی 
را که مشــمول این قانون می شــوند، از خدمت منتزع و با آنان 
تسویه حســاب کنند، تصریح کرد: افراد مشمول این قانون نیز 
می بایســت در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک 

کنند.
 پرداخــت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت 
هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اســت و با 
متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور ضمن اشــاره به تکلیف قانونی بازرسان سازمان مبنی بر 
نظارت بر اجرای قانون مذکور گفت: از دســتگاه های مشــمول 
انتظار مــی رود ضمن رعایــت دقیق قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان، افراد مشمول را به این ســازمان معرفی نمایند.

طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه 
علنی دوم مرداد ماه ۹۷ در مجلس شورای اسالمی، به تصویب 

رسید و در تاریخ ۲1 شهریور در شورای نگهبان تأیید شد.

بیانیه مشترک وزرای تجارت ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا

 وزیران تجارت و ســرمایه گذاری کشورهای عضو جی ۲۰، که 
در اجالس آرژانتین شــرکت کرده بودند، در بیانیه مشــترک 
خود نیاز به اصالح ســازمان تجــارت جهانی را ضروری اعالم 

کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزیران تجارت و سرمایه گذاری 
کشورهای عضو جی ۲۰، که در اجالس آرژانتین شرکت کرده 
بودند، در بیانیه مشــترک خود نیاز به اصالح سازمان تجارت 

جهانی را ضروری اعالم کردند.
درحالــی که رییس جمهور آمریکا، دونالــد ترامپ، تعرفه های 
جدیــدی را بر علیه ۲۰۰ میلیــارد دالر از واردات چین آماده 
می کنــد، وزرای این گروه در بیانیــه خود اعالم کردند که در 
مقابل این گفتمان خواهند ایســتاد.در این بیانیه جزئیاتی در 
مورد نحوه اصالح ساختار سازمان تجارت جهانی و یا گفتمان 
تجاری، ارائه نشده است.وزیر تولید و کار آرژانتین، دانته سیکا، 
در کنفرانس خبری پایــان این اجالس یک روزه، گفت: قطعا 
این تعرفه های جدید اقدام مثبتی نیســت، اما باید دید اوضاع 
چگونه پیش می رود.معــاون وزیر اقتصاد آلمان، اولیور ویتکه، 
این بیانیه مشــترک پیام قدرتمنــدی در مورد اهمیت تقویت 
سازمان تجارت جهانی، به ویژه در زمان اجراب سیاست »اول 
آمریکا« و افزایش محافظه کاری تجاری در جهان، ارسال کرد. 
گام هــای بعدی در این زمینــه، در اجالس پیش روی رهبران 
جــی ۲۰، که در اواخر نوامبر در آرژانتین برگزار خواهد شــد، 

برداشته می شود.

 حمله ناموفق گروهک ضد انقالب 
کومله به سفارت ایران در پاریس

ســخنگوی وزارت خارجه گفت: تعداد اندکی 
معاند ضد ایرانی قصد تعرض به سفارت ایران 

در پاریس داشتند که موفق نشدند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام قاسمی 
ســخنگوی وزارت امورخارجــه در پاســخ به 
پرســش خبرنگاران در خصــوص تعرض به 
سفارت کشــورمان در پاریس ضمن تایید این 
خبر اظهار داشت: بعد از ظهر روزجمعه تعداد 
اندکی از افراد معاند ضد ایرانی قصد تعرض و 
آسیب رساندن به ساختمان سفارت جمهوری 
اســالمی ایران در پاریس را  داشتند که  البته 
موفق به این کار نشــدند و نتوانستند به داخل 
ســاختمان  ســفارت  وارد شــوند و با پرتاب 
اشیایی به سمت ساختمان سفارت، خساراتی 
به آن  وارد کردند.قاســمی افزود: متاسفانه به 
رغم انتظار طبیعی که از پلیس فرانســه وجود 
داشت  آنان هنگام حضور این مهاجمین که از 
وابســتگان یک گروهک تروریستی بودند،   به 
موقع در محل حاضر نبودند که موضوع تهاجم 
این گروه و عدم حضور به هنگام پلیس، تحت 
بررســی و پیگیری است. خاطر نشان می کنم 
پــس از پیگیری های متعدد و حضور نیروهای 
ذی ربــط تعدادی از مهاجمین توســط پلیس 
دستگیر شدند که خواستار محاکمه و مجازات 
آنها و اعالم نتیجه از ســوی مقامات ذی صالح 
هستیم.سخنگوی وزارت امور خارجه در عین 
حال بار دیگر به وزارت خارجه فرانسه یادآوری 
کــرد که تامین امنیت اماکــن دیپلماتیک به 
عهده کشــور میزبان می باشــد و الزم است 
نســبت به حفاظت  و صیانــت از کلیه اماکن 
دیپلماتیک ایــران در فرانســه،  تمهیدات و 

اقدامات جدی و  الزم به عمل آورند.

سهم ۱۰۰ درصدی بخش 
خصوصی از واگذاری ها در دولت 

 رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی گفت: 
خوشــبختانه با تالش های صــورت گرفته به 
شرایطی رسیده ایم که بخش خصوصی واقعی 
جایگاه خود را در واگذاریهای دولت پیدا کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، پوری حســینی 
گفت: یکی از کارهایی که در راستای واگذاری 
ســهام شرکتهای دولتی در ســالهای گذشته 
انجام داده ایم آسیب شناسی واگذاری ها است.

رئیس کل ســازمان خصوصی سازی افزود: بر 
این اســاس با رفع موانع موجود موفق شدیم 
در دولت دوازدهم 1۰۰ درصد واگذاری ها و در 
دولت یازدهم ۶۷ درصد واگذاری ها را به بخش 
خصوصی واقعی داشته باشــیم. این در حالی 
اســت که از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی 
سازی در سال 8۰ تا ابتدای شروع به کار دولت 
یازدهم کمتر از 18 درصد واگذاری ها به بخش 
خصوصــی واقعی صورت گرفته اســت.پوری 
حسینی اضافه کرد: خوشبختانه با تالش های 
صورت گرفته به شرایطی رسیده ایم که بخش 
خصوصی واقعی جایگاه خود را درواگذاری های 
دولت پیدا کند.رئیس کل ســازمان خصوصی 
ســازی اضافه کرد: یکی دیگر از سختی های 
خصوصی ســازی، واگذاری ســهام شرکتهای 
کنترلی است که از قضا بیشتر مقاومتها نیز در 
این زمینه ابراز می شود.وی اضافه کرد: بر این 
اساس نگاهی به آمارها نشان می دهد در طول 
18 سال گذشــته ۷۵۵ بنگاه و سهم کنترلی 
برای عرضه در لیست سازمان خصوصی سازی 
قرار گرفته اســت که از این تعــداد، تا پیش 
از دولــت یازدهم و در مدت 1۲ ســال، تنها 
1۰1 شــرکت واگذار شــده اند که 1۳ درصد 
واگذاری ها کنترلی را شــامل می شــود. این 
در حالی اســت ۴۴8 بنگاه به صورت کنترلی 
از دولت یازدهم تا کنون واگذار شــده اند که 
۳۴ درصد واگذاری ها را شامل می شود.رئیس 
کل سازمان خصوصی ســازی با بیان این که 
خصوصی سازی هر چه قدر به پایان عمر خود 
نزدیک می شود کار ســخت تری دارد اظهار 
داشت: بر این اساس از همه توان و تالش خود 
استفاده می کنیم تا خصوصی سازی به بهترین 

روش و سریعترین شکل ممکن انجام شود.

اخبار

خبر

ارزش هرکس آن چیزی است 
که نیکو انجام دهد

کالمامیر

وزیر خارجه ایران در گفتگو با اشپیگل تاکید کرد 
در صورت منفعل بودن اروپا در برابر خروج آمریکا 
از برجام احتمال افزایش غنی سازی اورانیوم از 

سوی ایران وجود دارد.
جواد  »محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مجله  با  گفتگو  در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف« 
اتحادیه  چنانچه  داشت:  اظهار  اشپیگل  آلمانی 
اروپا در برخورد با خروج آمریکا از توافق هسته 
ای با ایران به برخورد منفعالنه خود ادامه دهد، 
تهران  که  دارد  وجود  احتمال  و  امکان  این 
ادامه  در  دهد.وی  افزایش  را  اورانیوم  غنی سازی 
دیگر  کشورهای  و  افزود:اروپایی ها  گفتگو  این 
برای  باید  ایران  با  ای  هسته  توافق  امضاکننده 
جبران تحریم های آمریکا دست به کار شوند.وزیر 
خارجه ایران همچنین خاطر نشان کرد: چنانچه 
ایران  بخورد  بر هم  و گرفتن  دادن  میان  تعادل 
واکنش نشان خواهد داد. این واکنش می تواند 

اقدامی جز خروج از برجام بوده و ایران دست به 
افزایش غنی سازی اورانیوم بزند.وزیر امورخارجه 
احتمال  در خصوص  گفتگو  این  ادامه  در  ایران 
مذاکره تهران - واشنگتن تصریح کرد: در حال 
حاضر دلیلی برای گفتگو با آمریکا نمی بینیم. تنها 
در صورتی که آمریکا بار دیگر به توافق هسته ای ) 
برجام( بازگردد می توان درباره گفتگوی دوجانبه 
به بی سابقه  با اشاره  تصمیم گیری کرد.ظریف 
بودن توافقی مانند توافق هسته ای ایران اظهار 
داشت: ما برای دستیابی به توافق هسته ای ساعت 
ها مذاکره در سطح وزرا انجام دادیم، اقدامی که 
در سوابق ایران و آمریکا بی سابقه بود. قطعا اگر 
آن زمان نیز ترامپ در قدرت بود همه چیز را نابود 
می کرد. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه چه کسی 
تضمین می دهد که ترامپ بار دیگر به گفتگو و 
توافق پایبند بماند، افزود: ما دیگر نمی خواهیم 
دهیم. هدر  مستقیم  مذاکره  برای  را  خود  وقت 

گفت:  ادامه  در  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
توافق هسته ای با ایران یک توافق عاشقانه نیست، 
دارد  آمادگی  ایران  است.  منطقی  توافقی  بلکه 
که تا زمانی که منافعش تامین شود، آن را اجرا 
کند. این کامال پرسشی کاربردی و نه احساسی 
بر مبنای داد و ستد است.  است. روابط جهانی 
اگر این توافق در پی اقدامات آمریکا و عملکرد 
خنثی اروپایی ها به هم بخورد در این صورت ما هم 
اقدام می کنیم.ظریف درباره احتمال خروج ایران از 
توافق هسته ای با غرب خاطر نشان کرد: ایران در 
چارچوب توافق مانند خارج آن فرصت هایی دارد 
و ما خود را برای چنین وضعیتی آماده کرده ایم.
اما لزوما نیازی به  پایان دادن )به توافق( نیست.

قطعنامه  و  توافق   ۳۶ بند  افزود:  همچنین  وی 
۲۲۳1 شورای امنیت این امکان را به ما می دهد 
بدون  دهیم  کاهش  را  پایبندی(  )سطح  که  
اینکه از توافق خارج شویم.  افزایش غنی سازی 

باشد.وزیر  موارد  این  از  یکی  می تواند  اورانیوم 
خارجه ایران درباره اعمال تحریم های آمریکا بر 
شرکت های اروپایی همکاری کننده با ایران اذعان 
داشت:پرسش این است که آیا اروپا می خواهد که 
شرکت های اروپایی از قوانین اروپا پیروی کنند یا 
از قوانین آمریکا. اصطالحا آیا اروپا از روی دیکته 
آمریکا رونویسی می کند. در این باره باید گفت که 
اتحادیه اروپا قوانین مسدودساز را در اختیار دارد. 
به این ترتیب می تواند شرکت هایی را که به دلیل 
تحریم های آمریکا از همکاری با ایران خودداری 
می کنند را مجازات کند.اروپا همواره به این نکته 
اشاره داشته که توافق هسته ای با ایران در راستای 
منافع امنیتی اش است . بنابراین باید آمادگی آن 
را داشته باشد که برای امنیتش هزینه بپردازد و 
به این نکته واقف باشد که کار بیهوده ای نیست. 
اروپایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا آمادگی دارند 

حرف های خود را عملی کنند.

در صورت انفعال اروپا 
می توانیم غنی سازی

 را افزایش دهیم

ظریف: اروپا باید تحریم های آمریکا را جبران کند

آگهی مفقودی نوبت سوم
بدینوسیله پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوائی مروا پرواز بابلسر به شماره 7089 تاریخ صدور 1395/5/13 به مدیرعاملی آقای ابوالقاسم 

احمدپوربه نشانی دفتر مازندران – بابلسر- بلوار شریفی حدفاصل شریفی 9و11 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

برگ اخطاریه
المکان-محل  مجهول  انتظامی,خیابان  نیروی  قضائی  دار،حوزه  خانه  ،پیشه  پدرغیبعلی  چرنی،نام  نجفی  شونده:زهرا  اخطار  نام 
حضوردادگستری دفترشعبه قاضی شورای آقای موالیی-وقت حضور:97/8/6ساعت 12 ظهر–علت حضور:دعوی رضا مرادی علیه شما 

دبیرشعبه دو شوای حل اختالف گتوندجهت حضوربه شرح خانم.شماره م الف:16/105

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت )برگ سبز(و کارت مشخصات خودرو پراید سواری 131SEبه رنگ سفید مدل 1394به شماره انتظامی ایران 48-932د41وشماره 

شهرستان دزفولموتور5478431وشماره شاسیNAS411100F3443477به نام رحیم رامزی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

تاریخ:97/6/28 شماره:646/0/97
آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم  به 
کالسه پرونده :646/0/97 وقت رسیدگی :97/7/24/ ساعت 8/45 

خواهان : ساناز آقا خانی  خوانده محمد مقیمی  خواسته : نفقه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه ههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به در 
خواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانوآ یین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی میشود .تا خوانده از تاریخ نشر آ خرین ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را در یافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه 

بعد کابوسیله آ گهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آ ن ده روز خواهد م1394 
مدیر دفتر شعبه 5 شهری شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم2 

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  139760331010001771 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 آقای  علی بیات فرزند ولی اله 
بشماره شناسنامه 285 کد ملی 1829278878  صادره از خرمشهر  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 
121/27  مترمربع پالک 3298 فرعی از 163 اصلی واقع در کرج فردیس خیابان قریشی خیابان رجایی غربی بن بست امیر 
المومنین  قطعه 5 سمت راست شمالی  خریداری از مالک رسمی عجب نساء جمالی 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 632
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/09

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادستان تهران خبرداد:

دستگیری سه مقام دولتی مرتبط با پرونده های اقتصادی
 دادستان تهران گفت: سه نفر از مقامات دستگاه های دولتی 
در ارتباط با پرونده های شعب ویژه، اخیرا و ظرف چند روز 

گذشته دستگیر شدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباس جعفری دولت آبادی 
دادستان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با 
پرونده های اخیر اقتصادی از برگزاری دو جلسه طی دیروز در 
رابطه با شعب ویژه و همچنین خودروسازان خبر داد و گفت: 
در این جلسه خودروسازان در رابطه با مشکالت تامین ارز با 
توجه به افزایش قیمت ارز، تامین قطعات با توجه به اینکه 
برخی شرکت های قطعه سازی قطعات را تحویل نمی دهند، 
پخش  رسانه ها  از  مکررا  که  مختلف  خودروهای  انبارکردن 
شده بود و همچنین قیمت خودرو مسائلی را بیان کردند.

بانک مرکزی  به حوزه های  اینکه بخش تحریم  بیان  با  وی 
و وزارتخانه های اقتصادی برمی گردد که دادستانی در این 
بخش کاری نمی تواند انجام دهد، ولی پیغام آن ها را به این 
دستگاه ها خواهد برد، به مشکالت مطرح شده مبنی بر تامین 
قطعات خودرو اشاره وتصریح کرد: برخی از شرکت های قطعه 
سازی در دادستانی پرونده دارند که این پرونده ها مفتوح است.

دادستان تهران افزود: این شرکت ها در گذشته سعی کردند با 
انحصار در تولید برخی از قطعات، امروز از این انحصار استفاده 
کنند که الزم است تاکید کنم که شرکت های قطعه سازی و 
خودروسازی حق ندارند کاری کنند که اوال انحصار ایجاد شود 
و ثانیا این انحصار منجر به کمبود کاال و توقف تولید خودرو 
این  با  مرتبط  وزارتخانه های  از  آبادی  دولت  شود.جعفری 
دستگاه ها خواست که به این بخش کمک کنند و خاطرنشان 
کرد: بخش قضایی این مسئله حتما رسیدگی خواهد شد و 
اجازه نخواهیم داد که این شرکت های متخلف بخواهند روی 
بحث  با  رابطه  در  تهران  بگذارند.دادستان  اثر  خودروسازها 
نگهداری و دپوی خودروها نیز اظهار کرد: چندین گزارش از 
رسانه ها در این زمینه پخش شد و همچنین بر اساس گزارش 
پلیس مبنی بر شناسایی دو انبار بزرگ نگهداری خودرو، روز 
چهارشنبه گذشته یکی از معاونین خود را به یکی از این انبارها 
اعزام کردم و مطابق بررسی ها مشخص شد که در هر دو انبار 
خودروهایی که قطعات آن ها ناقص است، نگهداری می شود.

وی از رسانه ها و همه دستگاه ها خواست که به اعتماد مردم 
امروز  جلسه  در  داد:  ادامه  و  نرسانند  آسیب  بخش  این  در 
تاکید شد که خودروسازان حق ندارند خودروهایشان را انبار 
کنند به دلیل اینکه امروز مردم از رسانه ها می شنوند که این 
می شود.جعفری  دپو  گرانفروشی  برای  انبارها  در  خودروها 
دولت آبادی تصریح کرد: توضیحاتی که خودروسازان امروز 
ارائه کردند تا حدی قانع کننده بود، ولی قطعا اگر گزارشی 
مبنی بر دپوی بی مبنای خودرو و بدون عرضه به دادستانی 
ارجاع شود، حتما در این بخش ورود و اقدام خواهیم کرد.

دادستان تهران در رابطه با توضیحات خودروسازان در مورد 
گران کردن خودرو نیز افزود: در این جلسه تاکید شد که در 
زمانی که تحریم و جنگ آمریکا علیه انقالب اسالمی است 
نباید مردم که پشتیبان انقالب هستند را با گرانی نابهنگام و 
چندباره مایوس کنیم.وی با اشاره به توجیهات خودروسازان 
در این زمینه مبنی بر اینکه بخش داللی است که به افزایش 
قیمت خودروها دامن می زند، از وزیر صنعت و سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان خواست که به این موضوع ورود کنند.

جعفری دولت آبادی گفت: دولت همانطور که وظیفه حمایت 
از مصرف  باید  برعهده دارد  را  تولید کننده و خودروساز  از 
و  تولید کننده  از  بین حمایت  تا  نماید  نیز حمایت  کننده 

حمایت از مصرف کننده تعادل برقرار شود و به گونه ای نباشد 
که مصرف کننده در برابر غول گرانی بی پناه باشد و از سوی 
دیگر اعالم شود که از تولید کننده حمایت می کنیم.وی به 
مسئوالن دولتی و خودروسازان توصیه کرد که بین حمایت 
از مصرف کننده و تولید کننده تعادل برقرار کنند و گفت: در 
شرایطی که مردم باید در این جنگ اقتصادی حضور داشته 
باشند و از آرمان های انقالب حمایت کنند، نمی شود با گران 
کردن ناگهانی و شوک به بازار، آن ها را مایوس کرد.جعفری 
دولت آبادی در ادامه به مباحث مطروحه در بخش اول جلسه 
در مورد شعب ویژه اشاره کرد و گفت: در بخش اول جلسه 
گزارشی از دستگاه های ضابطین در حوزه های مختلف از جمله 
ارز و کاغذ ارائه شد.وی با اشاره به کشف انبار کاغذ در اطراف 
از  افزود: اخیرا یکی  تهران و تشکیل پرونده در این زمینه، 
متهمان این پرونده دستگیر شد.دادستان تهران خاطرنشان 
با  ارتباط  در  دولتی  دستگاه های  مقامات  از  نفر  سه  کرد: 
پرونده های شعب ویژه، اخیرا و ظرف چند روز گذشته دستگیر 
شدند که با تکمیل تحقیقات در هفته های آینده اطالع رسانی 
بیشتر صورت خواهد گرفت و این افراد بیشتر به حوزه ارز و 
مسائل مرتبط با کاالهایی که در پرونده  های شرکت ها مطرح 
ادامه داد: یکی  است، مربوط می شوند.جعفری دولت آبادی 
از آن ها نیز مرتبط با بانک مرکزی بود که بعد از تحقیقات 
توضیح خواهیم داد.وی با اشاره به پرونده دختر یکی از وزرای 
سابق، گفت: این پرونده در دادسرای اقتصادی تکمیل و متهم 
آن بازداشت شده است.دادستان تهران با اشاره به رسیدگی 
مبنی  مطروحه  ادعاهای  به  پاسخ  در  پرونده،  این  به  قاطع 
بر اینکه فقط به پرونده های ضعفا رسیدگی می شود با رد و 
دفع این شبهه، گفت: دادستانی در تمام پرونده های مربوط 
پرونده های مطرح  و سایر  ارز، سکه  به چهار حوزه خودرو، 
شده در شعب ویژه، خط قرمزی ندارد البته ممکن است به 
از بین نرفتن سرنخ ها در  لحاظ محرمانه بودن تحقیقات و 
بیان آن تعجیل نکنیم.جعفری دولت آبادی با مطلوب ارزیابی 
کردن پیشرفت پرونده ها در حوزه خودرو، اظهار کرد: در مورد 
متهمان علی الخصوص متهمان دولتی تحقیقات بسیار خوبی 
صورت گرفته و پیشرفت به نسبت هفته گذشته خیلی خوب 
بوده است.وی در اطالع رسانی در حوزه پرونده های قاچاق 
کاال نیز گفت: در حوزه قاچاق کاال متهمی حدود سه هفته 
پیش دستگیر شد که کاالی زیادی از او کشف گردیده است 
که به لحاظ اینکه تحقیقات از بین نرود مشخصات وی را اعالم 
نمی کنیم، ولی به محض اینکه موانع رفع تحقیقات برطرف 
شود نام این فرد را اعالم خواهیم کرد.دادستان تهران افزود: 
به چندین استان در مورد این متهم نیابت دادیم و امیدواریم 
این پرونده همانطور که خوب پیش می رود پیشرفت خوبی نیز 

داشته باشد و حدود 11 مورد اعتراف به رشوه در این پرونده 
شده است.جعفری دولت آبادی گزارش امروز پلیس در مورد 
برخی شرکت  هایی که ارز گرفتند را موید این موضوع دانست 
که بعضی از آن ها حتی ارزهایی که خودشان باید پیگیری 
کنند را به شرکت های پیمانکاری داده اند و تصریح کرد: این 
شرکت ها نیز فقط مابه التفاوت سود را به شرکت واقعی ارز 
را  سودشان  و  فروخته  را  ارز  واسط  شرکت های  و  اند  داده 
برده اند و حتی به نام افرادی شرکت های صوری ایجاد کرده 
اند.وی افزود: نکته دیگر اینکه دریافت کننده اصلی ارز که 
طرف پیمان بانک مرکزی بوده مابه التفاوت سود را از این ها 
گرفته و در واقع نه تنها با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی کاالیی وارد 
نشده بلکه متاسفانه در بازار فروخته شده و سود آن نصیب 
شرکت های داللی گردیده است.دادستان تهران ادامه داد: در 
بخش حوزه ارز گزارش هایی ارائه و تاکید شد که بانک مرکزی 
باید بر ارزهایی که به شرکت ها برای واردات کاال اعم از اساسی 
و غیراساسی می دهد نظارت داشته باشد و چنانچه در مهلت 
مقرر به تکلیفشان عمل نکردند گزارش شود تا دادستانی و 
تعزیرات ورود کنند.جعفری دولت آبادی در مورد صرافی ها 
نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی که امروز دست صرافی ها برای 
ورود ارز باز شده و طرف حساب شرکت های که ارز گرفتند، 
هستند لذا حق ندارند ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را بخرند و در بازار 
آزاد بفروشند.دادستان تهران خطاب به شرکت های کاالیی که 
برای واردات کاال ارز گرفته اند نیز گفت: این شرکت ها مکلف 
هستند کاال وارد نمایند و اگر نمی توانند به تعهداتشان عمل 
کنند باید ارزهایشان را پس دهند وگرنه دادستانی و تعزیرات 
حتما در این مورد ورود خواهند کرد.وی با اشاره به دعوت از 
با گرانفروشی های اخیر، اظهار  معاون وزیر صمت در رابطه 
کرد: از سازمان حمایت از مصرف کننده به جد خواسته ام و 
به ایشان نیز گفتم که جامعه حضور شما را احساس نمی کند 
ایشان  ببرند که  پناه  به کجا  و  ندارند  پناهی  امروز مردم  و 
مدعی بود که اگر به ما شکایت شود بررسی می کنیم که این 
یک شیوه ای است.جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: طبق 
قانون، مبارزه با گرانفروشی در شرایط فعلی برعهده سازمان 
تعزیرات است و اگر گرانفروشی به نحو کالن باشد دادستانی 
ورود می کند.دادستان تهران با تاکید بر اینکه دولت قبل از 
دستگاه قضایی باید ورود کند، یادآور شد: ما برای ورود به 
مبارزه با گرانفروشی حرفی نداریم، ولی این موضوع مثل بقیه 
امور است که وقتی دستگاه ها متولی دارند دادستان باید صبر 
کند متولیان امر به وظایفشان عمل کنند و اگر عمل نکردند 
مانند قضیه تلفن های همراه که گرانفروشی کالن بود و در 
آستانه صدور حکم است ورود خواهیم کرد.وی از وزیر صنعت 
و سازمان حمایت از مصرف کننده خواست که نقش خودشان 
را در این زمینه ایفا کنند و بیان داشت: مبارزه با گرانفروشی 
بر عهده دولت و بخش های انتظامی آن با تعزیرات و بخش های 
اداری با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است، ولی اگر 
این بخش  در  باید  پیدا کند حتما  ادامه  بخواهد  این وضع 
تجدیدنظر شود.جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه در حوزه 
ارز طرف حساب ما فقط بانک مرکزی نیست، خطاب به همه 
دستگاه هایی که طبق قانون می توانند ارز در اختیار افراد و 
شرکت ها قرار دهند، اعالم کرد: اگر کسانی ارز بگیرند و در 
مسیر خودش هزینه نکنند یا در بازار آزاد بفروشند، در هر 
مرجعی که باشند حتما دادستانی ورود خواهد کرد کما اینکه 
در یک موردی ورود کرده و ۵۰۰ میلیون دالر در یک پروژه ای 

توقیف شده است.
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تالش اتحادیه اروپا برای ایجاد کانال با ایران 
برای حفظ برجام

 روزنامه  فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: قدرت های اروپایی در حال 
رایزنی برای ایجاد کانال نقل  و انتقاالت مالی به منظور ادامه تجارت با 

ایران و مقابله با تحریم های آمریکا هستند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، روزنامه  فایننشال تایمز در ادامه  گزارش 
داد: فرانسه، آلمان و انگلیس در ادامه  تالش ها برای مقابله با تحریم های 
آمریکا علیه تهران و حفظ توافق هسته ای تاریخی با ایران در حال رایزنی با 
مقامات اتحادیه اروپا برای ایجاد یک ابزار مالی در آستانه بازگشت بخش 

دوم این تحریم های واشنگتن هستند.

تولید و صادرات ۴۰۰ محصول 
در حوزه سلول بنیادی

 دبیر ستاد توسعه فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی و فناوری 
سلول  حوزه  در  محصول   ۴۰۰ کنون  تا  گفت:  جمهوری  ریاست 

بنیادی به تولید رسیده که در آستانه صادرات هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دکتر امیرعلی حمیدیه با اشاره به تعداد 
محصوالت در حوزه سلول بنیادی اظهار کرد: تا کنون شرکت ها 
۴۰۰ محصول در حوزه سلول های بنیادی تولید کرده اند که حتی 
به محصوالت آزمایشگاهی هم مربوط می شود.وی افزود: همچنین 
3 محصول سلولی که به تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
رسیده که اکنون در بازار هستند.حمیدیه با تاکید بر اینکه کشورهای 
دیگر هم ساالنه یک تا دو محصول سلولی تولید می کنند گفت: 
تولید محصول در این زمینه به علت انجام آزمایش های بالینی زمان 
بر است اما با این اوصاف نزدیک به ۱3 پرونده باز است که به تولید 
سلول  فناوری  توسعه  ستاد  شد.دبیر  خواهد  منجر  سلولی  محصول 
بنیادی خاطر نشان کرد: با این اوصاف قرار است امسال ۲ محصول 
با  برسند.وی  بازار  به  و  به آن 3 محصول اضافه شود  سلولی دیگر 
اشاره به محصوالت سلولی کشورهای دیگر گفت: در حال حاضر 
امریکا  ۱۶ محصول و ژاپن ۴ محصول در حوزه سلولی تولید کرده 
که دارای تاییدیه هستند.حمیدیه عنوان کرد: علم سلول های بنیادی 
تا سه سال گذشته در حد پژوهش و مقاله بوده ولی اکنون با تولید 
محصوالت در شرکت های دانش بنیان  به گونه ای پیش می رود 
که به سمت اشتغال زایی می رود.به گفته وی، در حال حاضر بیش 
از ۸۰ شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت در زمینه سلول بنیادی 
هستند ولی بیش از۱۰۰ شرکت در حال فعالیت هستند.حمیدیه در 
روی  دالر  نوسانات  و  کنونی  اقتصادی  شرایط  آیا  اینکه  به  پاسخ 
فعالیت شرکت های دانش بنیان تاثیر می گذارد، بیان داشت: تاثیر 
دالر روی شرکت ها هم تاثیر مثبت دارد و هم تاثیر منفی؛ اما این 
موضوع می تواند زمینه ای برای صادرات محصوالت باشد.به گفته 
وی، اکنون می توان چنین برداشت کرد که شرایط اقتصادی کنونی 
ها  باشد و شرکت  بنیادی  زمینه صادرات محصوالت حوزه سلول 
به این موضوع ترغیب شوند.وی افزود: اکنون برخی شرکت ها به 
مرحله صادرات رسیده اند و سرعتی که تبدیل ایده به ثروت بوده 

بیشتر شده است.

رهبر انقالب درگذشت 
»حجت االسالم اشرفی شاهرودی« 

را تسلیت گفتند

 رهبر انقالب در پیامی، درگذشت »حجت االسالم حاج 
شیخ مرتضی اشرفی شاهرودی« را تسلیت گفتند.

دفتر  اطالع رسانی  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  رهبری،  معظم  مقام 
معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت عالم جلیل 
مرتضی  شیخ  حاج  آقای  والمسلمین  حجت االسالم 

اشرفی شاهرودی را تسلیت گفتند.

توافق روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه 
با راه حل سیاسی برای »ادلب«

 مقامات بلندپایه از کشورهای ترکیه، روسیه، آلمان 
بر  استانبول  فرانسه در نشست روز جمعه خود در  و 
سر لزوم دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران 

کنونی در استان »ادلب« سوریه به توافق رسیدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مشاور رئیس جمهور 
ترکیه اعالم کرد که مقامات بلندپایه کشورهای ترکیه، 
روسیه، آلمان و فرانسه روز جمعه در نشست خود در 
شهر استانبول در مورد لزوم دستیابی به یک راه حل 
»ادلب« سوریه  استان  در  بحران کنونی  برای  سیاسی 
توافق  به  است،  سوری  معارضان  سنگر  آخرین  که 
نشست  این  میزبانی  از  پس  کالین«  رسیدند.»ابراهیم 
کشورهای  و  آنکارا  بلندپایه  مقامات  حضور  با  که 
آلمان، فرانسه و روسیه در شهر استانبول برگزار شد، 
در گفتگو با خبرنگاران گفت: »این عقیده مشترک 
تمام طرفها بود که راه حل برای ادلب باید سیاسی باشد 
و نه نظامی«. وی همچنین گفت که در این نشست، 
در مورد عواقب وخیم حمله به ادلب از جمله آغاز 
موج جدید مهاجرت اتفاق نظر وجود داشت.گفتنی 
جمهور  رئیس  دستیار  یوشاکف«  »یوری  که  است 
روسیه، »یان هکر« مشاور سیاست خارجی صدراعظم 
آلمان و »فیلیپه اِتییِن« مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور 
فرانسه به همراه »ابراهیم کالین« برای برنامه ریزی دیدار 
آتی رهبران چهار کشور مذکور، در نشست استانبول 
درخواست  به  اشاره  با  کالن  کردند.ابراهیم  شرکت 
دولت ترکیه از جامعه بین المللی و رهبران جهان برای 
اعالم حمایت آشکارتر و مستقیم از راه حل سیاسی 
برای بحران ادلب گفت: »در این نشست ما فرصت را 
داشتیم تا در مورد گامهای الزم جهت پرهیز از بروز 
فاجعه ای دیگر در ادلب بحث و گفتگو کنیم«. وی 
همچنین گفت که زمان و مکان نشست بعدی، پس 
از بررسی نتایج این نشست با رهبران کشورهای مزبور 

تعیین خواهد شد.

خبرخبر

آگهی مزایده
 موضوع فروش: سرقفلی دو باب مغازه واقع در بازارچه بین دوپل صفارود شهرداری رامسر در 
نظر دارد در اجرای بند یک مصوبه شماره 76 مورخ 97/5/24 شورای محترم اسالمی شهر رامسر 
نسبت به فروش سرقفلی دو باب مغازه واقع در بازارچه بین دو پل رودخانه صفارود برابر آیین نامه مالی شهرداری 

ها و با شرایط ذیل اقدام نماید 
به  تا مورخ 97/7/12  و جزئیات  از سایر شرایط  اطالع  یا  و  اسناد  توانند جهت دریافت  1- واجدین شرایط می 

شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایید
2- متقاضیان می بایست پنج درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت 

نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند
3- در صورتی که برندگان اول -دوم -سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/7/14خواهد بود
 مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز 
 33/436 شماره  به  وحیدیه  شهر  اسالمی  شورای  سوی  از  واصله 

مورخ 97/06/20 نسبت به اجرای پروژه : 
1- ادامه احداث کمربندی ضلع جنوبی شهر وحیدیه طبق فهرست 
ریال.   13/461/552/000 اولیه  برآورد  1397با  سال  باند  و  راه  بهاء 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل 
می آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای پروژه فوق 

در سه پاکت جداگانه به شرح زیر : 
قیمت  درصد   5( معتبر  بانکی  نامه  حاوی ضمانت   – الف  پاکت   -1

برآورد اولیه(
2- پاکت ب – حاوی مدارک مثبته شرکت 

3- پاکت ج – حاوی قیمت پیشنهادی
مالی  امور  به  دوم  نوبت  آگهی  درج  تاریخ  از  روز   10 تا  حداکثر 
ضمن  در  نمایند.  دریافت  رسید  و  تحویل  وحیدیه  شهرداری 

شهرداری در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات متعلقه و هزینه 
پیشنهادات  به  و  باشد  مناقصه می  برنده  به عهده  نیز  آگهی  درج 
مشروط و مخدوش و فاقد ضمانت  نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد  

قیمت برآورد اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
تماس   65636200 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

حاصل نمایید. 
شهرداری وحیدیه 

مفقودی
 سند کمپانی سواری سمند ال ایکس مدل 1380با شماره پالک 132ج39ایران 82 با 
شماره موتور 12488038615و شماره شاسی NAAC91CC09F195165 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز پراید مدل 83 با شماره پالک 185س26 ایران 11 با شماره موتور 00892452و شماره 

شاسی S1412283282245بنام حسن حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
المثنی برگ سبز پژو 206 هاچ بک مدل 97 با شماره پالک 537م89 ایران 82 با شماره 
موتور 182A0016465و شماره شاسی NAAP03EE255524 مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

متن آگهی
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  کالسه9709986153100175شعبه  پرونده 
صدوررای1397/5/8. شماره9709976153100397تاریخ  نهایی  رامهرمزتصمیم 
خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  فرزندمحمدرضابه  زاهدنژاد  مهدی  خواهان:آقای 
رامهرمز-شهررامهرمز-خیابان امیرکبیر-کوچه شهیدتیموری پالک4042.خواندگان:1-
غالمرضا3-آقای  نیافرزند  سیماحسن  نیافرزندمحمد2-آقای  غالمرضاحسن  آقای 
نیا  علیرضاحسن  فرزندشکراله5-آقای  امینی  مهین  فرزندمحمد4-آقای  امینی  رباب 
نیا8- حسن  سیمین  نیافرزندغالمرضا7-آقای  حمیدحسن  فرزندغالمرضا6-آقای 
به  فرزندمحمدهمگی  امینی  اهلل  سیف  غالمرضا9-آقای  نیافرزند  آذرحسن  آقای 
است(.رای  سندملک  )موضوع  سندرسمی  المکان.خواسته:ابطال  مجهول  نشانی 
آقایان  بطرفیت  آقای مهدی زاهدنژادفرزندمحمدرضا  دادگاه:درخصوص دادخواست 
اله شهرتین امینی فرزندان1و3محمد2-شکراله4- وخانم ها1-رباب2-مهین3-سیف 
حمید 5-سیما6-علیرضا7-غالمرضا8-آذر9-سیمین شهرتین حسن نیافرزندان چهارم 
الی ششم وهشتم غالمرضاوهفتم محمدبخواسته ابطال سندثبتی349/1،2،3و350واقع 
شماره2655شورای  نظریه  بااستنادبه  خواهان  که  شرح  رامهرمزبدین  یک  دربخش 
نموده  اعالم  باطل وخالف شرع  را  مدنی  ماده1309قانون  به صراحت  درآن  محترم 
است باتوجه به نظریه کارشناس وشهادت شهودتقاضای ابطال اسناد مذکوررانموده 
است اوال:اینکه ماده1309قانون مدنی باطل نگردیده وبه وقت خودباقی است ووفق 
نظریه7/170مورخه1392/2/7اداره کل حقوقی قوه قضائیه باتوجه به اینکه دراصالحات 
قانون مدنی 1370نسبت به ماده1309قانون مدنی تعرضی بعمل نیامده است وشورای 
نگهبان هم اصالحیه مذکور راتاییدکرده است بنابراین ماده یادشده کماکان به قوت خودباقی 
است.ثانیا:درمقابل اسنادرسمی یا اسنادی که اعتباراسنادرسمی رادارندانکاروتردیدمسموع 
نمایدکه  اسنادمزبورکندیاثابت  به  نسبت  جعلیت  تواندادعای  می  وطرف  نیست 
اسنادمزبوربه جهتی ازجهات قانونی ازاعتبارافتاده است لذانظربه اینکه مبنی طرح ادعای 
خواهان گواهی گواهان می باشدوباتوجه به اسنادرسمی مذکورواعتبارآنهابه مفادگواهی 
خواسته  پرونده  محتویات  جمیع  آنهاراتغییردادونظربه  مندرجات  توان  نمی  گواهان 
خواهان راواردتشخیص نداده لذامستندابه مواد1284و1292و1301قانون مدنی حکم 
بربطالن دعوی خواهان صادرواعالم می نمایدرای صادره درظرف بیست روزازتاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.    شماره 

م.الف)12/332(
بهزادزنگنه-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز

ابالغ
نظر به اینکه  شهرداری  خشکبیجار  شکایتی  علیه  آقای  سید علی  سیدی  پور آلمانی  
پرونده   به شماره   این شعبه  مطرح  که  بر  فروش  مال غیر  در  دایر  فرزند  سید ضیاء  
9509985234501859 ثبت  و در حال  رسیدگی  می  باشد  با توجه به  اینکه  ادرس  دقیقی  از 
متهم  در دسترس نمی باشد  درراستای  ماده 174 ق . ا. د. ک به متهم  آقای سید علی سیدی پور 
آلمانی ابالغ  می گردد  که  ظرف  یک ماه  از تاریخ  انتشار آگهی جهت دفاع از اتهامات انتسابی 
و عنداللزوم اخذ اخرین  دفاع  در شعبه  دوم  دادگاه عمومی خشکبیجار حاضر گردد  و می تواند  

یک نفر وکیل به همراه خود داشته  باشد و  نتیجه عدم  حضور  جلب  است.
97-  دادرس  شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  خشکبیجار-  علی  اصغر  چگینی

دادنامه 
پرونده کالسه 9709986610900378 شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
)نهم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9709976610901050 –خواهان : خانم نسرین 
دالوند فرزند میر ولی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر زاغه روستای کله 
جوب علیا –خوانده : آقای سعید نظام دوست فرزند حشمت اله به نشانی استان لرستان 
شهر بروجرد میدان امام حسین خیابان مخابرات روبروی کوچه دانش منزل خسروی موبایل 

09186303448 – خواسته : طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم نسرین دالوند فرزند میرولی 
بطرفیت آقای سعید نظام دوست فرزند حشمت اله به خواسته تقاضای الزام زوج به طالق 
یک طرفه به لحاظ عسر و حرج و اعتیاد زوج به مواد مخدر و سوء رفتار و اخالق مستندا به 
اعمال ماده 1130 قانون مدنی خواهان عینا به شرح دادخواست مدعی است )خوانده دعوی که 
همسر رسمی شرعی اینجانب می باشد به لحاظ اعتیاد به مواد مخدر و اینکه داری سو رفتار 
و اخالق می باشد ادامه زندگی مشترک را برایم غیر مقدور ساخته است حال مستندا به اعمال 
ماده 1130 قانون مدنی تقاضای طالق یکطرفه را خواستارم (و خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و دلیلی خالف ادعای خواهان به دادگاه ارائه ننموده 
است دادگاه با عنایت به جامع محتویات اوراق پرونده اوال : وجود علقه زوجیت به سبب عقد 
دائمی بین طرفین به داللت تصویر سند ازدواج پیوستی و اظهارات خواهان :در محضر دادگاه 
محرز و مسلم است ثانیا با عنایت به مستندات ارائه شده از ناحیه خواهان من جمله گواهی 
صادره از کمپ ترک اعتیاد مرکز بهبودی پیام آزادی مبنی بر اعتیاد به مواد روان گردان به مدت 
یک دوره از تاریخ 96/10/22 لغایت 96/11/11 تحت درمان بوده است و خوانده دلیلی خالف 
گواهی صادره به دادگاه ارائه ننموده است که این امر از مصادیق تحقق عسر و حرج می باشد و 
مساعی و تالش و نصایح دادگاه جهت حصول سازش بین زوجین و انصراف زوجه از طالق 
موثر واقع نشده و مشارالیها کماکان اصرار بر طالق و جدایی داشته لذا دادگاه در اجرای ماده 
27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آیه 35 از سوره مبارکه نساء که می فرماید )وان 
خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها (موضوع را به داوری ارجاع نموده 
که داوران منتخب نیز گزارش کتبی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بین آنان تقدیم و تسلیم 
دادگاه نموده اند علیهذا من حیث الجموع دادگاه بنا به نظریه قاضی مشاور خانواده لذا خواسته 
خواهان را وارد دانسته و بنا به قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االسالم و اینکه شارع مقدس 
تکلیف به ماالیطاق نمی فرماید عسر وحرج زوجه بر دادگاه محرز بوده و مستند به مواد 1120 
-1130-1145 از قانون مدنی و مواد 33-29-28-27-24 از قانون حمایت خانواده مصوب 
1391 و ماده 198 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 
الزام خوانده )زوج ( به طالق خواهان )زوجه (صادر و اعالم می نماید و ایشان را مجاز میدارد 
تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق و با رعایت مراضات حاصله نسبت به اجرای صیغه 
طالق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند دادگاه در خصوص امور مالی وی به این نحو تصمیم 
می گیرد که 1-در خصوص مهریه زوجه با توجه به اینکه آنرا مطالبه می نماید و از طرفی زن 
به مجرد عقد ملک تمام مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و خوانده دلیلی 
بر پرداخت مهریه خواهان به دادگاه ارائه ننموده است لهذا به استناد ماده 1082 قانون مدنی 
خوانده یک جلد کالم اهلل مجید و یک آئینه و شمعدان و تعداد 114 عدد سکه تمام بهار آزادی 
در حق خواهان قبل از اجرای صیغه طالق بابت مهریه وی بپردازد 2-در خصوص نفقه وی 
اظهار داشته ادعایی ندارم 3- در خصوص جهیزیه اظهار داشته جهیزیه نزد خودم می باشد و در 
خصوص مورد مابقی امور مالی خود نیز اظهار داشته با توجه به اینکه اموالی ندارد ادعایی ندارد 
4-زوجین دارای دو فرزند مشترک دختر 12 ساله و پسر 11 ساله ساله می باشند که دادگاه 
حضانت فرزند پسر 11 ساله را به زوجه واگذار می نماید و زوج حق دارد هر هفته دو روز به 
مدت 48 ساعت فرزند مشترک را مالقات نماید به این نحو که از محل سکونت زوجه وی را 
تحویل بگیرد و پس از پایان زمان مالقات تحویل زوجه نماید و طرفین حق ممانعت را ندارند 
در غیر اینصورت مرتکب مجازات مقرر در ماده 54 قانون حمایت از خانواده خواهند گردید 
و نیز حسب ماده 41 همان قانون هر کس مانع مالقات طفل گردد حضانت فرزند به دیگری 
واگذار خواهد شد  در خصوص فرزند دختر 12 ساله با توجه به اینکه بالغ می باشد و از تحت 
عنوان طفل خارج گردیده اختیار با خود وی می باشد طالق صادره از نوع بائن مدخوله بوده و 
احراز و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد از جمله مراعات مفاد 
مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 از قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طالق خواهد بود و 
حسب تبصره ذیل ماده 33 از قانون حمایت خانواده در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر 
خانه جهت اجرای صیغه طالق سردفتر محترم بعنوان نماینده جهت اجرای صیغه طالق تعیین 
میگردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان و نیز 
ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی می باشد و از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابالغ 

رای فرجامی بمدت 6 ماه اعتبار دارد .
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی .  

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

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

هیات موضوع  رای شماره 139760331012001714مورخه 1397/5/9 جلسه  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زیور اسدی نظری 
به شماره شناسنامه 1800 کد ملی 0050227203 صادره ازتهران فرزند حسن  نسبت 
به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 775/50متر مربع پالک ثبتی 591 فرعی از 335 
اصلی واقع در اغشت حوزه ثبتی ساوجبالغ از  مالکیت نعمت اله خیلدار )از امالک 
جاری(میباشد 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 صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 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:264
منوچهر حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 نوبت اول:97/6/11 نوبت دوم :97/6/26

آگهی
راضیه شریفی  متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  میر حسینی  داود  / شاکی سید  خواهان 
راد به خواسته تعدیل تقسیط محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان کرمان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان واقع در استان 
کرمان – شهرستان کرمان چهارراه عدالت – دادگستری استان – کد پستی 7613839188 تلفن 
4-03431226201 ارجاع و به کالسه 970339 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/8/5 ساعت 
12:30 ظهر تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان /
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان

معرفی داور 
خواهان خانم میترا جعفری زاده حسنی فرزند علی اکبر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
جابر رئیسیان فرزند فیروز به خواسته طالق ، مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه9609983410701275 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان کرمان ثبت و در وقت 
احتیاطی قرار گرفته که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و اشنا به مسائل شرعی و 

خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید./.
شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان کرمان – م.الف 1296

آگهی احضار  متهم
  و ابالغ  وقت دادرسی

 در اجرای  ماده 115  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  برای  
یک نوبت  در یکی از  روزنامه متهمان 1-  اسفندیار اخالقی2- امیر رضا فرید احدی 3- 
ولی اله عبادی که بلحاظ  مشخص نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن  
نشده  است احضار  می شود  تا  ظرف  مدت یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در 
این شعبه  از اتهام  منتسبه  دایر بر مشارکت در کاله برداری به مبلغ 260 میلیون تومان در 
پرونده  کالسه 961209/ب  2- موضوع شکایت رضا اقبالی طوالرود از خود دفاع  نماید  
در صورت  عدم  حضور  متهمان  با عدم عذرموجه  تصمیم  مناسب  اتخاذ  خواهد شد.

99- بازپرس شعبه دوم دادسرای  عمومی و انقالب  تالش  - مسعود مظلومی

 نوبت اول

مفقودی
 برگ سبز سواری سمند مدا 92 با شماره پالک 247 و 81 ایران 77 با شماره موتور 
داوید درویش   NAAcR1HsxDF551907 147 و شماره شاسیH0025573

 بابل نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

سردار سالمی: گزینه »جنگ« علیه ایران منتفی است

 پاسخ قاطع و پشیمان کننده ایران به دشمنان
ادامه از صفحه۱

قدرت  امروز  اینکه  بر  تأکید  با  همچنین  سالمی 
آمریکا رو به افول است، افزود: امروز باید ببینیم که 
آمریکا در کجای تحوالت منطقه قرار دارد و علیه 
جمهوری اسالمی ایران چه کار می تواند انجام دهد 
که نداده است.وی با اشاره به برخی یاوه گویی های 
ایران  نظامی علیه  احتمال حمله  بر  مبنی  دشمنان 
تصریح کرد: گزینه جنگ علیه جمهوری اسالمی 
ایران منتفی است؛ چراکه آمریکا نه شرایط سیاسی 
جنگ را دارد و نه کشوری با او متحد می شود و 
بنابراین می داند که هر جنگی با ایران آغاز کند، 
بازنده این جنگ خودش خواهد بود و به توسعه 
بیشتر نفوذ جمهوی اسالمی ایران منجر می شود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه »جمهوری 
رصد  را  آمریکا  نظامی  رفتارهای  ایران  اسالمی 
می کند«، تصریح کرد: نیروهای نظامی آمریکا قادر 
به ورود به نبرد ما نیست و از طرفی نیز اقتصاد آمریکا 
قادر به حمایت از جنگ نیست.سالمی با اشاره به 
پاسخ قاطع سپاه به گروهک تروریستی در روزهای 
اخیر نیز اظهار کرد: چند روز قبل موشک های ما 

دوباره به پرواز درآمدند و نشان داد اگر دشمنان 
بخواهند هرجا ذره ای آزار به ما برسانند، پاسخ های 
و  کوبنده  مخرب،  قاطعانه،  بسیار  نیز  آنان  به  ما 

پشیمان کننده خواهد بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران امروز دست برتر را دارد، خاطر نشان کرد: 

نیز یاد گرفته است که هرگز  ایران  ملت بزرگ 
عزت حتی توأم با سختی را با ذلت حتی توأم با 
رفاه عوض نمی کند؛ برخی  شاید تصور کنند که 
ما اگر با آمریکا رابطه داشته باشیم و تسلیم آنان 
شویم به رفاه می رسیم، اما باید در پاسخ به این افراد 
گفت که ملت ایران تجربه های کامالً عملی از این 

موضوعات در اختیار دارد.
به  »امروز  اینکه  بیان  با  جانشین فرمانده کل سپاه 
دشمنان کشورمان آسیب بیشتری رسیده است«، 
نگاه  اروپا  و  اقتصاد آمریکا  به  اظهار کرد: وقتی 
کنید، افول و رکود و فقر را می بینید )و می پرسید( 
که ۴۰ میلیون انسان زیر خط فقر در آمریکا که 
بزرگترین اقتصاد دنیاست، چه می کنند؟ سالمی 
با اشاره به اینکه نبرد ملت ایران با دشمنان، یک 
آزمایش تاریخی است، تصریح کرد: ما در آخرین 
فراز نبرد با دشمن هستیم و باید بایستیم و صبر و 
مقاومت کنیم تا پیروز شویم؛ چراکه این پیام الهی 
است و در قرآن کریم به آن امر شده ایم.جانشین 
فرمانده کل سپاه در پایان با بیان اینکه »شهدا ضامن 
عزت ما هستند«، عنوان کرد: هر آنچه داریم متعلق 
در  و  داشته  امنیت  امروز  ما  اگر  و  شهداست  به 
فضایی ایمن و آرام زندگی می کنیم، مرهون آنان 
است. امروز همین تکه های استخوان شهدایی که 
خانواده های خود  به سوی  دوری  سال ها  از  پس 
باز می گردند، ضامن استحکام، هویت، شخصیت، 

منزلت، رأفت و شأن و شرف ماست.

اروپایی ها  با  گفت:  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
و  دارد  ادامه  مذاکرات  این  و  متعددی صورت گرفته  مذاکرات 
امیدواریم با بسته ای که اروپا ارائه می دهد حقوق ایران تضمین شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید کمال خرازی رئیس شورای 
راهبردی روابط خارجی که به دعوت همتای چینی خود در آن 
کشور به سر می برد، در ادامه برنامه کاری خود در شهر شانگهای از 
موسسه مطالعات بین المللی شانگهای دیدار و با مسئوالن این موسسه 
دیدار و گفت وگو کرد.»یانگ ژییه مین« مسئول این مؤسسه در این 
دیدار اظهار داشت: مؤسسه مطالعات بین المللی شانگهای یکی از 
مهمترین نهادهای فکری چین است که در مورد مسائل سیاسی و 
راهبردی خارجی چین مطالعه و تولید فکر می کند.وی افزود: در 

سفر دو سال قبل شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ایران یک 
بیانیه مشارکت راهبردی تهیه شد که الزم است مسئوالن دو کشور 

جلسات مرتب برای عملیاتی کردن این بیانیه داشته باشند.
مسئول این مؤسسه در ادامه افزود: چهل سال پیش در ایران انقالب 
اسالمی پیروز شد و در همان زمان در چین اصالحات و درب های 
باز آغاز شد. از آن به بعد به تدریج هر دو طرف ایرانی و چینی در 
تقویت روابط دو کشور کوشیدند و این روابط هم اکنون قوی تر 
شده، ضمن آن که نفوذ منطقه ای دو کشور افزایش یافته است.

ژییه مین گفت: دو کشور چین و ایران باید مزایای راهبردی خود 
را بشناسند و عالوه بر استفاده از این مزایا از تجربیات یکدیگر نیز 

استفاده کنند.

خرازی در پاسخ اظهار داشت: بیانیه مشترک دو رئیس جمهور 
در  و  است  کشور  دو  روابط  گسترش  برای  خوبی  بسیار  مبنای 
این سفر در رابطه با نحوه اجرایی کردن این بیانیه گفت وگو به 
عمل آمد.وی در رابطه با وضعیت بعد از خروج آمریکا از برجام 
اظهار داشت: با اروپایی ها مذاکرات متعددی صورت گرفته و این 
مذاکرات ادامه دارد و امیدواریم با بسته ای که اروپا ارائه می دهد 
حقوق ایران تضمین شود.خرازی تاکید کرد: روابط ایران با چین 
و روسیه از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا برای حل مشکالت 
باید  گفت وگوها  ادامه  ضمن  برجام  از  آمریکا  خروج  از  بعد 
ابتکاراتی ارائه شود.بر اساس این گزارش، در این دیدار دو طرف 
همچنین در رابطه با تروریسم و امنیت منطقه ای به ادامه گفت وگوها 
بین شورای راهبردی روابط خارجی و وزارت امور بین الملل حزب 
کمونیست چین در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.

تضمین حقوق ایران؛ شرط پذیرش بسته اروپا

نشریه تایمز چاپ لندن در یادداشتی با اشاره به ناکامی های 
داخلی و خارجی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و 
این  سعود،  آل  خاندان  داخل  در  نارضایتی ها  تشدید 
احتمال را مطرح کرد که پدرش ممکن است بزودی او 

را از قدرت برکنار کند.
به  یادداشتی  در  تایمز  ازایرنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
قلم ›مایکل برلی‹ )Michael Burleigh( به بررسی 
تحوالت عربستان سعودی پس از روی کار آمدن بن 
عربستان  ولیعهد  به  امیدها  نوشت:  و  پرداخت  سلمان 
به عنوان یک فرد اصالح گرا که قرار بود جراحت منطقه 
را درمان می کند، بی نتیجه مانده است.این نشریه در ابتدا به 
سفر محمد بن سلمان در اسفندماه گذشته به انگلیس اشاره 

کرد که در جریان آن میلیون ها دالر پول به شرکت های 
فعال درزمینه روابط عمومی و البی ها پرداخت و گفته 
شد که او به عنوان قوی ترین مرد سعودی با وجود 3۲ سال 
سن قرار است به انگلیس سفر کند.تایمز افزود: اما بعد از 
گذشت شش ماه، به نظر می رسد که احتمال باال رفتن 
او در قدرت بیشتر با ابهام مواجه شده و پدرش سلمان 
بن عبدالعزیز شاه سعودی در حال ابراز نشانه های شک 
و تردید دراین باره است.این نشریه انگلیسی ادامه داد: 
شکاف بین هیاهو و جاروجنجال تبلیغاتی درباره ولیعهد 
و حقیقت شخصیت و توان او کامالً آشکارشده است. 
تایمز با طرح این سؤال که آیا طرح شهر بسیار پیشرفته 
تالش  آن  احداث  برای  سعودی  ولیعهد  که  را  نیوم 

می کرد، به یاد می آورید؟ افزود: این طرح که بودجه ای 
بالغ بر ۸۰ میلیارد دالر برای آن تخصیص  یافته است و 
اساس طرح  بر  عربستان  اقتصاد  اصالح  برای  تالش ها 
چشم انداز بن سلمان موسوم به ›چشم انداز ۲۰3۰‹ متکی 
به عرضه پنج درصد سهام شرکت نفت و گاز بزرگ 
آرامکو عربستان است.این نشریه افزود: به نظر می رسد 
که سلمان بن عبدالعزیز عرضه سهام آرامکو را لغو کرده 
است زیرا این احتمال مطرح شده است که عرضه سهام 
شرکت در نیویورک به مصادره اموال عربستان به علت 
شکایت قضایی در آمریکا علیه عربستان به اتهام ارائه 
ندادن اطالعاتی در خصوص حمالت یازدهم سپتامبر 

سال ۲۰۱۱ میالدی منجر شود.

وزهای تایمز: ر
 »بن سلمان« 

در قدرت
 به شمارش

 افتاده است
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بررسی روند اجراي سیستم 
مدیریت انرژي ایزو5۰۰۰۱ در البرز

سیستم  اجراي  روند  بررسي  جلسه  پنجمین   
مدیریت انرژي ایزو50001 با حضور مدیر، معاونین  
و روساي واحدهاي ستادي و عملیاتي  این شرکت 

برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز در این 
جلسه راهکارهاي ارائه شده از سوي شرکت مشاور 
در جهت بهینه سازي مصرف انرژي مورد بررسي 
و تحلیل قرار گرفت و اولویت هاي این راهکارها 
جهت بررسي بیشتر و انتخاب بهترین گزینه ها به 

واحدهاي ذیربط ارجاع داده شد.
   

برگزاری نمایشگاه »آرزوهایی قد 
آسمان دارند« در اسالمشهر    

نقاشی  و  طراحی  نمایشگاه  اسالمشهر:  نوری- 
انفرادی صغری غالمی با عنوان » آروزهایی قد 
آسمان دارند« با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر و انجمن هنرهای تجسمی 16 

شهریور ماه در نگارخانه هنر گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر ، نمایشگاه فوق با تعداد 18 
اثر طراحی و نقاشی در سبک های رئال و هایپر 
با تکنیک های رنگ روغن، پاستل گچی،  رئال 
پاستل مداد رنگی و سیاه قلم در ابعاد 90*120 
در  و60*80   90*70،  120*80،  150*120،

معرض دید عموم قرار گرفت.
گفتنی است : آثار این نمایشگاه مربوط به کودکان 
کاری می باشد  که با دستان ضعیف و کوچکشان 

نان آور خانواده هایشان هستند.
گفتنی است:نمایشگاه فوق از 16 شهریور لغایت 
21 شهریور ماه در ساعات اداری در نگارخانه هنر 
به نشانی : اسالمشهر، بلوار شهید نواب صفوی، 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره   4 ترنج  کوچه 
و  عالقمندان  عموم  پذیرای  و  برپا  اسالمشهر 

دوستداران هنر می باشد.

خبر

تأثیر مواد مخدر بر امنیت ملی کشور
* مقصود پرتوی حاجیدهی

امنیت از مهم ترین نیازهای انسان و رکن تداوم زندگي اجتماعي است و 
انسان ها همواره در طول تاریخ از تمامی ابزارها و امکانات مادی و معنوی شان 
برای تحقق امنیت استفاده کرده اند و دقیقاً با همین انگیزه نیز دولت تشکیل 
داده اند. در مقابل، دولت ها برای تأمین این نیاز اساسی، همواره امنیت ملی 
را اولویت اول سیاست های داخلی و خارجی خود قرار داده و برای کسب، 
حفظ و گسترش آن تالش می نمایند. تالش مستمر برای تأمین امنیت یکی از 
مهم ترین اولویت های کشورها در عرصه روابط بین الملل است و تأمین امنیت 

ملی در باالترین حد یکی از نگرانی های عمده دولت هاست.
هر کشوری با توجه به شرایط و ویژگی های جمعیتی و جغرافیایی و قدرتی 

که در اختیار دارد، با تهدیدات و فرصت های امنیتی متفاوتی روبرو است.
در بعد داخلی امنیت ملی، ایجاد نظم و آرامش و حفظ امنیت داخلی، تأمین 
منافع عمومی و به خصوص توانایی دولت یا حکومت در پاسخگویی به 
خواسته های روزافزون جامعه و سرانجام توسعه فرهنگ و تمدن، موردبحث 
قرار می گیرد و چهار عامل فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی از 
این بعد قابل بررسی است. از سوی دیگر از منظر حقوق بین الملل، مواد مخدر 
به موادی اطالق می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد 
مخدر سازمان ملل متحد قرارگرفته است. اداره کل مطالعات و پژوهش های 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، ماده مخدر را این گونه تعریف کرده است 
که هر ماده ای که استفاده مکرر آن اعتیادآور )وابستگی( و مضر باشد و عدم 

استعمال به موقع آن موجب بروز آثار محرومیت شود، آن را مخدر گویند.
امنیت اجتماعي در هر کشور از عوامل مختلفي تأثیر می پذیرد است که در 
این میان، قاچاق مواد مخدر یکي از عواملي است که تأثیر بسیار زیادي 
بر کیفیت امنیت اجتماعي در جامعه دارد. قاچاق مواد مخدر جرمي است 
که ریشه بسیاري از جرائم دیگر است و با جرائم امنیتي دیگر همپوشي و 
همبستگي بسیار زیادي دارد. تولید و تجارت مواد مخدر امروزه به یک عرصه 
ژئوپلیتیکي تبدیل شده است. ازاین رو شاید بتوان از آن با عنوان ژئوپلیتیک 
مواد مخدر یادکرد. این عرصه در سه سطح محلي، منطقه ای و جهاني وجود 
دارد و در پایین ترین سطح یعني سطح محلي، کشاورزان افغانستاني هستند 
که کمترین میزان سود ناشي از این تجارت غیرقانوني را به خود اختصاص 
می دهند. سطح دوم، مختص قاچاقچیانی است که انتقال و قاچاق مواد مخدر 
را از داخل افغانستان به بازارهاي منطقه انجام می دهند و با توجه به نوع 

فعالیت خود، سودهاي متفاوتي را نیز دارند.
باالترین سطح، مافیاي جهاني مواد مخدر و کارتل هاي بین المللي هستند 
که در سطح جهاني و با باالترین سودها به این تجارت کثیف مشغول اند و 
عموماً از تعقیب و مجازات قانون در امان هستند. همسایگی با بزرگ ترین 
تولیدکنندگان مواد مخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد 
و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، سبب گردیده تا امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران از مسئله قاچاق مواد مخدر تأثیرپذیر باشد. با توجه به اینکه 
قاچاق مواد مخدر دارای ویژگی هایی همچون بین المللی شدن، فراگیری و 
تداوم است، پس به عنوان یک تهدید برای امنیت ملی ایران مطرح می گردد. 
ناامنی، سرمایه داری سیاسی مخالفان  نفوذپذیری مرزها، ایجاد شرارت و 
داخلی و خارجی، ازجمله مواردی هستند که به عنوان عوامل مخرب امنیت 

ملی، به حساب می آیند.
امنیت ملی بر پایه چهار امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استوار 

است.
امنیت سیاسی : نتایج نشان داد قاچاق مواد مخدر، اثرات منفی بر امنیت 
سیاسی و درنتیجه بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران برجای می گذارد. 
علیرغم مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، وجود معضل قاچاق این مواد در 
ایران، به دستاویزی برای دشمنان نظام تبدیل گردیده و سبب شده تا آن ها 
با متهم کردن ایران در این موضوع و تبلیغات منفی، اعتبار سیاسی ایران را 
در نظام بین الملل خدشه دار سازند و همین امر حتی بر روابط ایران با سایر 
کشورها اثر می گذارد. از سوی دیگر، شکل گیری باندهای گسترده قاچاق 
مواد مخدر که جرائمی نظیر پول شویی از تبعات اجتناب ناپذیر آن است، در 

این مورد بی تأثیر نیست.
امنیت اقتصادی: نتایج این بخش نشان داد که قاچاق مواد مخدر، اثرات منفی 
بر امنیت اقتصادی و درنتیجه بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران برجای 
می گذارد. ازجمله موضوعاتی که قاچاق مواد مخدر ازلحاظ اقتصادی به 
کشور وارد می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1-افزایش هزینه های 
انتظامی و قضایی 2-مانعی برای توسعه مناطق درگیر پدیده قاچاق مواد 
مخدر و درواقع مانع توسعه موزون کشور 3-دامن زدن به معضل بیکاری 
4-یکی از عوامل فقر و فاصله طبقاتی 5-به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری 
و درنتیجه فرار سرمایه از کشور 6-اختصاص بخش عظیمی از درآمد ملی به 
نهادهای مبارزه با مواد مخدر جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر و تبعات آن

امنیت اجتماعی: ازجمله مواردی که قاچاق مواد مخدر، بر شاخصه ای امنیت 
اجتماعی دارد می توان به موضوعات زیر اشاره کرد: 1-افزایش جرائمی نظیر 
قتل، سرقت و ... 2-تأثیر منفی بر احساس امنیت شهروندان 3-تهدید و یا 
حتی کاهش احساس تعلق افراد به جامعه 4-مانعی برای گسترش عدالت 

اجتماعی در کشور
امنیت فرهنگی: قاچاق مواد مخدر این تأثیرات را بر شاخص های امنیت 
فرهنگی داشته است: 1-تأثیر منفی را بر توسعه انسانی 2-تأثیر منفی بر 
ارزش ها و هنجارهای فرهنگی جامعه 3-تضاد با باورهای اسالمی جامعه 
ایران 4-کاهش پیوند جوانان با فرهنگ ملیـ  اسالمی کشور 5-مانع صیانت 
از هویت ملیـ  مذهبی افراد 6-ضمن غیرقانونی بودن، در چارچوب احکام 
دینی نیز ممنوع است و عرف جامعه ایران با آن سازگار نیست 7-اتالف 

ارزشمندترین سرمایه کشور یعنی جوانان
آمارهای محققان حاکی از افزایش تعداد معتادان و نیز کاهش سن اعتیاد 
در کشور است. درحالی که پیش ازاین مواد مخدر فقط از مرزهای شرقی 
کشور وارد می شد، امروزه مرزهای شمالی و مرزهای آبی جنوبی کشور 
نیز آلوده شده است. در نظام اعتقادی جمهوری اسالمی ایران، بسیج مردم 
نقش عمده ای در تقویت اقتدار و امنیت کشور دارد و هر عاملی که به وفاق 
و ارزش های متعارف جامعه آسیب  بزند، درواقع به نظام سیاسی لطمه وارد 
خواهد کرد و یک پدیده ضد امنیتی محسوب می شود. امنیت ملی مفهومی 
بسیار گسترده و وسیع دارد و تأمین امنیت ملی از دغدغه های اصلی همه 
دولت ها است. همه تالش ها، برنامه ها و سیاست های کشورها به گونه ای 
تنظیم می شوند تا امنیت ملی را محقق سازند و برای به دست آوردن آن، 

ملت ها حاضر به هر نوع جان فشانی، ایثار و از خود گذشتی هستند.
قاچاق مواد مخدر مسئله ای است که کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی 
خود، با آن دست به گریبان است و امنیت ملی ایران به شدت از آن تأثیر 
می گیرد، پس در این زمینه نیازمند پژوهش های همه جانبه است تا ابعاد 
این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آشکار گردد. همچنین نتیجه تحقیقات نشان 
می دهد قاچاق مواد مخدر از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر 
منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و از طریق افزایش هزینه های انتظامیـ  
قضایی کمترین تأثیر منفی را بر امنیت اقتصادی برجای می گذارد؛ همچنین 
تأثیر منفی قاچاق مواد مخدر در بعد اجتماعی با افزایش جرائم و در بعد 
سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان، 

آشکار می گردد.
عالوه بر این در راستای کاهش قاچاق مواد مخدر و تأثیر سوء آن بر همه ابعاد 

امنیت کشور می توان به پیشنهاد های زیر اشاره کرد:
1-تجهیز پلیس مرزبانی به ابزار و فناوری های روز در کنترل فیزیکی مرزها 

به خصوص مرزهای شرقی کشور
2-خنثی سازی تبلیغات سوء به وسیله اطالع رسانی و تبلیغ وسیع فعالیت های 

ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر
3-استفاده از ظرفیت بالقوه مرزنشینان با تالش در جهت تحقق عدالت 
اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر، ارتقاء سطح شاخص های زندگی و ایجاد 

نظام تأمین اجتماعی در مناطق مرزی و مستعد قاچاق مواد مخدر
4-افزایش حساسیت جامعه به وسیله معرفی قاچاق مواد مخدر و سوءمصرف 

آن با عنوان امری خالف هنجارها و شرع مقدس
امید است روزي با شناخت دقیق از زمینه و پیامدهاي قاچاق مواد مخدر در 
کشور و ارائه راه حل های عملي، این پدیده شوم از ایران اسالمی رخت بندد.
کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

مقاله

خبرنگار زمان مریم علی اکبرزاده: در آئین اختتامیه 
نخستین هفته فرهنگی شهرستان شهریار با حضور 
موثر  عملکرد  از  شهرستانی  و  شهری  مسوولین 
فرهنگی و همچنین عمرانی شهردار شهریار تقدیر شد. 
فرماندار شهریار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
زمان عملکرد عمرانی و همچنین فرهنگی شهرداری 
شهریار را قابل تقدیر دانسته و پروژه های عمرانی 
این شهرداری در هفته دولت را منطبق بر نیاز مردم 
خواند و مراسم برگزار شده در هفته فرهنگی را قابل 
قبول ارزیابی نمود.مهندس طاهری در آیین اختتامیه 
نخستین هفته فرهنگی شهریار طی سخنانی ضمن 
تسلیت فرا رسیدن ایام محرم با تاکید بر وجود ظرفیت 
ها و پتانسیل های موجود در سطح شهرستان اذعان 
داشت: برگزاری هفته فرهنگی در شهرستان شهریار 
نشان داد که در همه زمینه ها خصوصا در بخش 
فرهنگی و هنری ظرفیت های بسیار باالیی وجود 
دارد که با تالش و کوشش و با اراده می توان آنها 
را به فعلیت رساند.شهردار شهریار نیز در مصاحبه 
اختصاصی با خبرنگار زمان ضمن تسلیت فرارسیدن 
ایام محرم تعامل هدفمند بین معاونین و همچنین کلیه 
پرسنل شهرداری را با شهردار و شهروندان از ویژگی 
های بارز مجموعه شهرداری شهریار دانست و تاکید 
کرد: خدمات و عملکرد موثر شهرداری در نهایت 
موجب جلب اعتماد شهروندان شده است؛ وی افزود: 
امسال بیشترین درآمد را در بحث پرداخت عوارض 
نوسازی داشتیم که این حکایت از اعتماد مردم به 
که  این در حالی است  و  دارد  مجموعه شهرداری 

معتقدیم در بحث اصلی نوسازی و ممیزی سطح شهر 
هنوز جای کار وجود دارد.احسان درخشان نسب با 
اشاره به ارتباط مستقیم و موثر شورای شهر شهریار با 
شهرداری اذعان داشت: اولویت ما تکمیل پروژه های 
نیمه تمام بود که خوشبختانه در هفته دولت توانستیم 
تعداد قابل توجهی از این پروژه ها را به افتتاح برسانیم. 
این مسؤول افزود: تعدادی از پروژه های شهرداری 
شهریار در مرحله اجرا، برنامه ریزی و یا تهیه اسناد 
و واگذاری به پیمانکاران هستند که ان شاا... همزمان 
با دهه فجر پروژه های شاخص دیگری را نیز به افتتاح 
خواهیم رساند. وی به افتتاح پروژه های عمرانی در 
جهت بهبود زیرساخت و سرانه ورزشی شهر من 
جمله احداث مجموعه ورزشی چمن مصنوعی امیریه 
در زمینی به مساحت 9790 مترمربع و با اعتباری بالغ 
بر 70میلیارد ریال، احداث مجموعه ورزشی رزکان به 
مساحت 4850 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد 
ریال و احداث سالن ورزشی شهرک شاهد به مساحت 
400 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال اشاره 
کرد. درخشان نسب همچنین از بهره برداری پروژه 
افزایش سرانه فضای سبز  در جهت  های عمرانی 
به مساحت 4  پارک صدف  شهر همچون احداث 
هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال، 
احداث پارک شهرک شاهد در زمینی به مساحت 18 
هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال و 
احداث پارک شهرک مریم )استاد شهریار( در زمینی به 
مساحت 18000 متر و اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال 
یاد نمود.وی ادامه داد: خوشبختانه مجموعه شهرداری 

شهریار با در نظر گرفتن هدفمندی و عملکرد مثبت 
پرسنل با مشکل مالی روبه رو نیست و پیگیری اعضای 
محترم شورای شهر نشان دهنده توجه و عالقه ایشان 
در مسائل مربوط به عمران شهری و خدمت رسانی 
به شهروندان است.شهردار شهریار اجرای برنامه هفته 
فرهنگی را نشان از همبستگی و همکاری شهرداری و 
ادارات مختلف شهریار دانست و افزود: با پیگیری های 
سودمند افرادی همچون علی کمرئی سرپرست فعلی 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و همچنین 
معاون سابق فرهنگی و اجتماعی توانستیم با استفاده 
از حداکثر توان و منابع مالی شهرداری در تمام مناطق 
و نواحی شهریار برنامه های فرهنگی برگزار کرده و 
باشیم. مهندس درخشان  استقبال شهروندان  شاهد 
نسب ادامه داد: در هفته فرهنگی، شهریار محل اجرای 
ده ها برنامه در سطح شهر و در فرهنگسراها بود. 
اجرای تئاترهای بانوان، جنگ شادی، سفره ایرانی، 
نشاط معنوی قرآن و نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای 
ایثار، برگزاری سمینار های مختلف فرهنگی نمایشگاه 
نقاشی و خوشنویسی در فرهنگسرای استاد شهریار 

و برگزاری نمایشگاه نقاشی و کارگاه روانشناسی در 
فرهنگسرای الغدیر امیریه از برنامه های شهرداری 
شهریار در هفته فرهنگی بود. این مسؤول تشریح کرد: 
شهروندان مناطق و نواحی مختلف شهریار شاهد بیش 
از 20 برنامه مختلف از جمله جشن های مردمی در 
نواحی مختلف شهر نظیر پارک کودک، شهرک مریم، 
شهرک جعفریه، کهنز، محمدآباد، وایین، شهرک اسد 
آباد، شهرک اندیشه و شهرک رفاه بودند.  وی افزود: 
همچنین برنامه های متنوعی از جمله جشنواره آشپزی 
کاهی، جشنواره  کاغذ  نقاشی  نمایشگاه  امیریه،  در 
عروسکی در اردوگاه شهید منتظری، ایستگاه های 
ورزش صبحگاهی، همایش های پیاده روی خانوادگی 
در شهرک وایین و امیریه و برگزاری مسابقات شنای 
بانوان، والیبال آقایان و کاراته بانوان در نواحی مختلف 
شهر اجرا شدند. شهردار شهریار تدبیر صحیح امام 
جمعه شهر و همکاری مدبرانه اعضای شورای شهر 
و مجموعه فرمانداری شهریار را پشتوانه محکم انجام 
تمامی امور شهری دانسته و از همراهی آنان قدردانی 

نمود.

در آئین اختتامیه نخستین هفته فرهنگی شهرستان شهریار انجام شد؛

تقدیر از عملکرد موثر عمرانی و فرهنگی شهرداری شهریار

مفقودی
 برگ سبز تاکسی سمند LXمدل 1395 با شماره شهربانی 425ت51ایران 62 با شماره 
موتور 147HO238603شماره شاسی NAACJW6F332686 مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مزایده
در پرونده اجرایی به کالسه های 970080و970081 اجرای احکام شورای حل اختالف آقای 
ناصر مهدی تبار جهت پرداخت محکوم به مربوط به محکوم لهم اقایان حسن وردی پور و 
اسداله قاسمی دو قطعه ملک به شماره های 9و10 واقع در کیاکال قبل از میدان ولیعصر عج 
کوچه جنب کبابی متولی طاهر اولین بن بست سمت راست را معرفی نموده لذا این اجرا بنا 
به درخواست مال مزبور را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه 
شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند مشخصات ملک تعرفه شده به این 
شرح است که شامل دو قطعه تفکیک شده است که قطعه 9 ان به مساحت 232 متر مربع است 
و قطعه 10 آن نیز به مساحت 20050 متر مربع و حدود اربعه قطعه 6 از شمال به طول 10/5 متر 
پی است به زمین قطعه تفکیکی شماره 5 متعلق به آقای علی تبار از شرق به طول متر دیواری 
است به زمین شالیزاری آقای اسماعیلی از جنوب به طول 10/50 متر پی است به قطعه شماره 
13 متعلق به محکوم علیه و از غرب به طول 22/10 متر پی است به قطعه تفکیکی شماره 10 
متعلق به محکوم علیه حدود اربعه قطعه 10 نیز بدین میباشد که از شمال به طرز 10/5 متر پی 
است به قطعه شماره 9 که متعلق به محکوم علیه است از شرق به طول 19/10 متر پی است 
به قطعه شماره 9 که متعلق به محکوم علیه میباشد جنوبا به طول 10/50 متر پی است به قطعه 
شماره 14 تفکیکی متلق به محکوم علیه و غربا به طول 19/10 متر پی است به کوچه 8 متری 
تفکیکی ارزش ششدانگ زمین قطعه 9 به مساحت 232 متر مربع بدون در نظر گرفتن سوابق 
ثبتی و مالکیتی مبلغ 550/000/000 ریال و ارزش ششدانگ زمین قطعه 10 به مساحت 200/50 
متر مربع نیز بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی به مبلغ 550/000/000 ریال برآورد 
شده است در ضمن تاکنون بابت 2 ملک فوق سند رسمی ارائه نگردده است و حسب اظهارات 
محکوم علیه ملک در ید وی میباشد ملک مذکور در راستای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی 
توقیف و در ازای مبلغ 43/934/371 ریال برای پرونده 970080 و مبلغ 43/934/371 ریال 

برای پرونده 970081 و در مجموع به مبلغ 87/868/742 ریال به فروش میرسد 
1-قیمت کارشناسی شده مجموع دو ملک 1/100/000/000 ریال می باشد.

2-مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ 
و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می شود در غیر این صورت مبلغ ده درصد 

به نفع دولت ضبط خواهد شد.
3-موعد و زمان فروش 1397/06/27 مورخه از ساعت 10 صبح الی 10:30 در دفتر ارجای 
احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید 5 روز قیل از موعد فروش 

می باشد.
4-کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد.

سرپرست دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ

دادنامه
پرونده  کالسه 9709985236400140 شعبه 2  دادگاه  عمومی بخش  لشت نشاء  تصمیم 

نهایی  شماره  9709975236400810
شاکی: آقای  ابراهیم  کوچکی  نورودی فرزند  حسن  به نشانی  گیالن  رشت  لشت 
نشاء – نورود متهم: آقای  افشین  اصغری  فرزند  علی  اصغر  به نشانی  گیالن  رشت  

لشت نشاء  زهنده  منزل  شخصی علی اصغری  اتهام: سرقت  مستوجب تعزیر
دادگاه  با عنایت به  محتویات  پرونده  ختم  رسیدگی  را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت  به 

اصدار  رای  می نماید:
رای  دادگاه

 در خصوص  شکایت  آقای  ابراهیم  کوچکی  علیه  آقایان  افشین  اصغری  و عادل  
هادیزاده  مبنی بر  سرقت  موتور  سیکلت  به شماره  پالک 581/88881  و مشارکت  در 
مزاحمت  وتهدید  و تحریق  عمدی  موتورسیکلت  نظر به  محتویات  پرونده  با توجه 
به  شکایت  شاکی  و محتویات خارج  نویسی  شده دوربین  و صورت  جلسه  مرجع  
انتظامی  و سند مالکیت  وسیله  نقلیه  و سایر  محتویات  من جمله  آنکه  دسترسی  به 
آقای اصغری  میسر نگردیده این مرجع  بزه سرقت موتورسیکلت را نسبت به مشارالیه  
محرز  دانسته  و  حکم  بر محکومیت به تحمل2 سال  حبس  تعزیری  و تحمل  70 ضربه  
شالق  تعزیری  و رد اصل  مال  و در صورت  فقدان  مثل  قیمت  یوم االدا مستندا  به 
ماده  661  قانون  مجازات  اسالمی  مصوب 1375  صادر  می گردد  اما نسبت  به سایر  
اتهامات  متهمان  به  لحاظ  فقدان ادله  این مرجع  بزهی  را  محرز  ندانسته  و مستندا  به 
اصل  37  قانون  اساسی  حکم برائت  صادر  می گردد.رای  محکومیت  صادره  غیابی 
وظرف  20  روز قابل  واخواهی  در این مرجع  و سپس  ظرف  مدت  20  روز اط  تاریخ  

ابالغ  قابل  تجدیدنظر  در محاکم  محترم  تجدیدنظر استان  گیالن  می باشد.
95- رییس  شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  بخش  لشت نشاء – قربانی

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

بهار  کوی  کردستان  جاونرود-خیابان   – صابر  فرزند  زاده  رستم  خواهان:ادریس 
 – المکان  مجهول   – علی  نیت  فرزند  زاده  نوریان  بهزاد  10-09120876425خوانده: 
09182004871 خواسته: مطالبه مبلغ 9/780/000 تومان با احتساب هزینه دادرسی و 

خسارت تاخیر تادیه
با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به شرح 

زیر انشاء رای می گردد:
رأی شورا:در خصوص دادخواست ادریس رستم زاده بطرفیت بهزاد نوریان زاده بخواسته 
مطالبه مبلغ 9/780/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که خواهان 
در شرح دادخواست خود بیان داشته اند خوانده آقای بهزاد نوریان زاده بابت خرید وسایل 
صوتی و تصویری از مغازه اینجانب، مستند به فاکتور فروش مبلغ 9/780/000 ریال به 
ایشان بدهکار می باشند که خواهان در جلسه اول دادرسی به تاریخ 97/4/9 اظهار داشته 
اند عالوه بر فاکتور فروش برای اثبات ادعای خود دارای شهود بوده که حاضر به تعرفه 
آنان می باشم لذا مستند به مواد 229 الی 249 از ق.آ.د.م قرار استماع گواهی گواهان 
صادر و خواهان شهود خود را در جلسه 97/5/24 تعرفه و گواهی بر بدهکاری خوانده 
به مبلغ 97/780/000 ریال به خواهان را شهادت داده اند که با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده ، فاکتورهای فروش و تعرفه شهود مورد ادعا و شهادت شهودبه بدهکاری خوانده 
و عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در تاریخهای 
97/4/9 و 97/5/24 و عدم دفاع موثر در رد خواسته خواهان لذا خواسته خواهان صحیح 
و وارد به نظر رسیده و مستند به مواد 198 و 515 از قانون .آ.د.م و 1258 از ق.م حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته )9/780/000( و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست )97/2/22( لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/287/000 ریال 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 

مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مزایده اموال  غیر منقول
در پرونده  کالسه 970004  این اجرا  موضوع  دعوی خواهان خانم  سکینه  دانشی  
پیربستی  بطرفیت  ورثه  مرحوم  حسن رحمان زاده  به خواسته مطالبه  مهریه  و اجرت 
المثل  پس از  ارزیابی  اموال اشاره  شده توسط  کارشناس  رسمی  دادگستری  وانجام  
سایر  تشریفات قانونی  و همچنین  درخواست  خواهان  جهت مزایده  اموال  به شرح 

آتی  با حضور  نماینده قضایی  به مزایده  گذاشته می شود.
 مال مورد  مزایده:

ملک موصوف  عبارت است از یک قطعه زمین  بمساحت  حدود  186  متر مربع  بر 
اساس  اطالعات  کسب شده  از مطلعین  محلی  عرصه  ملک موصوف  اوقافی  بوده  و 
فاقد سند و مالکیت  می باشد  ملک مزبور  دارای  دروازه آهنی  چهار طرف  دیوار کشی  
شده  و  فاقد امتیاز  برق  و گاز  و آب  می باشد  اسکلت  پایه های  بتونی  بعنوان  اعیانی  
در آن  احداث  گردیده است  باحدود اربعه : شماال : به اراضی  غالمرضا رازقی جنوبا: به 
کوچه شرقا: به اراضی  رازقی  و غربا : به  زمین  ذکریا درویش  زاده  محدود می گردد  

و در  مختصات  جغرافیایی UTM  x    =395504   y=4124572  واقع  شده است.
با عنایت به موارد  معنونه  و باالتفات  به مکان  ملک  و اوقافی  بودن  عرصه  آن  و بررسی  
محلی  و با توجه به  در نظر  گرفتن قدمت  بنا  و نوع  مصالح  مصرفی  و ارزش ریالی  
موجود  در آن  ارزش  ششدانگ عرصه  و اعیان  ملک مورد  ارزیابی  کال به مبلغ چهارصد 

و بیست  میلیون  ریال معادل  چهل  و دو میلیون  تومان  محاسبه  و بر آورد  می گردد.
با توجه به اوقافی بودن  ملک  و بااستعالم  اداره  اوقاف  آن اداره  در پاسخ اعالم  نمود که 
انجام  مزایده  مشروط  به  جانشینی  برنده  مزایده  به عنوان  مستاجر  موقوفه  با پرداخت  

پذیره انتقال و اجاره  معوقه  بال مانع می باشد.
بنابراین  مزایده  با رعایت  شرط  مذکور  انجام  می گردد.

 قیمت  فوق  به عنوان  ارزش  پایه  از سوی  کارشناس  دادگستری بر آورد  گردیده مع 
الوصف مزایده  از مبلغ  ارزیابی  شروع  و کسی  که باالترین  مبلغ  را پیشنهاد  نماید  

برنده  مزایده  محسوب خواهد شد.
برنده مزایده  می بایست  ده درصد  مبلغ خریداری شده را در روز  و ساعت مزایده به 
حساب  سپرده  این دادگستری  نزد بانک  ملی  به شماره  2171294472003 واریز  و سند 
پرداخت  آن  رادر روز  و ساعت  مزایده  به این  اجرا  تحویل  نموده و ما بقی را ظرف 
یک ماه  به همان  حساب  واریز  و سند پرداخت  را تحویل  این اجرا  نماید. درصورت  
عدم تادیه  مابقی  مبلغ  ده درصد  واریزی  به نفع صندوق  دادگستری  ضبط  خواهد شد.
محل  مزایده: دادگاه  عمومی  حقوقی  بخش  کوچصفهان  - شعبه  اجرای  احکام مدنی 

زمان  مزایده : ساعت 10 الی 12 مورخه 97/7/7
725- مدیر اجرای  احکام مدنی  دادگاه  بخش کوچصفهان

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-فخریه ناظری فرزند محمد به شماره 128 متولد 1340 همسر متوفی

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

5-مرضیه اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فخریه به شماره 1267 متولد 1361 فرزند متوفی
6-زهرا اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فخریه 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

تاریخ:97/6/20 شماره:97/پ/706
آکهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم
به:ناصر طاهری اردلی 

کالس پرونده:97/پ/661 وقت رسیدگی:97/7/23 ساعت: 9:30
خواهان: محمد کنشلو خوانده:ناصر طاهری اردلی  خواسته: مطالبه خسارت 

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه نهم شورای حل اختالف 
مرکزی پرند ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین نامه دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم 
رساند. چنانچه نیاز به آگهی مجدد داشته باشد یکبار ظرف ده روز می باشد.  م الف1395                                   

دبیر خانه حوزه نهم شورای حل اختالف پرند

اداره ثبت اسنادو امالک طالقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغچه پالک فرعی319فرعی از94-اصلی واقع 
در حسنجون  طالقان جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل 
آید اینک بر حسب تقاضای کتبی فاطمه مهدوی ذیل وارده5/1817-97/4/19 با رعایت 
مواد 14و15 قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن درساعت نه  صبح روز چهارشنبه 
مورخه 97/7/25در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین 
امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر 
ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی 
که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20ق ث ودر اجرای 
مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف 
مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و 
رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به 
مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد 

آمد .// م الف- 4782 تاریخ انتشار :روز دوشنبه مورخه97/6/26
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

برگه اخطاریه
*شماره پرونده:525/96/ش 3 شورا

اخطار شوندگان :1- اسماعیل مراد خانی 2- سیده مریم علی رضویان    .....مجهول المکان 
وقت حضور: سه شنبه 97/8/1 ساعت :11/30 صبح

محل حضور : شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن
 علت حضور  : در خصوص اعتراض ثالث ساعد سیاه مشته ای با وکالت محمد شهرود 
باری نسبت به داد نامه 454 مورخ 91/9/7 الزم است در وقت فوق جهت قرار کارشناسی 

)استکتاب( در این شورا حضور یابید. 
شعبه  دفتر سوم  شورای حل اختالف تنکابن

پزشکی  علوم  دانشگاه  به همت  منکویی- رشت: 
گیالن، در سومین جشن نفس، از خانواده های اهدای 

عضو مرگ مغزی تقدیر شد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک - رییس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در این مراسم و با تشکر از تالش های مرکز فراهم 
آوری و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 

گفت: امروز شاهد صحنه های زیبایی از ایثارگری 
خانواده هایی هستیم که با گذشتن از دلبستگی ها و 
عزیزان خود، زیباترین جلوه های بشری را آفریدند و 
فضای جامعه را معطر کردند. وی افزود: همان طور 
که می دانید یکی از سخت ترین لحظات برای تیم 
برای خانواده هاست.  پزشکی، اعالن مرگ مغزی 
خانواده هایی که به بازگشت عزیز خود امید دارند 

و در انتظار خبری خوش هستند و سخت تر از آن، 
رضایت  اعالم  برای  خانواده  گیری  تصمیم  لحظه 
اهدای عضو جگرگوشه خود است. به همین دلیل 
این تصمیم بزرگ، بسیار ارزشمند است و بطور یقین 
این عمل، زیبایی این نقش را دو چندان می سازد و 
در جامعه افتخار آفرین است. در ادامه دکتر دهنادی- 
رییس مرکزآموزشی درمانی رازی رشت، خاطرنشان 

کرد: ما امروز در این جا جمع شده ایم تا از خانواده 
پیوندی  اهداکننده و گیرندگان عضو  ایثارگر  های 
تکریم کنیم. وی با بیان این که ساالنه 5 تا 8 هزار 
مرگ مغزی در کشور اتفاق می افتد، تصریح کرد: از 
این تعداد 50 درصد قابلیت اهدای عضو دارند. ولی 
از این تعداد فقط خانواده های 800 بیمار مرگ مغزی 

حاضر به اهدا عضو می شوند.

سومین جشن »نفس« 
در دانشگاه علوم 

پزشکی گیالن برگزار شد
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ممنوعیت تردد خودروها از میانه دستهاي عزاداري

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور )راهنمایی و رانندگی( 
گفت: در ایام محرم به خصوص روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تردد هر 
گونه وسیله شامل موتورسیکلت، سواری و دیگر خودروها از میان دسته های 
عزاداری در حال تردد در خیابان ممنوع و حق تقدم با دسته های عزادار است.

سرهنگ نادر رحمانی افزود: به منظور کنترل و ایجاد نظم هرچه بیشتر در دسته 
های عزادار در حال تردد در خیابان ها عده ای از متولیان دسته ها و هیات ها در 

قالب »محرم یار« با پلیس همکاری می کنند.
وی خاطرنشان کرد: این افراد )محرم یاران( پیش تر آموزش های الزم را 
برای کنترل و ایجاد نظم و برخی مسائل انتظامی از سوی پلیس های مجرب 
فرا گرفته و در این گونه ایام با فعالیت خود نقش بسزایی در یاری رساندن به 
نیروی انتطامی دارند. سرهنگ رحمانی گفت: افراد محرم یار با توجه به آموزش 
های فراگرفته شده و با هماهنگی با کالنتری و راهنمایی و رانندگی مناطق خود 
مدیریت خیابان ها را به عهده دارند.پوی افزود: محرم یاران ملبس به جلیقه های 
خاصی با نوارهای فسفری و در دسته های عزاداری در حال تردد هستند و از 
مردم نیز می خواهیم با این افراد نهایت همکاری را به انجام برسانند. رئیس مرکز 
اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اظهار داشت: از متولیان هیات ها نیز می 
خواهیم به منظور کنترل و ایجاد نظم بیشتر و عدم تداخل با دیگر دسته ها از 
مسیرهای تعیین شده تردد کنند. سرهنگ رحمانی تصریح کرد: در این ارتباط 
از متولیان دسته های عزادار نیز می خواهیم برای کاهش بار ترافیکی سعی کنند 

ترددهای خود را به ساعات آخر شب در سطح خیابان ها نگذارند.

 توضیح درباره فیلترینگ سایت های 
خرید بلیت هواپیما

معاون دادستان کل کشور درباره فیلترینگ سایت های غیرمجاز فروش بلیت 
هواپیما توضیحاتی ارائه داد. عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور 
فیلتر برخی از سایت های  در کانال شخصی خود در سروش اظهار کرد: 
غیر مجاز فروش بلیت هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی 
و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است. وی افزود: سازمان 
هواپیمایی کشوری یکی از علل باال رفتن قیمت بلیت هواپیما و برخی دیگر 
از نابسامانی های مربوط به حوزه فروش بلیت را فعالیت سایت های غیرمجاز 
مربوط به خدمات مسافرتی اعالم کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت ها 
از دستگاه قضایی درخواست کرده به منظور جلوگیری از اجحاف به مسافران 
و ممانعت از اخالل در شبکه فروش بلیت از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری کند. 
معاون دادستان کل کشور باشگاه خبرنگاران گفت : به موجب تبصره 1 ماده 
7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و 
تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی است و به موجب تبصره 2 ماده مذکور 
فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آن ها 
جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت های فاقد مجوز از ناحیه سازمان 
هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان به عمل آمده است. 
خرم آبادی گفت: جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره های 
1 و 2 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت های غیر 
مجاز فروش بلیت هواپیما را اجحاف به مسافران و اخالل در شبکه توزیع بلیت 
تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت های مذکور را می کند و بخش دیگر 
از دولت این اقدام را تقبیح کرده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می کند.

خبر

 کالهبرداری از بیماران با عنوان
 نقشه برداری از مغز

رئیس پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز با 
اشاره به کالهبرداری از بیماران با عنوان نقشه برداری 
از مغز توسط برخی افراد پزشک و غیر پزشک گفت: 
وقتی من پنج سال پیش شروع به برگزاری همایش 
نقشه برداری مغز کرده و با همکاران دیگرم به اشاعه 
این علم پرداختیم هدفمان آشانا شدن پزشکان و محققین 
با فناوری های پیچیده این علم در درک مغز و بیماری 
های مربوطه بود، اما متاسفانه می بینیم برخی از افراد 
پزشک و غیر پزشکی با ادعا های عجیب و بدون آگاهی 
کافی از این زمینه از علم برای انجام نقشه برداری از 
مغز از بیماران هزینه می گیرند. به گزارش زمان؛ وی 
کالهبرداران  این  از  برخی  مثال  طور  به  کرد:  عنوان 
اعالم کرده که با استفاده از نقشه برداری مغز می تواند 
پارکینسون را سریع تر تشخیص و درمان کنند؛ در حالی 
که این موضوعات به هیچ عنوان حقیقی نیست و نوعی 
کالهبرداری به شمار می رود. استاد دانشگاه شهید بهشتی 
با بیان اینکه نقشه برداری مغزی مجموعه ای از تکنولوژی 
های جدید است که کمک می کند مسائل مغز را در حالت 
بیماری و طبیعی بهتر درک کنیم، افزود: در حال حاضر 
نقشه برداری مغز شامل فعالیت های تحقیقی است و 
نه بالینی و این مسئله می تواند در کمک و تشخیص 
پروفسور  شود.  واقع  موثر  آینده  در  بیماری ها  درمان 
مجتبی زارعی در ارتباط با برگزاری پنجمین همایش 
بین المللی نقشه برداری مغز ایران اظهار داشت: این 
همایش هفتم تا نهم مهرماه سال جاری در سالن همایش 
های بین المللی شهید بهشتی تهران همچون سال های 
قبل برگزار می شود که همه عالقه مندان در رشته های 
مهندسی، پزشکی، روانشناسی و سایر رشته های وابسته 
می توانند در این همایش شرکت می کنند و از جدیدترین 
دستاورد ها در حوزه نقشه برداری مغز بهره مند شوند.  
وی با اشاره به حضور صاحب نظران و اساتید برجسته 
داخلی و خارجی در پنجمین همایش بین المللی نقشه 
برداری مغز ایران گفت: تعامل و ارتباط میان عالقه مندان 
با افراد سرآمد در حوزه نقشه برداری مغز در داخل و 
خارج از کشور از اهداف اصلی برگزاری این همایش 
است. همچنین ایجاد فرصت برای دانشجویان و محققین 
جوانی که می خواهند در این زمینه فعالیت کرده و خود 
را معرفی کنند.  رئیس پنجمین همایش بین المللی نقشه 
برداری مغز  ایران در پاسخ به اینکه چرا وزارت بهداشت 
تاکنون نظارت و برخوردهای الزم را در این زمینه انجام 
نداده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه تصمیم های اتخاذ 
شده در مورد مسایلی که به نوعی نفع مالی دارند همچون 
تعرفه ها، داروها، تجهیزات پزشکی بیشتر تابع نیروی 

های البی و فشار است تا اصول علمی. 

خبر

سخنگوی سازمان غذا و دارو ضمن تشریح نحوه 
تعیین اصالت دارو و مکمل ها، درباره فروش اینترنتی 
طریق  از  مکمل هایی  و  دارو  گاهی  گفت:  دارو، 
سایت هایی تحت عنوان »داروخانه آنالین« عرضه 
می شود، اما باید توجه کرد که داروخانه های آنالین 

مجاز نیستند.
دکتر کیانوش جهانپور ، با تاکید بر ممنوعیت تبلیغ 
دارو،   گفت: طبق قانون »تبلیغ دارو« خالف است 
و اگر دارویی در جایی تبلیغ شود، قطعا این دارو 

غیرمجاز و قاچاق بوده است. از طرفی باید توجه 
مکمل  و  دارو  عرضه  مجاز  محل  تنها  که  کرد 
داروخانه ها هستند. حال گاهی می بینیم که داروها و 
مکمل هایی از طریق فضای مجازی و سایت هایی 
تحت عنوان داروخانه آنالین عرضه می شوند، اما 
باید توجه کرد که اغلب اینها داروخانه های آنالین 

مجاز نیستند.
روی  بر  بیشتری  سخت گیری  اینکه  بیان  با  وی 
ممنوعیت تبلیغ دارو نسبت به مکمل ها وجود دارد، 

باید توجه کرد که مکمل ها هم فقط  البته  گفت: 
می توانند در نشریات تخصصی به جامعه پزشکی 
معرفی شوند و اجازه تبلیغ ندارند. به طور کلی تبلیغ 

دارو هم ممنوع است.
جهانپور با اشاره به تبلیغ یا فروش دارو یا مکمل ها 
در فضای مجازی و سایت های اینترنتی با عنوان 
عنوان  به  چیزی  ما  گفت:  آنالین،  داروخانه های 
آنالین  داروخانه  نداریم.  ِصرف  آنالین  داروخانه 
زمانی می تواند به صورت مجاز باشد که داروخانه 
فیزیکی آن هم موجود باشد. یعنی داروخانه هایی 
که در سطح شهر هستند، می توانند مجوز سایت را 
هم دریافت کنند که در این صورت مجوز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را هم دارند. بنابراین هیچ 

داروخانه ای نداریم که فقط یک سایت باشد.
همان  که  است  این  مهم  نکته  کرد:  تاکید  وی 
داروخانه های مجازی که سایت دارند هم اصال حق 
فروش دارو را به صورت اینترنتی ندارند و فقط 
می توانند مکمل، فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
در  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  بفروشند.  را 

ادامه درباره نحوه تشخیص اصالت و مجاز بودن 
داروها و مکمل ها، گفت: مردم باید بدانند که یکی 
از راهبردهای تعیین اصالت و مجاز بودن دارو و 
مکمل ها داشتن برچسب اصالت است. در نتیجه 
دارو یا مکملی که برچسب اصالت نداشته باشد، 
غیر مجاز است. برای شناسایی اصالت دارو و مکمل 
می توان کد برچسب اصالت کاالی مورد نظر را که 
بر روی کاال درج شده، به سامانه 20008822 پیامک 
کرد. این سامانه بعد از چند دقیقه تاریخ تولید، محل 
تولید، تاریخ انقضا و قیمت کاالی مورد نظر را برای 
فرد ارسال می کند و مجاز یا غیرمجاز بودن دارو و 

فرآورده را اعالم می کند.
جهانپور در ادامه به ایسنا گفت: در عین حال نرم 
تشخیص  استعالم  منظور  به  هم   TTAC افزار 
شده  راه اندازی  محور  سالمت  کاالهای  اصالت 
است. بر این اساس می توان این نرم افزار را بر روی 
این  از  و  نصب  اندروید  همراه  تلفن  گوشی های 
طریق اصالت کاالهای سالمت محور از جمله دارو 

و مکمل را شناسایی کرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو :

داروخانه »آنالین« نداریم

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص الیحه منع 
خشونت علیه زنان گفت: به طور مجدد از قوه قضاییه خواستیم تا در 
اعالم نظر نهایی شان تسریع کنند و امید است که این الیحه به مجلس 
برود. معصومه ابتکار 24 شهریورماه در بازدید از اورژانس اجتماعی 
شهرکرد، اظهار کرد:  اورژانس اجتماعی در سطح کشور در شهرهای 
باالی 50 هزار نفر جمعیت ایجاد شده و دارای بیش از 400 مرکز در 

کشور و شش مرکز در چهارمحال و بختیاری است.
وی افزود: نکته مهم این است که باید در زمینه اورژانس اجتماعی 
اورژانس  عنوان  به  که خدماتی  بدانند  مردم  تا  اطالع رسانی شود 
اجتماعی وجود دارد و هرکجا همسرآزاری، کودک آزاری یا مسائلی 

همچون خودکشی صورت گرفت به آن مراجعه کنند.
می گیرند  قرار  وقایع  این  جریان  در  که  افرادی  داد:  ادامه  ابتکار 
مسئولیت دارند آن را به اورژانس اجتماعی اطالع دهند که اگر این 

اقدام را انجام ندهند ممکن است به نوعی شریک جرم تلقی شوند.
وی تصریح کرد: اورژانس اجتماعی 123 نوعی مداخله موثر در 
پیشگیری از این وقایع است. معاون رییس جمهور در خصوص 
اقدامات دولت در این زمینه، تاکید کرد: به طور خاص در برنامه ها 
حمایت از اورژانس اجتماعی 123 در سراسر کشور وجود دارد و 
برنامه ها و حمایت های خاصی با همکاری سازمان بهزیستی در سال 

گذشته داشتیم و امسال نیز خواهیم داشت.

 الیحه »منع خشونت علیه زانن«
در انتظار نظر قوه قضاییه  

مدیرکل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو از 
توزیع متمرکز شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه که مشمول دریافت 

ارز دولتی می شوند، در داروخانه های خاص خبر داد.
مهناز خانوی با اشاره به ابالغیه جدید این سازمان به معاونت های غذا 
و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و شرکت های توزیع 
کننده شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه، اظهار کرد:  با توجه به 
مصوبه ابالغی هیئت وزیران مبنی بر کنترل و نظارت الزم، برای حصول 
اطمینان از توزیع کاالهای اساسی و ضروری؛ با توجه به تخصیص ارز با 
نرخ رسمی و ترجیحی برای واردات شیرخشک های رژیمی و غذاهای 
ویژه، توزیع این فرآورده ها به صورت متمرکز صرفاً در داروخانه های 
معرفی شده در سامانه حامی صورت می گیرد. وی افزود: بر این اساس، 
فعال توزیع و عرضه شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه در سایر 
داروخانه ها متوقف می شود؛ لذا فهرست داروخانه های تحت پوشش به 
تمام شرکت های توزیع در اسرع وقت اعالم خواهد شد.  مدیرکل امور 
فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: 
از تاریخ این ابالغ معاونت های بهداشتی و معاونت های درمان دانشگاه ها، 
تمام داروخانه های تحت پوشش و بازرسان مرتبط و همچنین مصرف 
کنندگان این فرآورده ها، نسبت به نظارت و کنترل فروش شرکت های 
توزیع کننده شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه و داروخانه های 

مذکور اقدام می کنند.

توزیع ممترکز شیرخشک های رژیم 
در داروخانه های خاص

بازگشایی  و  ماه  مهر  آغاز  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مدارس موجب شادابی و امید و تزریق روح تازه ای در جامعه 

می شود.
سید محمد بطحایی در گردهمایی مشترک اعضای شورای 
های کشور  استان  وپرورش  آموزش  کل  مدیران  و  معاونان 
با موضوع بازگشایی مدارس و ساماندهی نیروی انسانی، با 
تسلیت ایام سوگواری ابا عبداهلل الحسین علیه السالم  اظهار 
کرد: تالش خواهیم کرد به استقبال یک مهر باشکوه برویم ، 
مهری که امید و شادابی را در جامعه زنده می کند و با توجه به 
شرایط حاکم بر جامعه، مهرماه بهانه خوبی برای تزریق روح 

امید به جامعه و تقویت امیدواری به آینده است.
وی با بیان اینکه در حوزه های مختلف در یک ساله اخیر 
دستاوردهای خوبی داشته ایم، خاطرنشان کرد: با تدابیری که 
انسانی   نیروی  ، چالش های موجود در بخش  اندیشیده شد 
در سال جدید رفع شده است  و البته جشنواره ای در آینده 
خواهیم داشت تا از برنامه ها و فعالیت های انجام شده تجلیل 
ونقایص را نیز بررسی کنیم. وزیر آموزش و پرورش تصریح 
کرد: با توجه به تصویب بودجه 98  در آینده نزدیک، تقویت 
تعامل با نمایندگان مجلس ضروری است و باید تالش کنیم 

سهم آموزش و پرورش  را در بودجه 98 تقویت کنیم.

چالش های کمبود نیروی انساین 
در سال جدید رفع شده است

مفقودی 
برگ سبز سواری ام وی ام مدل 96 با شماره پالک 662م64ایران 82 با شماره موتور 
NATGCASL5G1005824بنام  شاسی  شماره  mvm484fcBDG005381و 

 بابل مسعود کرمانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دادنامه
پرونده کالسه 9609985279200892 شعبه  2  دادگاه  عمومی  بخش  لشت نشاء  

تصمیم نهایی  شماره  9709975236400822
شاکی:  آقای  حسن  سرشارچلیکدانی  فرزند  رمضانعلی  به نشانی  گیالن -  رشت  

- لشت نشاء  چلیکدان
متهم: آقای  مهدی  سرشار چلیکدانی  فرزند  ابراهیم  به نشانی  کوچصفهان  گیلوادشتان  

شقایق 9 منزل  ایرج  پرورش بدست  سرشار چلیکدانی
اتهام:  انتشار  تهمت ، افترا ، فحش  و الفاظ رکیک  یا  نسبتهای  توهین آمیز 

دادگاه  با عنایت به  محتویات  پرونده  ختم  رسیدگی  را اعالم  و بشرح  ذیل مبادرت  
به صدور  رای می نماید:

رای دادگاه 
 در خصوص  شکایت  آقای حسن  سرشار  علیه  آقای  مهدی  سرشار  فرزند ابراهیم  
مبنی بر  تهدید و ایجاد رعب  ووحشت  و مزاحمت  نظر به  اوراق  پرونده  با توجه به  
شکایت  شاکی  و گواهی  گواهان  این  مرجع  بزه تهدید  به  مرگ  را محرز  دانسته  و 
حکم  بر محکومیت  به  تحمل  70 ضربه  شالق تعزیری  مستندا  به ماده  669  قانون  
مجازات  اسالمی  مصوب 1375  صادر می گردد  اما نسبت به  سایر  اتهامات به  لحاظ  
فقدان ادله  این مرجع  بزهی  را  محرز ندانسته  و مستندا  به اصل  37  قانون  اساسی  
حکم برائت  صادر  می گردد  رای محکومیت  صادره  غیابی  و ظرف  20  روز  قابل  
واخواهی  در این  مرجع  و سپس  ظرف  20  روز  از تاریخ  ابالغ  قابل  تجدیدنظر  

در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان  گیالن  می باشد.
96-  رییس شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  بخش  لشت نشاء – قربانی

متن آگهی 
خواهان خانم اعظم دریکوند فرزند کردعلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد 
بهداد فرزند شیخ مراد به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیایان امام میدان عدالت دادگستری کل استان 
لرستان ارجاع و به کالسه 9709986610300485 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1397/08/26 و ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد حضور شما در جلسه رسیدگی دادگاه جهت 
اخذ توضیحات در مورد ادعاهای خواهان و استماع اظهارات گواهان خواهان و بررسی 
ادعاهای ایشان ضروری است ضمنا ظرف یک هفته پس از ابالغ و نشر آگهی یک نفر 
مرد متاهل باالی 30 سال به عنوان داور به این دادگاه معرفی و اال دادگاه برابر مقررات 

اقدام خواهد شد. 
 مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان

 خرم آباد )سوم حقوقی سابق ( –رحمان بازوند . 

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

فاقد سند رسمی 
برابر راي شماره 139760316002001204 هیات اول مورخ 31/04/1397 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیروس شهسواری 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از اسالم آباد غرب در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت 8/82متر مربع پالک 2652 فرعی از 1 اصلي واقع در اسالم آباد غرب 
خ مفتح کوچه نسیم چهار شامل مبایعه نامه عادي و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز 
گردیده است .لذا به منظور  اصالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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.  م الف /303/1  
تاریخ انتشار نوبت اول:24شهریور1397  تاریخ انتشار نوبت دوم:8مهر1397 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم آباد غرب،محمد عباسی 

متن آگهی
در پرونده کالسه 9609986619000066 آقای علی نیک نفس فرزند محمد حسن به 
اتهام توهین از طریق ارسال پیامک و پیام در پیام رسان تلگرام و انتشار تصویر خصوصی 
در فضای مجازی تلگرام موضوع شکایت خانم ارمغان اسدیان خرم آبادی تحت تعقیب 
می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر 

مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 

 رای شورا
 شماره  دادنامه :340مورخ 97/6/4  شماره پرونده :2/97/ش4

در خصوص دعوی آقای  پیمان مرید پور با وکالت محسن طوسی خراسانی فرزندان 
بهمن -علیرضا بطرفیت آقای افشین اکبر پلنگی فرزند احمد     بخواسته مطالبه وجه یک  
فقره چک بشماره :661642  بعهده  بانک سرمایه تنکابن   جمعا بمبلغ 000/000/18ریال   
و خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به مجموع محتویات پروند و استماع  اظهارات خواهان 
و ارایه  فتوکپی  مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه تقدیمی از 
ناحیه خواهان  که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته  و 
بقای اصول  مستندات  ابرازی  در ید مدعی  داللت بر بقا ء دین  و اشتغال ذمه خوانده  
و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواند ه علی الرغم ابالغ قانونی  
اخطاریه  در جلسه شورا حاضر نشده  ونیز الیحه ای  از وی واصل نشده است. لذا شورا 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا به بند 1 قسمت الف ماده 7 آیین نامه اجرایی 
ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه  و مواد  522و  515و 198 قانون آیین دادرسی 
مدنی  و مواد 313 و 304 و 314و 310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به   
مبلغ 225/000  بمبلغ 18/000/000 ریال  بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی   ریال 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ   صدور   گواهینامه عدم 
پرداخت  تازمان پرداخت   قابل محاسبه  در واحد  اجرای احکام  بر اساس شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای 
صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و  
سپس   ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی شهرستان تنکابن می باشد.

قاضی  شعبه   چهارم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

اداره ثبت اسنادو امالک طالقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ انگوری پالک فرعی240 فرعیاز76 اصلی 
واقع در موچان طالقان جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل 
آید اینک بر حسب  تقاضای کتبی اقای منصور اوجانی ذیل وارده 3002143- 97/5/14 
با رعایت مواد 14و15 قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت 9 صبح و روز 
یکشنبه مورخه 97/7/29 در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی 
و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته 
و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و 
کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20ق ث ودر 
اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی 
ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده 
و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به 
مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد 

آمد .// م الف- 4823
تاریخ انتشار :روزسه شنبه مورخه 97/6/27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  که  درخواستی  شرح  به  غضنفر  فرزند  مهلبانی  زاده  اهلل  فضل  اسماعیل  آقای   
شماره970559 این شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته مرحوم غضنفر فضل اهلل زاده مهلبانی  فرزند نورعلی به شماره 
دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ97/5/22  در  بابلسر  از  شناسنامه 4980161308صادره 

شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1- اسماعیل فضل اهلل زاده مهلبانی  فرزند غضنفر به شماره شناسنامه 765 پسر متوفی

2- سکینه غالمی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 5010481855همسر 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 دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

ابالغیه
معروف  میر  پدر:  نام  قریشی  شاهرخ   : حقیقی  شونده  ابالغ  مشخصات 
کدملی:2630390438 نشانیک گیالن آستارا شهرک عباس آباد بسیجیان فاز یک  طبقه  

اول منزل  شخصی  فعال  مجهول المکان
تاریخ حضور: 1397/8/9 چهارشنبه ساعت 9 محل حضور: استن گیالن  حویق خیابان  
امام خمینی  بخش  حویق در خصوص شکایت  اداره  کل  منابع  طبیعی و آبخیزداری  
استان  گیالن  علیه شما  در وقت  مقرر  فوق  جهت  رسیدگی  و دفاع  از اتهام  انتسابی 

و عنداللزوم اخذ آخرین دفاع  در این شعبه حاضر  شوید.
102-شعبه 2 دادگاه  عمومی بخش حویق) 101 جزایی سابق(

آگهی ابالغ
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

*شماره پرونده: 308/97/ش2
به :  1- محمد رضا شاه آبادی 2-عبدالرحیم آذر نژاد 3-جواد آذر نژاد          ساکن ...که 
فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   احسان اله رودگر     دادخواستی  بخواسته  
مطالبه وجه              به استناد  فتوکپی مصدق سفته ها -فتوکپی وا خواست    ،به شورای 
حل اختالف تنکابن  بکالسه 308/97شعبه  دوم  ثبیت و وقت دادرسی  به روز  سه 
شنبه  97/7/30 ساعت 11صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان      و دستور 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی   
وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه 
غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شکایت وضمائم به آقای /خانم محمد آقایی ارجمند  فرزند  ناصـر

خواهان آقای بهروز هشمتی  شکایتی به طرفیت متهم آقای محمد آقایی ارجمند به 
اتهام ضرب و جرح عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
9509983033400501 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس)104 جزایی 
سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/01 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
متهم و شکایتی شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی شکایت وضمانم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضر گردد. / هـ 636
منشی شعبه 104 دادگاه کیفری دو  شهرستان فردیس)104 جزایی سابق(- حسین علیجانی

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001711 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سهیال نظرعلیزاده فرزند 
تهران  در  از  غالمحسین  بشماره شناسنامه 2235 کد ملی 0049781901  صادره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 181/85 مترمربع  پالک 560 
فرعی از 163 اصلی  واقع درکرج فردیس سه راه حافظیه خیابان سرحدی خیابان سعدی 
کوچه اسدی بن بست اول پالک 42  خریداری از مالک رسمی غالمحسن وفادار محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ ج 252
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/25 

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی فقدان
خانم اشرف خوش رفتار ضمن تسلیم دو برگ استشـهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت  ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 107,25 متر 
مربع قطعه 16 تفکیکی تحت پالک ثبتی 162/50113 مفروز از پالک 2695 فرعی از 
162 اصلی سمت جنوب غربی طبقه 4 تفکیکی به نام مالک اشرف خوش رفتار ثبت 
و سند 811834 صادر شد و سند سپس بعلت سهل انگاری مفقـود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است و سپس سند بعلت سهل انگاری مفقـود گردیده 
است وسپس مالک در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود ویا در صورت  اعتراض سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد./ هـ 640
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

 رای شورا
 شماره  دادنامه :455مورخ97/6/18

شماره پرونده :722/97/ش3
بطرفیت    سینا        بان  از  وکالت  به  برناشی  فاطمه  خانم  دعوی   خصوص  در 
1-رمضانعلی کاظم پور 2-  محمد حسین کوده حاتمیان)مجهوالمکان(  3-انوش نظر 
پور     ، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 50/000/000 ریال ، شورا  با توجه به مستندات  و 
دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خواندگان پرونده   دلیلی بر 
رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   
و مستندا  به ماده   519  و 522 وماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 110/000 
/2 ریال  هزینه دادرسی   و حق الوکاله وکیل   و خسارت تأخیر  و تأدیه از تاریخ 12/2 
/96)  روزانه مبلغ 41/007 ریال   (   تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای 
احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای نسبت به خواندگان 
ردیف دوم و سوم   غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.در خصوص هزینه دادرسی نشر آگهی نظر 
به اینکه دلیلی در این خصوص ارائه نگردیده است شورا به استناد به ماده 197 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان  را در این بخش صادر و اعالم میدارد  و 

رای نسبت به خوانده ردیف اول حضوری می باشد.
قاضی  شعبه  سوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001675 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رویا نجفلو  فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 27619 کد ملی 1530273854  صادره از میانه  در ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 40/04 مترمربع  پالک 1614 فرعی از 163 اصلی  واقع درکرج 
فردیس خیابان 25 غربی بعد از فضای سبز نبش خیابان قریشی پالک 11560 خریداری 
از مالک رسمی طیبه ، محمد حسن ، محمد حمید  همگی عسگریان  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ ج 269
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/25 

  محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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قیمت آب تجدیدنظر می شود 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با 
تاکید بر اینکه قیمت آب های بسته بندی و معدنی تقریبا 
به قیمت واقعی نزدیک است اما قیمت آب در شبکه 
آب و خانگی بالعوض است، گفت:سال آینده حتما 
باید در قیمت آب تجدیدنظر شود. به گزارش زمان به 
نقل از فارس، نعمت ا... ترکی در پاسخ به این سؤال که 
آیا سازمان برنامه و بودجه در بحث اقتصاد آب قرار 
است ورود کند و از آن حمایت کند تا تعرفه های آب 
برای کاهش مصرف و مصرف بهینه آب اصالح شود، 
گفت: قطعا حمایت از بخش آب و قیمت آن باید 
در بودجه دولت دیده شود و در مجلس قانون شود 
چرا که هیچ الزامی برای برخورد با اسراف آب وجود 
ندارد. به گفته وی،باید بر روی قیمت واقعی آب نیز 

این موضوع باید دیده شده و حمایت شود.

اصالح مدار کنترل UPSهای ساخت 
داخل توربین های سولزر در اصفهان

منطقه  کنترل  و  دقیق  ابزار  کارکنان واحد  با تالش 
اصفهان، مدار کنترل UPSهای جدید اصالح و آالرم 
های آن روی پانل توربین های سولزر در مراکز انتقال 
نفت شماره 2 و 5 مارونـ  اصفهان جمع آوری وانتقال 
داده شد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه 
اصفهان، علی اکبر حیدرپور رئیس واحد ابزار دقیق 
و کنترل منطقه در این باره گفت: در پی نصب سه 
دستگاه UPS جدید امکان مشاهده آالرم توسط بهره 
بردار وجود نداشت، به همین منظور در راستای انتقال 
ایمن و پایدار مواد نفتی امکان انتقال آالرم های هر سه 
UPS )بک افزار( به پانل کنترل و نمایش آنها در 
پانل Control Voltage Failure فراهم گردید.

باالترین میزان انتقال فرآورده از زمان 
تشکیل منطقه خلیج فارس تاکنون

باهمت و تالش کارکنان فنی و عملیاتی منطقه خلیج 
میلیارد  از یک  بیش  فارس در مردادماه سال جاری 
و294میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی به سمت مرکز 
کشور ارسال شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس، 
مدیرمنطقه خلیج فارس در این خصوص گفت: این 
میزان فرآورده باالترین مقدار ارسالی فرآورده از طریق 
خط 26 اینچ به سمت مرکز کشور است. علیرضا عطار 
افزود: ارزش نیل به این هدف از آن جهت دوچندان 
میشود که کسب این رکورد در گرمترین ماه سال یعنی 

مردادماه بندرعباس بوقوع پیوسته است.

کوتاه از انرژی

برنامه هند برای واردات نفت از ایران تا ماه آینده

آمریکا،  تحریم های  از  معافیت  دریافت  برای  نو  دهلی  تالش  با  همزمان 
پاالیشگاه های هندی بارگیری نفت ماهانه خود از ایران را برای سپتامبر و اکتبر 

به میزان نیمی نسبت به اوایل امسال کاهش خواهند داد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، بارگیری نفت هند از ایران برای ماه جاری 
و آینده در هر ماه به کمتر از 12 میلیون بشکه خواهد رسید، در حالی که 
خرید این کشور در فاصله آوریل تا اوت با پیش بینی کاهش واردات به دلیل 
تحریم های آمریکا، افزایش پیدا کرده بود. هند که دومین مشتری نفتی بزرگ 
ایران پس از چین است، تحریم های آمریکا علیه تهران را به رسمیت نشناخته، 
اما دریافت معافیت از محدودیت های واشنگتن برای دهلی نو به منظور حفظ 
دسترسی به سیستم مالی آمریکا ضروری به شمار می رود. وزارت نفت هند 
در ژوئن به پاالیشگاه های این کشور اعالم کرده بود برای کاهش شدید یا 
توقف واردات نفت ایران از نوامبر آماده شوند. آمریتا سن، تحلیلگر نفتی در 
شرکت »انرژی اسپکت« به رویترز گفت: برخی از پاالیشگاه ها تا حد زیادی 
بارگیری نفت خود را انجام داده اند که به آنها اجازه می دهد در صورت لزوم 
تا زمان مشخص شدن وضعیت معافیت ها برای مدتی نفت وارد نکنند. مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، پس از سفر اخیری که به دهلی نو داشت، اظهار 
کرده بود: واشنگتن اعطای معافیت برای واردات نفت ایران را برای خریدارانی 
مانند هند بررسی خواهد کرد، اما آنها باید وارداتشان از تهران را نهایتا متوقف 
کنند. دولت هند که به دلیل سقوط ارزش روپیه و افزایش قیمت های سوخت 
با موج انتقاد روبه رو شده، مایل نیست واردات نفت خود از ایران را متوقف 
کند، زیرا ایران تخفیف قابل توجهی برای فروش نفت به هند عرضه می کند. 
منابع دولتی اظهار کردند: هند در دیدار اخیر خود با مقامات آمریکایی این 
موضوع را روشن کرده و همچنان با واشنگتن برای دریافت معافیت برای 
ادامه خرید نفت از ایران در تعامل مانده است. یکی از مقامات دولتی در این 
باره اظهارکرد: ما رابطه ویژه ای با هر دو کشور آمریکا و ایران داریم و نگاه 
می کنیم که چگونه تمام این موارد را متعادل کنیم و همچنین این امور را به 
نفع پاالیشگاه ها و مصرف کنندگان نهایی خود متعادل سازیم. طبق آمار منابع 
بازرگانی، هند حدود 658 هزار بشکه در روز نفت ایران را در فاصله آوریل 
تا اوت خریداری کرده و کاهش پیش بینی شده برای سپتامبر و اکتبر میانگین 
روزانه واردات طی این دو ماه را 45 درصد کاهش داده و به 360 تا 370 هزار 
بشکه در روز می رساند. به گفته منابع آگاه از برنامه بارگیری، پاالیشگاه های 
نفت هندی برنامه های بارگیری اکتبر را به شرکت ملی نفت ایران داده اند. 
شرکت ایندین اویل که بزرگترین پاالیشگاه هند است مایل است در هر یک 
از ماه های سپتامبر و اکتبر شش میلیون بشکه نفت خریداری کنند، در حالی 
که شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگالور در هر یک از این دو ماه سه میلیون 
بشکه نفت بارگیری خواهد کرد. شرکت ایندین اویل همچنین یک میلیون 
بشکه برای زیرمجموعه خود شرکت چنای پترولیوم در اکتبر خریداری 
خواهد کرد. شرکت بهارات پترولیوم یک میلیون بشکه در سپتامبر خریداری 
خواهد کرد و در اکتبر خریدی نخواهد داشت. رییس این شرکت اعالم کرده 
بهارات پترولیوم بیش از حجم تعیین شده خرید خود را کاهش داده است. 
شرکت نایارا انرژی که غول نفتی روس نفت روسیه در آن سهم دارد قصد 
دارد یک میلیون بشکه نفت در هر یک از ماه های سپتامبر و اکتبر خریداری 
کند. شرکت هندوستان پترولیوم، ریالینس اینداستریز و HPCL میتال انرژی 
برنامه ای برای خرید نفت از ایران در سپتامبر و اکتبر ندارند. پاالیشگاه های 
هندی به استثنای ریالینس اینداستریز و HPCL که قراردادهای بلندمدت با 
ایران ندارند به اتفاق حدود 73 درصد از حجم قرارداد تعیین شده را تا پایان 

اکتبر از ایران خریداری خواهند کرد.

نفت در جهان

اجرای طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار ازسرگرفته شد 

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، پیمانکار بخش 
خصوصی را که متولی گازرسانی با سی ان جی به 
نیروگاه چابهار است، مسئول تاخیر چند ماهه در 
گازرسانی به این نیروگاه اعالم کرد و گفت: ادامه 
طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار با رفع موانع از سر 
گرفته شده است. به گزارش زمان به نقل از وزارت 
نفت، سعید مومنی درباره علت تاخیر در گازرسانی 
به نیروگاه چابهار گفت: قرار بود تا زمانی که خط 
انتقال گاز ایرانشهر به چابهار به این منطقه برسد از 
طریق سی ان جی گاز نیروگاه را تامین کنیم، اما شرکتی 
که به عنوان سرمایه گذار، اجرای گازرسانی از طریق 
سی ان جی به نیروگاه چابهار را به عهده گرفته بود 
دستخوش اختالف هایی با سرمایه گذار خارجی خود 
شد که این موضوع تاخیر در فعالیت این شرکت 
را به همراه داشت.  وی افزود: اکنون ادامه کار از 
سر گرفته شده و بخش عمده ای از تجهیزات مورد 

نیاز برای اجرای طرح تامین شده است، همچنین 
زیرساخت های محل احداث تجهیزات نیز در حال 
تکمیل است که امیدواریم به زودی این طرح اجرایی 
ملی گاز،  به گفته مدیر گازرسانی شرکت  شود.  
قرارداد میان شرکت ملی گاز و بخش خصوصی 
برای اجرای طرح گازرسانی از طریق سی ان جی به 
نیروگاه چابهار در قالب قرارداد BOO )ساخت و 
بهره برداری( است که تا زمان اجرایی شدن این طرح، 
استفاده  مایع  سوخت  از  همچنان  چابهار  نیروگاه 
می کند. مومنی درباره گازرسانی به نیروگاه زاهدان نیز 
تصریح کرد: نیروگاه زاهدان دارای هشت واحد است 
که چهار واحد آن پیش از این راه اندازی شده بود، 
سه واحد دیگر نیز در اردیبهشت امسال گازرسانی 
شد و یک واحد باقی مانده نیز پس از تبدیل مشعل 
از سوی وزارت نیرو، از نعمت گاز طبیعی بهره مند 

خواهد شد. 

آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند

عامل  هیات  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نماینده 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، گفت 
که آمریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر 
برساند. »حسین کاظم پور اردبیلی« در گفت وگو با 
رویترز اظهار کرد که »کمبود عرضه« نفت به معنای 
آن است آمریکا قادر نخواهد بود به اهداف خود 
برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران دست 
پیدا کند. کاظم پور اردبیلی همچنین نسبت به توان 
سایر تولیدکنندگان برای افزایش تولید نفت ابراز 
تردید کرد. وی افزود: هیچ ظرفیت مازادی در هیچ 

کشوری وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، کاهش احتمالی نفت ایران 
در بازار، کاهش عرضه نفت ونزوئال و موارد مشابه 
دیگر باعث افزایش بهای نفت شده است؛ به طوری 

هفته جاری قیمت آن به 80 دالر در بشکه رسید.
روسیه  و  عربستان  مانند  کشورهایی  از  آمریکا 

خواسته که با تولید نفت خود را افزایش دهند.
عامل  هیات  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نماینده 
اول  )اوپک(  نفت  سازمان کشورهای صادرکننده 
شهریور ماه جاری در گفت وگو با شبکه خبری 
بلومبرگ گفته بود: روسیه و عربستان فقط با استفاده 
از ذخیره های خود به رقم تولید خود افزوده اند. 
آنها با عرضه کم و دیرهنگام از قیمت های باالتر 
استفاده می کنند. حسین کاظم پور اردبیلی همچنین 
گفت: فروش نفت خام از ذخیره های آمریکا نشان 

می دهد تولیدکنندگان توان افزایش تولید ندارند.
بیست و نهم مردادماه دولت آمریکا اعالم کرد قصد 
دارد 11 میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت خام 
خود را به فروش برساند؛ اقدامی که کارشناسان 
آن را تالشی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها 
این کشور  به سیاست های تحریمی   در واکنش 

می دانند.

آگهی تحدیدحدودعمومی شهرستان گتوند
تحدیدحدودقسمتی ازامالک بخش پنج حوزه ثبتی گتوندبه شرح ذیل درمحل وقوع امالک انجام خواهد 
ششدانگ  فرزندسرهنگ  عسکری  علی  1-پالک54/953آقای  تاریخ97/7/17ساعت8.   شنبه  شد:سه 
اصغرنگهداری  علی  دربخش5گتوند2-پالک54/4011آقای  واقع  بمساحت274/76مترمربع  یکبابخانه 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  هرکدام  فرزندسلطانحسین  ابراهیمی  فرشته  فرزندمیرزاوخانم 
ابوالفتح  یک قطعه زمین محصوربمساحت466/77مترمربع واقع دربخش5گتوند3-پالک54/6231آقای 
دربخش5گتوند4-پالک  واقع  بمساحت152/60مترمربع  خانه  یکباب  فرفرزنداحمدششدانگ  راشدی 
واقع  بمساحت275/10مترمربع  یکبابخانه  محمدششدانگ  فرزندغالم  راشدی  عبدل  54/6550آقای 
بمساحت  یکبابخانه  فرزندحیدرششدانگ  نجمی  زینب  ماه  دربخش5گتوند5-پالک54/6553خانم 
6-پالک54/6585آقای  تاریخ97/7/18ساعت8.   دربخش5گتوندچهارشنبه  واقع  164/84مترمربع 
دربخش5گتوند  واقع  بمساحت210/00مترمربع  یکبابخانه  ششدانگ  فرزندغالب  زاده  سعیدضرغامیان 
بمساحت218/49مترمربع  یکبابخانه  ششدانگ  سالوندفرزندامیرحسین  حسین  7-پالک54/6593آقای 
یکبابخانه  ششدانگ  پورفرزندعیسی  خدامرادمردان  دربخش5گتوند8-پالک54/6608آقای  واقع 
فرزندجلی  شعبانی  ملکه  دربخش5گتوند9-پالک54/6617خانم  واقع  بمساحت366/99مترمربع 
اعظم  دربخش5گتوند10-پالک54/6636خانم  واقع  بمساحت212/47مترمربع  یکبابخانه  ششدانگ 
دربخش5شوشترگتوندلذادر  واقع  بمساحت203/70مترمربع  یکبابخانه  فرزندعسکرششدانگ  مهدوی 
درروزمقرردرمحل  فوق  مصوب70/2/26تحدیدحدودامالک  ثبت  قانون  تبصره12اصالحی  اجرای 
درروز  رساندکه  می  فوق  امالک  مجاورین وصاحبان  اطالع  به  انجام خواهدشدبدینوسیله  ملک  وقوع 
مقرردروقوع امالک حضوربهم رسانند.صاحبان امالک فوق یانماینده قانونی آنهاچنانچه حضورنداشته 
اعتراض  آمده  عمل  به  مجاورین  ازطرف  تحدیدحدودباحدوداظهارشده  ثبت  باشندبرابرماده15قانون 
باشدمعترضین  مدت30روزمی  تحدیدحدودبه  صورتمجلس  ازتنظیم  ثبت  برابرماده86قانون  مجاورین 
اعتراض خودراجهت ضبط درپرونده به اداره ثبت اسنادوامالک گتوندتحویل نمایندوبه مراجع قضایی 
گتوندتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به  درپرونده  ضبط  راجهت  تنظیمی  ودادخواست  نموده  مراجعه 
نماینددرغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت اعتراض ونرسیدن اعتراض سندمالکیت برابرمقررات به 
نام متقاضیان صادرخواهدشداین آگهی دریک نوبت به تاریخ ذیل منتشرمی گردد. شماره م.الف)16/99( 

مسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوندتاریخ انتشار:97/6/25

مفقودی
 برگ سبز پراید وانت مدل 95 با شماره شهربانی 253ل76 ایران 77 با شماره موتور 
5531316و شماره شاسی NAS451100G4948942بنام پرهام دلفانی مفقود گردیده 

 بابلو از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی وانت کاپرا خاکستری صدفی مدل 90  با شماره پالک 743ج87 ایران 82  
با شماره موتور SJN8014و شماره شاسی NAGPUF23B2803266بنام کرمعلی 

زارعیان آقا ملکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی احضار  متهم
  و ابالغ  وقت دادرسی

 در اجرای  ماده 174  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی از  روزنامه ها ی کثیراالنتشار  آقای  میثم  اسکندری  بلحاظ  
مشخص نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن  نشده  است احضار  می 
شود  تا  در وقت  رسیدگی  ساعت 9  صبح  روز  سه شنبه  مورخ 97/8/1 با حضور  در 
این شعبه  از اتهام  منتسبه  در پرونده  شماره 9609981822200229 موضوع شکایت  
زهرا  عابد  دایر بر معاونت  در خیانت  در امانت از خود دفاع  نماید  در صورت  عدم  

حضور  متهم  یا عدم  ارائه  عذر موجه  تصمیم  مناسب  اتخاذ  خواهد شد.
100- دادیار شعبه دوم  دادسرای  عمومی و انقالب  آستارا  - سجاد جبرائیل وند

برگه اخطاریه
*شماره پرونده:722/96/ش 3 شورا

اخطار شوندگان  محمد حسین کوده حاتمیان     .....مجهول المکان 
وقت حضور:  ظرف ده روز پس از رویت با رعایت بعد مسافت قانونی 

محل حضور : شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن
  موضوع  : تجدید نظر خواهی  بانک سینا با وکالت  فاطمه برناشی    نسبت به دادنامه 
455 صادر ه از شعبه سوم  شورای حل اختالف تنکابن بطرفیت شما با ارسال نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم ظزف مهلت مقرر پاسخ خود را کتبا به این دفتر تسلیم نمایید

شعبه  دفتر سوم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ
 وقت  رسیدگی  به آقای  محمد حسن  سلمانی

بدینوسیله  به آقای  محمد حسن  سلمانی  ابالغ  می گردد  که اداره  جهاد کشاورزی  
شکایتی  مبنی بر  تغییر کاربری  غیر مجاز  علیه  وی تقدیم  این  دادگاه  نموده  که  در آن  
آدرس  وی  را مجهول المکان  اعالم  نموده  که پس از  ارجاع  به شعبه  2  دادگاه  عمومی 
بخش  لشت  نشاء  تحت  شماره 970549 ثبت  و برای  روز  دو شنبه  مورخه 1396/7/30 
ساعت 9/30 وقت  رسیدگی  گردیده است  که جهت  شرکت  در جلسه  مذکور  در 
این  دادگاه  حاضر شود  ضمنا  حق انتخاب وکیل دادگستری  به متهم  تفهیم  می گردد.

94- رییس  حوزه قضایی  بخش  لشت نشاء – علمدار

آگهی احضار  متهم
  و ابالغ  وقت دادرسی

 در اجرای  ماده 115  قانون  آیین  دادرسی  در امور  کیفری  با انتشار  این آگهی  برای  
یک نوبت  در یکی از  روزنامه ها متهم  محسن  سیدی  فرزند  حسن  که بلحاظ  
مشخص نبودن  اقامتگاه  متهم  ابالغ  احضاریه  به  وی  ممکن  نشده  است احضار  
می شود  تا  ظرف  مدت یکماه  از انتشار  این آگهی  با حضور  در این شعبه  از اتهام  
منتسبه  دایر بر نگهداری  مواد مخدر  از نوع  هرویین  و استعمال  مواد مخدر  در پرونده  
کالسه 1/970311 د  موضوع  گزارش  مرجع  انتظامی  از خود دفاع  نماید  در صورت  

عدم  حضور  متهم  یا عدم  ارائه  عذر موجه  تصمیم  مناسب  اتخاذ  خواهد شد.
101- دادیار شعبه  اول  دادسرای  عمومی و انقالب  تالش  - فاطمه  محسنی

مدیر تعمیرات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
گفت: پس از پایان تعمیرات اساسی سال جاری 
در مهرماه، تمام پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس 

جنوبی از این تجهیز بهره مند خواهند شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی مجتمع 
گاز پارس جنوبی، امروزه در مبادی خرید و فروش 
گاز در دنیا با استفاده از استانداردها و تجهیزات 
پیشرفته و بروز، براساس آنالیز دقیق ترکیبات گاز، 
جریان حجمی یا جرمی گاز اندازه گیری و مقدار 
دقیق حجم صادرات محاسبه و مالک عمل قرار 
پروژه  راه اندازی   ، راستا  همین  در  که  می گیرد، 
مترینگ اتان در پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس 

جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به ارزش باالی اتان تولیدی پاالیشگاه های 

گازی و به منظور اندازه گیری دقیق کمی و کیفی 
این محصول با ارزش، نصب سامانه الکترونیکی 
میترینگ برای افزایش دقت بسیار ضروری است، 
که به گفته محمود بالنده، مدیر تعمیرات شرکت 
مجتمع گاز پارس جنوبی، پس از پایان تعمیرات 
اساسی سال جاری در مهرماه، تمام پاالیشگاه های 
مجتمع گاز پارس جنوبی از این تجهیز بهره مند 

خواهند شد.
مدیر تعمیرات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
می گوید: اندازه گیری اتان خروجی پاالیشگاه ها با 
توجه به سودآوری و ارزش باالی این محصول 
بحث بسیار مهمی است و در همین راستا این 

پروژه با دقت بسیار باال در حال انجام است.
صیانت  راستای  در  اقدام  این  می گوید:  وی 

مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  حقوق  از 
فرآورده های گازی محقق شده است و یکی از 
تعمیرات  در  گرفته  اقدامات صورت  بزرگترین 
اساسی سال جاری است. بر پایه این گزارش با 
این اقدام، مقدار کمی فراورده با اطمینان بیشتری 
در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و اطالعات 
کمی و کیفی گاز اتان خروجی به اتاق کنترل و 

ستاد مرکزی)دیسپاچینگ( ارسال می شود.
محاسباتی  روش های  ارتقای  بالنده؛  گفته  به 
مهندسی نیز از جمله مزایای مهم استفاده از روش 
دقیق  الکترونیکی  تجهیزات  است.  الکترونیکی 
و پیشرفته جدید نصب شده دارای دقت بسیار 
باالتری نسبت به فلومیترهای اریفسی قبلی است 
که همین موضوع باعث خواهد شد، میزان تولید 

دقیق اتان پاالیشگاه ها مشخص و در واقع افزایش 
یابد و باعث سود مناسبی در فروش اتان گردد.

بالنده در مورد اطالعات فنی این تجهیز می گوید: 
در این روش اندازه گیری گاز به روش آلتراسونیک 
و با دقت نیم درصد و اندازه گیری ترکیبات گاز به 
روش کرو ماتوگرافی شامل ترکیبات متان، اتان، 
پروپان ، بوتان، ایزو-بوتان، نرمال بوتان، دی اکسید 
کربن و نیتروژن انجام می شود و اطالعات به دست 
آمده به صورت آنالین اندازه گیری و به سیستم 
محاسبات فلوکامپیوتری که محاسبات گاز را بر 
اساس استاندارد)GERG2008(  انجام می دهد، 
ارسال می کند. این اطالعات جهت پایش مستمر 
کمی و کیفی گاز تولیدی، در اتاق کنترل بصورت 

زنده نمایش داده می شود.

نصب تجهیزات به روز اندازه گیری اتان در پاالیشگاه های مجتمع
مدیر تعمیرات شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اعالم کرد:
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اقتصاد نیازمند نظارت با چشمان باز 
* علیرضا شیرمحمدی 

یکی از معضالتی که امروز گریبانگیر اقتصاد کشور شده، ضعف در حوزه 
نظارت است که رهبر معظم انقالب در سخنرانی اخیر خود از عنوان »چشمان 
باز« برای لزوم تقویت حوزه نظارت استفاده کردند.اینکه اگر ارز برای واردات 
کاالیی خاص اختصاص داده شده است، آیا دستگاه اختصاص دهنده ارز، 
فرآیند نظارتی را در فلوچارت خود برای اطمینان بخشی به منظور اجرا تدارک 

دیده است؟ 
آیا شرکت آن کاالی خاص را وارد کرده است؟ آیا به بازار عرضه شده است؟ 
آیا این اختصاص باعث بهبود وضعیت قبلی شده؟ آیا باید این اختصاص ادامه 

پیدا کند یا خیر؟ 
اینکه اگر تسهیالت بانکی برای رونق تولید پرداخت شده و یا تسهیالت بانکی 
برای ایجاد واحد تولیدی تصویب شده، آیا نظارت کافی برای استفاده از این 
تسهیالت در همان موضوع تدارک دیده شده است؟ آیا دستگاه نظارتی تا 
پایان دریافت تسهیالت پرداختی بر آن واحد تولیدی نظارت دارد؟ اینکه اگر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت اصولی، جواز تاسیس و یا پروانه بهره 
برداری برای یک واحد تولیدی صادر کرده امکان نظارت بر تولید را نیز پیش 
بینی کرده است؟ آیا آن واحد تولیدی مشغول به تولید است؟ با چه ظرفیتی 

در حال تولید است؟ 
در حقیقت حوزه نظارت یکی از مهمترین بخش های فعال در حوزه اقتصاد 
محسوب می شود که در صورت عدم توجه به آن می توان به انحراف کشیده 
شدن بسیاری از اقدامات مطلوب را در حوزه اجرایی نظاره کرد. این نتیجه یک 
نظارت با الگوی صحیح است که می تواند ما را از اجرای تصمیم ها مطمئن و 
نتیجه اجرای آن اقدامات را برای مراحل بعدی تصمیم گیری به واحد اجرایی 
منتقل کند.این یک نظارت درست است که می تواند ما را به عارضه های 
اقتصاد آشنا و قدم بعدی که همان عارضه یابی و تالش برای رفع عارضه 
هاست را پیشنهاد کند.ضعف در حوزه نظارت در بخش اقتصادی بویژه در 
حوزه صنعت و بانک که 2 بال اصلی برای تقویت تولید ملی محسوب می شود 
سبب شده است که بیشتر زحمات دولت بویژه در این بخش در بسیاری از 
موارد به انحراف رفته و خستگی را بر دوش دولتمردان باقی گذارد. اما چنانچه 
دولت خود وظیفه نظارت بر این فرآینده ای گسترده را برعهده بگیرد امکانپذیر 
است؟ آیا می تواند بیش از صدها هزار فقره تسهیالت دولتی به واحدهای 
خصوصی را رصد کند؟ آیا می تواند 85 هزار واحد تولیدی در کشور را به 
منظور اطمینان از تولید نظارت کند؟ جواب به طور قطع منفی است. نظارت 
باید با الگوی درست همراه باشد زیرا آخرین بررسی ها در دنیا درخصوص 
نحوه نظارت و فرآیند آن توسط دولت نشان می دهد که هیچگاه دستگاه های 
دولتی در حوزه نظارت نتوانسته اند توفیقی به دست آورند و بیشتر کشورهایی 
که در حوزه نظارت موفق بوده اند، توانسته اند این وظیفه بزرگ را به بخش 
خصوصی منتقل کنند و با استفاده از برونسپاری نظارت به بخش خصوصی، آن 
را به شکلی دقیق پیگیری کنند.همه ما مطمئن ایم که قوای سه گانه آنچه که در 
توان دارد باید برای رشد و توسعه اقتصاد کشور به کار بندد، اما همچنان تاکید 
می شود که از توجه به حوزه نظارت نباید غافل بود زیرا می تواند همه اقدامات 
اجرایی و نیز قوانین خوب کشور را به یک تهدید و مانع برای رشد و توسعه 

اقتصادی کشور بدل کند.

رکورد 5۰ ساله بورس شکست

دیروز معامالت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل روند صعودی را 
در پیش گرفت و توانست بیش از4000 واحد رشد کند و قله تاریخی 159 
واحدی را پشت سر بگذارد. افزایش قیمت دالر در طی ماه های گذشته علت 

ریشه ای افزایش قیمت سهم ها در بورس اوراق بهادار در این روزهاست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دیروز با باز شدن سقف رقابت در محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال نمادهای پتروشیمی بیشترین تاثیر افزاینده را روی 
شاخص های بازار سرمایه داشتند، به طوری که صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
533 واحد، پتروشیمی پارس 285 واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان 227 
واحد روی نماگرهای بورس تاثیر مثبت داشتند.شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
نیز تا لحظه تنظیم این خبر بیش از 4000 واحد رشد کرده و تراز 159 هزار واحدی 
را برای اولین بار در تاریخ بورس پشت سرگذاشته است. در عین حال شاخص 
کل هم وزن با 680 واحد رشد تا رقم 26 هزار و 22 واحدی باال رفت. در حال 
حاضر در گروه محصوالت شیمیایی در برخی نمادهای پتروشیمی شاهد صف 
خرید هستیم و نمادهایی همچون پتروشیمی پارس، پتروشیمی شازند، گسترش 
نفت و گاز پارسیان، صنایع شیمیایی ایران، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی مارون و تعداد دیگری از سهم ها 
توانستند به پنج درصد رشد قیمت داشته باشند.البته علت ریشه ای تمامی این 

رشدها افزایش قیمت دالر در طی ماه های گذشته است. 

تعیین تکلیف ۱57 مورد از امالک مازاد بانک ملی

بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های خروج از بنگاه داری بانک ها، 
تعداد 157 مورد از امالک و شرکت های مازاد تملیکی خود را تعیین تکلیف 
کرده است.  به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در مدت 
مذکور تعداد 81 مورد مزایده برگزار شد که 116 مورد از امالک بانک در این 
مزایده ها به فروش رسیده اند. همچنین 18 مورد از امالک از طریق مذاکره 
و 23 مورد از طریق اقاله تعیین تکلیف شدند که ارزش ریالی این امالک در 
مجموع به 891 میلیارد و 343 میلیون ریال می رسد. همچنین طی سه سال 94، 
95 و 96 نیز تعداد 661 مورد از امالک مازاد بانک از طریق512 مزایده فروخته 
شده است که ارزش آن به پنج هزار و 609 میلیارد و 903 میلیون ریال می رسد.

سرمقاله

واگذاری ۲۰۰محدوده امیدبخش 
معدنی به بخش خصوصی

وزیر صنعت از واگذاری 200 محدود امیدبخش 
و  خبرداد  خصوصی  بخش  به  امروز  از  معدنی 
گفت:تالش داریم از حقوق دولتی برای توسعه 
معادن استفاده کنیم و ریسک سرمایه گذاری دراین 

حوزه را کاهش دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد شریعتمداری 
در مجمع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی گفت: جذب مشارکت بخش خصوصی 
در تولید محصوالت معدنی و حضور در مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته در فعالیت های اکتشافی 
به اقبال بستگی نداشت بلکه مدیریت است.وزیر 
وضعیت  اکتشاف  زمینه  در  ایران  افزود:  صنعت 
خوبی دارد و در مساله فوالد مکران که در سال 
95راه اندازی شد و توسعه یافت، نیز بسیار مهم 
است که نشان می دهد رقم قابل توجهی سرمایه 
گذاری شده است.  وی تصریح کرد: در حوزه 
معدنی معموال رشد ارزش افزوده اندک است ولی 
در صنایع معدنی ارزش افزوده باالتر است و باید 
گفت صنایع معدنی پیشتاز اقتصاد مقاومتی هستند.
وی با بیان اینکه دولت در سازمان های توسعه ای 
همچون ایمیدرو بدنبال سودآوری نیست،  ادامه داد: 
توجه خوبی به افزایش بهره وری شده و دارایی 
است.شریعتمداری  یافته  افزایش  ایمیدرو  های 
ادامه داد: نقشه راه مناسبی برای توسعه معادن و 
صنایع معدنی تدوین و ابالغ شده که براساس آن 
200 محدوده امیدبخش جدید را اعالم کردیم که 
بود که  امیدبخشی  بر 400  محدوده  این عالوه 
قبال اعالم کردیم بر این اساس از امروز این 200 
محدوده را اعالم می کنیم که بخش خصوصی می 
تواند آنها را انتخاب کرده و بر روی آن کار کند و 
این محدوده ها آزاد می شوند.شریعتمداری گفت: 
صادرات معدنی کشور افزایش یافته است و این 
موضوع می تواند سلطه برخی کشورها را کاهش 
دهد. ما حتما در تولید ده تن طال رکوردشکنی 
خواهیم کرد و در سنگ آهن نیز رکورد جدیدی 
ثبت خواهیم کرد.وی افزود: 9600میلیارد تومان 
طرح در سال گذشته عمل شده که امیدواریم امسال 
به 11 هزار میلیارد تومان برسیم.شریعتمداری با بیان 
اینکه تالش داریم تا از حقوق دولتی معادن در 
توسعه معادن استفاده کنیم، گفت: ریسک سرمایه 
گذاران را در حوزه معدن و صنایع معدنی کاهش 

خواهیم داد.

گمرک ترخیص بخشی از کاالها را 
آغاز کرد

 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک گفت: ترخیص بخشی از کاالهای موجود 

در انبارهای گمرک از امروز شنبه آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، علی معقولی 
افزود: در 22 فروردین امسال مصوب شد واردات 
کاالها صرفا از طریق سیستم بانکی باشد. بر اساس 
امسال،  خرداد   30 در  مقاومتی  اقتصاد  مصوبه 
واردات لیستی از اقالم متوقف شد که جزو کاالهای 
ضروری نبود و با مصوبه 21 شهریور ترخیص این 
گروه ها تا یک ماه پس از ثبت سفارش بالمانع 
اعالم شد که کاالهای بدون انتقال ارز هستند و از 
امروز شنبه ترخیص بخشی از کاالها از این طریق 
انجام می شود.وی ادامه داد: این کاالها نسبت به نیاز 
بازار و با توجه به شرایط ستاد تنظیم بازار وارد بازار 
می شود. معقولی افزود: این مصوبه برای کاالهایی 
است که بدون انتقال ارز است و دولت به آنها ارز 
کرد:  اضافه  است.معقولی  نکرده  پرداخت  بانکی 
بیش از سه هزار و 500 قلم کاال پس از مصوبه 29 
مرداد از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شدند 
و بقیه باید پرداخت کنند تا کاالهایشان ترخیص 
شود. معقولی گفت: ورود این کاالها به بازار نتایج 
مثبتی را در پی خواهد داشت و حباب قیمتی ناشی 
از کمبود کاال شکسته خواهد شد.مدیر کل مرکز 
واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک افزود: 
مسیر ترخیص کاال با توجه به شناساهه انبارها، 
شفاف شده است و صاحبان کاال راهی جز عرضه 
مورد  در  افزود:  ندارند.وی  بازار  به  کاالهایشان 

خودرو هم تصمیم گیری خواهد شد.

خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین برنامه جامع 
مقابله با تحریم شامل 5 بسته اجرایی خبر داد و 
گفت: درقالب یکی از بسته ها، یک میلیارد دالر 
اعتبار برای حفظ اشتغال موجود اختصاص خواهد 

یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت در 
مراسم امضای دو تفاهم نامه با وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه پیش 
بینی کردیم که به طور متوسط ساالنه بین 700 
تا 750 هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار کار 
شوند.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: 
با ادامه روال گذشته حداکثر همین تعداد را بتوانیم 
اشتغالزایی کنیم در حالی که ما بیش از 3میلیون و 
200 هزار نفر بیکار داریم اینکه تالش کنیم نسبت 
به گذشته که 200 هزار نفر وارد بازار کار می شدند 
و االن 70 هزار نفر وارد بازار کار می شوند، فرصت 
شغلی ایجاد کنیم پس تکلیف بیکاران قبلی چه می 
شود؟ بنابراین تصمیم بر ایجاد بیش از یک میلیون 
شغل به صورت ساالنه گرفته شد.وی ادامه داد: به 
طور مشخص در بهار امسال 711 هزار نفر وارد 
بازار کار شدند و تالش کردیم با انواع اقدامات 
همچون استمرار طرح های عمرانی که 25 هزار 
میلیارد تومان پول بابت این طرح ها پرداخت کردیم 
که بیش از 5 برابر افزایش اعتبار داشته است، نتیجه 
این شد که از این 711 هزار نفر حدود 756 هزار 

نفر مشغول به کار شدند یعنی بیشتر از ظرفیت پیش 
بینی شده. نوبخت تصریح کرد: اما 40 هزار نفر در 
برابر 3 میلیون و 200 هزار نفر چندان به چشم نمی 
آید. از این رو در تبصره 18 امسال برای ایجاد یک 
میلیون و 33 هزار فرصت شغلی برنامه ریزی کردیم 
و این برنامه ها در 14 بسته منتشر شده است.وی 
با اشاره به تامین اعتبار این برنامه اشتغالزایی، گفت: 
برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی، 
تصمیم بر این شد که 20 درصد از اعتبارات طرح 
های عمرانی یعنی 12 هزار و 300 میلیارد تومان، 
12 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی 
و 300 میلیارد تومان از منابع بانکی برخوردار شویم.

معاون رییس جمهوری افزود: برای خنثی سازی 
تحریم ها و به حداقل رساندن اثرات سوء آن متفق 
القول هستیم . اتاق فکری در خارج تشکیل شده که 
اقدامات ما را رصد می کند تا آنها را خنثی کند.وی  
گفت: ما روحیه خود را از دست نمی دهیم و این 
تحریم ها را دور می زنیم. وی تصریح کرد: برنامه 
ششم یک برنامه عادی است اما برنامه جامع تحریم 
از تیرماه آماده شده و غیر از انچه که برای مقابله با 
تحریم و تنظیم برخی از بازارها مثل بازار ارز،  نمی 
توانیم دست روی دست بگذاریم که بانک مرکزی 
بازار ارز را ساماندهی کند؛ ما باید بسته مقابله با 
تحریم داشته باشیم تحریم لطمه ای به بخش های 

مختلف همچون صنعت و کشاورزی وارد می کند 
که باید با اقدامات جبرانی، این اثرات را از بین ببریم.
وی ادامه داد: بنابراین 5 بسته جبرانی و حمایتی 
تهیه کردیم که در آینده نزدیک، این برنامه ها را 
اعالم خواهیم کرد و مرتبا در جلسات مختلف با 
کارآفرینان و انشگاهیان و مسئولین وستاد اقتصادی 
دولت این موضوعات را پیگیری می کنیم.نوبخت 
با بیان اینکه یکی از بسته ها،  بسته حمایت از تولید 
است، گفت: برای حمایت از واحدهای تولیدی 
که در حال تهدید هستند، دو کار باید انجام دهیم: 
دنبال کردن ایجاد فرصت شغلی جدید و جلوگیری 
از ریزش نیروی کار فعلی. این کار نیاز به منابع 
دارد که با مجوز از شوای هماهنگی سران سه قوه، 
می توانیم یک میلیاد دالر ویژه برای حفظ اشتغال 
موجود و برای تالش در جهت اجرای بخشی از 
تبصره 18 استفاده کنیم.نوبخت ادامه داد: امروز یک 
اقدام برای مقابله با تحریم و حمایت از واحدهای 
تولیدی را در نظر داریم که منابع این مساله را نیز به 
صورت نقد در دست داریم.وی با بیان اینکه یکی 
از ابزار های سازمان برنامه برای پیشبرد اهداف، 
صندوق توسعه ملی است، گفت: سازمان برنامه 
تنها برنامه ها را ارائه می دهد و رصد می کند و 
این دستگاه های اجرایی هستند که باید وارد عرصه 
عمل شوند.نوبخت یاداور شد: بنابراین عالوه بر 
طی کردن روال عادی برنامه ششم و تبصره 18، از 

امکانات ویژه هم برخوردار خواهیم بود.

نوبخت خبر داد: برنامه جامع مقابله باتحریم

اختصاص یک میلیارد دالر برای حفظ اشتغال موجود

آگهی)نوبت دوم(
کادرفنی  منظورتکمیل  به  درشادگان  زاده  مهدوی  وشوریجات  ترشیجات  کارگاه 
جهت  یامیکروبولوژی  غذایی  صنایع  دررشته  کارشناس  نفر  یک  به  نیاز  خود 
های  شماره  به  توانند  می  شرایط  دارد.واجدین  کارگاه  فنی  مسئول  پست  احراز 

06153329017-06153325391معاونت غذا ودارو آبادان تماس حاصل نماید.
شهرستان شادگان

متن آگهی
دزفول  شهرداری  ضمائم-خواهان  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
دادخواستی بطرفیت خوانده آقایان کریم وحسین حاج حاجی فرزندنظرعلی،علی 
محمدافتخار به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه9409976144200332موضوع 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  940076مطرح  پرونده 
ثبت  دزفول  شهرستان  حقوقی  عمومی  9409986144200075شعبه2دادگاه  
ووقت رسیدگی مورخ1397/9/12ساعت12:30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
و ضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  تاخوانده ظرف 
ودروقت  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول

تاریخ:1397/6/21 شماره: 361/8/97 
آگهی رونوشت حصر وراثت

رخساره عباسی اسد کندی دارای شماره شناسنامه 433 فرزنده عیسی متولد 1351/8/1 
صادره از تکاب بشرح دادخواست و به کالسه  از این شورا درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل حمدی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 
839 در تاریخ 97/4/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به.
1-نام و نام خانوادگی محمد حمدی نام پدراسمعیل شماره شناسنامه 294-014719-1 

نسبت با متوفی پسر متوفی
2-نام ونام خانوادگی مهدی حمدی نام پدر اسمعیل شماره شناسنامه 2940245436 

نسبت با متوفی پسر متوفی
3-نام ونام خانوادگی رخساره عباسی اسد کندی نام پدر عیسی شماره شناسنامه 433 

نسبت با متوفی همسر متوفی
4- نام ونام خانوادگی اکرم مهری شماره شناسنامه 4729/1322 نسبت با متوفی مادر 

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

ماه به شورا تقدیم دارد وال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف 1387
شعبه 8 شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له:نام:ولی اله،نام خانوادگی:کامیاب فر،نام پدر:غالمرضا،نشانی 
واحد21- مینیاتور  مجتمع  اراک  پتروشیمی  صنعتی-خیابان  اقامت:ناحیه  محل 
مشخصات محکوم علیه:نام:عبداالمیر،نام خانوادگی:قنواتی،نشانی محل اقامت:مجهول 
حل  مورخ97/3/29شورای  شماره231/97  دادنامه  به:بموجب  المکان-محکوم 
اختالف شعبه1 که وفق دادنامه شماره پرداخت 190/000/000بابت اصل خواسته 
و مبلغ2/415/000هزینه دادرسی تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)97/2/19(
از  است  مکلف  علیه  است.محکوم  علیه  محکوم  برعهده  دولتی  عشر  نیم  ضمنا 
تاریخ ابالغ اجرائیه:1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء 
بگذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاءمحکوم به آن میسر باشد ودرصورتی که خودرا قادربه اجرای مفاد اجرائیه 
نداندباید ظرف مهلت ده روزصورت جامع دارائی خودرابه قسمت اجراء تسلیم 
مهلت  انقضاء  بعداز  سال  نمایدهرگاه ظرف سه  اعالم  ندارد.صریحا  اگرمالی  کند 
ایدلیکن  بوده  به  محکوم  پرداخت  و  حکم  اجرای  قادربه  که  شود  مذکورمعلوم 
برای فرار در پرداخت اموال خودرا معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی 
باشدبه  متعسر  مفاداجرائیه  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  نحوی  به  بدهید  خود 
مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهیدشد.4-عالوه برمواردباال که قسمتی 
قانون اجرای احکام و  از  باشدبه مواردی  ازماده34قانون اجرای احکام مدنی می 
اجرای  نحوه  قانون  مفاد  مصوب1379/1/21وهمچنین  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
محکومیت های مالی مصوب10آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است.

توجه نموده وبه آن عمل نماید.شماره م الف:16/457
دادرس شعبه1شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی احضار متهم
شماره نامه: 9710112293201101

شماره پرونده: 9609982293200900
شماره بایگانی شعبه: 960961    تاریخ تنظیم:1397/06/20

بدینوسیله به آقای اسفندیار حسنوند فرزند جمشید فعال« مجهول المکان ، در کالسه 
پرونده 960921 شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب رباط کریم ناحیه پرند 
براساس محتویات پرونده موضوع شکایت آقای محمد بهروز باقری جم فرزند ابوالحسن 
که تحت تعقیب کیفری می باشند در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادسرای کیفری 
ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه جهت دفاع از اتهامات 
انتسابی حاضر شود و نشانی دقیق محل سکونت خود را اعالم نماید و مراتب در یکی از 
جراید کثیر االنتشار درج می گردد . بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

اتخاذ تصمیم به عمل خواهد امد.م الف 1396
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم مستقر در پرند – سجاد باقر زاده

آگهی اجرائیه
شماره دادنامه :9710112290302434    شماره پرونده :9609982290300871

شماره بایگانی شعبه :960879 تاریخ تنظیم :1397/6/21 
محکوله: ساناز آقا خانی  فرزند غالم رضا  محکوم علیه: محمد مقیمی فرزند ذبیح اله

محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710092290300605 
و شماره دادنامه مربوطه 9609972290300972 و نیز اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710092290300606 و شماره دادنامه مربوطه 9309972290301253 محکوم علیه 
آقای محمد مقیمی فرزنده ذبیح اله محکوم استبه تریتب به انجام مفاد گزارش اصالحی 
در خصوص پرداخت نفقه فرزند مشترک پسر به نام محمد رضا ماهانه دویست هزار 
تومان در پرونده کالسه )960879( و نیز محکوم است به پرداخت نفقه فرزند مشترک 
دختر به نام فاطمه هر ماه صد هزار تومان با افزایش سا النه ده درصد )طبق توافقات 
حاصله در پرونده طالق توافقی به شماره )931246(. محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید.)ماده34 قانون 

اجرای احکام مدنی( م الف 1393
مدیر دفتر سوم دادگاه های حقوقی رباط کریم

آگهی احضار
در اجرای ماده 174 قانون آیین  دادرسی  دادگاههای عمومی  و انقالب  در امور  
کیفری با انتشار  این آگهی یک نوبت در یکی  از روزنامه محلی آقای  مجتبی  کاظم 
زاده  معافی فرزند هدایت به  لحاظ  مجهول المکان  بودن  ابالغ  احضاریه  به  وی 
ممکن نشده  است احضار می شود تا  ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی با حضور  
در شعبه  از اتهام  انتسابی  در پرونده  به شماره کالسه  960019 که متهم است از خود  
دفاع  نماید  در صورت  عدم حضور  متهم  یا عدم  اعالم عذر موجه  تصمیم  مقتضی  

مناسب  اتخاذ خواهد شد.
98- رییس  شعبه 4  دادگاه  عمومب بخش  خمام -  مجتبی  نوروزی

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

1- مریم دادفر  فرزند منوچهر  - نشانی :استان تهران- خیابان گیشا -خیابان  32 پالک 10 
واحد همکـف

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 
1- حاجیه اخباری  فرزند محمد  نشانی : مجهول المکان

بسمه تعالی
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 9609973030901335 
و 9609973030901041  محکوم علیها محکوم است به انتقال رسمی قدر السهم موروثی دو 
سهم از هفت سهم با کسر ثمن اعیانی از بهای ملک از دو دانگ مشاع از شش دانگ سند رسمی 
صلح قطعه زمین دارای پالک ثبتی 1134 فرعی از 3 اصلی و پرداخت خسارت دادرسی شامل 
هزینه تمبر های الصاق شده روی اوراق پرونده به مبلغ 345/000 ریال وفیش های واریزی به 
حساب سپرده دادگستری به مبلغ 1/590/000 ریال و حق الو کاله وکیل مطالبق تعرفه قانونی 

وکالتنامه به مبلغ 500/000 ریال در حق محکوم لها و پرداخت نیم عشر دولتی / هـ 646
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس - احسان خوشبخت

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:

۱۶۰هزارخودرواحتکارشده است

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان 
اینکه ایران خودرو و سایپا 160 هزار خودرو 
را احتکار کرده اند، گفت: خودروسازان تالش 
دارند ورشکستگی خود را از این طریق حل 

کنند؛ این کار اختالس است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر خجسته با 
تاکید بر لزوم شفافیت  گفت: تمام سیستم هایی 
که برای شفافیت در کشور به کار گرفته شده 
است به نوعی مورد استفاده قرار می گیرد که 
در عمل منجر به عدم شفافیت می شود.وی 
ادامه داد: پیچیدگی گمرکات باعث پیچیدگی 
است.  قاچاق شده  افزایش  و  کارها  روند  در 
اما  تا 7 گمرک دارند  کشور های پیشرفته 6 
دارد  وجود  گمرک  از 20  بیش  ما  کشور  در 
اما شفافیت اقتصادی در گمرک وجود ندارد.
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس 
اطالعاتی  های  سیستم  داد:  ادامه  اداری  و 
گمرک را زیر ذره بین قرار داده اند و وزارت 
اطالعات، اطالعات سپاه و سازمان بازرسی در 
راستای شفافیت گمرک اقدامات اساسی انجام 
داده اند. به رئیس گمرک نیز گفته ایم که ما به 
دنبال شفافیت هستیم.وی افزود: برای شفافیت 
اقتصادی باید مدیرانی سالم داشته باشیم؛ وقتی 
رئیس یک گمرک در فالن بندر شبکه ایجاد 
کرده و خودرو را به صورت قاچاق وارد کشور 
گمرکات  در  شفافیت  اجرای  امکان  کند  می 
وجود ندارد.رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و اداری اظهار داشت: قاچاقچیان از 
آلمان و چک کریستال وارد کشور می کنند بعد 
مارک چینی می زنند زیرا این کاال اگر از اروپا 
وارد شود مشمول 176 درصد حقوق گمرکی 
است اما اگر از چین وارد شود، مشمول صفر تا 
10 درصد حقوق گمرکی خواهد شد.خجسته 
اولین عامل شفاف سازی را قرار گرفتن افراد 
سالم در پست های مدیریتی خواند و گفت: 
وقتی مدیر ناسالم وارد یک مجموعه می شود 
برای انجام فساد از نگهبان تا همه کارمندان را 
آلوده می کند تا به اهداف شوم خود برسد.رئیس 
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با 
تاکید بر اینکه فعالیت های اقتصادی باید در اتاق 
شیشه ای انجام شود گفت: بانک مرکزی 44 
میلیارد دالر برای واردات، ال سی باز کرده و 

ثبت سفارش انجام شده اما کاالیی وارد کشور 
نشده است. متاسفانه بانک مرکزی و وزارت 
لیست  این  انتشار  به  حاضر  تاکنون  صنعت 
نشده اند.وی با تاکید بر اینکه افراد رانت خوار 
مخالف شفافیت هستند، گفت: ایران خودرو و 
سایپا 160 هزار خودرو را احتکار کرده اند و 
به تازگی راضی شده اند که 90 هزار خودرو 
ورشکسته  خودروسازان  کنند.  بازار  وارد  را 
تالش دارند ورشکستگی خود را از این طریق 
که  است  اختالس  نوعی  کار  این  کنند،  حل 
خودرو  قطعات  تومانی  دولتی 4200  دالر  با 
آزاد  دالر  قیمت  با  اما  می کنند  خریداری  را 
خودروها را به فروش می رسانند.خجسته گفت: 
شرکت های خودروساز باید به صورت شفاف 
اعالم کنند که چند هزار خودرو در انبارها دارند.
وی با تاکید بر اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه باید 
به شفافیت تن بدهند گفت: متاسفانه مجلس 
با مخالفت با طرح شفافیت آراء نمایندگان به 
شفافیت تن نداد. روند طوالنی بررسی پرونده 
های فساد اقتصادی در قوه قضائیه هم نمایانگر 
ادامه  برابر شفافیت است.وی  مقاومت ها در 
داد: 5000 خودرو خارجی در یک قسمت و 
3500 خودروی خارجی در قسمتی دیگر در 
سلفچگان شناسایی شده است.رئیس فراکسیون 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری گفت: وزیر 
صنعت در اولویت استیضاح بود اما به دالیلی 
استیضاح ایشان به تاخیر افتاد. در ابتدای مهر 
ماه استیضاح وی در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. رانت های مربوط به ثبت سفارش ها، 
واردات خودرو های خارجی و مشکالت بازار 
خودرو همه ناشی از عملکرد این وزارتخانه 
معاون وزیر  تکلیف  باید  داد:  ادامه  است.وی 
صنعت مشخص شود زیرا فردی است که در 
همه این موارد دست دارد؛ در تعجبم که چنین 
فردی چرا باید آزاد باشد؟ این فرد باید به قوه 
قضائیه پاسخگو باشد. ثبت سفارش خودرو یک 
بخش از مشکالت است. در حال حاضر در 
بازار سلطان شکر، سلطان حبوبات، سلطان دام 
و طیور، سلطان الستیک وجود دارد؛ این افراد 
برای واردات ال سی باز می کنند اما به قیمت 
بازار آزاد محصوالت وارداتی خود را به فروش 

می رسانند.

طراحی سامانه ای از سوی آمریکا برای 
تشویق خروج سرمایه ایرانیان از کشور

مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
گزارشی، از چگونگی ایجاد جنگ روانی دشمنان 
با هدف کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصاد کشور 
و هدایت سرمایه ایرانیان به خارج و ایجاد اخالل 

در نظام اقتصادی ایران پرده برداشت.
این  در  ازخبرآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گزارش با اشاره به تالش دشمنان برای تشویق 
افراد به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور و 
اخذ اقامت از یک کشور اروپایی و امریکایی، می 
خوانیم: بررسی ها نشان میدهد، وزارت خزانه 
داری امریکا پس از انجام هماهنگی با وزارت 
امور خارجه آن کشور، اینگونه افراد را شناسایی و 
از طریق کانال های متعدد ارتباطی خود از جمله 
مصاحبه در فرآیند اخذ ویزا، همچنین از طریق 
وکالی رسمی دیوان عالی آمریکا و بنگاه ها و 
شرکت های آمریکایی مرتبط با مهاجران، ضمن 
بررسی درخواست های آنها، به افراد توصیه می 
کنند برای انتقال سرمایه خود به خارج از کشور 
می  کنند.گزارش  استفاده  مذکور  مشاورین  از 
افزاید: در ادامه، افراد مذکور به مشاوران که در 
واقع عوامل سامانه مورد اشاره هستند، معرفی و 
تمهیدات الزم برای انتقال سرمایه آنان به خارج 
از کشور دنبال می شود. وظیفه این سامانه ارایه 
به  ایرانیان  تسهیل سرمایه های  برای  خدماتی 
خارج از کشور است که با هدف تضعیف اقتصاد 
ایران صورت می گیرد، همچنین این سامانه منابع 
پایگاه های  بکارگیری  و  ایجاد  برای  را  ریالی 
ایجاد اخالل در نظام و نقشه ارزی کشور تامین 
می کند.بنا بر این گزارش، برنامه ریزی تبلیغاتی 
و فرهنگی برای تشویق ایرانیان به مهاجرت و 
سرمایه گذاری در خارج و تشویق بنگاه ها و 

وکالی مشاور برای تشویق به این مهم بر اساس 
سیاست مشترک وزارت امور خارجه و وزارت 
خزانه داری و همچنین اداره خدمات مهاجرت 
آمریکا )USCIS( صورت می  و شهروندی 
گیرد.جمع آوری اطالعات متقاضیان مهاجرت از 
طریق وزارت خارجه، اداره خدمات مهاجرت، 
بنگاه  و  مهاجرت  حقوقی  مشاوران  و  وکال 
های مربوطه و ارایه آن به کمیته مربوط مستقر 
از جمله شیوه  امریکا  داری  وزارت خزانه  در 
های عملیاتی پروژه مذکور است.بر این اساس، 
برقراری تماس با متقاضیان و برنامه ریزی برای 
پایگاه های  از  به یکی  آنها  ریالی  مبالغ  انتقال 
موصوف از طریق کانال های معرفی شده ای که 
بسته به شرایط متقاضی، متعدد و متنوع هستند، 
از دیگر اقدامات وزارت خزانه داری امریکا و 
راستای  در  کشور  این  خارجه  امور  وزارت 
است.گزارش  گفته  پیش  پروژه  کردن  اجرایی 
مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تصریح دارد: تا کنون بنگاه ها و وکالی متعددی 
که در راستای اهداف این سامانه عمل می کنند 
مورد شناسایی قرار گرفته اند.این گزارش می 
افزاید: برخی از شبکه های ماهواره ای از جمله 
شبکه TM نیز همکاری مستقیمی با این طرح 
دارند و مصادیق مکش سرمایه توسط این سامانه 
به خارج از کشور توسط مرکز حراست وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی است.
این  به  مذکور  های  یافته  دارد:  تاکید  گزارش 
مهم کمک می کند که مهاجران متقاعد شوند 
در راستای برنامه ها و سیاست های سرویس 
اطالعاتی و وزارت خزانه داری آمریکا، ناخواسته 

در حال تخریب اقتصاد ایران هستند.



آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره 
جهان ، در بالندگی و زایندگیست.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
صالح ما همه آن است کان تو راست صالح

سواد زلف سياه تو جاعل الظلمات
بياض روي چو ماه تو فالق االصباح

امروز با حافظ

رمان جدید فرشته نوبخت وارد بازار 
شد

رمان »کمی مایل به سرخ« نوشته فرشته 
نوبخت توسط نشر چشمه منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
به  مایل  »کمی  رمان  مهر،  گزارش  به 
تازگی  به  نوبخت  فرشته  نوشته  سرخ« 
توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب صد و بیست و هفتمین عنوان از مجموعه 
»کتاب های قفسه آبی« است که این ناشر چاپ می کند.

شخصیت اصلی این رمان یک زن جوان است که باید با 
واقعیت هایی روبرو شود که مدت زیادی پنهان بوده اند 
و حاال رخ نشان می دهند. این زِن روزنامه نگار تصادف 
شدیدی می کند و 3 ماه را در کما به سر می برد. پس 
از به هوش آمدن، و با جلوتر رفتن داستان، گذشته 
این زن مشخص می شود. خواندن روزنامه و بررسی 
کتاب های چاپ شده یکی از راه هایی است که این زن 
برای جستجوی اتفاقات رخ داده در 3 ماه بی هوشی اش 
از آن ها استفاده می کند. ظاهرا ماجراهایی رخ داده و 
برخی از آدم هایی که می شناخته، عوض شده اند. روایت 
داستان، از زبان شخصیت اصلی انجام می شود و این زن 
در عین جلو رفتن در زندگی، با گذشته مواجه می شود.

نوبخت  پیش تر اشاره کرده که نوشتن این رمان برای 
او، تجربه ای ساختارگرا بوده است. این رمان 24 فصل 
دارد و نگارش آن در بهار سال 94 به پایان رسیده است. 

در قسمتی از رمان »کمی مایل به سرخ« می خوانیم:
کاش می دانستم واقعا. گوشه چشم ها را پاک می کنم و 
برایش تعریف می کنم که چه فکری کردم. اسکارلت و 
اشلی و مهمانی؟ کمی طول می کشد تا ماجرا را بگیرد. 

می گویم زودتر برود باال تا گندش باال نیامده.
را  ادوکلنش  اسم  در،  طرف  می رود  که  همین طور 
می پرسم. می گوید باید اسمش را از نیلوفر بپرسد. بعد 
چند لحظه دستش روی دستگیره بی حرکت می ماند. 
برمی گردد توی نگاهم، انگار بخواهد حرفی بزند، اما 
چیزی نمی گوید و با قدم هایی ُکند بیرون می رود و در 
را پشت سرش می بندد. می روم سمت در و کلید را 
دوبار در قفل می چرخانم. بعد همان جا، پشت به در، 
می نشینم زمین. از زیر در، خنکای خوشایندی می ریزد 
تو و نوری که بوی فسنجان و پلِو زعفرانی آبا را می دهد. 
مگر همین را نمی خواستم؟ همین دیوارهای قهوه ای که 
نزدیک و نزدیک تر شده اند به هم، همین پرده که کلفت 
و کیْپ پنجره را تا هر وقت من بخواهم می پوشاند و 

جلِو تابیدن نور را می گیرد، همین سکوت...؟
صدای خنده های نیلوفر و همهمه گفت وگو که مثل 
صدای باد می پیچد در راهروها... که مثل صدای باد... 
می پیچد... کتاب را برمی دارم و روی تخت دراز می کشم. 
به سقف نگاه می کنم. تکه ای از گِچ کنارِ قالب لوستر 
کنده شده. قبال ندیده بودم. سفیدی گچ، وسط کدری 
قهوه ای رنگ سقف توی ذوق می زند. بلند می شوم و 
صندلی را زیر پایم می گذارم و رویش می ایستم. قّدم تنها 
به حباب های لوستر می رسد. ولی از همین جا هم می شود 
فهمید قالب نو است. یک قالب طالیی که حاال در 
تاریکی می درخشد. این کتاب با 121 صفحه، شمارگان 

700 نسخه و قیمت 14 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

برنده شیر طالی ونیز نماینده مکزیک شد

کشور مکزیک با برنده شیر طالی ونیز و تایوان با »بودای 
بزرگ+« راهی اسکار می شوند.

به گزارش  از ورایتی، کشور مکزیک درام خانوادگی »رما« 
که به تازگی جایزه معتبر شیر طالی ونیز را به دست آورده 
است به عنوان نماینده خود در نود و یکمین دوره اسکار 
 Esperanto های  کمپانی  توسط  »رما«  کرد.  انتخاب 

Filmoj و Participant Media تهیه شده است و نتفلیکس نیز قرار است پخش 
جهانی آن را در تاریخ 14 دسامبر انجام دهد. این فیلم با الهام از خودزیستنامه آلفونسو 
کوارون به صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده و در آن وقایع یک سال از زندگی 
یک خانواده متوسط ساکن مکزیکو سیتی در اوایل دهه 1970 میالدی به تصویر کشیده 

شده است.

دومین فصل نمایش مستندهای ایرانی در بن آلمان

دومین فصل نمایش مستندهای ایرانی در بن آلمان از ماه 
آینده در بن آلمان آغاز می شود. پس از استقبال از فصل 
انجمن  آلمان،  بن  در  ایرانی  مستندهای  نمایش  نخست 
دانشجویان ایرانی دانشگاه بن )ایزا( در دومین فصل این 
برنامه که از ماه آینده، چهار اکتبر مصادف با 12 مهرماه 
شروع می شود به نمایش و تحلیل مستندهای اخیر ایران 

می پردازد.
در این دوره فیلم های »من می خوام شاه بشم« مهدی گنجی، »متهمین دایره بیستم« حسام 
اسالمی، »در جست وجوی خانه خورشید« ساخته مهدی باقری، هر سه از تولیدات مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی و همچنین 2 فیلم »ازدواج: یک فیلم« محمدرضا فرزاد 

و »عشق در نمای نزدیک« آخرین مستند ایمان بهروزی به نمایش درمی آید.

خبر

کاریکاتور

 پوستر فیلم سینمای »لس آنجلس- تهران« در آستانه اکران عمومی 
رونمایی شد.

پوستر فیلم سینمایی »لس آنجلس - تهران« به کارگردانی و تهیه 
کنندگی تینا پاکروان در آستانه اکران عمومی با طراحی عرفان بهکار 

رونمایی شد.
این فیلم سینمایی اواسط مهرماه به سرگروهی کورش در سینماهای 
سراسر کشور اکران می شود. پرویز پرستویی بعد از 12 سال با »لس 
آنجلس - تهران « به عرصه کمدی بازگشته است. پرویز پرستویی، 
مهناز افشار، گوهر خیراندیش، شیرین یزدان بخش، زهیر یاری، 
بانیپال شومون، برایان للی، امی گواورا، جسی ننسی با معرفی ژوبین 
رهبر و با هنرمندی ماهایا پطروسیان بازیگران »لس آنجلس- تهران«  
هستند. این فیلم سینمایی که در ایران و آمریکا فیلمبرداری شده، 

محصول آدا فیلم است.

 رومنایی از پوسرت 
»لس آنجلس – هتران«

جبراناکهشقدرتخریداکرگران؟!!

پوستر فیلم سینمایی »ماهورا« به 
در  زرگرنژاد  حمید  کارگردانی 
آستانه اکران عمومی با طرحی از 

محمد روح االمین رونمایی شد.
به گزارش رسیده، فیلم سینمایی 
حمید  کارگردانی  به  »ماهورا« 

زرگرنژاد و تهیه کنندگی حمید آخوندی و علیرضا جاللی از 4 مهر 
ماه در سرگروه سینما استقالل اکران خود را آغاز می کند.

ساعد سهیلی، میترا حجار، بهاره کیان افشار، احمد کاوری، کامران 
تفتی، مهدی صبایی، مونا فرجاد، یوسف مرادیان، محسن افشانی، 
مالک سراج و داریوش ارجمند در فیلم سینمایی »ماهورا« به ایفای 

نقش پرداخته اند.
فیلم سینمایی »ماهورا« روایتگر داستانی واقعی ست.

رومنایی از پوسرت فیلم سیمنایی 
»ماهورا« در آستانه اکران

فیلمبرداری فیلم سینمایی »سالم 
کارگردانی  به  آقا«  حاج  علیکم 
حسین تبریزی به مرز 50 درصد 

رسید.
رسانه ای  مشاور  از  گزارش   به 
پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»سالم علیکم حاج آقا« )چشمان 
فرشته( به نویسندگی و کارگردانی حسین تبریزی همچنان در 
مناطق مختلف تهران در حال انجام است و گروه این روزها در 
خانه ای حوالی منطقه مرزداران حضور دارند. تاکنون 50 درصد از 
فیلمبرداری این فیلم انجام شده است. طی روزهای آینده و همزمان 

با فیلمبرداری مراحل فنی فیلم نیز آغاز خواهد شد.
فیلم جدید حسین تبریزی یک کمدی اجتماعی است.

 »سالم علیکم حاج آقا« 
به نیمه رسید

جشنواره فیلم آستین اسامی شماری از فیلم های حاضر در 
این دوره را معرفی کرد و از »همه می دانند«  اصغر فرهادی 

نیز در این میان نام برد.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، »دونده ردیف جلو« ساخته 
جیسون ریتمن به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره فیلم آستین 
2018 انتخاب شد. ریتمن که نامزد اسکار بوده است این 
فیلم را 31 آگوست برای نخستین بار در جشنواره فیلم 

تلوراید به نمایش درآورد.
سیاستمدار  یک  نقش  در  جکمن  هیو  فیلم  این  در 
نام گری هارت ظاهر شده است که در  به  کاریزماتیک 
انتخابات ریاست جمهوری 1988 از سوی  صف مقدم 
دموکرات ها جای داشت اما با برمال شدن رابطه وی با یک 
زن، کمپین وی فروریخت. این فیلم یکم نوامبر با حضور 

ریتمن در جشنواره نمایش داده می شود.

این جشنواره با معرفی شماری دیگر از فیلم های حاضر 
در این دوره از آثاری چون »مورد عالقه« جدیدترین فیلم 
می دانند«  »همه  استون،  اما  بازی  با  النتیموس  یورگوس 
ساخته اصغر فرهادی با بازی خاویر باردم و پنه لوپه کروز و 

»دله دزدها« ساخته هیروکازو کورئیدا یاد کرد.
جشنواره فیلم آستین همچنین اعالم کرد شماری از فیلم های 
کوتاه که از داستان های زنان الهام گرفته را برای نخستین بار 

در این دوره جشنواره نمایش می دهد.
امسال لری ویلمور در این جشنواره تجلیل می شود. این 
نویسنده، تهیه کننده و کمدین برنده جایزه امی با دریافت 
جایزه نویسنده فوق العاده تلویزیونی تجلیل می شود. وی از 

نویسندگان سریال هایی چون »دفتر« بوده است.
بیست و پنجمین دوره جشنواره آستین از 25 اکتبر تا یکم 

نوامبر )3 تا 10 آبان( برگزار می شود.

»همه می دانند« به آستین می رود

آگهي فراخوان
 ارزیابي کیفي )1-97 الف (

)شماره مجوز 1397.2840(
مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز 

موضوع مناقصه :  راهبري عملیات انبار نفت شهید دولتي کرج 
تاریخ ، مهلت ، نشاني محل دریافت و تحویل اسناد  ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه: دریافت اسناد مناقصه و اسناد  ارزیابي کیفي  از تاریخ انتشار آکهي 
نوبت اول  تا تاریخ  4 / 7 /97  از آدرس: کرج – باالتر از میدان طالقاني بعد از ساختمان دادگستري شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه 
    http://monaghese.niopdc.ir البرز ، طبقه سوم-اتاق دبیر کمیسیون مناقصات منطقه. و یا ضمن ارسال تقاضاي کتبي با مراجعه به سایتهاي

و http://iets.mporg.ir   دریافت نمایند.
روز  اداري  وقت  پایان  متقاضیان   سوي  از  مستندات  و  مدارک  سایر  همراه  به  تکمیل شده  کیفي  ارزیابي  استعالم  فرمهاي  تحویل  مهلت  آخرین   
چهارشنبه  18 / 7 /97 مي باشد. به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء، مخدوش و غیر مستند و مدارکي که پس از انقضاي مهلت قید شده در آگهي 

واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.  تلفن : 32542501-026 و 026-32531500
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: واریز سپرده نقدي به مبلغ  2/529/000/000 ریال )دو میلیار و پانصد و بیست و نه میلیون ریال ( 
بحساب شماره 9200010266 بانک ملت و یا حساب شماره 4120010200005 بانک ملي بنام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز با 

شناسه واریز 39300000042 یا ضمانت نامه بانکي معتبر و یا سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتي.
مناقصه گذار از پذیرفتن هر گونه چک بانکي یا تضمین معذور مي باشد.                                                                                                                                                                                                

شرایط متقاضي : کلیه شرکتهاي توانمند داراي:
1- تصویراصل یا برابر اصل گواهي معتبر تائید صالحیت  *تامین نیروي انساني  و *امور تاسیسات از اداره کار  2- تصویراصل یا برابر اصل گواهینامه 
معتبر صالحیت ایمني از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعي  3-  تصویر برابر اصل اساسنامه شرکت و آگهي ثبت شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه 
رسمي  4- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي و یا کارت اقتصادي )موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات هاي مستقیم( 5- تائیدیه از سازمان حسابرسي 
یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مبني بر حسابرسي صورتهاي مالي سال 96 - 6- احراز  حداقل60 امتیاز از 100  امتیاز معیارهاي ارزیابي توانمندي 

بهداشتي، ایمني و زیست محیطي 7- احراز حداقل 60 امتیاز از 100  امتیاز ارزیابي کیفي   8- تائیدیه گواهي امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمي
9- قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

برنامه زمان بندي مناقصه:  1- جلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه، راس ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 97/7/10 در محل ساختمان اصلي شرکت 
پخش به آدرس فوق الذکر برگزار مي گردد. 2- مناقصه گران ابتدا ارزیابي کیفي شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم گشایش پاکات در راس ساعت 

14روزیک شنبه  مورخ 97/7/29 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات مناقصه گران و مدعوین انجام و برنده مشخص مي گردد.
در صورت تغییر در زمان بندي مراحل مناقصه، مراتب در سایت مربوطه اصالح و درج مي گردد.

تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 97/06/25 تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 97/06/27
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران  منطقه البرز

نوشهر - شهرزاد نظري:  همایش بزرگ فرهنگیان با 
حضوربطحایي وزیر اموزش وپرورش ،،عسگري نیکزاد 
ومسووالن  مازندران  استان  وپرورش  اموزش  مدیرکل 
نوشهر  رسولي  شهید  سالن  در  وشهرستاني  استاني  

برگزارشد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران  دراین گردهمایي 
بیان  کرد:  2 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز 
مدارس استان اختصاص داده شد.  علي عسگري نیکزاد 
تصریح کرد:با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس 
قرار داریم  مانور بازگشایی مدارس در 19 شهریور ماه در 
کل استان  برگزار شد تا مشکالت و کمبودهایی که در این 

حوزه وجود دارد برطرف شود. 
وی با بیان اینکه وظیفه ما از اول مهر غنی سازی و کیفی 
سازی مدارس است، افزود: دانش آموزان، معلمان، فضا ، 
مکان، مدیران و اولیا رکن های اصلی آموزش و پرورش 
هستند؛رسالتی که در این میان بر عهده ما بوده تحقق 
اهداف در جهت رشد همه جانبه دانش آموزان است. 
براینکه  تاکید  با  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
دانش آموز باید به رشد عقلی برسد و اطالعات تبدیل به 
یادگیري و تغییر رفتار در وي شود،  گفت: آموزش ما باید 
به نوعي باشد که دانش آموز خود را با شرایط جدید منطبق 
کند و بین داده ها و اطالعات ارتباط برقرار کرده و بتواند 
با دین و عرف و شرایط خود را وفق دهد تا با هنجارها 

و ارزش های پذیرفته شده کشور سازگاری داشته باشد. 
نیکزاد تصریح کرد: معلم باید مهارت شناختی از و قدرت 

تحلیل و مهارت عاطفی از دانش آموز داشته باشد. 
وي  با بیان اینکه معلم باید دانش حرفه ای و توانایی 
تبدیل دانش به عمل را داشته باشد، یادآور شد: ورزش و 
نشاط، موسیقی و نشاط ، جشن و نشاط ، ایمنی و نشاط ، 
مسابقه و نشاط  و کتاب و نشاط از جمله  نکاتی استاست 
که باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوعات بستگي به 

هنر مدیریت دارد. 
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه عالوه 
بر فضای فیزیکی، فضای روانی و تجهیزاتی که بتوان برای 
دانش آموزان فراهم کرد هم مهم است، افزود: با کمک 
وزارتخانه 2 میلیارد و 800 میلیون تجهیزات تهیه شد و با 

کمک اولیاء نیز این تجهیزات بروز مي شود.
وزیراموزش وپرورش در همایش گردهمایي فرهنگیان در 
نوشهر اظهار کرد: کشور ما جزء معدود کشورهایی است 
که باید به این پیشینه کهن خود ببالد که سابقه آموزش و 

پرورش رسمی آن به بیش از 100 سال بر می گردد.
وی افزود: بعد از پیروزی انقالب شتاب آموزش و پرورش 
برای گسترش کمی و کیفی باال رفت و تمام شاخص ها در 
ابعاد کمی نشان از گسترش خوب است.وزیر آموزش و 
پرورش گفت: امروز با افتخار در صحنه بین المللی مطرح 
می کنیم که نرخ تحت پوشش دانش آموزان ابتدایی به مرز 
100 درصد نزدیک شد و حتی در برخی از نقاط کالس با 
یک دانش آموز هم تشکیل دادیم و در این زمینه رشد قابل 
توجهی داشتیم و در سال های آغازین انقالب این عدد 58 

درصد بود که امروز به 98 درصد رسید.
این مسؤول میزان دسترسی دانش آموزان دختر آموزش و 

پرورش نسبت به پسران را مساوی دانست و بیان کرد: 
بیش از دو سوم نیروی انسانی در آموزش و پرورش دارای 
مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر هستند و این در مقابل 
سایر دستگاه ها شاخص باالیی است که به دلیل تالش 
گذشتگان در آموزش و پرورش به این دستاوردهای خوب 
رسیدیم. بطحایی بیان کرد: با وجود این دستاوردهای کمی 
و کیفی هنوز راه برای رسیدن به نقطه مطلوب باز است 
ولی قطار آموزش و پرورش در مسیر حرکت خود با موانع 

مزمنی روبه رو است.
وی مسائل آموزش و پرورش را از نظر قدمت، پیچیده و 
مزمن اعالم کرد و گفت: بسیاری از مسائل قدیمی است و 
باز شدنش سخت و پیچیده شده است و ما امروز با وجود 
تالش دولت و مجلس بخش عمده ای از اعتبارات صرف 
پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان می شود که این عدد 99 
درصد از بودجه های استانی را شامل می شود.وزیر آموزش 
و پرورش با اشاره به اینکه در سال 97 برای نخستین بار در 
6 سال گذشته این رقم به کمتر از 98 درصد رسید و این 
یعنی مسیر بهتر از قبل شد، اظهار کرد: وجود این شرایط 
سبب نمی شود تا ناامید شویم و امید بهبود را از دست دهیم 
چرا که آموزش و پرورش دارای چنان ظرفیت باالیی است 
که برای عبور از این مسائل گسترده و پیچیده راهی پیدا 
می کند و این یکی از سیاست های عمده ما در آموزش و 
پرورش است. این مسؤول با بیان اینکه امروز نظام های 
آموزش و پرورش در دنیا به این نتیجه رسیدند و در سند 
بنیادین هم تأکید شد که مدرسه و مدیریت مدرسه باید 
به عنوان رکن اصلی تحصیل و تربیت مورد توجه باشد، 
تصریح کرد: اگر غیر این باشد هیچ تحولی با وجود منابع و 
اعتبارات صورت نمی گیرد بنابراین بحث مدرسه محوری 
که بحثی قدیمی است از مهم ترین هدف وزارت در دولت 
دوازدهم است. بطحایی با اشاره به اینکه مدرسه به عنوان 

جایی که بتواند تحول ایجاد کند شایستگی الزم را بدست 
تأکید کرد:  بایستد،  پای خود  باید روی  و  آورده است 
مدرسه باید بتواند برای مسائلعدیده 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 و تا زمانی که مدرسه به این نقطه نرسد و 
مدیریت دائما گوش به زنگ بخشنامه و دستورالعمل باشد 
مدرسه نمی تواند روی پای خود بایستد.وی با اشاره به 
اینکه چهار برنامه از مهر امسال در آموزش و پرورش اجرا 
می شود، اظهار کرد: سنجش صالحیت و شایستگی مدیران 
مدارس و اعطای گواهی نامه صالحیت به مدیران، دامنه 
انتخاب مدیران را وسیع کنیم تا بر اساس صالحیت احراز 
مدیریت کاندیدا شده و با بررسی و بر اساس امتیازات 
انتخاب شوند، مدارس دولتی با موقعیت قبلی خود بررسی 
شده و رتبه بندی می شود و در نهایت تفویض اختیار به 
مدارس که باید اجازه دهیم مدرسه روی پای خود بایستد 

و این چهار برنامه از مهرماه تسری پیدا خواهد کرد.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید جرات و 
جسارت داشت و مشکالت مزمن چندین ساله آموزش و 
پرورش را حل کنیم به شرط اینکه همان مسیر گذشته را 
طی نکنیم و نگاه را به حل مساله تغییر ندهیم، افزود: برنامه 
آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در سند تحول تغییر 
مسیر برای حل مساله است و این اصل مهمی است که در 
مدیریت تغییر نام می برند و همان شکستن مقاومت در برابر 
تغییر است. گفتني است در این همایش با حضور وزیر 
اموزش وپرورش   از دانش اموزان برترکنکور،دارنده مقام  
هاي کشوري .برگزیدگان مسابقات  علمي وفرهنگي استان 
مازندران با لوح تقدیر وجوایز نفیسي تجلیل بعمل امد.شایان 
ذکراست    سالن ورزشي الزهرا )س( نوشهر در مدرسه 

فرزانگان  با حضور وزیر اموزش وپرورش افتتاح شد.

با حضور وزيرآموزش وپرورش؛  

گردهمايي بزرگ فرهنگيان در نوشهر برگزارشد

 نوبت اول

هیلت انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار 
2019، فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« را برگزیدند.
به گزارش پیام زمان،  از سوی هیات انتخاب فیلم 
ایرانی، فیلم »بدون تاریخ، بدون امضاء« در مقام 
نماینده سینمای ایران برای رقابت در رشته اسکار 

بهترین غیرانگلیسی زبان انتخاب شد.
هیأت انتخاب فیلم ایرانی برای رقابت در رشته 
اسکار بهترین فیلم خارجی زبان طی بیانیه ای فیلم 
»بدون تاریخ، بدون امضاء« به کارگردانی وحید 
جلیلوند را برای نمایندگی سینمای ایران در نود 
و یکمین دوره اسکار برگزید ... متن بیانیه به شرح 

زیر است:
به نام خدا-هر سال در آستانه انتخاب فیلِم نماینده 
و  فنون  علوم،  آکادمی  به  آن  معرفی  و  ایران 
هنرهای سینمایی جهت رقابت در رشته اسکار 

قدیمی  بحثی  زبان،  انگلیسی  غیر  فیلم  بهترین 
فیلم  معرفی  عدم ضرورت  یا  درباره ضرورت 
فیلم  بهترین  انتخاب  رقابت  در  شرکت  برای 
جانبه  یک  امسال خروج  می گیرد.  در  خارجی 
آمریکا از برجام، و برقراری تحریم های غیرقانونی 
و ظالمانه علیه مردم و نظام ایران بر جدیت این 
بحث و طرح پیشنهاد تحریم اسکار افزوده است.

هیأت انتخاب فیلم نماینده ایران، ضمن احترام 
به نظر گروهی که از سر خیرخواهی و غیرت 
عدم  و  اسکار  تحریم  خواهان  ملی،  و  دینی 
باور  این  بر  هستند،  آکادمی  به  فیلم  معرفی 
متعلق  و  دولتی  غیر  نهادی  آکادمی  که  است 
نهاد  این  در  است.  آمریکا  سینماگران  آحاد  به 
عالوه بر سینماگران آمریکا، سینماگران اروپایی، 
التین تبارها، آفریقایی ها و سینماگران آسیایی از 

جمله تعداد قابل توجهی از سینماگران پرافتخار 
ایرانی عضویت دارند. سینمای آمریکا و به ویژه 
کنار  در  خود،  غالب  وجه  در  آکادمی  اعضای 
اکثریت مطلق مطبوعات و رسانه های آمریکایی 
از جمله کانون های مؤثر مخالفت، نقد و افشاگری 
سیاست های  و  ترامپ،  عوام گرای  دولت  علیه 

نژادپرستانه و یک جانبه گرایانه او هستند.
دیپلماسی  از  بخشی  عنوان  به  ایران  سینمای 
عمومی  دیپلماسی  چارچوب  در  و  فرهنگی 
می تواند از فرصت شرکت در این مراسم برای 
تقویت ارتباط بین ملت ها، تأثیر بر افکار عمومی و 
الجرم افزایش فشار بر دولت آمریکا استفاده کند.

ما، اعضای این هیأت، نیک می دانیم که با توجه 
به فیلم های معرفی شده، نماینده ایران رقابتی بسیار 
دشوار در پیش دارد، اما یقین داریم در صورت 

اختیار  در  مناسب  بستری  مراسم  این  توفیق، 
سینماگران شایسته ایران قرار می دهد تا صدای 
ملتی کهن، نجیب و صلح دوست را به گوش 

همه جهانیان برساند.
مثال  تعامل  در  اعضای هیأت  راستا،  در همین 
بنیاد  و  سینما  خانه  سینمایی،  سازمان  زدنی 
به  را  این جلسات  میزبانی  فارابی که  سینمایی 
روش معمول به عهده داشت، پس از بازخوانی 
تاریخچه، مقررات، فیلم های معرفی شده سایر 
بهترین  اسکار  نامزدی های  سوابق  کشورها، 
فیلم غیرانگلیسی زبان و عوامل مؤثر در کسب 
موفقیت در این جشن بزرگ سینمایی، به دقت 
فهرست صد و ده فیلم اکران شده در مدت مقرر 
از عناوین  را مورد بررسی قرار دادند و برخی 
را مجدداً مورد بازبینی قرار دادند. در نهایت، با 
طیف های  دهنده  بازتاب  که  فیلم هایی  بررسی 
مختلف سینمای ایران بود، با اتکاء به قابلیت های 
انکار ناپذیر، سوابق تاثیرگذار در مجامع جهانی، 
بازخوردهای مثبت بین المللی و برخورداری از 
پخش کننده ای که در زمان اکران در ایاالت متحده، 
مساعی خود را به خوبی جهت دیده شدن فیلم 
به انجام رسانده است، فیلم »بدون تاریخ، بدون 
برای  به کارگردانی »وحید جلیلوند« را  امضاء« 
نمایندگی سینمای ایران در نود و یکمین دوره 

اسکار برگزیدند.
امید است کلیه دست اندرکاران سینمای ایران، در 
حد مقدورات و ظرفیت هایی که در اختیار دارند، 
در حمایت از نماینده کشورمان کوشا باشند و 
از این امکان جهت معرفی چهره ملتی نجیب و 

اخالق گرا بهره گیرند.
ترتیب  )به  ایرانی  فیلم  معرفی  هیات  اعضای 
حروف الفبا( : محمد آالدپوش، امین تارخ، فرهاد 
توحیدی، رامین حیدری فاروقی، محمد مهدی 
و  قلمفرسایی  آتوسا  فریدزاده،  رائد  عسگرپور، 

قاسم قلی پور.

»بدون تاریخ، بدون امضاء« راهی اسکار 2۰1۹ شد


