
به گزارش زمان،نمایندگان مجلس شورای اسالمی با الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( پس از ساعت ها بحث موافقت کردند.نمایندگان در نشست 
علنی دیروز مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم  CFT با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5  رأی ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.این الیحه شامل 

یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است که جمهوری اسالمی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت. 
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سرلشکر جعفری : شاهد اقتدار انقالب، نظام و ایران درجهان هستیم

»مدیریت جهادی« عامل اصلی توفیقات 
عرصه سازندگی است

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد:

زمین در  بازی  تعقل،  بدون  مطالب  نشر 
است دشمن   
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روزنه

خواب بی تعبیر آمریکا برای 
قطع صادرات نفت ایران

نگاه روز

تصویب سی اف تی 
به این ۴ دلیل مهم است

آمریکا  رئیس جمهوری  های  رویاپردازی 
برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران در 
آبان ماه، پس از مقاومت مشتریان نفتی و 
تمایل آنها برای تداوم خرید نفت کشورمان، 
به شکستی کابوس وار برای ترامپ تبدیل 
شده است.»دونالد ترامپ« که از بهمن سال 
1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا 
هجدهم  شامگاه  است،  آمده  کار  سر  بر 
اردیبهشت ماه امسال خروج از توافق هسته 
ای برجام را اعالم و دستور بازگشت تحریم 
ها را در دوره 90 و 180 روزه صادر کرد. بر 
اساس برنامه ریزی واشنگتن، تحریم های 
180روزه از نیمه آبان ماه آغاز شده و از آن 
تاریخ، صادرات نفت ایران به طور کامل باید 
متوقف شود. آمریکا برای تحقق این هدف، 
در ماه های اخیر فشار گسترده ای را به 
کرده  وارد  ایران  نفت  از خریداران  برخی 
است، اما شواهد نشان می دهد که روند 
تحوالت، طبق پیش بینی و برنامه ریزی 

واشنگتن پیش نمی رود.
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 ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست؛

»CFT« موافقت مجلس با الحاق ایران به

 بازگشت سهمیه بندی و بنزین چندنرخی؛ 

7 سناریـو بـرای 
تغییر قیمت بنزین

 تخصیص منابع 
اشتغال صندوق توسعه 

با ارز۸۰۰۰ تومان

به گزارش زمان ،معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به عقد قرارداد۴۷۰۰میلیارد 
تومان با متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی، از تخصیص مرحله دوم منابع اشتغال 
صندوق توسعه با نرخ تسعیر ارز ۸۰۰۰تومان خبرداد ابوالفضل رضوی گفت: امروز در 
تقویم شمسی کشور بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان روز روستا 
و عشایر نامگذاری شده که اقدام خوب اما دیرهنگام بود.وی با بیان اینکه روستاییان 
تولیدکنندگان عظیم کشور هستند، ادامه داد: به عبارتی روستاییان و عشایر در تولید 
سازندگی کشور نقش اساسی دارند چرا که عالوه بر تأمین، امنیت و سالمت تولید مواد 

غذایی، در تولید فرهنگ، آداب و سنن نقش بسیار سازنده ای داشتند و دارند.
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رویاپردازی های رئیس جمهوری آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران در 
آبان ماه، پس از مقاومت مشتریان نفتی و تمایل آنها برای تداوم خرید نفت کشورمان، به 

شکستی کابوس وار برای ترامپ تبدیل شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »دونالد ترامپ« که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس 
جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه امسال خروج از 
توافق هسته ای برجام را اعالم و دستور بازگشت تحریم ها را در دوره 90 و 180 روزه 
صادر کرد. بر اساس برنامه ریزی واشنگتن، تحریم های 180روزه از نیمه آبان ماه آغاز 
شده و از آن تاریخ، صادرات نفت ایران به طور کامل باید متوقف شود. آمریکا برای تحقق 
این هدف، در ماه های اخیر فشار گسترده ای را به برخی از خریداران نفت ایران وارد 
کرده است، اما شواهد نشان می دهد که روند تحوالت، طبق پیش بینی و برنامه ریزی 
واشنگتن پیش نمی رود. نگاهی به تحوالت هفته های اخیر به خوبی نشان دهنده 

شکست هایی در پی آمریکا در تحقق رویای تحریم نفتی ایران است. 
دهمین جلسه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و 
غیراوپک )JMMC( هفته گذشته با حضور نمایندگانی از 24 کشور از جمله ایران در 
الجزیره پایتخت الجزایر برگزار شد. برخالف گمانه زنی هایی که در ابتدا مبنی بر کوتاه 
آمدن برخی اعضای اوپک در مقابل فشارهای آمریکا و موافقت آنها با افزایش فوری تولید 
نفت مطرح بود، اما در نهایت با مقاومت کشورهایی مانند ایران، این طرح آمریکا شکست 
خورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از برگزاری این نشست با انتشار توئییتی 
اقدام به تهدید و انتقاد از برخی کشورهای عرب تولیدکننده نفت کرد: »ما از کشورهای 
واقع در منطقه خاورمیانه حمایت می کنیم، این کشورها بدون ما امن نخواهند بود، با 
این حال باعث می شوند قیمت نفت باالتر برود؟ ما این را به خاطر خواهیم سپرد، اوپک 
باید اکنون قیمت نفت را کاهش دهد.« از جمله اهداف آمریکا از فشار به تولیدکنندگان 
نفت در حاشیه برگزاری این نشست، باال بردن میزان تولید نفت و آماده کردن بازارها 
برای تحریم نفتی ایران بود. همچنین برخی کشورها مانند عربستان و متحدانش در کنار 
روسیه امید داشتند که بتوانند در صورت کاهش صادرات نفت ایران، سهم کشورمان در 
بازارهای صادراتی را به خود اختصاص دهند، اما این نشست بدون تحقق اهداف فوق به 
پایان رسید.فرستاده ها و نمایندگان واشنگتن در ماه های اخیر به دوره گردی در میان 
خریداران نفت ایران پرداخته اند تا شاید بتوانند مشتریان نفتی را به قطع کامل واردات 
نفت از کشورمان ترغیب کنند، اما نگاهی به عملکرد چندماهه آنها نشان دهنده ناکامی 
در تحقق این سیاست است. شاید تنها موفقیت آمریکا در این ماجرا، ترغیب مشتریان 
کره ای برای توقف خرید نفت از ایران بوده است که البته هنوز به گفته سفیر این کشور 
قطعی نشده و آنها همچنان در پی گرفتن معافیت از آمریکا و از سرگیری واردات هستند. 
به جز کره جنوبی، سایر مشتریان نفتی آسیایی به خرید از ایران ادامه می دهند و خبری 
از توقف خرید توسط آنها نیست. حتی هند اعالم کرده است: در ماه نوامبر ) زمان آغاز 
تحریم های نفتی آمریکا( نیز به خرید نفت از ایران ادامه می دهد. دو منبع صنعتی اعالم 
کردند: »ایندین اویل« و شرکت پاالیش و پتروشیمی »مانگلور«، از جمله خریداران 

هندی نفت ایران در این دوره هستند.
ادامه در صفحه 2

خواب بی تعبیر آمریکا برای 
قطع صادرات نفت ایران

شمار مفقودین زلزله اندونزی
 از مرز 5 هزار نفر گذشت

 
شمار مفقودین زلزله و سونامی اندونزی از مرز 5 هزار نفر گذشت و جستجو برای 

یافتن قربانیان همچنان ادامه دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شمار قربانیان زلزله و سونامی که 2 هفته پیش 
در جزیره »سوالوسی« اندونزی روی داد به یک هزار و 73۶ نفر رسید حال 
آنکه تعداد مفقودین بیش از 5 هزار نفر گزارش می شود.به گفته سخنگوی ستاد 
بحران اندونزی، انتظار می رود با برآورد میزان خسارت در مناطق روستایی، شمار 
قربانیان بیشتر شود.مرکز زمین شناسی و لرزه نگاری آمریکا )USGS( قدرت 
زمین لرزه  اندونزی را5/7 در مقیاس ریشتر اعالم کرده که در 27 کیلومتری 
شمال شرق منطقه »دونگاال« از توابع جزیره سوالوسی به وقوع پیوست و در 
شهرهای دونگاال و پائوال منجر به سونامی شد.اندونزی در حلقه آتش در حوزه 
اقیانوس آرام واقع شده که شاهد وقوع زمین  لرزه ها و فوران های آتش فشانی 
زیادی است. در این کشور در 2۶ دسامبر سال 2004 نیز زلزله ای به بزرگی 
9/1 ریشتر رخ داد و سونامی بعد از آن منجر به کشته شدن 230 هزار نفر شد.

توصیه های وزارت بهداشت در آستانه فصل » آنفلوآنزا«
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در آستانه فصل 
سرد سال، ضمن اشاره بر رصد دقیق بیماری آنفلوآنزا در کشور، بر لزوم اقدام 
گروه های پرخطر بر انجام واکسیناسیون علیه این بیماری تاکید کرد.دکتر 
محمدمهدی گویا در گفت وگو با ایسنا، در آستانه فصل سرد سال در تشریح 
بیماری آنفلوآنزا و تفاوت آن با سرماخوردگی گفت: در آستانه فصل آنفلوانزا 
قرار داریم؛ به طوری که بنا به تجربه های چند سال اخیر، معموال  اواخر آبان 
و اوایل آذر ماه، همه گیری آنفلوآنزا در کشور مانند سایر کشورهای دنیا و با 
تاخیر زمانی اندک شروع می شود.وی امه داد: آنفلوآنزای خفیف، بیماری شبیه 
سرماخوردگی و البته با شدت بیشتری است. این بیماری معموال با آبریزش 
بینی، تب، بدن درد، گلو درد و سرفه شروع می شود و بدون درمان هم بهبود 
می یابد. اما ممکن است در بعضی افراد شدت آنفلوآنزا بیشتر شود و حتی 
جان فرد را نیز تهدید کند.گویا با تاکید بر لزوم واکسیناسیون افراد پرخطر در 
برابر بیماری آنفلوآنزا گفت: افراد باالی ۶5 سال، زنان باردار، کودکان، افرادی 
که به صورت مزمن بیماری قلبی یا ریوی، نارسایی کلیه یا کبد دارند، افراد 
مبتال به سرطان که در حال درمان هستند، افرادی که به هر دلیلی سیستم 
ایمنی بدنی ضعیفی دارند و دیابتی هایی که کنترلی بر قند خون شان ندارند و 
درمان شان را به درستی پیگیری نمی کنند، از جمله افرادی هستند که ممکن 

است آنفلوآنزا در آن ها شدت یابد و با جان آن ها بازی کند. این افراد باید در 
ابتدای فصل پاییز و قبل از شروع فصل آنفلوآنزا، واکسن این بیماری را تزریق 
کنند. توصیه ما این است که این افراد با مشورت پزشک خود این واکسن را 
تزریق کنند.رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت همچنین 
در توضیح اقدامات این وزارتخانه در رصد این بیماری و همچنین پیشگیری و 
درمان آن در کشور، گفت: وزارت بهداشت بیماری آنفلوآنزا را در تمام فصول 
سال و حتی در تابستان، بسیار دقیق رصد و روند این بیماری را ثبت می کند. 
این رصد، این امکان را برای ما فراهم می کند که بتوانیم حتی از دو هفته قبل 
از شروع همه گیری آنفولوآنزا در کشور، آن را پیش بینی کنیم. بنابراین انتظار 
داریم هموطنان به توصیه های وزارت بهداشت بسیار توجه کنند.  وی همچنین 
گفت: مانند دیگر نقاط دنیا، هر سال شاهد موج های متعددی از آنفلوآنزا در 
کشور هستیم، اما امسال هنوز موجی از این بیماری در کشور شروع نشده 
است.  گویا ضمن تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشتی بویژه هنگام بروز بیماری 
از جمله شست وشوی مرتب دست ها، پرهیز روبوسی و دست دادن و ... ادامه 
داد: ما بر اساس پیش بینی هایمان که کامال علمی است، مردم را راهنمایی 
می کنیم و از آن ها می خواهیم به توصیه های ما عمل کنند تا ابتالی کمتری 

به آنفلوآنزا را شاهد باشیم. 
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امیدواریم با تدبیر دولتمردان
 در جنگ اقتصادی پیروز شویم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امیدواریم جنگ اقتصادی 
دشمن با دست و تدبیر همین دولتمردان پشت سر گذاشته شود و 

پیروز میدان شویم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سرلشــکر پاســدار محسن رضایی 
افزود: برای پیروزی در جنگ اقتصادی همه گروه ها و اقشار کشور 
مسئولیت دارند و همه باید وارد میدان شوند.وی ادامه داد: در مسیر 
غلبه بر جنگ اقتصادی دشمن به تاسی از آیه های قرآن که منبع 
عظیم امیدآفرینی است باید به دولتمردان روحیه، امید و انگیزه داد.

رضایی با تاکید بر مردمی کردن اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت اگر 
بخواهد در جنگ اقتصادی پیروز میدان شود، باید مردم را توانمند 
کند.وی الگوگیری از سالهای جنگ تحمیلی را در این راستا ضروری 
دانســت و گفت: ما جوانان نخبه و توانمنــدی داریم که باید از این 
ظرفیت بزرگ در عرصه های مختلف بویژه اقتصادی بهره بگیریم و 
دانشگاه ها، حوزه های علمیه و بسیج باید این مهم را تسهیل کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه در این میان رسالت بسیار 
سنگینی در زمینه تبیین جایگاه تولید و فرهنگسازی در خصوص 
صرفه جویی و تشــویق مردم به کار و تــالش برعهده دارند.وی در 
بخش دیگری از ســخنان خود به هجمه های دشمن در خصوص 
عملکرد ایران در دوران دفاع مقدس اشــاره کرد و گفت: به تازگی 
مستندی از شبکه بی بی سی با عنوان »جام زهر« پخش شد که در 
آن دستاوردهای ایران و رزمندگان کشور را در سالهای دفاع مقدس 
زیر ســوال برده است.رضایی ادامه داد: در پاسخ به این مستند باید 
گفت که منطق حکم می کند که شرایط ایران در سالهای آغازین 
جنگ و پس از آن را بخوبی تحلیل کرد تا بتوان به دســتاوردهای 
رزمندگان در آن دوران پی برد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه جنگ تحمیلی یک ائتالف جهانی علیه ایران بود، اظهار 
داشت: در این جنگ ایران با کمترین نیروی متخصص و تجهیزات 
و امکانات محدود با مجهزترین کشورهای جهان وارد جنگ شد اما 

با اتکال ایمان به خدا و نیروی مردمی توانست پیروز میدان شود.

ارز دولتی برای حضور شرکتهای خارجی 
در نمایشگاههای ایران

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ ارز دولتی برای 
حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران، در نظر گرفته شده 
است، گفت: خروج ترامپ از برجام، حضور خارجی ها را کمرنگ نکرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهــر، عباس قبادی گفت: به رغم خروج 
آمریکا از برجام و برخی مشکالتی که بر سر راه تعامل شرکت های 
بین المللی با ایران به وجود آمده اســت، هیچ نمایشگاهی از تقویم 
نمایشگاههای بین المللی کشــور حذف نشده و همه آنها مطابق با 
برنامه، در جریان برگزاری هســتند.وی افزود: به موازات این برنامه، 
در حوزه داخلی نیز حدود ۶0 درصد از نمایشگاههای بین المللی با 
حضور نمایندگی  شرکت های خارجی در ایران برگزار می شود و به 
جز نفت و برخی موارد دیگر که نمایشگاههای بین المللی به شمار 
می روند و بسیار هم تخصصی هستند، در مابقی نمایشگاهها، غالبا 
شــرکتهای ایرانی به عنوان نمایندگان کمپانی های خارجی حضور 
دارند که بر این اساس تالش شده تا حضور آنها در نمایشگاهها حفظ 
شود.وی تصریح کرد: در این میان تسهیالتی نیز در نظر گرفته شده تا 
این شرکتها بتوانند به لحاظ پرداخت های ریالی و ارزی دچار مشکل 
نشوند و کمتر به سمت دریافت ارز از بازار آزاد، گرایش پیدا کنند. این 
در حالی است که ما یک نرخ دولتی مطابق با مصوبات قانونی داریم 
که هزینه حضور در نمایشگاهها برای شرکتهای خارجی به صورت 
ارزی دریافت شود. بر این اســاس، با توجه به نوسانات اخیر ارزی، 
مصوب شده تا به ازای هر یورو، 5200 تومان از شرکت کنندگان آن 
هم به صورت ریالی دریافت کنیم؛ این امر نوســانات نرخ ارز را برای 
شرکت کنندگان کاهش خواهد داد.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
بر روی تعرفه های نمایشگاهی نیز با توجه به نوسانات نرخ ارز بازنگری 
شده اســت، گفت: خیر تعرفه ها تغییری نداشته و البته در بخش 
نمایشگاههای خارجی، نرخ ها بر مبنای کشور مقصد و قیمت هایی 
است که مراکز نمایشگاهی خارجی اعالم می کنند؛ اما ما نیز یارانه 
ارزی در نظــر گرفته ایم که این فرصت خوبی برای بخش خصوصی 

ایجاد خواهد کرد.

بررسی شکایت2میلیاردی ایران از آمریکا
 از امروز در الهه 

جلســات استماع رســیدگی به شــکایت ایران از آمریکا در دیوان 
بین المللی دادگستری در پی مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی 

در آمریکا از روز دوشنبه آغاز می شود.
  )ICJ( به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دیوان بین المللی دادگستری
که با نام دادگاه الهه نیز شــناخته می شود با انتشار اطالعیه ای در 
پایگاه اینترنتی رسمی خود اعالم کرد: جلسات علنی رسیدگی به 
شکایت ایران علیه آمریکا به دلیل مسدود شدن اموال بانک مرکزی 
ایران در آمریکا از روز دوشــنبه 8 اکتبــر )1۶ مهرماه( آغاز خواهد 
شــد و تا روز جمعه 12 اکتبر )20 مهرماه( ادامه خواهد یافت.ایران 
پیش از این در ســال 201۶ دعوایی را علیه آمریکا به دلیل ضبط و 
توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مطرح  کرد که 
بنابر اعالم دیوان بین المللی دادگستری، جلسه استماع دعوی ایران 
در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزی از ســوی دولت واشنگتن 
در دادگاه عالی ســازمان ملل به صورت علنی برگزار می شود.دیوان 
بین المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر 
کشــورمان از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم های ضد ایرانی 
واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد 
مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم های خود علیه ایران را که تامین 
کاالهای بشردوستانه شــامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و 
تامیــن قطعات و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف قرار می دهد، 
لغو کند.این دادگاه تاکید کرد که این تحریم های آمریکا خســارات 
جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر 
می اندازد و بعالوه آمریکا باید کانال های پرداخت پول برای واردات این 

کاالها به ایران را تضمین کند.
دادگاه الهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که منجر به 
تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا می شود و رسیدگی به این پروند 
را سخت تر می کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از اعالم این رای 
نگذشــته بود که اعالم کرد از پیمان مودت با ایران خارج می شود. 
توافقی که پس از کودتای 28 مرداد 1332 میان تهران واشنگتن به 
امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلمکاتیک شامل مسائل کنسولی 
را مشخص می کند. ایران با ستناد به این پیمان که باوجود انقالب 
اسالمی کماکان میان دو کشور برقرار است، شکایت خود از آمریکا را 

در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد.

دستور رئیس جمهور به وزرای کشور
 و بهداشت؛

بسیج تمامی امکانات برای کمک 
به سیل زدگان شمال کشور

رئیس جمهوری پــس از اخد گزارش از آخرین 
وضعیت ســیل چند روز گذشته در استان های 
شــمالی کشور، به وزیر کشــور دستور داد تمام 
امکانات الزم در سطح استانهای سیل زده و نیز 
اســتان های همجوار برای کمک فوری به سیل 

زدگان شمال کشور بسیج شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم و 
المسلمین  حسن روحانی همچنین با اشاره به 
اطالعات کارشناسی در حوزه هواشناسی مبنی بر 
احتمال بارشهای انبوه و مکرر در ماههای آینده، 
آمادگی کلیه دستگاههای ذیربط و تمهید پیش 
بینی های الزم را در جهت به حداقل رســاندن 
خسارات ضروری دانست. بر این اساس، آمادگی 
و هماهنگی کامل نیروهای امدادی، هالل احمر و 
اورژانس نیز مورد تاکید قرار گرفت. رئیس جمهور 
همچنین به وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی دستور داد همزمان تمام امکانات مراکز 
درمانی برای مداوای سریع آسیب دیدگان از سیل 

به کار گرفته شود.

بازداشت ۱۴۷ نفر از متخلفین 
بازار سکه و ارز

 فرمانده انتظامی تهــران بزرگ: در حوزه مبارزه 
بــا متخلفان بازار ســکه و ارز 942 نفر احضار و 
147 نفر نیز بازداشت شدند.به گزارش زمان به 
نقل ازصدا و سیما، سردار حسین رحیمی گفت: 
پلیس به درخواست بانک مرکزی، به پرونده های 
اقتصادی ســکه، طال و ارز ورود پیــدا کرد و با 
همکاری دســتگاه قضایی، بالغ بر 942   نفر در 
این خصــوص احضار و 147 نفر از متخلفین در 
حوزه ســکه و ارز که همانند زالو خون مردم را 
می خوردند، دســتگیر شدند. وی افزود: 33 انبار 
بزرگ احتکار کاال را در تهران شناسایی و پلمپ 
کردیم و تحویل دســتگاه های ذیربط دادیم. وی 
ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال ۶ میلیون 
تماس را پلیس پاسخ داد و 3.5 میلیون بار 110 
از مقر خارج شد، 70 درصد جرایم در شش ماهه 

اول کشف شد که عملکردی استاندارد است.

فوت 63 نفر به دلیل مصرف الکل

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: ۶3 نفر 
از ابتدای شهریور تاکنون به دلیل مصرف الکل 

تقلبی فوت کردند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، مجتبی خالدی 
دیروز با اعالم این خبر که نظر نهایی علت فوت 
این افراد با سازمان پزشکی قانونی است، افزود: 
هم اکنــون 94 نفر از مصــرف کنندگان الکل 
همچنان در مراکز درمانی تحت درمان هستند.

وی تعداد کل مراجعان مسمومیت الکل به مراکز 
درمانی را 727 نفر اعــالم کرد و افزود: پس از 
انتشــار اخبار و آگاهی مردم تعداد مسمومان 
الکل کاهش یافته اســت.خالدی درباره آخرین 
آمار مصدومان و فوتی های ســیل و آبگرفتگی 
اخیر استان های شمالی کشور نیز گفت: از تاریخ 
13 تا 15 مهر به علت ســوانح جوی )ســیل - 
صاعقه و گرد و غبار( در اســتان های مازندران، 
گیالن، گلســتان، خراسان شــمالی، سمنان، 
کرمانشاه، کرمان و سیستان و بلوچستان 8 نفر 
کشته و 95 نفر مصدوم شدند.وی افزود: 5 نفر 
بر اثر ســیل و ســه نفر بر اثر صاعقه جان خود 
را از دســت دادند و 95 نفر نیز مصدوم شدند 
که 31 نفر توسط تکنســین های اورژانس در 
محل درمان شدند و ۶4 به مراکز درمانی انتقال 
یافتند.سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: 
تمام نیروهای اورژانس استان های شمالی کشور 
برای رسیدگی به مصدومان سیل اخیر در آماده 

باش کامل هستند.

وزیران پیشنهادی تعاون و اقتصاد 
روز سه شنبه معرفی می شوند

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
مقرر شده دولت وزیران پیشنهادی برای وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و امور اقتصادی و 
دارایی را ســه شــنبه هفته جاری به مجلس 
معرفی کند.به گزارش زمان از خانه ملت، اسداهلل 
عباسی دیروز یکشنبه با بیان اینکه این مطلب، 
افزود: اگر دولت تا سه شنبه وزیران پیشنهادی 
را معرفی کند، مجلس هفته آینده نشست علنی 
برگــزار می کند تا کمیســیون های تخصصی 

صالحیت وزیران پیشنهادی را بررسی کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: جلســه رأی اعتماد دو وزیر پیشــنهادی 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و 
دارایی در یک روز و احتماال چهارشنبه هفته 

آینده برگزار می شود.

اخبار

خبر

مؤمن را شادی در جبین است
 و اندوه در دل

کالمامیر

فرمانده کل سپاه »مدیریت جهادی« را عامل 
و  توصیف  سازندگی  عرصه  توفیقات  اصلی 
تصریح کرد: عرصه سازندگی ،عمران و آبادانی 
کارهای  ارائه  با  که  است  ای  ،عرصه  کشور 
موفق، الگو سازی و کارآمدی نظام جمهوری 

اسالمی را به سایر کشورها اثبات کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار سرلشکر 
پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه 
تکریم  آیین  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  معارفه  و 
االنبیا)ص( که دیروز برگزار شد با تاکید بر 
اینکه  شاهد اقتدار مثال زدنی  انقالب ، نظام 
و ایران اسالمی در جهان هستیم، اظهار کرد:با 
وجود تمامی توطئه ها و برنامه های دشمنان 
که امروز علیه ملت ایران متمرکز شده است 
، هر روز شاهد پیروزی های مادی و معنوی 
بیانگر  که  هستیم  مختلف  عرصه های  در 
این است که دشمنان در برابر ما نتوانستند 
کاری از پیش ببرند.وی با بیان اینکه عرصه 
سازندگی و آبادانی کشور عرصه ای است که 
با ارائه کارهای موفق، الگو سازی و کارآمدی 
به سایر کشورها  را  نظام جمهوری اسالمی 
اتکا  ،با  اثبات کرد، گفت: این که یک ملت 
به توانمندی های خود و بدون وابستگی به 
قدرت های خارجی می تواند کشور را بسازد، 
گویای این واقعیت مهم است که با مدیریت 
صحیح و در چارچوب اسالمی و انقالبی می 
توان به پیشرفت رسید و این مهم عالوه بر 
،در  امنیتی  و  توانمندی های دفاعی  عرصه 
اثبات رسیده است.  به  نیز  عرصه سازندگی 

عرصه  از  یکی  را  سازندگی  عرصه  جعفری 
ایجاد امید در جامعه عنوان و تصریح  های 
کرد: سپاه پس از جنگ با احساس تکلیف 
و تعهد به عرصه سازندگی وارد شد و امروز 
پس از 27 سال، نقش آفرینی موثر این نهاد 
مردمی و انقالبی در عمران وآبادانی کشور بر 
کسی پوشیده نیست. وی عامل اصلی توفیقات 
عرصه سازندگی را مدیریت جهادی توصیف و 
تصریح کرد: مقایسه اقدامات قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا و میزان کارآمدی آن با اقداماتی 
که در عرصه های دیگر صورت می گیرد و بعضا 
دچار کندی است بیانگر به کارگیری این الگوی 
کارآمد توسط مجموعه قرارگاه است.جعفری 
وجه مشترک توفیق نظام در عرصه دفاعی و 
امنیتی وسازندگی را در بکارگیری مدیریت 
جهادی عنوان و تصریح کرد: در هر حوزه ای 
که کارو مدیریت جهادی  اعمال شده ، شاهد 
توفیقات ارزنده ای بوده ایم که عرصه های 

دفاعی ، امنیتی ، سازندگی و علم و فناوری 
شاهد مثالهای موفقی برای ارایه این الگو می 
باشند. وی در ادامه با برشماری ویژگی های 
مدیریت جهادی از منظر مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی(، نیت خالص در اجرای امور 
و  تالش، سخت کوشی و عمل جهادی را از 
شروط اصلی مجاهدت فی سبیل اهلل دانست 
و اظهار کرد:کار جهادی به فرموده معظم له 
کاری است که مخالف و دشمن داشته باشد، 
امروز دشمنان خارجی پیشرفت و شکوفایی 
ایران اسالمی را نمی خواهند، اما عالوه بر این 
،برخی مخالفت ها هم ناشی از عادت ، روش  و 
سنت های قدیمی درون سازمانی است و با 
کنار گذاشتن آنها و بهره گیری از روش های 
نو و کارساز می تواند یک مجموعه و سازمان 
را به رشد و شکوفایی برساند.فرمانده کل سپاه 
با بیان اینکه انقالب اسالمی بر پایه حرکت بر 
مبنای اصول اسالمی و قوانین الهی و قرآنی 

نهاده شده است، گفت: وجود مشکالت  بنا 
در برخی عرصه ها ناشی از عدم به کارگیری 
در  حمداهلل  به  و  است  سازنده  الگوی  این 
سپاه تا حد قابل توجهی این اصول رعایت و 
به کارگیری می شود.وی خاطرنشان کرد: در 
سال های اخیراقدامات برجسته و مطلوبی از 
سوی قرارگاه  به ثمر نشست که راه اندازی 
آبهای  ،ساماندهی  فارس  خلیج  پاالیشگاه 
غرب کشور و راه اندازی فاز 14 و 15 پارس 
جنوبی در شرایط تحریم ،از جمله آنها است 
که با ایفای نقش جهادی سپاه در این عرصه 
، بسیاری از مشکالت کشور مرتفع گردید.

فرمانده کل سپاه جوانگرایی را از ضرورت های 
اجتناب ناپذیر جامعه امروز برشمرد و افزود: 
همانند دوران دفاع مقدس که دوران طالیی 
در عرصه مدیریت و باور »ما می توانیم« بود،  
امروز نیز باید مدیریت را به نیروهای جوان 
سپرد و به آنان اعتماد کرد. جعفری با تاکید 
بر اینکه اعتماد متقابل دولت و سپاه در اجرای 
امور سازندگی دستاوردهای زیادی برای نظام 
است،  داشته  همراه  به  اسالمی  جمهوری 
افزود: دوران طالیی مدیریتی قرار گاه دوران 
سردار عبداللهی بود و امروز قرارگاه بیش از 
گذشته درخشیده و این مهم با مدیریت سردار 
عبداللهی و تالش های مدیران و کارکنان این 
مجموعه رقم خورده است ؛ دکتر سعید محمد 
مجموعه  در  ارزشمندی  سوابق   نیزدارای 
قرارگاه است و با کوله باری از تجربه، مسیر 
ادامه می  را  سازندگی و جهادی در قرارگاه 

دهد.

سرلشکر جعفری : شاهد اقتدار انقالب، نظام و ایران درجهان هستیم

»مدیریت جهادی« عامل اصلی توفیقات عرصه سازندگی است

ادامه از صفحه1
آمریکا  با  اروپا  بار،  این  افزود:  منبع  این 
همکاری نمی کند و بنا بر این، قصد داریم 
سازوکاری )برای خرید نفت از ایران( ایجاد 
کنیم. سایر مشتریان مانند چین و ترکیه 
به خرید  بودند که  اعالم کرده  نیز پیشتر 
نفت از ایران ادامه خواهند داد. مذاکره با 
نفت  فروش  سازوکار  طراحی  برای  اروپا 
انجام  حال  در  آن  پول  دریافت  و  ایران 
است. بر اساس این طرح قرار است ما نفت 
خود را بفروشیم و درآمد را به ارزهایی غیر 
از دالر، دریافت کنیم. محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه چندی پیش اعالم کرد: 
ایران به توافقی با کشورهای اروپایی برای 
آمریکا،  تحریم های  وجود  با  نفت  فروش 
نزدیک شده است. نقطه اوج ناکامی دولت 
در  ایران  نفت  صادرات  توقف  در  ترامپ 
نفتی  به مشتریان  اعطای معافیت  بررسی 

کشورمان قابل مشاهده است. دولت ترامپ 
که در ابتدا تاکید می کرد باید واردات نفت 
از ایران توسط مشتریان نفتی تا ماه نوامبر 
این  صورت،  این  غیر  در  که  شود  قطع 
کشورها با عواقب ناگواری مواجه خواهند 
شد، اکنون ناچار به نرمش و عقب نشینی 
که  داد  نشان  زمان  گذشت  است.  شده 
حذف نفت ایران از بازارهای جهانی امکان 
پذیر نیست و سایر کشورها قادر به جبران 
ایران  نفت  صادرات  قطع  از  ناشی  خالء 
واشنگتن  اساس،  این  بر  بود،  نخواهند 
بازنگری  خود  سیاست  در  که  مجبور شد 
کند و حتی اکنون از احتمال معاف کردن 
برخی از مشتریان نفتی ایران سخن بگوید. 
بر این اساس، به گزارش خبرگزاری رویترز 
است:  کرده  اعالم  آمریکایی  مسئول  یک 
حال  در  جدی  طور  به  کشور  این  دولت 
بررسی اعطای معافیت به کشورهایی است 

که صادرات نفت خود را تا حدی کاهش 
اعالم کرد: دولت  یاد شده  دهند. مسئول 
برای  داخلی  فرآیند  یک  میانه  در  آمریکا 
»استثنای  به  موسوم  معافیت های  اعطای 

کاهش چشمگیر« است. 
است  آماده  آمریکا  دولت  کرد  اعالم  وی 
ایران  از  نفت  واردات  که  کشورهایی  با 
موردی  صورت  به  می دهند،  کاهش  را 
است  بار  نخستین  این  کند.  همکاری 
اعطای  فرآیند  آمریکا،  کنونی  دولت  که 
معافیت از تحریم ها را آغاز می کند. پیش 
کرده  اعالم  آمریکایی  مسئوالن  این  از 
ایران  نفت  صادرات  دارند  قصد  که  بودند 

را به صفر برسانند. 
بخوبی،  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس 
بیان می کند. را  ترامپ  شکست سیاست 

»ان. بی. سی«  تلویزیونی  شبکه  خبرنگار 
روشن  به طور  آمریکا  پرسد  می  آمریکا 

گفته است می خواهد صادرات نفت ایران را 
به صفر برساند، آیا معتقدید چنین اتفاقی 

رخ می دهد؟ 
قادر  »آمریکا  دهد:  می  پاسخ  روحانی 
برساند،  صفر  به  را  ما  نفت  فروش  نیست 
ادعای  این  و  نیست  امکان پذیر  کار  این 
انجام  آمریکا  که  است  پوچی  و  توخالی 
ممکن  مسیر  این  در  سرانجام  می دهد. 
است فشارهایی بر ما وارد شود، اما آمریکا 
حتما به اهدافش نمی رسد.« وی تاکید می 
کند »آمریکا در عمل آنچه در نوامبر باید 

انجام بدهد، پیشاپیش انجام داده است. 
مهر(  )شهریور-  سپتامبر  همین  در  یعنی 
کشورهای  همه  به  را  خود  فشارهای 
بنابراین  است،  کرده  وارد  ما  نفت  خریدار 
ظاهرش این است که نوامبر )آبان( نرسیده 
است اما در واقع در ماه سپتامبر آنچه بنا 
بود در نوامبر عمل کند، انجام شده است.« 

 با الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین 
مالی تروریسم )CFT(، این رویداد بازتاب قابل توجهی 
خبرگزاری  است.  داشته  بین المللی  رسانه های  در 
آسوشیتدپرس در این باره نوشت: ایران برای پیوستن 
به کنوانسیون جهانی مقابله با تامین مالی تروریسم 
تصویب  به  کشور  این  پارلمان  در  را  مربوطه  الیحه 
رساند و امیدوار است با این کار از تحریم های بین المللی 
بیشتر جلوگیری کند.آمریگا و غرب مدعی اند که ایران 
از حزب هلل و گروه های فلسطینی حمایت می کند که به 
زعم آنها تروریستی هستند، از این رو از پیوستن به این 
کنوانسیون سرباز می زده است.کنوانسیون بین المللی 
مصوب  معاهده  یک  تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله 
سازمان ملل مورخ 1999 است که تالش می کند تامین 
مالی تروریسم را جرم تلقی کند.همچنین خبرگزاری 
رویترز با اعالم این خبر گزارش داد: نمایندگان پارلمان 
ایران معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب 
کردند که مقامات امیدوارند این کنوانسیون ایران را 
به سمت استاندارد جهانی سوق دهد و این کشور را 
با تجدید  از فهرست سیاه سرمایه گذاری درحالی که 
تحریم های آمیرکا روبرو است، حذف کند.تصویب این 
الیحه به تهران اجازه می دهد به کنوانسیونی بپیوندد با 
تامین مالی تروریسم در جهان مقابله می کند اما هنوز 
باید برای تبدیل شدن به قانون در شواری نگهبان ایران 
برخی  داد:  ادامه گزارش  برسد.رویترز در  به تصویب 

قانونگذاران ایران با تصویب این الیحه که هدف آن 
حرکت به سمت همکاری با استانداردهای گروه اقدام 
مالی )FATF( است، مخالفت کردند چراکه می گویند 
این کار ممکن است به حمایت آنها از گروه هایی همچون 
حزب هلل لبنان که از نظر آمریکا تروریستی هستند، 
آسیب بزند.گروه اقدام مالی اعالم کرده است که ایران 
باید تا ماه اکتبر اصالحات خود را در این زمینه تکمیل 
خواهد  مواجه  پیامدهایی  با  این صورت  غیر  در  کند 
ایران خواهد  به  ورود سرمایه گذاران  از  مانع  که  شد 
قانونی  بازرگانان خارجی می گویند که تصویب  شد. 
افزایش  برای  راهبردهای FATF می شود  که شامل 
سرمایه گذاری آنها )در ایران( ضروری است.خبرگزاری 
فرانسه نیز در گزارشی به اعالم جزئیات تصویب الیحه 
CFT در مجلس شورای اسالمی پرداخت و نوشت: 
برای  را  طرحی  )امروز(  یک شنبه  روز  ایران  پارلمان 
مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب کرد که  به شدت 
از سوی تندروهای داخلی مورد مخالفت قرار گرفته بود 
اما برای حفظ توافق هسته ای اش با اروپایی هاو متحدان 
آسیایی اش ضروری به نظر می آمد.هدف این الیحه که 
بخشی از خواسته های گروه اقدام مالی )FATF(  به 
شمار می آید، این است که ایران را با استانداردهای 
بین المللی مطابقت دهد و اجازه می دهد این کشور به 
کنواسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل 

بپیوندد.

بازتاب پیوستن ایران به CFT در رسانه های بین المللی؛

مجلس با الحاق ایران به CFT موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با الحاق دولت 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی 
از  پس   )CFT( تروریسم  مالی  تامین  با  مقابله 

ساعت ها بحث موافقت کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مجلسی ها دیروز 
به بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 
تروریسم )CFT( پرداختند و با 143 رای موافق 
با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کردند.در 
این رای گیری از مجموع 271 نماینده حاضر در 
جلسه، 120 نماینده رای مخالف و پنج نماینده رای 
ممتنع دادند.این الیحه شامل یک مقدمه، 28 ماده 
و یک پیوست است که جمهوری اسالمی ایران 
الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 
تروریسم را با شروطی پذیرفت. درماده واحده این 
الیحه آمده است به دولت جمهوری اسالمی ایران 
اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله 
با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، 28 
ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر پذیرفته و 
سند ذیربط را مطابقه مقررات تبصره این ماده نزد 
امین اسناد توزیع کند.دولت موظف است به محض 
اطراف  سایر  احتمالی  اعتراض  به  نسبت  آگاهی 
متعاهد گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به 

مجلس تقدیم کند.

بازتاب 
پیوستن 

ایران
CFT به 

 در 
رسانه های 

بین المللی
ttt

خواب بی تعبیر آمریکا برای 
قطع صادرات نفت ایران
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 افتتاح ۴۰ پروژه ملی در چهل سالگی 
انقالب اسالمی

 فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، از افتتاح ۴۰ پروژه ملی 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، سعید محمد در حاشیه برگزاری آیین تکریم و معارفه 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: قرارگاه مجموعه ای است که با هدف کمک به نظام و دولت ها در 
مرتفع نمودن مشکالت مردم و توسعه عمران و آبادانی کشور ایجاد شده 
و امروز نیز با قوت و قدرت در همین راستا گام بر می دارد.وی افزود: 
با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان علیه نظام و ملت ایران ، مصمم  به 
کمک دولت در تکمیل زیر ساخت ها و فعال سازی بخش خصوصی و 
نیز اشتغال زایی جوانان هستیم.محمد با تاکید بر اینکه قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( امروز در حال شناسایی خالءهای موجود و تولید 
ثروت ملی در راستای ارتقای رفاه عمومی جامعه می باشد، گفت:با توجه 
به  پتانسیل و ظرفیت های بسیار مطلوبی که به حمداهلل در کشور از آن 
برخورداریم، درصدد رفع مشکالت هستیم و در این راستا دست یاری 
به سوی دولت دراز می کنیم.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
همچنین از افتتاح ۴۰ پروژه ملی  توسط قرارگاه در سال جاری خبر داد 
و اظهار کرد: در تالشیم تا در ۴۰ سالگی انقالب  دستاوردهای مهم و 

ارزشمندی را برای ملت شریف ایران به ارمغان آوریم.

کشف بزرگترین محموله قاچاق هروئین
 قبل از ارسال به اروپا

سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات استان آذربایجان 
غربی موفق شدند یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر با یک تن و 
هفتاد و پنج کیلوگرم هروئین را متالشی کنند.به گزارش زمان، وزارت 
اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد: سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
اداره کل اطالعات استان آذربایجان غربی با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 
تخصصی موفق شدند یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر با یک تن 
و هفتاد و پنج کیلوگرم هروئین را که قصد داشتند به اروپا ترانزیت کنند 
شناسایی و در حین خروج از کشور در منطقه مرزی بازرگان متالشی 
کنند.تعدادی از قاچاقچیان این باند بین المللی که مواد مخدر مذکور 
را به صورت ماهرانه ای در کاالهای صادراتی جاسازی نموده بودند 
دستگیرشدند. این محموله بزرگترین محموله هروئین کشف شده در 
سال های اخیر است که ارزش تقریبی آن بیش از چند ده میلیون دالر 

)حدود ۴۰۰ میلیارد تومان( برآورد شده است.

نامه ضدایرانی عربستان به گوترش

نماینده دائم عربستان در سازمان ملل در نامه به دبیرکل این سازمان و 
رئیس شورای امنیت ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری اسالمی ایران 

مطرح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبداهلل المعلمی، نماینده دائم عربستان در 
سازمان ملل در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت 
مدعی شد: دالیل زیادی وجود دارد که نشان دهنده دخالت ایران در یمن 
، حمایت موشکی از حوثی ها)انصاراهلل( و ایجاد ناامنی در منطقه بوسیله 
سالح و مجموعه هایی همانند حزب اهلل در لبنان، سوریه، یمن، بحرین و 
عربستان است.وی در این نامه مدعی شد: ایران اموالش را در راه حمایت 
از تروریست ها هدر می دهد، ما از ایران می خواهیم که رفتارهای 
خصمانه اش را تغییر دهد و به کشورهای همسایه و قوانین بین المللی 
احترام بگذارد. سیاست عربستان بر اساس عدم دخالت در امور دیگران 
است و دخالت دیگران در امور داخلی اش را نمی پذیرد.عبداهلل المعلمی 
مدعی شد: گزارش های بین المللی وجود دارد که نشان دهنده گسترش 
تحرکات فرماندهان گروهک القاعده در ایران است.نماینده دائم عربستان 
در سازمان ملل در این نامه متهم شدن عربستان به دست داشتن در 
حمله تروریستی اهواز در 21 سپتامبر از سوی مقامات ایرانی را محکوم 
و اعالم کرد که کشورش این اتهامات را رد می کند.وی مدعی شد: 
ایران از طریق این اتهامات می خواهد سیاست ویرانگرش در منطقه را 
پوشش دهد. ایران به جای اینکه سیاستش را تغییر دهد و دخالت هایش 
در منطقه را متوقف کند متهم کردن عربستان را انتخاب کرده است.
ادعای حمایت ایران از گروهک های تروریستی درحالی مطرح می شود 
که جمهوری اسالمی ایران بزرگترین مخالف تروریسم در جهان به شمار 
می رود و برای ریشه کن کردن آن تالش های فراوانی کرده است. ایران 
در بیرون راندن داعش و دیگر گروهک های تکفیری از سوریه و عراق 
نقش پررنگی داشته است که دولت های قانونی این کشورها بارها این 
مساله را اعالم کرده اند و از جمهوری اسالمی ایران تشکر و قدردانی 
کرده اند این درحالی است که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از 
جمله عربستان و امارات مرزهای خود را بر روی داعش باز کردند تا 
وارد عراق و سوریه شوند.بهرام قاسمی،سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان پیش از این در واکنش به ادعاهای مطرح شده توسط محمد 
بن سلمان در رابه با ارتباط ایران و گروهک القاعده گفت: ادعای بن 
سلمان درباره حضور رهبران القاعده در ایران دروغی بزرگ است. او  
نمی تواند با این دروغ پراکنی های ناشیانه نقش دولت و حاکمان عربستان 
را در ایجاد خطرناکترین گروه های تروریستی تاریخ معاصر و حوادث 
تروریستی مهمی همچون 11 سپتامبر را کتمان کند. این دیپلمات ارشد 
کشورمان افزود: در سال های اول حمله ایاالت متحده امریکا به افغانستان 
و متواری شدن نیروهای القاعده و حضور برخی از آنان در منطقه و 
کشور عربستان، تعدادی از آنها به صورت خود خواسته و غیر قانونی 
از طریق برخی مرزهای زمینی طوالنی ایران با کشور افغانستان وارد 
ایران شدند که دستگیر و متناسب با نوع مدارک و تابعیت شان تحویل 
دولت های خود آنها شدند که از آن جمله تعدادی از خانواده بن الدن 
بود که به دلیل دارا بودن مدارک و تابعیت کشور عربستانی سعودی، 
موضوع به اطالع دولت عربستان رسید که با هماهنگی آنها دختر بن 
الدن تحویل سفارت عربستان در تهران شد و نظر مقامات سعودی این 
بود که سایر اعضای خانواده بن الدن از همان مرزی که از آن بصورت 
غیر قانونی وارد ایران شده بودند، اخراج شوند که طبق خواسته آنان به 
همین  شکل عمل شد.سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: 
تاسیس سازمان تروریستی القاعده توسط نهادهای اطالعاتی عربستان و 
ارتباط سیستماتیک  با آنان بر کسی پوشیده نیست؛ بخش منتشر شده 
گزارش طبقه بندی آمریکایی ها در مورد حادثه 11 سپتامبر بیانگر بخشی 
از این حقایق غیر قابل تغییر است که نشان می دهد بسیاری از مقامات 
و افرادی که هم أکنون در عربستان در مسندهای گوناگون به حکمرانی 
مشغولند، در این حادثه نقشی آشکار  و عیان داشته اند.ادعای دخالت 
ایران در یمن در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره 
تاکید می کنند جمهوری اسالمی ایران هیچ دخالتی در امور داخلی یمن 
ندارد و خواستار ایجاد راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران یمن 
است.بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان قبل از این 
نیز در واکنش به تحوالت اخیر یمن، با اشاره به تداوم تجاوز وحشیانه 
خارجی که به نابودی زیرساخت ها و محاصره همه جانبه و کشتار 
جمعی و خاموش ملت یمن منجر شده است، ابراز امیدواری کرد: همه 
گروه ها، احزاب و جریان های سیاسی و اجتماعی یمن، ضمن همبستگی 

با یکدیگر از جبهه واحد ملی بر علیه تجاوز خارجی محافظت کنند.

تصویب CFT  نمایشی از وحدت 
و مردم ساالری دینی

از  قدردانی  با  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
مجلس شورای اسالمی برای تصویب الیحه 
تامین  با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران  الحاق 
در  آنچه   گفت:   ،)CFT( تروریسم  مالی 
مجلس اتفاق افتاد، نمایش مقتدرانه وحدت، 

دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
تصویب  به  اشاره  با  واعظی  محمود  دولت، 
تامین  با  مبارزه  کنوانسیون  به  الحاق  الیحه 
علنی  جلسه  در   )CFT(تروریسم مالی 
اکثریت  با  اسالمی  شورای  مجلس  دیروز 
نمایندگان  از همه  آراء، اظهار داشت: دولت 
محترم مجلس اعم از موافق و مخالف که با 
را  الیحه  این  بصیرت  و  صداقت  دلسوزی، 
های خود  دیدگاه  و  داده  قرار  بررسی  مورد 
میان  در  ایران  شریف  ملت  و  دولت  با  را 
تقدیر و تشکر می کند.رییس دفتر  گذاشتند 
دارد که  یقین  رییس جمهوری تصریح کرد: 
امروز گام مهمی در تنظیم بهتر روابط بانکی 
افزود:  وی  شد.  برداشته  اسالمی  جمهوری 
اساتید،  کارشناسان،  همه  از  همچنین  دولت 
نخبگان و رسانه هایی که در این مدت موافق 
و مخالف این الیحه نظر داده و ابعاد مختلف 
می  تقدیر  دادند،  قرار  بررسی  مورد  را  آن 
کند و بر این باور است که این فرآیند سند 
به لطف  پویایی سیاسی است که  از  روشنی 
جمهوری اسالمی محقق شده است. واعظی 
با تاکید براینکه با تصویب این الیحه توسط 
از اصلی ترین  مجلس شورای اسالمی یکی 
بهانه ها برای عدم همکاری مالی با جمهوری 
برداشته  میان  از  جهانی  سطح  در  اسالمی 
مقام  شد، گفت: دولت همواره دغدغه های 
معظم رهبری، مجلس شورای اسالمی و ملت 
لحاظ  مرتبط  امور  همه  در  را  ایران  شریف 
جمهوری  رئیس  دفتر  کرد.رییس  خواهد 
این الیحه  تصویب  که  کرد  امیدواری  اظهار 

به ثبات بازار و کاهش نرخ ارز کمک کند.

اروپا تا 6 ماه دیگر از هم می پاشد

به  اشاره  با  ایتالیا  وزیر  نخست  معاون   
که  کرد  تاکید  اروپا  اتحادیه  آتی  انتخابات 
اروپای کنونی تا ۶ ماه دیگر دچار فروپاشی 

شده و متالشی می شود.
»لوئیجی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رهبر  و  ایتالیا  وزیر  نخست  معاون  دی مایو« 
جنبش پنج ستاره ایتالیا در سخنانی با انتقاد از 
مواضع اخیر اتحادیه اروپا در قبال رم اظهار 
باقی  اروپا  فروپاشی  تا  زیادی  زمان  داشت: 
انتخابات  افزود:  ادامه  در  وی  است.  نمانده 
انتخابات  همانند  نیز  اروپا  آینده  ماه  شش 
اخیر در ایتالیا که یک زلزله سیاسی را بدنبال 
این  که  رود  می  انتظار  بود.  خواهد  داشت، 
انتخابات برای اروپا شروع از هم گسیختگی 
کرد:  نشان  خاطر  همچنین  مایو  دی  باشد. 
با  تا  دارد  آینده میالدی سعی  ایتالیا در سال 
اروپا  اتحادیه  به  خود  های  بدهی  پرداخت 
بکاهد.این  را  آنها  از فشارهای وارده  بخشی 
در حالی است که رهبران اروپا خواهان عدم 
تکرار سناریوی اختالفات مالی اتحادیه اروپا 
هستند.گفتنی  ایتالیا  خصوص  در  یونان  با 
است به تازگی اختالفات میان اتحادیه اروپا 
مالی  و  بودجه  مسائل  در خصوص  ایتالیا  و 
به تهدید  یافته و هر دو طرف دست  شدت 

یکدیگر می زنند.

خبرخبر

آگهی مزایده عمومی
نامه معامالتی و مصوبه 494 هیئت مدیره  آیین  استناد ماده 5  به  و ورزشی شهرداری گرگان  ، اجتماعی  سازمان فرهنگی 
سازمان در نظر دارد ، بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی الیت باکس محدوده شهر گرگان را برای مدت یکسال 
) به شرط تمدید( از طریق مزایده بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار  نماید. تعداد 25پایه آماده بهره 

برداری و تعداد 25 دستگاه با سرمایه گذاری مجری طبق نقشه و آنالیز با تعیین جانمایی از سوی سازمان که جزء مدارک و مستندات مزایده 
می باشد به مجموعه اضافه می گردد  بهاء قیمت تمام شده از محل اجاره در طول مدت قرارداد مستهلک می گردد . لذا کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح ) فرهنگ و ارشاد اسالمی ( می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری به امور مالی 
سازمان به آدرس : گرگان - چهارراه گلها -خیابان شهید مصطفی خمینی )ره ( - جنب شهرداری منطقه یک مراجعه و با رعایت شرایط مزایده 
اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل و تحویل اسناد در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی ، اجتماعی و 

                         شماره تماس :32126120-32160622-32160623ورزشی به آدرس فوق االشاره اقدام نمایید. 

اینکه در  با تأکید بر  سخنگوی قوه قضائیه 
برابر جنگ روانی دشمن نباید ناخواسته به آن 
دامن بزنیم ،گفت: توجه شود با نشر مطالب 
بدون تعقل و احراز صحت در زمین دشمن 
صورت  به  گفتار،  بر  عالوه  و  نکنیم  بازی 
عملی هم در مقابل تبلیغات دشمن بایستیم 
و جبهه دشمن را در این بخش نیز ناکارآمد 

بگذاریم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  حجت االسالم 
در  محسنی اژه ای  غالمحسین  والمسلمین 
آئین تکریم و معارفه روسای سابق و الحق 
دادگستری کل استان همدان، اظهار کرد: همه 
مردم و به ویژه مسئوالن در همه ازمنه اعم 
از جنگ و صلح و عادی و حساس وظایف 
ذاتی بر عهده دارند که یکی از مهمترین این 
تکالیف صیانت و حفاظت از نظام جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان محصول ایثار هزاران 
شهید و چند صد هزار معلول و مجروح در 
تمام مسئوالن  زمان غیبت معصوم است و 
از پایین ترین تا باالترین رده و درجه باید از 

همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
مدیریت صحیح  داعیه دار  که  اسالمی  نظام 
جامعه و بلکه قرار گرفتن به عنوان الگویی 
برای کشورهای جهان است حفاظت کنند.
وی خدمت صادقانه و بدون منت به مردم 
را به عنوان ولی نعمتان نظام از جمله دیگر 
وظایف ذاتی مسئوالن برشمرد و مسئولیت را 
به عنوان امانتی از سوی مردم و نظام در دست 
مسئوالن دانست و تأکید کرد: در نظام اسالمی 
هیچ خدمتی موجب منت بر مردم نیست بلکه 
بیان  با  اژه ای  مردم بر مسئوالن منت دارند. 
امانتداری  اسالمی  آموزه های  از  یکی  اینکه 
است و همه ما باید بدانیم در قبال این امانت 
از مسئولیت جزء توکل باید به نحو احسن 
وظیفه  انجام  مطلوب  نحو  به  معنا،  تمام  و 
کنیم، عنوان کرد: در برخی شرایط وظایف 
آن شرایط  امروز  و  داریم  بر دوش  خاصی 
حساس است که دشمن پس از ناکامی در 
اقدامات نظامی، تحریم، به راه انداختن جنگ 
داخلی و ترور مقامات کشور و عدم توفیق در 

تبلیغات پرحجم رسانه ای از طریق ماهواره و 
شبکه های اینترنتی به منظور شبهه افکنی در 
افکار و اعتقادات جوانان به این نقطه رسیدند 
که تا زمان حضور مردم دیندار و والیت مدار 
و انقالبی حول حبل اهلل و پشت سر ولی فقیه 
به هیچ عنوان امکان غلبه بر آنها وجود ندارد 
بنابراین با جمع کردن افکار شیطانی خود به 
این نتیجه رسیده اند که باید مردم را از روحیه 
دینی و والیت مداری و انقالبی تهی کرد تا 
بتوان بدون جنگ، جامعه را از درون متالشی 
کرد پس سه جبهه سنگین علیه مردم ایران 
نخست  جبهه  در  داد:  ادامه  کردند.وی  باز 
باید کاری کنیم تا مردم از لحاظ اداره زندگی 
روزمره خود و معیشت تحت فشار قرار گیرند 
تا دچار تنگنا و یأس شده و خود به خود از 
نظام فاصله بگیرند، در جبهه دوم با عملیات 
روانی بسیار گسترده که متأسفانه بسیاری از 
افراد ناخواسته به آن کمک می کنند با انتشار 
سریع یک شایعه و دروغ، افراد و ارزش ها را 
مورد تهمت و افترا قرار داده و بستری را آماده 

می کنند تا هر حرفی را که ابراز کردند و هر 
دروغی را که رواج دادند، مردم قبول کنند و 
بعضا این شایعه ها حتی از طریق تریبون های 
خودی نیز منتشر می شود و موضوعی بدون 
احراز صحت و سقم رواج داده می شوند و 
در جبهه سوم تالش می کنند چنین وانمود 
کنند که انقالب به مقصد و آرمان های خود 
دست پیدا نکرده و برای مردم و کشور چیز 
است  نکرده  ارائه  ملموسی  و  قابل مالحظه 
انضمام  به  جبهه  سه  این  همزمان  فشار  و 
یکدیگر موجب به هم ریختن روحیه و روان 
و اعتقاد افراد می شود.معاون اول قوه قضائیه 
نیز  متذکر شد: در چنین شرایطی وظیفه ها 
متفاوت است و بنابر آنچه مقام معظم رهبری 
تأکید می کنند باید در تمام عرصه ها روحیه ای 
ساختار  به  دشمن  حمله  و  داشت  انقالبی 
اقتصادی جامعه را تبدیل به یک فرصت کرده 
و با بومی سازی اقتصاد و پایداری و توسعه 
آن و اولویت بندی موضوعات و استفاده از 
ظرفیت کشور، جوانان و مسئوالن و حمایت 
از تولید داخلی به افزایش تولید رسید و شعار 
سال رهبر معظم انقالب را محقق کرد.وی 
تأکید کرد: در برابر جنگ روانی دشمن نباید 
ناخواسته به آن دامن بزنیم و توجه شود با 
نشر مطالب بدون تعقل و احراز صحت در 
زمین دشمن بازی نکنیم و عالوه بر گفتار، به 
صورت عملی هم در مقابل تبلیغات دشمن 
بایستیم و جبهه دشمن را در این بخش نیز 
ناکارآمد بگذاریم.اژه ای در قبال نحوه مقابله 
هر  از  باید  کرد:  بیان  دشمن  سوم  جبهه  با 
آنچه موجب یأس و بدبینی مردم می شود 
جلوگیری کنیم و آنچه موجب امید و تقویت 
باور مردم به آینده می شود را نشر دهیم.وی 
تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و 
دادگستری استان ها را یکی از اقدامات مهم 
در اجرای مطالبات مقام معظم رهبری عنوان 
استان  هر  در  ستاد  این  شد:  یادآور  و  کرد 
اقتصاد  از  بخش هایی  چه  می کند  بررسی 
ممکن است به سمت کم کاری و نقصان برود 
و نقاط آسیب پذیر را شناسایی و به نحوی 
تدبیر می کند تا اقدامات قضایی حتی االمکان 

به اقتصاد لطمه ای وارد نکند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد:

نشر مطالب بدون 
تعقل، بازی در 
زمین دشمن است

تصویب CFT یا همان الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم باعث ریزش قیمت 
سکه و ارز در بازار شده است و کارشناسان و 
مسووالن اقتصادی از استمرار کاهش قیمت ها 

در بازار خبر می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،  دیروز نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم )CFT( را تصویب 
کردند که بنابر برخی بررسی های میدانی، این 
اقدام باعث کاهش ملموس قیمت ارز و سکه در 
بازار شد. قیمت دالر از ابتدای امسال روند رو به 
رشد در پیش گرفت و حتی قبل از سفر رییس 
جمهوری به نیویورک نرخ دالر به کانال 2۰ هزار 
تومان هم نزدیک شد که این جهش قیمت ارز در 
تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بود. پس از بازگشت 
»حسن روحانی« از نیویورک، دفاع اتحادیه اروپا 
بسته  به  مربوط  مذاکرات  و  تهران  مواضع  از 
حمایتی که مهم ترین بند آن خرید نفت ایران بود 
با برخی عوامل داخلی در هم آمیخت و بازار به 
این مجموعه عوامل واکنش نشان داد تا تب نرخ 
دالر و سکه به سردی بگراید. هر چند که صرافی 
بانک ملی قیمت دالر را 1۰ هزار و 5۰۰ تومان 
اعالم کرده اما همچنان بازار قیمتی باالتر را نشان 
اینکه با تصویب CFT در مجلس،   می داد تا 
قیمت دالر به رقم بانک ملی نزدیک شد. در این 
زمینه، کارشناسان و مسووالن از کاهش قیمت 

دالر تا کمتر از 1۰ هزار تومان خبر می دهند.
کارشناس  هاشمی«،  حسینی  بهاءالدین  »سید 
قیمت  نوسانات  به  اشاره  با  اقتصادی  مسائل 
دلیل  ترین  مهم  داشت:  اظهار  بازار  در  دالر 
کاهش قیمت نرخ ارز به ویژه دالر در بازار این 
است که در ماه های گذشته افزایش قیمت ها 
غیرمنطقی بوده و برگشت قیمت هم پیش بینی 
می شد و این کاهش قیمت ها طبیعی است. وی 
ادامه داد: تا آبان ماه هم که موعد اعمال تحریم 
های آمریکا است، کمتر از سه هفته باقی مانده و 
نفت ایران فروش می رود و قیمت ها در حال 

اعالم همکاری  اروپایی ها هم  کاهش است و 
کرده اند، بنابراین عاملی برای افزایش قیمت دالر 
در بازار وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی با 
بیان اینکه معتقدم سفته بازی ها در بازار در حال 
فروکش کردن است، ادامه داد: در این مدت هم 
بررسی  با  شود  مسلط  بازار  بر  توانست  دولت 
های انجام شده گریزگاه های بازار را شناسایی 
کرد. فکر می کنم بازار در یک سیر طبیعی قرار 
گرفته چراکه افزایش قیمت های ماه های گذشته 
متکی بر اصول اقتصاد نبوده است.وی با تاکید بر 
اینکه از نظر قدرت برابری، خرید ارزها منطق 
ندارد، ادامه داد: از نظر عرضه و تقاضا و میزان 
تهدید  را  اقتصاد  که  اتفاقی  هیچ  ارزی  ذخیره 
کند رخ نداده و در ماه آینده هم که تحریم های 
امریکایی علیه ایران اعمال می شود تحریم های 
یک جانبه است که بسیاری از کشورها در آن 
همکاری نخواهند داشت.حسینی هاشمی افزود: 
نه مشمول تحریم های سازمان ملل هستیم و نه 
اروپایی ها از مواضع آمریکا حمایت کرده اند. بی 
اثری جوسازی هایی که علیه اقتصاد ایران انجام 
شده به مردم ثابت شده است. شاهد اصالحات 
سیاست های ارزی بودیم و به دنبال آن واردات 
ارز و طال آزاد شده است و بانک ها به بحث 
خرید و فروش ارز ورود کرده اند. از سوی دیگر 
این است که  مهم ترین دلیل کاهش نرخ دالر 
در دولت یک برنامه مشخص برای اصالحات 
ارزی در حال پیاده سازی است. وی با بیان اینکه 
قیمت ارزش معامالتی دالر بیشتر از ۶ هزار تومان 
نظر  از  جامعه  اقتصاد  براساس  گفت:  نیست،  
مبادالت کاال، مصرف و درآمد سرانه و قدرت 
خرید مردم، در مجموع براساس اصول اقتصاد 
ارزش واقعی دالر بین 5 تا ۶ هزار تومان است. 
براساس قدرت برابری ارزها و مجموعه مولفه ها 
قدرت برابری خرید دالر و ریال حدود ۶ هزار 
تومان است.وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت 
ها نتیجه سوء استفاده برخی از دالالن از آشفته 
بازار بود، اظهار داشت: تمام این افزایش جهشی 

سیاست  مجموعه  و  بوده  ساختگی  ها  قیمت 
هایی در نتیجه توافق سران سه قوه در حال اجرا 
شود. می  بازار  در  ثبات  ایجاد  به  منجر  است، 

حسینی هاشمی ادامه داد: به طور قطع نرخ دالر 
در محدوده کمتر از 1۰ هزار تومان به ثبات می 
رسد. البته روند صعود قیمت دالر به طور قطع 
طوالنی تر است و پیش از آن سقوط و شکست 
قیمت در مدت زمان کمتری رخ می دهد.وی با 
بیان اینکه احتکار کنندگان متضرر خواهند شد،  
گفت: تا آبان ماه ما به قیمت دالر ۶ هزار تومانی 
با  شود  می  متوجه  بازار  چراکه  رسید  خواهیم 
اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا اتفاقی در بازار 
رخ نمی دهد. از سوی دیگر بسته حمایتی اروپا 
هم به نتیجه خواهد رسید. تا آبان ماه گردش مالی 
بین بانک های اروپایی و ایرانی انجام می شود 
و FATF به تایید نهایی می رسد.براساس گفته 
افزایش صف  با  حسینی هاشمی، به طور قطع 
فروش دالر نقدینگی ایجاد می شود که بهترین 
محل برای جذب این نقدینگی ها سیستم بانکی 
است. بنابراین دولت باید نرخ سود بانکی را تا 
حدودی افزایش دهد از سوی دیگر نرخ تورم هم 

افزایش یافته است و براساس آن نرخ سود بانکی 
بهتر است باال برود تا نقدینگی سرگردان وارد 
افزایش نرخ  با  بازارها نشود.البته بسیاری  سایر 
سود بانکی مخالفند و بر این باورند که افزایش 
نرخ سود به زیان تولید است و منجر به انباشت 
سپرده ها در بانک می شود. از سوی دیگر عده 
ای دیگر می گویند با افزایش سپرده ها در سیستم 
بانکی، امکان ارایه تسهیالت به تولید و بنگاه های 
مولد افزایش می یابد.اما در این میان مسووالن به 
دنبال هدایت نقدینگی ها به سمت پروژه های 
عمرانی در قالب ارایه اوراق مشارکتند؛ طرحی که 
برای مردم جذاب نیست چرا که یک ایده دولتی 
با ابهامات فراوان است. متاسفانه اعتماد مردم به 
دولت در سال های گذشته خدشه دار شده است 
و کمتر از ایده های دولتی استقبال می کنند. حال 
در این شرایط که بازار درگیر تب و لرز نرخ دالر 
شده و مردم در حال عرضه دالرهای خانگی خود 
هستند، بهترین فرصت است که کانال و بستری 
سودده برای هدایت نقدینگی ها ایجاد شود تا 
این سیل نقدینگی در سایر بازارها سرازیر و ثبات 

قیمت دچار اختالل نشود. 

قیمت واقعی دالر حدود 6 هزار تومان؛

مجلس تب دالر را سردتر کرد
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تولید ریل UIC60 ذوب آهن گام مهمی در جهت 
توسعه زیر ساخت های صنعت کشور

در اولین جلسه شورای  بانوان برق اهواز مطرح شد:

 عامل موفقیت سازمانها ایجاد  مشارکت زنان

سعد  اردشیر  دکتر  اصفهان:  بهادری- 
محمدی عضو هیات عامل و معاون طرح 
های توسعه مدرن و صنایع معدنی ایمیدرو 
در چهارمین کنفرانس استیل پرایس تولید 
ریل UIC۶۰ در ذوب آهن اصفهان را به 
تبریک  این شرکت  مسئولین  و  تالشگران 
گفت و آن را گام مهمی در جهت توسعه 
ویژه  به  کشور  صنعت  های  ساخت  زیر 

صنعت فوالد دانست.
تولید  به  دستیابی  خود  سخنرانی  در  وی 
سرمایه  مستلزم  را  فوالد  تن  میلیون   55
گذاری 13 هزار میلیون یورویی در بخش 
عمده  بخش  گفت:  و  دانست  زیرساخت 
این زیرساخت به حمل و نقل ریل باز می 
گردد که خوشبختانه ذوب آهن اصفهان با 
تولید ریل UIC۶۰ بر اساس استانداردهای 
جهانی ، کمک شایانی به تحقق توسعه حمل 

و نقل ریل نموده است.
دکتر سعد محمدی که مدیریت ذوب آهن 
اصفهان را در کارنامه خود دارد، گفت: برای 

بلند های کشور،  به ظرفیت رساندن کوره 
نیاز به 3 میلیون تن کک داریم که این امر 
مستلزم تهیه 5 میلیون تن کنسانتره زغال است 
در حالی که تولید فعلی زغال سنگ کشور 
حدود یک و نیم میلیون تن است.   وی افزود: 
تولید سنگ آهن در سال گذشته حدود ۷۶ 
میلیون تن بود اما برای دستیابی به اهداف افق 
1۴۰۴ نیاز به 1۶2 میلیون تن سنگ آهن داریم 
که این امر با برنامه ریزی و انجام طرح های 

خاص امکان پذیر است.  
مهم  بسیار  برای کشور  را  مسئله آب  وی 
آب صنعت  کل مصرف  گفت:  و  دانست 
مکعب  متر  هزار  و 3۰۰  میلیون   2 کشور 
است که 2 درصد کل آب مصرفی کشور 
بخش  که  است  حالی  در  این  باشد.  می 
کشاورزی ۸۰ درصد آب کشور را مصرف 
می کند . البته این به معنای نفی کشاورزی 
نیست اما باید با مدیریت صحیح، مصرف 
ارزش  که  محصوالتی  سمت  به  را  آب 

افزوده بیشتری دارند هدایت کنیم.

وحیدی فر-اهواز:  مدیرعامل این شرکت با اشاره 
داشت:  بیان  بانوان  شورای  تشکیل  ضرورت  به 
ایجاد زمینه های مناسب بکارگیري دانش و تجربه 
برنامه ریزیهاي  و همچنین مشارکت کارکنان در 
سازمانها عامل موفقیت و تحقق چشم انداز است 
لذا تشکیل شوراي بانوان  با همین هدف در شرکت 

تشکیل شده است.
نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود: موفقیت  ادامه  برق اهواز،حسن کریمی در 
همه  همکاری  و  هماهنگی  به  نیاز  هرتشکیالتی 
اعضای آن دارد زیرا باعث ایجاد مجموعه ای موفق 
می شود و ایجاد تشکل شورای بانوان، زمینه ساز 
مشارکت تعداد بیشتری از کارکنان شرکت را در 
نیل به اهداف سازمان فراهم می کند. وی شاه کلید 
موفقیت را مشارکت بدون توجه به مسائل حاشیه ای 
عنوان کرد و افزود: اعضای شورای بانوان از انجام 
کارهای انفرادی خودداری کرده و در فعالیت هایشان 
از مشورت استفاده نمایند و کارها را بدون توجه به 
مسائل حاشیه اي، به صورت جمعي و با مشارکت 
توزیع  شرکت  مدیرعامل  دهند.  انجام  حداکثري 

نیروی برق اهواز با اشاره به نتایج ارزشمند کار تیمی 
تصریح کرد: کشور ما در انجام کارهای تیمی نسبت 
به سایر کشورها ضعیف تر است و اعضاي شوراي 
بانوان شرکت باید بر انجام این کار توجه داشته و به 
آن اهتمام بورزند. کریمی اساس پیشرفت هرفردی 
را  شناخت و پذیرفتن نقاط ضعف خود بیان کرد 
و یادآور شد: ابتدا باید اشکاالت و نواقص خود را 
پذیرفت و سپس در جهت رفع آن گام برداشت تا 
بتوان در زمینه های مختلف بهترین فعالیت ها انجام 
شود.  وی تصریح کرد: باید شرکت را مانند خانواده 
خود دانسته و نسبت به مسائل مجموعه مسئولیت 
پذیر بوده و تمام تالش ها در جهت رسیدن به  ایده 
آل های آن به کار گرفته شود. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اهواز تمرکز برهدف و بی توجهی 
به حواشی در انجام کار درست را ضروری دانسته 
و اظهار داشت: باید با کمترین تنش و چالش بر 
مسیر صحیح موفقیت سازمان متمرکز شدو باکمک 
به ایجاد مجموعه اي هماهنگ و یکپارچه بتوانیم 
منشاء خدمات خوب و ارزنده اي در امر برقرساني 

و تکریم مردم باشیم.

اختراع نانوکاتالیزور توسط عضو باشگاه 
پژوهشگران جوان  دانشگاه آزاد کرج 

علی کاظمی تبریزی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و 
نخبگان این واحد دانشگاهی با همکاری دکتر سیدوحید 
اتقیاء و دکتر سمیه سروی موفق به اختراع نانوکاتالیزوری 
برای جایگزینی فسفریک اسید در واکنش های آلی شد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرج این نانوکاتالیزور جدید که سدیم 
مونت موریلونیت آمونیوم دی هیدروژن فسفات نام دارد 
براساس اصالح شیمیایی سطح نانوذرات سدیم مونت 
موریلونیت و شناسایی نانوکاتالیزگر حاصل و استفاده از 
آن به عنوان یک نانوکاتالیست ناهمگن در تبدیالت آلی 
مختلف عمل می کند. علی کاظمی تبریزی هدف از 
این اختراع را سنتز و معرفی یک نانوکاتالیزور جدید به 
عنوان جایگزینی مناسب و موثر برای فسفریک اسید و 
استفاده از آن در فرایندهای شیمیایی عنوان کرد و گفت: 
»استفاده از کاتالیزورها درعلم شیمی امری ناگزیر و 
ضروری می باشد که در این راستا کاتالیزورهای اسیدی 

نقشی عمده و کلیدی بر عهده دارند.«

 پیگیری اعتبارات زباله سوز، رودخانه ها 
و قطار شهری رشت

منکویی- رشت: جلسه مربوط به مدیریت پسماند در 
دفتر معاون محترم رئیس جمهور با حضور فرماندار 
رشت، سرپرست شهرداري، رئیس سازمان پسماند 
شهرداري رشت، مدیر عامل پسماند شهرداریهاي تابعه 
استان و مدیر عامل اداره اب و فاضالب استان برگزار 
شد علیرضا حاجی پور رئیس سازمان مدیریت پسماند 
های شهرداری رشت به همراه مدیران مذکور با دکتر 

نوبخت معاون محترم رئیس جمهور دیدار داشتند.
این نشست به منظور جذب اعتبار ملی جهت اجرایي 
شدن قرارداد زباله سوز ۶۰۰ تني رشت در دفتر دکتر 
نوبخت برگزار گردید. در ابتدای جلسه پس از توضیحات 
فرماندار محترم و همچنین سرپرست محترم شهرداري 
رشت علیرضا حاجی پور به توضیحاتی پیرامون روند 
فعالیت زباله سوز ۶۰۰ تني شهر رشت، میزان اعتبار 
دریافتی و میزان اعتبار مورد نیاز جهت استارت پروژه 
مذکور پرداخت. پویا شهشهانی نیز در خصوص سایر 
پروژهاي مرتبط و همچنین شرایط توسعه فعالیت های 
انجام شده توضیحات کاملي ارائه داد . حاجی پور ضمن 
قدر داني از ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور 
و ابراز خرسندی ازاین نشست اعالم کرد دکتر محمد باقر 
نوبخت دستور تامین اعتبار الزم جهت تکمیل نیروگاه 
زباله سوز ۶۰۰ تنی شهر رشت، افزایش ظرفیت کارخانه 
کود آلی گیالن ، افزایش ظرفیت تصفیه خانه شیرابه دفنگاه 
سراوان و طرح تکمیلی تصفیه خانه شیرابه کارخانه کود 
آلي و همچنین خرید تاسیسات پردازش کارخانه کود آلی 

گیالن را صادر نمود.

خبر

طبیعت را هنرمندانه نگهداری کنیم

برای  البرزی  هنرمندان  از  تعدادی 
را  طبیعت  پویش  طبیعت،  پاکسازی 
هنرمندانه نگهداری کنیم براه انداختند و 
با حضور در مناطق مختلف استان البرز، 
زباله ها را از طبیعت جمع آوری کردند. 
به گزارش زمان، مسئول برگزاری این 
زیست  معضالت  به  اشاره  با  برنامه 
محیطی گفت: همزمان با روز جهانی 
پاکسازی زمین از زباله این پویش راه 

اندازی شد تا ضمن کمک  به زیبایی طبیعت، فرهنگ استفاده از طبیعت و 
حفظ آن برای نسلهای آینده در بین همه اقشار نهادینه شود. 

بشارت افزود: هنرمندان البرزی در شهرهای مختلف استان در پاکسازی 
طبیعت از زباله حضور پیدا کرده و تا کنون این پویش موفق شده است 
با حضور دهها هنرمند البرزی در محدوده جاده چالوس، برغان، کردان، 
حصار و سایر مناطق گردشگری با جمع اوری زباله ها گامی موثر در حفظ 

محیط زیست بردارد. 
وی همچنین با تاکید بر اینکه بدون طبیعت زیبا و سالم، انگیزه ای برای 
آفرینش آثار هنری هم بوجود نمی آید گفت: امروز وظیفه همه اقشار بر 

این است که گهواره زندگی بشر را در هر نقطه ای از زمین  حفظ کنند.

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد؛  

  شناسائی 5۰ رشته انشعاب غیرمجاز 
در شهرک امام حسین 

  پس از شناسائی و صدور اخطاریه الزم و تشکیل پرونده تعداد 5۷ رشته 
انشعاب غیرمجاز در شهرک امام حسین ع به مجاز تبدیل شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب 
غربی استان تهران مدیر امور آبفای شهرک امام حسین ع با اعالم خبر 
مذکور اظهار داشت: در راستای خارج سازی شبکه های قدیمی و فرسوده 
از مدار توزیع و همچنین به روز رسانی و بهسازی خطوط آبرسانی و 
انشعابات، طی شش ماه اول سال جاری تعداد 5۷ رشته انشعاب که مالکان 
مربوطه مبادرت به بهره برداری غیر مجاز از شبکه های اصلی و یا لوله 

کشی از پشت کنتور آب کرده بودند کشف و جمع آوری گردید. 
مهندس حسینی گنجی با اشاره به اینکه بخشی از این انشعابات پس 
از شناسائی به مجاز تبدیل شدند یادآور شد: پس از کشف و شناسائی 
انشعابات مذکور و صدور اخطاریه های الزم در خصوص تشکیل پرونده 
و تبدیل به مجاز، تعداد 35 رشته از انشعاب کشف شده پس از دریافت 
حقوق  انشعاب و مصارف غیر مجاز صورت گرفته و همچنین خسارات 
وارده به شبکه به مجاز تبدیل شدند و تعهدات الزم در این خصوص مبنی 
بر عدم استفاده مجدد از انشعابات غیرمجاز دریافت و در پرونده مالکان 

مربوطه درج گردید. 
مدیر امور آبفای شهرک امام حسین ع  خاطر نشان ساخت : تشکیل 
پرونده و تبدیل به مجاز باقیمانده انشعابات غیر مجاز کشف شده نیز در 
دست انجام است و با اجرای این طرح عالوه بر صیانت و مراقبت از 
خطوط و شبکه های آبرسانی و همچنین اموال شرکت ، موجب کاهش 
محسوس آب به حساب نیامده و ارتقاء کمی و کیفی آب آشامیدنی و 

خدمات مطلوب به شهروندان و مشترکین محترم نیز می گردد. 

خبر

سلیمانی- گلستان: رئیس صنعت، معدن و تجارت 
گلستان ضمن بیان  افزایش ۶۰ درصدی صادرات 
و  سال  نخست  ماهه   ۶ در  گمرکات  از  گلستان 
افزایش بازارهای صادراتی استان اظهار کرد: میزان 
صادرات استان از ۸۶ میلیون دالر در سال گذشته به 

13۶ میلیون دالر رسید.
حسینقلی قوانلوگفت: از ابتدای سال تاکنون 152 
میلیارد دالر کاال به کشورهای هدف صادر شده که 
عراق، ترکمنستان، افغانستان و قزاقستان بازارهای 

اصلی صادرات گلستان بوده است.
تشخیص  مرجع  اینکه  بیان  ضمن  همچنین  وی 
احتکار سازمان صنعت و تعزیرات حکومتی است 
تصریح  کرد: احتکار خانگی ناشی از عدم اعتماد 

مردم به دولت و آینده است.
وی گفت: به هیچ عنوان نسبت به تخلف ناظران 
گذشت نخواهم کرد..وی ادامه داد: به شدت دوستان 
در حراست و حتی ناظران ویژه ما بر عملکرد ناظران 
کنترل و رصد دارند و اگر هر فردی هر نوع تخلفی 
را از هر کدام از ناظران بر بازار این سازمان مشاهده 
کردند بدون هیچگونه وقفه، موضوع را به همکاران 
صنعت،  سازمان  حراست  همکاران  و  ما  نظارتی 

معدن و تجارت استان اطالع دهند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با افزایش قیمت ارز و 

اقتصادی بودن صادرات توانستیم بازارهای جدید 
صادراتی داشته باشیم و به بلغارستان، رومانی، قطر، 

لهستان، بحرین، فلیپین و عمان کاال صادر کنیم.
وی به اقالم مهم صادراتی استان هم اشاره و اضافه 
کرد: پنیر، میله گرد و رب مهم ترین اقالم صادراتی 
استان بوده اند.قوانلو با بیان این که از ابتدای سال 
از گلستان صادر شده است،  میلیون دالر رب   ۹
تصریح کرد: مشکلی در تولید رب در استان نداریم 
و هم اکنون 1۰ هزار تن رب گوجه فرنگی فله در 
کارخانه های گلستان موجود است.رئیس سازمان 

صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: ما 
در بخش روغن و رب گوجه به هیچ عنوان مشکل 
تولید نداریم و تقاضا دارم مردم بی دلیل حجم تقاضا 
را افزایش ندهند زیرا عدم هماهنگی عرضه و تقاضا 
نابسامانی بازار را به همراه خواهد داشت.قوانلو بیان 
کرد: قیمت هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی در بازار 
استان ۹ هزار تومان است اما رب تنظیم بازار به 

قیمت ۶ هزار و ۷5۰ تومان عرضه می شود.
وی با اشاره به این که مصرف رب و روغن در 
گلستان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، 

افزود: تا یک ماه گذشته با مشکل احتکار کاال در 
انبارها مواجه بودیم و حاال شاهد انباشت کاال در 
در  رب  احتکار  خبر  همچنین  هستیم.وی  منازل 
کارخانه های گلستان را تکذیب کرد و گفت: این 
که پنج هزار تن رب در کارخانه ای موجود باشد به 

معنای احتکار نیست.
گلستان  تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت، 
تصریح کرد: بارها خواهش کردیم اگر قرار است 
موضوع احتکار اطالع رسانی شود از طریق دبیرخانه 
ستاد مبارزه با احتکار انجام شود که متاسفانه در 
چند مورد بخصوص این چند مجموعه کارخانه 
حالی  در  شد  عمل  شتابزده  استان  در  رب گوجه 
که هیچکدام از این کشفیات مصداق احتکار نبوده 
است.قوانلو به نقدهای موجود در خصوص کنترل 
بازار و نبود نظارت های کافی هم اشاره و تصریح 
کرد: تاکنون 2۸2 میلیارد تومان پرونده را به تعزیرات 
فرستاده ایم و این امر گویای وجود نظارت در بازار 
است.وی درپایان با بیان این که ۷5 بازرس سازمان 
صنعت و معدن و 13۰ بازرس اصناف و همچنین 
۴۰۰ بازرس افتخاری بر بازار گلستان نظارت دارند، 
گفت: توان ما بیشتر از این نیست و مردم هم ناظران 
ما باشند و شکایت ها را به ما اعالم کنند ماهم قول 

می دهیم به سرعت رسیدگی کنیم.

رئیس صنعت معدن و تجارت گلستان خبر داد:

افـزایش 6۰ درصـدی صـادرات گلـستان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای  حیدر کریمیان فرزند حسن 

خانم فخری السادات حسینی زاده شکایتی علیه  آقای حیدر کریمیان فرزند حسن 
به اتهام کالهبرداری مطرح کرده که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
 1۰3  ( فردیس  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   1۰3 شعبه   ۹5۰۹۹۸3۰3۴۷۰۰551
تعیین   ۰۹:۰۰ ساعت   13۹۷/۰۸/3۰ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  سابق(  جزایی 
شده است. حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین 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 
ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار 
مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر  دریافت ودروقت  را  شکایت وضمانم 

گردد./ ز۸15
منشی دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )103 جزایی سابق( - 

فرزاد ولی نژادنواشنق

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول  
اجرای  از  واصله  نیابت  و  اجرا  این    ۹۷۰5۶5  / اول  کالسه  پرونده  موجب  به 
احکام شعبه 1۰۸ دادگاه حقوقی تهران له: آقای مرتضی دبیر زاده  وعلیه: حسن 
سامانی  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ -/۹۸۶/۶۷۷/۸52 ریال بابت 
محکوم به درحق محکوم له و مبلغ -/۴۹/333/۸۹2 ریال نیم عشردولتی با توجه 
به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای 
حکم اقدام ننموده است ، بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم 
به و هزینه اجرائی  اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه شامل 3 دانگ  از ۶ 
دانگ  پالک ثبتی 1۶3/1۴22۶ از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح زیرتوصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۹۷/۸/1۴ 
از  فردیس   حقوقی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  محل  در   12 الی   11 ساعت  از 
طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 23/۶25/۰۰۰/۰۰۰  ریال نظریه 
کارشناسی شروع می شود وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید،فروخته خواهد شد.ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه 
الباقی ظرف مدت یک ماه از وی  بانکی تضمینی از خریدار اخذ و  نقد یا چک 
وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده 
به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده 
را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است 
تاریخ  از  میتوانند ظرف یک هفته  پرداخت خواهد شد. طرفین  واز محل فروش 
مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که دراین صورت تا رسیدگی 
به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ 
این  با اطالع  مزایده  از  قبل  توانند ظرف 5 روز  مزایده می  به شرکت در  طالبین 
اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل 

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

پالک ثبتی 1۴22۶ فرعی از 1۶3 اصلی مفروز از پالک 1322۷ فرعی قطعه نوزده 
اینجانب  یادشده  پالک  موقعیت  و  چگونگی  از  جامع  گزارشی  تهیه  و  تفکیکی 
منصور ماشینی به عنوان کارشناس منتخب پس از دوباره مراجعه به محل و ممانعت  
به  و  در محل شده  داخل شدن  به  موفق  بار   برای سومین  بازدید  از  مستاجرین 
شرح ذیل نظر خود را ابالغ می دارد : سوابق ثبتی : پس از مراجعه به ثبت اسناد 
فردیس و مالحظه پرونده ثبتی مشخص گردید اسناد مالکیت یک قطعه زمین که در 
آ»احداث ها گردیده به مساحت یکصد وسی و پنج متر مربع پالک 1۴22۶ فرعی 
از 1۶3 اراضی فردیس جزء حوزه ثبتی فردیس )کرج( ثبت و صادر گردیده سپس 
برابر سند قطعه ۸۶۸2۶ - ۸۷/1۰/12 دفتر خانه 31 مالرد شش دانگ یاد شده به 
آقایان حسین عسگری فرزند شیر علی و حسن سامانی فرزند محمد هر یک نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش دانگ انتقال قطعی یافته که نسبت به سه دانگ حسن 
سامانی سند مالکیت سه دانگی در صفحه 2۹ جلد ۸5 امالک فردیس ثبت و صادر 
گردیده و سه دانگ مشارالیه برابر نامه شماره 2/1۰۶35۹1//۹۷ شعبه چهارم اجرای 
احکام دادگستری فردیس بازداشت گردیده وضعیت ملک متنازع فیه پالک 1۴22۶ 
فرعی از 1۶3 اصلی واقع در اراضی فردیس جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج که در 
فلکه اول فردیس نبش کوچه مختاری واقع است توسط مالکین به سه باب مغازه 
مستقل تبدیل ولی سابقه ای از تفکیک مغازه ها در پرونده ثبتی مشاهده نگردیده 
تجاری شماره ۴1/5۴۶۹۴ - ۹3/1۰/۰1  کار  پایان  پرونده مشخص شد.  در  ولی 
شهرداری فردیس بوده که سابقه ای از تمدید مشاهده نگردید قیمت عادالنه ملک 
پس ار بررسی میدانی و پرسش از مغازه های مجاور و بنگاه های امالک واقع در 
آن محدوده و با توجه به جمیع جهات و به فرض عدم داشتن بدهی به بانک و 
غیره از قرار هر متر مربع سی وپنج میلیون تومان که با توجه به مساحت 135 متر 
مربع شش دانگ دانگ چهار میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون تومان بوده 
که ارزش منطقه ای سه دانگ مشاع آن دو میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون 

و پانصد هزار تومان می باشد. « / ز ۸25
آدرس ملک مورد مزایده : فردیس فلکه اول نبش کوچه شهید مختاری محل فعلی 

فست فود ) ساندویجی و مانتو فروشی ناز خاتون(
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس =کولیوند

مفقودی
سند مالکیت خودروخودروی پراید GTX  مدل 1385 به رنگ 
زیتونی شماره  پالک 27546 ب 93 به نام فاطمه حداتقی آزاد 
به شماره ملی 2594542830 نام پدر فیض اله به وکالت منقول 
شماره 2422- 96/3/26 مفقود گردیده که از درجه  اعتبار ساقط 

می باشد.
گیالن

متن آگهی
خواهان آقای محمد جعفری  فرزند محمد تقی دادخواستی علیه آقایان  خواندگان 
۴-فیضیان  بیرانوند  آقا  3-صید  موسوی  اله  حجت  2-سید  رحمتی  :1-حسین 
حیدر  ۸-علی  فرهادی  ۷-نورمراد  بهاروند  ۶-اکبر  عباس  شاه  5-احمد  سلیمانی 
سپهوند ۹-غالم عباس احمد پور 1۰-نور مراد فرهادی 11-مهدی برخوردار12-
حاج حسین درفشان 13-احمد قبادی فر به خواسته تقاضای اعسار مطلق محکوم 
به مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶135۰۰۰۴۸ 
شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )1۰1 جزایی سابق ( ثبت و وقت 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  ۰۹:۰۰تعیین  ساعت   13۹۷/۸/2۹ مورخ  رسیدگی 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین 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 ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد)101 جزایی سابق (  – مژگان بیرانوند . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانمها زینب قاسمی زاده فرزند حسن 

و اکرم هادی فر فرزند حسن 
زینب  خانمها  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  نظری  باقر  محمد  آقای  خواهان 
به  الزام  خواسته  به  حسن   فرزند  فر  هادی  اکرم  و  حسن  فرزند  زاده  قاسمی 
تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹۸۶۶1۰۷۰۰2۴2    شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
که حسب  13۹۷/۹/5 ساعت11:۰۰تعیین  مورخ  رسیدگی  و وقت  ثبت  آباد  خرم 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده 

آگهی
خواهان طیبه شهریاری دادخواستی به طرفیت خوانده رضا شهریاری به خواسته 
جهت  سازش  امکان  عدم  صدورگواهی  )تقاضای  زوجه  درخواست  به  طالق 
مشترک(تقدیم  زندگی  ترک  و  زوج  بودن  غایب  بلحاظ  طالق  صیغه  اجرای 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  ملک  باغ  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خوزستان- استان  در  واقع  باغملک  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
و  ارجاع  باغملک  شهرستان  ای-دادگستری  خامنه  اهلل  آیت  باغملک-خیابان 
مورخ  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۷۰۹۹۸۶12۷1۰۰52۷ثبت  کالسه  به 
13۹۷/۹/5وساعت1۰:۰۰تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان وبه تجویزماده۷3قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب 
درامورمدنی و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس ازنشرآگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
ودروقت  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم 
پیرامون  نظردادگاه  مورد  ضروری  توضیحات   واخذ  رسیدگی  جهت  مقررفوق 

خواسته شما الزامیست.شماره م الف:۷/۹۷/22۹
منشی شعبه دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری باغملک-علی فرهادی

آگهی مزایده اموال توقیفی
شماره  نیابت  و  ۹۷۰331اجرایی  کالسه  پرونده  موجب  به  اینکه  به  نظر 
الماس  فرزند  منصوربهمئی  علیه  محکوم  درخصوص  بهبهان  ۹۷۰2۸۹دادگستری 
یلدا  خانم  له  محکوم  درحق  آزادی  بهار  تمام  2۰۰عددسکه  پرداخت  به  محکوم 
قربانیان فرزند حمداله با وکالت مرجان یوسفی ونیزپرداخت مبلغ 11۷/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بابت نیم عشر دولتی درحق دولت ،حسب اعالم مرجع نیابت دهنده اموال محکوم 
3خیابان  ه(فاز  خمینی)ر  دربندرامام  ۴۰/۸3۷3/1۸55۶واقع  ثبتی  پالک  شامل  علیه 
سعدی 2مجتمع مسکونی قائم)عج(به مساحت ۷2/۸1مترمربع به انضمام پارکینگ 
مساحت11/۶5مترمربع  به  یک  شماره  وانباری  مترمربع  مساحت1۰/5  دوبه  شماره 
وتوالت  باکابینتMDFوحمام  اوپن  وآشپزخانه  وپذیرایی  وهال  دوخواب  ودارای 
ودرورودی چوبی طرح داریک لنگه ودرهای داخلی چوبی با روکشHDFوکف 
سرامیک وبدنه سفیدکاری وبدنه آشپزخانه وحمام وتوالت کاشی بهداشتی وکف آنها 
سرامیک ودارای اشتراک برق تکفازوآب وگازشهری می باشد)ضمناملک موصوف 
کارکنان  ازاندازورفاه  بازنشستگی وپس  ایران،صندوق های  نفت  ملی  بنفع شرکت 
به مبلغ۷۶۸/۹۷3/32۰ریال به مدت 1۸۰ماه رهن می باشدومزایده صرفادرخصوص 
عرصه  هرمترمربع  ارزش  برگزارخواهدشد(و  کارشناس  نظریه  طبق  مازادمبلغ 
واعیان)عرصه به نسبت قدرالسهم ازقسمت های مشاعی(برابربا 1۴/۰۰۰/۰۰۰ریال 
وباتوجه به مساحت آن جمعابرابربا1/۰1۹/۴۸۰/۰۰۰ریال وپارکینگ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
که ارزش کل آپارتمان کالوجمعابمبلغ1/1۰۹/۴۸۰/۰۰۰ریال توسط کارشناس رسمی 
خبره محلی ارزیابی ومقررگردیدکه ازطریق مزایده درمورخ13۹۷/۸/15ازساعت یک 
اجراگذاشته  بندرامام)ره(به  دادگاه  احکام  اجرای  ازظهرالی2بعدازظهردرمحل  بعد 
کسی  به  متعلق  ومال  شروع  شده  تعیین  کارشناسی  قیمت  از  خواهدشدومزایده 
خواهدشدکه بیشترین قیمت پیشنهادی راارائه نمایدوخریداران می توانندظرف پنج 
روزقبل ازموعدجهت کسب اطالع بیشترومالحظه اموال به این اجرامراجعه نمایند.   

شماره م.الف)1۶/۴5(
مدیرشعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-سیدهاشم محمدی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای / خانم فاطمه قاسم لوئیان فرزند

خواهان اقای/خانم یعقوب جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده اقای/خانم فاطمه 
قاسم لو به خواسته حکم تخلیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷۰۹۹۸3۰531۰۰۶۶۹ شعبه 1 شورای حل اختالف چهار باغ ثبت و وقت 
طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین   11:۰۰ ساعت   13۹۷/۸/21 مورخ  رسیدگی 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار اگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. تاریخ انتشار ۹۷/۷/1۶
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف چهار باغ - محمد حسن پور

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   3 شماره   شناسنامه  دارای  شکری  احمد  آقای 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   ۹۷۰2۴۶
داده که شادروان فاریق شکری بشناسنامه 32۹۰۰1۹۹۴3 در تاریخ ۹۷.۷.3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به«1-

متقاضی با مشخصات فوق الذکر جدپدری متوفی
2-شمس اله یاوری فر فرزند خیدان شماره شناسنامه ۷۹ جد مادری متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.
اینک با تمام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک مرتبه آگهی می نماییم 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف قصرشیرین

دادنامه
پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۸۶۰1۴۰۰51۷شعبه1۴

هاوتصادفات(شهرستان  شهیدمطهری)بانک  مجتمع  اختالف  حل  شورای  حقوقی 
کرمانشاه تصمیم نهایی شماره

کرمانشاه-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزنددرویش  دارش  حسین  خواهان:آقای 
کرمانشاه-شهرکرمانشاه-ظفرایستگاه۴بلوک1۰۷قطعه25

خوانده:خانم شکوفه کیوان مهربه نشانی
خواسته:مطالبه وجه چک

به تاریخ2تیر13۹۷دروقت فوق العاده جلسه شعبه1۴شورای حل اختالف کرمانشاه 
به  باتوجه  نظراست  تحت  فوق  پرونده  است  تشکیل  ذیل  امضاءکننده  تصدی  به 
مبادرت  ذیل  بشرح  رسیدگی  ختم  شورابااعالم  اعضای  ونظریه  ابرازی  مستندات 

بصدوررای می نماید.
))رای شورا((

خواسته  مهربه  کیوان  شکوفه  طرفیت  به  دارش  حسین  دادخواست  درخصوص 
مطالبه مبلغ۴۰میلیون ریال وجه دوفقره چک به شماره های۰۷۹۰۴۴،۴1۰۰13مورخ
ه2۹بهمن۹۶و۰۷۹۰۴۴،۴1۰۰12بااحتساب هزینه های دادرسی وتاخیروتادیه،نظربه 
دادرسی  وجلسه  تقدیمی  دردادخواست  خواهان  اظهارات  پرونده  محتویات 
داشته  ووجودطلب  خوانده  ذمه  ظهوردراشتغال  که  هادربدوی  ووجوداصل چک 
وخوانده باوجودابالغ قانونی درجلسه رسیدگی شوراحاضرنشده ودفاعی درردادعای 
خواهان معمول نداشته است واعضای محترم شورانیزتقاضای محکومیت خوانده را
وبه  راواردتشخیص  دعوی  بقاءدین  اندفلذا،شورابااستصحاب  نموده 
ومواد515-1۹۸- مدنی  وماده22۸قانون  تجارت  استنادمواد31۴و315قانون 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  51۹-522قانون 
براساس  تاخیرتادیه  وخسارت  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ۴۰میلیون 
ومبلغ1میلیون  حکم  اجرای  ازتاریخ2۹بهمن۹۶لغایت  تورم  سالیانه  شاخص 
نماید. می  صادرواعالم  خواهان  درحق  دادرسی  هزینه  بابت  و1۴۰هزارریال 
واخواهی وظرف  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  غیابی وظرف مدت  رای صادره 
بیست روزپس ازآن قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی استان کرمانشاه می باشد. 

مجوزارشاد:۶۷۷5
اسداهلل حیدری زادی-قاضی شعبه1۴شورای حل اختالف کرمانشاه

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

فاقد سند رسمی 
برابر راي شماره 13۹۷۶۰31۶۰۰2۰۰12۰۴ هیات اول مورخ31تیر13۹۷ موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سیروس شهسواری فرزند حسن بشماره شناسنامه ۰ صادره از اسالم آباد غرب در 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۸2،۸متر مربع پالک 2۶52 فرعی 
از 1 اصلي واقع در اسالم آباد غرب خ مفتح کوچه نسیم چهار شامل مبایعه نامه 
به منظور  اصالع  .لذا  اولیه محرز گردیده است  به مالک  عادي و عدم دسترسی 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف /3۰3/1
تاریخ انتشار نوبت اول:31شهریور13۹۷  تاریخ انتشار نوبت دوم:1۶مهر13۹۷ 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم آباد غرب،محمد عباسی 

آگهی مفقودی
و  ۸2-۴5۹ص۷1  شهربانی  شماره  به   13۷3 مدل  نیسان  وانت  ماشین  سبز  برگ 
شماره موتور ۰۰۰253۰۷ و شماره شاسی ۰۰C۰12۴2 به نام روح اله یوسف زاده 

بهشهربیشه مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
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شناسایی 9۰درصد مفسدان اقتصادی توسط 
پلیس ناجا 

فرمانده ناجا با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی پلیس در 
عرصه امنیت اقتصادی تاکید کرد: شناسایی ۹۰ درصد مفسدان و 

محتکران اقتصادی دستگیر شده توسط نیروی انتظامی بوده است.
حسین اشتری در دیدار با آیت اهلل سیدمحمد سعیدی با اشاره به 
فرارسیدن هفته نیروی انتظامی بیان کرد: در این هفته به دنبال ارتقای 
میزان تعامل با اقشار مختلف مردم بوده و تالش می کنیم که خدمات 

خود را به همگان ارائه کنیم.
انقالب مورد توجه  اینکه فرمایشات رهبر معظم  به  با اشاره  وی 
جدی قرار دارد بیان کرد: بر اساس تدابیر رهبر انقالب پلیس باید 
با مهربانی، وحدت و عدالت به مردم ارائه خدمت کند و در مسیر 

حفظ ارزش ها گام بردارد.
فرمانده ناجا با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی پلیس در 
عرصه امنیت اقتصادی تاکید کرد: شناسایی ۹۰ درصد مفسدان و 
محتکران اقتصادی دستگیر شده توسط نیروی انتظامی بوده است. 
در این دیدار حجت االسالم والمسلمین سیدعلیرضا ادیانی رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی نیز با اشاره به اینکه فرماندهان 
ناجا بدون چشم داشت مادی در مسیر اهداف و آرمان های امام و 
انقالب گام بر می دارند، بیان کرد: امیدواریم با استفاده از رهنمودهای 
علما و مراجع تقلید در راستای تحقق افق های مورد نظر و ارائه 

خدمت بدون منت به مردم تالش کنیم.

 شرایط دریافت امریه سربازی

 رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی 
را در مورد امریه سربازی ارائه کرد.

سردار موسی کمالی ، درباره امریه های سربازی اظهار کرد: یک سری 
از وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه ها با مجوز ستاد کل نیروهای 
مسلح دارای تعداد محدودی سهمیه از سربازان هستند که به آنها 

امریه گفته می شود.
وی با بیان اینکه متقاضیان امریه سربازی باید دارای یک سری شرایط 
و پیش شرط هایی که از سوی سازمان متقاضی و با تایید ستاد کل 
نیروهای مسلح هست باشند به ایسنا گفت: متقاضیان دریافت امریه 
ابتدا باید برگه اعزام به خدمت خود را دریافت کرده و سپس برای 
امریه شدن سازمان مربوطه اقدام کند. این افراد حداقل باید سه ماه 
قبل از اعزام به سربازی برای امریه اقدام کرده و وضعیت خود را 
مشخص کنند. در غیر اینصورت استفاده از امریه برایشان ممکن 

نخواهد بود.
کمالی با بیان اینکه سربازان غایب نیز نمی توانند از امریه بهره مند 
شوند خاطرنشان کرد: غیبت از جمله مواردی است که سبب منع 
بهره مندی سربازان و مشموالن از یک سری تسهیالت به سربازی 
می شود.وی درباره اینکه آیا امکان تغییر یگان خدمت یا محل خدمت 
به منظور دریافت امریه وجود دارد یا خیر؟ نیز گفت: با توجه به 
اینکه برای دریافت امریه حداقل باید سه ماه قبل از اعزام به سربازی 
اقدام شود. بنابراین این افراد نیز امکان دریافت امریه را نخواهند 
داشت.کمالی همچنین از ضرورت ساماندهی ثبت درخواست های 
امریه سربازی خبر داد و گفت: از سازمان ها خواسته ایم تا با طراحی 
سایت وسامانه ای اطالعات متقاضیان امریه را ثبت کرده و بر این 
اساس به آنان امریه تعلق بگیرد. بنابراین به زودی سهمیه آن دسته 
از سازمان هایی که اقدام به ایجاد این سامانه یا سایت نکرده باشند 

قطع خواهد شد.

خبر

سالمت روانی در گروی  سالمت 
 اجتماعی و اقتصادی

 رئیس  انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره 
به همبستگی سالمت روان با سالمت  اجتماعی و 
اقتصادی گفت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
نیاز به سالمت روان اجتماعی و نگاه همه جانبه نگر 

به مشکالت اجتماعی دارد.
به گزارش زمان، دکتر مریم رسولیان در ارتباط 
با برگزاری سی وپنجمین همایش ساالنه انجمن 
از  ایران اظهار داشت: هدف  علمی روانپزشکان 
پیوستگی و  ایجاد  برگزاری چنین همایش هایی 
ارتباط بین اهالی رشته، مطرح شدن پژوهش های 
ارتقاء  برای  حوزه  این  اولویت بندی های  و  نو 

سالمت جامعه و زندگی بهتر مردم است.
وی با اشاره به بحران های اجتماعی و آسیب های 
اجتماع   کنار  در  فرد  گفت:   کشور  در  موجود 
تعریف می شود. فشارها و بحران های اجتماعی 
سبب کاهش اعتماد اجتماعی می شود، و کاهش 
همبستگی  کاهش  به  منجر  اجتماعی  اعتماد 
اجتماعی و افزایش آسیب های اجتماعی  می شود، 
شکل  را  معیوب  چرخه ای  متقابل  ارتباط  این 
می دهد، روانپزشکی  اجتماعی یکی از گرایش هایی 
است که می تواند راهکارهایی برای برون رفت 
هم اندیشی  پنل  در  دهد.  ارائه  شرایط  این  از 
و  روانی  سالمت  اجتماعی  تعیین کننده های 
اجتماعی و نابرابری، این موضوعات مورد بحث 

قرار خواهد گرفت.
هم اندیشی  پنل  در  این که  به  اشاره  با  رسولیان 
تعیین کننده های اجتماعی سالمت روانی، اجتماعی 
و نابرابری بیشتر به عوامل اجتماعی تهدید کننده 
سالمت روان می پردازد، گفت: شایع ترین عوامل 
تأکید  با  نابرابری  و  فقر  زمینه  این  در  اجتماعی 
کرد:   تأکید  وی  است.  اجتماعی  بی عدالتی  بر 
سیاست های اجتماعی و اقتصادی در سطح کالن 
فاصله ی طبقاتی  و  بی عدالتی  تا  کند  تغییر  باید 
کاهش یابد. سالمت روانی، اجتماعی ، اقتصادی و 
... با هم پیوستگی دارند لذا باور به این که  رفاه 
هر فرد در گرو رفاه دیگران است، برای دستیابی 
به رفاه مناسب، ضروری است.  اگر منافع صنفی، 
بدون نگرش کالن پیگیری شود و منافع ملی به 
صورت همه جانبه مدنظر قرار نگیرد، هیچ صنفی 

به موفقیت نخواهد رسید.
گسترش  آموزش  پنل  برگزاری  به  رسولیان 
روانپزشکی جامعه نگر اشاره کرد و بیان داشت:  
نیاز به  نگاه آموزشی و تخصصی در این زمینه 
درمان  در  دارد. رویکردهای سنتی طبی،  ترویج 
بیماران شدید روانپزشکی کم اثر است و چرخه 
برچسب  داد:  ادامه  او  نمی کند.  کامل  را  درمان 
روانپزشکی  بیماری های  به  ابتال  )استیگمای(  
یکی از عوامل مهمی است که فرد درمان را رها 
کرده و یا پیگیری های الزم را انجام نمی دهد،  لذا 
فرهنگ سازی در این زمینه امری ضروری است.  

خبر

استان  بهزیستی  پیشگیری  و  توسعه  معاون 
تهران گفت: در مرکز پذیرش کودکان معتاد 
زیر 1۸ سال که فقط مختص به پسران است 
51 نفر پذیرش شده است که ۴۶ نفر از آنها 

دارای خانواده هستند.
فرزانه جوادی در نشست خبری به مناسبت 
اعتیاد  آمار  با  رابطه  در  کودک،  ملی  هفته 
در کودکان گفت: درمان کودکان معتاد زیر 
1۸ سال حلقه مفقوده ای است که با توجه 
به مصرف مواد در جامعه به دنبال کاهش 

آن هستیم.
ماه سال  آبان  از  دلیل  به همین  افزود:  وی 
در  پایلوت  صورت  به  را  طرحی  گذشته 
پذیرش  برای  بلوچستان  و  سیستان  استان 
کودکان معتاد اجرا کردیم که قرار است در 

استان تهران نیز راه اندازی شود.
استان  بهزیستی  پیشگیری  و  توسعه  معاون 
تهران اداامه داد: در استان تهران فعال مرکز 
نگهداری از کودکان معتاد فقط برای پسران 

نفر   51 مرکز  این  در  که  شده  راه اندازی 
پذیرش شده اند.

به  کودکان  این  میان  در  گفت:  جوادی 
گل،  مخدر  مواد  مصرف  شیوع  ترتیب 
شیشه، تریاک، هروئین و متادون دیده شده 

سال   1۸ زیر  کودکان  این  از  نفر   ۴۶ که 
دارای خانواده و 5 نفر فاقد خانواده بوده اند.
کودکان  این  تحصیلی  افزود: وضعیت  وی 
اخراج  آنها  نفر   ۴۶ که  بود  گونه ای  به  نیز 
از مدرسه 5 نفر مشغول به تحصیل ۸ نفر 

تحصیالت  نفر   25 ابتدایی  نفر   ۷ بیسواد 
در  نفر  یک  و  دبیرستانی  نفر   1۰ سیکل 

مقطع دیپلم بوده است.
استان  بهزیستی  پیشگیری  و  توسعه  معاون 
به برگزاری طرح مشارکت  با اشاره  تهران 
بحث  در  )ماد(  دانش آموزان  اجتماعی 
به  توجه  با  گفت:  اعتیاد  از  پیشگیری 
نیازسنجی در هر منطقه وضعیت تحصیل، 
آموزش، خانواده و مسائل آنها، دانش آموزان 
این طرح مشارکت  به صورت گروهی در 
دارند.دوره های الزم را دیده و ارائه راهکار 

می دهند.
جوادی گفت: در حال حاضر مرکزی برای 
در  سال   1۸ زیر  معتاد  دختران  پذیرش 
دانش آموزانی  تعداد  و  نداریم  تهران  استان 
کرده  مصرف  مخدر  مواد  کلی  طور  به  که 
یا نسبت جنسی و جزئیات وضعیت دیگر 
این کودکان در پیمایش ملی اعتیاد گزارش 

شده است.

»گل« در صدر مواد مخدر مصرفی

با پیگیری معاونت حمل و نقل و ترافیک، دیگر هیچ بخشی 
برای  که  پیمانکارانی  با  نیست  مجاز  تهران  شهرداری  در 
خودروی خود معاینه فنی دریافت نکرده اند، قرارداد ببندد یا 
به آنها وجهی پرداخت کند.به گزارش پیام زمان از  روابط 
عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری؛ این موضوع 
در ابالغیه ای که از سوی سرپرست معاونت مالی شهرداری 
خطاب به ذی حسابان مناطق 22 گانه، ادارات کل، سازمان ها 
و شرکت های شهرداری صادر شده، مورد تاکید قرار گرفته 

است.
بر اساس این ابالغیه، در پیگیری بخشنامه ای که پورسیدآقایی 
در هفدهم شهریورماه صادر کرده و لزوم انجام دوره ای معاینه 
فنی برای همه خودروها از اول آبان ۹۷ را یادآور شده بود، 
که خودروی  پیمانکارانی  با  قرارداد  تمدید  یا  قرارداد  عقد 
آنها فاقد معاینه فنی است، ممنوع شده است. همچنین در 
خصوص قراردادهای منعقدشده تا امروز نیز انجام هرگونه 
و  سوخت  نگهداری،  و  سرویس  شامل  هزینه  پرداخت 
قراردادهای پیمانکاری، مشروط به آن شده است که معاینه 

فنی معتبر به همراه صورت وضعیت ها ارائه شود.

هرگونه قرارداد و پرداخت، فقط به 
رشط معاینه فین

رئیس پلیس نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: خودروها 
تومان  میلیون  یک  از  بیش  که  موتورسیکلت هایی  و 

جریمه دارند توقیف می شوند.
جلسه  دومین  و  نود  حاشیه  در  رحیمی  حسین  سردار 
جمع  در  تجریش  و  ری  تهران،  شهر  شورای  علنی 
در خدمت  شد  توفیقی  امروز  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
اعضای شورای شهر تهران باشیم و گزارشی از اقدامات 

پلیس در حوزه امنیت و انضباط ارائه دهیم. 
یک  که  است  این  بر  باورمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هم افزایی و وحدت بین ناجا، شهرداری و شورای شهر 
وجود دارد، گفت: امروز با کمک نیروی انتظامی روزانه 
است  پلیس  حضور  نیازمند  که  اقداماتی  از  مورد  ده ها 

انجام می شود.
به  را  مضاعفی  خدمات  ما  داشت:  بیان  رحیمی  سردار 
شهروندان ارائه می دهیم، بخش اول آن در ستاد ترخیص 
وسایل نقلیه است که تعداد زیادی خودرو وموتورسیکلت 
که دارای تخلفات باالی یک میلیون تومان هستند توقیف 
شده اند و با توجه به اینکه توان پرداخت ندارند، از طریق 
را  خود  بدهی  می توانند  می شود  ایجاد  که  تسهیالتی 
پرداخت کنند و وسیله نقلیه ترخیص می شود و تیم های 
از  این کار تدارک دیده ایم که متشکل  نیز برای  ویژه ای 
قاضی و افراد کارشناس است که در ستاد ترخیص مستقر 
هستند و از ساعت ۸ صبح تا 5 بعدازظهر خدمات ارائه 
مردم مشکل شان  از  تعدادی  دو روز  این  در  و  می دهند 

حل و بدهی ها پرداخت شده است. 

توقیف خودروهایی که بیش از 
یک میلیون تومان جریمه دارند

احوال  ثبت  سازمان  )سخنگوی  ابوترابی  سیف اهلل 
مجازی  فضای  در  که  تبلیغاتی  خصوص  در  کشور( 
می گیرد، گفت:  شناسنامه صورت  در  تغییر سن  برای 
برابر با قانون کاهش یا افزایش سن به هر دلیلی ممنوع 
است و کسانی که برای این امور تبلیغ می کنند، سودجو 

و کالهبردار هستند.
وی افزود: برابر با قانون هر نوع دست بردن و ایجاد 
تغییر در شناسنامه نیازمند حکم دادگاه است. به عنوان 
شناسنامه  از  را  طالق  می خواهند  که  افرادی  مثال 
خود حذف کنند، اگر قصد ازدواج مجدد دارند و در 
هنگام طالق باکره باشند، بدون نیاز به وکیل طالق از 

شناسنامه آنها پاک می شود.
کرد:  تصریح  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
افراد  قبال  در  مسئولیتی  هیچ  احوال  ثبت  سازمان 
کالهبرداری که برای تغییر سن اخاذی می کنند، ندارد.

افراد اطالعیه می دهند که  وی خاطرنشان کرد: برخی 
که  زمانی  اما  می دهند،  تغییر  را  سن  پول  دریافت  با 
آنها  از  تماسی  شماره  و  نشان  هیچ  می کنیم،  پیگیری 

وجود ندارد.
ابوترابی تاکید کرد: هیچ راهی برای تغییر سن به طور 
یا  خواهر  شناسنامه  از  برخی  ندارد.  وجود  قانونی 
برادر خود که فوت شده بودند از طریق دادگاه مدعی 
می شدند که شناسنامه آنها مربوط به برادر یا خواهرشان 
تغییر سن حکم  برای  است که در آن صورت دادگاه 

می دهد و ربطی به ثبت احوال ندارد.

تبليغات كاهش سن در 
شناسنامه كالهربداري است

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه ۹۷۰۹12 این دادیاری آقای صادق عیسی بیگلو فرزند عباس و 
خانم مهوش عیسی بیگلو به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین تحت تعقیب 
هستند و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده است 
ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده 1۷۴  اجرای  در  بنابراین 
انتشار آگهی در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و  تا ظرف یکماه از تاریخ 
اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم  به  پاسخگویی  انقالب سنندج جهت 
قانونی معمول خواهد شد. در  اقدام  انتشار آگهی  از تاریخ  از یکماه  حضور پس 

ضمن حق همراه داشتن یک وکیل دادگستری را دارید.
م الف: 7۴08 دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

آگهی
شماره دادنامه:۹۷۰۹۹۷22۹۰5۰۰۴21

تاریخ تنظیم:13۹۷/۰۶/2۴
شماره پرونده:۹۷۰۹۹۸22۹۰5۰۰3۴1

شماره بایگانی شعبه:۹۷۰3۴۶
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 ۹۷۰۹۹۸22۹۰5۰۰3۴1شعبه  کالسه  پرونده 

رباط کریم تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷22۹۰5۰۰۴21
– شهرستان  تهران  استان  نشانی  به  یداله  فرزند  ابوالفضل حسینی  آقای  خواهان : 

رباط کریم- شهر رباط کریم- فرهنگیان- خ گلها کوچه صدف 1 پ 11
خواندگان:1- آقای عزیز رمضانی 2-آقای امید آهنین جان همگی به نشانی مجهول 

المکان
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- تامین 

خواسته ۴- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 5- مطالبه وجه سفته
ذیل  به شرح  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  برسی محتویات  با  گردشکار:دادگاه 

مبادرت به صدور رای می نماید.
)) رای دادگاه ((

2-امید  رمضانی  آقایان1-عزیز  علیه  حسینی  ابوالفظل  آقای  دعوی  خصوص  در 
آهنین جان مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی با توجه به شهادت شهود در جلسه 
پرداخت  به  قادر  که  داشته  نامبرده  ادعای  بر صحت  داللت  که   ۹۷/۶/2۴ مورخه 
هزینه دادرسی نبوده و درقبال دعوی مذکور دفاعی از جناب خواندگان بعمل نیامده 
و دلیلی که حکایت از معسر بودن نامبرده بنماید وجود نداشته علیهذا با استناد به 
مواد 5۰۴-5۰۸-513 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز صحت ادعای خواهان 
در  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  مذکور  فرد  موقت  معافیت  بر  اعسار وی حکم  و 
تمام مراحل رسیدگی به این دعوی را صادر و اعالم می نماید رای صادر پس از 
ابالغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران 

است. م الف 15۹۷
رئیس شعبه پنجم عمومی حقوقی رباط کریم- کاملی

تاریخ :1397/7/1۴ شماره :۴75/۴/97
اگهی رو نوشت حصر وراثت 

العابدینمتولد  زین  فرزند   1۷2۰۰۸۹۹۷3 شناسنامه  شماره  دارای  مسعودمحمدیان 
13۷1/5/3 صادره از شبستر بشرح دادخواست و به کالسه 5۷۴/۴/۹۷ از این شورا 
العابدین  در خواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زین 
اقامتگاه  تاریخ ۹۷/5/31 در  به شماره شناسنامه 3۴۰ در  زلفعلی  فرزند  محمدیان 

دائی خودبدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آ ن مرحوم منحصر است به :
1-مسعود محمد یان فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 1۷2۰۰۸۹۹۷3نسبت 

پسر متوفی 
2صادق محمدیان فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 25۷ نسبت پسر متوفی 
3رسول محمدیان فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه ۹۹۷ نسبت پسر متو فی 
نسبت   1۷2۹۹۶۹2۹5 شناسنامه  شماره  به  العابدین  زین  فرزند  محمدیان  حسین 

پسر متوفی 
کلثوم محمدیان فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 1۹۹نسبت دختر متوفی 

زینب محمد یان فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه ۸۷۷ نسبت دختر متوفی 
نسبت   1۷2۰۰323۴3 شناسنامه  شماره  به  العابدین  زین  فرزند  یان  محمد  زینت 

دختر متوفی 
زیبا محمدیان فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 35۶۰11153۶ نسبت دختر 

متوفی 
سلطان سلطانی اذر فرزند خیر اله به شماره شناسنامه 1۶ همسر متوفی 

اگهی می  نوبت  را در یک  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  به  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
اگهی طرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادر خواهد 

شد م الف 1۶۰1
شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

تاریخ: 1397/7/۴ شماره:52۴/۴/97
آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
وقت رسیدگی : ۹۷/۸/21 ساعت 1۰ صبح

خواهان: رضا نجفی فرزند هوشنگ
خوانده:مهناز باقری شادهی

خواسته:تنظیم سند
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
المکان  مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گریده  ارجاع  چهارم  شعبه 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار آگهی می شود تا 
اختالف  دفتر شورای حل  به  ماه  آگهی ظرف یک  آخرین  نشر  تاریخ  از  خوانده 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید چنانچه 
بعدا« ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد 

بود. م الف 1۶۰۰
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم – جمشیدی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی آقای علی فالحی

به اتهام تهدید با چاقو  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
دادگاه کیفری  بایگانی ۹۷۰۶1۹  شعبه 1۰1   ۹۷۰۹۹۸2۸۸32۰۰122   و شماره 
مورخ  به  رسیدگی  وقت  و  ثبت  سابق(  جزایی   1۰1( اسالمشهر  شهرستان   2
ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین    ۰۹:3۰ ساعت   13۹۷/۰۸/2۸
۷3 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 155۴ 
قاضی دادگاه کیفری شعبه 101  دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر)101 جزایی سابق(- 

میثم محمدی خانا پشتانی 

حصر وراثت
دادخواست  به شرح   33۴1۴۹۰1۴۰ شماره   شناسنامه  دارای  احمد شکری  آقای 
به کالسه ۹۷۰2۴5 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان تورج شکری بشناسنامه 2۰۹ در تاریخ ۹۷.۶.2۸ اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به«1-

متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی
ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.

اینک با تمام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک مرتبه آگهی می نماییم 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:۹۷1۰1۰22۹۰3۰۸1۰۶

شماره پرونده:۹۷۰۹۹۸22۹۰3۰1۹2۰
شماره بایگانی شعبه:۹۷1۹۴2

تاریخ تنظیم:13۹۷/۰۷/1۴
 ۹۷/1۰/5 رسیدگی  وقت   ۹۷1۹۴2 پرونده  کالس  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
علیرضا   -1 خواندگان  و  علیرضا  فرزند  جاپلقی  عسل  خواهان   12/3۰ ساعت 
رباط  شهرستان  انقالب  و  عمومی  محترم  دادستان   -2 عباسعلی  فرزنده  جاپلقی 
کریم بخواسته حکم رشد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم خانواه ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
المکان بودن خوانده ردیف اول وبه درخواست خواهان و دستور  بعلت مجهول 
از  دادگاه و بتجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده ردیف اول از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم را دریاف نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
ابالغیه به وسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و  بهمرساند چنانچه بعدا« 

مدت آن ده روز خواهد بود. م الف 15۹۸
منشی دفتر شعبه سوم خانواده دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  3۸۴۶بشرح  شماره  شناسنامه  دارای  کریمی  گالره  خانم 
توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  کالسه۹۷1222ازاین 
داده که شادروان محمودکریمی بشناسنامه5۷درتاریخ15شهریور۹۷ اقامتگاه دائمی 

خودبدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-طاهره کریمی،فرزندمحمود،ش ش:۷11،نسبت)فرزند(

2-اسمعیل کریمی،فرزندمحمود،ش ش:۸5۰،نسبت)فرزند(
3-جلیل کریمی،فرزندمحمود،ش ش:21۷۹،نسبت)فرزند(
۴-خلیل کریمی،فرزندمحمود،ش ش:21۷۸،نسبت)فرزند(
5-گالره کریمی،فرزندمحمود،ش ش:3۸۴۶،نسبت)فرزند(

حدیقه ذوالفقاری،فرزندسیدبهبود، ش ش:۶1،نسبت)همسر(
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  داردویاوصیتنامه  اعتراضی  نمایدتاهرکسی 
آگهی ظرف یکماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد. مجوزارشاد:۶۷۰۶

رئیس شعبه دوم حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

آگهی مفقودی 
 ۶۰ لیفان  سواری  خودرو  نامه  بیمه  و  ماشین  –کارت  سبز  برگ   – کمپانی  سند 
موتور   شماره  به  روغنی   سفید  رنگ   13۹3 مدل   1۸۰۰  CC معمولی  دنده   X
LFB ۴۷۹ Q 1۴۰۴۰3۸22 به شماره شاسی NAKSG ۴31۷ EB 11۸1۴۸ به 
شماره انتظامی 31 ایران 3۸۶ د ۹3 به نام ابراهیم امیدی فاضل آباد فرزند میرزا بیگ 

به شماره ملی ۴2۰۰1۷۶۰25 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان – خرم آباد 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)نوبت دوم(

دادگاه   1۶ شعبه  از  صادره  واجرائیه  ودادنامه   ۹5۰۰2۹ کالسه  پرونده  موجب  به 
عمومی حقوقی کرج له:فرشته والشجردی علیه: بهزاد فراهانی محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 5۸۴/۷5۰/۰۰۰ ریال ومبلغ 2۹/2۴۰/۰۰۰ ریال نیم عشردولتی 
باتوجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ گردیده ودرمهلت مقرر نسبت به اجرای 
حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له وبه منظور استیفای محکوم 
به وهزینه های اجرایی متعلق به محکوم علیه پالک ثبتی 1۷۰/55۷۷۰ ازسوی این 
اجرا توقیف وتوسط کارشناس به شرح ذیل توصیف وارزیابی شده ومقرر گردیده 
درمورخ 13۹۷/۸/1۰ ازساعت 1۰ الی 11 درمحل اجرای احکام مدنی شعبه اول 
دادگستری کرج ازطریق مزایده به فروش می رسد،مزایده یک دانگ ازششدانگ 
پالک ثبتی 1۷۰/55۷۷۰ مبلغ 1/1۸5/22۰/۰۰۰ ریال طبق نظریه کارشناسی شروع 
نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  وحقوقی  حقیقی  هرشخص  وبه  شود  می 
فروخته خواهدشد.ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک 
بانکی تضمینی ازخریداراخذ والباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شدوپس 
ازانجام مراحل قانونی وصدورحکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل  خواهد 
شد.درصورتیکه درمهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی 
پس ازکسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گرددکلیه هزینه 
های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است وازمحل فروش پرداخت خواهد شد 
طرفین  می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده 
اعتراض نمایند که دراینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده 
به نام خریدار منتقل نخواهد شدضمناطالبین به شرکت درمزایده می توانند ظرف 

پنج روز قبل ازمزایده با اطالع ازمال مورد مزایده بازدید نمایند.
مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظرکارشناس بدین شرح است:

انوشیروان شرقی پالک 2۹۶ طبقه 5 واحد۹  محل ملک واقع درکرج- مهرویال- 
طبق معرفی ایشان مشاهده گردید که ملک به صورت یک مجتمع بوده درشش طبقه 
مسکونی ونیز زیرزمین وطبقه همکف که بصورت پارکینگ وانباری مورداستفاده 
ششم  وطبقه  آپارتمان  واحد  دو  هرکدام  دارای  تاپنجم  اول  طبقات  قرارمیگیرد 
بصورت تک واحد بوده ،آپارتمان مورد نظر درطبقه پنجم سمت غربی واقع شده 
اصلی  از1۷۰  فرعی   ۴32۹ عرصه  پالک  دارای  شده  ارائه  اجاره  قرارداد  طبق  که 
می باشد که قدمت ساخت ملک هشت سال بوده ،دارای نمای سنگ ،یک واحد 
انباری درطبقه همکف ودو واحد پارکینگ درطبقه زیرزمین بوده همچنین واحد 
دارای درب ضدسرقت کابینت ،آیفون تصویری ، وانشعبات برق مجزی وگاز وآب 
مشترک بوده ،آپارتمان ها دارای آسانسور ودرب ورودی برقی بوده ،که باتوجه به 
موقعیت محلی وقدمت ومصالح مصرفی وجمیع جهات موثردر ارزیابی آپارتمان 
ازاء  آپارتمان ها،به  قانون تملک  وبادرنظر گرفتن مشاعات ومشترکات وهمچنین 
هرمترمربع به مبلغ 3۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی  واعالم می گردد.الزم به ذکراست که 
درمرقومه فوق به پالک ثبتی 55۷۷۰ فرعی از1۷۰ اصلی جهت ارزیابی اشاره شده 
درحالیکه پس ازمالحضه مدارک ارائه شده و مشخص شدن پالک عرصه به اداره 
ثبت ناحیه سه کرج مراجعه وضمن مطالعه پرونده مربوطه مشخص گردیدکه ملک 
موردنظربرابر ماده 1۰۶ تفکیک شده وپالک اشاره شده مربوط به واحد  یک واقع 
درطبقه اول بوده درحالیکه ملک موردنظرآن اجرای محترم برطبق تصرفات ومعرفی 
شاکی درطبقه 5 واحد ۹ واقع شده است.علی ایحال باتوجه به اینکه طبقات اول تا 
پنجم دو واحدی احداث شده ومساحت پالک مزبورنیز درسوابق 1۸۷/1۴ مترمربع 
ارزش  به  جمعا  هرمترمربع  ازاء  به  شده  اعالم  قیمت  به  باتوجه  آن  ارزش  بوده 
۷/111/32۰/۰۰۰ ریال)هفتصد ویازده میلیون ویکصد وسی ودو هزارریال( اعالم 
  . باشد  می  ریال   1/1۸5/22۰/۰۰۰ مبلغ  به  ازششدانگ  دانگ  یک  میگرددوقیمت 

۹۷/1521۴/ف   م/الف

دادورز شعبه 16 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج - کسمرادی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد مهدی شکوهی 

به طرفیت خوانده محمد مهدی  دادخواستی  آباد  اسد  آقای سعید کرمی  خواهان 
شکوهی به خواسته مطالبه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
خانواده   مجتمع  اختالف  حل  شورای   13 شعبه   ۹۷۰۹۹۸۶۶5۶3۰۰31۶ کالسه 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/۸/23 ساعت ۰۹:۰۰ تعیین 
که مفاد دادخواست بدین شرح می باشد مطالبه یک فقره سفته به شماره ۷۶۴۶۴۹ 
جمعا به مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی و 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل حکم حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
محمد مهدی شکوهی   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 شورا 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری . 
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۷6هزار طرح روی زمین

رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع 
سازمان برنامه و بودجه گفت: بیشتر طرح های 
نیمه تمام در حوزه های حمل و نقل، انرژی و 

منابع آب متراکم است.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، رییس 
امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به این که تقریبا در همه 
فصول عمرانی طرح نیمه تمام وجود دارد تعداد 
طرح های نیمه تمام در سطح استانی را حدود 
۷۰ هزار و در سطح ملی را 5۸۰۰ و در مجموع 
حدود ۷۶ هزار طرح برشمرد و گفت: از زمان 
کلنگ زنی برخی از این طرح ها بیش از 2 دهه 
می گذرد. این مسئول سازمان برنامه و بودجه 
فقدان توجیه پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن 
منابع مالی طرح ها و اولویت یافتن برخی طرح 
های دیگر را علل طوالنی شدن عملیات اجرایی 
امسال  بودجه  قانون  دانست که طبق  طرح ها 
برای به پایان رساندن برخی از آنها مقرر شده 
از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده شود. 
طبق قانون بودجه امسال 1۴ هزار و 5۰۰ طرح 
احصاء شده اند تا بر اساس مشوق هایی که در 
نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به 
نتیجه برسند. وی برخی از این مشوق ها را در 
قالب تبصره 1۹ قانون بودجه و در چارچوب 
توجیه پذیری طرح ها اعالم کرد و گفت: خرید 
دولت،  ازجانب  و خدمات  محصول  تضمینی 
ممنوعیت قیمت گذاری در محصول و خدمات 
طرح های مشارکتی از جانب دولت، معافیت 
1۰ ساله مالیاتی طبق مصوبه شورای هماهنگی 
اقتصادی و برخورداری کارکنان مشموالن طرح 
از بیمه اجتماعی از جمله این مشوق هاست. 
عمومی  بودجه  کردن  اهرمی  همینطور  خانلو 
دولت را یکی از مهمترین مشوق های بخش 
خصوصی در اجرای طرح های نیمه تمام دانست 
بانکی،  این عامل در کنار منابع نظام  و گفت: 
فاینانس خارجی و در  ارزی،  توسعه  صندوق 
نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت هم افزایی 
و در نهایت اجرایی شدن طرح ها را در پی دارد. 
این مقام مسئول همینطور درباره نحوه تامین مالی 
بار بانک ها  خارجی طرح ها گفت: نخستین 
مجوز یافتند تا این موضوع را از طریق تضمین 
خرید محصول و درآمدهای طرح ضمانت کنند، 
ضمن این که صدور مجوز کاربری های چندگانه 
و اجازه تخفیف قیمتی به کارگروه های واگذاری 
قضایی  تعقیب  بدون  مالی  توجیه  ایجاد  برای 
نیز از دیگر زمینه هایی است که واگذارهای یا 

مشارکت در طرح ها را تسهیل کرده است.

خبر

 پروژه کاهش گوگرد میعانات گازی
فاز 2 و3 پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفت

مدیر عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: پروژه کاهش سولفور میعانات 
گازی فاز 2 و 3 در حال ساخت است و هم اکنون تجهیزات این واحد نصب 

شده و شرایط الزم برای اتصال این واحد به پاالیشگاه نیز مهیا شده است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، علمدار بابایی- مدیر عملیات مجتمع گاز 
پارس جنوبی با اشاره به پروژه های بهبود کیفیت محصوالت پاالیشگاه های 
گاز پارس جنوبی گفت: هم اکنون چند پروژه در مجتمع در دست اقدام است 
که مهم ترین آن ها نصب و راه اندازی سیستم های میترینگ برای محصوالت 
تولیدی پاالیشگاه ها، افزایش کیفیت گوگرد پاالیشگاه اول، سوم و پنجم و 
کاهش میزان توتال سولفور میعانات گازی، پروپان و بوتان تولیدی پاالیشگاه ها 

است.
وی ادامه داد: این پروژه با هدف اندازه گیری دقیق محصوالت تولید پاالیشگاه 
در مجتمع در حال انجام است و هم اکنون در پاالیشگاه های اول، دوم، سوم 
و پنجم درحال نصب است و طبق برنامه ریزی انجام شده در زمان تعمیرات 

اساسی پاالیشگاه ها راه اندازی و تحویل خواهد شد.
بابایی تصریح کرد: این سیستم در پاالیشگاه های چهارم، ششم، نهم و دهم 
نصب و راه اندازی شده و در حال بهره برداری است اما در پاالیشگاه هفتم  
و هشتم در دستور کار قرار گرفته به طوریکه در پاالیشگاه هفتم  نصب و 

به زودی راه اندازی و تحویل می شود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به  تدوین برنامه »مطالعات فنی جهت بهبود 
رنگ گوگرد تولیدی و بازدهی واحدهای SRU » گفت: این کار در فهرست 
اهداف و برنامه های اجرایی سال ۹۷ است و همچنین احداث واحدهای 
TGTU و AGE با همکاری شرکت نفت و گاز پارس در حال پیگیری 

است.
وی تصریح کرد: گوگرد تولیدی پاالیشگاه سوم بر اساس تست های انجام 
شده از نظر محتوای Ash، آب و رنگ دارای کیفیت مناسبی است، اما در 
راستای بهبود سایز پروژه اصالح سیستم جامد سازی گوگرد در این پاالیشگاه 

در حال پیگیری است.
به گفته این مقام مسئول در پاالیشگاه پنجم نیز با توجه به تأکید بر تولید گوگرد 
گرانول  جهت یکسان سازی شکل گوگرد و استفاده از انبار مکانیزه گوگرد در 
سال گذشته کلیه  مراحل فنی در این پاالیشگاه با تهیه یک پکیج جدید گوگرد 

گرانول به اتمام رسید و هم اکنون در دست اقدام است.
بابایی با اشاره به پروژه کاهش میزان »توتال سولفور« میعانات گازی، پروپان 
و بوتان تولیدی پاالیشگاه ها  گفت: در همین راستا پروژه DMC  یا کاهش 
سولفور میعانات گازی فاز 2 و 3  در حال ساخت است و هم اکنون تجهیزات 
این واحد نصب شده و شرایط الزم برای اتصال این واحد به پاالیشگاه نیز مهیا 
شده است که با اتمام کامل ساخت این واحد، تولید میعانات گازی بو زدایی 

شده در پاالیشگاه دوم پارس جنوبی آغاز خواهد شد.

کوتاه از انرژی

ایران واردات MTBEرا متوقف کرد

مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت با اشاره به برنامه 
افزایش تولید MTBEدر صنایع پتروشیمی درس ال 
۹۷، اعالم کرد: برای نخستین بار پارسال با افزایش 

تولید داخلی، MTBEوارد کشور نشد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، مهندس »سید محسن شمس« 
مجتمع  این  در  تولید  وضعیت  آخرین  درباره 
شیمی  پتروشیمی  تولید  میزان  گفت:  پتروشیمی، 
بافت پارسال حدود ۸3 هزار تن بوده و ۹2 درصد 
ظرفیت اسمی برای تولید مورد استفاده قرار گرفته 
است. مدیرعامل شرکت شیمی بافت با اعالم اینکه 
تولید در پتروشیمی شیمی بافت سال گذشته 2۴ 
هزار تن نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و
MTBE بیشتری به شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی تحویل داده شده است، تصریح 
کرد: البته پتروشیمی شیمی بافت و بندرامام هر دو این 
محصول پتروشیمیایی را به شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی عرضه می کنند و در سال ۹۶ اولین 
سالی بود که وارداتMTBE متوقف شد. این مقام 

مسئول با اعالم اینکه از ابتدای سال جاری همزمان با 
تولید و مصرف بنزین به تبع آن تولید MTBEهم 
افزایش یافته است، بیان کرد: با توجه به روند صعودی 
تولید بنزین در کشور، تولید بیشتر بنزین پاالیشگاه های 
 MTBEنفت کشور قطعا به اکتان افزاهایی همچون
نیاز بیشتری دارند وی در تشریح مهمترین برنامه 
های تولیدی پتروشیمی شیمی بافت در سال ۹۷ هم 
توضیح داد: برای سال ۹۷، ظرفیت تعریف شده ۹۶ 
هزار تن بوده منوط به اینکه بتوانیم خوراک مورد نیاز 
را تامین کنیم. شمس با یادآوری اینکه خوراک مورد 
نیاز پتروشیمی شیمی بافت از پنج منبع اصلی تامین 
می شود که اصلی ترین منبع تامین خوراک پتروشیمی 
بندرامام و امیرکبیر بوده که خوراک را با خط لوله 
آبادان،  نفت  پاالیشگاه  همچنین  و  می کنند  منتقل 
پتروشیمی های تبریز و شازند از دیگر تامین کنندگان 
خوراک هستند، تاکید کرد: در کنار برنامه ریزی به 
منظور تامین خوراک، اقدامات موثری به منظور تامین 
کاتالیست هم انجام شده و مشکلی در تامین کاتالیست 

و سایر پیش نیازهای تولید وجود ندارد.

هند به خرید نفت از ایران ادامه می دهد

رئیس اتاق مشترک ایران و هند گفت: هند بدون 
توجه به فشارهای آمریکا خرید نفت از ایران را 
همچنان ادامه می دهد اما حجم واردات نفت از 
ایران را کاهش خواهد داد. ابراهیم جمیلی اظهار 
کرد: سابقه مراودات بین دو کشور ایران و هند 
بسیار دیرینه و طوالنی است. وی همچنین اظهار 
کرد: اساس برخی از پاالیشگاه های هند بر پایه نفت 
ایران بنا شده است. رئیس اتاق مشترک ایران و هند 
گفت: فشارهای زیادی از سوی آمریکا و عربستان 
به روی هند است تا این کشور نفت مورد نیاز خود 
را از ایران تأمین نکند. وی افزود: عربستان سعودی 
را خریداری  هند  پاالیشگاه های  از  برخی  سهام 
کرده و سرمایه گذاری های هنگفتی در این بخش 
انجام داده تا نفت تولیدی خود و سایر کشورهای 
همسو مانند امارات را استفاده کند. جمیلی با بیان 
اینکه اقتصاد هند یک اقتصاد رو به رشدی است، 
اظهارداشت: اگر هند نفت مورد نیاز خود را از 
این کشور  اقتصاد  تأمین نکند بدون شک  ایران 

دچار آسیب خواهد شد. وی گفت: ایران و هند 
به جز نفت در سایر حوزه ها همکاری های مشترک 
زیادی با یکدیگر دارند. رئیس اتاق مشترک ایران 
و هند همچنین گفت: اداره بندر چابهار از جمله 
این دو کشور است. وی  همکاری های مشترک 
تصریح کرد: هند در حال حاضر به یکی از مهمترین 
کشورهای صادرکننده کاال و خدمات در جهان 
تبدیل شده و بندر چابهار می تواند به عنوان دروازه 
ورود هندی ها به کشورهای ترکمنستان، افغانستان، 
ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
گرجستان و روسیه نقش آفرینی کند. جمیلی گفت: 
و چالش ها همچنان  فشارها  تمامی  به رغم  هند 
خریدار نفت ایران خواهد بود منتها حجم خرید 
نسبت به گذشته کمتر می شود. وی افزود: هند از 
تصمیم آمریکا مبنی بر عدم خرید نفت از ایران 
تمکین نخواهد کرد بنابراین اقدام شجاعانه هندی ها 
باعث می شود کشورهای دیگر بر تصمیمات خود 
در خصوص خرید نفت از ایران تجدید نظر کنند. 

حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   3 شماره   شناسنامه  دارای  شکری  احمد  آقای 
۹۷۰2۴3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان تینا شکری بشناسنامه 32۴3۴۶۰3۹5 در تاریخ ۹۷.۷.3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به«1-متقاضی 

با مشخصات فوق الذکر جدپدری  متوفی
2-شمس اله یاوری فر فرزند خیدان بشماره شناسنامه ۷۹ 

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.
اینک با تمام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک مرتبه آگهی می نماییم 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف قصرشیرین

حصر وراثت
شرح  به   ۴۹۴۹1۸31۶۸ شماره   شناسنامه  دارای  فر  یاوری  اله  شمس  آقای 
دادخواست به کالسه ۹۷۰2۴3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
یاوری فر بشناسنامه 32553۸۴۶۶2 در  و چنین توضیح داده که شادروان پروین 
تاریخ ۹۷.۶.2۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به«1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی
2-معصومه نمامی تخت گاهی به شماره ملی ۴۹۴۹525۸۷5 مادر متوفی

ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.
اینک با تمام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک مرتبه آگهی می نماییم 
تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم  شورای حل اختالف قصرشیرین

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای/خانم غالمحسین نیکو رفتار فرزند 

ماشااهلل
خواهان اقای ابوالفضل زنجانی دادخواستی به طرفیت خوانده اقایان 1-غالم حسین 
نیکو رفتار 2-مصطفی نیکو رفتار 3-حسین نیکو رفتار ۴-بهرام امیر پناهی 5- مولود 
علی اکبر بیگی به خواسته ابطال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸3۰5۷3۰13۶۸ شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/1۰/2۹ ساعت ۹:۰۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار اگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم 
نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. تاریخ انتشار ۹۷/۷/1۶
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ – غالمرضا عظمیان

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده 1۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان  رسول 
احدی آتشگاه فرزند احد  که  به اتهام کالهبرداری اینترنتی به مبلغ 12/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال در پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸2۸۸31۰۰۸۸1   و شماره بایگانی ۹۷۰۹1۰    شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  
طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 
از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید،  در  یک ماه 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه 
بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید تاریخ انتشار 

آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه باشد.م/الف 1555
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر- مهدی رمضانی نوده

آگهی ابالغ
به  دادخواستی  روندی  میثم  وکالت  با  اسکندری  شهین  خانم   / شاکی  خواهان/ 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق  به  زوج  الزام  بخواسته  اکبری  حسین  طرفیت 
شهرستان قصرشیرین نموده که جهت رسیدگی به شعبه یک  دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان قصرشیرین واقع در قصرشیرین خیابان راه کربال میدان مهدیه ارجاع و 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۷.۸.۷  و  به کالسه ۹۷۰۹۹۸۸35۰3۰۰1۷3 
ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه تجویز 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
فوق ذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  وضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین 

دادنامه
پرونده کالسه: ۹5۰۹۹۸3۰2۴1۰۰۰1۴ شعبه 11۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج

تصمیم نهایی شماره 
شکات :  1-آقای مجید صبحی فرزند رضاقلی به نشانی البرز – کرج شاهین ویال 

35۰ متری بنیاد خ 12 پ 11 و 3
2-شرکت آب و فاضالب استان البرز با نمایندگی خانم یلدا ایرانپوریه به نشانی 

البرز - کرج
3-آقای شکراله کوزه کنانی ساریجالو فرزند احد به نشانی البرز- کرج شاهین ویال 

بلوار دانش آموز نبش چهارم شرقی )22 بهمن شمالی( امالک احمدوند 
متهم : آقای حسن گیلی فرزند یعقوب علی به نشانی )مجهول المکان( کرج شاهین 

ویال میدان باهنر خ سید جمال الدین اسدآبادی اولین خانه دست راست 
اتهام : کالهبرداری 

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه 11۷ دادگاه کیفری 2 کرج به 
تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر است 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید. 
»راي دادگاه«

در خصوص اتهام آقای حسین گیلی فرزند یعقوبعلی دائر بر کالهبرداری با جعل 
عنوان دو فقره چک به شماره ۸۶3۶2۹2۴1 مورخ ۹۴/12/1 به مبلغ صد و بیست 
میلیون ریال و ۸۶3۶2۹23۹ مورخ ۹۴/12/5 به مبلغ چهل و دو میلیون ریال موضوع 
شکایت آقای مجید صبحی مجموعا شانزده میلیون ودویست هزار تومان به شرح 
صفحات 3۰ و 3 و یک فقره چک به شماره 1553/۶۸1۷۴۰/2۹ مورخ ۹۴/۶/31 به 
مبلغ نود میلیون ریال و پنج میلیون و هفتصد هزار تومان وجه نقد مجموعا چهارده 
میلیون و هفتصد هزار تومان موضوع شکایت آقای شکراله کوزه کنانی و شکایت 
شرکت آب و فاصالب استان البرز به این شرح آقای مجید صبحی اظهار داشت بر 
انشعاب آب ساختمان در کرج شاهین ویال بلوار شهید رجائی خ سید جمال الدین 
اسد آبادی پ 1۰۰ به سازمان آبفای کرج مراجعه و هزینه آن ۴۸ میلیون تومان 
داشت  اظهار  ساکنین ساختمان  از  احد  نداشتیم  را  آن  پرداخت  توان  و  بود  شده 
شخصی به نام گیلی در شرکت آب و فاضالب است و کار شما را انجام می-دهد 
و به نحو قسطی اقدام می کند و ما با آقای حسین گیلی مالقات کرده ایم و ایشان 
گفت کارمند شرکت آب و فاصالب است و به ساختمان مراجعه کرد و لباس فرم 
و سربرگ شرکت آب و فاصالب داشت و بعد از مدتی آمده است و مبادرت به 
گودبرداری خیابان کرد و کنتور را برای ما نصب کرده است و بعد از مدتی که 
ماموران اداره آب اعالم کرده اند این کنتور غیرمجاز است آقای حسین گیلی اعالم 
کرده اند این کنتور غیر مجاز است آقای حسین گیلی اعالم کرد مشکل را حل می 
کنم و بعد از آن متواری شد و دیگر او را ندیده ایم آقای شکراله کوره کنانی اظهار 
داشت آقای حسین گیلی برای ما کنتور آورد و من 15 میلیون و هفتصد هزار تومان 
به او پول داده ام بقیه وجه را آقای صبحی داده است خانم مژگان امیرکمالی مدیر 
دفتر حقوقی اداره آب و فاضالب استان البرز اظهار داشت آقای حسین گیلی کارمند 
پیمانی شرکت آبفا بوده است و هیچ گونه رابطه استخدامی با شرکت متبوع نداشته 
است و تحت نظر پیمانکار بوده است و ایشان مبلغی را جهت خرید انشعاب آب 
از شکات دریافت کرده و به دروغ خود را مسئول امور مشترکین شرکت معرفی 
کرده است و ظاهرا اسناد و مدارکی را نیز به آنها ارائه داده است و این در حالی 
است که هیچ گونه انشعابی از شرکت خریداری نشده بود و شرکت متعاقبا پس 
از درخواست شکات و پس از وصول وجه آن نسبت به اعطای انشعاب به شکات 
اقدام کرده است لذا صرفنظر از عدم حضور به متهم در جلسه دادگاه و عدم ارائه 
با عنایت به محتویات  الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل دادگاه به همین کیفیت 
پرونده و شکایت شکات و کیفرخواست اعالمی و اسناد و مدارک ارائه شده توجها 
به جعل عنوان از ناحیه متهم و معرفی خود به عنوان مسئول امور مشترکین آبفای 
کرج و بکارگیری سربرگ مربوط به شرکت و اعالم اینکه در شرکت آبفای کرج 
دارای نفوذ بوده و می تواند به نحو قسطی نسبت به انشعاب آب اقدام نمایند و 
سپس از شکات وجوهی را اخذ کرده است و در نهایت متواری شدن متهم همگی 
تشدید  قانون  از   1 ماده  به  مستندا  فلذا  است  بوده  کالهبرداری  بزه  تحقق  مبین 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 13۶۷ دادگاه مشارالیه 
را عالوه بر رد مال معادل شانزده میلیون و دویست هزار تومان در حق آقای مجید 
رحیمی و چهارده میلیون و هفتصد هزار تومان در حق آقای شکراله کوزه کنانی 
به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ مجموعا سی میلیون و نهصد هزار 
تومان در حق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 2۰ روز قابل اعتراض 

در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشد.
۹۷/15215/ف م/الف

رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری 2 کرج – نوروزی

متن آگهی 
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده 1۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی یا 
ملی متهم به نام ایمان بهرامی فرزند علی راست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
اگهی  تاریخ نشر  از  فرزند رستم یکماه  با چاقو موضوع شکایت مرتضی سوری 

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

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  که  درخواستی  شرح  به  حسین  سید  فرزند  فرمی  محمودی  احمد  سید  آقای 
شماره ۹۷۰۶1۴این شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که سید حسین محمودی فرمی فرزند میرمحمود به شماره 
شناسنامه 31۰ صادره از بابلسر در تاریخ ۸۸/1/21در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1- سید احمد محمودی فرمی فرزند سید حسین به شماره شناسنامه۴۹۸۸۸۷۴۴۸۶ 

فرزند متوفی 
2-سید فاطمه محمودی فرمی فرزند سید حسین به شماره شناسنامه ۴3۸ فرزند 

متوفی
3-  سیده رقیه محمودی فرمی فرزند سید حسین به شماره شناسنامه۴۹۸۸۸۷۰31۶ 

فرزند متوفی
۴- سید حسن محمودی فرمی فرزند سید حسین به شماره ملی 2۰۶1۸1۴5۶5فرزند 

متوفی
به شماره شناسنامه ۶3۸ فرزند  5- سید علی محمودی فرمی فرزند سید حسین 

متوفی
۶-  سکینه یعقوب پور باال نقیبی فرزندخانلر  به شماره شناسنامه 11۰ همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

آگهی
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸2۰۷۷۰۰۰2۸5 شعبه 1۰ شورای حل اختالف  شهرستان امل 

تصمیم نهایی  شماره ۹۷۰۹۹۷2۰۷۷۰۰۰۰۷۷ 
خواهان اقای عباس نسیمی فرزندذبیح اهلل به نشانی استان مازندران شهرستان امل 

شهر امل  بلوار منفرد نبش امیر ۹ منزل شخصی 
بابت  وجه  مطالبه  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  پریزاد  جواد  اقای  خوانده 
رای قاضی شورا در خصوص عباس نسیمی فرزند ذبیح اهلل بطرفیت جواد پریزاد 
خواسته مطالبه وجه بمبلغ 32/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطابق دادخواست تقدیمی بدین 
شرح که خواهان با ارائه نظر کارشناسی در پرونده تامین دلیل مدعی شده اتومبیل 
کردن  برطرف  برای  را  روغنی  سفید  رنگ  به  اسپورتیج   2۰1۶ مدل  کیا  خارجی 
لکه کوچک سیاه روی کاپوت تحویل خوانده داده که وی متعهد شده بدون هیچ 
خسارتی انرا برطرف کند اما اجازه خواهان خودرو را حرکت داده واز ان استفاده 
ان  برداشته وبجای  ترک  بوده  اتومبیل که خارجي  استفاده شیشه  اثر  در  که  کرده 
شیشه ایرانی نصب کرده ودر ضمن در بر طرف کردن ان لکه نیز نا شیانه عمل کرده 
که نهایتا منجربه خسارت به خودرو ی مرصوف شده است وخسارت وارده نیز 
طبق نظر کارشناس بمبلغ خواسته می باشد شورا با توجه به مستند ابزاری خواهان 
و با عنایت به سند مالکیت خودرو که بنام سید عصمت رسولی می باشد و نامه 
مورخ 13۹۷/2/15 پلیس راهنمایی و رانندگی نیز انرا تایید نموده است مستندابه 
بند 1۰ ماده ۸۴ و۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر واعالم می نماید  
رای صادره حضوری است و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی دادگستري امل می باشد 
 قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف امل حمید حیدرنتاج  م الف 2528

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
حسنجان غالم نیا روشن دارای شناسنامه شماره ۹  به شرح دادخواست به کالسه 
5/۷۰۹/1۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در    233۰ شناسنامه  به  روشن   نیا  غالم  رضا  محمد  شادروان  که  داده 
منحصر  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  دائمی خودبدرود   ۹۶/11/15اقامتگاه 

است 
شماره  به  خورشید  و  محمدرضا  فرزند  روشن  نیا  غالم  حسین  1-امیر 

شناسنامه2۰5153۸3۷۹ متولد 13۸۷ صادره از بابل فرزند متوفی
شماره  به  خورشید  و  محمدرضا  فرزند  نیا  روشن  غالم  زهرا  فاطمه   -2

شناسنامه2۰512115۴1 متولد 13۸2 صادره از بابل فرزند متوفی 
3- حسن جان غالم  نیا روشن فرزند عباس و زهرا به شماره شناسنامه ۹ متولد 

 132۹
صادره از بابل پدر متوفی

۴-  آسیه قلی زاده روشن فرزند حسن و فضه  به شماره شناسنامه 3۰ متولد 13۶۰ 
صادره از بابل مادر متوفی

متولد   ۴۰ شناسنامه  به شماره  رعنا  و  عباسعلی  فرزند  5- خورشید جانی روشن 
13۶۰ صادره از بابل همسر متوفی

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

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

که   ، اتهام سرقت  به  آوازه  بهزاد  آقای  متهم  علیه  داودی  معصومه  خانم  شکایت 
جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار ارجاع و به کالسه 
۹۷۰۶۰1/1۰1 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۹/۸/13۹۷ و ساعت ۸:3۰ تعیین 
آیین  قانون  ماده 3۴۴  به تجویز  متهم و  بودن  المکان  شده است.به علت مجهول 
دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شودتا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
کوچه  خمینی-  امام  خیابان  کشتی-  میدان  جویبار-  شهرستان  مازندران-  استان 

شهید کاکو
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار- سید کاظم مهدی زاده

آگهی
شکایت آقای علی مهدی خانی علیه متهم آقای رضا فارسی دان فرزند عباس به 
اتهام مشارکت در کالهبرداری به میزان 25 میلیون تومان ، که جهت رسیدگی به 
به کالسه ۹۷۰۶۰1/1۰1  ارجاع و  دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار  شعبه 1۰1 
.به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۷/۸/22 وساعت ۹:3۰ تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شودتا 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار- سید کاظم مهدی زاده

اگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای دانیال پیوسته فرزند حسن خواهان 
به  پیوسته  دانیال  اقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امل  مهراور  پخش  شرکت 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبهٔ  خواسته 
۹۷۰۹۹۸2۰۷۷۴۰۰13۰ شعبه 1۴ شورای حل اختالف شهرستان امل ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 13۹۷/۰۸/2۶ ساعت ۹/3۰ صبح تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادسری  ائین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نبوت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد  
 متصدی امور دفتری شعبه 1۴ شورای حل اختالف شهرستان امل

 رقیه حسن زاده  م الف 253۴

یک مقام ارشد دولت با بیان اینکه ۷ سناریو برای 
دارد،   انرژی وجود  قیمت حامل های  افزایش 

گفت:  قیمت دونرخی برای بنزین قطعی است.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، یک مقام ارشد 
دولتی با اشاره به موضوع هدفمندسازی یارانه ها 
اظهار داشت: پیشنهاد ی به منظور افزایش قیمت 
حامل های انرژی در همان جلسه اول یا دوم 
شورای عالی قوا مطرح و با نظر اعضا تصویب 
دولت  هیأت  است  قرار  راستا  این  در  شد؛ 
تمامی جوانب و جزئیات اجرایی را بررسی و 
جمع بندی کند و احتمال دارد تا پایان سال فاز 

جدیدی از هدفمندی یارانه ها اجرا شود.وی در 
مورد سناریو های موجود برای اجرای فاز جدید 
هدفمندسازی یارانه ها گفت: در حال حاضر 
سهمیه بندی با ۷ سناریو طراحی و پیش بینی شده 
و در آن دو نرخی شدن بنزین قطعی است. در 
یکی از این مدل های پیشنهادی بنزین سهمیه ای 
همان 1۰۰۰ تومان و با سهمیه ۶۰ لیتر برای هر 
خودرو در نظر گرفته شده است.این مقام ارشد 
دولت به جزئیات بیشتر موضوع اشاره کرد و 
مربوط  از مدل ها  یکی  داشت: همچنین  بیان 
به اختصاص کوپن بنزین به افرادی است که 

خودرو ندارند بگونه ای که مثالً روزانه یک تا 
دو لیتر بنزین سهمیه ای داده شود و اگر مصرف 
آنها  از  خلیج فارس  فوب  قیمت  به  نکردند 
خریداری شود.وی افزود: حسن این کار این 
است که با افزایش قیمت اقشار آسیب پذیری 
آن  بهای  از  می توانند  ندارند  نقلیه  وسیله  که 
برخوردار شوند اما هنوز روی این مدل اختالف 
بیان  با  ارشد دولتی  مقام  نظر وجود دارد.این 
اینکه برای خرید بنزین به قیمت فوب از افراد 
بدون وسیله مشکل منابع نداریم، تصریح کرد: 
بر اساس پیشنهادات مطرح شده قیمت بنزین 

آزاد نیز در سناریو های مختلف از 12۰۰ تومان تا 
۴۰۰۰ هزار تومان یعنی قیمت فوب خلیج فارس 
پیش بینی شده است.وی با تأکید بر اینکه قاچاق 
سوخت در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته 
و همچنین مصرف نیز باال رفته است، یادآور 
شد: مصرف بنزین روزانه به ۹۰ میلیون  لیتر 
رسیده درحالی  که باید حدود ۷۰ میلیون لیتر 
است. شده  یاد  عامل  دو  آن،  علت  که  باشد 

وی تصریح کرد: برای اجرای هر کدام از این 
پیشنهادات فعالً دولت مالحظاتی دارد اما اجرای 

آن تا پایان سال نیز محتمل است.

 سوخت دونرخی می شود، 

7 سناریو برای  
تغییر قیمت بنزین
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تصویب سی اف تی به این ۴ دلیل مهم است

معصومه آقاپور عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم )CFT( از سوی مجلس بدون تردید وضعیت کسب و کار 

در ایران را بهبود خواهد بخشید. 
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالیــن، این نماینده مجلس افزود: 
بی تردید بخش خصوصی اولین و مهمترین تاثیر را از تصویب این 
الیحه خواهد گرفت چــرا که با این مصوبه فعاالن اقتصادی ایران 
برای انتقال ارز و روابط خارجی خود دچار مشکل نخواهند شد.وی 
دومین تاثیر این اتفاق را در پیامی دانست که تاثیر الیجه مذکور به 
دنیا می فرستد. این نماینده کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: با این 
مصوبه مجلس شــورای اسالمی این پیام را برای جهانیان فرستاد 
که دوســتی بهتــر از یاران پیدا نخواهد کرد. وی گفت: ســومین 
اتفاقی کــه رخ داد نیز اطمینان جهان نســبت به پایبندی ایران 
به معاهدات بین المللی است، به هر روی ما توانستیم با این اقدام 
نشان دهیم که معاهدات بین المللی را به رسمیت می شناسیم و 

نقشه مخالفانمان در جهان را نقش بر آب کردیم. 
آقاپور با تاکید بــر اینکه تصویب این الیحه اثرات روانی مثبتی بر 
جامعه باقی خواهد گذاشــت گفت: چهارمین نکته این اســت که 
بــه تدریج دالالن و اخاللگران بــازار ارز از این بازار خارج خواهند 
شــد و پیامدهای مثبتی که در این حوزه به جای خواهد ماند، بی 
تردید فعالیت بخش خصوصی را رونق خواهد بخشــید. وی هدف 
نمایندگان مجلس را ایجاد بستری برای رونق صادرات غیر نفتی و 

فعالیت بیشتر بخش خصوصی اعالم کرد.

مقابله جدی با دالالن سکه

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از افزایش معامالت سرپایی، عرضه 
سکه و برخی مصنوعات تقلبی طال در بازار خبر داد و گفت: اتحادیه 

درپی آن است تا دست دالالن را از بازار سکه و طال کوتاه کند.
به گزارش زمان به نقل ازصداو ســیما، ابراهیم محمدولی با اشاره به 
برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ورود دالالن ارز به بازار داللی سکه 
و طال گفت: در چند وقت اخیر بازار ارز شاهد تغییر و تحوالتی بود 
و بر همین اساس نیز برخی از دالالن که در بازار ارز فعالیت داشتند 
حاال در بازار ســکه نسبت به معامالت ســرپایی اقدام می کنند که 
ریسک بسیار زیادی دارد و همین مسئله نیز باعث شده تا تعدادی 
ســکه تقلبی وارد بازار شــود که البته اتحادیه این موضوع را تایید 
نمی کند اما با توجه به خبرهای منتشر شده از مسئوالن نظاتی بهتر 
است تا مردم مراقب سکه ها و انواع مصنوعات تقلبی باشند و به مردم 
پیشنهاد می کنیم تا صرفا خرید سکه و طال خود را از فروشگاه های 
سکه و طالی معتبر و دارای مجوز از اتحادیه تهیه کنند تا در صورت 
وجود هرگونه مشــکلی بتوانند موضوع تخلــف را از اتحادیه طال و 
جواهر پیگیری کنند. رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان این 
که نگاه دولت برای بازار طال و ارز ایجاد ثبات به شمار می رود، گفت: 
در حال حاضر دولت و نهادهای ذیربط در حوزه طال و ارز ایجاد ثبات 
و پیگیری روند نزولی قیمت ها تا رسیدن به قیمت واقعی است که در 
چند روز گذشته مشهود بوده و در همین راستا اتحادیه طال و جواهر 
در حال مدیریت و هماهنگی با سایر نهادها به منظور کنترل بازار طال 
است.محمدولی تاکید کرد: اتحادیه طال و جواهر به دنبال آن است 
که با هماهنگی نهادهای مسئول انتظامی و قضایی دست دالالن را 
از بازار سکه و طال کوتاه کند چرا که افزایش فعالیت دالالن می تواند 
باعث افزایش التهاب و در نتیجه توقف روند نزولی قیمت ها و صعود 
دوباره قیمت سکه و طال شود.وی درباره چگونگی قیمت دهی سکه 
و طال به فروشــندگان طال و سکه با توجه به عدم نرخ دهی سایت 
معتبر از ســوی اتحادیه و اعالم غیر معتبر بودن سایت منتسب به 
اتحادیه گفت: اتحادیه برای ایجاد ســایت و فعالیت مجاز در فضای 
مجازی و اعالم نرخ اولویتی را در دســتور کار قرار داده و بزودی این 
خالء رفع خواهد شد؛ هم اکنون نرخ سکه به صورت سنتی و اعالم 
قیمت به صورت تلفنی انجام می شــود کــه بزودی به روش آنالین 

اعالم خواهد شد.

ادامه روند کاهشی قیمت خودرو در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از کاهش قیمت خودرو در ادامه 
روند افت نرخ ارز در بازار خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، سعید موتمنی با اشاره به اینکه 
خریداران خودرو در زمان گرانی قیمت دالر، امروز فروشنده شده 
اند افزود: این کاهش قیمت درحالی است که هنوز هم شرکتهای 
تولید کننده داخلی عرضه خودرو را به بازار افزایش نداده اند. وی با 
بیان اینکه خودروهای مونتاژی نیز 25 درصد کاهش داشته است 
گفت: حاشیه بازار در خودروهای زیر 30 میلیون تومان به 8 تا 12 
میلیون تومان رســیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با 
اشــاره به اینکه روند کاهش قیمت خودرو تا ثبات قیمت ارز ادامه 
دارد افزود: دیروز حاشیه قیمت در بازار برای خودروهای 30 تا 45 
میلیــون تومان به 18 تا 2۶ میلیون تومان و خودروهای 45 تا 55 
میلیون تومان به 37 تا 50 میلیون تومان رســیده است. موتمنی 
گفت: افزایش تعداد فروشندگان خودرو که در زمان افزایش قیمت 
این کاال اقدام به خرید آن کرده بودند ســبب کاهش قیمت شده 

است.
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 »بام« نمایش جزئیات تراکنش ها
 را »به روز« کرد

کاربران سامانه »بام« بانک ملی ایران از این پس می توانند 
تراکنش  را در همان روز  تراکنش های خود  جزئیات 

مشاهده کنند.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، 
نسخه پیشین سامانه »بام« امکان مشاهده جزئیات تراکنش 
ها را تا پیش از روز جاری ایجاد کرده بود؛ با این حال در 
نسخه به روز شده، این محدودیت برداشته شده است.در 
حال حاضر جزئیات تراکنش های انجام شده شامل مبلغ 
تراکنش، زمان تراکنش، کد شعبه، مانده حساب، کد کاربر، 
شماره پیگیری و مقصد تراکنش در سامانه بام نشان داده 
می شود. »بام« سامانه اینترنتی بانک ملی ایران است که در 
آن عالوه بر خدمات معمول بانکی مانند انتقال وجه، خرید 
شارژ، محاسبه و پرداخت اقساط تسهیالت، امکان مدیریت 
وجوه نیز برای کاربران فراهم شده است. این سامانه طی 
و  جست  بیشتر  عبارات  میان  در  میالدی  سال 2۰1۷ 
جو شده در اینترنت توسط ایرانیان قرار گرفت. دهمین 
جشنواره وب و موبایل ایران نیز وب  سایت »بام« بانک ملی 

ایران را به عنوان بهترین وب  سایت بانکی انتخاب کرد.

بازدید خبرنگاران از نمایشگاه 
دستاوردهای طرح جامع مالیاتی

نمایشگاه  از  از خبرنگاران رسانه های جمعی  جمعی 
دستاوردهای طرح جامع مالیاتی بازدید کردند.

به گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در این بازدید 
که با حضور مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و سرپرست دفتر طرح 
جامع مالیاتی انجام گرفت، مهمترین اجزای طرح جامع 
مالیاتی شامل پورتال اینترنتی خدمات الکترونیک مالیاتی، 
پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی، سامانه نرم افزاری یکپارچه 
مالیاتی)سنیم(، داشبورد مدیریتی و دیگر اجزای عملیاتی 
این طرح به حاضرین ارایه گردید. در ابتدای این بازدید، 
خدمات  مجموعه  با  جمعی  های  رسانه  خبرنگاران 
الکترونیکی که هم اکنون به مودیان مالیاتی ارایه می شود 
شامل ثبت نام الکترونیکی، ارایه اظهارنامه الکترونیکی، 
پرداخت الکترونیکی مالیات، ارسال الکترونیکی صورت 
مالیات  فهرست  الکترونیکی  ارسال  فصلی،  معامالت 
حقوق، خالصه پرونده الکترونیک، ثبت صندوق نرم افزار 
فروش، ثبت الکترونیک شکایات و اعتراضات، استعالم 
الکترونیکی بدهی مالیاتی و نرم افزار گوشی های هوشمند 
آشنا شدند. در ادامه، فرایند صدور الکترونیکی گواهی ماده 
1۸۷ و همچنین سامانه صدور گواهی های موضوع ماده 
1۸۶ قانون مالیات های مستقیم به عنوان دیگر خدمات 
ارزنده طرح جامع مالیاتی، برای حاضرین تشریح گردید. 
در بخش دیگری از این بازدید، قابلیت ها و کارکردهای 
و  اجزا  مالیاتی)سنیم(و  یکپارچه  نرم افزاری  سامانه 
ماژول های آن برای خبرنگاران رسانه های جمعی تبیین شد. 
پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی به عنوان یکی از اجزای مهم 
سنیم، از دیگر مباحثی بود که در این بازدید بدان پرداخته 
شد و کاربردهای محوری آن از جمله شناسایی مودیان 
فاقد پرونده مالیاتی و فعال در اقتصاد پنهان برای اصحاب 

رسانه تشریح شد.

همسر مدیرعامل سکه ثامن 
بازداشت شد

همسر  بازداشت  از  تبریز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مدیرعامل سکه ثامن خبر داد.موسی خلیل اللهی عصر 
یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا گفت: همسر 
مدیرعامل سکه ثامن دیروز دستگیر و بازداشت شده است.

این مقام قضایی در دادگستری کل استان آذربایجان شرقی 
در پاسخ به این پرسش که آیا اتهامی توجه این فرد است یا 
خیر، افزود: پرونده این فرد فعالً در مرحله تحقیقات است 
و بعد از تکمیل تحقیقات، اعالم می کنیم. نیروی انتظامی 
روزشنبه با صدور اطالعیه ای از دستگیری فرهاد زاهدی 
فر، مدیر عامل متواری شرکت تجارت الکترونیکی ثامن 
معروف به سکه ثامن خبر داد.در این اطالعیه آمده است: 
فرهاد زاهدی فر، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی 
ثامن معروف به سکه ثامن است که از هزاران نفر از طریق 
سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان 
کالهبرداری و از کشور متواری شده بود، با اقدامات فنی، 
عملیاتی و اطالعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی 
و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت 

و  به کشور بازگردانده شد.
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معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره 
به عقد قرارداد۴۷۰۰میلیارد تومان با متقاضیان 
تسهیالت اشتغال روستایی، از تخصیص مرحله 
دوم منابع اشتغال صندوق توسعه با نرخ تسعیر 

ارز ۸۰۰۰تومان خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ابوالفضل رضوی 
در نشست خبری دیروز به مناسبت روز ملی 
روستا گفت: امروز در تقویم شمسی کشور بر 
اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به 
عنوان روز روستا و عشایر نامگذاری شده که 
اقدام خوب اما دیرهنگام بود.وی با بیان اینکه 
تولیدکنندگان عظیم کشور هستند،  روستاییان 
در  عشایر  و  روستاییان  عبارتی  به  داد:  ادامه 
تولید سازندگی کشور نقش اساسی دارند چرا 
که عالوه بر تأمین، امنیت و سالمت تولید مواد 
غذایی، در تولید فرهنگ، آداب و سنن نقش 
بسیار سازنده ای داشتند و دارند.معاون توسعه 
یکی  افزود:  مناطق محروم کشور  و  روستایی 
از مظلومیت های روستاییان و عشایر این است 
این گونه  جامعه  از  قشر  این  در خصوص  که 
عشایر  و  روستایی  مناطق  که  می شود  تصور 
دامداری  و  کشاورزی  فعالیت های  به  محدود 
تولیدکننده  تنها  نه  روستاها  درحالی که  است 
تولیدکننده  که  کشاورزی  و  دامی  محصوالت 
فرهنگ، آداب و همچنین هنر و صنایع دستی 
نیز هستند.رضوی با بیان اینکه بیشترین صادرات 
صنایع دستی در بین کاالهای غیرنفتی مربوط 
به صنعت فرش است که غالب این تولیدات 
می شود،  تولید  عشایر  و  روستاییان  دست  به 
گفت: کشورهای ایران، چین و هند بزرگترین 
دنیا محسوب  در  صادرکنندگان صنایع دستی 
می شوند که در ایران بیشترین تولیدات صنایع 
دستی در مناطق روستایی و عشایری صورت 
می گیرد؛ بنابراین باید روستاییان را هم تولیدکننده 
هنر،  تولیدکننده  هم  و  کشاورزی  محصوالت 
سنت و صنایع دستی بدانیم ضمن اینکه بخش 
گذشته  در  تبدیلی  صنایع  تولیدات  از  زیادی 
توسط روستاییان صورت می گرفت.وی با تأکید 
بر اینکه روستا یک واحد تولیدی دارای تولیدات 
اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  است،  متنوع 

تسهیالت  پرداخت  وضعیت  آخرین  درباره 
دالر  میلیارد   1.5 محل  از  روستایی  اشتغال 
صندوق توسعه ملی نیز تصریح کرد: از بهمن 
ماه سال گذشته این طرح در قالب قانون اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری با مشارکت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های ذیربط 
اجرایی شد و از اردیبهشت ماه سرعت گرفت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
با بیان اینکه تا روز گذشته )چهاردهم مهرماه( 
32۹3 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی به 
متقاضیان پرداخت شده است، مجموع پروژه های 
اشتغالزای متقاضیان که منتج به عقد قرارداد با 
بانک های عامل برای پرداخت تسهیالت اشتغال 
روستایی شده است را ۴۷۰۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: تسهیالت پرداختی در قالب اشتغال 
روستایی تاکنون برای ۹3 هزار و 22 نفر شغل 
پایدار ایجاد کرده است؛ عالوه بر این بر اساس 
تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان، از محل اعتبارات 
بانک سینا ۹2۰ میلیارد تومان طی سال های ۹5 
و ۹۶ برای اشتغال روستایی پرداخت شده که از 
این محل نیز برای ۹۰۰۰ نفر در مناطق روستایی 
است.رضوی  شده  ایجاد  اشتغال  عشایری  و 
با بیان اینکه امیدواریم با همین روند بر اساس 
ماده 2۷ قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان امسال 
تکلیف ایجاد 3۸۴ هزار شغل در مناطق روستایی 
محقق شود، درباره تخصیص مرحله دوم منابع 
صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و 
عشایری گفت: قرار است مرحله بعدی این منابع 

با نرخ تسعیر ۸۰۰۰ تومان محاسبه و از طرف 
سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کند. با 
این حساب منابع 12 هزار میلیارد تومان صندوق 
توسعه ملی در مجموع به 1۸ هزار میلیارد تومان 
افزایش می یابد.وی با اشاره به اینکه در 31 استان 
کشور در هر استان با پرداخت منابع اشتغال به 
متقاضیان، حداقل 15 واحد تولیدی فعالیت خود 
را آغاز کرده اند، ادامه داد: امیدواریم در مرحله 
بعدی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و 
پرداخت تسهیالت به متقاضیان، سرعت و دقت 
پرداخت این تسهیالت شتاب بیشتری نسبت به 
مرحله قبل داشته باشد.معاون توسعه روستایی و 
مناطق محروم کشور، نظارت بر روند پرداخت 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری را یکی از 
وظایف این معاونت عنوان کرد و افزود: معاونان 
استانداران نیز در هر استان باید بر روند پرداخت 
این تسهیالت نظارت داشته باشند تا مبادا این 
منابع در اموری غیر از اشتغال پرداخت شوند و 

انحراف داشته باشند.
قانون  اساس  بر  اینکه  یادآوری  با  رضوی 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ۴5 درصد 
از اعتبارات 1.5 میلیارد دالری صندوق توسعه 
ملی برای اشتغال در بخش کشاورزی اختصاص 
داده شده است، تصریح کرد: همچنین 15 درصد 
برای اشتغال بخش خدمات و فناوری اطالعات، 
 1۰ معدن،  و  صنعت  بخش  برای  درصد   1۰
درصد برای بخش صنایع دستی و 1۰ درصد نیز 

برای گردشگری در نظر گرفته شده است.

پایدار در کشور  ایجاد جامعه  بر  با تأکید  وی 
گفت: جامعه ای پایدار خواهد بود که رشد ثروت 
ملی نیز در آن رو به افزایش و سرعت این رشد 
نیز قابل توجه باشد؛ با تمرکز تسهیالت صندوق 
توسعه ملی برای اشتغال روستاییان و عشایر، 
پیش از هر چیز به دنبال جامعه پایدار، تثبیت 
شهرها  به  مهاجرت  از  جلوگیری  و  جمعیت 

هستیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 
تسهیالت  برای  نیاز  مورد  وثایق  به  اشاره  با 
اشتغال روستاییان و عشایر اظهار کرد: تضامین 
الزم توسط قانونگذار مشخص است به گونه ای 
که متقاضی پس از تائید طرح توسط دستگاه 
اجرایی و معرفی به بانک عامل، باید سند مِلکی 
یا مسکونی روستایی در همان روستا، سند واحد 
صنعتی یا دامداری و همچنین سفته تا مبلغ 3۰۰ 
میلیون تومان با ضمانت یک نفر را به بانک ارائه 
دهد.رضوی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی، 
صندوق  و  بانک  پست  تعاون،  توسعه  بانک 
پرداخت  عامل  بانک  چهار  امید،  کارآفرینی 
تسهیالت اشتغال روستایی هستند، تأکید کرد: 
هیچ یک از این بانک ها طبق قانون نمی توانند 
تضامینی غیر از وثایق مذکور از متقاضیان دریافت 
کنند مگر در شرایطی که ارزش ریالی تسهیالت 

دریافتی بیش از ارزش وثیقه متقاضی باشد.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
برگزاری همایش روز ملی روستا اشاره کرد و 
افزود: اولین همایش ملی روستا در سال ۹3 و 
در سالن اجالس سران با سخنرانی رئیس جمهور 
آغاز شد که امسال این مراسم در سالن تالش 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مجموعه وزارت 
و با سخنرانی معاون اول رئیس جمهور برگزار 
می شود.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور با بیان اینکه این همایش در روز سه شنبه 
)هفدهم مهرماه( برگزار خواهد شد، گفت: در 
این همایش از 31 استان کشور از افرادی که 
با دریافت تسهیالت اشتغال روستایی، موفق به 
نمونه های  به عنوان  پایدار شدند،  ایجاد شغل 
موفق دعوت شده است تا تجارب خود را در 

اختیار رسانه ها و مردم قرار دهند.

منابع تسهیالت اشتغال روستایی ۱۸ هزار میلیارد تومان شد؛

 تخصیص منابع اشتغال صندوق توسعه با ارز۸۰۰۰تومان

برگه اجراییه
1۰/55/97

مشخصات محکوم له  بانک سینا به وکالت فرناز فالحت بیشه شغل وکالت به 
نشانی بابل  دور میدان قاضی کتی جنبه دفترخانه 1۹۸  ساختمان ایرانیان پالک 

 ۴۸
به  عباس  غالم  فرزند  امیری  حجازی  1-محمدرضا  علیه  محکوم  مشخصات   
 -2 حجازی  غذایی  مواد  ولیعصر  صندوق  جنب  انقالب  امیرکالم   بابل  نشانی 
محله  گل  چهارراه  بابل  نشانی  به  رضا  سید  فرزند  پور  سادات  ابوالقاسم  سید 
نبش چهارراه باطری فروشی 3- غالمرضا امرایی جاللی فرزند حسین به نشانی 
شماره  رأی  موجب  به   3۰۰ پالک  قائمی  شهید  ک  سینا   ابن  خ  امیرکال   بابل 
251 تاریخ۹۷/3/21 شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه 
بابت اصل خواسته و  ریال  میلیون   ۶۰ مبلغ تضامنی  پرداخت  به   محکوم است 
و  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  بابت خسارت  1/5۸۰/۰۰۰ریال  مبلغ  نیز 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم
 مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

برگ اجراییه1۰/49/97
 مشخصات محکوم له  بانک سینا به وکالت فرناز فالحت بیشه شغل وکالت به 
ایرانیان پالک  بابل  دور میدان قاضی کتی جنبه دفترخانه 1۹۸  ساختمان  نشانی 
بابل  نشانی  به  احمد  فرزند  گتابی  پور  حبیب  سکینه  محکوم علیه  مشخصات   ۴۸
روبروی امامزاده قاسم داخل بن بست هادی 15 روبروی داروخانه شفا آتلیه سها2-  
تاریخ   23۶ شماره  رای  موجب  به  المکان   مجهول  حسین  فرزند  زاده  تقی  لیال 
۹۷/2/13شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 155/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و نیز 
مبلغ2۷۹/۰۰۰ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ۹5/1۰/13تا زمان اجرای حکم 
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دا خواست و ضمائم به اقای جواد علوی . جمال علوی.  فخرالسادات 

علوی.  نصراهلل علوی.  همگی فرزند کاظم  
به  علوی  جواد  اقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  صدقانی  بهشته  خانم  خواهان 
خواسته تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
وقت  و  ثبت  امل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه 5   ۹۷۰۹۹۸121۰5۰۰۴5۰
رسیدگی مورخ 13۹۷/۰۹/1۴ ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون ائین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود.  نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
  منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل  شراره رودبارکی  م الف 2527

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم صدیقه محسن زادگان فرزند حسین به شرح درخواستی که به شماره۹۷۰۶5۴ 
شعبه اول این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشت که حسین علی تبار سوته فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 2۰۴ 
صادره از بابلسر در تاریخ ۹۷/1/22در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبا رتند از 1- صدیقه محسن زادگان فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 2۷۶ همسر متوفی 2- مریم علی تبار سوته فرزند حسین 

به شماره شناسنامه دختر متوفی
3-  لیال علی تبار سوته فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴۹۸۰۰11۹۴2دختر متوفی

۴- علی علی تبار سوته فرزند حسین شماره شناسنامه ۴۹۸۰1۰12۰۸پسر متوفی
به شماره شناسنامه ۴۹۸۰3233۹1فرزند  تبار سوته فرزند حسین  5- آیدین علی 

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

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

آگهی
 افراد شش دانگ پالک شماره ۶1 فرعی از 11۹ اصلی بخش 2 ثبت فریدونکنار

 احترامًا با توجه به تنظیم صورتجلسه افرازی و تهیه نقشه افرازی پالک2/11۹/۶1 
ثبت فریدونکنار و با عنایت به اینکه آگهی دعوت به افراد به جهت عدم شناسایی 
و تعداد آنها در روزنامه منتشر گردیده است بدین وسیله آگهی انجام افراز و نقشه 
افرازی  نیز به تبع آن در روزنامه منتشر تا مطابق ماده ۶ آیین نامه افراز چنانچه 
انتشار آگهی  تاریخ  از  باشند ظرف مدت ده روز  اعتراضی داشته  مالکین مشاعی 
به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک مراجعه و  افراز  قانون  وفق مقررات ماده 2 
اعتراض خود را تسلیم نمایند بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر مطابق 

مقررات اقدام خواهد گردید
 مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فریدونکنار

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو ۴۰5 به رنگ   یشمی متالیک مدل 13۸۰ به شماره نیروی 
انتظامی  ۸22 ن 3۴ -- ایران ۷2  وبه شماره موتور 2252۸۰۰۹۷۰۴ وبه شماره شاسی 

نو شهر۸۰3۰۹5۹2 به نام امین علی نیا مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

 آگهی مفقودی
 کلیه اسناد و مدارک از جمله سند مادر و برگ سبز خودرو وانت پیکان 1۶۰۰ 
مدل 13۹۰ به رنگ سفید شیری روغنی با شماره پالک5۷۷ه33ایران ۷2 با  شماره 
موتور11۴۸۹۰۷۹3۷۷ شماره شاسی  NAAA۴۶AAXBG1۶3۴۶1  به مالکیت 

محمد علی معافی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

 مفقودی 
سند کمپانی و و برگ سبز خودروی پراید جی ال ایکس آی مدل 13۸۹ به رنگ 
سفید روغنی با شماره پالک۷1۷ه31ایران ۷2 شماره موتور 3۶3۷13۷شماره شاسی 
S1۴122۸۹۶35۴۶5  به مالکیت قربان بخشی کهساری  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
نکا

مفقودی
با  ایران ۸2   برگ سبز ورانت مزدا 1۶۰۰ مدل 13۷۰با شماره پالک ۶35ص31 
شماره موتور 1۹۸۸۹1و شماره شاسی ۷۰۶۰۸۴5۶بنام کیومرث شکر پور رودباری 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده گفت: هفته گذشته 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مصوب کرد که خودروسازان به ازای هر 

چهار دستگاه خودروی تولیدی، یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مصطفی جودی اظهار کرد: براساس مصوبه سال 1388 هیات 
دولت، خودروسازان باید معادل 30 درصد تولیداتشان و واردکنندگان خودرو نیز متناسب با 
حجم واردات، تعدادی خودروی فرسوده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه می کردند.وی با 
بیان اینکه از سال 1392 اجرای این قانون برای واردکنندگان خودرو آغاز شد، خاطرنشان کرد: 
با این حال خودروسازان از اجرای این قانون خودداری کردند تا اینکه سرانجام سال گذشته 
هیات دولت مصوبه پیشین خود در زمینه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده را 
لغو کرد.وی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که از ابتدای تیر ماه با ممنوع شدن واردات 
خودرو، فعالیت واردکنندگان خودرو متوقف و به دنبال آن اسقاط خودروهای فرسوده نیز 
متوقف شده است.وی افزود: در چنین شرایطی هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس تبصره ای به ماده 8 قانون هوای پاک اضافه کرد که براساس آن خودروسازان به ازای 
هر چهار دستگاه خودروی تولیدی باید یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند.جودی با 
بیان اینکه مصوبه کمیسیون صنایع باید در صحن علنی مجلس مطرح شده و به تصویب نهایی 
برسد، تصریح کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت کنند تا فرایند اسقاط 
خودروهای فرسوده از وضعیت توقف فعلی خارج شود.وی خاطرنشان کرد:  حدود 200 مرکز 
اسقاط خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که به دنبال ممنوعیت واردات خودرو، فعالیت 
آنها متوقف شده و ادامه وضعیت فعلی و متوقف ماندن اسقاط خودروهای فرسوده، باعث به 
خطر افتادن سرمایه بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال موجود در این مراکز خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: فهرست 25 قلم کاالی اساسی مشمول ارز 4200 
تومانی مقداری تغییر کرده و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت برخی اقالم را در 

فهرست خود گنجانده و به روز کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نیمه مرداد ماه با اعالم رییس جمهور و نهایتا تشریح بسته 
جدید ارزی از سوی رییس کل بانک مرکزی، فهرست کاالهای اساسی در قالب 25 قلم کاال 
منتشر شد که برای واردات از ارز دولتی 4200 تومانی استفاده می کنند که از برنج خارجی 
و گندم آغاز و به چای خارجی، دارو و ماشین آالت کشاورزی ختم شد.البته در همان زمان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن 
و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند با تضمین تنظیم و کنترل بازار 
ارز به فهرست خود اضافه کنند.مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
- درباره کاالهای اساسی مشمول نرخ ارز دولتی و تغییرات رخ داده در آنها اینگونه توضیح 
داد که چیزی به مجموعه 25 قلم کاالهای اساسی اعالم شده اضافه نشده است اما برخی از 
وزارتخانه ها در گروه های تعریف شده برخی از کاالها را به اقالم موجود گذشته اضافه کرده اند 
که در واقع بتوانند شفاف سازی بیشتری در آنها انجام دهند.وی افزود: به عنوان مثال وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گروه کاالهای دارویی برخی از اقالم را شفاف سازی 
کرده که کدام کاالها جزو اقالم دارویی و کدام دسته جزو مواد اولیه دارویی، غیر دارویی یا 
دارای مصارف دو جانبه است که به آنها کد ILC می دهند که شفاف سازی بیشتری صورت 
بگیرد.وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی تالش 
می کند تا در قالب همان 25 قلم کاالهای اساسی فهرست کاالیی خود را به روز و شفاف کنند 

اما چیزی به کلیت این کاالها افزوده نشده است.

احتمال الزام خودروسازان به اسقاط 
خودروهای فرسوده

تغییر جزئی در لیست کاالهای مشمول 
ارز ۴2۰۰ تومانی

مقایسه آماری نشان می دهد که ثبت 
تعاونی ها در شش ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه قبل، 4درصد افزایش 
داشته و ایجاد فرصت شغلی توسط 
به  را  درصدی  رشد 1۶  تعاونی 

ثبت رسانده است.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، 
مقایسه تعداد تعاونی های ثبت شده 
به  نسبت  جاری  سال  ماه  در شش 
ماه سال گذشته نشان میدهد،  شش 

با کاهش  اعضاء  تعداد  افزایشی معادل 4درصد دارد. 
معادل 38درصد و تعداد فرصت شغلی با افزایش معادل 
1۶درصد همراه بوده است.براساس گزارشات اخذ شده 
ماه  در شش  تعاون،  ثبتی  آمارهای  جامع  سامانه  از 
ابتدایی سال 1397 ، تعداد 1747 تعاونی و ۶ اتحادیه 
در کل کشور به ثبت رسید.تعداد کل اعضاء تعاونیها 
نفر  به  نفر و تعداد فرصت شغلی 332۶0   33210
ثبت رسیده است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی 

مربوط به این تعاونیها 19 نفر است.
استان فارس به ترتیب با ثبت  212  ثبت تعاونی در بین 

کلیه استانها بیشترین ثبت را داشته است. به گزارش 
واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایرانف تعاونی بانوان 
تعداد 280 تعاونی ثبت و  ایجاد فرصت شغلی11235 
نفر را فراهم کردند همچنین تعداد 4 تعاونی دانش بنیان 
در استانهای خوزستان، کرمان، گلستان و لرستان به 

ثبت رسیده اند.
بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده براساس گرایش 
و  کشاورزی”  های  “تعاونی  تعاونی  فعالیتهای  رشته 
واحد  ترتیب54۶ و529  به  تعاونی های خدماتی”   ”

هستند..

درصدی   ۱۶ رشد  
فرصت  ایجاد 

در شغلی 
تعاون بخش   



سیاستمداران بزرگ ، همواره به یاد دارند که 
خدمتگذار مردم هستند .

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

حال دل با تو گفتنم هوس است 
 خبر دل شنفتنم هوس است

طمع خام بین که قّصه فاش 
 از رقیبان نهفتنم هوس است

امروز با حافظ

داستان بلند »جلجتا« چاپ شد

داستان بلنِد »ُجلُجتا« نوشته 
توسط  علی اکبری  امین 
انتشارات کتاب پاگرد منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
داستان  مهر،  گزارش   به 
بلنِد »ُجلُجتا« نوشته امین علی اکبری به تازگی توسط 
انتشارات کتاب پاگرد منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. از این نویسنده، پیش تر کتاب »احتمال عکس و 

انزوا« توسط نشر نی چاپ شده است.
علی اکبری »جلجتا« را در دو بخش کلی نوشته  است. 
نویسنده این داستان بلند را اسفندماه سال ۹2 به پایان 

برده و آن را در خرداد ۹5 بازنویسی کرده است.
در معرفی کوتاه این کتاب می توان به بخشی از آن 
اشاره کرد: خب می فهمم چاره ای نیست آدم شنیده 
دوش  به  را  خودش  صلیب  کس  هر  که  است 
می کشد یا که نمی دانم هر کس را توی گور خودش 
می خوابانند اما یکدفعه متوجه می شود هر کس جنازه 

همه را به دوش دارد مرده و زنده را.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

مثل شیر آب شده. نمی دانم تا کی می خواهد همین طور 
ُشرُشر بریزد، باالخره یک جایی باید تمام شود. این 
سرگیجه و منگی هم از عواقب همین رکوردشکنی 
کاغذ  به وسط های  تا  احتماال. حاال  است  بی سابقه 
برسم بخشی از آن غیرقابل استفاده شده و مجبورم 
ِهی از وسط خط بروم چند خط پایین تر. نمی دانم تا 
کِی می توانم این دستم را روی کاغذ حرکت بدهم. 
نگهدارم  سفت  را  خودکار  که  می کنم  تالش  دارم 
که تا آخرین لحظه از فرصِت نوشتن استفاده کرده 
باشم. داشتم به این فکر می کردم که در این حالتی که 
این جا نشسته ام و این کاغذها را چیده ام جلوم و دارم 
می نویسم، اگر همه چیز در همین لحظه تمام شود، به 

کدام سمت می افتم؟ فرقی نمی کند. .....
این کتاب با 2۷۴ صفحه قطع جیبی، شمارگان 5۰۰ 

نسخه و قیمت 21 هزار تومان منتشر شده است.
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عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

 معاونت اجتماعی فاتب – اداره آموزش همگانی باهشدارنسبت به افرایش سرقت 
در کشوراقدام به انتشار پیام های در رابطه با کاهش سرقت به شرح ذیل کرد؛1.اوراق 

شناسایی را در خودرو رها نکنید.
2. شماره خودروی خود را روی دستگاه پخش و سایر وسایل حک نکنید و شماره 

سریال وسایل را در جایی ثبت کنید.
3. اگر بسته ای در خودرو دارید آنرا در معرض دید قرار ندهید.

۴. هرگز کلیدهای خود را در خودروی بدون سرنشین رها نکنید حتی زمانی که یک 
کار بسیار فوری دارید.

5. همیشه در ها را قفل کنید و شیشه ها را کاماًل باال بکشید.
۶.هرگز نام و آدرس خود را روی دسته کلید منزل یا خودرو تان ننویسید .این کار ممکن 
است سارقین را به سوی منزل شما راهنمایی و ورود آنها را به داخل منزل میسر کند. 

کلیدهای خودرو را از کلیدهای منزلتان جدا کنید.
۷. در موقع پارک، چرخ های خودرو را به سمت جدول بچرخانید و بر سر راه آنها 

مانع ایجاد کنید . این کار باعث می شود که خودرو شما را در سرازیری حرکت نکند .
۸. درصورت داشتن پارکینگ از آن استفاده کنید هم خودرو و هم در پارکینگ را قفل 

نمایید .
۹. خودروی خود را به سیستم ضدسرقت و دزد گیر مجهز کنید .

1۰. یک کپسول اطفاء حریق که بتوان آن را قفل کرد در خودرو داشته باشید .
11.اگر کت خود را هر جایی رها می کنید و زیاد مراقب آن نیستید کلیدهایتان را در 

جیب آن نگذارید .
12. در زمان فروش خودرو تان هرگز به غریبه اجازه ندهید که به تنهایی پشت فرمان 

بنشینید و آنرا امتحان کند.
13. یک فتوکپی از کارت خودرو تهیه کنید واصل آنرا در جای امنی قراردهید.

1۴. قبل از سوار شدن و حرکت، خودرو را مورد بررسی قراردهید و اطمینان حاصل کنید 
که کسی پالک های آن را باز نکرده باشد.

15. اگر یک خودرو قدیمی تازه رنگ شده برای فروش به شما پیشنهاد شود و یا افرادی 
قصد فروش خودرو و یا قطعات آن را به قیمت های ارزان دارند به این موارد مشکوک 

باشید.
1۶. بمحض مشاهده افراد مشکوک و خودرو های رها شده به پلیس گزارش دهید.

1۷. تا جایی که ممکن است در منطقه های پر رفت و آمد و روشن توقف کنید.
1۸. در صورتی که احتمال می دهید که تحت تعقیب هستید آیینه خود را طوری تنظیم 
کنید که شماره پالک خودرو تعقیب کننده را ببینید و سپس در یک مرکز تجاری و یا 
مرکز پلیس توقف کنید توجه داشته باشید اگر کسی در منزلتان نیست به سمت خانه 

نروید.
1۹. خودرو خودرا به قفل مرکزی، دزد گیر، قفل پدال، قفل فرمان و سوییچ مخفی و سایر 

لوازم تاخیری و بازدارنده مجهز نمایید.
2۰. از گذاشتن کودکان و افراد ناتوان به تنهایی در خودرو روشن اجتناب کنید.

21. شبها و صبح زود از سوار نمودن مسافرین جوان و مشکوک که کرایه باالتری پیشنهاد 
می کنند و یا به مقصد های فرعی و دور افتاده قصد حرکت دارند، پرهیز کنید.

22. تا حد امکان از انتقال مسافران به مسیر هایی که اصاًل آشنایی ندارید پرهیز کنید.
23. سعی کنید در انتقال مسافرین از مسیرهای اصلی حرکت کنید و به بهانه خلوت بودن 
و روانی ترافیک از مسیرهایی که فرعی هستند و آشنایی ندارید و صرفاً توسط مسافرین 

پیشنهاد می شود و اصرار می کنند تردد نکنید.
2۴. رانندگان بین شهری سعی می کنند تا حد امکان از طریق ترمینال ها وشرکت های 

تعاونی تاکسیرانی اقدام به پذیرش مسافر نمایند.
25. در هنگام خرید خودرو از افرادی که کامال آنها را نمی شناسید بالفاصله نسبت به 

تعویض قفل درها، قفل زنجیر و قفل پدال اقدام کنید.

به مناسبت هفته ناجا ؛

کاریکاتور

صلح  رویکرد  با  که  الف  تئاتر  المللی  بین  جشنواره  نخستین 
جهانی برگزار می شود، بخش مسابقه عکس و پوستر این دوره 
از جشنواره را با موضوع »اقوام با رویکرد صلح در فرهنگ و آیین« 

برگزار می کند.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی نخستین جشنواره بین المللی 
تئاتر »الف«، این جشنواره که با رویکرد صلح جهانی از 2۷ آبان تا 
۴ آذر در شهر تبریز برگزار می شود، با موضوع »اقوام با رویکرد 
صلح در فرهنگ و آیین« بخش مسابقه عکس و پوستر را هم در 
کنار بخش های مسابقه صحنه و مسابقه نمایشنامه نویسی برگزار 

می کند.
فراخوان بخش مسابقه عکس و پوستر نخستین جشنواره بین 
المللی تئاتر »الف« از سوی دبیرخانه جشنواره منتشر شده که طی 
آن مقررات شرکت در این بخش، مهلت ارسال آثار، میزان جوایز 
در نظر گرفته شده برای برگزیدگان و همچنین برپایی نمایشگاه آثار 

توضیح داده شده است.
عکاسان و طراحان متقاضی برای حضور در بخش پوستر و عکس 
نخستین جشنواره بین المللی تئاتر »الف« می توانند فرم شرکت در 

این بخش را از طریق سایت worldpeace.ir دریافت کنند.

مسابقه عکس و پوسرت جشنواره 
تئاتر الف برگزار یم شود

شکست های پی در پی آمریاک از ایران

فیلم انیمیشن »روباه« به کارگردانی صادق جوادی به بخش 
مسابقه جشنواره »سینه انیما« پرتغال راه یافت.

به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی، چهل و دومین دوره جشنواره 
»سینه انیما« از 21 تا 2۷ آبان ۹۷ در شهر »اسپینو« پرتغال 
برگزار می شود و انیمیشن »روباه« ساخته صادق جوادی در 

بخش مسابقه بین الملل این جشنواره روی پرده می رود.
»روباه« در روزهای اخیر در بخش مسابقه سیزدهمین دوره 
بود.  نمایش در آمده  به  »انیمست« رومانی هم  جشنواره 
مراسم اختتامیه این جشنواره، عصر امروز یکشنبه 15 مهر 

در شهر بخارست رومانی برگزار می شود.
این فیلم چندی پیش برنده جایزه بهترین انیمیشن کوتاه 

جشنواره »وارنا« بلغارستان نیز شده بود.
در خالصه داستان انیمیشن »روباه« آمده است: »روباه جوان 
و چاالکی هنگام تجربه  اولین عشق به دست شکارچی اسیر 
می شود. شکارچی زنگوله ای بر گردنش آویخته و رهایش 
می کند. روباه زنگوله بر گردن توانایی زندگی در جنگل، 
شکار را از دست می دهد و تنها راه نجاتش، اهلی شدن و 

بازگشت نزد شکارچی است.«

»روابه« به جشنواره »سینه 
انیما« پرتغال راه یافت

فیلم سینمایی »جد خوب من« هم اکنون در مرحله پیش تولید 
قرار دارد.

به گزارش بانی فیلم، پیش تولید فیلم سینمایی »جد خوب من« 
به کارگردانی اصغر نصیری با تمدید پروانه ساخت به تازگی 
آغاز شده است و گروه این روزها مشغول انتخاب بازیگران 
و عوامل هستند. این فیلم با مضمونی کمدی اوایل آبان ماه در 

تهران، زنجان و میانه مقابل دوربین خواهد رفت.
از میان  تاکنون  بازیگر اصلی دارد و  – هشت  فیلم هفت 
بازیگران حضور محمدرضا داودنژاد و یوسف تیموری قطعی 
شده است. مذاکره با سایر بازیگران و برخی از عوامل پشت 
دوربین همچنان ادامه دارد. »جد خوب من« داستان دختر و 
پسر جوانی را روایت می کند که در یک آژانس هواپیمایی 
مشغول فعالیت هستند و قصد دارند با یکدیگر ازدواج کنند. 
در این میان خانواده های آنها برای این وصلت مسئله ای 
را شرط می کنند که خط اصلی داستان فیلم را تشکیل می 
دهد… . اصغر نصیری پروانه ساخت این فیلم سینمایی را 
اواخر سال گذشته دریافت کرد. این کارگردان در کارنامه خود 
ساخت فیلم های سینمایی »مجروح جنگی«، »ستیز با درون«، 

»شغال«، »منفی 1۸«، »اشک و سکوت« و »مسلخ« را دارد.

یوسف تیموری و محمدرضا 
داودنژاد در »جد خوب من«

نخستین باری که او را دیدم، چشم در چشم 
تابلوی  بود؛  دست  در  قلمی  با  نقاشی  بوم 
و  زیبا  میزان  همان  به  کشید،  می  طبیعت 
برایمان  هستی  خالق  که  داشتنی  دوست 
شد  می  اش  نقاشی  تابلوی  از  کرده.  خلق 
صدای جریان جویبار، بوی خاک، تابش نور 

خورشید و آواز جنگل را حس کرد. 
او با دستان هنرمندش قلم را با جریان آب 
و نور و رنگ هم داستان کرده بود و نمایش 
زیبایی از زندگی طبیعت را به روی صحنه 

آورده بود. 
پیش از این از استاد حامد بشارت که معلم 
نور، هیجان و  بودم: رنگ و  بوده شنیده  او 
آزاد،  و  مقید  و در چارچوب،  رها  آرامش، 
تصویرهایی پرجان و پرتپش هستند از نقاشی 
هایی نقش بسته بر بوم، که با هنرمندی نوید 
خلق شده و ذهن سیال آدمی را در قعر یک 
نوید  آری  آورد.    می  در  پرواز  به  تصویر 
باقرپور، این هنرمند البرزی، مدتی است که 
توجه اهل ذوق و هنر را به خود جلب کرده 
اش  هنری  کارگاه  در  دلیل  همین  به  است، 
که سرشار از بوی عشق بود با او به گفتگو 

نشستم. 
برای  کنید  معرفی  بیشتر  را  خودتان   -

خوانندگان و مخاطبان ما: 
- بله، من نوید باقرپور هستم متولد 13۶۰ که 
سالهاست ساکن استان البرزم. برای نخستین بار 
در سال 13۸۰ آموزش حرفه ای خودم را در 
عرصه هنرهای تجسمی) نقاشی ( در آموزشگاه 
هنرهای تجسمی دریا شروع کردم و هر روز 
که نزد استاد بشارت آموزش می دیدم عالقه 
ی من به هنر بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در 
سال 13۸۴ به توانمندی خوبی رسیدم و توانستم 
کار تدریس نقاشی را در همان آموزشگاه شروع 

کنم. 
- به غیر از تدریس چه فعالیتهای حرفه ای 

دیگری را هم انجام داده اید؟ 
- از سال  13۸5 تا حاال در 3۰ نمایشگاه داخلی 
و خارجی بصورت گروهی و انفرادی شرکت 
کرده ام که هر بار که با مخاطبان و بازدیدکنندگان 
زیاد روبرو می شدم انگیزه ام برای کار بیشتر 
می شد. سال گذشته وقتی زلزله غرب کشور 
رخ داد برای حمایت از کودکان زلزله زده دو 
برگزار کردم که خوشبختانه  روز ورک شاپ 

من  داشت.  موثری  و  خوب  بسیار  بازخورد 
هر  بنابراین  ام  گرفته  الهام  طبیعت  از  همیشه 
چه که برنامه ای برای صلح، کمک به همنوعان 
و حفظ طبیعت و محیط زیست بوده، حضور 
فعال داشته ام. همین امسال به همراه گروه هالل 
احمر استان برای ایجاد روحیه نشاط و آشنایی 
به هنر برای کودکان محروم مناطق مختلف از 
جمله جنوب شرق کشور اعزام شدم و فعالیت 

هنری انجام دادم. 
پاکسازی طبیعت از زباله در حاشیه رودخانه ها 
و کوههای البرز هم برنامه ی بلند مدتی است 
که به همراه تیم هنری آموزشگاه دریا انجام می 
دهیم تا به عنوان فعاالن هنری، الگوی مناسبی 

برای دیگران باشیم. 
- بیشتر به چه سبکی نقاشی می کنی؟ سبک 
عضویت  هم  هنری  مجامع  در  آیا  و  رئال 

داری؟ 
انجمن  رسمی  عضو  حاضر  حال  در  بله،   -
افتخاری  البرز، عضو  استان  تجسمی  هنرهای 
موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و در 
خانه هنرمندان البرز عضویت دارم. مشاور عالی 
انجمن مخترعین کشور در حوزه هنر و نقاشی 
نیز هستم و همچنین به عنوان مشاور کارگروه 
هنر و نقاشی در انجمن استعدادهای برتر ایران 

نیز فعال هستم. 
- با توجه به این فعالیتهای هنری که بخشی از 
آن بصورت افتخاری بوده، آیا تاکنون کسی 

یا کسانی قدرشناس شما بوده اند؟ 
- بله، قدرشناسی در ذات آدمی وجود دارد، هم 
خودم قدرشناس افرادی هستم که کمک کرده 
اند تا اکنون به این نقطه از موفقیت برسم و هم 
اینکه فعالیتهای من دور از چشم دیگران مخفی 
و دور نمانده است. تاکنون لوح ها و تقدیرنامه 
های مختلفی از سازمانها و نمایشگاههای معتبر 
ادارات فرهنگ و  از جمله  داخلی و خارجی 
شهرداری،  جوانان،  و  ورزش  اسالمی،  ارشاد 
سازمان هالل احمر و انجمن مخترعین کشور 
دریافت کرده ام. یک بار هم بخاطر کارآفرینی 
در حوزه آموزش هنری لوح دریافت کرده ام. 

- جایزه هم گرفته اید؟ 
- بله، در نمایشگاه های نیس ترکیه، رنسانس 

آذربایجان و ایدیل ترکیه مدال طال گرفته ام. 
- به غیر از خلق تابلوهای نقاشی، آثار دیگری 

هم داشته اید؟ 

- من در برخی نمایشگاههای داخلی از جمله 
والیت  هفته  در  جوانان  هنری  آثار  نمایشگاه 
داوری کرده ام. همچنین دو کتاب تالیف کرده 
مبانی  و  اصول   « عنوان  با  کتابم  نخستین  ام، 
طراحی و نقاشی« است که با توجه به استقبال 
دیگری  و  است  رسیده  سوم  چاپ  به  خوب 
کتاب » شیوه های دیدن در عصر جهانی شدن« 

که با موضوع هنر به چاپ رسیده است. 
- آقای باقرپور، با توجه به فعالیتهای درخشان 
شما در عرصه هنر، تعریف شما از هنر نقاشی 

چیست؟ 
و  آرزوها  ها،  ایده  بیان  برای  همواره  بشر   -
آرمانهای ذهنی خود، زبانهای مختلفی را به کار 
گرفته است که هنر نقاشی یکی از زنده ترین و 
گویا ترین این زبانهاست و هر قاب  و بومی 
که می بینی دنیایی از معنا  و حرف و اسطوره 
و تاریخ  را در خود جای داده، از گستردگی 
و بیکرانی ماکرو گرفته تا عمق و جزء دنیای 
میکرو.  در هنر نقاشی می توان جور دیگری دنیا 
را  دید. می توان دید که ماه نور جادو می کند 

و ستارگان ظلمت را به سحر تبدیل می کنند. 
- و رسالت هنرمند؟ 

- هنرمند به دیگران این فرصت را می دهد که 
هر آنچه را که خود احساس می کند، دیگران نیز 
آن را حس کنند. آنها را از خودشان رها سازند و 
روزهای خوبی را تجربه کنند. به قول وینسنت 
ونگوگ: نقاشی ها زندگی خودشان را دارند، 
زندگی ای  که از روح نقاش آن سرچشمه می 

گیرد. 
گفتگو: علی سلمان زاده

نقش زندگی بر بوم نقاشی

نقش برجسته هخامنشی که قرار بود در حراجی نیویورک 
به قیمت 2.5 میلیون دالر به فروش برسد و با پیگیری های 
آیینی  در  امروز  شد،  بازگردانده  کشور  به  فراوان  حقوقی 

رونمایی شد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
اثر  این  از  رونمایی  آیین  در  گردشگری  و  دستی  صنایع 
ارزشمند تاریخی، گفت: به ملت فرهنگ دوست ایران تبریک 
می گویم که یک قطعه مهم تاریخی بعد از ۸۰ سال به وطن 

برگشته و موجبات شادی مردم را فراهم کرده است. 
افزود: ما در سال 2۰1۷، پنج روز قبل  علی اصغر مونسان 
از یک حراج که قرار بر فروش نقش برجسته هخامنشی 
بود، متوجه شدیم که این شیی قرار است در حراجی شهر 
نیویورک به فروش برسد، بالفاصله با هماهنگی وزارت امور 
خارجه و دفترمان در سازمان ملل موفق شدیم مانع از حراج 

این قطعه ارزشمند تاریخی شویم. 
وی ادامه داد: همه تالشمان را برای اثبات مالکیت ایران بر 
این قطعه انجام داده و اسناد را به دادگاه ارائه کردیم و موفق 
شدیم در 2۰1۸ حکم دادگاه عالی نیویورک را مبنی بر مالکیت 
ایران بر این شیی تاریخی و برگشت آن به کشور بگیریم و 
خوشبختانه در سفر رئیس جمهوری به نیویورک این قطعه 
نیویورک تحویل شده بود، توسط  ایران در  به نماینده  که 
دکتر روحانی به کشور برگشت. مونسان افزود: این قطعه در 
حراج نیویورک با قیمت پایه 1.2 میلیون دالر ارائه شده بود و 
پیش بینی می شد بیش از دو میلیون دالر به فروش برسد که 
خوشبختانه مانع آن شدیم و برنامه این است که پس از نمایش 
چند روزه آن در موزه ملی ایران، مردم در شهرهای مختلف 
این قطعه را از نزدیک بازدید کنند و نهایتا این سرباز دور از 

وطن ۸۰ ساله از همان محلی که جدا شده در تخت جمشید 
نصب خواهد شد. وی افزود: قطعات تاریخی دیگری هست 
که به دنبال بازگشت آنها به کشور هستیم و با همکاری دفتر 
حقوقی نهاد ریاست جمهوری با وزارت خارجه پیگیر آنها 
خواهیم شد. نقش برجسته سردیس هخامنشی )سر سرباز 
هخامنشی( حدود ۸۰ سال پیش به صورت غیر قانونی از 
بین  با رایزنی های  ایران خارج شده بود که چندی پیش 
المللی و نیز پیگیری های حقوقی، ایران موفق شد این نقش 
برجسته ارزشمند را از دادستانی نیویورک تحویل بگیرد.این 
اثر ۹۰ سال پیش در ایران کشف شد و چند سال بعد از ایران 
خارج شد و از کانادا و آمریکا سر در آورد.سردیس سرباز 
هخامنشی در سال 1۹33 میالدی به دست باستان شناسان 
موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو کشف شد و در سال 
1۹3۶ به سرقت رفت.این اثر، از سال 1۹51 تا 2۰11 در کانادا 
بود و پس از چند بار دست به دست شدن در پاییز 2۰1۷ 

برای حراج از کانادا به نیویورک رسید.

پس از انتقال این اثر به حراجی نیویورک، شواهدی از دزدی 
این اثر به پلیس و دادستانی گزارش شد و دادستانی نیز با 

اذعان به مسروقه بودن آن دستور توقیف داد.
جمهوری اسالمی ایران در اکتبر 2۰1۷ با ارائه مدارک مالکیت، 
استرداد این اثر تاریخی را از دادگاه نیویورک درخواست کرد.
بازرسان این پرونده اعالم کرده اند این نقش  سنگی که یک 
میلیون و 2۰۰ هزار دالر ارزش دارد و در اختیار 2 فرد ساکن 

لندن بود.
برای  را  نهایی خود  یازدهم جوالی 2۰1۸ رای  در  دادگاه 
استرداد اثر به ایران اعالم کرد و سرانجام در چهارم سپتامبر 
)سیزدهم شهریور ۹۷( تحویل نمایندگی ایران در سازمان ملل 
متحد شد.سردیس سرباز هخامنشی که به صورت غیرقانونی 
از ایران خارج شده بود، از دادستانی نیویورک تحویل گرفته 
شد و با بازگشت رییس جمهوری اسالمی ایران از هفتاد و 
سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک این اثر 

را به میهن بازگردانده شد.

تهیه کننده جیمز باند امکان تغییر جنسیت مامور ۰۰۷ را رد کرد
باربارا براکلی تهیه کننده مجموعه جیمز باند در مصاحبه با گاردین آب پاکی را روی دست 

هواداران خواهان تغییر جنسیت مامور ۰۰۷ ریخت.
به گزارش  از ایندی وایر، باربارا براکلی تهیه کننده مجموعه جیمز باند در مصاحبه با گاردین 
گفت که مامور ۰۰۷ مرد باقی خواهد ماند.همانطور که در چند سال اخیر متوجه شده  اید تنها 
چیزی که طرفداران جیمز باند بیشتر از تماشای فیلم های این مجموعه از آن لذت می برند 
گمانه زنی هایی است که در مورد انتخاب جانشین دنیل کریگ صورت می پذیرد. در این 
بین عده ای تمایل دارند که همچون مجموعه »دکتر هو« که یک زن به شخصیت اصلی اثر 
مبدل شد در مجموعه جیمز باند نیز یک زن جانشین شخصیت جیمز باند شود و جای شان 
کانری و تیموتی دالتون را بگیرد؛ اتفاقی که باربارا براکلی تهیه کننده جیمز باند می گوید به 

این زودی نمی افتد.

 نقش برجسته سرباز هخامنشی رونمایی شد


