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سرمقاله

۲ روی سکه نوسان ارزی

نگاه روز

سخنگوی قوه قضاییه  اسامی
 3 مفسد اعدامی را اعالم کرد 

از التهابات خوشحال نباشیم و بر آن دامن 
نزنیم. کدهای قیمتی و مانور بر روی این 
اعداد کار سوداگران اســت و این افراد به 
دنبال کاهــش ارزش دارایی من و شــما 
هستند.نوسانات و التهاب غیرقابل تصوری 
در چنــد روز اخیــر همه را شــوکه کرد. 
پیش بینی اقتصاد از چند ماه به چند روز 
و چند ســاعت تغییر یافته است. با این که 
همه مسئوالن اعتقاد جنگ روانی و مسائل 
روانی اعتقاد دارند، اما نه ستادی نه کارگروه 
هماهنگی که عملیاتی باشد در دستور کار 
نیست. انســجام الزم نیست، دولت کامال 
ســردرگم اســت. خبرها، برنامه ها و... هر 
سازمان، وزارتخانه و نهادی بدون هماهنگی 
مرکــزی در حال ایجاد التهاب هســتند. 
مشــکل اقتصاد کشــور صرفاً اقتصادی 
نیست که اقتصاددان ها توان برطرف کردن 
ان را داشــته باشند. تحریم، مسائل روانی، 
سوداگران سازمان یافته، فرصت طلبی و ... 

یک مدیریت چند وجهی می طلبد.

7 حسین محمودی اصل 

تکاپوی مردم برای فروش دالر موجب شد؛

سقوط آزاد قیمت دالر در بازار

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

 جبران قدرت خرید مردم
 در بودجه ۹۸

صادرات نفت؛ از 
موضوعات اساسی
 بین ایران و اروپا

به گزارش زمان ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری 
هفتگی خود که دیروز برگزار شد، ضمن تسلیت و محکومیت شدید حادثه 
تروریستی اهواز، درباره موضوع تروریسم اظهار داشت: مسئله تروریسم نیاز 
به اجماع جهانی برای مبازره با این پدیده شوم دارد تا این پدیده شوم که در 
بخش هایی از جهان و منطقه ما وجود دارد، پاک شود.وی گفت: امیدواریم 
و  منطقه  کشورهای  توسط  سیاسی  بندهای  و  زد  برخی  و  نفتی  دالرهای 

برخی تفکرات افراطی، مانع مبارزه جدی با تروریسم نباشد.
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سایت های  گردانندگان  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
قیمت ساز ارز باید از سوی دادستانی احضار و به 
آنان اولتیماتوم شدید داده شود، بعید نیست برخی از 

آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند. 
به گزارش زمان به نقل ازاداره کل روابط عمومی قوه 
قضاییه، آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
به  جمهور  رئیس  سفر  به  اشاره  با  قضایی  عالی 
نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، تصریح کرد: رئیس جمهور محترم در مجمع 
حاشیه  در  که  دیدارهایی  و  ملل  سازمان  عمومی 
مجمع عمومی داشتند و همچنین در مصاحبه های 
متعدد خود نسبت به اظهارات رئیس جمهور آمریکا 
سخن  اسالمی  جمهوری  علیه  که  کسانی  سایر  و 
نادرست بر زبان آوردند مواضع بسیار خوبی اتخاذ 
و تبیین کردند که از این بابت قدردانی می کنیم. آیت 
اهلل آملی الریجانی ادامه داد: مدت مدیدی است که 
جنگ  خود  منطقه ای  اذناب  کمک  با  آمریکایی ها 
اقتصادی، روانی و تبلیغاتی گسترده ای را آغاز کرده 

اند و متاسفانه با القائات گروهک تروریستی منافقین 
جمهوری  فروپاشی  خیال  فراری،  انقالب  ضد  و 
اسالمی را در ذهن می پرورانند. رئیس قوه قضاییه 
سال  چهل  همانند  ما  بصیر  مردم  مطمئنیم  گفت: 
گذشته که همواره در صحنه حضور داشته اند، از این 
مسیر دشوار نیز عبور خواهند کرد واجازه نخواهند 
داد که رویای باطل دشمن تعبیر شود، اما بر همه 
نیز فرض است که مشکالت مردم را به  مسئوالن 
اجازه  اقدام سریع و مدبرانه  با  و  کنند  دقت رصد 
ندهند که فضا برای سوء استفاده دشمنان از برخی 
مشکالت، آلوده شود.آیت اهلل آملی الریجانی با بیان 
اینکه دشمن با تمام ظرفیت زرادخانه تبلیغاتی خود 
وارد میدان شده است، اظهار کرد: هیچگاه این مقدار 
هزینه برای تخریب یک نظام و کشور صرف نشده 
بود. دشمن به هر وسیله ای تمسک می جوید تا وضع 
کشور را بهم بریزد. بر همین مبنا می بینیم که زمانی از 
تالطم بازار ارز و طال استفاده می کند و زمان دیگری 
از اعتراضات کامیون داران بهره می گیرد.رئیس قوه 

قضاییه با تاکید بر اینکه مسئوالن باید مدبرانه عمل 
کنند و اجازه ندهند که برخی مطالبات به حق مردم 
با سوء استفاده دشمن به انحراف برود، خاطرنشان 
کرد: ممکن است دشمن افرادی را اجیر کند که از 
مطالبات مردم سوء استفاده کرده و برخی اعتراضات 
را به انحراف بکشانند. ما باید به هوش باشیم. دولت 
البته  است  داران  کامیون  مشکالت  حل  فکر  در 
این موضوع نیاز به زمان دارد که باید با سرعت و 
آملی  اهلل  برآورده شود.آیت  انتظارات  کار جهادی، 
الریجانی با بیان اینکه اقدام به موقع و سریع برای حل 
مشکالت از موج سواری دشمن جلوگیری می کند، 
به وجه دیگری از اتفاقات اخیر در جریان اعتراضات 
کامیون داران اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که جنس 
امنیت  زدن  برهم  جنس  از  داران  کامیون  مطالبات 
نیست.  تخریب خودروها  و  نقل جاده ای  و  حمل 
نشان می دهد که جریانات دیگری  اقداماتی  چنین 

می خواهند بر موج مطالبات مردم سوار شوند.
ادامه در صفحه 3

آیت اهلل آملی الریجانی: مسئوالن باید مدبرانه عمل کنند

اولتیماتوم قوه قضائیه به سایت های  قیمت ساز ارز 

دالرهای خانگی وارد بازار شد؛

سقوط آزاد قیمت دالر در بازار
تکاپوی مردم برای فروش دالر موجب شده تا قیمت این ارز در خیابان فردوسی با 

کاهش چشم گیری همراه شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، قیمت دالر که طی روزهای اخیر اوج گرفته بود 
از صبح دیروز و همزمان با رونمایی از اخبار جدید ارزی بانک مرکزی، سیر نزولی 

را پیش گرفت و ارزان شد.طبق اعالم دولت، در جلسه سران قوا 
به رئیس کل بانک مرکزی اختیار الزم برای ورود در 

بازار ارز داده شده است؛ طبق خبری که از دولت 
بیرون آمد، بانک مرکزی از طریق بانک ها 

و صرافی های مجاز در بازار ارز مداخله 
برای  الزم  اقدامات  و  کرد  خواهد 

کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و 
قیمت مبادله در بازار ارز را نیز 
به  نحو مقتضی اطالع رسانی 
دیگر  سوی  کرد.از  خواهد 

بانک مرکزی طی روزهای اخیر 
و همزمان با اوج گیری قیمت انواع ارز 

در بازار آزاد اعالم کرده بود که از این هفته ارز 
خدماتی را از طریق نظام بانکی در اختیار مردم قرار 

میدهد.برهمین اساس هم بانک مرکزی 11 بانک را مسئول 
توزیع ارزخدماتی بین مردم کرد؛ از همین رو  بانک های ملی، 
ملت، تجارت، سپه، صادرات،کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد 

نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد مسئول توزیع ارز خدماتی هستند.
هر چند هنوز قیمت ارز مداخله ای در سیاست جدید ارزی مشخص 

نیست ولی بنظر می رسید قیمت نزدیک به قیمت بازار آزاد باشد. اما اعالم 
خبر افزایش حجم عرضه موجب شده تا سیاست ارزی بانک مرکزی پیش 

از ابالغ اثر خود را در بازار بگذارد.کاهش قیمت در بازار ارز همراه شده با افزایش 
مراجعه مردمی که در روزهای قبل دالر را با قیمت باال خریده بودند و حاال آمده اند 
برای فروش همان ارزها!در هیاهوی گرانی دالر بارها به مردم اعالم شد که از تالش 
غلط خود برای خرید دالر باالی 17 هزار تومان خودداری کنند ولی افزایش تقاضا 
موجب شد تا دالر در روزهای قبل از 19 هزار تومان هم بگذرد.بازاری ها در آن 
روزها می گفتند جمع زیادی از مردم برای خرید دالر 18-17 
هزار تومانی از صبح زود مقابل صرافی ها در صف می 
ایستند و به همین دلیل قیمت ها در این روزها حتی 
بازار، بیرون می  قبل از آغاز فعالیت رسمی 
آمد.تجربه سال های قبل و روزهای متالطم 
ارزی نشان میدهد که هر زمان قیمت ها در 
بازار نجومی شد، تقاضا برای خرید نیز بسیار اوج 
می گیرد؛ این اتفاق تلخ این بار هم تکرار شد و به 
دنبال آن جو روانی دالر 19 هزار تومانی در کسب و 
کارهای دیگر که اتفاقاً با زندگی مردم ارتباط مستقیم 
دارد، اثر مستقیم گذاشت.با آغاز سیر نزولی قیمت در 
بازار ارز از صبح دیروز، معادله برگشت، و بار دیگر فروشنده 
ها در بازار زیاد شده و در مقابل کسی به خرید طال و ارز 
تمایل نشان نداد.ورود دالرهای خانگی به بازار موجب شد تا 
دالر با افت شدید قیمت مواجه شود. با شدت گرفتن ریزش 
قیمت در بازار طال و ارز، فروشنده ها در بازار بسیار بیشتر 
از خریدارها شده اند و این درحالی است که دالل ها 
دالرهای خانگی را خریداری نمی کنند؛ قیمت های 
پیشنهادی دالل ها بسیار پایین تر از قیمت فروششان 

است.
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سخنگوی قوه قضاییه
 اسامی 3 مفسد اعدامی را اعالم کرد 

سخنگوی قوه قضاییه با اعالم اسامی محکومان به اعدام به جرم افساد 
فــی االرض در دادگاه های ویژه، تاکید کرد که این احکام غیرقطعی 

است و قابلیت رسیدگی مجدد دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم و المسلمین محسنی 
اژه ای معاون اول قوه قضاییه در حاشیه جلسه دیروز مسئوالن عالی 
قضایی، اظهار کرد: بنده در زنجان در رابطه با پرونده اخاللگران اخیر 
نظام اقتصادی، مطالبی را مطرح کردم. با این حال این موضوع مورد 
ســئوال خیلی ها بود که این افراد که در دادگاه های ویژه در تهران 
محکوم شــده اند آیا احکامشــان قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی 
اســت.وی ادامه داد: گرچه قبال اشــاره کرده بودم، اما برای اطالع 
مــردم عزیز مجددا عرض می کنم که هم بر اســاس قانون و هم بر 
اساس استجازه ای که از مقام معظم رهبری شد، مواردی که به اعدام 
محکوم شده اند، احکامشان قابل تجدیدنظر خواهی است و طبعا اگر 
محکوم علیه یا وکیل او اعتراض کنند، پرونده مزبور در دیوان عالی 
کشور مجددا مورد رســیدگی قرار می گیرد.سخنگوی قوه قضاییه 

افزود: غیر از موارد اعدام، سایر احکام صادره قطعی است.

واکنش آمریکا به حمله سپاه پاسداران
 به مواضع تروریست ها 

 ســخنگوی ائتالف آمریکائی به اصطالح ضدداعش به حمله شب 
گذشته سپاه پاسداران به مواضع تروریست ها در سوریه واکنش نشان 

داد.
 )Sean Ryan( »بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، »شــان رایــان
سخنگوی ائتالف آمریکائی به اصطالح ضدداعش دیروز در واکنش به 
حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مقر تروریست ها در 
سوریه اعالم کرد: هیچ نیرویی از ائتالف، در خطر قرار ندارد.سخنگوی 
ائتالف آمریکائی در این خصوص گفت: نیروهای ایرانی شب گذشته 
بدون اطالع قبلی یک حمله انجــام دادند.وی در ادامه افزود: منابع 
خبری اعالم کردند که آنها این حمله را علیه ستیزه  جویانی انجام 
دادند که تهران آنها را مقصر حمالت اخیر به رژه نظامی در ایران می 
داند. نیروهای ائتالف هنوز در حال ارزیابی و بررسی حمله هستند.

الزم به ذکر است روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از هدف قرار دادن مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در شرق 
فرات واقع در ســوریه با چندین فروند موشــک بالستیک زمین به 
زمین، توسط یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داد.بر اساس 
اطالعات اولیه دریافتی شــمار زیادی از تروریست های تکفیری و 
سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در این حمله موشکی به هالکت 

رسیده و یا مجروح شدند.

تورم تولید در شهریورماه 18/۲درصد شد

بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد: شــاخص بهای 
تولیدکننده* در 12 ماه منتهی به شهریورماه امسال نسبت به مدت 

مشابه پارسال به  میزان 18.2 درصد افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران، خالصه نتایج به دســت آمده بر اساس سال پایه 1395 نشان 
می دهد شــاخص بهای تولیدکننده در شهریور ماه به عدد 157.8 
رسید که نسبت به ماه پیش 9.4 درصد افزایش یافت.این شاخص در 
شهریور ماه نسبت به ماه مشابه پارسال 44.4 درصد بیشتر شد.تورم 
تولید شهریور ماه نسبت به مرداد ماه در گروه »کشاورزی، جنگلداری 
و ماهیگیری« 8.1 درصد، »ساخت )صنعت(« 13.9 درصد، »حمل 
و نقل و انبــارداری« 4.2 درصد و »هتل و رســتوران« 6.8 درصد 
افزایش یافت.در بخش »آموزش« 0.6 درصد، »بهداشت و مددکاری 
اجتماعی« 1.8 درصد، »سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی 
و شــخصی« 3.1 درصد و »خدمات« سه درصد نیز رشد ثبت شد 
و در گروه »اطالعات و ارتباطات« تغییری نداشــت.نگاهی به نرخ 
تورم تولید در مقایسه با شهریور ماه سال 1396 نشان می دهد این 
شاخص در گروه »کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری« 37 درصد، 
»ساخت )صنعت(« 61.1 درصد، »حمل و نقل و انبارداری« 36.5 
درصد، »هتل و رستوران« 23.7 درصد و »اطالعات و ارتباطات« 9 
دهم درصد بیشتر شــد.افزایش در بخش »آموزش« 14.5 درصد، 
»بهداشت و مددکاری اجتماعی« 15.7 درصد، »سایر فعالیت های 
خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی« 19 درصد و گروه »خدمات« 

25.4 درصد بود.

شرط ترخیص قطعات یدکی خودرو از گمرک

 در حالی که مصرف کننــدگان از کمبود لوازم یدکی خودرو گالیه 
دارند، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی کمبود در این بازار را 
رد و اظهار کرد: بخشی از کاالهای وارداتی در گمرک مانده که وزارت 
صنعت ترخیص آنها را مشروط به تائیدیه عدم ساخت مشابه داخلی 

کرده، لذا فرآیند واردات طوالنی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در پی نوسانات قیمت ارز به ویژه 
دالر که کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت بسیاری از بازارها 
به دالیل مختلف همچون عدم دسترسی آسان به مواد اولیه و شرایط 
سخت خرید، واردات و ترخیص کاال از گمرکات با کمبود کاال مواجه 
شدند که در این میان برخی افراد سودجو دست به احتکار کاال نیز 
زده اند.البته در شرایطی که برخی بازارها با کاهش عرضه مواجه شده 
و به صورت روزانه نرخ هایشــان در پی رشد ارزش دالر دستخوش 
تغییر می شــود، مردم از ترس کاهش قدرت خرید خود داشته و با 
وجود عدم نیاز به تعداد بیشتر کاال، میزان خرید خود از یک قلم کاال 

را افزایش داده اند.
یکی از بازارهایی که در ماه های اخیر دستخوش تغییر شده و حتی 
کارخانه های تولید را تحت تاثیر قرار داده اســت، بازار لوازم یدکی 
خودرو بود؛ بازاری که به گفته بسیاری از فعاالن، واردات لوازم یدکی 
و مواد اولیه آن به سختی به ایران راه پیدا می کند.در رابطه با شرایط 
بازار لوازم یدکی غالمرضا بخشی زاده - رئیس اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو و ماشین آالت - به ایسنا، گفت: از حدود سال 1387 قرار بر 
آن شد لوازم یدکی در بازار به میزان نیاز وجود داشته باشد و توجه 
ویژه به تامین لوازم یدکی خودروهای سنگین بود و این موضوع در 
حالی ادامه پیدا کرد که طی دو سال گذشته بازار لوازم یدکی رکود 

قابل توجهی را تجربه کرد.
وی ادامه داد: در ماه های اخیر کاالهای بســیاری به صورت وارداتی 
تامین شــده اما بنابر شرایط ترخیص و ورود آن ها به بازار، کشور با 
مشکالتی همراه است که اگر در کنار این موضوع اقتصاد ثبات قیمت 
دالر را احساس کند بازار شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد و کمبود 

کاال نخواهیم داشت.

رهبر معظم انقالب:
پیام های سیاسی حِج انقالب 

اسالمی را به دنیای اسالم برسانید

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مسئوالن و 
دست اندرکاران حج تاکید کردند: پیام های سیاسی 

حِج انقالب اسالمی را به دنیای اسالم برسانید.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی مقام 
معظم رهبــری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی دیروز در دیــدار جمعی از 
مسئوالن و دست اندرکاران حج، فرمان خداوند متعال 
برای تجمع مســلمانان در یک زمان و مکان خاص 
برای انجام فریضه حج را حامل جنبه ها و پیام های 
سیاســی مهمی همچون »لزوم ارتباط و هم افزایی 
مســلمانان« و »نشــان دادن اقتدار امت اسالمی« 
دانستند و خاطرنشان کردند: عالوه بر جنبه معنوی 
حج که بســیار مهم است، باید این حقایق و اهداف 
اسالمی نیز برجسته و برای آنها برنامه ریزی و اقدام 
شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای »ارتباط با آحاد امت 
اســالمی در حج«، »رساندن پیام انقالب اسالمی به 
زائران و زدون شبهات و ابهامات آنها«، »زمینه سازی 
برای ایجاد یا تقویت ارتباطات جمهوری اسالمی ایران 
با سایر کشورهای اسالمی« و »همزیستی برادرانه با 
فرقه های اسالمی« را از جمله پیام های سیاسی و الزم 
برای جهان اسالم در ایام حج خواندند و تأکید کردند: 
حج باید برای جمهوری اســالمی آبروآفرینی کند، 
بنابراین نباید جنبه های سیاسی حج فراموش شود و 
حج ابراهیمی یعنی حِج پس از انقالب اسالمی با حِج 
قبل از آن و حِج کشورهایی که بویی از مبانی اسالم و 
انقالب اسالمی نبرده اند، متفاوت است.ایشان با اشاره 
به مانع  تراشی های دولت سعودی در برگزاری مراسم 
دعای کمیل افزودند: باید با تالش و ابتکار از این موانع 
و خسارتها عبور کرد.رهبر انقالب اسالمی همچنین 
از تخریب گسترده آثار اسالمی مانند آثار منسوب به 
پیغمبر اکرم)ص(، امیرالمؤمنین)ع(، خلفا و مجاهدان 
صدر اسالم به بهانه توسعه حج بشدت انتقاد کردند و 
گفتند: در حالی که کشورهای مختلف از آثار تاریخی 
خود با دقت محافظت و حتی گاهی برای پُر بار نشان 
دادن تاریخ و گذشته شان، آثاری را جعل می کنند، 
تاکنون آثار اسالمی زیادی در مکه و مدینه تخریب 
شده است.ایشان سازمان حج و زیارت و دستگاههای 
ذی ربط را به انجام کار و ابتکار و تماس با مسئوالن 
حج در دیگر کشــورهای اســالمی برای جلوگیری 
از تخریب بقایای آثار اســالمی موظف کردند.رهبر 
انقالب اسالمی همچنین مسئوالن حج را به استفاده 
از ابزارهای نو بویژه فضای مجازی برای ارتباط با زائران 
دیگر کشورها در ایام حج و نیز هم افزایی و همکارِی 
بیش از پیش با یکدیگر، توصیه و از زحمات یکایک 

دست اندرکاران حج امسال تشکر کردند.

شارژ اولین دوره کارت خرید کاالی 
اساسی مشمولین وزارت کار

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای از شارژ 
اولین دوره کارت های خرید کاال های اساســی 
سرپرستان خانوار مددجویان بهزیستی و کمیته 

امداد تا سقف 135 هزار تومان خبرداد.
به گــزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، امیر 
خسرو فخریان با اشــاره به اینکه وزارت تعاون 
، کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه فروشــگاه های 
زنجیره ای اطالع رســانی را به مشموالن انجام 
داده است افزود: دارندگان کارتها می توانند به 
هزاران فروشگاه زنجیره ای موجود مراجعه و تا 
سقف تعیین شده بدون پرداخت وجه نقد خرید 
خــود را انجام دهند.وی با بیــان اینکه 9 گروه 
کاالیی از انواع پروتئین تا مواد شــوینده برای 
خرید تعیین شــده است گفت: افراد می توانند 
بدون وجود محدودیــت در انتخاب نوع کاال و 
با توجه به نیاز خود همه مبلغ شــارژ شــده را 
خرید کنند.وی با اشاره به اینکه این کارتها در 
سال بطور نســبی تا 4 بار شارژ می شود ادامه 
داد: درحال حاضر پیامکهایی به مردم ارســال 
می شــود با مضمون اینکه کد ملی خود را به 
سامانه 5000499 ارسال کنید که پس از تعیین 
مشــمول بودن افراد 200 هزارتومان به حساب 
برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای واریز می 
شود که این پیامک تقلبی است و صحت ندارد.

فخریان افزود: هیچ مشکلی در تامین کاال وجود 
ندارد و تولید کنندگان درحال تولید کاال هستند 
و مردم نباید در این بخش دچار نگرانی شــوند.

رییس اتحادیه فروشــگاه های زنجیره ای ادامه 
داد: فروشــگاه های زنجیره ای برای تامین نیاز 
مردم با کمبودی مواجه نیست و با مدیریتی که 
در این مراکز انجام شــده از احتکار خانگی نیز 

جلو گیری شده است.

اخبار

خبر

انس  بیشتر  دنیا  در  چیز  هر  به 
داری، زیادتر از آن بترس

کالمامیر

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حمله 
گفت:  اهواز،  حادثه  عوامل  علیه  سپاه  موشکی 
تلفات چشمگیری به داعش وارد شده و تعدادی 
از فرماندهان باقی مانده این گروه تروریستی نیز به 

هالکت رسیده اند.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار سرلشکر 
کل  ستاد  رئیس  باقری  محمدحسین  پاسدار 
نیروهای مسلح دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه، با اشاره به عملیات 
موشکی سپاه علیه عوامل حادثه تروریستی اهواز 
اهواز  تروریستی  تلخ  حادثه  در  داشت:  اظهار 
متاسفانه عده ای از هموطنان عزیز ما به شهادت 

ادامه  شدند.وی  مجروح  نیز  عده ای  و  رسیدند 
ریشه یابی  جهت  هفته  یک  این  طول  در  داد: 
این جریان، اقدامات مختلفی را انجام دادیم تا با 
تخلفات احتمالی، برخورد محکمی صورت گیرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: همچنین 
الزم بود تا با تروریست ها و منشأ این کار برخورد 
و انتقام خون شهدا گرفته شود و آن گوشمالی 
که رهبر معظم انقالب فرموده بودند، اتفاق بیافتد.

اطالعاتی  کارهای  گفت:  باقری  سرلشکر 
تروریست ها  که  داد  نشان  مسئول  دستگاه های 
ضدانقالب  گروه های  با  ارتباطاتی  اینکه  ضمن 
این  داعش  و  گرفته اند  خط  داعش  از  داشتند، 

کرده  هدایت  سوریه  دیرالزور  منطقه  از  را  افراد 
است، که بحمداهلل بامداد دیروز عملیات سنگین 
موشکی و پهپادی با موفقیت کامل انجام شد و 
طبق گزارش های دقیقی که داریم تاکنون تلفات 
از  تعدادی  و  شده  وارد  داعش  به  چشمگیری 
فرماندهان باقی مانده این گروه تروریستی نیز به 
هالکت رسیده اند.وی اضافه کرد: مهم این است 
که پهپادهای جمهوری اسالمی با عبور از یکی دو 
کشور خود را به این مناطق رسانده و این عملیات 
را با موفقیت انجام دادند و موشک های جمهوری 
در  دقت  با  مسافت های طوالنی  با طی  اسالمی 
ساختمان های بسیار کوچکی فرود آمدند و تلفات 

وارد کردند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان 
کرد: منطقه ای که داعش در شرق فرات در آن 
استقرار دارد، تحت تسلط ارتش آمریکاست و این 
موشک ها به منطقه ای اصابت کرد که به منطقه 
است.سرلشکر  نزدیک  آمریکا  مسئولیت  تحت 
برای  هشداری  این ها  همه  کرد:  تاکید  باقری 
دشمنان است تا در جهت ایجاد ناامنی در ایران 
حرکتی نکنند؛ چراکه برای رهبر معظم انقالب و 
نیروهای مسلح، امنیت مردم خط قرمز است و 
اگر خطایی صورت گیرد، حتما و با قاطعیت پاسخ 
داده می شود و همان جمله »یکی بزنند، 10 تا 

می خورند« اتفاق می افتد.

هالکت تعدادی از فرماندهان داعش در موشک باران سپاه؛ 

سرلشکر باقری: امنیت مردم 
خط قرمز ایران است          

در  سوالی  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
آینده  در  که  اروپا  اتحادیه  و  ایران  نفتی  توافق  خصوص 
نزدیک امضا خواهد شد، گفت: یکی از موضوعات اساسی 

میان ایران و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران است.
سخنگوی  قاسمی  بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
که  خود  هفتگی  خبری  نشست  در  خارجه  امور  وزارت 
دیروز برگزار شد، ضمن تسلیت و محکومیت شدید حادثه 
داشت:  اظهار  تروریسم  موضوع  درباره  اهواز،  تروریستی 
مسئله تروریسم نیاز به اجماع جهانی برای مبازره با این 
پدیده شوم دارد تا این پدیده شوم که در بخش هایی از 
جهان و منطقه ما وجود دارد، پاک شود.وی گفت: امیدواریم 
توسط  سیاسی  بندهای  و  زد  برخی  و  نفتی  دالرهای 
مبارزه  مانع  افراطی،  تفکرات  برخی  و  منطقه  کشورهای 
جدی با تروریسم نباشد.قاسمی افزود: از کلیه کسانی که 
این پدیده شوم را محکوم کردند و پیام های تسلیت خود 
را برای حادثه اهواز صادر کردند، تشکر می کنم و این را 
گام مثبتی در جهت مبارزه با تروریسم می دانیم.سخنگوی 
وزارت امور خارجه در خصوص مذاکرات با اروپا در خصوص 
آینده برجام تصریح کرد: روند مذاکرات با اروپا و چین و 
همچنان  تاکنون  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس  روسیه 
ادامه دارد و بخش های زیادی و مکانیسم های مشخصی 
بوجود آمده و نهایتا در برخی حوزه ها به تفاهماتی نزدیک 
شده ایم و در برخی حوزه های دیگر پس از نشست وزرای 
خارجه در نیویورک قرار شد بر روی آنها کار شود، اما بنا 
در  بر همه کشورها  آمریکا  فشارهای  از جمله  به دالیلی 
خصوص عدم همکاری با ایران، نمی توانیم و به مصلحت 
هم نیست که از جزئیات تفاهمات و روند مذاکرات اطالع 
در  هایی  داد: کسانی که صحبت  ادامه  دقیقی دهیم.وی 
این رابطه دارند و جزئیاتی را از محتوای مذاکرات و نتیجه 
آن مطرح می کنند، بیشتر گمانه زنی است. من بحث درباره 
اینکه این مکانیسم تکرار برنامه نفت در برابر غذاست را رد 
می کنم.قاسمی در خصوص احتمال خروج ایران از برجام 
نیز تصریح کرد: تفاهم اولیه ما با شرکا بر این بود که اگر 

تامین  به  منوط  باشد  برجام  در  همچنان  ایران  بخواهید 
خواسته های ایران در قالب توافق صورت گرفته است، اما 
اگر به هر دلیلی طرف های باقیمانده نتوانند تضمین های 
ایران را تامین کنند،  الزم و مورد نیاز جمهوری اسالمی 
بگیرد.سخنگوی  را  مقتضی  تصمیم  می تواند  هم  ایران 
وزارت امور خارجه در خصوص آخرین سازوکارهای تعیین 
شده در مذاکرات با طرف های باقیمانده در برجام گفت: 
طبیعی است که از روند اجرایی مذاکرات و ساز و کارهای 
پدید آمده اطالع داریم و همانطور که گفتم در حوزه هایی 
بازنگری و مذاکره بیشتر  به  نیاز  ابهام وجود درد و  هنوز 
با توجه به پیچیدگی  با طرف مقابل داریم.قاسمی افزود: 
باید  بودن برخی سازوکارهایی که  های موضوع و سخت 
و  دارند  بیشتر  های  بحث  به  نیاز  طرف  دو  شود،  تعیین 
نتوانیم  اگر  بیافتد.  اتفاق  زودتر  تفاهم  این  که  امیدواریم 
برسیم،  داریم  نظر  مد  آنچه  به  باقیمانده  های  بخش  در 
در  کنیم.  اتخاذ  را  متناسبی  و  الزم  تصمیمات  می توانیم 
دارند  تالش  کشورهای خاص  برخی  و  آمریکا  رابطه  این 
مانع تراشی هایی را در ارتباطات میان ایران با اروپا، روسیه 
گرفت.وی  نخواهند  ای  نتیجه  که  باشند  داشته  چین  و 
رژیم  اقدامات  و  اظهارات  برخی  خصوص  در  همچنین 
افزود:  ایران  اسالمی  جمهوری  با  مقابله  در  صهیونیستی 
کلیه اقدامات و رفتارهای صورت گرفته از سوی این رژیم 
بود  خواهد  و  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  با  عنادورزی 
پاسخ  در  نگرفته اند.وی  آن  از  ای  نتیجه  هم  تاکنون  و 
نتیجه  در  کنار سازوکارهایی که  آیا در  این سوال که  به 
مذاکرات ایران با اروپا به دست می آید مکانیزم جداگانه 
ای هم در ارتباط با روسیه و چین خواهیم داشت یا خیر؟ 
به  متعهد   4+1 گروه  عضو  کشورهای  تمام  داشت:  بیان 
انجام سازوکارهای الزم برای تامین نیازها و خواسته های 
ایران در قالب برجام هستند.سخنگوی وزارت امور خارجه 
و  با روسیه  ما  رابطه ای که  نوع  به  توجه  با  اظهارداشت: 
چین داریم و با درنظر گرفتن شاخصه های اقتصادی که در 
ارتباط با این دو کشور داریم، می توانیم در کنار سازوکار 

مشخص و واحدی که از سوی 1+4 به ما ارائه می شود، 
باشیم. داشته  با روسیه و چین  ای هم  مکانیزم جداگانه 

اخیر  اظهارات  امور خارجه در خصوص  وزارت  سخنگوی 
روسیه  میانجی گری  بر  مبنی  روسیه  خارجه  وزیر  معاون 
موضع  دنیا  همه  کرد:  خاطرنشان  اسرائیل  و  ایران  میان 
ایران نسبت به رژیم نامشروع صهیونیستی را می دانند و 
مواضع ما در قبال آن رژیم کاماًل روشن است. بنابراین با 
این سوال هم روشن است. به  ما، پاسخ  به مواضع  توجه 

که  اروپا  و  ایران  میان  نفتی  قرارداد  در خصوص  قاسمی 
بنا به گفته وزیر خارجه کشورمان یکی از نتایج مذاکرات 
موضوع  گفت:  آید،  می  به حساب  مدت  این  در  دوطرف 
نفت یکی از اساسی ترین موضوعات ما با اروپا بوده و در 
آنها  با  مذاکره  در  را  های خوبی  پیشرفت  هم  رابطه  این 
از جمله  تعیین شده  که  هم  سازوکارهایی  در  و  داشتیم 
بحث هایی که به تفاهمات خوبی با طرف مقابل رسیدیم، 
همین موضوع صادرات و فروش نفت ایران به اروپا بود که 
امیدواریم در کنار دیگر حوزه های مورد بحث با اروپایی 
ها، موضوع نفت ایران شکل عملیاتی به خود بگیرد.وی در 
خصوص برخی مواضع ترامپ در قبال ایران و برخی اخبار 
ایرانی در  با طرف  آمریکا  در خصوص درخواست مذاکره 
نیویورک اظهار داشت: در خصوص آقای ترامپ بسته به 
اینکه ایشان چگونه از خواب بیدار می شوند یا چه توئیتی 
را در فضای مجازی خواهند داشت و یا اینکه چه حرفی 
را در قبال ایران و یا دیگر کشورها مطرح کنند، باید گفت 
تا  و  بوده  متناقض  بسیار  ترامپ  آقای  های  صحبت  که 
از  ایران  قبال  در  را  ای  خصمانه  بسیار  رفتارهای  کنون 
افزود:  خارجه  امور  وزارت  اند.سخنگوی  داده  نشان  خود 
تا جایی که من اطالع دارم درخواست رسمی و مشخصی 
در نیویورک وجود نداشت چرا که احتماالً آقای ترامپ از 
از  بیش  که  دانست  می  و  بوده  آگاه  ایرانی  مواضع طرف 
همیشه بی اعتمادی گسترده ای را در طرف ایرانی ایجاد 
کرده و در صورت درخواستی از جانب آمریکا، ایران به آن 

درخواست وقعی نمی نهاد.

قاسمی: مکانیزم همکاری با اروپا 
در مراحل نهایی است

صادرات نفت؛ 
از موضوعات اساسی 

بین ایران و اروپا

رییس مجلس شورای اسالمی :

آمریکایی ها در اعمال تحریم ها علیه ایران موفق نخواهند بود
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
آمریکایی ها در اعمال تحریم ها علیه ایران 
کامال  ها  تحریم  این  و  بود  نخواهند  موفق 

ناجوانمردانه انجام می شود.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، »علی 
شرایط  کشور،  شرایط  افزود:  الریجانی« 
متفاوتی نسبت به گذشته شده که شاید در 
انقالب چنین وضعیتی وجود  از  تاریخ پس 
آمریکا  تحریم های  چند  هر  است،  نداشته 
ناجوانمردانه و همه جانبه است ولی این کشور 
در اعمال این تحریم ها موفق نخواهد بود.وی 
و  فهمید  درست  را  موضوع  باید  یادآورشد: 
این  در  یکدیگر  با  و بخش خصوصی  دولت 
که  تصوری  بنابراین  باشند،  موضوع همفکر 
برای آمریکایی ها به وجود آمده که با اعمال 
تأثیر  اراده ملت  بر روی  تحریم ها می توانند 
مجلس  بود.رییس  خواهند  ناموفق  بگذارند 
از  بسیاری  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای 
ندارند،  قبول  را  آمریکا  رفتارهای  کشورها 
تصریح کرد: بخش دیپلماسی کشور و تمام 
رفع  معضل  این  اینکه  برای  دیگر  نهادهای 

شود، تالش می کنند.الریجانی با تأکید بر این 
که موضوع تولید برای مسئوالن کشور یک 
مسئله مهم است، ادامه داد: برای مشکالتی 
که در بخش تولید وجود دارد باید راه حلی 

اتخاذ شود و نباید اجازه داد نظم در کشور به 
هم بریزد.وی با یادآوری این که سال گذشته 
واردات  از  درصدی  که  کرد  مصوب  مجلس 
به عنوان مشوق صادراتی به بخش صادرات 

اختصاص یابد، تصریح کرد: دولت نباید از این 
کشاورزی،  کمیسیون  و  کند  تخلف  مصوبه 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی باید پیگیری کند تا منابعی 
که در مجلس برای پشتیبانی از صادرات در 
نظر گرفته تأمین شود تا بخش های صادراتی 

کشور ناتوان نشوند.
رییس قوه مقننه تاکید کرد دولت باید درباره 
خصوصی  بخش  با  خود  تصمیم های  اتخاذ 
مشورت کند، مجلس از ظرفیت های بخش 
استفاده  مختلف  بخش های  در  خصوصی 
می کند و حتی در آیین نامه داخلی ذکر شده 
که در صحن علنی در کنار نماینده دولت، 
نماینده بخش خصوصی نیز می تواند نظرات 
اگر  داد:  ادامه  کند.الریجانی  بیان  را  خود 
بخش خصوصی  با مشورت  نیز  وزارتخانه ها 
پسندیده  کنند،  اتخاذ  را  خود  تصمیم های 
بخش  مشورت های  از  استفاده  اگر  و  است 
بخش  دارد  نیاز  قانونگذاری  به  خصوصی 
خصوصی می تواند پیشنهاد خود را به مجلس 

ارائه دهد تا تبدیل به یک قانون شود.
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 حمله موشکی سپاه تلنگر بود؛ 
گوشمالی اصلی در راه است

 فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد: حمله موشکی 
سپاه به مقر تروریست های حمله اهواز، تلنگر بود؛ گوشمالی اصلی در 

راه است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در پی عملیات موشکی سپاه و پاسخ به 
جنایت تروریستی اهواز، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقالب اسالمی در توئیتی نوشت: 
»حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر تروریست های حمله اهواز، تلنگری 
به این جنایتکاران بود. گوشمالی اصلی در راه است...«.نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بامداد دیروز با شلیک ۶ فروند موشک 
بالستیک، مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در شرق فرات واقع در 
سوریه را هدف قرار داد؛ بر اساس اطالعات اولیه دریافتی، شمار زیادی 
از تروریست های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در این 

حمله موشکی به هالکت رسیده و یا مجروح شدند.

 سه ماهواره ایرانی در صف انتظار
 برای پرتاب به فضا 

نام های  به  ایران  ماهواره  اعالم کرد: سه  ایران  رئیس سازمان فضایی 
پیام امیرکبیر، دوستی و ناهید یک پس از پشت سرگذاشتن مرحله های 

ساخت، اکنون آماده پرتاب هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مرتضی براری« دیروزدر نشست خبری 
به مناسبت هفته جهانی فضا که از 12 تا 18 مهرماه همزمان با سراسر 
جهان در کشورمان جشن گرفته می شود، ابراز امیدواری کرد: ماهواره 
های ذکر شده همین امسال در مدار زمین قرار گیرند.وی درباره ماهواره 
دوستی خاطرنشان ساخت: ماهواره دوستی اکنون در حال انجام تشریفات 
اداری برای پرتاب شدن قرار دارد و امید است در آستانه چهل سالگی 
انقالب بتوان اخبار خوشی در این باره داشت.معاون وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، کشورمان را دارنده مقام نخست فناوری فضایی در 
منطقه خاورمیانه و نهمین کشور جهانی دانست که به چرخه کامل فناوری 
فضایی دست یافته است.براری ادامه داد: تالش می شود اقتصاد فضایی در 
کشورمان رونق بگیرد و بر این اساس مصمم به فرستادن ماهواره تجاری 
به فضا برای استفاده از داده های آن برای صنعت خواهیم بود.وی گفت: 
ماهواره پیام امیرکبیر پس از پرتاب در مدار 500 کیلومتری زمین قرار 
خواهد گرفت و سپس از داده های آن برای توسعه برنامه ها استفاده 
خواهد شد.به گفته وی، کشورمان در دولت یازدهم موفق به پرتاب 
ماهواره سیمرغ و در مدار قرار گرفتن آن شد ضمن آنکه کاوشگر پژوهش 
نیز به فضا فرستاده شد و ماهواره فجر نیز در مدار زمین قرار گرفت.براری 
از رشد 10 برابری ظرفیت پرتاب گرهای کشور در طول دولت یازدهم 
خبر داد و یادآور شد: ماهواره ظفر تا پایان امسال کامل می شود و وارد 
صف انتظار برای پرتاب قرار می گیرد.وی گفت: تالش می شود ماهواره 
سنجشی با دقت 10متر در کشورمان تولید شود ضمن آنکه هدف گذاری 
شده است بتوان تا سال 1404 به ماهواره سنجشی با دقت کمتر از یک 
متر دست پیدا کنیم.وی ادامه داد: اکنون برنامه خرید ماهواره سنجشی 

در دستور کار قرار دارد و پرداخت به میزان ۶0 درصد انجام شده است.

 زیردریایی »فاتح« هفتم آذر 
به ارتش ملحق می  شود

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، از الحاق زیردریایی »فاتح« در روز هفتم آذر امسال 
به ناوگان این نیرو خبر داد و گفت: این زیردریایی برای 
دشمنان جمهوری اسالمی ایران غافلگیرانه است. به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر دریادار حسین خانزادی 
اظهار داشت: زمانی که انقالب شکوهمند اسالمی به 
پیروزی رسید نیروهای مسلح به تجهیزات، فناوری ها 
و امکاناتی که از طریق کشورهای مختلف و در رأس 
آنها غرب و آمریکایی ها تامین می شد، وابسته بودند 
و نیروی دریایی هم از این موضوع مستثنی نبود.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش افزود: همگان امروز این را می 
بینند که باالترین فناوری ها و تجهیزات پیچیده نظامی 
در نیروی دریایی ارتش قرار دارد؛ تجهیزاتی که ما در 
اختیار داریم همه از فناوری باالیی برخوردار هستند اما 
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی مستشاران غربی برای 
نگهداری و تعمیر این تجهیزات به ما کمک می کردند 
و تمام قطعات از خارج وارد می شد.دریادار خانزادی 
توضیح داد: بعد از انقالب و به ویژه در دوره دفاع مقدس 
ورود این تجهیزات تحت شعاع تحریم های نظامی قرار 
و  شدند  خارج  مملکت  از  مستشاران  تمام  گرفت، 
خطوط ارتباطی نظامی ما با کشورهای سازنده به طور 
کامل قطع شد و اینکه اکنون این تجهیزات در این سطح 
باالی فناوری هستند بدون کوچکترین اشکال و وقفه ای 
در تمام طول دفاع مقدس در اختیار دفاع مقدس قرار 
گرفتند و فرزندان این مملکت آنها را راهبری کردند، 
چیزی به غیر از غیرت و به نوعی ایثار و از خود گذشتی 

نبود.

واکنش روسیه به حمله سپاه به مقر 
تروریستها در سوریه

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به حمله نیروهای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مقر تروریستها در 
سوریه واکنش نشان داد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
در نخستین واکنش این کشور به حمله موشکی امروز 
نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مقر تروریستها 
در سوریه گفت: این اقدام در راستای تالشها برای مبارزه 
با تروریسم صورت می گیرد.وی در ادامه افزود: جنگ 
علیه تروریسم و گروه های تروریستی در سوریه ادامه 
دارد و خواهد داشت.پسکوف در خصوص حضور 
نیروهای خارجی در سوریه گفت: این مسأله نقض 
قوانین بین المللی محسوب می شود و موضع روسیه 

در این خصوص کامال آشکار است.

خبرخبر

سال حمایت از کاالی ایرانی 

مناقصه عمومی تک مرحله  ای
موضوع: انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفر چاه ارت، چاله کنی و کانال کنی، خاکبرداری، حفر تونل، کاترزنی، 
بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداسیون پایه  های انواع چراغ در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز. 

مدت زمان اجرای کار: یکسال شمسی 
دستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

مهلت فروش اسناد : از تاریخ 97/7/9 لغایت 97/7/18 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه 490/000/000 ریال می  باشد. 

محل فروش اسناد:  تبریز : ولیعصر- خیابان نظامی – اول خیابان قطران – شرکت توزیع نیروی برق تبریز – طبقه 4- اداره مناقصه و قراردادها 
تهران : میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک 2 نیم طبقه دوم واحد 207 آقای بهرامی 

مبلغ فروش اسناد :  مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد 
بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج 

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفی نامه کتبی خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :  آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/08/02 و محل تحویل 
پیشنهادات به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس تبریز، کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، تلفن 33328946-49 -041 

دورنگار : 33228950-041 صندوق پستی : 4838- 51335
ساعت روز و محل قرائت پیشنهادات:  ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 97/8/2 طبقه چهارم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع 

در کوی ولیعصر - خیابان نظامی اول قطران 
آدرس  های اینترنتی جهت دریافت اطالعات بشرح زیر می  باشد. 

توانیر سایت  و   http://iets.mporg.ir مناقصه  رسانی  اطالع  پایگاه  و   http://www.toztab.ir تبریز  برق  نیروی  توزیع   شرکت 
http:/www.tavanir.org.ir 

درج آگهی در سایت فقط برای اطالع رسانی و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می  بایستی به آدرس  های ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه 
فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی  باشد. 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز

)سهامی خاص(

 نوبت دوم

 شناسه آگهی: 258220

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید سایپا 141 آ ی مدل 1388 با شماره پالک 725ج91ایران 
مرضیه  s1482288307324بنام  شاسی  شماره  3173598و  موتور  شماره  با   72

عطاریه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

متن آگهی 
: آقای کاوه  امیدی به طرفیت تجدید نظر خواندگان  تجدید نظر خواه آقای وحید 
خانشقاقی فرزند هوشنگ و لولو خانشقاقی فرزند هوشنگ به خواسته ابطال قرارداد مالی 
که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان واقع در خرم آباد 
خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان  لرستان ارجاع و به کالسه 232/12/97 
ت ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/9/11 ساعت 10 صبح تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشارآگهی می شود تا تجدید نظر خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر جهت 

شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان . رسیدگی حاضر گردد. 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  1-سجاد بابعالی فرزند شاه حسین به نشانی : 

لرستان –خرم آباد  دوره چگنی روستای اسالم آباد 
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم :  1-عباس رحمتی قالیی فرزند .... به نشانی 

: لرستان – مجهول المکان 
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
970997۶۶58100289 مربوطه محکوم علیه محکوم است به تنظیم سند رسمی در حق 

خواهان و نیم عشر دولتی . 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

مدنی  احکام  اجرای  قانون  )ماده 34  اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  1-ظرف 10 
(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 
(4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق .م. ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5-انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (۶-چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
آگهی حصروراثتمسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان دوره چگنی –منیژه زمانی . 

آقای مهدی عبدویس نام پدرعبدالحسین بشناسنامه3371صادره ازدزفول درخواستی 
که970422مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
گوهرعبدویس بشناسنامه41001صادره دزفول درتاریخ97/1/19دردزفول اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی باال2-منصور عبدویس به شناسنامه۶07دزفول3-
عبدالمحمدعبدویس بشناسنامه437دزفول4-مجیدعبدویس بشناسنامه 5109دزفول5-
حسن عبدویس بشناسنامه470دزفول)پسران متوفیه(۶-فریده عبدویس بشناسنامه207 
دزفول)دخترمتوفیه(والغیر.پرونده کالسه فوق درشوراثبت گردید.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف دزفول-احمدچنگیزنژاد

متن آگهی 
احتراما در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای هدایت دولتشاهی به اتهام تهدید به ضررهای 
جانی و توهین از طریق فحاشی موضوع شکایت آقای عبدالحسین کرمی دلفان تحت 
تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای 
مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از 
تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صادق حیدری . 

آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول 
پرداخت به  کیکاوس  فرزند  طیبی  علی  علیه  محکوم  فوق  کالسه  به  پرونده   در 
 000 000 125. تومان رد مال محکوم می باشد که یک دستگاه پژو پارس مدل 
1393. به رنگ سفید که کارشناس قیمت را به مبلغ 000 000 27 تومان ارزیابی 
نموده که از طریق این اجرا در مورخ 1397/08/09. ساعت 9 الی 11 صبح روز 
چهارشنبه شروع مزایده می باشد که مزایده از قیمت کارشناسی شروع به بیشترین 
قیمت فروخته محل انجام مزایده در اجرای احکام کیفری شعبه دوم می باشد که 
طالبین می تواند جهت بازدید یک هفته قبل از انجام مزایده جهت بازدید از مورد 
مزایده به این اجرا مراجعه نمایند برنده مزایده بایستی ده در قیت پیشنهادی را به 
حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی 21712951۶3008 بانک ملی واریز مابقی 
و  شد  خواهد  دولت ضبط  نفع  به  ده  انصراف  درصورت  بپردازد  ماه  یک  ظرف 

مزایده تجدید می گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل رحیمه 

درزی درونکالیی. م الف 2503

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر حسین دریکوند فرزند عزت اله 

خواهان خانم معصومه هاشمی فرد فرزند صید هاشم دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای امیر حسین دریکوند فرزند عزت اله به خواسته طالق به درخواست زوجه  مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970998۶۶10300271    شعبه 1 دادگاه 
خانواده دادگستری شهرستان  خرم آباد) سوم  حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/08/23 ساعت08:00  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد.ضمنا ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ و نشر آگهی یک نفر واجد الشرایط را 

به دادگاه معرفی و حاضر نماید واال دادگاه برابرمقررات اقدام خواهد کرد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد ) سوم حقوقی 

سابق ( –بهناز رحمتی . 

متن آگهی 
محکوم له : فاطمه تکاور  محکوم علیه : مریم سگوند

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خانم مریم سگوند که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه از شعبه اول مجتمع شهید قدوسی در پرونده 
کالسه 9۶0998۶۶90100522 به موجب دادنامه شماره 970997۶۶90100122 مورخ 
1397/03/08 صادره از شعبه اول شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم 
آباد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز 
پرداخت مبلغ 1/380/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ واخواست تا یوم االداء در حق محکوم له می باشد بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن 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. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 

خرم آباد –ماهرخ محمودوند . 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397۶03010۶0002195 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1397۶03010۶00029۶8هیات  اصالحی  رای  و 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید عبدوس فرزند فضل اهلل 
بشماره شناسنامه 222 صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن  
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 199/4۶ متر مربع پالک 2709 فرعی از 8 اصلی 
واقع در جعفر آباد اخوان ورامین خریداری از مالک رسمی آقای ابوالفضل حاجی امینی 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/7/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/7/24

 م.الف 367 ث محمد رحیم پور راینی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  1397۶0331010001708 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
مجید  آقای  سید  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
سخائی  فرزند  محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از نهاوند  در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 95/94  مترمربع  پالک 1180 
فرعی از 1۶3 اصلی واقع در فردیس  خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی فرمان 
حضرت امام )ره(  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  و7۶5
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/25

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  1397۶0331010002149 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فیوج  
فرزند  عباس  بشماره شناسنامه 23۶8 صادره از مالیر  در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی  به مساحت 190/75  مترمربع  پالک 1259 فرعی از 1۶3 
اصلی واقع در فردیس  خریداری از مالک رسمی آقای شجاع الدین رحیم زاده  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد./  و772
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/25

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای از حمله موشکی به مقر سرکردگان 
جنایت تروریستی اهواز در شرق فرات در کشور 
سوریه توسط یگان موشکی نیروی هوافضای 
سپاه وهالکت شمار زیادی از تروریست های 

تکفیری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز؛ روابط عمومی 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه 
ای از هدف قرار دادن مقر سرکردگان جنایت 
تروریستی اهواز در شرق فرات در کشور سوریه 
با ۶ فروند موشک بالستیک زمین به زمین در 
نخستین ساعات بامداد دیروز)دوشنبه( توسط 
یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داد و 
تاکید کرد: امنیت ملت ایران خط قرمز نیروهای 
مسلح بوده و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
صیانت ازمیهن اسالمی و تامین امنیت و آرامش 
و  نکرده  فروگذار  تالشی  هیچ  از  عزیز  مردم 

مشت آهنین خود را همچنان مهیای پاسخ قاطع 
و کوبنده به هر گونه شرارت و شیطنت دشمنان 
قرار خواهد داد.متن اطالعیه روابط عمومی کل 
سپاه به این شرح است: در پی جنایت تروریستی 
31 شهریور ماه 1397 اهواز که به شهادت 25 تن 
و مجروح شدن ۶9 تن از مردم مظلوم و بی دفاع 
و نیروهای مدافع میهن اسالمی منجر گردید، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با استعانت از ذات 
اقدس باریتعالی، به نیابت از ملت سرافراز ایران 
و خانواده های معظم شهیدان ، در لبیک به ندای 
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت 
امام خامنه ای )مدظله العالی( برای انتقام خون این 
شهدا، به ویژه کودک 4 ساله و جانباز 70 درصد 
دفاع مقدس از تروریست ها و گوشمالی عوامل 
بزدل این حادثه ، ساعت 2 بامداد دیروز محل 
استقرار و تجمع تروریست های تکفیری تحت 
حمایت امریکا و قارون های منطقه در شرق فرات 

در کشور سوریه را مورد ضربه موشکی قرار داد.
طی این عملیات که با نام »ضربت محرم« و با رمز 
مقدس« یا حسین) ع(« انجام شد ، تعداد ۶ فروند 
موشک بالستیک میان برد از پایگاه های موشکی 
نیروی هوا فضای سپاه در غرب کشور شلیک 
و تروریست های مزدور و جنایتکار از فاصله 
570 کیلومتری هدف ضربات مهلک و مرگبار 
قرار گرفتند.متعاقبا 7 فروند پهپاد رزمی این نیرو 
مواضع و مقرهای تجمع و پشتیبانی تروریست 
های مزدور استکبار جهانی را بمباران کردند. بر 
اساس اطالعات و گزارشهای دقیق دریافتی، در 
این عملیات تعدادی از سرکردگان و عناصر موثر 
جنایت اخیر  تروریست ها به هالکت رسیده و 
یا مجروح شده اند، همچنین زیرساخت های 
آمادی و انبار ذخیره مهمات آنان منهدم گردید.

در این رهگذر یادآور می شود ؛ جمع بندی و 
اهواز،  اخیر  قراین جنایت  و  رهگیری شواهد 

فرزندان ملت ایران را به مقر تروریست ها در 
شرق سوریه که توسط امریکا هدایت و پشتیبانی 
تروریسم  شیطانی  اهداف  راستای  در  و  شده 
دولتی کاخ سفید و منافع رژیم صهیونیستی و 
ارتجاع منطقه عمل می کند، رسانید و سپس با 
طراحی و برنامه ریزی دقیق اطالعاتی و میدانی، 
نقاط تعیین شده، آماج موشک های نقطه زن قرار 
گرفت.در پایان به هموطنان عزیز اطمینان می 
دهیم ، همانگونه که بارها اعالم شده است، امنیت 
ملت ایران خط قرمز نیروهای مسلح بوده و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با همراهی و مشارکت 
سایر نیروهای نظامی ،انتظامی و اطالعاتی کشور 
امنیت و  تامین  ایران اسالمی و  از  در صیانت 
آرامش جامعه از هیچ تالشی فروگذار نکرده و 
مشت آهنین خود را همچنان مهیای پاسخ قاطع 
و کوبنده به هر گونه شرارت و شیطنت دشمنان 

قرار خواهد داد.«

جزئیات حمله سپاه به مقر تروریست ها؛

۷ پهپاد و ۶ موشک بالستیک سپاه مقرهای تجمع تروریست ها را بمباران کرد

ادامه از صفحه 1
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به تالطم های بازار ارز، تصریح 
کرد: تالطم بازار ارز علل مختلفی داشته که از 
جمله آن می توان به فشل بودن زیرساخت های 
بانکی، افزایش نقدینگی در جامعه، رکود و 
همچنین فشار دشمن اشاره کرد. در کنار همه 
این عوامل، عده ای سودجو نیز به این تالطم ها 
دامن می زنند و اقدام به قیمت سازی های واهی 
می کنند. اینکه یک سایت در ساعات پایانی 

روز اعالم می کند دالر 17 هزار تومان است 
و صبح قبل از آنکه اساساً معامله ای صورت 
گرفته باشد قیمت نوزده هزار و پانصد تومان 
را اعالم می کند. واضح است که در حال قیمت 
سازی است.آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید 
بر اینکه بازار سوم ارز مجموعاً دو درصد کل 
نیازهای ارزی مردم را هم تشکیل نمی دهد، 
افزود: متاسفانه همین قیمت سازی های غلط بر 
بازار تاثیر می گذارند. ما منکر لزوم اقدام دولت 
در این زمینه و فشار دشمن خارجی نیستیم، اما 

نباید از چنین عوامل درونی سودجو نیز غفلت 
کنیم. از دادستان محترم تهران نیز خواسته ام که 

این سایت ها را به دقت رصد کنند.
 از سوی دیگر رئیس کل محترم بانک مرکزی 
به  اقدام  که  را  سایت خاص  چند  فهرست 
قیمت سازی می کنند ارسال کرده است. بر این 
اساس گردانندگان این سایت ها باید از سوی 
دادستانی احضار و به آنان اولتیماتوم شدید داده 
شود. بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد 
اقتصادی باشند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
وسعت کشور پهناور ایران و بهره مندی آن از 
منابع غنی طبیعی و انسانی، خاطر نشان کرد: ما 
نمی گوییم که نوسان قیمت دالر تاثیر واقعی 
بر بازار داخلی ندارد، اما معتقدیم که با این 
ظرفیت های عظیمی که در اختیار داریم باید 
تاثیر چنین نوساناتی در حد خودش باشد و از 
سوی دیگر پشت صحنه این قیمت سازی ها 
بررسی شود. نباید عده ای سودجو و از سوی 
دیگر دشمنان خارجی تصور کنند که کشوری 
باطل  با خیاالت  این بزرگی را می توانند  به 
خود به تالطم بیاندازند. البته با بصیرت مردم، 
دشمن چنین خیالی را به گور خواهد برد و 
امثال ترامپ نیز خیلی زود فراموش خواهند 
شد. آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری 
از سخنان خود به برخی هجمه ها علیه دستگاه 
قوه  که  آنجا  از  و گفت:  کرد  اشاره  قضایی 

قضاییه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی 
و سایر جرایم قرار دارد چنین حمالتی دائمًا 
صورت می گیرد. عده ای نیز در داخل هم نوا با 
بیگانگان آب به آسیاب دشمن می ریزند. فردی 
علیه نظام و همه ارزش هایی که در نصوص 
قانونی آمده است تبلیغ می کند. به عنوان مثال، 
ما هرگز نمی گوییم که اگر کسی صرفاً مخالف 
حجاب بود با او برخورد می کنیم، اما وقتی 
کسی این مخالفت را تبلیغ و ترویج می کند 
طبیعتاً نظام دینی که بر ارزش های الهی استوار 
است و در قانون خود نیز این ارزش ها را به 
رسمیت شناخته با این قبیل اقدامات برخورد 
می کند.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر 
اینکه تاکنون در برابر این هجمه ها ایستادگی 
کرده ایم و وظیفه ذاتی خود را در چارچوب 
شرع و قانون انجام خواهیم داد، بار دیگر بر 
عزم راسخ دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد 
اقتصادی تاکید کرد و در عین حال یادآور شد: 
دادگستری ها  که  کارهایی  مهمترین  از  یکی 
انجام می دهند و باید با قوت هرچه بیشتر در 
مسیر آن گام بردارند این است که مراقب باشند 
ضمن مقابله با مفاسد اقتصادی، موانع تولید 
نیز رفع شود. گاهی یک  و سرمایه گذاری 
سرمایه گذار واقعی و تولید کننده با موانعی 
بروکراسی  یک  که محصول  می شود  روبرو 

عجیب و غریب است.

آیت اهلل آملی الریجانی: مسئوالن باید مدبرانه عمل کنند

اولتیماتوم قوه قضائیه به سایت های  قیمت ساز ارز 
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 برگزاری دومین سالگرد شهید مصطفی رشیدپور
 در اهواز 

 تشدید نظارت ها در ارتقای خدمات
 سالمت  گیالن

وحیدی فر-اهواز: مراسم سالگرد شهید مصطفی 
رشیدپور)از کارکنان شرکت(  در مسجد امام خمینی 

)ره( اهواز برگزار شد.
در مراسم یادشده حجت االسالم علی نژاد ضمن 
عرض تسلیت بمناسبت شهادت اباعبداهلل الحسین)ع( 
و شهدای حادثه ی دلخراش تروریستی در اهواز 
گفت: حرکت امام حسین )ع( دو بعد داشت، بُعد 
اول استقامت و پایداری در وصول به حق که همان 
لقاء ا... است، بعد عرفانی و معنوی حرکت ایشان 
بوده و بُعد دوم، پایداری و استقامت در اقامه دین 
که پیوند شهید و شهادت با موالیشان اباعبدا... است.

وی افزود: به تعبیری کسی که می خواهد به لقاء ا... 
رسیده و استقامت در دین خدا کند، این دو بعد، چهار 
الزمه دارند: اولین شرطی که بتوانیم استقامت در اقامه 
دین حق داشته باشیم، شناخت حق از باطل است.

شرط دوم شناخت راه است. ممکن است کسی حق 
و باطل را بشناسد، ولی راه را درست تشخیص ندهد.

شرط سوم، حرکت و قدم گذاشتن در راه است.و 
شرط چهارم که مهمترین عامل می باشد، استقامت 
ورزیدن در راه رسیدن به هدف است. به عبارتی 
اگر استقامت و پایداری نباشد، انسان به اهداف خود 

نخواهد رسید.حجت االسالم علی نژاد، در بخشی از 
سخنان خود تصریح کرد:وجه تمایز شهدایی همچون 
مصطفی رشید پور، نسبت به دیگران، این است که 
از چهار مورد )مقام، مال، اشخاص و اشیاء( گذشتند 

و این مسئله ی بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
در ادامه ی مراسم حجت االسالم عباس بگعان، یکی 
از مدافعان حرم و همرزم شهید با اشاره به سجایای 
اخالقی شهید رشیدپور تصریح کرد: شهید رشید پور، 
در کنار اخالق حسنه و چهره ای گشاده و متبسم، شور 
و شوق مجاهدت در راه خدا و اهل بیت عصمت 
و طهارت )ع( از زمان مجروحیت تا نائل آمدن به 
درجه ی عظیم شهادت در رفتار و سکناتش موج می 
زد.وی افزود: افرادی با تخصص این شهید، معموالً 
پیش می آید غره شوند.. اما این شهید بزرگوار، بسیار 
متواضع و در کار نیز بسیار دقیق بود. گفتنی است 
مراسم یادشده با حضور سردار محمود معین پور 
جانشین فرمانده سپاه ولی عصر)عج(، حجت االسالم 
مسعود بهرام پور مدیر حوزه های علمیه خوزستان و 
جمعی از خانواده های معظم شهدا، جانبازان سرافراز 
جنگ تحمیلی ، ایثارگران ، همرزمان شهید و کارکنان 

شرکت فوالد خوزستان برگزار شد.

منکویی- رشت: رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در جلسه مدیران شبکه و معاونان بهداشتی 
معاونت  در  که  دانشگاه  تابعه  های  شهرستان 
ارتقای  و  حفظ  گفت:  شد،  برگزار  بهداشتی، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رسالت  جامعه  سالمت 
گیالن است. مدیران بر عملکرد مراکز برای ارتقای 
این مهم، نظارت کنند و در این زمینه پاسخگو 

باشند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این نشست 
با اشاره به دو مبحث نظام ارجاع الکترونیک و راه 
اندازی کانون های سالمت محله، اظهار داشت: در 
حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این 

دو مقوله، پیشتاز بوده است.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک در ادامه ضمن 
بیان مطالب جامعی در خصوص 4 پروژه نظام 
شبکه اجتماعی نشاس ) نظام شناسایی اجتماعی 
)مارلیک(،  پروژه  ارجاع  نظام  شبکه  سالمت(، 
دانش  شرکتهای  و  درفک(   ( تجهیزات  و  دارو 
بنیان پروژه های مذکور را از پروژه های مهم و 
در راستای اهداف برنامه استراتژیک دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن عنوان کرد. وی در ادامه حفظ و 

ارتقای سالمت جامعه را رسالت دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن عنوان کرد و از مدیران خواست 
بر  دانشگاه،  رسالت  تحقق  برای  اهتمام  ضمن 
عملکرد مراکز برای ارتقای این مهم، نظارت کنند 

و در این زمینه پاسخگو باشند.
دانشگاه  بهداشتی  معاون  عباسی-  محمد  دکتر 
علوم پزشکی گیالن نیز اهمیت بازنگری، الویت 
بندی مسایل و منابع در سیستم، اهمیت نظارت بر 
عملکرد همچنین طراحی سیستم هشدار سریع در 
موارد خاص بهداشتی و استفاده از مشارکت های 
بین بخشی را در این خصوص مورد تاکید قرار داد. 
سپس جمعی از مدیران شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان ها به نیابت از سوی 1۶ شهرستان استان 
به بیان مسایل و مشکالت پیش رو پرداختند. جلسه 
مشترک فصلی مدیران شبکه و معاونان بهداشتی 
شهرستانها با حضور رییس دانشگاه، معاونان توسعه 
مدیریت و منابع و بهداشتی، معاونان فنی و اجرایی، 
شهرستانها،  بهداشتی  معاونان  و  شبکه  مدیران 
مدیران، روسای گروه و کارشناسان مسوول ستادی 
حوزه بهداشت استان، در سالن اجالس معاونت 

بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

کشف 36میلیارد ریال کاالی 
قاچاق درالبرز 

انتظامی استان از کشف 3۶ میلیارد و 44 میلیون 
ریال انواع کاالی قاچاق در این استان خبرداد.

سردار »عباسعلی محمدیان«  افزود: این کاالها 
با  مبارزه  استانی  قرارگاه  مصوبه  دراجرای 
قاچاق کاال و ارز در 48 ساعت گذشته دراین 

استان کشف شده است.
به گزارش زمان؛ وی اضافه کرد: دراجرای این 
طرح مقادیری لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم 
التحریر، فرآورده های نفتی، پوشاک و لوازم 

خانگی کشف شد.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در این رابطه 
7 دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف و 
1۶ قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضائی 
از  یکی  قاچاق،  با  مبارزه  افزود:  وی  شدند. 
مهم ترین الزامات تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در سالی است که از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان سال حمایت ازکاالی ایرانی 

نام گذاری شده است.
سال  ازابتدای  داشت:  اظهار  سردارمحمدیان 
جاری بیش از 250 میلیارد ریال انواع کاالی 

قاچاق در استان البرزکشف شده است.

نمایشگاه عکس و پوستر »روایت 
عزاداری های محرم« در اسالمشهر  

نمایشگاه عکس و پوستر  نوری- اسالمشهر: 
»روایت عزاداری های محرم« از مجموعه آثار 
و  فرهنگ  اداره  همت  به  منتخب  هنرمندان 
ارشاد اسالمی اسالمشهر روز شنبه 7 مهر ماه 

در نگارخانه هنر گشایش یافت.
نقاشی های این نمایشگاه آثار عکسها و پوستر 
هایی با موضوع محرم و عاشورا می باشد که 
با هدف گسترش فرهنگ عاشورایی، بصیرت 
میان  ارتباط  تقویت  و  وحدت  افزایی،ایجاد 
بیشتر  آشنایی  برای  زمینه  ایجاد  و  مسلمانان 
مردم به خصوص جوانان با فرهنگ عاشورا و 

اهداف قیام حسینی برپا شده است. 
گفتنی است: در این نمایشگاه تعداد 37 اثر با 
ابعاد 50*70 در معرض دید عموم عالقمندان 
لغایت   7 از  فوق  نمایشگاه  گرفت.  قرار 
نگارخانه  در  هفته  به مدت یک  ماه  مهر   12
نواب  شهید  بلوار  اسالمشهر،  نشانی:  به  هنر 
صفوی، کوچه ترنج 4، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر پذیرای عموم عالقمندان و 

دوستداران هنر می باشد.

خبر

چگونه بدون عذاب  وجدان افراد منفی را از زندگیتان 
بیرون کنید

»از کسانیکه سعی می کنند آرزوهای شما را کوچک بشمارند دوری کنید. این 
کار آدم های حقیر است. درحالیکه آدم های بزرگ همیشه کاری می کنند که 

احساس کنید شما هم می توانید فرد بزرگی شوید.« 
اول باید بگوییم که تعریف ما از آدم های منفی کسانی هستند که همیشه از 
مشکالتشان پیش شما شکایت می کنند اما کاری برای بهبود آن انجام نمی دهند. 
فرد منفی کسی است که هیچ حمایتی از شما نمی کند و فقط به شما حس 
بد می دهد. کسی که ایده های عالی و اهداف بزرگ شما را مسخره یا تحقیر 
می کند. دوم اینکه، هدف این مقاله منفی دیدن افراد منفی نیست. این افراد 
معموالً در جایگاهی از زندگی شان هستند که هیچ تغییر موثر و سازنده ای را 
نمی پذیرند و به همین دلیل در وضعیت کنونی شان باقی می مانند. این اشکالی 
ندارد. ما به آنها کاری نداریم فقط می خواهیم از شما دربرابر این افراد دفاع کنیم 

تا منفی بودن آنها بر زندگی شما اثر نگذارد.
اول باید بدانید که چرا الزم است افراد منفی را از زندگی تان بیرون کنید:

- افراد منفی سرعت رسیدن شما به اهدافتان را کندتر می کنند. چه خودشان 
متوجه آن باشند و چه نباشند، با ایجاد شک و تردید در ذهنتان، شما را از دنبال 

کردن آرزوها و اهدافتان دلسرد می کنند.
- انرژی منفی افراد منفی بر، استرس و اضطراب و سالمتی تان اثر می گذارد. 

پس باید مراقب آن باشید.
- باید فضا را برای ایجاد تغییرات مثبت باز کنید. اینکه در روابط منفی خود با 
دیگران بمانید و اجازه دهید انرژی منفی آنها وارد زندگی شما شود جلو بروز 
فرصت های موفقیت را از خودتان می گیرید. همچنین بیرون کردن افراد منفی 
از زندگی تان فضا را برای ورود افراد مثبت باز می کند، افراد مثبتی که به شما 

برای رسیدن به اهدافتان انگیزه داده و از شما حمایت خواهند کرد.
چطور افراد منفی را از زندگی تان بیرون کنید:

قدم اول: تصمیم بگیرید که ارزش این کار را دارید
- باید احساس کنید که ارزش رسیدن به آرزوهایتان و تغییر کردن به آدمی که 
دوست دارید باشید را دارید. بیرون کردن منفی گرایی ها از زندگی تان کمکتان 
می کند سریعتر به آنجا برسید. باید به انجام این کار برای خودتان متعهد شوید 
وگرنه عذاب وجدانی که برای بیرون کردن این افراد از زندگی تان پیدا می کنید 
شما را همان جایی که هستید نگه خواهد داشت )در قدم سوم بیشتر در این 

زمینه توضیح می دهیم(.
- از کجا بفهمید ارزشش را دارید: خیلی راحت. تصمیم بگیرید. باید انتخاب 
کنید که به خودتان متعهد شوید، به اهدافتان، به رویاهایتان و نباید بگذارید هیچ 

چیز سرعت شما را برای رسیدن به آنها کم کند.
- به عواقب منفی که ماندن در چنین روابطی برایتان خواهد داشت فکر کنید. 
از خودتان بپرسید:  این روابط چه تاثیری در زندگی من دارند؟  چه اهدافی 
دارم و چقدر دوست دارم به آنها برسم؟ آیا این افراد از اهداف من حمایت 

می کنند یا فقط من را از آن دلسرد می کنند؟ 
قدم دوم: افراد منفی را شناسایی کنید

- افراد منفی حالتان را نسبت به وقتی که شروع به حرف زدن با آنها کردید، 
بدتر می کنند. آنها سطح انرژی شما را پایین می آورند.

- بین کسی که چالش ها و مشکالت خودشان را با شما در میان می گذارند 
با کسی که مدام شکایت می کند فرق دارد. فرق آنها این است که کسی که 
مشکالتش را با شما در میان می گذارد، به دنبال حمایت سازنده شماست و 
آماده تغییر است. اما آنهایی که مدام شکایت می کنند اصاًل نمی خواهند تغییر 

کنند فقط می خواهند شما برایشان احساس تاسف کنید.
سمیه منصور - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

یادداشت

حسن زاده- چالوس: کاظم پوالدی رئیس شورای 
شهر چالوس در مراسم ویژه روز آتش نشانی و ایمنی 
در چالوس گفت: امروز روز گرامیداشت انسانهایی 
است که از آسایش و جان خود می گذرند تا مردم 
در امنیت و آسایش زندگی کنند من نیز به نمایندگی 
از اعضای شورای شهر و شهردارچالوس این روز 
را به آتش نشانان  پرتالش در  چالوس  تبریک 
می گویم. پوالدی بیان کرد: یکی از مشکالت اتش 
نشانی در چالوس عدم نردبانهای بلند مرتبه است 
نردبانهای اتش نشانی جوابگوی ساختمانهای بلند 
نیست  و این برای شهر ما جای تاسف دارد وما 
اعضای شورای شهر و شهردار نیز به این مسئله 
که  نماییم  می  تالش  و  کرد  اهیم  خو  رسیدگی 
مبلغی برای خرید نردبانهای بلند در ردیف بودجه 
مربوطه در نظر بگیریم .پوالدی ادامه داد :در دفترچه 
عوارض سال 97 اخذ لزوم عوارض نردبانهای بلند 
آتش نشانی از مالکین ساختمانهای بلند مرتبه لحاظ 
می کنیم. رئیس شورای شهر چالوس بیان کرد : 
واحد آتش نشانی شهرداری چالوس وهمه آتش 

به شهر هستند و  نهاد خدمت رسانی  نشانی ها 
همیشه باید به روز رسانی شوند.

سبحان دیاری مسوول آتش نشانی چالوس نیز با 
اشاره به اهم عملیاتهای انجام شده طی 8 ماه گذشته 
از 581 مورد  را 581 مورد عنوان کرد و گفت: 
عملیات حریق مسکونی 47 مورد- حریق تجاری 

23 مورد- حریق باغات و جنگل 78 مورد- حریق 
مورد-   2۶ اسانسور  -نجات  مورد   25 خودرو 
سقوط و نجات چاه 3 مورد - تصادفات جاده ایی 
48 مورد- نجات غریق 1مورد- گرفتن حیوانات 
وحشی 33 مورد و همکاری با اداره مربوطه در 
از جمله عملیاتهای  بحرانی  آبرسانی در شرایط 

انجام شده  می باشد. دیاری گفت :در خصوص 
کارهای ایمنی و رفع نواقص در شهر از جاهای 
مختلف نیز خدمات به مردم ارائه می دهیم و خرید 
نردبان بلند مرتبه تشک نجات ادوات اطفای حریق 
از نیازهای آتش نشانی چالوس است که امیدواریم 
آماده شوند و تا خرید نردبان بلند مرتبه به دلیل 
گرانی می توانیم از جکهای باالبر همانند شهرهای 
دیگر برای انجام کارها استفاده کنیم . زندی فرماندار 
چالوس نیز گفت: آنچه به مردم آرامش می دهد تا 
در این فضا به راحتی زندگی کنند وجود ایثارگران 
است و شما آتش نشانان هم ردیف ایثارگران 8 
سال دفاع مقدس هستید و مردم به شما اعتماد دارند 
استرس اضطراب و امادگی هر لحظه شما اوج ایثار 
شما است و مردم با وجود شما در آرامش هستند 
و این بسیار با ارزش است و از شما تشکر می 
کنیم. زندی تصریح کرد :شهردار و شورای شهر 
نیز به این موضوع توجه دارند و تالش می نمایند 
که در سال آینده تجهیزات و امکانات را برای شما 

مهیا سازند.

 باگرامیداشت روز آتش نشان در چالوس مطرح شد؛

خطر در کمین ساختمان های بلند بدون نردبان 

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پراید سایپا 141 آ ی مدل 1388 با شماره پالک 725ج91ایران 
مرضیه  s1482288307324بنام  شاسی  شماره  3173598و  موتور  شماره  با   72

 بابل عطاریه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
جواز حمل سالح شکاری یک لول ساچمه زنی کالیبر 12 به شماره P003287 متعلق به 

اینجانب شهرام عرب فرزند قربان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر 

آگهی احضار متهم 
بنا به گزارش مرجع انتظامی آقای شکور مرادی فرزند بایرامعلی  مجهول المکان متهم 
به نگهداری کاالی قاچاق مقرر است مشارالیه مستندا به ماده 344 قانون آئین دادرسی 
کیفری ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت 

غیابا رای مقتضی صادر خواهد شد. م/الف 1484 
اوجانی- رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 

تعزیرات حکومتی شهرستان اسالمشهر

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397۶03010۶0002293هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
معصومه کتی فرزند علی بشماره شناسنامه 474 صادره از ورامین ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 102/48 متر مربع پالک 2149 فرعی از 12 اصلی واقع در قریه خیرآباد 
ورامین خریداری از مالک رسمی آقای حشمت خانی محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/7/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/7/24

 م.الف 366 ث محمد رحیم پور راینی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه940998۶1958009۶9شعبه20دادگاه  پرونده 
شماره  مهراقتصادبه  شماره9۶0997۶195800148.خواهان:بانک  نهایی  اهوازتصمیم 
ثبت429709به وکالت و نمایندگی آقای رستم پورطی وکالتنامه ضمیمه شدباوکالت 
خانم فاطمه فیروزیان نژادفرزندرضابه نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-
کوی استادان بین فلکه فاز1و2پادادشهرخیابان اول شرقی پالک14.خواندگان:1-آقای 
اهواز-اهواز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  احمدپورفرزندخسروبه  اله  نعمت 
شعیبیه-شهرک دانیال بلوک9پالک8.  2-آقای کیامرث حاجی بیرگانی فرزنددوست 
دانیال  اهواز-اهواز-شعیبیه-شهرک  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  محمدبه 
نیشکرپالک2.خواسته ها:1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه خسارت دادرسی3-
خانم  مهراقتصادباوکالت  بانک  دعوی  خصوص  دادگاه:در  چک.رای  وجه  مطالبه 
به  بیرگانی  حاجی  کیامرث  احمدپور2-  اهلل  طرفیت1-نعمت  به  فیروزیان  فاطمه 
بدین  دادرسی  انضمام خسارات  به  مبلغ140/000/000ریال  به  مطالبه وجه  خواسته 
توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک 
پس  که  صادرنموده  ایران  صادرات  بانک  شماره۶95240مورخ1393/12/13عهده  به 
است  گردیده  پرداخت  عدم  صدورگواهی  به  منتهی  الیه  محال  بانک  به  ازمراجعه 
به عنوان اصل  مبلغ140/000/000ریال  پرداخت  به  وتقاضای محکومیت خواندگان 
دلیلی  دعوی  خوانده  اینکه  به  اند،نظر  نموده  دادرسی  انضمام خسارات  به  خواسته 
راداللت  به عنوان سندتجاری دریدخواهان  ننموده،وجودچک  ارائه  برپرداخت وجه 
براشتغال ذمه ومدیونیت صادرکننده سندتجاری دانسته وبااستصحاب بقاء دین برذمه 
داده  تشخیص  صحت  به  رامقرون  خواهان  ازطرف  مطروحه  دعوی  طرح  خوانده 
ومستندابه مواد249-310- 311و313قانون تجارت مصوب1311/2/13ومواد198و515
وتبصره2آن،519و522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379/1/21حکم به محکومیت 
اصل  عنوان  به  مبلغ140/000/000ریال  پرداخت  منفرداومتضامنابه  دعوی  خواندگان 
خواسته وپرداخت مبلغ4/901/000ریال به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله 
وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی 
جمهوری  مرکزی  بانک  ازطرف  که  قیمت  شاخص  نرخ  مورخ1393/12/13برطبق 
اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است،دایره اجرای احکام 
مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان 
نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.رای صادره غیابی وظرف 
مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاء مدت زمان 
واخواهی ظرف مدت زمان بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان است.
علی احمدپناهی-دادرس علی البدل شعبه بیستم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای علیرضا حیدریان یاوند فرزند بیرامعلی 

شاکی آقای ناصر آقا رحیمی شکوائیه ای بر علیه متهم آقای علیرضا حیدریان یاوند 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  امانت  در  خیانت  بر  دائر 
بایگانی  9۶1073 شعبه 103 دادگاه عمومی بخش  9۶099829۶2300909 و شماره 
چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ 1397/08/14 ساعت 09:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن متهم و در خواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می 
گردد تا متهم ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 142۶

دفتر دادگاه  بخش شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9۶0998۶195900209شعبه21دادگاه  پرونده 
عبداالمیررستم  آقای  مهراقتصادبامدیریت  بانک  شماره.خواهان:  نهایی  اهوازتصمیم 
پورباوکالت خانم فاطمه فیروزیان نژادفرزندرضابه نشانی استان خوزستان-شهرستان 
اهواز-اهواز-کوی استادان خیابان اول شرقی پالک14.خواندگان:1-آقای سعیدجاللی2-
آقای عبداالمیرشوکوی همگی به نشانی مجهول المکان. خواسته:مطالبه وجه چک.رای 
دادگاه:درخصوص دادخواست بانک مهراقتصادبامدیریت آقای عبداالمیررستم پورباوکالت 
خانم فاطمه فیروزیان نژادبه طرفیت1-آقای سعیدجاللی2-آقای عبداالمیر شوکوی به 
خواسته مبلغ570/000/000ریال بابت یک فقره چک بشماره8911/153907به تاریخ 
93/11/27بعالوه خسارات تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک مذکوروخسارات دادرسی 
باعنایت به محتویات پرونده مالحظه تصویرچک موصوف وگواهی عدم پرداخت بانک 
محال علیه وتوجهابه اینکه وجودچک دریدخواهان داللت براستحقاق وی نسبت به 
وجه آن داردوخوانده باوصف ابالغ درجلسه دادرسی حضورنیافته دلیلی بربرائت ذمه 
لذادعوی خواهان واردوثابت است مستندابه مواد519-515-198- نداشته  خودارائه 
522ازقانون آئین دادرسی مدنی ومواد310-311-313-314ازقانون تجارت خوانده رابه 
صورت تضامنی پرداخت مبلغ موردخواسته فوق الذکروخسارات تاخیرتادیه از تاریخ 
گواهی عدم پرداخت برمبنای نرخ تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت اجرای 
دادنامه وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم 
می نمایداجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی پس ازمحاسبه 
خسارات تاخیرتادیه خواهدبود رای صادره غیابی محسوب ظرف20روزپس ازابالغ 
قابل واخواهی دراین شعبه وپس ازآن درهمان مهلت قبل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان خوزستان خواهدبود.
دادرس شعبه21دادگاه عمومی حقوقی اهواز-علی امیرابراهیمی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم وحید علیخانی فرزند--  

شاکی ربابه مردانی  دادخواستی  به طرفیت  متهم وحید علیجانی به اتهام تهدید، 
تخریب و مزاحمت ملکی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709982929۶00۶02  و شماره بایگانی 970743    شعبه 102   دادگاه عمومی 
بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ 1397/08/19 ساعت 10:00  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 1428
مرتضی کاظمی ایده لو  - منشی دادگاه  بخش شعبه 102  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه1940220874صادره  پدرسیدحسین  نام  هاشمی  بانوسهام 
البوشهبازی  بدریه  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
بشناسنامه1279صادره آبادان درتاریخ9۶/10/8درماهشهراقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنداز1-

ازماهشهر2-سیدجابرهاشمی  بشناسنامه1940220874صادره  هاشمی  متقاضی1-سهام 
بشناسنامه1940283205صادره ازماهشهر3-سیده ساجده هاشمی بشناسنامه1940378109صادره 
ازماهشهر)فرزندان متوفی(4- سید حسین هاشمی بشناسنامه378صادره ازآبادان)همسرمتوفی(

نمایدتاهرکس  قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می  باانجام تشریفات  والغیر.اینک 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است.   شماره م.الف)1۶/51۶(
شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر

آگهی حصر وراثت
 پیمان عبداهلل نژاد فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه 7۶ صادره از محمودآباد به استناد 
استشهادیه محلی و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه  درخواستی ساکن محمود 
آباد تقدیم شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عین اهلل عبداهلل نژاد فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 5 در تاریخ 97/۶/29اقامتگاه دائمی خود محمودآباد فوت 

نموده ورثه حین الفوت  عبارتند از
1-فرنگیس صمدی فرزند محمود به شماره شناسنامه 595 همسر متوفی

2-  پیمان عبداهلل نژاد فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه 7۶ فرزند متوفی 
3- محمد عبداهلل نژاد فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه2130017924 فرزند متوفی

4- حسین عبداهلل نژاد فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه 293 فرزند متوفی 
5- فاطمه عبداهلل نژاد فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه 5000314۶03فرزند متوفی 

۶-حسن عبداله نژاد فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه 1۶1 فرزند متوفی 
7-مریم عبداهلل نژاد فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه 5000025709فرزند 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 شورای حل اختالف شعبه دوم محمود آباد

متن آگهی
خواهان خانم مریم یزدانی فرد فرزند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده محسن 
تقدیم دادگاه های  به درخواست زوجه  به خواسته طالق  یزدانی فرد فرزند محمد 
دادگاه عمومی  نهم  به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  آباد  عمومی شهرستان خرم 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد میدان عدالت ارجاع و به 
کالسه 970998۶۶1090088۶ ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود ظرف هفت روز پس از ابالغ یک نفر داور مرد متاهل و باالی 

سی سال به این شعبه معرفی و اعالم نماید. 
منشی شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد –تیموری .  رای هیئت /نوبت دوم

اگهی موضوع ماده 3 قانون
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397۶03010۶0002473 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای/ عزت پلنگ فرزند رمضان بشماره شناسنامه859صادره از سبزوار در ششدانگ ///
یک باب خانه ///به مساحت 140متر مربع پالک 9۶2 فرعی از 100 اصلی واقع در ....
قریه عمرو اباد ورامین ...خریدار از مالک رسمی اقای ///ابوالقاسم شیر کوند ...   محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/۶/27 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/7/10

م.الف 320¬¬¬ ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی
فرزند غالم عباس  بیشه  قاسم  پور  آقای محمد صادق  به  کارشناسی  قرار  اجرای 
خواهان کبری قاسمیان دادخواستی بطرفیت خوانده محمد صادق پور قاسم بیشه 
بخواسته مطالبه نفقه مطرح که در این شعبه در حال رسیدگی است که منجر به 
صدور قرار کارشناسی گردید و آقای فرشاد رجب زاده علمدار به قید قرعه و به 
انتخاب شده است و وقت اجرای قرار کارشناسی 13/8/1397  عنوان کارشناسی 
ساعت 30/8 تعیین گردیده تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی در 

وقت مقرر جهت اجرای قرار کارشناسی به شعبه مراجعه نماید.
مسئول دفتر شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان جویبار- محترم آهنگری جویباری

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  1397۶0331010002083 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  داود عبادی چاران  
فرزند علی محمد بشماره شناسنامه ۶44 کد ملی 03207۶4435  صادره از کرج  
پالک  مترمربع    200 مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ 
91۶0 فرعی از 1۶3 اصلی واقع در کرج فردیس  سه راه حافظیه خیابان داوری  
مالک رسمی محمد وحدتی  از  48 دستگاه کوچه مروارید پالک 307 خریداری 
فاصله  به   نوبت   دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود.  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد./ هـ ۶45
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/0۶/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/10

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  1397۶0331010002058 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
داود  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
افکا فرزند نبی اله بشماره شناسنامه 199۶ صادره از کرج  در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی  به مساحت 21۶  مترمربع پالک 10349 فرعی از 1۶3 اصلی 
واقع در فردیس خریداری از مالکین رسمی محمد ابراهیم آخانی و نبی اله افکا 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد./ هـ ۶38
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/0۶/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/10

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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تدوین بانک جامع اطالعات سالمندان

سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری جلسه شورای 
ملی سالمندان، از ابالغ سند سالمندی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه سند 
سالمندی بعد از کش و قوس های فراوان و بعد از چندین سال برای اجرا ابالغ 
شده است افزود: شورای ملی سالمندان دو کار گروه شامل کارگروه امنیت 
و سالمت غذایی سالمندان و کارگروه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی 
تشــکیل  داده است.وی با بیان اینکه در گسترش سازمان های مردم نهاد و 
تشکل های سالمندی نیز در این جلسه مطرح شدند اظهار کرد: بیش از 120 
بنیاد فرزانگان به عنوان حلقه ارتباطی سبک زندگی سالمندان را بررسی 
می کنند. همچنین بانک جامع اطالعات سالمندی  تدوین و تنظیم خواهد 
شد. پیمایش ملی سالمندی اطالعات اجتماعی و اقتصادی زندگی آنها را 
بررسی می کند که با همکاری صندوق بین المللی جمعیت سازمان ملل است.

بندپی افزود: صندوق تامین اجتماعی نیز موظف شده است تا اطالعات را در 
اختیار دبیرخانه قرار دهد. این همایش تا انتهای سال 97 به پایان می رسد. وب 
سایتی هم در دبیرخانه برای دسترسی سالمندان به شبکه خدمات مرتبط با 
سالمندی تاسیس شده است، به طوری که به جز سود جمعیتی افراد بین 15 
تا 60 که 70 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، سود جمعیتی افراد باالی 
64  سال نیز در اختیار این گروه قرار گیرد.وی با بیان اینکه سالمندی یک 
فرآیند زیست شناختی و در عین حال موهبتی الهی است اظهار کرد: افراد 
جامعه در مسیر کاری، علمی،تخصصی و کارشناسی شان با تجربیات ارزشمند 
وارد دوران ســالمندی می شوند. با توجه به رشد جمعیت در دهه 60 ایران 
جزو کشورهایی است که به سمت سالمندی حرکت می کند.بندپی با اشاره 
به تقسیم بندی جمعیت کشورها به سه گروه سنی توضیح داد: کشورهایی 
که 7 تا 14 درصد از جمعیت کشور شان سالمند باشند در گروه اول، قرار 
داشتن 14 تا 21 درصد از جمعیت در این سنین در گروه دوم و کشورهایی 
که بیش از 21 درصد از جمعیت آن در سنین سالمندی قرار داشته باشند در 
گروه سوم قرار می گیرند.وی با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری انجام 
شده در کشور در سال 95 ، 9.3 درصد جمعیت کشور سالمند بودند، تصریح 
کرد: در حال حاضر ایران در گروه اول قرار دارد اما پیش بینی می شود تا سال 
2030 این جنعیت به 13 میلیون نفر برســد و در سال 2050، 31 درصد 
جمعیت را سالمندان تشکیل دهند.سرپرست وزارت کار و رفاه با بیان اینکه 
بر همین اساس در سال های اخیر سازمان بهزیستی محل استقرار شورای 
ملی سالمندان شده است گفت: با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صندوق جمعیت توسعه برنامه ریزیهای 
خوبی برای اقدامات الزم در مورد ســالمندان در حال انجام است.بندپی با 
بیان اینکه سالمندان در حوزه اجتماعی تنها هستند افزود: سالمندان جزوه 
اقشار آسیب پذیرتر در حوزه اقتصادی هستند. همچنین در حوزه سالمت نیز 
بیماریهای بیشتری بر آنها غالب می شود و هزینه های درمان برای آنها طاقت 
فرسا است. به همین علت در شورای ملی سالمندان کارگروه سالمت و امنیت 
غذا و کارگروه رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شده است همچنین پیمایشی 
در حوزه سالمندان در دســت انجام است تا از نتایج آن در حوزه سیاست 
گذاری استفاده شود.وی با بیان اینکه باید با پدیده سالمندی برخورد علمی 
و تخصصی شود تا مسائل پیرامون سالمندی حل شده و این دوره تبدیل به 
دورانی پویا شود توضیح داد: امروز شورای ملی سالمندان با حضور اعضای آن 

تشکیل و تقسیم کار و تصمیم گیری های آن انجام شد.

هشدار؛روانگردان هاي جدید
 درمان دارویي ندارند

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: درمان مواد مخدر صنعتی و روانگردان های 
جدید طوالنی مدت و بسیار سخت است و حتی درمان دارویی جایگزین 
هم ندارند. سعید صفاتیان اظهار داشت: پیش از این در مورد درمان تریاک یا 
هروئین به عنوان مخدر سنتی درمان نگهدارنده تجویز می شد و فرد مصرف 
مددکار  و  روانشناس  با  ارتباط  و  متادون  دوره مصرف  از سه  کننده پس 
می توانست بسیاری از مشکالت خود را برطرف کند، اما در مورد مواد مخدر 
صنعتی این امکان وجود ندارد.وی تاکید کرد: هیچ کجای دنیا هم درمان 
روانگردان ها، دارویی نیست و باید این افراد تحت روان درمانی های طوالنی 

مدت قرار گیرند.

خبر

سارکومهای استخوانی در مردان 
شایع تر از زنان است

تومورهای  فلوشیپ  و  ارتوپدی  متخصص   
تومورهای  موضوع  با  ارتباط  در  استخوانی 
استخوانی اظهار داشت:تومورهای استخوانی 
دهه  در  معموال  و  هستند  نادر  نرم  بافت  و 
درد  با  همراه  سال   20 تا   10 بین  سنی 
این  معموال  که  کنند  می  بروز  استخوانی 
دردها به درمانهای رایج پاسخ نمی دهند و 

بیشتر در اطراف زانو می باشند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انجمن جراحان ارتوپدی ایران، دکتر مسعود 
و  بیست  برگزاری  آستانه  در  میرکاظمی  
ارتوپدی  جراحان  انجمن  کنگره  ششمین 
در  معموال  تومورها  نوع  این  افزود:  ایران 
واضح  رادیولوژیک  عالیم  اولیه  مراحل 
صورت  در  رادیوگرافی  تکرار  لذا  ندارند 

وجود درد مداوم ضروری است.
این  از  دیگر  ای  :دسته  گفت  ادامه  در  وی 
می  بروز  سال   50 باالی  سنین  در  تومورها 
اولیه  آنها سارکوم های  کنند که شایع ترین 
بافت می باشد. که معموال این نوع تومورها 
درد ندارند و بیشتر بصورت توده بروز می 
تحتانی  اندام  در  معموال  تومورها  این  کنند. 
از  شوند.  می  دیده  ران  مخصوصا  بیماران 
طرفی در سنین باالتر متاستازهای استخوانی 
نیز شایع ترین تومورهای استخوانی می باشد 

.
در  بیماری در کشور  این  درمان  افزود:  وی 
مسیر  این  در  اندکی  افراد  و  بوده  راه  اوایل 
درمان  مراحل  تمامی  اما  کنند  می  فعالیت 
این  جهت  است.  پذیر  امکان  کشور  در  آن 
شیمی  پاتولوژی،  نتیجه  اساس  بر  تومورها 
تواند کمک کننده  درمانی و رادیوتراپی می 

باشد اما درمان اصلی آن جراحی است.
دلیل  معموال  بیماری  این  افزود:  میرکاظمی 
مشخصی ندارد و در کودکان عوامل ژنتیکی 
در  و  باشد  موثر  آن  بروز  در  تواند  می 
سابقه  داشتن  مانند  عواملی  نیز،  بزرگساالن 
رادیوتراپی قبلی می تواند در ایجاد آن موثر 
باشد. مثال رادیوتراپی استفاده شده در درمان 
سرطان پستان بعد از گذشت 5 تا 10 سال 
و یا عفونت های مزمن و طوالنی مدت، می 

تواند زمینه ساز ابتال به سارکوم باشد.
تومورهای  فلوشیپ  و  ارتوپدی  متخصص   
استخوانی اظهار داشت : با توجه به اینکه این 
بدخیمی ها  خیلی شایع نیست و غربالگری 
با  افرادی  برای  شود  می  توصیه   ، ندارند 
دردهای استخوانی که به درمان های  رایج 
)فیزیوتراپی و دارو درمانی( پاسخ نمی دهند 
ارتوپدی   متخصص  توسط  مکرر  پیگیری 

انجام شود .
جراحان  انجمن  کنگره  ششمین  و  بیست 
سال  ماه  آبان   4 تا  مهر   30 ایران   ارتوپدی 
جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود

بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان   
  www.iranoa.org سایت  به  توانند  می 
مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 889۶۶583  

تماس حاصل فرمایند.

خبر

رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره چرایی عدم اجرای قانون رایگان شدن 
هزینه آب و برق و گاز مدارس گفت: قانون حتما باید اجرا شود ولی 
مانند هر تصمیم دیگری نیازمند نهایی شدن و تصویب آیین نامه 
اجرایی آن در هیئت دولت است. وزیر نیرو افزود: تدوین آیین نامه 
اجرایی در دستور کار دولت است و امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق 
بیفتد؛ البته قانون ناظر به رعایت الگوی مصرف در این خصوص 
است. وی به بیان نظر خود درباره این قانون پرداخت و گفت: وقتی 
همه ما دست به دست هم دادیم که مصرف کنندگان مناسب تر و 
بهتری باشیم، باید سعی کنیم فرزندان مان این رویه را از ما یاد بگیرند.
اردکانیان ادامه داد: البته می پذیریم که دستگاه آموزش و پرورش کشور 
نیازهای فراوانی دارد و دولت حتما باید تدارکاتی برای آن ببیند؛ حتی 
وزارت نیرو آماده است تا در صورت امکان یارانه جداگانه ای به 
دستگاه آموزش و پرورش بدهد؛ اما اینکه به فرزندان خود بگوییم 
این کاال هم رایگان است و هم آن درست مصرف کنید، درس سختی 

برای نونهاالن این مملکت است و پذیرش راحتی نخواهد داشت.
وزیر نیرو توضیح داد: مجلس و دولت تدبیری کنند تا هم مشکل 
آموزش و پرورش حل شود و هم آموزش های صحیح تری درباره 

مصرف آب و انرژی به دانش آموزان دهیم.

 رايگان شدن آب
برق و گازمدارس

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با ارائه گزارش از 
تغییرات ترافیک در هفته اول مهرماه، تاثیرات اجرای طرح ترافیک 
جدید و دیگر تدابیر این حوزه را بر مبنای آمار و اطالعات اعالم کرد.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک، 
اطالعات برگرفته از دوربین های کنترل هوشمند، تحلیل طول صف 
ترافیک و سامانه های پالک خوان نشان می دهد که ترافیک روزهای 
اول تا پنجم مهرماه 97 نسبت به دوره زمانی مشابه در گذشته کاهش 
داشته و این کاهش در محدوده طرح ترافیک به ویژه در ساعات اوج 

صبح و عصر کامال مشهود بوده است.
این گزارش نشان می دهد که متوسط سرعت ناوگان حمل و نقل 
همگانی در هفته اول مهر ماه 97 نسبت به  زمان مشابه در سال 9۶، در 
روزهای کاري 4 درصد و در روز پنجشنبه 18 درصد افزایش داشته 
است؛ تغییری که برای خطوط تندرو BRT به مراتب مشهودتر بوده 
است. این گزارش همچنین می گوید کیلومتراژ ترافیک در هفته اول 
مهر ماه سال 1397 نسبت به زمان مشابه در سال 139۶ با افزایش 25 
درصدي در ساعات اوج صبح و افزایش 13 درصدي در ساعات اوج 
عصر روزهاي کاري همراه بوده است که این افزایش را باید ناشي از 

قرارگیری این روزها در سال 9۶ در ایام محرم دانست. 

طرح ترافیک جدید از چالش اول 
مهر رسبلند بیرون آمد

میزان  گفت:  بابل  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بیماری های قلبی عروقی با باال رفتن سن افزایش می یابد و بیشترین 
شیوع آن پس از سن ۶0 سالگی است، اما متاسفانه امروزه سن بروز 
آن کاهش یافته و شاهد موارد زیاد سکته های قلبی در سنین زیر 40 
سال هستیم. ایرج جعفری پور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
بیماری های عروق قلبی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان به 
شمار می رود، اظهار کرد: بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی 
تا سال 2020 عامل اصلی مرگ و میر در جهان، بیماری های قلبی 
و عروقی خواهند بود و در حال حاضر بخش قابل توجهی از این 

امر در کشورمان مربوط به این بیماری است.
وی، مهم ترین نکته درباره بیماران سکته حاد قلبی را، لزوم مراجعه 
بدون فوت وقت بیماران به مراکز درمانی بالفاصله پس از بروز 
عالیم سکته قلبی دانست و تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه 
عوارض  که  هستیم  بیماران  مراجعه  در  زیاد  تاخیر های  شاهد 
غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت و به همین دلیل مردم 
باید با عوامل هشدار دهنده این بیماری آشنا شده و در مواقع پیش 
اورژانس 115  با  یا  و  مراجعه  مراکز درمانی  به  به سرعت  آمده 

تماس بگیرند.

 کاهش سن سکته قلیب 
به زیر 40 سال 

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن ارائه 
آمار و ارقام مصرف الکل در جهان و 
ایران، به 42 فوتی و مرگ مغزی به دلیل 
مصرف الکل اشاره کرد و عوارض و 

تبعات آن بر سالمت را تشریح کرد.
دکتر ایرج حریرچی در بخش نخست 
نشست خبری این هفته خود، مصرف 
الکل را عامل خطر ابتال به بیش از 200 
و  اختالل و جراحت خواند  بیماری، 
گفت: اختالالت عصبی و روانپزشکی 
نیز از عوارض الکل است که شایع ترین 
این اختالالت اعتیاد و وابستگی به الکل 
سایر  ایجاد  در  الکل  مصرف  است. 
اختالالت روان پزشکی مانند افسردگی 

و اضطراب نیز نقش دارد.
وی با اشاره به نقش مصرف الکل در 
بروز بیماری های گوارشی و همچنین 
الکل  مصرف  میان  افزود:  سرطان ها 
التهاب  و  نارسایی کبدی  و  و سیروز 
علیتی  رابطه  مزمن  و  حاد  لوزالمعده 
وجود دارد. همچنین مصرف الکل در 
دهان،  لوزالمعده،  های  سرطان  ایجاد 
حلق و حنجره، مری،   روده بزرگ، 
مقعد، کبد و پستان در زنان نیز نقش 
مصرف  بویژه  الکل  مصرف  دارد.  
سنگین آن با خطر باالی بیماری های 

قلبی - عروقی همراه است.
حریرچی، سندرم الکل جنینی و دیابت 
را نیز از دیگر عوارض مصرف الکل بر 
سالمت خواند و ادامه داد: مصرف الکل 
اثرات مخربی بر سالمت  بارداری  در 
بارداری  پیامدهای  همچنین  و  نوزاد 
دارد. مصرف سنگین الکل احتمال ابتال 
به دیابت را نیز تشدید می کند. مصرف 
را  ایمنی  سیستم  الکل  رسان  آسیب 
تضعیف کرده و از این طریق خطر ابتال 
به سل و ذات الریه را افزایش نیز می 
دهد. همچنین ارتباط قوی میان مصرف 

الکل و ایدز وجود دارد که از طریق تاثیر 
بر رفتارهای پرخطر و محافظت نشده 

جنسی اعمال می شود.
و  عمدی  جراحات  افزود:  وی 
مصرف  تبعات  دیگر  از  غیرعمدی 
الکل است؛ به طوری که بویژه مصرف 
سنگین آن با خطر خودکشی و خشونت 
الکل  مصرف  دارد.  علیتی  ارتباط 
همسرآزاری را نیز افزایش می دهد. با 
مصرف الکل، خطر آسیب به دیگران نیز 
وجود دارد که ممکن است عمدی باشد 
مثل حمله یا دیگر کشی، یا غیر عمدی 
باشد مانند تصادفات اتومبیل یا آسیب 
در محیط کار.  اثرات سمی مثل سندرم 
الکل جنینی و احساس ناامنی و تهدید 
سالمت روان اعضای خانواده از سایر 
مصادیق آسیب به دیگران بر اثر مصرف 

الکل است.
درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
تشخیص های روانپزشکی که اغلب با 
اختالالت مرتبط با الکل دیده می شوند، 
مواد،  مصرف  اختالالت  سایر  گفت: 
اجتماعی،  ضد  شخصیت  اختالل 
اختالالت خلقی و اختالالت اضطرابی 
از جمله اختالالت همراه مصرف الکل 
هستند.  میزان خودکشی در افراد مبتال 
به اختالل مصرف الکل نیز بسیار بیشتر 

از جمعیت عمومی است.
نیز  الکل  مصرف  شیوع  درباره  وی 
گفت: آخرین گزارش ها در مورد شیوع 
مصرف و عدم مصرف الکل در جهان 
حاکی از آن است که 57 درصد افراد 
میلیارد   3.1  ( بالغ  یا  سال   15 باالی 
نفر( در یک سال گذشته مصرف الکل 
نداشته اند. به عبارت دیگر 43 درصد 
افراد باالی 15 سال ) 2.3 میلیارد نفر( 
در جهان در یک سال گذشته حداقل 
یک بار مصرف الکل داشته اند. سرانه 

مصرف الکل در جمعیت باالی 15 سال 
از 5.5 لیتر در سال 2005 به ۶.4 لیتر در 
سال 2010 افزایش پیدا کرده است و در 
سال 201۶ هنوز در سطح ۶.4 لیتر مانده 
است. سرانه مصرف روزانه هم اکنون 
32.8 گرم الکل خالص در روز است. 
باالترین سرانه مصرف در کشورهای 
داد:  ادامه  حریرچی  است.  اروپایی 
شیوع باالی مصرف یا الکلی قهار )بنا 
به تعریف مصرف  ۶0 گرم یا بیشتر 
در  نوبت  یک  حداقل  خالص  الکل 
یک ماه( در سطح دنیا از 22.۶ درصد 
کل جمعیت جهان در سال 2000 به 
18.2 درصد در سال 201۶ در بین کل 
جمعیت کاهش یافته است. البته یک 
چهارم از کل الکل مصرف شده در دنیا 
ثبت نمی شود و لذا در آمارهای رسمی 
نمی آید و اغلب به روشی که تحت 
کنترل دولت ها نیست فروخته می  شود.
 وی افزود: در سال 201۶ در حدود 3 

میلیون مورد مرگ در اثر مصرف الکل 
)5.3 درصد کل مرگ های دنیا( اتفاق 
افتاده است و 132 میلیون سال زندگی 
از دست رفته است که شامل 5.1 درصد 
سال های زندگی از دست رفته دنیا بود. 
مرگ و میر به دلیل مصرف الکل بیش 
از مرگ و میر ناشی از بیماری های مهم 
دیابت  و  ایدز  سل،  چون  شایعی  و 
در   ،201۶ سال  در  است.  جهان  در 
بین مرگ های منتسب به الکل، 28.7 
درصد مربوط به حوادث و صدمات، 
های  بیماری   به  مربوط  درصد   21.3
گوارشی، 19 درصد مربوط به بیماری  
درصد   12.9 عروقی،   - قلبی  های 
مربوط به بیماری  های عفونی و 12.۶ 
درصد مربوط به سرطان بود.  در کل 
دنیا در سال 201۶، 7.2 درصد مرگ 
های زودرس مربوط به مصرف الکل 
بود و 13.2 درصد مرگ های افراد 20 
الی 40 ساله ناشی از مصرف الکل بود.

معاون کل وزارت بهداشت درباره میزان 
مصرف الکل در ایران نیز گفت: مصرف 
کشورهای  به  نسبت  ایران  در  الکل 
دیگر جهان نسبتا پایین است. با توجه 
به مالحظات فرهنگی پرسشگری در 
با  ایران همراه  الکل در  مورد مصرف 
توجه  با  است.  بوده  محدودیت هایی 
حداقل  مصرف  درصدی   47 آمار  به 
یک بار الکل در یک سال در کل دنیا 
اساس  بر  سال،   15 باالی  افراد  برای 
4.9درصد  ایران  در  مهم  مطالعه  یک 
افراد باالی 18 سال در یک سال سابقه 
مصرف حداقل یک بار الکل را داشته اند 
و در کل 8.8 درصد جمعیت باالی 18 
سال در طول عمرشان سابقه مصرف 
الکل را ولو به میزان یک بار داشته اند. 
توجه کنیم هر چند این آمار نسبت به 
کشورهای دیگر جهان پایین است، ولی 
خود شامل تعداد قابل توجهی از افراد 

می شود.

 42 فوتی و مرگ مغزی
به دلیل مسمومیت  الکل

آگهی تغییرات شرکت
و   25904 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  گستر  آریا  باالبر  جهان   
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003918320 ملی  شناسه 
آدرس  به  شرکت  محل   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/0۶/03 مورخ 
فردیس-محله  شهر   - مرکزی  بخش   - فردیس  شهرستان   - البرز  جدید:استان 
کریمی-پالک  مهدی  شهید  ششم-خیابان  شقایق  3-خیابان  فاز  واریان  شهرک 
شرح  به  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   3173۶781۶8 همکف--کدپستی  0-طبقه 

فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

)258560(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  شناسه  و   423 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  آباد  نظر  فرهنگیان  مسکن   
101000۶1004 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورت حساب مالی سال 9۶ مشتمل بر 
ترازنامه وحساب سودوزیان به تصویب مجمع عمومی رسید . -محسن اصل روستا 
به کد ملی 4898994199 و علیرضا یکه فالح 0322049105 واحمد رضا شجاعی به 
کد ملی 32144540۶ به عنوان بازرسان اصلی و عبداله جمشیدی 4370314275 به 

عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ساوجبالغ )258561(

آگهی تغییرات شرکت
 معین پویندگان کرج شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 41۶3 و شناسه 
ملی 101002379۶1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/0۶/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای مهدی عیازی بشماره ملی 
005۶8352۶4 - خانم نیکو خلیلی بشماره ملی 0451417۶31 - آقای سید محمود 
طباطبایی بشماره ملی 48983۶9057 به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای 

بمدت نامحدود انتخاب شدند
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )258562(

آگهی تغییرات شرکت
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  کرج شرکت  پویندگان  معین   
استناد صورتجلسه هیئت  به  ملی 101002379۶1  41۶3 و شناسه 
-الف(   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/0۶/20 مورخ  مدیره 
بشماره  عیازی  مهدی  آقای  1ـ   : مدیره  هیأت  اعضا  سمت  تعیین 
ملی 005۶8352۶4 به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل 2- 
خانم نیکو خلیلی بشماره ملی 0451417۶31 به سمت نایب رئیس 
آقای سید محمود طباطبایی بشماره ملی  و عضو هیات مدیره 3- 
به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیات مدیره   48983۶9057
بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ب( 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته 
ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی با امضای 
منفرد آقای سید محمود طباطبایی به عنوان رئیس هیات مدیره همراه 

با مهرشرکت نافذ ومعتبر می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )25856۴(

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   190 شماره  شناسنامه  داراي  نوری  بهمن  آقای 
722/3/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان برات اله نوری بشناسنامه شماره ۶۶۶ در تاریخ 1395/8/14 اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
پسر   – متولد 1348/۶/22   – ش 190  – ش  اله  برات  فرزند   – نوری  1-بهمن 

متوفی
اله – ش ش 872۶ – متولد 1352/9/29 – پسر  2-بهرام نوری – فرزند برات 

متوفی
3-میثم نوری – فرزند برات اله – ش ش 39317 – متولد 13۶4/12/19 – پسر 

متوفی
4-فاطمه نوری – فرزند برات اله – ش ش 1343 – متولد 1350/2/18 – دختر 

متوفی
5-معصومه نوری – فرزند برات اله – ش ش 8132 – متولد 1351/9/19 – دختر 

متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  

97/15157/ف م/الف
کرامت - رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف کرج

دفتر خانه اسناد رسمی
آقای میثم خرمن دار به موجب وکالتنامه شماره 13011 مورخه 97/3/13 دفترخانه 
و  شیری  نامهای:فاطمه  به  شیری  مصطفی  مرحوم  وارث  طرف  از  ساوجبالغ   19
سودابه تیموریان و محمد شیری طبق گواهی حصر وراثت شماره9501199 مورخه 
1395/11/25 شعبه 220 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران ،ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان یکد قطعه باغ به مساحت 2050 متر مربع به شماره پالک1321 
فرعی از 320 اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ به نام محمد رضا فرخی ذیل 
صفحه 49 دفتر 353 ثبت و صادر گردیده استت و طبق سند قطعی شماره 7157 مورخه 
93/10/9 دفتر خانه 19 ساوجبالغ به مصطفی شیری منتقل شد به علت سهل انگاری 

مفقود گردیده و درخواست صدرو سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120ایین نامه قانون ثت به آن دفتر خانه 
اعالم تا چنانچه اعالم تا چنانچه سند مالکیت مذکور راجهت انجام هر گونه معامله به ان 
دفتر خانه ارائه نمودند قبل از انجام هر گونه معامله آن را اخذ و به این اداره ارسال نمایید.
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ساوجبالغ

تاریخ انتشار 97/7/10      م/الف:313

آگهی حصروراثت
بانو زینب شاه منصوری نام پدرعلی محمدبشناسنامه41۶0182021صادره از الیگودرز 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که970479/1/97ح 
مرحوم قاسم مشایخی بشناسنامه41۶0048285صادره الیگودرزدرتاریخ97/4/23دردزفول 
ازباال)زوجه(2-محمدمشایخی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
بشناسنامه41۶10377۶7الیگودر مشایخی  بشناسنامه1991۶349۶1دزفول3-ماهان 
دخترمتوفی(  ( بشناسنامه1991875۶0دزفول  مشایخی  متوفی(4-مونس  ز)پسران 
والغیر.پرونده کالسه970479/1/97ح درشوراثبت شد.اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  کس  نمایدتاهر  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  رسمی  و  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

آگهی حصر وراثترئیس شعبه یکم دادگاه عمومی دزفول-محمدرضاعبدی دزفولیاعتبارساقط است.
به حکایت پروند کالسه 1/419/97  شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم عذرا محمودی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان امین محمودی در تاریخ 18/ 4/ 73  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
1.  عذرا محمودی  زایچه : 1-44/10/۶94  کد ملی  323043081۶
2. صغری محمودی  زایچه: ۶95-42/1/1   کد ملی  3230430808

3. بلقیس محمودی  زایچه:  3۶1-47/8/20  کد ملی  3230438132  
4. گلچین محمودی  زایچه: 3۶2-50/8/20  کد ملی  3230438140

تا هر کسی  کثیراالنتشار آگهی می گردد  از جراید  نوبت در یکی  اینک مراتب یک 
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 ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم کیانوش مجهول فرزند--  

شاکی خانم گوزل حضرتی ترزنق  دادخواستی  به طرفیت  متهم آقای  کیانوش )مجهول 
المکان(  به اتهام مزاحمت تلفنی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
دادگاه  بایگانی 970538    شعبه 102    و شماره  کالسه 9709982929۶00432  
عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ 1397/08/19 ساعت 09:00  
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 1427
مرتضی کاظمی ایده لو  - منشی دادگاه  بخش شعبه 102  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم  عبداهلل شاه بختی فرزند علیرضا  
خواهان آقای /خانم علیرضا گوزلی زنجیل    دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای/
خانم عبداهلل شاه بختی به خواسته مطالبه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709982929400294     شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
ثبت و وقت رسیدگی به مورخ 1397/08/13 ساعت 09:00  تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 1479
حاجی وند  - منشی دادگاه  بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی احضار متهم 
بنا به گزارش مرجع انتظامی آقای یوسف ترکی فرزند--- مجهول المکان متهم به 
نگهداری کاالی قاچاق ) سیگار( در پرونده شماره 139500101181001505 مقرر 
است مشارالیه مستندا به ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت غیابا رای مقتضی صادر خواهد 

شد. م/الف 1482 
اوجانی- رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 

تعزیرات حکومتی شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پروند:970147
وقت رسیدگی:97/10/22 ساعت12ظهر 

خواهان: حسین سیری فرزند غالمرضا با وکالت علیرضا حاجی آقایی به نشانی ورامین 
کوچه عدل پالک 8

خوانده:غالم صدیقی فرزند سیف اهلل نشانی مجهول المکان 
خواسته: الزام خوانده به ایفای تعهدات موضوع بند ب قرارداد مورخ 93/7/21

خواهان دادخواستی تسلیم  دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
حقوقی دادگستری ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده .به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید .و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 1109 خ –  نوری زاده - دفتر شعبه 2 حقوقی  دادگستری ورامین 

 

گواهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای رحمان نصرپور فرزند شعبانعلی به شرح درخواستی که به شماره 370-97 این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که شعبانعلی نصرپور فرزند 
امیرقلی به شماره شناسنامه3034  صادره از بابلسر در تاریخ 1۶/5/1397دراقامتگاه دائمی شهرستان 

فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از: 
1- حوریه مدانلو فرزند احمد به شماره شناسنامه 2۶88 همسر متوفی

2- رحمن نصر پور فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 38فرزند ذکور متوفی
3- حسن نصرپور فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 2 فرزند ذکور متوفی
4- رقیه نصرپور فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 39 فرزند اناث متوفی

5- فرخنده نصر پور فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 50 فرزند اناث متوفی
۶- فریده نصر پور فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 51فرزند اناث متوفی 

والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار
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معرفی ۵ پروژه مشترک انرژی بین 
ایران و عراق

و  گاز  نفت،  صادرکنندگان  اتحادیه  سخنگوی 
پتروشیمی با اشاره به ادامه تعامالت و همکاری 
انرژی بین ایران و عراق، پنج پروژه درحال اجرا یا 

در حال مذاکره بین دو کشور را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حمید حسینی با 
بیان اینکه ساختار انرژی عراق با ساختار انرژی ایران 
متفاوت است، توضیح داد: اختیارات حوزه انرژی 
در عراق پراکنده است و همه تصمیم گیری ها در 
اختیار وزارت نفت عراق نیست. بخشی از اختیارات 
در نخست وزیری، بخشی در وزات نفت و بخشی 
در استان هاست. در این راستا عراقی ها قانون نفت 
خود را تغییر داده اند و قرار است تا دو ماه آینده 
قانون جدید نفت عراق که شامل قوانین جانبی و 
شامل ساختار نفت عراق است اجرایی شود. در این 
قانون به شرکت نفت تمرکز داده اند و اختیارات به 
وزارت نفت عراق بازگشته است. اگر این اتفاق رخ 
دهد امکان همکاری بیشتری فراهم می شود. وی 
افزود: به دلیل مساله ذکر شده ایران طی این سال ها 
نتوانست همکاری جدی با وزارت نفت عراق داشته 
باشد. حتی قرارداد گازی که از ایران به عراق صادر 
امضا شده است و  با وزارت برق عراق  می شود 

کاری به وزارت نفت عراق ندارد.
و  گاز  نفت،  صادرکنندگان  اتحادیه  سخنگوی 
پتروشیمی در ادامه با اشاره به سوآپ نفت کرکوک، 
اظهار کرد: اخیرا سوآپ نفت کرکوک آغاز شده 
عراق  نفت  وزارت  با  همکاری  نتیجه  که  است 
است. در این راستا روزانه حدود  80 کامیون نفت 
خام به ایران می آید. حسینی ادامه داد: مذاکره برای 
صادرات گاز از ایران برای صنایع عراق آغاز شده 
است که طرف مذاکره شرکت گاز عراق است. 
 LPG همچنین مذاکره برای همکاری در زمینه
از  که  دارند  عالقه  عراقی ها  است.  شده  آغاز 
تجربیات ایران در زمینه LPG چه در زمینه خودرو 
و چه مجتمع های بزرگ مسکونی استفاده کنند. وی 
با اشاره به اخباری مبنی بر اینکه شرکت های ایرانی 
نمی توانند در عراق رجیستر شوند، گفت:  چندین 
ایرانی هستند که در وزارت نفت عراق  شرکت 

رجیستر شدند و امکان همکاری وجود دارد.
و  گاز  نفت،  صادرکنندگان  اتحادیه  سخنگوی 
پتروشیمی درمورد آخرین توافق صورت گرفته بین 
ایران و عراق در زمینه انرژی اظهار کرد: با توجه به 
اینکه ایران پاالیشگاه بیجی عراق را از دست داعش 
به شرکت های  پاالیشگاه  این  بازسازی  کرد  آزاد 
ایرانی واگذار می شود. به عبارت دیگر شرکت های 
بازسازی  در  می توانند  پیمان کار  عنوان  به  ایرانی 

پاالیشگاه مشارکت داشته باشند.   

خبر

رهبر نمونه!
* اکبر نعمت الهی
مدیر طرح موزه های صنعت نفت

رئیس  ترامپ  سخنرانی  ماجرای  سرانجام 
جمهوری آمریکا به پایان رسید تا جهانیان 
دریابند چرا رسانه های آمریکا این همه با 

ترامپ مشکل دارند!
داستان سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد به لگدپرانی یک ستور در چمنی سبز و خرم می ماند. 
کسی که مدعی است می تواند رهبری جهان را برعهده گیرد در سخنرانی اش 
کاری کرد که پمپئو وزیر امور خارجه اش هنگام سخنرانی او مشغول چرت 
زدن باشد و نیکی هیلی نماینده اش در سازمان ملل با حیرت به حرفهای بی 
منطق او واکنش نشان دهد. واقعیت آن است که جناب ترامپ هنوز معنای 
سخنرانی یک رهبر را در سازمان ملل نفهمیده است. مجمع عمومی سازمان 
ملل جایی است که همه ساله بلندپایگان کشورها در آن گرد می آیند تا برای 
مشکالت جهانی راه حل ارائه کنند و دیدگاههایشان را بازگویند و این که می 
خواهند با کشور خودشان و دنیا چه کنند را مطرح می کنند. برای همین است 
که مقدمه بی ربط سخنرانی ترامپ درباره این که بهترین دولت تاریخ آمریکا 
را تشکیل داده است چنان همه را به حیرت واداشت که کوچکترین واکنشی 
از خود نشان ندادند و در عوض خود ترامپ برای شکستن جو تنها با یک 
شوخی پیش پا افتاده کار را به آخر برد. ترامپ در حالی که ادعا می کرد برای 
مذاکره با بلندپایگان ایران آماده است بدون قید و شرط گفتگو کند در اظهارات 
شدیداللحنی ایرانیان را به بدترین صفتهای ممکن متصف کرد. جالب آن که 
نظیر همیشه او خرق عادت نکرد و برای هیچ یک از سخنان خود ادله ای ارائه 
نکرد و مانند همیشه روی هوا اتهاماتی را نثار کرد که بیشتر به شوخی شبیه بود.
ترامپ در ادامه از کشورهایی مانند امارات و عربستان و تالشهای آنها قدردانی 
کرد و نشان داد که برای شو خود اسپانسر می خواهد. بدترین شکل قضیه 
این بود که او شاید نمی دانست که مردم دنیا از سرمایه گذاری اش در برج 
داماک امارات باخبرند و می دانند که او برای حمایت از امارات چه امتیازاتی از 
دوبی نشینان گرفته است و با عربستان هم که نقدا حساب کرده است! ترامپ 
همه نهادهای بین المللی را که در تضاد با منافع آمریکای او هستند بی اعتبار 
می داند. او در کمال تعجب دادگاههای بین المللی جنایتکاران جنگی را که 
حاصل تالش سالیان جامعه جهانی است بی اعتبار دانست و مانند یک ابله 
از فروش زغالسنگ آمریکا دفاع کرد در حالی که جامعه جهانی بهره گیری 
از زغالسنگ را تقریبا منسوخ کرده و به دنبال جمع کردن کل این بازار است 
تا از محیط زیستی که ترامپ ارزشی برای آن قائل نیست دفاع کند. ترامپ 
برای نشان دادن این که از سیاست چیزی نمی داند در حالی که جهانی شدن 
را رد می کرد  در عمل وارد بحث مسئولیتهای جهانی شد که کامال با بحث 
جهانی شدن ناهمخوان است. او در اظهار نظری عجیب اوپک را به تیغ زدن 
دنیا متهم کرد. حال آن که دست کم باید می دانست یکی از پایه های قیمت 
گذاری اوپک خود آمریکا و منبع نفت وست تگزاس اینترمدییت است که 
شرکتهای آمریکایی حاضر نیستند آن را زیر قیمت جهانی عرضه کنند. البته این 
ظن قوی وجود دارد که هدف او از این اظهارات ضربه زدن به دموکراتهای 
رقیب باشد که بیشتر در کار فروش نفت اند. ترامپ به این ترتیب نشان داد که 
بی خبرترین رهبران جهان است و به همین دلیل هم هست که باید سیاستهای 

خود را در انزوا دنبال کند...
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به صراحت اعالم 
کرد که این شرکت هیچ برنامه ای برای کاهش تولید 

نفت ندارد و تولید با همه توان ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، علی کاردر 
آیین  حاشیه  در  مهرماه(  )هشتم  یکشنبه  شامگاه 
امضای قرارداد ساخت مخازن ذخیره سازی نفت 
خام و تاسیسات جانبی آن در جاسک در جمع 
خبرنگاران گفت: شرکت ملی نفت ایران به همه 
درآمدهای نفتی خود دسترسی دارد و حتی امسال 
با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام نیز 

روبه رو بوده ایم.
وی با تاکید بر این که به راحتی پول حاصل از فروش 

محموله های صادراتی نفت خام را وصول می کنیم، 
ادامه داد: تالش هایی که وزارت امور خارجه برای 
حصول توافق با اتحادیه اروپا در دستور کار دارد 
به منظور دستیابی به راه حل ها و طرح های مختلف 

برای اجرا در شرایط گوناگون است.
کرد:  اظهار  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل   
پرداخت پول نفت از سوی هند به صورت روپیه 
هنوز قطعی نشده است.کاردر در پاسخ به پرسشی 
درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی که پیش روی 
شرکت ملی نفت ایران قرار دارد، گفت: اکنون در 
حال مذاکره هستیم و احتمال می رود قرارداد بعدی 
در این قالب با کنسرسیومی متشکل از شرکت های 

روس امضا شود.وی درباره بیمه محموله های نفتی 
نیز عنوان کرد: هم اکنون خودمان این فرآیند را به طور 
کامل انجام می دهیم و ریسک آن را هم پذیرفته ایم.

ادامه  از  خبرنگاران  جمع  در  نفت  وزیر  معاون 
مذاکرات با هندی ها برای توسعه میدان گازی فرزاد 
بی نیز خبر داد و با اشاره به قراردادی که امروز برای 
ساخت مخازن ذخیره سازی نفت در بندر جاسک 
امضا شد، توضیح داد: این قرارداد با هدف ایجاد 10 
میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی در قالب روش 
ساخت، بهره  برداری و واگذاری )BOT( امضا شد 
و پس از تکمیل و تحویل مخازن، حتی اگر نفت 
خامی در این مخازن ذخیره نشود، شرکت ملی نفت 
ایران اجاره آن را پرداخت می کند، الگوی مشابهی 
را نیز در مخازن گناوه داشتیم که در قرارداد جاری 
نیز به همان شکل عمل می شود.کاردر با اشاره به 
امضای قراردادهای ساخت لوله 42 اینچی انتقال 
نفت خام گوره به جاسک ادامه داد: ساخت ورق 
خاصی )NACE( در این قراردادها مدنظر است 
شاهد  شده  اندیشیده  تمهیدات  با  امیدواریم  که 

ساخت و بومی سازی این ورق در کشور باشیم.
را  مکران  منطقه  توسعه  از  اصلی  هدف  وی 

کشور  در  خام  نفت  صادراتی  نقاط  متنوع سازی 
و  نگهداشت  قراردادهای  درباره  و  کرد  عنوان 
افزایش تولید نفت تصریح کرد: این قراردادها در 
حال پیگیری است و تاکنون تعدادی از مناقصه های 
آن برگزار شده است که در آینده ای نزدیک به طور 

کامل اطالع رسانی خواهد شد.
به  پاسخ  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پرسشی درباره گزینه آینده مدیریت شرکت ملی 
نفت ایران نیز گفت: چند گزینه در این زمینه مطرح 

و در حال بررسی است.
کاردر همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب 
جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: هنوز گزینه قطعی مدیرعاملی این شرکت 
مشخص نشده است.وی به پرسشی درباره انحالل 
مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران نیز 
اینگونه پاسخ داد: این مدیریت از ساختار شرکت 
مدیرعامل  گفته  است.به  نشده  حذف  نفت  ملی 
شرکت ملی نفت ایران، تداوم فعالیت چهار معاونت 
ازسوی  نیز  ایران  نفت  ملی  شرکت  ساختار  در 
مشاوری بین المللی در حال بررسی است و نتایج 

آن هنوز قطعی نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت: 

برنامه ای برای کاهش تولید نفت نداریم

 رانت خوراک پتروشیمی ها ۴۰ هزار میلیارد تومان
 کاهش یافت

هیات دولت در اقدامی مثبت نرخ خوراک واحد های پتروشیمی 
را بر مبنای نرخ بازار ثانویه تعیین کرد که براین اساس رانت 30 

تا 40 هزار میلیارد تومانی را از پتروشیمی ها گرفت. 
به گزارش زمان به نقل از فارس، هیات دولت تصویب کرد از 
ابتدای مهر ماه سال جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، 
گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای 
پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ 

معامالتی ارز در سامانه نیما باشد.
تومانی  ارز 3800  با  پتروشیمی ها  نرخ خوراک  این  از  پیش 
محاسبه می شد و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما و با 
قیمتی نزدیک به 8000 تومان به فروش می رسید که از این محل 

رانتی بالغ بر 30 تا 40 هزار میلیاد تومان به صورت ساالنه نصیب 
پتروشیمی ها می شد.

این گزارش حاکی است احمد مهدوی دبیر کل انجمن کار 
فرمایی صنعت پتروشیمی پیش تر در میزگردی که با عنوان 
تعیین نرخ خوراک واحد های پتروشیمی برگزار شده بود رسما 
اعالم کرده بود دولت باید نرخ خوراک واحد های پتروشیمی 
را براساس نرخ نیمایی تعیین کند تا شائبه رانت خوراک از بین 
برود. اگر چه تعیین نرخ خوراک بر اساس نرخ تسعیر بازار ثانویه 
می تواند درآمد قابل توجهی را برای دولت ایجاد کند اما بهترین 
شیوه برای قیمت گذاری تسویه نرخ خوراک به صورت ارزی 
است؛ چنانکه در تسویه به صورت ارزی دیگر نیازی به تعیین 
نرخ تسعیر نخواهد بود. نمایندگان مجلس طرح دو فرویتی 
تسویه قیمت خوراک به صورت ارزی را تهیه کرده بودند اما 
متاسفانه از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست و هنوز 

روی میز باقی مانده است.
در عین حال پتروشیمی ها برای خروج عرضه محصوالت خود 
از بورس کاال هم تالش زیادی را سازماندهی کرده اند که این 
مساله نیز به صورت جداگانه رانت قابل توجهی نصیب این 

واحدها می کند.

آگهی تغییرات شرکت
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  کرج  پویندگان  معین 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   101002379۶1 ملی  شناسه  و   41۶3
شد  اتخاذ  ذیل  1397/0۶/20تصمیمات  مورخ  العاده  فوق  عمومی 
که   48983۶9057 ملی  شماره  به  طباطبایی  محمود  سید  آقای   )1  :
مفاد  رعایت  با  باشد  می  الشرکه  سهم  ریال  دارای2,995,000,000 
ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره 275۶4 مورخ 
بمیزان  تهران  ثبتی  دفتراسناد رسمی 544 حوزه  از  97/0۶/19 صادره 
خلیلی  نیکو  خانم  به  را  خود  الشرکه  سهم  از  ریال   595,000,000
فرزند حسن متولد 13۶0/11/13 شماره شناسنامه ۶438 و شماره ملی 
0451417۶31 آدرس تهران ، بلوار فردوس غرب پالک 44۶ ساختمان 
کارون طبقه اول واحد 9 منتقل نمود 2( آقای سید محمود طباطبایی 
سهم  ریال   2,995,000,000 دارای  که   48983۶9057 ملی  شماره  به 
الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند 
دفتراسناد رسمی  از  به شماره 275۶4 مورخ 97/0۶/19 صادره  صلح 
الشرکه  از سهم  ریال  بمیزان 1,۶00,000,000  تهران  ثبتی  544 حوزه 
خود را به خانم باران عیازی فرزند مهدی متولد 1381/02/01 شماره 
شناسنامه ..... و شماره ملی 0312482310 آدرس تهران ، بلوار فردوس 
نمود 3(  منتقل   9 اول واحد  کارون طبقه  غرب پالک 44۶ ساختمان 
دارای  که   48983۶9057 ملی  شماره  به  طباطبایی  محمود  سید  آقای 
2,995,000,000 ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 
قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره 275۶4 مورخ 97/0۶/19 
صادره از دفتراسناد رسمی 544 حوزه ثبتی تهران بمیزان۶00,000,000 
آبادی  مجتبی درخشی محمود  آقای  به  را  الشرکه خود  از سهم  ریال 
فرزند جواد متولد 13۶۶/0۶/25 شماره شناسنامه 11205 و شماره ملی 
4911598778 آدرس تهران ، بلوار فردوس غرب پالک 44۶ ساختمان 
کارون طبقه اول واحد 9 منتقل نمود 4( آقای سید محمود طباطبایی 
سهم  ریال   2,995,000,000 دارای  که   48983۶9057 ملی  شماره  به 
الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند 
دفتراسناد رسمی  از  به شماره 275۶4 مورخ 97/0۶/19 صادره  صلح 
544 حوزه ثبتی تهران بمیزان 200,000,000 ریال از سهم الشرکه خود 
را به آقای مهدی عیازی فرزند محمد تقی متولد 1350/03/07 شماره 
بلوار   ، تهران  آدرس   005۶8352۶4 ملی  شماره  و   5011 شناسنامه 
منتقل   9 واحد  اول  طبقه  کارون  ساختمان   44۶ پالک  غرب  فردوس 
نمود . ب( تعداد اعضاء هیأت مدیره از 2 / دو نفر به 3 / سه نفرافزایش 
. نام شرکاء میزان سهم  یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 
الشرکه: 1ـ خانم باران عیازی دارای 1,۶00,000,000 ریال سهم الشرکه 
2- خانم نیکو خلیلی دارای ۶00,000,000 ریال سهم الشرکه 3- آقای 
مجتبی درخشی محمودآبادی دارای ۶00,000,000 ریال سهم الشرکه 

4- آقای مهدی عیازی دارای 200,000,000 ریال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرج )258563(

اگهی مفقودی
موتور  شماره  و  72-897ق95  ایران  پالک  شماره  به   20۶ پژو  سواری  سبز  برگ 
172B0009249 و شماره شاسی NAAP13FF7H7T117۶40 مفقود و فاقد اعتبار 

بهشهرمی باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نرگس ایازی فرزندغالمعلی شماره شناسنامه2778صادره ازدزفول 
درمقطع کارشناسی رشته روان شناسی کودکان استثنایی صادره ازواحددانشگاهی دزفول باشماره 
208304مفقودگردیده است وفاقداعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضامی شوداصل مدرک رابه نشانی 
دانشگاه آزاداسالمی واحددزفول به کدپستی۶4۶1۶451۶9ارسال نماید. نوبت اول:1397/۶/2۶-

شهرستان دزفولنوبت دوم:1397/7/10-نوبت سوم:1397/7/25

آگهی مفقودی
 NAAP13FE8GJ850911 برگ سبز خودرو سواری پژو 20۶ تیپ 5 به شماره شاسی
و شماره موتور 1۶3B0229190 و شماره پالک ایران 99-4۶2م3۶ مفقود گردیده و 

بهشهر فاقد اعتبار می باشد.

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
آقای مجید برزگر میشامندانی  دارای شناسنامه شماره398به شرح دادخواست به کالسه 
1/97 ش /845 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مه نیا برزگر میشامندانی بشناسنامه 0411۶25985 در تاریخ 97/3/15 

اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
1-متقاضی فوق الذکر مجید برزگر میشا مندانی نام پدر محمد جعفر شماره شناسنامه 

398
2-زهرا یعقوبی خانقاهی نام پدر اکبر شماره شناسنامه 1439

اینجانب  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
م الف 1123خ – رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم لیالآزموده کوچ اصفهانی 
فرزند.خواهان آقای علی نظری نورانی فرزندعلی دوست دادخواستی به طرفیت خوانده 
به  فرزندحسین  اصفهانی  کوچ  لیالازموده  حمیدوخانم  فرزند  مهماری  علی  آقای 
خواسته الزام به ایفای تعهدمطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه97
0998۶1107001۶0شعبه4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهوازثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/9/11ساعت11:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.

منشی شعبه۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست و ضمائم به آقای /خانم شکر اله یعقوبی کجل فرزند  شیخعلی

خواهان آقای/ خانم المیرا یعقوبی کجل فرزند شکر اله   دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای / خانم شکراله یعقوبی کجل  فرزند شیخعلی به خواسته اذن در ازدواج  مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983031100747 شعبه 1 دادگاه 
خانواده شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/13 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/  و 773
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان فردیس- طاهره غیاثوند

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  1397۶0331010001707 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
اهلل  قدرت  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
خیشه  فرزند  خـداداد  بشماره شناسنامه 1805 صادره از نهاوند  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 95/94  مترمربع  پالک 
1180 فرعی از 1۶3 اصلی واقع در فردیس  خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی 
امام )ره(  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  فرمان حضرت 
در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  و 7۶4
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/07/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/25

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران گفت: 1500 
کیلومتر در تهران کابل فرسوده داریم که تاکنون 534 
کیلومتر از آن کابل کشی شده و طی دو سال آینده 

همه کابل های فرسوده را از مدار خارج می کنیم.
غالمرضا  نیرو،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر  خوش خلق، 
گفت:   تهران  برق  شبکه  قدمت  به  اشاره  با  تهران، 
برق منطقه ای تهران قدیمی ترین شرکت برق کشور 
را  کشور  شبکه  فرسوده ترین  دلیل  همین  به  و  بوده 
نیز داراست، طول خطوط انتقال و شبکه برق تحت 
به  که  است  کیلومتر  هزار   10 شرکت  این  پوشش 
سال  بیست  از  بیش  آن  از  درصد   50 متوسط  طور 
کیلومتر   284 امسال  داد:  ادامه  وی  دارد.  قدمت 
کابل کشی شده و امیدواریم بتوانیم طی دو سال آینده 
در  کنیم.  خارج  مدار  از  را  فرسوده  کابل های  همه 
انجام شده و برخی  این کار  برنامه ریزی  این راستا، 
کابل ها را هم سفارش داده ایم و تنها به علت برخی 
شرایط اقتصادی، تعدادی از مناقصات دچار چالش 

شده است.

کابل های فرسوده هتران دو 
سال آینده  از مدار خارج یم شود
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۲ روی سکه نوسان ارزی

حسین محمودی اصل 

از التهابات خوشــحال نباشیم و بر آن دامن نزنیم. کدهای قیمتی 
و مانور بر روی این اعداد کار ســوداگران است و این افراد به دنبال 

کاهش ارزش دارایی من و شما هستند.
نوسانات و التهاب غیرقابل تصوری در چند روز اخیر همه را شوکه 
کرد. پیش بینی اقتصاد از چند ماه به چند روز و چند ساعت تغییر 
یافته اســت. با این که همه مسئوالن اعتقاد جنگ روانی و مسائل 
روانی اعتقاد دارند، اما نه ستادی نه کارگروه هماهنگی که عملیاتی 

باشد در دستور کار نیست.
 انســجام الزم نیست، دولت کامال سردرگم است. خبرها، برنامه ها 
و... هر سازمان، وزارتخانه و نهادی بدون هماهنگی مرکزی در حال 
ایجاد التهاب هســتند. مشکل اقتصاد کشور صرفاً اقتصادی نیست 
که اقتصاددان ها توان برطرف کردن ان را داشــته باشــند. تحریم، 
مسائل روانی، ســوداگران ســازمان یافته، فرصت طلبی و ... یک 
مدیریت چند وجهی می طلبد.تصمیم اخیر و اشتباه در ملزم کردن 
صادرات به عراق و افغانستان به پیمان سپاری ارزی و انتقال ارز به 
بازار ثانویه، تزریق ارز صادرکنندگان به بازار ارز هرات و سلیمانیه و 

تهران را کاهش داده و خواهد داد.
 بی تردید صادرات کاال به بهای تمام شــده با ارز آزاد و فروش آن 
در بــازار ثانویه اصال توجیه ندارد و باعث افت شــدید صادرات به 
عراق و افغانســتان خواهد شد. یعنی هم دست بخش خصوصی از 
ارز کوتاه خواهد شــد، هم دست دولت. این اقدامات باعث افزایش 
فاصلــه قیمت ارز نیما و ارز آزاد، شــده و صادرکنندگان را به وارد 
کننده و متقاضی ارز رانتی بازار ثانویه تبدیل می کند.در بحث روانی 
نیز مصوبات مربوط به اف ای تی اف در مجلس و بیانیه مشترک 1+4 
نیز نتوانســت از فشار روانی بازار ارز بکاهد و در این بین سوداگران 
که بــا مهارت خاصی از کدهای قیمتــی )پیش بینی قیمت دالر( 
توسط روزنامه رسالت و کیهان و برخی مثال کارشناسان در رسانه ها 
اســتفاده می کنند، توانســتند بر التهابات دامن زده و با فروش در 
ســقف قیمتی بر ســودهای میلیاردی خود بیفزایند. در این بین 
برخی از مردمان عادی نیز با این قیمت های پرریسک به بازار وارد 
شده و شب و روز با استرس سر می کنند.به راستی سال 90 و 91 

یادمان رفته. 
با وجود قطع نامه های ســازمان ملل و اجماع کل کشــورها قیمت 
ارز 3 برابر شــد و اینک 5 برابر، این طبیعی اســت؟!اگر اتفاقی رخ 
دهد مذاکره ای صورت گیرد یا بسته اروپایی مناسبی اجرایی شود 
و یا به عادت بازارها، اصالح صورت گیرد. بیش از 20 میلیارد دالر 
خانگی را که غالباً گران خریداری شده است به چه قیمتی خواهند 
فروخت؟ در ســال 91 دالر سقف قیمتی 3900 را زد و پس از 3 
سال نوسان تا 2600، به 3200 رسید.اینک پس از آرامش در بازار 
چه خواهد شــد؟ آیا دالر بازار آزاد که 3 درصد از مناســبات ارزی 
کشــور را تشــکیل می دهد بر کل قیمت ها تأثیر خواهد گذاشت؟ 
آیا کســی با دالر 15 هزار تومانی مســافرت می رود یا کاالیی وارد 

می کند؟
دالر بــازار آزاد،  اغلــب مشــتریانش تبدیــل ریــال هســتند و 
مصرف کننده ای ندارد. شــاید آنان که دالر دارند خوشحال باشند 
اما همین عزیزان نیز باید بدانند که همه بازنده ایم و برنده ای وجود 
ندارد. از التهابات خوشــحال نباشــیم و بر آن دامن نزنیم. کدهای 
قیمتی و مانور بر روی این اعداد کار ســوداگران اســت و اینان به 
دنبال کاهش ارزش دارایی من و شما هستند. بر دارایی خود آتش 

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

کاهش قاچاق کاال و افزایش نظارت 
با سامانه جامع تجارت

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور گفت: سامانه جامع 
تجارت، تعامل بازرگان با دستگاه های مختلف را یکپارچه می کند و 
امکان نظارت بر کل این چرخه را به صورت مرکزی فراهم می کند.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، علــی رهبری با حضور در 
بخش خبری 21 شــبکه یک سیما با اشــاره به اینکه در 6 سال 
گذشته دستگاه های مرتبط با فعالیت های اقتصادی به سامانه های 
الکترونیک مجهز شــدند، افزود: در گام نهایی، ســامانه مرکزی به 
عنوان سامانه جامع تجارت را راه اندازی کردیم که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با همکاری دستگاه ها این سامانه را راه اندازی کرده 
است و حدود دو سال در مرحله راه اندازی و بهره برداری قرار دارد.

وی ادامه داد: اکنون همکاری ما با گمرک نواقصی دارد امیدواریم 
تفاهم نامه های بسته شده عملیاتی شود.رهبری اضافه کرد:  بیشتر 
پرونده های فساد اقتصادی کشورمان دو تخلف و فساد در آن ها رخ 
داده است یکی جعل اســناد تجاری و یکی تبانی و ارتشا و پارتی 
بازی.وی افزود: اگر بتوانیم اسناد تجاری را الکترونیک کنیم و کاغذ 
را حذف کنیم زمینه جعل از بین می رود و اگر فرایند را سیستمی 
کنیم امکان تبانی و ارتشــاء از بین می رود.سرپرست مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک کشور گفت: سامانه جامع انبارها با احتکار مقابله 
می کند و انبار و کاالهایی که در این ســامانه ثبت نشده باشند به 
قاچاق و احتکار مظنون هســتند.رهبری با اشاره به اینکه ضمانت 
اجراهای مختلفی برای این موضوع پیش بینی شــده است، افزود: 
بیمه مرکزی هم در حال تســریع در این اقدام اســت تا انبارها و 
کاالهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشدند از خدمات بیمه ای 

محروم شود.
وی اضافه کرد:  در حمل و نقل و عرضه و انبار چنانچه اطالعات کاال 
در سامانه ثبت نشود مظنون به قاچاق است.رهبری گفت: پردازش 
اطالعات حمل و نقل، گمرک و انبارها و بازرسی های موردی به ما 
در کشف قاچاق کمک می کند.وی افزود: مسیر این سامانه ها ادامه 
دار است و با فرآیندهای جدید اقتصادی همگام می شوند.سرپرست 
مرکز توســعه تجارت الکترونیک کشور گفت: برخی موانع قانونی 
و اختالف نظر بین دســتگاه ها در این زمینه وجود دارد که تالش 

می کنیم آن را حل کنیم.

سرمقاله

عنوان بسته های حمایتی دولت 
منتشر شد

 
در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  اعالم  پی  در 
بسته های  تهیه  برای  دولت  ویژه  تدابیر  خصوص 
پنج گانه حمایت از اقشار ضعیف جامعه، نماینده مردم 
سبزوار در مجلس نام و عنوان این بسته ها را اعالم 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رمضانعلی سبحانی فر 
گفت: بسته های حمایتی دولت شامل یک بسته برای 
همه اقشار جامعه، یک بسته مختص اقشار ضعیف 
پوشش  تحت  اقشار  برای  بسته  یک  درآمد،  کم  و 
امام خمینی)ره( و  امداد  کمیته  سازمانهای حمایتی 
سازمان بهزیستی، یک بسته خاص اقشار حقوق بگیر، 
کارمندان و کارگران و یک بسته شامل افزایش توزیع 
کاالی غیرنقدی از دو به چهار بار در سال می باشد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز 
گذشته، موضوع بسته ها و برنامه های دولت برای مقابله 
با آثار تحریم را برای روسای سازمان برنامه و بودجه 
کرد،  اعالم  نوبخت  که  کرد.آنطور  تشریح  استان ها 
سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال 1398 را با توجه 
به شرایط پیش رو و تحریم های احتمالی برای شرایط 
درآمدها  سایر  و  نفتی  درآمدهای  لحاظ  از  سخت 
تدوین می کند تا بتواند پاسخگوی هزینه ها به ویژه 
هزینه های اجتناب ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند. در 
عین حال که شرایط مناسب و خوشبینانه را هم مد نظر 
داشته و در مورد آن برنامه ریزی می کند.وی یادآور 
شد که دولت در شرایط موجود بسته های حمایتی 
را برای کل آحاد جامعه در نظر دارد و بسته ویژه ای 
هم برای اقشار ضعیف تر اجرایی خواهد شد. در عین 
حال که بسته های حمایتی از تولید و پیمانکاران نیز در 

دستور کار است

افزایش واردات گوشت
 برنج و حبوبات

 
وزیر کشاورزی از افزایش واردات گوشت، برنج و 
حبوبات خبر داد و تاکید کرد که در تامین کاالهای 
اساسی مشکلی وجود ندارد و کشور دارای ذخایر 

خوبی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمود ححتی دیروز 
فعاالن  با  کشاورزی  کمیسیون  مشترک  نشست  در 
عرصه صنایع غذایی در مجلس گفت: در حال حاضر 
در تامین کاالهای اساسی مشکل نداریم ذخایر خوبی 
داریم و ارز الزم هم تخصیص پیدا کرده است. البته 
ممکن است نارضایتی هم وجود داشته باشد که قرار 
است بانک مرکزی تسهیالت الزم را اعطا کند.وی 
با اشاره به اختصاص ارز 4200 تومانی برای تامین 
این  با  است عده ای  اساسی گفت: ممکن  کاالهای 
وضعیت  که  زمانی  تا  ولی  باشند  مخالف  موضوع 
فعلی حاکم باشد باید کاال و محصوالت با این قیمت 
تامین شود. البته نابرابری ایجاد شده و مشکالتی به 
وجود آمده است که قطعا به زودی برطرف خواهد 
شد.وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات برخی 
محصوالت بخصوص روغن نسبت به سال گذشته 
کاهش داشته است، گفت: واردات دانه های روغنی 
کاهش نیافته است که امیدواریم طی رایزنی با بانک 
مرکزی سریع تر مشکل حل شود. بخصوص بتوانیم 
مشکالت کارخانه ها را برطرف کنیم.حجتی با تاکید 
مجدد بر این که مشکلی در تامین کاالهای اساسی 
نداریم، گفت: البته محدودیتی در واردات نسبت به 
سال گذشته اعمال شده و از آن طرف ما در بخش 
گوشت، برنج و حبوبات افزایش واردات داشتیم؛ به 
طور نمونه از ابتدای سال تاکنون 274 میلیون دالر به 
چای اختصاص پیدا کرده است. گزارش هفته اخیر 
نشان می دهد که ما برای تامین چای چهار میلیون دالر 
اختصاص داده ایم.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر 
این که با رایزنی با وزارت صنعت و معدن و تجارت 
مشکالت برطرف می شود، گفت: درباره  شیر سال 
گذشته 700 میلیون دالر صادرات لبنیات داشتیم که 
امسال تاکنون نزدیک به 140 میلیون دالر شده است. 
این یعنی ما به اندازه کافی شیر در داخل کشور تولید 
می کنیم و مشکل به وجود آمده در بخش های دیگر 

است.

آغاز پیش فروش جدید
 سایپا از امروز  

از   سایپا  محصوالت  پیش فروش  جدید  دور 
امروز)سه شنبه( ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد.

سایپا،  اعالم  طبق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در این طرح محصوالت خانواده پراید، تیبا، آریو و 
نیسان زامیاد عرضه خواهد شد.افراد کمتر از 18 سال 
و کسانی که در 18 ماه گذشته اقدام به خرید خودرو از 
سایپا کرده اند امکان حضور در این طرح را نخواهند 
داشت. عالوه بر این کسانی که در پیش فروش اخیر 
در  ثبت نام  امکان  نیز  کرده اند  ثبت نام  ایران خودرو 
این طرح را ندارند.خودروهای فروخته شده در این 
پیش فروش فاقد امکان صلح بوده و هر کد ملی تنها 
امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارد. قیمت خرید 

خودروها به قیمت زمان تحویل خواهد بود.

خبر

اینکه کاهش  بیان  با  بودجه  برنامه و  رئیس سازمان 
قدرت خرید مردم در بودجه سال 98 جبران خواهد 
شد، گفت: باید در بودجه ظرفیتی برای 

این امر ایجاد کنیم.
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاشیه  در  نوبخت  محمدباقر 
بازرگانی  اتاق  کاری  صبحانه 
ایران در جمع خبرنگاران گفت: 
در  امروز صبح  که  جلسه ای 
شد،  برگزار  بازرگانی  اتاق 
به این منظور بود تا قبل 
از اینکه بخشنامه ای صادر 
نظرات  از  بتوانیم  شود 
موثر بخش خصوصی 
استفاده  غیردولتی  و 
کنیم؛ چراکه دو برنامه 
به  توجه  با  اکنون 
کشور  که  شرایطی 
دارد، الزم است که در 
کنار برنامه های عادی و 
شود.رئیس  اجرایی  توسعه ای 
سازمان برنامه و بودجه افزود: یک برنامه در 

ارتباط با تقویت و حمایت از تولید و اشتغال است 
تا بتوانیم بنگاههای تولیدی کشور را که بار بزرگی 
از اشتغال را بر دوش دارند و سهم قابل توجهی در 
اقتصاد به خود اختصاص داده اند، مورد حمایت قرار 
گیرد تا جبران خسارت و آسیب هایی که به بنگاههای 
تولیدی وارد می شود، صورت گیرد؛ اما قبل از اینکه 
بتوانیم این بسته را اجرایی و ابالغ کنیم، امروز با فعاالن 
اقتصادی تقسیم کار کرده و کارگروههای مشترکی فی 
مابین سازمان برنامه و اعضای اتاق بازرگانی تشکیل 
و مقرر شده که افراد، ظرف روزهای آینده روی آن 
نیز  آینده  هفته  و  کنند  کار  شده،  آماده  که  برنامه ای 
امروز  مشابه  اعضای  همه  با  مجدد  دیگری  جلسه 
داشته باشیم و بتوانیم برنامه را نهایی کنیم.وی تصریح 
کرد: همچنین برنامه دیگری از سوی سازمان برنامه و 
بودجه در نظر گرفته شده تا با توجه به اینکه مصالح 
ساختمانی افرایش قیمت پیدا کرده اند و پیمانکاران که 
برای سال جاری با دولت قرارداد دارند و قرارداد آنها 
بر اساس فهرست بهای سنوات گذشته است، متضرر 
نشوند؛ بنابراین باید حتما تعدیلی در این زمینه برای 
پیمانکاران و مشاوران قائل شویم.نوبخت ادامه داد: این 
برنامه تهیه شده و قبل از اینکه اجرا و ابالغ شود به 
نظر بخش خصوصی خواهد رسید؛ ضمن  و  سمع 

برنامه  سازمان  و  بازرگانی  اتاق  از  کارگروهی  اینکه 
اینکه  از  بعد  و  کار خواهد کرد  برنامه  این  بر روی 
توافق طرفین حاصل شد، ظرف این ماه آن را اجرایی 
خواهیم کرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای 
جبران کاهش قدرت خرید همه اقشار جامعه دولت 
در بودجه سال 98 چه برنامه ای در نظر گرفته شده 
است: ستاد از نیمه تابستان کار خود را شروع کرده و 
هفتمین جلسه آن سه شنبه هفته گذشته تشکیل شد و 
فردا نیز جلسه بعدی است که در آن، نمایندگان اتاق 
بازرگانی، تعاون و اصناف مشارکت دارند تا بودجه به 
صورت واقع بینانه تدوین شود؛ بر این اساس، سال 
به  با توجه  برای کشور است و  آینده، سال ویژه ای 
شرایطی که االن وجود دارد و تحریم ها جدی شده 
است، باید از عقل جمعی که شامل کارشناسان دولتی 
و فعاالن اقتصادی است، به نحوی شایسته تر استفاده 
کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به این 
جهت این بودجه، یک بودجه واقع بینانه است که در 
آن کاهش قدرت خرید مردم نیز دیده شده است و 
باید با توجه به ظرفیتی که ایجاد می کنیم، آن را جبران 
نماییم؛ به هر حال امیدواریم بودجه 98 با همه این 
صعوبتی که دارد، در وقت مقرر، مشابه سال های تهیه 

شده و به مجلس ارایه شود. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

 جبران قدرت خرید مردم در بودجه ۹۸

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی جک آراز مدل 89 با شماره پالک 992 ع ۶7 با شماره موتور A4001۶42 و شماره 

شاسی NAx010408901024۶1 بنام حسینعلی صفرپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 بابل

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 8۶ به رنگ مشکی با شماره شهربانی 8۶3د9۶ ایران 72 با شماره موتور 2059192و 

شماره شاسی s144228۶187497 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
کارت دانشجویی اینجانب سید مصطفی میرشهیدی به شماره دانشجوئی 94123789 و کدملی 2580951172 
دانشجوی رشته مهندسی برق کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندران )واحد بهشهر( مفقود گردیده و از درجه 

بهشهراعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب بهاره عزیزی فرزند بهروز به شماره ملی 838-5770029 و شماره دانشجوئی 94127234 

رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی احضار متهم 

بنا به گزارش مرجع انتظامی آقای شاهین جوکار  فرزند 
غالمحسین  مجهول المکان متهم به نگهداری کاالی قاچاق 
مقرر است مشارالیه مستندا به ماده 344 قانون آئین دادرسی 
کیفری ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر در غیر اینصورت غیابا رای مقتضی صادر خواهد 

شد. م/الف 1483 
اوجانی- رئیس شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 

تعزیرات حکومتی شهرستان اسالمشهر

متن آگهی 

احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در 
راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی 
دریکی  روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا ملی متهم به نام 
مرتضی عبدی فرزند مراد قلی به اتهام کالهبرداری موضوع 
شکایت قاسم عزیزی فرزند شیر ولی یکماه از تاریخ نشر 

آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – محسن 

چراغی .

یک عضو شورای رقابت گفت: این شورا با قیمت گذاری خودرو خداحافظی کرده و ستاد تنظیم 
بازار و سازمان حمایت، مجددا این مسئولیت را به عهده گرفته اند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محسن بهرامی ارض اقدس گفت: از این پس شورای رقابت 
فقط چارچوب قیمت گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار 
را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می کند، اما میزان افزایش و قیمت  نهایی هر خودرو با 
مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به  خودروسازان ابالغ خواهد شد.وی افزود: تاکنون 
شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت های مسلط، وضعیت تهاجمی و 
بازار انحصاری هستند، برخی محصوالت زیر 45میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در 
بازار رقیب ندارند، مشمول قیمتگذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از 85 
درصد بود و کامال وضعیت مسلطی در بازار داشتند اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را از 
فهرست قیمتگذاری شورا حذف کرد.وی تصریح کرد: با اعالم نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و 
میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر 
قیمت ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند، به ستاد تنظیم بازار ارائه 
می کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را الزم بداند، مجوز افزایش قیمت 
را به سازمان حمایت می دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصوالت خودروسازان در سازمان 

حمایت تعیین می شود.

مرکزی  بانک  و  بوده  ارز  تخصیص  مسئول  وزارتخانه  سه  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک 
مسئولیت تامین ارز واردات کاالهای اساسی و دارو را به عهده دارد.

به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاال از 
تیرماه سال جاری تغییر کرده  و سه وزارت خانه صنعت،  معدن و تجارت، کشاورزی 
به  ارز  تخصیص  با  ارتباط  در  تصمیم گیری  مسئول   و  مرجع  عنوان  به  بهداشت  و 

واردکنندگان کاال براساس اولویت عمل می کنند.
با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
کنار ادارات مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم گیری در خصوص بررسی 

و صدور مجوز جهت تخصیص ارز دولتی فعالیت می کنند.
بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کاالهای گروه اول )کاالهای اساسی و دارو ( است 
و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته 
و صرفا بر اساس تایید وزارت صمت )مندرج در ثبت سفارش صادره ( اقدام می کند.

تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت )42000 ریال برای هر دالر ( 
وزارتخانه های یاد شده با تایید نهایی وزارت صمت هستند و بنابراین در این ارتباط 
بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته و فقط مجری تامین ارز 

با تایید و مسئولیت دستگاه های یاد شده است.

شورای رقابت با قیمت گذاری 
خودرو خداحافظی کرد

سه وزارتخانه مسئول
 تخصیص ارز شدند

شریعتمداری: همه کاالهای اساسی مردم در حال تامین است
کاالهای  همه  تقریباً  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اساسی مورد نیاز عموم مردم در حال تامین است و تحت 
نظارت سه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی امر تامین و توزیع کاالهای 
اساسی تحت کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی ادامه می 

یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، »محمد شریعتمداری« در 
اظهار  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  اعضا  با  نشست  حاشیه 
وفاق  برای  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  با  نشست  داشت: 
ایجاد  برای  جامعه  به  منظور کمک  به  بیشتر  هماهنگی  و 
آرامش در بازار است. به گفته وی، هدف اساسی این جلسه 
برای  نیاز  ارز مورد  تامین  نمایندگان مجلس، تسریع در  با 
کاالهای اساسی و کاالهای عمومی مورد احتیاج مردم بوده  
تامین  افزود: تسریع در  است.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیازهای ارزی مردم، کاالهای اساسی و سایر کاالهای عمومی 
مورد نیاز، چه از طریق تصویب قانون در مجلس و چه از طریق 
هماهنگی با نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی سران سه 
قوه با قانونمندی های جدید انجام خواهد شد تا این مسیر با 
قوت و قدرت بیشتری در 2 حوزه تامین و سهولت دسترسی 
به کاال و نظارت دقیق تر و جامع تر بر قیمت کاالهایی که با 
نرخ رسمی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می گیرد، 
ادامه یابد.وی در ادامه، راه اندازی سامانه های مربوط به فرآیند 
تجارت نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و غیره 
را از دیگر اقدام های دولت عنوان کرد و گفت: تاکنون 520 
هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت شده و همه کاالهایی که 
در این انبارها هستند، تحت نظارت و کنترل عمومی دولت 
های  سازمان  تقویت  همچنین  می گیرند.شریعتمداری  قرار 

قانونمندی هایی که نظارت و مجازات  بازرسی و نظارت و 
برخی از متخلفان را در حوزه تولید و توزیع تشدید می کند، 
از دیگر اقدام های انجام شده توسط دولت عنوان کرد.وی بیان 
داشت: شبکه اصناف و بازار پشت سر انقالب بوده و همواره با 
همه اهداف نظام همسو عمل کرده اند و به هیچ وجه منافع 
آنها با منافع مردم در 2 راستا نیست، اما افرادی هستند که 
آلودی که برخی  از آب گل  در همین شرایط می خواهند 
به وجود آورده اند، برای خود کسب منفعت کنند که باید 
با این سودجویان برخورد مستحکم و قاطع انجام شود.این 

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: در نشست کمیسیون 
اقتصادی گزارشی از میزان واردات کاالی اساسی به کشور در 
6 ماه گذشته ارائه و به اعضای کمیسیون اطمینان داده شد 
که دولت با استحکام به هیچ عنوان در حوزه واردات کاالهای 
اساسی جامعه تعللی را نمی پذیرد.شریعتمداری ادامه داد: هر 
یک از این سامانه ها و مقررات یکی پس از دیگری اجرایی می 
شود و هر کدام به نوعی ثبات در یک عرصه به وجود می آورد، 
البته برخی نهادسازی هایی که برای آینده میان مدت انجام 

می شود، زمان بر است.



براي شب پيري در روز جواني چراغي بايد 
تهيه کرد..

پلوتارک

سخن حکیمانه

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش
که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شد آن که اهل نظر بر کناره می رفتند
هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

امروز با حافظ

تبریک نویسندگان دفاع مقدس 
به نویسنده »فرنگیس« 

نویسندگان  از  جمعی 
مقدس  دفاع  ادبیات 
به  نامه ای  انتشار  با 
تقریظ  انتشار  دلیل 
کتاب  بر  انقالب  رهبر 

»فرنگیس« به نویسنده این کتاب تبریک گفتند.
به گزارش مهر، جمعی از نویسندگان نشر 27 
بعثت و حوزه دفاع مقدس با انتشار نامه ای به 
مهناز فتاحی نویسنده کتاب خاطرات فرنگیس 
حیدرپور که تقریظ رهبر انقالب بر آن، دیروز 

یکشنبه 8 مهر رونمایی شد، تبریک گفتند.
مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد مقاومت 
با رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری  بر کتاب 
»فرنگیس« دیروز با حضور علیرضا مختارپور 
کشور،  عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
مرتضی  شیرازی،  والمسلمین  حجت االسالم 
سرهنگی، محسن مومنی و جمعی از نویسندگان 

دفاع مقدس برگزار شد.
نویسندگان نشر 27  تبریک  نامه  مشروح متن 
بعثت وابسته به لشگر 27 محمد رسول اهلل )ص( 
به نویسنده کتاب  »فرنگیس« به ترتیب زیر است:
پایداری؛  ادبیات  ارجمند  هوالحق-نویسنده 

سرکارخانم مهناز فتاحی
ارزشمند  برکتاب  انقالب  فرزانه  رهبر  تقریظ 
»فرنگیس« خاطرات شفاهی شیرزن ایرانی؛ بانو 
بر  است  مضاعفی  برهان  حیدرپور،  فرنگیس 
اصالت وحقانیت تکاپوی قلمی شما و جمیع 
اهل قلم ادبیات سربلند پایداری میهن مان، در 
وادی استخراج گوهرهای شب افروز گنج جنگ. 

شادباش های صمیمانه ما را پذیرا باشید.
مازیار  شکری،  حسن  سید  بابایی،   علی  گل 
حاتمی، جواد کالته عربی، سمیرا خطیب زاده، 

شیرین زارع پور، افروز مهدیان.
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اوقات شرعی

بهره مندی سالمندان شهر تهران از خدمات رایگان 
کارت منزلت

سالمندان تهرانی که بیشتر از ۶5 سال سن دارند، 
می توانند از مزایای رایگان و تخفیفی کارت منزلت 

استفاده کنند.
سازمان  خبری  ازرسانه  زمان  پیام  گزارش  به 
جامع  طرح  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
سال  از  منزلت  کارت  همان طرح  یا  گنجینه ها 
1383 توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تهران و در فرهنگ سرای امید با هدف تکریم سالمندان و جهاندیدگان شهر 
تهران و بهره مندی آنان از خدمات رایگان و تخفیفی مراکز فرهنگی، هنری، 
ورزشی، حمل و نقل و ... شهرداری تهران و سازمان های وابسته راه اندازی شد. 
 فرهنگ سرای امید نهاد متولی صدور کارت منزلت شهروندان در سازمان 
بازنشستگان  به  تنها  منزلت  کارت  است.  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
اختصاص ندارد و همه سالمندان تهران که شرط سنی ۶5 سال سن به باال را 
دارند، می توانند با ارائه مدارک الزم این کارت را دریافت کنند و از مزایای رایگان 
آن بهره مند شوند. این افراد از سه طریق می توانند برای دریافت کارت منزلت 
اقدام کنند. مراجعه حضوری به فرهنگ سرای امید به نشانی خیابان 17 شهریور، 
باالتر از میدان شهدا، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام، مراجعه به دفاتر پست 
منطقه خود و تکمیل فرم ارائه شده برای ثبت نام و نیز مراجعه به سامانه اینترنتی 
ثبت نام کارت منزلت به نشانی: manzelat.farhangihonari.ir سه راه 
درخواست کارت منزلت است. همچنین سالمندان می توانند خودشان انتخاب 

کنند که نحوه دریافت کارتشان به صورت حضوری یا از طریق پست باشد.
  سالمندان متقاضی دریافت کارت منزلت بدون مراجعه حضوری و تنها با 
مراجعه خود یا یکی از بستگان و نزدیکان به سامانه اینترنتی ثبت نام منزلت و 
تکمیل فرم و مدارک الزم می توانند به راحتی و در منزل خود کارت منزلت را 

دریافت کرده و از مزایای آن استفاده کنند.
 مدارک الزم برای ثبت نام کارت منزلت شامل یک قطعه عکس، کپی صفحه 
اول شناسنامه و کارت ملی می شود و هزینه صدور این کارت تنها یک بار از 
هر فرد اخذ می شود. همچنین دارندگان کارت منزلت برای دریافت کارت های 
الکترونیک مدت دار مترو و اتوبوس عالوه بر مراجعه حضوری به ایستگاه های 
مترو متولی این امر می توانند به سایت www.ezpay.ir مراجعه و ثبت 
نام کنند. عالقه مندان برای اطالعات بیشتر و دانلود دفترچه راهنمای خدمات 
 این کارت می توانند به صفحه نخست سایت فرهنگ سرای امید به نشانی:
 www.omid.farhangsara.ir  مراجعه کنند یا با شماره های 33303841 

و 33303844 تماس بگیرند.

گریم »شبنم مقدمي« در نقش زني عجیب

شبنم مقدمی بازیگر سینما و تلویزیون تصویری 
دیده نشده از یک گریم در اینستاگرام منتشر کرد 
و درباره نقشی که قرار بوده با این گریم بازی کند، 

توضیحات مختصری داد.
شبنم مقدمی در اینستاگرام نوشت:  »تست گریم، 
برای نقش زنی سرکش و عجیب! که البته، اجرا نشد 

و به تشخیص استاد عبداهلل اسکندری که طراح چهره پردازی آن پروژه بودند، 
تغییر کرد. من این عکس را دوست دارم. شبیه من است و شبیه من نیست.«

»فیلم نگار« به شماره 1۹۰ رسید

بنیاد  سوی  از  نگار«  »فیلم  ماهنامه  شماره 190 
سینمایی فارابی منتشر شد.

بنیاد  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
سینمایی فارابی، در بخش سرمقاله این نشریه، 
در ادامه روایت سینمای عاشورایی به مقوله ابر 
روایت اشاره شده است. در بخش سینمای ایران 
»فیلم نگار« به سراغ گفت وگو با حمید نعمت اهلل 

کارگردان فیلم شعله ور رفته است. نگاهی به شیوه بروز فردیت در فیلمنامه 
شعله ور، ساختار دراماتیک، روند روایت داستان و شخصیت پردازی در فیلمنامه 

این اثر از دیگر بخش های این نشریه است.
بررسی ارتباط شخصیت پردازی و درون مایه فیلمنامه آخرین بار کی سحر را 
دیدی، نگاهی به فیلمنامه این اثر، گسترش ایده در فیلمنامه راه رفتن روی سیم، 
بررسی ساختار، شخصیت و روایت در فیلمنامه پشت دیوار سکوت، گفت 
وگو با امیر عربی فیلمنامه نویس آخرین بار کی سحر را دیدی و گفت وگو با 
فرنوش صمدی و علی عسگری فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم کوتاه سکوت 
و نگاه بخش های بعدی این شماره از فیلم نگار را تشکیل می دهد. در این بخش 
همچنین موضوع قهرمان و عناصر فیلمنامه، قهرمان، چرایی ضعف سینمای 
ایران در خلق قهرمان، تحلیل موردی قهرمان نبرد تانک ها، پلی در دوردست و 
نجات سرجوخه رایان به رشته تحریر درآمده است. در بخش سینمای جهان نیز 
فیلمنامه کامل مرد پرنده ای، سکانس برگزیده، جایگاه مرد پرنده ای در میان آثار 

الخاندرو گونزالس ایناریتو، گفت وگو با این فیلمساز به چشم می آید.

همه بچه های مامان به سینماحقیقت می آیند

فیلم مستند »همه بچه های مامان« ساخته »رضوان سرمد« یکی از آثار متقاضی 
شرکت در بخش مسابقه ملی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت 
است. به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، 
در خالصه موضوع این فیلم مستند 80 دقیقه ای که تولید سال 1397 است، 
آمده: »مرضیه زن ُمسنی است که می خواهد برای حمایت مالی از فرزندانش، 
خانه محبوبش را خراب و تبدیل به آپارتمان کند؛ اما در این بین تالش می کند 
درختان حیاط خانه اش که برای او بسیار مهم است را نیز حفظ کند، ولی قوانین 
شهرداری در مقابلش قرار دارد...« مستند »همه بچه های مامان« در اولین نمایش 

بین المللی خود، ماه گذشته در جشنواره فیلم »مونترال« کانادا به نمایش درآمد.

خبر

ارشاد  وزیر  مطبوعاتی  معاون 
سالمت  پایش  طرح  اجرای  از 
سالمت  حوزه  دو  در  خبرنگاران 
به  خاص  بیماری های  و  عمومی 
در  و  تهران  در  پایلوت  صورت 
سراسر کشور در ماه آینده خبر داد.

به گزارش پیام زمان به نقل از پایگاه 
و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی 
ارشاد اسالمی، »محمد سلطانی فر« 
اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  معاون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
در دومین گردهمایی مدیران کل 
استان ها با معاونت های تخصصی 
هستیم  تالش  در  اینکه  بیان  با 
حمایت های  از  عمده ای  بخش 
خانه های  طریق  از  معاونت  این 
مطبوعات دراستان ها ارائه  شود، از 
اختصاص یارانه ویژه به رسانه های 
استانهای محروم و کم برخوردار 
خبر داد. وی در خصوص مساله 
کاغذ گفت: با ابتکار تشکیل کمیته 
کاغذ مطبوعات، علیرغم نوسانات 
شدید ارزی، قیمت کاغذ در شرایط 
قابل قبولی قرار گرفته و رسانه ها نیز 
در خصوص تامین کاغذ با مشکل 

مواجه نیستند.
سلطانی فر همچنین با اشاره به آنچه 
همکاری خوب وزارت صمت و 
کاغذ  موضوع  در  ارشاد  وزارت 
نامید، تاکید کرد: در حال حاضر با 
تمهیداتی که صورت گرفته، مشکل 

کمبود کاغذ در آینده نداریم.
اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  معاون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
با  از سخنانش  دیگری  در بخش 

اشاره به توجه ویژه به رسانه های 
عرصه  را  آینده  مجازی،  فضای 
و  دانست  مجازی  رسانه های 
با  کرد:  تصریح  حال  عین  در 
رسانه های  مرجعیت  که  وجودی 
اما  پابرجاست  همچنان  مکتوب 
در سیاست های معاونت مطبوعاتی 
حوزه  به  گسترده تری  بسیار  نگاه 

رسانه های مجازی وجود دارد.
وی در همین زمینه افزود: بیش از 
در  رسانه ای   تولیدات  درصد   90
آینده به صورت مالتی مدیا است 
و ضرورت دارد وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به این حوزه توجه 

بیشتری داشته باشد.
از  یکی  داد:  ادامه  سلطانی فر 
از  استفاده  دیپلماسی،  فضاهای 
رسانه های خارجی است و گاهی 
تاثیری که از رسانه های خارجی در 
برخی رویدادها مشاهده کرده ایم، 
قابل توجه است، از این رو باشگاه 

خبرنگاران خارجی را ایجاد کردیم 
این  در  زیادی  شخصیت های  و 
هم  که  کردند  شرکت  نشست ها 
رسانه ای شدن آن به نفع ما بوده و 
هم هزینه کمتری دربرداشته است.

بیمه  موضوع  به  همچنین  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  خبرنگاران 
نیازهای  از  یکی  بیمه ای  پوشش 
اساسی خبرنگاران است و امسال 
اعتباری  صندوق  همکاری  با 
خبرنگاران  از  نفر   3000 هنر 
و 3000  پایه  بیمه  پوشش  تحت 
بیمه  پوشش  تحت  خبرنگار  نفر 
معاون  گرفتند.  قرار  تکمیلی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی 
پایش  طرح  راه اندازی  از  اسالمی 
همکاری  با  خبرنگاران  سالمت 
دانشگاه شهید بهشتی در دو حوزه 
بیماری های  و  عمومی  سالمت 
خاص به صورت پایلوت در تهران 
سراسر  در  نزدیک  آینده ای  در  و 

کشور در ماه آینده خبر داد.
وجود  به  اشاره  با  فر  سلطانی 
به  کشور،  در  انتشار  پروانه   9700
سیاست ارائه مجوز در کوتاهترین 
زمان جهت جلوگیری از فساد در 
کرد  اشاره  مجوز  فروش  و  خرید 
تنها در بخش رسانه های  و گفت: 
حوزه کودک و نوجوان، به شدت 
سختگیری می کنیم چرا که در این 
نیروهای متخصص  نیازمند  بخش 
محتوای  تولید  برای  کاردان  و 
در  وی  هستیم.  مطلوب  رسانه ای 
اعمال  سیاست  افزود:  حال  عین 
برای  مطبوعات  قانون   1۶ ماده 
نشریاتی که منتشر نمی شوند و یا 
نظم در انتشارشان کمتر از 40 درصد 
است، به طور جدی اعمال می شود. 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
تشکیل  به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد 
معاونت  در  اختالف  حل  شورای 
امور مطبوعاتی گفت: شورای حل 

اختالف یکی از مسائلی است که 
آن را پیگیری کرده ایم و امیداوریم 
حل  اختالفات  درست،  مسیر  از 
را  محلی  حاضر  حال  در  و  شود 
کار  که  گرفته ایم  نظر  در  آن  برای 
خود را شروع کنند تا از این طریق 
رسانه ای  پرونده های  حجم  از  هم 
بکاهیم و هم از منظر حقوقی بهتر 
عمل کنیم. سلطانی فر گفت: طرح 
اهدایی را که برای مجالت برگشتی 
بیشتری  رسانه های  در  است،  بوده 
دنبال و سعی کردیم سایر مجالت 
را با هدایت درست به کتابخانه ها، 
زندان ها، بیمارستان ها و سایر مکان ها 
ارسال کنیم که نیمی از هزینه آن را 
نیمی دیگر  ما پرداخت می کنیم و 
گفت:  وی  است.  مطبوعات  با 
تبلیغات دولتی تا پایان سال شاهد 
اتفاقات خوبی خواهد بود، همچنین 
تشکیل  را  منطقه ای  اتحادیه های 
دادیم و در جشنواره رسانه ای خزر 
به طور فعال حاضر شدیم که سه 
نفر از کشورمان هم در آن برگزیده 
شدند. معاون امور مطبوعاتی وزارت 
بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مشاوره  گروه  سه  اکنون  هم  کرد: 
بیمه ای، مالیاتی و حقوقی داریم که 
ادارات فرهنگ و  تمام  پاسخگوی 
هستند.   استان ها  در  اسالمی  ارشاد 
سلطانی فر همچنین از اجرای طرح 
تا  نوپا  از رسانه های  عدم حمایت 
سه سال از تاریخ صدور مجوز و 
همچنین رسانه های با سابقه 25 سال 
به باال با هدف حمایت هدفمند از 

رسانه ها در سال جاری خبر داد.

کاریکاتور

صفحه اینستاگرام مسابقه سریالی »13 شمالی« به کارگردانی 
علیرضا امینی با انتشار تصاویری از مهدی طارمی در جمع 

بازیگران حاضر در این مسابقه نوشت:
»حضور مهدی طارمی در فیلم مسابقه سیزده شمالی یکی از 
اتفاق های خوبی بود که در این پروژه افتاد. بچه ها حسابی به 
مهدی روحیه دادند و ....« سحر قریشی، کامبیز دیرباز، هادی 
کاظمی، سمانه پاکدل، بهاره افشاری، محمدرضا هدایتی، 
لیال اوتادی، حمید گودرزی و امیرحسین آرمان از جمله 

چهره های حاضر در این مسابقه هستند.

 مهدی طاریم همبازی
 سحر قريیش شد

نوشدارویصادراتگوجهپسازرکودزنیقیمترب

طرح پایش سالمت خبرنگاران در سراسر کشور اجرا می شود

فصل سوم »لیسانسه ها« قرار است که اواخر پاییز مقابل 
دوربین برود. سروش صحت در این باره گفت: من و ایمان 
صفایی مدتی است که نگارش فیلمنامه »فوق لیسانسه ها« را 
آغاز کرده ایم. البته هنوز وارد پیش تولید نشده ایم. اما اواخر 

پاییز وارد مرحله تولید فصل سوم »لیسانسه ها« شویم.
وی همچنین درباره بازیگران این مجموعه افزود: قرار است 
بازیگران جدیدی هم به سریال دعوت کنیم که در کنار 

بازیگران اصلی حضور داشته باشند.
امیدوارم این اتفاق بیفتد و بچه ها سر کارهای دیگر نباشند. 
فکر می کنم تقریبا بازیگران اصلی مان هم در این کار باشند.
صحت همچنین درباره تعداد قسمت های این سریال گفت: 
ما تازه کار نگارش فیلمنامه را آغاز کرده ایم و هنوز مشخص 

نیست که فصل سوم چند قسمت خواهد بود.
»فوق لیسانسه ها« عنوان فصل سوم سریال »لیسانسه ها« 
به کارگردانی سروش صحت و نویسندگی ایمان صفایی و 
سروش صحت خواهد بود که در ادامه دو فصل قبلی ساخته 
خواهد شد. هوتن شکیبا، امیرحسین رستمی، امیر کاظمی، 
متین ستوده و کاظم سیاحی و بیژن بنفشه خواه بازیگران 

اصلی دو فصل قبلی این سریال بودند.

فوق ليسانس ها آخر اپيزي 
كليد یم خورد

مسعود دلخواه با اشاره به حضور مهدی سلطانی در نقش 
شاه لیر گفت: پس از حضور بهاره رهنما و الهام پاوه نژاد در 
نقش دختران بزرگ لیر، مهدی سلطانی نیز به جمع بازیگران 

این پروژه نمایشی پیوست.
دلخواه با اشاره به حضور سلطانی در مجموعه تلویزیونی 
از هجدهمین  مرد  بازیگر  بهترین  عنوان  »پدر« و کسب 
جشن حافظ برای بازی در سریال »شهرزاد« بیان کرد: مهدی 
سلطانی به  عنوان بازیگری تأثیرگذار در سال های اخیر از 
این  بازی در  برای  لیر  نقش شاه  کاندیدای  میان چندین 

نمایش انتخاب شده است.
دلخواه با تأکید بر انتقال انرژی مضاعف به گروه »شاه لیر« 
با حضور مهدی سلطانی یادآور شد: بازی در نقش های 
اصلی آثار شکسپیر، مستلزم داشتن تجربه بازیگری، دانش 
آثار  بر  تسلط  کنار  در  که  است  توانایی های مضاعفی  و 
ادبی، بازیگر را به سمت دستیابی به لحضات ناب آثار این 

نمایشنامه نویس شهیر، هدایت خواهد کرد.
نمایش »شاه لیر« که به زودی بازیگران و عوامل آن به طور 
کامل معرفی خواهند شد هفته پایانی آبان سال جاری در 

سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

مهدي سلطاين اپدشاه بريتانيا 
مي شود

هر که در عشق رکب خورده کنار افتاده
*سیدسعید صاحب علم

مثل یک ساعت از رونق 
و کار افتاده

رکب  عشق  در  که  هر 
خورده کنار افتاده

 فصل تا فصل خدا بی تو 
هوا یک نفره است

از سرم میل به پاییز و بهار افتاده
 هر دو سرخیم ولی فاصله ما از هم

پرده هایی است که در قلب انار افتاده
 پیش هم بودن و هم جنس نبودن درد است

آه از آن سیب که در پای چنار افتاده
 حس من بی تو به خود نفرت دانشجویی ست

از همان درس که در آن دو سه بار افتاده
 سهمم از عشق تو عکسی ست که دیدم آن هم

دستم آنقدر تکان خورد که تار افتاده!

یک جرعه شعر

نوام چامسکی فعال سیاسی، منتقد اجتماعی و 
زبان شناس بزرگ آمریکایی طی پیامی خطاب 
به جشنواره بین المللی فیلم مقاومت عنوان کرد: 
اقدام جشنواره مقاومت در زمینه مبارزه با افراط 
گرایی از طریق فیلم و ویدئو بسیار چشمگیر 

است.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت، وی با بیان این مطلب 
افزود: در جهان امروز اشکال مختلفی از افراط 
به خودی  بار وجود دارد که  گرایی خشونت 
افزایش  با  تواند  می  و  خود خطرناک هستند 
سطح خشونت بدتر شده و بقای انسان ها را 
که  است  خوب  دلیل  همین  به  کند.  تهدید 
ریشه های این مسئله و اصول شکل دهنده افراط 
گرایی خشونت بار را از بین ببریم و لذا این 

اقدامات خیلی اهمیت دارد.
وی در نقد عملکرد دولت عربستان سعودی و کشتار مردم 
بی گناه یمن تصریح کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم 
عملکرد عربستان سعودی با حمایت آمریکا و غرب است. 
این رژیم هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم 
حمایت می شود. این کشور ده ها میلیارد دالر سالح از آن ها 
تاثیر مستقیم غرب بر  ارتباط نزدیک و  از  تا  خریده است 

فعالیت هایش مطمئن باشد.
که  را  مسئولیت خشونت هایی  است  طبیعی  وی،  گفته  به 
ایجاد کرده اند نمی پذیرند و این مسئله فقط به فجایع انسانی 
و مشکالتی که در یمن درست شده ختم نمی شود. یکی از 
بهترین روزنامه نگاران خاورمیانه پاتریک کاکبرن سال ها آن جا 
بوده است و در مورد موقعیت آن منطقه اخیرا کتابی نوشته و 
در آن از وهابی سازی دنیای سنی مذهب صحبت کرده است 

که از مشکالت بزرگ دوران مدرن است.
این منتقد اجتماعی و زبان شناس آمریکایی با بیان اینکه منظور 
از وهابی سازی به معنای گسترش ایده های تندروانه و اصول 
گرایانه است که بر فکر رهبران کشورسعودی حاکم است و 
رژیم این کشور پول هنگفتی خرج ارسال و تاسیس مدارس ، 
فقها و مساجد به روش مذهب وهابی در کشورهای اسالمی 
سنی مذهب می کند که تاثیر بسیار خطرناکی دارد. اضافه کرد: 
عربستان سعودی یک کشور بسیار سرکوب گری است. کسی 
نمی تواند از رژیم سعودی و رژیم وهابی انتقاد کند و از دست 
مجازات در امان باشد. یا سرش را می برند، یا شالقش می زنند 
یا زندانی اش می کنند. خشونت بی حد و حصری در جریان 
است. بهار عربی در کشور عربستان رخ نداد چون به مجرد این 
که اعتراضات نرمی آغاز شد به شدت آن را سرکوب کردند، 
مخصوصا، در مناطق شیعه نشین شرق که نفت خیزتر است 

خشونت بسیار شدیدی را اعمال می کنند.

نوام چامسکی با تمجید از جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت در ایران عنوان کرد: جشنواره فیلم مقاومت 
اقدام مناسبی است که توجه ما را به بعضی از این 
موارد جلب می کند ولی موارد دیگری هم هستند که 

باید با جدیت بررسی شوند.
وی با اشاره به تهدید داعش و تفکرات افراط گرایی 
اظهار داشت: بسیاری از متفکران و اندیشمندان این 
حمله  محصوالت  از  یکی  داعش  معتقدند  حوزه 
آمریکا به عراق و ماهیت خشن اشغال این کشور 
است. البته، این تنها دلیل شکل گیری داعش نیست. 
خشونت های  است.  آن  اصلی  دالیل  از  یکی  ولی 
غیرانسانی بسیاری می کنند و خوب است از خودمان 
بپرسیم برای حل این مشکل چه می توان کرد؟ می توان 
آن را از بین برد. بله. بی تردید ما امکانات فیزیکی نابود 
کردن آن را داریم ولی وقتی یک سازمان خشن را از 
بین می بریم بدون اینکه از خودمان بپرسیم از کجا به وجود 
آمده است نتیجه ای که به دست می آوریم از اصل مشکل بدتر 
و مخرب تر است. این اتفاق سابقه ای طوالنی دارد که خیلی 
به روشنی می توانیم ابعاد آن را مشاهده کنیم. مثال جورج بوش 
در امریکا جنگ با ترور را در سال 2001 آغاز کرد. ترور اسالم 
گرای تندرو در آن زمان در چه وضعیتی بود؟ در آن زمان 
اسالم گرایی خشن در یک منطقه محلی روستایی در شمال 
غرب افغانستان، پاکستان محدود شده بود. امروز تروریسم 

اسالم گرایانه کجاست؟در همه جای دنیا.
شایان ذکر است پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقالب و 
دفاع مقدس با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف فرهنگی 
کشور به دبیری محمد خزاعی 5 تا 10 آذر ماه سالجاری در 

تهران برگزار می شود

حرکت جشنواره مقاومت در مبارزه با افراط گرایی چشمگیر است

 »به وقت طالق«
 در انتظار زمان اکران مناسب

حسن حجگذار نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی 
»به وقت طالق« در ارتباط با آخرین وضعیت این 
فیلم سینمایی عنوان کرد: مراحل فنی فیلم به پایان 
رسیده و در حال رایزنی با پخش کنندگان مختلف 

برای اکران فیلم هستیم.
وی در ادامه افزود: دوست ندارم فیلم در گروه هنر 
و تجربه اکران شود، چون ما فیلم را با نگاه دیگری 
اما  است.  شده  شریفی  و  فیلم خوب  که  ساختیم 
به دلیل اینکه در اکران با مافیا مواجه هستیم نمی 
خواهیم تن به اکران به هر قیمتی دهیم. حجگذار 
داد:در  توضیح  اخیرش  های  فعالیت  در خصوص 
حال حاضر در پی فراهم کردن شرایط ساخت فیلم 
سینمایی »چکاب« هستم که به زودی ساخت این 
فیلم هم آغاز خواهدشد. امیدوارم با توجه به اتفاقات 
پیش آمده در جامعه و در اوج بی حمایتی بتوانیم 
مستقل به فعالیت های خود ادامه دهیم. بازیگران فیلم 
سینمایی »به وقت طالق « عبارتند از:رضا رویگری، 
صالحی،  پرستو  حاتمی،  خاطره  پرچمی،  رامین 
فرج اهلل گلسفیدی، محسن ایرجی، زیبا علیزاده، نازی 
شجاعی، آرش رمضانی، غالمحسین لیاقت، همراه با 
هنرمندان خردسال باران کشاورزی، و )با حضور( 

پوریا پورسرخ. 

خبر

تازه ترین  امریکایي در  ترانه سراي  استرایسند، خواننده و  باربارا 
رییس جمهوري  ترامپ  دونالد  به  نگو«  دروغ  من  »به  ترانه اش 
امریکا حمله کرده است. به گزارش گاردین؛ استرایسند در این 
ترانه مي خواند: »وقتي همه ما مي بازیم تو چطور برنده مي شوي؟/ 
حقایق را تغییر مي دهي تا رفتارت را توجیه کني/ لب هایت تکان 
مي خورد اما کالمت سد راهت است.« این جمالت اشاره اي به 
دیدگاه ترامپ به حقیقت دارد؛ نشریه واشنگتن پست در گزارشي 
هزار  او 5  ترامپ،  ریاست جمهوري  آغاز  زمان  از  زده  تخمین 
»گفته دروغین یا مغالطه آمیز« داشته است. در این ترانه استرایسند 
مردم امریکا را »زانو زده« توصیف مي کند و مي گوید: »هر آنچه 
خود  اوج  به  گفته  این  با  قطعه  این  شده.«  هوا  دود  ساخته ایم 

مي رسد: »چشم هاي گریان ما را نمي بیني؟ افق تازه کجاست؟« در 
حالي که این خواننده مشخصا نامي از ترامپ نمي آورد اما در این 
ترانه نشانه هایي دال بر اینکه استرایسند رییس جمهوري امریکا را 
مورد خطاب قرار داده، شنیده مي شود؛ مثل: »مي تواني برج هایي 

از برنز و طال بسازي.«
حرفه  دهه   ۶ آهنگ هاي  سیاسي ترین  از  یکي  که  ترانه  این 
این  توفاني  بازگشت  مي شود،  محسوب  استرایسند  خوانندگي 
که  او  است.  زده  رقم  موسیقي  عرصه  به  را  ساله  خواننده 7۶ 
در انتخابات سال 201۶ امریکا حامي هیالري کلینتون بود، در 
مصاحبه هایش سیاست ترامپ را به باد انتقاد مي گیرد و در سال 
2015 رسیدن او به مسند ریاست جمهوري را »وحشتناک« نامید.

 حمله خواننده آمریکایی 
به ترامپ


