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سرمقاله
چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی در 

صنعت خودرو را بپردازند؟ 
طی چند سال اخیر خودروسازان 

ناکارآمدتر شده اند

نگاه روز
تئاتر عروسکی، شیوه ای برای نمایش

 یا نمایشی ویژه خردساالن؟!

 هرگونه تحلیل و آســیب شناسی بازار 
خــودرو در ایــران به موضــوع انحصار 
بــر صنعت خــودرو برمی گردد. ریشــه 
سیاســت های دولت هــای مختلــف در 
قیمــت  واردات،  مدیریــت  خصــوص 
خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، 
پیشــرفت تکنولوژی و غیــره به نوعی 
مرتبط با برخــورد خاص دولت ها با این 

صنعت بوده است. 
نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتا ابزاری 
و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه 
قطعــا منجر به بهبــود وضعیت خودرو 
در کشــور نمی شــود.دولت ها از درآمد 
این صنعت برای پوشــش کســر بودجه 
پرداخت های  سیاســی،  هزینه هــای  و 
فراقانونــی و ریخــت و پاش هــای خود 
اســتفاده می کنند که امکان تامین این 
هزینه ها از محل های دیگر ممکن نیست.

2 دکتر علی اکبر عرب مازار

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

مسئوالن رده باال فساد ندارند

تمدید قرارداد کی روش تا پایان جام ملت ها؛

مرد پرتغالی 
سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران ماند

سازمان ملل
 تریبونی برای بیان 

مواضع ایران

به گزارش زمان ، رئیس جمهور گفت: جمهوری اسالمی از جنایت اهواز نخواهد گذشت 
و پاسخ آن را در چارچوب قانونی و مصالح کشور خواهد داد.حسن روحانی، رییس 
جمهور دیروز پیش از ترک تهران در فرودگاه مهر آباد، با بیان این که مجمع عمومی 
سازمان ملل یک فرصت و یک تریبونی است که در اختیار کشورمان قرار گرفته است، 
اظهار کرد: ایران می تواند نظرات خود را درباره مسائل منطقه ای و بین المللی در سازمان 
ملل اعالم کند. همچنین فرصت دیدار با سران بسیاری از کشورها فراهم است. برای 
دیدن سران این کشورها ، باید سفرهای زیادی انجام شود، اما در سازمان ملل کامال فضا 

آماده است. 
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رویا سلیمی

درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اگر می گویند  اینکه  بر  نژاد مبنی  ادعاهای احمدی 
پول ها )ارزها( نیست، به من بگویند تا جایش را بگویم، 
گفت: کسی اگر می داند باید بگوید. نه اینکه از او 
بخواهند که بگوید، مگر اینکه پول را جایی گذاشته 

باشد.
المسلمین  و  االسالم  حجت  زمان،  گزارش  به 
سی  و  صد  در  دیروز  ای  اژه  محسنی  غالمحسین 
و یکمین نشست خبری با تسلیت به خانواده های 
شفاعت  آرزوی  و  اهواز  تروریستی  جنایت  شهیدان 
و  دادگستری  کل  رئیس  افزود:  مجروحان  کامل 
دادستان استان خوزستان با کمک نیروهای امنیتی 
همه عواملی که در اقدام تروریستی اهواز دست داشته 
اند و حامیان آنها را شناسایی کرده و تحویل قوه قضاییه 
دهند تا قوه قضاییه با قاطعیت با همه این مجرمان در 
هر رده مقابله می کند.معاون اول قوه قضاییه گفت: 
این جنایت زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین اهواز 
ضمن اینکه مشغول عزاداری امام حسین)ع( بودند، 
این  در  و  داشتند  گرامی  را هم  مقدس  دفاع  هفته 
از  با عمل خبیثانه خود جمعی  شرایط جنایتکاران 
هموطنان به ویژه یک کودک را به شهادت رساندند 
و با این کار بار دیگر تشت رسوایی مدعیان حقوق 
بشر را بلندتر از همیشه به صدا درآورده اند.وی اضافه 
کرد: مدعیان حقوق بشر همان کسانی هستند که به 
نام حقوق بشر از این تروریست ها حمایت می کردند 
اند. زده  کشی  کودک  و  کشی  آدم  به  دست  امروز 

محسنی اژه ای گفت: نکته بعدی اینکه برخی تریبون 
عمل  این  نشدند  حاضر  مختلف  کشورهای  های 
تروریستی واضح و روشن را صریحا به عنوان یک عمل 
تروریستی محکوم کنند البته عده ای محکوم کردند.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: به سهم خودم از 

مواضع وزارت خارجه و دادستان کل کشور تشکر می 
کنم البته نباید به هیچ وجه از این اقداماتی که تاکنون 
انجام شده بسنده کنیم. وزارت خارجه، ستاد حقوق 
بشر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دادستانی 
کل کشور باید این اقدام تروریستی گروهک را از ناحیه 
بین الملل پیگیری کنند و از پلیس بین الملل بخواهند 
این گروهک را شناسایی کنند.سخنگوی قوه قضاییه 
با این اقدامات  خطاب به افرادی که فکر می کنند 
طلبانه  مجاهدت  روحیه  بر  تاثیری  توانند  می  خود 
مردم بگذارند، گفت: مانند صدام که ٣٨ سال پیش 
رجز خواند دیدیم که مردم آن خطه نه تنها وجبی از 
زمین خود را از دست نداده بلکه استقالل و تمامیت 
ارضی خود را حفظ کردند و امروز در اوج قدرت به سر 
می برند.وی ادامه داد: صدام امروز به درک واصل شد 
و پشتیبانان او خجل هستند که با وجود استفاده از 
همه توان خود نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سکه ثامن گفت: 
اینکه مردم اطمینان داشته باشند پرونده رسیدگی 
می شود یا نه قابل قبول است اما مردم باید توجه 
کنند تا به هرکسی اعتماد نداشته باشند.وی با بیان 
اینکه متهم در دسترس نیست و برخی می گویند 
فرار کرده  پول  با  متهم  اگر  است، گفت:  فرار کرده 
باشد و اموال او در کشور کفاف ندهد و مردم هم از 
قوه انتظار بازگرداندن اموال خود را داشته باشند، قوه 
قضاییه چه می تواند بکند. آیا همیشه اموال شناسایی 
شده به میزان بدهکاری است.اژه ای ادامه داد: ٦٠٠ 
نََفر تاکنون شکایت کردند و نمی دانیم چقدر اموال 
منقول و غیرمنقول از او در دسترس است که هنوز 
به این مرحله نرسیدیم. محسنی اژه ای درباره پرونده 
های خودرو و پرونده میثم رضایی، گفت: پرونده میثم 
رضایی در حال رسیدگی است؛ به دادگاه نرفت، چند 

متهم در این پرونده داریم که از آنان تحقیق شده 
است.وی افزود: چهار پرونده خودرو داریم که یکی از 
آنها به دادگاه رفته و دادگاه نواقصی در پرونده مشاهده 
کرده است؛ بنابراین خود دادگاه در حال دنبال کردن 
تحقیقات است اما هنوز حکمی صادر نشده است. البته 
سه پرونده هم در دادسرا درحال رسیدگی است.اژه ای 
ادامه داد: چهار نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در بازداشت هستند و پرونده هنوز دادگاه نرفته 
است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش 
که آیا رئیس سابق بانک مرکزی هم در موضوعات 
اقتصادی اخیر به دادسرا فراخوانده شده است یا نه، 
گفت: پرونده او در مرجع قضایی در حال رسیدگی 
الزم  اگر  و  است  شده  تحقیق  او  از  بار  یک  است؛ 
باشد بار دیگر هم از او تحقیق خواهد شد.وی اضافه 
کرد: رئیس سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج است.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران 
درباره اظهارات امیرحسین مقصود لو معروف به تتلو 
و مجرمانه بودن یا نبودن این اظهارات گفت: کسانی 
که اقدامات مجرمانه انجام دهند و تبعه ایران باشند، 
قابل تعقیب است؛ برخی از مسائل وی عنوان مجرمانه 
دارد و دادستان برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد 
اول  می شود.معاون  محاکمه  غیابی  به صورت  او  و 
افزایش روز به روز قیمت کاالها  قوه قضاییه درباره 
و احتکار فروشندگان گفت: اگر مردم به میزان نیاز از 
بازار خرید کنند، احتکار کمتر می شود اما اگر کسی 
٢ مایع شوینده نیاز دارد ١٠ تا بگیرد و بیشتر خانه 
ها همین کار را بکنند، این نوعی احتکار می شود.وی 
افزود: خود مردم به دولت و نظام کمک کنند و کاالها 
را در خانه نگه ندارند در غیر این صورت خانه ها تبدیل 

به انباری می شوند.
ادامه در صفحه ٢

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

مسئوالن رده باال فساد ندارند
کشف سرنخ های جدیدی از عوامل پشت پرده حادثه تروریستی اهواز

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه 
دیروز این کمیسیون بر این نکته تأکید شد که 
سرنخ هایی از ارتباط میان تیم تروریستی با برخی 

کشورهای منطقه وجود دارد.
علی  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امنیت  کمیسیون  سخنگوی  نجفی خوشرودی، 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
با اشاره به جزئیات نشست دیروز این کمیسیون، 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  نشست  گفت: 
به منظور بررسی حادثه اخیر تروریستی در اهواز با 
حضور نمایندگان و مسئولین دستگاه های امنیتی، 

انتظامی و وزارت کشور برگزار شد و طی آن ابعاد 
و جزئیات این حادثه مورد بررسی قرار گرفت.وی با 
بیان اینکه در این جلسه بر این نکته تأکید شد که 
سرنخ هایی از ارتباط میان تیم تروریستی با برخی 
کشورهای منطقه وجود دارد، اظهار داشت: ضرورت 
هوشیاری و حفاظت از مرزهای استان خوزستان، 
دستگاه های  میان  هماهنگی خوب  و  همکاری 
امنیتی، ریشه یابی حادثه مذکور، اهتمام بیشتر به 
توسعه اقتصادی و اجتماعی در این استان و... از 
اهم موارد مطرح شده در نشست امروز کمیسیون 
امنیت ملی بود.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس اضافه کرد: کمیسیون امنیت ملی ضمن 

محکوم کردن اقدام تروریستی در اهواز و تسلیت 
شهادت تعدادی از هموطنان، امروز دوشنبه هیئتی 
را به سرپرستی ریاست این کمیسیون به اهواز اعزام 
می کند تا عالوه بر شرکت در مراسم تشییع پیکر 
شهدا و همدردی با مردم، در جلسه بررسی حادثه 
پایان  در  کند.نجفی خوشرودی  پیدا  حضور  نیز 
خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از این جلسه، 
گزارشی از آخرین روند جلسات دیوان بین المللی 
اقامه  و  بررسی درخواست  به منظور  دادگستری 
دعوی جمهوری اسالمی ایران علیه آمریکا به دلیل 
امور  وزارت  مسئولین  سوی  از  تحریم ها  وضع 

خارجه ارائه شد.

مصرف بی رویه بنزین و هدررفت انرژی در کشور؛ 

وسازان اولتیماتوم شرکت بهینه  سازی مصرف سوخت به خودر
 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس شورای 
اسالمی سه ضلع مثلثی هستند که با همکاری یکدیگر سختگیری ها در صدور 
برچسب انرژی خودروها را تشدید کردند و در این راستا اعالم شده است 

خودروسازها فقط دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مصرف بی رویه بنزین و هدررفت انرژی در 
کشور سرخط مهم ترین اخبار در روزهای گذشته بوده است موضوعی که به 
دغدغه مقام معظم رهبری نیز تبدیل شده و ایشان هم با انتقاد از مصرف بیش 
از ١٠٠ میلیون لیتر بنزین در روز در کشور، »بد استفاده کردن از ظرفیت ها 
و منابع داخلی« را یکی از مشکالت موجود در بحث مدیریت اقتصادی 
عنوان کردند و به وزارت نفت دستور دادند تا موضوع کاهش مصرف بنزین 
را پیگیری کند.رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اخیر رئیس جمهوری 
و اعضای هیات دولت با ایشان که به مناسبت هفته دولت انجام شد، »بد 
استفاده کردن از ظرفیت ها و منابع داخلی« را از مشکالت موجود در بحث 
مدیریت اقتصادی عنوان کردند و با طرح پرسشی مبنی بر این که »ایران که 
جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، چرا باید بنزین وارد کند؟ 
در حالی که می توان با ساخت پاالیشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده های 
نفتی از نعمت بزرگ ذخائر نفتی، استفاده صحیح کرد«، مصرف بیش از ١٠٠ 
میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه دیگری از استفاده بد از ظرفیت ها و منابع 
داخلی خواندند و فرمودند که وزارت نفت و دیگر مسئوالن دولتی راه های 
کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.وزارت نفت که تنها یکی از دستگاه های 
مسئول در کاهش مصرف بنزین است قدم های خود در این حوزه را محکم تر 

از گذشته برداشت تا با چیدن قطعات دستگاه های مربوطه در کنار هم پازل 
بهینه سازی مصرف بنزین را  کامل کند. به طور قطع یکی از قطعه های این 
پازل وزارت امارها حاکی از آن است که از ١٦.١ میلیون خودروی سبک ۹٠٠ 
هزار خودرو و از یک میلیون خودروی سنگین ٣٠٠ هزار خودرو فرسوده 
هستند. عالوه بر آن این شرکت ها موظف هستند استانداردهای مربوطه را 
درمورد مصرف انرژی رعایت کنند.در این راستا، محسن دالویز، مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: باید برای صنعت خودرو چاره ای 
اندیشیده شود، در این راستا با همکاری سازمان ملی استاندارد بر برچسب 
انرژی سختگیری های بیشتری خواهد شد و خودروسازان دو سال فرصت 
دارند که استانداردها را رعایت کنند.وی با تاکید بر اینکه بهینه سازی مصرف 
بنزین به دغدغه مقام معظم رهبری هم تبدیل شده است، اظهار کرد: وزارت 
نفت به تنهایی نمی تواند این دغدغه را برطرف کند و همه دستگاه ها باید 
کمک کنند. شرکت های خودروسازی باید کیفیت بحث سوخت خود را بهبود 
دهند.مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از ارائه فرصت دو ساله به 
شرکت های خودروسازی خبر داد و افزود: شرکت های خودروسازی دو سال 
فرصت دارند بحث برچسب انرژی که با همکاری  سازمان ملی استاندارد به 
صورت سختگیرانه پیش می رود را رعایت کنند و به  آن ها فرصت دو ساله 
داده شده که ممکن است خودروهای فعلی بسیاری از استانداردها را نداشته 
باشند. لذا برآورد ما این است که نیمی از خودروها تا دو سال آینده نمی توانند 
استاندارد مورد نیاز را پاسخ دهند که جریمه آن ها را قانون مشخص کرده 

است.

فروش صادراتی نفت پاسارگاد فقط از طریق مزایده عمومی خواهد بود
کرد:  تاکید  پاسارگاد  نفت  شرکت  سرپرست 
از  شرکت  این  صادراتی  محصوالت  تمامی 

طریق مزایده عمومی به فروش می رسد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و امور 
مهندس«  پاسارگاد  نفت  شرکت  الملل  بین 
شفاف  راستای  در  گفت:  جبرائیلی«  مسعود 
اکید مهندس  پیرو دستور  و  سازی معامالت 
ویژه  تاکید  و  شستا  مدیرعامل  »لطفی« 
طریق مهندس »مخدومی« مدیرعامل تاپیکو ،کلیه  از  شرکت  این  صادراتی  محصوالت 

مزایده عمومی به فروش می رسد.وی افزود: 
فروش مذاکره ای برای محصوالت صادراتی از 
شرکت نفت پاسارگاد حذف و فروش مزایده 
نفت  است.شرکت  شده  آن  جایگزین  ای 
کننده  تولید  بزرگترین  عنوان  به  پاسارگاد 
آبادان،  در  کارخانه   ٦ دارای  قیرخاورمیانه 
تبریز و شیراز و ٢  تهران،  بندرعباس،  اراک، 
و  )ره(  خمینی  امام  بندر  در  صادراتی  پایانه 

بندر عباس می باشد.

کار  ادامه  از  نقیضی  و  ضد  خبرهای  که  حالی  در 
منتشر  ایران  فوتبال  تیم ملی  کارلوس کی روش در 
تا  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  قرارداد  شد،  می 

پایان جام ملت های آسیا رسما تمدید شد.
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چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی در صنعت خودرو را بپردازند؟ 
طی چند سال اخیر خودروسازان

 ناکارآمدتر شده اند

دکتر علی اکبر عرب مازار

 هرگونه تحلیل و آسیب شناســی بازار خودرو در ایران به موضوع 
انحصار بر صنعت خودرو برمی گردد. ریشه سیاست های دولت های 
مختلف در خصوص مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه 
گذاری خارجی، پیشرفت تکنولوژی و غیره به نوعی مرتبط با برخورد 

خاص دولت ها با این صنعت بوده است. 
نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتا ابزاری و سیاسی بوده است و لذا 
نتیجه این نگاه قطعا منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی شود.

دولت ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینه های 
سیاســی، پرداخت های فراقانونی و ریخت و پاش های خود استفاده 
می کنند که امکان تامیــن این هزینه ها از محل های دیگر ممکن 
نیست.چنین پدیده ای در طول زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را 
بوجود آورده است. بنابراین هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور 
دست یابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره 
وری.لذا بازنده اصلی در این میدان مردم و مصرف کنندگان هستند 
که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاســی بر صنعت خودرو را 
پرداخت می کنند.این ساختار معیوب در تمامی سال های قبل حاکم 
بوده است، به طوری که طی چند سال اخیر ناکارآمدتر نیز گردیده 
است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ طی سال های گذشته به 
خوبی بیانگر این ساختار غلط است.چطور ممکن است کره ای ها و 
چینی ها و حتی مالــزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات 
ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصال این کشورها در 
بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی 
و بی کیفیت تولید می شود؟چطور ممکن است که علیرغم تحریم، 
تکنولوژی ها بسیار پیچیده تَر و تحریمی تَر، در ایران تولید و بومی شده 
ولی صنعت خودرو در شــرایط اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم 
هیچگاه جواب قانع کننده ای از مسوالن دریافت نکرده اند؟متاسفانه 
بدنه سیاســی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مســئول و 
پاســخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصالحی و خصوصی 
سازی واقعی مقاومت شــدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل 
در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه ها و دستاویزهای اصلی 
گروه های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده اند.

معموال تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت 
اصالحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به 
بیکاری کارگران است؛ البته تعداد نیروی کار شاغل در دو خودروساز 
بزرگ قابل توجه است، اما باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به 
کار گرفته شده سفارشی استخدام شده اند و ثانیا برخی از آنان دارای 
مزایا و حقوق بسیار باالیی هستند.متاسفانه در اثر سال های طوالنی 
این فساد دارای ساختار پیچیده و الیه های متعدد شده و هزینه آن 

نیز بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.
a-arabmazar@sbu.ac.ir

واکنش خفیف آمریکا به حمله تروریستی اهواز

 وزارت امور خارجه آمریکا به حمله تروریســتی در اهواز واکنشی 
خفیف و با تأخیر نشان داد.

بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، پایــگاه اینترنتــی روزنامه 
واشنگتن پست گزارش داد، ســاعاتی پس از حمله تروریستی به 
یک رژه نظامی در شهر اهواز، کشورهای مختلف در سراسر جهان 
به ابراز همدردی پرداختند.با این حال، تحلیلگران این پرســش را 
مطرح کردند که چرا این رویداد با واکنشــی قاطع از جانب ایاالت 
متحده مواجه نشــده است.کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا 
در ساعات نخست پس از وقوع این حمله بیانیه ای منتشر نکردند. 
با این حال ســخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ساعاتی بعد در 
پاسخ به این که آیا کاخ سفید در این رابطه بیانیه ای منتشر خواهد 
کــرد، به ابراز نظر پرداخت و تصریــح کرد: ایاالت متحده در کنار 
مردم ایران اســت و رژیم تهران را تشویق می کند که روی حفظ 
امنیت آنها در این کشور تمرکز کند.پس از آن، دستگاه دیپلماسی 
آمریکا با انتشار بیانیه  سخنگوی خود اعالم کرد که دولت واشنگتن 
از اخبار این حمله مطلع شده است. این سخنگو گفت: ما در مقابل 
تازیانه تروریســم افراط گرا کنار مردم ایران هستیم و در این زمان 
وحشتناک با آنها ابراز همدردی می کنیم.روزنامه واشنگتن پست 
در گزارش خود آورده اســت، ایــن موضع گیری خفیف برخالف 
موضع گیری ســایر کشورها اســت که این حمله تروریستی را با 
قاطعیت محکوم کرده اند. ســفیران برخی کشورها در تهران نیز 
با انتشــار پیام هایی به ابراز همدردی پرداخته اند.در همین حال، 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس گزارش داد، مقام های آمریکایی این 
حمله را محکوم و اعالم کرده انــد: ایاالت متحده تمامی اقدامات 

تروریستی و کشتار افراد بی گناه را محکوم می کند.

وزیر اطالعات:
طراحان حمله تروریستی اهواز 
پاسخی کوبنده دریافت می کنند

وزیر اطالعات درپیامی اعالم کرد: سربازان گمنام 
امام زمان )عج( دنباله های این جنایتکاران قسی 
القلب را تعقیب و تا دستگیری و سپردن آنان به سر 
پنجه مقتدر قضایی کشور از پای نخواهند نشست 
و در نخستین فرصت مقتضی پاسخی کوبنده به 

طراحان این اقدام ضد بشری خواهند داد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی وزارت 
اطالعات، در پیام حجت االسالم والمسلمین سید 
محمود علوی آمده است: در ایام شهادت مظلومانه 
سرور و ساالر شــهیدان حضرت امام حسین )ع( 
و آغازین روز نکوداشــت هفته غــرور آفرین دفاع 
مقدس که ســندی جاودان و تاریخی بر پیروزی 
ملت همیشــه ســرافراز ایران اسالمی بر استکبار 
جهانی به ســرکردگی آمریکای جنایت پیشــه و 
عوامل دســت نشــانده آن را یادآوری می کند، 
تروریســت های مزدور نــادان و گمراه حادثه ای 
کــور را رقم زدند و جمعــی از مردم بیگناه خطه 
خوزســتان را به خاک و خون کشــیدند تا شاید 
جبران شکســت های پی در پی اربابان نوکر ماب 
شــان در عراق، سوریه، و ســایر بالد باشد.در این 
پیام آمده است: اینجانب ضمن تسلیت به خانواده 
های معزز و معظم شهدای این حمله تروریستی با 
مردم دالور و شهید پرور خوزستان ابراز همدردی 
کــرده و بهبودی عاجل مجروحان این حادثه را از 
درگاه خداوند رحمان و رحیم مســئلت می کنم. 
در پیام وزیــر اطالعات آمده اســت: همان گونه 
که صدام مزدور عامل دســت نشــانده استکبار و 
هواداران منطقه ای او در حمله به کشور عزیزمان 
ناکام ماندند و با پاسخ دندان شکن ملت غیور ایران 
مواجه شدند، این اقدام تروریستی نیز که با حمایت 
های خارجی و مرتبطین منطقه ای آنها برای ناامن 
کردن کشور عزیزمان صورت پذیرفته است، ناکام 
خواهد مانــد و کوچک ترین خللــی در اقتدار و 

انسجام ملت عزیز ما ایجاد نخواهد کرد.
 در این پیام تاکید شده است: هادیان و پشتیبانان 
ایــن جنایت هولناک باید بداننــد به درک واصل 
شدن تروریست ها پایان این ماجرا نبوده و سربازان 
گمنام امام زمان )عــج( در اطاعت از فرمان مقام 
معظــم رهبری )حفظه اهلل( و دســتور ریاســت 
جمهوری و بــا همکاری نهاد هــای اطالعاتی با 
سرعت و دقت، دنباله های این جنایتکاران قسی 
القلب را تعقیب و تا دســتگیری و سپردن آنان به 
ســر پنجه مقتدر قضایی کشــور از پای نخواهند 
نشست و در اولین فرصت مقتضی پاسخی کوبنده 

به طراحان این اقدام ضد بشری خواهند داد.

هفته آینده وزرای پیشنهادی
 کار و اقتصاد معرفی می شوند

 عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی از معرفی وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد 

به مجلس در هفته آتی خبر داد.
به گــزارش زمــان به نقــل ازمهر، حســینعلی 
حاجی دلیگانــی در مــورد زمان معرفــی وزرای 
پیشــنهادی کار و اقتصــاد اظهار داشــت: قرار 
اســت هفته آینده و پس از سفر رئیس جمهور به 
نیویورک، وزرای پیشــنهادی تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی به مجلس معرفی 
شوند.وی با اشاره به استعفای محمد شریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین 
قرار اســت هفته آینده وزیر پیشنهادی صنعت، 

معدن و تجارت هم به مجلس معرفی شود.

اخبار

سرمقاله

از  پیش  که  است  آن  بخشش  باالترین 
خواری خواستن باشد.

کالمامیر

رئیس جمهور گفت: جمهوری اسالمی از جنایت 
اهواز نخواهد گذشت و پاسخ آن را در چارچوب 

قانونی و مصالح کشور خواهد داد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حسن روحانی، 
در  تهران  ترک  از  پیش  دیروز  جمهور  رییس 
فرودگاه مهر آباد، با بیان این که مجمع عمومی 
است  تریبونی  یک  و  فرصت  یک  ملل  سازمان 
که در اختیار کشورمان قرار گرفته است، اظهار 
کرد: ایران می تواند نظرات خود را درباره مسائل 
منطقه ای و بین المللی در سازمان ملل اعالم کند. 
همچنین فرصت دیدار با سران بسیاری از کشورها 
فراهم است. برای دیدن سران این کشورها ، باید 
سفرهای زیادی انجام شود، اما در سازمان ملل 
کامال فضا آماده است. در طول این سفر با رهبران 
با  و  سیاسیون  مسلمانان،  مختلف،  کشورهای 
سردبیران رسانه ها دیدار دارم و مصاحبه هایی هم 
انجام خواهم داد.وی همچنین ادامه  داد: شرایط 
همیشه  از  بیش  آمریکا  نیست.  مناسب  جهانی 
حالت قلدرمآبانه خود را به رخ جهانیان می کشاند. 
ادامه  داده و  سیاست یک جانبه گرایانه خود را 
فکر می کند که بر مبنای زور می تواند عمل کند. 
هر کسی که میزبان یک سازمان است، نباید فکر 
کند که اختیار آن سازمان را دارد. اختیار آمریکا 
بر سازمان ملل باید مشابه سایر کشورها باشد. در 
حالی که آمریکا از سازمان ملل سوءاستفاده کرده 
و سایر کشورها هم نتوانستند از این سازمان به 
به  اشاره  با  جمهور  کنند.رییس  استفاده  خوبی 

آمریکا  همیشه  با  سفید  کاخ  حکومت  که  این 
متفاوت است، بیان  کرد: آنها به هیچ معاهده ای 
احترام نمی گذارند. نه به شورای حقوق بشر و نه 
قراردادهای تجاری و نه معاهده پاریس؛ متاسفانه 
بود.  توجه  قابل  کمتر  که  کردند  کارهایی  آنها 
مثال با ملت فلسطین این چنین مقابله کرده و 
سفارت خود را به قدس بردند و یا برای مسلمانان 
در صدور ویزا مضیقه زیادی را ایجاد کردند. این 
ناسیونالیسم  و  تفکر یک جانبه گرایی  حکومت 
افراطی دارد. در این شرایط من فکر می کنم که 
بسیاری از کشورها از جمله ایران حرف های زیادی 
برای گفتن دارند.وی ادامه  داد: آمریکا به یکی از 
تعهدات خود یعنی بر جام پشت پا زد و آن را 
نقض کرد. بر جام یک سند بین المللی است ، اما 
آنها با بهانه های واهی از این توافق خارج شده و بر 
خالف حقوق بشر، ملت ایران را تحت فشار قرار 
داده اند. سایر ملت ها و شرکت ها را نیز با قانون 
داخلی خود مجبور می کنند تا در روابط با ایران 
مردم  می خواهند  آنها  باشند.  داشته  محدودیت 
ایران را در فشار قرار دهند تا آنها از استقالل خود 
پشیمان شوند. آمریکا می خواهد در کشور ما بلوا و 
آشوب ایجاد کند تا روزی بتواند به این کشور باز 
گردد و در آن اربابی کند، اما این خیال ها خام بوده 
و آنها هیچ گاه به اهدافشان نخواهند رسید.وی 
تاکید کرد : کارهایی که آنها شروع کرده اند برای 
ما و دیگران زحمت ایجاد می کند ، اما مردم ما 
مقاومت می کنند و دولت هم خود را برای مقابله 

با آمریکا آماده کرده است. ما از این شرایط عبور 
خواهیم کرد و آمریکا پیشمان می شود، آنها راه 
غلط و اشتباهی را انتخاب کرده اند.رییس جمهور 
در بخش دیگری در تشریح برنامه های خود در 
طول سفر به نیویورک، گفت : عالوه بر سخنرانی 
دو  دیدارهای  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  در 
همچنین  و  کشورها  سایر  سران  با  ای  جانبه 
و  دیدارها  این  در  که  دارم  رسانه ها  با  مصاحبه 
اشاره  آمریکا  جنایات  و  تخلف  به  ها  مصاحبه 
خواهم کرد. همچنین با کشورهای دوست برای 
ادامه   بر جام دیدار دارم.وزیر امور خارجه با ١+4 
دیدار دارد. من هم با رهبران برخی از کشورهای 
اروپایی و آسیایی دیدار دارم و تالش می کنیم با 

کمترین هزینه از این شرایط عبور کنیم.
مسائل منطقه ای مثل سوریه، یمن و سایر مسائل 
نیز محل بحث با کشورهای دوست خواهد بود.

رییس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به 
حادثه تروریستی در اهواز، اظهار کرد: این حادثه 
مناسبت  به  مراسم  این  بود.  انگیز  تاسف  بسیار 
»هفته  دفاع مقدس« ، ایستادگی مردم و شروع 
تجاوز متجاوزان و صدامیان به کشور بود. آنهایی 
که دیروز این فاجعه را آفریدند در مسیر همان 
مقدس  دفاع  دوران  در  آنها  هستند.  متجاوزان 
کرده  متجاوزان حمایت  از  اسم ها  همین  با  هم 
داخل  در  مدت ها   آنها   . می آفریدند  جنایات  و 
خاک عراق ماندند و بعد از پایان جنگ با اینکه 
مشکوک بوده و سالها غیر قانونی بودند، لطف نظام 

جمهوری اسالمی ایران شامل حال آنها شد.وی 
ادامه  داد:  تا صدام زنده بود آنها مزدور او بودند و 
بعد یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس مسائل 
مالی، تسلیحاتی و سیاسی آنها را بر عهده گرفت 
و آنها از جنایات خود نه پیشمان بودند و نه آن 
را متوقف کردند، اما اهواز ایستاده و همانطور که 
در هشت سال دفاع مقدس مقاومت کرد، باز هم 
مقاومت می کند. مردم اهواز در طول دفاع مقدس 
 ، مردم دالور  اهواز  نکردند.  تخلیه  را  شهر خود 
فداکار و شجاعی دارد، فارس و عرب و بختیاری 
فرقی نمی کند. همه دالوری کردند. بعد از جنگ 
نیز آنها همیشه برای پیشرفت کشور تالش کردند. 
شدند.  عزادار  مردم  این  که  هستیم  متاسف  ما 
بچه هایی که این روزها باید به مدرسه می رفتند 
به شهادت رسیدند. پدران و مادران به شهادت 
تردید  بی  کرد:  تاکید  جمهور  رسیدند.رییس 
جمهوری اسالمی ایران از این جنایت نمی گذرد. 
برای ما روشن است که آنها چه گروهی هستند و 

به چه گروهی وابسته هستند. 
آنهایی که ادعای حقوق بشر را تکرار می کنند باید 
پاسخگو باشند، آمریکا پشتوانه کشورهای مزدور 
اختیار  در  را  الزم  امکانات  همه  و  است  منطقه 
آنها قرار می دهد ، اما این اقدامات هیچ تاثیری 
در مسیر اراده ملت ما ندارد. ما پاسخ این جنایات 
را در چارچوب قانونی و مصالح کشور می دهیم و 
همه عوامل این جنایات دستگیر شده و به مجازات 

می رسند.

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدینوسیله به: آقای علی حسنی نام پدر: صمد تاریخ تولد: 1370/12/16 شماره ملی: 2240101008 شماره شناسنامه: 
2240101008 به نشانی: بندر گز –خیابان انقالب 12-انتهای کوچه وآقای محمد مزنگی نام پدر: خلیل تاریخ تولد: 
1346/01/10 شماره ملی: 2249683654 شماره شناسنامه: 8 به نشانی : بندر گز –خیابان بیست متری –معلم 17-داخل 
کوچه ساختمان اول دست چپ ابالغ میشود : بانک سپه شعبه بندر گز به استناد قرارداد بانکی شماره 269330613- 
1393/11/06 جهت وصول مبلغ 74/240/000 ریال شامل : مبلغ 37/767/811 ریال اصل و مبلغ 24/800/000 ریال 
خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 11/672/189 ریال سود و مبلغ 37/926 ریال خسارت تاخیر روزانه تا تاریخ 1397/06/12 
طبق مقررات علیه شماها مبادرت به تقاضای صدور اجرائیه نموده که پرونده به کالسه 9700117 تشکیل شده و در جریان 
اقدام است.اجرائیه صادره جهت ابالغ به شماها به مامور ابالغ ثبت بندر گز ارسال گردید. برابر گزارش مامور مزبور، شماها 
در آدرس تعیین شده در متن قرارداد مورد شناسایی قرار نگرفتید و بستانکار نیز نتوانسته آدرس جدید شما را معرفی نماید. 
بنابراین طبق ماده 18 آئین نامه اجرا ، مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت  در روزنامه اگهی میگردد چنانچه به موجب تبصره 
2 قسمت ب ( ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ اجرائیه 
محسوب می گردد به تعهدات خود اقدام ننمائید ، عملیات اجرائی برابر مقررات طبق تقاضای بستانکار علیه شماها تعقیب 

 حجت اله تجری  رئیس ثبت اسناد و امالک بندر گز خواهد شد. م.الف:1866  تاریخ انتشار: سه شنبه 1397/07/02

آگهیتشکیلمجمععمومیتأسیسکانونکارگران
بازنشستهشهرستانفردیس

باطالع اعضاء هیئت موسس کانون کارگران بازنشسته شهرستان 
فردیس می رساند مجمع عمومی تصویب اساسنامه پیشنهادی 
در تاریخ 97/7/25 رأس ساعت 9 صبح در آدرس جاده مالرد 

گلستان چهلم بعد از بلوار طالقانی فرهنگسرای والیت. 
بدینوسیله از اعضای محترم تقاضا می شود با در دست داشتن 
دفترچه تأمین اجتماعی مربوط به شعب شهرستان فردیس و 
مشکین دشت رأس ساعت درج شده در محل برگزاری مجمع 

حضور بهم رسانند. 
هیئت موسس کانون کارگران بازنشسته شهرستان فردیس 

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکیت
اقای محمد شکر اله ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 122/18 متر مربع  
قطعه 7 به شماره پالک 13383 فرعی از 314 اصلی مفروز و مجزا شده از 12913 
فرعی ذیل صفحه 30 دفتر 701 جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ به نام نامبرده 
صادر و تسلیم شده است و طبق سند رهنی شماره 721 مورخه 1391/2/25 دفتر 
خانه 10 هشتگرد در رهن بانک مسکن می باشد که به علت سهل انگاری مفقود 

گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 1397/7/2
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ م/الف 290 گواهی  حصر وراثت

آقای/خانم فاطمه قهرمانی  بوزندانی  به شماره شناسنامه  0320293661 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 970233 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان قاسم سردوار  
به شماره شناسنامه 2  در تاریخ 1396/12/28 اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارتست 
از:  1-  فاطمه قهرمانی بوزندانی متولد 1353/1/15 به شماره شناسنامه 032320293661 صادره از کرج   نسبت همسر 
متوفی  2-  مریم مردوار  متولد 77/4/20 به شماره شناسنامه  4890369082  صادره از کرج  نسبت فرزند  متوفی 
3- مهدی  مردوار متولد72/9/16 به شماره شناسنامه 4890220089 صادره از ساوجبالغ  نسبت  فرزند  متوفی پس از 
انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه 
سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام 
در تاریخ – دروقت فوق العاده شعبه – شورای حل اختالف-- به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی 
پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در کذشته منحصر به اشخاص/شخص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و 
دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.  اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث 

مبلغ تا سقف سی میلیون ریال است/نامحدود است. تاریخ انتشار : 97/7/2
قاضی شعبه  شورای حل اختالف چهارباغ

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه  پرونده:961527 وقت رسیدگی :یکشنبه مورخ 1397/7/1 راس ساعت 
9:00 صبح 

خواهان :سعید گودرزی  و آقای اسد رسول پور نادینلوئی 
خوانده:سیده لیال موسوی  خواسته:الزام به تنظیم سند

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه چهار باغ شورای 
تعیین شده،به علت  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی  باغ  اختالف چهار  حل 
مجهول المکان بودن خوانده ،به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف حوزه چهار باغ

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم مریم عبداله پورفرزند ابراهیم     درخواستی که به شماره 508/97/ش1،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که  

شادروان  ثریا مرادخانی فرزند علی       به شماره شناسنامه   1 صادره از  تنکابن   
 در  تاریخ5/18/ 97دراقامتگاه دائمی خود  تنکابن  بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  مریم عبداله پور 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 . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم صغرا چمانده  فرزند کمال به شرح درخواستی که به شماره 970522این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که مرحوم فرنگیس سمیعی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 10 صادره از 
بابلسر در تاریخ97/5/6در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده 
و ورثه حین الفوت عبارتند از 1- صغرا چمانده فرزند کمال به شماره شناسنامه 
14 دختر متوفی    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

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

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

 روحانی: جمهوری اسالمی ازجنایت اهوازنمی گذرد

سازمان ملل تریبونی برای بیان مواضع ایران است

فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد:

ساخت موشک ضد زره و تجهیزات مرتبط با جنگ های نوین در نزاجا
 

نوین  تجهیزات  ساخت  از  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
رزمی در سطح این نیرو خبر داد.

کیومرث  سرتیپ  امیر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توان  به  اشاره  با  ارتش،  زمینی  نیروی  فرمانده  حیدری 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  تجهیزاتی 
گفت: نیروی زمینی هر ساله آخرین دستاوردهای دفاعی 
دستان  و  فکر  پرداخته  و  ساخته  که  را  خود  شده  بومی 

متخصصان داخلی است، در رژه نیروهای مسلح به نمایش 
خارجی  و  داخلی  رسانه های  جمله  از  همه  تا  می گذارد 
باشند.وی  کشورمان  مسلح  نیروهای  پیشرفت های  شاهد 
افزود: برگزاری مراسم  رژه  در ٢۹ فروردین و ٣١ شهریور 
بیانگر این است که جمهوری اسالمی تحت زعامت ولی امر 
مسلمین توانسته روی پای خود بایستد و این پیشرفت ها 
یک اتفاق و یا یک شعار نیست، بلکه یک حرکت مداوم 

ملی و نهادینه شده است، که آثار و برکات آن را در مقابله 
مشاهده  کشور  در  امنیت  و  نظم  برقرای  و  دشمنان  با 
زمینی  نیروی  گفت:  پایان  در  نزاجا  می کنیم.فرمانده 
مرتبط  ویژه  تجهیزات  و  زره  ضد  موشک های  حوزه  در 
خوبی  پیشرفت های  به  است  توانسته  نوین  جنگ های  با 
دست یابد که ان شاءاهلل از این دستاوردها به موقع رونمایی 

می شود.

ادامه از صفحه١
معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا که 
با وجود اقناع کامل نشدن مردم از دادگاه های ویژه مفاسد 
اقتصادی آیا پرونده ای از دانه درشت ها مطرح است یا نه، 
اظهار داشت: نخست باید دانه درشت را تعریف و مشخص 
کنیم چون قوه قضاییه با دانه درشت های فراوانی برخورد 
کرده و معوقات چند هزار میلیاردی را در این سالها پس گرفته 
است.وی ادامه داد: همین کسانی که االن در دادگاه هستند 
از همین دانه درشت ها هستند، بعضی پرونده ها همین هفته 
به نتیجه می رسد.وی ادامه داد: کسی که چند هزار میلیارد 
تومان گردش حسابش است، دانه درشت محسوب می شود 
اما دانه درشت است. نباشد  از مقام دولتی برخوردار  شاید 

محسنی اژه ای تصریح کرد: با هر میزان تخلف گزارش شده 

که ثابت شد، برخورد کردیم.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان 
کرد: اگر دانه درشت را سمت بدانیم و کسی که از جایگاه و 
سمت باالیی برخوردار است، باید بگویم بسیاری از مسئوالن 
بزرگ ما فساد ندارند و این طور نیست که فساد داشته باشند 
اما برخورد نشود.وی افزود: برخی مطالب شایعه می شود اما 
اثبات نشده است. رییس بانک مرکزی مقام باالیی است که 
از او تحقیق می شود اما اینکه مجرم است یا نه نمی توان 
اظهارنظر کرد. زمانی هم برای معاون رئیس جمهوری، نماینده 
مجلس، معاون وزیر، مدیرکل، قاضی و کارمند پرونده تشکیل 
شده است.اژه ای گفت: هر کدام که مورد اتهام قرار گرفته 
اند مورد تحقیق قرار گرفتند و اگر جرم احراز شد پرونده 
دادگاه رفته است.محسنی اژه ای درباره اینکه چرا برخی بانک 
ها حاضر به شکایت علیه ابربدهکاران نیستند، گفت: بله این 

صحت دارد و برخی حاضر به شکایت نبودند، تا چند سال 
قبل شکایت  ها کمتر بود؛ اما امروز بانک های بیشتری شکایت 
می کنند و گاه هم شکایت با ورود مدعی العموم انجام می شود.

وی ادامه داد: اینکه چرا به موقع شکایت نمی کنند باید از خود 
بانک ها پرسید، اما نظر شخصی خودم این است که بانک ها از 
ابتدا اعتبارسنجی نمی کنند، تسهیالت را به صورت فازبندی 
پرداخت می کنند که نظارتی نسبت به فازهای قبلی انجام 
نمی شود و مهمتر اینکه چون تضمین مناسبی دریافت نمی 
شود درصورت طرح شکایت، خودشان هم مقصر قلمداد می 
شوند.محسنی اژه ای گفت: تا آنجا که اطالع دارم سرجمع 
معوقات بانک ها کم نشده اما تعداد افرادی که دانه درشت 
بودند و بدهی سنگین داشتند با اقدام دادستانی کاهش یافته 

است.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

مسئوالن رده باال فساد ندارند
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هشدار تهران به ابوظبی

 سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار کاردار امارات توسط رئیس 
اداره سیاسی وزارت خارجه خبر داد و گفت: اعتراض شدید ایران 

به اظهارات غیر مسئوالنه مقام اماراتی به وی ابالغ شد.
وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
احضار کاردار  و  اهواز  تروریستی  امور خارجه در خصوص حادثه 
امارات به وزارت خارجه اظهار داشت: در پی سخنان سخیف یک 
مشاور سیاسی اماراتی در خصوص حادثه تروریستی اهواز، کاردار 
به  اداره سیاسی ذیربط  رئیس  امروز توسط  امارات عربی متحده 
وزارت امورخارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران 
ابالغ  وی  به  مذکور  مشاور  موهن  و  مسئوالنه  غیر  اظهارات  به 
شد.قاسمی افزود: در این مالقات به کاردار امارات هشدار داده شد 
حمایت آشکار از اقدامات تروریستی توسط افرادی که وابسته به 
مراکز رسمی اماراتی هستند منجر به ایجاد مسئولیت برای دولت 

امارات خواهد شد و بی تفاوتی در قبال آن قابل پذیرش نیست.

تورم دو رقمی شد

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣۹٧ به ١١.٣ درصد 
رسید که نسبت به ماه قبل )۹.٧ درصد( ١.٦ واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز آمار ایران، در شهریور ماه ١٣۹٧ 
عدد شاخص کل )١٠٠=١٣۹۵( به ١٣4.٦ رسید که نسبت به ماه 
تغییر  ماه درصد  این  نشان می دهد.در  افزایش  قبل ۵.4 درصد 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢۵.٧ درصد است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ٢۵.٧ درصد بیشتر از شهریور 
١٣۹٦ برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه 
 ٦.4 درصد(   ١۹.٣( قبل  ماه  در  اطالع  این  به  نسبت  که  کردند 
واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
همین  به  نسبت  که  رسید  درصد   ١١.٣ به   ١٣۹٧ ماه  شهریور 
اطالع در ماه قبل )۹.٧ درصد( ١.٦ واحد درصد افزایش نشان می 
دهد.شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به ماه قبل ٦.4 درصد و در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« ۵.٠ درصد افزایش نشان می دهد.درصد 
تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به شهریور ماه ١٣۹٦ برای این 

دو گروه به ترتیب ٣٦.١ و ٢١.٧ درصد است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در شهریور ماه 
درصد  قبل ٣.۵  ماه  به  نسبت  که  رسید  عدد ١٣4.4  به   ١٣۹٧
ماه  به  نسبت  تغییر شاخص کل  درصد  دهد.  می  نشان  افزایش 
مشابه سال قبل ٢۵.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل )١۹.4 
افزایش داشته است.شاخص قیمت کل  درصد( ٦.٣ واحد درصد 
عدد  به  ماه ١٣۹٧  شهریور  در  کشور  روستایی  خانوارهای  برای 
١٣۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.٨ درصد افزایش نشان می 
دهد.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢٦.١ 
درصد است که نسبت به ماه قبل )١٨.٨ درصد( ٧.٣ واحد درصد 

افزایش داشته است.

کمیته بررسی وضعیت 
بازنشستگان تشکیل شد

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: کمیته ای تخصصی 
جهت بررسی ابهامات و پاسخ به سواالت درمورد اجرای 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در این معاونت 

تشکیل شد.
افزود:  »لعیا جنیدی«  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به   
یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه شورای علمی 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی قانون ممنوعیت 
بکارگیری بازنشستگان و همچنین موضوع شهردار تهران 
و شهرداران بود.وی یادآور شد: در این جلسه پس از طرح 
نظرات مخالفان و موافقان فهرستی از سواالت و ابهامات 
تهیه شد، یکی از این سوال ها این بود که اعمال قانون 
درمورد استاندارها و وضعیت بازخریدی ها چگونه خواهد 
بود .معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: با توجه 
به فهرستی از سواالتی که در این خصوص وجود دارد و از 
طرف دیگر چون در قانون ابالغی مختصر ابهاماتی نیز وجود 
داشت به همین دلیل این کمیته برای بررسی موضوعات 
تشکیل شد.وی افزود: در این کمیته وضعیت افرادی که 
بازنشسته بوده و به کار بازگشته اند و مسایل و موضوعات 
مشابه مورد بررسی قرار می گیرد و به استعالمات و ابهامات 

پاسخ داده می شود .

آغاز سال تحصیلی جدید در 
مدارس »اُمید آینده«، نواخته شد

زنگ ِمهر اُمید، هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در 
مدارس ١٠ گانه »اُمید آینده«، نواخته شد.اعضای هیأت 
مدیره، معاونان و جمعی از مدیران بانک آینده، در نخستین 
روز از فصل تعلیم و تربیت با حضور در مدارس»اُمید آینده« 
با گرامی داشت ماه مهر و مهربانی، زنگ ِمهر اُمید را در این 

مراکز آموزشی، به  صدا در آوردند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک آینده، آیین 
بازگشایی مدارس »اُمید آینده« در سال تحصیلی ١٣۹٧-

١٣۹٨، با حضور جمعی از مسئوالن محلی شهرستان ها، 
مدیران، معلمان، اولیای مدارس و همراه با حضور پرشور 
برگزار  مدارس سراسر کشور،  با  دانش آموزان،  هم زمان 
شد.شایان ذکر است؛ بانک آینده از سال ١٣۹۵، در راستای 
عمل به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف تسهیل شرایط 
ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان مستعد، ساخت مدارس 
»اُمید آینده« را در مناطق کم تر برخوردار کشور، در دستور 
کار خود، قرار داد و بر همین اساس، تاکنون ساخت ١٠ 
روستای  »بندرعباس،  شهرستان های:  در  مدرسه  باب 
»تنگستان،  مهرشهر«؛  روستای  »بیرجند،  خون سرخ«؛ 
روستای باغک جنوبی«؛ »ریگاِن استان کرمان«؛ »یاسوج، 
روستای مادوان«؛ »زاهدان«، »ایالم«، »سنندج، روستای 
دانگه  »چهار  و  فارس«  استان  »شریف آباِد  آساوله«، 

اسالم شهر« را با موفقیت به انجام رسانده است.

خبرخبر

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. 

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

 نوبت دوم

مفقودی
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرضیه غواصی کناری فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 
4980118747صادره از بابلسر مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری صادره از واحد 

 فریدونکناردانشگاهی بابل به شماره 2090مفقود کرده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
اینجانب حسن جان بابازاده چاری فرزند رشید با ش ش 29دارای یک قبضه سالح تک 
لول  ته پرساچمه زنی  کالیبر 12با شماره اسلحه 803704و شماره سریال 1999753جواز 

 بابل حمل آن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

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

آگهی حصروراثت
آقای بختیارتاج بخش نام پدرعلی بشناسنامه1880872242صادره ازشوشترمتولد1338/1/1 
داده که پسرش مرحوم  تقدیم وتوضیح  درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
فوت  گتونددرتاریخ1396/5/16درتهران  بشناسنامه1870024801صادره  بخش  محمدتاج 
بخش  الذکر)پدرمرحوم(2-هماتاج  فوق  بامشخصات  عبارتنداز:1-متقاضی  اش  ورثه 
ازشوشتر)مادرمرحوم(والغیر. 1337/1/5صادره  تولد  بشناسنامه1880871920تاریخ 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردباوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره م.الف)16/108(
دبیرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

متن آگهی
محکوم له : فرشته حیدری   محکوم علیه : ثابت پور خدیور 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ثابت پور خدیور فرزند مرادخون که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 9710426656400099 در پرونده کالسه 
9609986656400083 به موجب دادنامه شماره 9609976656400270 مورخ 1396/07/02 
صادره از شعبه 14 محکوم علیه محکوم است به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1395/6/24 
لغایت 1395/12/30 از قرار ماهیانه به مبلغ 2/500/000 ریال و از تاریخ 1396/01/01 لغایت 
1396/6/30 از قرار ماهیانه به مبلغ 2/700/000 ریال و از باب قاعده تسبیب و الضرر به 
پرداخت 900/000 ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ . د. 
م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای 
احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 

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

متن آگهی 
شاکی آقای محسن خزایی فرزند قربانعلی شکایتی علیه متهم عرفان موسیوند دایر بر تهدید 
به آتیش زدن خودرو و ایراد جرح عمدی با چاقو که تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 
جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
ارجاع و به کالسه 9709986611600424 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/7/30 
و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند . 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید عابدین زاده لداری دارای شماره شناسنامه 723 به شرح دادخواست به شماره 
10/631/97 از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شوکت محسن زاده لداری به شماره شناسنامه 1 در تاریخ 97/2/13 اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان بابلسر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- مجید عابدین زاده لداری فرزند حسینجان و شوکت  به ش.ش 2251 متولد 6-1354-

206451888محل تولد بابل پسر متوفی
2- حمید عابدین زاده لداری فرزند حسینجان و شوکت  به ش.ش 723 متولد 1356محل 

تولد بابل پسر متوفی
3- فاطمه عابدین زاده لداری فرزند حسینجان و شوکت  به ش.ش 54 متولد 1359محل 

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

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

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح در پیامی با محکوم کردن اقدام 
نیرو های  تاکید کرد:  استکبار در منطقه  تروریستی مزدوران 
مسلح، مصمم  تر از گذشته تروریست  ها و دنباله  های آنها را 
تحت تعقیب قرار داده و تا ریشه  کنی این پدیده نفرت  انگیز از 

پای نخواهد نشست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار سرلشکر پاسدار »محمد 
باقری« دیروزدر پیامی اقدام تروریستی مزدوران استکبار در 
منطقه را که به شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان 
در اهواز منجر شد، محکوم کرد.در ابتدای پیام رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح آمده است: در آستانه نمایش غرورآفرین 
توانمندی های دفاعی جمهوری اسالمی ایران به مناسبت آغاز 
هفته دفاع مقدس، تعدادی از عناصر فرومایه و زبون استکبار که 
از حمایت مالی و تبلیغاتی برخی کشور های منطقه برخوردارند، 
در یک اقدام کور تروریستی، مردم بی گناه حاضر در این مراسم 
از  به گلوله بستند که به شهادت و زخمی شدن جمعی  را 

نظامی  لحاظ  به  که  اقدامی  شد؛  منجر  عزیزمان  هموطنان 
فاقد هرگونه ارزش عملیاتی و اطالعاتی است.وی در ادامه این 
پیام آورده است: این جنایت که در تداوم خیانت های 4٠ ساله 
گذشته استکبار و اذناب منطقه ای آنها صورت گرفته است، 
همچون گذشته هیچ خللی در عزم و اراده ملت ایران در دفاع 
از انقالب اسالمی و آرمان ها نخواهد داشت؛ بلکه ماهیت پلید 
دشمنان قسم خورده ایران اسالمی، صفوف ملت غیور ایران را 
بیش از پیش منسجم تر خواهد کرد.سرلشکر باقری در این پیام 
تصریح کرده است: اینجانب ضمن تسلیت به خانواده های گرانقدر 
شهدای این اقدام تروریستی کور و آرزوی شفای عاجل برای 
مجروحان عزیز، به ملت بزرگ ایران اسالمی اطمینان می دهم که 

فرزندان آنها در نیرو های مسلح، مصمم تر از گذشته تروریست ها 
و دنباله های آن ها را تحت تعقیب قرار داده و تا ریشه کنی این 
پدیده نفرت انگیز از پای نخواهد نشست.رئیس ستاد کل نیرو های 
مسلح در این پیام با یادآوری مواضع کینه توزانه برخی مقامات 
کشور های منطقه که آشکارا از انتقال ناامنی به درون مرز های 
جمهوری اسالمی ایران سخن گفته  اند، هشدار داده است که 
ضمن تصحیح رفتار های خصمانه خود با جمهوری اسالمی ایران، 
از پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنند؛ در غیر این صورت 
نیرو های مسلح حق پاسخ کوبنده به دشمنی ها با ملت ایران را 
برای خود در هر زمان و مکان محفوظ می دارند و جنایتکاران را 

در هر نقطه از جهان تحت تعقیب قرار خواهند داد.

سرلشکر باقری:

 تروریست  ها
 را ریشه  کن

 می  کنیم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: استانداردهای دوگانه در برخورد با تروریسم 
به هیچ وجه پذیرفته نیست. کشورهای غربی نمی توانند داعیه مبارزه با تروریسم 

داشته باشند اما امکانات اقامتی و رسانه ای در اختیار آنان قرار دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سید عباس عراقچی« دیروز در صفحه شخصی خود 
و  اهواز، سفرای هلند  تروریستی  از جنایت  بالفاصله پس  نوشت: »  اینستاگرام  در 
دانمارک و کاردار موقت انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شده و نسبت به ارائه 
امکان اقامت و فعالیت به برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب این 
جنایت بود شدیدا اعتراض گردید«. وی تاکید کرد: »جمهوری اسالمی ایران انتظار 
دارد دولت های مزبور مسببین جنایتکار و همه مرتبطین احتمالی با آنها را بازداشت 
و جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادالنه به ایران مسترد نمایند.«معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: »استانداردهای دوگانه در برخورد با تروریسم به 
تروریسم  با  مبارزه  داعیه  توانند  نمی  غربی  کشورهای  نیست.  پذیرفته  وجه  هیچ 
داشته اما امکانات اقامتی و رسانه ای در اختیار آنان قرار دهند.« عراقچی یادآور شد: 
»کاردار امارات متحده عربی در تهران نیز صبح دیروز به دلیل اظهارات جانبدارانه 
مقامات رسمی آن کشور در حمایت از جنایت تروریستی اهواز به وزارت امور خارجه 

احضار خواهد شد«.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی از آغاز واریز مابه 
التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان این سازمان از دیروز خبر داد و گفت: 

این مبلغ تا چند روز آینده به همه بازنشستگان پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیرعباس تقی پور افزود: این ما به التفاوت مربوط 
افزایش حقوق فروردین برای سایر سطوح است چون مستمری بگیران حداقل  به 
بگیر پیش از این، مابه التفاوت حقوق فروردین خود را دریافت کرده اند.وی اظهار 
داشت: سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری تاکنون تعهدات خود را نسبت 
به حداقل بگیران کامل کرده که با پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمری بگیران 
تنها  اینکه  به  اشاره  با  پور  نیز تکمیل می شود.تقی  تعهدات  این  در دیگر سطوح، 
مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری بگیران باقیمانده بود، 
التفاوت  مابه  واریز  فرایند  امروز  از  تومانی  میلیارد  اعتبار ٣٠٠  تامین  با  داد:  ادامه 
حقوق فروردین آغاز شده است و تا ١٠ روز آینده پرداخت آن به اتمام می رسد.وی 
خاطرنشان کرد: زمان واریز حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی 
بر اساس حروف الفبا است اما برای پرداخت این مابه التفاوت عکس آن عمل می 
پایانی هر ماه حقوق خود را دریافت می کردند در  شود و کسانی که در روزهای 

پرداخت مابه التفاوت به عنوان نفر اول، را دریافت خواهند کرد. 

استانداردهای دوگانه در برخورد با 
تروریسم پذیرفته نیست

واریز مابه التفاوت حقوق فروردین 
بازنشستگان آغاز شد
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به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان صورت گرفت؛

تولید ریل UIC60  برای اولین بار 
در کشور

اصفهان  آهن  ذوب  تالشگران  اصفهان:  بهادری- 
موفق شدند، ریل UIC60 را که در خطوط پرسرعت 
راه آهن مورد استفاده است برای اولین بار در کشور 

تولید کنند. 
مهندس یوسف زاده مدیر مهندسی نورد این شرکت 
به  اصفهان  بیان خبر فوق گفت: ذوب آهن  ضمن 
عنوان تنها تولید کننده ریل در خاورمیانه، پس از تولید 
ریل U33 و تحویل آن به راه آهن جمهوری اسالمی، 
موفق به تولید ریل UIC60 بر اساس استانداردهای 
جهانی شد.  وی  گفت: کارگاه نورد 650 ذوب آهن 
اصفهان قادر به تولید ساالنه 400 هزار تن ریل است. 
هم اکنون هزار تن ریل UIC60 در این شرکت تولید 
شده که کیفیت آن فراتر از انتظار است و از آمادگی 

الزم برای تولید انبوه این محصول برخوردار هستیم. 
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن، تولید این محصول 
استراتژیک در حمل و نقل ریلی را در شرایط کنونی 
که با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم، بسیار ارزشمند 
توصیف کرد و افزود: خوشبختانه قادر به تامین تمام 
نیازهای راه آهن جمهوری اسالمی هستیم و لذا نیازی 
به واردات این محصول که در شرایط تحریم، کار 

بسیار مشکلی است، نخواهیم بود .
ریل  تولید  در  داشت:  اظهار  زاده  یوسف  مهندس 
UIC60، به طور کامل از توان داخلی بهره گرفته شده 
و  نیروی انسانی توانمند ذوب آهن که موفق به تولید 
این محصول مهم شدند، پرفورمنس خود را با اطالع 

کارشناسان آلمانی اجرا کردند. 

برگزاری همایش »بانوان حسینی« 
در اسالمشهر 

نوری- اسالمشهر: به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری 
سید و ساالر شهیدان ابا عبدا..الحسین)ع( ، همایش 
بانوان حسینی با موضوع محرم و عفاف و حجاب به 
همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاری کانون 
فرهنگی هنری عالمه جعفری)مسجد امام جواد )ع(
روز یکشنبه 25 شهریور ماه در سالن اجتماعات اداره 
برگزار شد.  این همایش با سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین محمدی امام جمعه واوان و با هدف دانش 
افزایی نسل جدید نسبت به ابعاد مختلف عفاف و 
حجاب، گسترش فرهنگ عاشورایی، ارائه راهکارهای 
عملی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و 
زمینه سازی به منظور حفظ و صیانت از اصل عفاف و 
حجاب برگزار شد. گفتنی است: در این همایش گروه 
نونهاالن حسینی، تعزیه صحنه جنگ امام حسین )ع( 
تا خرابه شام را به اجرا گذاشتند که با استقبال بی نظیر 

شرکت کنندگان همراه گردید. 

خبر

آب 20 روستای حادثه دیده گلستان وصل شد

و  آب  شرکت  بهره برداری  معاونت  سرپرست  گلستان:  سلیمانی- 
فاضالب روستایی گلستان گفت: بر اثر باد شدید و باران رگباری  در 
استان گلستان، تاسیسات  20 روستای تحت پوشش این شرکت دچار 
خصوص  در  پور  مرگان  محمد  عاشور  بود.  شده  خسارت  و  حادثه 
خسارت های وارد شده  اظهار داشت: بر اثر وقوع این حادثه آب 20 
قال،  آق  کاووس،  گنبد  آزادشهر،  گرگان،  های  شهرستان  در   روستا 
علی آباد و کردکوی قطع شده بود که با تالش کارکنان پرتالش آب 
و فاضالب روستایی، آب آشامیدنی کلیه روستاهای حادثه دیده وصل 
گردید وی افزود: حجم خسارات وارده به تاسیسات آبفار در حادثه اخیر 
را شامل:  150 متر خط انتقال، 1 دهنه چشمه، آسیب دیدگی 4 دستگاه 
فلوتر، تخریب 1 باب حوضچه، خسارت 2 دستگاه تابلو برق و تخریب 

12 باب سقف اتاقک های موتورخانه برشمرد.
وي همچنین ادامه داد: با تالش پرسنل و کارکنان ستاد و مدیریت امور 
شهرستانها و با توجه به حجم خسارات وارده عملیات اجرایي بازسازي 
تاسیسات در کمترین زمان ممکن انجام و پایداری آب شرب سالم و 

بهداشتی 9252 خانوار با جمعیت 31539 نفر برقرار گردید.
وی تصریح کرد: میزان خسارات وارده بر تاسیسات آبرساني را 820 

میلیون ریال عنوان کرد.
وي در پایان افزود: در زمان وقوع حادثه و قطع آب عالوه بر روستاهاي 
تحت پوشش این شرکت، سایر روستاها نیز از خدمات آب رساني از 

طریق ناوگان آبرسانی سیار بهره مند شدند.

انتشار مجموعه کتاب هاي اصول کلي عملیات 
دریافت، نگهداشت و توزیع فرآورده هاي نفتي

نگهداشت  دریافت،  عملیات  کلي  اصول  کتاب  جلدي   7 مجموعه 
از  یکي  توسط  شده  تدوین  و  تألیف  نفتي،  هاي  فرآورده  توزیع  و 
البرز منتشر  نفتي استان  کارشناسان شرکت ملي پخش فرآورده هاي 

شد.
به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده 
و  امرآموزش  راهبري  و  کمک  راستاي  در  البرز  استان  نفتي  هاي 
پژوهش، مجموعه 7 جلدي اصول کلي عملیات دریافت، نگهداشت و 
توزیع فرآورده هاي نفتي توسط محمدرضا یگانه یکي از کارشناسان 
تدوین  تألیف و  البرز   استان  نفتي  فرآورده هاي  ملي پخش  شرکت 
شده است. محمد رضا یگانه  هدف از تالیف و انتشار این مجموعه 
را مستند سازي اصول کلي، کمک به امور آموزش و پژوهش بویژه 
آشنائي مدون عالقمندان به حوزه هاي مختلف عملیاتي شرکت ملي 

پخش فرآورده هاي نفتي بیان کرد. 
دانش  از  که  مجموعه  این  نویسنده  و  گر  تدوین  یگانه،  محمدرضا 
آموختگان رشته مهندسي شیمي و مدیریت اجرائي است  ازسال 1390 
تا کنون بواسطه ذوق و عالقه مثال زدني خود و همچنین فعالیت در 
بخش هاي مختلف فني و عملیاتي شرکت هاي ملي صنایع پتروشیمي 
و پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي توانسته کتب اصول کلي عملیات 
ارائه  7 جلد  در  را  نفتي  هاي  فرآورده  توزیع  و  نگهداشت  دریافت، 
روابط  تبلیغات  و  انتشارات  اداره  توسط  شده  یاد  مجموعه  نماید.   
عمومي شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران پس از  
تأیید کمیته انتشارات امورآموزش این شرکت چاپ و منتشر  شده و 

در بدو توزیع مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

خبر

خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: معاون هماهنگی 
مصاحبه  در  تهران  استانداری  عمرانی  امور 
کاالهای  تولید  از  زمان  خبرنگار  با  اختصاصی 
باکیفیت توسط هنرمندان و صنعتگران شهریاری 
خبر داد و گفت: طی بازدیدی سرزده و با پیشنهاد 
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهریار 
شهرستان  فهیم  و  هنردوست  فرماندار  همراه  به 
شهریار از کارگاه تراش و تزئینات بر روی کریستال 

شهرستان بازدید داشتیم. 
احمد تواهن افزود: این کارگاه صنایع دستی که 
تزیینات  و  ها  نقاشی  کریستال،  تراش  حیطه  در 
روی کریستال فعالیت داشته و در باغستان شهریار 
قرار دارد توانسته است با وجود امکانات محدود 
موفق به تولیداتی بسیار با کیفیت و قابل رقابت با 

بازارهای خارجی شود.
این مسوول با اشاره به شعار امسال مبنی بر»حمایت 
از کاالی ایرانی« بر لزوم توجه به تولیدات داخلی 
تاکید کرده و افزود: فعالیت های اقتصادی در زمینه 
تولید کاالهای با کیفیت ایرانی در شهرستان شهریار 
بسیار امیدوار کننده است، کارگاه هایی که در زمینه 
های گوناگون فعالند و ضمن تولید کاالهایی ارزنده 

می توانند میزان اشتغال مناسبی را نیز ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به ویژگی های شاخص 
در  تواند  می  شهرستان  این  شهریار  شهرستان 
زمینه انجام پروژه های عمرانی، فرهنگی، هنری 
و صنعتی الگو و الهام بخش شهرستان های دیگر 
به  خطاب  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  باشد. 
مسوولین ادارات اظهار داشت: باور داشته باشیم که 
اکنون در جنگ ناجوانمردانه ی اقتصادی هستیم که 
می تواند به مراتب از جنگ مسلحانه طاقت فرسا 
تر باشد و در این شرایط نگذاریم مقررات دست 
و پا گیر و پیچیده در ادارات موجب خستگی و 
نارضایتی تولیدکنندگان شود و تا آنجا که ممکن 

است باید به تسهیل امور مردم بپردازیم.
احمد تواهن گفت: با توجه به کمیت و کیفیت 
پروژه های اجرا شده در شهرستان شهریار واضح 
این شهرستان وظیفه خود در  فرماندار  است که 
تسهیل امور مردم را در حیطه اختیارات شهرستانی 

خویش به خوبی انجام داده اند.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان 
شهریار نیز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار زمان 
با اشاره به فضای فرهنگی و نزدیکی این شهرستان 

به تهران بزرگ،  شهریار را میزبان هنرمندان خوبی 
از سطح کشور دانست و گفت: شهرستان شهریار 
میزبان اساتید و هنرمندانی برجسته همچون  احمد 
بهجت، محمد وهابی، لوائی، ایمان زاده، اشکذری، 
عزیزاله ممقانی و... در زمینه های منبت، معرق، 
پیکرتراشی، نقاشی روی شیشه و دیگر زمینه های 
هنری است و الزم به ذکر است که هر یک از این 
هنرمندان اساتید برجسته ای در حیطه هنری خود 

می باشند. فرشید ستایش راد با تاکید بر کیفیت 
بسیار باالی محصوالت تولید شده در کارگاه های 
هنری شهرستان شهریار و قابلیت رقابت آن با نمونه 
های خارجی همچون کریستال کشور چک گفت: 
دکتر تواهن به همراه فرماندار محبوب شهرستان 
شهریار از نزدیک ظرفیت منطقه، آثار و محصوالت 
دادند؛  قرار  بازدید  مورد  را  این عرصه  هنرمندان 
همچنین در این بازدید هنرمندان مشکالت و موانع 

پیش  روی خود را بیان نمودند.
معیشتی  فعلی  به وضعیت  توجه  با  این مسوول 
بحث  به  توجه  لزوم  به  کشور  در  اقتصادی  و 
اقتصادی  به چرخه  در جهت کمک  گردشگری 
گردشگری  بحث  در  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
حتی اگر تنها متکی به حوزه داخلی باشیم کمک 
موثری به چرخه اقتصادی کشور خواهیم کرد که 
این امر همبستگی و توجه مشترک مسوولین به این 
حوزه را می طلبد. وی افزود: برخی از کارگاه های 
صنایع دستی و هنری شهرستان شهریار در زمینه 
بیمه تامین اجتماعی و تامین برق نیاز به همیاری 

مسوولین دارند.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران خبر داد:

تولید کاالهای با کیفیت توسط هنرمندان و صنعتگران شهریاری

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ SL 132 به شماره موتور 3969236 و شماره شاسی 

S5420090035943 و شماره پالک ایران 72-899ق52 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

دادنامه
 پرونده کالسه 9609984435300754  شعبه سوم دادگاه عمومی )عمومی(  دادگستری 

شهرستان خوی  تصمیم نهایی شماره 9709974435300861
 خواهان:  اقای مظاهر احمدنژاد فرزند حسن با وکالت خانم عارفه محمودنژاد  فرزند باقر 
به نشانی آذربایجان غربی-شهرستان خوی- خوی  -شهید آصفی –روبروی دادگستری / 
خوانده : آقای مهدی خواجه محمدلو فرزند قربانعلی  نشانی  آذربایجان غربی – فیرورق- تپه 

باشی –منزل حمید پیکر/ 
خواسته : مطالبه وجه بابت چهار فقره سفته

رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای مظاهر احمدنژاد فرزند حسن با وکالت خانم عارفه محمودنژاد  
فرزند باقر بطرفیت آقای مهدی خواجه محمدلو فرزند قربانعلی به خواسته صدور حکم مبنی 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال وجه چهار فقره سفته  به شماره های 
959439و959440 هر دو سری )ب/1( هر یک به مبلغ سیصد میلیون ریال  و 410006و410007 
)سری/ت( هر یک به مبلغ یکصدمیلیون ریال  به انضمام کلیه خسارات وارده دادرسی از قبیل 
هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم 
الوصول مطابق شاخص اعالمی  بانک  مرکزی ، با عنایت به  وجود  سفته های مستند  دعوی در 
ید خواهان و امضای  خوانده  زیر سفته  که مصون از تعرض مانده و نظر به اینکه خوانده دلیلی 
به پرداخت  مال الذمه  خود ارائه ننموده است لذا به استناد مواد 307 الی 309 قانون تجارت  و 
ماده 1301 قانون مدنی ومواد 198و515و 519و522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب )در امور مدنی( حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال  بابت 
اصل خواسته و نیز  پرداخت هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل  مطابق تعرفه قانونی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )مورخه 96/8/7 ( لغایت زمان پرداخت بر منبای تناسب 
تغییر شاخص ساالنه قیمت  اعالمی بانک مرکزی  بابت متفرعات دعوی در حق خواهان  صادر 
و اعالم میدارد. در خصوص خسارت  تاخبرتادیه  از تاریخ سررسید سفته ها لغایت تاریخ تقدیم 
دادخواست  نظر به اینکه خواهان دلیلی بر مطالبه  وجه سفته ها در بازه زمانی مذکور ارائه نداده 
است  و شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه بعداز تاریخ سررسید دین میباشد لذا به استناد 
مواد 197و 522 قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی خواهان صادره و اعالم میدارد حکم صادره 
نخست غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای 
مهلت واخواهی و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم  تجدید نظر استا 
اذربایجانغربی بوده و حکم صادره اخیر حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اذرباین غربی میباشد
موال قلی زاده- رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خوی

قاضی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان خوی- هوشنگ موال قلی زاده

دادنامه 
پرونده کالسه 9709984634800280 – شعبه 8 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

-تصمیم نهایی شماره : 9709974634800766
خواهان آقای هادی سالمت خواه فرزند قدرت با وکالت محمد دادگر فرزند بخشعلی  
محل اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی –خیابان طالقانی – جنب بانگ 
سپه- پاساژمحمدیه – طبقه فوقانی خوانده:  آقای شمع رضا خدائیان  حصارلو فرزند  نصیر 

.مجهول المکان  موضوع :مطالبه وجه بابت...
رای شورا : در خصوص دعوی خواهان آقای هادی سالمت خواه فرزند قدرت با وکالت 
محمد دادگر بطرفیت   خوانده آقای شمع رضا خدائیان حصارلو  فرزند  نصیر بخواسته 
با  ملی  بانک  بعهده  بشماره592574  یکفقره چک  بابت  ریال  مبلغ40/000/000  مطالبه  
احتساب خسارات ناشی از دادرسی بشرح متن دادخواست نظر به اینکه خوانده با  ابالغ 
قانونی و اطالع در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به اصالت  سند ایراد و الیحه  ای 
تقدیم ننموده است بنابراین  اشتغال ذمه  وی محرز است قاضی شورا دعوی خواهان را وارد 
و ثابت  تشخیص و با استناد  به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مودا 310 و 
313  قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ40/000/000  ریال  بابت اصل خواسته و 
مبلغ1/550/000  ریال هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه ازسرسید چک  طبق شاخص 
قیمت ها لغایت اجرای حکم  و حق وکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید  رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه شورا میباشد/قه
 یعقوب رشتبر-قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف  شهرستان خوی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پروند5/961270/ح

 وقت رسیدگی : سه شنبه97/8/15  ساعت11 
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه پنجم خوی 

خواهان  :توانبخشی مادر با وکالت آقای صادق زاده 
خواندگان : اقای رضا علیزاده فرزند محرم 

خواهان  توانبخشی مادر با وکالت آقای صادق زاده در پرونده  کالسه فوق بطرفیت  خوانده 
فعال مجهول المکان میباشد دادخواست حکم ابطال قرارداد را نموده است که داد خواست 
نامبرده  به کالسه فوق ثبت و طبق دستور دادگاه وبرابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  
بتاریخ فوق  تعیین وقت گردیده  اینک مراتب در یکی از روزنامه های رسمی چاپ وآگهی 
میگردد خوانده میتواند قبل از جلسه  مورخ فوق در دادگاه حاضر و نسخه ثانی  دادخواست 
و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادگاه  شرکت نمایند. در غیر اینصورت دادگاه طبق 
مقررات تصمیم خواهد گرفت ./ ضمنا یکبرگ از آگهی ابالغ را جهت درج  در پرونده به 

دادگاه ارائه فرمائید. 
مدیر دفتر شعبه پنجم  حقوقی خوی

دادنامه 
دادگستری   حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه    9709986610500207 کالسه  پرونده 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976610500639  –خواهان : بانک تجارت 
استان لرستان با وکالت خانم فاطمه ابدالی فرزند محمد به نشانی استان لرستان شهرستان خرم 
آباد میدان امام بلوار دکتر حسابی نبش آرش 1 و آقای عزت اله خورشیدی فرزند غالمرضا 
به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد میدان امام بلوار دکتر حسابی نبش آرش 1 پالک 
2 – خواندگان : 1-آقای آقا علی اسدی فرزند علی حسن به نشانی استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد بلوار بهارستان خ بزرگمهر خ مهر میهن حیاط دو سمت چپ 2- آقای محمد اسدی 
فرزند کرم اهلل به نشانی استان البرز –شهرستان کرج شهر کرج فردیس کانال غربی دهکده 
کوچه شهید مجیدی ساختمان یاس طبقه 4 واحد 4 3- آقای کرم اله اسدی فرزند علی عباس 
به نشانی استان البرز –شهرستان کرج –عظیمیه بلوار کاج خ 62 پالک 19 ، 4-خدیجه اسدی 
به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد خیابان علوی کوچه شهید شمسیان پ4 همراه  
09163600170 )آدرس قراردادی ( – خواسته : 1-تامین خواسته 2-مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه 3-مطالبه وجه بابت ...4-مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص دعوی بانک تجارت  استان لرستان با وکالت آقای عزت اله 
خورشیدوند و خانم فاطمه ابدالی به طرفیت خواندگان 1-محمد اسدی 2-کرم اله اسدی 
3-آقا علی اسدی 4-خدیجه اسدی به خواسته مطالبه وجه محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 236467856 ریال و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 23 درصد 
تا تسویه کامل دین با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر قرارداد اعطای تسهیالت به 
خوانده ردیف اول به شماره 902500127 که به امضاء سایر خواندگان به عنوان ضامن 
رسیده و اینکه خواندگان دفاعیاتی دال بر رد ادعا و یا بی اعتباری مستند دعوی خواهان و یا 
برائت ذمه خود به عمل نیاورده اند فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان مستندا به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 از قانون عملیات 
بدون ربا و ماده 10 از قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت 
مبلغ 236467856 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8435375 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ 11458714 ریال بابت حق الوکاله وکیل که در صورت قطعیت دادنامه در 
مرحله بدوی و عدم تجدید نظر خواهی 60 درصد آن به خواهان تعلیق می گیرد و پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه مانده اصل وام )به استثنای سود متعلقه ( به ماخذ17 درصد ساالنه 
طبق قرارداد بدون در نظر گرفتن 6 درصد جریمه تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 
1397/3/27 لغایت اجرای کامل دادنامه که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و 
سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
لرستان می باشد و نسبت به خوانده ردیف چهارم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و در خصوص مابقی خواسته خواهان 
مبنی بر مطالبه جریمه تاخیر تادیه به ماخذ 6 درصد عالوه بر سود بانکی نظر به اینکه مطالبه 
جریمه تاخیر عالوه بر سود بانکی وجاهت قانونی و شرعی نداشته و به نحوی ربای معاملی 
محسوب میگردد دعوی خواهان از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره در 
این خصوص حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حجت اله سلیمیان .

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل باشگاه فوالد با بیان این که برای هدایت 
فوالد، گزینه خارجی را از ذهن مان خارج کرده ایم، گفت: هنوز با شخص 

خاصی مذاکره نکرده ایم و به دنبال بررسی گزینه ها هستیم.
 به گزارش روابط عمومی، به نقل از سایت باشگاه فوالد خوزستان، حبیب 
ا... رضایی در گفت وگوی تلویزیونی شب گذشته، در خصوص برکناری 
سیدسیروس پورموسوی از هدایت تیم فوالد، اظهار داشت: با توجه به 
تصمیمات هیات مدیره باشگاه از زحمات آقای پورموسوی و همچنین 
کادر فنی تقدیر و تشکر کردیم، ضمن این که برای آن ها آرزوی موفقیت 
داریم. ان شاءاهلل این هفته جلسه هیات مدیره برگزار می شود تا درباره چند 
گزینه مدنظر به اجماع برسیم و بهترین گزینه را برای سرمربی گری فوالد 

انتخاب کنیم.
وی درخصوص گزینه های بسیاری که برای هدایت فوالد مطرح است 
نیز عنوان کرد:  هنوز با شخص خاصی مذاکره نکرده ایم و به دنبال بررسی 

گزینه ها هستیم. ان شاءاهلل سر فرصت کارها انجام می شود.
مدیرعامل باشگاه فوالدخوزستان در پاسخ به این سوال که فکر می کنید 
فوالد به آن نتیجه مدنظرش دست پیدا کند؟ گفت: با توجه به این که بیشتر 
بازیکنان ما جوان هستند و از نظر فنی نیز مورد نظر کادرفنی قبلی بودند، 
شک نکنید که سرمربی جدید هم که انتخاب می شود، نگاهش جوانگرایی 

خواهد بود و با ساختار و اهداف باشگاه هماهنگ است.
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا شکست برابر سایپا در برکناری 

پورموسوی تاثیرگذار بود؟ عنوان کرد: خیر، این برکناری ربطی به بازی با 
سایپا نداشت. وی بیان کرد: به دنبال جذب بازیکن جدید نیز هستیم و یکی 
دو گزینه مد نظر ما هستند که قرار است با نظر سرمربی جدید انتخاب و 
جذب شوند. مدیرعامل باشگاه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا گزینه 
خارجی نیز برای هدایت تیم مدنظر است؟ گفت: نه این که دنبال سرمربی 
خارجی نبودیم اما با توجه به نوسانات دالر، گزینه خارجی را از ذهن مان 
خارج کردیم. مدیرعامل باشگاه فوالدخوزستان در پایان عنوان کرد: ما به 

دنبال این هستیم تا فوالد را به جایگاه اصلی خودش برگردانیم.

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان:

سرمربی خارجی مدنظر نیست
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حدود 7 درصد جمعیت دنیا اختالالت خواب دارند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: چهار تا هفت 
درصد مردم دنیا دچار نوعی از اختالالت خواب هستند.

به گزارش خبرنگار پیام زمان ، دکتر مجتبی زارعی در نشست خبری پنجمین 
همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران که قرار است از 7 تا 9 مهر 97 
در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، گفت: 
روانپزشکی،  نورولوژی،  اعصاب،  این همایش رشته های علوم  مخاطبان 
جراحی اعصاب، گوش و گلو، بینی و سر و گردن، رادیولوژی، پزشکی هسته 
ای، گفتاردرمانی و ... هستند که  بیشتر شرکت کنندگان پزشکان داخلی و 
خارجی هستند.همایش امسال دارای 15 امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان 
است. زارعی اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش فرصتی است برای 
جوانانی که در این زمینه فعالیت می کنند تا بتواند سکوی پرتاب آنها برای 
پیشرفت در این مسیر علمی باشد.وی عنوان کرد:  آن چیزی که نقشه برداری 
مغز در دنیا دنبال می کند درک بهتر ساختار عملکرد مغز در جهت پیشبرد علم 
پزشکی است.وی با بیان اینکه سرمایه گذاری باید با برنامه ریزی و استراتژی 
باشد تا به نتیجه برسد  عنوان کرد:متاسفانه این نوع سرمایه گذاری ها تحت 
تمایالت سیاسی و صورت گرفته و رابطه جای  ضابطه را گرفته است از مسیر 

اصلی خودش خارج می شود.
وی با انتقاد از اینکه پنج سال قبل بودجه 10 میلیون دالری توسط معاونت 
علمی ریاست جمهوری برای پروژه نقشه برداری مغز مصوب شد، افزود: 
متاسفانه این بودجه را به ما ندادند و ما بدون ابزار و حمایت دولت مشغول 
کار هستیم. رئیس همایش بین المللی مغز ایران با انتقاد از سوءاستفاده برخی 
افراد از بیماران گفت: متاسفانه افرادی نقشه برداری مغز انجام می دهند که 
پزشک نیستند. وی با عنوان این مطلب که برخی بیماران توسط پزشکان 
به افراد غیرپزشک ارجاع داده می شوند، افزود ما باید بدانیم نقشه برداری 
مغز رادیولوژی یا ام آر آی و سی تی اسکن نیست اما یک عده از این مسئله 

سوءاستفاده کرده و جیب بیماران را  خالی می کنند.
مسئول پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ادامه 
داد: نقشه برداری مغز یک علم تحقیقاتی است که تنها مواردی از آن در بالین و 

آن هم برای کسانی که کاندیدای جراحی مغز هستند استفاده می شود.
زارعی تاکید کرد: امکانات ما اجازه نمی دهد از نقشه برداری مغز در جهت 
خدمات بالینی استفاده کنیم. در ادامه این نشست خبری مسعود طهماسیان 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه یک سوم 
مردم دنیا بی خوابی را در طول زندگی خود تجربه می کنند و از افسردگی 

به عنوان  یکی از بیماری های که اختالالت خواب نشات می گیرد خبرداد.
وی اظهار داشت: اختالالت خواب باعث بیماری های روانپزشکی از جمله 
افسردگی می شود و در واقع بی خوابی تغییراتی در مغز ایجاد می کند که باید 
به موقع تشخیص و درمان شود. طهماسیان با بیان اینکه چاقی از مهمترین 
عوامل بروز اختالالت خواب است، اضافه کرد: چاقی سبب می شود اکسیژن 
رسانی به مغز در حین خواب مختل شود و در نفس کشیدن وقفه می افتد 
که ممکن است خطرناک باشد. وی، دیابت و مشکالت قلبی عروقی را نیز از 
عوامل بروز اختالالت خواب دانست و گفت: خوروپف یکی از اختالالت 
خواب است که پنج برابر خطر ابتال به بیماری آلزایمر را افزایش می دهد. عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: در حال حاضر 
ایران مسئول گروه بررسی و پیشگیری از اختالالت خواب با عضویت 12 
کشور از جمله آلمان، دانمارک، استرالیا و انگلیس است که تحقیقات مختلف 

علمی درباره اختالالت خواب و نحوه درمان آن را انجام می دهد. 

خبر

نحوه بیمه شاغالن فضای مجازی 
ابالغ شد

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه 
ای نحوه خدمت رسانی واحدهای اجرایی این سازمان 
به شاغالن شرکت های کسب و کار در فضای مجازی 

را صادر و ابالغ کرد.
اجتماعی،  تامین  سازمان  از  زمان  پیام  گزارش  به 
سیدتقی  سوی  از  شده  صادر  بخشنامه  اساس  بر 
نوربخش، مشموالن این بخشنامه آن دسته از شاغالن 
کسب و کار فضای مجازی فاقد رابطه مزدبگیری 
هستند که دارای تاییدیه از اتحادیه کشوری صنف 
کسب و کار مجازی بوده و تحت پوشش مقررات 

حمایتی خاصی قرار نداشته باشند.
با  مزدبگیری  و  استخدامی  رابطه  که  کارکنان  سایر 
ماده 4  الف  بند  دارند، مشمول  کارگاه های ذیربط 
قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان مطابق مواد 
28، 36 و 39 قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال 

فهرست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام می کنند.
مشموالن یادشده باید از سوی اتحادیه کشوری صنف 
کسب و کار مجازی یا نمایندگی آن در استان ها به 
سازمان تامین اجتماعی معرفی و سن متقاضی در تاریخ 
شروع بیمه )ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرائی 
سازمان( حداکثر 50 سال تمام باشد. در صورتی که 
متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول 
نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، معادل مدت سابقه 
پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به 
سقف سنی مجاز )50 سال( وی اضافه و در صورت 
احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته می شود. نرخ 
حق بیمه معادل 27 درصد مبنای پرداخت حق بیمه 
است و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که پنج 
سال یا کمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه 
دارند، به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب 
شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت 
حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی 

مربوطه خواهد بود.
مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از پنج 
حداقل  بین  دارند،  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  سال 
دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین 
دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت معرفی نامه در 

واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود.
با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه 
اتحادیه کشوری صنف کسب و کار  با  مزدبگیری 
مجازی یا نمایندگی های مربوطه می باشند، بنابراین از 
شمول قانون بیمه بیکاری خارج بوده و بر این اساس 
حق بیمه مربوطه )3درصد مبنای کسر حق بیمه( نیز 

وصول نخواهد شد.

خبر

قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قضاییه گفت: زوجین خواستار طالق توافقی عمدتا 

کم سن و با ازدواج با عمر یک تا سه سال هستند.
محمدباقر الفت درنشستی که با اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس درمحل معاونت تشکیل شد،گفت: 
متاسفانه در دادگاه ها با درخواست طالق  توافقی 
مواجه -هستیم که عمرازدواج روجین متقاضیان این 

نوع طالق، زیر یک سال است . 
وی یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری را متمرکز 
دعاوی  و  ها  طالق  نوع  این  از  درکاهش  شدن 
خانواده، دانست وادامه داد: با بررسی طالق  توافقی 
درسنین پایین، درمی یابیم این کار به شکلی از فساد 
می انجامد چون فرد دچار مشکالت عاطفی می 
شود و باتوجه به جوان بودن آنان، این نوع طالق به 

روند فساد اخالقی کمک می کند.
این مقام  قضایی با اشاره به وجودگسست  فرهنگی 
بین فرزندان و والدین، اظهارداشت: فرزندان آنگونه 
که باید از والدین تبعیت  نمی کنند و دروس زندگی 
را از خانواده نمی پذیرند؛ لذا مهارت زندگی مشترک 
را درزمان تجرد از والدین نمی آموزند و وقتی وارد 
زندگی  مشترک می شوند حقوق و تکالیفشان را 
نمی دانند و نمی توانند روابط عاطفی مناسبی با 

یکدیگر داشته باشند. معاون اجتماعی قوه قضاییه با 
بیان اینکه کمبود مهارت های زندگی  مشترک عمده 
علت طالق توافقی در سنین نخست ازدواج است 
گفت: آموزش های پیش از ازدواج به منظور کسب 

مهارت زندگی مشترک ضروری است.
الفت افزود: از آنجا که الزام قانونی به حضوردرکالس 
برخی  معموال  ندارد،  وجود  ساعته  هشت  های 
زوجین از حضور در دوره های آموزشی امتناع می 

کنند. وی باپیشنهاد تصویب پیش نویس طرح الزامی 
شدن آموزش قبل از ازدواج در مجلس، خطاب به 
اعضای کمیسیون فرهنگی گفت: این طرح یک ماده 

واحده در هشت تبصره تهیه شده است.
 الزامی شدن آموزش مهارت های زندگی قبل از 
و  اجتماعی  معاونت  در  طرحی  قالب  در  ازدواج 
پیشگیری از وقوع جرم در یک ماده واحده تنظیم 
و تهیه شده و در این ماده پیشنهادی آمده است: 

دایم  نکاح  ثبت  قانون،  این  ابالغ  از  پس  یکسال 
دردفاتر ازدواج منوط به ارائه گواهی گذراندن دوره 
های آموزش پیش از ازدواج است. دفاتر ثبت ازدواج 
موظف هستند ازدواج هایی که فاقد گواهی مذکور 

هستند از ثبت ازدواج خودداری کنند.
در یکی از هشت تبصره این ماده واحده پیشنهادی 
می خوانیم: به منظور تقسیم کار ملی، تهیه و تدوین 
محتوای دوره های آموزشی وپایش و نظارت، کمیته 
ملی با عضویت نمایندگان: حوزه های علمیه قم، 
شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جوم قوه قضاییه، وزارت ورزش 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  جوانان،  و 
پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی 
با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم قوه قضاییه تشکیل شود.
این نشست با حضورحجت االسالم احمد مازنی 
رییس  کمیسیون فرهنگی و تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به ویژه اعضای کمیسیون 
فرهنگی تشکیل شد که برگزاری جلسات تخصصی 
و کاری از این قبیل مورد استقبال اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس قرار گرفت و بر تداوم آن تاکید شد.

محمدباقر الفت خبرداد:

 طالق توافقی با سن کم به یک سال رسید

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فقط 15 درصد 
کودکان واجد شرایط، از خدمات آموزشی و مهارت آموزی در مهدهای 
کودک برخوردار هستند. انوشیروان محسنی بندپی در مراسم نواختن 
زنگ مهر در یکی از مهدهای کودک تهران اظهار داشت: در حال حاضر 
فقط 15 درصد کودکان از آموزش ها و مهارت آموزی در مهدهای کودک 
برخوردار هستند و 85 درصد به مهد نمی روند. وی تأکید کرد: باید 
شرایط و امکاناتی را فراهم کنیم تا تمامی کودکان واجد شرایط بتوانند 
از این محیط آموزشی برخوردار شوند. سرپرست وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 14 میلیون دانش آموز و 700 هزار کودک 
در مهدها به تعلیم و تربیت می پردازند، گفت: در حال حاضر به جایی 
می رسیم که از بمباران تئوری و مغز کودکانمان، رهایی پیدا می کنیم؛ 
کاری که دهها سال پیش کشورهای پیشرفته انجام دادند و ما تازه به 
آن رسیده ایم. محسنی  بندپی با تأکید بر اینکه در حال حاضر 300 آدینه 
مهد، 200 مهد قرآنی و 1200 حاشیه مهد تحت پوشش سازمان هستند، 
تصریح کرد: همچنین 8000 مهدکودک در مناطق شهری و 7500 مهد 
روستایی در کشور فعال هستند که در این مراکز، آموزش ها و مهارت های 

الزم برای رشد مناسب کودکان برنامه ریزی شده است.

برخورداری ۱۵درصد کودکان از خدمات 
آموزیش و مهارت آموزی در مهدها

وزیر آموزش و پرورش گفت: ایثار و از خودگذشتگی اصلی ترین 
مأموریت آموزش و پرورش است . سیدمحمد بطحایی در مراسم 
هشتمین زنگ شهدای دانش آموز در بهشت زهرا گفت: ما 36 هزار 
دانش آموز شهید داریم که 3650 نفر از آنها در این مکان آرمیده 
اند. این شهدا و 5 هزار معلم شهید جانشان را برای پایداری نظام 
و انقالب فدا کردند. وی افزود: آنچه آموزش و پرورش به عنوان 
اصلی ترین مأموریت و وظیفه باید دنبال کند، تمرین از خودگذشتگی 
و ایثار است. آنچه ما باید در مدارسمان تمرین کنیم، ایثار در حق 

دیگران و به ویژه کشور و دینمان است.
بطحایی خاطرنشان کرد: دانش آموزان ما باید بدانند شهدای دانش 
آموز ناظر و حاضر بر اعمال و رفتار ما هستند و همه ما باید به گونه 

ای رفتار کنیم که مورد تأیید آنها باشد.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برگزاری این برنامه ها بهانه 
بسیار خوبی است که فراموش نکنیم که صندلی هایی که روی آنها 
نشسته ایم زمانی دانش آموزانی نشسته اند که جانشان را براساس 
آموزه هایشان از مکتب امام حسین در مکتب آزادگی فدا کردند. آنها 

این درس را برای ما گذاشته اند تا آن را تمرین کنیم.

ایثار و از خودگذشتیگ اصیل ترین 
مأموریت آموزش و پرورش است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پیش بینی افزایش 
40 درصدی ترافیک در شهر تهران خبر داد. محسن پورسید آقایی ، 
صبح یکشنبه  با حضور در جلسه ستاد مهر مسئوالن شهرداری تهران 
برگزار شد، با بیان این که پیش بینی می شود با آغاز سال تحصیلی 
جدید ترافیک پایتخت حدود 40 درصد افزایش پیدا کند، گفت : یکی 
از اقدامات سال تحصیلی جدید موافقت دولت با شناور شدن ساعات 
کاری کارمندان است که در راستای کاهش ترافیک و توزیع آن نقش 
مهمی ایفا می کند. وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای 
ترافیک تهران تردد کامیون های حمل و توزیع کاال در کل سطح شهر 
تا ساعت 9 صبح ممنوع است، ادامه  داد: بخش زیادی از ترافیک 
معابر مویرگی و شریان های شهر توسط ماشین های توزیع کاال ایجاد 
می شوند و حاال نیز با بخشنامه جدید از امسال تردد آنها تا ساعت 9 
در کل سطح شهر ممنوع می شود و این  در حالی است که در سال 
گذشته تردد کامیونت ها تنها در محدوده طرح ترافیک ممنوع بود. 
پورسید آقایی در ادامه  اضافه کرد: همه شرکتها و سازمان های معاونت 
حمل و نقل در آماده باش کامل قرار دارند و با کمک پلیس راهور 

قطعا نسبت به ساماندهی ترافیک اقدام خواهیم کرد.

 افزایش 40 درصدی ترافیک
 مهر اپیتخت

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای عبدالصمد گلیج فرزند محمد موسی  بشرح درخواستی که به شماره 500/97/ش 1 
،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان   سکینه آروبندی فرزند محمد به شماره شناسنامه  34 صادره از    تنکابن     در  
تاریخ94/11/2دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  محمد گلیج فرزند متوفی
معصومه گلیج فرزند متوفی
مرضیه گلیج فرزند متوفی
عبداله گلیج همسر 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 . 

 قاضي شعبه    اول  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای بهرام اشگور لجی فرزند تیمور    بشرح درخواستی که به شماره 496/97/ش2 حکمی 
،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که  شادروان تیمور اشگور لجی فرزند اسد به شماره شناسنامه  1 صادره از    رامسر 
 در  تاریخ6/30/ 79دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  شهریار اشگور لجی فرزند متوفی
شهرام اشگور لجی فرزند متوفی
بهرام اشگور لجی فرزند متوفی

قدرت اله اشگور لجی فرزند متوفی
مینا اشگور لجی فرزند متوفی

مهناز اشگور لجی فرزند متوفی
مرصع اشکور فرجی همسر 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 . 

  قاضي شعبه   اول  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم توران نعمتی فرزند جعفر به شرح درخواستی که به شماره970389 ثبت گردیده و 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که حسن سالمت کناری 
تاریخ 97/1/4در  در  بابلسر  از  شناسنامه 4980109802صادره  شماره  به  رجبعلی  فرزند 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از
1- رجبعلی سالمت کناری فرزند حسن به شماره شناسنامه 4989303490پدر متوفی 

2-توران نعمتی فرزند جعفر به شماره شناسنامه 536 مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار 

دادنامه 
– شعبه5  شورای حل اختالف )ویژه خانواده( پرونده کالسه9709984634500177   

شهرستان خوی  -تصمیم نهایی شماره : 
شماره بایگانی شعبه 970177 

خواهان آقای محمد غنی زاده فرزند باقر با وکالت آقای محمد داگر   فرزندبخشعلی   محل 
اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ طالقانی –جنب بانک سپه ساختمان 

محمدیه – طبقه فوقانی 
خواندگان :1- آقای ارشد خضری ینگجه  فرزند حمزه نشانی –آذربایجانغربی –خوی فعال 

مجهول المکان 
  2- آقای  مجید فرامرزی فرزند محرم بنشانی –آذربایجان غربی –خوی فعال مجهول 

المکان
خواسته :مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال ازبابت یکفقره چک بعهده بانک سپه 

رای شورا  : در خصوص دعوی آقای محمد غنی زاده فرزند باقر با وکالت آقای محمد داگر   
بطرفیت  خواندگان :1- آقای ارشد خضری ینگجه  فرزند حمزه  2- آقای  مجید فرامرزی 
فرزند محرم بخواسته مطالبه وجه یکفقره چک بشماره799724 بتاریخ 94/4/20 بعهده بانک 
سپه بمبلغ18/000/000  ریال با توجه به بقای اصول و مستندات دعوی در ید مدعی  و 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه  ،اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه محقق شده  و چون خواندگان در قبال دعوای  مطروحه حاضر نشده  اند و دفاع 
موثری معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه  نکرده اند لذا  شورا با استناد 
به مواد  310 و 313 و 314 و 315  قانون تجارت و مواد  194 و 198 و 519 قانون ایین 
دادرسی  مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک دعوی مطروحه را  
وارد تشخیص نموده، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ18/000/000 
ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی بمبلغ280/000 ریال تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک  بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و 

رسیدگی در این شعبه  می باشد/ق
قاضی شعبه پنجم  شورای حل اختالف خوی-عرفانی

آگهی
پیرو اگهی های منتشره در جراید  بدینوسیله له جعفر بدخانی  فرزند نادر که مجهول المکان 
میباشد ابالغ میشود طبق اجرائیه صادره در پرونده کالسه 9409984435301180 به موجب 
دادگاه  از شعبه سوم   دادنامه شماره 9709974435300076 مورخ 1395/11/11 صادره 
حقوقی  شهرستان خوی محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  57150000 ریال بابت 
اصل خواسته  ونیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1394/11/14 لغایت 
زمان اجرای حکم وپرداخت  مبلغ 1814500  ریال خسارات ناشی  از هزینه  دادرسی و نیز 
پرداخت مبلغ 300000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محوم له میباشد 
.  پرداخت نیم حق  اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد .بدیهی 
است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن  معتبر یا اخذ 
تامین متناسب  از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 

مدلول اجرائیه  و وصول هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود
خوی- بلوار شهید مطهری

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خوی- علی گلوانی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/392/97شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
بیان داشته  سیدمحمدمحمدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
نموده و  اقامتگاه دائمی خود فوت  تاریخ95/3/22  در  شادروان روشن محمدی زاده در 

ورثه اش عبارتند از:
1.سیدمحمدمحمدی زایچه: 151-34/12/23  کدملی: 4959706562
2.سیداحمدمحمدی  زایچه: 2453-50/4/10کدملی: 4959654279

3.سیدفرج محمدی   زایچه: 2454-55/8/10  کدملی: 4959654287
4.سیده ملیحه محمدی  زایچه: 27-45/5/6 کدملی: 4959864346

5.سیده رابعه محمدی  زایچه: 25-41/4/23 کد ملی: 4959864321
6.سیده آمنه محمدی  زایچه: 9-37/3/5   کد ملی: 4959864192

7.سیده طلیعه محمدی  زایچه: 26-43/7/17  کد ملی: 4959864338
8.آئینه محمدی  زایچه: 10-40/3/6  کد ملی: 4959864206

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد 

شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی دعوت به افراز
و  غالمرضا  و  رضا  حمید  و  رضا  محمد  و  عبدالرضا  و  علیرضا  آقایان   اینکه  به  نظر 
وارده  خواست  در  برابر  خواندگان  عنوان  به  خانی   حسین  همگی  شهرت  منظر  خانم 
بشماره109/103/97/13291-97/6/14 و سایر شرکا   بعنوان خواندگان    تقاضای افراز 
به   به علت  عدم دسترسی  از پالک  941-اصلی بخش یک خوی  سهم مشاعی خود 
خواندگان  در خواست افراز از طریق  صدور آگهی  ا نموده اند . لذا بدین وسیله  به استناد 
ماده 3 –ایین نامه  قانون افراز و فروش امالک مشاع به مالکین مشاع به افرادی که در  پالک 
مزبور  ذینفع هستند  اعالم میدارد که نماینده و نقشه بردار این اداره برای افراز سهمی  
خواهان  در مورخه97/07/07  روز شنبه ساعت 10 صبح  به محل وقوع ملک  مذکور 
عزیمت  خواهند کرد  و لذا کلیه افراد ذینفع میتوانند در تاریخ ذکر شده در محل وقوع ملک 
حاضر شوند و الزم به ذکر است عدم حضور آنان  مانع از انجام عملیات  افرازی نخواهد  
بود و این آگهی  مطابق ماده 18- ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  به کلیه افراد 

ذینفع  در ان ملک ابالغ  وفقط در یک نوبت انتشار می یابد.
رئیس ثبت و اسناد خوی-سلیمانپور
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پاسخ وزارت نفت به ادعای 
کوتاهی در فروش نفت 

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطالعیه ای 
اعالم کرد: وزارت نفت از مدت ها پیش بدون هیاهو، 
همه راه های مطمئن فروش نفت را بررسی کرده و 
تمهیدات الزم را در نظر گرفته است تا در شرایط 
سخت تحریم بتواند در حد مقدورات برای فروش 

نفت اقدام کند. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، در این اطالعیه 
آمده است: به تازگی برخی افراد در اظهاراتی مدعی 
شده اند »در حالی که بازار تشنه نفت ایران است، وزارت 
نفت به عمد از فروش نفت خودداری می کند!« در این 

باره الزم است نکاتی به آگاهی عموم برسد.
افرادی  پیشینه  و  نام  به  نگاهی  شاید  که  چند  هر 
می آورند،  زبان  به  را  بزرگی  دروغ های  چنین  که 
از  اما  منتفی  کند،  را  آنها  به  پاسخگویی  ضرورت 
آنجا که به نظر می آید در پس این جریان سازی ها، 
اهداف دیگری نهفته است به اطالع افکار عمومی 
از مدت ها پیش بدون  می رسانیم که وزارت نفت 
هیاهو، همه راه های مطمئن فروش نفت را بررسی 
کرده و تمهیدات الزم را در نظر گرفته است تا در 
شرایط سخت تحریم بتواند در حد مقدورات نسبت 

به فروش نفت اقدام کند.
الزم است مدعیان کم کاری وزارت نفت، اطالعات 
دقیق و مستند این مشتریان »تشنه« را که می گویند 
وزارت نفت از فروش نفت به آنها خودداری کرده 
ذی ربط  کمیسیون  نفت،  وزارت  به  رسیدگی  برای 
مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور و 
دیگر مراجع ذی صالح ارائه کنند، در غیر این  صورت 
بهتر است شرایط دشوار تحریم را عرصه حرکات 

ایذایی و تسویه حساب های سیاسی قرار ندهند.
خواست وزارت نفت این است که در این شرایط 
دشوار و نبرد سنگین اقتصادی با آمریکا بتواند نفت 
را در حداکثر مقدار ممکن به فروش برساند، اما تردید 
نداریم که در این راه مردم هرگز راضی نخواهند شد 
برخی  فشارهای  و  فضاسازی  تسلیم  نفت  وزارت 
زدن  دور  بهانه  به  تا  شود  زنجانی  بابک  دوستان 

تحریم ها ثروت ایران را به یغما برند.
می دانیم که این روزها عاشقان و تشنگان زیادی برای 
تصاحب نفت ایران وجود دارند، اما آنچه برای وزارت 
نفت اهمیت دارد اطمینان از دریافت وجه حاصل از 

فروش نفت است.
از  غیر  به  که  می کند  اعالم  دیگر  بار  نفت  وزارت 
این روزها  بابک زنجانی که شاید  افرادی همچون 
دوباره وسوسه شده اند نفت کشور را در اختیار گرفته 
و پرداخت پول آن را به شیوه ها و آینده ای موهوم 
حواله دهند، آمادگی دارد به همه مشتریان مطمئن، به 

هر میزان که مایل باشند نفت بفروشد.

خبر

 پایبندی ۱2۹ درصدی به توافق کاهش
 عرضه نفت اوپک و غیراوپک

و  اوپک  وزارتی  مشترک  کمیته  نشست  در  کشورهای حاضر  نمایندگان 
غیراوپک اعالم کردند که در ماه اوت امسال، پایبندی به توافق جهانی کاهش 
تولید نفت به 129 درصد رسید.  رویترز از الجزیره گزارش داد: نمایندگان دو 
کشور عضو در کمیته نظارت بر توافق کاهش عرضه  اوپک و غیر اوپک اعالم 
کردند: یافته های این کمیته نشان می دهد که پایبندی به توافق جهانی کاهش 

تولید نفت در ماه اوت امسال 129 درصد بوده است. 
کشورهای عضو غیرعضو اوپک در چهارمین نشست مشترک خود تصمیم 
پایبندی خود به سهمیه های تعیین شده برای کشورهای  گرفتند مجموع 
حاضر در این توافق را به 100 درصد برسانند. تصمیم برای توافق همکاری 
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به منظور کاهش در مجموع روزانه یک 
میلیون و 200 هزار بشکه ازسوی 12 عضو اوپک و 600 هزار بشکه از سوی 
تولیدکنندگان  غیرعضو این سازمان از جمله روسیه در نشست 171 اوپک 
و نخستین نشست مشترک اوپک و غیراوپک در وین در دسامبر سال 2016 
میالدی به منظور بهبود قیمت نفت و بازگرداندن ثبات به بازارهای جهانی 

گرفته شد، این توافق همکاری تا دسامبر 2018 تمدید شده است. 
 Declaration of( غیراوپک  و  اوپک  همکاری  بیانیه  اساس  بر 
توافق  بر  نظارت  وزارتی  و  فنی  مشترک  کمیته  دو    ،)Cooperation
اوپک و غیراوپک متشکل از وزیران کشورهای کویت، عربستان، ونزوئال، 
الجزایر، روسیه و عمان مسئول بررسی و نظارت بر پایبندی اعضا به تعهدهای 
کشورهای حاضر در توافق شد. صدو هفتاد و پنجمین نشست عادی وزیران 
نفت و انرژی اوپک سوم دسامبر )12 آذرماه( در مقر دائمی اوپک و در وین 

اتریش برگزار خواهد شد.

 تولید نفت عراق طی ده سال آینده
 فقط ۱0 درصد امکان رشد دارد 

موسسه  IHS Markit اعالم کرد مشکالت جدی در زیر ساخت صنعت 
نفت عراق طی سال های آینده توانمندی این کشور در افزایش سطح تولید 

نفت خود را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر اساس گزارش این موسسه، تحقیقات انجام شده درباره توانمندی تولید 
نفت عراق نشان می دهد مشکل در برخی گلوگاه های نفتی این کشور و 
همچنین نبود زیر ساخت کافی برای صادرات، باعث شده است که این کشور 

طی 10 سال آینده تنها بتواند 10 درصد به تولید نفت خود بیافزاید.
این موسسه انگلیسی اضافه کرد در حالی که عراق پتانسیل صادرات روزانه 7 
میلیون بشکه نفت را دارد اما در عمل ارتباط ضعیف بین میادین نفتی بزرگ 
این کشور و مراکز ذخیره سازی و صادرات این حامل انرژی در عراق باعث 

شده است که صادرات این کشور محدود باشد.
کریستوفر السنر، کارشناس  IHS Markit طی مصاحبه ای گفت، عراق 
اگر بتواند تولید نفت خود را از 4.5 میلیون بشکه در روز کنونی به 5 میلیون 
بشکه در روز در سال 2028  و 6 میلیون بشکه در سال 2036 برساند بسیار 
خوش شانس خواهد بود. وی معتقد است کمبود زیر ساخت های تأمین برق 
در برخی میادین نفتی، ایستگاه های پمپ و ذخیره گاه های این کشور در کنار 
مشکالت قانونی که قراردادهای نفتی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است 
و همچنین مشکالت امنیتی عراق و نبود آب از جمله دیگر عواملی هستند که 

تولید نفت این کشور را محدود خواهند کرد.

کوتاه از انرژی

مفقودی
 برگ سبز وانت نیسان 2000مدل 1364با شماره پالک 478ع85ایران 62 با شماره موتور 

 بابل161016و شماره شاسی 028929 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
 برگ سبز و سند موتور سیکلت تکتاز 125 مدل 1389 به رنگ نقره ای با شماره پالک 586/77555با شماره موتور 

بابلNEJ *** 125A00947544 و شماره تنه 8912270 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
موتور  شماره  با   72 ایران  651ج51  پالک  شماره  با   96 مدل   206 پژو  سبز  برگ   
174B0010366و شماره شاسی  NAAP13FE2HJ114600بنام محمد مهدی مرزبان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
ساری 

آگهی درخواست
 گواهی حصر وراثت

خانم مریم عصری فرزند قربانعلی      درخواستی که به شماره 507/97/ش1،این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان 

یحیی حکمت پور فرزند نوروز علی       به شماره شناسنامه   136 صادره از  تنکابن   
 در  تاریخ5/24/ 97دراقامتگاه دائمی خود  تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
الهام حکمت پور فرزند متوفی
ندا حکمت پور فرزند متوفی
مریم عصری همسر  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 . 

قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم ربابه کیا اشکوریان فرزند نظرعلی بشرح درخواستی که به شماره 504/97/ش 1 ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان   نظرعلی کیا اشکوریان فرزند گل بابا           به شماره شناسنامه  303  صادره از     
رامسر    در  تاریخ97/1/8دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 احمد کیا فرزند متوفی
محمود کیا فرزند متوفی

معصومه کیا اشکوریان فرزند متوفی
زینب کیا اشکوریان فرزند متوفی
ربابه کیا اشکوریان فرزند متوفی
مریم کیا اشکوریان فرزند متوفی

ام البنین شریعتی مقدم همسر 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 . 

 قاضي شعبه    اول  شورای حل اختالف تنکابن

دادنامه 
(دادگستری  )حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9709980207100193 کالسه  پرونده 

شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره 9709970207100737
خواهان :اقای حجت تات کارخانه فرزند علی اکبر به نشانی ورامین – امر اباد – روبروی 

مسجد ارشاد – جنب قصابی نمونه – موبایل تات 
خوانده :اقای علیرضا فتاحی فرزند عین اله به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها:1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسی 
گردشکار :دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید .
رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای حجت تات کارخانه به طرفیت علیرضا فتاحی به خواسته به شرح 
برگ دادخواست به استناد فتوکپی کارت شناسایی،فتوکپی چک ،گواهی عدم پرداخت ،دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ،نظر به اینکه متن و ظهر چک حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
در حق خواهان دارد و نظر به اینکه با این وصف خوانده دلیلی در جهت برائت ذمه خود 
ارائه ننموده اند و نظر به اینکه اصالت امضای انتسابی خوانده و مفاد و مندرجات آن مصون 
از تعرض باقی مانده است ،دادگاه با عنایت به مراتب فوق و استصحاب اصل بقای دین 
،دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبالغ زیر در حق خواهان مستندا به مواد )249(و)314( قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده) 2( قانون صدور چک و مواد )2(،)198(،)502(،)515(و )519( قانون آیین دادرسی 

مدنی صادر و اعالم می نماید :
الف – مبلغ 234/460/000 ریال بابت اصل خواسته ب-مبلغ 7/591/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی ج- خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ )چک (لغایت تاریخ وصول 
حسب نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین اجرا از سوی اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد . و مبلغ 823/000 تومان بدون چک بابت طلبکاری .د – حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی تا این مرحله از دادرسی . رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران 

می باشد . 
م الف 1068-دیو کالئی –دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (دادگستری شهرستان ورامین 

آگهی حصروراثت
بانوشفیله مشعلی نام پدریاسربشناسنامه500صادره ازرامهرمزدرخواستی بخواسته صدورگواهی 
هندیجان  بشناسنامه8صادره  یاسرسنجریان  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت 
درتاریخ 93/4/23درماهشهراقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات 
بشناسنامه499رامهرمز- بشناسنامه497رامهرمز3-سالمه  متوفی(2-رحیمه  فوق)فرزند 
متوفی(( مشعلی)فرزندان  همگی  2051آغاجاری)شهرت  بشناسنامه  باصدی4-شکیله 
والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م الف)16/487(
رئیس شعبه2شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی

طرفیت  به  خواهی  تجدیدنظر  دادخواست  پویا  صغری  خانم  آقای/  خواه  تجدیدنظر 
تجدیدنظر خوانده آقای/ مرضیه خادمی و غیره نسبت به دادنامه شماره 547/97 در پرونده 
کالسه 960378 شعبه 11 دادگاه حقوقی بابل تقدیم که طبق موضوع ماده 73و346 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه 
ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شناسنامه357   شماره  به  حیدری  هادی  آقای 
9709986735100448     از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرحوم النا حیدری فر بشناسنامه شماره 4121461150 در تاریخ 

97/6/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به : 
1-مهدی حیدری فر  فرزند ولی دارنده شماره شناسنامه 356 متولد 1364   پدر متوفی 

2-الهام کرمی مفرد  فرزند حجت دارنده شماره شناسنامه 5015 متولد 1366  مادرمتوفی 
و ال غیر

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

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

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
به موجب دادنامه شماره 375 مورخ 97/4/10 محکوم علیه محمد ولی همتی محکوم است 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/315/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب 
در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 5% از بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد 
اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 119و 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی 
میگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته می شود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور 
برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا 

اقامت خود را اعالم نماید .
مفاد اجرائیه :محکوم علیه به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریالبابت اصل خواسته و مبلغ 
1/315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
میزان  از  مبلغ %5   . له محکوم است  اجرای حکم در حق محکوم  (لغایت   94/12/25(

محکومیت بابت نیم عشر دولتی محکوم است .
م الف 1064 خ –شیر کوند –رئیس حوزه ششم شورای حل اختالف 

مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب با اشاره به پیشرفت 
ساخت حدود 75 درصدی ساخت طرح جدید 
تولید پلی اتیلن ایران، اعالم کرد: این طرح جدید 
پتروشیمیایی سال آینده در مدار بهره برداری قرار 

می گیرد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »احد مهدوی« درباره آخرین 
اتیلن  پلی  تولید  جدید  طرح  ساخت  وضعیت 
صنعت پتروشیمی ایران، گفت: هم اکنون پیشرفت 

ساخت این طرح جدید تولید پلی اتیلن به حدود 
75 درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی میاندوآب با اعالم 
مختلف  بخش های  در  طرح  این  ساخت  اینکه 
مانند سیویل و ساختمان 70 درصد و در بخش 
نصب هم حدود 52 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، 
پتروشیمی  طرح  اجرایی  عملیات  کرد:  تصریح 
میاندوآب از سال 1394 آغاز شده و پیش بینی می 

شود سال آینده به بهره برداری برسد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه واحد اصلی و 
تجهیزات این طرح آلمانی و بیشتر اروپایی است، 
بیان کرد: واحد اصلی به صورت کارخانه از آلمان 
خریداری شده است و این کار سبب شده تا پروژه 
پیشرفت کند و عقب ماندگی سال های اخیر هم 
جبران شود. مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب ادامه 
پتروشیمی، 50  این طرح عظیم  انجام  برای  داد: 
میلیون یورو به صورت ارزی و 210 میلیارد به 

صورت ریالی در نظر گرفته شده است.

منابع  از  درصد  باالی 60  اینکه  بیان  با  مهدوی 
تخصیص داده شده است، خاطرنشان کرد: تمامی 
بودجه از طریق منابع پتروشیمی باختر و فروش 
و تولیدات سایر مجتمع های در حال تولید تامین 
شده و هیچ منابع دیگر و یا تسهیالتی استفاده نشده 
است. گفتنی است، پتروشیمی میاندوآب به عنوان 
یکی از طرح های مسیر خط لوله اتیلن غرب از 
ظرفیت تولید ساالنه 175 هزار تن پلی اتیلن سنگین 

برخوردار است.

ظرفیت تولید پلی اتیلن سنگین ایران سال آینده افزایش می یابد
با بهره  برداری از طرح جدید مسیر خط اتیلن غرب؛

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران درباره پروژه مخابرات 
خط لوله سوم گاز آذربایجان گفت: پروژه مخابراتی این خط به طول 

940 کیلومتر از ایستگاه ساوه شروع شده و تا میاندوآب ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، حسن منتظر تربتی- مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره تشریح ضرورت های 
احداث تاسیسات مخابراتی در مجاورت خطوط انتقال گاز افزود: 
شرکت ملی گاز ایران برای مدیریت شبکه گسترده خطوط لوله گاز 
کشور نیازمند ارتباطات مخابراتی است، ضمن آنکه مناطق عملیاتی 
نیز در هنگام تعمیرات، بازرسی و رفع اشکال خطوط، نیازمند ارتباط با 
منطقه از طریق ارتباطات بی سیم بوده و کاربران مستقر در ایستگاه های 
تقویت فشار و ایستگاه های اندازه گیری مرزی هم بسیار از این 
تکنولوژی  بهره مند خواهند شد. وی با اشاره به اینکه برای پاسخ گویی 
به نیازهای گوناگون همکاران صنعت گاز به بسترهای مخابراتی، طرح 
جامع مخابرات شرکت ملی گاز تدوین شده است، گفت: مناسب ترین 
تکنولوژی ارتباطی که می تواند در مجاورت خطوط لوله احداث 
شود، مخابرات فیبر نوری است. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران در تشریح مزیت های فیبر نوری چنین گفت: فیبر نوری 
عالوه بر برخورداری از پهنای باند مناسب و سرعت باال در تبادل داده، 
از ضریب امنیتی قابل توجهی برخوردار است و از نگاه سازمان های 
پدافندی، مناسبترین مدیا برای انتقال ایمن اطالعات به شمار می آید. 

تربتی تاکید کرد: فناوری های پیشرفته و نوین، هسته اصلی پروژه های 
مخابراتی را تشکیل می دهند. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ایران، در ادامه به یکی دیگر از پروژه های این شرکت اشاره کرد 
و گفت: خط لوله سربیشه-نهبندان زودتر از زمان مورد نظر و با کیفیت 
مطلوب اجرا شده است از این رو باید با تجزیه و تحلیل مراحل پروژه 
و استخراج و شناسایی عوامل موفقیت آن، الگویی مناسب را برای 
بهره برداری در دیگر پروژه ها ارایه کنیم. به گفته تربتی، خط انتقال گاز 
سربیشه-نهبندان پروژه ای است که همه ارکان آن به موقع و هماهنگ 
پروژه را به پیش بردند و با همدلی و همگرایی دستاوردی ارزشمند 
خلق کردند. وی یکی از دالیل طوالنی شدن پروژه ها را عدم توجه 
الزم به برخی جزییات و ریزه کاری ها در حین اجرا دانست و ادامه 
داد: مستند سازی تجربیات موفق پروژه ها می تواند به عنوان یک منبع 
راهبردی، ترسیم کننده مسیر درست برای دیگر طرح ها و پروژه ها 
باشد و برای سازمان ارزش آفرینی کند. مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران افزود: همه ما باید حرفه ای عمل کنیم یعنی نسبت 
به مسئولیتی که برعهده گرفته ایم متعهد باشیم همانطور که در پروژه 
اخیر نیز به دلیل تعهد همه ارکان آن توانستیم رکوردهای جدیدی را 
به ثبت برسانیم. وی افزود: باید خدا را شاکر باشیم که نتایج پروژه های 
شرکت در متن زندگی مردم جلوه گر می شود؛ از سختی های اهالی 
شهرها و روستاها می کاهد و آسایش و رفاه را به آنها هدیه می دهد.

شمارشمعکوسبرایافتتاحپروژهمخابرات
خطلولهسومگازآذربایجان

نقاط خوردگی خط لوله 14 اینچ فرآوردۀ نفتی مسیر رودبار – رشت در سه منطقۀ 
مختلف ، شناسائی و پیش از هر گونه صدمۀ احتمالی ترمیم شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی منطقه تهران، محمدرضا شریفی پور- 
سرپرست واحد مهندسی خوردگی در اینباره گفت: پس از بررسی های به عمل 
آمده با استفاده از پیگرانی هوشمند، با شناسائی خوردگی در فاصلۀ 1919 متر بعد 
از تأسیسات فشارشکن رودبار که دارای ایراد سرجوش و کیلومترهای 088 + 4 و 
647 + 4 که دچار دِنت )فرو رفتگی( شده بود، عملیات رفع و ترمیم خوردگی در 
این سه قسمت به مرحلۀ اجرا در آمد . وی با مهم توصیف نمودن این عملیات، 
جلوگیری از رشد خوردگی و در نتیجه پیشگیری از نشتی و پارگی خط را از اهداف 
اجرای این پروژه ذکر کرد و افزود : بعد از تأسیسات رودبار و در نزدیکی روستای 
آغوزبند، درست در در فاصله ای که خط لوله، 750 متر دورتر و در شیبی تند قرار 
داشت همکاران ما برای رسیدن به این محل می بایست 1500 متر را در شرایط 
سخت که حتی برای تردد خودرو صعب العبور است را به صورت رفت و برگشت 
می پیمودند تا به این نقطه برسند. شریفی پور با اشاره به شرایط بِد جغرافیائی این 
مسیر از جمله منطقه جنگلی و باتالقی همراه با شیبی تند، اذعان کرد : برای رسیدن 
به هر یک از نقاط مورد نظر 1/5 کیلومتر پیاده روی الزم بود. وی خاطرنشان کرد : 
در پروژۀ مذبور که واحدهای تعمیرات خط و نقلیه سنگین نیز همکاری داشتند پس 
از خاکبرداری و شناسائی نقاط آنورمال )حالتهای غیر طبیعی( در کیلومترهای 919 
+ 1 و 088 + 4 با استفاده از هافسل یک متری و در کیلومتر 647 + 4 با استفاده از 
پَچ 40 در 40 کار ترمیم با موفقیت و تالش خستگی ناپذیر همکاران به اتمام رسید. 

ترمیمخوردگیهایخط
لوله14اینچرودبار-رشت
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ابراز اطمینان رئیس بانک مرکزی  برای تأمین ارز کاال های اساسی

 این فراکسیون با رئیس کل بانک مرکزی را تشریح کرد. به گزارش زمان 
به نقل از تسنیم،مهرداد بائوج الهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقالن والیی 
اظهار  فراکسیون  این  دیروز  جلسه  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
داشت: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میهمان اعضای فراکسیون 
مستقالن والیی مجلس بود.وی با بیان اینکه در این جلسه درباره پیمان های 
دوجانبه ارزی بحث و تبادل نظر شد، افزود: ما با برخی از کشور ها مانند 
روسیه پیمان دوجانبه ارزی منعقد کردیم که این موضوع می تواند فشار های 
ارزی را کاهش دهد. همچنین در این نشست درباره تأمین کاال های اساسی 
میلیارد دالر  بانک مرکزی عنوان کرد که 13  گفت وگو شد که رئیس کل 
برای تهیه کاال های اساسی کاماًل تأمین شده و جای نگرانی وجود ندارد.
سخنگوی فراکسیون مستقالن والیی مجلس با اعالم اینکه ساالنه در حدود 
42 میلیارد کاال های غیرنفتی صادر می شود، گفت: رئیس کل بانک مرکزی 
در این جلسه گزارشی ارائه داد مبنی بر اینکه صادرکنندگان برای صادرات 
مورد حمایت هستند اما متأسفانه بخشی از ارز ناشی از صادرات کاال های 
حال  در  همتی  به اعتقاد  داد:  ادامه  بازنمی گردد.الهوتی  کشور  به  غیرنفتی 
مدیریت هستیم تا تمامی ارز ناشی از صادرات کاال های غیرنفتی به داخل 

کشور بازگردد و در بازار عرضه شود.
وی با ابراز اینکه در این جلسه درباره بنگاهداری بانک ها هم نکاتی مطرح 
شد، اظهار داشت: طبق قانون، بانک ها می توانند 40 درصد از اموال خود 
بنابراین حفظ بیش از 40  باید مابقی آن را واگذار کنند،  را حفظ کنند و 
درصد مازاد اموال محسوب و مشمول مالیات می شود.وی تأکید کرد: اموال 
مازاد بانک ها مشمول 25 درصد مالیات و ساالنه هم 2 الی 3 درصد به این 

میزان افزوده می شود.

سرپرست وزارت اقتصاد: 
بانک سپه در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد

 سرپرست وزارت اقتصاد پس از تصویب صورتهای مالی بانک گفت: بانک 
سپه در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
سپه، دکتر سید رحمت اهلل اکرمی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه، 
بانک ها  برخی  اینکه  بابیان  اسفند 1396،   29 منتهی  سال  عملکرد  بررسی 
مانند بانک سپه دارای ویژگی های خاصی هستند، اظهار داشت: بانک سپه 
به عنوان اولین بانک ایرانی، باسابقه ای بیش از 90 سال به این کشور خدمت 
 ، زیربنایی  و  مولد  بخشهای  ازجمله  اقتصادی  مختلف  بخشهای  و  کرده 

بازارهای بین المللی و... شاهد حضور اثرگذار این بانک است.
وی بابیان اینکه آنچه از بانک سپه می توان یادکرد، ویژگی هایی است که آن 
را نسبت به دیگر بانک ها متفاوت می کند گفت: بانک سپه با توجه به قدمت 
تاریخی خود، خدمات قابل توجهی به نیروهای مسلح ارائه داده و حمایت 

از سیاست های اقتصاد مقاومتی ازجمله برنامه های کاری آن بوده است.
به  بانک سپه  و همکاران  هیئت مدیره  اعضای  مدیرعامل،  از  تشکر  با  وی 
حاکمیت  بحث  این  گفت:  بانک  این  در  گرفته  تالش های صورت  سبب 
پورمحمدی  حمید  دکتر  باشد.همچنین  بانک ها  موردتوجه  باید  شرکتی 
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه وبودجه سازمان برنامه وبودجه در 
این مجمع ضمن تقدیر از عملکرد بانک سپه گفت: دولت نگاه ویژه ای به 

بانک سپه دارد. 
عملکرد  بررسی  برای  سپه  بانک  سالیانه  عادی  در مجمع عمومی  که  وی 
سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 و در جمع سرپرست و معاون وزارت 
وزارت  معاون  کشاورزی،  جهاد  وزارت  معاون  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
تعاون کار و رفاه اجتماعی، حسابرسان نمایندگانی از سازمان برنامه وبودجه، 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نیز مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک سپه 
سخن میگفت ، اظهار داشت: رشد کفایت سرمایه بانک سپه، نقش مؤثر در 
پروژه مهار آب های مرزی، ارتباط با صندوق توسعه ملی و تسویه بخشی 
دولت  همواره  شده  باعث  که  است  مواردی  ازجمله  دولت  بدهی های  از 
توجه ویژه ای به بانک سپه داشته باشد.همچنین دکتر علی سرزعیم، معاون 
امور اقتصاد و برنامه ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، ادغام شعب 

و توجه به فروش دارایی های مازاد را دو مزیت ویژه بانک سپه برشمرد.
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آغاز پیش فروش محصوالت 
ایران خودرو از سه شنبه 

ایران  صنعتی  گروه  فروش  و  بازاریابی  معاون 
خودرو اعالم کرد: پیش فروش 53 هزار دستگاه از 
محصوالت ایران خودرو به منظور صیانت از حقوق 
مصرف کنندگان نهایی و مدیریت بازار، از روز سه 
شنبه سوم مهر ماه به صورت اینترنتی آغاز و طی شش 

روز اجرا خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مصطفی خان کرمی 
اظهار کرد: خودروهای پژو 206 تیپ2 و 206 تیپ 
5، پژو405 جی ال ایکس، سمند ال ایکس، سورن ای 
ال ایکس، رانا، دنا و وانت آریسان در این پیش فروش 
با  ایران خودرو، وی  اعالم  قابل عرضه است.طبق 
اشاره به شرایط پیش فروش در این طرح یادآور شد: 
در پیش فروش ویژه این شرکت، جهت جلوگیری از 
ترافیک مشتریان بر روی وب سایت فروش و اتالف 
وقت و سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت نام، کد ملی 
مشتریان براساس رقم سمت راست به شش گروه 
تفکیک می شود و در هر روز فقط مشتریان با کد 
ملی تعیین شده می توانند اقدام به ثبت نام کنند.او 
ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
دارندگان کد ملی با رقم سمت راست عدد 1 روز 
سه شنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست 
اعداد 2 و 3 روز چهارشنبه هفته جاری، کد ملی با 
رقم سمت راست اعداد 4 و 5 روز پنج شنبه هفته 
جاری، کد ملی با رقم سمت راست  اعداد 6 و 7 
روز شنبه، کد ملی با رقم سمت راست اعداد 8 و 
9 روز یکشنبه و کد ملی با رقم سمت راست عدد 
صفر روز دوشنبه هفته آینده می توانند در طرح پیش 
فروش ثبت نام کنند.معاون بازاریابی و فروش ایران 
خودرو تاکید کرد: ظرفیت پیش فروش محصوالت 
ایران خودرو در این طرح بین روزهای مختلف و 
کدملی های مختلف تسهیم شده است و اطمینان داده 
می شود که خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی 
برسد.وی با اشاره به دیگر محدویت های طرح پیش 
فروش 53 هزار دستگاه محصوالت این شرکت اظهار 
کرد: ایران خودرو در این راستا محدود کردن ثبت 
نام برای خودرو اولی ها و یا افراد فاقد خودرو با 
اعتماد به مشتریان و تکمیل فرم خود اظهاری را در 
برنامه قرار داده است.خان کرمی با تاکید بر این که 
افرادی که در 18 ماه گذشته از ایران خودرو خریداری 
کرده اند، امکان ثبت نام در این طرح را ندارند، گفت: 
در این ثبت نام عالوه بر شرایط محدود کننده قبلی، 
لیست کد ملی 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 فرآیند 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، اصل ودیعه در زمان تحویل عینا مسترد 

می گردد.
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توان داخل وضع شده   از  برای حمایت  قوانین زیادی  تاکنون 
که نتیجه خاصی نداشته اند،این مساله ناشی ازعدم پیش بینی 
کافی  اجرای  داخلی سازی،ضمانت  میزان  سنجش  معیاردقیق 

وسازوکارهای شفاف درمتن قانون است.
نام گذاری  از  پس  بالفاصله  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایرانی«، دولت و  سال جاری به عنوان سال »حمایت از کاالی 
جداگانه  طور  به  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  برخی 
پیگیر طرح هایی برای ممنوعیت خرید کاالهای خارجی شدند.

هیئت وزیران در اولین جلسه خود در سال 97 خرید کاالهای 
دولتی  دستگاه های  کلیه  برای  را  داخل  تولید  دارای  خارجی 
ممنوع اعالم کرد.بر این اساس، فهرستی از این کاالها تهیه و به 
تأیید دولت رسید؛ این ممنوعیت شامل کلیه دستگاه های دولتی، 
نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و کلیه طرف های معامله 
آن ها اعم از پیمانکاران، فروشندگان داخلی و خارجی می شود.در 
همین راستا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز پیگیر 
دارای مشابه  برای ممنوعیت کاالهای خارجی  تدوین طرحی 
نماینده مجلس شورای اسالمی  پژمانفر،  داخلی شدند.نصراهلل 
درباره این طرح گفت: »طرح دوفوریتی الزام دستگاه های دولتی 
به استفاده از کاالهای ایرانی تهیه و تدوین شده و بعد از تعطیالت 

عید نوروز به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.«
این طرح همان طور  افزود: »در  این طرح  وی درباره جزئیات 
که گفته شد، دستگاه های دولتی ملزم شدند تا کاالهای موردنیاز 
و  کنند  استفاده  و  خریداری  داخلی  تولیدات  بین  از  را  خود 

استفاده  کاالهای خارجی در دستگاه های دولتی ممنوع باشد و 
استفاده از کاالی خارجی در این دستگاه ها در صورت وجود 
مشابه ایرانی آن جرم تلقی شود«.این دو طرح در حالی توسط 
هیئت  وزیران و نمایندگان مجلس مطرح می شود که در گذشته 
مشابه این طرح ها و قوانین در دولت و مجلس تصویب شده، 
اما در اجرا موفقیت آمیز نبوده است.تصویب نامه های ممنوعیت 
خرید کاالهای خارجی توسط دستگاه های اجرایی در سال های 
88، 90 و 93 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید، اما متأسفانه 
ضعف های متعدد و تکراری این مصوبه ها، مانع از اجرایی شدن 
آن ها شده است.عالوه براین، قانون حداکثر استفاده از توان داخل 
به عنوان یکی از مهم ترین قوانین حمایتی از توان داخل بیش از 
20 سال است که نتوانسته به رونق تولید داخلی کمک کند؛ این 
در حالی است که این قانون یک مرتبه در سال 91 موردبازنگری 
قرار گرفته است.در این راستا مجتبی مرادی کارشناس اقتصادی 
اظهار کرد: شاید بتوان گفت که ابهام در تشخیص توان داخل در 
چنین طرح هایی، مهم ترین نکته ای است که کارآمدی آن ها را با 
چالش مواجه کرده است.وی افزود: در تمامی این طرح ها، به 
تدوین شاخص اندازه گیری میزان داخلی سازی بی توجهی شده 
است.مرادی ادامه داد: همچنین در این مصوبه ها برای دستگاه های 
مختلف الزاماتی مشخص شده است که بر اساس آن از خرید 
کاالهای خارجی دارای تولید داخل جلوگیری شود.وی تاکید 
کرد: پایبندی به این الزامات مستلزم این است که نقض مصوبه 
برای مجریان آن هزینه قابل توجهی را به همراه داشته باشد. نادیده 

گرفتن این مسئله در مصوبه ها از دالیل مهمی است که موجب 
شده که آن ها اجرایی نشوند.مرادی گفت: یکی دیگر از خلل های 
مهم این مصوبه ها نبود شفافیت در اجرای آن است که موجب 
شده است تا اجرای آن ها تضعیف شود. این در حالی است که 
می توان با ایجاد سامانه ای بر نوع خریدهای انجام شده توسط 
دستگاه ها نظارت کرد و شفافیت اجرای این مصوبه ها را باال 
برد.وی یادآور شد: با توجه به اینکه طرح اصالح قانون حداکثر 
که  است  امید  دارد،  مجلس جریان  در  داخل  توان  از  استفاده 
نمایندگان مجلس با درس گرفتن از قوانین قبلی، زمینه حمایت 
عملی از توان داخل را با لحاظ نمودن موارد فوق در ویرایش 

جدید قانون فراهم آورند.

ناکارآمدیقوانینحمایتازتوانداخل

گواهی  حصروراثت
اقای فرامرز جهانبخش به شماره شناسنامه  4886به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شماره 970350 تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان صالح کارگر نوجه ده سادات به شماره شناسنامه 
42 در تاریخ 1388/5/24 اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/
عبارتست از: 1-ربابه کارگر متولد 1324/9/1 به شماره شناسنامه 6004 صادره ازتهران 
نسبت همسرمتوفی  2-حسین کارگر نوجه ده سادات متولد 1344/12/15 به شماره 
شناسنامه 7680 صادره ازتهران  نسبت پسر متوفی 3-حسن کارگر نوجه ده سادات 

متولد 1352/1/1 به شماره شناسنامه 648 صادره از تهران نسبت پسر متوفی
4معصومه کارگر نوجه ده سادات  متولد 1346/4/6 به شماره شناسنامه2244 صادره 

ازتهران نسبت دختر متوفی
5-معصومه صدیقه کارگر نوجه ده سادات متولد 1347/10/20 به شماره شناسنامه 

13109 صادره ازتهران نسبت دختر متوفی 
6-لیال کارگر نوجه ده سادات متولد 1356/10/25 به شماره شناسنامه 7088 صادره از 

تهران نسبت دختر متوفی 
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط 
و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ  
دروقت فوق العاده شعبه 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 907 و913 قانون 
مدنی و 373 قانون امور حسبی ،یک هشتم )ثمن(از اموال منقول و بهای اموال غیر منقول 
به زوجه و ما بقی بین فرزندان به نسبت هر پسر دو برابر هر دختر قابل تقسیم است./.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.

تاریخ انتشار : 97/7/2
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهار باغ

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم سعید خوشکار فرزند

خواهان آقای/خانم عزت گل علیزاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای /خانم 1-سعید خوشکار 
2-علی ولیزاده به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983053100539 شعبه 1شورای حل اختالف چهار باغ ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/8/5 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون  آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مرتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر النتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. تاریخ انتشار :97/7/2 استان البرز –چهار 

باغ –خیابان شهید بهشتی –جنب بانک ملی –ساختمان دادگستری چهار باغ
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف چهار باغ –محمد حسن پور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: 970450 – خواهان: یوسف رضا زاده با وکالت یعقوب شاهماری سوها- 
خواندگان: پوریا محمدی سارخانلو فرزند نادر- اعظم سالمت پته خور فرزند غفور – 
خواسته: مطالبه وجه بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ 900/000/000 ریال بابت خرید 
گوشی تلفن همراه و ارائه سه فقره چک جعلی به موکل به استناد پرونده کالسه 970332 
شعبه 4 اجرای احکام کیفری اردبیل مطالبه خسارت و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 

تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/12 تا یوم الوصول
خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خواندگان تقدیم دادگاههای حقوقی اردبیل نموده 
که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی اردبیل به کالسه 970450 حقوقی این دادگاه ثبت و 
به روز شنبه 1397/8/5 ساعت 12 تعیین وقت گردیده است، بلحاظ مجهول المکان بودن 
اعظم سالمت پته خور فرزند غفور بنا به درخواست خواهان و دستور ریاست محترم دادگاه 
و به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار چاپ و آگهی می شود تا خوانده قبل از وقت رسیدگی با مراجعه به دفتر دادگاه 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل و در روز محاکمه در جلسه دادگاه حاضر شود 

در غیر اینصورت دادگاه تصمیم قانونی را اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- رحیمی

مفقودی
 کلیه اسناد و مدارک خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی مدل 1389 به رنگ نقره 
ای متالیک به شماره پالک 587ق55 ایران 19به شماره موتور12488323353 شماره شاسی 
NAAM01CA4AK886890 به مالکیت ایوب  مبارک مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
نکا

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی حسین ذوالفقاری خوشرودی نظر به اینکه خواهان  آقای حسن نوشادیان 
فرزند احمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ده میلیون ریال به طرفیت حسین 
ذوالفقاری فرزند قربانعلی در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به 
کالسه9/217/97 ثبتو برای مورخه 97/7/3 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به 
لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان  به استناد ماده 73  قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی  از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده  ابالغ می گردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه نهم  حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم به دفتر شعبه نهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ 

شده محسوب اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم معصومه شاه نظری فرزند فتحعلی درخواستی که به شماره 493/97/ش1،این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان 

محترم مشهدی فرزند محمد حسین        به شماره شناسنامه   5 صادره از  تنکابن   در  
تاریخ10/6/ 96دراقامتگاه دائمی خود  تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت 

آن  مرحوم  منحصر است به:  محمد رضا شاه نظری فرزند متوفی
مهدی شاه نظری فرزند متوفی               حسین شاه نظری فرزند متوفی

منصوره شاه نظری فرزند متوفی             معصومه شاه نظری فرزند متوفی
فتحعلی شاه نظری همسر 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 . 

قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف تنکابن

مفقودی
سیستم:  سیکلت  سبز(موتور  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
تنه:  شماره  و   0199NCW130096:موتور شماره   جتروتیپ:تریل200CCمدل:1394به  
NCW  *** 200F9410537به نام لقمان رستمی افشارمفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

کرمانشاه

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودرو سواری  سیستم: پژو  
تیپ  405SLX-TU5 مدل1397    به  شماره موتور 181B0078624 و شماره شاسی 
NAAM31FE2JK705267 به نام جهانگیرملکی آئینه وندی مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ
در خصوص دعوی نادر فرخی درازکال به طرفیت رضا جعفری و عباس جعفری و عبداله 
کبودتبار و ایرج سوادکوهی بخواسته مطالبه خسارت چنانچه نسبت به نظریه تامین دلیل 

اعتراضی دارید یا دلیلی بر رد ادعای خواهان دارید ارائه نمائید.
منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه 9/359/97دعوی اقای مصطفی صمصامی با وکالت آقای محمد دادگر 
بطرفیت  خوانده نقی تقی زاده با توجه به مجهول المکان بودن  خوانده  یک نوبت اگهی 
وقت رسیدگی  به تاریخ97/7/29روز شنبه ساعت14:30 در شعبه نهم شوارای حل اختالف 

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

مفقودی
پروانه  بهداشت دامداری قره گاو شعبان   به شماره پروانه 145630466  به تاریخ اعتبار 
96/10/25 لغایت 1400/10/25 به شناسه 10980105585  به نام  زین العابدین تقی زاده  به 
کد ملی2801304735 به آدرس  آذربایجان غربی – خوی – گوهران –قره شعبان پالک 31 

فرعی از 7 اصلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
سند مالکیت و برگ سبز و سند کارخانه خودرو سواری لیفت بک سیستم  MG  تیپ 
 18k4gm  مدل 2015 به شماره پالک 12 ایران 736ج 96   به شماره موتور MG6
وشماره شاسی 090001166LSJW24G97FS012786 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد/
خوی

مفقودی 
 سند کمپانی و برگ سبز   خودرو سواری پژو   مدل 1397  به شماره پالک 64ایران 
شاسی  شماره  و   164b0175929 موتور   شماره   405slx-tu5 تیپ   973ب65  

NAAM31FE9JK103773  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
شماره  به   405SLX-TU5 پژو  سواری  خودرو  آئینه وندی  ملکی  جهانگیر  اینجانب 
شهربانی 16 و 948 ایران 29 و شماره بدنه  NAAM31FE2JK705267 و شماره موتور 
181B0078624 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو 
مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  بهرام جنتی     دارای شناسنامه شماره  1826   بشرح دادخواست به کالسه 971196/

ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
علی جنتی بشناسنامه  2790406650در تاریخ 97/6/5 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  بهرام جنتی     فرزند محمد    –ش ش  1826خوی 
–پدر متوفی/2-  معصومه پیرکندی فرزند بالل -ش  ش  2069   خوی-مادرمتوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آقای نادر جنانی ربطی فرزند باقر

خواهان آقای طماسب خانقاهی با وکالت آقای صادق زاده دادخواستی به طرفیت آقای 
نادر جنانی ربطی فرزند باقر به خواسته لحاظ استرداد ثمن معامله و غرامات ناشی از ان با 
لحاظ خسارت تاخیر در تادیه  مقوم به 21/000/000 با لحاظ خسارات دادرسی مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709984435100221   شعبه اول  دادگاه 
عمومی)حقوقی(   دادگستری  شهرستان خوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/25 
ساعت9 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول  و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار  آگهی میگردد 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  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
شهرستان خوی-بلوار مطهری

منشی  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری  شهرستان خوی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده97-654-6 ش
 وقت رسیدگی :دوشنبه97/8/7  ساعت9 صبح 

مرجع رسیگی :شورای حل اختالف ایثارگران  شهرستان خوی –جنب پادگان شرفخانلو 
خواهان  :زینال غفاری  خواندگان :سلیمان جلیلی –مجهول المکان  خواسته :مطالبه 

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن خوانده )سلیمان جلیلی( وفق  ماده  ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی 
میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست 
و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود.. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی مزایده اموال منقول
شماره پرونده اجرایی: 970090 – به موجب دادنامه شماره 9609970405201112- 
96/09/29 – صادره از: اداره کار و امور اجتماعی اردبیل- محکوم علیه: بنام شرکت 
نکونام فرم به پرداخت مبلغ 108/332/021 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
آقای یوسفعلی بخشی و مبلغ 1/800/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت و مبلغ  242/269/540 ریال و مبلغ 1/800/000 ریال در پرونده کالسه 970137 
ج 1 محکوم شده است و با توجه به معرفی اموال توسط محکوم له مبنی بر توقیف 
اموال مزبور توقیف و به  به و حقوق دولت،  استیفای محکوم  اموال جهت  و فروش 
کارشناس رسمی ارجاع که بصورت ذیل توصیف و تعرفه شده که عبارتند از: )کابین 
شش نفره سوخته و اسقاطی آسانسور 2- بشکه آهنی اسقاطی 3- منبع آب 1000 لیتری 
پالستیکی سالم 4- منبع آب 1000 لیتری اسقاطی- 5- کاسه توالت سنتی 6- تانکر 
آب 1000 لیتری چرخدار 7- در ورودی آهنی سالم 8- در انباری سالم 9- چهرچوب 
آهنی 10- شیشه 4 میل ساده 11- درب یو پی وی سی تراس 12- بتونر موتور دیزلی 
13- ضایعات تقریبا 4 تن مطابق صورتجلسه 14- پنجره دوجداره با مارکهای ون کو( 
به شرح نظریه کارشناسی شماره 1397/8324/05- 97/04/18 که لیست اموال و قیمت 
به مبلغ 580/537/400 ریال  به پیوست برگ مزایده می باشد جمعا  نوع و تعداد آن 

توسط کارشناس ارزیابی شده است.
بنابراین جلسه مزایده به روز یکشنبه مورخه 97/07/15 از ساعت 10 الی 11 صبح در 
اتاق اجرای احکام مدنی شعبه اول واقع در شهرک کارشناسان دادگاه عمومی حقوقی 
در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند در موعد 
مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت تموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند 
در  مزایده  برنده  از  و  شد  خواهد  واگذار  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  مزایده  مورد 
صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس 10 دصد اخذ و نسبت به پرداخت 
مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره 
ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج بعهده 

محکوم علیه می باشد.
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل- شاهویردی زاده

آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی از سوی رییس کل گمرک 
ایران تشریح شد.

ازمهر، فرود عسگری در تشریح آخرین  به نقل  به گزارش زمان 
آمار واردات کاالهای اساسی به کشور اعالم کرد: در بخش واردات 
و  داریم  گذشته  سال  به  نسبت  بهتری  اساسی وضعیت  کاالهای 
همچنین بر اساس تازه ترین آمارها واردات ذرت 26 درصد، دانه های 
روغنی 28 درصد، گوشت قرمز 39 درصد و جو 51 درصد افزایش 
داشته و دیگر کاالهای اساسی هم وضعیت مشابهی دارند.رییس کل 
گمرک گفت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه چهار هزار و 700 
کامیون کاال از گمرکات کشور ترخیص می شود و در مواقعی این رقم 
به 6000 دستگاه هم می رسد. عسگری با تاکید بر نتایج جلسه در 
حضور معاون اول رییس جمهور بیان داشت: بخشی از مشکالت 
ترخیص کاالهای موجود در انبارهای گمرکی مربوط به تخصیص 

ارز است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند که مقرر شد بانک 
مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکالت 
را رفع کند.عسگری ادامه داد: در حوزه تعیین اولویت های کاالیی، 
ثبت سفارش، عدم معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای کاالهای 
ساخته شده و نهایی و همچنین عدم تمایل برخی واردکنندگان برای 
انتقال کاال از انبارهای گمرکی به انبارهای داخلی هم مشکالتی وجود 
دارد که مجموع این عوامل موجب شده بخشی از کاالها در انبارهای 
گمرکی بماند  و مقرر شد پیشنهادات جدیدی برای رفع این مسائل و 
مشکالت به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود. رییس کل گمرک 
ایران گفت: براساس یکی از تصمیمات، کاالهایی که تا آخر مرداد 
ماه وارد گمرک شده اند مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه 
ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است 
سامانه ثبت سفارش را باز کند و این مشکل بزودی برطرف خواهد 

شود. وی در خصوص دیگر تسهیالتی که برای وارد کنندگان کاالها 
در نظر گرفته شده است افزود: براساس مصوبه های اعالم شده، از 
این پس حقوق ورودی و همچنین مالیات برارزش افزوده به صورت 
ضمانت نامه بانکی دریافت خواهد شد.عسگری اضافه کرد: برای 
117 فعال مجاز اقتصادی که در پرتال گمرک جمهوری اسالمی ایران 
رجیستر شده اند و همچنین برای 27 شرکت دانش بنیان نیز مجوزی 
صادر شده تا این شرکت ها بتوانند به صورت شناور با ضمانت 
نامه های یکساله کاالهای خود را از گمرک ترخیص کنند.وی با 
بیان اینکه سررسید این ضمانت نامه ها پانزدهم بهمن ماه خواهد 
بود گفت: بدین ترتیب شرکت های مذکور قادر خواهند بود در کل 
سال با تودیع ضمانت نامه های بانکی،  کاالهای خود را از گمرک 
ترخیص کنند.رییس کل گمرک در خصوص مشکل برخی وارد 
کنندگان که با کمبود نقدینگی مواجه هستند افزود: برای این وارد 
کنندگان نیز مجوزی صادر شده است تا بتوانند  70 درصد کاالهای 
خود را به صورت نسیه ازگمرک خارج کنند و حقوق ورودی و 
مالیات بر ارزش افزوده خود را پس از ترخیص کاال پرداخت کنند.
وی یکی دیگر از مشکالت وارد کنندگان را بحث تخصیص و تامین 
در شبکه بانکی اعالم کرد و گفت: با مجوزی که صادر شد، واحدهای 
تولیدی مجاز خواهند بود تا 70 درصد کاالهای واحدهای خود را 
بدون تخصیص و تامین در بانک از گمرک خارج کنند و 30 درصد 
باقیمانده، پس از اعالم کد 14 رقمی بانک ترخیص شود.وی روند 
ترخیص کاال از گمرکات پس از اجرایی شدن مصوبات اخیر دولت را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر فهرست کاالهای مشمول 
معاف از پرداخت مابه التفاوت به 3 هزار و 637 قلم رسیده و با 
تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت  خواهد گرفت بزودی 
برخی دیگر از کاالها نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.رییس کل 
گمرک با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین روزانه 4 هزار و 
700 کامیون و در برخی روزها تا 6 هزار کامیون کاال از گمرکات 
کشور ترخیص می شوند گفت: پیش از این، روند خروج کاال از 
گمرک تهران به زیر 60 کامیون در روز رسیده بود که با اجرایی شدن 
این مصوبه ها، هم اکنون، روند خروج کاال از این گمرک به بیش از 

220 کامیون در روز رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد: آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی

 صدور مجوز ترخیص کاال برای 27 شرکت دانش بنیان                   



گروههای سیاسی هوشمند و کاردان ، در پی 
نابودی و مرگ رقیب خویش نیستند.

حکیماردبزرگ

سخنحکیمانه

عيب رندان مکن اي زاهد پاکيزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت

امروزباحافظ

ترجمه تهامی از کتاب اوباما به 
چاپ پنجم رسید

ابوالحسن  ترجمه 
کتاب  از  تهامی 
نوشته  امید«  »جسارت 
توسط  اوباما  باراک 
چاپ  به  نگاه  نشر 

پنجم رسید.
به گزارش  مهر، کتاب »جسارت امید« نوشته 
با  اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا  باراک 
توسط  تازگی  به  تهامی  ابوالحسن  ترجمه 

انتشارات نگاه به چاپ پنجم رسیده است.
کتاب  از  پس  را  کتاب  این  اوباما  باراک 
منتشر  و  نوشته  پدرم«  »خاطرات  پیشین اش 
کرد. »جسارت امید« در رقابت های انتخاباتی 
ریاست جمهوری آمریکا، بسیار مورد توجه 
قرار گرفت. یکی از جمالت مهم این کتاب 
به  آشوب  که  اکنون  است:  ترتیب  این  به 
را  رفتارمان  باید  آمده است،  درگاه خانه مان 
در  را   دنیا  دیگر  گونه یی  به  و  دهیم  تغییر 

نظر بیاوریم.
را  امید«  »جسارت  منتقدان،  و  مخاطبان 
کرده اند.  توصیف  او  انتخاباتی  مانیفست 
نویسنده این کتاب ضمن داشتن یک دیدگاه 
ریاست جمهوری  دوران  به  نسبت  انتقادی 
و  سیاست ها  درباره  پسر،  بوش  جرج 
برنامه های خودش هم در زمینه های بین الملل 
اوباما همچنین  است.  کرده  اقتصاد مطرح  و 
نیز  اجتماعی  مسائل  درباره  کتاب  این  در 

نوشته است.
ابوالحسن تهامی هم که ترجمه این کتاب را 
مترجم  و  دوبلور  عنوان  به  داشته،  عهده  به 
شناخته می شود و پیش از آن، ترجمه کتاب 
»هنری  نمایشنامه های  کوروش«،  »زندگی 
از  »هملت«  و  قیصر«  »جولیوس  پنجم«، 
شکسپیر، و »پنج نمایشنامه« را که به تازگی 
کرده  منتشر  ناشر  همین  توسط  شد،  عرضه 

است.
 480 با  امید«  »جسارت  کتاب  پنجم  چاپ 
صفحه و قیمت 55 هزار تومان عرضه شده 

است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 4/30   طلوع آفتاب 5/54 
اذان ظهر 11/56  اذان مغرب 18/16

اجتماعیفرهنگیاقتصادیورزشی
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

نوشته دولت آبادی برای تولد شجریان

محمدرضا  تولد  سالگرد  در  دولت آبادی  محمود 
شجریان، درباره این هنرمند موسیقی ایران نوشت.

تولد  مناسبت  به  که  یادداشتی  در  نویسنده  این 
اول  )متولد  محمدرضا شجریان  هفتادوهشت سالگی 
مهرماه 1319( در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: 
»کودک بودم که یک - دوبار از زبان مادرم شنیدم »هنر ، 
بخش است« منظورش بخشش بود از جانب پروردگار  

و اشاره داشت به صدای خوش آواز مردی در همسایگی ما به نام »عظیم«  که هر از گاهی 
شب - نیمه شب آوازش را رها می کرد در کوچه های خاموِش  ده. آن وقت ها دریغ من 
آن بود که چرا کسی پیدا نمی شود عظیم را ببرد در رادیو بخواند تا همه گان آواز او را 
بشنوند؟ البته دیری نپایید تا متوجه بشوم مسیر تا رسیدن عظیم به رادیو، آسان نیست. 
بعد از آن صدا - آوازهای بسیار متنوعی شنیدم به یُمن همین رادیو در شهرهایی که بودم 
و بیشتر در محل کار. اما آن صدایی که همواره مرا به یاد سخن مادرم می اندازد، صدای 
محمدرضا شجریان است که »هنر، بخش است« در عین حال آن چه در هنر شجریان یافتم 
پیگیری وی بود در آموزش و یادگیری مداوم از پیشینیان. یک وقت شجریان را می شنیدم 
و بی اختیار یاد خوشنویسی افتادم در حرف نون، تعجب کردم و پرسیدم. گفته شد او خط 
هم می نویسد. دورادور می شنیدم که سفر می کند به اصفهان، یقین داشتم برای یادگیری 
می رود. همچنین دقیق شده ام در غزل هایی که می خواند و این که غزل را عمیقاً فهم کرده 
است مگر در یک مورد که اکنون در خاطر دارم و  بیت این است »خیال حوصله بحر 
می پزد هیهات - چه هاست در سر این قطره محال اندیش!« که او - احتماالً به توصیه ای 
خوانده است »خیال حوصله بحر می برد هیهات« و دیگر آداب دانی شجریان در هنگام 
خواندِن آواز آموختنی است که شما حتی دندان هایش را نمی توانید ببینید، نشستن و 
گوش سپردنش به ساز - نوازنده، نوازندگان و ربطی که با چنان توجهی برقرار می کند 
میان جمع نوازنده؛ این همه آدابی است که او داشته و خوب آموخته است هم. پس اجازه 
می خواهم نکته ای به سخن مادر بیفزایم و آن درِک بخشش پروردگار است و آموختن و 
پرورش مداوم آن بخشش و آن چه بدان مربوط است؛ یادگیری بی وقفه در همه احوال، 
کار و رفتاری که شجریان با هنر خود داشت و می داشت اگر خانه نشین نشده بود و بسته 
نشده بود آن زنِگ ممتازی که در صدای شجریان بود. دیگر چه توان گفت؟ محمود 

دولت آبادی-شهریورماه 1397 تهران«

ورود فرانسه به اسکار با اقتباسي از مارگریت دوراس

به گزراش از ورایتی کشور فرانسه فیلم » خاطرات 
جنگ« اقتباسی از رمان »درد« نوشته مارگریت دوراس 
را که عنوان فرانسویش نیز همان »درد« است، برای 
زبان  فیلم خارجی  بهترین  اسکار  رقابت در بخش 

انتخاب کرد.
در این فیلم تصویر واضحی از فضای اشغال فرانسه 

در زمان جنگ جهانی دوم و رنج نویسنده در آن دوران که در انتظار و بی خبری از 
وضعیت همسر از دست رفته اش است نمایش داده می شود.

در این فیلم میالنی تیری در نقش مارگریت دوراس جوان بازی می کند. » خاطرات 
جنگ« در 24 ژانویه 2018 در فرانسه به نمایش درآمد.

از دیگر فیلم های امانوئل فینکیل می توان به »یک مرد نجیب«، »مسافرت ها« و »مادام 
ژاک در کروآزت« اشاره کرد.

»خاطرات جنگ« در حالی از سوی اعضای کمیته اسکار فرانسه انتخاب شد که 4 
رقیب دیگرش فیلم های »کالیمکس« ساخته گاسپار نوئه، »بازداشت« اثر خاویر 
لگراند، »مادام دوژونکیه« ساخته امانوئل موره و »چهار خواهر« آخرین اثر کلود 
لنزمن بودند. تیری فرمو دبیر هنری جشنواره کن، آلن ترزیان رییس آکادمی سزار، 
کلر دنی کارگردان صاحب نام و نیکول گارسیا بازیگر از اعضای برجسته کمیته 

انتخاب بودند.

پوستری که پس از ۵0 سال همچنان محبوب است

 1968 سال  در  ایرلندی  هنرمند  فیتزپاتریک«  »جیمز   
رهبرانقالبی  چه گوارا«  »ارنستو  چهره  از  پوستری 
مارکسیست و از شخصیت های اصلی انقالب کوبا خلق 
کرد و این پوستر از آن پس به طور فراگیر به عنوان یکی 
از نمادهای انقالبی بشر دوستانه در سراسر جهان شناخته 

شد.
به گزارش از رویترز، »جیم فیتزپاتریک« 50 سال پس 

از طراحی پوستر معروف چه گوارا از این که این اثر همچنان در سراسر جهان شناخته 
شده و مورد استقبال قرار می گیرد، خرسند است اما از سوء استفاده های تجاری از آن 

دل  خوشی ندارد.
این پوستر بر اساس عکسی از »آلبرتو کوردا« عکاس کوبایی که در سال 1960 ثبت شده، 
طراحی شده است و »فیتزپاتریک« پس از طراحی این پوستر در سال 1968 آن را به طور 

رایگان و برای استفاده همه در دسترس قرار داد. 
وی در این زمینه توضیح می دهد: »طرح این پوستر به سرعت توسط جنبش های چپ بر 
روی تی شرت ها، پوسترها و نشریات استفاده شد. همچینن بسیاری از کمپانی ها نیز از آن 
بر روی کاالهای خود نیز اسنفاده کردند و این موضوع بود که مرا آزرده خاطر کرد و به 
همین دلیل سرانجام در سال 2010 خواستار دریافت کپی رایت این اثر شدم. در ابتدا این 
موضوع برایم اهمیتی نداشت اما زمانی که کمپانی های بزرگ تجاری چون کارخانه های 
سیگارسازی طرح پوستر من را دزدیدند با آن مشکل پیدا کردم چون از این نوع سوء 

استفاده های تجاری متنفرم. 

حمید فرخ نژاد در محاصره سامورایي ها

حمید فرخ نژاد تصویری ترکیبی از خود را در حالیکه در 
محاصره تعدادی سرباز سامورایی قرار دارد در اینستاگرام 
منتشر کرد و در توضیح آن یک ضرب المثل سامورایی 
نوشت. او پیش از این هم تصویری از گریم تازه خود 
منتشر کرده بود و در توضیح آن نام این شخصیت را 

جمشید سامورایی بیان کرده بود.

خبر

هنگامیکه اسم عروسک و تئاتر عروسکی مطرح 
تئاتر، چنین  باور عموم مخاطبان  به  می شود، 
نوجوان  و  کودک  سنی  گروه  ویژه  نمایشی 
عروسک شخصیت  آن  در  که  تئاتری  است. 
اصلی است و داستان از زبان شخصیتی بیجان 
روایت می شود. داستانی منطبق بر این شیوه از 
تمام گروه های  البته مخاطبش در  که  نمایش 
سنی هستند. اما تئاتر عروسکی در کنار دیگر 
اشکال نمایشی، تنها شیوه ای از اجراست که 
در آن با استفاده از عروسک به ترسیم جهانی 
انتزاعی تر می پردازد که می شود با جان بخشی به 
عروسک ها به این مهم دست یافت. اما این تلقی 
نادرست از مخاطب خاص تئاتر عروسکی علل 

و عوامل متعددی دارد. 
نکته اول اینکه عموما این شیوه در کشور ما برای 
مخاطب کودک مورد استفاده قرار می گیرد. در 
جشنواره  تئاتر کودک و نوجوان می توان تئاتر 
عروسکی دید و مخاطب نیز کامال با آن ارتباط 
برقرار می کند. اما از این شیوه در نمایش هایی 
به  می روند  صحنه  روی  سال  طول  در  که 
ندرت استفاده می شود و در صورت نیاز هم 
حالیکه  در  است.  نوجوان  و  کودک  مخاطب 
در نمایش های آئینی و سنتی عروسک مبارک 
با تکنیک های مختلف نخی، میله ای، پوشیدنی 
و... استفاده می شد و مخاطب نیز با آن ارتباط 
خوبی برقرار می کرد. در کنار مغفول ماندن این 
آثار در طول سال، جشنواره  تئاتر فجر نیز از این 
شیوه بهره ای نبرده و پس از جدا شدن جشنواره 
اجرای  شاهد  دیگر  فجر،  تئاتر  از  عروسکی 
نمایش عروسکی در این جشنواره نبودیم. در 
فجر  مانند  بین المللی  در جشنواره ای  حالیکه 
انتظار می رود تنوع و تکثر اجراها و شیوه های 
نمایشی لحاظ شود که این مسئله همواره مورد 

غفلت برگزار کنندگان آن قرار گرفته است.
تئاتر  از  عموم  نادرست  تلقی  دیگر  علت 
عروسکی، شیوه برگزاری جشنواره عروسکی 
است. از دبیر جشنواره –مرضیه برومند- که 

خود به طور تخصصی کار با عروسکی برای 
مخاطب کودک را در پرونده کاری خود دارد، 
تا پوستر جشنواره و افتتاحیه آن که با شادپیمایی 
به  می شود،  آغاز  عروسک هایشان  و  کودکان 
این تلقی دامن می زند که این جشنواره ویژه 
مخاطب کودک است. و اگر بزرگساالن به دیدن 
نمایشی می روند برای همراهی با کودکان است. 
در حالیکه جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی 
با توجه به اهمیت و قدمتی که دارد باید برای 
مخاطب بزرگسال نیز آگاهی های الزم را فراهم 
سازد تا آنها نیز از اجراهای مختص گروه سنی 
آثار  بیشتر  حالیکه  در  یابند.  اطالع  بزرگسال 
مخاطب  مناسب  جشنواره  در  کننده  شرکت 
دعوت  خارجی  گروه های  و  است  بزرگسال 
شده به آن نیز تمام اجراهای خود را برای این 
عده  تنها  اما  بودند،  گرفته  درنظر  سنی  گروه 
اندکی از مخاطبان نسبت به رده بندی سنی این 
نمایش ها آگاهی داشتند. به نظر می رسد برای 
با  اتفاقا  که  بین المللی  سطح  در  جشنواره ای 
استقبال خوب مردم نیز همراه است، توجه به 

این مسئله بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
آگاهی  عدم  در  اخالل  بر  که  دیگری  نکته 
جدول  تنظیم  می زند،  دامن  مخاطبین 

نمایش هاست. به طوریکه برای فهمیدن اینکه 
باید  است  ویژه چه گروه سنی  نمایش  کدام 
دقت بسیار زیادی صورت می گرفت و بسیاری 
از آنها رنج سنی را نیز تعیین نکرده بودن در 
حالیکه هنگام ورود به سالن نمایش، هر کدام 
از عوامل اجرایی نمایش ها ورود برای عموم را 
آزاد ندانسته و تاکید بر حضور از سن خاصی 
را داشتند. این رده بندی نیز کامال سلیقه ای و 
بدون دسته بندی مشخص صورت گرفته بود. 
مخاطب  ما«،  تفریح  »زنگ  مانند  نمایشی  در 
نمایش  در  بود.  شده  انتخاب  سال  باالی 18 
مخاطب  دنیا«  انتهای  از  نمایش  »کوچکترین 
زیر 12 سال امکان حضور نداشت. در نمایش 
باالی  باید  مخاطب  فراوان  تاکید  با  »شفیره« 
15 سال حضور پیدا می کرد. در حالیکه این 
رده بندی باید از سوی دبیرخانه جشنواره و به 
صورت کامال مشخص و از پیش تعیین شده 
صورت گیرد. بنابراین در کنار تلقی نادرست، 
عوامل اجرایی نیز با چندین راهکار می توانستند 
نسبت به تغییر این نگاه اقداماتی صورت دهند 
که منجر به اخالل در نگاه و عملکرد و برگزاری 
جشنواره ای که هفده دوره خود را پشت سر 

گذاشته است نشود. 

به طور مثال در جدول نمایش ها، این رده بندی 
می توانست به شکل مشخصی براساس سالن ها 
صورت گیرد. با توجه به قابلیت و ویژگی های 
هر سالن، اجراهایی متناسب با گروه  سنی را 
به  نکته  این  نیز  در جدول  و  کرده  مشخص 
خوبی ذکر شود. نکته دیگر در شعار جشنواره و 
اطالع رسانی نیز می توان آگاهی عمومی را نسبت 
به نمایش هایی که ویژه مخاطب بزرگسال است 
و اینکه نمایش عروسکی تنها مختص کودکان 

نیست توجه بیشتری شود.
در این میان خانواده ها با خرید بلیت به طور 
دسته جمعی و یا با هدف همراهی کودک خود 
نمایش هایش  دیدن  که  آمدند  سالن هایی  به 
اصرار  علی رغم  و  نبود  بچه ها  سن  مناسب 
عوامل اجرایی و ممانعت از ورود آنها به سالن، 
که البته هر دوی آنها به اشتباه صورت می گیرد، 
در نهایت نمایش برای مخاطبی به روی صحنه 
رفت که یا چندان متوجه قصه و آنچه روی 
صحنه رخ داد نمی شد یا اینکه با مسائلی آشنا 
نبردن از  و برخورد می کرد که در کنار لذت 

نمایش، آسیب زا هم می توانست باشد.
این عدم آگاهی و نداشتن رده بندی تفکیک شده، 
برای گروه های نمایشی نیز چندان خوشایند نبود. 
در نمایش ویژه کودک واکنش های متعددی از 
سوی مخاطبین در سالن ایجاد می شود که خود 
جزئی از اجرای نمایشی است و تیم اجرایی از 
آن لطمه ندیده و حتی در برخی موارد بهره مند 
نیز می شود. اما در مورد نمایش هایی که مناسب 
نیست، سر و صداها و سواالت  سن کودک 
متعددی که در ذهن کودک شکل می گیرد و 
انواع واکنش ها، تمرکز گروه تئاتری را بر هم 
زده و این اخالل در روند اجرای نمایش برای 
برگزارکنندگان و مخاطب بزرگسال باعث عدم 
درک درست و عدم رسیدن به نتیجه مطلوب 
می شود. که به نظر می رسد جای تامل و دقت 
بیشتر دبیرخانه جشنواره و عوامل اجرایی را 

می طلبد.

کاریکاتور

این هفته و همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان 
هشت سال دفاع مقدس در بخش صحنه گران )مرور آثار(، 
فیلم هایی به کارگردانی رسول مالقلی پور فیلمساز فقید عرصه 

دفاع مقدس از این شبکه پخش می شوند.
رسول مالقلی پور، تهیه کننده و فیلم نامه نویس و از کارگردانان 
سینمای جنگ و اجتماعی ایران بود. وی در روزهای آغازین 
انقالب عکاسی را به طور آماتور آغاز کرد و با شروع جنگ 
به طور حرفه ای به ادامه آن پرداخت و پس از آن به ساخت 
فیلم های مستند جنگی از عملیات ها پرداخت و فیلم کوتاه »شاه 
کوچک« را با دوربین 16 م.م ساخت که موفق به دریافت جایزه 

بهترین فیلم از جشنواره وحدت شد.
به  »سفر  یافتگان«،  »نجات  »افق«،  ساحل«،  سوی  به  »بلمی 
چزابه«، »مزرعه پدری«، »مجنون« و »پرواز در شب« از جمله 
آثاری هستند که به کارگردانی رسول مالقلی پور به ترتیب از 
شنبه )31شهریور( تا جمعه)6 مهر ( ساعت 21 از شبکه نمایش 

پخش می شوند.

 مرور آاثر رسول مالقيل پور
 در  تلويزيون 

آمریاک،اسرائیلوعربستانپشتحملهتروریستیاهواز

نگاهی به هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی

* رویا سلیمیتئاتر عروسکی، شیوه ای برای نمایش یا نمایشی ویژه خردساالن؟!

مسعود ده نمکی کارگردان سینما به عنوان کارشناس مجری 
برنامه تلویزیونی »چهل و هشت« رو در روی فرماندهان و 

مسئوالن دفاع مقدس قرار می گیرد.
شبکه چهار سیما به مناسبت هفته دفاع مقدس پخش ویژه  
برنامه هایی را از 31 شهریور به مدت یک هفته آغاز کرد که 
یکی از آنها »چهل و هشت« است که مسعود ده نمکی کارگردان 
سینما به عنوان کارشناس مجری رو در روی فرماندهان و 

مسئوالن دفاع مقدس قرار می گیرد.
»چهل و هشت« عنوان ویژه برنامه گروه اجتماعی شبکه چهار 
سیما است که از 31 شهریورماه، هر شب ساعت 23 از شبکه 
چهار سیما پخش می شود. امیر مسعود بختیاری افسر ارشد 
ارتش در عملیات فتح المبین و بیت المقدس و فرماندهی رکن 
سوم قرارگاه نیروی زمینی ارتش، سردار محسن رفیق دوست 
مسئول تدارکات سپاه پاسداران انقالب اسالمی از بدو تاسیس، 
نیروی  اولین فرمانده  حسین عالیی فرمانده قرارگاه نوح و 
دریایی سپاه پاسداران، جانشین وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک 

سپاه پاسداران از جمله مهمانان این برنامه هستند.

مسعود ده منيك مجری 
تلويزيون شد

سعید  گارگردانی  به   »3 »ستایش  سریال  تصویربرداری 
سلطانی و تهیه کنندگی آرمان زرین کوب این روزها در 

عباس آباد ادامه دارد.
حامدخاکدامن در خصوص آخرین وضعیت تصویربرداری 
این سریال گفت : در حال حاضر ما در منطقه عباس آباد 
در تهران مشغول تصویربرداری هستیم و 70 درصد از این 
پروژه ضبط شده است و تصویربرداری حدود 4 ماه دیگر 

به پایان میرسد.
وی در خصوص مراحل فنی این سریال ادامه داد : مراحل 
فنی سریال از جمله تدوین به صورت همزمان در حال انجام 
است و سریال به احتمال زیاد برای پخش در زمستان آماده 

خواهد شد.
گفتنی است؛ فصل 1 و 2 »ستایش« در سال های 90 و 92 
از شبکه سه سیما پخش شد. نرگس محمدی، داریوش 
ارجمند، مهدی سلوکی، زهرا سعیدی، سیما تیرانداز، محمود 
عزیزی، مهدی پاکدل، حدیث میرامینی و ... از بازیگران 

فصل های پیشین این سریال بودند

جديدترين اخبار ازفصل سوم 
رسايل »ستايش ٣«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه وضعیت 
کاغذ از شرایط بحرانی خارج شده است، گفت: بیش 
از 100 هزار تن کاغذ ثبت سفارش شده داریم که در 

مرحله تخصیص ارز هستند.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
کاغذ  آخرین وضعیت  در خصوص  مهر،  با  گفتگو 
مطبوعات و نشر با بیان اینکه وضعیت کاغذ از شرایط 
بحرانی خارج شده است، اظهارداشت: با چند تصمیمی 
که گرفتیم، کاغذهایی که در گمرکات باقی مانده بود 
همگی ترخیص شدند و در حال حاضر هیچ کاغذ 

ترخیص نشده ای باقی نمانده است.
وی افزود: در ثبت سفارش ها با کارگروهی که بین 
وزارت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  صنوف، 
مرکزی  بانک  و  گمرک  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
تشکیل شد؛ ثبت سفارش ها و تخصیص ارز با سرعت 

بیشتری دارد اتفاق می افتد.
صالحی ادامه داد: االن بیش از 100 هزار تن کاغذ ثبت 

ارز  تخصیص  مرحله  در  یا  که  داریم  شده  سفارش 
هستند و یا ارز به آنها تخصیص داده شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان تصریح کرد: 
مطلوب  بگوییم  نمی خواهیم  داریم  االن  که  مسیری 
است، اما نسبت به برخی از کاالهای دیگر، شرایط کاغذ 
هم برای مطبوعات و هم برای نشر از لحاظ موجودی 

شرایط بهتری است.

وضعیت کاغذ از بحران خارج شده است
نقد کتاب عمود۱۴00 برگزار شد

جلسه نقد ادبی کتاب عمود1400 با حضور 
در  کتاب  این  نویسنده  واالیی  اکبر  علی 
در  حرم  مدافع  شهدای  عمومی  کتابخانه 

شاهدشهر شهریار برگزار گردید.
این نشست که با حضور جمعی از مسوولین 
شد  برگزار  نویسندگان  و  هنرمندان  شهری، 
استقبال هنردوستان را در پی داشت و میزبان 
یوسف  همچون  منتقدانی  و  نویسندگان 

قوجق بود.

خبر

تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-33( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان درج 
اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه 
شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری شنبه تا سه شنبه  
 7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل 
و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است 
توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه 
: یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

اقدام نمایند.      ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

 نوبت اول

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ردیف

1

کد فراخوان

3/171/ 969

موضوع
تهیه مصالح و اجرای حدود 17000متر 
شبکه توزیع و 700 انشعاب پراکنده در 

شهربابک و توابع

تعداد مرحله

یک

تعداد نوبت

دو 

شماره مجوز

1397.2380

مدت زمان اجرا    ) روز(

365 روز

مبلغ تضمین)ریال(

1/030/000/000

جايزه آمريكايي ها به نويسنده 
خانه ارواح 

بنیاد ملی کتاب آمریکا اعالم کرد مدال مشارکت در ادبیات آمریکا در سال 2018 را 
به ایزابل آلنده اهدا می کند.

این نویسنده شیلیایی-آمریکایی که سال 1982 با نخستین رمانش با عنوان »خانه 
ارواح« به شهرت رسید، برای مجموعه غنی آثارش که شامل بیش از یک دوجین 
کار داستانی، خاطره و مقاله می شود، نقش موثرش در ادبیات آمریکای التین و نیز 
موفقیتش به عنوان نویسنده ای که آثار متعددش به انگلیسی ترجمه و در آمریکا منتشر 

شده است، شایسته این افتخار خوانده شد.
 آلنده که آثارش را به زبان اسپانیایی می نویسد، شاهد ترجمه آثارش به بیش از 35 
زبان بوده است و تقریبا 70 میلیون نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رسیده 
است. این نویسنده جوایز متعددی کسب کرده که دریافت مدال آزادی در سال 2014 

از دست باراک اوباما از جمله آنها بوده است.
این جایزه جدید را آلنده از دست نویسنده مشهور مکزیکی-آمریکایی لوییس آلبرتو 
اورئا دریافت می کند که با کتاب »بزرگراه شیطان« نامزد دریافت جایزه پولیتزر بوده 

است.
آلنده نخستین نویسنده اسپانیایی زبان است که این مدال را دریافت می کند و پس از 
سال بلو که سال 1990 این جایزه را دریافت کرد، دومین نویسنده ای است که خارج 

از آمریکا متولد شده و این جایزه را می گیرد.
دیوید اشتاینبرگر رییس هیات مدیران بنیاد کتاب ملی با اعالم این خبر از آلنده به 
عنوان نویسنده ای یاد کرد که قادر است رابطه ای عمیقا احساسی با خوانندگانش در 
سراسر جهان برقرار کند و با الهام از تجربیات خودش به مخاطبان جهانی اش این 
امکان را می دهد تا به داستان هایی از فرهنگ و جغرافیای خاص دسترسی یابند که در 

غیر این  صورت هرگز آنها را نمی یافتند.


