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سرمقاله

شهریوِر شیعیان 
در شور حسینی

نگاه روز
چرا بازرسان بر آشفته بازار فعلی 

نظارت ندارند؟

این روزها کمتر ایرانی 
بینیم که حزنی  را می 
باشد  نداشته  خاص 
و دلش درگیر حال و 
هوای سوختن و عطش 
از  الحرام  نباشد.محرم 

جمله ماه هایی است که شکیبایی یاران امام 
حسین)ع( را بیشتر در ذهن، تداعی میکند 
و رسالت اباعبدا... را که همانا احیای ارزش 
های دینی و برپایی نماز بود را یادآوری می 
نماید؛ اما شاید چندسوال ازجمله، مقارنت 
محرم با کلمه حرام- ریشه کربال- نام کربال 
و حرمت این نام در قرآن، برای هر ذهنی 
پیش بیاید که در جستجوهای متعدد، پاسخ 
های روشنی به دست آمد که باهم مرور 
می کنیم:محرم از جمله ماه هایي است که 
در جاهلیت قبل از اسالم جنگ و کشتار 
حرام بوده است و به همین جهت محرم 
نامیده شده است. ریشه کربال به  الحرام 

چندصورت آمده است؛
2 الهام آمرکاشی

صدورکاالکارت۱۰۰هزارتومانیبرای۱۰میلیوننفر

ارائه کاالکارت الکترونیکی؛ بزودی

معاونوزیرکارخبرداد:حمایتازسهگروهکسبوکارها

اولویت های اشتغال زایی در دوران تحریم

عبور کاربران
اجتماعی  شبکه های 

از مرز 3 میلیارد نفر

به گزارش زمان ، آمارهای منتشر شده نشان می دهد که کاربران شبکه های اجتماعی تا سال 
را  کمتر کسی  این روزها  نفر خواهد رسید.   میلیون  و ۷۷  میلیارد   ۲ به  میالدی  آینده ۲۰۱۹ 
می توان یافت که از دنیای مجازی، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به دور باشد و یا در یکی 
از آن ها حساب کاربری نداشته باشد.تازه ترین آمارها و گزارش های بدست آمده توسط موسسه 
اجتماعی عضویت  کاربرانی که در شبکه های  تعداد  که  نشان می دهد   statista تحقیقاتی 
داشته و به طور روزانه و فعاالنه از آن ها استفاده می کنند، از سال ۲۰۱۰ تاکنون شیب صعودی 
بسیار تندی را پشت سرگذاشته، به گونه ای که هر ساله میزان قابل توجهی از کاربران به عدد 

آن اضافه شده اند.
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 مهرنوش حیدری

حذف سقف رقابت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال از امروز
معامالت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال 
از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  ابالغ  از  پس 
امروز با برداشته شدن سقف رقابتی انجام می 

شود.
سقف  تاکنون  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معامالت پتروشیمی در بورس کاال پنج درصد 
این  از  سوءاستفاده  با  دالالن  اما  بود  روز  در 
موضوع، به خرید از بورس و فروش آن به نرخ 
آزاد دست می زدند و مصرف کنندگان واقعی 
های  حاشیه  از  پس  دیدند.دیروز  می  آسیب 
نامه  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  فراوان، 
ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور آزاد 
شدن سقف معامالت پتروشیمی در بورس کاال 

را ابالغ شد.بر پایه نامه »محمد شریعتمداری«، 
محدودیت در سقف رقابت محصوالت برداشته 
شده و قیمت پایه اولیه همچنان بر مبنای نرخ 
این  شود.بر  اعالم  و  محاسبه  تومانی   4200
باید  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  اساس، 
قیمت  معامله،  به  منجر  عرضه  بار  هر  از  پس 
پایه را بر اساس میانگین چهار هفته ای عرضه 
شده تعدیل و به بورس اعالم کند و در نهایت 
رعایت کف  به  مکلف  پتروشیمی  شرکت های 
عرضه اعالم شده حداقل به میزان عرضه کاال 
باشند.بورس  پارسال  عرضه  مطابق  بورس،  در 
کاال نیز اعالم کرد: با توجه به تصمیم کارگروه 
تنظیم بازار و شرایط حاکم بر بازار محصوالت 

پتروشیمی، از امروزهمه محصوالت پتروشیمی 
شود. می  معامله  باز  قیمت  نوسان  دامنه  با 

فروش محصوالت پتروشیمی در بورس کاال به 
نرخ ارز 4200 تومانی، سبب شده بود دالالن با 
خرید از بورس کاال و فروش محصوالت به نرخ 
ارز آزاد در بازار یا صادرات آن سود سرشاری 
به دست آورند.این روند سبب رشد قیمت ها و 
محرومیت تولیدکنندگان بخش پایین دستی و 
مصرف کنندگان، از مواد اولیه ارزان شد.انتظار 
امکان  معامالت،  سقف  شدن  آزاد  با  رود  می 
دسترسی تولیدکنندگان به محصول در بورس 
به  که  یابد  می  کاهش  و سود دالالن  افزایش 

تدریج باعث حذف آنها می شود.

ترخیص 600 هزار گوشی از گمرک آغاز شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: فرایند ترخیص 600 هزار گوشی 
همراه موجود در گمرک با آزادسازی پنج هزار دستگاه ازروز آغاز شد تا 

گرانی ناشی از کمبود کاال در بازار را برطرف کند.
در  دیروز  جهرمی«  آذری  »محمدجواد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاشیه دومین نشست دستیاران و نمایندگان حقوق شهروندی دستگاه 
که  همراه  گوشی  دستگاه  هزار   120 کرد  امیدواری  ابراز  اجرایی  های 
بازار شود. وارد  و  تکلیف  تعیین  فوری  به طور  نیز  است  قضایی  توقیف 

آذری جهرمی افزود: به نظر می رسد این تعداد بتواند نیاز بازار را تامین 
کند؛ البته شرایط واردات تسهیل شده است تا این چرخه ادامه داشته 
باشد و بازار از کمبود کاال رنج نبرد.وی ادامه داد: گرانی گوشی ناشی از 
نوسان نرخ دالر و کمبود کاالست. وقتی کاال تامین و وارد بازار می شود 
متناسب با سهمی که در گرانی دارد، قیمت ها را کاهش می دهد. بیست 
به پیشنهاد گمرک جمهوری اسالمی  و ششم شهریورماه هیات وزیران 
ایران، واردات کاال بدون انتقال ارز را برای کاالهای موجود در انبارها مجاز 

اعالم کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره نظارت سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی بر فعالیت اپراتورها گفت: شنبه در نامه ای 
به این سازمان درباره تغییر قیمت به واسطه حذف بسته های اینترنت 
گزارش خواسته ام و به طور حتم اگر حقوقی از شهروندان ضایع شده 

باشد باید اپراتورها مواخذه شوند.
مصداق  و  نیست  ما  تایید  مورد  ها  بسته  قیمت  تغییر  کرد  تاکید  وی 
تخلف است و با آن برخورد می شود.براساس برخی آمارهای منتشر شده، 
ایرانیان در سال بیش از 20 میلیون دستگاه گوشی همراه نیاز دارند که 
ارزش آن به سه میلیارد دالر می رسد. بنابراین از ابتدای امسال تاکنون 
بازار می شد.بر اساس اطالعات به  باید حدود 10 میلیون دستگاه وارد 
دست آمده از سامانه همتا، شمار گوشی وارد شده از مبادی قانونی به 
کشور از آغاز سال تاکنون 2 میلیون و 620 هزار دستگاه است. امسال در 
مجموع 2 میلیون دستگاه تلفن همراه )که بخشی از آن به واردات سال 

های گذشته مربوط می شود( فروخته شد. 

کرد؛ اعالم  مرکزی  بانک 

شد رصد  د  1 /8 ل  سا ل  و ا هه  ما سه  ی  د قتصا ا رشد 

بانک مرکزی اعالم کرد: رشــد اقتصادی کشــور )به قیمت های ثابت 
ســال 1۳۹0( براساس اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در 

ســه ماهه اول سال 1۳۹۷ به عدد 1.۸ درصد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، بر اســاس محاسبات مقدماتی 
و اولیه اداره حســاب های اقتصادی این بانــک، تولید ناخالص داخلی 
کشــور به قیمت پایه و )به قیمت های ثابت سال 1۳۹0( در سه ماهه 

اول ســال 1۳۹۷ به 16۷6.۷ هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به 
رقم مشابه ســال قبل به میزان 1.۸ درصد افزایش یافته است.

عالقمنــدان جهت مطالعه متن کامل این گــزارش می توانند از طریق 
پایگاه اطالع رســانی ایــن بانک به نشــانی www.cbi.ir به بخش 
آمارهــا و داده ها، حســاب های ملی ایــران، حســاب های ملی فصلی 

کنند. مراجعه  

 کارت ها سالی ۴-۳ بار شارژ می شود

صدور کاال کارت ۱00هزارتومانی برای ۱0میلیون نفر
در  گفت:  رفاه  وزارت  معاون  میدری  احمدی 
معاون  برای  وزارت خانه  این  از طرف  که  طرحی 
اول رییس جمهور ارسال  شده قرار است به زودی 
کاالکارت جهت تأمین کاالی اساسی به مردم داده 

شود.
میدری گفت:  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
قرار است همان کارت  بانکی که افراد با آن یارانه 

با  افراد  تا  شود  تبدیل  کاالکارت  به  می گیرند 
کاالکارت  از  استفاده  با  فروشگاه ها  به  مراجعه 
بتوانند سهمیه کاالیی شان را که شامل کاالهای 
اساسی است تأمین کنند.معاون وزارت رفاه افزود: 
به  الکترونیکی  به  صورت  کاالکارت  طرح  این  در 
مردم ارائه می شود و افراد هیچ دسترسی به پول 
نقدی نداشته و در اصل این کارت ها تضمین برای 

رسیدن کاالهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی به 
کارت  کاال  است.  نهایی  مصرف کنندگان  دست 
به  صورت الکترونیکی بر اساس برآوردها قرار است 
برای 10 میلیون نفر صادر و سالی سه الی چهار 
مرتبه شارژ شود. کارتهای الکترونیکی تنها برای 
عبور از وضعیت امروز به وجود آمده و فعاًل ماهیانه 

100 هزار تومان شارژ می شود.
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شهریوِر شیعیان در شور حسینی
*الهامآمرکاشی

این روزها کمتر ایرانی را می بینیم که حزنی 
خاص نداشته باشد و دلش درگیر حال و هوای 

سوختن و عطش نباشد.
که  است  هایی  ماه  جمله  از  الحرام  محرم 
در  بیشتر  را  حسین)ع(  امام  یاران  شکیبایی 

ذهن، تداعی میکند و رسالت اباعبدا... را که همانا احیای ارزش های 
دینی و برپایی نماز بود را یادآوری می نماید؛ اما شاید چندسوال 
ازجمله، مقارنت محرم با کلمه حرام- ریشه کربال- نام کربال و حرمت 
این نام در قرآن، برای هر ذهنی پیش بیاید که در جستجوهای متعدد، 

پاسخ های روشنی به دست آمد که باهم مرور می کنیم:
محرم از جمله ماه هایي است که در جاهلیت قبل از اسالم جنگ و 
کشتار حرام بوده است و به همین جهت محرم الحرام نامیده شده 

است. ریشه کربال به چندصورت آمده است؛
و  شده  گرفته  »َکربََله«  کلمة  از  کربال،  ریشة  معتقدند  بعضي  الف: 
کربله یعني به سستي گام برداشتن، یا سست شدن گام ها. عرب ها 
هرگاه بخواهند از بي حال و با کسالت راه رفتن کسي حکایت کنند، 
مي گویند: جاَد یَْمشي مکرباًل؛ یعني آمد در حالي که به سستي گام 

بر مي داشت.
ب: کربال از »کِربال« گرفته شده و کربال یعني غربال و تمیز و پاک 
کردن. گفته مي شود: کربلُت الحنطة؛ یعني گندم را غربال کردم و آن 
را از خاک و خاشاک پاک گردانیدم. به کربال نیز به خاطر این کربال 
گفته اند که زمیني بود خالي از ریگ و سنگ و بدون درخت یا گیاهان 
هرز و مزاحم، گویي  که کشاورزي آن را پاک کرده و براي کشت 

آماده کرده است.
ج: کربال، از دو واژة آشوري »کرب« و »ایال« ترکیب یافته است؛ یعني 

حرم خدا و خانه خدایگان.
د: این کلمه در اصل فارسي بوده و از دو کلمة »کار« و »باال« گرفته 

شده؛ یعني کار آسماني و ارزشمند؛ به عبارتي جایگاه نمازو نیایش.
درخصوص حروف مقطعه »کهیعص« نیز، دو روایت در منابع اسالمی 

دیده می شود:
نخست روایتی است که هر یک از این حروف را اشاره به یکی از 
اسماء بزرگ خداوند میداند؛ »کهیعص« ! »ک« اشاره به کافی و »ه« 
اشاره به هادی. »ي« اشاره به ولی و »ع« اشاره به عالم و »ص« اشاره 

به صادق الوعد دارد.
معتقدند:  کریم  قرآن  مفسران  از  بسیاري  که  است  روایتی  دوم 
آیه  آمده:  نمونه؛ جلد سوم؛ صفحه ۷8، چنین  تفسیر  برگزیده  در 
»کهیعص« که از حروف رمزي و مقطعه در قرآن است به ماجراي 

کربال و شهادت امام حسین علیه السالم اشاره دارد.
ماجرا از این قرار است که حضرت زکریاعلیه السالم از پروردگارش 
درخواست کرد که« اسماء خمسه طیبه »را به وي بیاموزد. خداوند 
متعال، جبرئیالمین را بر او فروفرستاد و آن اسماء را به او تعلیم داد. 
حضرت زکریا علیه السالم هنگامي که نام هاي محمد صلی ا... و علیه 
و آله سلم، علي علیه السالم، فاطمه سالم ا... علیها و حسن علیه السالم 
را یاد مي کرد، اندوه و ناراحتي اش برطرف مي شد و گرفتاریش از 
بین مي رفت. امام هنگامي که از حسین علیه السالم یاد مي کرد، 
بغض گلویش را مي فشرد و مبهوت مي شد. به همین دلیل روزي از 
خداوند سبب این اندوه و ناراحتي را جویا شد و گفت: بارالها چرا 
وقتي آن چهار نفر را یاد مي کنم، آرامش مي یابم و اندوهم برطرف 
مي شود، اما وقتي حسین را یاد مي کنم، اشکم جاري و ناله ام بلند 
مي شود؟ خداي تعالي او را از داستان شهادت امام حسین علیه السالم 
آگاه کرد و فرمود: »کهیعص« ! »ک« نام کربال و »ه« اشاره به هالک 
عترت طاهره دارد. »ي« اشاره به نام یزید دارد که بر حسین علیه 
السالم ظلم کرد و »ع« اشاره به عطش و تشنگي آن امام و »ص« نیز 

نشان صبر و مقاومت ایشان است.
در سوره مائده، آیه ۹۷ نیز میفرماید: »جعل ا... الکعبة البیت الحرام قیاما 

للناس و الشهرالحرام و الهدی و... 
خداوند متعال، کعبه را که خانه حرام است و هم چنین ماه حرام و 
قربانی را برای برپایی مردم )و معیشت آنان( قرار داده است. در این 
آیه، خداوند متعال فلسفه حرمت حج و ماه حرام را بیان نموده است 
و آن، عبارت است از معیشت و امنیت مردم در پناه آن ها و تاثیر آن 
ها بر اصالح جامعه. اگر مردم، حرمت خانه خدا و ماه های حرام را 
نگه نداند و دائم در جنگ، تجاوز و حرمت شکنی باشند، همانند اقوام 
و ملل پیشین به نابودی و هالکت خواهند رسید و با دست خود، یک 

دیگر را به فنا و فراموشی می سپارند. 
امنیت و آسایش مردم در ماه های حرام و ایام حج، موجب تقویت 
روابط اجتماعی و انسانی شده و مردم را به هم دلی و هم سویی 
سوق می دهد و آنان را از پراکندگی و خواری، به عزت و سربلندی 

می رساند«.
با شور حسینی همراه شده،  این روزهای شهریوری که  مع ذلک، 
حواسمان به نام محرم و یاد کربال بیشتر باشد چرا که ما شیعیان، انس 
عجیبی با نام امام حسین)ع( و بوی تربت کربال داریم و وقتی کنار 
سجاده مان، تسبیحی از خاک کربال می گذاریم، بوی یاس و آرامش 

را احساس می کنیم.
امام صادق )ع( در این باره می فرماید: »همانا سجود بر تربت حسین 
)ع( حجابهای هفتگانه را پاره می کند«که همانا مراد از »حجاب« در 
کتاب و سنت، همان حجاب هایی است که بین بنده و خالق حائل 
شده و او را از شهود خداوند محجوب می سازد که در مرحله اول، 
نورانی بر طرف  حجاب های ظلمانی و در مرحله دوم، حجابهای 
می شود اما مراد از حجابهای هفتگانه، ظاهراً حجابهای ظلمانی است.
Elhamamerkashi@ymail.com

دستگیری مظنونین حمله به 
کنسولگری ایران در بصره

برخی منابع عراقی اعالم کردند که نیروهای امنیتی این کشور برخی از 
مظنونین حمله به کنسولگری ایران در بصره را دستگیر کرده اند.

ائتالف  نماینده   - السکینی  رامی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سائرون عراق که ریاست آن را مقتدی صدر بر عهده دارد - اعالم کرد 
که نیروهای امنیتی عراقی روز شنبه 3۰ نفر از مظنونین اتفاقات اخیر 
بصره را دستگیر کرده اند.منابع محلی عراقی اعالم کردند که برخی از 
این افراد مظنون به حمله به کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در 

بصره در هفتم سپتامبر هستند.

محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر شد

 معاون رئیس جمهوری اعالم کرد که با وجود اصالح قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان، تغییری در دستگاه های اجرایی که تاکنون 

مشمول قانون بوده اند، ایجاد نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جمشید انصاری - رئیس سازمان امور 
اداری و استخدامی - در صفحه توییتر خود از ابالغ اصالحیه قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خبر داد.انصاری در توضیحات 
خود گفته است که صرفنظر از برداشت ها و تفسیرهای مطرح شده، 
الزم است به این نکته توجه شود که این اصالحیه محدودیت بیشتری 
برای به کارگیری بازنشستگان اعمال می کند و تغییری در دستگاه های 

اجرایی که تاکنون مشمول قانون بوده اند ایجاد نشده است.

هدیه رهبری به دانش آموزان 
مناطق محروم کشور

 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، از ارسال 1۵0 
هزار بســته و کیف لوازم التحریر به مناطق محروم 
کشور به ارزش ریالی ۷میلیاردتومان خبر داد که از 

این تعداد 12۵ هزار بسته آن هدیه رهبری است.
به گــزارش زمان به نقل ازمهــر، محمد مخبر در 
مراسم پویش ملی مشق احسان، گفت: نام حسین 
)ع( تکان دهنده تمام قلب هاست و نباید فکر کنیم 
پس از حادثه عاشــورا این نام ایجاد شــده بلکه از 
زمان خلقت آدم این نام بوده اســت.وی با اشاره به 
برنامه های ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
اظهار کرد: به دستور رهبری اقدامات خیرخواهانه در 
این ستاد اجرا می شود و ما موظفیم تا تمام امکانات 
ستاد را در اختیار محرومان قرار دهیم و خیلی صریح 
اعالم شــده که اموال ما متعلق به محرومان است.

مخبر افزود:  طی سال های گذشته اقدامات خوبی 
در بحث اشتغال زایی با مکانیزم های مختلف در حال 
وقوع است به طوریکه 400 هزار فرصت شغلی در 
مناطق محروم ایجاد شده که بخش اعظمی از آن 

محقق شده است.

ربیعی و حاجی میرزایی گزینه های 
سخنگویی دولت

 ربیعی و حاجی میرزایی به عنوان گزینه های اصلی 
سخنگوی دولت مطرح هستند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یک منبع آگاه در دفتر 
رئیس جمهوری با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: به 
زودی گزینه اصلی ســخنگویی دولت از سوی دفتر 
رئیس جمهوری اعالم می شود.محسن حاجی میرزایی 
از شــهریور ســال ۹2 طی حکمی از سوی معاوت 
اول رئیس جمهوری دبیری هیات دولت را عهده دار 
است. علی ربیعی نیز  از ابتدای دولت دهم تا مرداد 
امسال مسئولیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
را عهده دار بود.نهم مرداد ماه سال جاری با موافقت 
رئیس جمهوری محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان 

برنامه و بودجه  از سخنگویی دولت کناره گیری کرد.

تعویق در تصمیم گیری درباره 
طرح »مبارزه با مفاسد اقتصادی« 

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: تصمیم گیری 
هیات رئیســه در خصوص طرح تشدید مبارزه با 

مفاسد اقتصادی به جلسه هفته آینده موکول شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز نعمتی سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس با اشاره به تشکیل نشدن جلسه 
هیات رئیسه مجلس در روز شنبه اظهار داشت: با 
توجه بــه حضور نمایندگان از جمله اعضای هیات 
رئیسه در حوزه های انتخابیه، امکان تشکیل جلسه 
هیات رئیسه فراهم نشد و این نشست به هفته آینده 
موکول شد.وی افزود: بر این اساس تصمیم گیری در 
خصوص طرح »تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی« 
نیز که قرار بود در نشســت هیات رئیســه صورت 
بگیرد به نشســت هفته آینده موکول شد.نعمتی 
خاطرنشان کرد: پس از بازگشت نمایندگان از حوزه 
های انتخابیه و تشــکیل جلســه هیات رئیسه در 
خصوص بررسی مجدد یا عدم بررسی طرح تشدید 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی مجلس 
تصمیم گیری خواهد شد.گفتنی است در آخرین 
جلسه علنی مجلس پیش از تعطیالت اخیر، طرح 
تشدید مبارزه با مفاســد اقتصادی که در ۵1 ماده 
و از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه 
شده، در دستور کار قرار گرفت اما با اخطار مصطفی 
کواکبیان نماینده اصالح طلب مردم تهران و پذیرش 
اخطار از ســوی مسعود پزشکیان نایب رئیس اول 
مجلس به بهانه وجود بار مالی، این طرح از دستور 
کار خارج شد؛ بسیاری از نمایندگان از جمله اعضای 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پذیرش اخطار 
بار مالی در هنگام بررسی کلیات یک طرح را تخلف 
رئیس جلسه خواندند و در پی این ماجرا رئیس این 
کمیسیون در نامه ای به هیات رئیسه خواستار در 
دستور کار قرار گرفتن مجدد طرح تشدید مبارزه با 

مفاسد اقتصادی شد.

صادرات ۷ قلم کاال ممنوع شد

 صادرات هفت قلم کاال در راســتای تنظیم بازار 
داخلی ممنوع شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طی ماه های اخیر 
اقتصاد ایران در پی برخی مشکالت که جرقه آن 
بــا خروج آمریکا از برجام زده شــد، با معضالتی 
روبرو شد و نوسانات شدید نرخ ارز تجارت ایران 
را با سایر کشــورها به ویژه کشورهای اروپایی با 
چالش هایی روبــرو کرد.به همین جهت عالوه بر 
بروز مشکالتی در تامین مواد اولیه برخی کاالها 
و دپو شــدن کاالهای برخــی واردکنندگان به 
دالیل مختلف از جمله مشکالت ارزی، فضایی در 
ایران به وجود آمد که مردم را درخصوص تامین 
کاالهای اساسی موردنیاز کشورمان هراسان کرد.

این هفت قلم کاال عبارتند از: انواع دفترچه مشق 
و حسابداری، شــکر خام و شکر سفید، جوال و 
کیسه برای بسته بندی، انواع پودرهای مشتقات 
شــیر و آب پنیر، کازئین، انواع الستیک  سبک و 

سنگین و مرغ زنده و گوشت مرغ.

اخبار

سرمقاله

احمق ترین خلق کسی است که خود 
را عاقلترین خلق بداند

کالمامیر

سرپرست وزارت تعاون، کار و وفاه اجتماعی، از 
افزایش سقف اختیارات استان ها برای پرداخت 
تسهیالت اشتغال روستایی از 6 میلیارد به 10 

میلیارد تومان خبر داد.
انوشیروان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محسنی بندپی، در نشست با استانداران سراسر 
شد،  برگزار  کشور  وزارت  محل  در  که  کشور 
اعالم کرد: تسهیالت قابل تصویب در استان ها، 
و  است  بوده  تومان  میلیارد  تاکنون حداکثر 6 
در  تومان  میلیارد  شش  باالی  طرح های  باید 
اما  می رسیدند؛  تصویب  به  ملی  فنی  کمیته 
این  بر  بنا  استانداران  موافقت  و  درخواست  به 
شد که کمیته فنی استان ها دارای این اختیار 
را  تومان  میلیارد   10 تا  های  طرح  که  باشند 
سقف  افزود:  وی  کنند.   تصویب  و  بررسی 
تصمیم گیری برای تسهیالت اشتغال روستایی 
در استان ها ابتدا 2.۵ میلیارد تومان بود که به 
6 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اکنون به 
را  تصمیم گیری  اختیار  استانداران،  درخواست 
به سقف 10 میلیارد تومان ارتقاء دادیم.بندپی 

بیشتر  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  داد:  ادامه 
میان استانداران و ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه 
از پنج استاندار و  اجتماعی، کمیته ای منتخب 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  نمایندگان 
در  را  استانداران  نظرات  تا  شود  می  تشکیل 
دستورالعمل ها و شیوه های فنی، در چارچوب 
کند.سرپرست  لحاظ  مجلس  مصوب  قانون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضمانت 
طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی روستائیان 
از این پس، با سهولت و سرعت بیشتری انجام 
می شود.محسنی بندپی اشاره کرد: از این پس 
انجام  با  نیز،  استان  هر  منتخب  رسته های 
کارگروه  در  تصویب  و  مجدد  بررسی  مطالعه، 
اشتغال استان ها قابل بازنگری است.  وی ضمن 
استانداران که  با  و گو  از گفت  ابراز خرسندی 
و  استان  اشتغال  کارگروه  مسئولیت  همزمان 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ها را بر 
به  افراد   این  تک  تک  ازفعالیت  دارند،  عهده 
اشتغال  برنامه های  در  فعال شان  نقش  دلیل 
تعاون،  وزارت  کرد.سرپرست  قدردانی  کشور 

این  برگزاری  از  هدف  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
نشست را هماهنگ سازی برنامه های اشتغال 
اجرای  نحوه  سازی  بهینه  همچنین  و  کشور 
دانست  استانداران  تجربیات  از  استفاده  با  آنها 
و گفت: علیرغم وجود نوسان در اقتصاد کشور، 
های  سال  در  آمار  مرکز  های  داده  اساس  بر 
۹4 و پس از آن همواره تعداد قابل توجهی از 
اشتغال جدید  را در کشور تجربه کرده ایم که 
تجربه نادری در جهان بوده است؛ اما همه می 
دانیم که این اشتغال مبتنی بر شرایط موجود 
بوده و کفایت نیاز کشور را نمی کرده است؛ به 
نمی کند. لمس  را  آن  جامعه  نیز  دلیل  همین 

ما  برنامه های  داشت:  اظهار  بندپی  محسنی 
در قالب برنامه اشتغال فراگیر، ناظر بر توسعه 
رسته های پراشتغال و افزایش اشتغال پذیری در 
قالب طرح هایی مانند کارورزی، مشوق بیمه ای 
بنا  داد:  ادامه  است.وی  بوده  دستمزد  یارانه  و 
بر تجربه جهانی، در شرایط فعلی ضرورتا باید 
حفظ  سمت  به  را  کار  بازار  با  مواجهه  نحوه 
ببریم؛  اصلی  اولویت  عنوان  به  موجود  اشتغال 

اشتغال  برنامه  اختصاصی  نسخه  ما  بنابراین 
این  کردیم.  ارائه  و  تدوین  را  تحریم  دوره  در 
برنامه عالوه بر طرح های در دست اجرا، بر دو 
محور صیانت از اشتغال موجود و تاکید بر ایجاد 
اشتغال در رشته فعالیت هایی است که در دوره 

تحریم، رونق می گیرند.
اجتماعی  کارورفاه  تعاون،  وزارت  سرپرست 
از  یکی  روستایی  اشتغال  برنامه  کرد:  اشاره 
برنامه هایی است  که با همکاری استانداران در 
دست اجرا قرار دادیم و  امروز فرصت مناسبی 
از  و  کنیم  مرور  هم  با  را  برنامه  این  که  است 
به  کنیم؛  استفاده  زمینه  این  در  شما  نظرات 
دقت  نیازمند  جدید  شرایط  با  رسد  می  نظر 
با  ما  منابع  تا  هستیم  حوزه  این  در  بیشتری 
تخصیص  هدف  گروههای  به  انحراف  کمترین 
یابد.محسنی بندپی تصریح کرد: تاکنون حدود 
6 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی 
و بانک ها را در اختیار داشتیم و تاکنون حدود 
۵ هزار و 200 میلیارد تومان را مصوب و انعقاد 

قرارداد کرده ایم.

افزایش سقف اختیار استانها برای 
پرداخت وام اشتغال روستایی

سرپرست وزارت کار خبر داد:

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور پیشنهاد تعیین قیمت 
خودروها در حاشیه بازار را مطرح کرد و گفت: با این اقدام فضای کنونی حاکم بر بازار 

خودرو و افزایش قیمت های بی رویه شکسته می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدرضا نجفی منش« به چنین اقدامی در سال 1۳۷6 
اشاره کرد و افزود: در آن سال تعیین قیمت ها در حاشیه بازار، به ثبات قیمت خودرو برای 
حدود یک دهه منجر شد.وی تاکید کرد که بیش از ۹0 درصد افرادی که در پیش فروش 
های اخیر خودرویی ثبت نام کردند مصرف کننده واقعی نبوده و به دنبال سرمایه گذاری 
و کسب سودند؛ بنابراین در صورت تعیین قیمت ها در حاشیه بازار ، فضای کنونی نیز 
شکسته خواهد شد.در سال 1۳۷6 شورای اقتصاد پس از سال ها سعی و خطا، فروش پنج 
درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار را تصویب کرد. در این روش سازمان حمایت قیمت عادله 
)قیمت تمام شده به عالوه سود عادله( را به خودروساز پرداخت می کرد و ما به التفاوت آن 
با قیمت حاشیه بازار) منهای پنج درصد( را به خزانه دولت واریز می کرد.با این روش برای 
دالل سودی باقی نمی ماند و به همین دلیل از صف تقاضای کاذب خارج می شد. کاهش 
صف خریداران دالل به کاهش قیمت بازار می انجامید و خود به خود در چند ماه قیمت ها 
به شدت کاهش می یافت. نتیجه کار پس از چند ماه، بازگشت آرامش به بازار، آن هم به 
مدت 10 سال بود.نجفی منش در ادامه گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و جلسه هایی که 
برگزار شد، گمرک با استفاده از اختیارات خود به روند ترخیص کاالها سرعت بخشیده است.

به گفته این مقام صنفی، در بحث پایین بودن سرعت ترخیص کاالها از گمرک، این نهاد 
مقصر نبود، بلکه برخی قواعد و مقررات دست و پاگیر، مانع تراشی می کند.وی با بیان اینکه 
آمار دقیقی از تعداد و ارزش قطعات خودرویی مانده در گمرک ندارم، یادآور شد: در هفته 
های گذشته اعالم شد که حدود ۷0 هزار دستگاه خودرو به دلیل کمبود یا نبود قطعات در 
کف کارخانه های خودروساز مانده است که البته اکنون بخشی از آنها تکمیل شده اند.وی 
افزود: مطابق برآوردها، با افزایش 2 تا سه برابری مواد شیمیایی در کنار رشد حدود چهار 
برابری قیمت آلومینیوم و سایر مواد داخلی و خارجی، قیمت قطعات خودرو باید به همین 

نسبت ها افزایش یابد.

 وزیر کشور با اشاره به ابالغ قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان، گفت: اکنون تعدادی 
از استانداران هستند که باید جابه جا شوند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز در حاشیه 
همایش استانداران سراسر کشور با بیان اینکه در این جلسه سه موضوع مهم مورد بررسی 
قرار گرفت، اظهار داشت: وضعیت اشتغال و تاکیدی که آقای رئیس جمهور به این موضوع 
داشتند با حضور سرپرست وزارت کار مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین گزارشی از 
استانداران سراسر کشور در این باره گرفته شد و سرپرست وزارت کار نیز توضیحات و 
برنامه خود را در این خصوص ارائه کرد.وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن ایام بازگشایی 
مدارس، افزود: با شروع آغاز تحصیلی در اول مهرماه باید هماهنگی و آمادگی در کل 
کشور انجام بگیرد تا بتوانیم با آمادگی کامل مدارس را بازگشایی کنیم و پذیرای دانش 
آموزان باشیم که در این رابطه نیز وزیر آموزش و پرورش در این جلسه حضور پیدا کرد 
و توضیحات و برنامه های خود با استانداران در میان گذاشت.وزیر کشور سومین موضوع 
مورد بررسی در همایش استانداران سراسر کشور را موضوع اقتصادی عنوان کرد و گفت: 
نحوه تامین اقالم مورد نیاز مردم، نحوه تامین کاالهای اساسی و بررسی وضعیت واحدهای 
تولیدی و نحوه تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و مشکالت پیش روی آنها از دیگر 
مسائلی بود که در جلسه استانداران سراسر کشور با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت 
مورد بررسی قرار گرفت که وزیر صنعت معدن و تجارت در این جلسه سخنان استانداران 
را شنید و راهنمایی های الزم را انجام داد.وزیر کشور در پاسخ به این سوال که استاندار 
کرمان چه زمانی معرفی خواهد شد گفت: ما منتظر بودیم قانون جدید منع بکارگیری 
بازنشستگان به ما ابالغ شود؛ اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه جا شوند که 
در این جابجایی جایگزینی استانداران بسیار مهم است.رحمانی فضلی تاکید کرد: استان 
کرمان هم اکنون سرپرست دارد و طبق قانون می تواند از ۳ الی 4 ماه کارها را انجام دهد. 
سرپرست فعلی استانداری کرمان از معاونان این استانداری بوده و کارها را به خوبی پیش 
می برد و هیچ خللی در آنجا نیست؛ انشاهلل در مدار این جابه جایی ها استاندار کرمان هم 

تعیین خواهد شد.

پیشنهادی برای قیمت شکنی 
نرخ ها در بازار خودرو

جابجایی برخی از استانداران با ابالغ 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان

برای  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
این  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  طرح  اجرای 
صندوق با توجه به شرایط کنونی کشور حداقل 10 تا 1۵ 

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جمشید تقی زاده اظهار 
داشت: با توجه به اینکه بحث بودجه نویسی سال ۹۸ به 
زودی فرا خواهد رسید، نیاز است تا ما نیز برای تعیین و 
تدوین بودجه برای صندوق هرچه سریعتر اقدام کنیم و 
رایزنی ها و ایجاد حساسیت الزم در این زمینه در سطوح 
مختلف کشور را از هم اکنون آغاز کنیم.تقی زاده با بیان 
اینکه برای اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان 
نیاز به ۳0 هزار میلیارد تومان اعتبارات از سوی دولت و 
مجلس وجود دارد، تصریح کرد: اعتباراتی که تاکنون به 
این امر اختصاص یافته حدود چهار هزار و 400 میلیارد 
تومان در 2 سال اخیر است که برای همسان سازی حقوق 
و بهبود معیشت بازنشستگان است؛ به همین دلیل برای 
همسان سازی حقوق در بودجه ۹۸ حداقل به تخصیص 

1۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
بر  بازنشستگی کشوری عالوه  اینکه صندوق  بیان  با  وی 
درمان،  چون  مسائلی  به  بازنشستگان  حقوق  پرداخت 

تحت  بازنشستگان  رفاهی  مسائل  و  سفر  تکمیلی،  بیمه 
پوشش توجه دارد گفت: برای بودجه سال آینده صندوق 
بزرگی  و  جدید  اتفاق  باید  حتما  کشوری  بازنشستگی 
و  حضور  باید  صندوق  مسئوالن  عنوان  به  ما  و  بیافتد 
 ۹۸ سال  نویسی  بودجه  فرایند  در  پررنگ تری  اثرگذاری 
داشته باشیم.وی افزود: شرایط کنونی کشور به خصوص با 
باال رفتن نرخ ارز، میزان تورم و وضعیتی که بازنشستگان 
حقوق  که  می کند  ایجاب  هستند،  روبرو  آن  با  ویژه  به 
حداقل  تا  یابد  افزایش  کنونی  رقم  از  بیش  بازنشستگان 
قشر  این  بر  فشار موجود  و  از مشکالت معیشتی  بخشی 
فرهیخته کاهش یابد.تقی زاده با تاکید بر اینکه نیاز است 
دستگاه های  و  مقننه  قضاییه،  قوه  ها،  وزارتخانه  تمام  تا 

اجرایی در این فرآیند حساس شوند اظهار کرد: مباحث 
برای  باید  بازنشستگی  دوران  و  اشتغال  و  دوران خدمت 
طور  به  ریزان  برنامه  و  ذیربط  مسئوالن  ویژه  به  همگان 
تهیه  برنامه ای  و  شود  تشریح  و  مشخص  شفاف  و  کامل 
شود که هر یک از این نهادها چه سهمی در رفع مشکالت 
مشکل  رفع  برای  می توانند  نقشی  چه  و  دارند  موجود 
بازنشستگی  صندوق  کنند.مدیرعامل  ایفا  بازنشستگان 
که  بازنشستگی  کانون های  گفت:  همچنین  کشوری 
این  بازوهای  از  یکی  می کنند  فعالیت  استان ها  تمام  در 
صندوق برای بودجه و دفاع از بودجه صندوق هستند که 
باید برای رایزنی و تعامل بیشتر با نمایندگان از کانون ها 

و ظرفیت آنها استفاده کرد.

اجرای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان نیازمند اعتبار 

۱۵ هزار میلیاردی
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فصل عافیت طلبی گذشته است
جالل خوش چهره 

 بازار انتقاد از دولت این روزها سکه است. راست و چپ، دولت را آماج حمالت 
خود قرار داده اند. حسن روحانی هیچ گاه مانند این روزها هدف تند مخالفان 
و منتقدانش قرار نداشته است. بهانه انتقادها هم کم نیست؛ گرانی، رکود، 
بیکاری، افزایش آسیب های اجتماعی، سیاست خارجی، تحریم ها، گسترش 
بی اعتمادی مردم، اعتراضات اجتماعی و... . گویی تقدیر و یا سیاست این بوده 
که از فردای انتخاب دوباره حسن روحانی به ریاست جمهوری در اردیبهشت 
۹6، هر روز بردامنه مخالفت ها با دولت افزوده شود.صفحات رسانه ها به تقریب 
پراست از مخالف خوانی هایی که حتی تا اعالم برائت از حسن روحانی پیش 
می رود. مخالفان سنتی رئیس جمهوری هم چنان بر همان سیاق گذشته به 
هر اقدام دولت انتقاد و گاه دشمنی می کنند. آنان اصوالً دولت را برآمده از 
خواستی مغایر با اراده اقتدارگرایانه خود دانسته و برای سرخوردگی مردم از 
هیچ اقدامی فروگذار نکرده و نمی کنند. موفقیت های دولت را به نام خود ثبت 
می کنند و یا در مسخ آن با لطایف الحیل سنگ اندازی می کنند. حساب را با 
آنان پاک است. حداقل این که مخالفان شناخته شده در بزنگاه خط عوض 
نکرده و آهنگ کالم و متن آنان ثابت است. مشکل با ابن الوقت هایی است 
که یک روز استقرار دولت کنونی را مدیون حمایت خود دانسته و روز دیگر 
بنابه مصلحت از آن تبری می جویند. آنان که تا دیروز رقیبان خود را عوام گرا 
می خواندند، اکنون داعیه دیگری سر می دهند و با رویکردی پوپولیستی 
می کوشند کاسه ای داغ تر از مخالفان شناخته شده دولت جلوه کنند. شیوه 
عمل عافیت طلبان تبری جو از دولت، این گمان را با خود دارد که مگر زمان 
آبستن چه اتفاقی است که از حاال برای جاگیری در سوی مطمئن ماجرا 
عجله دارند. تأملی بر شمار انتقادهای عافیت طلبان نشان می دهد که آنان 
تنها انتقاد کرده و دولت را متهم به کوتاهی زبان در بیان چرایی مشکالت 
می کنند.نویسنده این سطور در پی توجیه مشکالت و یا حمایت کور از دولت 
نیست. مشکالت به صورت همه سیلی می زند، به ویژه طبقه متوسط و فقیر 
که در این وانفسا کم تر حامی مخلص را می یابد. همین مهم سبب افزایش 
بی اعتمادی ها شده و در این حال سوداگران قدرت را به جرگه مخالفان 
دولت پیوند زده است. آن چه اهمیت دارد، شیوه بیان و ارائه راهکارهایی 
است که بتواند کشور را در برون رفت از مشکالت یاری کند. عافیت طلبان 
اگر در بیان نقدهای خود صادق هستند، به مردم گزارش دهند که کجا و چه 
هنگام کوشیده اند تا مطالبات آنان را فارغ و خارج از دستگاه دولت به عنوان 
یک جریان اجتماعی دنبال کنند. برای مثال چرا از سوی آنان دستاوردهای 
برجام ، مراقبت از آن و نهادینه کردن مطالبات اجتماعی مردم به صورت یک 
جریان تثبیت شده دنبال نشد؟ چرا در ابتدای استقرار دولت، حساسیت های 
را  وضعی  چنین  اجتماعی  نخبگان  عنوان  به  آنان  و  نبود  شناخته  امروز 
پیش بینی نکرده بودند؟ این گروه از منتقدان هم دستی در قوای مقننه و 
هم مجریه داشتند. عالوه  براین خود را صاحب رویکرد و مشی شناخته شده 
نزد مردم می دانستند. آن هنگام که حسن روحانی خود یک تنه تریبون دار 
مطالبات اجتماعی بود، همین عافیت طلبان به او زنهار می دادند.انتقاد از دولت 
بابت همه کاستی ها امری بدیع و قابل قبول است، ولی فرصت طلبی در این  
کار نه پسندیده است و نه می تواند با اقبال مردم هشیار همراه شود. این که 
برای مثال این وزیر و آن مدیر دولت را به باد انتقاد گرفت، راه چاره نیست. 
مهم ارائه راهکار به دولتی است که خوب یا بد، برای آن در حال حاضر 
هیچ جایگزین قابل قبول و عقالنی وجود ندارد. مردم هم صدایی با انتقادها 
را نمی خواهند، آنان در جست وجوی ایده ای توانمند، جسور و کارآمد برای 
کنترل و سپس برون رفت از مشکالت فراگیر کنونی هستند. کار از این که 
فالن چهره سیاسی از این جناح یا آن جناح بابت مشکالت به دولت نهیب 
بزند، گذشته است. مردم همه را به یک چوب می رانند اگر بدیلی قابل قبول 

ارائه نشود. فصل عافیت طلبی گذشته است.

تکذیب خبر دیدار سردار سلیمانی 
با فرستاده آمریکا

روزنامه  ادعای  بغداد  در  واشنگتن   سخنگوی سفارت 
با  ایران  فرمانده سپاه قدس  دیدار  با  رابطه  در  کویتی 

فرستاده ویژه آمریکا در عراق را تکذیب کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، چارلز کول، سخنگوی 
سفارت واشنگتن در بغداد در واکنش به ادعای روزنامه 
الجریده کویت در رابطه با دیدار سردار سلیمانی و فرستاده 
ویژه آمریکا در امور عراق در صفحه توییتر خود به دو زبان 
انگلیسی و عربی نوشت: گزارش های رسانه ای در رابطه با 
دیدار سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران و برت 
مک گورک، فرستاده ویژه آمریکا در عراق و گفت وگو 
در رابطه با تشکیل دولت جدید عراق صحت ندارد.وی 
تاکید کرد که سفارت آمریکا این خبر را به طور کامل 
تکذیب می کند.پیش از این روزنامه الجریده کویت در 
گزارشی مدعی شده بود که سردار قاسم سلیمانی،فرمانده 
سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران سه شنبه گذشته به 
طور محرمانه با برت مک گورک، فرستاده ویژه آمریکا 
در امور عراق دیدار و طرفین در رابطه با تشکیل دولت 
جدید عراق و توقف تنش میان ایران و آمریکا در عراق 

توافق کردند.

آمریکا هدف تحریم های ضد 
ایرانی را هشدار خواند

ادعاهای ضد  تکرار  با  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ایرانی خود، گفت که اقدام وزارت خزانه داری این کشور 

در تحریم هواپیمایی ماهان یک هشدار است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، هدر نوئرت سخنگوی این 
وزارتخانه در توئیتر هواپیمایی ماهان را نمونه ای از ›سرقت 
اموال شهروندان ایران‹ دانست و تهران را متهم کرد که 
›با اعزام جنگجو و ارسال سالح به دولت سوریه کمک 
می کند‹. وی به تحریم جدید واشنگتن علیه شرکت 
وزارت  اقدام  این  افزود:  و  کرد  اشاره  ماهان  هواپیمایی 
خارجه آمریکا یک هشدار است. صنعت هوایی نباید از 
تروریسم سود ببرد.وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه 
نیز تحریم هایی علیه شرکت هواپیمایی تایلندی مای و 
شرکت گردشگری ماهان مستقر در مالزی وضع کرد. 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 1۸ اردیبهشت با 
صدور فرمانی دستور خروج آمریکا از برجام را صادر کرد 
و متعاقب این اقدام، وزارت خزانه داری دو فرجه ۹0 روزه 
و 1۸0 روزه برای خروج شرکت های خارجی از ایران و 
بازگشت دو مرحله ای تحریم های ضد ایرانی واشنگتن 
تعیین نمود.اروپا در واکنش به این اقدام آمریکا اعالم کرد 
که تمهیداتی را از جمله تشویق و ترغیب سرمایه گذاری 
شرکت های کوچک و متوسط و تسهیل روابط مالی و 

بانکی طرف های تجاری ایران را در نظر خواهد گرفت.

یاد د اشتخبر

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران بابیان اینکه هیچ کشوری ایران را تهدید 
نمی کند اما دلیل نمی شود از آماده بودن غافل 
در سنگر  را  باید خود  شویم، گفت: همواره 

احساس کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر کیومرث 
حیدری دیروز در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 
هیچ خطری کشور ایران را تهدید نمی کند و 
در آستانه هیچ جنگی نیستیم.وی بابیان اینکه 
نقش  دفاع مقدس  دوران  در  استان همدان 
بی بدیلی را ایفا کرد و نوار مرز غرب کشور 
خاطرات ماندگار شهدای همدان را فراموش 
نخواهد کرد، افزود: تیپ مستقل زرهی همدان 
یکی از تیپ های مورد اعتماد ارتش است و 

آمادگی  از  بازدید  ضمن  تا  ایم  آمده  امروز 
رزمی، دفاعی و تجهیزی این تیپ اطمینان 
زمینی  نیروی  کنم.فرمانده  حاصل  خاطر 
ارتش جمهوری اسالمی ایران به فعالیت های 
تیپ زرهی همدان اشاره و عنوان کرد: سال 
گذشته این تیپ در مسابقات رزمی دفاعی 
را کسب  نخست  رتبه  ارتش  زمینی  نیروی 
کرد.وی بابیان اینکه تعدادی پروژه عمرانی در 
تیپ افتتاح خواهد شد، درباره توان رزمی و 
آمادگی دفاعی کشور نیز گفت: باوجود اینکه 
هیچ کشوری ایزان را تهدید نمی کند اما دلیل 
نمی شود که از آماده بودن غافل شویم و امر 
مقام معظم رهبری است که همواره باید خود را 
در سنگر احساس کنیم.امیر حیدری افزود: ما 

به درجه ای از بازدارندگی و توان دفاعی رسیده 
ایم که کسانی که داعیه دشمنی ما را داشتند 
امروز به حیله های غیر نظامی متوسل شده اند 
و این نتیجه حضور، ایستادگی و تحقق اصل 
نیروهای مسلح  در  ایستادن  پای خود  روی 
است.فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: با 
افتخار اعالم می کنم در نیرویی که مسئولیت 

آن برعهده من است صفر تا 100 تجهیزات 
مورد نیاز را یا خودمان تهیه می کنیم یا توسط 
سایر نیروهای دفاعی و نظامی تولید می شود 
و هیچ اتکا و نگاهی به بیگانه نداریم چون به 
این مقام رسیده ایم که محکم در دهان هر 
دشمنی بزنیم که داعیه نگاه کردن به کشور 

ما را دارد.

لیست نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده انتخابات
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز 

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کمال شهر در نظر دارد براساس بودجه سال 97 پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت 
دوم آگهی جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الی 14 به آدرس : کرج – کمال شهر، بلوار شهرداری – شهرداری کمال شهر 

واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 

هیاتاجراییانتخاباتهیاتمدیرهسازماننظاممهندسیساختماناستانالبرز

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش  های ذیل: الف( ضمانت نامه بانکی ترجیحا از یکی از بانک  های استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کاری 
اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.  ب( واریز فیش نقدی به حساب شماره 0219326211008 بانک ملی  ج( چک تضمین شده بانکی در وجه حساب شماره 

0219326211008 نزد بانک ملی به نام شهرداری کمال شهر 
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

3- شهرداری کمالشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می  باشد. 
4- شرکت کنندگان می  بایست جهت خرید اسناد مناقصه، نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال اقدام نمایند. الزم به ذکر می  

باشد مبلغ واریزی جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمی  گردد. 
5- در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک عقد قرارداد خواهد بود. 

6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت الزامی می  باشد. 
7-توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوطه به پیمانکار نزد شهرداری باقی می  ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان 

انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد. 
8- مهلت خرید اسناد از مورخ 97/7/2 لغایت 97/7/11 می  باشد بدیهی است پیشنهادات مناقصه گران می  بایست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت 

اداری روز پنج شنبه مورخ 97/7/12 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده شود. 
9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/7/14 در کمیسیون عالی معامالت بازگشایی می  گردد. 

10- در صورت عدم وجود نقدینگی جهت پرداخت، شهرداری می  تواند تمام یا بخشی از مبلغ را بصورت حواله )تهاتر( به پیمانکار پرداخت نماید. 
مهرداد ترابیان – شهردار کمالشهر11- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می  باشد.  12- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می  باشد.

شرح عملیات

جمع آوری و هدایت 
آبهای سطحی خرمدشت

مبلغ پروژه )ریال(

6/000/000/000

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

300/000/000

مدت قرارداد

6 ماه

رتبه درخواستی

حداقل رتبه 5 آب از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس نعمت پور فرزند صید فرخ الدین 
خواهان خانم مریم تاجوک دادخواستی به طرفیت خوانده سیف اله پژم ، عباس نعمت 
پور و مرتضی بگری به خواسته ابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹866۱۰6۰۰۱3۹ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰8/۰۹ ساعت۱۰:۰۰تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع گواهی گواهان خوانده ردیف اول )سیف 

اله پژم (به اسامی فرزاد پاپی ، ولی نژاد و شمس اله هنام در دادگاه حاضر گردد.
دادرسشعبهششمحقوقیدادگستریخرمآباد–مهدیمرادی.

ادارهثبتاسنادوامالکطالقان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین آبیزار پالک ۱۱۱ فرعی از۹۹ اصلی واقع در 
قریه آردکان  شهرستان طالقان جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به 
عمل آید در اجرای ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای  فاقد سند 
رسمی به استناد رای شماره ۱3۹66۰33۱۰۱3۰۰۱۲4۰بنام آقای سید یعقوب میر قاسمی 
تعیین حدود آن در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۷/۱۹در محل به عمل خواهد 
آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند 
به استناد ماده ۲۰ق ث ودر اجرای مواد ۷4 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- 48۲8     تاریخ انتشار :روزسه شنبه مورخه ۹۷/6/۲۷
رئیسادارهثبتاسنادوامالکطالقانرسولمالمیر

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱-نام:شرکت اعتباری کوثرمرکزی به مدیریت آقایان 
عیسی رضائی وجوادفهیمی پور.نام خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان خوزستان-شهرستان 
اهواز-اهواز-کیانپارس-بین فلکه اول ودوم.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-

نام:حمیدرضانام خانوادگی:فدائی نام پدر: عزیزنشانی:۲-نام:ابراهیم نام خانوادگی:فدائی 
اهواز-اهواز-خیابان۱۷شرقی  خوزستان-شهرستان  پدر:غالمرضانشانی:استان  نام 
خانوادگی:فدائی  3-نام:محمدرضانام  خورشیدپالک۲48.   آپارتمان  پادادشهر-جنب 
نام پدر:عزیزنشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-بین حافظ 
له/محکوم  محکوم  قانونی  مقام  یاقائم  نماینده  تابان.مشخصات  وسعدی-الکتریکی 
علیه:نام:وحیدنام خانوادگی:حقیقی نام پدر:محمدعلی نشانی:استان خوزستان-شهرستان 
اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-دفتروکالت آقای سعیدصلیح.نوع رابطه:وکیل محکوم له/

محکوم لهم:شرکت اعتباری کوثرمرکزی به مدیریت آقایان عیسی رضائی وجوادفهیمی 
پور.محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوط

ه۹۷۰۹۹۷6۱۹58۰۰۰۰۹۹۷۰۹۹۷6۱85۰۰۰۰6۹محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ43۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 
استنادی برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف است 
که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به 
پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.ضمنامحکوم علیه محکوم به پرداخت نیم 
عشراجرایی درحق صندوق دولت می باشداجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبرمی 
باشدمحکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده34قانون اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 

ارائه نماید.
مدیردفتردادگاهحقوقیشعبه2۰دادگاهعمومیحقوقیشهرستاناهواز-پناهی

نوبتاول

شناسهاگهی:2۴999۳

فرمانده نیروی زمینی ارتش: اتکا و نگاهی به بیگانه نداریم

هیچ کشوری ایران را تهدید نمی کند

بر ضرورت  تاکید  با  ایران  بازرگانی  اتاق  ارزی  عضو کمیته 
کاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد گفت: 
ماجرای رانت دالر 4200تومانی با نرخ بازار آزاد، اکنون دوباره 

در حال تکرار است.
بر  تاکید  با  الهوتی  محمد  ازمهر  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آزاد  بازار  با  ثانویه  بازار  نرخ  میان  فاصله  کاهش  ضرورت 
گفت: دولت در فروردین ماه امسال با تعیین 4200 تومان 
رسمیت  به  را  نرخ  این  تنها  که  کرد  اعالم  دالر،  هر  برای 
می شناسد و هیچ گونه معامله خارج از این نرخ، مجاز نیست؛ 
در حالیکه برنامه ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز 
نداشت؛ به همین دلیل فاصله نرخ دالر دولتی با بازار آزاد، 
جذابیت های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرده 
و سوءاستفاده هایی را شکل داد؛ تا در نهایت دولت تصمیم 
استفاده  تومانی   4200 دالر  از  که  افرادی  تمام  با  گرفت 
کرده اند، برخورد کرده و از آنها مابه التفاوت دریافت نماید.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  افزود: بر این 
اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکت ها و اسامی شکل 
گرفت که دالر دولتی با نرخ 4200 تومانی را دریافت کرده 
بودند؛ در حالیکه هم اکنون نیز نرخ دالر در بازار ثانویه با 
نرخی که در بازار آزاد و صرافی ها معامله می شود، متفاوت 
است و همین امر میتواند جذابیت واردات را افزایش دهد 
و مجددا موضوعات قبلی تکرار شود؛ به نحوی که مجدد در 
آینده ای نزدیک، اسامی شرکتها یا کاالهایی را اعالم کند که 
از فاصله قیمتی دالر بازار ثانویه با بازار آزاد استفاده کرده و 
یا مجددا موضوع اخذ دریافت ماباالتفاوت رقم بخورد و این 
دور تسلسل مدام ادامه یابد.وی تصریح کرد: در حال حاضر، 
نرخی که برای دالر در بازار وجود دارد، با نرخ سامانه نیما، 
بازار صرافی و آزاد فاصله داشته و می تواند مشکالت گذشته 
را تکرار و احیانا ایجاد رانت نماید.به گفته عضو کمیته ارزی 
اتاق بازرگانی ایران، اگر دولت بر اساس علم اقتصاد نرخ ارز 

را مدیریت نکند، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد ارزی، 
عالوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد، فاصله قیمتی 
بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر کرده و رانت  بیشتری را 
توزیع خواهد کرد.وی اظهار داشت: در حال حاضر، نرخی که 
برای دالر در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی 
آزاد فاصله زیادی پیدا کرده است و گرچه ممکن است  و 
معامالت ارز آزاد، تنها ۳ درصد از تقاضا باشد؛ ولی باید این 
واقعیت را بپذیریم که متاسفانه تاثیرپذیری قیمت ها در جامه 
از نرخ ارز بازارآازاد بوده و متاسفانه این موضوع، بر کل اقتصاد 
و از همه بدتر بر سبد خانوار تاثیر منفی می گذارد و هیچ 
گروهی از این وضعیت رضایت ندارد.وی اظهار داشت: این 
در حالی است که بازار باید بر اساس سیاست شناور مدیریت 
تاثیرگذار  و  نظارتی  نقش  آن  در  دولت  و  رود  پیش  شده 
داشته باشد  که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با 
تفاوت حداکثر 1 یا 2 درصد حفظ کند، در غیر این صورت، 
بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد ارزی، عالوه بر اینکه 
بازار ارز را کنترل نخواهد کرد، بلکه دولت را در رسیدن به 

اهداف خود با مشکل مواجه خواهد کرد.

تکرار دوباره رانت های ارزی با دالر ارزان

معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از جزئیات اشتغال 64 هزار و 200 
نفری فارغ التحصیالن خبر داد و گفت: قرار است این 

تعداد تا پایان سال ۹۷ مشغول به کار شوند.
دلیری  علیرضا  دکتر  ازمهر  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اشتغال  همواره  علمی  معاونت  دغدغه  کرد:  اظهار 
به  ای  بودجه  راستا  این  بوده که در  فارغ التحصیالن 
این منظور اختصاص داده است.وی با بیان اینکه طبق 
با سازمان برنامه و بودجه منعقد  تفاهم نامه ای که 
دانشگاهی  فارغ التحصیالن  اشتغال  درصدد  کردیم 
هستیم، گفت: 4برنامه به 2 برنامه معاونت علمی در 

قالب این همکاری اضافه شده است.وی با بیان اینکه تا 
قبل از این معاونت علمی از بودجه خود برای اشتغال 
فارغ التحصیالن در نظر می گرفت، گفت: اکنون بودجه 
ای برای 2 برنامه قبلی معاونت و 4 برنامه ای که اضافه 
نظر  در  التحصیالن  فارغ  اشتغال  راستای  در  شده 
گرفته شده است.دلیری تاکید کرد: با برنامه ای که 
با سازمان برنامه و بودجه قرار است پیش ببریم 64 
هزار شغل مستقیم و 60 هزار شغل غیر مستقیم برای 
فارغ التحصیالن در سال جاری ایجاد می شود.به گفته 
وی، سازمان برنامه و بودجه از این 6 برنامه به میزان 
1۸00 میلیارد تومان حمایت مالی می کند که ۷۵0 

میلیارد تومان از طریق تسهیالت بانکی و ۸۵0 میلیارد 
تومان از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار 
خواهد شد.وی افزود: در این برنامه برای 64هزار و 200 
نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود که به صورت کلی 
دو هزار و 20 میلیارد تومان به این برنامه اختصاص می 
یابد؛ بر اساس برآوردها متوسط هزینه هر شغل برای 
هر نفر برابر با ۳14 میلیون ریال است.وی در خصوص 
انسانی تحصیلکرده  نیروی  اشتغال  افزایش  برنامه    6
صورت  به  برنامه  این  اول  بخش  گفت:  متخصص  و 
تسهیالت است که در راستای ارتقای مقیاس تولید و 
اشتغال شرکت های دانش بنیان توانمند انجام می گیرد.

جزئیات 
اشتغالزایی 

برای ۶۴ هزار 
غ التحصیل  فار

توسط معاونت 
علمی
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 حل مشکالت ترافیک رشت
 با تقویت  سیستم انبوه بر

 گام های بلند استان گلستان
 در بخش گردشگری 

علی  حضور  با  ای  جلسه  در  رشت:  منکویی- 
بهارمست سرپرست شهرداری رشت،محمد محبتی 
مشاورین  از  جمعی  و  شهری  قطار  پروژه  مدیر 
شرکت بهروی تهران و مهندسین مشاور راههای 
دوم  و  اول  مرحله  مطالعات  قرارداد  البرز  طالیی 
سیستم تراموای شهر رشت و حومه منعقد گردید. 
از  کرد:  خاطرنشان  رشت  شهرداری  سرپرست 
آنجایی که مطالعه و راه اندازی تراموای شهر رشت، 
می تواند الگوی بسیار مناسبی برای شهرهای مشابه 
در کل کشور باشد، با کمک نمایندگان مجلس و 
این  اجرای  در  موجود  موانع  باید  شورا  اعضای 
پروژه برداشته شود.  وی افزود: با توجه به برنده 
شدن شرکت بهروی تهران و شناخت این شرکت 
در اجرای چندین پروژه عظیم در کشور امید است 
هرچه سریع تر شاهد اجرایی شدن قطار شهری در 
رشت باشیم.  رئیس شورای اسالمی شهر رشت 
نیز ضمن قدردانی از سرپرست شهرداری رشت و 
مدیر پروژه قطار شهری تصریح کرد: بحث تراموا از 
شورای قبل آغاز گردید و در دوره پنجم با زحمات 
همه دوستان این موضوع در بودجه سنوات آتی 
گنجانیده شد. محمد محبتی مدیر پروژه قطار شهری 
اذعان  پروژه  این  اجرای  نحوه  راستای  در  رشت 

داشت: پروژه قطار شهری در دو فاز مطالعات، اخذ 
مجوز شورای عالی ترافیک و طراحی مکان دپو ابنیه 
و زیر سازی در دست بررسی است. مدیر پروژه قطار 
شهری با تاکید بر ضرورت ارتقاء شبکه حمل و نقل 
همگانی تصریح کرد: برای حل مشکالت ترافیکی و 
بهبود پارامترهایی مانند زمان سفر، میزان سوخت و 
آالینده ها و سایر عوامل موثر، چندین سناریو برای 
شبکه همگانی لحاظ و در مدل شهر شبیه سازی 
افزود:  وی  است.  شده  انتخاب  گزینه  بهترین  و 
پیشنهادات مطالعات جامع در دو افق میان مدت و 
بلند مدت )افق های زمانی دارای مسیر تراموا در 
گزینه پیشنهادی( با توجه به موارد مطروحه انتخاب 
گردید.   محبتی تصریح کرد: مسیر پیشنهادی تراموا با 
طول تقریبی ۱6 کیلومتر از امتداد رشت انزلی شروع 
و با عبور از خیابانهای شهید انصاری، علم الهدی و 
بلوار امام ادامه یابد. مشاور پروژه قطار شهری رشت 
نیز در سخنانی بیان داشت: شهر رشت نیازمند توسعه 
زیرساختی است. وی افزود: شرکت بهروی تهران با 
مشارکتی که با شرکت راههای طالیی البرز ایجاد کرد 
مطالعات را با مدل سازی جدید طراحی و با تأیید 
شورای عالی ترافیک مجوز سرمایه گذاری در شهر 

رشت را اخذ کرده است.

از  گلستان  استاندار  گلستان:  سلیمانی- 
و 5۰۰  هزار  یک  بالغ بر  کالن  سرمایه گذاری های 
میلیارد تومانی بخش خصوصی در استان گلستان 
استان گلستان در بخش  امروز  داد و گفت:  خبر 
و  کشاورزی  تجارت،  معدن،  گردشگری،صنعت، 

دامداری گام های بلندی را برداشته است.
سید مناف هاشمی در آئین اهدای 3هزار سند زمین 
به محرومان  بنیاد مستضعفان  زراعی و مسکونی 
شهرستان بندر ترکمن، با اشاره به تالش های بی وقفه 
بنیاد مستضعفان برای تحقق فرمان ها رهبر معظم 
انقالب و خدمت به محرومان، اظهار کرد: توجه 
ویژه و تحسین برانگیز رئیس محترم این بنیاد به استان 
گلستان که باعث شده بالغ بر 4۰ درصد اسناد اهدایی 
به محرومان کشور در استان گلستان باشد نشان از 
درایت و فهم درست محرومیت در منطقه ماست. وی 
با بیان اینکه برگزاری چنین مراسمات باشکوهی که 
گره از کار مردم باز می کند از برکات انقالب اسالمی 
نعمت هایی  شکرگزار  باید  ما  همه  افزود:  است، 
این چنین باشیم که مسیر توسعه و پیشرفت را برای ما 
هموار کرده است. استاندار گلستان با بیان اینکه استان 
گلستان به برکت انقالب اسالمی و وحدت مثال زدنی 
اقوام و مذاهب با یکدیگر مسیر توسعه را با سرعت 

در حال طی کردن است، افزود: در طی اجرای طرح 
اعطای تسهیالت رفع موانع تولید، استان گلستان با 
اعطای بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در 
زمره چهار استان برتر کشور بوده است. هاشمی با 
تأکید بر اینکه اگر حجم تسهیالت اعطایی در این 
حوزه را به تناسب جمعیت و مساحت استان بسنجیم، 
رتبه نخست کشور در اعطای این تسهیالت متعلق 
به استان گلستان خواهد بود، ادامه داد: استان گلستان 
در حوزه ارائه تسهیالت اشتغال زایی روستایی نیز 
در رتبه های برتر کشوری قرار دارد که نشان از عزم 
جدی مدیران استان گلستان برای رفع بیکاری است. 
وی از سرمایه گذاری های کالن بالغ بر یک هزار و 5۰۰ 
میلیارد تومانی بخش خصوصی در استان گلستان خبر 
داد و گفت: امروز استان گلستان در بخش صنعت، 
معدن، تجارت، کشاورزی، دامداری و گردشگری 
گام های بلندی را برداشته است. هاشمی با اشاره به 
اینکه پروژه هایی ازجمله جزیره آشوراده، آزادراه ها، 
برقی کردن راه آهن گرگان به تهران، خط ریلی گرگان 
به مشهد از افق های نزدیک ماست، افزود: ما به شدت 
عالقه مندیم مجموعه ها و شرکت های اقتصادی بنیاد 
مستضعفان در مناطق محروم استان گلستان به ویژه 

شرق استان سرمایه گذاری کنند.

 فرماندار مالرد منصوب شد 

طی حکمی از سوی استاندار تهران، حسین توکلی به 
عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان مالرد منصوب 

شد. 
به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از روابط عمومی 
فرمانداری شهرستان مالرد، بر اساس این گزارش طی 
مراسمی با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار 
تهران، امام جمعه مالرد، امام جمعه صفادشت، نماینده 
مردم شهرستان های مالرد، شهریار و قدس در مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از مدیران و روسای ادارات 
شهرستان مالرد، خانواده های معظم شهداء، معتمدین 
این شهرستان از زحمات بهمن خطیبی فرماندار سابق 
عنوان  به  کجانی  توکلی  حسین  و  قدردانی  مالرد 
سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان معرفی شد.

حسن بیگی معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران 
در این مراسم گفت: مبارزه با فساد اقتصادی و نیز 
سعی در خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم از مهم 

ترین وظایف فرمانداران در استان تهران است.
 حسن بیگی همکاری تمام مسئولین مالرد با فرماندار 
جدید را سبب توفیق هرچه بیشتر وی در خدمت 
رسانی به مردم دانست و افزود: مالرد شهرستان بسیار 
مهمی است، که می بایست با همکاری و تعامل همه 
جانبه و استفاده از نظرات مشورتی بزرگان در جهت 
پیشرفت هرچه بیشتر این شهرستان کوشش شود. وی 
جوان گرایی را از رویکردهای استانداری تهران در 
انتخاب فرمانداران دانست و گفت: نیروی جوان و نیز 
مشورت گرفتن از جوانان، تعامل و هم صدایی و هم 

فکری سبب پیشبرد امور می شود.
 حسن بیگی رضایت خداوند و مردم را مهم ترین 
هدف مجموعه مدیریت دولتی در استان تهران دانست 
و گفت: برای انتخاب مدیران به هیچ عنوان زیر بار 
فشار نمی رویم و برای تعیین فرماندار و نماینده دولت 

حتما تصمیم گیری به صورت دقیق انجام می شود.
بر اساس این گزارش، حسین توکلی کجانی پیش 
از این بخشدار کهریزک، از توابع شهرستان ری بوده 
است. شایان ذکر است حسین توکلی فرماندار جدید 
دانشجوی  هم اکنون   ۱358 متولد  مالرد  شهرستان 
دکتری در رشته جغرافیای شهری است و از مهم ترین 
به مسئولیت  او می توان  سوابق اجرایی و مدیریتی 
بخشداری کهریزک از توابع شهرستان ری، عضویت 
در  شورای اسالمی باقرشهر، عضویت در  شورای 
امور  در  فرماندار  مشاور  ری،  شهرستان  اسالمی 
ترافیک  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعاملی  شوراها، 
شهر کهریزک، مدیر حوزه خدمات شهری شهرداری 
بررسی  انطباق  کارگروه  در  عضویت  و  باقرشهر 
مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان ری اشاره کرد. 
حجت االسالم حسینی امام جمعه شهرستان مالرد، 
محمودی نماینده مجلس، جبله دادستان، اکبری رئیس 
شورای شهر مالرد و خدایار نائب رئیس شورای شهر 

صفادشت از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.

خبر

 بسیج امکانات »بنیاد برکت« برای اشتغال زایی
 در کشور 

مدیرعامل بنیاد برکت تأکید کرد که این بنیاد در راستای سیاست های 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت 
از تولید و کاالی ایرانی، تمام امکانات و توان خود را برای ایجاد اشتغال 

در کشور به کار گرفته است.  
مهندس سعید جعفری که در پنجمین همایش هم اندیشی بنیاد برکت و 
شرکای اقتصادی سخن می گفت، با بیان این مطلب ادامه داد: هدف بنیاد 
برکت از مشارکت اقتصادی با کارآفرینان، محرومیت زدایی، اشتغال زایی، 
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته 
است.  وی تصریح کرد: در ۱۰ سالی که از تأسیس بنیاد برکت توسط 
تمام  با  بنیاد  این  است،  امام)ره( گذشته  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد 
وجود تالش کرده در کنار و همراه مردم باشد و با مشارکت خودشان، 

در جهت ارایه ی خدمات به آن ها گام بردارد. 
مدیرعامل بنیاد برکت با تأکید بر این که هدف این بنیاد از مشارکت های 
و  محروم  مناطق  در  اشتغال زایی  و  اقتصادی  توانمندسازی  اقتصادی، 
کم تر توسعه یافته است و نه تصدی گری و سودآوری، خاطرنشان کرد: 
بررسی هایی روی آثار نوسانات نرخ ارز بر قراردادهایی که با شرکت ها 
منعقد کرده ایم انجام شده است که نتیجه و خروجی آن ظرف چند روز 

آینده عملیاتی خواهد شد. 
مهندس جعفری خواستار هم افزایی و ایجاد یک شبکه ی تعامل عملیاتی 
بنیاد برکت شد و گفت:  با  و اجرایی میان شرکت های طرف قرارداد 
تأکید داریم که شرکت ها برنامه محور بوده و روی مباحث شرکت داری، 
بازاریابی، صادرات و بودجه بندی مناسب اقدامات مؤثری داشته باشند.

قرار  توجه جدی  مورد  را  رتبه بندی شرکت ها  و  ارزیابی  راهبری،  او 
داد و بیان کرد: با وجود همه ی محدودیت ها و مشکالت حال حاضر، 
هستند شرکت هایی که با پیش بینی شرایط امروز و اتخاذ رویکردهای 
کارشناسی شده و هوشمندانه توانسته اند خود را از بحران مصون دارند و 

در یک حاشیه ی امنیت قرار بگیرند. 
مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با 
تأکید بر این که باید فضای کسب وکار ثبات نداشته باشد و در یک رقابت 
پرتالطم پایدار بماند، افزود: الزم است که جایگاه و موقعیت خود را 
با رویکردها و ابزارهای جدید حفظ کنیم. صادرات محوری و پرکردن 

ظرفیت های اشتغال در راستای همین هدف بزرگ است. 
مهندس جعفری از مدیران شرکت های طرف قرارداد با بنیاد برکت در 
حوزه ی توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم خواست که از سرمایه ی 
معنوی بنیاد نهایت بهره را ببرند و تصریح کرد: در شرایط امروز باید به 
اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشت. کشور در شرایط یک جنگ اقتصادی 
است و در معرض تهاجم اردوگاه دشمن قرار دارد که البته در نهایت 

همه ی این توطئه ها با اتحاد و تالش ما خنثی خواهد شد. 
وی هم چنین از مدیران شرکت های مشارکتی در استان ها خواست، در 
زمینه ی مسئولیت های اجتماعی و فعالیت های عام المنفعه و خیریه در 

مناطق محروم و کم تر توسعه یافته بیش از گذشته ایفای نقش کنند.
سخنرانی دکتر مهدی کنعانی، مدرس دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران 
به همراه تحلیل اقتصادی و سیاسی اوضاع ایران و جهان و پیش بینی 
فضای کسب و کار، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع های مبانی 
قانون  مشارکت ها،  در  صداقت  و  اخالق  رعایت  قراردادها،  حقوقی 
تجارت کاربردی و مروری بر صورت های مالی و بهای تمام شده از 
دیگر برنامه های برگزار شده در پنجمین همایش هم اندیشی بنیاد برکت 

و شرکای اقتصادی بود.

خبر

زاده:  مروی  زمان-مهرداد ضمیری  خبرنگار 
و  شهرستانی  استانی،  مسوولین  باحضور 
اجرایی  عوامل  از  تجلیل  آئین  در  شهری 
فرمانداری  سالن جلسات  در  فرهنگی  هفته 
شهرستان شهریار  از اداره فرهنگ و ارشاد این 
شهرستان تقدیر به عمل آمد. در این مراسم که 
با حضور فرماندار شهرستان شهریار، معاون 
و  مدیریت  توسعه  معاون  انتظامی،  سیاسی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  پشتیبانی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  تهران،  استان 
اسالمی شهرستان، شهرداران و دیگر مسوولین 
شهری و شهرستانی برگزار شده بود از عوامل 
اداره  ریاست  ویژه  به  فرهنگی  اجرایی هفته 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار به 

علت عملکرد موثر در این هفته تقدیر شد.
مصاحبه  در  شهریار  شهرستان  فرماندار 
تسلیت  ضمن  زمان  خبرنگار  با  اختصاصی 
فرا رسیدن ایام محرم عملکرد ریاست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در هفته فرهنگی را 
قابل تقدیر دانست و گفت: اداره فرهنگ و 

دبیرخانه  عنوان  به  شهریار  شهرستان  ارشاد 
هفته فرهنگی برنامه هایی را مدیریت کرد که 
در سطح استان تهران شاخص و متفاوت بود.

نورا... طاهری با اشاره به سابقه همکاری با 
عبدالرضا علی پناه اظهار نمود: در شهرستان 
سمت  در  ایشان  بودم  فرماندار  که  دیگری 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

بودند؛  وی همواره از نیروی های اندیشمند، 
باخرد و عالم به مسائل فرهنگی بوده که تاثیر 
چنین ویژگی هایی که در سابقه کاری ایشان 
مشهود است در کنار برنامه ریزی صحیح در 
در  فرهنگی  هفته  های  برنامه  کیفیت  بهبود 

شهرستان شهریار تجلی یافت.
با  نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار 

تاکید بر اثرات مثبت ایجاد شادی و نشاط به 
ارتقاء نشاط فرهنگی تشریح کرد:  جامعه و 
خوشبختانه آثار مثبت هفته فرهنگی به وضوح 
در سطح شهرستان دیده می شود و پایان هفته 
نخواهد  شور  و  جنبش  این  پایان  فرهنگی 
با توجه به شرایط کنونی کشور  بلکه   بود؛ 
و همچنین فضای فرهنگی و هنری شهرستان 
شهریار بر آنیم تا با ادامه این روال، برنامه های 
فرهنگی را به صورت فصلی به اجرا در آوریم. 
فرماندار شهرستان شهریار در این مراسم طی 
بیان لزوم همدلی در جهت رفع  با  سخنانی 
مشکالت مردم گفت: باید به این نکته توجه 
جامعه  در  خرسندی  ایجاد  پی  در  و  داشته 
برمیگردد  ما  به  مردم  های  گالیه  که  باشیم 
گذاری،  هدف  با  و  باشیم  پاسخگو  باید  و 
برنامه ریزی، تالش و استفاده از ظرفیت های 
موجود میتوانیم مشکالت را حل کنیم و در 
اراده  نیز در صورتیکه  همین شرایط سخت 
از  میتوانیم  بخواهیم؛  باشیم و  داشته  را  الزم 

پس مشکالت بر آییم.

باحضورعواملاجراییهفتهفرهنگیدرشهرستانانجامشد؛

تجلیل از عملکرد اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار

 

ارشد  مدیران  حضور  با  امروز  که  نشستی  در 
شهرداری و سازمانهای تابعه در شهرداری مرکز 

ساماندهی  و  پیشگیری  راهکارهای  برگزار شد 
بحران پس از وقوع زلزله بررسی شد .  

معماری  و  شهرسازی  معاون  پرگو  مهندس 
شهرداری کرج در حاشیه این نشست در گفتگویی 
رسانه ای   بر هوشیاری و آمادگی برای مقابله 
با زلزله و کاهش تلفات آن تاکید کرد و گفت : 
بحران  مدیریت  فرماندهی  ستاد  های  نشست 
شهرداری با حضور کارشناسان و بهره مندی از 
مطالعات کارشناسی و تجربیات پژوهشگاه زلزله 
شناسی و مهندسی زلزله و به منظور مدیریت بحران 

در زمان وقوع زلزله برگزار شده است . 
وقوع  زمان  در  کاهش خطرپذیری   : افزود  وی 
زلزله و ساماندهی شرایط بحرانی پس از زلزله از 
ضروریات مهمی است که در این نشست مورد 

توجه قرار گرفت و راهکارهای آن بررسی شد . 
ماه سال  در دی  که  ای  زلزله  به  اشاره  با  پرگو 
پیش رخ داد و موجب هراس و نگرانی مردم شد 
خاطرنشان کرد : پس از زلزله سال گذشته نشست 
های ستاد بحران پی در پی و با جدیت بیشتری 
برگزار می شد اما اکنون که مدت زمانی از وقوع 

زلزله پارسال گذشته است نباید موضوع مهم زلزله 
چراکه  شود  شمرده  اهمیت  کم  آن  خطرات  و 
بهرحال روزی زلزله رخ می دهد  و تلفاتی هم بر 

جای خواهد گذاشت .
وی بر استانداردسازی خانه ها و رعایت مقررات 
کرد  تاکید  سازها  و  ساخت  در  ساختمان  ملی 
باید  زلزله  تلفات  کاهش  برای   : کرد  اضافه  و 
ساختمانهای ایمن و مقاوم ساخته شود و بافت های 
فرسوده شهر با شتاب هر چه بیشتری  بازسازی و 

مقاوم سازی شود . 

معاون شهرسازی و معماری 
      شهرداری کرج خبر داد : 

راه اندازی سازمان 
پیشگیری و مدیریت 

بحران شهر کرج 

مفقودی
 برگ سبز پژو ۲۰6 مدل 83 به رنگ نقره ای با شماره پالک 4۹6س45 ایران ۷۲ با شماره موتور 

۱4۷5۷636و شماره شاسی 8363۰545 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نرگس ایازی فرزند غالمعلی ،شماره شناسنامه ۲۷۷8،صادره 
از دزفول درمقطع کارشناسی رشته روان شناسی کودکان استثنایی صادره ازواحد دانشگاهی 
دزفول با شماره ۲۰83۰4مفقود گردیده است و فاقد اعتبارمی باشد.از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به کد پستی 646۱645۱6۹ارسال 

نماید. نوبت اول:۱3۹۷/6/۲6-نوبت دوم۱۰ /۱3۹۷/۷-نوبت سوم:۱3۹۷/۷/۲5
شهرستاندزفول

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم: شرکت بیمه کارآفرین فرزند - به نشانی– سنندج- 

چهار راه فلسطین بیمه کارآفرین استان کردستان
نشانی:  به  نادر  فرزند  اسفندیاری  علیهم: محسن  /محکوم  علیه  محکوم  مشخصات 

کردستان – سنندج – شهرک نایسر کوچه نخعه یک ت ۰۹۱۹5۲۷4۰6۰ 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه 

ثریا اکبری فرزند صدیق  به نشانی: دهگالن خیابان معلم روبوری کوچه دادگستری – 
بن بست انصار دفتر وکالت وکیل شرکت بیمه کارآفرین. 

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۷۱۰۰۹8۷5۲۷۰۰۱83 
و شماره دادنامه مربوطه ۹6۰۹۹۷8۷5۲۷۰۰۹3۱ محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 3/3۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲8۷/5۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 5۰۰/۰۰۰ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید چک ۹4/6/۱ لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و 

پرداخت و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :

مدنی(  احکام  اجرای  )ماده 34قانون  گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ۱_ظرف 
۲_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون اجرای محکومیت مالی 
۱3۹4(4_خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده ۲۰ ق. م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4( 5_انتقال مال به 
دیگری به هر نحو یل انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱3۹4( 6_چنانچه صورت اموال پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود )تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4)
مالف:69۳6مسئولدفترشعبه7شورایحلاختالفشهرستانسنندج.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
درپرونده کالسه۹6۰۰۲۷موضوع دادخواست فرضعلی بوذرجمهری بطرفیت محمد 
۹۷/۷/۱6ساعت  روز  به  آن  رسیدگی  وقت  که  چک  وجه  مطالبه  بخواسته  رضایی 
3/5عصرتعیین شده است باتجویز ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی 
شورا  درجلسه  رسیدگی  مقررجهت  دروقت  تاخوانده  چاپ  کثیراالنتشار  جراید  از 
حضوریابد ضمنا خوانده می تواند قبل ازموعد به واحد 8شورای حل اختالف دزفول 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم راتحویل نمائید.
رئیسمجتمعشوراهایحلاختالفشهرستاندزفول

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای داریوش دولتشاه فرزند  خلع ید مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹866۱۰8۰۰3۹4 شعبه هشتم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰8/۰۲ 
ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشیشعبههشتمدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–سعیدولیپور.

رو نوشت آگهي حصروراثت
به شرح  نوروزعلی   فرزند  احمدی چلوئی  فریبا  خواهان رونوشت حصر وراثت  
دادخواست  تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹83855۷۰۰3۲۰   از این دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم احمدی چلوئی فرزند 
عبدل بابا به  ش ش 5۹5  سرانجام در تاریخ ۱3۹۷/5/۱8  در اقامتگاه  دائمی خود  

بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ـ  فریبا احمدی چلوئی فرزند نوروزعلی به ش ش ۷ )  همسر متوفي(
۲ـ  کبری احمدی چلوئی فرزند حسین  به ش ش 6۹۰ ) همسر متوفي(
3ـ  گل زینب احمدی فرزند عبدل بابا  به ش ش 545 )  خواهر متوفي(
4ـ  علی احمدی چلوئی فرزند عبدل بابا  به ش ش 5۲4  )  برادرمتوفي(

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

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدیاموردفتریدادگاهشورایحلاختالفشمارهیک

شهرستاناردلـفاطمهاسدی

متن آگهی
در خصوص پرونده کالسه ۹۱۰4۰3 مطروحه در شعبه  اول دادگاه عمومی کوهرنگ تاریخ 
حضور ۹۷/۷/۲8 ساعت حضور 3۰ : 8 صبح در خصوص دعوی علی مراد رضائی میرقائد و 
رامین مردانی و نور محمد رضائی میر قائد به طرفیت ۱ـ  رضا محمد حسینی فرزند محمد مراد  
۲ ـ رحیم  محمد حسینی فرزند محمد مراد  3 ـ گودرز محمد حسینی فرزند محمد مراد   4 ـ 
عبدالعی محمد حسینی فرزند محمد مراد 5ـ  حسین محمد حسینی فرزند محمد مراد 6ـ  زینب 
محمد حسینی فرزند محمد مراد ۷ـ  کرم محمد حسینی فرزند محمد مراد 8ـ  آذر محمد حسینی 
فرزند محمد مراد ۹ـ  سلطان محمد حسینی فرزند محمد مراد ۱۰ـ  شهربانو محمد حسینی فرزند 
محمد مراد ۱۱ـ  ناهید محمد حسینی فرزند محمد مراد ۱۲ـ  نبات محمد حسینی فرزند گودرز 
۱3 ـ علی داد محمد حسینی فرزند علی محمد ۱4 ـ شاپور محمد حسینی فرزند علی محمد 
۱5ـ  عباس محمد حسینی فرزند علی محمد ۱6ـ  رحیم محمد حسینی فرزند علی محمد ۱۷ـ  
اکبر محمد حسینی فرزند علی محمد ۱8ـ  یوسف محمد حسینی فرزند علی محمد ۱۹ـ  احمد 
محمد حسینی فرزند علی محمد ۲۰ـ  روح اله محمد حسینی فرزند علی محمد ۲۱ـ  مهناز محمد 
حسینی فرزند علی محمد ۲۲ـ  شهناز محمد حسینی فرزند علی محمد ۲3ـ  مریم فرامرزی فرزند 
نظام در وقت مقرر جهت رسیدگی و اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی در این شعبه حاضر شوید. 
منشیشعبهاولدادگاهعمومیشهرستانکوهرنگـعلیظاهریعبدهوند

احضارمتهم
)مربوطبهدادگاهبافرضوجودکیفرخواست(

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان فردیس به موجب کیفر خواست شماره ۹5۱۰433۰3۰۲۰۱۰۱۷ 
مورخ ۱3۹6/۱۲/۱۲ در پرونده کالسه ۹4۰۹۹83۰35۲۰۰5۰5  برای متهم کیانوش ترک به اتهام 
ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی بینی و متهم فرشاد یوسفی به اتهام  تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱3۹۷/۰۹/۲5 ساعت 
۰۹:3۰ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به مجهول المکان بودن متهم و عدم دسترسی به وی 
و دراجرای مقررات ماده  344  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورکیفری  
مراتب  یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد./ هـ 65۲
منشیدفتردادگاهکیفریشعبه۱۰2دادگاهکیفریدوشهرستانفردیس

)۱۰2جزاییسابق(-سجادعابدینی

آگهی
بطرفیت  احمدزاده  خانم سمیه  موضوع:پرونده کالسه۱۰۷/۹۷ح/ش۲دعوی خواهان 
فرزند  ونفقه  آتیه  و  ایام گذشته  نفقه  مطالبه  بخواسته  عباس سعدونی  آقای  خوانده 
مشترک،احتراما عطف به قرارکارشناسی صادره از آن شعبه محترم درخصوص پرونده 
فوق الذکر مبنی برتعیین میزان نفقه ایام گذشته و آتیه زوجه وهمچنین فرزندمشترک.
شماره  ازدواج  سند  موجب  وبه  پرونده  محتویات  اوراق  مجموع  و  مطالعه  ضمن 
به  طرفین  ۱86خرمشهر  شماره  ترتیب5۲۱3۷۹/الف۹۱مورخ۱3۹۲/3/۲6دفتررسمی 
عقد دائم و رسمی همدیگر درآمدندو حاصل ثمره این ازدواج یک فرزند دختربنام 
ستاره سعدونی متولد۱3۹4/۱/8 میباشند.ضمن استماع اظهارات خواهان ومستند به ماده 
۱۱۰۷قانون مدنی  و احتساب هزینه ها و مایحتاج و نیازهای متعارف و متناسب با 
وضعیت زوجه وباتوجه به درجه استطاعت منفق،لذا نفقه ایام گذشته و آتیه خواهان 
خانم سمیه احمدزاده وماده۱۱۹۹قانون مدنی نفقه فرزند مشترک به قرار ذیل است:عقد 
نفقه  درخواست  و  ۱3۹۷/3/۱3-متارکه  دادخواست  تقدیم  مورخ۱3۹۲/3/۲6-تاریخ 
ازتاریخ۱3۹3/۱۰/۱لغایت۹4/۱۲/۲۹از گذشته  ایام  ۱-نفقه  ازتاریخ۱3۹3/۱۰/۱    
قرار ماهانه مبلغ ۲/5۰۰/۰۰۰ریال جمعا مبلغ3۷/5۰۰/۰۰۰ریال۲-نفقه ایام گذشته از 
مبلغ  به  جمعا  ۲/8۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ماهیانه  ۹5/۱۲/۲۹ازقرار  ۹5/۱/۱لغایت  تاریخ 
33/6۰۰/۰۰۰ریال3- نفقه ایام گذشته از تاریخ ۹6/۱/۱لغایت ۹6/۱۲/۲۹از قرار ماهیانه 
مبلغ 3/۰۰۰/۰۰۰ریال جمعا 36/۰۰۰/۰۰۰ریال 4-نفقه جاریه از تاریخ ۹۷/۱/۱ لغایت 
اجرای حکم و استحقاق  نفقه از قرارماهانه مبلغ3/5۰۰/۰۰۰ریال5-نفقه فرزند مشترک نام 
ستاره سعدونی از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۷/3/۱3از قرارماهانه مبلغ ۲/5۰۰/۰۰۰ریال.
جمع کل نفقه ایام گذشته از تاریخ۹3/۱۰/۱ لغایت ۹6/۱۲/۲۹مبلغ۱۰۷/۱۰۰/۰۰۰ریال.

شماره م الف:۹/5۱۲
کارشناسمنتخبوخبرهدادگستریاموالمنقولوغیرمنقول-محمدخلفی دادنامه

جلسه شورا به تصدی امضاءکننده ذیر در وقت مقرر شعبه اول تشکیل  و پس از بررسی 
پرونده ختم دادزسی را اعالم  و به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید:

خواهان:شهریار کیانی آمل آفتاب 5۰شهید درزی 8 آپارتمان مهتاب طبقه اول 
خوانده : مجتبی یوسف پور کامی زندان آمل

درخصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 35۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه موجب ۲ فقره چک به شماره ۲35۷/34۲868 ۹۲/۹/۱۰ 
و ۲35۷/34۲858 -۹۱/۱۲/5 از حساب شماره ۰۹۰۹۰۷۰۷۱6 بانک تجارت شعبه ۹۰۹۰ 
شورا با عنایت به اینکه خواهان سند تجاریست و وجود آن در ید دارنده نشان از مدیونیت 
صادرکننده و ضامن به میزان مندرج در آن می باشد و خوانده نیز با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه حاضر نگردیده و دفاع مقبولی در ردادعای خواهان معمول نداشته فلذا ادعای خواهان 
مورد تشخیص و مستند به مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و 5۲۱ و 5۱۹ و 5۱5 و۱۹8 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 35۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 
همچنین مبلغ ۹4۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره 
غیابی است و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 

۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم دادگستری آمل می باشد.
قاضیشعبهاولحلاختالفآملجعفریمالف

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابررأی شماره  ۱3۹۷6۰33۱۰۱۰۰۰۲۰83 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  داود عبادی چاران  فرزند علی 
محمد بشماره شناسنامه 644 کد ملی ۰3۲۰۷64435  صادره از کرج  در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۲۰۰  مترمربع پالک ۹۱6۰ فرعی از ۱63 اصلی 
واقع در کرج فردیس  سه راه حافظیه خیابان داوری  48 دستگاه کوچه مروارید پالک 
3۰۷ خریداری از مالک رسمی محمد وحدتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 645
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰6/۲6 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۷/۱۰

محمدسلیمانیرئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس

آگهی فقدان اسناد مالکیت
خانم زهرا حمرانی بموجب۲برگ استشهاد محلی گواهی شده دردفتراسناد رسمی 
/۹۱۷۹۱4۰8 مسلسل  شماره  به  سندمالکیت  که  است  مدعی  شماره۱۲8خرمشهر 
شماره  ثبت  مورد  پالک۱/54۹بخش۷ناحیه۱۲و۱3خرمشهر  دانگ  شش  به  دمربوط 
قطعی۱46۷۹8-۹۲/۱۲/۲4دفترخانه  سند  بموجب  که  83صفحه۲48دفترجلداول 
۱8خرمشهر به وی منتقل شده است و طبق سندشماره۱44484-۹۱/4/3۰همان دفترخانه 
دررهن است بعلت سهل انگاری مفقود شده ودرخواست صدورسند مالکیت نموده 
است لذا دراجرای تبصره ۱اصالحی ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس 
تاریخ  از  باشد  می  مذکوردرنزد خود  ویاوجود سندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  که 
انتشارآگهی ظرف مدت ۱۰روزاعتراض خودراکتبا و ضمن ارائه سندمالکیت ویاسند 
خریداری به این اداره اعالم نماید ودرغیر اینصورت سند مالکیت المثنی به نام مالک 
صادرو اسناد مالکیت مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط خواهدشد.شماره م الف:۹/5۹4

احمدیزاده-رئیسادارهثبتاسنادوامالکخرمشهر
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 برگزاری هیئت های دانش آموزی
 انصارالمهدی )عج(در سراسرکشور 

هیئت های دانش آموزی انصارالمهدی )عج(در سراسرکشور در دهه اول 
محرم در حال برگزاری است.

به گزارش  پیام زمان ازروابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، همزمان با آغاز ایام محرم سلسله برنامه های 
ایام محرم الحرام ویژه عموم دانش آموزان از سوی این اتحادیه در سراسر کشور  
برگزار می شود. هیأت های انصارالمهدی)عج( با همکاری دانش آموزان عضو 
انجمن اسالمی مدارس و با حضور تمام دانش آموزان برگزار می شود و در این 
هیأت ها مراسم سخنرانی، سینه زنی و نوحه خوانی برگزار خواهد شد که این 
هیأت ها به شکل شهری به صورت متمرکز در شهرها و مراکز استان ها و بومی 
متناسب با شرایط هر شهرستان، فعالیت می کند و دسته جات عزاداری برگزار 
خواهد شد. رویکرد محتوایی هیئت های انصار المهدی )عج(انس با شهدا و 
گرامی داشت یاد و خاطره آنها خصوصا شهدای دانش آموز است و همچنین 
تدبر و انس بیشتر با مفاهیم قرآن کریم مورد تاکید در هیئت های انصارالمهدی 
)عج( است. معرفی شهدا و چهره های ارزشمند در قالب کلیپ، پادکست، 
نمایشگاه و اهدا پرچم های بیرق انصارالمهدی )عج( و کتیبه های منقش به 
اسامی ائمه اطهار)ع(  و همچنین این معرفی ها در بین مطالب سخنران و مداح 
به دانش آموزان ارائه می شود. نرم افزاربیرق نیز نسخه پشتیبان از هیأت  های 
انصارالمهدی)عج( است که شامل سخنرانی و عزاداری است. همچنین کتاب 
بوی سیب در اختیار دانش آموزان می باشد که این کتاب، شرحی بر زیارت 
عاشورا است که حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری در 
سال های 6۹ و ۷۰ در حلقه گروهی از نوجوانان و جوانان آن روز بیان کرده اند 

و  توسط مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم به چاپ رسیده است 
هیأت های  پشتیبانی  و  محرم  برنامه های  خصوص  در  بیرق  سایت 
انصارالمهدی)عج( راه اندازی شده است، دانش آموزان برای ارائه گزارش های 
دانش آموزی  برنامه های  از  اطالعات  و  انصارالمهدی)عج(  هیأت های 
محرم می توانند به این سایت به آدرس beyraagh.ir و کانال سروش

beyragh_ansar @ مراجعه کنند
الزم به ذکر است کانال دبیرخانه هیئت انصار المهدی )عج(مستقر در اتحادیه 
استان چهارمحال بختیاری بوده و در طول ایام محرم الحرام و سایر مناسبت ها 
اقدام به بارگزاری مطالبی ارزشمند با رویکرد دانش آموزی برای هیئت های 

انصارالمهدی)عج(  می نماید.

دسترسی اینترنتی به خدمات بیمه ای در ایام 
تاسوعا و عاشورای حسینی 

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام عزاداری 
اباعبداهلل الحسین)ع(، گفت: با توجه به همزمانی تاسوعا و عاشورای حسینی 
با ایام پایانی شهریور ماه، خدمات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به صورت 
اینترنتی در دسترس خواهد بود.  به گزارش پیام زمان از اداره کل روابط 
عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: در روزهای 
پایانی ماه جاری که با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی مصادف شده است، 
خدمات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از قبیل ارسال لیست و پرداخت 
حق بیمه توسط کارفرمایان به صورت غیرحضوری و با استفاده از خدمات 

الکترونیکی در دسترس خواهد بود.

خبر

سونامی تبلیغات گمراه کننده جراحی 
زیبایی در کشور

نیکو مرام گفت: سونامی تبلیغات گمراه کننده موجب 
افزایش جراحی های زیبایی، عوارض آن و به خطر 
افتادن سالمت مردم شده است. به گزارش   پیام زمان ؛ 
بابک نیکومرام دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با 
تاکید بر ضرورت قانون گذاری در زمینه اعمال جراحی 
زیبایی گفت: در کشور ما خالء قانونی در این زمینه 
وجود دارد و باید بررسی های کارشناسی در این حوزه 
صورت گیرد انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران 
با قدمت دیرینی و رویکرد بین المللی خود می تواند در 
کنار دیگرانجمن های مرتبط با اعمال جراحی زیبایی، 
با تکیه برسالمت عموم و تامین خواسته های آنان، 
و  تدوین  را جهت  بسیار خوبی  کارشناسی  نظرات 
تصویب قوانین به روز و مطابق با استانداردهای بین 

المللی حوزه جراحی های زیبایی،  ارائه دهد.
نیکومرام با اشاره به قوانین جراحی زیبایی در کشورهای 
مختلف اظهار داشت: به دلیل افزایش جراحی زیبایی 
در دهه های اخیر، عوارض ناگوار این جراحی ها نیز 
شیوعی باال داشته است. از طرفی خطر بالقوه رواج 
غیرعادی تغییر قیافه و الگوهای غیرمتعارف در جامعه 
با تحمیل هزینه های غیر ضروری به خانواده ها همراه 
بوده است. در کشورهای سالمت محور مترقی، با توجه 
مسئولین به قانون گذاری در این حوزه، هر چه می گذرد 
قوانین سخت تری در این خصوص اعمال می شود. 
البته منظور از اعمال جراحی زیبایی در اینجا اعمال 
جراحی تهاجمی است و اعمال زیبایی غیر تهاجمی 
سایر  و  بوتاکس  جذب،  قابل  ژل های  تزریق  مانند 
روش های غیرتهاجمی را شامل نمی شود. وی افزود: 
در اینگونه اعمال معموال با فرد بیمار و یا اندیکاسیون 
مطلق عمل مواجه نیستیم، بلکه عمده متقاضیان این 
اعمال افراد سالمی هستند که به دالیل مختلف بدنبال 
اعمال زیبایی می گردند و تشخیص اینکه آیا این فرد 
از این عمل واقعا سود خواهد برد یا خیر و اینکه چه 
عوارضی ممکن است به جا بگذارد نیازمند آموزش 
آکادمیک سختگیرانه همراه با دستورالعملها و قوانین 
محکم است. دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی 
عنوان کرد: تا دو تا سه دهه قبل، در آموزش طب و 
قوانین مربوط به طبابت، فارغ التحصیالن رشتهپزشکی 
در انجام هرگونه اعمال جراحی آزاد بودند و تنها در 
صورت بروز عارضه باید پاسخگو می بودند. روندی 
که هنوز هم شاید توسط تعدادی از اساتید آموزش دیده 
و فارغ التحصیالن آن سالها با مناصب کلیدی، مورد 
تایید قرار بگیرد، اما با پیشرفت علم در دهه های اخیر 
اکثر کشورهای مترقی برای حفظ و ارتقای سالمت 
مردم تغییرات زیادی در نحوه آموزش پزشکی، تدوین 

و اجرای قوانین حوزه پزشکی داده اند.

خبر

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از توقیف بیش از ۱6۰ خودروی 
سواری و موتورسیکلت سنگین متخلف در راستای اجرای طرح 

انضباط انتظامی خبر داد.
سردار حسین رحیمی در طرحی که در مقر فاتب برگزار شد، در این 
باره گفت: طی 48 ساعت گذشته در طرح برخورد با خودروهای 
هنجارشکن و موتورسیکلت های غیرمجازکه در سطح شهر به اجرا 
در آمد و با مشارکت پلیس راهور، یگان امداد و گشت های انتظامی 
انجام شد،  ۱66 دستگاه خودرو و موتورسیکلت سنگین توقیف شد.

وی با بیان اینکه این خودروها به دلیل هنجارشکنی، آلودگی صوتی، 
دور دور و ایجاد مزاحمت برای نوامیس و اقدامات پرخطر توقیف 
شدند، گفت: این خودروها عالوه بر اعمال قانون باید ۲۰ روز در 
پارکینگ بمانند و در صورت تکرار تخلف با توجه به اینکه این 

اطالعات در بانک پلیس ثبت می گردد با آن ها برخورد خواهد شد.
سردار رحیمی با اشاره به آمار تفکیکی خودروهای توقیف شده، 
گفت: ۱5 دستگاه خودرو به علت سرعت باالی ۱5۰ کیلومتر بر 
ساعت،  ۷5 دستگاه به دلیل تخلف های حادثه ساز و 55 دستگاه به 

دلیل دور دور توقیف شده اند.

توقیف بیش از 160 خودروی لوکس و 

موتورسیکلت سنگین به دلیل دور دور

معصومه ابتکار در سفر به شهرکرد، در نشست شورای اداری استان، 
ضمن تاکید بر توانمندسازی زنان در حوزه های مختلف، اظهار کرد: 
نسبت به حضور زنان در موضوعاتی نظیر کارآفرینی و اشتغال باید 
تالش بیشتری صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه عدالت جنسیتی 
باید در کشور مورد توجه واقع شود، گفت: سیاست های کالنی نظیر 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده، ماده ۱۰۱ 

قانون برنامه ششم و قانون اساسی به این منظور در دست اجرا است.
ابتکار افزود: تک تک دستگاه های اجرایی باید مطمئن شوند خدماتی که 
ارائه می دهند برای زنان و مردان قابل دسترس باشد. معاون رئیس جمهور 
با بیان اینکه 4۲ ساعت آموزش در زمینه تربیت بدنی برای ۷6 هزار معلم 
در تابستان برگزار شده است، یادآور شد: یکی از اقداماتی که در زمینه 
جلوگیری از فقدان نشاط و سالمتی در بین دانش آموزان دوره ابتدایی 
مخصوصا دختران انجام شده است، مقابله با آثار حذف ساعت ورزش 
از مدارس ابتدایی بوده است. ابتکار گفت: قرار گرفتن 3۰ درصد از 
پست های دولتی در اختیار زنان در طی دوره چهار ساله و جوان شدن 
سن مدیریت دولت به میزان هشت سال یکی دیگر از برنامه هایی است 

که دولت به منظور حمایت از زنان در نظر گرفته است.

 اتكيد ابتكار به عدالت جنسيیت
 در كشور

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به ابالغ قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی و عمومی گفت: شهردار 
تهران اعالم کرده در این خصوص تابع قانون است اما قانون باید 
درست تفسیر شود. ،محسن هاشمی روز یکشنبه در حاشیه جلسه 
علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: شهردار تهران 
گفته تا لحظه ای که از این مجموعه جدا شود به گونه ای کار می کند 

که انگار همیشه در شهرداری خواهد ماند. 
موضوع ادامه فعالیت سید محمدعلی افشانی شهردار تهران پس از 
ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان طی چند هفته اخیر خبرساز 
پایتخت می گویند وی  بوده است؛ درحالی که مسئوالن شهری 
مشمول این قانون نمی شود زیرا بازخرید کرده و منتخب اعضای 
شورا است، برخی نمایندگان مجلس اعالم کرده اند که افشانی به 

دنبال اجرای این قانون باید از شهرداری برود.
مسئوالن شهری گفته اند که به دنبال ارسال استفساریه در این باره به 
مجلس شورای اسالمی هستند. افشانی ۲3 اردیبهشت ماه امسال به 
عنوان شهردار تهران معرفی و این مسئولیت را از محمدعلی نجفی که 

اواخر سال گذشته استعفا کرده بود تحویل گرفت.

قانون ابزنشستگان در مورد 
هشرداری اپیتخت درست تفسیر شود

تجدید آگهی مناقصه
شهرداریصفادشتدرنظرداردباستنادموافقتنامه
سازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانتهرانبهشماره
و تخریب به نسبت ۱۳96/۱2/28 مورخ ۱79۳27۰
اقدام نامحدود مناقصه طریق از ساختمان بازسازی

نماید.

کسب و مناقصه برگه دریافت جهت متقاضیان لذا
اطالعاتبیشتربهواحدعمرانمراجعهنمایند.

مبلغاعتبار:5۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
پایانتحویلمدارک:۱۳97/7/۱۰

محمدعلیکریمی
شهردارصفادشت

تجدید آگهی مزایده
                                   

شهرداریصفادشتدرنظرداردباستنادبند8نشست
شماره۱۴شورایمحترماسالمیشهرنسبتبهفروش
واحدهایتجاریمسکنمهرازطریقمزایدهعمومی

اقدامنماید.
کسب و مزایده برگه دریافت جهت متقاضیان لذا

اطالعاتبیشتربهواحدامالکمراجعهنمایند.

پایانتحویلمدارک:۱۳97/7/۱۰
محمدعلیکریمی
شهردارصفادشت

نوبتدوم
نوبتدوم

آگهی مفقودی
سند کمپانی موتورسیکلت سیستم همارو تیپ ۲۰۰CDI به شماره موتور ۰۹۰۰3۱48 * 
و شماره تنهN۲T *** ۲۰۰B۹۰۰۱۹56و شماره پالک 5۱۱43-۷53 مفقود و از درجه 

بهشهراعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری BMW)ب ام و( مدل ۲۰۰8 به شماره شهربانی ۲۱6/۲۰ب8۷ 
و شماره موتور ۷۰8۹4۲۲۹ و شماره شاسی WBAWL۱۱۰48PZ۷5۲83 به نام سید 

بابلامید حسینی راد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده  اموال  غیر منقول )  نوبت دوم(
نظر به اینکه در پرونده کالسه۹3۰3۱۹ اجرای احکام مدنی محکوم علیه آقای محمدرضا 
فرشادفرمحکوم است بپرداخت مبلغ ۲۱8/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 85۲/848/5۹5 بابت خسارت دادرسی و پرداخت ملبغ  ۷63/6۱۱/۲۱4 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای محمدرضا یوسفی نیا و پرداخت مبلغ 
4۹/6۱۰/8۰۰ ریال بابت نیم عشر دولت که بعلت عدم پرداخت محکوم به حسب 
تقاضای محکوم  له اموال محکوم علیه جهت وصول محکوم به با مشخصات ذیل 
توقیف گردیده است ودایره اجرای احکام مدنی  درراستای ادامه عملیات اجرایی با 
تقاضای محکوم له قصد دارد دستگاه توقیف شده واقع در شفت روستای فشالم  را 

بفروش برساند.
۱-شرح اقدامات و معاینه محل: بر اساس مستندات ضم پرونده و تصویر سند ،ملک 
مورد ارزیابی  عبارتست از ششدانگ یک پهنه استخر پرورش  ماهی  بشماره  ثبتی  3۰3  
فرعی  از 55  اصلی  مفروز  از پالک ۹ بخش  ۲4 ناحیه  55 بمساحت ) ۱6۲۲/6۰( 
یک  هزار و ششصد و بیست و دو متر و شصت  دسیمتر متر مربع  و با حدود  اربعه : 
شماال  بطول  ۱8/5۰  متر برچین  است  به راه ، شرقا  برچین  است  بطول ۱8/۱5 متر 
به  راه ، جنوبا  پرچین  است بطول  ۲۰/3۰  متر به  کوچه ، غربا  بطولهای  ۹۰/43  متر 
و 8۰/۱6  متر برچین  است  به ترتیب  به پالک  ۲۲6 و راه  و برای  ششدانگ  ملک  
سند مالکیت  در تاریخ ۱3۹۰/۱/۲۹  بنام  آقای  محمدرضا  فرشاد فر فرزند عطاء اله  
صادر  و تسلیم  گردیده است و بحکایت پرونده ملک موصوف از طریق حوزه ثبت 
شهرستان شفت بازداشت ومراتب بازداشتی طی نامه شماره ۱۲۰۰۰4۹6مورخه۹5/4/4 
به آن مقام محترم قضایی اعالم گردیده ودریوم اجرای قرار کارشناسی) ۹۷/4/3۰( ملک 

مذکور یک پهنه استخر پرورش ماهی و بال انتفاع بوده است.
۲-نظریه کارشناسی: علیمراتب با عنایت به مطالب صدرالبیان و با توجه به موقعیت 
مکانی،نوع کاربری  نحوه دسترسی به جاده اصلی و جمیع جهات موثر در قیمت گذاری 
بمبلغ 3۲4/5۲۰/۰۰۰ ریال )سیصد وبیست  تعرفه شده  پایه ششدانگ پالک  ارزش 

وچهارمیلیون وپانصدو بیست هزار ریال(برآورد می گردد.
مکان  برگزاری مزایده : شهرستان  شفت  دایره  اجرای  احکام مدنی 

زمان برگزاری مزایده:  روز چهارشنبه  مورخه  ۱3۹۷/۷/۱۱  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ ظهر
توضیح : مزایده با حضور نماینده دادسرا راس ساعت مقرر از قیمت پایه کارشناسی 
شروع و به باالترین قیمت  پیشنهادی فروخته خواهد شد.۲- ده درصد مبلغ مورد مزایده 
شده را فی المجلس از خریدار  اخذ  و به  حساب  سپرده  دادگستری واریزو ما بقی 
حداکثر ظرف مدت یکماه وصول می گردد3-  خریداران می توانند پنج روز قبل از 
مزایده ضمن هماهنگی با اجرای احکام مدنی از مال مورد مزایده  بازدید  نماید4-  در 
صورت  انصراف برنده مزایده ده درصدمبلغ پرداخت شده به نفع صندوق دادگستری 

ضبط می گردد 5- کلیه هزینه هزینه ها پس ازمزایده با برنده مزایده خواهدبود.
رالف:۳27۰-شعبهاجرایاحکاممدنیدادگستریشفت

متن آگهی
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در راستای ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم بنام سامان پنجه پور فرزند چراغعلی به 
اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت عابد خرم آبادی 
فرزند صید مهدی ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه 

احضار گردند . 
بازپرسشعبهنهمدادسرایخرمآباد–یونسآزادپور.

گواهی  حصروراثت
اقای سید سعید پناه خواه به شماره شناسنامه  ۲3۹ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۹۷۰۰۷6 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان سید رمضان پناه خواه به شماره شناسنامه ۲55  در تاریخ 

۱3۹۷/3/۲۱ اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست از:
۱-سید مصطفی پناه خواه متولد ۱35۱/۱/۱ به شماره شناسنامه ۱5۹۰ صادره از شمیران 

نسبت پسر متوفی 
۲- سید سعید پناه خواه متولد ۱355/6/۱8 به شماره شناسنامه ۲3۹ صادره از شمیران   

نسبت پسرمتوفی
3-فاطمه سادات پناه خواه متولد ۱34۹/4/۱۰ به شماره شناسنامه 88۲۷ صادره از شمیران  

نسبت دختر متوفی
4-حمیده سادات پناه خواه  متولد ۱35۹/۲/5 به شماره شناسنامه ۱۷۰صادره ازشمیران 

نسبت دختر متوفی
5-سعیده سادات پناه خواه  متولد ۱36۱/6/3۰ به شماره شناسنامه ۹۱۱ صادره ازشمیران  

نسبت دختر متوفی
6-زهرا بهاری متولد ۱33۲/۱/5 به شماره شناسنامه ۲4 صادره از شمیران  نسبت همسر 

متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و 
مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ  دروقت 
فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و 
پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/
شخص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و 
انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.مستندا به مواد ۹۰۷ و ۹۱3 قانون مدنی و 3۷3 
قانون امور حسبی ،یک هشتم )ثمن( اموال منقول و بهای اموال غیر منقول به زوجه و مابقی 

بین فرزندان به نسبت هر پسر دو برابر هر دختر قابل تقسیم است./
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/نامحدود است.تاریخ 

قاضیشعبهسومشورایحلاختالفچهارباغانتشار : ۹۷/6/۲6

آگهي فقدان سند مالکیت
آقاي عباس عباسی تشنیزی فرزند جان محمد به موجب درخواست کتبی منضم به 
دوبرگ استشهاد محلی مصدق ، مدعي هستند سند مالکیت به شماره سریال 8۹468 
الف / 88 مربوط به ششدانگ عرصه و اعیان یک درب خانه واقع در تشنیز تحت پالک 
556 فرعی از 6۲5 ـ اصلی در اثر سهل انگاري مفقود گردیده و تقاضای صدورسند 
المثني نموده است . مراتب مطابق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت اسناد و امالک آگهي 
مي گردد. هرکس مدعي انجام معامله به غیر ازآنچه دراین  آگهي ذکر گردیده یا مدعی 
وجود سند مالکیت  نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهي تا  ده روز با 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان کیار مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً تسلیم نماید.  بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه 
اعتراضی واصل نگردد یا در صورت وجود اعتراض اصل سند یا سند معامله ارائه نشود 

المثني سند مالکیت مرقوم صادروتسلیم خواهد شد. 
سیدمهدیحسینیایرانیـرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانکیار

آگهی مزایده
 پرونده اجرایی کاله ۹6۰۰43۱شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۹8۲ فرعی از ۱۰8 
اصلی به مساحت43۹/۷ مترمربع واقع در بخش 8 حوزه ثبت بابل به نام آقای قاسم یوسفی 
کبریا ثبت و صادر گردیده است در قبال طلب بانک سپه شعبه مرکزی بابل بازداشت گردیده 
و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بابل و مبلغ 6/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده 
پالک فوق واقع در بابل روستای درازکال ابتدای ورودی کبریاکال پالک 5 می باشد ساختمان 
به صورت اسکلت بتنی با قدمت حدود ۷ سال و اعیانی احداث در عرصه ملک مذکور شامل 
سه طبقه روی پیلوت هر طبقه حدود ۱35 متر مربع دو خوابه دارای آشپزخانه اپن و مطبخ و 
همچنین دارای دو واحد مغازه ۱۲و و 4۲ متری در همکف قرار دارد پالک فوق از ساعت 
۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ۹۷/۷/۲4 در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ پایه6/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن  معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد  وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقل 
وصول می گردد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد  تاریخ انتشار آگهی دوشنبه۹۷/6/۲6

آگهیمربوطبهتجدیدنظر
آگهی ابالغ  

دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقایان خلف و ناصرمرادیان –تجدیدنظرخواه  
علیرضا-علی-علی اصغر-جهانگیر-مهرانگیز-شهین-شهال –معصومه- لیال صابری و 
غیره دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ناصرمرادیان خلف 
چاملی نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷6۱4۱3۰۰۱6۱درپرونده کالسه ۹5۱۰63 شعبه 
سوم دادگاه حقوقی خرمشهر تقدیم که طبق موضوع ماده۷3و364قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت وچنانچه پاسخی دارد کتبا به این 
دادگاه ارائه نماید.درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مقررقانونی نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهدشد.شماره م الف:۹/5۹3
مدیردفترشعبه۳دادگاهعمومیحقوقیشهرستانخرمشهر-معصومهباقری

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سیاوش ظفریان   فرزند  نوراهلل  به شرح دادخواست  
تقدیمی ثبت به کالسه ۹۷۰۹۹83855۷۰۰353   از این دادگاه  درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوراهلل ظفریان فرزند سیف اله به  ش 
ش3  سرانجام در تاریخ ۱3۹6/۹/۲  در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱-حشمت اله ظفریان فرزند نوراله به ش ش 

358  )  فرزند متوفي(
۲-محمدرضا ظفریان فرزند نوراله به ش ش 468۹۷۷5۰۱۱  )  فرزند متوفي(

3-سیاوش ظفریان فرزند نوراله به ش ش ۱  )  فرزند متوفي(
4-غالمرضا ظفریان فرزند نوراله به ش ش 586   )  فرزند متوفي(

5-نوذر ظفریان فرزند نوراله به ش ش 6  )  فرزند متوفي(
6-علیرضا ظفریان فرزند نوراله به ش ش  45۱ )  فرزند متوفي(

۷-علی ظفریان فرزند نوراله به ش ش 5۲  )  فرزند متوفي(
8-زهرا ظفریان فرزند نوراله به ش ش ۹4  )  فرزند متوفي(

۹-زینب ظفریان فرزند نوراله به ش ش 468۹8۰5۹۲۱  )  فرزند متوفي(
۱۰-ماه سلطان علوی فرزند سید ابوالحسن  به ش ش 4 )  همسر متوفي(

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

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدیاموردفتریدادگاهشورایحلاختالفشمارهیکشهرستاناردلـفاطمهاسدی

متن آگهی
 خواهان مهدی فقیرزاده دادخواستی به طرفیت خواندگان غالمحسن جابری ومحمدباقر 
فقیرزاده فرزندرضاوعارف موالیی نژاد فرزند نعیم وورثه مرحوم محمدحسینی قلعه 
خلیلی به نام های منصور وناصر ومسعودوالهام و الهه وسهام شهرت همگی حسینی 
به  نعامی  فوزیه  شوشتری   عزیززاده  وخاتون  محمد  فرزندان  همگی  خلیلی  قلعه 
خواسته اعالم بطالن قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹5۰۹۹86۱4۱3۰۰۲4۹شعبه3دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ ۱3۹۷/8/۱۲ساعت۱۱:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان محمدباقر 
فقیرزاده فرزند رضا و عارف موالیی نژاد فرزندنعیم وورثه مرحوم محمدحسینی قلعه 
خلیلی به نام های منصور وناصرومسعود والهام والهه و سهام شهرت همگی حسینی قلعه 
خلیلی همگی فرزندام محمدوخاتون عزیززاده شوشتری و فوزیه نعامی و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۹/5۹6
دفترشعبهسومدادگاهعمومی)حقوقی(دادگستریشهرستانخرمشهر-جوادایمانیان

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
وماده۱۳آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات  شماره  ۱3۹۷6۰33۱۰۱۰۰۰۲۰58  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  داود افکا فرزند 
نبی اله بشماره شناسنامه ۱۹۹6 صادره از کرج  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی  به مساحت ۲۱6  مترمربع پالک ۱۰34۹ فرعی از ۱63 اصلی واقع در فردیس 
خریداری از مالکین رسمی محمد ابراهیم آخانی و نبی اله افکا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 638
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۰6/۲6 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۷/۱۰

محمدسلیمانیرئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس

وزیر آموزش و پرورش گفت: در روز اول مهر، 
آیین های آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان توأم 
با شادی و نشاط باشد و سخنرانی های طوالنی و 

رسمی سر صف های مدارس انجام نشود.
با  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی  محمد  سید 
اشاره به اهمیت ارتباط مدیران با ذی نفعان آموزش 

و پرورش، اظهار کرد: الزم است تا به مدارس برویم 
و در دفتر مدارس به صورت سرزده و بدون تکلف 
حضور پیدا کنیم و با مشکالت و مسائل معلمان در 
مدارس و کالس های درس  از نزدیک آشنا شویم و 
همچنین پاسخگویی سریع به مسائل و مشکالت را 

در ادامه این طرح الزم است.

هیأت های  برای  مکانی  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
اندیشه ورز در تهران ادامه داد: یکی از نکاتی که 
نمایندگان این هیأت ها تأکید می کردند، وجود چنین 
این مورد بر توجه  مکان هایی در استان هاست و 
به انجام گفت وگو و وجود مطالبات در استان ها 
داللت می کند. بطحایی با اشاره به گفتمانی که در 
مورد مسائل آموزش و پرورش شکل گرفته است، 
تصریح کرد: نیاز است تا این گفتمان ها به استان ها 
و شهرستان ها منتقل شود و این گفتمان و بحث ها 
در این نقاط هم شکل بگیرد و باعث شود تا مسائل 

جامعه در تمام سطوح کشور مطرح شود.
وی تصریح کرد: برای سال تحصیلی جدید نباید 
کتاب های کمک آموزشی در مدارس ابتدایی وارد 
شود و اگر برای رسانه ها نمی توانیم تعیین تکلیف 
تصمیم های  توانیم  می  مدرسه ها  برای  اما  کنیم 
خود را اجرایی کنیم و الزم است که همه مدیران 
آموزشی و  کتاب های کمک  ممنوعیت ورود  در 

آزمون ها به مدارس ابتدایی توجیه باشند.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: در ایام آغاز سال 
تحصیلی، مرکز نیروی انسانی در ستاد و استان ها 
به صورت شبانه روزی مستقر خواهند بود تا هر 
مشکلی در مناطق وجود داشته باشد را فورا حل 

کنند.
وی با اشاره به تأکید آموزش و پرورش به توجه به 
نخبگان گفت: به همین علت اساسنامه ای در مورد 
مرکز استعدادهای درخشان آماده شد و به شورای 

انقالب فرهنگی فرستاده شده است که اساسنامه ای 
مناسب و مفید است.

بطحایی با اشاره به پیش نویس فرستاده شده الیحه 
رتبه بندی فرهنگیان گفت: این الیحه هم اکنون در 
کمیسیون های دولت است و امیدواریم به زودی 

بررسی و تصویب شود.
وی در مورد طرح ایران مهارت اظهار کرد: با توجه 
به پژوهشی که انجام شده و تحقق موفقیت این 
طرح، برای سال تحصیلی جدید ۱۰درصد مدارس 
کشور تحت پوشش طرح ایران مهارت قرار خواهند 

گرفت.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: افزایش مشارکت 
مردم در آموزش و پرورش الزم است و ما باید از 
حضور مردم به عنوان ذی نفعان اصلی آموزش و 
پرورش استقبال کنیم و هرجا که مردم آمادگی دارند 

از مشارکت آنها استفاده کنیم.
سال های  در  ما  موفقیت های  از  یکی  گفت:  وی 
گذشته، افزایش دانش آموزان پیش دبستانی است 
و باید مدیران کل مراقبت کنند که درصد حضور 

کودکان مانند سال های قبل رو به افزایش باشد.
بطحایی با توجه به مشکالت اقتصادی تولیدکنندگان 
ایرانی خواستار حمایت از نوشت افزار ایرانی در 
در  باید  مدارس  افزود:  و  شد  مدارس  و  مناطق 
ترغیب دانش آموزان و خانواده هایشان برای استفاده 
از کاالهای ایرانی خصوصاً نوشت افزارهای ایرانی 

تالش کنند.

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

لزوم افزایش مشارکت مردم 
در آموزش و پرورش
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بیش از ۲ هزار خودروی سنگین 
تازه نفس، جایگزین کشنده های 

فرسوده شد 

۲ هزار و دویست وبیست و دومین خودروی سنگین 
بهینه سازی  شرکت  حمایت  با  که  ماموت  شرکت 
مصرف سوخت و در مسیر اجرای طرح نوسازی 
شده  تولید  کشور  فرسوده  کشنده های  و  کامیون ها 
ناوگان حمل ونقل سنگین  به   است، تحویل شد و 

کشور پیوست.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، خودروهای 
سنگین جدید صبح دیروز در آیینی تحویل شدند. 
جایگزینی ۲ هزار و ۲۲۲ خودروی سنگین در مسیر 
تحقق طرح جایگزینی 65 هزار دستگاه کامیون و 
کشنده فرسوده باالی ۱۰ تن با سن باالتر از 35 سال 
اجرایی شده است؛ طرحی که با هدف ارتقای کارایی 
ارتقای  گازوییلی،  فرسوده  کامیون های  پیمایش  و 
حمل ونقل بار جاده ای و کاهش مصرف سوخت و 
آلودگی های محیطی متناظر در دستور کار وزارت نفت 
قرار گرفت و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به 

نمایندگی از وزارت نفت این طرح را دنبال می کند.
جایگزینی  سوخت،  مصرف  بهینه سازی  شرکت 
5 هزار کامیون و کشنده فرسوده را در قرارداد با 
شرکت ماموت در دست اقدام دارد که پیش از این 
از محل این قرارداد، هزار و 8۰۰ دستگاه کشنده نو 
جایگزین شده بود و با تحویل 4۲۲ دستگاه دیگر، 
تعداد دستگاه های تحویل شده به ۲ هزار و ۲۲۲ 
کشنده افزایش یافته است. گفتنی است بر اساس 
مصوبه ای که ۲۰ خرداد ماه امسال از سوی سازمان 
برنامه و بودجه ابالغ شد، اجرای طرح جایگزینی 
65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی ۱۰ 
تن با سن باالتر از 35 سال که از سوی شرکت 
به  می شود،  دنبال  سوخت  مصرف  بهینه سازی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. 
اما بر اساس بند ۲۱ همین مصوبه، همه قراردادهای 
منعقد شده  از قبل به قوت خود باقی می ماند و از 
این رو، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، برنامه 
جایگزینی 8۲4۰ کامیون و کشنده را که قراردادهای 
آن پیش از این منعقد شده است تا تحقق کامل دنبال 
می کند که کشنده های جدید ساخت ماموت نیز در 
همین مسیر عملیاتی شده است. شرکت بهینه سازی 
هزار   65 جایگزینی  به منظور  سوخت  مصرف 
کامیون و کشنده فرسوده، قراردادهایی با آریادیزل 
و سایپادیزل برای جایگزینی به ترتیب 3۰۰ دستگاه 
و ۲۱۰۰ دستگاه نیز دارد که این قراردادها در مرحله 
ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت هستند؛ سه قرارداد 
هم در مراحل نهایی ابالغ است که حجم آن 84۰ 

دستگاه است.

کوتاه از انرژی

تأخیراجرای خط لوله صلح به دلیل تحریم

وزیر نفت پاکستان گفت: به دلیل تحریم های بین المللی، پروژه خط لوله گاز 
ایران - پاکستان با تأخیر روبه رو شده است.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، روزنامه نیوز اینترنشنال از اسالم آباد، غالم 
سرور خان، وزیر نفت پاکستان در دیدار و گفت وگو با مهدی هنردوست، سفیر 
ایران در پاکستان، اعالم کرد: اسالم آباد به اجرای پروژه خط لوله گاز ایران - 
پاکستان بدون فشارهای خارجی، به طور کامل پایبند است. سفیر ایران در پاکستان 
در این گفت وگو، از وی برای سفر به ایران دعوت کرد و وزیر پاکستانی نیز این 
دعوت را پذیرفت و در این دیدار به فرصت های همکاری دو کشور در زمینه 
انرژی و به ویژه در زمینه خط لوله گاز ایران - پاکستان، اشاره کرد. وی همچنین 
خواهان همکاری دو کشور در زمینه واردات سوخت شد تا از قاچاق سوخت 
جلوگیری شود. سرور خان ضمن قدردانی از همکاری ایران در زمینه های عرضه 
برق به مناطق ساحلی پاکستان، اعالم کرد دو کشور باید در زمینه انرژی و نفت، 
همکاری و سرمایه گذاری داشته باشند. وی همچنین اذعان کرد که در گذشته و به 
دلیل تحریم های بین المللی، پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان با تأخیر روبه رو 
شده است. وزیر نفت پاکستان گفت: پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان، بیش 

از هر پروژه خط لوله گاز دیگر، اولویت اصلی پاکستان است.

کاهش ۸۵ درصدی خرید نفت کره جنوبی از ایران پیش 
از اجرای تحریم نفتی

آمارهای اولیه گمرکی نشان می دهد، میزان خرید نفت کره جنوبی از ایران در 
ماه اوت با 85 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲3۲ هزار و 
۷۲3 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، آمارهای اولیه گمرکی نشان می 
دهد، میزان خرید نفت کره جنوبی از ایران در ماه اوت با 85 درصد کاهش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲3۲ هزار و ۷۲3 تن رسیده است. این 
رقم معادل ۱.۷ میلیون بشکه است. پنجمین وارد کننده بزرگ نفت جهان، در 
ماه گذشته میالدی مجموعا ۱۲.6 میلیون تن نفت وارد کرد، در حالی که این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱3.6 میلیون تن بود. آمارهای نهایی میزان 
واردات نفت کره جنوبی در ماه اوت قرار است در اواخر ماه جاری توسط 

شرکت ملی نفت کره اعالم شود.

عالئم کاهش تقاضای نفت در برخی کشورها 

تقاضای نفت در سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱.4 میلیون و ۱.5 میلیون 
بشکه در روز برآورد می شود. این پیش بینی در حالی صورت می گیرد که 
آژانس بین المللی انرژی، عالیم کاهش تقاضای نفت در برخی کشورها را معرفی 
می کند. تقاضای بنزین در آمریکا به دلیل افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده 
است. اروپا نیز در بازه زمانی ماه مه تا ژوئیه )اواسط اردیبهشت تا اواسط مرداد( 
تقاضای نفت کمتری نسبت به پارسال داشت. تقاضای نفت ژاپن نیز با وجود 
دمای باالی هوا کم شده و بالیای طبیعی اخیر نیز بر آن تاثیر گذاشته است. با 
وجود این، مهمترین خطر کاهش نرخ ارز در برخی کشورهای نوظهور است. 
افزایش ارزش دالر آمریکا، هزینه واردات انرژی برای کشورهای واردکننده را 
افزایش می دهد. تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و چین نیز موجب کاهش 
تقاضای نفت می شود. آژانس بین المللی انرژی تاکید کرد شرایط در ونزوئال 
ممکن است به سرعت بدتر شود. کشمکش ها در لیبی ممکن است از سرگرفته 
شود و در فاصله 53 روز مانده به موعد چهارم نوامبر، شرکت ها و کشورها باید 
تصمیم خود را در مورد خرید نفت ایران بگیرند. باید دید آیا دیگر تولیدکنندگان 

تصمیم به افزایش تولید می گیرند؟

نفت در جهان

صنعت  کارفرمائی  صنفی  انجمن  مقام  قائم 
خوراک  نرخ  در  تغییر  احتمال  از  پتروشیمی 
پتروشیمی ها خبر داد و گفت:نرخ خوراک صنایع 
داخلی براساس نرخ تسعیر ارز و بصورت ریالی 
محاسبه می شود بنابراین دریافت قیمت خوراک به 

صورت ارزی اقدامی غیرقانونی است.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »فریبرز کریمایی« از احتمال 

تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها خبر داد و گفت: 
از ۱6 مرداد ماه امسال یعنی از زمان اجرای سیاست 
های جدید ارزی دولت که قرارشد پتروشیمی ها 
ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه و به قیمت روز 

عرضه کنند، نرخ خوراک هم تغییر خواهد کرد.
صنعت  کارفرمائی  صنفی  انجمن  مقام  قائم 
ندارد  انتظار  کسی  براینکه  تاکید  پتروشیمیبا 
پتروشیمی ها نرخ خوراک را با نرخ تسعیر 38۰۰ 

از صادرات  ارز حاصل  اما  کنند  دریافت  تومان 
محصوالتشان را با نرخ ارز بازار ثانویه بفروشند، 
تصریح کرد: اگر تغییری در نرخ ارز حاصل از 
صادرات پتروشیمی ها ایجاد شده ، قطعا باید نرخ 

تسعیر خوراک آنها نیز تغییر کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بعد از تغییر سیاست 
های ارزی و تشکیل بازار ثانویه در نیمه مردادماه 
واحدهای  برای  خوراک  حساب  صورت  هنوز 
آخرین  کرد:  بیان  است،  نشده  صادر  پترشیمی 
صورت حسابی که برای خوراک گاز و همچنین 
خوراک اتان صادرشده مربوط به سه ماه قبل است 
و باید منتظر ماند و دید وزارت نفت در صورت 
حساب جدید خود چه نرخی را برای خوراک 

پتروشیمی ها منظور خواهد کرد.
این فعال صنعت پتروشیمی افزود: البته باید به این 
نکته توجه کرد که همچنان واحدهای پتروشیمی 
ارز  نرخ  با  داخلی  بازار  در  را  محصوالت خود 

4۲۰۰ تومانی عرضه می کنند و اگر قرار باشد 
تغییری در نرخ خوراک منظور شود، باید خوراک 
تعهدات داخلی شرکت ها از قیمت گذاری های 

جدید مستثنا شوند.
کریمایی درباره برخی پیشنهادهای مطرح شده در 
رسانه ها مبنی بر واگذاری خوراک به پتروشیمی 
ها بصورت ارزی هم توضیح داد: براساس تبصره 
۲ ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها، باید نرخ 
ارز  نرخ تسعیر  براساس  خوراک صنایع داخلی 
و بصورت ریالی محاسبه شود بنابراین دریافت 
قیمت خوراک به صورت ارزی اقدامی غیرقانونی 
است. وی با تاکید بر اینکه اگر همه چیز را بر 
اساس ارز برنامه ریزی کنیم، پول ملی را تخریب 
کرده ایم خاطرنشان کرد: ما معتقدیم نرخ خوراک 
باید به صورت ریالی محاسبه شود اما قطعا این 
نرخ باید باتوجه به نرخ تبدیل ارز در کشور اصالح 

شود.

قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی خبر داد:

احتمال تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها

آمادگی شرکت نفت مناطق مرکزی برای 
تامین سوخت زمستانی

تامین  آمادگی  ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت 
تعهدهای تکلیفی خود برای سوخت زمستانی را دارد 
و به این منظور تعمیرات اساسی تاسیسات نفت و گاز 
در شرکت های تابعه بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی، شرق و غرب را به پایان رسانده است. به 
گزارش زمان به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران، رامین حاتمی در نشست پیش بینی بهره دهی 
تولید  تعهدهای  به  اشاره  با  این شرکت  چاه های 
تکلیفی این شرکت درباره فعالیت های انجام شده در 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در 
پنج ماه اول امسال برای تثبیت تولید و انجام تعهدات 
تکلیفی خود در بخش مهندسی بهره برداری حدود 
یک هزار و 5۰۰ مورد فعالیت از جمله اسیدکاری، 
مسدودسازی و احیا با نیتروژن به وسیله دستگاه 
لوله مغزی سیار، رفع مانع و تمیزسازی ستون چاه، 
انواع آزمایش های درون چاهی، تزریق دوره ای مواد 
ضدخوردگی و آزمایش کامل چاه با تفکیک گر سیار، 
برنامه ریزی و انجام داده است. حاتمی درباره الزام های 
تحقق برنامه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی در پنج سال آینده گفت: برای دستیابی به این 
برنامه، حفاری، نصب تسهیالت سرچاهی و احداث 

خطوط لوله جریانی ۱5 حلقه چاه در دستور کار قرار 
دارد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از برنامه 
توسعه میدان های گازی جدید در برنامه ششم توسعه 
خبر داد و اظهار کرد: به منظور جلوگیری از روند 
کاهشی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی توسعه میدان های پازن، مدار، خارتنگ، گردان، 
دی، سفیدزاخور، هالیگان و سفیدباغون در برنامه 
توسعه قرار دارد. حاتمی درباره طرح ها، پروژه ها و 
اصالحیه های فرآیندی تاسیسات شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی تصریح کرد: برای تولید 
صیانتی نیازمند اجرای طرح های توسعه ای هستیم که 
مهم ترین آن مانند طرح احداث ایستگاه های تقویت 
فشار کنگان، هما، وراوی و سرخون، طرح بازآرایی 
ایستگاه تقویت فشار نار، طرح توسعه پاالیشگاه 
نصب  تابناک،  تفکیک  مرکز  احداث  فراشبند، 
تفکیک گر آزمایش در مراکز جمع آوری میدان های 
تابناک، هما، وراوی و شانول است. همچنین تامین 
خوراک پایدار پاالیشگاه های گازی پارسیان، فجر 
جم، سرخون و فاز دوم پاالیشگاه فراشبند از حیث 
کمی و کیفی از دیگر برنامه های شرکت نفت مناطق 

مرکزی ایران به شمار می رود.

فاصله تعمیرات اساسی پاالیشگاههای 
پارس جنوبی ۳ ساله می شود

مدیر عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: 
انجام  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  انداز  چشم 
عملیات تعمیرات اساسی هر سه سال یکبار است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، علمدار بابایی- 
مدیر عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره 
به سهم بیش از ۷۰ درصدی این مجتمع در تولید 
گاز طبیعی گفت: در سال گذشته با اضافه شدن 
فازهای جدید از جمله ۱۷، ۱8، ۲۰، ۲۱ و ۱۹ و 
برخی از ردیف های گازی فازهای ۱3، ۲۲ و ۲4 
به این مجموعه شاهد افزایش چشمگیر تولید گاز 

و محصوالت آن در پارس جنوبی بودیم.
به  توجه  با  نیز  جاری  سال  در  افزود:  وی 
مناسب  شرایط  و  جدید  پاالیشگاه های  تکمیل 
پاالیشگاه های موجود وضعیت تولید بهتر خواهد 
باید  پایدار  تولید  برای  اینکه  بیان  با  وی  بود. 
پاالیشگاه ها همواره در دسترس باشند، گفت: در 
همین راستا مجتمع گاز پارس جنوبی با کاهش 
این  کیفیت  افزایش  و  اساسی  تعمیرات  زمان 
تعمیرات در راستای کاهش توقفات پاالیشگاه ها 

گام های مؤثری برداشته است.
بابایی افزود: در مجتمع گاز پارس جنوبی ساختار 
وپایه ریزی مناسبی در زمینه مدیریت توقفات از 

نظر مدیریتی و واحدهای فنی مانند بازرسی فنی، 
تعمیرات، برنامه ریزی و بهره برداری وجود دارد. 
وی گفت: از مهم ترین برنامه ها در مجتمع، بهینه 
کردن مدت زمان انجام تعمیرات اساسی و افزایش 

فاصله بین تعمیرات اساسی هر پاالیشگاه است.
به گفته وی؛ در سال های قبل تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه ها هر سال انجام می شده که در سال های 
مناسب  برنامه ریزی  و  فعالیت ها  انجام  با  اخیر 
تعمیرات اساسی در برخی از پاالیشگاه ها هر دو 

سال یکبار انجام می شود.
مدیر عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان 
اینکه »چشم انداز مجتمع انجام تعمیرات اساسی هر 
سه سال یکبار است«، گفت: کارگروه تخصصی 
در حوزه  قطعات یدکی و مواد شیمیایی در داخل 
کشور تأسیس شده و در حال حاضر بخش اعظمی 

از مواد شیمیایی در داخل کشور تأمین می شود.
وی افزود: بخش زیادی از قطعات یدکی مورد 
نیاز پاالیشگاه ها نیز با مشارکت شرکت های داخلی 
تأمین می شود و تا به حال تولید مجتمع به دلیل 
این خود  متأثر نشده است که  این چنینی  موارد 
نشان از توان سازندگان و همکاران ما در داخل 

کشور دارد.

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل 
کارگاه  کار در  با شماره ملی0890128529 عنوان شغل آشپز میزان سابقه  بیژن دلیری  فرزند محمود متولد 1369  :خواهان  بدوی  برگه دادخواست 

اقامتگاه قائمشهر تاالر 35 کوچه دوم سمت چپ انتهای کوچه سمت راست شماره تلفن09156982994
 نماینده خواهان محمدرضا اسدی فرزند یداهلل متولد 1346 با شماره ملی 2160937096اقامتگاه قائم شهر جویبار خزر 17 دفتر اسدی شماره تلفن 

09113242217
خوانده: تاالر و رستوران طریقت آقای محمدکاظم صنعت خانی اقامتگاه خراسان رضوی انتهای خیابان کوی سنگی سمت چپ خیابان بین کوچه 38 و 

40 رستوران و چلوکبابی طریقت شماره تلفن 09153128144
موارد خواسته به تفکیک :ارسال لیست بیمه -ما به التفاوت حق السعی و سایر شرح خواسته

 ریاست محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل 
سالم علیکم با احترام به استحضار می رساند آقای بیژن دلیری آشپز رستوران و تاالر زرین به تصدی آقای محمدکاظم صنعت خانی بنا به پیشنهاد 
بابل جنب پارک  به تاریخ 92/1/2به عنوان آشپز در رستوران یاد شده به آدرس  نام آقای رسول جوان  به  مباشر و تام االختیار ایشان در رستوران 
نوشیروانی رستوران و تاالر طریقت و مالکیت آقای سلیمانی مشغول به کار شده که در این ایام با پرداخت حقوق خارج از قواعد قانون کار که به صورت 
دستی پرداخت می نموده کارگر به جهت قرارداد شفاهی هیچگونه اعتراضی ننموده و به مدت دو سال و نیم برابر لیست ارسالی به تامین اجتماعی 
عنوان آشپز حضور داشته که به دلیل عدم پرداخت حقوق و همچنین فشار مالی توان ادامه کار در رستوران برای  او مشکل بوده که با هماهنگی به تاریخ 
94/6/31از رستوران خارج و به کار دیگری اشتغال یافته است در خصوص حق و حقوق خود طی دادخواستی اعتراض نموده که هیئت پس از بررسی به 
علت عدم شناسایی کارفرمای واقعی در دادنامه شماره 542 به تاریخ 96/12/15برابر رای به رد خواسته داده شده است علهذا  با عنایت به مراتب معنونه  
شناسایی کارفرمای واقعی محمد کاظم صنعت خانی صدراالشاره خواهشمند است مقرر فرمایید  برابر مادتین 34و 148 و 24 و قوانین دیگر کار مورد 

رسیدگی شده تا حقوق حقه کارگرتضیع نگردد
 نماینده قانونی و تام االختیار محمد رضا   

اداره کار رفاه اجتماعی شهرستان بابل 
 شماره6862     تاریخ97/6/18    کالسه پرونده :704/97

 ابالغ نامه نوبت دوم خوانده 
طرفین دعوا: خواهان نماینده خواهان بیژن دلیری  به نشانی استان مازندران شهرستان قائمشهر خ جویبار خزر 17 دفتر وکالت اسدی تلفن09113242217
 خوانده نماینده خوانده :تاالر و رستوران طریقت محمدکاظم صنعت خانی به نشانی استان خراسان رضوی انتهای خیابان کوی سگی سمت چپ خیابان 

بین کوچه 38 و 40 رستوران و چلوکبابی طریقت تلفن 09153128144
خواسته دعوا :حق بیمه /حق السعی / سایر 

زمان جلسه روز پنجم ماه 08 سال 1397     ساعت 8:30 
مکان جلسه شعبه تشخیص هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل به نشانی تلفن 32226117-32228641بابل خیابان طالقانی 

روبروی سپاه مابین شورای نگهبان و ثبت احوال
 گیرنده ابالغ نامه دادخواست و ضمایم آن باید به همراه این ابالغ نامه به خوانده یا خواندگان ابالغ شود

 مهرداد عابدی سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان مدل ۹3 با شماره پالک ۷86ص۹۹ایران 8۲ 
با شماره موتور ۱۱8P۰۱۰۱3۱۰و شماره شاسی NAAA46AA۷EG4۰88۱8بنام 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمدرضا اکبرزاده فرزند عبدالرضا دارای شماره شناسنامه 44۹۰۲53۷۱۰ به شرح 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  از  دادخواست به کالسه ۷۱۷/۹۷ 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا اکبرزاده فرزند سهراب 
و نجیمه  به شماره شناسنامه ۱۰4 - 453۹3۷88۱3 در تاریخ ۹۷/۰4/5 اقامتگاه دائمی 

خود شهرستان ایالم بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
محمدرضا اکبرزاده فرزند عبدالرضا به شماره ملی 44۹۰۲53۷۱۰ متولد ۱3۷۲ فرزند 

متوفی
فخریه ناظری فرزند محمود به شماره ۱۲8 متولد ۱34۰ همسر متوفی

الهه اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فخریه به شماره ۲۱8 متولد ۱36۰ فرزند متوفی
پریسا اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فخریه به شماره ۲43۹ متولد ۱365 فرزند متوفی

مرضیه اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فخریه به شماره ۱۲6۷ متولد ۱36۱ فرزند متوفی
زهرا اکبرزاده فرزند عبدالرضا و فخریه به شماره ۹64 متولد ۱358 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.
شورایحلاختالفشهرستانایالم

آگهی حصر وراثت
 آقای بخشی براتی دارای شماره شناسنامه 383866۹۱4۲ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰۲65 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده که 
شادروان میالد براتی به شناسنامه 383۰۲6888۲ در تاریخ ۲۷ /۱3۹۷/5 اقامتگاه دائمی 

خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-بخشی براتی کدملی 383866۹۱4۲  نسبت پدر متوفی

۲-حمیرا محمدی  38388636۷4  نسبت مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیسشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانروانسر

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه ولی زاده هوره دارای شناسنامه شماره  8   به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰4۰8  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان محمد علی بهارلوئی هوره به شماره شناسنامه ۲3 درتاریخ۱3۹۷/6/3 دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ـ  فاطمه ولی زاده هوره به شماره ملی : 46۲۲8۲5856  زوجه دائمی

۲ـ  نجمه بهارلوئی هوره به شماره ملی : ۱۲86۱۰۱84۰ فرزند اناث 
3ـ  فهیمه بهارلوئی هوره به شماره ملی : ۱۱3۰۰586۱۱ فرزند اناث و الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولتسلطانیسامانی-رئیسشورایحلاختالفشعبهیکسامان

آگهی حصر وراثت
شورا  این   ۹۷-8۹۱ کالسه  پرونده  شرح  به   ۱۲6 بشماره  شناسنامه  دارای  عالی  فرهاد  آقای 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی عالی به شماره 
شناسنامه 56 در تاریخ ۹۷/۰6/۱۲ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم 
منحصر است به: ۱-فرهاد عالی فرزند مهدی به ش ش ۱۲6 پسر متوفی. ۲-فرزاد عالی فرزند 
مهدی به شماره ملی ۱64۰۰4۱354 پسر متوفی.پ  3-سیما عالی فرزند مهدی به شماره ملی 
۱65۱۷۷5۲۲۲ دختر متوفی. 4-سوسن عالی فرزند مهدی به شماره ملی ۱64۰4۰6۲۱۲ دختر 

متوفی. 5-پروین دخت خواجوی پرنیق به شماره شناسنامه 6۱8 همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هرکس 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری-رئیسشورایحلاختالفشعبهیازدهاردبیل

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم مردانی دارای شناسنامه شماره  46۱۰36۰83۷  به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰4۰5  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان مطلب مردانی به شماره شناسنامه ۱ درتاریخ ۱3۹6/۹/۱4 دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ـ صغراء مردانی گرم دره فرزند محمد به شماره ملی : 46۲۲8۰466۲ مادر   

۲ـ  اکرم مردانی گرم دره فرزند حسین به شماره ملی : 46۲۰۹654۰5 زوجه دائمی 
3ـ  حمیدرضا مردانی  شماره ملی : 46۱۰6۷۷۱8۰  فرزند ذکور  

4ـ مریم مردانی به شماره ملی : 46۱۰36۰83۷  فرزند اناث و الغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولتسلطانیسامانی-رئیسشورایحلاختالفشعبهیکسامان



اقتصادیدوشنبه 26 شهریور 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3854  7

چرا بازرسان بر آشفته بازار فعلی نظارت ندارند؟
*مهرنوشحیدری

این روزها شرایط عجیب و غریبی بر بازار حاکم شده و تقریبا قیمت ها به 
صورت روزانه در حال نوسان و افزایش هستند، شرایطی که سبب شده تا 
مصرف کننده نهایی دچار سرگردانی شود و نداند چه راهی به صالح است و 
آیا مایحتاج چندماه خانواده اش را خریداری کرده و اقدام به انبار کردن اجناس 
و کاالها کند و یا به وعده مسووالن خوش بین باشد که هیچ کمبودی وجود 
ندارد و مردم صبور باشند تا قیمت ها متعادل شود.قصه افزایش قیمت ها و 
ترس و ولع مردم برای خرید مایحتاج ضروری و حتی غیرضروری معموال 
هرچند سال یکبار و با متزلزل شدن اقتصاد و نوسانات شدید نرخ ارز در کشور 
تکرار می شود،  قصه ای تکراری که معموال همه یکدیگر را به احتکار، خرید 
غیرضروری کاالها، بستر سازی برای کمیاب شدن اجناس محکوم می کنند. 
نگاهی به وضعیت برخی فروشگاه ها نشان می دهد که مردم برخی مناطق برای 
خرید محصوالت و کاالها به فروشگاه ها هجوم برده و برای چند ماه کاال در 
خانه انبار کرده اند. البته این یک سوی قضیه بوده و از نقش دالالن و کاسبان 
شرایط ویژه نظیر تحریم و نوسانات نرخ ارز نیز نباید چشم پوشی کرد. در 
ماه های اخیر دالر از حدود 4هزار تومان به بیش از ۱4هزار تومان در نوسان 
بوده و متاسفانه در خوشبینانه ترین حالت از ۱۲هزار و 5۰۰ تومان پایین تر نیامده 
و این موضوع سبب شده تا تولید کنندگان میزان تولید خود را به دلیل کمبود 
مواد اولیه،  مشکالت ترخیص از گمرک و ... کاهش دهند. البته همان طور که 
گفته شد نباید از حضور و نقش دالالن نیز در آشفتگی بازار غافل شد چراکه 
بر اساس گفته های رییس اتحادیه سوپرمارکت داران می توان نتیجه گرفت که 
دالالن نیز در این آشفته بازار که نظارت جدی از سوی سازمان حمایت و دولت 
بر قیمت ها و ... نمی شود؛ اقدام به گرفتن ماهی از این آب گل آلود کرده اند. به 
گفته سعید درخشانی، دالالن، برخی کاالها را به قیمت درج شده روی آنها به 
مغازه  داران می  فروشند و با توجه به اینکه فروش باالتر از قیمت مندرج روی 
کاال گران فروشی و جرم محسوب می شود، فروشندگان مجبورند آن ها را به 
قیمت خرید بفروشند.هرچند ماجرا به اینجا ختم نمی شود و برخی مغازه داران 
و سوپرمارکت  هاو کسبه   اقدام به زدن برچسب قیمت جدید روی کاالها می  کنند 
که این کار دقیقا مصداق بارز گرانفروشی و محسوب می شود.به گفته  درخشانی  
در ماه  های اخیر، کاهش عرضه، کمبود مواد اولیه، احتکار و در نتیجه آن، افزایش 
قیمت  برخی محصوالت، بازار مصرف را دچار مشکل کرده است.  افزود: بر 
اساس قانون، درج قیمت جدید روی محصوالت تخلف محسوب می شود و 
در دادگاه قابل پیگیری است.هموطنان می توانند تخلفات را برای رسیدگی 
معیوبی  اکنون چرخه  نشان می دهد  به سامانه ۱۲4 اطالع دهند.برررسی ها 
به وجودآمده که نتیجه کاهش عرضه کاال از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان 
است و سبب شده تا بنگاه داران، دالالن نو  توزیع کنندگان اجناس و کاالها را 
با درج قیمت ها یجدید گران تر به مغازه داران و کسبه بفروشند و در نهایت کاال 
به چند برابر قیمت تمام شده تولید و یا واردات به دست مصرف کنننده نهایی 
برسد. آشفتگی فراوان در بازار کاال و اجناس و همچنین نوسان روزانه قیمت ها 
در مغازه ها و سوپر مارکت هبه طوری که ا و ... مشهود است بازرسان سازمان 
حمایت و همچنین تعزیرات می توانند به راحتی این موارد را در اکثر واحدهای 
صنفی مشاهده کنند بنابراین ادامه این روند می تواند نتیجه کم کاری و بی توجهی 
بازرسان  ومسووالن این سازمان ها باشد که یا نتوانسته اند و یا نخواسته اند از 

حقوق مصرف کنندگان حمایت جدی کنند. 

عبور کاربران شبکه های اجتماعی از مرز ۳ میلیارد نفر

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که کاربران شبکه های اجتماعی تا سال آینده 
۲۰۱۹ میالدی به ۲ میلیارد و ۷۷ میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، این روزها کمتر کسی را می توان یافت که از دنیای مجازی، 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به دور باشد و یا در یکی از آن ها حساب 
کاربری نداشته باشد.تازه ترین آمارها و گزارش های بدست آمده توسط موسسه 
تحقیقاتی statista نشان می دهد که تعداد کاربرانی که در شبکه های اجتماعی 
عضویت داشته و به طور روزانه و فعاالنه از آن ها استفاده می کنند، از سال ۲۰۱۰ 
تاکنون شیب صعودی بسیار تندی را پشت سرگذاشته، به گونه ای که هر ساله 
میزان قابل توجهی از کاربران به عدد آن اضافه شده اند.بسیاری از تحلیلگران 
برآورد کرده اند با توجه به روند رو به رشد تعداد کاربران، پیش بینی می شود 
در سال آینده ۲۰۱۹ میالدی عدد کنونی ۲ میلیارد و 6۲ میلیون کاربر به عدد ۲ 
میلیارد و ۷۷ میلیون کاربر برسد و تا سال ۲۰۲۱ میالدی نیز  از مرز 3 میلیارد 
نفر عبور کند و به رکورد جدیدی دست یابد.طبق این اعداد، می توان دریافت 
که منطقه آمریکای شمالی که شامل دو کشور کانادا و ایاالت متحده می شود، 
به گونه ای  است،  بوده  اجتماعی  شبکه های  کاربران  تعداد  بیش ترین  میزبان 
که در سال ۲۰۱6 میالدی، 8۱ درصد از کل جمعیت کشور ایاالت متحده 
آمریکا حداقل یک پروفایل و حساب کاربری در شبکه های اجتماعی داشته اند. 
هم چنین در سه ماهه دوم سال ۲۰۱6، کاربران آمریکایی ۲۱5 دقیقه در هفته را 
به استفاده از گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی اختصاص داده اند که 
این خود به وضوح نشان دهنده افزایش بی سابقه محبوبیت شبکه های اجتماعی 
در میان مردم جهان بویژه آمریکاست.بسیاری از تحلیلگران، استقبال بی نظیر 
و افزایش صعودی استفاده از شبکه های اجتماعی تا حد زیادی مرهون آمدن 
گوشی های هوشمند مجهز سیستم عامل پیشرفته و هم چنین پشتیبانی از اینترنت 
همراه و بی سیم وای فای پرسرعت است چراکه کاربران برای اتصال به اینترنت 
و برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان خود، دیگر نیازی نیست رایانه خود 
را روشن کنند، بلکه تنها با لمس انگشت خود برروی گوشی هوشمند قادر 
خواهند بود به راحتی وارد پروفایل شبکه های اجتماعی خود شوند و در آن 
فعالیت کنند.از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در جهان می توان به اینستاگرام، 
فیس بوک، توییتر، یوتیوب، اسنپ چت، پینترست، لینکدین و تامبلر اشاره 
کرد که هرکدام با قابلیت های مختلفی که در اختیار کاربرانشان قرار می دهند، 
توانسته اند خیل عظیمی از کاربران اینترنتی را به سمت خود بکشانند و نظر آن ها 
را جلب کنند.فیس بوک هم اکنون با میزبانی از ۱ میلیارد و 86 میلیون کاربر در 
صدر پرطرفدارترین و محبوب ترین شبکه اجتماعی قرار گرفته است که البته در 
چندماه اخیر تحت تاثیر اتفاقاتی نظیر رسوایی افشاگری اطالعات و نقض حریم 

خصوصی کاربران، دچار ریزش قابل توجه در تعداد کاربران شد.

نگاه روز

صدور برخط تعهد سیستمی برای 
صادرکنندگان

اخذ تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از روز 
گذشته به صورت سیستمی صورت می گیرد و نیازی 

به ارایه تعهد محضری نیست.
اخذ  سیستم  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سوی  از  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  تعهد 
صادرکنندگان برخط شد.بر این اساس صادرکنندگان 
می توانند در زمان ثبت اظهارنامه به صورت آنالین، 
به صورت  نیز   را  ارز صادراتی  برگشت  تعهدنامه 
برخط تائید کرده و دیگر  نیازی به مراجعه به دفتر 
اسناد رسمی به منظور اخذ تعهد محضری نخواهد 
بود؛ به این معنا که تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به مدت زمان تعیین شده، مطابق با مصوبات 
هیات دولت به صورت سیستمی دریافت می گردد.
گفتنی است، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، گمرک 
جمهوری اسالمی ایران مکلف شده است همزمان با 
اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت 
فرامرزی، نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز 
حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی 

به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.

وصول بیش از ۳6 هزار میلیارد تومان 
مالیات در ۵ ماهه نخست امسال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول 36 هزار 
و 6۰۰ میلیارد تومان مالیات در پنج ماهه نخست امسال 
خبر داد و گفت: این میزان وصولی، رشد ۱۰ درصدی 
نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد. به 
گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل 
تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر 
نشان کرد: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در دو حوزه 
مالیات های مستقیم و مالیات بر کاالها و خدمات در پنج 
ماهه نخست امسال، در مجموع رقمی بالغ بر 36 هزار 
و 6۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، بالغ بر ۱۹ 
هزار میلیارد تومان مربوط به بخش مالیات های مستقیم 
و در حدود ۱۷ هزار و 55۰ میلیارد تومان مربوط به 
بخش مالیات بر کاالها و خدمات بوده است. وی افزود: 
میزان تحقق در آمدهای مالیاتی در بخش مالیات های 
مستقیم و مالیات بر کاالها و خدمات نیز به ترتیب ۷۲ 

درصد و 85 درصد بوده است.

 تنفس تازه ۲۳۷ بنگاه اقتصادی
 با تسهیالت بانک ملی

بانک مّلی ایران در ادامه سیاست های حمایتی خود از 
اشتغال و تولید کشور، در پنج ماه ابتدای امسال ۲3۷ 
فقره تسهیالت به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 
پرداخت کرد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
بانک مّلی ایران، حمایت از بازار کار و کمک به چرخه 
تولید در بنگاه های اقتصادی از محوری ترین اولویت 
های این بانک در بخش تسهیالت دهی است و از این 
رو در پنج ماه ابتدای امسال بالغ بر دو هزار و 4۹۰ میلیارد 
ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت 
شده است. بانک ملی ایران در مدت مذکور همچنین 
۱۹۲ میلیارد و 33۲ میلیون دالر تسهیالت ارزی و 4۰ 
هزار و ۱۷6 میلیارد ریال تسهیالت ریالی در مجموع ۲۱ 
فقره در حوزه های صنایع انتقال آب، احداث راه آهن، 
نیروگاه، هتل، گازرسانی به شهرها و روستاها، خرید 

کشتی و...  مصوب کرده است.

سختگیری در صدور کارت های 
بازرگانی

 یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران از افزایش شرایط 
صدور کارت بازرگانی در راستای افزایش نظارت ها 
خبر داد و اعالم کرد: کارت هایی که در گذشته صادر 
شده اند نیز مورد بازبینی قرار گرفته اند تا فقط فعاالن 
واقعی دارای سابقه تجارت یا پروانه تولید بتوانند از 
کارت بازرگانی استفاده کنند و از اجاره کارت ها و 
کارت های بازرگانی یک بار مصرف جلوگیری شود تا 
حق و حقوق دولت نیز پایمال نشود. به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، در رابطه با افزایش شرایط جدید برای 
کارت  بازرگانی، احمد کیمیایی اسدی- عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- اظهار کرد: شرایط برای 
دریافت کارت بازرگانی تفاوت چندانی نکرده و شرایط 
سابق بر قوت خود باقی است اما نظارت ها بیشتر شده 
تا سوءاستفاده از کارت های بازرگانی جلوگیری شود. 
نظارت  از  خارج  که  کاالهایی  واردات  و  صادرات 
گمرک بوده و با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت 

می گرفت، نظارت بیشتری صورت گیرد.

خبر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره 
به دسته بندی انواع کسب و کارها به تناسب میزان 
تاثیر پذیری از تحریم، گفت: بسته حمایت از اشتغال 
کسب و کارهای مختلف در دوره تحریم،تدوین 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عیسی منصوری در 
پاسخ به سوالی مبنی بر سیاست های اشتغالی این 
وزارتخانه در دوران ویژه اقتصادی و مشکالت برخی 
بنگاه ها در حفظ و تثبیت نیروی کار، با اشاره به دسته 
بندی فعالیت های اقتصادی مختلف از نظر فضای 
کسب و کار به تناسب میزان تاثیرپذیری از تحریم ها 
در قالب سه گروه گفت: در حال حاضر اولویت 
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه در 
شرایط فعلی، اتخاذ سیاست های اشتغال معطوف 
به دوران تحریم است.وی، افزود: برخی از کسب 
و کارها در دوران تحریم بر خالف تصور عام، با 
و  کسب  برخی  همچنین  می شوند.  مواجه  رونق 
کارها به دلیل رکود ممکن است با ریزش نیروی 
کار مواجه شوند و برخی دیگر از کسب و کارها 
و فعالیت های اقتصادی نیز کمتر تحت تاثیر تحریم 

قرار می گیرند که هر یک از این فعالیت ها بر اساس 
میزان تاثیرپذیری از این دوران استخراج شدند.معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: از نظر 
ما در این دوره بخش هایی از اقتصاد امکان رونق 
اشتغال دارند، بنابراین باید از این نوع کسب و کارها 
و  گیرد  ویژه صورت  فعالیت ها حمایت  رسته  و 

مشکالت این بنگاه ها را باید به صورت ویژه برطرف 
کنیم.وی اظهار کرد: از یک طرف رشته فعالیت هایی 
وجود دارند که این بنگاه ها در شرایط ویژه اقتصادی 
احتماال دچار ریزش نیروی کار می شوند که حفظ 
و تثبیت نیروی کار در این گروه مورد توجه قرار 
سیاست هایی  اتخاذ  با  باید  واحدها  این  در  دارد. 

کمک کنیم تا کارفرمایان نیروهای شاغل خود را 
حفظ کنند.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
کار، گروه دیگری از فعالیت های اقتصادی را، کسب 
و کارهایی عنوان کرد که تاثیر خاصی از تحریم ها 
نمی پذیرند.وی با بیان اینکه فعالیت های اقتصادی 
مختلف با تمرکز بر میزان تاثیرپذیری از تحریم در 
قالب سه گروه دسته بندی شدند، گفت: متناسب با 
هر گروه ، بسته حمایتی خاصی تهیه و سیاستگذاری 
شده است.منصوری ادامه داد: به عنوان مثال انتظار ما 
این است در دوران تحریم صنایعی مانند پوشاک، 
فناوری اطالعات و سبک خاصی از گردشگری در 
حوزه اشتغال و فضای کسب و کار با رونق مواجه 
شوند اما برای رسیدن به این رونق یکسری برنامه ها 
و مداخالت اختصاصی نیاز است تا فضای کسب و 
کار این فعالیت ها حتی در این شرایط ویژه اقتصادی 
برای  اگر  نمونه  عنوان  به  شوند.  مواجه  رونق  با 
واردات مواد اولیه پوشاک اقداماتی در دستور کار 
قرار گیرد عمال تولید پوشاک در کشور رونق می 
گیرد. در برخی از صنایع و فعالیت های اقتصادی 

دیگر نیز این موضوع صادق است.

معاونوزیرکارخبرداد:حمایتازسهگروهکسبوکارها

اولویت های اشتغال زایی در دوران تحریم

مفقودی 
برگ سبز سواری کیا مدل ۲۰۱5با شماره پالک 683س۷۱ ایران 8۲ با شماره موتور 
هاشم  KNAGN4۱۲BF554۱8۱3بنام  شاسی  شماره  G4KEEH۱6۲486و 

بابلمسلمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا ۱3۱مدل ۱3۹۷با شماره پالک ۹88م۹3ایران 8۲ با شماره موتور M۱3 /6۰84۰3۱ و شماره 

بابلشاسی NAS4۱۱۱۰۰J343۱8۷3بنام مصطفی امروانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 4۰5 مدل 8۹با شماره پالک 3۱5ی34ایران ۷۲ با شماره 
طالبی  محمود  NAAM۱۱CAXAK6۲۰45۰بنام  شاسی  شماره  ۱۲48۹۰645۰4و  موتور 

بابلجویباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی اجرائیه
حل  ازشعبه۲شورای  مورخ۹۷/۲/3۱صادره  دادنامه۱۷5/۲/۹۷احکام  موجب  به 
فرزندحسین۲-سعیدزارع  حمیدزارع  آقایان  علیه  محکوم  باغملک  اختالف 
عنوان  به  ۲۲۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ:  به  محکوم  المکان  مجهول  فرزندحسین 
ازتاریخ  وتاخیرتادیه  دادرسی  هزینه  بابت  ومبلغ۲۷5۰۰۰ریال  خواسته  اصل 
۹5/4/۲3لغایت اجرای حکم درحق محکوم له آقا/رحمت اله فرهادی فرزند عبداله 
مذکورازتاریخ  علیه  لذامحکوم  دولت  صندوق  درحق  عشردولتی  نیم  وهمچنین 
ابالغ ظرف ۱۰روزازتاریخ نشرآگهی ملزم ومکلف به اجرای مفاد اجرائیه می باشد 
حقوقی  احکام  اجرای  سوی  از  مدنی  احکام  اجرای  قانون  طبق  درغیراینصورت 

شوراحل اختالف اقدام خواهد شد. شماره م الف:۷/۹۷/۲۱4
قاضیشوراحلاختالفباغملک-اباذردلیری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
های  شماره  به  احکام  اجرای  درراستای 
حقوقی  اول  شعبه  از  ۹6۰۹۹۷6۱4۱3۰۰۲65صادره 
نژادیان  صالحی  هردو  ومحسن  عبدالرضا  له  خرمشهر 
و  نژادیان  کاظمیه  ۹6۰۹۹۷6۱4۱3۰۰3۱6له  شماره  و 
نژادیان  ناصرصالحی  ۹4۰۹۹۷6۱4۱3۰۱۲۷6له  شماره 
همگی  زاده  سدره  موناورجا  و۹6۰۹۹۷6۱43۰۰۲6۷له 
علیه هادی صالحی نژادیان که محکوم است به پرداخت 
3۰۱۱۷۲۱3۰۱ریال درحق محکوم لهم که باتوجه به توقیف 
اموال از جانب محکوم لهم با مشخصات ذیل وبا توجه با 
ارزیابی طریق ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت وبا توجه به 

ابالغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین و اجرای تشریفات 
مقرردرجلسه ۱3۹۷/۷/۱۰ساعت۹صبح به مزایده گذاشته میشود 
که مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی 
به فروش می رسد خریدار مکلف به پرداخت  ده درصد از 
قیمت پیشنهادی فی المجلس و الباقی ظرف یک ماه می باشد 
که درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقرر ده 
درصد ازقیمت تودیعی ضبط می گردد و ضمناهزینه نقل و انتقال 
به عهده خریداراموال است و خریدار می تواند جهت رویت 
اموال تا پنج روزقبل ازتاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام 
حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.مشخصات ملک:پالک 
ثبتی۱66اصلی بخش۲ناحیه4 خرمشهر به نشانی خرمشهر-بلوار 

مقبل-خیابان ساسان ساکی-جنب بانک کشاورزی سابق-
به مساحت عرصه 34۹/۷۰مترمربع که بصورت یک واحد 

مسکونی در یک طبقه قدیمی ساز با اسکلت آجری)سنتی(
و سقف طاق ضربی و فاقدنما می باشد که دارای چهاراتاق 
خواب-هال و پذیرایی-آشپزخانه-حمام و سرویس بهداشتی 
و همچنین دارای اشتراک های آب،برق می باشد.مساحت 
عرصه پس از رعایت عقب نشینی به میزان 3۰4/45مترمربع 
و اعیان۱8۰مترمربع ارزش کل ملک3/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)سه 
میلیاردویکصدوبیست میلیون ریال(ارزیابی واعالم می گردد.

شماره م الف:۹/6۰۰
اجرایاحکامحقوقیدادگستریخرمشهر-مطوریان

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم گلچین سلیمانپور فرزند موسی    بشرح درخواستی که به شماره ۲۷۹/۹۷ /۱ش ح ،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
گلخانم سلیمانپور فرزند اله مرادبه شماره شناسنامه   ۱۰۲  صادره از   عباس آباد     در  تاریخ8/۱3/ 
85دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    ...   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به:  خانم گلچین سلیمانپور فرزند متوفی 
خانم فاطمه سلیمانپور فرزند متوفی
خانم زبیده سلیمانپور فرزند متوفی

آقای صفرعلی سلیمانپور فرزند متوفی
آقای یزدان پور عباسقلی فرزند متوفی

آقای رضوان اله پور عباسقلی فرزند متوفی
آقای لطف اله پور عباسقلی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضيشعبهاولشورایحلاختالفبخشنشتا

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۷۰۹۹866۱۱8۰۰565  آقای احمد بهشتی مهر به اتهام ترک انفاق 
موضوع شکایت خانم زینب مرادی فرزند کریم تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ 
عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا نامبرده در مورخ ۱3۹۷/۰۷/۲8 در شعبه هفتم 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.
بازپرسشعبههفتمدادسرایعمومیوانقالبخرمآباد–ابراهیممظفریکیا

متن آگهی 
تعیین مهلت جهت معرفی داور توسط آقای امین ماهرو فرزند رضا 

در خصوص دعوی خانم ندا امیدی به طرفیت امین ماهرو  به خواسته طالق غیابی به 
شماره پرونده ۹6۰۹۹866486۰۰۰35 ضروری است خوانده محترم نسبت به معرفی 
داور به این دادگاه اقدام نماید مطابق ماده ۷3 قانون آین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان ابالغیه یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده در اسرع وقت و حداکثر ظرف مهلت 3۰ روز 

مطابق متن ابالغیه اقدام نماید در غیر اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد . 
مدیردفتردادگاهبخششعبهعمومیسپیددشت–امینوکیلیمنفرد.

مهندس احمد کبیری رییس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی گفت: اگر شرکتهای خدمات مکانیزاسیون 
کشاورزی را به کمک افراد تحصیل کرده در این 
حوزه ایجاد کنیم  میتوانند خدمات مکانیزه را به 
کشاورزان ارائه دهد که با این کار می توانیم ضریب 

نفوذ دانش را در صنعت کشاورزی باال ببریم.
مهندس احمد کبیری رییس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی در حاشیه دومین نمایشگاه 
بین المللی ماشین آالت کشاورزی گفت:  با وجود 
پیشرفت ابزار های خبررسانی اما هنوز نمایشگاه 
ها جایگاه خودشان را حفظ کرده اند. کشاورزان با 
بازدید از نمایشگاه می توان تصمیم درست تری در 

مسیر کاری خود بگیرند.
وی افزود: ما به شدت نیازمند پیشرفته کردن صنعت 
کشاورزی مان هستیم و این عمل جز با مکانیزه شدن 
کشاورزی  کارشناسان  نیست.  ممکن  حوزه،  این 
این  از  استفاده  وآموزش  معرفی  در  مهمی  نقش 
ماشین آالت کشاورزی را دارند و  طبعا اگر این 
تجهیزات درست به کار گرفته شوند باعث افزایش 

راندمان خواهد شد. رییس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی می گوید: در گذشته پدران ما با کمک 
حیوانات زمینهای خود را شخم می زدند اما امروزه 
برای تولید غذا برای 8۰ میلیون نفر حتما می بایست 

از پیشرفته ترین ابزارها و تجهیزات استفاده کنید.
همچنین تصریح کرد: در بین مهندسان و کارشناسان 
کشاورزی تعداد کمی بیکار مطلق هستند و سعی  
کرده ایم ساالنه به این فارغ التحصیالن پروژه هایی 
را اختصاص دهیم اما اکثر آنها بیشتر به دنبال یک 
شغل مستمر هستند اما برخی می گویند اگر در 
صنعت کشاورزی از ابزارآالت پیشرفته استفاده کنیم، 
نیروی کار ما بالاستفاده می مانند. ما دهها سال است 
که مشغول تولید ماشین آالت کشاورزی هستیم اما 
همچنان نیاز به نیروی کار وجود دارد.  باید موانع 

توسعه مکانیزاسیون را بیابیم.
5هکتار  تا   سه  که  کشاورزی  داد:  ادامه  کبیری 
زمین کشاورزی دارد امکان استفاده از ماشین آالت 
کشاورزی را ندارد. راهکار هایی هم دیده شده اما 
تاکنون موفق نبوده است . یکی از این راهکارها 

جلوگیری از خرد شدن بیشتر قطعات و زمینهای 
البته  بگیریم.   ارث  قانون  طریق  از  را  کشاورزی 
تعاونی های تولید گام برداشته اند اما صرفا بخشی از 
این ماجرا را توانستند پوشش بدهند.  اگر این معضل 
حل شود قطعا استفاده از ابزارآالت کشاورزی مفهوم 

دیگری پیدا می کند. 
گفت:  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
برایش  دارد  زمین  هکتار  چند  وقتی کسی صرفا 
صرفه اقتصای ندارد که یک ست کامل از ماشین 

آالت کشاورزی را خریداری کند. به همین دلیل 
اگر شرکتهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی را 
افراد تحصیل کرده در این حوزه ایجاد  به کمک 
کنیم  میتوانند خدمات مکانیزه را به کشاورزان ارائه 
دهد و البته این کار نیاز به حمایت دولت نیز دارد 
که با این کاربخشی از افراد تحصیل کرده در این 
حوزه نیز مشغول به کار می شوند و همچنین می 
توانیم ضریب نفوذ دانش را در صنعت کشاورزی 

باال ببریم.

 افزایش کاالهای معاف از پرداخت 
مابه التفاوت ارزی 

وزارت  جدید  فهرست  اساس  بر  ایران  گمرک 
صنعت، معدن و تجارت افزایش تعداد کاالهای 
مشمول معافیت از پرداخت ارزی را به 3 هزار و 
63۷ قلم کاال به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران، با افزایش 
۱۷3 قلم کاالی دیگر تعداد کاالهایی که مشمول 
 363۷ به  شوند  می  ارزی  پرداخت  از  معافیت 
های  گروه  در  افزوده شده  رسید.اقالم  کاال  قلم 
کشاورزی، معادن، شیمیایی، برق و الکترونیک، 
فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات 
است.گمرک ایران در راستای اهداف عالی خود 
که استفاده از تمام  ظرفیت ها و ارائه تسهیالت 
به فعاالن اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان 
است، پیش از این با ارائه یک پیشنهاد واردات کاال 
بدون انتقال ارز برای کاالهای موجود در انبارها را 
پیشنهاد داد که مورد تصویب هیئت وزیران قرار 
گرفت. بر این اساس به پیشنهاد گمرک ایران ثبت 
سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص 
جهت واردات کاال به استثنای خودرو که تا قبل از 

تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار 
اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه 
اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی 
از سوی هیات وزیران بالمانع اعالم شده است.
همچنین ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت 
سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری است، بدون 
رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 
اصالحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون 
مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه 
شماره 4۹۷5۱/ت 5554۹ ه بالمانع است.در حال 
حاضر 3 هزار و 63۷ قلم کاال مشمول معافیت از 
پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند، بنابراین در زمان 
ترخیص این کاالها که به تفکیک کد تعرفه هر کاال 
به گمرکات ابالغ و اطالع رسانی شده است نیازی 
به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان و یا تعهد بانکی نیست.اگر کاالیی مشمول 
فهرست معافیت ها نبود، وارد کننده کاال می تواند 
به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری 
بانک نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصد کاالی خود 
از گمرکات اقدام نماید.گمرک ایران همچنین از 
واحدهای تولیدی درخواست کرد تا از تسهیالت 
ترخیص نسیه، ترخیص کاال با نگهداشتن بخشی 
و  گمرکی  عوارض  و  حقوق  ازای  به  کاال  از 
مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کاال، 
تسهیالت جدید ورود موقت و استرداد حقوق 
ورودی نهایت استفاده را نمایند.گمرک ایران تاکید 
کرده است، این سازمان صرفا مجری مقررات و 
تصمیمات سایر سازمان ها است و هر تصمیمی در 
خصوص ترخیص کاال قبل از اینکه به گمرکات 

ابالغ شود.

 شرایط ویژه ایران خودرو برای
 خودرو اولی ها

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اعالم کرد: 
طرح پیش فروش ویژه 4۰ هزار دستگاهی برخی 
از محصوالت این شرکت پس از اخذ مجوزهای 

الزم به زودی اجرا خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایران خودرو، مصطفی 
خان کرمی گفت: شرکت ایران خودرو به عنوان 
پیشتاز در صنعت خودرو سازی کشور، در هر 
توزیع  در  سعی  تازه  ابتکاری  با  نام  ثبت  دوره 
عادالنه خودرو در میان مشتریان واقعی و هموطنان 
گرامی دارد.وی گفت:  ایران خودرو در این راستا 
محدود نمودن ثبت نام برای خودرو اولی ها و یا 
افراد فاقد خودرو با اعتماد به مشتریان و تکمیل 
است. داده  قرار  برنامه  در  را  اظهاری  فرم خود 
خان کرمی اظهار داشت: در این ثبت نام عالوه 
ملی  کد  لیست  قبلی،  کننده  محدود  شرایط  بر 
مشتریانی که در ثبت نام اخیر شرکت سایپا موفق 
به ثبت نام شده اند از شرکت سایپا اخذ و امکان 
ثبت نام آنان وجود نخواهد داشت.وی متذکر شد: 
شرکت ایران خودرو به دنبال فروش خودرو به 
مصرف کننده حقیقی است و لذا در فرایند ثبت 
نام اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و عدم 
مالکیت خودرو در زمان ثبت نام بصورت خود 
اظهاری اخذ و در زمان تحویل خودرو بر اساس 
استعالم های الزم راستی آزمایی خواهد شد و در 
صورت اثبات خود اظهاری اشتباه ودیعه عینا مسترد 
می گردد.معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش 
ویژه  شرایط  دیگر  از  شد:  یادآور  خودرو  ایران 
پیش فروش شرکت ایران خودرو خروج فرآیند 
است، این  نام  ثبت  پروسه  از  نمایندگی  انتخاب 
فرآیند که باعث کندی ثبت نام می شود پس از 

انتخاب خودرو و واریز وجه توسط مشتریان قابل 
اجرا خواهد بود .وی ادامه داد: انتخاب نمایندگی 
می تواند در روزهای آتی توسط مشتری انجام 
پذیرد. در هنگام ثبت نام زمان انتخاب نمایندگی 
به اطالع مشتریان خواهد رسید. خان کرمی افزود 
: در راستای افزایش اعتماد مشتریان، گروه صنعتی 
ایران خودرو در وب سایت خود امکانی را ایجاد 
کرده است تا لیست مشتریانی که موفق به ثبت نام 
شده اند جهت عموم قابل مشاهده باشد.وی در 
ادامه گفت: به جهت جلوگیری از ترافیک مشتریان 
شرایط  خودرو،  ایران  شرکت  سایت  روی  بر 
پیش فروش مذکور طی 5 روز و بر اساس کد 
ملی مشتریان فعال خواهد بود.گفتنی است، تعیین 
قیمت خودروها در پیش فروش ویژه شرکت ایران 
خودرو در زمان تحویل خودرو مشخص خواهد 
شد.مطابق رویه جاری در ثبت نام های گذشته 
ارائه شده  در صورتی که مغایرتی در اطالعات 
با مستندات مشاهده شود، قرارداد مشتریان فاقد 

اعتبار خواهد بود .

رییسسازماننظاممهندسیکشاورزی:

 با ایجاد شرکتهای خدمات مکانیزه ضریب نفوذ دانش را در کشاورزی باال ببریم



هر آن ، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس 
هیچگاه ، پایانی پیش روی ما نیست .

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید
هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت

امروز با حافظ

نقد کتاب سینمای کیارستمی

کتاب  نقد  مراسم  در 
سینمای کیارستمی )نوشته 
آلبرتو اِلِنا(، که به همت خانه 
سینما، در روز سینما )بیست 
 )۱3۹۷ شهریور  یکم  و 
ابراهیم فروزش و شاهرخ دولکو  برگزار شده بود، 
از بزرگان سینمای ایران، به همراه زهرا میرآخورلی 
و دکتر فرامرز آشنای قاسمی مترجمان و کاوه کرباسی 
صاحب امتیاز نشر نارنج و ناشر کتاب، پیرامون این 
کتاب، که به عنوان کتاب سال اسپانیا در حوزه سینما 
نیز انتخاب شده است و نیز درباره زنده یاد عباس 

کیارستمی صحبت کردند.
با  من  گفت:  ایران  نامی  کارگردان  فروزش  ابرهیم 
خواندن این کتاب بسیار متعجب شدم. اوالً به سبب 
این که این نویسنده چقدر وقت و حوصله داشته که با 
این حجم وسیع از مطالعه چنین شاهکاری را بیافریند، 
در ثانی به خاطر آن که مترجمان کتاب چه صبر و 
عالقه ای داشته اند که چنین کتابی را، که ترجمه آن بی 
شک آسان نبوده است، به انجام برسانند. چون من بعد 
از خواندن این کتاب و با وجود دیدن چندین و چند 
باره فیلم های کیارستمی، تازه متوجه شدم که چه موارد 

مهمی را در فیلم های او از دست داده ام.
زهرا میرآخورلی مترجم اول کتاب گفت: ترجمه این 
کتاب کار دشواری بود و ما برای انجام مناسب آن 
تطبیق و نیز پیاده کردن متن فیلم شدیم. به ویژه آن که 

متن کتاب هم به گونه دشواری ارائه شده بود. 
این جلسه در پایان با انجام مراسم جشن امضا و گرفتن 

عکس های یادگاری به پایان رسید.

دردنیایکتاب

اذان صبح 5/24   طلوع آفتاب 6/48 
اذان ظهر 12/59  اذان مغرب 19/27

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

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

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

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

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

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

اوقات شرعی

برنامه های فرهنگی - هنری شهرداری ویژه ماه محرم  

تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
برنامه های محرم،  دفاع مقدس و اربعین را که توسط 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نظر گرفته 

شده تشریح کرد.
در  اوحدی  سعید   ، زمان  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
نشست خبری ضمن تسلیت ایام محرم، اظهار کرد: 
و  مقدس  دفاع  هفته  موضوع  دو  با  امسال  محرم 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تقارن دارد که حال و هوای دیگری برای 
محرم ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تصمیم دارد ستاد ویژه ای را 
برای برنامه ریزی و برگزاری مراسم محرم، هفته دفاع مقدس و اربعین با رویکرد 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب را داشته باشد. بنابراین برنامه های سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران به سه دسته فراگیر، شاخص،  محلی منطقه ای تقسیم می شود که 
برنامه فراگیر در سطح ملی و برنامه شاخص هم به شکل منطقه ای است. همچنین دسته 
سوم برنامه ها نیز محلی و منطقه ای است که در مراکز در اختیار سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران به صورت عموم برگزار می شود.
اوحدی بااشاره به پیش بینی برگزاری ۱۷ برنامه فراگیر ،  ۱۲ برنامه شاخص منطقه ای و 
بیش از ۷۰ برنامه محلی منطقه ای گفت: در ۱۷ برنامه فراگیر یک منطقه مسئول شده و 
کارگروهی تشکیل می دهد که برنامه های آن نیز تدوین و ابالغ شده و در همه مناطق 
برنامه ها قابل اجرا باشد. وی عنوان برنامه های محرم را »جلوه سوگ« بیان کرد و گفت:  
آیین رونمایی از برنامه های جلوه سوگ محرم به صورت رسمی در میدان امام حسین 
با حضور شهروندان برگزار شد. همچنین از جمله برنامه های ویژه برنامه های فراگیر 
»پرده عشاق« است که در آن از پیشکسوتان خادمین حضرت سیدالشهد، مداحان 
محرم و عاشورا و پیر غالمان تجلیل می شود که این افراد ابتدا در قالب کمیته داوری 
انتخاب و سپس از آنها تجلیل صورت می گیرد. به گفته وی، دو برنامه نیز در حوزه 
کودکان با عنوان »کودکان عاشورایی« و »نوگالن حسینی« وجود دارد که برنامه کودکان 
عاشورایی در ۱5۰ مهدکودک در اختیار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، با 
حضور خانواده های این کودکان برگزار می شود. برنامه »نوگالن حسینی« نیز در سطح 
نوجوانان برگزار می شود. همچنین با همکاری آموزش و پرورش برنامه هایی در حوزه 
مداحی، تعزیه،  کتابخوانی و هنرهای تجسمی در سطح مدارس ۲۲ منطقه تهران داریم.

به گفته اوحدی، ویژه برنامه ای نیز در حوزه سوگواره شعر با عنوان »بر آستان اشک« 
خواهیم داشت که در منطقه ۷ و در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود و در این برنامه 
نیز شعرای آیینی حضور پیدا می کنند. همچنین امسال برای اولین بار برنامه ای با عنوان 
نشان »ارادت« در نظر گرفتیم که بسیاری از افرادی که در حوزه های متنوعی فعالیت 
داشتند و به نوعی در خدمت هنرهای آیینی محرم و اربعین بودند نیز این نشان بنا بر 
نظر کمیته داوری به منتخبان تعلق می گیرد. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران خاطر نشان کرد: برنامه سوگواره »آواها و نواهای عاشورا« را نیز داریم که در 
عمده فرهنگسراها اجرا می شود که در این برنامه آداب و سنن عزاداری اقوام مختلف 
و استان های مختلف در ایام محرم در قالب این برنامه به نمایش گذاشته خواهد 
شد. همچنین منطقه ۱4 از سال های گذشته برنامه ای را به عنوان مرثیه آفتاب شروع 
کرده است و کار حرفه ای نیز در این زمینه انجام می دهد و در سطح دانش آموزی و 
دانشجویی تا به امروز بیش از هفت گروه حرفه ای مرثیه  تربیت کرده است  که همه 
آداب هنرهای تعزیه، نقالی و پرده خوانی را رعایت می کنند. امیدواریم که بتوانیم 
برترین های این افراد را در ایام اربعین و در مرزهای عبوری زائران استفاده کنیم و 
برنامه های هنری متنوعی در قرارگاه فرهنگی هنری اربعین داشته باشیم. وی گفت: 
برنامه کتابخوانی نیز اجرا می شود و محصوالتی در حوزه اربعین تولید شده است در 
اختیار شهروندان تهرانی قرار می گیرد و از جمله این کارها اقدامی با عنوان »سلسه 
موی دوست« است که در این اقدام از زنجیرهای کهنه و از بین رفته ای که هیات ها 
کنار می گذارند تندیس هایی تهیه می شود و به 4۰ هیات ویژه تهران، 4۰ تندیس از 
زنجیرهای عزاداری تقدیم می شود. همچنین نشان حسینی نیز به کودکان که شامل 
کتاب، نماز است تعلق می گیرد. از طرفی بسته ای با عنوان »خاک سرخ« که تربت 
حضرت سیدالشهدا است و شامل تسبیح و مهر و نگین عقیق است به دانش آموزان 

و شهروندان تقدیم خواهد شد.

خبر

انتخاب نماینده ایران برای حضور در اسکار در ۲4 
دوره اخیر با حواشی و گفت و شنودهای مختلفی 
روبه رو بوده و منتقدان و موافقان انتخاب فیلم ها، 
آثار منتخب و نهاد معرفی کننده نماینده ایران به 
فرهنگستان، اظهارات متفاوتی را در این باره بیان 

کرده اند.
بنیاد  روابط عمومی  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سینمایی فارابی، انتخاب آثار سینمایی برای معرفی 
به  منظم و روشمند  به شکل  اسکار  آکادمی  به 
فیلم های  بهترین  اسکار  منظور رقابت در رشته 
غیر انگلیسی زبان عمری بیش از دو دهه دارد. 
فیلم های  درباره  بسیاری  اظهارات  ادوار  این  در 
اهالی  از  بسیاری  و  داشته  وجود  شده  انتخاب 
سینما گاه بر فیلم های انتخاب شده نقد داشته و 
یا انتخاب ها را تحسین کردند. در این میان برخی 
نیز همواره پرسش هایی را درباره افرادی که نماینده 
ایران را برای اسکار انتخاب می کنند مطرح کرده 
و از دوره های نخست این پرسش ها و گاه نقدها 
وجود داشته است. همانند انتخاب فیلم ها برای 
جشنواره فیلم فجر و یا برگزیدگان این رویداد که 
هر سال منتقدان خود را دارد. در ۲4 دوره اخیر 
به جز یک دوره، بنیاد سینمایی فارابی در اجماع 

اهالی سینما، فیلم نماینده ایران را برای حضور 
به اسکار معرفی می کرده است. در عین حال در 
یک دوره نیز انتخاب نماینده ایران برای اسکار به 
دور از رعایت قواعد و از سوی مدیریت سینمایی 
وقت اتفاق افتاد و هیاتی صوری، فیلم نماینده ایران 
را برای حضور در اسکار انتخاب کرد. اخیراً این 
موضوع مورد طرح است که چرا یک نهاد دولتی 

باید نماینده ایران را به اسکار معرفی کند؟
به استناد مقررات فرهنگستان، معرفی فیلم باید از 
طریق یک سازمان مورد تایید، یک کمیته انتخاب 

و یا یک هیات داوری صورت پذیرد که اهالی 
هنر و صنعت سینما را نیز در بر بگیرد. با توجه 
و  علوم  فرهنگستان  روند،  این  آغاز  از  آنکه  به 
هنرهای سینمایی آمریکا با بنیاد سینمایی فارابی 
در مقام سازمان مورد تایید در ارتباط بوده است، 
همواره به شکل رسمی از بنیاد سینمایی فارابی 
برای معرفی فیلم ایرانی دعوت به عمل آورده و 
فرم ها را برای بنیاد ارسال کرده است – حتی در 
دو موردی که بنیاد میزبان نبوده، فرم ها برای بنیاد 

ارسال شده است.

حتی اگر به اشتباه و بدون مطالعه اساسنامه، بنیاد 
سینمایی فارابی را یک نهاد دولتی درنظر بگیریم 
باید به این مهم توجه کرد که در بسیاری از کشورها 
از جمله در فرانسه و هند نیز سازمان های رسمی 
سینمایی متولی این امر هستند، لیکن با ترکیبی غالبًا 
دولتی این انتخاب را انجام می دهند. در صورتی که 
افرادی که آثار سینمای ایران را در تعامل سازنده 
بنیاد فارابی با خانه سینما و سازمان سینمایی برای 
نامی  سینماگران  جزء  می کنند،  انتخاب  اسکار 

سینمای ایران هستند.
فاطمه  ملک جهان خزاعی،  بنی اعتماد،  رخشان 
معتمدآریا، عزت اهلل انتظامی، محمد مهدی دادگو، 
غالمرضا موسوی، علی معلم، امیر اثباتی، بهرام 
دهقانی، جمشید مشایخی، فرشته طائرپور، عبداهلل 
اسفندیاری، کمال تبریزی، علیرضا رئیسیان و... تنها 
بخشی از افرادی هستند که در همه این سال ها 

نماینده ایران را برای اسکار انتخاب کردند.
این سینماگران، افرادی حقیقی و نه حقوقی هستند 
و  فرهنگی هنری  کارشناس  عنوان  به  و عموماً 
سینماگر برای برگزیدن نماینده ایران در اسکار در 
مذاکرات سه جانبه سازمان سینمایی، خانه سینما و 

بنیاد سینمایی فارابی انتخاب می شوند.

کاریکاتور

»شازده  و  دادگر  آرش  کارگردانی  به  »او«  های  نمایش 
کوچولو« به کارگردانی مصطفی قربان پور شامگاه یکشنبه 
۲5 شهریورماه همزمان با فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای 
حسینی به اجراهای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر 

پایان می دهند.
 به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل 
تماشاخانه ایرانشهر، شامگاه یکشنبه ۲5 شهریورماه و در 
آستانه فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی نمایش های 
»او« به کارگردانی آرش دادگر در سالن استاد سمندریان و 
در  پور  قربان  مصطفی  کارگردانی  به  کوچولو«  »شازده 
سالن دکتر ناظرزاده کرمانی به اجراهای عمومی خود پایان 
می دهند.  شایان ذکر است نمایش های »ُمزاُمزا« به کارگردانی 
سیروس همتی و »کمدی الهی، جلد برزخ« به کارگردانی 
ابراهیم پشت کوهی در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی به ترتیب 
در ساعت های ۱8:3۰ و ۲۰:3۰ از روز یکشنبه اول مهرماه 

اجراهای عمومی خود را آغاز می کنند.

»او« و »شازده کوچولو« به 
اجراهای خود اپیان یم دهند

دالر ، تهدیدی برای سفره مردم!

انتخاب نماینده ایران برای اسکار در یک نگاه

پوستر نمایش »ُمزاُمزا« به کارگردانی سیروس همتی و با 
طراحی مازیار قنبری که از روز یکشنبه اول مهرماه ساعت 
۱8:3۰ در سالن دکتر ناظرزاده کرمانی اجرای عمومی خود 

را آغاز می کند رونمایی شد.
 به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل 
تماشاخانه ایرانشهر، پوستر نمایش »ُمزاُمزا« به کارگردانی 

سیروس همتی و با طراحی مازیار قنبری رونمایی شد.
در این نمایش سامان دارابی، جواد پورزند، الهه زحمتی، 
سیروس همتی، آرزو نبوت، سروش طاهری، آزیتا نوری 
وفا، شهرام مسعودی، عرفان حق روستا، مهرداد رحیمی، 
علیرضا موسوی، میالد ابراهیمی، امیرحسین اخیانی و علی 
یعقوب زاده به تهیه کنندگی حمیدرضا علی نژاد به ایفای 

نقش می پردازند.
این نمایش از روز یکشنبه اول مهرماه ساعت ۱8:3۰ در 
سالن دکتر ناظرزاده کرمانی اجرای عمومی خود را آغاز 
کرده و عالقه مندان می توانند برای پیش خرید بلیت ها از روز 

دوشنبه ساعت ۱4 به سایت تیوال مراجعه کنند.

پوسرت منایش »ُمزاُمزا« 
رومنایی شد

سریال »تردید« به کارگردانی جواد ارشاد و تهیه کنندگی 
فریبا بانک توکلی روزهای پایانی پیش تولید را پشت سر 

می گذارد.
این در حالی است که دانیال حکیمی و رضا توکلی به 
تازگی به جمع بازیگران این سریال پیوسته اند. البته انتخاب 
بازیگران همچنان ادامه دارد و به زودی اواخر تابستان و یا 

اوایل مهر کار در استان کرمان کلید می خورد.
سریال »تردید« در 3۰ قسمت به کارگردانی جواد ارشاد و 
تهیه کنندگی فریبا بانک توکلی برای شبکه یک تولید خواهد 
شد و لوکیشن های این سریال در کرمان، بم، راین و فهرج 

بم و بخشی هم در تهران خواهد بود.
این مجموعه نگاهی به میراث فرهنگی ایرانیان دارد و در 
خالصه داستان آن آمده است: مردی به نام برومند به همراه 
همسرش هما برای سرپرستی یک سایت باستان شناسی 
دعوت به همکاری می شود که در این مسیر با کشف یک 
منطقه بسیار حساس و استراتژیک به لحاظ تاریخی وارد 

ماجراهایی می شوند…

دانيال حكميي ابزيگر »تردیـد«  
شد 

حسن زاده- بابل؛ عملیات بازگشایي   خیابان بیست یک متري و آماده سازي  
پارک باغ سراج با حضور مهندس  کبود شهردار بابل، رئیس و اعضاي شوراي 
اسالمي، معاونین و مدیران شهری و اعضای شورای  اسالمی شهر بابل آغاز شد.
 شهردار بابل در این مراسم در خصوص این پروژه، گفت:  پروژه معروف به  باغ 

سراج در زمینی به مساحت  3/5 هکتار اجرا خواهد شد.
مهندس  کبود افزود: از این 3/5 هکتار،  یک و۷ دهم آن سهم تفکیکی شهرداری 
می باشد که حدود ۹ هزار مترمربع آن برای کاربری و احداث پارک و فضای سبز 
و مابقی آن برای بازگشایی خیابان ۲۱  متری و دیگر سازه ها اختصاص می یابد.
 وی ابراز داشت: با توجه به طی شدن کلیه مسائل و مراحل قانونی و استعالمات 
الزمه با اداره اوقاف به عنوان متولی واقف، بازگشایی  این پروژه و نیز مسیر 
احداث پارک آزاد شد و انشااله تا دو هفته آینده شاهد کلنگ زنی این پارک در 
مجموعه باغ سراج  خواهیم بود.  شهردار بابل اعتبار پیش بینی شده برای پارک 
را رقم حدودی 5 میلیارد تومان بیان کردو افزود: حدود ۲ میلیارد از مصوبه قانون 
بودجه سال ۹۷ در اختیار شهرداری است ، که مابقی وصول اعتبار برای نهایی 

شدن طرح از طریق برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جذب خواهد شد.
وی با بیان اینکه این زمین در حدود68 قسمت  تفکیک شده است گفت؛  از این 
68 قسمت ۱۲ الی ۱3 قسمت تفکیک شده  آن  در اختیار متولی   برای احداث 
ساختمانهای مسکونی قرار گرفته و مابقی هم برای بازگشایی راهها; پارکها و 

مساجد در نطر گرفته شده  است.
شهردار بابل  اظهار داشت:زمان اجرایی بازگشایی راهها، ساخت پارک ومسجد 
۱8 ماه بوده است که انشاهلل در روز کلنگ زنی طرح زمان دقیق افتتاح مشخص 

خواهد شد.

 عملیات بازگشایی خیابان ٢١ متری و آماده سازی 
پارک باغ سراج بابل

سریال  عوامل  و  بازیگران  از  جمعی 
نکردن  دریافت  از   »۲ دیوار  به  »دیوار 
دستمزدهایشان پس از 6 ماه از پخش 
سریال و پاسخگو نبودن تهیه کننده و 

سازمان صداوسیما گالیه کردند.
سریال های مختلفی در یک سال اخیر 
در تلویزیون ساخته شده و یا در حال 
ساخت است که هنوز دستمزد عوامل 
آنها پرداخت نشده است و یا قسط ها 
با تاخیر پرداخت می شود. در برخی از 
این سریال ها تهیه کننده همچنان پیگیر 

حقوق بازیگران و عوامل است و عوامل می دانند که تهیه کننده پولی ندارد
اما در برخی موارد نیز نه تنها تهیه کننده پاسخگو نیست بلکه بازیگر و عوامل نمی 
دانند برای پیگیری حقوق خود باید به چه کسی مراجعه کنند که از جمله این آثار 
فصل دوم »دیوار به دیوار« به کارگردانی سامان مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی 
نادی است که نوروز ۹۷ روی آنتن شبکه سه سیما رفت و حاال بعد از 6 ماه بعضی 

از عوامل سریال می گویند قسط های آخر این پروژه را دریافت نکرده اند.
ویشکا آسایش بازیگر سینما در گفتگو با مهر درباره تعویق 6 ماهه در پرداخت 
دستمزد خود و دیگر عوامل سریال »دیوار به دیوار ۲« گفت: حدود 6 ماه است که 

پول من و بقیه عوامل سریال پرداخت نشده است.

ویشکاآسایش:

ترجیح میدهم با تلویزیون همکاري نکنم


