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سرمقاله
صدا و سیما به فکِر سالمِت 

روانِی جامعه باشد
کنار  در  انسانی  هر 
تمامی دل مشغولی ها و 
خستگی های روزانه نیاز 
به گذراندِن ساعاتی برای 
تفریح و استراحت دارد. 
را  ریزی  برنامه  این  اگر 

در کنارِ گذراندِن اوقاتی بیرون از خانه و رفتن 
به سینما، پارک و رستوران، در خانه بخواهیم 
داشته باشیم، جعبه جادویی هست و تماشای 
برنامه های صدا و سیما. کمتر خانه ای وجود 
دارد که در آن تلویزیون در پذیرایی آن وجود 
نداشته باشد و وسیله ای برای سرگرم کردِن 
اعضای خانواده نباشد. در میاِن شبکه های صدا 
و سیما، پخش بیست و چهار ساعته ی شبکه 
های ماهواره ای فارسی زبان توانسته چنان 
جایی در میاِن خانواده ها پیدا کند که شروع 
برای گردهمایی  زمانی  ها،  آن  سریال های 
اعضای خانواده باشد.جالب اینجاست کسانی 
که هزاران کیلومتر با مرزهای ایران فاصله دارند 
و مدیریت یک شبکه را در دست گرفته اند با 

سلیقه ی خانواده ی ایرانی که حتی....

2 فرزانه یوسفیان

محسنی اژه  ای با بیان اینکه امسال مجازات های جایگزین حبس  
نسبت به سال های گذشته رشد خوبی داشته اذعان کرد: در نیمه 
اول سال ۹۷ بیش از ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حبس بوده که تبدیل 
به مجازات دیگری مانند خدمات عمومی و غیره شده است. با این 
نسبت حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند 

برایشان مجازات جایگزین تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار زمان   - حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه  ای 
دیروز  در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران 
ضمن گرامی داشت فرارسیدن ماه ربیع االول و میالد رسول اهلل از 
حکم قطعی دو نفر به اتهام فساد اقتصادی خبر داد و گفت: در این 
فاصله زمانی که داشتیم تعداد دیگری از افراد در دادگاه های ویژه 
مفاسد اقتصادی محکوم شدند.وی با بیان اینکه احکام این افراد غیر 
از دو نفر قطعی است، گفت:  داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر 
که به اتهام فساد فی االرض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ 
میلیون تومان محکوم شده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: یونس 
بهاالدینی فرزند ابراهیم به همین اتهام به عنوان مفسد فی االرض 
به اعدام مشترکا با نفر اول بوده به ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون 
تومان محکوم شده است. این افراد حکمشان غیرقطعی است و باید 
ابراهیم  به دیوان عالی برود.وی ادامه داد: محمد بهالدینی فرزند 
محکوم به ۱۰ سال حبس و رد مال شده که حکمش قطعی است.

معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: ایمان پهلوانی به ۵ سال 
حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده. داود کاتبی فرزند 
ولی اهلل به ۷ سال حبس تعزیری و ضبط وجوه و مرتضی کاتبی نژاد 
به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده و  رضا 
نادری فرزند صفرعلی به ۵سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که 
از طریق خالف تحصیل کرده محکوم شده. حمید میرزایی زرین 
کالهی به ۷ سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۴۸ میلیارد 

ریال رد مال. 
جعفر بهشتی فروتن  به ۶ سال و ۶ ماه حبس و رد مال محکوم 
شده. علی اصغر کاویانی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به 
مبلع ۳۵ میلیارد ریال رد مال که این احکام قطعی است.اژه ای در 
ادامه با اشاره به افرادی که در کف خیابان ها و برخی سایت ها با 
اقداماتی که انجام می دهند باعث اختالل در مسأله ارز می شوند 
از بازداشت ۹۶نفر اخاللگر ارزی در کف خیابان خبرداد و تصریح 
قرار  با  نفرشان  نفر دستگیر شدند که ۲۸  رابطه ۹۶  این  کرد:در 
مناسب آزاد شدند و پرونده بقیه در حال رسیدگی است.سخنگوی 

قوه قضاییه ادامه داد: افرادی در رابطه با خودرو مشکالتی داشتند 
همچنین در رابطه با صرافی ها، ارز و غیره نیز افرادی دستگیر شدند 
آنها حکم صادر شده است. از  نفر  که در مورد حدود ۸۴ یا ۸۵ 

بازداشت ۱۸ نفر در ارتباط با ساخت مشروبات تقلبی  یکی دیگر 
به آن اشاره کرد و  از موضوعاتی بود که سخنگوی دستگاه قضا 
گفت: افرادی که مشروبات تقلبی می سازند و توزیع می کنند جرم 
سنگینی دارند که در این زمینه۱۸ نفر بازداشت شدند و۳۸ نفر 
براثر شرب خمر مشروبات الکلی دست ساز و غیرمجاز مسموم و 
فوت کردند و ۴۲۷ نفر نیز مصدوم شده اند.محسنی اژه ای در ادامه 
از صدور کیفرخواست برای ۱۳ نفر در ارتباط با پرونده بانک سرمایه 
و صندوق فرهنگیان خبر داد و با بیان این مهم که دو نفر از مدیران 
عامل سابق این بانک بازداشت شدنداظهار کرد: در رابطه با کسانی 
که قطعات خودرو را به صورت متقلبانه وارد کرده و ارز می گرفتند 
و در مورد هفت نفر از کسانی که وارد کننده بوده و با هم مرتبط 

بودند پرونده شان کیفرخواست خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد شرکت لیزینگ کیمیایی 
که ۱۲۰۰ نفر شاکی دارد برای چهار نفر از این شرکت کیفرخواست 
صادر شده و به دادگاه رفته است.محسنی اژه ای تصریح کرد: برای 
سه تعاونی هم اخیرا کیفرخواست صادر شده است و برای تعاونی 
نفر کیفرخواست صادر شده  تهران در مورد دو  ولیعصر  اعتباری 
است.سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مورد پرونده شرکت 
ایرانیان برای دو نفر کیفرخواست صادر شده و به  اعتباری  البرز 
دادگاه رفته است. همچنین در مورد پرونده کنتورسازی ایران برای 
چهار نفر از افراد این شرکت کیفرخواست صادر شد و پرونده به 
دادگاه ارجاع شد.وی در ادامه در رابطه با موضع جعل عنوان گفت: 
چندین بار در مورد کسانی که با جعل عنوان و ادعای ارتباط مرتکب 
اخاذی و کالهبرداری شده اند، صحبت کرده ام. در این مدت چندین 
کالهبرداری با جعل نامه صورت گرفته و  شخصی ادعا کرده که ابتدا 
داماد رییس جمهور آقای روحانی و بعد داماد بنده یعنی محسنی 
اژه ای است. این فرد با جعل عنوان و امضا، نامه ای به شورای پول 
و اعتبار نوشته است که در این خصوص  هشدار می دهم.  البته من 
دامادی در سال ۹۶ ندارم و یک داماد دارم که فرزندانش بزرگ اند 
و ۳نوه هم دارم.وی افزود: این فرد رفته در روستایی در همدان یک 
زمین را خالف مقررات با این جعل عنوان ساخته است و خواهش 

می کنم مراقب اینگونه  کالهبرداری ها باشید.
ادامه در صفحه۲

روزانهم صبح اریان

سهم مالیات 
در اقتصاد

 افزایش می یابد

جایگزین وطنی 
سوئیفت

 در راه است

تناقضات 
دولتمردان آمریکا 

درباره ایران
732

رهبر معظم انقالب: 

شهدا نیازی به اغراق ندارند

 الریجانی: مبارزه آمریکا در حوزه تروریسم صادقانه نیست 

است کرده  نگران  را  جهانیان  ترامپ  اقدامات   
3

2

6

نگاه روز

پاشنه آشیل اقتصاد
 ایران چیست؟

دومین عرضه نفت خام در بورس انرژی 

 فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت در ۳ معامله

تحریم نفت ایران ؛ رویای شکست خورده ترامپ 

سخنگوی قوه قضائیه  خبر داد: 

رشد مجازات های جایگزین 
حبس نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار زمان  ،محسنی اژه  ای با بیان اینکه امسال مجازات های جایگزین حبس  نسبت به سال های گذشته رشد 
خوبی داشته اذعان کرد: در نیمه اول سال ۹۷ بیش از ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حبس بوده که تبدیل به مجازات دیگری مانند 
خدمات عمومی و غیره شده است. با این نسبت حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند برایشان مجازات 
جایگزین تعیین شده است. وی از حکم قطعی دو نفر به اتهام فساد اقتصادی خبر داد و گفت: در این فاصله زمانی که داشتیم 
تعداد دیگری از افراد در دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی محکوم شدند.وی با بیان اینکه احکام این افراد غیر از دو نفر قطعی 
است، گفت:  داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام فساد فی االرض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون 

تومان محکوم شده است.
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  صنعت، میدان دار تورم تولید   
    در هفت ماهه امسال

اژه  ای خبر داد: رشد مجازات های جایگزین
 حبس نسبت به سال گذشته

صدور دو حکم اعدام دیگر 
به اتهام فساد اقتصادی

مردان کاراته ایران قهرمان جهان شدند

کومیته تیمی مردان ایران با عبور از سد ترکیه برای سومین 
دوره متوالی به عنوان قهرمانی اررشمند جهان دست یافت.

ازایرنا؛ بیست و چهارمین دوره  به گزارش زمان به نقل 
رقابت های کاراته قهرمانی جهان که از روز سه شنبه هفته 
گذشته با حضور، هزار و ۱۱۷ کاراته کا از ۱۴۰ کشور در 
شهر »مادرید« اسپانیا آغاز شده بود، دیروز )یکشنبه( به 

پایان رسید.
ایران  این مسابقات، کومیته تیمی مردان  پایانی  در روز 
که برای سومین دوره متوالی به فینال رسید برای کسب 
عنوان قهرمانی به مصاف ترکیه رفت.ترکیه با شکست دادن 
تیم های مطرح ژاپن و جمهوری آذربایجان، شگفتی ساز 

از پیکارها لقب گرفته بود.در نخستین مبارزه  این دوره 
»صالح اباذری« که در دیدارهای گذشته نیز عملکرد بسیار 
ضعیفی داشت برابر حریف خود ۲ بر صفر شکست خورد.

سپس »بهمن عسکری« که روز گذشته طالی وزن منهای 
۷۵ کیلوگرم را به دست آورده بود نیز یک بر صفر باخت تا 
ترکیه در آستانه قهرمانی قرار بگیرد.»ذبیح اهلل پورشیب« 
به عنوان سومین نماینده و کاپیتان ایران به میدان رفت 
و با برتری ۲ بر صفر تاتامی را ترک کرد تا امید به اردوی 

تیم ایران بازگردد.
تکنیک  خوش  و  شجاع  جوان  خدابخشی«  »مهدی 
بر صفر  اقتدار و چهار  با  مبارزه  کشورمان در چهارمین 

رقیب را از پیش روی برداشت تا بازی ۲ بر ۲ مساوی شده 
و کار به مبارزه آخر بکشد.»سجاد گنج زاده« به عنوان 
آخرین مبارز ایران به مصاف نماینده خشن ترکیه رفت 
و چهار بر صفر پیروز شد تا سند قهرمانی تیم کشورمان 
را امضاء کند.در این مبارزه کاراته کای تیم ترکیه بارها با 
ضربات خطای خود مشکل ساز شد به طوریکه بینی گنج 
زاده دچار شکستگی شد.در نهایت تیم ایران این رقابت را ۳ 
بر ۲ برنده شد تا برای سومین دوره متوالی عنوان قهرمانی 
با  جهان را از آن خود کند.تیم ملی کاراته مردان ایران 
هدایت »شهرام هروی« در بخش انفرادی نیز به یک مدال 

طال، یک نقره و ۲ برنز رسیده بودند.

وضعیت کیفیت کاالو خدمات در کشور چندان مناسب نیست
رییس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه اساسنامه 
جریمه  گفت:  است،  اصالح  حال  در  حمایت  سازمان 
واریز شود،  به خزانه  نباید  تولید  بی کیفیتی  از  ناشی 

بلکه باید به دست مصرف کننده برسد.
در  انتصاریان  فرزین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به  اشاره  با  خبرنگاران،  با  خود  دیروز  خبری  نشست 
در  کیفیت  گفت:  کیفیت،  ملی  روز  مراسم  برگزاری 
کشور  اقتصادی  توسعه  عامل  مهمترین  بعنوان  ایران 
است که البته گالیه مندی هایی را نیز در این راستا در 
پی داشته است؛ اما در طول سال های گذشته تالش 
در  اما  ایم؛  داده  انجام  کیفیت  ارتقای  برای  را  هایی 
زیرساختهای  باید  نیز  تولیدکنندگان  و  بنگاهها  سطح 

الزم برای این موضوع فراهم شود.
سطح  در  البته  افزود:  کیفیت  مدیریت  انجمن  رییس 

به  شود؛  فراهم  کیفیت  زیرساختهای  باید  نیز  کالن 
گیرد؛  قرار  مدنظر  باید  استانداردسازی  که  معنا  این 
نیست،  جاری  کشور  در  کیفیت  زیرساختهای  چراکه 
ضمن اینکه شناخت نیاز به یک استاندارد باید مدنظر 
شیوه  بر  نظارت  روی  بر  نیز  اصالحاتی  و  گرفته  قرار 
قانون  کرد:  تصریح  گیرد.وی  انجام  استانداردسازی 
تقویت و توسعه استاندارد مصوب و ابالغ شده است که 

می تواند یکی از ابزارهای توسعه کیفیت باشد.
بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  انتصاریان 
در  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  اساسنامه  اینکه 
حال بازنگری است که امیدواریم به موضوع کیفیت نیز 
کننده  مصرف  اگر  که  است  حالی  در  این  کند،  توجه 
به  جریمه  شود،  جریمه  مقابل  طرف  و  ببیند  زیان 
حساب خزانه واریز می شود؛ ولی در اصالح اساسنامه 

وجه به مصرف کننده برمی گردد.انتصاریان ادامه داد: 
استاندارد  نظام  اینکه  دلیل  به  ترکیه  به  ما  صادرات 
شود  می  مواجه  ترمز  با  دارد،  اروپا  با  مطابق  سازی 
سمت  به  باید  پس  شود؛  می  ساز  مشکل  این  و 
پیش  اروپا  با  منطبق  خود  کاالهای  استانداردسازی 

رویم.
مدیره  هیات  عضو  شکرخدایی،  فرشید  همچنین 
در  اکنون  گفت:  نیز  ایران  کیفیت  مدیریت  انجمن 
و  تقویت  قانون  عنوان  تحت  نو  مبحث  یک  کیفیت 
که  است  حالی  در  این  دارد؛  وجود  استاندارد  توسعه 
مصوبه  اساس  بر  کیفیت،  ملی  جایزه  اعطای  ارزیابی 
مجلس است؛ ضمن اینکه عناوین نهادهای زیرساختی  
در قانون اعالم شده ولی راه طوالنی داریم تا از رویکرد 

قدیمی استانداردسازی به رویکرد نوین رجوع کنیم.
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صدا و سیما به فکِر سالمِت روانِی جامعه باشد

فرزانه یوسفیان

هر انســانی در کنار تمامی دل مشغولی ها و 
خستگی های روزانه نیاز به گذراندِن ساعاتی 
برای تفریح و اســتراحت دارد. اگر این برنامه 
ریزی را در کنارِ گذراندِن اوقاتی بیرون از خانه 

و رفتن به سینما، پارک و رستوران، در خانه بخواهیم داشته باشیم، 
جعبه جادویی هست و تماشای برنامه های صدا و سیما. 

کمتــر خانه ای وجود دارد که در آن تلویزیون در پذیرایی آن وجود 
نداشته باشد و وسیله ای برای سرگرم کردِن اعضای خانواده نباشد. در 
میاِن شبکه های صدا و سیما، پخش بیست و چهار ساعته ی شبکه 
های ماهواره ای فارسی زبان توانسته چنان جایی در میاِن خانواده 
ها پیدا کند که شروع ســریال های آن ها، زمانی برای گردهمایی 
اعضای خانواده باشد.جالب اینجاست کسانی که هزاران کیلومتر با 
مرزهای ایران فاصله دارند و مدیریت یک شبکه را در دست گرفته 
اند با سلیقه ی خانواده ی ایرانی که حتی در دورافتاده ترین روستا 
زندگی می کند، آشــنایی دارند و برای همان فرد برنامه تولید می 
کنند تا مخاطباِن بیشتری را جذب کنند. اما متاسفانه توجه به سلیقه 
ی مردم در جای جای ســرزمین مادری مان از ســوی مسئوالن و 
دست اندرکاران وجود ندارد و گویی تنها سلیقه ی خودشان در تولیِد 
برنامه ها لحاظ می شود.این تصور درست که تولید برنامه های صدا 
و سیما باید در چارچوِب مشخص و قانون وضع شده باشد، اما مگر 
ســلیقه ی مردم ایرانی چیزی جدا از رعایت اخالقیات و احترام به 
حریم خانواده است؟ کار سختی نیست که در کنارِ تولیِد برنامه های 
مختلف در حوزه های متفاوت کمی چاشنی شادی را نیز به آن اضافه 
کنیم. رعایت اصول اخالقی در ایام عزاداری نه تنها در پخِش برنامه 
های تلویزیونی بلکه باید در ارتباط های جمعی نیز لحاظ شود، اما 
سخن، ایام دیگر سال است که منتظریم دری به تخته ای بخورد و 
بساِط غم و غصه را پهن کنیم و از مشکالت و ناراحتی ها بگوییم.این 
در صورتی اســت که برای اتفاقاتی که در کشور می افتد و بسیاری 
از هــم وطنان را درگیر می کند، بــه راحتی از کنارِ آن می گذریم. 
اتفاقاتی همچون سیل، زلزله و بالیای طبیعی که به جز انتشار اخبار 
و برگزاری میزگردها با حضور کارشناســاِن صدا و سیما، نه شاهد 
تولید برنامه های آموزشی هستیم و نه کمپینی برای حمایت از آن 
ها از وسیع ترین وسیله ی ارتباط جمعی، پخش می شود. غم و غصه 
گویا در صدا و سیما دسته بندی می شود و نه باتوجه به نیازِ جامعه 
بلکه سالیق شخصی اعمال می شود.نشان دادِن آالت موسیقی در 
تلویزیون ممنوع اســت و نوازنده ای که ساز در دست دارد را تنها از 
گردن به باال نشان می دهند، اما آیا این با سلیقه ی مردم مطابقت 
دارد؟ مردمی که قطعا در اطرافیان یا نوازنده دارند و یا فرد عالقمند 
به موسیقی چقدر می توانند با تلویزیوِن سراسری خود ارتباط برقرار 
کننــد؟ آیا این دوگانگی و فاصله بین مردم جامعه و آنچه از همین 
مردم در تلویزیون نشان می دهد، باعث دوری مخاطب از تماشای 

شبکه های داخلی نمی شود؟ 
رئیس پیشین صداو سیما تا چهار سال پیش که این ِسمت را برعهده 
داشت گویی در جزیره ای دیگر زندگی می کرد نه با دغدغه ی مردم 
آشنایی داشــت و نه از سالیق مردم باخبر بود، اما مدتی است و به 
سبب فعالیت عزت ا... ضرغامی در فضای مجازی گویی عینِک مردم 
را بر چشــمانش زده و با مردم زندگی می کند! جوری از نگرانی ها 
و مشکالت می گوید که هیچ کس باورش نمی شود این فرد زمانی 
که به مدِت ده ســال ریاست سازمان صدا و سیما را برعهده داشت، 
چرا نگاه انتقادی به مسائل جامعه و قلمی برای نوشتن از کمبودها و 
ضعف ها نداشت! فردی که مسئولیِت یک نهاد را برعهده می گیرد 
از همین مردم انتخاب شده، اما جنِس نگاهش به مشکالت و مسائل 
بستگی به صندلی دارد که بر آن تکیه زده است. اگر این شرایط ادامه 
پیدا کند و نگاه سلیقه ای به آنچه از جعبه جادویی پخش می شود، 
همچنان در برنامه های تولیدی صدا و سیما باشد، قطعا این فاصله 
ای که سال هاست بین مخاطب و صدا و سیما افتاده، شکاف عمیق 
تری پیدا خواهد کرد.باید به مسئوالن و تصمیم گیران در سازمان 
صدا و سیما گفت، با وجود مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
که مردم هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند، خواهشاً با تولید 
برنامه هایی با محتوای مثبت به فکِر سالمِت روانِی جامعه باشید، زیرا 
مردم از غم و غصه و پرداختن به هرآنچه انرژی منفی به زندگی شان 
وارد کند، دوری می کنند، آن هم وســیله ی ارتباط جمعی که می 
تواند اعضای خانواده را در ساعات پایانِی روز کنار هم جمع کند، اگر 
کوهی از غصه و ناراحتی را تزریق کند، قطعا کنترل تلویزیون را بر 
روی شبکه ای تنظیم می کنند که در میاِن آشفتگی های روزمره، 
آرامش را به آن ها هدیه دهد.اگر همین مردم نباشند، صدا و سیما 
پشــتوانه ای برای تزریِق دیدگاهِ خود ندارد، پس اگر به فکِر ارتقای 
سطح فرهنگی و رشد اجتماعی جامعه هستیم، اعتماِد بین مردم و 

صدا و سیما را برگردانید.
F.Yousefianpour@Gmail.com

تشریح دستور کار کمیته
 ضد تحریم

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
موضوع تامین کاالهای اساسی، فروش نفت در بورس 
و اســتفاده از ارز دیجیتال برای مبادالت بانکی را از 

جمله دستورکارهای کمیته ضد تحریم عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا پورابراهیمی 
اظهارکرد: کمیته ضد تحریــم که مدت ها پیش با 
ماموریت رئیس مجلس تشــکیل شــد به ریاست 
آقای حســین زاده بحرینی و در دو ســطح تشکیل 
جلسه می دهد؛ یک سطح ذیل کمیسیون اقتصادی 
و دیگری با حضور نمایندگانی از سایر کمیسیون ها 
برای جمع بندی.وی افزود: کمیته ضد تحریم کارها را 
در محورهای مختلفی به پیش برده، از جمله موضوع 
تامین کاالهای اساسی،  فروش نفت در بورس، ایجاد 
و عملیاتی کردن پیمان های پولی دو جانبه و استفاده 
از ارز دیجیتال برای مبادالت بانکی که بخشی از این 
اقدامات انجام شده و بخشی هم در حال انجام است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه »ساختار کمیته ضد 
تحریم نیازمند بازنگری و ماموریت های آن نیازمند 
تبیین اســت«، یادآور شد: ان شــاءاهلل ما بخشی از 
اقدامات انجام شــده و در حال انجام را طی گزارشی 

به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد.

واریز اعتبار بسته حمایتی افراد 
تحت پوشش کمیته امداد 

مقام ارشد دولت با اشاره به سبد کاالهای خانوارهای 
نیازمند گفت:  روز شنبه ۲۰۰ هزار تومان برای افراد 
تحت پوشش کمیته امداد واریز شده و به تدریج دیگر 

گروه ها نیز بسته حمایتی را دریافت می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، یک مقام ارشد دولت 
با اشاره به سبد کاالی خانوارهای نیازمند اظهار داشت: 
برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله 
کمیته امداد، بهزیستی، خانواده شهدا و ایثارگران سبد 
کاال پیش بینی شــده که به تدریج در حال پرداخت 
اســت. وی افزود: در هر مرحله ۲۰۰ هزار تومان به 
حساب افراد واریز می شود که قابل نقد شدن نیست 
و فقط می توانند با این اعتبار کاالی اساسی مورد نیاز 
خانوار را براساس پیش بینی های صورت گرفته تامین 
کنند. این مقام ارشد دولت افزود: در مرحله اول روز 
گذشــته برای افراد تحت پوشش کمیته امداد ۲۰۰ 
هزار تومان به حسابشــان واریز شده است و هر دو 
روز یکبار گروه های مختلف رقم حمایتی را دریافت 
می کنند. این مقام مسئول با بیان اینکه هنوز بسته 
حمایتی کارمندان قطعی نشده است، تصریح کرد: در 
روزهای آینده نیز این مساله نهایی خواهد شد و به 
تدریج برای کارمندان و بازنشستگان سبد حمایتی 
در نظر گرفته می شود. همچنین شناسایی کارگرانی 
که زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از 
اهمیت باالیی برخوردار است که با حساسیت دنبال 

می شود.

ایجاد پارک گردشگری فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران از ایجاد ۴ پارک گردشگری 
فضایی در مناطق کویری کاشان، دامغان، قشم و کرمان 
با هدف کشف اسرار خلقت و جذب توریست فضایی 
خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی براری 
با اشاره به برنامه های سازمان فضایی ایران برای جذب 
توریست فضایی با توجه به جاذبه های جغرافیایی کشور 
که شباهتهایی به منظومه شمسی و اجرام فضایی دارند، 
گفت: موضوع ایجاد پارک گردشگری فضایی در یک 
سری از نقاط جغرافیایی کشور در دستور کار قرار دادیم.

اخبار

سرمقاله

هیچ ارثی مانند ادب و اخالق 
پر ارج و گران مایه نیست

کالمامیر

بیانــات رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره شهدای استان قزوین که 
در تاریخ ۱۴ آبان ۹۷ برگزار شده بود، صبح دیروز 

در محل این همایش در قزوین منتشر شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در این دیدار با اشــاره به موقعیت 

جغرافیایی، تاریخــی و فرهنگی قزوین گفتند: 
بزرگان، علما و شهدای برجسته قزوین و سوابق 
این استان در آزمون بزرگ دوران انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس مایه افتخار اســت.رهبر انقالب 
اسالمی، شــهدا را مایه رونق حیات معنوی در 
کشــور و حفظ حرکت به سمت اهداف آرمانها 

دانستند و افزودند: شهید در دوران زندگی با تن و 
جان خود در خدمت اسالم است و پس از شهادت 
با ایجاد فضای معنوی به جامعه اسالمی خدمت 
می کند.رهبر انقالب اسالمی صدای شهیدان را 
تأثیرگرفته از خداوند متعال خواندند و خاطرنشان 
کردند: بزرگداشت شهیدان این صدای بیدارگر و 
هوشیارکننده را به گوش همه می رساند و دل ها 
را منقلب می کند، و بر همین اساس اگر روحیه 
جهاد و شهادت گسترش یابد، گرایش به شرق و 
غرب، و کفر و الحاد رخت برخواهد بست.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کسانی که درصددند 
یاد شهدا را به فراموشی بسپارند و یا در عظمت 

کار بزرگ شهیدان خدشه وارد کنند، گفتند: اگر 
چه سی ســال از پایان دوران دفاع مقدس می 
گذرد اما یاد شــهیدان نه تنها فراموش نخواهد 
شــد بلکه روز به روز در جامعه زنده تر می شود 
چرا که شــهدا الگو و اسوه هستند.رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از یاد 
شهیدان و انجام کار هنرمندانه و دقیق در مورد 
آنان، افزودند: گاهی برخی افراد در بیان آثار شهدا 
مبالغه می کنند در حالی که شــهیدان از جان 
و آرزوهای خود برای خدا گذشــتند و عملشان 
آنقدر مهم، عظیم و باشــکوه است که نیازی به 

اغراق ندارد.

رهبر معظم انقالب: 

شهدا نیازی به اغراق ندارند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  139760331010002751 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسرین کاظمی فرزند  عباس  بشماره شناسنامه 
6۴9 کد ملی 0385158610 صادره از قم  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت عرصه  33۴ متر مربع پالک 3523 فرعی از 22 اصلی واقع در کالک خیابان برق ) 
ش میرالی( کوچه بسیج 10 متری جنب مسجد همت آباد  خریداری از مالک رسمی محمود 
قاسم که برابر گواهی حصر وراثت شماره دادنامه 83/01/15-5 شعبه چهارم عمومی حقوقی 
کرج فوت نموده و وراث حین فوت عبارتنداز مجید ، مسعود ، حمید ، و سعیده  همگی قاسم 
، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ط 1032
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/06

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی
9609981295100660شعبه  9609981295100662و  کالسه  های  پرونده 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  جویبار)102جزایی  دوشهرستان  کیفری  102دادگاه 

9709971293900238
شکات : 1- آقای علی رضا رزاق پور سراجی فرزند قنبرعلی با وکالت خانم هاجر 

رضی دونچالی فرزند حسین به نشانی استان مازندران - شهرستان جویبار- خ امام
2- آقای سیدخلیل ساداتی جویباری فرزند سید مهدی با وکالت آقای حنظله مدانلو 
جویباری فرزند رضا به نشانی مازندران- جویبار میدان امام روبروی بانک صادرات

متهمین: 1- آقای رحمان بیگی زاده فرزند ابراهیم به نشانی مازندران- جویبار میدان 
امام جوانمحله به سمت آتش نشانی نانوایی خلیل ساداتی 

2- آقای رحمان بیگ زاده فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها:  1- فروش مال غیر 2- فروش مال مسروقه 

3- سرقت اتومبیل
رای دادگاه:  

در خصوص اتهام آقای رحمان بیگ زاده جهت متواری بودن مشخصات بیشتر از 
وی در دسترس نمی باشددایر برسرقت یکدستگاه اتومبیل پژو 206 به شماره پالک 
185م67- ایران 66 موضوع شکایت آقای سید خلیل ساداتی بامعرفی وکیل آقای 
حنظله مدانلو و فروش مال مسروقه همان خودروبه آقای علیرضا رزاق پور سراجی 
با معرفی وکیل خانم هاجر رضی دونچالی.دادگاه با توجه به شکایت شکات نامبرده 

وتوضیحات وکیل آنها.
گزارش و صورتمجلس تنظیمی از ناحیه مامورین انتظامی.اظهارات مطلعین .مدارک 
ارائه شده ازناحیه شکات.کیفرخواست صادره از ناحیه جانشین دادستان عمومی و 
انقالب جویبارو اینکه نامبرده در دادسرا و دادگاه حاضر نشده و نسبت به اتهامات 
استناد  به  است  محرز  اش  بزهکاری  است.بدین نحو  نیاورده  بعمل  دفاعی  مذکور 
مواد656.662.667 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 1375و با رعایت 
ماده 13۴ قانون مجازات اسالمی 1392 نامبرده را از بابت سرقت به رد خودروی 
مسروقه و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن به شاکی وبه تحمل سه سال 
حبس تعزیری و تحمل 7۴ ضربه شالق  تعزیری واز بابت فروش مال مسروقه نیز به 
تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل 7۴ ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید.که 
فقط یک مورد حبس و شالق اجرا شود.رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید 

نظر در یکی از محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو جویبار- سید محمد اسداهلل پور

ابالغ وقت
رسیدگی و دادخواست و ضمائم 

خواهان خانم کبری زمانی فرزند آرش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای یداله سپهوند 
فرزند سی خان  به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709986610901228   شعبه 2دادگاه  خانواده دادگستری 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/25   ) آباد  )نهم حقوقی سابق  شهرستان خرم 
ساعت 09:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( –تیموری .

همزمان با تشدید اقدامات خصمانه آمریکا 
علیه ایران تناقض گویی دولتمردان این کشور 
در این باره افزایش یافته است با این حال 

عصبانیت آنها ناشی از عدم همراهی جامعه 
جهانی با سیاست های ترامپ باعث شده بدون 
پرده پوشی آمال و آرزوهای خود درباره ایران 

را به زبان بیاورند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، همزمان با اعمال 
غیرقانونی  و  یکجانبه  های  تحریم  تازه  دور 
دولت ترامپ علیه ملت ایران، دولتمردان این 
کشور اظهار نظرهایی می کنند که با سیاست 
ها و گفته های آنها در موارد دیگر در تناقض 
آشکار قرار دارد. نخستین تناقض گویی مقامات 
آمریکایی این است که »آمریکا به دنبال گفت 
و گو با ایران است«؛ ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا از زمان انتخابات ریاست جمهوری بارها 
برجام را که نتیجه بیش از یک دهه مذاکره 
در سطح بین المللی است مایه ننگ آمریکا 
عنوان کرد و با خروج یکجانبه از این توافق 
مذاکرات  دوباره  ایران خواست  از  چندجانبه 
جدیدی آغاز شود. با این حال چندماه قبل و 
زمانی که ترامپ در پیامی توئیتری از آمادگی 
ایران خبر داد؛ مایک پمپئو  با  برای مذاکره 
وزیر خارجه این کشور از شروط دوازده گانه 
ای برای گفت و گوی دو طرف رونمایی کرد 
که همان موقع تحلیلگران مسائل بین الملل 
شروط  این  بودن  وغیرعملی  برغیرمنطقی 
تاکید کردند.وزیر خارجه آمریکا در روزهای 
دوازده  شروط  به  مجدد  اشاره  با  هم  اخیر 
گانه آمریکا برای عقد توافق جدید با ایران، 
تصریح کرده است:»ایران باید تصمیم بگیرد 
که آیا می خواهد مردمش غذا بخورند یا نه.« 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
در خصوص این ادعای آمریکایی ها واینکه آیا 
امکان گفت و گوی مستقیم بین ایران وآمریکا 
وجود دارد، گفت:»آنچه ما مطرح کردیم این 
بوده که آمریکایی ها در یک سیاست مزورانه 
تالش می کنند که بگویند اهل گفت و گو 
افشا  را  مزورانه  این سیاست  باید  و  هستند 
نحوه  با  باید  ما  اینکه  بیان  با  کرد«. ظریف 
برخورد و ادبیات خود نشان دهیم حرف های 

دنبال  می گویند  اگر  و  است  مزورانه  آمریکا 
مذاکره هستند، دروغ می گویند، اظهارداشت: 
آمریکایی ها می خواهند حرکتی انجام دهند 
که اقدام غیرقانونی خود را در خارج شدن از 
برجام و عهدنامه ۱۳۳۴ ایران و آمریکا به شکلی 
بپوشانند. دومین دروغ آشکار مقامات آمریکایی 
تحریم  را  ایران  آمریکا مردم  این است که» 
نکرده است«؛ مایک پمپئو وزیر خارجه و استیو 
منوچین وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با 
اعمال دور تازه تحریم های یکجانبه علیه ایران 
گفتند که نمی خواهند مردم ایران از تحریم 
ها آسیب ببینند. پمپئو در توئیتی به فارسی 
›غذا، محصوالت  نوشت که تحریم ها شامل 
کشاورزی، دارو، و تجهیزات پزشکی نمی شود.‹ 
منوچین وزیر خزانه داری هم گفت که آمریکا 
صدمه  تحریم ها  از  ایران  مردم  نمی خواهد 
ببینند و مبادالت انسان دوستانه می تواند ادامه 
یابد. با این حال و در شرایطی که ارتباط ایران 
با سوئیفت قطع شده و آمریکا در جریان نقل و 
انتقال کاال از طریق کشتی ها اختالل ایجاد می 
کند، بیان اینگونه ادعاهای غیرواقعی تنها یک 
ژست سیاسی است که با رویه غیرعاقالنه دولت 
ترامپ همخوانی ندارد. کسی نمی تواند انکار 
کند که تحریم بیش از هرکس به مردم ایران 
آسیب وارد می سازد. اخیرا مدیرعامل کانون 
هموفیلی ایران در نامه ای به فدراسیون جهانی 
هموفیلی تصریح کرده است که »اساسا این 
تحریم ها برخالف ادعای آمریکا، دولت را نشانه 
نگرفته، بلکه مردم را نشانه گرفته است«. به 
گفته احمد قوی دل اینکه آمریکا و خزانه داری 
تجهیزات  و  دارو  می کند  اعالم  کشور  این 
پزشکی جزء اقالم تحریم نیست، دروغی بزرگ 
است که در دوره  قبلی نیز خزانه داری آمریکا 
روی آن تأکید می کرد؛ به دلیل اینکه بانک ها و 
سیستمی که باید از طریق آن پول این دارو ها 
را حواله کرد، عمال بر روی ایران بسته است، 
طبیعتا نتیجه ای جز تحریم غیرمستقیم دارو 
نخواهیم داشت.البته وزیر خارجه آمریکا در 
مکنونات  پوشی  پرده  بدون  و  اخیر  روزهای 

قلبی خود را آشکار کرده و گفته است:»ایران 
به  باید  بخورند  غذا  مردمش  می خواهد  اگر 
حرف آمریکا را گوش کند.«به نوشته نیوزویک، 
مایک پمپئو در مصاحبه ای گفته است به نفع 
آمریکا گوش کند؛  به حرف  ایران است که 
را  آن  بهای  ایران  مردم  صورت،  این  درغیر 
خواهند پرداخت.سومین دروغی که این روزها 
بعضا از زبان دولتمردان آمریکایی شنیده می 
تغییر  دنبال  به  »آمریکا  که  است  این  شود 
نظام در ایران نیست«. طبعا برنامه تغییر نظام 
در تضاد با اصل »عدم مداخله در امور داخلی 
کشورها« قرار دارد، ولی چنین ادعایی از سوی 
دولتی که یک توافق پذیرفته شده بین المللی 
منضم به قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده، 
ضد  شده  شناخته  تروریستی  های  گروه  از 
ایرانی حمایت می کند، پذیرفته شده نیست و 
امروز جامعه جهانی نیز به اهداف و نیات آمریکا 
به طور کامل واقف شده و تصمیم به همراهی 
نکردن با واشنگتن گرفته اند.حقیقت این است 
که آرزوی آمریکا در ۴۰ سال اخیر تغییر رژیم 
در ایران و روی کار آمدن دولتی بوده که از 
خواسته های کاخ سفید تبعیت کند. از زمان 
روی کار آمدن ترامپ و حضور چهره هایی 
همچون جان بولتون و مایک پمپئو در دولت 
آمریکا این هدف با شدت بیشتری در دستور 
کار قرار گرفته و پیگیری می شود.نکته قابل 
تامل اینکه آمریکایی ها این روزها نه با ابزارهای 
ابزار اقتصاد و دالر  با  سخت و نظامی، بلکه 
به جنگ با ملت ایران آمده اند و امیدوارند با 
فشار بر مردم زمینه فروپاشی از درون را فراهم 
کنند و از این طریق به هدف اصلی خود که 
تغییر رژیم است دست یابند، هر چند هر از 
گاهی ادعا می کنند به دنبال تغییر رژیم در 
ایران نیست.با این وجود اقدامات دولت ترامپ 

تاکنون چند نتیجه مشخص داشته است؛
باعث همنوایی بیشتر میان دولت و ملت در 
ایران شده است؛ دولت ترامپ در نظر داشت 
با فشارهای اقتصادی مردم ایران را از دولت 
جدا کند. اما اظهاراتی مبنی بر اینکه »ایران 

باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد مردمش 
غذا بخورند یا نه.« این باور جامعه ایرانی را 
تحکیم و تقویت کرد که هدف اصل آمریکا 
آیین و مرام  از هر  ایران  از تحریم ها مردم 
فکری هستند.بخش هایی از جامعه ایرانی که 
در سال های اخیر خواستار تنش زدایی بین 
اقدامات  با مالحظه  اند،  ایران و آمریکا بوده 
دولت ترامپ و برهم زدن یکجانبه وغیرقانونی 
تحریم  مجدد  وبازگرداندن  ای  توافق هسته 
های هسته ای، دیگر تاکیدی بر تنش زدایی 
با آمریکا نخواهند داشت.دومین نتیجه اقدامات 
دولت ترامپ شکست اخالقی و سیاسی برای 
آمریکاست؛ حقوق بشر، آزادی و دموکراسی 
به ادعای آمریکایی ها چراغ راه دیپلماسی این 
کشور بوده است و دولت های آمریکا حداقل 
برای حفظ ظاهر گاهی از این اصول تبعیت 
می کردند. اما اقدامات دولت ترامپ در یکی 
دو سال اخیر نشان داد که نه تنها هیچ ارزشی 
برای این رئوس و سرفصل ها قائل نیست، بلکه 
هر زمان منافعش اقتضا کند از مقررات و قوانین 
بین الملی هم سرپیچی خواهد کرد.سومین 
ترامپ  دولت  اقدامات  و  ها  سیاست  نتیجه 
انزوای آمریکا است؛ ایاالت متحده در سال های 
اخیر با تکیه بر چندجانبه گرایی و استفاده از 
دیپلماسی مشارکتی اهداف خود را دنبال می 
کرد ولی ترامپ با سیاست »اول آمریکا« نه 
تنها فرصت بی نظیری برای رقبای قدرتمند 
خود فراهم کرده، متحدانش را هم به بازنگری 
در سیاست های اتحاد و همراهی با آمریکا 
فراخوانده است به طوری که امروز رهایی از 
به  نظامی  وابستگی  کاهش  و  دالر  هژمونی 
آمریکا تبدیل به دغدغه اصلی سیاستگزاران 
با  و  در چنین شرایطی  است.  اروپایی شده 
آمریکایی  تناقضات  و  ها  دروغ  آشکار شدن 
ها، دستگاه دیپلماسی فرصت بی نظیری هم 
از بابت انسجام و همنوایی داخلی و هم از بابت 
شرایط حاکم بر محیط بین المللی به دست 
آورده است که استفاده بهینه از این فرصت در 
گرو اجماع نخبگان سیاسی و درک مشترک از 
محیط داخلی و خارجی و نحوه بهره گیری از 

این ظرفیت هاست.

ایران درباره  آمریکا  دولتمردان  تناقضات 

ادامه از صفحه۱
در  متخلفین  با  مقرر شد  اینکه  به  اشاره  با  اژه ای همچنین 
دستگاه قضایی هم با جدیت و شدت بیشتر از جاهای دیگر 
برخورد کنیم بیان کرد: از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمند خدوم 
و زحمت کشی که داریم در بین آنها افراد متخلفی هم پیدا 
می شوند که انگشت شمار باشند، اما حتی یک مورد هم نباید 
وجود داشته باشد.وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دو نفر 
قاضی که گزارش شده بود و تخلف آنها مشخص شده بود، از 

سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها به دادسرا ارسال شد. 
یک مورد هم که دادستان تهران هم آن را اعالم کرده بعد از 
رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن قطعی شده که به نام 
قاضی حجت اله یازرلو به ۱۰ سال حبس ۷۵ ضربه شالق و سه 
سال انفصال از خدمت هفت میلیارد ریال رد مال محکوم شده 
است. براساس گزارشات از دادسرای انتظامی قضات افرادی که 
از سال همچنین از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم ۱۹ نفر از قضات 
مورد تشویق قرار گرفتند.اژه ای اظهار کرد: نظر به ضرورت اصالح 

نظام بانکی و در این جهت و در شرایط کنونی که دشمن فشار 
مضاعف و ظالمانه ای را بر ایران تحمیل می کند، الزم دانستیم 
که اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی 
به عمل آوریم و در این راستا کارگروهی تشکیل شد تا یک طرح 

جامع به مجلس شورای اسالمی برود و تصویب شود.
وی در مورد برخی پرونده های مطرح در دستگاه قضایی، گفت: 
فرد دیگری به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطالعات روی 
این پرونده کار کرده بود و حکم در دادگاه بدوی صادر شد که 
این فرد به نام کمال امیربیک فرزند محمد کارمند وزارت امور 
خارجه است که به حبس ۱۰ سال و ضبط ۲۷۰ هزار دالر 

محکوم شده است.

اژه  ای خبر داد: رشد مجازات های جایگزین حبس نسبت به سال گذشته

صدور دو حکم اعدام دیگر به اتهام فساد اقتصادی
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گروهک های تروریستی برای همیشه از منطقه محو 
خواهند شد

 بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت حادثه تروریستی 
ناجوانمردانه در موصل عراق که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از 
شهروندان بی گناه عراقی شد این حادثه را به دولت و ملت عراق و خانواده 

قربانیان آن تسلیت گفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، قاسمی با شرم آور و غیرانسانی خواندن این 
حادثه اظهار داشت:  بقایای گروهک های تروریستی قصد دارند با در پیش 
گرفتن اقدامات تروریستی کور و بی هدف که قربانیان آن شهروندان بی گناه 
و بی دفاع هستند، به خیال خام خود از شکست خود در برابر دولت و ملت 
عراق انتقام بگیرند که هرگز موفق نخواهند شد و به زودی و برای همیشه از 

منطقه محو خواهند شد.

ارتقاء ۱۹ پله ای ایران در شاخص  جهانی آزادی اقتصادی

 رتبه ایران در شاخص جهانی آزادی اقتصادی، با 19 پله صعود از میان 159 
کشور به 130 رسید.

به گزارش زمان به نقل ازسازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس جدیدترین 
ارائه دهنده  که   )Fraser Institute( فریزر  بین المللی  مؤسسه  بررسی 
آمارهای اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا بوده و مقر آن در کانادا است، 
رتبه جمهوری اسالمی ایران در شاخص آزادی اقتصادی دنیا با 19 پله صعود 
از 1۴9 به 130 ارتقاء یافته است.در گزارش سال 2018 که شرایط سال 2016 
را بررسی می کند، امتیاز ایران 6,03 عنوان شده است. الزم به ذکر است، در 
گزارش سال 2017 این موسسه که وضعیت سال 2015 را بررسی می کرد،  
ایران از میان 159 کشور با امتیاز 5.۴0 در رتبه بسیار ضعیف 1۴9 قرار داشت. 

انتقاد دوباره رئیس شورای اروپا از ترامپ

رئیس شورای اروپا، پس از مخالفت ترامپ با ایده ارتش اروپا، به انتقاد از 
رئیس جمهور آمریکا پرداخت. 

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما ، دونالد توسک رئیس شورای اروپا، 
پس از مخالفت ترامپ با ایده ارتش اروپا، به انتقاد از رئیس جمهور آمریکا 
پرداخت. توسک روز شنبه پس از آنکه ترامپ مخالفت خود را با ایده 
تشکیل ارتش اروپایی اعالم کرد، ضمن انتقاد از رئیس جمهور آمریکا، وی 
را به مخالفت با یک اروپای قدرتمند و متحد متهم کرد.  رئیس شورای 
اروپا در سخنرانی خود در آستانه جشن صدمین سالروز استقالل لهستان 
گفت: این نخستین بار در طول تاریخ است که یک دولت آمریکا خواهان 
یک اروپای متحد و قدرتمند نیست.این سیاستمدار اهل لهستان تاکید کرد، 
درباره حقایق سخن می گوید و نه تبلیغات.توسک این اظهارات را پس 
از آن بیان کرد که ترامپ روز جمعه در توئیتی از امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانسه، به دلیل حمایتش از تشکیل یک ارتش اروپایی انتقاد کرده 
بود. توسک پیش از این هم از رئیس جمهور آمریکا انتقاد و وی را به تالش 
برای برهم زدن نظم موجود پس از جنگ جهانی دوم متهم کرده بود. وی 
در مصاحبه با روزنامه لهستانی گازتا ویبورکزا گفت: به اعتقاد وی ترامپ 
به دنبال دنیایی است که در آن آمریکا در یک طرف قرار دارد و مجموعه 

ناهمگونی از دیگر کشورها در طرف دیگر. 

جایگزین وطنی سوئیفت
 در راه است

در حالی که آمریکا اعالم کرده در هفته جاری دسترسی 
قطع  را  سوئیفت  سیستم  به  ایرانی  بانک های  برخی 
می کند، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر از 
راه اندازی پیام رسان داخلی بین بانکی به جای سوئیفت 

می دهد که قطع سوئیفت را عمال بی اثر خواهد کرد.
ایرنا،بازگشت تحریم های  از  نقل  به  به گزارش زمان 
یکجانبه آمریکا، بخش های مختلف اقتصادی ایران را 
نشانه گرفته است. با این حال صنعت نفت و سیستم 
بانکی کشور به عنوان شاهراه های ارتباطی اقتصاد ایران 
با جهان در نوک پیکان قرار دارند و آمریکا در تالش 
است با اعمال فشار بر این دو بخش، اقتصاد ایران را 
با مشکالت جدی روبه رو کند.یکی از بخش هایی که 
در تحریم ها مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات 
بین بانکی و قطع دسترسی ایران به سیستم سوئیفت 
است.بر اساس این تحریم ها، قرار است در هفته جاری 
دسترسی برخی بانک های ایران به سوئیفت قطع شود. 
نقل و  اختالل در تجارت و  ایجاد  با هدف  کار  این 
آنکه  وجود  با  می شود.  انجام  مالی  و  پولی  انتقاالت 
آمریکا اعالم کرده غذا و دارو از لیست تحریم ها خارج 
است، اما در عمل، قطع سوئیفت می تواند باعث اختالل 
در کل سیستم بانکی شود.با این حال، صاحب نظران 
حوزه بانکی ایران عقیده دارند قطع سوئیفت نمی تواند 
ضربه جدی به اقتصاد بزند، اگرچه ممکن است هزینه 
اقتصاد  ایجاد  باعث  یا  ببرد  باال  ایران  در  را  مبادالت 
زیرزمینی در برخی حوزه ها شود.سیدکمال سیدعلی، 
اینکه  بیان  با  صادرات،  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
پیام رسان  یک  بلکه  نیست  بانکی  روابط  »سوئیفت 
بین بانکی است«، گفت: کارگزاران بانکی می توانند از 
این سیستم پیام رسان استفاده کنند.وی ادامه داد: بیش 
سوئیفت  با  ارتباط  برای  مشکلی  ایرانی  بانک  از 16 
ندارند و همچنان به این سیستم متصل خواهند بود.
وی افزود: البته این امکان هست که جایگزین سوئیفت 
را راه اندازی کنیم. این همان پیام رسان های داخلی است 
که تهیه شده و به راحتی می تواند جایگزین سوئیفت 
شود، البته برای تحقق این مهم الزم است بانک های 

خارجی اراده معامله با ایران را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه »مشکل اصلی در روابط بانکی، 
عدم  کرد:  تأکید  است«،  کارگزاری  روابط  مشکل 
برقراری سوئیفت مشکل نیست، زیرا ایران پیام رسان 
داخلی بین بانکی را تهیه کرده و در برخی نقاط نیز از 
آن استفاده می شود. بنابراین اگر بانک های خارجی به 
دنبال ارتباط با ایران هستند می توانند از آن بهره ببرند.
وی این پیام رسان را یک رمزگذاری جدید دانست و 
گفت: البته ما از اینکه سیستم سوئیفت در ایران قطع 
تا  بانک ها  از  بسیاری  زیرا  نمی کنیم،  استقبال  شود 
بخواهند این سیستم جدید را برقرار کنند فرصت و 

زمان الزم دارند.

خبرخبر

آگهی مزایده اموال توقیفی
اختالف  اول حل  از شعبه  دادنامه شماره 9709972072100158صادره  به موجب   
دادگاه فریدونکنار و پرونده کالسه 97036احکام مدنی و شورا آقای حسن بابایی فرزند 
محمد اسماعیل به نشانی فریدونکنار روستای شیرمحله منزل شخصی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 152/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ28/939/560 ریال 
بابت تاخیر تادیه و مبلغ ۴/650/000ریال هزینه دادرسی در حق آقای سیدمصطفی ناجی 
و پرداخت مبلغ 7/600/000ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه 
محکوم علیه یک باب مغازه تجاری به نشانی فریدونکنار روستای شیرمحله روبروی 
ساختمان شورا به مساحت 12/80مترمربع با حدود اربعه شمال به طول  5/70متر به خانه 
سرا حسین بابایی و شرق به طول 1/20به دیوار کوچه و جنوب به طول ۴5 سانتی متر 
و 5/60متر به دیوار کوچه و غرب به طول 3/20متر درب و دیوار به خیابان اصلی مغازه 
احداثی به مصالح بنایی کف پوش  به موزائیک و داخل تا سقف کاشی کاری و سقف 
گچ کاری و درب ورودی آهنی با شیشه بندی سقف نهایی شیروانی و دارای امتیاز برق 
و دارای سند مالکیت را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ217/600/000 
ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ دوشنبه 97/9/5ساعت 9:۴5 دقیقه تا ساعت 
10:15 دقیقه صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به 
مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 5 روز 
قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند 
برنده مزایده خواهد بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده 10 درصد را به حساب 

دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه خانم مریم کدخدای کرکج فرزند رسول برابر درخواست وارده شماره 
3500 مورخ 1397/8/6 اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه قطعه ۴1 
بشماره ۴2 فرعی از 75۴1 اصلی واقع در بخش 2 اردبیل مربوط به ص 212 دفتر 
273 شماره ثبت 65122 بشماره چاپی 721۴16 الف 91 که باستناد انتقال قطعی شماره 
7575 مورخ 1392/6/25 دفترخانه 136 اردبیل بنام خانم مریم کدخدای کرکج انتقال 
قطعی یافته است بعلت اسباب کشی منزل مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده 
است لذا طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده است که مراتب طی شماره یکتا 1397800031۴۴000۴5۴ 
مورخ 1397/8/15 به کلیه دفاتر اسناد رسمی بخشنامه گردیده، حال موضوع یکبار در 
روزنامه آگهی تا هر کس هرگونه ادعایی به وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود 
داشته باشد ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت را با 
اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره اداره ثبت 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام نموده و سند اولیه را از 
درجه اعتبار ساقط خواهد نمود. ضمنا مورد ثبت برابر اسناد شماره 62073- 1/5/1393 
و 62635- 3/8/1393 دفترخانه ۴ اردبیل به ترتیب در قبال مبالغ 200010000 ریال 

1000000000 ریال در رهن بانک کارآفرین شعبه امام اردبیل می باشد.
بهرام حیدری- رئیس ثبت منطقه یک شهرستان اردبیل

متن آگهی 
محکوم له : مریم نیک پور  محکوم علیه : مژگان پروازی 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
شماره  دادنامه  موجب  به     9709986690200063 کالسه  پرونده  در  دوم   شعبه 
9709976690200173   مورخ 1397/7/28 صادره از شعبه دوم محکوم علیه محکوم 
به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 
1/285/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی بر عهده محکوم علیه می باشد  
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی  منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. د. م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۲ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 
خرم آباد –اسماعیل فالح نژاد

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 
وماده1۳ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
موضوع  اول  97/8/1۴هیات  مورخه  شماره139760331055001967  رای  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/
خانم ابوالفضل پیشگاهی فرزند موالقلی بشماره شناسنامه 816 صادره از ساوجبالغ 
در  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی)دامداری(  به مساحت 1311/۴۴ متر 
مربع پالک 12139فرعی از69 اصلی واقع در مصطفی آباد خریداری از مالک رسمی 
اقای عبداهلل جان محمدلو ازصفحه 179 دفتر 31  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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.الف:1135
تاریخ انتشار نوبت اول:97/8/21 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/9/6 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره  13976033101000259۴ هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عاقله موسی پور 
فرزند  علم اله  بشماره شناسنامه 13 صادره از خلخال  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 202/05 متر مربع پالک 1192  فرعی از 163 اصلی واقع 
در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای سید حسین کاخکی  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ط 1036
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/06

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج

آگهی مزایده
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج به آدرس 
طالقانی شمالی رو به روی اداره برق در نظر دارد 
خود  مستهلک  و  اسقاطی  کاالهای  از  مقداری 
را که به یازده دسته تقسیم گردیده به فروش 
برساند. لذا متقاضیان خرید می توانند پس از 
به  مراجعه  با  روز   10 مدت  ظرف  آگهی  انتشار 
انبار شرکت اقالم مربوطه را رویت و درخواست 

خرید خود را تحویل نمایند.
 ارسالن فرج زاده - مدیر عامل شرکت تعاونی 

مصرف فرهنگیان کرج 

اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مذاکرات هسته ای به درخواست خود آمریکایی ها 
آغاز شد، گفت: ترامپ ناگهان زیر میز توافق زد 
و تصور کرد با این برخورد می تواند ایران را بهم 

بریزد.
ازمهر، علی الریجانی  نقل  به  زمان  به گزارش 
با سناتور »فرناندو کالور دی ملو« رئیس کمیته 
روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل و رئیس 
جمهور اسبق این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
الریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط 
تجاری نسبتا خوب ایران و برزیل، گفت: برزیل 

در عرصه بین الملل جایگاه ویژه ای دارد و از این 
رو حضور شما در ایران به توسعه روابط فیمابین 
کمک می کند.وی در ادامه این دیدار شرایط بین 
المللی را به خاطر رفتارهای ترامپ دارای شرایط 
غیرمتعینی توصیف و اظهار کرد: اقدامات ترامپ 
اروپایی ها را به خاطر مسائل اقتصادی، روس ها 
را به خاطر پیمان موشکی شان و دنیا را به خاطر 
خروج از پیمان محیط زیست و توافقنامه هسته ای 
نگران کرده و صحنه غیرمتعینی را به وجود آورده 
که نیاز به تغییر شرایط از سوی کشورها دیده می 
شود.الریجانی با اشاره به تروریسم بین المللی 

بیان داشت: اگر پرونده تروریسم باز شود، اشتباه 
فاحش آمریکایی ها مشخص شده بود، داعش 
را ایجاد کردند که برایشان مشکل ساز شده، لذا 
مبارزه آنها در حوزه تروریسم صادقانه نیست.وی 
در ادامه با یادآوری این مطلب که آمریکا در حوزه 
مسئله هسته ای ماجراجویانه برخورد کرده است، 
اظهار داشت: خود آمریکا درخواست مذاکرات 
هسته ای را داشت و اوباما در این زمینه 2 نامه 
برای ایران نوشت که مذاکرات هم میان ایران و 
اعضای 1+5 صورت گرفت، بسیار زمان برد و در 
نهایت به تصویب شورای امنیت رسید.الریجانی 

در ادامه یادآور شد: با این حال ناگهان ترامپ 
زیر میز زد و اکنون مجددا از آمادگی خود برای 
مذاکره خبر می دهد در حالی که عملکرد او شبیه 
یک بازی است و تصور می کند می تواند با این 
برخورد شرایط ایران را به هم بریزد.رئیس مجلس 
شورای اسالمی در ادامه با تأکید بر اینکه ترامپ 
تاریخ نخوانده و نیاز به مشاوره دارد، عنوان کرد: 
ایران کشوری نیست که بعد از جنگ جهانی در 
قرن بیستم به وجود آمده باشد، بلکه ایران ریشه 
چند هزار ساله دارد و مشکالت را در خود کشور 

حل می کند.

 اقدامات ترامپ جهانیان را 
نگران کرده است 

 الریجانی: مبارزه آمریکا در حوزه تروریسم 
صادقانه نیست  

مسیر شفافیت را باید در وزارت کار هموار کنیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه 
باید در این وزارتخانه مسیر شفافیت را هموار 
کنیم گفت:در گام های بعدی معامالت و حقوق 

و دستمزد ها نیز شفاف سازی می شود.
محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شریعتمداری در نشست اصالح نظام بنگاه داری 
که با حضور مدیران عامل صندوق ها و روسای 

سازمان های تابعه برگزار شد، با تاکید بر اینکه 
باید مسیر شفافیت را هموار کنیم عنوان کرد: هیچ 
باکی از مخالفت های مخالفین شفافیت نداریم و 
با اصالح نواقص کار مسیر ایجاد شفافیت در این 
وزارتخانه  با قاطعیت ادامه خواهد یافت.وی با 
اشاره به اینکه هر کسی در این مسیر همراه نیست 
کنار برود و هیچ چیزی برای پنهان کردن از مردم 
نداریم، اظهار داشت: در گام های بعدی معامالت 
و حقوق و دستمزد ها نیز شفاف سازی می شود؛ 
وقتی در معامالت اشکالی وجود نداشته باشد 
باشیم. داشته  ابایی  آنها  کردن  شفاف  از  نباید 

شریعتمداری در خصوص خروج از بنگاه داری 
نیز گفت: به صراحت اعالم می کنم دولت هیچ 
چشم داشتی به اموال صندوق ها ندارد و اصرار 
برای خروج از بنگاه داری به این دلیل است که 
این شکل بنگاه داری با این حجم وسیع توسط 

این وزارتخانه به طور اصولی اشتباه است.

آمریکا چاره ای جز خروج از منطقه ندارد

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا: آمریکا، چاره ای 
جز خروج از خلیج فارس و غرب آسیا ندارد.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سردار 
به  امروز  ایران  گفت:  صفوی  رحیم  سرلشکر 
جوانانش،  قلبی  ایمان  و  شهدا  خون  برکت 
شکست ناپذیر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری 
است.وی افزود: امریکای امروز، توان مقابله با 
اقتصادی  عرصه  در  و  ندارد  را  اسالمی  تمدن 
نیز در برابر اقتصاد های موفق دنیا از جمله چین 
دوران  تشریح  در  خورد.وی  خواهد  شکست 
دفاع مقدس گفت: رژیم بعث عراق، 57 درصد 
جنگ  وارد  را  کشورش  ملی  ناخالص  درآمد 
کرد در حالی که ایران تنها از 12 درصد درآمد 
ناخالص ملی برای مقابله استفاده کرد.دستیار و 
مشاور رهبر معظم انقالب گفت: امروز هم امریکا 
و هم پیمانانش در ائتالف منطقه ای خود، علیرغم 
دستاوردی  نفتی،  دالر   میلیارد ها  کردن  هزینه 

تکفیری،  برابر جبهه  در  پیروزی  و  اند  نداشته 
مرکزیت  با  مقاومت  محور  ائتالف  به  متعلق 
رهبری  همچنین  است.وی  اسالمی  جمهوری 
داهیانه مقام معظم رهبری را در امتداد رهبری 
امام راحل دانست که در طوفان حوادث، ایران 
را به امن ترین و باثبات ترین کشور تبدیل کرد.

وی افزود : ایستادگی در دفاع مقدس، همه جانبه 
بود و در زمینه اقتصادی با وجود کاهش تولید 
و فروش حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت، 
امروز  و  بود؛  حرکت  در  کشور  اقتصاد  چرخ 
نیز با همراهی و همدلی مردم و دولت، عبور از 
مشکالت اقتصادی امکانپذیر است.وی با اشاره به 
افزایش صادرات غیرنفتی در سال های اخیرافزود: 
خوبی  سرزمینی  ظرفیت های  از  کشورمان 
برخوردار است و راه برون رفت از مشکالت 
اقتصادی کنونی هم اتکا به این ظرفیت ها در تولید 

ثروت و اشتغال است.
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حداقل امکانات شهری در محدوده 11 هزار نفری 
سهرابیه کرج

 افتتاح دو بانک  امانات تجهیزات پزشکی 
به همت خیرین گلستانی

کمیسیون  رئیس  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
از  کرج   شهر  اسالمی  شورای  زیست  محیط 
حداقل امکانات شهری در محدوده 11 هزار نفری 

سهرابیه کرج انتقاد کرد.
عضو شورای اسالمی شهر کرج با اعالم خبر بازدید 
از منطقه سهرابیه و شنیدن گالیه های اهالی گفت: 
سهرابیه به دلیل قرار گرفتن در منطقه حاشیه ای، با 
وجود جمعیت 11 هزار نفری از حداقل  امکانات 

زندگی شهری نیز برخوردار نیست. 
حسین محمدی در نطق پیش از دستور صدمین 
نابه سامان  جلسه رسمی شورای شهر از اوضاع 

منطقه سهرابیه خبر داد.
او با اعالم خبر بازدید از منطقه سهرابیه و شنیدن 
قرار  دلیل  به  سهرابیه  افزود:  اهالی  گالیه های 
گرفتن در منطقه حاشیه ای، با وجود جمعیت 11 
هزار نفری از حداقل  امکانات زندگی شهری نیز 
برخوردار نیست. محمدی با اشاره به نبود دبیرستان 
یا مدرسه راهنمایی در سهرابیه ادامه داد: مشکالت 
مالی برای تامین سرویس ایاب ذهاب سبب شده 
ادامه  از  است که دانش آموزان به ویژه دختران 

تحصیل محروم شوند.
از  رئیس کمیسیون محیط زیست ضمن گالیه 
گفت:   سهرابیه  شرب  آب  نامناسب  وضعیت 
کمیت و کیفیت آب آشامیدنی در این محدوده 

بسیار نامطلوب است. 
او با برشمردن برخی از مشکالت سهرابیه خاطر 
نشان کرد: آب لوله کشی نیز گاهی گل آلود و غیر 
قابل استفاده است و برخی کوچه ها فاقد گازرسانی 
یا با قطعی های مکرر روبه رو هستند، از طرفی 
آلودگی محیطی و عدم جمع آوری زباله ها و رها 
شدن فاضالب در محله سبب  نارضایتیاهالی این 
محل شده است. او در پایان گفت: از رئیس شورا 
تقاضا دارم که محرومیت ها و مشکالت سهرابیه 
از طریق مکاتبه به نهادهای مربوطه و همچنین 
شهرداری کرج اعالم شود و در ادامه پیگیری های 
الزم برای رسیدگی به مشکالت و مطالبات روی 
زمین مانده صورت پذیرد تا بخشی از نیازهای 
مبرم منطقه در کوتاه مدت و میان مدت تامین 
شود و برای مابقی نیازها نیز برنامه های راهبردی و 

کالن در دست اقدام قرار گیرد.

سلیمانی- گلستان: در راستای طرح کمپین نذر 
آب در روستاهای محروم دچار خشکسالی، طرح 
ارمغان مهر در روستای حاجی آباد شهرستان نیمروز 
سیستان و بلوچستان توسط خیّرین گلستانی اجرا 
گردید. محمد علی هروی در این خصوص اظهار 
نمود: در راستای طرح کمپین نذر آب در روستاهای 
در  مهر  ارمغان  طرح  خشکسالی  دچار  محروم 
روستای حاجی آباد شهرستان نیمروز سیستان و 
بلوچستان توسط خیّرین گلستانی  اجرا گردید. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان افزود: با 
اجرای طرح ارمغان مهر دانش آموزان کم برخوردار 
روستای حاجی آباد از لوازم تحریر و لوازم مورد 
به  اشاره  با  هروی  شدند.  برخوردار  مدرسه  نیاز 
اینکه  کمک و یاری رساندن به دانش آموزان مناطق 
محروم نتایج مثبتی را به  دنبال دارد گفت: طرح 
ارمغان مهر روستای حاجی آباد سیستان به ارزش 
ازخیّرین  جمعی  توسط  ریال  میلیون   80 ریالی 
داوطلب  و  خیّر  بخشی  آقای  ویژه  به  گلستانی 
جمعیت هالل احمر گلستان اجرا گردید. همچنین 
با هدف حمایت از سالمت انسانها دو بانک در 

سیستان افتتاح گردید. در راستای کمپین نذر آب 
در مناطق محروم دچار خشکسالی، به همت محمد 
شهرکی خیّر و داوطلب جمعیت هالل احمر گلستان 
دو بانک امانات تجهیزات پزشکی به ارزش ریالی 
دو میلیارد ریال با حضور مسئولین استان سیستان و 
بلوچستان و مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان  
خصوص  در  هروی  علی  محمد  گردید.  افتتاح 
افتتاح بانک امانات تجهیزات پزشکی اظهار نمود: 
در راستای کمپین نذر آب در مناطق محروم دچار 
خشکسالی، به همت محمد شهرکی خیّر و داوطلب 
امانات  بانک  دو  گلستان  احمر  هالل  جمعیت 
تجهیزات پزشکی به ارزش ریالی دو میلیارد ریال 
با  حضور مسئولین استان سیستان و بلوچستان و 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان افتتاح گردید. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان افزود: این دو 
بانک امانات تجهیزات پزشکی که در دو شهرستان 
زابل و زاهدان افتتاح گردید شامل تجهیزات پزشکی 
ویلچر،تخت،ساکشن پرتابل خانگی، دستگاه اکسیژن 
با مانومتر، فتوتراپی و مونوتراپی که مورد نیاز بیماران 

در منزل است می باشد.

پیوستن شهرداری اراک به ائتالف برای 
اخذ بودجه بین المللی 

داودی-اراک: در نشستی که در شهر تهران و با حضور 
متولیان امر حمل و نقل و ترافیک کشور و با هدف 
اخذ بودجه های بین المللی از بانک جهانی به منظور 
کشور  سفیر  شد،  تشکیل  سواری  دوچرخه  توسعه 
هلند حمایت دولت متبوعش را از طرح های توسعه 
دوچرخه سواری در ایران اعالم کرد و شهرداری نیز 
با عنایت به طرح ها و برنامه های ارائه شده در زمینه 
توسعه حمل و نقل پاک به این ائتالف پیوست. شایان 
ذکر است در 25 مین نشست کالنشهر های کشور 
خسروی معاون امورزیربنایی و حمل و نقل شهری به 
عنوان رییس کمیته حمل و نقل پاک و فرهنگسازی 
کالنشهر های کشور و نراقی کارشناس ارشد ترافیک 
به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شده اند. با توجه به 
جایگاه جدید شهر اراک به عنوان پایلوت برای سایر 
کالنشهر ها و همچنین پتانسیل های ویژه شهر اراک 
جهت توسعه زیر ساخت های دوچرخه به عنوان مد 

حمل و نقلی پایدار بیش از پیش نمایان می گردد.

 اعالم برنامه های اجرا شده 
هفته پدافند غیرعامل در اهواز

وحیدی فر-اهواز: به مناسبت هفته پدافند غیر عامل 
برنامه های متنوعی در شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برگزار شد. سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل این شرکت گفت: شرکت برق منطقه ای 
آمادگی  گذشته ضمن  های  سال  همانند  خوزستان 
عامل،  غیر  »پدافند  امسال  شعار  اساس  بر  و  کامل 
افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی« برنامه 

های متناسب با این هفته را اجرا کرده است.
عمومی  رسانی  اطالع  داشت:  اظهار  بابادی  بیژن 
با نصب پالکارد و بنر، برگزاری مانور آماده بکاری 
مولدهای برق اضطراری و انعکاس آن در وب سایت 
شرکت، تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی در زمینه 
پدافند غیر عامل و ارسال نسخه الکترونیکی از طریق 
اتوماسیون اداری به کلیه کاربران جهت مطالعه از جمله 

اقدامات انجام شده در این هفته بود.
وی ادامه داد: از دیگر برنامه های اجرا شده می توان 
به طراحی پشت زمینه هماهنگ رایانه های شرکت 
متناسب با موضوع پدافند غیرعامل، درج شعار سال 
هفته پدافند غیرعامل در سربرگ فیش حقوقی پرسنل 
شرکت، ارسال پیام آموزشی و برگزاری مسابقه در 
زمینه پدافند غیر عامل از طریق سامانه پیام کوتاه، اهداء 
جوایز مسابقه پدافند غیرعامل، اطالع رسانی و انعکاس 
اخبار ویژه این هفته در روزنامه های کثیر االنتشار اشاره 

کرد.
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آغاز به کار طرح شبکه جمع آوری فاضالب شهری باباحیدر

مصطفوی- شهرکرد؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری چهارمحال و 
بختیاری گفت: برای اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضالب شهری باباحیدر 
220 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
استانداری چهارمحال و بختیاری، عملیات اجرایی طرح شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر باباحیدر امروز با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان و نماینده مردم 
شهرستان های فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسالمی آغاز 
شد. قدرت اهلل بیگلری در آیین آغاز به کار طرح احداث شبکه جمع آوری 
فاضالب باباحیدر گفت:55 درصد از شهرهای چهارمحال و بختیاری در قالب 
326 هزار نفر زیرپوشش خدمات جمع آوری فاضالب قرار دارند که با اجرای 

طرح های جدید در حال اجرا این میزان به 7۴ درصد افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
میانگین اجرای شبکه های جمع آوری فاضالب در شهرهای کشور ۴5 درصد 
و این میانگین در این استان 60 درصد است، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش 
از 326 هزار نفر در استان زیرپوشش سیستم جمع آوری فاضالب قرار دارد که 

باالتر از میانگین کشور است.
 

اتمام فونداسیون خط چهار مداره مختلط  در رشت- انزلی- پره سر

گیالن- منکویی؛ برابر گزارش »مهندس منصور یوسفی« مجری طرح ساختمانی 
معاونت طرح وتوسعه شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن، عملیات اجرائی 
پروژه خط چهار مداره مختلط 230 و 63 کیلوولت غرب رشت-انزلي-پره سر 
که با هدف انتقال بخشی از تولید نیروگاه پره سر به شبکه سراسری و کمک به 
حذف حبس تولید نیروگاه موصوف و همچنین افزایش پایداری شبکه انتقال 
استان، از سال 1390 شروع شده بود، پیش بینی می شود طبق برنامه ریزیهای 
انجام یافته و در صورت تأمین به هنگام نقدینگی مورد نیاز، در سال 1399 به بهره 
برداری برسد. شرکتهای مازو، همراه افق، پیمان غرب به عنوان پیمانکار احداث 
فونداسیونها مشغول به فعالیت بوده اند و شرکت قدس نیرو به عنوان مشاور 
پروژه، مسئولیت ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه را بر عهده 
دارد. گفتنی است که طول این خط 58 کیلومتر می باشد و دارای 177 دستگاه 
فونداسیون می باشد. شایان ذکر است که اجرای فونداسیون خطوط انتقال و 
فوق توزیع نیرو در استان گیالن به دلیل شرایط جوی در فصول پاییز و زمستان، 
وجود زمینهای با مقاومت باربری ضعیف، انجام عملیات کشاورزی در زمینهای 

شالیزاریبا چالشهای فراوان و فلج کننده روبرو می باشد .

انتصاب سرپرست جدید واحد بازرسي و رسیدگي به 
شکایات شهرداري نسیم شهر

 طي برگزاري جلسه معارفه سرپرست جدید واحد بازرسي، در محل دفتر 
مدیریت شهري نسیم شهر و با حضور حجت االسالم و المسلمین اسالمي مدیر 
کل عملکرد ، بازرسي و امورحقوقي استانداري تهران ، حاج حسینعلي بابایي رئیس 
شوراي اسالمي شهر ، حاج هادي قهرماني عضو شوراي اسالمي شهر و مهندس 
عباس شوندي شهردار نسیم شهر و معاونین و مشاورین، ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات غالمرضا شاهسوندي درطول تصدي بعنوان مسئول بازرسي و رسیدگي 
به شکایات شهرداري، سید حسن حسیني به عنوان سرپرست جدید واحد بازرسي 

و رسیدگي  به شکایات شهرداري نسیم شهر منصوب و معرفي شد . 

خبر

بهادری-اصفهان: طرح بهینه سازی مصرف انرژی موتورخانه ها با هدف 
صرفه جوییقابل توجهیگاز طبیعی در حدود 5 هزار موتورخانه  استان 
استانداری اصفهان، در  اجرایی می شود.مدیرکل ستاد بحران  اصفهان 
نشستی که با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، رئیس سازمان 
نظام مهندسی،  مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان  و نمایندگانی از 
شرکت ها و سازمان های استان به میزبانی شرکت گاز برگزار شد گفت: 
در طرح بهینه سازی موتورخانه ها با اجرای راهکارهای بهینه سازی شامل، 

معاینه فنی موتورخانه ها و تنظیم مشعل آن، نصب سیستم کنترل هوشمند 
موتورخانه، عایق کاری حرارتی منبع انبساط باز و نصب دستگاه رسوب 
گیر و راهکارهای دیگر، می توان مصرف سوخت را حداقل 30 تا ۴0 

درصد کاهش داد.
منصور شیشه فروش افزود: در طرح بهینه سازی موتورخانه ها در نظر 
است نسبت به اجرای راهکارهای فوق در 5 هزار موتورخانه ساختمان 
های مسکونی، اداری و تجاری اقدام شود. وی، یکی از مهم ترین گلوگاه 

های هدررفت انرژی را موتورخانه های گرمایشی ساختمانها دانست 
و گفت: کالنشهرها و شهرستان های سردسیر در اولویت اجرای طرح 
هوشمند سازی موتورخانه ها قرار دارند. یادآور شد: بطورکلی متوسط 
مصرف انرژی در بخش ساختمان در کشورمان بیش از 2,6 برابر متوسط 
مصرف جهانی است و این نسبت در ساختمان های اداری و دولتی، به 
۴ تا 5 برابر متوسط مصرف جهان می رسد.  وی گفت: سیستم کنونی 
انرژی دارد که اجرای برخی  تلفات  موتورخانه ها، حدود 50 درصد 
راهکارها در موتورخانه ها، حداقل 30 درصد صرفه جویی به همراه 
خواهد داشت؛ باقی تلفات انرژی نیز مربوط به راندمان بسیار پایین احتراق 
و انتقال حرارت در مشعل و بویلر است که با جایگزینی فناوری های جدید 
مانند بویلر چگالشی، این میزان اتالف نیز کاهش می یابد.در این نشست 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید بر مفاد مصوبه مربوطه 
تمامی ادارات و سازمان ها موظف  به  اجرای طرح بهینه سازی مصرف 
سوخت موتورخانه ها می باشند گفت: اجرای طرح هوشمند سازی چه 
درصرفه جویی و در کاهش تولید محصوالت احتراق بسیار موثر است. 
سید مصطفی علوی با اظهار خرسندی از بحث اجباری شدن استاندارد 
موتورخانه ها و برچسب گذاری انرژی  جهت کاهش میزان آلودگی، 
افزود: یکی از راهکارهای  برای دستیابی به کاهش انتشار گاز های گلخانه 
ای  بهینه سازی مصرف انرژی است. وی با اشاره به اینکه  در شرکت گاز 
استان اصفهان در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز طبیعی طی سال 
های اخیر اقدامات موثری صورت گرفته، بیان داشت: برقراری تفاهم نامه 
های همکاری با اداره کل آموزش و پرورش، شهرداری، مراکز بهداشت، 
بسیج دانش آموزی ، ستاد اقامه نماز جمعه، خانه های عالم و... استفاده از 
ظرفیت های این مراکز جهت فرهنگ سازی از جمله این اقدامات بود که 

نتایج مثبت آن بخوبی در سطح استان مشهود گردید.  

اگهی مزایده
 به موجب پرونده اجرائی کالسه 96008۴6*15سهم مشاع از 2۴0 سهم پالک ثبتی 2665فرعی 
از 3622 اصلی تجمیعی از 2530 و 2533 به مساحت ۴۴0۴/83 متر مربع واقع در بخش 2 
غرب بابل  به نام محمد رضا شهاب نیا ثبت و صادر گردیده و بابت مطالبات اقای علی شکوهی 
بازداشت گردید و طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری بابل به مبلغ 968/750/000 ریال 
ارزیابی گردید در هنگام بازدید پالک فوق بصورت زمین خالی و فاقد اعیانی می باشد و دارای 
کاربری مسکونی می باشد. پالک فوق چنوین مورد به نفع بستانکاران دیگر نیز بازداشت می 
باشد. 15 سهم از 2۴0 سهم مشاع پالک ثبتی 2666 فرعی از 3622 اصلی تجمیعی از 2530 و 
2533 اصلی بخش 2 غرب بابل به مساحت 7301/07 متر مربع به نتم محمد رضا شهاب نیا 
ثبت و صادر گردیده بابت مطالبات اقای علی شکوهی بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری بابل به مبلغ 5/981/250/000 ریال ارزیابی گردید. در هنگام بازدید مساحت 
کل بنا 2۴۴۴8 متر مربع در 13 طبقه روی همکف و زیر زمین که شامل دو برج مجزا ۴۴ 
واحدی مسکونی می باشد که 22 واحد دارای مساحت 2۴0 متر مربع و 22 واحد دارای 
مساحت 3۴0 متر مربع جمعا مساحت مفید اپارتمان کل مجموعه 12760 متر مربع است و 
مابقی بنا که شامل طبقات زیر زمین و همکف فضای راه پله اسانسور پارکینگ انباری و مشاعات 
این مجتمع اپارتمانی میباشد پیشرفت فیزیکی 25 درصد نسبت به کل مجموعه بوده و نوع 
اسکلت ساختمان از نوع بتنی می باشد . پالک فوق چندین مورد به نفع بستانکاران دیگر نیز 
بازداشت می باشد.پالک های فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1397/9/10در اجرای 
ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ پایه به پالک 2665 فرعی 
از 3622 اصلی تجمیعی از 2530 و 2533  968/750/000 ریال و پالک ثبتی 2666 فرعی از 
3622 اصلی تجمیعی  از 2530 و 2533 اصلی بخش 2 غرب 5/981/000,250 ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به اب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 
تاریخ نشر اگهی دوشنبه 97/8/21    م.الف 97/100/۴629  

اجرای ثبت و اسناد شهرستان بابل 

آگهی مزایده اموال توقیفی
دادگاه  اول  شعبه  از  9709971982600565صادره  شماره  دادنامه  موجب  به   
فریدونکنار و پرونده کالسه 970۴59احکام مدنی آقای رضا آقاجان پور فرزند علی 
به پرداخت  به نشانی فریدونکنار روستای حیدر کال منزل شخصی محکوم است 
مبلغ 575/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 66/1۴7/261ریال بابت 
تاخیر تادیه و مبلغ18/۴05/000 ریال هزینه دادرسی در حق آقای محمدرضا افسانه 
به  توجه  با  دولت  در حق  دیوانی  هزینه  بابت  مبلغ 28/750/000ریال  پرداخت  و 
اینکه محکوم له حدود ۴60 متر مربع زمین واقع در روستای حیدر کال جنب آببندان 
ای  مغازه  به  شرق  و  خالی  زمین  غرب  و  کشاورزی  زمین  شمال  اربعه  حدود  و 
آلومینیومی و از جنوب به جاده محل را معرفی و توسط کارشناس منتخب  دادگاه به 
مبلغ780/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ چهارشنبه 97/9/7ساعت 
9:۴5 دقیقه تا ساعت 10:15 دقیقه صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به 
میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد 
مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که 
باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهد بود و همچنین برنده مزایده در روز 
مزایده 10 درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

متن  آگهی 
و   9710096610101120 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب   به 
شماره دادنامه مربوطه 97099766101008۴1 محکوم علیه بنام یاسر غفار نژاد فرزند 
اصل  عنوان  به  ریال   10/000/000/000 1-مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  عباس 
خواسته 2-مبلغ 3۴8/000/000 ریال هزینه دادرسی 3-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک ها مذکور تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی )نرخ 
اعالمی تورم ( که قابل احتساب در دایره اجرای احکام مدنی می باشد در حق خواهان 

صادر می گردد و هزینه نیم عشر دولتی در اجرا بر عهده محکوم علیه است .
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده:97019۴ وقت رسیدگی :یکشنبه مورخ 1397/10/5 راس ساعت 8/30 
صبح خواهان:محمد هاشم هزاره

خوانده :سعید فرحزادی و اقای حمید اطالقی  خواسته :مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه چهارباغ شورای حل 
اختالف چهارباغ ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ،به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ،به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله اگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود. تاریخ انتشار 97/8/21
رئیس شورای حل اختالف حوزه چهارباغ

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  به  دادخواست  شرح  به  حسین  فرزند  مهدیرجی  عموزاد  شهربانو  خانم 
97/3/317 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ولی عموزاد مهدیرجی فرزند علی به شماره شناسنامه 
156  صادره از گلوگاه در تاریخ 97/7/3 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-شهربانو عموزاد مهدیرجی فرزند حسین به شماره شناسنامه 710 متولد 1331/2/5 

کد ملی 579966216۴ همسر متوفی
2-محمد عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 78۴ متولد 1335/10/۴ کد 

ملی 5799663055 پسر متوفی
3-علی عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 11 متولد 1337/10/8 کد 

ملی 5799829867 پسر متوفی
۴-ابراهیم عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 1278 متولد 13۴8/3/1 

کد ملی 5799668091 پسر متوفی
5-تقی عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 1۴31 متولد 135۴/3/15 کد 

ملی 5799669630 پسر متوفی
6-هادی عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 1571 متولد 1356/1/1 کد 

ملی 5799671031 پسر متوفی
7-مجید عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 8 متولد 1360/3/20 کد 

ملی 5799891112 پسر متوفی
8-عیسی عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 32 متولد 1363/2/22 کد 

ملی 5799917383 پسر متوفی
9-عزت اله عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 126 متولد 1365/7/1 

کد ملی 5799986377 پسر متوفی
10-زینب عموزاد مهدیرجی فرزند ولی به شماره شناسنامه 127 متولد 1365/7/1 کد 

ملی 5799986377 پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 9۷/16۲    قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف گلوگاه

متن آگهی 
محکوم له : مریم نیک پور  محکوم علیه : رضا یدالهی 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به رضا یدالهی ابالغ می شود طبق اجرائیه 
صادره از شعبه اول در پرونده کالسه 9709986690100086    به موجب دادنامه 
شماره 9709976690100210    مورخ 1397/0۴/16 صادره از شورای حل اختالف 
شعبه اول مجتمع قدوسی محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 110/000/000  ریال 
پرداخت  دادرسی و  بابت هزینه  ریال  پرداخت 1/۴80/000  بابت اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )1397۴/09/25( تا یوم االداء  در حق 
محکوم له می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی  
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. د. 
م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر 
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعیه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان 

خرم آباد –ماهرخ محمودوند

آگهی مزایده 
مسکن  تعاونی  شرکتهای  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 
فرهنگیان و کارکنان دولت جوانرود در نظر دارند اقالم زیر 

را بصورت مزایده به فروش برساند.
در  پلیکا  لوله  آلمانی-اتصاالت  دیویتس  زمینی  بتن  پمپ 
الیه  متفاوت-لوله:پلیکا،پوشفیت،گالوانیزه،پنج  سایزهای 
سایز 32-پروژکتور روشنایی سایزهای متفاوت-فیوز،کلید 
پنج  اتصاالت  پرس  برق-دستگاه  برق-تابلوی  قوی  فشار 

الیه دوربین نقشه برداری)pentax( و غیره 
متقاضیان می توانند در روزهای دوشنبه مورخ 1397/9/5، 
و   8-12 از ساعت   1397/9/7 و   6 و چهرشنبه  شنبه  سه 
2-5 جهت بازدید به انبار پروژه مسکن مهرهالنی واقع در 

ابتدای مجتمع مراجعه فرمایند.
 جهت اطالعات بیشترمی توانید با این شماره ها

 تماس بگیرید.

09188884929-09909408010

با هدف کاهش مصرف گاز اجرا می شود؛

طرح بهینه سازی مصرف انرژی در 5 هزار 
موتورخانه  اصفهان
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»اعتیاد« اولین عامل شیوع »هپاتیت« است

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل گفت: اعتیاد به مصرف مواد 
مخدر صنعتی و شیمیایی اولین عامل شیوع بیماری هپاتیت است و 
مصرف کنندگان این مواد به  ویژه نوجوانان و جوانان در معرض خطر 

ابتال به آن قرار دارند.
سید مؤید علویان، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل اظهار داشت: 
امروزه، مواد مخدر صنعتی و شیمیایی، موادی با حجم کم، مسمومیت 
باال و درمان پذیری بسیار دشوار بوده و مخدرهای صنعتی در واقع 

ترکیبی از مخدرهای سنتی با مواد شیمیایی هستند.
وی افزود: اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی اولین 
عامل شیوع بیماری هپاتیت است و مصرف کنندگان این مواد به ویژه 

نوجوانان و جوانان در معرض خطر ابتال به آن قرار دارند.
این متخصص بیماری عفونی ادامه داد: اعتیاد یک بیماری است که 
برای جلوگیری از گسترش و پیشگیری از آن باید علت های آن 
شناسایی شوند؛ به عبارت دیگر همان طور که یک پزشک برای 
درمان یک بیماری ابتدا به سراغ عوامل به وجود آورنده آن بیماری 
می رود، اعتیاد نیز چنین است. این که امروزه معتادان نوع مواد مصرفی 
خود را از مواد سنتی به صنعتی تغییر داده اند هم عوامل متعدد دارد. 
علویان تصریح کرد: مواد مخدر صنعتی و شیمیایی یکی از عوامل 
موثر در بروز بزهکاری، انحرافات اجتماعی و آسیب های اجتماعی 

است که از آسیب های جدی دنیای معاصر محسوب می شوند.
وی گفت: گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی همانند 
عوامل  مجموعه  و  نیست  علتی  تک  اجتماعی  پدیده های  سایر 
فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر این گرایش تاثیر 
می گذارند. این عوامل پیچیده به  طور مداوم در سطوح فردی و 
اجتماعی در حال تغییر هستند و دالیل فردی گرایش به مصرف 
مواد مخدر صنعتی تعامل پیچیده ای با عوامل خانوادگی، اجتماعی 

و دولت دارد.

درمان با استفاده از نقشه ژنتیکی

دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم 
با اشاره به اینکه پزشکی شخصی مکتب پزشکی فراگیر دنیا تا سال 
2030 خواهد بود، گفت: در پزشکی شخصی پزشکان با استفاده از 
نقشه ژنی هر فرد و ساختار متابولومیک آن همچنین شرح حال و 

معاینه بیمار برای درمان اقدام مناسب را انجام می دهند.
به گزارش خبرنگار سالمت  پیام زمان؛  شهرام علمداری دبیر علمی 
دوازدهمین کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم گفت: 
موضوع طب شخصی یا فرا دقیق از مباحثی است که در این کنگره 
مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد و در واقع این طب نگاه جدیدی 
به تشخیص و درمان بیماری ها داشته و پیش بینی  می شود تا سال 
2030 میالدی پزشکی شخصی مکتب پزشکی فراگیر دنیا خواهد 
المللی غدد درون ریز و  بین  دبیر علمی دوازدهمین کنگره  بود. 
متابولیسم ادامه داد: نقشه ژنی ایرانیان تحت عنوانژنیران به همت 
دانشکده غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فراهم 

شده و در واقع ژنوم مرجع ایرانیان به شمار می رود.
علمداری گفت: در پزشکی شخصی پزشکان با استفاده از نقشه ژنی 
هر فرد و ساختار متابولومیک آن همچنین شرح حال و معاینه بیمار 
برای درمان اقدام مناسب را انجام می دهند و در واقع هر فرد نوع 
درمان آن بر اساس ژنومش صورت می گیرد به طوری که اگر دو 

فرد مبتال به دیابت باشند نوع درمان آنها می تواند متفاوت باشد.
در  کاربرد  گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 
تشخیص زود هنگام، اقدامات پیشگیرانه، استفاده در طراحی دارو، 
پیش آگهی پاسخ به درمان به ویژه ایجاد و گسترش پزشکی شخصی 

در ایران از دیگر دستاوردهای قابل پیش بینی توسط ژنیران است.
در  شخصی  پزشکی  موضوع  بر  عالوه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دوازدهمین کنگره بین المللی غدد درون ریز و متابولیسم موضوعات 
دیگری همچون تیروئید و حاملگی، کم کاری و پرکاری تیروئید، 
سرطان تیروئید و درمان های جدید همچنین درمان های جدید در 
چربی خون باال و بیماری پوکی استخوان نیز مورد بحث و گفت وگو 

قرار می گیرد.

خبر

ایران در برابر تحریم ها و زورگویی ها 
سر فرود نیاورده است

آموزش و  دارد که  تاکید  پرورش  آموزش و  وزیر 
پرورش به عنوان سنگ بنای پیشرفت و توسعه پایدار، 
نقشی کلیدی در تفاهم و برقراری صلح بین ملت ها 

بازی کرده و می کند.
 سید محمد بطحایی 20 آبان در مراسم آغاز به کار 
کشورهای  ملی  کمیسیون های  کل  دبیران  اجالس 
عضو آیسسکو در شیراز با بیان اینکه آیسسکو محلی 
برای همکاری و همبستگی بین کشورها و ملت های 
مسلمان است، افزود: ما بر این باوریم که همکاری 
های فرهنگی ، علمی و آموزشی نقش بسیار مهم 
بین   مثبت  نگرش  و  تفاهم  ایجاد  در  بدیلی  بی  و 
ملت ها دارد و زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط 
و همکاری و تقویت همبستگی بین ملت ها را فراهم 

می کند.
رئیس شورای سیاستگذاری کمیسیون ملی آیسسکو 
در جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: دین مبین اسالم 
و فرهنگ و تمدن درخشان آن نقطه مشترک بین 
کشور های عضو است و آیسسکو با برخورداری از 
عضویت 5۴ کشور اسالمی ، نقش موثری در جامعه 
بین المللی ایفا کرده و در جایگاه یک نهاد بین المللی 
اسالمی، شان و مرتبه ویژه ای در مجامع بین المللی 

دارد.
بطحایی گفت: ما حمایت و  پشتیبانی آیسسکو را از 
ملت های ستم دیده و رنج کشیده ، بویژه ملت ستم 
دیده فلسطین ارج نهاده و اقدامات این مجمع را برای 
احقاق حقوق آنها بسیار سودمند و ضروری می دانیم.

آغاز  از  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  وی 
پیوستن به سازمان آیسسکو تالش کرده تا نقش موثر 
و سودمندی در تدوین و اجرای برنامه های آن داشته 

باشد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: دفتر منطقه ای آیسسکو 
و کمیسون ملی آیسسکو در جمهوری اسالمی ایران،  
دو نهاد فعالی هستند که در هر شرایطی به تالش های 
خود برای ایجاد هماهنگی و اجرای برنامه های عمل 
میان مدت و سه ساله و همچنین برنامه های ویژه 
این سازمان  ادامه داده و عزم جدی برای پی گیری 

برنامه های آن دارد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش در 
دیدگاه ما سنگ بنای پیشرفت وتوسعه پایدار است 
و چنانچه از کیفیت متناسب و سازگار با شرایط و 
نیاز های روز نیز برخوردار باشد، نقشی کلیدی در 
در  ما  و  دارد  ها  ملت  بین  و صلح  تفاهم  برقرای 
وزارت آموزش و پرورش می کوشیم تا معیارها و 
استانداردهای کیفیت را افزایش داده و نظام آموزشی 

را از نظر کمیت و کیفیت ارتقاء دهیم.
بطحایی افزود: هم اینک نظام آموزشی ما 99 درصد 
کودکان سنین مدرسه ای را در دوره ابتدایی تحت 
پوشش دارد و نرخ جذب آن در دوره دبیرستان نیز 
به بیش از 85 درصد رسیده است و توانسته ایم 96 
درصد دختران سنین مدرسه را به آموزش جذب کنیم 
و نسبت برابری جنسیتی را در این زمینه به حدود ۴9 
به 51 درصد برسانیم. وی گفت: هم اکنون کشور 
ما برخالف نظر و  موافقت جامعه بین المللی مورد 
شدیدترین و بی رحمانه ترین تحریم های غیر قانونی 
و یکجانبه آمریکا قرار گرفته و از بسیاری از حقوق 
خود در عرصه های بین المللی محروم شده و این در 
حالی است که کشور ما همواره در راه استقالل و  
عدم وابستگی خود ثابت قدم بوده و هرگز در برابر 

ستمگری و زورگویی سر فرود نیاورده است.

خبر

 رئیس انجمن دیابت کشور گفت: در حال حاضر 
8 میلیون ایرانی مبتال به بیماری دیابت هستند که 

70 درصد آنها از بیماری خود خبر ندارند.
اردبیل  در  خبرنگاران  جمع  در  امیدی   شکور 
در آستانه برگزاری کنگره بین المللی دیابت در 
دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل اظهار کرد: ما امسال 
تصمیم گرفتیم تا همزمان با روز جهانی دیابت 
کنگره بین المللی دیابت را که سال های گذشته 
به میزبانی تهران برگزار می شد برای اولین بار به 
میزبانی استان اردبیل برگزار کنیم که در این کنگره 
صاحبنظران و متخصصان در حوزه بیماری دیابت 

و پیشگیری از آن حضور خواهند داشت.
بیماری  به  مبتالیان  آمار  آخرین  مورد  در  وی 
دیابت یا قند خون خاطرنشان کرد: متاسفانه 10 
درصد جمعیت کشورمان مبتال به بیماری دیابت 
هستند که از 8 میلیون ایرانی تنها 3 میلیون و 600 
هزار نفر تاکنون شناسایی و در جریان بیماری 

خود قرار گرفتند.
رئیس انجمن خیریه دیابت ایران ادامه داد: بیش 
از ۴ میلیون نفر مبتال به این بیماری از مرض 
خود اطالع دارند و به همین دلیل این بیماری را 
بیماری ساکت، خاموش و آرام معرفی می کنند 
که ضرورت دارد افراد با دادن تست قند خون 
نسبت به وضعیت خود از بابت بیماری دیابت 
و قند خون آگاهی پیدا کنند.امیدی از دیابت به 
بیماری  این  ام االمرض یاد کرد و گفت:  عنوان 
همه اعضای بدن از جمله چشم، کلیه ها، کبد و 
سایر اعضا را درگیر می کند و به همین خاطر 
شعار انجمن دیابت آزمایش ساده خون و ارائه 
آن از سوی هموطنان است تا در جریان سالمت 
خود قرار گیرند و در صورت داشتن قند خون و 
بیماری دیابت نسبت به پیشگیری و به حداقل 

رساندن آسیب های آن اقدام الزم را انجام دهند.
وی افزود: قرار است با همکاری بیمه ها تست 
قند خون برای تمامی افراد جامعه به انجام برسد 
تا زمینه شناسایی بیماران مبتال به دیابت مشخص 
و معلوم شده و برخی دغدغه ها و نگرانی ها در 
این زمینه برطرف شود.رئیس انجمن خیریه دیابت 
ایران با بیان اینکه بروز این بیماری و غفلت از 
پیشگیری آن هزینه های سنگینی را به دولت و 
بیمه ها تحمیل می کند، تصریح کرد: ما در برآوردی 
که سال های گذشته با دالر یک هزار تومانی در 
مورد هزینه های این بیماری و خسارت وارده به 
کشور داشتیم حدود 900 میلیون تومان برآورد 
شده بود که امروز با دالری که چند برابر رقم آن 
افزایش یافته قطعا هزینه های درمان این بیماری 
نیز سنگین تر شده و ما با راهکارهای پیشگیرانه 
می توانیم جلوی این خسارت های هنگفت را به 
بیمه ها و دولت بگیریم.امیدی با اشاره به اینکه با 
شناسایی و عارضه یابی به راحتی می توانیم جلوی 

عوارض خطرناک این بیماری را بگیریم، افزود: 
قند خون و  آزمایش  کنار  امسال در  در کنگره 
سعی  شرکت کنندگان  برای  بیماری  تشخیص 
می کنیم تا با اولویت قرار دادن زخم پای دیابت 
اقدامی را انجام دهیم تا با استفاه از راهکارهای 
پیشرفته زمینه کنترل و به حداقل رساندن آسیب ها 
در این حوزه فراهم آید. وی از ارائه کفش ویژه 
بیماران دیابتی به عنوان کفش سالمت خبر داد و 
گفت: در این کنگره از این کفش که در کشور به 
تولید انبوه رسیده است رونمایی خواهیم کرد و 
امیدواریم بیماران دیابتی با استفاده از این کفش به 

راحتی تردد روزانه خود را انجام دهند.
رئیس انجمن خیریه دیابت ایران به فعال شدن 
ستاد جایگزینی مواد شیرینی طبیعی به جای شکر 
اشاره و بیان کرد: مصرف شکر در کشورمان 5 
برابر متوسط جهانی است که قطعا ما با همکاری 
واحدهای تولیدی به ویژه تولیدکنندگان نوشابه ها 
از  آنها  تا  می کنیم  سعی  غذایی  مواد  سایر  و 

استفاده  به جای شکر  شیرین کننده های طبیعی 
کنند که با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی، ستاد 
ملی جایگزینی قندهای طبیعی به جای شکر را در 

کنار این کنگره شاهد خواهیم بود.
امیدی در ادامه به عرضه ۴0 نوع محصول و کاالی 
تولید شده برای بیماران دیابتی در کنار برگزاری 
کارت  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  کنگره  این 
هوشمند بیماران دیابتی نیز آماده شده که تمامی 
اطالعات آنها در این کارت به ثبت می رسد تا با 
استفاده از این کارت بتوانند از خدمات بیمه ای، 

درمانی و دارویی استفاده کنند.
دیابتی  بیماران  برای  تکمیلی  بیمه  ارائه  به  وی 
اشاره کرد و گفت: پیش از این به دلیل باال بودن 
هزینه ها بیمه های تکمیلی حاضر به ارائه خدمات 
به بیماران دیابتی نبودند که با صحبت های انجام 
شده قرار شد بیمه ویژه تکمیلی بیماران دیابتی نیز 
راه اندازی شود.رئیس انجمن خیریه دیابت ایران 
همچنین از راه اندازی فروشگاه های سالمت در 
کشور با هدف ارائه برنج قهوه ای و موادغذایی 
پائین در کشور خبر داد و اظهار کرد:  با شکر 
زنجیره این فروشگاه ها در مناطق مختلف کشور 
راه اندازی خواهد شد تا زمینه یک تغذیه سالم 
و ایمن برای بیماران دیابتی و سایر افراد جامعه 
فراهم آید.امیدی بیان کرد: ما همچنان برای اولین 
بار با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل میزبانی 
این کنگره را به این مجموعه سپردیم که جای 
دارد از تالش های رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و 
رئیس انجمن دیابت استان اردبیل که در برگزاری 
این کنگره پیگیری ها و تالش مجدانه ای را انجام 
می دهند قدردانی کنیم که امیدواریم خروجی این 
کنگره به نفع بیماران دیابتی و کاهش دغدغه ها و 

آالم آنها منجر شود.

دیابتی ها صاحب بیمه تکمیلی می شوند

8 میلیون ایرانی مبتال به دیابت

از  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
راه اندازی شبکه ملی گردشگری جوانان ایران خبر داد و گفت: 
این شبکه پنج ماه است که فعالیت خود را شروع کرده و موضوع 

آن نیز به مجمع کشورهای اسالمی جوانان پیشنهاد شده است.
محمدمهدی تندگویان در جلسه ستادملی ساماندهی جوانان 
کشورهای  جوانان  مجمع  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
اسالمی گفت: 15 سال است که عضو مجمع جوانان کشورهای 
اسالمی هستیم اما علی رغم اینکه شیراز یک سال به عنوان 
پایگاه این مجمع انتخاب شد، تاکنون هیچ جایگاه اجرایی در 
این موضوع نداشتیم و باتوجه به رایزنی هایی که در فروردین ماه 
سال جاری انجام شد، تالش زیادی کردیم تا جایگاه مشخصی 

در این مجمع کسب کنیم.
وی در ادامه درباره ریاست این مجمع نیز گفت: بعد از دوسال 
باید ریاست این مجمع تغییر می کرد و باتوجه به اینکه دبیرخانه 
این مجمع سالها در ترکیه قرار دارد و امکانات و هزینه های ان 
را ترکیه پرداخت می کند امسال دبیر مجمع جوانان کشورهای 

اسالمی از آذربایجان انتخاب شد.
وی در ادامه در زمینه ازدواج جوانان یکی از راهکارهای وزارت 
را »اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج«دانست و گفت: این 
ارائه  وزارتخانه  این  دفاتر  در  رایگان  به صورت  موضوعات 
می شود و الزم است آموزش اجباری به قانون تبدیل شود و 

مجلس هم باید در این راستا ما را یاری کند.

قانوینکردنمشاورههای
پیشازازدواج

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت: جو روانی 
ناشی از اعمال تحریم های ناعادالنه بر ایران، بازار تقلب و 
قاچاق را در داروها و مکمل های تقلبی و قاچاق گرم می کند.

بهرام دارایی افزود: در آشفته بازاری که برخی بیماران و پزشکان 
اصرار به استفاده از داروی خارجی دارند، سوء استفاده کنندگان 
در آن سوی آبها یا در کارگاه های زیرزمینی، داروها یا مکمل ها 

را با بسته بندی داروی اصلی روانه بازار ایران می کنند.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی افراد اصرار دارند که حتی 
شربت سرماخوردگی آنان نیز از برند خارجی باشد در حالی 
که داروی خارجی، معجزه نمی کند و در مواردی، داروهای 

ایرانی حتی از نوع خارجی خود بهتر و اثربخش تر هستند.
وی ادامه داد: تقاضا برای دریافت داروی خارج باعث می شود 
برخی سوء استفاده کنندگان دست به تقلب بزنند و داروی 
خارجی را خارج از سیستم توزیع رسمی )داروخانه( به دست 

متقاضیان برسانند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به ایرنا گفت: البته 
ممکن است گاهی دارو و مکمل خارجی تقلبی وارد داروخانه 
ها نیز بشوند که نمونه آن ورود کپسول اکوفان به سیستم 
داروخانه بود که چون این سازمان بر داروخانه ها نظارت دارد، 
فورا این مکمل خارجی از داروخانه ها جمع آوری شد بنابراین 
توصیه می شود مردم حتما دارو و مکمل های مورد نیاز خود 

را داروخانه ها تهیه کنند.

 جو رواین، ابزار داروهای تقلیب 
را گرم یم کند

نظرات  گفت:  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
آن  ورود  نحوه  و   HTLV1 ویروس  به  راجع   مختلفی 
استناد  قابل  و  نداشته  قطعیت  که  دارد  وجود  ایران  به 
ایسنا  با  گفت وگو  در  اسالمی نژاد  حمیدرضا  نیست.سید 
 HTLV1ویروس برای  خراسانی  ایدز  واژه  کرد:  اظهار 
صحیح نبوده و اساسا چنین مسئله ای در مراجع و محافل 
علمی موضوعیت ندارد. وی با رد برخی اظهارنظرها در 
خصوص ایدز خراسانی تصریح کرد: نظریه های مختلفی 
به  این ویروس  راه های ورود  نیز  در خصوص کشف و 
مناطقی از ایران و از جمله خراسان وجود دارد که قطعیت 
نداشته و قابل استناد نیست. اسالمی نژاد همچنین درباره 
اصطالح »دوره پنجره« گفت: مدت ورود میکروب به بدن 
پنجره  دوره  را  دوره  آن  آزمایشگاهی  شناسایی  امکان  تا 
می نامند که در این دوره ممکن است تا آلودگی در افراد 
از  پیش  پزشکی  مرحله  در  رو  این  از  و  نشده  شناسایی 
اهدای خون، مصاحبه پزشکی با داوطلبان اهدای خون به 

صورت محرمانه انجام می شود. 
انتقال خون خراسان رضوی با بیان اینکه »از این  مدیرکل 
لحاظ، رعایت صداقت داوطلبان در مرحله مصاحبه پزشکی 
اهمیت دارد«، ادامه داد: در صورت شناسایی انجام اخیر رفتار 
پرخطر در داوطلب، معافیت موقت از اهدای خون برای وی 

اعمال شده تا بدین ترتیب دوره پنجره مدیریت شود.

 ایدز خراساین موضوعیت
 علمی ندارد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری سمند ال ایکس مدل 9۴ با شماره پالک 212م33 ایران 82 
با شماره موتور 12۴K076308۴و شماره شاسی NAAC91CE9FF0۴7199بنام 

فهیمه آقاجانی دالور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

رای اصالحی
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  9209981988۴00۴63شعبه  کالسه  پرونده    
چمستان تصمیم نهایی شماره 9709971988۴00۴91 خواهان آقای علی اکبر روزبهی  
فرزند محمد با وکالت آقای ابراهیم پهلوان فرزند رستم به نشانی آمل ابتدای خ طالب آملی 
نبش دریای اول ساختمان آذرنوش خواندگان آقای امیر صادقی فرزند تیمور به نشانی 
استان مازندران شهرستان آمل شهر آمل خیابان طالب آملی بلوار والیت والیت 13 توحید  
8 آقای ماشااهلل صدفی فرزند تیمور به نشانی چمستان معصومه آباد فعال مجهول المکان 
آقای خسرو صدفی فرزند تیمور به نشانی چمستان معصوم آباد منزل شخصی خواسته ها 
سایر دعاوی مالی غیر منقول  دستور موقت رای اصالحی دادگاه نظر به اینکه در سطر  
2۴ دادنامه شماره 9709971988۴003۴7مورخه 97/۴/2۴مساحت دو نیم متر مربع قید 
گردیده مبتنی بر اشتباه بوده که صحیح آن دو نیم متر می باشد که بدین وصف در راستای 
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح و رفع اشتباه می گردد و رای تصحیح جزئی 
از رای اصلی فلذا از تسلیم رونوشت آن بدون رای اصلی خودداری گردد م. الف 97/530

رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری چمستان سید احمد اصغری 

آگهی حصر وراثت 
آقای علی اصغر محسنی فرزند اسمعیل در شرح دادخواستی به شماره 970۴53 که در 
این شورا ثبت گردیده درخواست گواهی انحصار وراثت نمودند و اعالم که مرحوم 
اسمعیل محسنی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 10. در تاریخ 1396/02/15. فوت 
نموده و وارثین حین الفوت عبارت است از صفیه خجسته فرزند ابراهیم به شماره 
شناسنامه 299 همسر متوفی،، قدرت اهلل محسنی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 
588. پسر متوفی،، رحمت محسنی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 5 پسر متوفی،، 
حسن محسنی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 587. پسر متوفی،، منیژه محسنی 
فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 32 دختر متوفی،، منیره محسنی فرزند اسمعیل به 
شماره شناسنامه ۴97. دختر متوفی،، عطیه محسنی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 
۴96. دختر متوفی،، علی اصغر محسنی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 75. پسر 
متوفی از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد 

سید شعبان اقاجانی میر قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان آمل م الف ۲615

آگهی تحدید حدود اختصاصی
و  مفروز  فرعی  بشماره 2229  یکباب خانه  تحدید حدود ششدانگ  اینکه  بر  نظر 
دشتی  علی  آقای  مالکیت  تحت  اردبیل  سه  بخش  در  واقع  اصلی  از 11۴  مجزی 
کوالنکوه فرزند بدیر تاکنون بعمل نیامده است فلذا طبق ماده 1۴ قانون ثبت تحدید 
حدود پالک مرقوم روز چهارشنبه مورخه 97/09/1۴ راس ساعت 10 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. بدین وسیله به مالکین و مجاورین اخطار می شود در 
به تحدید حدود پالک مزبور  تا طبق مقررات نسبت  موعد مقرر در محل حاضر 
نظارت فرمایند و اعتراض به حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تحدید حدود به مدت 30 روز خواهد شد.
رحیم محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل

متن آگهی
سرحانی  شمعه  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
غزالوی  همگی  وجاسمیه شهرت  هانعیمه  وخانم  عادل  آقای  فرزندحسن.خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان ماجدو فیصل سلطانی وناجح محمدیان وخانم 
هاشمعه وعفیفه سرحانی به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه97099861۴13006۴8شعبه3دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/9/21ساعت9:00تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. شماره م.الف)9/812(
منشی شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9609986619000697 آقای وحید چهار دولی فرزند محمد یار به 
اتهام کالهبرداری کالسیک با بردن مبلغ یک میلیون و 320 هزار تومان موضوع شکایت 
آقای رضا محمدی تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی 
اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت 
عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 

بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان 

آگهی دادنامه
دادنامه:21- صدور:97/1/28-شماره  پرونده:۴7۴/96/ش1-تاریخ  کالسه 
دوم  گازفرعی  بوتان  روبروی  نخل  آدرس:خرمشهر-کوی  سکینه  خواهان:عمادبنی 
آدرس:خرمشهر- چپ/کدملی:1820۴91323-خواندگان:1-سعیدنصاری  سمت 
المکان/ آدرس:مجهول  خلف/کدملی:2-مرادصادقی  مغازه  روبروی  شهری  زمین 
سند  انتقال  دردفاتررسمی  خوانده  الزام  به  وصدورحکم  کدملی:خواسته:رسیدگی 
مبلغ51میلیون  به  ایران3۴-221ج55مقوم  خودروپرایدبشماره  دستگاه  یک  قطعی 
آقای  دادخواست  شورا:درخصوص  دادرسی.رای  هزینه  کلیه  بااحتساب  ریال 
عمادبنی سکینه فرزندچاسب بطرفیت آقای مرادصادقی فرزندموسی خان بخواسته 
رسیدگی وصدورحکم به الزام خوانده دردفاتررسمی انتقال سندقطعی یک دستگاه 
بااحتساب  ریال  مبلغ51میلیون  به  ایران3۴-221ج55مقوم  خودروپرایدبشماره 
خودراطبق  واظهارات  حضورداشته  رسیدگی  دروقت  دادرسی.خواهان  هزینه  کلیه 
رسیدگی  دروقت  نشرآگهی  رغم  علی  خوانده  نمایدولی  می  بیان  دادخواست 
حضورنداشته والیحه ای ودفاعیه تقدیم شورا ننموده است لذاشوراباتوجه به بررسی 
اوراق ومحتویات،وجودوکالت نامه که ضم پرونده است،شورا دعوی خواهان راثابت 
دانسته ومستندابه مواد10و183و222و223و22۴قانون مدنی و519و522 قانون آئین 
خودروپرداخت  سندقطعی  انتقال  به  خوانده  برمحکومیت  حکم  مدنی  دادرسی 
تقدیم  اززمان  دادرسی  خسارات  وکلیه  دادرسی  هزینه  بعنوان  ریال  مبلغ637/500 
شاخص  طبق  احکام  اجرای  توسط  که  حکم  اجرای  دادخواست)96/9/26(لغایت 
بانک مرکزی ایران محاسبه واخذمی گردد،صادرواعالم می نماید.رای صادره غیابی 
دراین شعبه وسپس  واخواهی  قابل رسیدگی  ازابالغ  بیست روزپس  است وظرف 
ظرف همان مدت قابل رسیدگی وتجدیدنظرخواهی دردادگستری خرمشهردارامی 

باشد. شماره م.الف)9/81۴(
رسول سعیدی سرقلعه-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیفو وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای یوسف رمضانیفرزندمحمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
106 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به بیسان جار 
که از آقای حسن رمضانی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز 
تحت کالسه 97–۴1 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگیبرابر رأی شماره 139760316007000585 مورخ 2۴ / 7 / 97حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 125/19  مترمربع بنام آقای 
وراث  آقایان  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده  صادر  رمضانی  یوسف 
کاکاحسن محمدیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای یوسف رمضانیصادر خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 7 / 1397/8 تاریخ انتشار دوم 21/ 8/ 1397

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رأی شماره  139760331010002750 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
محمد  شیر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
اختیاری اقبالغ فرزند  محمد  بشماره شناسنامه 19 صادره از خلخال  در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 133 متر مربع پالک 2995  فرعی از 163 
اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقایان حسین و علی  حمزه لوئی  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد 

شد./  ط 10۴2
 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/06

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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وزیر انرژی ترکیه:

 قرارداد خرید گاز از ایران 
تا ۶ سال دیگر پابرجاست

وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد: قرارداد خرید گاز از ایران 
برای 5 تا 6 سال دیگر پابرجاست.

فاتح دونمز در گفت وگو با شبکه خبری ان دی تی وی 
اعالم کرد که آنکارا به خرید گاز از ایران ادامه می دهد.
وی افزود: ترکیه موفق به دریافت معافیت 25 درصدی 

از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران شده است.
وزیر انرژی ترکیه با بیان این که شرکت پاالیشگر 
تاپراش همواره به دنبال تنوع در فروشندگان  نفت 
است، تصریح کرد: عدد 25 درصد تقریبی است و ما 

هنوز رقم دقیقی دریافت نکرده ایم.
ترکیه اکنون بزرگ ترین مشتری گاز طبیعی ایران است. 
قرارداد 25 ساله صادرات گاز ایران و ترکیه، در سال 
137۴ امضا و از سال 1381 صادرات گاز ایران به این 

کشور آغاز شد.

اتحادیه نفتی ایتالیا: چشم پوشی از 
نفت ایران هزینه دارد

›کالدیو اسپیناچی‹ رئیس اتحادیه نفتی ایتالیا معتقد 
است که برای چشم پوشی از نفت ایران باید هزینه 

و بهای سنگین تری پرداخت.
روزنامه ›ایل سوله‹ نوشت که اسپیناچی مانند سایر 
مسؤوالن ایتالیایی در بخش نفت انتظار نداشت که 
ایتالیا در میان هشت کشور معاف شده از تحریم نفتی 

ایران قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: این درست که ایتالیا نخستین خریدار 
نفت ایران در اروپاست و در هشت ماه سال 2018، 
پنج میلیون و 200 هزار تن نفت از ایران وارد کرده 
است. ایران سومین صادرکننده نفت )بعد از عراق 
و آذربایجان( به ایتالیاست.به گفته اسپیناچی، ما از 
امر  همین  و  کنیم  می  وارد  نفت  30 کشور جهان 
به ما قدرت انعطاف پذیری خوبی می دهد.›داریو 
اسکافاردی‹ مدیر عامل شرکت ›ساراس‹ که پاالیشگاه 
آن در منطقه ›ساروک‹ در جزیره ›ساردنی‹ و یکی از 
بزرگترین خریداران نفت ایران است، می گوید : ما 
همیشه از ایران نفت خریده ایم اما برای مواجهه با هر 
گونه احتمال و شرایطی آماده هستیم.وی تصریح کرد: 
ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آمریکا همکاری 
داریم و بنزین و چند محصول دیگر را به آن کشور 
بازار،بانک ها،خرید  از  صادر می کنیم؛ نمی توانیم 
تجهیزات صنعتی و رایانه ای آمریکا چشم پوشی کنیم.
اسکافاردی افزود: سال 2015 برای ما یکی از پرمنفعت 
ترین سال های فعالیتمان بود. اما تحریم بدون ارائه راه 

حل، باعث آشفتگی بازارها می شود.

نفت در جهان

خودکفایی ۹۰ درصدی در ساخت نیروگاه

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی از خودکفایی 90 درصدی کشور در زمینه ساخت قطعات 

نیروگاهی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، غالمرضا مهرداد در پاسخ به این 
سوال که آیا کشور ما توانایی خودکفایی 100 درصدی ساخت قطعات 
و تجهیزات نیروگاهی را داراست، بیان کرد: ما در حال حاضر در حال 
حرکت به سمت خودکفایی کامل در این عرصه هستیم. مدیرکل دفتر 
پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی یادآور 
شد: پیش از این در بخش بهره برداری، تعمیرات و نگهداری نیز دهه ها 
قبل به طور کامل در این بخش خودکفا شده ایم و در حال حاضر تمامی 
نیروگاه های ما به هیچ عنوان نیازی به نیروی خارجی ندارند و در زمینه 
بهره برداری، تعمیرات و نگهداری کامال خودکفا شده ایم. مهرداد افزود: 
همچنین در زمینه تعمیرات اساسی نیروگاه ها نیز که فعالیت بسیار مهمی 
است به طور کامل بی نیاز شده ایم و هم اکنون تعمیرات اساسی تمامی 
نیروگاه های حرارتی توسط نیروهای داخلی انجام می شود. وی تاکید 
کرد: از سوی دیگر با تشکیل شرکت های توانمند داخلی عمال برای 
احداث نیروگاه های جدید هم به شرکت های خارجی بی نیاز شده ایم 
و نه تنها در این زمینه بلکه امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی هم 
فراهم شده است و شرکت های داخلی توانمندی وجود دارند که در 

کشورهای منطقه فعال هستند و این فعالیت را ادامه می دهند.
ظرفیت نیروگاه های کشور به ۸۰ هزار مگاوات رسیده است

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی با تاکید ظرفیت نیروگاه های کشور به حدود 80 هزار مگاوات 
رسیده است، خاطرنشان کرد: براین اساس از نظر قدرت نصب شده در 
دنیا رتبه چهاردهم و در منطقه رتبه نخست را کسب کرده ایم. وی یادآور 
شد: در مقایسه با چند دهه گذشته به طور متوسط سالیانه 6.5 درصد 
رشد ظرفیت داشته ایم و با نرخ رشد جمعیت و نیاز به مصرف بایستی 

هر 10 تا 12 سال تمام ظرفیت نیروگاه های کشور را دو برابر کنیم.
بهره برداری از ۱۰ واحد بخار تا پیک تابستان سال آینده

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی خاطرنشان کرد: به همین دلیل ظرفیت را 1.5 برابر و به تناسب 
راندمان را نیز 1.5 برابر افزایش می دهند. بنابراین جهت گیری ما به این 
سمت و سو است و تابستان آینده حدود 10 واحد بخار از این نوع به 
شبکه سراسری اضافه می شود. وی عدم تراز تولید و مصرف در کنار 
رشد مصرف را عامل مهم بروز مشکالت تابستان امسال بخش برق 
دانست و گفت: برای رفع این مشکل بایستی افزایش تولید و مدیریت 
مصرف از سوی مشترکان در دستور کار قرار بگیرد تا مشکالت این 

بخش در سال های پیش رو تکرار نشود. 

کوتاه از انرژی

فعالیت های توسعه ای صنعت نفت ایران 
تحریم پذیر نیست 

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
با بیان این که صنعت نفت ایران باوجود تحریم ها 
روند توسعه ای خود را ادامه می دهد، گفت: توقف 
صادرات نفت ایران بیشتر به یک شعار تو خالی 
است، زیرا ما مشتری های خود را داریم و مشتری 
جدید نیز یافته ایم. به گزارش زمان به نقل از وزرات 
نفت، عبدالکریم حسین زاده با اشاره به این که عرضه 
مشخص  خام  نفت  جهانی  بازارهای  تقاضای  و 
از اظهارات ترامپ  بیشتر  بازار  نیاز  است، گفت: 
است، بنابراین صادرات نفت ما به صفر نمی رسد، 
کما این که مشاهده کردیم که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا با معافیت هشت کشور موافقت و 
به نوعی از اظهارات پیشین خود عقب نشینی کرد. 
وی با بیان این که سیاست های تحریمی آمریکا علیه 

صنعت نفت ایران محکوم به شکست است، افزود: 
ما تحریم ها را در ادوار مختلف تجربه کرده ایم، این 
دوره نگاه آمریکایی ها به تحریم نگاه جدیدی است 
و ما نیز سناریو های مختلفی برای این نوع نگاه 
خواهیم داشت. نایب رئیس فراکسیون امید مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: معتقدم این تحریم ها 
آنقدر تاثیرگذار نیست که ما نتوانیم به اهداف مان 
موقعیتی  چنان  دارای  ایران  نفت  برسیم. صنعت 
از فضای  را  آن  نمی توانند  آمریکایی ها  که  است 
جهانی حذف کنند. حسین زاده عنوان کرد: این که 
گفته می شد هیچکس نمی تواند فروش نفت ایران 
را به صفر برساند واقعیت داشت، زیرا در ماه گذشته 
میالدی تغییرات محسوسی نداشتیم و کماکان نفت 

ایران صادر می شد.

جدیدترین تصمیم سوختی دولت؛

خودروهای باربری شهری به گوش باشند

به  دولت  سوختی  تصمیم  جدیدترین 
منظور بهینه سازی مدیریت توزیع سوخت 
باربری  خودروهای  به  مربوط  کشور،  در 
شهری است که در صورت عدم توجه به 
این تصمیم، خودروهای غیرفعال با کاهش 

تدریجی سهمیه سوخت مواجه می شوند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، در ادامه 
اجرای طرح های بهینه سازی مدیریت توزیع 
سوخت در کشور و پس از اجرای موفقیت 
آمیز طرح پیمایش برای خودروهای باربری 
برون شهری، تصمیم جدیدی در خصوص 
خودروهای باربری شهری اتخاذ شده است.

طبق این تصمیم، کلیه خودروهای عمومی با 
ظرفیت باالی 10 تن فعال در سراسر کشور 

موظفند از )20 آبان ماه( به ازای هر حمل بار 
در سطح شهر به اخذ سند حمل بار شهری 
)باربرگ( به صورت الکترونیک و از طریق 

نرم افزار تلفن همراه »باربرگ« اقدام کنند.
همچنین مقرر شده تا از این تاریخ )20 آبان 
شهری  خودروهای  سوخت  سهمیه  ماه( 
با ظرفیت باالی 10 تن فاقد سند حمل بار 

)باربرگ( به مرور کاهش یابد.
طبق اطالعیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای 
جهت  توانند  می  مذکور  رانندگان  کشور، 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت نرم افزار 
WWW.BaarBarg. مربوطه به وبسایت
ir مراجعه کرده و یا با شماره 75۴92000-

021 )داخلی 3( تماس حاصل نمایند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

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

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۶۳۳مورخ  شماره  رای  برابر 
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مستقردرواحد  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای بهرام شریعت بشناسنامه شماره ۴۴۶۲۵صادره 
ازعراق فرزند علی دراعیانی ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی درآن به مساحت ۳۰۲/۳۴ مترمربع مفروز ازپالک 
وباخریداری  درالبرز  واقع  اصلی  از۱۴۴  فرعی  شماره ۱۵۰ 
ازآقای ابوالفضل ایمانی مرز ومالکیت مالک اولیه آقای کریم 
مراتب  عموم  منظوراطالع  به  مینماید.لذا  تایید  طاهریان 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که  دردونوبت 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ  رسید 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد.۹۷/۱۵۶۵۵/ف  م/الف
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۸/۲۱ 

 سیروس قنبرپور  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک
 ناحیه سه کرج 

مفقودی 
کارت هوشمند کامیون کشنده بنز اکسور با شماره پالک شهربانی577ع1۴با  شماره 
هوشمند2713038 مالک آقای محمد علی سیفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابل ساقط می باشد

مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل 8۴ با شماره پالک 98۴و51 ایران 82 با شماره موتور 
مفقود  پور  آمنه حرمتی  سید  013179۴0و شماره شاسی S1۴1228۴630780بنام 

بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی
محکوم له :اقای علیرضا صحرائی مال باشی فرزند صدر

محکوم علیه :اقای سیامک پرتوی فرزند حسینعلی
بدینوسله به اقای سیامک پرتوی فرزند حسینعلی که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ در پرونده کالسه 
960388 به موجب دادنامه شماره 970997305730157۴ مورخ 97/6/12 صادره از 
شعبه اول دادگاه عمومی چهارباغ محکوم علیه محکوم به تبع از قرار داد بیع عادی 
بحضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 1308 فرعی 
از 177 اصلی و از باب قاعده تسبیب به پرداخت مبلغ 1/183/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می  باشد . بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم 
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا ابالغ واقعی 
اجرائیه  به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 
آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار اگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر 
اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام نمود.. تاریخ انتشار 97/8/21
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ-علی کیان

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
 وماده1۳ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره139760331055001966 مورخه 97/8/1۴هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم کورش 
پیشگاهی فرزند موالقلی بشماره شناسنامه 1032صادره از ساوجبالغ در  ششدانگ 
پالک  مربع  متر   829/17 مساحت  به  احداثی)دامداری(   بنای  با  زمین  قطعه  یک 
12139فرعی از69 اصلی واقع در مصطفی آباد خریداری از مالک رسمی اقای عبداهلل 
جان محمدلو ازصفحه 179 دفتر 31  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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.الف113۴
تاریخ انتشار نوبت اول:97/8/21 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/9/6 

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیفو وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررای شماره139660316001005692مورخ5 بهمن1396 هیات اول/دوم موضوع 
مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
درواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
طوبی گومه فرزندعباس بشماره شناسنامه۴72صادره ازهمدان درششدانگ یک باب 
ازباقیمانده28از139اصلی  درقسمتی  پالک  مساحت206،75مترمربع  به  ساختمان 
رسمی  ازمالک  کوچه113خریداری  دربلوارطاقبستان  واقع  شده  مفروزومجزی 

منوچهربرومند محرزگردیده است.
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهی  می شوددرصورتی 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که 
تسلیم  اداره  این  اعتراض خودرابه  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  توانندازتاریخ 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. مجوزارشاد:785۴
تاریخ انتشارنوبت اول:21آبان1397 تاریخ انتشارنوبت دوم:7آذر1397

توضیح:الزم به ذکراست آگهی های که خارج زمان مقررشده چاپ شودقابل پذیرش 
نمی باشد.

جعفرنظری:رئیس ثبت اسنادوامالک

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 1۲ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

قانون  موضوع  هیات  شماره13976033101200۴322-97/8/1۴جلسه  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جواد ترابی  فرزند اسماعیل  به 
شماره شناسنامه ۴3333 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی  پالک 3۴0 فرعی از 323 اصلی به مساحت ۴87/85 مترمربع قسمتی از قطعه 
256ازسهمی ورثه علی قلیزاده ذیل ثبت صفحه69 دفتر 9محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار 
و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف:389 نوبت اول97/8/21 نوبت دوم :97/9/6
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

دومین عرضه نفت خام در بورس انرژی برای 
فروش 700 هزار بشکه نفت خام با معامله سه 
محموله با قیمت 6۴.97 دالر به ازای هر بشکه 

به پایان رسید.
با همکاری  به گزارش زمان به نقل ازمهر،  
شرکت ملی نفت ایران، 700 هزار بشکه نفت 
قیمت  با  انرژی  بورس  در  خام عرضه شده 
6۴.97 دالر به ازای هر بشکه و در قالب دو 

محموله 2۴5 هزار بشکه ای و یک محموله 
عرضه  در  شد.  معامله  ای  بشکه  هزار   210
دیروز نیز همچون عرضه قبلی، 9 بانک عامل 
از جمله سامان و پارسیان به عنوان بانک های 
عامل برای صدور ضمانت نامه معرفی شده 

اند.
در شروع عرضه 3 پیشنهاد خرید در مقابل 
سفارش فروش محموله نفت 700 هزار بشکه 

تابلوی  روی  بر  بورس  در  شده  عرضه  ای 
برای  باالترین درخواست  معامالت نشست. 
خرید یک محموله 2۴5 هزار بشکه ای نفت 
خام، قیمت 57.3۴ دالر به ازای هر بشکه و دو 
پیشنهاد دیگر برای خرید محموله های 2۴5 
و 210 هزار بشکه ای، قیمت های 56.21 و 
5۴.85 دالر به ازای هر بشکه اعالم شد.براین 
اساس، شرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعالمی 

خود را به 67.1  دالر به ازای هر بشکه کاهش 
داد. و به تبع آن، متقاضیان خرید، قیمت های 
پیشنهادی خود را به 60.25، 59.7۴ و 59.12 
دالر به ازای هر بشکه افزایش دادند. با این 
نرخ ها،  شرکت ملی نفت ایران در دو گام، 
به  دالر  به 6۴.97  را  خود  اعالمی  پایه  نرخ 
ازای هر بشکه کاهش داد و براین اساس، سه 

محموله معامله شد. 

دومین عرضه نفت خام در بورس انرژی 

تحریم نفتی ایران؛ رویای
 شکست خورده ترامپ 
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ضرورت کاهش وابستگی به درآمد نفت
پاشنه آشیل اقتصاد ایران چیست؟

یک کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران 
به  بستگی  این مساله  اقتصاد کشور گفت:  بهتر شدن وضعیت  امکان  و 
سیاست های داخلی دارد زیرا در اقتصاد ایران مولفه های فراوانی دخیل 

هستند. 
محمدعلی خطیبی با بیان این مطلب افزود: فروش نفت یکی از مولفه های 
موثر در اقتصاد ایران است اما تنها عامل محسوب نمی شود. وی ادامه داد: 
عوامل دیگری نیز وجود دارد که شاید بسیار مهم تر از تحریم های نفتی 
باشد. وی گفت: این مساله در اصل به سیاست های اقتصادی دولت برمی 
گردد تا بتواند روزهای خوبی را برای مردم و کشور رقم بزند. خطیبی 
تصریح کرد: همچنین با این کار دولت باید بتواند وابستگی های خود را به 
درآمدهای نفتی کاهش دهد این مساله نیز معطوف به سیاست های دولت 
است. وی تاکید کرد: همواره به دنبال عوامل بیرونی هستیم تا مشکالت را 
متوجه آنها کنیم اما باید گفت عوامل بیرونی موثر است در عین اینکه نباید 
از عوامل داخلی نیز غفلت کرد. این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: 
عوامل داخلی مانند سیاست های اقتصادی موثرند برای نمونه یکی از این 
عوامل وابستگی های ما به درآمدهای نفتی است که در ۴0سال گذشته بارها 
بر لزوم قطع وابستگی سخن گفته شده در حالی که اگر هر سال 2درصد 
از این وابستگی کم شده بود اکنون شاهد کاهش 80درصدی وابستگی به 
درآمدهای نفتی بودیم.خطیبی بیان کرد: این مساله را نمی توان عامل خارجی 
محسوب کرد و نیازمند عزم داخلی هستیم تا از پتانسیل های داخلی استفاده 
کنیم و وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کنیم. وی افزود: جدی نبودن در 
سیاست های درستی است که همه هم قبول دارند و کسی نیست مخالف این 
مساله باشد اما باید پرسید چرا این اتفاق نمی افتد زیرا جدیت الزم را نداریم. 
خطیبی تاکید کرد: کل دولت هایی که تاکنون زمام امور را داشته اند در راه 
قطع و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی جدی نبوده اند. وی ادامه داد:  اگر 
برنامه ریزی داخلی، جدی و درست باشد و به سمت ظرفیت های غیرنفتی 
داخلی حرکت کنیم و وابستگی کشور را به درآمدهای نفتی کم کنیم اصال 
دشمن به فکر تحریم نفت و ضربه زدن از این طریق نمی افتد تا ما را تحت 
فشار قرار دهد. وی تصریح کرد: باید به چنین مسایل داخلی بیشتر توجه 
کنیم. این کارشناس حوزه نفت و انرژی درمورد اینکه آیا در عملکرد دولت 
جدیت برای حل این موارد مشاهده می شود یا خیر؛ گفت: متاسفانه بعد 
از برجام وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد در حالی که بر اساس قول 
و قرارها باید هر سال از میزان وابستگی کاسته می شد که این اتفاق نیافتاد. 
وی ادامه داد: قبل از برجام وابستگی به درآمدهای نفتی به 30درصد رسیده 
بود و اگر این روند ادامه پیدا می کرد میزان وابستگی به درآمدهای نفتی 
کم می شد اما پس از برجام متاسفانه دوباره وابستگی ها بیشتر شد و همین 
مساله سبب شد تا دشمن طمع کند و از همین نقطه به ما ضربه بزند. خطیبی 
خاطر نشان کرد: عزم جدی تری الزم است تا وابستگی ها را به حداقل میزان 
ممکن برسانیم و این به معنای عدم فروش نفت نیست بلکه کسب درآمدها 
را بیشتر به سمت بخش های سرمایه گذاری ببریم و هزینه های جاری را با 

درآمدهای نفتی مرتبط نکنیم. 

عدم معافیت فعالیت های اقتصادی 
نهادها و بنیادها از مالیات  

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: در اجرای 
تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، کلیه بنیادها و نهادهای انقالب 
مالیاتی  معافیت  هیچگونه  از  خود  اقتصادی  های  فعالیت  بابت  اسالمی 

برخوردار نیستند.
به گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، با اشاره به ماده 2 
قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: به استناد تبصره های این ماده قانونی، 
کلیه فعالیت های اقتصادی بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی و همچنین 
وزارتخانه ها و شهرداری ها به هر نحوی، مشمول پرداخت مالیات بوده و 
معافیتی ندارند.وی اظهار داشت: بر همین اساس، نهادها و بنیادهای انقالب 
اسالمی، مالیات عملکرد کلیه فعالیت های اقتصادی خود و همچنین کلیه 
مالیات های تکلیفی و ارزش افزوده را پرداخت می نمایند.معاون مالیات 
های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به انتشار خبری در رسانه 
ها در خصوص معافیت مالیاتی بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی از سوی 
سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان داشت: فعالیت اقتصادی بنیادها و نهادهای 
انقالب اسالمی وفق ضوابط و مقررات قانونی مشمول مالیات می باشد.وی 
تصریح کرد: به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، شرکت 
هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا بنیادها و 
نهادهای انقالب اسالمی می باشد، سهم درآمد یا سود آنها نیز وفق قوانین و 

مقررات مشمول مالیات است.

صادرات ایران به آفریقا ۱۷ درصد افزایش یافت

  
مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت از افزایش 17 درصدی 

صادرات ایران به آفریقا در نیمه اول سال 1397 خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد پیلتن 
گفت: صادرات ایران به کشورهای آفریقایی در 6 ماهه اول سال جاری به 
397 میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان دهنده 
افزایش 17 درصدی است.وی افزود: مقاصد اصلی صادراتی ایران به قاره 
آفریقا طی دوره مذکور شامل کشورهای مصر، کنیا، سودان، آفریقای جنوبی، 
تونس، مغرب، موزامبیک، تانزانیا،جیبوتی و سومالی بوده است.گفتنی است، 
مهمترین کاالهای صادراتی ایران به قاره آفریقا شامل آهن و فوالد، قیرنفت، 
بیسکویت و  مایع، محصوالت شیمیایی، سیمان، خمیرهای غذایی،  گاز 

شکالت، کف پوش، پارافین، وازلین ،روغن موتور و کشمش است.

نگاه

ثبت باالترین رشد ارزش بازار 
بورس جهان دربورس تهران  

 
سال  یک  در  تهران  بورس  بازار  ارزش  رشد 
گذشته رتبه نخست را در میان اعضای فدراسیون 

جهانی بورس ها به دست آورد.
به گزارش زمان به نقل ازبازار سرمایه، دبیرخانه 
فدراسیون جهانی بورس ها)WFE(، ارزش بازار 
بورس تهران در 12 ماهه منتهی به پایان سپتامبر 
سال 2018 میالدی با بیش از 120 درصد بازده ) 
به واحد پول ملی( مقام نخست را در میان اعضای 

فدراسیون به خود اختصاص داد.
میزان بازده ارزش بازار بورس تهران به دالر در 
این دوره حدود 7۴ درصد محاسبه شده است که 
از این نظر نیز در باالترین جایگاه در میان سایر 
گرفته  قرار  ها  بورس  جهانی  فدراسیون  اعضای 
است. ارزش دالری بورس تهران در پایان سپتامبر 

2018 معادل 173 میلیارد دالر اعالم شد.
همچنین شاخص کل بورس تهران در دوره یک 
قابل  رشد   2018 سپتامبر  پایان  به  منتهی  ساله 
مالحظه ای داشت و بیش از 127 درصد بازدهی 
رشد  متوسط  این،  بر  کرد.عالوه  خود  آن  از  را 
ارزش بازار در مناطق مختلف فدراسیون جهانی 
بورس ها به ترتیب برای آمریکا 15 درصد، منطقه 
آسیا - اقیانوسیه منفی 3 درصد و اروپا_ آفریقا - 

خاورمیانه نیز 5 درصد گزارش شده است.

حضور سایپا در نمایشگاه بین 
المللي خودرو تهران

گروه خودروسازي سایپا با هدف ارائه توانمندي 
هاي خود در حوزه تولید قطعات و داخلي سازي 
بر محور اقتصاد مقاومتي در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خودرو 

تهران حضور خواهد یافت.
در  سایپانیوز،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و 
قطعه  با حضور  که  تهران  مجموعه های خودرو 
سازان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد، گروه 
خودروسازی سایپا با شرکت های سازه گستر و 
25 شرکت قطعه ساز زیر مجموعه، مگاموتور و 
27 شرکت قطعه ساز زیر مجموعه، سایپا یدک، 
رنا،  فنی  خدمات  سایپا،  رینگ  زر،  فنرسازی 
ایندامین، پالسکوکار، رادیاتور ایران، سایپا شیشه، 
سایپا آذین، قالب های بزرگ صنعتی و  سایپا پرس 

حضور دارد.
المللی  بین  نمایشگاه  گفتنی است در سیزدهمین 
تهران، سایپا در طبقات همکف و اول سالن میالد 
از 21 تا 2۴ آبان و از ساعت 9 الی 17 به مدت 
۴ روز پذیرای بازدیدکنندگان و عالقمندان حوزه 

صنعت خودرو است.

پاویون ایران در نمایشگاه بین 
المللی گل و گیاه هلند

یازدهمین  ایرانی  با حضور شرکت های مختلف 
هلند  گیاه  و  المللی گل  بین  نمایشگاه تخصصی 
آغاز بکار کرد، مراسم گشایش پاویون جمهوری 
جهاد  وزارت  مقامات  حضور  با  ایران  اسالمی 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کشاورزی، 
در  کشورمان  سفارت  اقتصادی  رایزن  و  سفیر 

هلند، برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و اطالع 
یازدهمین  در  نمایشگاه؛  برگزاری  ستاد  رسانی 
نمایشگاه بین المللی گل و گیاه هلند که بزرگترین 
و  ها  شرکت  است،  جهان  گیاه  و  گل  نمایشگاه 
با  ایرانی  بزرگ حوزه گل و گیاه  کنندگان  تولید 
هدف یافتن بازارهای جدید صادراتی و ورود به 

شبکه های توزیع جهانی حضور دارند.
محمد جواد قنبری معاون شرکت نمایشگاه های 
به  اشاره  با  ایران  اسالمی  جمهوری  المللی  بین 
اهمیت حضور در نمایشگاه های خارجی گفت: 
حضور در چنین نمایشگاه هایی موجب افزایش 
ایرانی  های  شرکت  صادراتی  و  تولیدی  توان 
معدن  صنعت،  کرد:وزارت  اضافه  شود.وی  می 
نمایشگاه  در  که  هایی  شرکت  برای  تجارت  و 
های بین المللی دیگر کشورها شرکت می کنند، 
تسهیالت ویژه ای را که شامل پرداخت درصدی 
از هزینه حضور در نمایشگاه است، در نظر گرفته 

است. 

خبر

اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
به طور کامل  مالیات ها در کشور  از ظرفیت 
استفاده نمی شود، گفت: باید سهم مالیات را 

در اقتصاد از هفت به 10 درصد برسانیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرهاد دژپسند 
با بیان اینکه بیشتر تحریم های چند جانبه را 
ظالمانه  تحریم های  و  ایم  پشت سر گذاشته 
فعلی جای نگرانی ندارد، اظهار کرد: اول باید 
تحریم ها  می کنند.  چه  ما  با  تحریم ها  بدانیم 
می خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی 
می خواهد  تحریم ها  کند.  ایجاد  ملت  میان 
این  به  کند،  مسدود  را  کشور  ورودی های 
آن  مشتقات  و  نفتی  تحریم  که  است  خاطر 
اینکه  بیان  با  شود.دژپسند  می  گرفته  جدی 
اگر مردم احساس کنند که با حاکمیت هستند، 
است،  شده  برداشته  الزم  گام های  از  بخشی 
اضافه کرد: اما اینکه چگونه باید این حس در 
مردم پدید آید؛ حاکمیت باید در رفتارش ثابت 
کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد و 
آرامش و آسایش مردم را در اولویت قرار داده 
نگه  انتخابات  برای  را  ها  رقابت  اگر  است. 
انتخابات رفاقت کنیم گامی  از  داریم و پس 
مهم در این راستا برداریم.وی که شب گذشته 
با  تلویزیونی سخن می گفت،  برنامه  در یک 
بیان اینکه بعد از تامین منابع و ایجاد آسایش 
باید  کنیم، گفت:  توجه  داشته هایمان  به  باید 
دارایی های دولت را اهرمی کنیم برای خروج 
توانسته ایم  منظور  این  به  تحریم.  شرایط  از 
تهیه  دولت  دارایی های  از  دقیق  محاسبه ای 
هم  مالی  بازارهای  درباره  ادامه  در  کنیم.وی 
اظهار کرد: بازار پول نباید این قدر نقش داشته 
آن  جایگزین  سرمایه  بازار  باید  بلکه  باشد، 
شود. در دو سال اخیر بازار سرمایه با توجه 
است. داشته  نگه  پا  سر  را  خود  شرایط،  به 

عمق دهی  بر  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تاکید کرد و گفت: نرخ  بازار سرمایه هم  به 
باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک  سود 
رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس العمل نشان 
بر ضرورت اصالح  تاکید  با  داد.دژپسند  می 
گونه ای  به  باید  برنامه  کرد:  بیان  بانکی  نظام 
طراحی شود که مجریان با عالقه آن را اجرا 
کنند. البته در میان مدیران بانک ها این عالقه 
وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد 
شود.دژپسند  اجرایی  برنامه  آن،  پایش  با  تا 
بودن  باال  بابت  از  بانک ها  اینکه  به  اشاره  با 
هستند،  مشکل  دچار  مطالبات شان  میزان 
گفت: اصالح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز 
کرده ایم.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ 
به اینکه آیا حدود 110 هزار میلیارد تومان از 
است؟  نفر  اختیار هشت  در  بانکی  مطالبات 
گفت: در اعداد تأمل و بر اساس تعاریف آنها 
اینکه  بیان  با  اقتصاد  می کنم.وزیر  بررسی  را 
بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که 
بانک ها آن را مطرح می کنند و ما نمی توانیم 

باشد  ادعا حسابرسی نشده  این  تا زمانی که 
آن را بپذیریم، ادامه داد: باید با مردم صادق 
چراکه  بگوییم،  شفاف  را  مباحث  و  باشیم 
شفافیت راهکار مبارزه با فساد است. از کسی 
که افشاگری آن منتهی به صدور حکم می شود 
باید قدردانی کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
بجنگیم  با فساد  اگر می خواهیم  تاکید کرد: 
باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم 
را  آن  و  برویم  هوشمند  اقتصاد  سمت  به 

الکترونیکی کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا فساد سازمان 
فساد  گفت:  دارد؟  وجود  کشور  در  یافته 
سازمان یافته تعریف دارد. اگر منظور فساد از 
صدر تا ذیل باشد چنین فسادی وجود ندارد 
اما اگر منظور فساد گسترده و شبکه ای است 
و  اقتصادی  امور  داریم.وزیر  فسادی  چنین 
دستگاه ها  برخی  مقاومت  به  اشاره  با  دارایی 
برای پیوستن به شبکه الکترونیکی گفت: نباید 
از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب نشینی کنیم. 
در این شرایط افزایش مالیات ها توجیهی ندارد 

و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود، در 
حال حاضر به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات 
ها مطرح نیست. او با تاکید بر اینکه از ظرفیت 
مالیات ها به طور کامل استفاده نمی کنیم، گفت: 
درصد  هفت  کشور  اقتصاد  در  مالیات  سهم 
است که باید آن را به 10 درصد برسانیم. در 
چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی 
اجتناب  و  فرار  راه های  باید  اما  است  داشته 
از مالیات بسته شود. شناسایی پایه های جدید 
مالیاتی و لغو برخی معافیت ها موجب افزایش 
بدون  باید  مالیات ها  می شود.  مالیاتی  درآمد 
فشار بر مردم و مالیات دهندگان افزایش پیدا 
کند.دژپسند با تاکید بر اینکه مالیات نباید فقط 
مالیات  کرد:  اضافه  باشد،  دولت  درآمد  ابزار 
اقتصادی  فعالیت های  آرایش  برای  ابزاری 
بخش  این  در  مخرب  فعالیت های  زدودن  و 
با  موافقت  اعالم  ضمن  همچنین  است.وی 
مالیات بر عایدی سرمایه هستم اما نرخ مالیات 
نباید تولید را کور کند و سرمایه ها را فراری 
حامل  قیمت  افزایش  احتمال  درباره  دهد.او 
های انرژی هم اظهار کرد: تاکنون هیچ قراری 

در این زمینه گذاشته نشده است. 
مراکز پژوهشی بسته هایی را ارائه داده اند که 
این بسته ها در دست بررسی و تاکنون هیچ 
تصمیمی گرفته نشده است. با توجه به اینکه 
هدر  های  بخش  ترین  اصلی  از  یکی  بنزین 
این موضوع  و  است  ملی کشور  منابع  رفت 
از کارشناسان قرار دارد  مورد توجه بسیاری 
می  طی  را  فرآیندی  سوخت،  قیمت  تعیین 
کند تا نرخ عادالنه ای داشته باشد.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی همچنین درباره بسته های 
حمایتی هم با بیان اینکه بسته ها تا پایان آبان 
ماه اجرایی می شوند اظهار کرد: اما دغدغه ما 

این است که شئون مردم حفظ شود.

وزیر اقتصاد: فساد گسترده و شبکه ای داریم

سهم مالیات در اقتصاد افزایش می یابد

آگهي فقدان سند مالکیت
چون آقای سید علیرضا میرفروغی  با ارائه دو برگ استشهاد محلی گواهی شده اعالم نموده که سند مالکیت 
الکترونیکی   دفتر  شماره   به  اصلی   21 از  فرعی   32۴6 پالک  به  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  میزان  به 
13962031۴00100967۴ ثبت گردیده و سند کاداستری به شماره 802۴95ب 95 صادر گردیده است. را در 
اثر سهل انگاری مفقود و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند و مطابق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي میشود که هرکس مدعي انجام معامله ) غیر ازآنچه در آگهي ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت  ده روز به این اداره  مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله،تسلیم نمایند تا مراتب صورتمجلس و  اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند 

مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد شد. 
 رضا بشارتی ـ رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان شهرکرد

آگهی مزایده
 / نوبت دوم اموال غیر منقول )جهت اخذ محکوم به(

 به موجب پرونده کالسه 970078  اجرایی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۴670۴38۴3 ریال بابت اصل خواسته وخسارت  تاخیر تادیه 
و هزینه ها در حق محکوم له ماندانا سلیمانی نژادیان و پرداخت مبلغ 2550000ریال بابت نیم عشر  دولتی در حق صندوق دولتی با توجه به عدم 
پرداخت مبلغ فوق و بنا به درخواست محکوم له بمنظور استیفعای محکوم به اموال قید شده در ذیل برگه از سوی اجرای احکام مدنی اردل توقیف 
و توسط کارشناس منتخب توصیف و ارزیابی و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/9/6 در محل اجرای احکام 
مدنی اردل با حضور نماینده دادستان بفروش می رسد هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس 
10درصد مورد مزایده را طی چک تضمین شده به دفتر اجرا  تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه ارتاریخ  مزایده به حساب 
سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد این  آگهی یک 
بار در روزنامه محلی منتشر همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثنای مسئولین اجرا اقربای 
نسبی و سببی آنان ضمنًا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری 

مزایده کسب اطالع نمایند . 
مشخصات ملک : ملک مورد ارزیابی شامل یک قطعه زمین واقع در شهر دشتک از اراضی دیمکار موسوم به سرمازه دره شور جزئی از پالک دشتک با 
حدودات اربعه شمال به زمین دیمکار داراب رئیسی شرق به زمین سهراب الیاسی جنوب به زمین نصیر نصیری و غرب به زمین پرویز الیاسی محدود 

می گردد که مساحت آن با مختصات جغرافیایی utm برداشت شده توسط کارشناس محترم برابر با ۴300 متر مربع می باشد. 
زمین مورد نظر باستناد یک برگ مبایعه نامه عادی بدون تاریخ توسط آقای کارمران سلیمان نژادیان از آقای فرج اله الیاسی فرزند قربانعلی خریداری 

گردیده که با توجه به تحقیقات محلی و مطلعین در تصرف مشارالیه می باشد. 
با توجه به موقعیت زمین مورد نظر و در نظر گرفتن شیب و عمق بافت خاک  و بافت خاک ـ وضعیت آب و هوا و سابقه دیمکار بودن و عدم 
دسترسی به جاده و سایر عوامل و در نظر گرفتن خرید و فروش امالکدر منطقه و امکان تامین آب در آینده از طریق پمپاژ  دره گرم قیمت هر متر 
مربع برابر 72000 ریال و قیمت کل عرصه مورد نظر مبلغ 309/600/000 ریال ) سیصد و نه میلیون و ششصد هزار ریال ( بر آورد و اعالم می گردد. 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردل ـ خلیلی اردلی 

آگهی مزایده جلسه دوم
عزیزآبادی  احمدی  گلستان  خانم  علیه  محکوم  رساند  می  عموم  اطالع  به 
اصل  بابت  ریال   87/290/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم  اله  فیض  فرزند 
خواسته در حق محکوم له آقای عزیز ظفری فرزند مهدی و مبلغ ۴/250/000 
ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت گردیده است که اموال 
به  مزایده  از طریق  به شخص تحویل گردیده که  توقیف و  نامبرده  از  ذیل 
مزایده  طریق  از  را  اموال  هستند  مایل  کسانی  چنانچه  لذا  رسد  می  فروش 
احکام  اجرای  به  10 صبح  ساعت   1397/8/27 تاریخ  در  نمایند  خریداری 
شورای حل اختالف شهرستان اردل مراجعه نمایند اموال به کسی تعلق می 
گیرد که باالترین قیمت را ارائه نمایند. محل برگزاری مزایده در دادگستری 

اردل اجرای احکام مدنی حقوقی می باشد . 
یخچال فریزر امرسان 2 عدد جمعًا 15/000/000 ریال 

فریزر صندوقی استیل قدیمی درب از رو ۴ عدد جمعًا به مبلغ 7/500/000 
ریال 

فریزر صندوقی فانتزی جدید درب کشویی 1 عدد به مبلغ 1۴/000/000 ریال 
یخچال فریزر ال تی سی 1 عدد به مبلغ 10/000/000 ریال 
یخچال فریزرسفید میهان یک عدد به مبلغ 8/000/000 ریال

 یخچال ایستاده لبنیاتی قرمزرنگ 1عدد به مبلغ 7/000/000ریال
یخچال فریزر ابریزان بوران 1 عدد 10/000/000 ریال 

جمع کل ارقام هفتاد و یک میلیون و پانصد هزار ریال 71/500/000 ( ریال 
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردلـ  کریمی 

آگهی احضار متهم
 نظر به شکایت آقای حسین خیری فرزند زمانعلی علیه آقای مهدی اسدی فرزند احمد و شماره ملی 0579985636در 
پرونده کالسه 961331مطروحه در این شعبه دایر بر خیانت در امانت نسبت به هشت فقره چک نسبت به اینکه به 
لحاظ مجهول المکان بودن  غیر قابل دسترس بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به وی وجود نداشته لذا به استناد 
ماده 17۴ 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 97/529
 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از بیکاری 
۶هزار نفری واردکنندگان خودرو و تعطیلی 

۶۰درصد از شرکت های واردکننده خبر داد.
ازاقتصادآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مهدی دادفر درباره گمانه زنی های موجود در 
مجلس مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو 
تا پایان سال اظهار کرد: برای اتخاذ تصمیم 
در کشور کل نگری و برنامه ریزی وجود ندارد، 
به  اکنون که خودروهای داخلی گران شده 
کسی  چه  افتاده اند.  واردات  آزادسازی  فکر 
مردم  دوش  بر  که  هزینه هایی  پاسخگوی 

افتاده است؟
وضعیت  درباره  خودور  بازار  فعال  این 
حدود  کنون  تا  کرد:  تصریح  واردکنندگان 
و  بیکار  خودرو  واردکنندگان  از  نفر  ۶هزار 
تعطیل  واردکننده  شرکت های  از  ۶۰درصد 
شرکت هایی  بقیه  کرد:  اضافه  شده اند.دادفر 
که تعطیل نشده اند نیز تنها ۳۰درصد فعالیت 

گذشته خود را انجام می دهند؛ بنابراین اگر 
آینده  سال  تا  برویم  پیش  روند  همین  با 
هیچ شرکت واردکننده ای باقی نمی ماند.وی 
شرکت های  وابستگی  به  اشاره  با  همچنین 
تا  کرد:  خاطرنشان  دولت  به  خودروسازی 

زمانی که دولت پای خود را از این موضوع 
کنار نکشد و همچنان یک نماینده مجلس یا 
فردی از دولت، مدیرعامل این شرکت ها باشند 
خصوصی سازی در کشور رخ نمی دهد.وی با 
بیان این که بخش خصوصی درآمدش را از 

تنها  رضایت مشتری کسب می کند، گفت: 
افزایش  به  تمایل  می تواند  شدن  خصوصی 
کیفیت را در خودروسازان ایجاد کند چرا که در 
شرایط فعلی فضای رقابتی بین خودروسازان 
وجود ندارد و مردم مجبور به خرید خودروهای 
صنعت  ماندگی  عقب   هستند.دادفر  داخلی 
خودروسازی از خصوصی سازی را نتیجه کم 
افزود: حدود  و  کاری وزارت صنعت دانست 
۱۵سال است که هم توانایی صنعتی و هم 
انسانی برای خصوصی شدن را داریم اما دلیل 
عقب ماندگی ما کم کاری وزاری صنعت است.

او همچنین درباره وزیر جدید صنعت اظهار 
حضرت  مانند  صنعت  جدید  وزیر  به  کرد: 
اگر  نگاه می کنم چرا که  موسی و عصایش 
بردارد  گامی در صنعت خودروسازی کشور 
در تاریخ ثبت خواهد شد؛ همچنین معتقدم 
دوره وزارت ایشان مانند دوره شریعتمداری 

نخواهد بود.

نگاهی به شاخص بهای تولیدکننده در هفت ماهه امسال 
نشان می دهد که بخش ساخت )صنعت( بیشترین میزان 
تورم را در این مدت پشت سر گذاشته به گونه ای که در پایان 
مهرماه امسال ۸۲.۱ درصد در مقایسه با ماه مشابه پارسال 

رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، شاخص بهای تولیدکننده در 
علم اقتصاد یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که 
روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در 
بخش های مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( 
نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص 
پیش نگر برای اطالع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.

مروری بر نرخ تورم تولید در بخش های مختلف اقتصادی که 
بانک مرکزی محاسبه می کند، می تواند آینده حرکت نرخ 
تورم در بخش مصرف را ترسیم کند؛ نگاهی به شاخص بهای 
تولیدکننده در فصل بهار نشان می دهد این شاخص در ماه 
های فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب ۱۲.۷ درصد، 
۱۴.۸ درصد و ۱۶.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال پیش 
رشد یافته است.نکته قابل تامل اینکه در هر سه ماه یاد شده 
نرخ تورم در گروه ساخت )صنعت( باالتر از متوسط نرخ تورم 

یاد شده بوده یعنی در فروردین ۱۵.۴ درصد، در اردیبهشت 
۱۸.۶ درصد و خرداد ۲۱.۲ درصد بوده است.در فصل تابستان 
نیز این رویه تداوم یافته، برای نمونه با اینکه میانگین نرخ تورم 
تولید در یکسال منتهی به تیرماه ۲۷.۸ درصد بوده اما در 
گروه ساخت ۳۷.۹ درصد گزارش شده است؛ در مردادماه با 
وجود ثبت تورم ۳۳.۸ درصدی بخش تولید، این شاخص در 
بخش ساخت به ۴۵.۲ درصد و در شهریورماه به ۶۱.۱ درصد 
رسیده است در حالی که متوسط نرخ تورم تولید در این ماه 
۴۴.۴ درصد بود.نگاهی به آمار نخستین ماه فصل پاییز که به 
تازگی منتشر شده نیز نشان می دهد تورم تولیدکننده در 
بخش ساخت به ۸۲.۱ درصد رسیده در حالی که میانگین 
این شاخص در ماه یاد شده ۵۹ درصد بوده است.یکی دیگر از 
گروه های اصلی که در هفت ماهه امسال با افزایش قابل تامل 
نرخ تورم تولید روبرو شده ، گروه »کشاورزی، جنگلداری و 
ماهیگیری« است؛ این گروه در فروردین ماه با ثبت نرخ ۱۳.۲ 
درصد و در اردیبهشت ماه با ۱۶.۲ درصد باالتر از میانگین 

نرخ تورم قرار داشت اما در خرداد با تورم ۱۱.۹ درصد، تیر با 
۲۱.۲ درصد، مرداد با ۲۶.۳ درصد و شهریور با ۳۷ درصد به 
پایین تر از میانگین نرخ تورم تولید رسید و در مهرماه نیز با 
۴۸.۵ درصد تورم باز هم نرخی کمتر از میانگین تورم داشت.

گروه سومی که در زمینه افزایش نرخ تورم تولید پیشتاز بوده، 
»حمل و نقل و انبارداری« است؛ که در ماه های فروردین تا 
خرداد به ترتیب هفت درصد، ۶.۹ درصد و ۱۵.۱ درصد تورم 
را پشت سر گذاشت اما در تابستان نرخ آن شتاب گرفت به 
شکلی که به ۲۳.۳ درصد در تیر، ۳۱.۳ درصد در مرداد و ۳۶.۵ 
درصد در شهریورماه رسید و در مهرماه تورم ۵۰.۴ درصدی را 
ثبت کرد.همانطور که فعاالن و کارشناسان اقتصادی بارها گفته 
اند، افزایش نرخ ارز یکی از علت های اصلی افزایش تورم تولید 
در هفت ماهه نخست امسال است زیرا براساس آمار گمرک، 
بیش از ۷۰ درصد کاالهای وارداتی به کشور را اقالم واسطه 
ای و سرمایه ای تشکیل می دهد که از تغییرات نرخ ارز تاثیر 

می پذیرد.

تعطیلی 60 درصد شرکت های واردکننده خودرو

  صنعت، میدان دار تورم تولید   
    در هفت ماهه امسال



 آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک
 می ریزند.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عّشاق بود
 مهرورزی تو با ما شهره ی آفاق بود

یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
 بحث سّر عشق و ذکر حلقه ی عّشاق بود

امروز با حافظ

کتاب »نام باوری« چاپ شد

کتاب »نام باوری« نوشته 
بهرامی کمیل«  »نظام 

منتشر شد.
در  مهر،  گزارش   به 
نیافتگی  توسعه  تحلیل 
کشورها تمرکز بر موانع 
سیاسی و اقتصادی است و موانع فرهنگی اغلب 
فراموش می شوند. در کتاب »نام باوری« نظام 
بهرامی کمیل، تالش کرده است تا یکی از موانع 

فرهنگی توسعه در ایران را معرفی کند.
»نام باوری« )Namism( باور به این عقیده 
است که نام ها چنان قدرتی دارند که می توانند 
با  نام باور  انسان  کنند.  کنترل  را  واقعی  جهان 
اگر  زیرا  نیست  سازگار  عقالنیت  و  توسعه 
انسان مدرن برای بارش باران، ابرها را بارور 
می سازد، انسان نام باور به شعر و دعای باران 

تاکید می کند.
کتاب 58 صفحه ای »نام باوری« نوشته »نظام 
 500 شمارگان  در  تازگی  به  کمیل«  بهرامی 
سوی  از  تومان  هزار   10 بهای  با  و  نسخه 
انتشارات پویه مهر اشراق، چاپ و روانه بازار 

کتاب شده است.

در دنیای کتاب
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اذان ظهر 11/48  اذان مغرب 17/19
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اوقات شرعی

حضور سه نمایش برگزیده جشنواره تئاتر دانش آموزی کشور 
در جشنواره بیست و پنجم

در جلسه مشترک دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
با مدیرکل و مسئوالن فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش تهران پیرامون 
امکان حضور سه نمایش برگزیده جشنواره تئاتر دانش آموزی کشور در جشنواره 

گفت و گو شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در این جلسه حضور نمایش های برتر دانش آموزان جشنواره 
کشوری وزارت آموزش و پرورش در بخش غیر رقابتی جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان مورد تایید قرار گرفته و هماهنگی های الزم اولیه در این 

خصوص بررسی شد.
این نشست با حضور علی رمضانی، مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای 
پرورشی، زهرا مظفر، معاون مدیرکل، وحیدرضا قناعتیان، کارشناس هنرهای نمایشی 
اداره کل، مریم کاظمی، دبیر جشنواره، دکتر اردشیرصالح پور قائم مقام و مشاور دبیر 
جشنواره ،حسن آقایوسفی، معاون پرورشی و فرهنگی استان همدان و دیگر اعضا در 
سالن جلسات معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

مریم کاظمی؛ دبیر بیست وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان در این 
نشست گفت: سال گذشته وقتی اولین بار دبیر جشنواره شدم، از پیش برنامه ریزی 
شده بود که بخش دانش آموزشی ویژه نمایش های اجرا شده  مدارس استان همدان 
باشد. البته دالیلی برای این مسئله وجود داشت اما هم سال گذشته و هم امسال 
داوود کیانیان به این مسئله معترض شد چون معتقد بود نمی توان جشنواره تئاتر 
کودک ونوجوان را بدون حضور دانش آموزان برگزار کرد. ولی فراخوان جشنواره 
تعیین می کند که برنامه ریزی کارهای ستادی و اجراها چه مسیری را طی کند و 
هرگونه تغییر و تفسیری می بایست با پیشنهاد و بررسی و در طی زمان کافی برای 

تدوین و شکل گیری نوع جدید همراه باشد.
در ادامه کاظمی به شعار این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: شعار این دوره 
»کودک و حقوق اجتماعی« است. این شعار به گروه خاصی مربوط نمی شود و تمام 
کودکان جامعه را در بر می گیرد. درنتیجه امسال استثنائا از تمام پیشنهادها استقبال 
کردیم ودر کنار فراخوان با دید بازتر، تمام آثار را به همراه اردشیر صالح پور دیدیدم. 
یک نمایش از سوی کانون اصالح تربیت پیشنهاد شد که توسط نوجوانان مددجو 

آماده شده است  و برای شرکت در جشنواره انتخاب شده است.
وی در ادامه افزود: در بخش تئاتر دانش آموزی سه نمایش از همدان حضور دارد 
و سه نمایش دیگر هم از سوی آموزش وپرورش پیشنهاد شده بود به این بخش 

اضافه شده است.
کاظمی در بخشی از این نشست از برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی مدرسان  
ایرانی و خارجی مجرب برای دانش آموزان و مربیان  شرکت کننده این جشنواره 
خبر داد. علی رمضانی در این نشست گفت: »ما خود را از حوزه فرهنگ و هنر جدا 
نکردیم در بحث نمایش عروسکی برای دانش آموزان توانمند و عالقه مند مسیر را 

باز کردیم تا پیشرفت کنند.«
مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی گفت: اکنون آموزش و 
پرورش در فرهنگی ترین زمان خود به سر می برد. ما سال گذشته تئاتر مدرسه ای 
را به صورت پایلوت در استان فارس برگزار کردیم که امسال آن را در کل 
کشور با امضای بخشنامه ای از سوی وزیر انجام می شود تا تئاتر مدرسه ای در 

دل مدرسه برگزار شود.
او از چاپ 22 کتاب در حوزه تئاتر دانش آموزی از سوی موسسه منادی تربیت 

خبر داد و گفت: ما در حوزه تولید تئاتر می توان گفت فقیر هستیم.

دستگاه هایی را که پاسخگو نیستند معرفی کنید

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با انتقاد از 
عدم پیوستن بعضی دستگاه ها به سامانه این قانون، از رسانه ها 
و خبرنگاران خواست دستگاه های بی اعتنا را معرفی کنند تا 

تحت فشار افکار عمومی مجبور به پاسخگویی شوند.
به گزارش از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات، حسین انتظامی افزود: پس از گذشت 15 ماه از 

راه اندازی سامانه، توجیهی ندارد هنوز دستگاه های مهمی نسبت به آن و مطالبه 
مردم بی توجه باشند.انتظامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت پاسخگویی به 
درخواست های مردمی برای دسترسی به اطالعات، اولویت اصلی کمیسیون است، 
افزود: مدیران معرفی شده برای پاسخگویی از طرف دستگاه ها، افزایش کیفیت 
پاسخ ها را مدنظر قرار دهند چون قانون اجازه نمی دهد پاسخ های بی ارتباط ، 
ناکافی، موهوم و رفع تکلیفی بدهیم . سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به 
آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه 96 آغاز به کار کرده است و در 
حال حاضر حدود 500 دستگاه به آن پیوسته اند. مردم می توانند برای ثبت نام به این 
سامانه مراجعه و درخواست های خود را نسبت به این دستگاه ها ثبت کنند و طبق 
قانون نیز دستگاهها موظفند ظرف حداکثر 10 روز پاسخ درخواست ها را در حساب 

کاربری سؤال کننده درج کنند.

طراحان نمایش »خرده نان« معرفی شدند

طراحان نمایش »خرده نان« که قرار است از 16 آذرماه به 
کارگردانی کوروش سلیمانی در تاالر سایه به صحنه برود، 

مشخص شدند.
به گزارش مهر، نمایش »خرده نان« نوشته لویی کاالفرت با 
ترجمه شهال حائری و کارگردانی کوروش سلیمانی قرار 

است از 16 آذرماه در تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود.سینا ییالق بیگی 
طراح صحنه، مژگان عیوضی طراح لباس، ماریا حاجیها طراح گریم، آیدین الفت 
طراح صدا، رضا خضرائی طراح نور، مجید کاشانی طراح گرافیک طراحان این اثر 

نمایشی هستند.
گلناز نویدان موسیقی، مصطفی قاهری تیزر، فرهاد جاوید عکس، امین اولیاء، یگانه 
خدیوی، پرستو حق گوی دستیاران کارگردان دیگر عوامل نمایش »خرده نان« 

هستند. گروه تبلیغات بیستون نیز تبلیغات این اثر نمایشی را برعهده دارند.
رضا بهبودی و آناهیتا اقبال نژاد بازیگران »خرده نان« هستند که در حال حاضر 

مراحل تمرین خود را سپری می کند.

خبر

کاریکاتور

معافیت 8 کشور از تحریم های نفتی

تمجید فرهادی از عضو ایرانی 
آکادمی نوبل ادبیات

اصغر فرهادی با حضور 
ونهمین  بیست  در 
جشنواره بین المللی فیلم 
جایزه  سوئد  »استکهلم« 
رویداد  این  »ویژنری« 
سینمایی را دریافت کرد.

اصغر فرهادی که برای کسب جایزه افتخاری 
جشنواره استکهلم به سوئد سفر کرده است در 
گفتگو با روزنامه گوتنبرگ پُست این کشور 
درباره نقش حساس زنان و پرداختن به زندگی 
که  زمانی  فیلم هایش گفت:  در  زنان  روزمره 
نگارش فیلمنامه را آغاز می کنم، از ابتدا درباره 
جنسیت ها فکر نمی کنم و در فرآیند نوشتن به 
تدریج جنسیت و شخصیت ها شکل می گیرند 
و زمانی که نقش یک زن است، تالش می کنم 
وارد شخصیت او شوم و شرایط را از زاویه 
دید او نگاه کنم و این ناخودآگاهم است که به 

من کمک می کند.
در  داد:  ادامه  اسکار  برگزیده  کارگردان  این 
حال حاضر زنان در ایران فعال تر و خالق تر 
و  می کنند  کار  سخت تر  مردان  از  هستند، 
مسئولیت بیشتری را می پذیرند. زنان به نسبت 
دانشگاه ها  در  مردان  با  مقایسه  در  بیشتری 
بیشتر درباره  تحصیل می کنند و فکر می کنم 
آینده تفکر می کنند، در حالی که مردان بیشتر 

عالقه مند به گذشته هستند.
وی در واکنش به انتخاب ژیال مساعد نویسنده 
و شاعر ایرانی االصل به عنوان یکی از اعضای 
18 نفره انتخاب برنده نوبل ادبیات نیز گفت: 
مصاحبه ای از وی را دیدم و متوجه شدم که 
است.  درآمده  ادبیات  نوبل  آکادمی  عضو  به 
کشورها  سایر  در  من  هموطنان  از  بسیاری 
داشته اند و محبور  برای شروع  کار دشواری 
بودند سخت بجنگند. ژیال مساعد اکنون عضو 
آکادمی سوئد )فرهنگستان سوئد( شده است 
و این موضوع از صمیمم قلب باعث غرور و 
این  دلیل  به  اول  افتخار من است. در درجه 
که وی یک زن است و همچنین به این دلیل 
که ایرانی است. کارگردان »چهارشنبه سوری« 
وضعیت  بهبود  موضوع  هم اکنون  گفت: 
و  است  جهانی  مساله  یک  سینما  در  زنان 
بلند  در   METOO# چون  جنبش هایی 
مدت می توانند تغییراتی ایجاد کنند اما این امر 
برنده دو جایزه  کارگردان  این  است.  زمان بر 
اسکار همچنین درباره تاثیر سانسور بر آثارش 
می کند  وادار  مرا  سانسور  داد:  توضیح  نیز 
درباره چگونگی بیان خودم فکر کنم و باید 
این کار را تلویحی تر و بصری تر انجام دهم، 
با قوه تخیلی و  به طوری که خود مخاطبان 
ادراک خود، آن را درک کنند. سانسور همانند 
صخره ای در جریان آب است، گرچه یک مانع 
محسوب می شود اما معموال راهی برای گذر 
مانع  مواقع  برخی  می کنید.  پیدا  آن  از  کردن 
می تواند نوآوری را تحریک کند چرا که شما 
ناگزیرید به روش های جدیدی برای بیان خود 

فکر کنید.

خبر

دبیر چهارمین جشــنواره ملی اسباب بازی، 
گفت: بیست و ششم تا ســی ام آبان کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان میزبان 
بیش از ۱۳۰۰ نوع اسباب بازی ایرانی خواهد 

بود.
به گزارش زمان به نقل ازباشگاه خبرنگاران 
پویا، چهارمین جشــنواره ملی اسباب بازی 
با شــعار »تمرین زندگی« از بیست و ششم 
تا ســی ام آبان مــاه در خیابــان حجاب با 
مشارکت مرکز آفرینش های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانــان، وزارت آموزش 
و پرورش، ستاد توســعه فناوری های نرم و 
هویت ســاز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی 
ایران و شورای نظارت بر اسباب بازی برگزار 
می شود. اهداف کلی این جشنواره به حمایت 
از کاالی داخلی در راســتای تحقق شــعار 
ســال، برقراری ارتباط موثر میان طراحان، 
تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و همه فعاالن 
حوزه بازی و اسباب بازی، کمک به ساماندهی 
صنعت اســباب بازی و فراهم آوردن زمینه 
طراحی و اســتقرار نظام نوآوری برمی گردد.

محســن حموله دبیر چهارمین جشــنواره  
ملــی اســباب بازی و مدیرکل ســرگرمی 
ســازنده و بازی های رایانه ای کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانــان به رویکردهای 
جشــنواره اشــاره کــرد و گفــت: توجه و 
اهمیت دادن به موضوع اسباب بازی به عنوان 
ابزاری تأثیرگذار در مراحل رشــد کودک و 
نوجوان، ایجاد ارتباط میان نهادهای دولتی 
و غیردولتــی مرتبط با حوزه اســباب بازی، 
معرفی اسباب بازی های موثر در رشد جسمی 
و ذهنی کودکان، آشــنایی تولیدکنندگان 
اسباب بازی با نیازهای این قشر، ارائه و معرفی 
آخرین دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی، 
یکپارچه سازی فعالیت های حوزه اسباب بازی 
و ایجاد فرهنگ انتخاب درست اسباب بازی 
و فضای فرهنگی در توســعه ســرگرمی و 

اسباب بازی، افزایش سطح اطالعات عمومی 
در زمینه کودک، بازی و اســباب بازی، ایجاد 
بستری مناسب برای شکوفایی استعدادها و 
رشد قوه خالقیت نوجوانان و جوانان، ایجاد 
بستر کارآفرینی و حمایت از تولیدملی، کار 
و ســرمایه ایرانی جزو رویکردهای ایستگاه 
چهارم جشــنواره ملی اسباب بازی به شمار 
مــی رود.وی دربــاره بخش های جشــنواره 
توضیــح داد: چهارمیــن جشــنواره ملی 
اسباب بازی در چهار بخش راه اندازی می شود 
که دســتاوردهای صنعت اسباب بازی ایرانی 
کــه ۸۰ تولیدکننده ایرانی با بیش از ۱۳۰۰ 
نوع اسباب بازی حضور پیدا می کنند و آن را 
در نمایشگاه تخصصی ارائه می دهند. بخش 
دیگر جشــنواره چهارم، نمایشگاه ترویجی 
بازی و اســباب بازی اختصــاص دارد که در 
راستای شعار اصلی جشــنواره که »تمرین 
زندگی« اســت قصد دارد یک تجربه عملی 
و عینی از ظرفیت های بازی برای مخاطبین 
عمومی از خردسال تا کهنسال فراهم کنند. 
به خاطر همین شعار نمایشگاه ترویجی بازی 
و اســباب بازی، بازی برای همه است.حامد 
تأملی مســئول کمیته نمایشــگاه ترویجی 
بــازی و اســباب بازی دربــاره جزئیات این 
نمایشگاه،گفت: در این نمایشگاه فعاالن حوزه 
بازی اعم از موسسات آموزشی از طریق بازی، 
بازی درمانی، مشاوره بازی، برگزارکنندگان 
رویدادهای بازی محــور حضور دارند. در این 
نمایشگاه به جز مخاطبان کودک و نوجوان 
برای بزرگســاالن و نیز کهنســاالن فضای 
بازی مخصوص درنظر گرفته شــده است. از 
ســویی دیگر با همکاری سازمان های مردم 
نهاد، مخاطبان بــا ویژگی های خاص مانند 
معلولین حرکتی، نابینایان و کودکان کار در 
این نمایشــگاه حضور خواهند داشت. هدف 
اصلی این نمایشگاه به طور خالصه نمایش 
کاربردها و کارکردهای بازی و اســباب بازی 
در زمینه عموم مردم اســت. امسال در این 

نمایشــگاه ترویجی بازی و اسباب بازی ۳۵ 
شرکت، سازمان مردم نهاد خصوصی و دولتی 
شــرکت دارند که ۸۵ درصد از آن ها بخش 
مسئول  رجبی  خصوصی هستند.محســن 
کمیته نمایشگاه تخصصی صنعت  اسباب بازی 
و تولیدکننده اسباب بازی های ایرانی درباره 
این نمایشگاه، گفت: اتفاقی که در نمایشگاه 
تخصصی می افتد به جرأت اولین بار اســت 
که در کشور شاهد آن هستیم. چرا که یک 
ایرانی  از بهتریــن تولیدکننده های  جمعی 
اســباب بازی های ایرانی را گردهم آورده ایم 
تا این توانمندی ها بــه رخ بازارهای جهانی 
کشیده شــود. اگر بازار اســباب بازی را یک 
رصدی داشــته باشید به این نتیجه خواهید 
رسید امروز دیگری خبری از آن وابستگی های 
به خارج از کشــور نیست. با شروع نوسانات 
ارزی و اتفاقات بغرنج اقتصادی در سال  ۹۱ و 
خصوصاً ابتدای سال ۹۷ باعث شد تا صنعت 
اســباب بازی ایرانی جدی تر گرفته شود.وی 
تأکید کرد: امروز سهم تولیدکننده های ایرانی 
در حال افزایش اســت؛ ما یک زمانی کمتر 
از پنج درصد بازار اســباب بازی را در اختیار 
داشتیم و امروز به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده ایم. 
پیش بینی مان این اســت که امسال به سهم 
تولیدکنندگان ایرانی در بازار اســباب بازی 
به ۲۵ درصد برســد. تولیدکننده های ایرانی 
در چند سال گذشــته رشد خوبی را تجربه 
کردنــد و همگان می توانند این توانایی را در 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه تخصصی به 
عینه ببینند. محسن حموله دبیر چهارمین 
جشنواره  ملی اســباب بازی درباره حمایت 
از تولیدملــی و کاالی ایرانی در جشــنواره 
چهارم به خبرنگار خبرگزاری تسنیم، گفت: 
تولیدملی یعنی کشف استعدادها، توجه به 
توانمندی ها و باال بــردن انگیزه ها که همه 
این ویژگی ها را در چهارمین جشنواره ملی 
اسباب بازی شاهد هســتیم. کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانــان به میدان آمده 

تا برترین هــای اســباب بازی را به جامعه و 
مخاطبین خــاص آن معرفی کند. از طرفی 
شورای نظارت بر اسباب بازی کمیسیون ثبت 
طرح و صدور مجوز را در دســتور کار خود 
قرار داده که نتایج این کمیسیون  در جریان 
برگزاری جشنواره رسانه ای خواهد شد. ضمن 
آن طرح ها و ایده های جدید شکل می گیرند 
و یک سمت و سوی قابل توجهی را به صنعت 
اسباب بازی می دهند. در حوزه ثبت و مجوز 
تولید بعــد از اعالم نظر کارشناســی که از 
طریق رسانه ها انجام می شود اسباب بازی های 
جدید و خالقانه مجوز تولید می گیرند.دبیر 
چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی در ادامه 
این نشست خبری، گفت: تعداد آثار رسیده به 
دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی، ۳۳۹ 
مورد بوده که در ۶ گروه به رقابت می پردازند. 
اســباب بازی های ثبتی در ۶ دسته فکری، 
حرکتی و مهارتی، فرهنگی و هنری، آموزشی 
و کمک آموزشــی، الکترونیکی و رایانه ای و 
کمک درمانی ۲۲۴ مورد به دبیرخانه رسیدند 
و طی آن ۸۳ اسباب بازی به مرحله عرضه در 
جشنواره و داوری نهایی رسیدند. اسباب بازی 
مجوز تولید که ۱۱۵ مورد در دبیرخانه ثبت 
نام کردنــد و ۱۰۴ مــورد آن قابل عرضه و 
داوری نهایــی اعالم شــد. ایده های بازار که 
افکار نو در تولید اسباب بازی هستند ۱۹ مورد 
بودند که در مراسم اختتامیه برگزیدگان آن ها 

معرفی خواهند شد.
وی همچنین درباره نشســت ها، کارگاه ها و 
بخش های جنبی جشــنواره چهارم تأکید 
کــرد: روز اول جشــنواره بــا همایش لزوم 
تأسیس رشته طراحی اسباب بازی کار خود 
را آغاز می کند و در ادامه شاهد نشست های 
تخصصی تولید اسباب بازی در ایران، بررسی 
مســائل توزیع اســباب بازی در ایران، نقش 
روانشناســی در طراحی و تولید اسباب بازی 
و حضــور طراحان در صنعت اســباب بازی 

خواهیم بود. 

جشن بزرگ اسباب بازی  های ایرانی در خیابان حجاب

کمدِی  سینمایی  فیلم  یک  عنوان  است«  من  با  »لیلی 
جنگی در حوزه دفاع مقدس است که کمال تبریزی در 
مقام تدوین گر، نویسنده و کارگردان آن را در سال 137۴ 

ساخت.
داستان فیلم در مورد صادق مشکینی، فیلمبردار تلویزیون 
است که از جبهه و جنگ می ترسد اما برای اینکه بتواند 
از صندوق تلویزیون وام بگیرد تا خانهٔ نیمه ساخته اش را 
تکمیل کند، باید برای فیلمبردارِی فیلمی مستند از اسرای 

عراقی به منطقهٔ جنگی برود.
صادق شبانه وصیتی تنظیم می کند و فردا صبح به همراه 
آقای کمالی عازم منطقه می شود و برای اینکه پایش به 
جبهه و منطقهٔ جنگی و خط مقدم نرسد، حوادث عجیب 

و غریبی رقم می زند…
پرویز پرستویی، محمود کاظمی و شهره لرستانی از جمله 

بازیگران اصلی این سریال هستند.
صورت  به  سینمایی  فیلم  این  االول  ربیع  ماه  حلول  با 
مجموعه ای چند قسمتی از شبکه افق سیما پخش خواهد 

شد.
زمان پخش این سریال شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:30 
است و تکرار آن هم ساعت های 6 و 9:30 روز بعد روی 

آنتن می رود.

 لییل اب من است
 روی »آننت افق «

کارگردان سینمای کشور، مهدی گلستانه چندی پیش خبر 
از ساخت مجموعه ای مختص شبکه نمایش خانگی با نام 

سریال “رقص روی شیشه” داد.
این کارگردان و تهیه کننده سینما در گذشته و در گفتگویی 
با خبرگزاری های رسمی درباره فعالیت و برنامه ساخت 

این مجموعه گفت:
فیلمنامه سریال  نگارش  مراحل  در حال حاضر آخرین 
“رقص روی شیشه” پیش می رود که نویسندگی آن را 
ابوالفضل کاهانی برعهده دارد. این سریال حداقل در 26 
قسمت برای شبکه نمایش خانگی تولید می شود و ما 
درخواست پروانه ساخت داده ایم اما هنوز این مجوز را 
اخذ نکرده ایم. کارگردانی و تهیه کنندگی این اثر را خودم 
به عهده دارم و مذاکرات اولیه را با بازیگران انجام داده 
ایم که به محض دریافت پروانه ساخت با آنها قرارداد می 

بندیم و فیلمبرداری را آغاز می کنیم.
لوکیشن اصلی این سریال در تهران است اما بخشی را 
در خارج از کشور و یک بخش کوچکی را در شمال یا 
جنوب کشور فیلمبرداری می کنیم. “رقص روی شیشه” 
مهاجرت، در ستایش  اجتماعی در مذمت  ملودرام  یک 
خانواده و به لحاظ تعداد کاراکتر با »عاشقانه« متفاوت است 
زیرا چهره های سینمایی بیشتری در این سریال حضور 
شبکه  برای  سریال  تولید  کلی  طور  به  داشت.  خواهند 

نمایش خانگی نیازمند استفاده از بازیگران چهره است.

مجموعه »رقص روی شیشه«  
در شبکه منایش خانیگ 

تهیه  و  کریمی  شکوفا  کارگردانی  به  »پیاده«  کوتاه  فیلم 
کنندگی مهدی کرم پور در جشنواره فیلم کوتاه تهران به 

نمایش در آمد.
کارگردانی  به  »پیاده«  کوتاه  فیلم  فیلم،  بانی  گزارش  به 
شکوفا کریمی و تهیه کنندگی مهدی کرم پور در اولین 
نمایش خود در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه 
تهران در سالن ۴ پردیس ملت روی پرده رفت. »پیاده« 
نیا نوشته شده و داستان زن جوان  توسط هاله مشتاقی 
افغانی است که به همراه همسرش به صورت غیر قانونی 

وارد ایران شده اند.
در »پیاده« مهراوه شریفی نیا، شبنم فرشادجو، مه لقا باقری، 
سیدعلی صالحی، کریم امینی و سپند امیرسلیمانی به ایفای 
نقش پرداخته اند. شکوفا کریمی که پیش از این در سمت 
دستیار کارگردان، برنامه ریز، مدیر تولید و مجری طرح در 
سینما فعالیت داشته است، تجربه ساخت فیلم های مستند 
و کوتاهی مانند »ایرانستاگرام« را در کارنامه دارد که دو 
سال پیش در جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش درآمد.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: 
حسن کریمی، تدوین: مستانه مهاجر، موسیقی: علیرضا 
فدایی  منیره  لباس:  و  طراح صحنه  نیرو،  هانی  کریمی، 
نایینی، طراح گریم: شهرام خلج، طراحی و ترکیب صدا: 
عرفان یزدی، صدابردار: مهرداد اکبرزاده، دستیار کارگردان: 

مرجان حق پرست، دستیار تدوین: پانته آ فارسی جانی.

»پیاده« در جشنواره فیلم کواته 
هتران به منایش در آمد

گران  تحلیل  و  کارشناسان  اسامی 
و  هراسی  »اسالم  بخش  فیلم های 
ایران ستیزی« پانزدهمین جشنواره 
بین المللی مقاومت مشخص شدند.

روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فیلم  بین المللی  جشنواره  عمومی 
مقاومت؛ دکتر مجید شاه حسینی، 
دکتر حسن عباسی و سعید مستغاثی  
از منتقدان و پژوهشگران سینمایی 
به عنوان کارشناسان و تحلیلگران 

این بخش معرفی شدند.
بخش  این  در  خبر،  این  پایه  بر 
حسینی  محمد  سید  مدیریت  با 
محصوالت  از  سینمایی  فیلم  سه 
قاتل  شامل:  غرب  سینمای 

 A m e r i c a n ( یی یکا مر آ
کارگردانی  به   )Assassin
مایکل ونتسا، فیلم سینمایی »شش 
کشور  محصول   )Days روز«)6 
 Under( سایه«  »زیر  و  انگلیس 
فیلم  اولین   )the shadow

ساخته بابک انواری همراه با تحلیل 
گذاشته  نمایش  به  کارشناسی  و 

می شود.
بخش »اسالم هراسی و ایران ستیزی 
جشنواره  در  غرب«  سینمای  در 
هدف  با  مقاومت  بین المللی 

کالبدشکافی و رازگشایی پشت پرده 
ضداسالمی  سریال های  و  فیلم ها 
و ضدایرانی طراحی شده که چند 
و  سینما  روز  مطرح  آثار  از  نمونه 
تلویزیون غرب در این زمینه همراه 
و  کارشناسان  حضور  با  اکران  با 

صاحب نظران مورد نقد و تحلیل 
و  فیلم  عنوان  می گیرند.23  قرار 
سریال که در سال های اخیر توسط 
و  اسالم  علیه  غربی  کمپانی های 
ایران تولید شده که سه عنوان فیلم 
سینمایی برای اکران و تحلیل در ایام 
می شوند.  ارائه  جشنواره  برگزاری 
جشنواره  پانزدهمین  است  گفتنی 
همت  به  مقاومت  فیلم  بین المللی 
بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن 
با  مقدس  دفاع  و  انقالب  سینمای 
همکاری مراکز و نهادهای مختلف 
از 5 تا 9 آذر ماه سالجاری به دبیر 
برگزار  تهران  در  خزاعی  محمد 

می شود.

معرفی کارشناسان بخش» اسالم هراسی« جشنواره بین المللی مقاومت

گالب آدینه جایزه بهترین بازیگر از نگاه 
و  »خروس طالیی  فیلم  داوران جشنواره 
صد گل« در کشور چین را از آن خود کرد.
در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین دوره 
جشنواره سینمایی »خروس طالیی و صد 
گل »که در گوانژو چین برگزار شد، گالب 
آدینه جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی 

در فیلم »دوباره زندگی« بدست آورد.
تهیه  پورمحمدی  حسین  مراسم  این  در 

کننده فیلم به نمایندگی از گالب آدینه این 
»ژولیت  همچنین  کرد.  دریافت  را  جایزه 
نیز  فرانسوی  معروف  بازیگر  بینوش« 
جایزه بهترین بازیگر زن از نگاه تماشاگران 
فیلم  کرد.  دریافت  »انتظار«  فیلم  برای  را 
»دوباره زندگی« پیش از این در جشنواره 
فیلم »تیرانا« در آلبانی نیز شرکت کرده بود.

فیلم سینمایی دوباره زندگی به کارگردانی 
حسین  کنندگی  تهیه  و  فهیمی  رضا 

و  آدینه  گالب  حضور  با  و  پورمحمدی 
شمس لنگرودی ساخته شده است و پخش 

بین المللی آن بر عهده علیرضا شاهرخی 
است.

»گالب آدینه« بهترین بازیگر چینی شد


