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سرمقاله
بازِی دوسر سوخت!

نگاه روز
ضرورت نگاه هلدینگی در اداره 

وزارت اقتصاد

برغم وضعیت سخت 
بیکاری  اقتصادی، 
هزینه  فصلی،  های 
عروسی  سنگین  های 
روزهای  اکثر  در  و... 
و  بوق  شاهد  سال 

ممتدی در خیابان ها هستیم که  کرناهای 
خانه  راهی  دهه،  و  دهک  هر  از  جوانانی 
بخت می شوند که برای یک عمر شادی؛ 
برنامه های طوالنی مدت چیده اند اما در 
واقع این ابتدای یک بحران است اگر برای 
تک تک روزهای آینده ش فکری اساسی و 

اصولی نشده باشد.
هر عابر و سواره ای، حداکثر چندین بار در 
طول سال، مجتمع های قضایی خانواده را 
مشاهده کرده که از صبح علی الطلوع با چه 
بلوایی شروع می شود و چگونه به پایان می 
رسد.شور و هیجان های ابتدایی در دوران 
قبل از ازدواج تاحدی در جوانان باالست که 
به آنچه حقیقیت و نمود دارد واقف نیستند 
و بعد از برپایی مراسم عروسی و متعادل 
شدن هیجانات، یکایک مواردی که از آن 

غافل بودند رخ نمایی می کند.

2 الهام آمرکاشی

 ابوالفضل پاسبانی

رهبر معظم انقالب تاکید کردند:

نشانه های آشکاِر افول قدرت آمریکا 

فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی؛

شرکت گسترده و پرشور 
در مراسم ۱3 آبان

 شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در اطالعیه ای آحاد مردم را به شرکت گسترده و پرشور در مراسم ۱۳ آبان دعوت کرد.
به گزارش زمان به نقل ازشورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، این شورا در اطالعیه خود با بزرگداشت یوم اهلل ۱۳ آبان و گرامیداشت شهدای گرانقدر 
یوم اهلل ۱۳ آبان ؛ از ملت استکبارستیز و همیشه در صحنۀ ایران اسالمی و همه قشرهای مردم عاشورایی ایران دعوت کرد با حضور وحدت بخش 
، انقالبی ، گسترده و حماسی خود در »تظاهرات ضد استکباری یوم اهلل سیزدهم آبان » ، ضمن نمایش خشم و نفرت انقالبی علیه استکبار جهانی ، 
بر مواضع اصولی خود و آرمان های شهدا و امام شهیدان مهر تأییدی مجدد زنند.این شورا همچنین اعالم کرد : یوم اهلل سیزدهم آبان تجلی حقیقی ، 
مولود عینی، الگوی امروزی و تمام نمای پیام تاریخی ، جهان شمول و مفاهیم ارزشمند و گرانسنگ حماسۀ جاویدان قیام عاشورای حسینی است ؛ 
و امریکای جنایتکار خائن و مخل نظم و امنیت عمومی و صلح جهانی به عنوان »شیطان بزرگ » ، » مصداق اتم استکبار » و فرزند نامشروع جریان 

های طاغوتی و سلطۀ اغواگرایانۀ شیاطین است .
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آمریکا در چالش ۴۰ ساله با ایران همواره مغلوب بوده 

3

ترکیه با ایران، چین و روسیه با پول ملی مبادالت تجاری می کند
 چاوش اوغلو در هجدهمین اجالس گروه »دی-۸« 
تصریح کرد: ترکیه مبادالت تجاری با چین، روسیه و 

ایران را با پول های ملی انجام می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمه، مولود چاوش اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه دیروز و در جریان برگزاری هجدهمین 
اجالس وزرای خارجه گروه »دی-۸« )هشت کشور 
اسالمی در حال توسعه( در آنتالیا گفت: با افزوده 
شدن اعضای جدید می توانیم قدرت و کارآیی دی -۸ 
را افزایش دهیم.چاوش اوغلو با بیان اینکه از میزبانی 
وزرای خارجه کشورهای عضو گروه »هشت کشور 
اسالمی در حال توسعه« خرسند است، به وزرای 
سقوط  سانحه  دلیل  به  مصر  و  اندونزی  خارجه 
تسلیت  تروریستی  و حمله  مسافربری  هواپیمای 

گفت.وزیر خارجه ترکیه در بخشی از سخنان خود با 
تاکید بر اهمیت استفاده از پول های ملی کشورهای 
عضو در مبادالت تجاری، افزود: در دوره ای هستیم 
که برخی کشورها از اهرم نرخ ارز به منظور اهداف 
ما  پاسخ  بهترین  استفاده می کنند.  سیاسی خود 
نسبت به این مسئله نیز استفاده از پول های ملی 
در مبادالت تجاری میان کشورهای عضو خواهد بود.

چاوش اوغلو در این مورد تصریح کرد: ترکیه قصد 
دارد مبادالت تجاری خود با چین، روسیه، ایران و 
اوکراین را با پول های ملی انجام دهد. در همین زمینه 
پیشنهاد می کنیم که اتاق مبادله کاال در زیرمجموعه 
دی-۸ تاسیس شود.مقامات ایران، پاکستان، نیجریه، 
مالزی، مصر، بنگالدش و اندونزی در هجدهمین 

حال  در  اسالمی  کشور  خارجه ۸  وزرای  اجالس 
توسعه در آنتالیا حضور دارند.گفتنی است سازمان 
کشورهای  از  متشکل  اقتصادی  گروهی  دی-۸، 
ترکیه، ایران، پاکستان، بنگالدش، اندونزی، مالزی، 
مصر و نیجریه است و در سال ۱۹۹۷ به پیشنهاد 
نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه تشکیل 
شد.ترکیه از اکتبر سال ۲۰۱۷ ریاست دوره ای این 

سازمان را برعهده گرفته است. 
ریاست دوره ای ترکیه در گروه دی-۸ تا سال ۲۰۱۹ 
ادامه خواهد داشت.دبیرخانه دائمی این سازمان در 
شهر استانبول قرار دارد و دبیرکل آن هر ۴ سال 
یک بار به صورت دوره  ای از بین کشورهای عضو 

انتخاب می  شود.

هشدار یونیسف نسبت به قحطی در یمن
یک مقام مسئول در سازمان ملل نسبت به تشدید 

قحطی و بحران انسانی در یمن هشدار داد.
کاپالر«،  »گرت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیر منطقه ای آژانس کودکان سازمان ملل متحد، 
»یونیسف«، دیروز شنبه نسبت به وقوع قحطی و 

بحران انسانی در یمن هشدار داد.
کاپالر با اشاره به درخواست برخی مقامات غربی و 
آمریکایی برای توقف جنگ در یمن گفته است که 
آژانس کودکان سازمان ملل در حال حاضر برای 
کمک رسانی و اعزام نیروهای امدادی در مناطق 
جنگی یمن به شدت دچار مشکل و با موانع متعدد 
روبرو است و این روند می تواند قحطی را در یمن 

به مرز غیرقابل تحمل برساند.
ملل  سازمان  کودکان  آژانس  منطقه ای  مدیر 
متحد، یونیسف، همچنین افزود که نیروهای تحت 
به  کمک  و  امدادرسانی  مانع  عربستان  حمایت 
جنگ زدگان این کشور می شوند و این موضوع به 
بحرانی تر شدن اوضاع این کشور فقیر افزوده است.

کاپالر همچنین وضعیت امروز یمن را از آن چه 
در گذشته بوده، بسیار وخیم تر و بحرانی تر توصیف 
جنگ  با  کنون  تا   ۱۳۹۴ فروردین  از  کرد.یمن 
سرکردگی  به  نظامی  ائتالف  سوی  از  تحمیلی 

عربستان سعودی روبروست و تا کنون هشدارها و 
درخواست های جهانی از رهبران ریاض برای توقف 
و پایان دادن به جنگ علیه یمن بی نتیجه بوده 

است.

غرش کوثر؛ حاصل اطمینان
 از توانمندی ایران و ایرانی

امیر حاتمی: تولید جنگنده »کوثر« نماد عینی استکبار ستیزی است
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بازِی دوسر سوخت!
* الهام آمرکاشی

برغم وضعیت سخت اقتصادی، بیکاری های 
فصلی، هزینه های سنگین عروسی و... در 
کرناهای  و  بوق  شاهد  سال  روزهای  اکثر 
ممتدی در خیابان ها هستیم که جوانانی از هر 

دهک و دهه، راهی خانه بخت می شوند که برای یک عمر شادی؛ 
برنامه های طوالنی مدت چیده اند اما در واقع این ابتدای یک 
بحران است اگر برای تک تک روزهای آینده ش فکری اساسی و 

اصولی نشده باشد.
هر عابر و سواره ای، حداکثر چندین بار در طول سال، مجتمع 
های قضایی خانواده را مشاهده کرده که از صبح علی الطلوع با چه 

بلوایی شروع می شود و چگونه به پایان می رسد.
شور و هیجان های ابتدایی در دوران قبل از ازدواج تاحدی در 
جوانان باالست که به آنچه حقیقیت و نمود دارد واقف نیستند 
و بعد از برپایی مراسم عروسی و متعادل شدن هیجانات، یکایک 

مواردی که از آن غافل بودند رخ نمایی می کند.
فقر  به دالیل  و  پایین  معموال درسنین  که  اجباری  ازدواج های 
فرهنگی- اقصادی رخ می دهد و در سطح استان، از آمار باالیی 
برخوردار است یک نمونه از ازدواج هایی است که مظلومیت و 
پایمال شدن حق زندگی در آن، به عینه خودنمایی می کند اما هنوز 
در قانون چیزی برای جلوگیری از این موضوع اندیشیده نشده 
است. حق تحصیل و سواد و آگاهی یکی از صدها موارد مهمی 
است که باید قبل از ازدواج در مورد آن فکرکرد و متاسفانه در 

بسیاری از ازدواج های اجباری رعایت نمی شود.
در نظر گرفتن این موضوع که چه رابطه مفید و مثبتی میان سن 
و تمییز عقلی برای تشخیص درست ازدواج های بهنگام وجود 
دارد را هیچکس نمی تواند انکار کند و اگر آئین و تبصره های 
معینی برای رهایی بسیاری از نوجوانانی که در معرض ازدواج های 
اجباری قرار دارند، اتخاذ شود می توان از بی تجربگی و تفکر خام 

که آسیب رسان و بحران زاست، جلوگیری به عمل آورد.
یک پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان این مهم که تحصیالت نقش 
بیشتری در بقا و حفظ خانواده دارد و به نظر می رسد سواد همانند 
یک عامل آگاهی بخش عمل می کند و بی سوادی و مرزهای نزدیک 
به آن باالتریِن نسبت طالق را فراهم می کند، می گوید: شغل  زنان  
در افزایش  یا کاهش  طالق  بسیار موثر است،  به طوری  که  کمترین  
آمار طالق  در میان  معلمان  با چهار الی  پنج درصد است و بعد از 

آنان  زنان  کارمند با ۱۰ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.
با تعاریف گفته شده محرز است وقتی تحصیالت دختران و پسران 
تکمیل نمی شود و به جایگاه تمکن مالی دست پیدا نمی کنند با 
مخاطراتی روبرو می شوند که انتهایش دادگاه هایی است که اغلب 

در سن پایین نیز شکل می گیرد.
انتخاِب آگاهانه، مغفول عصر حاضر!

با موارد ذکرشده، به نظر می رسد زندگی مشترک بدون تجربه های 
فهمِی مشترک و به دست آوردن جایگاه های اجتماعی، بدون آداب 
و بلوغ عقالنی- اخالقی، خیلی زود به پایان می رسد و از سویی 
دیگر زندگی کردن و پذیرفتن شرایطی که زوجین با عدم انتخاب، 
عدم بلوغ اجتماعی، به اجبار و درکنار اعتیاد، بداخالقی، خشونت، 
عدم عالقه و... در حال گذران زندگی هستند سخت تر است که 
اگر با تمام نکات بازگوشده آغازی برای یک زندگی صورت بگیرد 
بازِی دوسر سوختی به وجود می آید که خواه با ادامه زندگی و 
خواه با اتمام آن، با فردی روبرو خواهیم بود که جوانی و اشتیاقش 
را یکبار از دست داده و برای ادامه و بار دوم تصمیم گرفتن، تعلل 

و ترس دارد.
مشاوره می تواند زوج ها را محافظت کند!

دکتر فرشاد محسن زاده- مشاور و استاد دانشگاه خوارزمی کرج در 
این راستا می گوید: در حال حاضر، میلیون ها مقاله در خصوص 
طالق وجود دارد و علم به جایی رسیده که با در دست داشتن 
مقاالت بسیاری در این زمینه می توان پروسه طالق را بررسی کرد. 
درواقع، طالق از عوامل کالن اجتماعی اقتصادی سیاسی گرفته تا 
موارد جزئی و ویژگی های اخالقی و عادات رفتاری، سرچشمه 
می گیرد که همگی می توانند در طالق، موثر باشند. وی با ذکر این 
نکته که مشاوره می تواند زوج ها را محافظت کند، معتقد است 
فرض کنید زوج هایی که قصد ازدواج دارند، این ها به تناسب سن 
خودشان و در دوره های رشدِی خود آموزش هایی دیده اند و در 
هنگام ازدواج، نقاط ضعف و قوت آنها شناخته شود و نسبت به این 
نقاط به زوجین خدمات ارائه شود؛ در این صورت خیلبی از مسائل 
به راحتی حل می شود. محسن زاده می گوید: در واقع در کشور 
ما و شهرهایی مثل کرج که آموزش مناسب در این جهت صورت 
نگرفته و افراد از علم مشاوره بهره نبرده اند، تصوری که افراد از 
زندگی مشترک و جنس مخالف دارند، تصور عجیب و غریبی 
است. در حقیقت پیشنهادی که در این باره وجود دارد این است که 
زوج هایی که ازدواج می کنند به مدت 5سال از خدمات مشاوره 
استفاده کنند و از طریق سازمانی رفتار زوجین رصد شود چرا که 
هیج موضوعی اولی تر ومهم تر از خانواده نیست اما متأسفانه در این 
زمینه هیچ راه حلی برای حفاظت از خانواده اتخاذ نمی شود و در 
کنار تمام هزینه ها برای مسائل مختلف، هزینه ای برای حفاظت از 
ازدواج در نظر گرفته نمی شود. با موارد مطرح شده برآورد می شود 
که مشاوره تاحد زیادی می تواند از آسیب های احتمالی و مدت 
دار جلوگیری کند و در این زمینه فرهنگسازی حضور مشاوره و 
مشاوران، یکی از راهبردی ترین موضوعاتی است که انتظار می رود 

از سوی کارشناسان و مسئولین ذیربط پیگیری شود.
elhamamerkashi@ymail.com

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛
ارائه گزارش رئیس کل بانک 
مرکزی از وضعیت بازار پول  

 رئیس کل بانک مرکزی در جلســه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، گزارشی از وضعیت بازار پول و 
سیاست بانک مرکزی برای مدیریت این بازار از جمله 

در زمینه مبارزه قاطع با پولشویی ارائه کرد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، در جلســه دیروز شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سه قوه که با حضور رؤسای قوای مقننه و 
قضاییه و به ریاســت حجت االسالم حسن روحانی 
تشــکیل شــد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از 
وضعیت بازار پول و سیاســت بانــک مرکزی برای 
مدیریت این بــازار از جمله در زمینه مبارزه قاطع با 
پولشــویی ارائه کرد.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
در این جلسه گزارشی از عملکرد ۷ ماهه و وضعیت 
بودجه کشور طی ماه های آینده سال جاری ارائه نمود 
و براساس این گزارش، پرداخت اعتبارات عمرانی در ۷ 
ماه نخست امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و تدابیر الزم برای 
تأمین منابع برای اعتبارات هزینه ای با صرفه جویی های 
الزم، صورت گرفته اســت. در ابتدای جلســه دیروز 
نیز گزارشی از اعالم مواضع دولت آمریکا و اظهارات 
مقامات آن کشور در خصوص تحریم های ظالمانه علیه 
مردم ایران ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
که نشان می دهد واقعیت های اقتصادی جهانی، آنان 
را ناگزیر کرده است که از توّهمات قطع فروش نفت 
ایران، فاصله بگیرند. در مقابل، دیگر کشورهای جهان از 
جمله چین، روسیه و اتحادیه اروپا، به صراحت مخالف 
سیاست های تحریمی آمریکا موضع گرفته اند.شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، سیاست تقویت تولید ملی 
و گسترش تعامل سازنده براساس منافع مشترک با 
دیگر کشورهای جهان را مورد تأکید مجدد قرار داد. 
ارزیابی ها نشان می دهد که دولت آمریکا، هم در مجبور 
کردن دیگر کشورها به کاهش روابط اقتصادی با ایران 
و هم در سیاه نمایی آینده و ایجاد َجو منفی روانی در 

جامعه ایران ناکام خواهد ماند.

بیانیه وزارت امور خارجه در 
خصوص تحریم های آمریکا 

 وزارت امور خارجه در بیانیه ای نوشت:ایران با همکاری 
کشورهای دوست قادر است با تکیه بر ظرفیت های 
داخلــی و توان بین المللی خویش اجازه ندهد رژیم 

ترامپ به اهداف نامشروع خود نایل آید. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزارت امور خارجه طی 
بیانیه ای در خصوص تحریم های آمریکا نوشت: قویا 
اطمینان دارد که جمهوری اسالمی ایران با همکاری 
کشورهای دوست قادر است با تکیه بر ظرفیت های 
داخلی و توان بین المللی خویش این چالش را نیز با 
خرد و تدبیر پشت سر بگذارد و اجازه ندهد رژیم ترامپ 
که سیاست خارجی آمریکا را از هرگونه اصول تهی 

کرده است به اهداف نامشروع خود نایل آید. 

بمباران الحدیده از سوی
 جنگنده های سعودی

 منابع یمنی از حمالت توپخانه ای و راکتی سعودی 
ها به منازل مسکونی در صعده و نیز بمباران شدید 
کیلومتر ۱۶ در استان الحدیده از سوی جنگنده های 

ائتالف سعودی-آمریکایی خبر دادند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک منبع محلی در استان 
صعده از حمالت شدید راکتی و توپخانه ای سعودی 
ها به منازل مسکونی در این استان خبر دادند.بر اساس 
این گزارش؛ سعودی ها منازل و مزارع کشاورزان را زیر 
آتش قرار داده اند.عالوه بر این بمباران منازل مسکونی 
در این استان هم ادامه دارد.همزمان منابع یمنی اعالم 
کردند که جنگنده های ائتالف سعودی-آمریکایی ۱۵ 
حمله به منطقه کیلومتر ۱۶ در استان الحدیده انجام 
دادند.از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن 
مواضع ارتش عربستان را در عسیر زیر آتش قرار دادند 

و ضربات مهلکی به آنها وارد کردند.

اخبار

سرمقاله

یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا 
شنونده ای علم نگهدار، مبادا جز این 

دو، شخص سومی باشی

کالمامیر

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند:اکنون نه تنها 
اقتدار معنوی و قدرت نرم آمریکا رو به افول است 
بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب و غریِب فعلِی 
آمریکا، »لیبرال دموکراسی« را بی آبرو کرده است.

رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل 
در  دیروز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای 
آستانه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار در دیدار 
هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تجلیل از 
حضور پرمعنا و عظیم مردم در »رزمایش بی نظیر، 
توصیف ناپذیر و شگفتی ساز اربعین«، سه حادثه 
۱۳ آباِن ۴۳، ۵۷ و ۵۸ را نشانه هایی از چالش 
عمیق و مستمر ملت ایران و آمریکا خواندند و با 
اشاره به شکست شیطان بزرگ در تحقق هدف 
اصلی توطئه های ۴۰ سال اخیر آن یعنی بازگشت 
ایران  در  شاهی  ستم  رژیم  دوران  سیطره  به 
تأکید کردند: افول آمریکا به واقعیِت مورد اجماع 
صاحب نظران معتبر جهان تبدیل شده اما در سوی 
دیگر این چالش، ملت ایران با انگیزه، روحیه و کار 
و تالش جوانان عزیزش، آینده ای درخشان و به 
مراتب بهتر را در پیش دارد.رهبر انقالب اسالمی 
در ابتدای سخنانشان با تبریک به همه کسانی که 
توفیق حضور در  حرکت پرشور اربعین را داشتند، 
گفتند: غربی ها از درک و تحلیل این پدیده فوق 
حرکت  قبال  در  سال  چند  آنها  عاجزند،  العاده 
عظیم اربعین »توطئه سکوت« را به کار گرفتند اما 
امسال مجبور شدند مقداری به آن بپردازند البته با 
تحلیل های خصمانه و غلط و بالهت آمیز. ایشان با 
تأکید بر اینکه سرچشمه فیاض راهپیمایی اربعین، 
غربی ها و رسانه های آنها را دستپاچه کرده است، 
گفتند: رسانه های غربی همچون رادیو انگلیس 
ادعای حکومتی بودن این مراسم عظیم را مطرح 
کردند اما کدام دولت می تواند ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
انسان را در مسافتی حداقل ۸۰ کیلومتری، پیاده 

به حرکت درآورد؟
بر  اگر  کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
فرض محال هم قبول کنیم که جمهوری اسالمی 
چنین  گیری  شکل  عامل  عراق  دولت  و  ایران 
حرکت عظیمی بوده اند، این یک معجزه است و  
غربی ها هم اگر می توانند چنین حرکت بی نظیری 
تأکید  خامنه ای  آیت اهلل  بیاندازند.حضرت  راه  را 
کردند: حرکت بی نظیر اربعین، جز با عشق و ایمان 
و جوشندگی خون شهیدان واال مقام شکل نمی 
گیرد و هیچ عامل دیگری قادر به برپایی چنین 
عظمتی نیست.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه حرکت اربعین سال به سال عظیم تر و بهتر 
خواهد شد، از پذیرایی و میهمانداری محبت آمیز 
دولت و ملت عراق و شخصیت های صاحب نظر و 
سیاسی این کشور قدردانی کردند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به سه حادثه روز سیزده آبان که به نحوی مرتبط با 
اول در سال ۱۳۴۳  آمریکا است، گفتند: حادثه 
مربوط به تبعید امام خمینی)ره( در پی اعتراض 
ایشان به الیحه کاپیتاالسیون یا همان مصونیت 
اتباع آمریکایی در ایران بود. حادثه دوم به کشتار 
دانش آموزان و نوجوانان به دست رژیم آمریکایِی 
پهلوی در سال ۵۷ مربوط می شود و در حادثه 
سوم که در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد، النه جاسوسی 
آمریکا به دست دانشجویان تسخیر شد که در واقع 
سیلی متقابل ملت ایران به آمریکا بود.ایشان این 
قدرتی  نتیجه  را  آمریکا  تحقیر  و  سیلی خوردن 
دانستند که انقالب اسالمی به مردم داد و افزودند: 
مجموعه این سه حادثه نشان دهنده چالش میان 
ایران و آمریکا است که این چالش در طول چهل 
سال گذشته ادامه داشته و آمریکایی ها در آن از 
انواع تحرکات و دشمنی ها استفاده کرده اند.رهبر 
انقالب اسالمی، »حمله به طبس«، »تحریک صدام 
برای جنگ با ایران«، »حمله موشکی به هواپیمای 
مسافری« و »حمله به سکوهای نفتی« ایران را 
نمونه هایی از »جنگ نظامِی« آمریکا در این چالش 
چهل ساله برشمردند و خاطرنشان کردند: یکی 
سال،  این ۴۰  در  آمریکایی ها  تحرکات  از  دیگر 

استفاده از »جنگ اقتصادی« است و اینکه اکنون 
می گویند تحریم ها، اقدامی جدید بر ضد ایران 
است، در واقع کاله گذاشتن بر سر خود و یا ملت 
آمریکا است زیرا موضوع تحریم از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی وجود داشته است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای یکی دیگر از ابزارهای آمریکا در چالش 
۴۰ ساله با ایران را استفاده از »جنگ رسانه ای« 
دانستند و گفتند:  جنگ رسانه ای آمریکا به معنای 
دروغ پراکنی، فتنه انگیزی، ترویج فساد و تحریک 
افراد از ابتدای انقالب اسالمی وجود داشته است که 
البته امروز با استفاده از فضای مجازی، شیوه های 
آن جدیدتر شده است.ایشان در جمع بندی این 
بخش از سخنانشان خاطرنشان کردند: در چالش 
۴۰ ساله آمریکا و ایران حقیقت مهمی وجود دارد 
که گاهی از دیده ها پنهان می ماند و آن اینکه، 
طرف پیروز در این چالش، جمهوری اسالمی ایران 
انقالب  است.رهبر  بوده  آمریکا  مغلوب،  طرف  و 
اسالمی در بیان دلیل این موضوع افزودند: هدف 
اصلی آمریکا در ۴ دهه اخیر سیطره مجدد بر ایران 
بود اما با وجود همه تالشها و توطئه ها، نتوانسته 
است به این هدف دست پیدا کند.حضرت آیت اهلل 
که  کشوری  تنها  امروز  کردند:  تأکید  خامنه ای 
آمریکا کوچکترین نقشی در تصمیمات آن ندارد، 
معنای  به  این،  و  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
شکست آمریکا است.ایشان هدف اصلی آمریکا از 
تحریک صدام برای تحمیل جنگ هشت ساله به 
ایران، شکست و بی آبرو کردن نظام اسالمی در 
دنیا، برشمردند و تأکید کردند: ایران در جنگ های 
دویست سال گذشته همواره شکست خورده بود اما 
در جنگ ۸ ساله توانست طرف مقابل را شکست 
دهد و یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه 
نیفتد.رهبر انقالب اسالمی، هدف آمریکا از جنگ و 
تحریم اقتصادی در طول چهل سال گذشته را فلج 
کردن و عقب نگه داشتن کشور دانستند و افزودند: 
در جنگ اقتصادی نیز آنچه اتفاق افتاده، بر خالف 
سمت  به  حرکت  زیرا  است  آمریکا  خواست 
خودکفایی و تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز 
صدها گروه فعال از جوانان خوش فکِر دانشگاهی 
مشغول فعالیتها و کارهای مهمی در کشور هستند.

اشاره  جهان  در  آمریکا  شرایط  به  ایشان سپس 
کردند و افزودند: در یک نگاه وسیع تر، قدرت و 
اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا، رو به افول و زوال 
از  تر  ضعیف  مراتب  به  امروز  آمریکای  و  است 
آمریکای چهار دهه قبل است.رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به اذعان بسیاری از سیاسیون و جامعه 
شناسان معتبر دنیا مبنی بر فرسوده شدن و از بین 
رفتن »قدرت نرِم« آمریکا گفتند: قدرت نرم آمریکا 
به معنای »اقناع و قبوالندن نظر خود به کشورهای 
دیگر«، اکنون در ضعیف ترین موقعیت ممکن قرار 
رئیس  آمدن  کار  روی  زمان  از  بخصوص  و  دارد 
جمهور فعلی آمریکا نه تنها ملتها بلکه دولتهای 
اروپا، چین، روسیه، هند، افریقا و آمریکای التین نیز 
با تصمیم های آمریکا صراحتاً مخالفت می کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: اکنون 
نه تنها اقتدار معنوی و قدرت نرم آمریکا رو به افول 
است بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب و غریِب 
فعلِی آمریکا، »لیبرال دموکراسی« را نیز که پایه 
تمدن غرب است، بی آبرو کرده است.ایشان با اشاره 

به سخنان چندین سال قبل یک محقق معروف 
آمریکا، »نقطه  اینکه وضع کنونی  بر  دنیا مبنی 
نهایی تکامل تاریخی بشر است«، گفتند: همین 
جامعه شناس، اکنون سخنان قبلی خود را پس 
گرفته و مطالبی بیان می کند که نشانگر ضعف و 
افول آمریکا و لیبرال دموکراسی است.رهبر انقالب 
زمینه های  آمریکا در  اسالمی، »قدرت سخت« 
نظامی گری و اقتصاد را نیز رو به افول خواندند و 
افزودند: آنها ابزار نظامی دارند اما به علت افسردگی، 
از  مجبورند  سربازانشان  تردید  و  سردرگمی 
سازمانهای جنایتکاری نظیر بلک واتر برای تحقق 
اهدافشان در کشورهای دیگر کمک بگیرند.ایشان 
بودجه ۸۰۰  کسری  و  آمریکا  ای  افسانه  بدهی 
میلیارد دالری این کشور در سال جاری را از نشانه 
و  برشمردند  آمریکا  اقتصادی  زوال  روند  های 
خاطرنشان کردند: آنها این واقعیات را با ظاهرسازی 
و شعار می پوشانند اما در زیر این زرق و برق، افول 
اقتصادی مشهود است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
افول  واقعیت  به  منطقه  کشورهای  توجه  جلب 
آمریکا  پشتیبانی  به  که  کسانی  افزودند:  آمریکا 
به فراموشی  به کلی  را  حاضرند مسئله فلسطین 
بسپارند، متوجه باشند که آمریکا حتی در منطقه 
خودش هم رو به زوال است اما ملتهای این منطقه 
و حقایق آن، زنده و پابرجا هستند.رهبر انقالب 
استمرار روحیه استقالل طلبی در جوانان ایران با 
از دیگر نشانه های شکست  هر تفکر و رفتار را 
تالش  همه  با  آنها  افزودند:  و  دانستند  آمریکا 
امپراطوری خبری و رسانه ای خود نتوانسته اند 
احساس تنفر و روحیه استقالل طلبی و مقاومت در 
این  جوانان  در  را  طلب  سلطه  بیگانگان  مقابل 
سرزمین از بین  ببرند، به گونه ای که نسل جوان 
کنونی از لحاظ انگیزه ایستادگی و مقاومت اگر از 
نسل اول انقالب جلو نباشد حتماً عقب نیست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به رسوخ روحیه 
استقالل طلبی جوانان ایرانی در کشورهای دیگر 
لبنانی،  سوری،  عراقی،  جوانان  و  مردم  افزودند: 
افغانستانی، پاکستانی و کشورهای دیگر به علت 
متنفر  آن  از  آمریکا  اهانت های  و  طلبی  سیطره 
هستند اما مقامات آمریکایی ناتوان از درک علل 
این تنفر، آن را از چشم ما می بینند.رهبر انقالب 
اسالمی در همین زمینه افزودند: آمریکایی ها ما را 
تهدید می کنند و پیغام می دهند که اگر جوانان 
فالن کشور به نیروهای ما یا طرفداران ما حمله 
کنند ایران را مقصر می دانیم اما ما می گوییم شما 
غلط می کنید ایران را مقصر می دانید بلکه باید به 
اقدامات تنفر برانگیز خودتان در آن کشورها نگاه 
افول  یادآوری  با  خامنه ای  آیت اهلل  کنید.حضرت 
آمریکا به کسانی که به سازش با آمریکا گرایش 
دارند، افزودند: بیهوده نقشه بی اساس و بی پایه 
نکشید، زوال آمریکا یک واقعیت است.ایشان عوامل 
افول شیطان بزرگ را بلندمدت و مربوط به عملکرد 
سلطه طلبانه آن در طول تاریخ این کشور دانستند 
و تأکید کردند: براساس سنت الهی، آمریکا محکوم 
است که از صحنه قدرت جهانی زایل بشود.رهبر 
انقالب پس از ترسیم اوضاع آمریکا به عنوان یکی 
از دو طرف چالش عمیق و مستمر آمریکا- ایران 
خاطرنشان کردند: در سمت دیگر این چالش می 
توان بدون مبالغه و بزرگنمایی نشانه های پیشرفت 

و قوی تر شدن را در طول ۴۰ سال اخیر مشاهده 
کرد.ایشان حضور فعال صدها گروه جوان، خوش 
استعداد، مبتکر و با همت را در زمینه های مختلف 
فکری- عملی و فناوری، نشانه آشکار حرکت جدی 
و  صنعتی  استقالل  روند  در  اسالمی  جمهوری 
فکر  به  جوانان  این  افزودند:  و  خواندند  سیاسی 
رئیس شدن و وزارت و وکالت نیستند و این پدیده 
معظم  رهبر  یافت.سخنان  خواهد  ادامه  مبارک 
انقالب در جمع دانش آموزان و دانشجویان با چند 
توصیه به جوانان ادامه یافت که اولین آنها فراموش 
نکردن دشمنی با آمریکا بود.ایشان هوشیاری در 
مقابل فریب و لبخند دروغین دشمن را ضروری 
خواندند و یادآوری کردند: آمریکایی ها گاهی می 
گویند با ملت ایران مشکلی نداریم و تحریم ها علیه 
چالش  دچار  ایران  دولت  با  بلکه  نیست  مردم 
هستیم اما این یک دروغ فضاحت بار است چون 
با  ایران بدون ملت کاره ای نیست و آنها  دولت 
حضور و اراده ملت دشمنند.رهبر انقالب در پاسخ 
به این سؤال که ایستادگی و دشمنی ملت ایران با 
آمریکا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، افزودند: 
وقتی آمریکا سیطره جویی خود را کنار بگذارد می 
شود با او مانند دیگر کشورها تعامل کرد اما این 
مسئله بعید است چون ذات استکبار، سلطه جویی 
حضرت  توصیه  است.دومین  طلبی  سیطره  و 
آیت اهلل خامنه ای به جوانان، »ترویج و تبیین نظریه 
مقابل  در  »مقاومت  نظریه  بود.ایشان  مقاومت« 
در  هم  نظر  مقام  در  هم  را  قوی پنجه«  دشمن 
جایگاه عملی، نظریه ای متقن و صحیح خواندند و 
افزودند: جوانان در محیط های مختلف هدف اصلی 
تا  کنند  تبیین  را  طلبی  سلطه  یعنی  استکبار 
ضرورت و صحت نظریه مقاومت، به خوبی نمایان و 
درک شود.رهبر انقالب افزودند: از نظر عملی نیز ما 
لبنانی،  سوری،  عراقی،  جوانان  حق  را  مقاومت 
کشورهای شمال افریقا، شبه قاره و دیگر مناطق 
نظریه  تقویت  جریانها  این  تقویت  و  دانیم  می 
مقاومت است.توصیه آخر حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به جوانان عزیز ایران، »احساس مسئولیت در قبال 
»الگوی  بود.ایشان،  کشور«  پیشرفت  موضوع 
اسالمی ایرانی پیشرفت« در پنجاه سال آینده را که 
برای پخته شدن و تکمیل در اختیار صاحب نظران 
قرار گرفته، برنامه ای فکر شده برشمردند و افزودند: 
جوانان خود را بخشی از این نقشه وسیع ۵۰ ساله 
بدانند و برای ایفای نقش براساس مقتضیات زمان 
در عرصه های علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی آماده باشند.رهبر انقالب قطع وابستگی 
اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را از دغدغه های 
همیشگی خود و اقتصاددانان خواندند و جوانان 
مؤمن و اهل فکر و عمل را به ارائه راه حل در این 
با  آیت اهلل خامنه ای  زمینه دعوت کردند.حضرت 
الگوهای  از  ایران  پیشرفت  مدل  اینکه  به  اشاره 
توسعه غربی اخذ نشده است، افزودند: ما از دانش و 
فناوری روز حداکثر استفاده را می بریم اما می 
برق  و  زرق  برخالف  غربی  های  مدل  که  دانیم 
ظاهری، باطنی مشکل آفرین دارند و کشورهای 
مختلف را با دشواری و بدبختی روبرو کرده اند.

ایشان همت جوانان برای حل مسائل را نیاز اصلی 
کشور خواندند و تأکید کردند: جوانان بدون »ترس 
و تنبلی« ابتکار و نوآوری را سر لوحه تالش خود 
قرار دهند و با غیرت و تعصب ملی، وظایفشان را در 
پیشرفت و سعادت و افتخار ملت و امنیت کشور ایفا 
کنند.رهبر انقالب مسئوالن را نیز به جدی گرفتن 
جوانان پرانگیزه و استقبال واقعی از آنان فراخواندند 
و گفتند: گاه دیده شده که برخی دستگاههای 
راهگشای  و  برجسته  کارهای خوب،  به  ذی ربط 
جوانان کمک نمی کنند.رهبر انقالب اسالمی در 
جمع بندی سخنانشان تأکید کردند: بدون تردید 
آینده کشور درخشان و به مراتب بهتر از امروز است 
و اگر ملت با همین روحیه و انگیزه پیش برود، ایران 
عزیز در آینده ای نه چندان دور به اوجی می رسد 
که در تعامالت جهانی دست برتر را داشته باشد و 
جوانان، این پیشرفت عظیم را که به برکت اسالم و 

انقالب ایجاد می شود تجربه کنند.

متن آگهی
پرونده کالسه 96۰99866۱۳۱۰۰7۱8شعبه ۱۰8دادگاه 
سابق(تصمیم  )۱۰8جزایی  آباد  شهرخرم  دو  کیفری 

نهایی شماره 97۰99766۱42۰۰6۳4
نشانی  به  عبدالرضا  فرزند  کاظمی  سینا  شاکی:آقای 
اسالم  مجاهدین  خ  آزادی  آباد-میدان  لرستان-خرم 
عباسی  علی  متهمین:۱-آقای  پالک۳     ارزاق  کوچه 
ابراهیم  فرزند  عباسی  محمد  2-آقای  ابراهیم  فرزند 
ایراد  در  اتهام:مشارکت  باشند(  می  المکان  )مجهول 

ضرب و جرح عمدی بوسیله ی چاقو
گردشکار: پس از ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی 
به  دادگاه  قانونی  تشریفات  طرفین وجری  به  ابالغ  و 
تصدی امضا کننده ی ذیل تشکیل و با عنایت به جمیع 
اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان محمد و علی شهرتین عباسی 
نامبردگان  بودن  متواری  علت  )به  ابراهیم  فرزندان 
) باشد  نمی  آنها در دسترس  از  بیشتری  اطالعات 

هر دو دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
بوسیله ی چاقو در مورخه ۱۳96/۰2/۳۰ موضوع کیفری 
خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خرم آباد به شماره ی 96۱۰4۳66۱۱۰۰۳9۰۰وشکایت 
جمیع  به  باعنایت  عبدالرضا  فرزند  کاظمی  سینا  آقای 
وامارات  قرائن  و  دالیل  و  پرونده  محتویات  و  اوراق 
موجود از قبیل:شکایت شاکی-گواهی پزشکی قانونی 
مورخه ی ۱۳96/۰2/۰6مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ که 
مجروح  و  طرفین  میان  درگیری  وقوع  بیانگر صحت 
بودن شاکی در زمان مراجعه ی مامورین نیروی انتظامی 
تعرفه  اظهارات گواهان  به محل در گیری است-مفاد 
شده از ناحیه ی شاکی در مرحله ی دادسرا که مبین 
صحت ادعای وی می باشد-متواری شدن متهمان پس 
از ارتکاب جرم تا کنون و عدم حضور ایشان در جلسات 
دادسرا و جلسه رسیدگی این مرجع جهت دفاع از اتهام 
در  آگهی  انتشار  طریق  از  احضار  رغم  علی  انتسابی 
روزنامه ی کثیر االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیهما را 
محرز و مسلم وثابت تشخیص داده و مستندا به تبصره 
ی ماده ی 6۱4 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 
مصوب ۱۳57ومواد2و۱8و۱9و27و۱25 قانون مجازات 

اسالمی مصوب ۱۳92 از حیث جنبه ی عمومیبزه 
معنونه حکم بر محکومیت هریک ازنامبردگان به تحمل 

شش ماه حبس تعزیری درجه ی شش با احتساب ایام 
بازداشت قبلی و از حیث جنبه ی خصوصی بز معنونه 
که همان دیه می باشد نیزحکم برمحکومیت ایشان به 
صورت تساوی به پرداخت۱-سه درصد از دیه ی کامل 
بابت بریدگی بخیه شده ی طاق سر )متالحمه(2-دو 
برگه  ی  شده  بخیه  بریدگی  بابت  کامل  دیه  درصداز 
کوچک گوش راست)دامیه(۳-یک درصد از دیه کامل 
خراشیدگی پره چپ بینی)حارصه(4-نیم درصد از دیه 
کامل بابت ارش تورم در ناحیه ی کانال خارجی گوش 
چپ در حق آقای سینا کاظمی فرزند عبدالرضا ظرف 
از زمان وقوع جنایت صادر و  مدت یک سال قمری 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و مستندا به ماده 4۰6 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳92 با اصالحات 
ابالغ  تاریخ  از  2۰روز  مدت  ظرف  بعدی  الحاقات  و 
انقضا  از  پس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  واقعی 
مهلت واخواهی ظرف مدت 2۰روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکمه تجدید نظر استان لرستان می باشد.
رییس شعبه 1۰8 دادگاه کیفری دوشهرستان  خرم آباد-

سیدمجید همتی

متن آگهی 
احتراما به عرض می  رساند که عطف به رای صادره از دادگاه شعبه سوم خانواده

خرم آباد درباب طالق فی مابین آقای مجتبی احمدوندی و فاطمه صیدپور خواهشمند است رای صادره 
را خطاب به آقای مجتبی احمدوندی فرزند محمدتقی اخطار و درج در آگهی فرموده تا نامبرده ظرف 
یک هفته به دفتر خانه 2 طالق خرم آباد به نشانی خرم آباد خیابان انقالب روبرو ناصرخسرو اول مطهری 
کوچه یاسمن پالک۱۱مراجعه نماید و در جهت طالق همسرش فاطمه صیدپور اقدام الزم رابعمل آورد.

سردفتر طالق 2شهرستان خرم آباد

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشر شده در جراید بدینوسیله به آقای حمید رضا 
دانیالی فرزند ولی اله که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق 
آباد در  دادگاه عمومی حقوقی خرم  از شعبه چهارم  اجرائیه صادره 
شماره  دادنامه  موجب  97۰99766۱۰4۰۰۰6۱به  کالسه  پرونده 
97۰99766۱۰4۰۰۳22مورخ 97/4/7 صادره از شعبه چهارم حقوقی 
محکوم علیه ملزم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال رسمی سهم خود از شش دانگ ملک تحت پالک ثبتی 5۳۳ 
فرعی از 44 اصلی بخش 2 شهرستان خرم آباد بنام محکوم له سیده 
فریده طاهری پرداخت هزینه اجرا به میزان سهم بر عهده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت در اجرای ماده 7۳ آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در 
یکی ز جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان

 خرم آباد  - ابراهیم میرزایی

متن آگهی
خواهان آقای محمد تقی امیری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اسماعیل امیری فرزند محمد تقی به خواسته 
حضانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه خانواده 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به 
کالسه96۰99866474۰۰۱۰6ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳97/۰9/28ساعت 8 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
ازنشر اگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. حضور شما در جلسه رسیدگی دادگاه جهت اخذ 
توضیحات در مورد ادعاهای خواهان و استماع اظهارات گواهان خواهان و بررسی ادعاهای ایشان  ضروری است.

شعبه ۴ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد

رهبر معظم انقالب تاکید کردند:

نشانه های آشکاِر افول قدرت آمریکا؛ ایران قوی و پیشرفته تر شده است

سرلشکر صفوی:

 جمهوری اسالمی، گروهک های تروریستی را در آن سوی مرزها منهدم می کند

جمهوری  گفت:  قوا  کل  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 
اسالمی آنچنان اقتدار دارد که نه تنها در مرزها بلکه آن 
به  بزند،  به کشور ضربه ای  بخواهد  سوی مرزها هرکسی 

سراغ او می رود و آن ها را منهدم خواهدکرد.
یحیی  سید  سرلشکر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در حاشیه 

سنندج  »از  شفاهی  تاریخ  کتاب  از  رونمایی  مراسم 
شرارت  درباره  خبرنگاران،  جمع  در  خرمشهر«  تا 
اظهار داشت:  تروریستی در مرزهای کشور  گروهک های 
دشمنان  این  و  است  مقتدر  نظامی  اسالمی،  جمهوری 
این گروهک ها می گوییم  به  ما  اما  بسیار ضعیف هستند 
را رها نخواهند کرد. آنها  ما  نیروهای مسلح  و  پاسداران 

تحت  گروهک های  توسط  ما  مرزبانان  ربایش  افزود:  وی 
بومی  فرد  یک  با خیانت  اطالعاتی،  سازمان های  حمایت 
انجام گرفت.صفوی تاکید کرد: جمهوری اسالمی آنچنان 
مرزها  سوی  آن  بلکه  مرزها  در  تنها  نه  که  دارد  اقتدار 
او  سراغ  به  بزند،  ضربه ای  کشور  به  بخواهد  هرکسی 

خواهد رفت و آن ها را منهدم خواهد کرد.
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 هدف گذاری وزارت صمت برای افزایش
 سهم معدن در اقتصاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از هدف گذاری این وزارتخانه برای 
افزایش ۰/2درصدی سهم بخش معدن در اقتصاد خبر داد و اعالم کرد که 
وزارت صمت برنامه هایی برای افزایش صادرات مواد معدنی اجرا خواهد 
کرد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا رحمانی در حاشیه چهاردهمین 
دوره نمایشگاه ایران کانمین 2۰۱8 ، از هدف گذاری این وزارتخانه برای 
افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد خبر داد و گفت: سهم معدن در 
اقتصاد کشور در حال حاضر ۱/2 درصد است ولی هدف دولت این است 
که تا آخر امسال این عدد به ۱/4 درصد برسد، که به تبع آن سهم صنایع 
معدنی نیز افزایش پیدا می کند.وی با با اشاره به این که صادرات در شرایط 
فعلی کشور توجیه اقتصادی دارد و جزو اولویت های وزارت صمت است، 
اظهار کرد: برنامه های مختلفی شامل نوسازی صنایع و حمایت های مالی 
برای بخش معدن در نظر گرفته شده که باعث جهش در حوزه صادرات 
مواد معدنی خواهد شد.رحمانی همچنین با تاکید بر این که استراتژی مقابله 
با تحریم ها در بخش معدن، حداکثر استفاده از ظرفیت های معدنی است، 
گفت: نمایشگاه امسال نسبت به سال های گذشته پررونق تر و جدی تر 
بود و در آن اثری از تحریم ها حس نکردم.وزیر جدید صمت خاطرنشان 
کرد: تجهیزاتی که در داخل تولید می شوند، نباید از کشورهای دیگر تامین 
شود؛ ولی در مواردی برای نوسازی معادن نیاز به تجهیزاتی است که مشابه 

داخلی آن وجود ندارد.

ایران در ۲۰۱۱ شبکه جاسوسی سیا را متالشی کرد

یک رسانه غربی می گوید ایران در سال 2۰۱۱، در میان بهت و حیرت 
سازمان جاسوسی آمریکا موفق به کشف و انهدام شبکه سایبری شد که 

عوامل سیا از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یاهو نیوز به نقل از برخی مقامات امنیتی 
به شبکه  نفوذ  به  موفق  میالدی  در سال 2۰۱۱  ایران  که  داده  گزارش 
ارتباطات جاسوسی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( شده است- 
موضوعی که قباًل به آن اذعان نشده بود.ظاهراً ایران از موتور جستجوی 
گوگل برای کشف وبسایت های ارتباطی سیا استفاده کرده است.این ماجرا 
بزرگترین ناکامی سیا بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر عنوان می شود به  این  ترتیب 
که ایران با نفوذ به شبکه  مجازی که از طریق آن، سیا با جاسوس های 
خود در سراسر جهان ارتباط برقرار می کرده، موفق به شناسایی بسیاری از 
عوامل اطالعاتی آمریکا شده است.گفته می شود حدود سال 2۰۱۰، ایران 
از طریق یک جاسوس دوجانبه موفق به کشف یکی از وبسایت های سیا 
شد و سپس با سرچ کلیدواژه های مشابه در موتور جستجوی گوکل، سایر 
وبسایت های مشابه و عواملی که از آنها استفاده می کرده اند را شناسایی 
کرده اند. برخی خبرگزاری ها تعداد عوامل شناسایی شده از سوی ایران را 
۳۰ نفر اعالم می کنند.این درحالی است که چین نیز در سال های گذشته 
موفق به شناسایی بسیاری از عوامل سیا شده حال آنکه مشخص نیست آیا 
ایران و چین هر یک به تنهایی وارد عمل شده اند یا در این زمینه همکاری 
داشته اند.این درحالی است که در خصوص تبادل اطالعاتی میان پکن و 
مسکو اشتراک  نظر وجود دارد حال آنکه در روسیه موردی مبنی بر پیگرد 
قانونی جاسوس های سیا گزارش نشده است.گفتنی است شبکه ارتباط 
سایبری سیا برای نخستین بار در مناطق جنگی خاورمیانه مورد استفاده قرار 
گرفت حال آنکه قرار نبود کاربری آن بادوام باشد.با این  حال، سیا از اینکه 
ایرانی ها چطور با استفاده از مهارت های ساده موفق به نفوذ به داخل این 

شبکه شده اند، متحیر هستند.

 راه غلبه بر تحریم های آمریکا
 تکیه بر ظرفیت های داخلی

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: راه فائق آمدن 
علیه  آمریکا  دولت  ظالمانه  تحریم های  برابر  در 
تکیه  سفید،  کاخ  سیاست های  و  ایران  عزیز  ملت 
به  زمان  گزارش  به  است.  داخلی  ظرفیت های  بر 
نقل ازمهر، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و 
در  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس 
صفحه شخصی خود در توئیتر، درباره تحریم های 
آمدن  فائق  »راه  نوشت:  ایران  علیه  آمریکا  ظالمانه 
علیه  آمریکا  دولت  ظالمانه  تحریم های  برابر  در 
ملت عزیز ایران و سیاست های کاخ سفید، تکیه بر 
ظرفیت های داخلی، تقویت همبستگی ملی، بازگشت 
سوءتفاهم ها،  رفع  انقالب،  دوران  برادری های  به 
اعتماد به جوانان، میدان داری نخبگان و همراهی همه 
جریانات سیاسی با دولت و دیپلمات های سختکوش 

نظام است«.

 افت ۸ زیرشاخص فضای
 کسب و کار در ایران 

در  کسب وکار  شروع  زیرشاخص های  بررسی   
ایران نشان می دهد، کشور در حوزه های مربوط به 
حمایت از سرمایه گذاران اقلیت و پرداخت مالیات 

عملکرد بسیار ضعیفی را ثبت کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، براساس تازه ترین 
گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب وکار 
که براساس پایش فضای کسب و کار ۱8۰ کشور 
جهان منتشر شده، ایران در زیرشاخص های شروع 
و  اقلیت  سرمایه گذاران  از  حمایت  کسب وکار، 
پرداخت مالیات عملکرد بسیار ضعیفی را از خود 
نشان داده است اما در زیرشاخص های دیگری مانند 
شرایط صدور مجوز ساخت وساز، اخذ اعتبار و اجرای 
قراردادها رتبه ای در حد متوسط کسب کرده است. از 
۱۰ زیرشاخص شامل »شروع کسب وکار«، »شرایط 
»ثبت  برق«،  به  »دسترسی  ساخت«،  مجوز  صدور 
از سرمایه گذاران  اعتبار«، »حمایت  »اخذ  مالکیت«، 
«، »پرداخت مالیات«، »تجارت برون مرزی«، »اجرای 
قراردادها« و »رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت 
دیون« تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک 
از این زیرشاخص ها با توجه به فاصله آنها از سطح 
ایده آل )امتیاز ۱۰۰( محاسبه گردیده و در رتبه بندی 
نهایی به صورت ترکیبی لحاظ می شود.ایران از میان 
زیرشاخص  دو  در  بررسی  مورد  زیرشاخص   ۱۰
موفق  برون مرزی«  »تجارت  و  مالیات«  »پرداخت 
به انجام اصالحات شده است. گفتنی است؛ ایران 
رتبه بندی شاخص جهانی سهولت  در جدیدترین 
بین المللی  بانک  توسط  هرساله  که  کسب وکار 
بازسازی و توسعه )وابسته به بانک جهانی( انجام 

می شود، در رتبه ۱28 جهان قرار گرفت.

خبرخبر

آگهي فراخوان عمومی 

شورای اسالمی شهر کمال شهر براساس شیوه نامه اجرائی نحوه انتخاب حسابرس منتخب شورا 
ابالغی از سوی شورای عالی استان  ها از کلیه موسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی 
و  کمال شهر  مالی 1397 شهرداری  انجام حسابرسی عملکرد سال  که جهت  نماید  دعوت می  
موسسات وابسته به آن و شورای شهر حداکثر تا 10 روز از نشر آگهی به دبیرخانه شورای شهر 
واقع در کرج، کمال شهر، بلوار شورا، خیابان شهید صادقپور، جنب سالن والیت مراجعه و با اخذ 
برگ شرایط شرکت در فراخوان و تکمیل مدارک در پاکت در بسته به دبیرخانه شورا تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
علی صفری – رئیس شورای اسالمی کمال شهر

 نوبت دوم 

آگهی فقدان سند مالکیت 
های  به شماره  استشهادیه  برگ  تقدیم   با  زاده  رستم  اکرم  و  استیفایی  کیوان  آقای  
4۱۳۳و4۱۳4 مورخ 97/8/5 مدعی است سند مالکیت شش دانگ پالک 7۰ فرعی از 
۱۳27 اصلی واقع در  بخش ۱ سنندج به نام بالمناصفه صادر و تسلیم گردیده بعلت سرقت 
مفقود و از بین رفته و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا 
مراتب در اجرای ماده ۱2۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳8۰/۱۱/۱4 در یک 
نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این 

صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
م الف: 78۴7 رئیس ثبت منطقه دو سنندج 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 8664  آقای/خانم: رکسانا رزم پوش  
به کالسه ۱224/۱/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان آقای پرویز رزم پوش بشناسنامه  شماره ۱۰794 در تاریخ 
۱۳97/۰7/۰۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱- رکسانا رزم پوش  فرزند  پرویز  شماره شناسنامه  8664  متولد  ۱۳42  صادره 

از  تهران  نسبت با متوفی دختر
2- رارک رزم پوش  فرزند  پرویز  شماره شناسنامه  ۳۱97  متولد  ۱۳44  صادره از  

تهران  نسبت با متوفی دختر
۳- روناک رزم پوش  فرزند  پرویز  شماره شناسنامه  2۳7۰  متولد  ۱۳۰  صادره از  

تهران  نسبت با متوفی دختر
4- آرش رزم پوش  فرزند  پرویز  شماره شناسنامه  ۱75۱  متولد  ۱۳47  صادره از  

شیراز  نسبت با متوفی پسر
5- ربابه رضی زاده رود سری  فرزند  محمد تقی  شماره شناسنامه  2۳  متولد  ۱۳۱5  

صادره از  رودسر  نسبت با متوفی زوجه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ ج 996
رئیس شعبه شورای حل اختالف فردیس

شورای حل اختالف
شماره پرونده: 4/97ش/2۳7

حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ورامین
شماره و تاریخ دادنامه: 97/7/2۳/ 7۳۰ 

خواهان: بهاره لحافی
خوانده: شرکت آباد گستر هامون

خواسته: مطالبه طلب
در تاریخ 97/7/۱۱ جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان 
ذیل تشکیل است. پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء 
ادامه رسیدگی را الزم ندانسته، شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

خوانده  طرفیت  به  محمدابراهیم  فرزند  لحافی  بهاره  خواهان  دعوی  در خصوص 
شرکت آباد گستر هامون به خواسته مطالبه طلب به میزان 57/۳۰۰/۰۰۰ ریال طی 
یک فقره چک برگشتی به شماره سریال ۱۰۰7/2592۳۳ به تاریخ 96/۱2/28 گواهی 
عدم پرداخت چک موصوف که در ید خواهان می باشند و دال بر مدیونیت خوانده 
ابرازی  پرونده،مستندات  شورا،محتویات  اعضا  مشورتی  نظریه  لحاظ  با  باشد.  می 
خواهان،کارت شناسایی،و اینکه خوانده با وصف ابالغ جهت دفاع حاضر نشده و 
الیحه ای ارائه نداده است ادعای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱98 و 
5۱5 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت 57/۳۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
96/۱2/28 الی اجرای حکم و پرداخت مبلغ 78۱/25۰ ریال بابت هزینه دادرسی،حق 
الوکاله و...در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف 

مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه می باشد.
م.الف 13۰8 خ    قاضی مشاور حوزه چهارم شورای حل اختالف ورامین

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت کونگ فو استان البرز
 

از  بدینوسیله  لذا  نماید،  برگزار  را  فو  کونگ  هیئت  ریاست  انتخاب  مجمع  دارد  درنظر  البرز  استان  و جوانان  ورزش  کل  اداره 
عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید:

1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران

3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور
4 . نداشتن سوء سابقه کیفری

5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت لیسانس )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با مدرک تحصیلی 
فوق دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(

6 . دارا بودن حداقل 25 سال سن
7 . سکونت در استان البرز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
الف- دو سری کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی شامل : شناسنامه + کارت ملی + کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی 

در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی
ب- دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید + تکمیل فرم مشخصات فردی + تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + ارائه برنامه مورد نظر در جهت 

توسعه ی رشته ی ورزشی
مکان ثبت نام :

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 02632540102
زمان ثبت نام :

از مورخ 14 / 8 / 97 لغایت تا پایان وقت اداری 26 / 8 / 97 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(
» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به همراه 

مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.«
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

 مفقودی
 شناسنامه خودروی پارسTu5 مدل ۱۳96 به شماره شهربانی2۳2 م 44 ایران 
 NAAN۱۱fE۰hh۰5۱9۱9شاسی ۱8۱B۰۰44۳7۱شماره  موتور  شماره   82
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  دون  جعفرزاده  هستی   سیده  نام  به 

باشد می 
فریدونکنار 

مفقودی
مدل   PARSTU5 پارس  پژو  سواری  خودروی  سبز  وبرگ  کمپانی  سند 
ص   26۳ انتظامی  نیروی  شماره  به  و  متالیک  خاکستری  رنگ  به   ۱۳95
شاسی شماره  وبه    ۱64B۰۱2248۰ موتور  شماره  وبه   72  _ ایران   22 
درجه  واز  گردیده  مفقود  پورهمتی  ناهید  نام  به   NAAN۱۱FE7GH74۱987

نوشهراعتبار ساقط میباشد.

اقدامات  امور خارجه کشورمان گفت:  وزیر 
و  تالفی جویانه  تحرکات  یکجانبه،  تجاری 
تحریم های اقتصادی می تواند اقتصاد جهانی را 
مختل کرده و همکاری های گسترده چندجانبه 
را تحت الشعاع قرار دهد.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، هشت کشور اسالمی شامل ایران، 
مالزی،  ترکیه،  پاکستان،  بنگالدش،  اندونزی، 
هستند.ظریف  دی.8  عضو  نیجریه  و  مصر 
دیروز طی سخنرانی در هجدهمین نشست 
آنتالیا  در  دی.8  سازمان  امور خارجه  وزرای 
گفت: در شرایط کنونی بیش از هر زمانی برای 
ما ضرورت دارد تا چندجانبه گرایی اقتصادی 
هایی  در چارچوب  از جمله  را  بازرگانی  و 
نظیر گروه دی8، ارتقا داده و تقویت کنیم. وی 
از سوی صندوق با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی پایین و  اقتصاد جهانی  برای  بین المللی پول بیان کرد: تردیدی نیست که رکود 

یکجانبه گرایی و موانع تجاری و تحریم های 
روزافزون علت اصلی شکل گیری چنین چشم 
اقدامات  تاکید کرد:  منفی است.ظریف  انداز 
و  جویانه  تالفی  تحرکات  یکجانبه،  تجاری 
تحریم های اقتصادی می تواند اقتصاد جهانی 
را دچار اختالل کرده و همکاری های گسترده 
چندجانبه را در زمانی که به شدت نیاز به آن 

احساس می شود، تحت الشعاع قرار دهد.
اتخاذ  خواستار  ایران  خارجه  امور  وزیر 
راهبردهای مطلوب برای همکاری بین اعضای 
هشت کشور این سازمان شد و افزود: نقطه 
قوت ما در رشد مداوم و توسعه مستمر یک 
بازار داخلی بزرگ است که همزمان از کارویژه 
های »هاب تولیدی« و »پایه مصرف« برخوردار 

است.

گفتگوی تلفنی ظریف باچهارمقام اروپایی

ظریف: تحریم  و اقدامات یکجانبه اقتصاد جهانی را مختل می کند                       

گفتگوی تلفنی ظریف باچهارمقام اروپایی
 محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه کشـورمان روز جمعه بـا فدریـکا موگرینی 
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا، هایکـو مـاس وزیر امـور خارجـه آلمان، 
والسـتروم وزیـر امـور خارجه سـوئد و هانتر ساموئلسـون وزیر امور خارجـه دانمارک 
تلفنـی گفتگو کـرد.در این گفتگوهـا، وزیر امور خارجه کشـورمان در خصـوص اقدام 
آمریـکا در اعمـال مجـدد تحریـم های آن کشـور و تـالش هـای اروپا بـرای مقابله با 
ایـن اقدامـات با مقامـات اروپایی رایزنـی و تبادل نظـر کرد.موگرینـی و وزرای خارجه 
اروپایـی بـا تاکیـد چند بـاره بر تعهـد خود به برجـام و تالش بـرای حفظ کانـال های 
مالـی بـا ایران و تـداوم صادرات نفت و گاز کشـورمان، بـر اهمیت تعهـد وزرای دارایی 
عالوه بر وزرای خارجه سـه کشـور اروپایی و سـایر اعضا برای اجرایی کردن سـازوکار 
ویـژه مالـی اروپا تاکید کـرده و اعالم کردنـد، این سـازوکار ظرف روزهای آتی رسـما 

ثبـت و آغـاز به کار خواهـد کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره 
به رونمایی از خط تولید جت جنگنده »کوثر«، 
تصریح کرد: تولید این جت جنگنده پیشرفته و 
بومی در واقع نماد عینی استکبار ستیزی و مقابله 
شیطان  رهبری  به  سلطه  نظام  زیاده خواهی  با 

بزرگ آمریکاست.
سرتیپ  امیر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر 
مسلح در آیین افتتاح خط تولید انبوه اولین جت 
جنگنده تمام ایرانی کوثراظهار کرد: ساخت و 
تولید جت جنگنده تمام ایرانی کوثر با همکاری 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی 
در  ایران  ملت  رشید  فرزندان  هنرنمائی  اوج 
تحریم های  وجود  با  که  است  دفاعی  صنعت 
دشمنان، ضمن رفع یکی از حیاتی ترین نیازهای 
را  جدیدی  راهبردی  دستاورد  کشور،  هوائی 
در حوزه رزم هوایی به عنوان هدیه به محضر 
امام  حضرت  قوا  کل  معظم  فرمانده  مبارک 
ایران  شریف  ملت  العالی«،  خامنه ای»مدظله 
است. کرده  تقدیم  مسلح  نیروهای  و  اسالمی 
وی با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان »روز ملی 

مبارزه با استکبار جهانی«، گفت: تولید این جت 
عینی  نماد  واقع  در  بومی  و  پیشرفته  جنگنده 
نظام  زیاده خواهی  با  مقابله  و  ستیزی  استکبار 
سلطه به رهبری شیطان بزرگ آمریکاست که 
توانستند  کشور  دفاعی  صنعت  متخصصین 
متخصصین  صمیمانه  و  مشفقانه  همکاری  با 
فناوری  از موانع علم  و  ارتش  نیروی هوایی 
عبور کرده و به منظور کاهش اثرات تحریم های 
دشمنان در بخش های مختلف به ویژه در حوزه 
صنایع هوایی و همچنین ارتقاء هر چه بیشتر 
را در  قدم مهمی  نیروهای مسلح  دفاعی  توان 
نوسازی ناوگان هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
رسیدن  فرا  به  اشاره  با  همچنین  بردارند.وی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
ایران،  اسالمی  انقالب  پنجم  دهه  به  ورود  و 
خاطر نشان کرد: پیروزی انقالب اسالمی تحت 
رهبری امام خمینی )ره( و در ادامه هدایت های 
عزیز،  خامنه ای  امام  حکیمانه خلف صالحش 
منشأ تحوالت عظیم و تاریخ ساز در منطقه و 
جهان شد که با گذشت 4۰ سال از انفجار نور 
و وقوع معجزه قرن، شاهد توفیقات روزافزون 

عرصه های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
صنعت  اقتدارآفرین  حوزه  به ویژه  گوناگون 
دفاعی هستیم و امروز با افتخار اعالم می کنیم 
که برای دفاع از امنیت ملی، ارزش های انقالب 
اسالمی و حراست از حدود و ثغور کشورمان 
با تمام تالش و همت مضاعف برای دستیابی 
به فناوری های صلح آمیز دفاعی جهت رشد و 
تعالی کشور از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم 
کرد.حاتمی ادامه داد: به لطف خدا این روند به 
طور مستمر و با جدیت در کلیه صنایع دفاعی 
دریایی،  در حوزه های  دفاع  وزارت  به  وابسته 
زمینی، هوایی، پدافند هوایی، فضایی، موشکی، 
الکترونیک و فناوری های نوین، با هدف ارتقاء 
بازدارندگی  قدرت  و  دفاعی  توان  افزون  روز 
جمهوری اسالمی ایران در جریان است و جنگ 
روانی و شانتاژ تبلیغاتی دشمنان و تحریم های 
اقتصادی تأثیری بر این روند پویا، زنده و رو به 

رشد نداشته و نخواهد داشت.
»کوثر«  جنگنده  جت  گزارش،  این  اساس  بر 
با  دفاعی  صنعت  روز  گرامی داشت  آئین  در 
حضور رئیس جمهوری و وزیر دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح رونمایی شد. این جنگنده یک 
مأموریت  که  است  رهگیر  شکاری  هواپیمای 
آن پشتیبانی نزدیک از حوزه رزم زمینی است 
و قابلیت مانور بسیار باالیی نیز دارد. متخصصین 
صنایع هوایی توانسته اند تجهیزات الکترونیکی 
پیشرفته ای را برای این هواپیما، طراحی و نصب 
کنند. از دیگر قابلیت های این جنگنده، نصب 
انواع موشک ها و بمب های مورد نیاز صحنه رزم 
استو کوثر به گونه ای طراحی و ساخته شده  که 
با دیگر تجهیزات و سالح های ساخت داخل 
سازگاری کامل دارد.این هواپیمای تمام ایرانی 
و بومی صرفا به دست متخصصین داخلی و با 
بهره گیری از دانش و فناوری های بومی به ویژه 
الکترونیک  سیستم های  و  موتور  بخش  در 
آن  تولید  در  و  شد  ساخته  کشور  داخل  در 
وابستگی به هیچ کشوری وجود  ندارد. طراحی 
و ساخت این جنگنده بومی قابلیت توسعه در 
مدل های دیگر را دارد و این کار با استفاده از 
توان تخصصی نیروی هوایی ارتش، دانشگاه ها، 
مراکز علمی و شبکه همکاران دفاعی صورت 

گرفته است.

خط تولید انبوه »جنگنده کوثر« افتتاح شد؛ 

امیر حاتمی: تولید جنگنده »کوثر«نماد عینی استکبار ستیزی است
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شهردار کرج:

ناوگان حمل و نقل عمومی بهبود می یابد
در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد؛ 

اتمام عملیات توسعه شبکه در چهاردانگه اسالمشهر

شهردار کرج در جلسه شورای معاونین از اصالح 
بودجه شهرداری و ارایه آن به شورای اسالمی شهر 

خبر داد.
 علی اصغر کمالی زاده در این جلسه با اشاره به 
آن که این اصالحیه برای نخستین بار انجام می 
شود، افزود: ظرف چند روز آینده اصالح بودجه 

شهرداری به شورای شهر ارایه می شود. 
 تخصیص اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان 

حمل و نقل عمومی
وی در بخش دیگری به درخواست تخصیص 
اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی اشاره کرد و گفت: این اوراق جدای از 
مشارکت  اوراق  تخصیص  برای  ما  درخواست 

برای پروژه قطار شهری است.
 شهردار کرج با اشاره به نوسانات ارزی، تعیین و 
تکلیف پروژه و قردادهای نیمه تمام را ضروری 
دانست.کمالی زاده با تاکید بر اتمام پروژه های 
نیمه تمام گفت: مادامی که پروژه های نیمه تمام 
به بهره برداری نرسد پروژه جدیدی کلنگ زنی 

نخواهد شد.
 به گفته شهردار کرج؛ به سرانجام رسیدن دو پروژه 

بزرگراه شمالی و قطارشهری کرج اولویت برنامه 
های عمرانی شهرداری کرج خواهد بود. 

شهردار کرج در این خصوص، گفت: برای جلب 
رضایت و اعتماد شهروندان باید به سمت ارایه 

خدمات مطلوب حرکت کنیم.
 کمالی زاده با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته 
توسعه خدمات شهری، ادامه داد: با توجه به آغاز 
فصل بارش و کاهش دما ضروری است خدمات 
شهری از هماهنگی و آمادگی الزم برخوردار باشد.
 شهردار کرج از تالش مجموعه مدیریت شهری 
برای بهبود وضعیت آسفالت معابر شهر خبر داد و 
اظهار کرد: با توجه به خرید قیر، آمادگی اجرای 
عملیات روکش آسفالت وجود دارد، ضمن آن که 
با برنامه ریزی های صورت گرفته معابر پرتردد 
مثل شهید بهشتی، ماهان و گذر شرقی مهرشهر 
اولویت اجرای عملیات روکش آسفالت خواهند 

بود. 
کمالی زاده صیانت از امالک شهرداری را ضروری 
دانست و تاکید کرد: هر چه سریع تر بانک جامع 
امالک رونمایی و در اختیار مراجع ذی ربط قرار 

بگیرد.

با هدف تامین و ارتقاء میزان آب آشامیدنی 
شهروندان و مشترکین ، عملیات لوله گذاری 
و توسعه شبکه در شهر چهاردانگه انجام و به 

اتمام رسید. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
مدیر امور آبفای شهر چهاردانگه ضمن اعالم 
توسعه  به  عنایت  با  داشت:  اظهار  خبر  این 
محدوده شهری و مراکز صنعتی و تجاری در 
شهر چهاردانگه و تراکم باالی جمعیتی این 
شهر نسبت به سالهای قبل ، علیهذا در همین 
موجود  دبی  افزایش  منظور  به  و  خصوص 
آشامیدنی  آب  مطلوب  توزیع  و  تامین  و 
شهروندان و مشترکین در مناطق توسعه یافته، 
موضوع عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه 
در بخشی از مناطق این شهر در دستور کار 
یندی صورت  اولویت  قرار گرفت و مطابق 
گرفته و برنامه زمانبندی شده انجام و به اتمام 

رسید. 
انجام  عملیات  تشریح  ضمن  آذری  محسن 
عملیات  این   : این خصوص گفت  در  شده 

اواخر  از  داخلی  و  اعتبارات جاری  از محل 
شهریور ماه امسال و با استفاده از لوله های 
پلی اتیلن در سایزهای ۱۱۰ و ۱6۰ میلی متری 
یکسان  و  مطلوب  توزیع  و  تامین  منظور  به 
آب آشامیدنی در سطح شهر انجام شد . که 
خیابانهای  در  گذاری  لوله  متر  آن 46۰  طی 
یادگار امام و شهید مفتح شهرک حسین آباد 
و همچنین 54۰ متر در خیابان جانبازان تقاطع 
اسکندری  های  مجتمع  و  افشین  خیابانهای 
جمعا به طول ۱۰۰۰ متر مطابق برنامه ریزی 
صورت گرفته عملیاتی و به اتمام رسیده و در 
مدار توزیع قرار گرفت. مهندس آذری یاد آور 
شد: در حال حاضر آب آشامیدنی شهروندان 
و مشترکین محترم در چهاردانگه با کمیت و 
کیفیت مطلوبی تامین و توزیع می گردد. لذا 
در راستای استمرار این وضعیت عالوه بر لزوم 
صرفه جویی و مدیریت مصرف آب توسط 
شهروندان و مشترکین محترم ، مطالعات الزم 
توسعه  و  اصالح  های  پروژه  خصوص  در 
شبکه نیز صورت گرفته است که به محض 

تامین اعتبارات الزم اجرایی خواهد شد. 

 پیشنهاد چینی ها برای تولید دارو
 در چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از پیشنهاد 
چینی ها برای تولید دارو در این منطقه با هدف 
برند  با  توزیع و مصرف در کشورهای مسلمان 
حالل خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان 
منطقه آزاد چابهار،عبدالرحیم کردی، با اشاره به 
منطقه  در  فعالیت  بر  مبنی  چینی ها  درخواست 
آزاد چابهار به منظور تولید دارو برای مصرف در 
کشورهای مسلمان و منطقه  با برند حالل، اظهار 
تولید  با  ارتباط  در  را  پیشنهادی  چینی ها  کرد: 
و  منطقه ای  به کشورهای  به جهت عرضه  دارو 
در دست  پیشنهاد  این  که  کرده اند  ارائه  اسالمی 
که  است  موضوعاتی  از  یکی  و  است  بررسی 
فراهم  را  مناسبی  همکاری های  زمینه   می تواند 
کند. در عین حال باید بدانیم که چینی ها در زمینه 
تولید دارو موفق هستند و بازارهای مناسبی نیز 
داد: چینی ها درخواست کرده اند  ادامه  دارند.وی 
که زمینه برای فعالیت آنها جهت تولید دارو به 
منظور عرضه در کشورهای مسلمان و منطقه ای 
با برند حالل، در منطقه آزاد چابهار فرآهم شود 
تا با توجه به مالحظاتی که مسلمانان در مسائل 
مختلف از جمله مصارف دارویی دارند، بتوانند 
داروی با برند حالل را در ایران و در منطقه آزاد 
چابهار تولید کنند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
چابهار با بیان این که از پیشنهاد چینی ها در این 
رابطه استقبال کرده ایم، گفت: براساس مذاکرات 
با  این که می توانند  بر  آنها عالوه  صورت گرفته 
داروسازان داخلی به صورت مشترک فعالیت خود 
را انجام دهند، خواهند توانست به صورت مستقیم 
امکانات  و  کنند  سرمایه گذاری  رابطه  این  در 
با مشخصات مذکور در  تولید دارو  الزم جهت 
اختیار آنها قرار خواهد گرفت.ایجاد زون )منطقه( 
تخصصی تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی یکی 
از برنامه های مدنظر در منطقه آزاد چابهار بوده که 
به نظر می رسد با توجه به پیشنهاد ارائه شده از 
سوی چینی ها جهت تولید دارو برای مصرف در 
کشورهای مسلمان و منطقه ای با برند حالل، بتوان 
این اتفاق را سرآغاز فصلی جدید در راستای ایجاد 

این زون تلقی کرد.

خبر

رئیس فراکسیون تعاون در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران کیش:

 بخش خصوصی و تعاونی ها منافع مردم را  
در نظر داشته باشند

آقاجان- اصفهان: در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و 
عمران کیش، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصل 
44 قانون اساسی که در آن جایگاه دو بخش اتاق تعاون و تعاونی ها کامال 
مشخص است خاطر نشان کرد: اجرای اقتصاد به دست بخش خصوصی 
و تعاونی هاست و تا کنون همه توان خود را به کار برده ایم که برای اتاق و 

بخش خصوصی کم نگذاریم.
به گفته کاظم دلخوش، عدم آشنایی مردم با عملکرد تعاونی ها در کشور و 
عدم همکاری منسجم تشکل ها در کنار هم باعث شده تعاون آن طور که 
باید و شاید جایگاه واقعی خود را در جامعه با همه تالش هایی که انجام 

داده به دست نیاورد.
رییس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهار داشت: وقتی 
بخش خصوصی و تعاونی ها وارد عرصه می شوند، مردم باید نسبت به زمانی 

که کار به دست دولت بوده احساس آرامش بیشتری نمایند.
باید از ظرفیت های اتاق تعاون جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد

در ادامه عضو هیئت رئیسه و دبیر کل اتاق تعاون ایران در خصوص جذب 
سرمایه گذاران  و جلوگیری از التهابات بازار داخلی گفت: سرمایه گذاران 
چشم های تیزی چون عقاب و پاهای تیزتری چون آهو دارند که هیچ گاه 

جهت بسترسازی یک جامعه و آماده شدن آن متوقف نخواهند شد.
به گفته عظیمی، سرمایه گذاری زمانی در کشور محقق خواهد شد که 
چراغ های سبز و مطمئنی برای سرمایه گذاران داخلی وجود داشته باشد. وی 
تصریح کرد ضمن اجرای فرهنگ صحیح قانون می بایست حتی در بحث 
وضع قانون هم صرفه جویی نماییم چرا که اصال مشکل در قانون گذاری 
نیست، بلکه در اجراست که این معضل متاسفانه کشور ما را در ردیف 
کشورهای ناامن اقتصادی قرار می دهد. ماشاءاله عظیمی افزود:به دلیل نا 
کارآمدی در جذب سرمایه از حدود ۱5 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 
که در طی چند سال گذشته قرارداد آن بسته شد کمتر از 2۰ درصد آن محقق 
شده به گفته وی مقررات، آیین نامه های موجود حتی قوانین مترقی ما را دور 

زده و متوقف مان می کند و در واقع بندی به پای قانون شده است.
وی بزرگترین چالش پیش رو جهت تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی را 
عدم مشارکت دادن مردم در برنامه های فرهنگی اقتصادی دانست و اذعان 
داشت در صدر بحث اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری فرمودند )که مردم 
را درگیر کنید( چرا که هر کجا وظیفه ای بر عهده مردم گذاشته شد آنها به 
نحو احسن کار خود را به انجام رساندند، مانند زمان دفاع مقدس و دفاع 
از انقالب اسالمی. دبیر کل اتاق تعاون ایران حلقه وصل مولفه های اقتصاد 
مقاومتی را چه در کاهش شدت انرژی و چه در یافتن مشتری های راهبردی 
و چه در موضوع صادرات و دانش بنیان کردن صنعت همه را مردم سازی 
اقتصادی دانست و افزود:فرهنگ حاکم دولتی در اقتصاد در مقابل اقتصاد 

مقاومتی مقاومت ویژه ای دارد و این اقتصاد مقاومتی را متوقف می سازد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، اقتصاد مداومتی است. 
نیمی از شاخص های مقاومت در قبال متغیرهای خارج از اراده یک ملت 
بایستی در پایه گذاری اقتصاد مقاومتی دیده شود.برای مثال کشورهایی چون 
روسیه، ترکیه و چین به روی اقتصاد مقاومتی کار کرده اند و از تجربه بزرگ 
رهبری ما استفاده می کنند ولی کشور ما در واقع از دولت کارآمدی برای 
استفاده از این مولفه ها به نحو احسن بی بهره است که امیدواریم این مهم 

به حقیقت بپیوندد.
تولید کننده می بایست حمایت شود تا بتواند ارتقای کیفی خود را در پی 

داشته باشد.

خبر

نیز  امسال  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
همانند سال های گذشته و حتی به شکل گسترده تری 
در برگزاری مراسم اربعین حضور داشت و به زائران 

حسینی در زمین های مختلف خدمت رسانی کرد. 
به گفته ی دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی 
به  نیز  امسال  ستاد  این  امام)ره(،  حضرت  فرمان 
که  است  نهادهایی  جزو  گذشته،  سال های  مانند 
تدارک وسیعی را برای خدمات گسترده و متنوع 
به زائران اربعین حسینی پیش بینی کرده بود. استقرار 
چندین موکب در مناطق چزابه، شلمچه، مهران، 
کربالی معلی، نجف اشرف و مسیر بین این دو 
شهر، حمایت از برپایی ۳5 موکب مردمی، فراهم 
هزار   5۰ برای  دارویی  و  درمانی  امکانات  کردن 
بیمار، مساعدت در اعزام 8۰۰ زائر اولی و تدارک 
بزرگ ترین پارکینگ  توسط این ستاد برای رفاه حال 

زائران، از جمله ی این اقدامات به شمار می رود.
وی در مراسم اعزام خادمان موکب های ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در مسیر راهپیمایی زائران 
اربعین و عتبات عالیات اظهار داشته بود: در این سفر 
هر قدم را به یاد یکی از شهدای دفاع مقدس بردارید. 
شهیدان دلبسته ی امام حسین)ع( بودند. حضرت 
امام)ره( و شهدا را در اعمال و خدمات خود شریک 

و برای رهبر معظم انقالب دعا کنید.مدیرعامل بنیاد 
اجتماعی برکت احسان نیز در زمینه ی خدمت رسانی 
به زائران اربعین حسینی توسط ستاد اجرایی فرمان 
اقدامات  این  جزییات  بیان  به  امام)ره(،  حضرت 
امیرحسین مدنی خدمات درمان  پرداخت.  دکتر 
و سالمت، اعزام زائر اولی ها، استقرار موکب های 
و  رسانه ای  توزیع محصوالت  و  تولید  و  احسان 
فرهنگی را از جمله حوزه های فعالیت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در اربعین حسینی ذکر کرد 
و افزود: امسال با راه اندازی پویش »روادید بهشت« و 

در قالب ۱6 کاروان، 8۰۰ زائر اولی از مناطق محروم 
کشور از جمله هیرمند، نیمروز و هامون در استان 
سیستان و بلوچستان، شاخن در خراسان جنوبی، 
احمد فداله در خوزستان، بشاگرد در هرمزگان و ... 
توسط ستاد اجرایی به کربال اعزام شدند. وی اظهار 
را خودشان  ویزا  هزینه ی  تنها  زائران  این  داشت: 
پرداخت کردند و مابقی مخارج سفر هر زائر معادل 
۱2 میلیون ریال توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت 
احسان  برکت  بنیاد  تقبل شد. مدیرعامل  امام)ره( 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در 

خصوص چگونگی انتخاب این 8۰۰ زائر توضیح 
داد: این زائران از مناطق محرومی که طرح توسعه ی 
روستایی در آن ها اجرایی شده است، انتخاب شدند. 
جوان بودن، داشتن 2۰ تا 45 سال سن و زائر اولی 
بوده  افراد  این  گزینش  از جمله مالک های  بودن 
است. دکتر مدنی از استقرار سه موکب ستاد اجرایی 
مهران،  مرزی  مناطق  در  امام)ره(  فرمان حضرت 
شلمچه و چزابه و هم چنین برپایی موکب در کربال، 
نجف و مسیر میان این دو شهر خبر داد و گفت: در 
این موکب ها در قالب طرح احسان الحسین، روزانه 
2۰ هزار غذا و حجم قابل مالحظه ای آب آشامیدنی 
میان زائران توزیع شد. هم چنین موکب ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( مستقر در کربال نیز قابلیت 
اسکان پنج هزار زائر را در شبانه روز داشت و به 

همین تعداد زائر را نیز اطعام می کرد. 
وی تولید محصوالت رسانه ای و فرهنگی و توزیع 
آن ها در پیادهروی اربعین را از دیگر فعالیتهای ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( ذکر کرد و ادامه داد: 
این محصوالت با محوریت تبیین مفاهیم و ابعاد 
اربعین حسینی و فعالیتهای ستاد اجرایی در کشور 
تولید شده بود. هم چنین مستندهایی درباره ی زائران 

دیگر کشورها و زائران اولی تولید و توزیع شد. 

خدمات رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در اربعین حسینی
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بازنشستگی ۶۰ هزار فرهنگی در سال جاری

وزیر آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان خوانسار از بازنشستگی 
6۰ هزار نفر در سال جاری، افزایش دومیلیونی جمعیت دانش آموزی 

در شش سال آینده خبر داد.
سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با 
فرهنگیان شهرستان خوانسار گفت: همه ما می دانیم آموزش و پرورش 
به دالیل مختلف با مشکالت عدیده ای مواجه است. فضا و تجهیزات 
آموزشی ما به نحوی نیست که بتوانیم آموزش و پرورش خیلی خوبی 
را تقدیم دانش آموزان کنیم. نیروی انسانی ما امکانات و تجهیرات 
مناسب ندارد. برنامه های درسی ما به شکل سنتی طراحی شده و در 
حال اجرا است. ساختار نظام آموزشی و مدیریت آموزش و پرورش 

ما نیز دچار مشکالت زیادی است.
وی ادامه داد: وقتی این مشکالت را تجزیه و تحلیل و  بررسی می کنیم 
با کوهی از موانع در مقابل خود مواجه می شویم که اگر به آموخته های 
خود و امید برای ساختن آینده ایران اتکا نکنیم، نمی توانیم این موانع 
را از سر راه برداریم. بطحایی با اشاره به اینکه مشکالت مربوط به 
امسال و گذشته های نزدیک نیست، گفت: این مشکالت از زمان های 
خیلی دور وجود داشته است. وی خطاب به فرهنگیان خوانسار اظهار 
کرد: کدام یک از شما به یاد دارید ما در 4۰سال گذشته و حتی قبل از 
انقالب مشکل فضا و تجهیزات نداشته باشیم؟ یا در این سال ها معلمان 
ما مشکل نداشته باشند؟ این مشکالت هر چند در بخش هایی کاهش 

یافته است اما تقریبا همواره در نظام آموزشی ما وجود داشته اند.
بطحایی تصریح کرد: به عنوان همکار شما و عضو خانواده فرهنگیان 
عرض می کنم که اگر بخواهیم از همین راهی که در 4۰سال گذشته 
برای حل مشکالت استفاده کردیم، بهره ببریم شک نکنید در 4۰سال 
آینده هم فرهنگیان در چنین جلساتی از این مشکالت حرف می زنند 

و باید برای حل مشکالت به دنبال راه های جدید باشیم.
وزیر آموزش و پرورش از فرسوده بودن ۳۰درصد از مدارس کشور 
خبر داد و گفت: این مدارس نیازمند تخریب، بازسازی و یا مقاوم 
سازی دارد. اعتباری که برای این اقدام نیاز داریم 9۰هزار میلیارد تومان 
است. این بدان معنا است که اگر یک روز من بخواهم برای یک بار 
برای همیشه مشکل فضای آموزشی را حل کنم، باید نزدیک به دوسال 

از اعتبارات آموزش و پرورش را کامال به این امر اختصاص دهم.
 بطحایی تاکید کرد تا زمانی که نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
نخواهد و یا نتواند تحول را انجام دهد، تحول کلی در آموزش و 

پرورش اتفاق نخواهد افتاد.
وی گفت: برای رسیدن به روزی که بگوییم نیاز به هیچ مدرسه ای 
نداریم و تمام وقت و هزینه خود را صرف دو مولفه انگیره و مهارت 
نیروی انسانی بکنیم، نیاز به تمام اعتبارات دوسال آموزش و پرورش 
را داریم.وزیر آموزش و پرورش گفت: هدف از گفتن این آمارها 
ناامید کردن شما نیست. تالشی که ما در چندماه گذشته در دولت 
دوازدهم آغاز کردیم به موازات انجام امور جاری بوده است. آموزش 
و پرورش نمی تواند امور جاری خود را متوقف کند و بگوید تمام 
توانم را برای تحول می گذارم. بطحایی از رشد 6درصد جمعیت 
دانش آموزی نسبت به گذشته خبر داد و گفت: در ۱5سال گذشته 
این درصد رشد کم نظیر است. حدود دو میلیون نفر در 6سال آینده 
به تعداد دانش آموزان اضافه می شود. در کنار این ها در سال 97حدود 
6۰هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته می شوند که این عدد معادل کارکنان 
۳وزارت خانه است. این ها مسائل جاری است که من باید به آنها فکر 
کنم. ما نمی توانیم از مسائل جاری  غافل شویم.وی گفت:  ایمان داریم 
که از مسیری که در 4۰سال گذشته برای حل مشکالت استفاده کردیم، 

به جایی نخواهیم رسید. ما باید مسیر حل مشکالت را تغییر دهیم.
بطحایی اولین اقدام برای تغییر مسیر حل مشکالت را تمرکززدایی 
در آموزش پرورش دانست و گفت: تا زمانی که تصمیم گیری ما در 
آموزش و پرورش از باال به پایین باشد، مساله ای حل نمی شود. امروز 
7۰۰صفحه مقررات به مدیران مدرسه ابالغ کرده ایم که باید این کارها 
را انجام دهد و تصور می کنیم مدیران مدارس ناتوان هستند و قادر به 
حل مشکالت نیستند و باید دست آنها را بگیریم و اولین مانع برای 

تحول همین تمرکزگرایی است.

 قانون منع به کارگیری بازنشستگان صراحتی 
در به کارگیری جوانان ندارد

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان صراحتی در به کارگیری جوانان 
ندارد اما هدف قانونگذار ایجاد تحولی در این حوزه بوده است، گفت: 
اگر قرار باشد فردی که سال ها در منصبی دولتی مشغول به کار بوده 
است اما هنوز بازنشسته نشده را جایگزین فردی با »شرایط سنی« 

مشابه کنیم، تحولی رخ نخواهد داد.
محمدمهدی تندگویان در ادامه به ایسنا گفت: با این شیوه جایگزینی،  
به طوریکه جوانان در پست های اجرایی قرار نگیرند، دیگر نیازی به 
وضع قانون جدید نداشتیم. بنابراین انتظار داریم افرادی که در آستانه 
را  این سن می رسند  به  در مدت کمی  یا  دارند  قرار  بازنشستگی 
جایگزین افراد بازنشسته فعلی نکنند. در حال حاضر نه درشهرداری، 
نه استانداران بازنشسته و نه حتی 4 وزیری که تغییر کردند اراده ای برای 
به کارگیری جوانان دیده نمی شود. این درحالیست که انتظار داشتیم 
دولت با رویکرد جوانگرایی افرادی مانند آقای جهرمی را به عنوان 

وزرای جدید معرفی کنند.
معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به تفاوت آمار مشموالن این 
قانون بین سازمان بازرسی کشور و سازمان امور استخدامی توضیح داد: 
هنوز در مورد تعداد این افراد به نتیجه ای نرسیدیم به طوریکه سازمان 
امور استخدامی تعداد این افراد را 22۰ نفر و سازمان بازرسی کشور 
22۰۰ نفر اعالم کرده است. تندگویان درباره نحوه نظارت بر اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز توضیح داد: نهادهای باالدستی  

موظف هستند تا بر نحوه اجرای این قانون نظارت کنند. 
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 تشخیص به موقع سرطان معده
 با آندوسکوپی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی گفت: 
پولیپ ها انواع مختلفی دارد که برخی از آنها پیش 
تبدیل شدن  زمان  کلی  به طور  و  بوده  سرطانی 
پولیپ به سرطان متوسط 7 سال به طول می انجامد.
به گزارش پیام زمان ،همایون زجاجی در هجدهمین 
کنگره گوارش و کبد ایران اظهار داشت: در حاشیه 
و  آندوسکوپی  بازآموزی  کارگاه  کنگره  این 
کلونوسکوپی با هدف ارتقاء توانمندی های پزشکان 
متخصص داخلی برگزار شد که برگزاری چنین 
کارگاه هایی کمک می کند تا پزشکان متخصص 
داخلی بتوانند گزارش استاندارد  و علمی از نتیجه 

آندوسکوپی و کلونوسکوپی ارائه دهند.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی در 
کلونوسکوپی  و  آندوسکوپی  انجام  هزینه  مورد 
این مسئله در بخش دولتی و خصوصی  گفت: 

متفاوت است و تعرفه یکسانی ندارد.
زجاجی با اشاره به اینکه بیماری های گواشی جزو 
افزود: ۳۰  است،  اجتماع  در  بیماری ها  شایع ترین 
مشکالت  به  خود  عمر  طول  در  مردم  از  درصد 
گواشی مبتال می شوند که نیاز به مراجعه به پزشک 
دارند. وی اعالم کرد:  بسیاری از بیماری های  گوارشی 
قابل پیشگیری است و حتی سرطان روده بزرگ در 
صورتی که در مراحل اولیه و ابتدایی به خوبی در 
کلونوسکوپی تشخیص داده شود قابل پیشگیری و 
درمان است و در واقع آندوسکوپی و کلونوسکوپی 
دقیق تشخیص زودرس و درمان به موقع را به ارمغان 
می آورد. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی 
با اشاره به اینکه پولیپ می تواند از ضایعات پیش 
سرطانی باشد، گفت:  پولیپ ها انواع مختلفی دارد که 
برخی از آنها پیش سرطانی بوده و به طور کلی زمان 
تبدیل شدن پولیپ به سرطان متوسط 7 سال به طول 
می انجامد. بنابراین اگر در این هنگام تشخیص به 
موقع انجام شود می توانیم سرطان را به موقع درمان 
بنابراین افراد باالی 5۰ سال  کنیم. زجاجی گفت: 
و کسانی که سابقه سرطان روده بزرگ و معده در 
خانواده دارند انجام کلونوسکوپی و آندوسکوپی در 
دوره زمانی 5 تا ۱۰ سال برای آنها توصیه می شود. 
وی در مورد عالئم سرطان معده گفت: این سرطان 
عالئم ابتدایی چندانی ندارد و می تواند با درد مبهم و 
سوءهاضمه همراه باشد که پزشک اگر تشخیص به 
موقع دهد با آندوسکوپی می توان این بیماری را به 

موقع شناسایی کرد.

 بررسی سالمت قلب جنین
 با سونوگرافی

 رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به امکان 
بررسی سالمت قلب جنین با سونوگرافی گفت: با 
توجه به نوسانات ارز و گرانی جهانی تکنولوژی، 

رادیولوژیست ها دچار چالش شده اند.
در  جالل شکوهی،  جالل  زمان،  پیام  گزارش  به 
ارتباط با برگزاری کنفرانس دو روزه سونوگرافی 
آنومالی، NT و بارداری، اکوی قلب جنین، برست 
و تیروئید اظهار داشت: این کنفرانس 24و25آبان 
بزرگداشت روز جهانی  مناسبت  به  سال جاری 
از  برگزار می شود و حدود ۳ سال  ایکس  اشعه 
برگزاری این مراسم در کشور می گذرد که تالش 
و  رادیولوژیست ها  گردهمایی  بر  عالوه  شده 
برگزاری جشنی به مناسبت روز اشعه جدیدترین 
دستاوردهای علمی نیز در حوزه رادیولوژی مورد 
بحث و گفت وگو قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه 
تم بین المللی جشن روز جهانی اشعه تصویرنگاری 
قلب است، گفت: ما در کشور بر اساس نیاز جامعه 
موضوعات را بررسی و تصمیم گرفتیم مسائلی 
اکوی  بارداری،  و  آنومالی،  سونوگرافی  همچون 
مورد بحث و  را  تیروئید  و  برست  قلب جنین، 
گفت وگو قرار دهیم. رئیس انجمن رادیولوژی ایران 
ادامه داد: از طریق سونوگرافی می توان به بررسی 
نیز  جنین  در  و  یافت  دست  بدن  مورفولوژیک 
اندازه و تعداد حفره های قلب قابل شناسایی بوده 
نیز قابل  همچنین عملکرد و جریان خون قلب 
تشخیص است و این مسئله از طریق سونوگرافی 
کالر داپلر قابل بررسی است . جالل شکوهی گفت:  
در برخی کشورهای پیشرفته از طریق سونوگرافی 
برخی از اصالحات قلب جنین انجام شدنی بوده و 
از طریق آن می توان به طور مثال دریچه ای از قلب 
را بست تا تبادالت خونی غیرعادی انجام نگیرد. وی 
خاطرنشان کرد: دستگاه های رادیولوژی گران قیمت 
بوده و از طرفی با توجه به نوسانات ارزی و از طرفی 
به دلیل گرانی جهانی تکنولوژی، رادیولوژیست ها 
به ویژه کسانی که جدیدا فارغ التحصیل شده اند 
دچار چالش شده و راه اندازی مطب و تجهیزات آن 

برایشان مشکل شده است.
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با مواد مخدر  مبارزه  پیشگیری ستاد  مدیرکل 
»سن« شروع مصرف موادمخد را ۱5 سالگی 
که سن  در حالیست  این  کرد:  تاکید  و  اعالم 
تا 25 سالگی است  اعتیاد ۱6  سرنوشت ساز 
حال آنکه میانگین سن ابتال را 22 سالگی می 
دانند. همچنین بین سنین ۱6 تا ۳4 سالگی نیز 

بیشترین مصرف کنندگان را داریم.
ستاد  پیشگیری  مدیرکل  زاده،  وهاب  عارف   
برنامه  در  حضور  با  مخدر  مواد  با  مبارزه 
آگاهی  عدم  به  اشاره  با  پرسشگر  تلویزیونی 
 5۰ از  بیش  گفت:  اعتیاد  حوزه  در  والدین 
اعتیاد  از  تا پنج سال  اولیاء بعد از سه  درصد 

فرزندشان آگاه می شوند.
مثبت  نگرش  هم  والدین  برخی  افزود:  وی 
و  دارند  قلیان  و  سیگار  مصرف  به  نسبت 
مصرف آن را در فرزندانشان جدی تلقی نمی 

کنند.
اعتیاد  به  مبتالیان  برخی  اینکه  بیان  با  وی 

و  دارند  خانواده  در  مواد  مصرف  سابقه  نیز 
بحث  گفت:  است  آسیب هایی  دچار  خانواده 
چقدر  را  والدین  آگاهی  و  زندگی  سبک 
برای  مکان  مهترین  مدرسه  می گیریم؟  جدی 
پیشگیری است و طیف وسیعی از گروه هدف 
در دسترس است.وهاب زاده افزود: یک مشکل 
ما در مدرسه این است که پیوند مثبت کودک 
با خانواده، اجتماع و مدرسه را کمتر مشاهده 
می کنیم. باید فرصت مشارکت دانش آموز را 
در جامعه و خانواده با همسال خودش بدهیم. 
چقدر نشاط در مدارس وجود دارد و چرا بچه 
ها عالقه زیادی به مدرسه ندارند؟ آیا ناشی از 
فشار تحصیلی است یا مشکالت خود معلمان 
است؟. مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد 
و  ترین  پررنگ  اکنون  اینکه  بیان  با  مخدر 
اولویت اول آسیب های اجتماعی، اعتیاد است 
اظهار کرد: استانداردهای جدید نشان می دهد 
حتی از دوره بارداری باید فرزند پروری جدی 

گرفته شود. از سه تاپنج سال باید برای بچه ها 
ها  برنامه  این  اگر  البته  باشیم.  داشته  برنامه 
مستمر نباشند هیچ فایده ای نخواهد داشت. در 
دو سه سال اخیر برنامه های خوبی با آموزش و 

پرورش در حیطه توانمندسازی داشته ایم.
از  می دهد  نشان  تحقیقات  داد:  ادامه  وی 
باید  است  مواد  شروع  سن  که  سالگی   ۱5
داشته  مدارس  در  را  توانمندسازی  برنامه های 
باشیم. در همین راستا در آموزش و پرورش 
آوری  تاب  و  خودمراقبتی  مهارتهای  آموزش 
برنامه هایی شروع شده است.  مدنظر است و 
اما برنامه های پیشگیری دیر بازده است. باید 
از سنین پایین شروع کنیم و حتما آموزش ها 
مستمر باشد. وهاب زاده با اشاره به اینکه موفق 
از  سال   2۱ از  بعد  را  درسی  محتوای  شدیم 
مصوبه ستاد ایجاد کنیم و در پایه هشتم بحث 
آسیب ها بخصوص اعتیاد را در کتب درسی 
گنجانده ایم گفت: البته محتواهایی از این دست 

در سایر پایه ها مشاهده نمی شود.
آموزش  برای  قبل  سال  دو  از  داد:  ادامه  وی 
و  کرده ایم  شروع  را  برنامه هایی  معلمان 
به  که  داده ایم  آموزش  را  متخصصی  کادر 
کادر  نفر   27۰۰ دهند.  آموزش  معلمان  سایر 
و  است  اندک  تعدادشان  که  اند  متخصص 

متاسفانه آمار باالیی نیست.
مصرف  شروع  اینکه سن  بیان  با  زاده  وهاب 
سن  اما  کرد:  تاکید  است  سالگی   ۱5 مواد 
سرنوشت ساز اعتیاد ۱6 تا 25 سال است این 
در حالیست که میانگین سن ابتال را 22 سالگی 
می دانند. همچنین بین سنین ۱6 تا ۳4 سالگی 

نیز بیشترین مصرف کنندگان را داریم.
اینکه آیا باید واقعیات را به  وی در پاسخ به 
مردم بازگو کرد؟ گفت: خانواده ها باید بدانند 
شاید  جاها  برخی  باشند.در  داشته  آگاهی  و 
نیازی نباشد اما درباره مدارس باید حساسیت 

ایجاد شود.

۱6 تا 25 سالگی؛ سن سرنوشت ساز »اعتیاد«

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی گفت: دو داروی بیماران 
پیوند کلیه به نام های مایفورتیگ و سلسپ که در پی نوسانات 
ارزی با توجه به دوز مصرفی بیماران به بیش از 2۰۰ هزار تومان 
افزایش یافته بود از هفته جاری به قیمت قبلی زیر ۱۰۰ هزار تومان 
وزارت  های  پیگیری  طریق  از  افزود:  آرمان  برگشت.داریوش 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قیمت دو داروی مهم نگهدارنده 
پیوند بیماران پیوند کلیه که برخی از شرکتهای داروسازی قیمت 
آنها را افزایش داده بودند، کاهش یافت.وی اظهار داشت: از هفته 
جاری بیماران پیوند کلیه می توانند این داروها را با قیمت قبلی 

تهیه و مصرف کنند.
آرمان در ادامه  ایرنا گفت: در پی افزایش قیمت ارز در کشور، 
پرداختی های دارویی بیماران پیوند کلیه به بیش از 2۰۰ تا ۳۰۰ 
هزار تومان برای هر دوز دارویی مصرفی روزانه افزایش یافته و 
مشکالتی را برای آنها ایجاد کرده بود.رئیس انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی تصریح کرد: با توجه به اینکه استان گیالن از قطب 
های پیوند کلیه در کشور است، ولی اکنون ماهانه حدود یک پیوند 

کلیه از مرگ مغزی انجام می شود که آمار مطلوب نیست.

2 داروی بیماران پیوند کلیه 
ارزان شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
هزار   85 در  مدارس  یکپارچه  حساب  سامانه  استقرار  از 
مدرسه در فاز اول اجرا خبر داد و گفت: از این پس دریافت 

هرگونه وجه نقدی در مدارس ممنوع است.
علی الهیار ترکمن در مراسم افتتاح سامانه حساب یکپارچه 
به عنوان یک واحد اجرایی  اینکه مدرسه  بیان  با  مدارس 
مالی  نیازهای  دارد  که  اساس دخل و خرجی  بر  و  است 
اش را احصاء می کند گفت: با توجه به پراکندگی مدارس 
در روستاها و شهرها، ساماندهی دریافتی و هزینه کرد آنها 
الزم بود؛ اینکه تحت چه قوانینی منابعی را دریافت و هزینه 

می کنند.
نیز  اولیا  از  اجباری  وجه  اخذ  این  بر  عالوه  افزود:  وی 
وجاهت قانونی ندارد. برای ساماندهی این موارد در آموزش 
و پرورش به این نتیجه رسیدیم که سامانه ای را طراحی کنیم 
تا در قالب آن مدیران مدارس نسبت به انجام فعالیت های 

مالی خود اقدام کنند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه این طرح یک بار در سال 95 اجرا و متوقف 
شد و امروز نسخه تجدیدنظر شده آن را اجرا می کنیم گفت: 
این سامانه آماده استقرار در کلیه مدارس است تا مدیران با 

استفاده از آن اقدام به سازماندهی امور مالی خود کنند.
افزود:  و  کرد  اشاره  سامانه  این  راه اندازی  اهداف  به  وی 
بابت دریافتی ها و  شفافیت مالی و اطالع رسانی شفاف 

پرداختی ها هدف مهم این طرح است.

دریافت وجه نقد در مدارس 
ممنوع شد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: صادرات دارو و تجهیزات 
وزارت  از  مجوز  اخذ  به  منوط  بعد  به  این  از  پزشکی 
بهداشت و این سازمان است و پس از بررسی های مورد 
به مورد این مجوزها در صورت نبود کمبود داخلی اعطا 

می شود.
غالمرضا اصغری افزود: امکان صادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی مورد به مورد متفاوت است و اگر کمبود داخلی 
در آن زمینه نداشته باشیم می تواند صادرات صورت بگیرد 

اما در غیر این صورت اجازه صادرات ندارند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از کمبودهای 
دارویی در دست نیست اما تمام داروها و تجهیزات پزشکی 
صادراتی مورد به مورد بررسی می شوند و اگر کمبودی در 

آن زمینه وجود داشت، نمی توانند صادر شوند.
وی به ایرنا گفت: در راستای تقویت تولید داخل داروها، 
عالوه بر الزام اخذ مجوز برای صادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی به افزایش خطوط تولید داروهای داخلی اقدام می 

کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در نخستین گام نیز خطوط 
تولید برخی داروهای بیوتکنولوژی و داروهای مربوط به 

سرطان، پنجم آذر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
اصغری ادامه داد: افزایش خطوط تولید داخل دارو متناسب 
با نیاز کشور خواهد بود؛ درباره تامین مواد اولیه آنها نیز 
نگرانی وجود ندارد چرا که نیمی از مواد اولیه داخل کشور 

تولید می شوند.

ممنوعیت صادرات دارو بدون 
مجوز وزارت هبداشت 

مفقودی
سبز(خودروسواری- مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
بهشمارهموتور:  مدل:۱۳96   X۳۳S:تیپ سیستم:ام وی ام  هاچ بک  
 NATGBAYL9H۱۰۱85۳8:شاسی شماره  و   MVM484FBDH۰۱7979

بهنامفاطمه حیدریمفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
موتور       شماره  به     ۱۳97 مدل   TIGGO5FL  : –تیپ  چری   سیستم:  بک  هاج  سواري  سبز)خودرو  مالکیت(برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  وسیله  بدین 

MVM484FTAJ۰۳2۰8۰  و شماره شاسی NATGBATL۱J۱۰27568 به نام فرزانه محمدی  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

خواهان آقای حسین خسرو جردی   به طرفیت خوانده آقا/خانم صدیقه رهبر هند 
خاله- اشکان حبیبی  دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی- الزام به تنظیم سند 
خودرو به شماره شهربانی 5۳9 و 26 ایران 2۱  مبلغ 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تحت کالسه 
97/ح 456/۱  تقدیم شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت 
اهلل سعیدی، روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده 
است که وقت رسیدگی به تاریخ 97/۰9/۱7 ساعت ۱5:۰۰ تعیین گردیده است. لذا به 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می 
گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن 
اعالم بنشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به 

حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف ۱825
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی
برگ اخطاریه و تامین خواسته

شماره:2۰8۳ /2۰/97ش
شماره اخطاریه و تامین خواسته :2۰/97/۱۰4۱ش- 2۰/97/۱۰4۰ش  

 مرجع رسیدگی : شعبه بیستم شورای حل اختالف  شهرستان خوی
 خواهان:  بانک مهر اقتصاد با وکالت جعفر صادق دادگر 

خوانده: ۱- مهدی کریم زادگان 2- ذبیح اله کریم زادگان۳- غالمحسین کریم زادگان
موضوع : ۱-اخطاریه 2-  تامین خواسته

 برابر اعالم خواهان  بانک مهر اقتصادبا وکالت جعفرصادق دادگر بدینوسیله خواندگان 
۱- مهدی کریم زادگان 2- ذبیح اله کریم زادگان۳- غالمحسین کریم زادگان جهت 
اخطاریه و تامین  خواسته وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 

روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد
 رحیم کریم زاده –رئیس شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اخطاریه ممنوعیت خروج از کشور
آقای کیوان قبادی به شماره ملی ۳7۳۰57۳888 بدهکار پرونده اجرائی 97۰۰984 
اداره اجرای اسناد رسمی سنندج به موجب این ابالغیه به شما اعالم می گردد از 

تاریخ ۱۳97/8/6 از کشور ممنوع الخروج گردیده اید.
م الف:79۰3 اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
این  به شماره97۰497  که   درخواستی  به شرح  محمد  فرزند  حبیبی  محمدرضا  آقای   
که  داشت  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  کرده  ثبت  شورا 
محمد حبیبی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 965 صادره از نور در تاریخ 97.6.27در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱-طوران توکلی فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه ۱6۳5 صادره از نور و زوجه متوفی 

2-قاسم حبیبی فرزند محمد به شماره شناسنامه 27 صادره از نور پسر متوفی 
پسر  نور  از  صادره   ۳۰۰5 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  حبیبی  محمدرضا    -۳

متوفی 
4- علی اکبر حبیبی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۰۱ صادره از نور پسر متوفی 
5- ایراندخت حبیبی فرزند محمد به شماره شناسنامه 99 صادره از نور دختر متوفی 

6- فاطمه حبیبی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳8 صادره از نور دختر متوفی 
7- زهرا حبیبی فرزند محمد به شماره شناسنامه 24۳ صادره از نور دختر متوفی

8-  مریم حبیبی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۰8 صادره از نور دختر متوفی
نوبت  را یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  از  اینک شورا پس  و الغیر   
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  دارد و  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می 
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و االگواهی صادر 

خواهد شدم.الف 97.5۱8
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور یوسف رضایی

 مفقودی 
ایران 72 شماره  سند کمپانی خودروی پیکان مدل 82 با شماره پالک782 م 54 
موتور۱۱۱58258742 و شماره شاسی 82449۰57به نام امید اصالنی مفقود گردیده 

فریدونکنار و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: برای همسان 
 ۱5 آینده  سال  بودجه  در  اگر  بازنشستگان  حقوق  سازی 
هزار میلیارد تومان دیده شود می توانیم تا یک میلیون تومان 

حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم.
جمشید تقی زاده در نشست خبری گفت: با افرادی طرف 
هستیم که صدایشان را کسی نمی شنود در حالی که زمانی 
مدیران بزرگی بوده اند و اغلب این جمعیت یک میلیون و 
4۰۰ هزار نفری بازنشسته کسانی هستند که در زمان اشتغال 
خود مسئولیت هایی در کشور داشته اند؛ بنابراین راضی نگه 

داشتن آنها از نظر قانونی سخت است. 
وی ادامه داد: 95.5 درصد این افراد زیر ۳ میلیون تومان 
حقوق می گیرند و باید به وضعیت آنها بیشتر رسیدگی کرد 
به همین دلیل در بحث همسان سازی حقوق آنها ۳۰ هزار 

میلیارد تومان نیاز است. 
تقی زاده ادامه داد: برای سال 98 اگر در بودجه، ۱5 هزار 
میلیارد تومان دیده شود در مقطعی هستیم که می توانیم تا 

یک میلیون تومان حقوق این بازنشستگان را بیشتر کنیم و 
اگر سال آ ینده یک سال با رویکرد اجتماعی باید باشد نیاز 
است که در این حوزه کار کنیم و بهترین زمان که باید این 
افراد از آن بهره مند شوند همین دوران بازنشستگی است 

چرا که عیالوار شده و بسیاری از آنها اجاره نشین هستند. 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگان 
با 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی توانند زندگی کنند و 
نیمی از این جمعیت باید از بسته های حمایتی برخوردار 

شوند که می شوند و ما لیست آ نها را ارائه کرده ایم. 
دولت  برای  شرایط  این  در  است  ممکن  افزود:  تقی زاده 
سخت باشد که بودجه همسان سازی حقوق را در الیحه 
بهتر  ببینیم و سران قوا  باید  اهمیت موضوع را  اما  بیاورد 
است به این نتیجه برسند که به این بازنشستگان باید کمک 

ویژه ای کرد. 
وی اظهار کرد: ماهانه ۳25۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت 
روانی،  امنیت  حفظ  برای  گذشته  ماهه   9 در  و  می کنیم 

حقوق ها به موقع پرداخت شده است. 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه باید 
حرف های تلخ بازنشستگان و نیازهایشان را نیز باید بازگو 
کنی، گفت: به طور قطعی و ۱۰۰ درصد نمی توان جلوی 
فساد را گرفت اما از روز اول ایمان داشته ام  و ساختارش 
را ایجاد کرده ام و از ظرفیت دولت الکترونیک برای افزایش 
برای  ابزارهایی  دلیل  همین  به  کرده ام  استفاده  شفافیت 

نظارت عمومی مستقر خواهد شد که پیگیر آن هستم. 
تقی زاده در بحث شفافیت مالی و شرایط اقتصادی بنگاه ها، 
گفت: اصالح حاکمیت شرکتی برای شفافیت در عملکرد 
آنها از برنامه های ما است و واگذاری بنگاه های کم سوده ده 
در  می خواهیم  و  می کنیم  دنبال  خصوصی  بخش  به  را 
بهترین شرایط آنها را بفروشیم و از طرفی سعی در تشویق 
تعاونی ها داریم و با گروه های مدنی برای واگذاری برخی 
از این بنگاه ها صحبت کرده ایم تا از افزایش رانت های مالی 

کاسته شود. 
وی در مورد وضعیت وام بازنشستگان نیز گفت: 66 هزار 
نفر ثبت نام کرده اند و برای 6 ماهه سال جاری برای 2۰۰ 
نیز  سفرها  بحث  در  کرد،  خواهیم  برنامه ریزی  نفر  هزار 
را داشته و 5۰  نفر  به 2۰۰ هزار  از ۱۰۰  افزایش ظرفیت 

درصد تخفیف در هتل های جهانگردی برایشان داریم. 
 ۱۰۰ برنامه  از  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
روزه وزیر برای آ ماده سازی بخش های مختلف وزارتخانه 
به  به موقع  باید  رفاه خبر داد و گفت: بسته های حمایتی 

بازنشستگان داده شود تا رضایت آنها حاصل گردد. 
وی افزود: در بحث درمان بازنشستگان نیز به دنبال بیمه ای 
هستیم که پوشش باالیی داشته و قیمت مناسبی ارائه دهد؛ 
به  بازنشستگان  هزینه  چهارم  سه  که  است  حالی  در  این 

سمت مشکالت درمانی می رود. 
در  فرهنگی  و  ورزشی  تجمع  ماه  سه  هر  گفت:  تقی زاده 
استان ها خواهیم داشت، باشگاه های تخصصی بازنشستگی 
تشکیل می دهیم که به دنبال دریافت مجوز از سوی وزارت 
ورزش های  فدراسیون های  همچنین  هستیم؛  ورزش 

بازنشستگی نیز خواهیم داشت. 

افزایش یک میلیونی حقوق 
بازنشستگان به شرط کمک دولت 
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به صفر رساندن واردات نفت 
ایران توهم است

در  اویل  ایندین  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
مصاحبه با »اس اند پی گلوبال پالتس« گفت 
اینکه پاالیشگاه های هندی خرید  انداز  چشم 
نفت ایران را به صفر برسانند غیرواقع گرایانه 

است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، اگرچه ایندین 
اویل که بزرگترین پاالیشگر نفت هند است، 
اما  است  داده  کاهش  را  ایران  نفت  واردات 
ایندین  مدیره  هیات  رییس  سینگ،  سانجیو 
اویل اظهار کرد احتمال این که واردات نفت 
ایران به صفر برسد، بسیار اندک است. وی در 
ادامه افزود: این شرکت با وجود این حقیقت که 
تحریم ها از روز دوشنبه اجرایی می شوند، برای 
خرید محموله های نفت ایران در ماه میالدی 

جاری ثبت سفارش کرده است.
سینگ به پالتس گفت: ما قویا بر این باوریم که 
اگر نفت ایران از بازار جهانی حذف شود، بازار 
حداقل برای مدتی دچار بی ثباتی خواهد شد. 
شخصا تصور نمی کنم هند بتواند خرید نفت از 

ایران را متوقف کند.
شرکت  این  کرد:  اظهار  اویل  ایندین  مدیر 
اندکی  اکتبر  آغاز  از  را  ایران  نفت  واردات 
کاهش داد زیرا واشنگتن سرگرم بررسی اعطای 
معافیت از تحریم های نفتی به هند بود. پیش 
اکونومیک  اویل،  ایندین  رییس  اظهارات  از 
بود  آگاه گزارش کرده  منابع  از  نقل  به  تایمز 
که هند به شرط اینکه پاالیشگاههایش میزان 
خرید نفت ایران را مجموعا ۳5 درصد در سال 
مالی 2۰۱9-2۰۱8 نسبت به سال مالی گذشته 

کاهش دهند، معافیت دریافت خواهد کرد.
به  ایران  طبق گزارش پالتس، صادرات نفت 
روز  در  بشکه  هزار  به 6۰۰  سپتامبر  در  هند 
در  بشکه  هزار   5۰۰ به  اکتبر  در  اما  رسید 
این میزان  انتظار می رود  روز کاهش یافت و 
صادرات در نوامبر حفظ شود. همزمان واردات 
نفت هند از آمریکا اوایل سال میالدی جاری به 
میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. صادرات 
نفت آمریکا به هند در ماه مه به ۱52 هزار بشکه 
در روز در مقایسه با 29 هزار بشکه در روز در 
فاصله ژانویه تا آوریل رسید و در ژوئن به 26۱ 
هزار بشکه در روز جهش پیدا کرد اما پس از آن 
واردات هند کاهش پیدا کرد که عمدتا به دلیل 

قیمت باالتر نفت آمریکا بود.

عرضه  انواع فرآورده  پاالیشی و 
پتروشیمی  در بورس انرژی 

رینگ داخلی بورس انرژی ایران دیروز شاهد 
مایع  گاز  پروپان،  بوتان،  گاز  کاالهای  عرضه 
صنعتی و برش سنگین پتروشیمی بندرامام بود.
به گزارش زمان به نقل از بورس انرژی، رینگ 
داخلی این بورس، روز چهارشنبه )نهم آبان ماه( 
 ،4۰4 حالل  آیزوفید،  کاالهای  عرضه  شاهد 
نفتای سنگین تصفیه نشده و بلندینگ نفتا حالل 
4۱۰ پاالیش نفت شیراز، نیتروژن پتروشیمی 
پتروشیمی شازند، حالل  مبین، برش سنگین 
ریفورمیت  و  کرمانشاه  نفت  پاالیش   4۰2

پتروشیمی بوعلی سینا بود.
فرآورده  انواع  تن   6،۱92 روز  این  در 
هیدروکربوری به ارزش بیش از 42۰ میلیارد 
ایران  انرژی  بورس  فیزیکی  بازار  در  ریال 
گاز  کاالهای  دیروز  همچنین،  شد.  معامله 
بوتان، پروپان، گاز مایع صنعتی و برش سنگین 
بازار  داخلی  رینگ  در  بندرامام  پتروشیمی 

فیزیکی عرضه شد.

خبر

 پرونده مذاکرات صادرات برق به کشورهای 
خلیج فارس باز است

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعالم اینکه ایران اکنون 
با همه همسایگان خود تبادل الکتریکی دارد و بیشتر مواقع اقدام 
پرونده  یادآورشد:  کند،  می  همسایه  کشورهای  به  صادرات  به 
الکتریکی  تبادل  با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای  مذاکره 

همچنان باز است.
حاشیه  در  حائری  همایون  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران اظهار داشت: 
در سال های اخیر با برخی کشورهایی که با آنها مرز دریایی داریم 
مذاکراتی برای برقراری امکان تبادل الکتریکی با هدف صادرات 
برق ایران انجام شده است. وی درخصوص هدفگذاری تبدیل 
هدفگذاری  این  گفت:  منطقه،  برق  قطب)هاب(  به  ایران  شدن 
وجود دارد و برنامه ریزی های متنوع و گسترده ای در این زمینه 
انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  است.  گرفته  صورت 
اقداماتی همچون »کاهش تلفات شبکه برق، افزایش بهره وری 
و راندمان تولید، مدیریت مصرف برق، اتصال شبکه برق ایران 
ارتقای  مرز،  از  فراتر  کشورهای  حتی  و  همسایه  کشورهای  با 
ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت انتقال برق و نوسازی شبکه ها« را 
در راستای رسیدن ایران به هدف تبدیل شدن به قطب برق منطقه 
برشمرد. وی افزود: اکنون نیز نقش ایران در صنعت برق منطقه، 
بسیار پررنگ است، اما ظرفیت ها در این بخش آنقدر زیاد بوده 

که سال های سال کار برای اجرا و توسعه در این بخش داریم.
بر اساس این گزارش، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق ایران، 7۰ شرکت خارجی از ۱8 کشور صاحب فناوری و 
ژاپن،  روسیه،  آلمان،  اتریش،  جمله  از  برق  صنعت  در  پیشرو 

انگلیس، چین و آمریکا حضور دارند.
تا ۱7 در محل  از ساعت 9  آبان ماه  تا چهاردهم  نمایشگاه  این 
بازدیدکنندگان  پذیرای  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 

است.

طرح »کارت انرژی« برای مدیریت مصرف برق 
در مرحله ارزیابی

ارزیابی طرحی  از  ایران  برق  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
درباره صدور کارت انرژی خبر داد که مشترکان کم مصرف برق 

را تشویق می کند.
ابعادی  بی شک  انرژی  توزیع کارت  افزود: طرح  فرخزاد  داود 
قرار  ارزیابی  مورد  گوناگون  از جنبه های  باید  که  دارد  مختلف 

گیرد.
فرخزاد گفت: اجرای این طرح هنوز در حد یک ایده است و به 

مصوبه مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.
به گفته وی، کارت انرژی برای تشویق کم مصرفی بین مشترکان 
را  مصرف  مدیریت  جز  دیگری  هدف  هیچ  و  شود  می  توزیع 
دنبال نمی کند. فرخزاد در مورد بکارگیری مولدهای اضطراری 
در اداره ها، شرکت ها و واحدهای صنعتی گفت: استفاده نکردن 
از مولدها به دلیل گران تر بودن گازوییل نسبت به برق است؛ 
این مساله باعث می شود کارخانه ها و مراکز مجهز به مولدهای 
اضطراری، استفاده از برق شبکه سراسری را ترجیح دهند. وی 
اعالم کرد: خاموش کردن سیستم ایستگاه های سی.ان.جی و چاه 
مدیریت  های  از روش  اوج مصرف،  زمان  در  کشاورزی  های 
هزار   6 آینده،  سال  تابستان  فرخزاد،  گفته  به  است.  پیک  زمان 
مگاوات نیروگاه حرارتی، برقابی و تجدیدپذیر به مدار می آید و 
به میزان سه هزار مگاوات نیز مدیریت مصرف اعمال می شود.

کوتاه از انرژی

افزایش  و  جنوبی  پارس  توسعه  با  همسو 
ظرفیت تولید و انتقال گاز، زمستان امسال 
درحالی ایران آماده تولید روزانه حدود یک 
تنها  نه  که  می شود  گاز  مترمکعب  میلیارد 
که  دارد  ترکمنستان  گاز  واردات  به  نیازی 
نیاز گازی عراق و ترکیه را هم به طور کامل 

تامین خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل از فارس، ظرفیت 
به  فازهای  احتساب  با  ایران  گاز  تولید 
تولید  و  جنوبی  پارس  رسیده  بهره برداری 
زودهنگام پنج فاز جدید این میدان مشترک 
با قطر، میادین حوزه زاگرس جنوبی، شمال 
مرز  به  نفت  همراه  گازهای  و  ایران  شرق 
یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده است. 
از سوی دیگر با تکمیل پرونده توسعه پارس 
جنوبی، ساخت پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج 
فارس، طرح استحصال اتان فاز ۱2 پارس 
پاالیشگاه  اتان  استحصال  طرح  و  جنوبی 
ایران  گاز  روزانه  تولید  ظرفیت  پارسیان 
 ۱۰۰ و  میلیارد  یک  مرز  از  آینده  سال  تا 
میلیون مترمکعب عبور می کند که جایگاه 
به عنوان  از آمریکا و روسیه  ایران را پس 
سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان تثبیت 
آمارهای رسمی شرکت  اساس  بر  می کند. 
ملی گاز ایران، سال گذشته مجموع تولید 
تجمعی گاز شیرین و پاالیش شده کشور 
که  بوده  مترمکعب  میلیارد   2۳۰ حدود 
برداری  بهره  با  که  نشان می دهد  برآوردها 
تمامی طرح های در دست اجرای تولید و 
پاالیش گاز این ظرفیت تا سال آینده از مرز 
۳۰۰ میلیارد مترمکعب می گذرد. همزمان با 
افزایش ظرفیت تولید گاز ایران، در طول پنج 
سال گذشته تاکنون هم طرح های متعددی 
شبکه  پایداری  افزایش  و  انتقال  منظور  به 

از  بهره برداری  و  اجرا  با  گاز کشور  انتقال 
خطوط لوله و تاسیسات جدید تقویت فشار 
و تغییر آرایش در شبکه موجود گاز انجام 
شده به طوری که هم اکنون ظرفیت انتقال 
میلیارد   26۰ حدود  به  کشور  شیرین  گاز 
مترمکعب رسیده است. هم اکنون وسعت 
شبکه خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز ایران 
بیش از ۳6 هزار کیلومتر و تعداد تاسیسات 
تقویت فشار گاز هم 8۱ ایستگاه بوده که 
پیش بینی می شود امسال با بهره برداری از 
طرح های جدید خط لوله وسعت این شبکه 
برسد.  کیلومتر  هزار   ۳7 از  بیش  به  گاز 
در  که  است  آن  از  آمارهای رسمی حاکی 
سال  پایان  تا   ۱۳92 های  سال  حدفاصل 
۱۳96 در مجموع بیش از دو هزار و 77۰ 
کیلومتر خط لوله جدید فشار قوی گاز در 
کشور احداث شده که ساخت و بهره برداری 
از این حجم از خطوط لوله منجر به توقف 
و حبس گاز تولیدی در جنوب کشور و به 

ویژه حوزه عسلویه شده است.
ساخت 1۰۰۰ کیلومتر خط لوله جدید گاز 

در سال 97
افزایش  با  همزمان  گزارش،  این  اساس  بر 
ظرفیت تولید گاز در پارس جنوبی، در سال 
جاری هم ساخت و بهره برداری از خطوط 
لوله جدید انتقال گاز در دستور کار صنعت 
گاز کشور قرار گرفته و مطابق با برنامه باید 
تا پایان امسال بالغ بر یک هزار کیلومتر خط 
لوله جدید گاز در کشور ساخت و در مدار 
برنامه  اساس  بر  بگیرد.  قرار  بهره برداری 
اعالمی شرکت ملی گاز ایران، امسال 2۳۰ 
با  میاندوآب  به  لوله دهگالن  کیلومتر خط 
تکمیلی  خط  کیلومتر   599 اینچ،   56 قطر 
انتقال گاز ششم سراسری به قطر 56 اینچ و 

75 کیلومتر خط انتقال کوهدشت-خرم آباد ، 
27 کیلومتر رابط سایت ۱ و 2 پارس جنوبی، 
6۳ کیلومتر خط انتقال بندرعباس- ماهشهر 
۳6 اینچ، 2۱ کیلومتر خط انتقال گاز سنندج، 
5۰ کیلومتر خط انتقال گاز دماوند و امامزاده 
هاشم، 7۱ کیلومتر خط انتقال و 27 کیلومتر 
خط تغذیه کاشمر، ۱27 کیلومتر خط انتقال 
سربیشه و نهبندان باید در مدار بهره برداری 
قرار بگیرند که ساخت این حجم از خط لوله 
عالوه بر توسعه شبکه انتقال گاز منجر به 
افزایش پایداری این شبکه به ویژه در فصل 
زمستان خواهد شد. عالوه بر این در طول 
پنج سال گذشته تاکنون در کنار ساخت و 
راه اندازی خطوط لوله جدید گاز، احداث 
راه  و  گاز  جدید  فشار  تقویت  تاسیسات 
موجود  تاسیسات  یدکی  واحدهای  اندازی 
هم به منظور افزایش پایداری شبکه انتقال 

گاز کشور در دستور کار قرار گرفته است.
 زمستان امسال هم نیازی به گاز 

ترکمنستان نداریم
جمهوری اسالمی ایران هر چند با در اختیار 
داشتن بیش از ۳۳.5 تریلیون مترمکعب، با 
و  روسیه  همچون  کشورهایی  از  سبقت 
آمریکا بزرگترین ذخایر متعارف گاز جهان 
را در اختیار دارد اما با وجود اعمال گاه و 
توسعه  موتور  خارجی،  تحریم های  بیگاه 
صنعت گاز هیچگاه متوقف نشده است. در 
حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده گاز 
شبکه  بزرگترین  و  آسیاست  غرب  منطقه 
اختیار  در  را  خاورمیانه  منطقه  گاز  انتقال 
دارد و در حوزه تولید سومین و در حوزه 
انتقال گاز هم پس از آمریکا، روسیه و کانادا 
چهارمین شبکه بزرگ انتقال گاز جهان را در 
اختیار دارد. با این وجود در طول دو دهه 

شبکه  متوازن  توسعه  عدم  دلیل  به  گذشته 
تولید و انتقال گاز و عمال وجود حفره هایی 
ویژه  به  این شبکه  پایداری  گاز،  در شبکه 
در سرشاخه های شمال شرق و شمال غرب 
بود که  متعددی روبرو  با مشکالت  کشور 
در  بود  شده  باعث  ساختاری  ضعف  این 
مصرف  پیک  افزایش  با  سال  سرد  فصول 
شویم.  روبرو  گاز  قطعی  و  فشار  افت  با 
تاسیسات  تکمیل  با  که  است  درحالی  این 
تقویت فشار گاز در مسیر خط لوله شمال و 
شمال شرق، احداث خطوط لوله جدید در 
استان های حاشیه دریای خزر همچون خط 
لوله دامغان- نکا و تکمیل خط لوله ششم 
سراسری، بهره برداری از مخازن ذخیره سازی 
عمال  خراسان  شوریجه  و  قم  سراجه  گاز 
سرشاخه ها  در  ایران  گاز  شبکه  پایداری 
تقویت شود. همسو با افزایش پایداری شبکه 
گاز، از دو سال گذشته تاکنون هم به دلیل 
اختالف حساب ایران و ترکمنستان و سپس 
قطع صادرات گاز ترکمنستان عمال کشور از 
واردات گاز این کشور همسایه بی نیاز شده 
و هم اکنون صرفا سوآپ گاز ترکمنستان در 
راستای توسعه تجارت گاز و ارتقای نقش 
کشور در تبدیل به هاب گازی منطقه انجام 
می شود. نباید از یاد برد که افزایش ظرفیت 
سوآپ گاز ترکمنستان هم در شرایط فعلی 
با  داشت.  خواهد  ایران  برای  فراوانی  نفع 
این وجود برای زمستان امسال با توجه به 
و  سو  یک  از  گاز  تولید  افزایش  وضعیت 
تقویت  تاسیسات  و  لوله  خطوط  ساخت 
فشار از طرف دیگر جمهوری اسالمی ایران 
نه تنها نیازی به واردات گاز ندارد که امکان 
تامین حداکثری نیاز گازی کشورهای عراق 

و ترکیه هم فراهم شده است.

تراز تولید و انتقال گاز مثبت شد

 ایران به جمع 
میلیاردی های گازی 
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موتور ۰۰۱77858و به شماره شاسی ۰۰c769۳۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

خوی

آگهی ابالغ
 ماده ۱8 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 

بدینوسیله به آقای محمود ابراهیم مزینانی نام پدر: اکبر تاریخ تولد: ۱۳2۰/۰2/2۰ 
قائمیه-  اسالمشهر-  نشانی:  به   689 شناسنامه:  شماره   ۰۰44566867 ملی:  شماره 
استناد  به  اسالمشهر  که شهرداری  می شود  ابالغ  و ۳۰  کوچه 28  نبش  آباد  عدل 
مبلغ  مورخ ۱۳9۱/۱2/۱9  جهت وصول  شماره ۳2۳2   شهرداری  کمیسیون  رای 
822/۳7۰/۱۰۰ ریال تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 97۰۰۱84 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ ۱۳97/۰4/۱7 مامور پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرائی علیه شما اقدام خواهد شد.م/الف ۱7۰۱
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر- فریدون فتحی 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 487/97شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  و  نموده است.  را  وراثت  کریم عزیزی درخواست صدور گواهی حصر  آقای 
داشته شادروان کاکابراعزیزی فرددر تاریخ 97/8/۱در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
۱.کبیرعزیزیزایچه:۱۳5۳-5۳۱ کدملی: 4959795484پسر متوفی

2.کریم عزیزی فردزایچه:۱۳68-کدملی: 495۰۰۱7888پسر متوفی
۳.فوزیه عزیزی  زایچه:۱۳58- کدملی: 4959796۳۰8دختر متوفی

4.فایز ه عزیزیزایچه:۱۳66-کدملی: 495۰۰۱787۱دختر متوفی
5.سمیه عزیزی زایچه: ۱۳7۱-کدملی: 495۰۰87۱85 دختر متوفی

6.فانوس مرادی زایچه: ۱۳۳4-۱8۳ کدملی: 4959862۳5۱
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  مجتبی رضازاده     دارای شناسنامه شماره  279۰4۰54۳۳   بشرح دادخواست 
به کالسه97۱5۰4/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان احد رضا زاده بشناسنامه 494 در تاریخ 97/۳/5 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  مجتبی رضازاده     
فرزند  احد   –ش ش279۰4۰54۳۳  خوی –پسر متوفی/2-  فاطمه رضازاده فرزند  
بانورفرزند  احد    -ش  ش    279۰72466۰ خوی-دختر متوفی/۳-  فاضله   
خداویردی   -ش  ش 442–سیه چشمه –همسرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  پدرحمیدبشناسنامه۱7۰۰صادره  نام  مزرعه  عباس  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پسرمرحوم حمیدمزرعه 
فوت  تاریخ78/6/۱4درماهشهراقامتگاه  در  آزادگان  دشت  بشناسنامه۱6۰۳صادره 
بشناسنامه۱24صادره  فرزندعبداهلل  ابوحیه  نجیه  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه 
فرزندحمیدبشناسنامه284صادره  ازشادگان)همسرمتوفی(2-احمدمزرعه 
فرزندحمیدبشناسنامه۳4صادره  خرمشهر)پسرمتوفی(۳-محمودمزرعه  از 
فرزندحمیدبشناسنامه۱482صادره  مزرعه  ازخرمشهر)پسرمتوفی(4-سعید 
۳۱2صادره  فرزندحمیدبشناسنامه  مزرعه  ازخرمشهر)پسرمتوفی(5-علی 
فرزندحمیدبشناسنامه۱229صادره  مزرعه  ازخرمشهر)پسرمتوفی(6-جاسم 
فرزندحمیدبشناسنامه۱7۰۰صادره  مزرعه  )پسرمتوفی(7-عباس  ازخرمشهر 
فرزندحمیدبشناسنامه564صادره  ازماهشهر)پسرمتوفی(8-محمدمزرعه 
صادره  فرزندحمیدبشناسنامه68۱  مزرعه  ازخرمشهر)پسرمتوفی(9-حمیده 
قانونی مراتب مزبوررادریک  باانجام تشریفات  ازخرمشهر)دخترمتوفی(والغیر.اینک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.    
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

برگ اخطاریه و تامین خواسته
شماره:2۰/97/2۰87ش

شماره اخطاریه و تامین خواسته :2۰/97/۱۰49ش /2۰/97/۱۰5۰ش 
 مرجع رسیدگی : شعبه بیستم شورای حل اختالف  شهرستان خوی

 خواهان:  بانک تجارت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خوانده: ۱- خانم نسرین خرمندی 2- حبیب موسی قلیلو 

موضوع : ۱-اخطاریه 2-  تامین خواسته
 برابر اعالم خواهان بانک تجارت با وکالت جعفرصادق دادگر بدینوسیله خواندگان 
۱- خانم نسرین خرمندی 2- حبیب موسی قلیلو جهت اخطاریه و تامین  خواسته 
وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  

چاپ وآگهی میگردد
 رحیم کریم زاده –رئیس شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی
برگ اخطاریه و تامین خواسته

شماره:2۰85 /2۰/97ش
شماره اخطاریه و تامین خواسته :2۰/97/۱۰46ش- 2۰/97/۱۰45ش  

 مرجع رسیدگی : شعبه بیستم شورای حل اختالف  شهرستان خوی
 خواهان: بانک  مهر اقتصاد با وکالت جعفر صادق دادگر 

خوانده: ۱- محمد یوسف نوه سی  2- سعیدافشاری۳- میثم رضاپور 
موضوع : ۱-اخطاریه 2-  تامین خواسته

 برابر اعالم خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت جعفرصادق دادگر بدینوسیله خواندگان 
۱- محمد یوسف نوه سی  2- سعیدافشاری۳- میثم رضاپور جهت اخطاریه و تامین  
خواسته وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  

کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد
 رحیم کریم زاده –رئیس شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی
برگ اخطاریه و تامین خواسته

شماره:2۰/97/2۰86ش
شماره اخطاریه و تامین خواسته :2۰/97/۱۰48ش-2۰/97/۱۰47ش 
 مرجع رسیدگی : شعبه بیستم شورای حل اختالف  شهرستان خوی

 خواهان: بانک  مهراقتصاد با وکالت جعفر صادق دادگر 
خوانده: ۱- حسین رجبی فرزند ابوطالب  2- مهرانگیز نمکی 

موضوع : ۱-اخطاریه 2-  تامین خواسته
بدینوسیله  دادگر  جعفرصادق  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   اعالم  برابر   
خواندگان  ۱- حسین رجبی فرزند ابوطالب  2- مهرانگیز نمکی جهت اخطاریه و 
تامین  خواسته وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 

های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد
 رحیم کریم زاده –رئیس شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم له  غالمحسن واحدی با وکالت از ولی حامدی فر به نشانی 
نور خیابان امام طبقه چهارم پاساژ دی مشخصات محکوم علیه علیرضا یشتی فرزند 
محمدحسین شغل آزاد به نشانی تهران میدان خراسان خیابان خاوران خیابان شهید 
احمد تاری کوچه رستمی پالک 6 به موجب رای شماره 97.87تاریخ 97.2.۱5شعبه 
دوم شورای حل اختالف شهرستان نور که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
دو  مبلغ  پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون   8۰ مبلغ  پرداخت  به  است 
میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
از  تادیه  تاخیر  و خسارت  وکیل  الوکاله  بابت حق  ریال  هزار   88۰ و  میلیون  دو 
تاریخ سررسید چک95.5.۳۰. لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد ضمنا پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت بپردازد به استناد ماده ۱9 آیین نامه اجرایی ماده ۱89 قانون برنامه 
ابالغ  از  است پس  علیه مکلف  فرهنگی محکوم  اجتماعی  اقتصادی  توسعه  سوم 
این برگه اجرایی ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به انجام تعهد و وفاداری بدهد در غیر این صورت پرونده جهت 

اقدام قانونی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی مقدم م.الف97.517

آگهی احضار متهم970939
 نظر به شکایت خانم فاطمه نمازی زاده علیه شهرام زارعی دایر بر ترک انفاق و نظر 
به اینکه به لحاظ مجهول المکان بودن غیر قابل دسترس بودن متهم فوق امکان ابالغ 
احضاریه به وی وجود نداشته لذا به استناد ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم فوق ظرف یک 
ماه پس از انتشار به همراه مدارک و یا گواهان خود جهت رسیدگی به اتهام منتسبه 
خویش در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور این شعبه غیابا  اتخاذ 

تصمیم خواهد نمودم.الف 97.5۱9
 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور جواد نجاتی

مفقودی 
شاسی  شماره   72 ایران  ج۳۱  پالک787  شماره  با   ۱۳88 مدل  پراید  سبز  برگ 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  ۳۱25892مفقود  موتور  شماره  S۱422288۱۰6۱۱4و 

ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 ۰۰647۱7۱۱۰ ملی  شماره  با  امیرخانی  بهناز  خانم  تحصیالت  پایان  گواهینامه   
صادره از تهران در رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تحقیقات تهران ) آیت اهلل آملی( با شماره ۱6746/ ف ا 

تاریخ 95.6.2۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

این  بیان  با  انرژی مجلس  عضو کمیسیون 
که بورس انرژی اقدامی موفقیت آمیز بود 
پیش  دادیم،  انجام  که  خوبی  کار  گفت: 
دستی در راه اندازی بورس انرژی قبل از 
آغاز تحریم های نفتی بود و این موضوع 

آمریکا را دچار شوک کرد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، هدایت 
اهلل خادمی- عضو کمیسیون انرژی مجلس 
اندازی  راه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
اقدام  این  گفت:  انرژی  و  نفت  بورس 
موفقیت آمیز بود و به همین دلیل خیلی از 
دشمنان از این موضوع ناراحت شدند زیرا 
انتظار نداشتند، راه اندازی بورس انرژی با 

استقبال بخش خصوصی مواجه شود. برای 
به سرانجام رسیدن این طرح، در ماه های 
در  و  دادیم  انجام  زیادی  کارهای  گذشته 
نهایت عرضه نفت در بورس انرژی رخ داد 
و در این مسیر دولت به خوبی کمک کرد 

و امیدوار هستیم ادامه پیدا کند.
فرصت،  این  توانستیم  می  ما  افزود:  وی 
نفت  عرضه  و  انرژی  بورس  ایجاد  یعنی 
اما  کنیم  اندازی  راه  قبل  های  سال  در  را 
تنگنایی  یک  به  که  امروز  تا  ندادیم  انجام 
خوب  خیلی  اما  دیر  چند  هر  و  رسیدیم 
زیرساخت  ایجاد  با  هستیم  امیدوار  است. 
بورس  در  نفت  عرضه  برای  الزم  های 

انرژی، این کار ادامه داشته باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره امکان 
وارد کردن پول فروش نفت توسط بخش 
کرد:  تصریح  کشور،  داخل  به  خصوصی 
وارد  را  پول  تواند  می  خصوصی  بخش 
ها،  تحریم  زمان  در  هم  قبال  کند.  کشور 
مبادالت کاال انجام داده بودیم و پول وارد 
کرده بودیم. در دنیا مکانیزم ها و صرافی 
هایی وجود دارد که می توان به وسیله آن، 

پول را وارد کشور کرد.
وی اضافه کرد: شرکت های خصوصی که 
نفت را از بورس انرژی می خرند معموال 
در خارج از کشور نیز شرکت دارند و داد 

و ستد با وجود آنکه سخت است، قطعا با 
صورت  خارجی  های  شرکت  و  کشورها 
می گیرد. بخش خصوصی حجم کمی از 
نفت را خریداری می کند و آنها می توانند 
به پاالیشگاه ها عرضه کنند و هر پاالیشگاه 
می تواند مشتری دو خریدار جزء باشد و 

آمریکا نیز نمی تواند آنها را رصد کند.
که  خوبی  کار  کرد:  بیان  ادامه  در  خادمی 
اندازی  راه  در  دستی  پیش  دادیم،  انجام 
بورس انرژی قبل از آغاز تحریم های نفتی 
این موضوع آمریکا را دچار شوک  بود و 
کرد. البته باید این کار را تداوم دهیم و با 

بخش خصوصی مخالفت نکنند.

پیش دستی ایران در راه اندازی بورس انرژی آمریکا را شوکه کرد 
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ضرورت نگاه هلدینگی در اداره وزارت اقتصاد
* ابوالفضل پاسبانی   
عنوان وزیر جدید  به  دژپسند  فرهاد  دکتر  ماه  از چند  بعد  باالخره 
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی جهت اخذ رای اعتماد به مجلس 
عالی  تحصیالت  از  دژپسند  اینکه  گردید.  معرفی  اسالمی  شورای 
دانشگاهی در رشته اقتصاد برخوردار بوده و تجارب زیادی در سطوح 
مدیریتی در نظام تدبیر امور کشور دارد، خود نویدبخش آن است که 
مجدداً مقرر شده تا این وزارتخانه، حداقل از وزانتی در سطح دوره 

اسبق خود برخوردار باشد.
میانه مشکالت حادی که  این مسئولیت سنگین، در  پذیرش  نفس 
اقتصاد ایران را فرا گرفته، می تواند عالمت نوعی مجاهده و فداکاری 
قلمداد گردد، مخصوصا اگر کم وفایی و خودپسندی و توقعات نابجای 
برخی از نمایندگان را در شکستن کاسه و کوزۀ شرایط بحران بر سر 

دیگران به مشاهده نشسته باشیم.
مأموریتهایی که در  نام و  با وجود  دارایی  اقتصادی و  امور  وزارت 
اساسنامه اش بدان متذکر شده اند، عمدتاً وزارت دارایی)یا همان خزانه 
داری( است و نقش کمتری را در حوزه راهبری اقتصادی کشور بر 
عهده دارد و اصوالً هنوز هم برای آن به اندازه کافی تجهیز نشده است. 
این وضعیت هرچند در گذشته ها باعث کشمکش های بی حاصل 
میان مصادر تیم اقتصادی دولت بوده است، اما شاید اکنون، بهتر باشد 
تا بر خالف سابقون، آن را به فال نیک گرفت و در همان حیطه هایی 
که مسئولیت و ابزار و امکان، هماهنگ هستند، در حد هرچه مقدورتر، 

دست به اصالحاتی هرچه عمیق تر زد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه ای دارای قدمت و وسعت، 
با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر پرسنل است که تقریبا با آحاد ملت 
ایران و برخی غیر ایرانیان مواجهه مستقیم داشته و در شکل گیری 
شکاف دولت و ملت و تضعیف سرمایه اجتماعی ایران نقش قابل 
مالحظه ای بر عهده دارد، به نوعی که لختی و کم کاری نسبتاً فراگیر 
بدنه اداری آن باعث شده تا اکثر فرمان های مغز، توسط اعضاء و 
جوارح عملیاتی نشوند. حل این معضل که متاسفانه حتی مورد غفلت 
نیز بوده، می طلبد تا ضمن برگماردن یک  وزرای برجسته پیشین 
معاون کل قوی و جدی و عالم و امین، به استفاده از بقایای افراد با 
انگیزۀ داخلی اکتفا نشده و با تعاون گروهی منسجم، عالم و با انگیزۀ 
اصالح)چند صد نفره( مقدمات به حرکت درآوردن این فیل خسته 

فراهم آورده شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل بخشهای مهم و گسترده ای نظیر 
سازمان مالیاتی، خزانه، امور بانک و بیمه، سرمایه گذاری خارجی، 
اموال تملیکی، امور اقتصادی و ... است که می طلبد تا با یک نگرش 
هلدینگی به مدیریت این مجموعه پرداخت. در این راستا می طلبد تا 
همه بخشهای آن هیچگاه خود را از مشورت سیستماتیک با افراد امین 
و عالم و جسور محروم نکرده و گستره ایران و نه فقط دانشگاه شهید 

بهشتی را، به همکاری و معاضدت دعوت نمود.

صدور حواله ارزی برای واردات گوشت و دام

بانک مرکزی تا سقف 2 میلیون یورو برای واردات واردات گوشت 
قرمز و گاو و گوسفند زنده حواله می دهد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
ارسال بخش نامه ای به سازمان های خود در استانهای کشور اعالم 
کرد: به پیوست تصویر نامه بانک مرکزی، صدور حواله ارزی تا سقف 
مبلغ دو میلیون یورو یا معادل آن با سایر ارزها بابت ثبت سفارش های 
واردات گوشت قرمز و  گاو و گوسفند زنده تا پایان فروردین سال 

98 امکان پذیر است.

تورم ۶ ماهه ۱7/5 درصد شد

نرخ تورم کاال و خدمات مصرفی خانوار در 6 ماه نخست سال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱7.5 درصد افزایش داشته است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر،  براساس آمار بانک مرکزی شاخص 
ایران )شاخص  مناطق شهری  در  کاالها و خدمات مصرفی  بهای 
تورم( در شـهریورماه ۱۳97 به عدد ۱4۱.9 رسید که نسبت به ماه 
قبل معادل 6.۱ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه 
ماه  یافت. طی شش  افزایش  درصد   ۳۱.4 معادل  قبل  سال  مشابه 
اول سال جاری شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نسبت به 
دوره مشابه سال قبل معادل ۱7.5 درصد افزایش داشته است. میزان 
تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳97 نسبت به دوازده ماه 
به شهریورماه ۱۳96 معادل ۱۳.5 درصد است.شاخص کل  منتهی 
بهای کاالها و خدمات مصرفی در شهریورماه ۱۳97 پـس از حذف 
نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 6.4 درصد افزایش داشت. شاخص 
کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در شهریورماه ۱۳97 نسبت به ماه 
قبل در تمام استان های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان 
افزایش متعلق به استان خراسان جنوبی معادل 9.9 درصد و کمترین 
آن مربوط به استان فارس معادل 4.7 درصد بود. شاخص مذکور در 

استان تهران معادل 5.۳ درصد افزایش داشته است.

یادداشت

انتقاد از تسهیالت مشکوک بانکی

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس 
گفت: با توجه به تسهیالت غیرقانونی و مشکوک 
از  به زودی تحقیق و تفحص  بانک ها،  از  برخی 

ترازنامه ها بانک ها کلید خواهد خورد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر خجسته ضعف 
بروز  عامل  ترین  اصلی  را  شفافیت  و  نظارت  در 
مشکالت اقتصادی برای کشور عنوان کرد و ضرر 
مالی این امر را بیشتر از یک جنگ نظامی خواند و 
اظهار داشت: متاسفانه منشاء همه مشکالت اقتصادی 
عدم  و  نظارت  در  ضعف  وجود  علت  به  کشور 
شفافیت است و تا زمانی که این امر به صورت کامل 
برقرار نشود، نمی توانیم شاهد یک اقتصاد قدرتمند 
شاهد  گذشته  سال  در  افزود:  باشیم.وی  پویا  و 
ضرر چندین هزار میلیارد تومانی کشور به واسطه 
ورشکستگی برخی موسسات مالی بودیم، در حالی  
نظارت و شفافیت در نحوه  ابتدا  از همان  اگر  که 
فعالیت این موسسات وجود داشت، این حجم از 
خسارت دچار ملت ایران نمی شد.خجسته تصریح 
کرد: هم اکنون نیز با توجه به تسهیالت غیرقانونی 
و  ساز  است  الزم  ها  بانک  از  برخی  مشکوک  و 
کارهایی تعیین شود که ترازنامه های مالی بانک ها 
مورد نظارت مجلس شورای اسالمی و کارشناسان 
خبره قرار گیرد و ما هم به زودی تحقیق و تفحص از 
این ترازنامه ها را برای جلوگیری از تشدید ناترازی 
بانک ها کلید خواهیم زد.وی با اشاره به رشد 2۰.5 
درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته، بر لزوم 
تعریف ساز و کارهای بانک مرکزی برای جلوگیری 
از نقدینگی تاکید کرد و گفت: غول سرکش نقدینگی 
رشد 2۰.5  با  گذشته  سال  به  نسبت  ما  کشور  در 
درصدی مواجه بوده و بخشی از این افزایش شدید 
نقدینگی مربوط به گشایش اعتبارات بانک مرکزی 
برای جبران ضرر موسسات مالی بوده و بدهی بانک 
با رشد ۳4.8  نیز امسال نسبت به سال گذشته  ها 
درصدی مواجه بوده که این امر نشان از بی انضباطی 
مالی در سیستم بانکی ما است.وی در ادامه با اشاره 
به افزایش چند برابری قیمت ها در چند ماهه اخیر 
این مسئله را نیز ناشی از عدم نظارت و برنامه ریزی 
از طرف دستگاه های مرتبط با بازار دانست و افزود: 
حجم زیادی از مواد اولیه و کاالهای اساسی مورد 
نیاز جامعه در گمرکات کشور دپو شده و این مسئله 
فسادآور و رانت زا موجب افزایش چندبرابری قیمت 
ها در بازار شده است. اکنون نیز بحث افزایش مناطق 
باید  که  است  اقتصادی مطرح  ویژه  مناطق  و  آزاد 
بررسی شود، تجربه گذشته این مناطق موجب سود 

برای کشور است یا صرفا ایجاد رانت و فساد؟!

حمایت اتحادیه اروپا از تجارت با ایران

 اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا با صدور یک 
بیانیه مشترک از بازگشت تحریم های آمریکا علیه 

ایران »عمیقا« ابراز تاسف کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اتحادیه اروپا، فرانسه، 
آلمان و انگلیس با انتشار بیانیه مشترکی اعالم کردند 
این کشورها و اتحادیه اروپا از شرکت هایی که تبادالت 
تجاری قانونی با ایران دارند حمایت می کنند.در بخش 
دیگری از بیانیه هدف اتحادیه اروپا حمایت از فعاالن 
اقتصادی عنوان شده که تحت قوانین و مقررات اروپا 
و قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد با 
ایران تجارت می کنند.این بیانیه را فدریکا موگرینی، 
ایو  ژان  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
لودریان، هایکو ماس و جرمی هانت وزیران خارجه 
فرانسه، آلمان و بریتانیا امضا کرده اند.کشورهای امضا 
منع گسترش سالح  »بنیان اصلی«  را  برجام  کننده، 
هسته ای و نتیجه »با دیپلماسی چندجانبه« خواندند 
که برای حفظ »امنیت اروپا، منطقه و جهان« ضروری 
است.وزیران خارجه اروپایی همچنین بر »تعهد خود« 
برای »همکاری و بویژه حفظ راه های ارتباط مالی با 
ایران و تضمین ادامه صادرات نفت و گاز ایران« تاکید 
کرند.دولت آمریکا امروز جمعه اعالم کرد که تمامی 
تحریم های ضدایرانی که به موجب برجام رفع شده 
بودند را بازگردانده است.مایک پمپئو وزیر خارجه 
برای 8  آمریکا  که  گفت  این خصوص  در  آمریکا 
کشور معافیت هائی را در برابر تحریم نفتی علیه ایران 

قائل می شود. 

خبر

معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به میزان 
بدهی خارجی دولت جمهوری اســالمی ایران 
گفت: ما دولتی هســتیم که در شرایط فعلی 
بدهی خارجی مان بسیار اندک است، همچنین 
دارایی های دولت بســیار زیاد است و به نوعی 

دولتی پولدار هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
معــاون اول رئیس جمهور دیروز در مراســم 
معارفه وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به در 
پیش بودن سالروز استکبار ستیزی اظهار کرد: 
۱۳ آبان به جهت تاریخی روز مهمی برای مردم 
ایران اســت. در تاریخ نهضت انقالب اسالمی 
درسال های مختلفی در این روز اتفاقات مهمی 
رخ داده اســت که نهایتا در سال ۵۸ این روز با 
تسخیر النه جاسوسی و روز مبارزه با استکبار 
نام گرفت.وی همچنیــن به اعالم زمان اعمال 
تحریم های جدید از سوی آمریکایی ها اشاره کرد 
و گفت: آمریکایی ها و ترامپ به دالیلی تصمیم 
به بازگشت تحریم ها در این روز گرفته اند. آن ها 
در ارتباط با ملت ایران کارنامه بســیار سیاهی 
دارند به ویــژه در حرکت مردمی که از انقالب 
اسالمی آغاز شد مشاهده می کنیم که هر کجا 
که دست بگذاریم آمریکایی ها با دشمنی خاصی 
حضور داشته اند و در همه آنها نیز از ملت ایران 

سیلی خورده اند.وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته 
می شود هدف آمریکا از اعمال تحریم های جدید 
ملت ایران نیست بلکه دولت است حرف دروغی 
اســت؛ آنها مکررا به این موضــوع پرداخته اند 
و سعی دارند از نظر رســانه ای و روانی فضا را 
در دســت بگیرند اما نیت آنها مجموعه نظام 
جمهوری اسالمی ایران است.معاون اول رئیس 
جمهور در ادامه با بیــان اینکه برای موفقیت 
چند راه وجود دارد اظهار داشــت: اصلی ترین 
مسئله، داشتن وحدت و انسجام است که البته 
این موضوع فقط در اختیار دولت نیست بلکه 
نیازمند انسجام قوای سه گانه، جریانات سیاسی 
و مردم است. همه ما باید متحد باشیم چرا که 
اتحاد پیش نیاز برون رفت از چالش است.وی 
تصریــح کرد: در بخش اقتصادی چند موضوع 
را باید در دســتور کار داشته باشیم که اولین 
مسئله مربوط به ارتقا و بهبود فضای کسب و 
کار می شود. در دوره ای که بخش خصوصی با 
مشکل مواجه است باید با اصالح قوانین فضای 
کســب و کار را بهبود بخشیم. می توان حتی 
برخی از مســائل را در شورای عالی هماهنگی 
سه قوه تصویب کرد.جهانگیری افزود: استفاده 
از تــوان بخش خصوصی مورد دیگری اســت 
که باید مورد توجه قــرار گیرد. ایجاد رانت در 

اقتصادهای دولتی به سرعت بوجود می آید ولی 
بخش خصوصی واقعی نباید دچار چنین فضایی 
شود. ما مسئولین دولتی باید اطمینان دهیم که 
از بخش خصوصی حمایت می کنیم.معاون اول 
رئیس جمهــور با بیان اینکه رهبری نیز اعالم 
کردند که دولت ها تاکنون مســئله خصوصی 
ســازی را جدی نگرفته اند، اظهار داشت: هر 
بنگاه بزرگی که واگذار می شــود عده ای می 
گویند که این بنگاه به اشتباه واگذار شده این 
در حالی است که واگذاری ها از طریق مزایده 
انجام می شــود اما به هر حال این افراد انتقاد 
خود را می کننــد که البته می توان گفت که 
آن کســی که مد نظر آنها بوده نتوانسته برنده 
شود. از این رو واگذاری را زیر سوال می برند.وی 
برای واگذاری هم مدیران مانع می شوند و هم 
فضای سختی وجود دارد اما ما حتما ایستادگی 
می کنیم.جهانگیری همچنین ساماندهی گفتگو 
با بخش خصوصی را مورد دیگری عنوان کرد 
که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مســئله 
دیگر جذب سرمایه گذاری خارجی است. می 
گویند در حال حاضر شــرایط جذب سرمایه 
گذار خارجی نیست در حالی که ما االن نیاز به 
سرمایه گذار خارجی داریم؛ نرخ ارز باعث شده 
که برای ســرمایه گذار خارجی جذابیت ایجاد 

شود. از سویی دیگر مصوبه ای در شورای سه قوه 
مبنی بر اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه گذارانی 
که ۲۵۰ هزار دالر آورده دشته باشند تصویب 
شده است.معاون اول رئیس جمهور مورد ششم 
را توسعه بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: یکی 
از مشکالت ما تعداد شرکت های زیاد نیروهای 
مســلح، صندوق های بازنشســتگی، بانکها و 
دولت است. االن بازار سرمایه می طلبد که این 
شرکت ها واگذار شوند، وزارت دارایی باید برای 
این مسئله سازوکاری را طراحی کنیم. شرکت 
های وابسته به نهادهایی همچون وزارت دفاع و 
صندوق های بازنشستگی تا پایان سال ۹۸ باید 
واگذار شوند.وی با بیان اینکه ما دولتی هستیم 
که در این شرایط بدهی خارجی بسیار اندکی 
داریم، افزود: دارایی ها و شــرکت های دولت 
بسیار زیاد است. ما دولت پولداری هستیم. یکی 
از ماموریت های وزارت اقتصاد ملودسازی این 
دارایی ها است که حداقل بازدهی را برای ملت 
داشته باشد.جهانگیری جلوگیری از فرار مالیاتی 
را مبحث دیگری عنوان کرد که باید مورد توجه 
باشد، خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت در 
منابع نفتی باید بدون افزایش ضریب مالیاتی، 
پایه مالیاتی را افزایش دهیم.معاون اول رئیس 
جمهــور به مورد آخر نیز اشــاره کرد و گفت: 
اصالح نظام بانکی باید سرلوحه وزارت اقتصاد با 
بانک مرکزی باشد که البته برخی از مجوزها نیز 
در این زمینه به بانک مرکزی داده شــده است 
کــه باید با کمک وزارت اقتصاد، این موضوع را 

دنبال کنند.

جهانگیری: دولت جمهوری اسالمی ایران دولتی پولدار است

 ۸ عامل موفقیت دولت در شرایط کنونی کشور

 تخصیص ارز نیمایی به خودروسازان 
و افزایش قیمت ها

در حال حاضر قطعه ساز و خودروساز مواد اولیه 
و قطعات مورد نیاز خود را با ارز نیمایی تأمین 
می کند که در نهایت این امر تأثیر منفی بر قیمت 
تمام شده خودرو گذاشته و بازار شاهد رشد قابل 

توجه قیمت ها است.
مطابق  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیاست های جدید بانک مرکزی برای مدیریت 
بازار ارز کاالهای مشمول دریافت ارز به چهار 
گروه کاالیی تقسیم بندی شده اند که در این 
میان قطعات خودرو در گروه 4 قرار گرفته و 
باید از ارز نیمایی برای واردات این کاال استفاده 
شود.البته در بخشنامه دولت اعالم شده کسانی 
که ثبت سفارش قبلی داشته اند و کار تخصیص 
ارز و حواله انجام داده باشند ترخیص کاالهای 
انجام  حواله  چنانچه  ولی  ندارد  مشکلی  آنها 
نشده باشد ، این قلم کاال باید حذف گردد زیرا 
ممنوع بوده و واردات آنها باید به تأیید وزارت 
صنعت برسد به نحوی که بعد از اخذ مجوز و 
دریافت ارز نیمایی روند واردات این کاالها انجام 
ابالغ این  اینجاست در طول  می شود.اما نکته 

بخشنامه متقاضیان واردات قطعات نیمه ساخته 
و مواد اولیه خودرو برای دریافت ارز به سیستم 
بانکی مراجعه اما با عدم نبود ارز روبه رو شده اند 
و در نهایت سیستم بانکی صرافی ها را برای 
پرداخت ارز به متقاضیان معرفی کرده است. از 
طرف دیگر صرافی ها که در دریافت ارز حاصل 
از صادرات محصوالت فوالدی و پتروشیمی با 
مشکالتی روبه رو هستند متقاضیان را سرگردان 
کرده و در آخر ارز آنهم با زحمت بسیار در 
اختیار قطعه سازان یا خودروسازان قرار می گیرد. 
در این میان این موضوع مطرح است اگر قطعه 
ساز و خودروساز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز 
خود را با ارز نیمایی تأمین کنند در نهایت این امر 
تأثیر منفی بر قیمت تمام شده خودرو گذاشته و 
بازار شاهد رشد قابل توجه قیمت ها خواهد بود. 
کمااینکه خودروسازان در حال حاضر از افزایش 
قیمت تمام شده خودرو گله مند بوده و نامه 
نگاری های متعددی را برای تخصیص ارز آنهم 
با قیمت مناسب به صنعت خودروسازی مطرح 
کرده اند اما تاکنون در این رابطه تصمیم جدیدی 
اتخاد نشده است.به عنوان نمونه با استعالم از 
منابع آگاه در شرکت کرمان موتور، با احتساب 
تولید محصول یک خودروی  در  نیمایی  ارز 
جک S5 که پیش از این ۱2۳ میلیون تومان بود 
 X ،دیروز با قیمت تمام شده 2۳5 میلیون تومان
6۰ با قیمت ۱6۰ میلیون تومان ، S۳ با قیمت 

۱75 میلیون تومان روبه رو شده است.

کارمندان و بازنشستگان هم مشمول 
بسته حمایتی دولت شدند

در راستای بسته حمایتی دولت، کارمندان و 
بازنشستگان هم مشمول این طرح می شوند. 
با توجه به اختصاص 9 هزار میلیارد تومان برای 
این طرح ، سهم هر نفر تاپایان سال حدوداً 225 

هزار تومان می شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، طرح حمایت 
که  جامعه  درآمد  کم  های  گروه  از  غذایی 
به  وزیران  هیئت  در  گذشته  های  درهفته 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مشترک  پیشنهاد 
اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تصویب 
شد، به دستگاههای اجرایی مربوطه ابالغ شد.بر 
اساس این طرح 8 ماده ای، سازمان برنامه و 
بودجه کشور مجاز است به منظور حمایت 
از گروه های کم درآمد جامعه و تامین بسته 
های حمایتی برای گروه های تحت پوشش، 
در قالب واریز به حساب سرپرست خانوار 
از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه 
های نقدی اقدام کند.بر اساس ابالغیه معاون 
اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه 
موظف است تا سقف مبلغ 9۰ هزار میلیارد 
ریال از منابع موضوع بند4 را صرف اجرای 
این تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را 
صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای 
نیز  کار  کند.شریعتمداری،وزیر  پیمانکاران 
همچنین درباره مشموالن این طرح بیان کرد 
که نیمی از جمعیت ایران مشمول بسته حمایتی 
می شوند. اگر جمعیت ایران را 8۰ میلیون نفر 

در نظر بگیریم با استناد به اظهارات مسئوالن 
حدود 4۰ میلیون نفر مشمول این طرح خواهد 
شد که  تا پایان سال سهم هر نفر 225 هزار 
تومان می شود.براساس مصوبه حمایتی دولت 
تا کنون سازمان برنامه و بودجه مجاز بود که 
گروه های کم درآمد جامعه را تحت پوشش 
این طرح قرار دهد. اکنون طبق اعالم جدید 
وزارت کار قرار است تمامی بازنشستگان و 
کارمندانی که حقوق آن ها کمتر از ۳میلیون 
حمایتی  بسته  این  مشمول  نیز  است  تومان 
شوند. هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه 
به  »پرداخت کمک جبرانی  بودجه کشور  و 
کارکنان دولت و مستمری بگیران صندوق های 
بازنشستگی کشوری، لشکری« را به تصویب 
رساند. بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه 
و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، 
پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی 
بگیران صندوق های  و شرکتی و مستمری 
بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان 
شرکت فوالد و سایر صندوق ها که مجموع 
پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه 
است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی 
آنها واریز شود. با حقوق و دستمزد  مرتبط 
منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل مصوبه 
دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از 

گروههای کم درآمد تامین خواهد شد.

با تخصیص نیمی از منابع ۱.5میلیارد دالری صندوق توسعه برای 
اشتغال، در 9ماهه گذشته ازاجرای طرح، از ۱26هزار و5۰9طرح 
ارسال شده به بانک ها،5۱ هزار و 494طرح تایید و تسهیالت به 

45۰24طرح پرداخت شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، طرح دولت ویژه اشتغال روستایی و 
عشایری و همچنین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بهمن ماه 
سال گذشته با پرداخت تسهیالت یارانه دار، با اختصاص ۱.5 میلیارد 
دالر از منابع صندوق توسعه ملی آغاز شد تا با تخصیص مرحله ای 
منابع این صندوق به چهار موسسه عامل مجری طرح و تلفیق منابع 
داخلی بانک ها در مجموع معادل ریالی ۱2 هزار میلیارد تومان برای 
اشتغال روستایی و عشایری اختصاص یابد.اما از مجموع منابع 
۱.5 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی، تاکنون 5۰ درصد از این 
منابع یعنی معادل ریالی 75۰ میلیون دالر )۳ هزار میلیارد تومان( 

به چهار موسسه عامل مجری طرح اشتغال روستایی یعنی بانک 
کشاورزی، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست 
بانک اختصاص یافته است.طبق قانون این چهار موسسه عامل نیز 
مکلف بودند معادل منابع تخصیصی از صندوق توسعه ملی را از 
منابع داخلی خود در اجرای این برنامه اختصاص دهند؛ بنابراین 
در مرحله نخست، از بهمن ماه سال گذشته تا کنون 6 هزار میلیارد 
تومان برای پرداخت تسهیالت به طرح های دارای توجیه اقتصادی 
و اشتغالزا تخصیص پیدا کرده است.بر اساس اطالعات دریافتی از 
آخرین گزارشگیری عملکرد برنامه اشتغال روستایی و عشایری، در 
بازه زمانی 9 ماهه بهمن ماه سال گذشته تا پنجم آبان امسال، تعداد 
245 هزار و 68۳ طرح از سوی متقاضیان برای دریافت تسهیالت 

اشتغال به دستگاه های اجرایی ارسال شده است که پس از ارجاع 
طرح ها به کمیته های فنی، از این میزان در نهایت ۱26 هزار و 5۰9 
طرح در کمیته های فنی تایید و به موسسات عامل ارسال شد.اما 
برای جلوگیری از انحراف منابع تسهیالت اشتغال، طرح های تایید 
شده در کمیته های فنی پس از ارسال به موسسات عامل نیز، پیش 
از انعقاد قرارداد با متقاضی مجدد از نظر توجیه اقتصادی و اشتغالزا 
بودن، مورد بررسی قرار می گیرند که بر این اساس از مجموع بالغ بر 
۱26 هزار و 5۰۰ طرح ارسال شده به موسسات عامل، تاکنون 5۱ 
هزار و 494 طرح اشتغالزا برای پرداخت تسهیالت مصوب شد که 
مبلغ کل تسهیالت پرداختی به این طرح ها 6 هزار و 685 میلیارد و 

6۰۰ میلیون تومان است.

بررسی عملکرد 9ماهه طرح اشتغال روستایی

مفقودی
 برگ سبز خودرو  سواری پژو داخلی مدل 4۰5 جی ال ایکس مدل ۱۳77 به شماره 
به شماره شاسی  موتور 225277۰68۱۰و  به شماره  و  ایران 422ب۳9   پالک 27 

خوی۰۰77۳۰94۱5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظراباد

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
 وماده13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳976۰۳۳۱۰55۰۰۱7۳۰ مورخه 97/7/۱6هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم دولت 
جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی ازاداره پست استان البرز فرزند بشماره شناسه 
۱4۰۰29۱98555 به مساحت 299/52متر مربع پالک 75۳ فرعی از48 اصلی واقع 
اسحق شماخی موضوع سند 5۰5۰9  آقای  مالک رسمی  از  آباد خریداری  درنجم 
مورخه 49/9/2۱  دفترخانه۱7 تهران محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
اگهی 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 صادرخواهد شد. م.الف۱۱2۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/7/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/8/۱۳

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
پرونده کالسه 96۰99887۱۰6۰۰584 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج 

تصمیم نهایی شماره 97۰99787۱۰6۰۰۱6۳ 
خواهان: آقای سینا فتحی فرزند عبداله به نشانی استان کردستان – شهرستان سنندج – شهر 

سنندج – بهاران – میدان قانع – بانک قوامین
خوانده: آقای محمدرضا سهرابی فرزند ناصر به نشانی همدان – پیشاهنگی- کوچه میثم – 

کدپستی 65۱576۳446  خواسته: الزام به فک پالک خودرو
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

بصدور رای مینماید.
رای دادگاه- در خصوص دعوی سینا فتحی به طرفیت محمد رضا سهرابی به خواسته الزام 
خوانده به فک پالک خودرو شماره انتظامی ۱۳7ج92 ایران 5۱ با احتساب خسارت دادرسی 
دادگاه با توجه به اینکه مالک جدید خودرو پس از نقل و انتقال مالکیت خودرو در اجرای 
ماده 2۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳84 مکلف است با مراجعه به راهنمایی 
و رانندگی برای خودروی مورد ابتیاع خود پالک جدید با مشخصات سجلی خود اخذ و 
از پالک انتظامی خودروی مالک )فروشنده( فک پالک نماید. و مطابق پاسخ استعالم دادگاه 
از پلیس راهور سنندج پالک انتظامی خودروی موضوع دعوی متعلق به خواهان بوده و 
خواهان نیز به ادامه استفاده خوانده از پالک انتظامی متعلق به خود از سوی خوانده رضایت 
ندارد و خوانده در اجرای ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب ۱۳79 به جلسه دادگاه دعوت شده و علی رغم نشر آگهی بموجب روزنامه 
کثیراالنتشار پیوست پرونده در دادگاه حضور نیافته است فلذا دادگاه دعوی خواهان را به 
استناد ماده 2۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی به نظر ثابت دانسته و نتیجتا حکم به الزام خوانده 
به فک پالک از خودرو شماره انتظامی ۱۳7ج92 ایران 5۱ )تحویل آن به خواهان( با پرداخت 
هزینه دادرسی مرحله بدوی موضوع ماده 5۱9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳79 محکوم می کند. این رای غیابی بوده و ظرف 2۰ روز با 

ابالغ دادنامه قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
م الف: 7898 رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی سنندج

آگهی رای هیات
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنددج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات 
امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم آگهی میگرد در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و 
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
انقضای مدت  بدیهی است در صورت  نمایند  ثبت  اداره  و گواهی اخذ و تحویل 
مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:97/8/27 

فرزند شریف  نوره  محمدی  بنام غالمرضا  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ۱-ششدانگ 
صادره سنندج تحت پالک 464 فرعی از 5۱ اصلی بخش ده به مساحت 5۰۳۰ متر 

مربع به آدرس سنندج روستای نوره 
م الف: 7913 رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی حصروراثت
آقای علیرضاعیدی کهنکی نام پدرغالمعلی بشناسنامه2۳صادره ازدزفول درخواستی 
که97۰۳26مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
درتاریخ97/6/25دردزفول  دزفول  صادره  بشناسنامه5۱6  کهنکی  عیدی  غالمعلی 
کهنکی  امیرعیدی  باال2-  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
ملی۱99۰۰۰74۱4  بشماره  کهنکی  بشناسنامه۱9۱4دزفول۳-محمدرضاعیدی 
دزفول4-سجادعیدی کهنکی بشناسنامه۳صادره ازدزفول)پسران متوفی(5-مهنازعیدی 
بشناسنامه۱7۳صادره  کهنکی  ازدزفول6-رویاعیدی  بشناسنامه۱9۱4صادره  کهنکی 
عیدی  ازدزفول8-عفت  بشناسنامه2۰5صادره  کهنکی  عیدی  ازدزفول7-عصمت 
کهنکی بشناسنامه۱48صادره ازدزفول9-ندا عیدی کهنکی بشناسنامه9۱5دزفول۱۰-
متوفی(۱۱- )دختران  ملی۱99۰۰252427دزفول  بشماره  کهنکی  عیدی  مریم 
زهراعیدی کوتیانی بشناسنامه59۱صادره ازدزفول)زوجه متوفی(والغیر.اینک باانجام 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا 
تقدیم داردواالگواهی صادروهر وصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه15شورای حل اختالف دزفول

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده: 97۰989   وقت رسیدگی: 97/۱۰/۳ ساعت ۱۱ صبح

خواهان: مهال جانی خوانده: مسعود جانی خواسته: اذن در ازدواج
به شعبه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
المکان بودن  به علت مجهول  تعیین شده  چهارم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. ناخوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1327خ  مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دارای شناسنامه شماره 279۰8۱42۱۱ بشرح دادخواست  آقای  علی رضازاده  
کالسه  97۱5۰6/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان طاهره هارونی بشناسنامه 4459۱   در تاریخ 97/4/8اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  علی رضازاده  فرزند  
حسین   –ش ش  279۰8۱42۱۱خوی –پسر متوفی/2-  هانیه  رضازاده  فرزند 
حسین -ش  ش    279۰8۱4228 خوی-دختر متوفی/۳-  هاله رضازاده  فرزند 
متوفی/4-  حسین  رضازاده   –خوی-دختر  حسین   -ش  ش  279۱9496۱5  
فرزندمحمد - ش ش  4۰56۰ -خوی-همسر  متوفی/5- زیور نریمانی   فرزندمحمد 
-  ش ش   ۳۰۱۱6 خوی-مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی تحریرترکه
وغیره  سواری  کاظمیه  علیه  سواری  شاهه  خانم  دادخواست  اینکه  نظربه 
ای  منظورجلسه  همین  به  تحریرترکه،که  خواسته  به  دادخواست  شرح  به 
قانونی  یانمایندگان  ورثه  گرددولذاازکلیه  می  درمورخه97/9/5ساعت۱۰تشکیل 
برتحریرترکه  حقی  دیگرکه  وکسان  متوفی  به  ومدیونین  بستانکاران  آنهاوهمچنین 
متوفی دارنددعوت می شود،که دروقت مقرردردفترمجتمع شوراهای حل اختالف 
حوزه قضایی گتوند جهت تحریرترکه حضوربه هم رسانند.    شماره م.الف)۱6/۱25(

عبدی زاده-رئیس شعبه3شورای حل اختالف شهرستان گتوند



با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم 
یکی از آنان به شمار روی.

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

ا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است *** دل سودا زده از غّصه 
دو نیم افتاده است

چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است *** لیکن این هست که 
این نسخه سقیم افتاده است

امروز با حافظ

 دومین رمان کری النزدیل 
در ایران ترجمه شد

عنوان  با  النزدیل  کری  از  رمانی 
»موج ها« به فارسی ترجمه و منتشر 
شد. به گزارش مهر ، نشر آموت رمان 
»موج ها« اثر کری النزدیل را با ترجمه 
فرشاد شالچیان روانه بازار کتاب کرد.

قهمران این رمان زن جوانی با عنوان »مالی برینان« 
است که بعد از حادثه ای دلخراش که منجر به از هم 
پاشیدن خانواده او می شود، مردی را که دوست می دارد 
و هرچه در زندگی برای خودش تدارک دیده بود را 

رها کرد و سعی در دور شدن از آن می گذارد.
مالی دوازده سال بعد از این اتفاق، زندگی تازه ای را 
برای خود و دخترش ساخته. او به عنوان استاد رشته 
تاریخ هنر در دانشگاه، به شیشه هایی که از ساحل دریا 
گردآوری می کند زیروآالت زیابیی می سازد و  سعی 
می کند تا دخترش را در محیطی امن و پر از محبت که 
خود از آن محروم بوده است، تربیت کند. با این همه 
وقتی متوجه هراس ها و کابوس های دختر کوچکش 
می شود ناچار از این می شود که به خانه سابقش که 

قسم خورده بود به آن باز نگردد بار دیگر رجوع کند.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/۰3   طلوع آفتاب ۶/29 
اذان ظهر 11/48  اذان مغرب 17/25
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صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
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تلفن: 88101873  /   88481890-91 
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نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم
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اوقات شرعی

زمان اکران انیمیشن »یخ زده ۲« جلو افتاد

سوی  از  زده«  »یخ  انیمیشن  دنباله  اکران  تاریخ 
استودیوهای انیمیشن والت دیزنی تغییر کرد.

به گزارش  از هالیوود ریپورتر، تاریخ جدید اکران 
دنباله انیمیشن »یخ زده« از سوی استودیوهای انیمیشن 
والت دیزنی تغییر کرد. »یخ زده 2« دنباله انیمیشن »یخ 
زده« است که در سال 2۰۱۳ در سراسر جهان به بیش 

از یک میلیارد دالر فروش دست یافت و جایزه اسکار بهترین انیمیشن سال و اسکار 
بهترین ترانه را بدست آورد. انیمیشن »یخ زده 2« طبق تاریخ جدید 22 نوامبر 2۰۱9 یک 
هفته زودتر از زمان قبلی اکران می شود. پیش از این تاریخ برنامه ریزی شده برای »یخ 
زده 2« 29 نوامبر 2۰۱9 اعالم شده بود. در »یخ زده 2« کریستن بل به جای شخصیت آنا 

و جاش گد به جای شخصیت اوالف صداپیشگی کرده است.

خبر

کارگردان، مدرس و نمایشنامه نویس تئاتر گفت: 
موج فزاینده پول محوری و تجاری کردن، تئاتر 
ایران را مثله می کند. قطب الدین صادقی با بیان 
اینکه تئاتر برای اندیشیدن به وجود آمده است، 
تصریح کرد: معتقدم نمایش های لوکس، پرزرق 
و برق و کم فرهنگ، برای هنر تئاتر به هیچ 

عنوان مناسب نیست. 
وی افزود: نمایش های پر دکور و توام با رقص 
و آواز برای قشر نوکیسه ای است که به دنبال 
سرگرمی می گردند. کارگردان تئاتر »باغ آلبالو« 
تئاتر،  ذات  اینکه  بیان  با  چخوف  آنتوان  اثر 
اصیل  هنرمند  گفت:  است،  هنر«  و  »فرهنگ 
تئاتر در چارچوب فرهنگ و ادب، نمایشی را به 
صحنه می برد تا در ارتقای فرهنگ هنری نقشی 
ایفا کند. وی اظهار داشت: این در حالیست که 
تئاتر، یک  اجرای  و  آفرینش  به جای  امروزه 
محصول تولیِد تجاری عرضه را می کنند. وی 

افزود: من به تئاتر فرهنگی و آموزشی اعتقاد 
این روزها جای خالی آن حس می  دارم که 
شود و متاسفانه تئاتر عرصه ای برای دالالن کم 
فرهنگ شده که با تجاری سازی تئاتر آن را مثله 

می کنند. این نمایشنامه نویس تئاتر در خصوص 
آسیب این نوع نمایش برای مخاطبان هنرهای 
نمایشی نیز بخه ایرنا  گفت: قشر متوسط و با 
فرهنگ از جمله دانشگاهیان و دانشجویان از ۱8 

تا 6۰ سال به عنوان حامیان اصلی تئاتر واقعی و 
اندیشه ورز، به دلیل مشکالت مالی دیگر نمی 
توانند تئاتر اصیل را دنبال کنند و به سالن های 

تئاتر بیایند. 
وی افزود: این عقب نشینی به حذف هسته های 
اصلی فرهنگ تئاتر منجر می شود و فضایی 
باز برای به رخ کشیدن عده ای پولدار بوجود 
می آید که برای دیدن بازیگران چهره سینما از 
نزدیک به سراغ تئاتر که نه، نمایشی موزیکال و 
پرزرق و برق می آیند. صادقی در پایان گفت 
شاهد  همه  اکنون  که  روند  این  گفت:  وگو 
آن هستیم، تئاتر ایران را از جوهره محتوایی، 
اجتماعی، انسانی و انتقادی به طور کلی دور 
می کند. وی گفت: جای تاسف است که در 
صورت تداوم روندی که اکنون بر تئاتر کشور 
حاکم است، نمایش هایی بی خاصیت و تفننی، 

جای تئاتر اندیشه ورز را خواهد گرفت.

کاریکاتور

رقابتی  بخش  در  ایرانی  فیلم  سه 
جشنواره فیلم های آسیایی در بارسلونا 

حضور دارند.
بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
سینمایی فارابی، فیلم های »آپاندیس« 
ساخته حسین نمازی و »ویالیی ها« 
قیدی در بخش رقابتی  منیر  ساخته 
و فیلم »آذر« ساخته محمد حمزه ای در بخش نمایش ویژه 

جشنواره بارسلونا حضور دارند.
همچنین فیلم های »چهل کچل« ساخته صادق صادق دقیقی، 
»لینا« ساخته رامین رسولی و »ماجرای نیمروز« ساخته محمد 
ساخته  جان«  »برگ  اکتشافات،  بخش  در  مهدویان  حسین 
ابراهیم مختاری در بخش نت پک )NetPac( و »مادری« به 

کارگردانی رقیه توکلی در بخش پانوراما حضور دارند.
 Casa( این هفته فیلم در شهر مادرید با حمایت خانه ی آسیا
Asia(، فیلموتک ملی مادرید، رایزن فرهنگی سفارت ج.ا. 

ایران در مادرید و بنیاد سینمایی فارابی برگزار می شود.
پخش بین المللی فیلم های شرکت کننده در این رویداد فرهنگی 

به عهده بنیاد سینمایی فارابی است.
جشنواره فیلم های آسیایی از 9 تا 2۰ آبان )۳۱ اکتبر-۱۱ نوامبر( 

در بارسلونا برگزار می شود.

سه فیلم ایراین در بخش رقابیت 
جشنواره فیلم های آسیایی ابرسلوان

نمایشگاهی آثار کاریکاتور سیدمسعود شجاعی طباطبایی با عنوان »دونالد سلمان« و با 
مضامین استکبارستیزی و مهاجرت افتتاح می شود. بنا به این گزارش، نمایشگاه »دونالد 
سلمان« با 85 اثر در دو بخش اسکتبارستیزی و آموزش گام به گام مهاجرت از این هنرمند 

از روز ۱۳ آبان، در گالری ابوالفضل عالی برگزار خواهد شد.

صادقی: پول محوری تئاتر ایران را مثله می کند

یک دانشجوی حقوق به دنبال بررسی 
پرونده حقوقی ماجرای ترور بختیار، 
باشخصی به نام مسعود هندی مواجه 
می شود و به بررسی پرونده محکومیت 
اثر  ماجرای  داستان  این  او می پردازد. 
مستندی است که قرار است همزمان 
با برگزاری پانزدهمین جشنواره جهانی 
فیلم مقاومت در مجموعه سینمایی فلسطین تهران به نمایش در 

بیاید.
مستند   این  سینمایی؛  رویداد  این  عمومی  روابط  گزارش  به 
نیز،   هندی  مسعود  حبس  در  زندگی  از  پرتره ای  همچنین، 
ترور  پوشیده  و  پنهان  الیه های  که  اثری  می شود.  محسوب 
بختیار را افشا می کند. بر پایه این خبر؛ مستند»پرونده ۱22۰« 
به کارگردانی محمد جواد رجب بیگی و تصویربرداری شاهو 
خوانگر و به تهیه کنندگی حسین سبطی در 5۰ دقیقه تولید شده 

است.
پانزدهمین  این فیلم در بخش مسابقه ملی  شایان ذکر است 

جشنواره جهانی فیلم مقاومت حضور دارد.
محمد جواد رجب بیگی متولد ۱۳54تهران تاکنون آثاری چون: 
مجموعه مستند همت ماندگار، مجموعه مستند تا المپیک ، 
مجموعه مستند جهت ۱ و ... در کارنامه اش به ثبت رسانده است.

»پرونده 1220« مستندی 
درابره  ماجرای ترور بختیار

بخش فستیوال تئاتر به سری جدید 
برنامه تلویزیونی »خندوانه« اضافه شد؛ 
حمید  برعهده  آن  دبیری  که  بخشی 
پورآذری است و شهاب الدین حسین 

پور نیز اثری را در آن اجرا می کند.
شهاب الدین حسین پور کارگردان تئاتر 
درباره فعالیت های جدید خود در سال 
جاری به  مهر گفت: به دعوت حمید پورآذری در فستیوال 
تئاترهای کمدی در برنامه »خندوانه« حضور پیدا کرده ام و قرار 
است در سری جدید برنامه »خندوانه« فستیوال تئاترهای کمدی 

برگزار شود و پورآذری دبیر این فستیوال است.
وی درباره اثری که قرار است در فستیوال تئاترهای کمدی 
»خندوانه« اجرا کند، توضیح داد: در حال تمرین نمایشنامه 
کمدی »آهو« اثر اسالومیر مروژک با هنرمندان جوان هستیم که 

مدت زمان اجرای این اثر تقریبا 2۰ دقیقه است.
حسین پور در پایان سخنان خود خبر داد: قرار است با این 
فستیوال، تئاترهای کمدی در برنامه »خندوانه« به مردم نشان 
داده شود که این امر باعث معرفی بیشتر تئاتر خواهد شد. من 
با کمال میل در این فستیوال شرکت کردم زیرا می بینم که 
دوستان برنامه »خندوانه« تالش می کنند که کار فرهنگی بزرگی 

را انجام دهند

فستیوال تئاتر به »خندوانه« 
اضافه شد

بابل رسالت  بادیکناری: شهردار  خبرنگار زمان - مهدی 
در  گفت؛  کردو  بیان  مهم  بسیار  را  و  خبرنگاران  مدیران 
مدیریت شهری ، مسئوالن وظایف و چارچوبی دارند که 
براساس آن انجام وظیفه میکنند ، ولی همواره در این راستا 

تنگناهایی نیز وجود دارد.
داشت:  اظهار  رسانه  اصحاب  با  نشست  در  کبود  مهندس 
کار اجرایی گرچه کار مشکلی است ، اما کار خبررسانی بر 

اساس صداقت و قداست دشوارترراست.
وی با تاکیدبراینکه درراستای رسالت مان باید مواظب باشیم 
که خود را بدهکار کسی نکنیم ، افزود: در برخی اخبار باید 

تخصص و مستندات داشته باشیم چرا که قضاوت در حوزه 
های تخصصی بسیار دشوار است.

کبود در ادامه گفت: کسی قهرمان خواهد بود که در جهت 
هدف نیل به خواسته های شهرستان حرکت کند ، نه اینکه 
شخصی ، جناحی و حزبی فکر کند، که اگر چنین عمل کند 
مطمئنا نتیجه کار ، درماندگی و پس ماندگی شهرستان را به 

همراه خواهد داشت.
سازنده  انتقاد  نیازمند  مدیران  همه  اینکه   اعالم  با  وی 
خبرنگاران هستند ، اظهار داشت: اگر آمار کارهای اجرایی 
ولی   ، یابد  می  افزایش  اشتباهات هم  مطمئنا  باشد،  بیشتر 

نقدمنصفانه در رفع این اشتباهات سازنده است. 
انتقادش،  کنار  در  باید  خبرنگار  شد:  یادآور  بابل  شهردار 
تخصص نیز باید داشته باشد و کارشناسانه و با استراتژی 
حرف بزند نه اینکه خودش سوال کند و قضاوت و نتیجه 
گیری کند که در این شرایط اثرات کارش ماندگار نخواهد 

بود.
چشم  سند  ثمرنشستن  به  اگربدنبال  کرد:  بیان  وی 

اندازشهرستان هستیم؛ بایدهم نظر و همدل باشیم.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ ساختنی است، گفت: فرهنگ 
و  فرهنگ  به  بایدتن  و  کنیم  بایدازخودشروع  را  سازی 

قانونی دهیم که برای جامعه منفعت داشته باشد.
وی در مورد سوال یکی از خبرنگاران در مورد استیضاح 
شهردار خاطر نشان کرد :استیضاح حق شورای شهر است 
پاسخ  شورای شهر  اعضای  سواالت  به  قانون  طبق  من  و 

خواهم داد
مهندی کبود با بیان اینکه  ساماندهی_بابل رود  تا پیش از 

این هیچ مطالعه ی اصولی صورت نگرفته بود و مستنداتی 
و  آن طرح  اساس  بر  که  نداشت  این خصوص وجود  در 

مطالعه را ادامه دهیم خاطر نشان کرد .
مطالعه ساماندهی بابل رود در دو فاز به انجام رسیده است 

و در مرحله انتخاب پیمانکار است.
سازمان  رییس  همکاری  و  فرماندار_ویژه  پیگیری  با  که 
تومانی  میلیارد   8 بودجه  ردیف  برنامه ریزی،  و  مدیریت 

برای ساماندهی_بابل رود تعریف شده است.
وی با بیان اینکه آقای نجفی  نماینده محترم بابل از طریق 
دکتر نوبخت بحث بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی ساماندهی 
آن  از  بخشی  حداقل  اگر  که  شدند  پیگیر  را  بابل رود 

اختصاص یابد باعث رونق پروژه خواهد بود.
مرخصی  زمان  در  اینکه  از  خوشحالم  گفت  بابل  شهردار 
بنده روند امور شهرداری مثل کلنگ زنی میدان مددی به 

خوبی انجام پذیرفت.
این نشانه تعهد ما به شهروندان است.

به شایعه تخلف صورت گرفته در  پاسخ  شهرداربابل  در 
خصوص واگذاری عجیب پروژه به یک پیمانکارگفت (:

 چنین چیزی نبوده است واگر مستنداتی وجود دارد ارایه 
کنید تا اقدام شود.

کربال  به  زیارتیش  موردسفر  در  پایان  در  بابل  شهردار 
یادآوری  کرد  

از شورای شهر مرخصی گرفتم و با پرسنل شهرداری و با 
زیارت  سفر  به  خدمت رسانی  قصد  به  و  هزینه_شخصی 

کربال رفتیم که دستاورد معنوی زیادی به همراه داشت.
بسیاری از شهرهای بزرگ ایران در مسیر نجف تا کربال، 

موکب برپا کرده بودند و حضور مستقیم داشتند.
شهرداری،  کارکنان  زیارتی  سفر  از  برخی ها  گفت  وی 
سوءاستفاده کرده و با مطالب خالف واقع اخالق را زیرپا 
پرداختندکه  شهرداری  فعالیت های  تخطئه  به  و  گذاشته 

حقوق کارمندان را پرداخت نکردند .
بحث کاهش درآمد و مشکالت در پرداخت حقوق پرسنل 

در برهه های مختلف وجود داشته است و مختص به امروز 
نیست.

و  داشته  وجود  همیشه  بدهکاری ها  و  طلب کاری ها  این 
خواهد داشت و روال خود را طی می کند

سند_چشم انداز  نشستن  ثمر  به  دنبال  اگر  گفت  وی 
شهرستان هستیم، باید هم نظر و همدل باشیم.

هشردار اببل خرب داد :

اگر دنبال به مثر نشسنت سند_چمش انداز هشرستان هستیم، ابید هم نظر و همدل ابشیم

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-60( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان 
درج اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن 
به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری 
شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم 
و تکمیل و حداکثر تا 1۴  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است 
توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکی از 
تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به 
سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع 

رسانی مناقصات اقدام نمایند.                   ذکر نوبت های  اول و دوم به همراه تاریخ الزامی می باشد.
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موضوع
گازرسانی به محور های صنعتی مسجد ابوالفضل رفسنجان و 
گود غالمعلی شهربابک به همراه صنایع پراکنده رفسنجان به 
متراژ تقریبی 138۰۰ متر خط تغذیه و 8۰8۰۰ متر شبکه توزیع
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مبلغ تضمین)ریال(
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شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

نکوداشت هنرمند فقید، متعهد و انقالبی، زنده یاد حبیب 
اهلل کاسه ساز در پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم مقاومت 
پیام زمان از  روابط عمومی  برگزار می شود. به گزارش 
جشنواره جهانی فیلم مقاومت؛ ستاد برگزاری این رویداد 
جهانی در نظر دارد همزمان با آئین گشایش این جشنواره 
در پنجم آذر ماه برنامه نکوداشت این هنرمند فقید سینمای 
مقاومت و دفاع مقدس برگزار نماید. زنده یاد کاسه ساز 
یکی از سینماگران پرکار و زحتمکش و تاثیرگذار در عرصه 
سینمای دفاع مقدس است. شایان ذکر است مرحوم کاسه 
ساز سابقه دبیری جشنواره فیلم دفاع مقدس را هم در کنار 

خدمات ارزنده و کارنامه غنی اش بر عهده داشته است.
در این خبر آمده یادآوری شد: حبیب اهلل کاسه ساز در سال 
۱۳4۱ در شهر تهران بدنیا آمد و در رشته  فیلمنامه نویسی از 
دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر فارغ التحصیل شد. وی 
سال های زیادی از عمرش را در راه ارتقای سطح سینمای 

ایران صرف کرد و در این مدت، آثاری مانند ریسمان باز، 
ارابه مرگ، اخراجی ها، پروانه ای در مه، کنار رودخانه و 

مزرعه پدری از وی به یادگار مانده است.
وی عالوه بر تهیه کنندگی، فیلم سینمایی »کارناوال مرگ« 
را در مقام کارگردان جلوی دوربین برد که موسسه تصویر 

همچنین  کاسه ساز  بود.  آن  تهیه کنندگان  از  یکی  شهر 
سوابق اجرایی مختلفی مانند مدیریت تولید و پشتیبانی 
امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرعامل 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، عضویت در هیأت 
مدیره  انجمن سینمای جوان ایران، عضویت در شورای 
عالی جوانان، عضویت در هیأت مدیره  شهرک سینمایی 
دفاع مقدس و... را تحربه کرده بود. این تهیه کننده و مدیر 
شاخص سینمای انقالب و دفاع مقدس پس از تحمل یک 
دوره سخت بیماری، 28 تیرماه ۱۳96در سن 55 سالگی 
دار فانی را وداع گفت. گفتنی است پانزدهمین جشنواره 
جهانی فیلم مقاومت به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح، 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس با همکاری مراکز 
و سازمان های مختلف کشور همزمان با هفته گرامیداشت 
بسیج از 5 تا 9 آذر به دبیری محمد خزاعی در تهرن و 

اصفهان برگزار می شود.

نکوداشت زنده یاد کاسه ساز درجشنواره جهانی فیلم مقاومت برگزار می شود


