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سرمقاله
از بینی خوکی تا گوش االغی

 و چشم گربه ای

نگاه روز
اثر »ارابه موسیقی« 

در اقتصاد خرد

غیرمتعارف  زیبایی  جراحی  اعمال  برخی 
مانند گوش االغی و چشم گربه ای چند وقتی 
است که در جامعه ظهور کرده است. برخی 
از برخورد قضایی با متقاضیان و پزشکانی 
که این عمل ها را انجام می دهد خبر داده اند. 
تهدید  و  زور  زبان  »آیا  اینجاست  پرسش 
راهکار مقابله با چنین پدیده ها و آسیب های 
اجتماعی است؟«.»برخی جراحی های زیبایی 
نوظهور، مثل گوش االغی یا چشم گربه ای 
شامل مجازات حبس و شالق خواهد شد«. 
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت این موضوع 
را مطرح کرده و جریمه را با استناد به ماده 638 
قانون مجازات اسالمی شامل دو ماه حبس و 
74 ضربه شالق می داند.این نماینده مجلس در 
اعمال جراحی  این  مورد مجازات شوندگان 
می گوید: انجام این نوع عمل ها مصداق ماده 
638 قانون مجازات اسالمی بوده و اقدامی 
مجرمانه است و چنین تغییراتی که در جسم 
انسان انجام شده و باعث تحریف در جامعه 

می شود، ممنوع است. 
ادامه در صفحه2

2 مهدی نجفی خواه

امین موجودی 

رئیس جمهور: با سوء ظن نمی توان با مردم برخورد کرد

ایجاد ناامیدی ، ظلم  به مردم است

رشد صعودی 
طـالق  با 

مهریه های طالیی

به گزارش زمان ، در روزهای پایانی سال گذشته رشد صعودی دالر، ضربه های مهلکی بر اقتصاد بیمار گونه کشور وارد کرد، رشد بی  سابقه ارز 
زندگی اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار داد. امااین تمام مسئله نبود. در پی نوسانات بازار ارز، قیمت سکه و طال نیز به شکلی تصاعدی باال رفت و 
در همین لحظه که این گزارش را می خوانید همچنان زمزمه های این تصاعد ادامه دارد. بر هم این اساس خبری مبنی بر رشد صعودی زندانیان مهریه 
درکشور منتشر شد: » سید اسدا... جوالیی مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر 
داد و توضیح داد  شمار این زندانیان به ویژه در سه سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی تبدیل شده است؛ بیشترین آمار نیز به مربوط 

استان فارس با 360 زندانی مهریه و سپس استان تهران با 330 زندانی مربوط می شود«
محبوبه اشرفی پیمان
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ظریف: از طرح عربستان برای ترور مقامات ایران اطالع داشتیم

تحریم های آمریکا تأثیری بر سیاست های ایران ندارد
وزیر خارجه کشورمان گفت: اروپایی ها هنوز آمادگی اجرای 

تعهد سیاسی را هم زمان با دادن بهای اقتصادی ندارند. 
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، »محمد جواد ظریف« وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفتگو با پایگاه »العربی 
الجدید« سخنانی را در خصوص مسائل مختلف از جمله 
تحریم های ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا مطرح کرد.بر 
اساس این گزارش، وی در پاسخ به سؤالی پیرامون نتایج و 
پیامدهای تحریم های ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا گفت: 
تردیدی نیست که تحریم های اعمالی آمریکایی ها علیه ایران، 
تأثیراتی را بر اقتصاد ایران می گذارد؛ اما نباید این نکته را 
نادیده گرفت که این تحریم ها هیچ تأثیری بر سیاست های 
جمهوری اسالمی ایران نخواهند گذاشت.وی در ادامه افزود: 
البته باید گفت که دور دوم تحریم های آمریکایی ها که اخیرا 
اعالم شد، تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته است. به طور کلی، 
از همان زمان که آمریکایی ها از برجام خارج شدند و یا حتی 
پیشتر از آن که همگان فهمیده بودند ترامپ قصد خروج از 
برجام را دارد، تأثیرات تحریم ها بر زندگی مردم ایران آغاز 
اند. داده  قرار  این تحریم ها، مردم را هدف  شد. در واقع 
ظریف همچنین گفت: ایاالت متحده آمریکا با اعمال تحریم، 
در واقع ملت ایران را هدف قرار داد تا مردم را تحت فشار 
قرار دهد. آمریکایی ها بسیار امیدوار بودند تا از رهگذر این 
تحریم ها، ملت تحت فشار قرار گرفته و در مقابل حکومت 
خود بایستند. بنابراین، هدف آمریکایی ها از اعمال تحریم ها، 
فشار بر مردم برای تهدید نظام جمهوری اسالمی ایران بوده 
است.وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: باید توافق هسته ای 
کنونی میان ایران و کشورهای اروپایی حفظ شود تا بتوانیم 
از دستاوردهای آن بهره مند شویم؛ به گونه ای که هم ایران 
و هم اروپایی ها از منافع توافق استفاده کنند. اروپایی ها به 
تعهداتی که اعالم کرده بودند، پایبند ماندند و این درحالی 
است که خیلی ها تصور نمی کردند به دلیل روابط میان آنها 
با آمریکا، این اتفاق رخ دهد.وی افزود: البته ما این را نیز می 

دانیم که کشورهای اروپایی هنوز حاضر نیستند که همزمان 
با عمل کردن به تعهداتشان در چارچوب برجام، بهای این 
پایبندی را نیز بپردازند. آنها ترجیح می دهند تا بدون بهای 
مالی، به تعهدات خود عمل کنند. این موانعی است که اروپایی 
ها در مسیر پایبندی به تعهداتشان با آن مواجه هستند.ظریف 
تأکید کرد: ما اعتقاد داریم که این رویکرد کشورهای غربی در 
طوالنی مدت به نفعشان تمام نخواهد شد و آنها طی سال 
های آینده مجبورند بهای مالی بیشتری را به دلیل این سیاست 
بپردازند. در هر صورت ما همچنان با شرکای خود در روسیه 
و چین و همچنین با مقامات اروپایی در خصوص توافق هسته 
ای در تماس هستیم تا تأثیر تحریم ها را به حداقل برسانیم. 
درست است که آمریکا قدرت اقتصادی بزرگی است اما همه 
کشورهای جهان در مقابل تحریم های آن می ایستند و در 
این میان، برخی شرکت ها هم از تحریم های آمریکا هراسان 
هستند.وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: اقتصاد ایران دارای 
قدرت استمرار در رشد و شکوفایی است. ما از قدرت های 
داخلی انسانی، علمی و فنی بسیاری برخوردار هستیم. همه 
اینها بر آینده کشور تأثیر دارد. از سوی دیگر روابطی هم با 
کشورهایی نظیر روسیه، چین، هند و ... داریم که این روابط 
نیز بر اقتصاد ایران تأثیرگذار است. روابط خارجی برای ما مهم 
است اما تنها عامل تقویت زیرساخت های اقتصادی ایران 
نیست.ظریف در ادامه تصریح کرد: ایاالت متحده آمریکا نمی 
تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. این اتفاقی است 
که به عینه دیدیم و در آینده هم شاهد خواهیم بود آمریکایی 
ها نخواهند توانست چنین کاری را صورت دهند. آمریکایی 
ها حتی قادر نیستند که میانگین صادرات نفتی ایران را به شکل 
ملحوظی کاهش دهند. ایران از قدرت کافی برای صادرات 
نفت خود برخوردار است؛ به ویژه اینکه بازار جهانی به نفت 
ایران نیازمند است. در آینده بر همگان ثابت خواهد شد که 
جمهوری اسالمی ایران چگونه با قدرت در این بازار حاضر 
می شود.وی ادامه داد: سیاست های جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه واضح و روشن است. ما جزئی از منطقه هستیم 

و دیدگاه هایمان در قبال تحوالت منطقه از غربی ها واقع 
گرایانه تر است. شما برای اطالع یافتن بر نقش های هریک 
از طرف ها باید به تاریخ مراجعه کنید. چه کسی در طول 
تاریخ از صدام دفاع کرد و پس از آن مجبور شد در مقابلش 
بایستد؟ چه کسی از القاعده حمایت کرد و در نهایت مجبور 
شد با آن بجنگد؟ چه کسی از طالبان حمایت کرد؟ چه کسی 
امروز از جبهه النصره و داعش حمایت می کند؟ چه کسانی 
قطر را محاصره کرده اند.ظریف ادامه داد: در طرف مقابل، 
شما به خوبی نقش جمهوری اسالمی ایران و ابعاد مثبت 
آن در قبال تحوالت منطقه را می بینید. به عنوان مثال، این 
جمهوری اسالمی ایران بود که اجازه نداد عربستان سعودی 
از تحریم های گسترده قطر به نتایج دلخواه خود دست پیدا 
کند. وی گفت: در بُعد نظامی نیز شما نگاه کنید که به عنوان 
مثال، امارات 22 میلیارد دالر و عربستان 67 میلیارد دالر سالح 
خریداری می کند و این در حالی است که بودجه نظامی 
ایران بین ۱2 تا ۱6 میلیارد است. بُرد موشک های آنها به 
2۵00 کیلومتر می رسد درحالی که بُرد موشک های ایران به 
هزار کیلومتر می رسد. خالصه اینکه آمریکایی ها منطقه را به 
یک انبار سالح تبدیل کرده اند؛ سالح هایی که یمنی ها را به 
خاک و خون می کشند. حال شما قضاوت کنید چه کسی باید 

سیاست هایش را تغییر دهد؟ ایران یا غرب؟ 
وی تصریح کرد: متهم کردن ایران به تالش برای منفجر کردن 
کنفرانس مخالفان در پاریس و همزمان با سفر رئیس جمهور 
ایران به سوئیس و اتریش بود و دقیقا در روزی که قرار بود 
اروپایی ها مکانیزم اقتصادی اس پی وی را اعالم کنند شخصی 
به اتهام برنامه ریزی برای هدف قرار دادن معارضان اهوازی 
بازداشت شد. برخی افراد که در دانمارک زندگی می کنند از 
تلویزیون لندن اعالم کردند که مسئولیت حمله اهواز را برعهده 
می گیرند و برخی دیگر که در فرانسه زندگی می کنند پیش از 
این اعالم کردند که مسئو لیت کشته شدن ۱۵ هزار ایرانی در 

یک عملیات را برعهده می گیرند.
ادامه در صفحه 3

آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان ؛ 15آذر 
به  اشاره  با  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان   
اجرای  زمان  تفسیر  در  آمده  پیش  اختالفات 
گفت:  بازنشستگان،  کارگیری  به  منع  قانون 
آخرین روزی که بازنشستگان برای ترک خدمت 

فرصت دارند، ۱۵ آذر است.
در  سراج  ناصر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زمان  با  رابطه  در  آمده  پیش  اختالف  خصوص 
بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  اجرای 
گفت: ۳۱شهریور این قانون در روزنامه رسمی 
یعنی  بعد  روز   ۱۵ قانون  طبق  و  شده  درج 
یک  قانون  این  اما  دارد.  اجرا  قابلیت  ۱۵مهر 
این  با  تعیین کرده است که  را  ماهه  فرجه دو 
احتساب ۱۵ آذر قابل اجرا خواهد بود.وی افزود: 
اختالفاتی بین مسئوالن اجرایی و ما در رابطه با 
زمان ابالغ قانون وجود داشت به طوری  که آنها 
زمان  یعنی  ۲۶شهریور  تاریخ  مالک  معتقدند 

ابالغ به سازمان استخدامی، است.
 در اینجا تفسیر به نفع ذی نفع است و بنا براین 

۱۵ آذر ماه آخرین روزی است که بازنشستگان 
دارند.رئیس  فرصت  خود  پست  ترک  جهت 
براینکه  تاکید  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
گفت:  شود،  حفظ  بازنشستگان  حرمت  باید 
این ترک خدمت نباید طوری باشد که زحمت 
بازنشستگان نادیده گرفته شود، در حال حاضر 
قانون وضعیت ترک پست را تعیین کرده است و 
باید مشموالن تا تاریخ مذکور ترک پست کنند 
با این وجود نهادها و سازمان های مختلف باید 
تشکر و تقدیر از بازنشستگان را هم لحاظ کنند 

تا بعد اخالقی موضوع هم لحاظ شود.
سراج در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی 
ها  دوشغله  و  بازنشستگان  موضوع  به  همواره 
ورود کرده است، ایا اماری از مشموالن این قانون 
دارید؟ گفت: آمار دقیقی از کسانی که باید ترک 
خدمت کنند نداریم اما حدودی آماری بررسی 

شده و به ذی حسابان اعالم کردیم. 
دولتی  نهادهای  و  ها  سازمان  به  خطاب  وی   

گفت: از تاریخ مذکور به بعد نباید نهادها هیچ 
پرداختی به بازنشستگان داشته باشند، البته ما 
امیدواریم این موضوع لحاظ شود اما در صورت 
نادیده گرفتن این موضوع برخورد حتما صورت 

می گیرد.
سراج همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا 
فروش  نحوه  از  ای  گسترده  های  نارضایتی 
و  خودرو  ایران  دولتی  شرکت  دو  در  خودرو 
یکی  اکنون  که  طوری  به  است،  مطرح  سایپا 
از این شرکت ها اعالم کرده است که در ازای 
خرید یک خودرو، دو خودرو می توانند بخرند، 
کرده  ورود  موضوع  این  به  بازرسی  سازمان  آیا 
است؟گفت: مدیران و کارشناسان ما در هر دو 
خودروسازی مستقر هستند و در حال بررسی و 

بازرسی هستند.
به  بازرسان  ایا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
تخلفی هم رسیدند؟گفت: در حال حاضر مستقر 

بوده و در حال نظارت و بررسی هستند.

هشدار وزیر صنعت به خودروسازان؛ به تعهدات خود عمل کنید

افزایش قیمت خودرو شاید وقتی دیگر
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از بینی خوکی تا گوش االغی و چشم گربه ای؛ 

برخورد قضایی چاره ساز است؟

مهدی نجفی خواه
ادامه از صفحه ۱

قطعاً هم فردی کــه تقاضای انجام این گونــه عمل های جراحی 
مجرمانه را دارد و هم پزشــکی کــه راه را برای تحقق این عمل ها 
تســهیل کرده و اســباب ارتکاب جرم را فراهم می کند، مجازات 

خواهند شد.
این روزها شاهد انواع و اقسام کارها برای تغییر ظاهر و تبدیل شدن 
به فرم دلخواه هستیم. در حالی که ایران در آمار عمل بینی یکی از 
باالترین رتبه ها را به خود اختصاص داده است و میزان مصرف مواد 
آرایشــی در ایران به نسبت سایر کشورها در سطح بسیار باالتری 
قــرار دارد، به تازگی با انواع خاصی از عمل ها مواجه شــده ایم که 

هدفی غیر از زیبایی دارد. 
جلب توجه از مســیر ظاهر، تنها هدفی اســت که برای این نوع 
عمل ها می توان در نظر گرفت.معیارهای متفاوتی برای زیبایی در 
بین انســان ها وجود دارد. هر فردی با توجه به جهان بینی خود و 
نگاهی که بــه بدن خود دارد، معیارهایی را برای زیبایی و زندگی 
خود در نظر می گیرد. همین تفاوت در بین انســان ها موجب بروز 
اشــکال مختلف و ظاهرهای متفاوت می شود. اما تمایل به ایجاد 
تغییر در بدن برای تبدیل شــدن به گونه معیار تحت تأثیر برخی 
عوامل افزایش می یابد.رسانه ها به صورت عام و در شکل کنونی آن 
یعنی فضای مجازی و رســانه های رسمی در شکل گیری بدبینی 

افراد به بدن خود و افزایش تمایل به عمل جراحی مؤثرند. 
وقتی معیار انتخاب افراد برای حضور در رسانه های تصویری زیبایی 
ظاهری ولو با انجام تغییرات حاصل از عمل جراحی است، افراد این 
نوع تغییرات را مشروع محسوب می کنند و تمایل شان برای انجام 

این عمل ها بیشتر می شود.
 نام بردن از ســلبریتی هایی که به ویژه با جراحی بینی ســعی در 
زیبا نشــان دادن خود داشته اند کار ســختی نیست.از طرفی، در 
ســال های اخیر گســترش اینترنت و افزایش دسترسی افراد به 
مدل هــا و نمونه های جدید موجب بروز برخی تمایالت در جامعه 
به ویژه در بین زنان شده است. وقتی رسانه های رسمی سلیقه های 
عمومی را نمایندگی نمی کنند افراد به رســانه های غیررسمی که 
آزادی عمل و انتخاب بیشــتری به آنها می دهند، روی می آورند. 
در فضــای مجازی هم در کنار نمونه های مثبت، نمونه های منفی 
وجود دارد و این امکان بــرای افراد وجود دارد که نمونه مثبت را 
انتخاب نکند.این گونه اعمال جراحی زیبایی و یا حتی لوازم آرایشی، 
هزینه های گزافی را برای افراد به همراه دارند. این هزینه ها معموالً 
حاصل کار ســخت با درآمد متوســط و یا حتی پایین است، ولی 
افراد به دلیل جــّو اجتماعی ای که در آن زندگی می کنند، حاضر 
می شــوند تا این هزینه را بپردازند و به نوعی از اعتماد به نفس که 
حالتی کاذب نیز دارد دســت پیدا کننــد. فردی که بینی خود را 
عمل کرده است، بعد از عمل، جایگاه اجتماعی بهتری را برای خود 
متصور می شود و گمان می کند نگاه های بد از او دور شده است.در 
راستای همین عمل ها نیز افراد بسیاری آسیب دیده اند که متأسفانه 
این نمونه ها به دلیــل در اولویت نبودن و یا پرداخت غیرحرفه ای 
رســانه ها به آنها مورد توجه قرار نگرفته اند. مثاًل اگر صداوســیما 
بخواهد رویکردی آسیب شناسانه به این حوزه داشته باشد، پیش از 
هر چیز، فضایی سیاه و یأس آلود را ترسیم می کند و این در حالی 
است که فیلم و سریالی پیش یا پس از این برنامه پخش کرده است 
که معیار انتخاب بازیگران در آنها زیبایی حاصل از اعمال جراحی 
و یا آرایش های گران قیمت بوده است.متأســفانه برخی مسئوالن 
تا به این حوزه ها می رســند زبان زور و تهدید را به کار می گیرند و 
می خواهند با مجازات و جریمه با چنین آســیب های اجتماعی ای 
برخورد کنند. اولین و سریع ترین راه حل در ذهن برای هر پدیده ای 
که آسیب اجتماعی محسوب می شود زندان، شالق، جریمه نقدی 
و... اعالم می شود، در حالی که خیلی پیش از این می شود با چنین 
آسیب هایی برخورد کرد.به نظر می رسد نگاه های آسیب شناسانه به 
این حوزه ها در بین سیاست گذاران نادیده انگاشته می شود و برای 
تصمیم گیری به نتایج برخوردهای مشابه با آسیب های اجتماعی 
توجهی نمی شــود. امروز کدام مقام مسئولی می تواند از موفقیت 
گشت ارشاد در برخورد با حجاب صحبت کند؟ آیا کسی می تواند 
بگوید که به دلیل برخوردهای ســلبی و شدید با معتادان، بساط 
اعتیاد برچیده شــده است؟ نشــان دادن زشتی برخی پدیده ها و 
آگاه ســازی جامعه در مورد عواقب آنها بــه پژوهش های کیفی و 
اظهار نظر اســاتید دانشگاه نیاز دارد. رسانه ها نیز نقش مهمی در 
فرهنگ سازی برای این حوزه دارند، اما همان گونه که نقد به کنکور 
از رسانه ای که ُمبلّغ آن است شنیده نمی شود، نقد به این رفتارها 
و فرهنگ سازی در مورد آنها نیز در رسانه ای که خود مصرف کننده 

این خدمات است، مؤثر نیست.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

کشف محموله ۶ تنی مواد مخدر

ســربازان گمنام امام زمان )عج( در آذربایجــان غربی با اقدامات 
اطالعاتی بیش از ۶ تن پیش ساز هروئین کشف و ضبط کنند.

بــه گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســاني وزارت اطالعات، 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات آذربایجان 
غربی با اقدامات اطالعاتی موفق شدند پنج باند بین المللی قاچاق 
مواد مخدر را متالشــی و بیش از ۶ تن پیش ساز هروئین و ۳۸۵ 
کیلوگرم هروئین فشرده کشف و ضبط کنند.مقصد هروئین های 
کشــف شده اروپا بوده است و پیش ســازهای هروئین نیز از اروپا 
بارگیری و در پوشش ترانزیت از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده 
بود . در این عملیات ها، ۱۱ نفر از عناصر اصلي باندهای قاچاق مواد 
مخدر که تعدادی از آنها از اتباع کشورهای اروپایی هستند، دستگیر 
شدند. طی ســال های اخیر، چندین باند بین المللی مواد مخدر 
که محموله های کالن مواد پیش ساز مواد مخدر را از کشورهای 
اروپایی به داخل کشــور منتقل کرده اند به دست سربازان گمنام 

امام زمان )عج( شناسایی و کشف شده اند.

دستگیری 130 دالل ارز و باند 
جعل سکه در تهران

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعالم دستگیری ۱۳0 
نفــر از دالالن ارز طی چهار روز اخیر، گفت:  خرید و 
فروش ارز در خیابان ها و چهارراه ها جرم است و پلیس 

به شدت با متخلفان برخورد می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین رحیمی 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ دیروز در حاشیه اجرای 
هجدهمین طرح رعد در این باره اظهار کرد: طی چند 
روز اخیر در چهار مرحله ۱۳0 نفــر از دالالن ارز را 
دستگیر کردیم و تقریبا همگی به زندان اعزام شدند.

وی تاکید کرد:  بانک مرکزی بنرهایی را در نقاطی از 
تهران از جمله بازار، چهارراه استانبول و منوچهری 
نصب و در آن تاکید کرد که هر گونه خرید و فروش 
ارز در خیابان ها ممنوع است. باز هم اعالم می کنیم 
که خرید و فروش ارز در خیابان ها و چهارراه ها جرم 
است و پلیس به شدت با متخلفان برخورد می کند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه دستگیری های اخیر 
در حــوزه ارز تثبیت خوبی برای بازار ارز ایجاد کرده 
اســت، گفت: برخورد با مفسدین اقتصادی توسط 
پلیس در کنار دستگاه قضا با شدت دنبال می شود.وی 
تاکید کرد : پلیس از صرافی های مجاز با تمام قدرت 
حمایت می کند و خرید و فروش ارز در صرافی های 
مجاز و بانک ها قابل قبول است. در غیر این صورت 
برخورد می کنیم.فرمانــده انتظامی تهران بزرگ در 
پایان همچنین گفت: یک باند جاعالن اسکناس و 

سکه اخیرا دستگیر شدند.

سفر قریب الوقوع »برهم صالح« 
به تهران

ســخنگوی ریاســت جمهوری عراق از برنامه سفر 
قریب الوقوع »برهم صالح« به کلیه کشورهای همسایه 

از جمله ایران خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازفــارس، »لقمان الفیلی« 
سخنگوی ریاســت جمهوری عراق از قصد »برهم 
صالح« مبنی بر سفر به کلیه کشورهای همسایه به 
منظور رساندن پیام کشورش به همسایگان مبنی بر 
گشودن صفحه جدیدی از روابط خبر داد.وی دیروز 
در گفت وگو با خبرگزاری »المعلومة« اظهار داشت که 
رئیس جمهور قصد دارد در چارچوب برنامه اش مبنی 
بر گشودن صفحه جدیی از روباط بغداد با کشورهای 
همسایه به تمامی این کشورها سفر کند. سفر اخیر 
برهم صالح به کویت و امارات نیز در راستای همین 
برنامه بود. سفر به سایر کشورها از جمله ایران نیز به  
زودی انجام خواهد شد.الفیلی تاکید کرد که صالح به 
سفرهای پروتکلی نمی رود بلکه به همراه او یک هیأت 
عالی رتبــه از وزرای خارجه، حمله و نقل و بازرگانی 
به منظور توســعه روابط و همکاری های دوجانبه با 
همسایگان عراق، به این سفرها خواهند رفت.این در 
حالی است که برخی منابع رسانه ای از سفر رئیس  
جمهوری عــراق به تهران در اوایل هفته آینده خبر 
می دهند. پارلمان عراق شامگاه سه شنبه دهم مهر 
پیش، برهم صالح را به عنوان رئیس جمهوری عراق 

انتخاب کرد.

توافق صادرکنندگان و بانک مرکزی 
در مورد پیمان سپاری ارزی

اختالف صادرکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی برطرف 
شد و به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار است بخشنامه 
اصالحی آن در چند روز آینده از طرف بانک مرکزی 

ابالغ شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در نشست صادرکنندگان 
با رئیس کل بانک مرکزی، »مظفر علیخانی« معاون 
فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، »حســین سالح 
ورزی« نایب رئیس اتاق ایران، »عدنان موســی پور« 
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، »جمشید 
نفر« دبیر کل کنفدراســیون صادرات ایران و »رضی 
میری« فعال بخش خصوصــی در زمینه صادرات و 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران حضور داشتند.»رضی میری« در 
ارتباط با این نشست گفت: بانک مرکزی در نظر دارد 
بخشنامه ای در زمینه پیمان سپاری ارزی صادر کند 
که رئیس کل بانک مرکزی روز دوشــنبه مواد این 
بخشنامه را با بخش خصوصی در میان گذاشت.وی 
ادامه داد: بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادات خود 
را مطرح کرد و بخش خصوصی در مورد برخی از موارد 
چانه زنی کرد و در نهایت به نتیجه ای رسیدیم که با 
توجه به شرایط موجود، هم مورد تائید ما و هم مورد 
تائید بانک مرکزی است.میری اضافه کرد: این بخشنامه 
قبل از ابالغ باید به تائید شــورای هماهنگی سه قوه 
برسد و در این صورت، ظرف سه روز آینده ابالغ خواهد 
شد.وی افزود: تاکنون سابقه نداشت که دولت قبل از 
صدور بخشنامه با بخش خصوصی گفت و گو کند؛ 
این اقدام بانک مرکزی و همچنین دستیابی به توافق 
دوجانبه میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را به فال 
نیک می گیریم.وی در مورد مباحث مطرح شده در 
این نشست گفت: بخش خصوصی مانند دولت معتقد 
است ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد اما 
دولت انوع برگشت را به رسمیت نمی شناخت که در 

این زمینه به توافق هایی دست یافتیم.

اخبار

سرمقاله

به  عشق  غریزه  از  که  است  کسی  الیق  مربی 

کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند

کالمامیر

رئیس  جمهور در جلسه شورای عالی اجتماعی 
بیشتر  و تالش  آینده  به  امید  تقویت  بر  کشور، 
امنیت خاطر  برای تحکیم و تقویت اطمینان و 
برای مردم در حوزه رفع نگرانی ها از آسیب های 

اجتماعی، تأکید کرد.
رساني  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  در  دیروز  روحانی  آقای  جمهوري،  ریاست 
جلسه، اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و 
مقابله با آسیب های اجتماعی طی سال های اخیر را 
امیدوارکننده دانست و اظهار داشت: همه دستگاه ها 
به ویژه وزارت کشور در پی تأکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص مسائل و آسیب های اجتماعی، 
با احساس وظیفه بیشتری وارد عرصه شده اند و 
آمار اقدامات انجام شده، نشان می دهد که گام های 
بسیار مهم و خوبی در این عرصه برداشته شده 
موضوع  کرد:  خاطرنشان  جمهور  است.رئیس 
حساس  بسیار  مسائل  از  اجتماعی  آسیب های 
برای مردم است و چنانچه آمار بهبود شاخص ها 
منتقل  مردم  به  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در 
باشد.روحانی  دلگرم کننده  برای  می تواند  شود، 
گفت: فناوری های نو و دستاوردهای علمی جدید 
در کنار مصائبی که می تواند داشته باشد، برای 
مردم تسهیالت، امنیت و آرامش خاطر ایجاد کرده 
است و خانواده ها با استفاده از امکانات دیجیتالی 
وضعیت  از  راحتی  به  می توانند  همراه  تلفن  و 
فرزندان خود آگاهی یابند، ضمن اینکه مردم با 
استفاده از این فناوری ها می توانند بسیاری از امور 
و کارهای روزمره خود را انجام دهند.رئیس شورای 
عالی اجتماعی کشور یکی از عوامل حاشیه نشینی 
امروز  افزود:  و  کرد  عنوان  روستا  از  مهاجرت  را 

اینترنت و  از فضای  با استفاده  ساکنان روستاها 
موبایل، صنایع دستی و امکانات گردشگری خود 
را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی می کنند 
تثبیت روستاها  برای  ابزاری  به  فناوری ها  این  و 
تبدیل شده است و بی تردید توسعه عالمانه و همه 
جانبه آن می تواند در رفع مشکل حاشیه نشینی 
مؤثر باشد.رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تقویت 
امید به آینده در برخورد با مسائل اجتماعی، اظهار 
نباشد،  آینده  به  امید  اگر  تردید  بدون  داشت: 
افزایش می یابد،  اجتماعی  ناهنجاری ها و جرایم 
امید  باید  اجتماعی  رسانه های  ویژه  به  همه  لذا 
تقویت کنند. روحانی  بین مردم  را در  آینده  به 
واسطه  به  مردم  امروز  چه  اگر  کرد:  خاطرنشان 
تحریم با مشکالتی در حوزه اقتصادی و معیشتی 
مواجه شده اند و مشکل کسانی که حقوق ثابت 
که  هستیم  مطمئن  اما  است،  مضاعف  دارند، 
مشکالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قابل حل 
و فصل است و به فضل الهی برطرف خواهد شد و 
چنین نیست که این مشکالت حل ناشدنی باشد، 
لذا باید به رفع اینگونه مشکالت امیدوار باشند.

وی خاطرنشان کرد: مردم بعد از ۱۳ آبان نسبت 
به قبل از آن، امیدواری بیشتری پیدا کرده اند، در 
حالی که قبل از ۱۳ آبان، عده ای تصور می کردند 
که اتفاقات خاصی رخ خواهد داد و همه زندگی 
مردم به هم خواهد ریخت، اما پس از آن روز همه 
مشاهده کردند که این تصورات واهی و غلط است 
صورتی  آن  به  دشمن،  ادعاهای  از  هیچ کدام  و 
لذا چنین  نکرد،  پیدا  انتظار داشتند، تحقق  که 
نیست که تصورات دشمن محقق شود و ما ناتوان 
باشیم.رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی بعضی از 

رسانه ها و روزنامه  ها واقعیات تلخ را بیش از آنچه 
هست، بزرگ جلوه می دهند، اظهار داشت: اینگونه 
بزرگ نمایی  مشکالت و ناامید کردن مردم، ظلم 
بزرگی به مردم است و همه باید در این زمینه 
کرد:  خاطرنشان  کنند.روحانی  عمل  هوشیارانه 
مقابله و رفع برخی آسیب های اجتماعی از جمله 
فقرزدایی، نیازمند اقدامات عملی و اجرایی است 
که باید در این حوزه با قوت تصمیم گیری و عمل 
کرد، اما بخشی از این مسائل جنبه روانی دارد و 
ناشی از بزرگ نمایی برخی از مشکالت دارد که 
در این زمینه اگر امید و نشاط در جامعه افزایش 
از  پیشگیری  و  کردن  برطرف  در  می تواند  یابد، 
ایرادی  چه  مثال  برای  باشد  تأثیرگذار  آسیب ها 
هیچ  که  ورزشی  استادیوم  از  بخشی  که  دارد 
عالی  مصوبه شورای  و  و شرع  قانون  با  منافاتی 
انقالب فرهنگی ندارد، به بانوان اختصاص یابد.وی 
افزود: می توان با برخی اقدامات کم هزینه میزان 
در  را  مردم  اجتماعی  خشنودی  و  رضایتمندی 
جامعه افزایش داد و باید توجه داشت که با سوء 
ظن نمی توان با مردم برخورد کرد.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: باید آمار مربوط به کاهش جرایم 
و آسیب های اجتماعی به درستی به مردم منتقل 
شود و چنین آمار دلگرم کننده ای می تواند مردم 
و جوانان را نسبت به آینده امیدوارکند و چه بسا 
انتشار آمار مربوط به کاهش طالق می تواند جوانان 
و خانواده ها را به ازدواج آسان و سریع ترغیب کند.

روحانی اضافه کرد: امروز باید همه تالش کنیم 
کند.  پیدا  کاهش  بیشتر  چه  هر  طالق  آمار  تا 
زوجین  برای  زندگی  ادامه  موارد  برخی  اگر چه 
امکان ناپذیر و وقوع طالق الزم به نظر می رسد، 

اما تا جایی که امکان دارد، باید با مشاوره و رفع 
تشویق  زندگی  ادامه  به  را  خانواده ها  مشکالت 
کرد، چرا که طالق نه تنها برای زن و مرد بلکه 
آثار سوئی نیز برای فرزندان و جامعه دارد.رئیس 
جمهور اقدامات فرهنگی را اولین گام در مواجهه 
با مسائل اجتماعی دانست و تأکید کرد: معموالً 
نهادهای  از  بهتر  مردم  فرهنگی  فعالیت های  در 
باید  حوزه  این  در  لذا  می کنند،  عمل  دولتی 
سازمان ها و جمعیت های مردم نهاد اصیل پیشتاز 
باشند. روحانی با اشاره به نقش آموزش و پرورش 
در اصالح کشور، گفت: آموزش و پرورش یکی از 
مهم ترین نهادهایی است که می تواند در اصالح 
امور کشور بسیار مؤثر باشد.رئیس شورای عالی 
اجتماعی »امر به معروف« و »نهی از منکر« را به 
عنوان یکی از وظایف اجتماعی و تأثیرگذار برای 
اصالح جامعه مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر »امر 
به معروف« و »نهی از منکر« به درستی سامان 
داده شود، می تواند از بسیاری از منکرات جلوگیری 
کرده و مردم را به انجام رفتارهای درست تشویق 
کند و معتقدم »امر به معروف« و »نهی از منکر« 
یک وظیفه مهم همگانی است، منتها گاهی به 
درستی مورد استفاده قرار نگرفته و چه بسا نتیجه 

معکوس داشته است.
در این جلسه وزیر کشور و اعضای شورای عالی 
انجام  اقدامات  از  ارایه گزارشی  اجتماعی، ضمن 
آسیب های  کاهش  و  پیشگیری  حوزه  در  شده 
اجتماعی، دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود را 
در خصوص مسایل اجتماعی بیان کردند.براساس 
ارائه شده، شاخص میزان طالق طی 4  گزارش 

سال گذشته کاهش داشته است.

رئیس جمهور: با سوء ظن نمی توان با مردم برخورد 

بزرگ نمایی  مشکالت 
وایجاد ناامیدی، ظلمی 
بزرگ به مردم

وزیر دفاع گفت: عرصه فضا امروز در انحصار دشمنان نیست و ایران به چنان اقتداری 
دست یافته است که اگر متجاوزی اقدامی از خود نشان دهد با چنان پاسخی مواجه 

می شود که از کرده خود پشیمان خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ حاتمی مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح 
سیاسی  مسئوالن  گفت:  و  دانست  حاضر  عصر  در  روشنگری  جنگ  فرماندهان  را 
و  هوشیاری  استکبار  و  استبداد  و  دروغ  و  نفاق  اربابان  مقابل  در  مسلح  نیروهای 
بیداری را به ارمغان می آورند.وی با اشاره به شکست سیاست های رئیس جمهور 
ایران در فضای جهانی اظهار داشت: خنده دنیا به  آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
منطق رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، صدور بیانیه محکومیت 
»نیکی  استعفای  آن  دنبال  به  و  امنیت  شورای  جلسه  در  اهواز  تروریستی  حادثه 
است.وی  جامعه جهانی  امروز  فضای  در  امریکا  های  از شکست  ای  نمونه  هیلی« 
با اشاره به دستاوردهای دفاعی کشور در شرایط تحریم 40 ساله بیان کرد: عرصه 
دفاعی کشور که همواره در تحریم همه جانبه و با کارشکنی های نظام سلطه در 
رسیدن به فناوری و دانش در عرصه های گوناگون با مشکالت عدیده روبرو بوده 
است، امروز در حوزه هوافضا، رزم زمینی، دریایی و ارتباطات و رادارها به حد باالی 
بازدارندگی فعال و به یکی از قدرت های جهانی تبدیل شده است.وی افزود: عرصه 
اقتداری  به چنان  انحصار دشمنان نیست و نظام جمهوری اسالمی  امروز در  فضا 
دست یافته است که اگر متجاوزی در عرصه فضا اقدامی علیه ایران اسالمی از خود 
نشان دهد با چنان پاسخی مواجه خواهد شد که از کرده خود پشیمان خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه قرار نیست اروپا 
به ما در دور زدن تحریم ها کمک کند، گفت: ایجاد مکانیزم مالی برای آن است که 

بانک ها و شرکت های اروپایی جریمه نشوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد جمالی با اشاره به طوالنی شدن اجرای 
مکانیزم مالی اروپا، اظهار داشت: اروپا به شدت به آمریکا وابسته است و این مسئله 
یکی از دالیل اصلی تعلل آنها در اجرایی کردن این مکانیزم مالی است.وی ادامه داد: 
به دلیل سیطره دالر و سوئیفت مورد نظر آمریکا بر اغلب سیستم های مالی دنیا، 
ایجاد یک مکانیزم مالی جدید در اقتصاد بین المللی از نظر فنی فرآیندی سخت و 

زمانبر است.
وی با بیان اینکه اروپا نمی تواند به این سادگی سازوکار مالی جدیدی را در سطح 
بین الملل اجرایی کند، تصریح کرد: باید بپذیریم که اروپا متحد ما نیست و قطعا 
برای اجرایی شدن هر چه سریعتر این مسئله باید از چانه زنی های دیپلماتیک بهره 
گرفت.جمالی با تاکید بر اینکه بنده فکر نمی کنم که اروپا در دور زدن تحریم ها به 
با ایجاد یک مکانیزم مالی جدید به دنبال آن است  ایران کمک کند، گفت: اروپا 
که سپری برای شرکت ها و بانک های خودش ایجاد کند تا مشمول جریمه نشوند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه دور زدن تحریم ها 
مکانیزم خاص خودش را دارد، تصریح کرد: جمهوری اسالمی سال ها در تحریم است 
و با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و بهبود ارتباطات در سطح منطقه و بین الملل 

می توانیم از این مقطع هم عبور کنیم.

 پاسخ پشیمان کننده ایران به اقدام 
هر متجاوزی در عرصه فضا

اروپا در دور زدن تحریم ها کمکی
 به ایران نخواهد کرد

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه 
گفت: دستور قتل خاشقچی از سوی مقامات 
ما  و  شده  صادر  سعودی  عربستان  عالی 
خواستار آشکار شدن نام کسانی هستیم که 

دستور این جنایت را داده اند.
اردوغان  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  مصاحبه  در  فرانسه  سفر  از  بازگشت  در 
خبرنگاران اظهار کرد: بدون تردید عملیات 
قتل خاشقچی از قبل برنامه ریزی شده بود 
و دستور انجام آن از سوی مقامات عالی آل 
سعود صادر شده اما بر این باورم که این اقدام 
از سوی پادشاه عربستان سعودی نبوده است.

آشکار شدن  ترکیه خواهان  کرد:  بیان  وی 
نام آمر این جنایت است و به دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا هم اعالم کرده ایم 

که برای شناسایی قاتالن نیازی به پرس و 
جو نیست بلکه این عوامل در میان گروه ۱۵ 
نفره اعزامی از سوی ریاض به ترکیه بودند.

وی افزود: ترکیه پیگیر اعالم رسمی نام آمر 
و یا عامالن این جنایت و نیز تعیین وضعیت 
جنازه این روزنامه نگار در سطح بین المللی 
خواهد بود.رییس جمهوری ترکیه ادامه داد: 
اسناد صوتی قتل خاشقچی را به مقامات عالی 
آمریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا و آلمان تحویل 
شده و حتی مامور ویژه اطالعاتی عربستان در 
حین شنیدن این اسناد صوتی شوکه شد و 
معتقد بود که قاتالن پیش از ارتکاب به این 
جنایت مواد مخدر هروئین مصرف کرده اند.

اردوغان مدعی شد: دونالد ترامپ، آنگال مرکل 
و مکرون رهبران آمریکا، آلمان و فرانسه با 

شنیدن 
اسناد صوتی به شدت منقلب شدند و من این 
را در چهره آنها دیدم.وی تاکید کرد: عوامل 
اطالعاتی آمریکا تحقیق و بررسی در ماجرای 
قتل خاشقچی را در دست دارند و کنگره این 
کشور نیز خواهان ارائه توضیحاتی از سوی 
سازمان جاسوسی )سیا( شده است و معتقدم 
که با تشریح تحقیقات و اسناد سیا در مجلس 
آشکار  ماجرا  پنهان  ابعاد  همه  نمایندگان، 
خواهد شد.چند روز پیش نیز اردوغان پیش 
از عزیمت به فرانسه در مصاحبه با خبرنگاران 
درباره  و مدارک جدیدی  ›اسناد  بیان کرد: 
پرونده قتل خاشقچی نداریم ولی اطالعات 
موجود نشان می دهد که ۱۵ مامور اعزامی 
به استانبول به همراه سه متهم دیگری که در 

عربستان دستگیر شده اند، هم فاعل و عامل 
این قتل را می شناسند و هم از سرنوشت 
تاکید  هستند.‹وی  مطلع  خاشقچی  جسد 
کرد: وزارت امور خارجه عربستان در بیانیه ای 
به انجام جنایت قتل خاشقچی به طور آشکار 
اعتراف کرده و آنها این امر را انکار نمی کنند 
و حتی مدعی هستند که این قتل با همکاری 
است.همه  شده  انجام  محلی  و  بومی  افراد 
مدارک و شواهد نشان می دهد که ۱۵ مامور 
از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، 
عامل قتل خاشقچی هستند و بر این اساس، 
دولت ترکیه خواستار استرداد این افراد برای 
محاکمه در استانبول است؛ درخواستی که از 

سوی مقامات سعودی رد شد.

اردوغان: 

خاشقچی با دستور
 مقامات عالی آل سعود

 به قتل رسید

آگهی مفقودی

یک فقره پالک از دو پالک خودروی پورشه کاین متعلق به 
اینجانب آرزو موسوی ورزقانی به  شماره پالک :۱۱-۲۳۹م۷۸ 
از  و  گردیده  مفقود   m۵۵0۱۶۳a0۳۸4۵ موتور شماره  به 

درجه اعتبار ساقط است.



چهارشنبه 23 آبان 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3892  3
اخبار

دومینوی اضمحالل آمریکا شروع  شده است

 رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به اینکه دومینوی اضمحالل 
آمریکا شروع شده است، گفت: آمریکا ببر کاغذی است که فقط هیمنه پوشالی 
از آن باقی مانده است. به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، سردار غالمحسین 
غیب پرورعنوان کرد: از زمان شکل گیری انقالب اسالمی تاکنون دشمنان در 
تالش اند تا ما سراغی از شهیدان نگیریم و اثری از ریشه های شگرف اسالم، 
قرآن کریم و اهل بیت)ع( باقی نماند؛ دشمن به دنبال گسترش اسالم آمریکایی 
است نه اسالم ناب محمدی.وی تأکید کرد: دشمنی دشمنان هر روز غلیظ تر 
از قبل می شود اما به فضل الهی شاهد آن هستیم که نکبت تمامی وجود آن ها 
را فراگرفته است، آمریکا امروز در ضعف شدید قرار دارد و به ببر کاغذی 
تبدیل شده که تنها هیمنه ای پوشالی از آن باقی مانده است.وی ادامه داد: 
آمریکا انسان های حقیر و پست را در عربستان به عنوان رژیم آل سعود به کار 
برده که تفاوتی با رژیم منحوس صهیونیستی ندارد و هر دو اهرم های آمریکا 
هستند اما به یُمن پایداری ملت اسالم، آمریکا مدام در حال شکست است.
غیب پرور اظهار کرد: دومینوی اضمحالل آمریکا شروع شده است و آینده 
جهان متعلق به آمریکا نیست بلکه به اسالم تعلق دارد.وی خاطرنشان کرد: 
دشمنان کور خوانده اند چراکه ما از راه انقالب سست نمی شویم و اهل معامله 
دین خود با دنیای کثیف دشمنان و دنیای استکبار نیستیم.این مسئول با بیان 
اینکه اگر نسبت به دین خدا، انقالب اسالمی، راه شهدا و اهداف بلند آن مومن 
و استوار باشیم این انقالب با قوت ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: بهترین راه 
پای بند بودن به انقالب اسالمی حرکت در راه مستقیم شهداست.وی افزود: 
شهیدان فاتحه خوان نمی خواهند بلکه رهروانی می خواهند که پای انقالب 
اسالمی بایستد و آن را با قوت ادامه دهند.وی ابراز کرد: بعد از دوران دفاع 
مقدس برخی به شک افتاده و گفتند دوران شهید و شهادت تمام شده است اما 
خداوند با بازکردن درب های مدافعان حرم نشان داد که این شهدا، ادامه دهنده 
راه پررهرو شهیدان هستند.غیب پرور در پایان خاطرنشان کرد: امروز با وجود 
اوج مشکالت معیشتی و اقتصادی شاهد پای بندی ملت به اهداف و آرمان های 
انقالب اسالمی هستیم که نمونه و سند بارز آن حضور گسترده مردم در 

راهپیمایی ۱3 آبان بود.

تهیه 7 معیار برای اندازه گیری کیفیت

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که مقوله کیفیت 
به دنبال نیازهای فراتر از استانداردهاست، گفت: سنگ بنای ارزیابی های کیفی، 
مدل های کیفیت است و در همین راستا هفت معیار برای کیفیت تعریف 
کرده ایم. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مسلم بیات در مراسم روز ملی کیفیت 
با اشاره به این که دالیل مختلفی برای توجه به مقوله کیفیت وجود دارد، اظهار 
کرد: از نگاه یک تولیدکننده، کیفیت یعنی ارتباط با ویژگی هایی که تعریف 
شده و می تواند به نوعی بیانگر استانداردها باشد و باید بدانیم که موضوع روز 
ملی کیفیت امسال اعتماد است.او در تعریف دیگری از کیفیت با بیان این که 
در این تعریف کیفیت در محصول گره خورده و به عبارتی جزو ویژگی های 
یک محصول به شمار می رود، گفت: این تعریف به معنای میزان پولی است که 
یک مشتری تمایل دارد برای یک محصول پرداخت کند.وی در ادامه با اشاره 
به این که سازمان جهانی استاندارد میزان یا درجه ای از الزامات و نیازمندی هایی 
که یک مسوول به عنوان خدمت می تواند ارائه کند، به عنوان تعریف کیفیت 
بیان می کند، خاطرنشان کرد: الزمه بودن در یک جامعه نقش آفرینی است و 

مقوله کیفیت از این قاعده مستثنی نیست.

ایران بمباران ساختمان تلویزیون 
االقصی در مرکز غزه را محکوم کرد

ساختمان  بمباران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
تلویزیون االقصی در مرکز غزه را به شدت محکوم کرد 
. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی اظهار 
دانایی،  با  سفاک صهیونیستی  رژیم  داشت: ضدیت 
آگاهی بخشی و روشنگری اصحاب رسانه مسبوق به 
سابقه است و افشای جنایات فجیع آنان در 70 سال 
گذشته همواره از کابوس های این رژیم اشغالگر بوده 
که چنین بی محابا دست به این جنایت هولناک زده اند.

ورود بیش از 10 میلیون تن کاالی 
اساسی به کشور 

براساس تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور در هفت 
ماهه سال جاری بیش از ۱0 میلیون تن کاالی اساسی 

وارد کشور شد.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران، طی هفت ماهه 
سال جاری ۱0 میلیون و 4۵0 هزار تن کاالی اساسی به 
ارزش ۵ میلیارد و 343 میلیون دالر وارد کشور شده 
است.بنابر این گزارش ذرت، برنج، دانه های روغنی، 
دارو، روغن های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، 
جو، کود،  قند و شکر و گندم ازجمله کاالهای اساسی 
کشور  وارد  سال جاری  ماهه  هفت  طی  که  هستند 
شده اند. این  گزارش حاکی است بررسی آمار تجارت 
خارجی طی مدت مذکور بیانگر این است که ذرت 
بیشترین و گندم کمترین میزان واردات را داشته اند.
ذرت، دانه های روغنی، گوشت قرمز و جو با روند 
افزایشی همراه بوده اند. به طوری که ذرت 2۱ درصد، 
دانه های روغنی 22 درصد، گوشت قرمز ۱۹ درصد و 

جو با ۹ درصد از نظر ارزش روند افزایشی داشته اند.

گفت وگوی جان بولتون با مقامات اماراتی

 مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که با مقامات اماراتی 
درباره ایران رایزنی کرده است. به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، جان بولتون  مشاور امنیت ملی آمریکا که به 
امارات متحده عربی سفر کرده است، با انتشار پیامی در 
صفحه توئیتر خود نوشت: دیدارهایی سازنده و جدی 
با ولیعهد و مشاور امنیت ملی امارات داشتم. ما درباره 
ایران، افغانستان، مقابله با تروریسم و موضوعات دیگر 
گفت وگو کردیم.این سفر بولتون در حالی انجام شده 
که فشارهای بین المللی برای پایان دادن به جنگ یمن 
که در آن نیروهای مورد حمایت عربستان و امارات در 
حال جنگ با حوثی ها هستند، پایان یابد.مشاور امنیت 
ملی آمریکا که همواره مواضعی ضد ایرانی داشته است.

خبرخبر

آگهی مناقصه 
موضوع : بکار گیری پیمانکار جهت لکه 

گیری آسفالت معابر سطح شهر 
شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند سوم مصوبه شماره 
به  نسبت  رامسر  اسالمی شهر  مورخه97/7/25 شورای   88
بکارگیری پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 

اقدام نماید
1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از 
سایر شرایط و جزئیات تا مورخه 97/9/10به شهرداری  رامسر 
مراجعه و یا باشماره تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایند
حساب  به  ریال   400/000/000 مبلغ  می بایست  2-متقاضیان 
سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان 

میزان ارائه نمایند 
انعقاد  به  اول -دوم -سوم حاضر  برندگان  که  3-در صورتی 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 4-تاریخ 

بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/9/11 خواهد بود
5-شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

 قدرت ا... شاهمنصوریان سرپرست شهرداری رامسر

آگهی تغییرات شرکت
 پایدار اندیش پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۲۸۳ 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۱۹00004۸۷ ملی  شناسه  و 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۷/0۶/۱0 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
: - آقای آرش فرجی شیرکوهی با کد ملی ۲۶۵۹۳۱040۸ -آقای رامین 
شیر  خانی  گلدوست  00۷۹۱۲۵0۲۶-آقای  ملی  کد  با  باقری  کامجو 
کد  با  الکامی  جاللوند  مصطفی  -آقای  ملی۲۶۵۹۳0۵۵۱۱  کد  با  کوهی 
نامحدود  مدت  برای  مدیره  هیات  اعضای  بعنوان  ملی۵۷0۹۸۸۱۹۳۷۷ 
. آقای آرش فرجی شیرکوهی با کد ملی ۲۶۵۹۳۱040۸  انتخاب شدند 
با  باقری  کامجو  رامین  -آقای  مدیره  هیات  رئیس  و  مدیرعامل  به سمت 
کد ملی به سمت عضو هیات مدیره 00۷۹۱۲۵0۲۶-آقای گلدوست خانی 
شیر کوهی با کد ملی۲۶۵۹۳0۵۵۱۱ به سمت عضو هیات مدیره -آقای 
مصطفی جاللوند الکامی با کد ملی۵۷0۹۸۸۱۹۳۷۷ به سمت عضو هیات 
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند . حق امضای کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

میباشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج )288143(

آگهی تغییرات شرکت
 انرژی کوشا البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۱۷ و شناسه 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱0۱۹0040۳۲0 ملی 
فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/0۷/۲4تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدرضا 
بازرس  سمت  به  ملی۲۲۹۸۸۶۶۸۸0  بشماره  الدشتی  قصر  پور  مصطفی 
اصلی و آقای یداله نریمانی به شماره ملی 0۳۲۱۲۹۱۲۹۸به سمت بازرس 

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

غیرتجاری کرج )288114(

            آگهی تجدید مناقصه
 واگذاری امور خدمات شهری

شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدمات شهری )شامل رفت و روب، جمع 
آوری، بارگیری و حمل تا محل دفن زباله و نخاله( با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق 

پیمانکاران واجد شرایط که دارای: 
1- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات. 

2- گواهینامه صالحیت پیمانکاری امور خدماتی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
3- گواهی ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی. 

4- حداقل سه سال تجربه در امور خدمات شهری.
باشند اقدام نماید. 

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از شرایط شرکت در مناقصه حداکثر تا پایان 
وقت اداری 1397/9/5 با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده به واحد امور مالی )امور قرارداد و پیمانها( 
شهرداری ماهدشت )استان البرز( مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790- 026 تماس 

حاصل فرمایند. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری سایپا تیپ ۱32 رنگ سفید روغنی مدل ۱38۹ به شماره 
موتور 37۹64۵8 به شماره شاسی  S ۱42228۹2۱0۵۹3  به شماره پالک 3۱ ایران 
77۵ ج ۵۵ به نام مجید طوالبی پور فرزند سبز مراد به کدملی 4072804۵68 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان – خرم آباد .

مفقودی
پایه یک  به شماره 2۹83787  به نام غالمرضا اصل  نامه  کارت هوشمند گواهی 
دهقان به شماره کد ملی 48۹8۱70382 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

استان البرز -ساوجبالغ

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مهدی پهلوان نژاد فرزند دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت زینب کاوه فرزند غالمرضا در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 2/672/۹7 ثبت و برای مورخه 
۹7/۱0/۱ ساعت ۱۱ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
کالسه پرونده:۱/۱7۱/۹7      شماره دادنامه:۹7/4/26-36۱

سکینه  خانم  وکالت  به  اسماعیل  سید  فرزند  نژاد  حسین  رحمان  سید  خواهان: 
هاشمیان به آدرس: بابل- کمربندی غربی توحید 7- مجتمع آسمان ط4 دفتر وکالت
خوانده: رضا حاج نوروزی فرزند نعمت اله به آدرس: تهران- میدان امام حسین خ 

۱7 شهریور خ عبدالرضا شیرازی کوچه شهید عبدالحفیظی بن بست اول پالک 2
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی آقای سید رحمان حسین نژاد به وکالت خانم 
سکینه هاشمیان بطرفیت خوانده آقای رضا حاج نوروزی بخواسته مطالبه وجه به 
مبلغ ۱۱0/000/000 ریال به استناد یک فقره 8626/4368۹0-۱2 به تاریخ ۹۱/4/۱۵ 
عهده بانک ملی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که 
داللت بر استقرار دین به میزان و مبلغ خواسته بر عهده خوانده داشته و بقای اصول 
مستندات مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه مذبور و 
استمرار دین بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروحه و مستندات 
ابرازی دفاع و ایرادی بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را صحیح و وارد 
تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۱0/000/000 ریال بابت اصل خواسه و 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت هنگام پرداخت آن و 
الوکاله وکیل در حق خواهان  مبلغ ۱/460/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
قابل  ابالغ  از  نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس  محکوم می 
واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابل

آگهی اجرائیه
استان  نشانی:  به  اله  هدایت  فرزند  کنطورچیان  محمد  له:  محکوم  مشخصات 

مازندران- شهرستان بابلسر- خ ولیعصر ولیصر 8 منزل شخصی 
مشخصات محکوم علیه: ۱- عباس عبداهلل پور مقری فرزند سید احمد به نشانی: 
استان مازندران- شهرستان بابل- امیرکال- پشت بیمارستان مهرگان – دانش۱ – 

منزل شخصی 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: امین قربانی عربی فرزند: علی 
اکبر نشانی: استان مازنداران- شهرستان بابلسر-بابلسر- خیابان بهشتی- سنترپوینت 

–وکیل محمد کنطورچیان 
دادنامه  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
۹70۹۹7۱۱۱0700022 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون 
ریال به عنوان اصل طلب مبلغ ۹/۵00/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی، پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه مطابق با ماده ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ سررسید 
چک )۹3/6/6( لغایت وصول محکوم به و حق الوکاله وکیل به مبلغ 8/400/000 
ریال در حق محکومله و همچنین پرداخت نیم عشر در حق دولت ))رای صادره 

غیابی است(( 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

آگهی اجرائیه
با وکالت معصومه  کامران طیبی  نمایندگی  به  بانک  له: پست  مشخصات محکوم 

حسین زاده فومشی 
نشانی: بابل – جهار راه فرهنگ شاختمان نارنج ط2

صالح  نفیسه  حسن2-  فرزند  رضایی  حاجی  زهرا   -۱ علیه:  محکوم  مشخصات 
طبری3 فرزند رضا- رضا صالح طبری فرزند حسن مجهول المکان

اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه   ۱0۹۵/2۹ تاریخ   8۱4 شماره  رای  بموجب 
شهرستان بابل و رای شماره- تاریخ- شعبه- دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به :پرداخت ۱۵0/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
استناد یک فقره چک پست بانک به شماره 37۹۱882۹ مورخه ۹۵/3/۱۹ و مبلغ 
3/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و حق تعرفه و برآورد خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بابل

متن آگهی 
بدینوسیله احضاریه به متهمین آقایان سعید بهاروند فرزند عیدی و حبیب فتاحی 
جودکی فرزند امید علی ابالغ می شود تا در تاریخ ۹7/۹/26 ساعت 8 صبح جهت 
رسیدگی به اتهام و ارائه دفاعیات خود موضوع شکایت آقایان محمد و محمد رضا 
لرستان شهرستان سراب دوره چگنی خیابان  استان  به آدرس  شهرتین ویسکرمی 
ولیعصر )عج(  دادگستری شهرستان دوره طبقه دوم در شعبه صد و یک دادگاه 
کیفری دو حضور بعمل آورید بدیهی است در صورت عدم حضور برابر مقررات 

در غیاب شما رسیدگی انجام خواهد شد.  
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دوره چگنی )101 جزایی 

سابق ( –مجتبی قبادی کیا . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست 

خواهان آقای حسن کمالوند فرزند روح اله  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم 
سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور  خواسته  به  الیاس  فرزند  عفیف  دانشور  زهره 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  زوج  درخواست  به 
آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  خانواده  دادگاه   ۱ شعبه    ۹70۹۹866۱030۱۱4۵
ساعت0۹:00   ۱3۹7/0۹/24 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت   ) سابق  حقوقی  )سوم 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد)سوم حقوقی سابق (  –بهناز رحمتی .

متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹70۹۹866۱۹0002۵4 آقای محمد ستاری فرزند هاشم به اتهام 
کالهبرداری با بردن مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان موضوع شکایت خانم 
شادی شیخی تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی 
اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹2 
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 ابالغ وقت رسیدگی 
اختالف خوی:اصغر  حل  شورای  اول    شعبه    ۹/۵88/۹7 پرونده  کالسه  برابر  
المکان  قاسمی مجهول  امیر  بطرفیت ۱- یوسف نصیری 2-  میالن   شیخکانلوی 
چهارشنبه   روز  به  پرونده  و  نموده  دعوی  طرح  چک  بابت  از  مطالبه  بر  مبنی 
۹7/۹/28  ساعت ۱4 وقت رسیدگی  تعیین شده است لذا مراتب به تجویز ماده  
73 قانون آئین دادرسی مدنی  یک نوبت اگهی به محض اطالع ادرس دقیق خودرا 
اعالم و با مراجعه به دفتر  شورا نسخه ثانی دادخواست و ضائم ان را  تحو.یل  و 

اال جلسه شورا غیابی تشکیل و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

این که  بیان  با  اتمی  انرژی  سخنگوی سازمان 
و  اصول  نقض  آمریکا  اخیر  تحریم های 
این  که  کرد  تاکید  است،  بین الملل  قواعد 
تحریم ها قرارموقتی که دادگاه الهه در رابطه 
با تحریم های آمریکا علیه ایران صادر کرد را 

نیز نقض می کند.
بهروز  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کمالوندی درباره تحریم های اخیر آمریکا که 
برخی شرکت ها و افراد مرتبط با سازمان انرژی 
اتمی را نیز در بر می گیرد گفت: این تحریم ها 
از نظر ما و جامعه بین الملل غیرقانونی است 
و بنای اصولی و حقوقی بین المللی ندارد. این 
در حالی است که بر خالف قواعد بین المللی 

کشورهای  به  را  آن ها  دارد  تالش  آمریکا 
دیگر نیز تحمیل کند هر چند برخی کشورها 
پایبند  این تحریم ها و فشارها  به  گفته اند که 
بوشهر،  نیروگاه  پروژه  سه  درباره  نیستند.وی 
رادیوایزوتوپ ها و بازطراحی اراک که از سوی 
آمریکا مستثنی شده است گفت: چند پروژه ای 
که آمریکا در این تحریم ها مستنثنی کرده است 
یعنی نیروگاه بوشهر ، تولید رادیوایزوتوپ های 
پایدار در سایت فردو و بازطراحی راکتور اراک 

پروژه هایی هستند که کشورهای چین و روسیه 
مسوولیت آن را به عهده دارند و این کشورها 
نیز بارها گفته اند که تحریم های آمریکا را قبول 
این  چه  این  بر  بنا  نمی کنند  اجرا  و  ندارند 
پروژه ها را استنثا می کردند چه نمی کردند فرق 
چندانی نداشت؛ نه ایران و نه چین و روسیه 
زیر بار تحریم و فشار آمریکا نخواهیم رفت.
آمریکا  تحریم های   « که  کرد  وی خاطرنشان 
جنبه  باشد  داشته  عملی  تاثیر  آنکه  از  بیشتر 

روانی دارد اما با سازوکارهایی که کشور اتخاذ 
کرده و نیز مکانیسم هایی که با اروپا و چین و 
روسیه طراحی می کنیم با این تحریم ها مقابله 
می کنیم. ما به لحاظ تولید و تکنولوژی مشکلی 
طبق  را  کارمان  و  نداریم  هسته ای  بخش  در 
برنامه ریزی انجام شده پیش می بریم.«وی اضافه 
کرد: ایران و اتحادیه اروپا در چارچوب برجام 
همکاری های گسترده ای در حوزه های مختلف 
داشتند که از آن جمله در حوزه ایمنی هسته ای 
است و در همین چارچوب یک مرکز ایمنی 
هسته ای در ایران قرار است ساخته شود. فکر 
آینده روند همکاری های  می کنم در دو سال 

ایران و اروپا هم چنان ادامه خواهد داشت.

 ادامه همکاری های هسته ای با اروپا 
در دو سال آینده 

ادامه از صفحه ۱
ظریف تأکید کرد: کسانی که از تروریسم حمایت می 
کند اروپایی هایی هستند که تروریست ها را به خاک 
خود راه می دهند و باید در رابطه با این مساله تفکر 
کنند. ایران نمی خواهد اروپا را با هیچ تهدید امنیتی 
مواجه کند و ما به فرانسه و دانمارک اعالم کردیم که 
آماده هستیم برخی اطالعات در رابطه با این افراد رابه 
آنها بدهیم.وزیر خارجه کشورمان افزود: ما همواره 
سعی کردیم که واقع گرا باشیم. ما هیچگاه هیچ جنگ 
روانی را علیه هیچکس کلید نزده ایم. معتقدیم که 

چنین سیاستی به نفع منطقه تمام نخواهد شد. 
گفت وگوی  مجمع  تشکیل  پیشنهاد  این  از  پیش 
منطقه ای و ایجاد همکاری میان کشورهای منطقه را 
داده ایم اما متاسفانه برخی از کشورها تالش می کنند 
امنیت  امنیت را بخرند و ما معتقد هستیم که  که 
خریدنی نیست.ظریف اظهار داشت: ما اعتقاد داریم 
که آمریکا به دنبال غارت ثروت های منطقه است و 
بهای این سیاست کثیف را تنها ملت های منطقه می 
پردازند. از سوی دیگر، آمریکایی ها و صهیونیستها 
تالش می کنند تا افکار عمومی حتی االمکان از مسأله 
فلسطین منحرف شوند. در این میان، کشورهای عربی 
نیز هستند که روابط خود با صهیونیستها را عادی می 
کنند تا زمینه برای دشمنی بیشتر با ایران هموارتر 
شود. ظریف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا 
پیامهای جدیدی از سوی رژیم صهیونیستی یا آمریکا 
به وسیله میانجی گر عمانی دریافت کرده است پاسخ 
داد که هیچ پیامی نه از اسرائیل و نه از آمریکا دریافت 
نشده است.وی در خصوص مذاکرات ایران گفت: ما 
قبال هم گفته ایم که هر مذاکره ای مشروط به احترام 
متقابل است این احترام از سوی طرف مقابل و پای 
بندی وی به تعهداتش صورت می گیرد. هر زمان 
این شروط در آمریکا دیده شود ممکن است بتوان از 

مذاکره سخن گفت. اما در شرایط کنونی بر پایه چه 
چیزی گفتگو کنیم؟ ما سالها با آمریکا گفتگو کردیم 
و به توافق هسته ای دست یافتیم اما امروزه نمی 
توانیم تضمین کنیم که آمریکا از تعهدات خود دست 
بکشد.ظریف در خصوص گزارش های منتشر شده 
در زمینه سفر فرستاده ولی عهد عربستان به تهران 
بحث  مورد  مسائل  از  یکی  یمن  بحران  اینکه  و 
ندارم  این خصوص  اطالعاتی در  بوده گفت: من 
و معتقدم که اساسا این مسأله امکان پذیر نیست. ما 
هیچ مشکلی با از سر گیری روابط عادی با عربستان 
نداریم و این مسأله به ریاض و تصمیم گیری های 
آن بستگی دارد؛ تصمیم گیری هایی که باید برای 
کاهش تنش های منطقه ای در آن تجدید نظر شود. 
این سیاستها علیه ایران، سوریه، عراق، قطر و یمن 
است و تمام آنها از سوی عربستان و نه ایران ارائه 
میشود.ظریف در خصوص اوضاع یمن گفت: ما از 

روز نخست آمادگی خود را برای حل بحران یمن 
اعالم کردیم و از زمان بمباران یمن توسط ائتالف 
عربستان اعالم کردیم که راه کار نظامی در یمن نتیجه 
بخش نخواهد بود. عربستان فکر می کرد می تواند 
طی چند هفته پرونده یمن را ببندد اما چند سال بدون 
نتیجه گذشت. عربستان بارها تالش کرد تحوالت 
مشکل  اما  برساند  سرانجام  به  را  الحدیده  میدانی 
برخی کشورهای همسایه این است که آنها اعتقادی 
به راه کار سیاسی ندارند. باید آتش بس فراگیر در 
یمن محقق شود. در نهایت همه به ضرورت توقف 
اقدامات نظامی و رساندن کمک های بشر دوستانه به 
غیر نظامیان و حمایت از دولت یمن و گفتگوهای 
یمنی یمنی واقف خواهند شد.ظریف در خصوص 
گزارش های منتشر شده در زمینه نقشه عربستان برای 
ترور مسئوالن ایرانی از جمله سردار قاسم سلیمانی 
گفت: ما در این خصوص اطالع داشتیم. عربستان از 

سالها قبل از گروه های تروریستی در ایران حمایت 
می کند و عربستان پیشتر اعالم کرد که جنگ را به 
داخل خاک ایران می کشاند. بعد از آن شاهد افزایش 
تحرکات گروه های مسلح و تروریست در شرق 
کشور بودیم. گروه داعش نیز به پارلمان ایران حمله 
کرد. این سیاستهای عربستان جدید نیست و ما از 
آن اطالع داریم.وی تصریح کرد: تمام این مسائل 
نشان می دهد که ادعاهای مطرح شده در خصوص 
است.  برعکس  کامال  ریاض  علیه  ایران  اقدامات 
گزارش نیویورک تایمز در این خصوص تنها یک 
زاویه کوچک از رفتار عربستان علیه ایران را نشان 
می دهد و امیدواریم که چشمان دیگران در قبال 
اقدامات ریاض که دست به محاصره قطر و بمباران 
یمن و زندانی کردن سعدی الحریری نخست وزیر 
لبنان و ترور جمال خاشقجی زده باز شود.ظریف در 
خصوص انتشار گزارش هایی مبنی بر عقب نشینی 
نیروهای وابسته به سپاه ایران از جنوب سوریه گفت: 
حضور  سوریه  جنوب  در  اساسا  ایرانی  نیروهای 
نداشته اند که بخواهند از این منطقه عقب نشینی کرده 
باشند. این مسأله در خصوص حزب اهلل نیز صادق 
است. براساس اطالعات موجود اگر نیروهای حزب 
اهلل در این منطقه بوده باشند به صورت مؤقت و برای 
مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. کمک ما به 
سوریه اساسا برای مبارزه با تروریسم بوده و حضور 
حزب اهلل در سوریه بر اساس درخواست دولت این 
کشور صورت گرفته و هیچ هدف دیگری ندارد.
وی در خصوص عدم وجود اختالفات با روسیه در 
زمینه حضور ایران و نیروهای وابسته به آن در جنوب 
سوریه گفت: بر اساس اطالعات من ممکن است 
اختالفاتی در برخی موارد میدانی وجود داشته باشد 
اما هیچ چیزی درباره اختالف بر سر نوع و شکل 

حضور ایران در سوریه به صورت کلی نشنیده ام.

ظریف: از طرح عربستان برای ترور مقامات ایران اطالع داشتیم

تحریم های آمریکا تأثیری بر سیاست های ایران ندارد
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 آمادگی 24 ساعته راهداران 
چهارمحال و بختیاری برای راهداری زمستانی موانع اجرایی خط 2 پروژه مترو کرج رصد شد

و  راهداری  مدیرکل  جمشیدی  احمد 
حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و 
بختیاری  در بازدید از محورهای مواصالتی 
شهرستان کوهرنگ از آمادگی کامل اکیپ 
جاری  سال  زمستان  برای  راهداری  های 
و  راهداری  کل  اداره  گفت:  و  داد  خبر 
چهارمحال  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل 
و بختیاری از ماه ها پیش جلسات پی در 
و  زمستانی  راهداری  برای  متعددی  و  پی 
تجهیزات  و  توان  از  حداکثری  استفاده ی 
مردم  به  رسانی  برای خدمت  سازمان  این 
کرده  برگزار  زمستان  و  پاییز  فصل  در 
به  الزم  توجیهات  و  توضیحات  و  است 
راهداران ارائه شده و امروز شاهد آمادگی 
به  رسانی  خدمت  برای  راهداران  کامل 
مردم شریف استان چهارمحال و بختیاری 

هستیم.
عملیات  تبدیل  بر  تاکید  با  جمشیدی 
راهداری  در  کنشی  عملیات  به  واکنشی 
استان  در  راهداران  کرد:  تصریح  زمستانی 
شبانه  صورت  به  بختیاری  و  چهارمحال 
ویژه  به  استان  محورهای  تمام  در  روزی 

نقاط و گردنه های پر بارش حضور مستمر 
و  انسانی  نیروی  توان  تمام  با  و  داشته 
تجهیزات و ماشین آالت آماده ی خدمت 
رسانی به مردم شریف این استان می باشند.

جمشیدی با توجه به بارش برف در چند 
روز گذشته در استان چهارمحال و بختیاری 
در  اخیر  های  بارش  طی  در  کرد:  عنوان 
اقدامات  و  موقع  به  حضور  نیز  استان 
و  گرفته  به خوبی صورت  راهداران  مفید 
راهداران به ویژه در شهرستان کوهرنگ با 
حضور به موقع و دلسوزانه ی خود مانع از 
انسداد محورهای این شهرستان گردیدند و 
هم اکنون تردد در همه ی محورهای استان 

چهارمحال و بختیاری روان است.
با  راهداران  ما  گفت:  پایان  در  جمشیدی 
تمام توان و تجهیزات در خدمت رسانی به 
مردم در بیست و چهار ساعت شبانه روز 
نیز  استان  شریف  مردم  از  و  هستیم  آماده 
خواهشمندیم با به همراه داشتن تجهیزات 
به  در رسیدن  را  راهداران  زمستانی  ایمنی 
کاهش  و  مردم  جان  حفظ  خودکه  هدف 

تصادفات جاده ای ست یاری نمایند.

کرج- خبرنگار زمان؛ رئیس کمیسیون نظارت 
از  کرج  شهر  اسالمی  شورای  اداری  تحول  و 
نظارت کامل بر مراحل مختلف عملیات اجرایی 
فاز نخست خط 2 پروژه مترو خبر داد و گفت 
که دغدغه ها و انتقادات موجود به پیمانکار و تیم 

اجرایی منتقل شده است. 
اسالمی  شورای  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به 
در  اردکانی  خلیلی  محمدحسین  کرج،  شهر 
حاشیه کارگروه تخصصی مترو که روز گذشته در 
محل ایستگاه میدان امام حسین )ع( برگزار شد، 
گفت: در جلسه امروز گزارش عملکرد پیمانکار 
ارائه و ارزیابی شد و در جریان آخرین اقدامات 
صورت گرفته در کارگاه ها قرار گرفتیم.  وی با 
بیان اینکه در خصوص ادامه عملیات عمرانی و 
خرید تجهیزات الزم مباحث جدی شکل گرفت و 
مقرر گردید تا جلسات تکمیلی برگزار شود، اظهار 
کرد: متاسفانه پیمانکار در بخش هایی از جدول 
زمانبندی شده عقب مانده و کارها از سرعت الزم 
برخوردار نیست که گالیه ها و مطالبات به تیم 
اجرایی منتقل شد و تصریح شد که ما بنا داریم به 

سرنوشت بدقولی های گذشته دچار شویم. 
از  ما  انتظار  کرد:  تصریح  شهری  مسئول  این 

پیمانکار ایجاد تحرک و پویایی بیشتر در ایستگاه 
های زخمی شده است تا روند حفاری تونل ها، 
احداث ایستگاه ها، نصب تجهیزات، ایجاد هواکش 
ها و... با سرعت بیشتری انجام شود و در نقاط الزم 
شیفت های کاری نیز افزایش یابد. البته ما نیز در 
سطوح استانی و ملی پیگیر جذب نقدینگی مورد 
نیاز هستیم.  عضو شورای اسالمی شهر کرج در 
ادامه خاطر نشان کرد: مقرر شده تا پنج شنبه هفته 
آینده نشستی با موضوع بررسی راهکارهای رفع 
مسئوالن  حضور  با  مترو  پروژه  مالی  مشکالت 
استانی برگزار شود و به ویژه برای جذب بودجه 
مصوب سفر ریاست جمهوری مطالبات الزم به 
عمل آید و امیدواریم که سطح همکاریها با مترو 
ارتقاء یابد.  خلیلی اردکانی در پایان گفت: ما به 
اعداد و ارقام و درصدهایی که از سوی پیمانکار 
با  و  نکرده  اکتفا  شود،  می  مطرح  جلسات  در 
بازدیدهای سرزده و مستمر از کارگاه ها و ایستگاه 
های در حال احداث، گزارش ها را ارزیابی میدانی 
کرده و راستی آزمایی الزم را به عمل می آوریم و 
برای به سرمنزل رسیدن این پروژه ملی با احدی 
تعارف نداریم و کار را تا نقطه نهایی با قوت تمام 

ادامه می دهیم.

مدیر عامل شرکت توانیر:

 اقدامات انجام شده در شبکه برق 
خوزستان مثبت است

در  توانیر  عامل شرکت  مدیر  فر-اهواز:  وحیدی 
منطقه  برق  پروژه های شرکت  از  بازدید  حاشیه 
ای خوزستان گفت: اقدامات بسیار ارزشمندی در 
پایداری شبکه برق خوزستان و مقاوم سازی آن در 

برابر ریزگردها صورت گرفته و مثبت است.
برق  سهامی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه ای خوزستان، محمد حسن متولی زاده که 
با  کرده  به خوزستان سفر  دو روزه  برای سفری 
تاکید بر اهمیت صنعت برق خوزستان در کشور، 
اظهار داشت: بنا است در این سفر دو روزه که به 
همراه معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو است از 
تاسیسات صنعت برق خوزستان بازدید و اقدامات 
انجام شده پایدار کننده در برابر شرایط نامساعد 

جوی و ریزگردها بررسی شود.
در  انجام شده  اقدامات  ارزشمند خواندن  با  وی 
بیان  ریزگردها،  با  مقابله  در  شبکه  سازی  مقاوم 
کرد: اقدامات انجام شده برای پایداری شبکه برق 
خوزستان مثبت است و همین اقدامات به همراه 
عملکرد مثبت مسئولین استان و صرفه جویی های 
مردم باعث شد اثرات کاهش تولید برق نیروگاه 
های برق آبی سال ۹7 در خوزستان مشاهده نشود.

مدیر عامل شرکت توانیر تصریح کرد: مهم ترین 
راه برای جلوگیری از خاموشی های تابستان آینده 
در گام نخست مدیریت مصرف توسط مردم است، 
عالوه بر لزوم مدیریت مصرف تدابیر الزم همچون 
احداث نیروگاه و ظرفیت سازی جدید، آماده سازی 
شبکه انتقال و فوق توزیع نیز در دستور کار قرار 
دارد. متولی زاده ادامه داد: در همین راستا امروز از 
پروژه های در دست اجرای پست و خط شرکت 
برق منطقه ای خوزستان بازدید و در جریان آخرین 
اقدامات آماده سازی شبکه که رضایت بخش بوده 
است قرار گرفتم، همچنین قرار است در این سفر 
آیین کلنگی زنی و آغاز به کار عملیات اجرایی ۱2 
پست GIS این شرکت که در برابر شرایط نامساعد 

جوی بسیار مقاوم است برگزار شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به تحریم های صورت گرفته و نقش آن بر صنعت 
برق، تاکید کرد: صنعت برق کشور در سال های 
پس از انقالب در بحث ساخت نیروگاه ها، پست 
و خطوط انتقال خودکفا شده و تحریم ها در آن 
اثرگذاری ندارند، درست است که در برخی حوزه 
ها همچون تهیه مواد اولیه مقداری به کشورهای 
دیگر وابستگی داریم اما با همکاری مردم در مصرف 

برق قطعا از این تحریم ها گذر خواهیم کرد.

خبر

استاندار اصفهان عنوان کرد:

جاری شدن آب با اجرای پروژه های هفتگانه در ۹ ماه

بهادری-اصفهان: دکتر محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان در آخرین 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، اظهار داشت: 
در طول یکسال گذشته خبرنگاران اصفهان آگاهی، انصاف و مسئولیت 
خطیر خبر رسانی را به درستی انجام دادند و بی توجه به سمت و دیدگاه 
های حزبی و گروهی منصفانه قلم زدند و مشکالت استان و اقدامات 

صورت گرفته را منعکس نمودند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه یکسال زمان کمی برای آغاز کارهای 
بزرگ نیست، تصریح کرد: الزم نیست عمر کارهای انجام شده چند 
ماهه یا یک ساله باشد، می شود در همین یک سال چندین کار بزرگ 
۱0 ساله را آغاز نمود و در این راستا باید بزرگ فکر کرد و مقطعی 
عمل نمود. مهرعلیزاده با بیان اینکه از ابتدای حضور در استان بر سه 
اولویت آب، اشتغال و محیط زیست متمرکز شدیم، تصریح کرد: حیات 
اصفهان و منطقه و بودن و نبودن تمدن اصفهان به آب بستگی دارد و 
به صورت کلی صنعت، اشتغال، کشاورزی، اقتصاد و همه چیز این 
استان به آب وابسته است. استاندار اصفهان بااشاره به اینکه تأمین امنیت 
مسائل اجتماعی به خصوص در سال ۹7 و همچنین وضعیت بحران 
آب یکی از موضوعات اساسی در طول یکسال گذشته بود؛ افزود: 
بحرانی ترین سال آبی را طی 47 سال گذشته پشت سر گذاشتیم که آب 
ورودی نسبت به میانگین  یک چهارم شد و نسبت به سال قبل میزان 

آب ورودی ۵0 درصد کاهش داشت.
مهرعلیزاده با بیان اینکه در دنیا استفاده ی چندین باره از آب مرسوم 
گذشته  استان طی چنددهه ی  در  اقداماتی  مجموعه  افزود:  است، 
باید صورت می گرفت که متاسفانه اجرایی نشده است و اگر تنها 
به شعاردادن اکتفا کنیم مشکالت حل نخواهد شد. استاندار اصفهان با 
اشاره به اینکه زمانی که به اصفهان آمدم همه شعار می دادند زاینده رود 
من کو؟ اظهارداشت: این شعار کلی است هرکسی رأی می خواهد 
می گوید زاینده رود من کو؟ این شعار را می دهیم، ولی آیا تغییر فرهنگ 
تغییر رفتار و ... داشته ایم؟ نه نداشته ایم. مهرعلیزاده با بیان اینکه کارگروه 
سازگاری با کم آبی با دبیری وزیر نیرو در اسفندماه گذشته تشکیل شد، 
اظهارداشت: این کارگروه در استان نیز فعال شد تا با انجام مطالعات 
علمی از شعارزدگی و به دنبال شعارهای موهون رفتن جلوگیری 
نماییم چرا که احیای زاینده رود مساوی است با ایجاد منابع آبی جدید، 
مصرف بهینه ی آب و آوردن آب بدون اتالف و هدر رفت. وی با 
اشاره به لزوم ساماندهی رودخانه زاینده رود افزود: آبی که براساس 
نظر شورای عالی آب و شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود 
براساس میزان آب موجود تخصیص می باید باید به صوت منصفانه 
توزیع گردد که در این طرح ها مورد توجه قرار گرفته است. وی 
با اشاره به اینکه برای مردم اصفهان جاری شدن آب در زاینده رود 
رؤیا شده است، اظهارداشت: این مهم شدنی است، ولی باید مدیران 
توانایی و قدرت اجرایی کردن آن را داشته باشند. مهرعلیزاده به مراحل 
اجرایی پروژه های هفتگانه احیای زاینده رود اشاره کرد و افزود: برای 
توزیع عادالنه آب و همچنین جلوگیری از برداشت های غیر مجاز در 
باالدست اجرای پروژه لوله گذاری در بازه 42 کیلومتری حدفاصل 
سد چم آسمان تا بند نکوآباد در نظر گرفته شده است که می تواند از 
برداشت بی رویه آب جلوگیری کند و آب براساس سهمیه اختصاص یابد.

خبر

االسالم  حجت  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
والمسلمین محمد صالحی در همایش یاوران 
هایی  بخش  در  وقف  فرهنگ  گفت:  وقف 
همچون حوزه سالمت و درمان نیازمند یاری 
در  گذشته  روز  که  همایش  است.  واقفان 
سالن میالد شهرداری کرج و با حضور برخی 
عضو  عراقی  محمدی  ا...  آیت  و  مسئوالن 
و  رهبری  ،خبرگان  نظام  مصلحت  تشخیص 
برگزار  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
این  افزود:  البرز  استان  اوقاف  کل  مدیر  شد، 
همایش با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف 
برگزار مي شود فرهنگ زیبای وفق در زندگی 
ما ساری و جاری است در روزهایی همچون 
خدمات  تمام  رمضان  مبارک  ماه  و  عاشورا 
اهمیت  است.او گفت:  از وقف  نشات گرفته 
اسالم  مبین  آموزه های دین  به  توجه  با  وقف 
می تواند  وقف  و  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر 
باشد،  اثرگذار  جامعه  مختلف  موضوعات  بر 
با توجه به اینکه وقف در دین مبین اسالم از 

جایگاه خاصی برخوردار است، می طلبد خیّران 
و واقفان در حوزه سالمت توجه جدی داشته 

باشند.
با  افزود:  ادامه  در  صالحی  االسالم  حجت 
توجه به این که واقفان بسیاری در حوزه های 
کمک  این  نیز  اوقاف  دارند  فعالیت  مختلف 

ها را هدفمند کرده است بعنوان مثال در ایام 
عاشورا و یا اربعین با انجام مراسم های ویژه و 
یا برافراشتن پرچم حضرت زهرا)س( بر حرم 
حضرت علی )ع( از نمونه کارهای انجام شده 
چهره  شیوه جدید  کرد:  نشان  خاطر  است.او 
به چهره در امامزادگان البرز از جمله کارهای 

قرآنی  قاریان  و  خادمان  که  است  شده  انجام 
در امامزادگان انجام می دهند و یا همچنین با 
برپایی کالس های درس قرآن و حفظ قرآن 

تاکنون صورت گرفته است.
مدیر کل اوقاف استان البرز ادامه داد: تاکنون 
۱00 تن از قاریان قرآنی از همین امامزادگان 
ما تربیت و آموزش دیده اند که با این روش 
و با جذب این عزیزان خواهان نهادینه کردن 
فرهنگ و ارتباط اوقاف با عموم بوده ایم.محمد 
صالحی با اشاره به فعالیت های انجام شده در 
امامزاده طاهر نیز گفت: با احداث استخر، سالن 
های ورزشی، فوتبال و... خدماتی را ارائه داده 
ایم که این کار باعث ارتباط جوانان با حوزه 
وقف و آشنایی بیشتر آنان با این حوزه است.
مدیر کل اوقاف استان البرز همچنین توضیح 
داد: با احداث زمین های ورزشی و تفریحی 
برای جوانان خدمات رسانی به شهر صورت 
گرفته که با کمک خیرین امیدواریم این خالها 
روز بروز کمتر شده و معضالت مرتفع گردد.

مدیر کل اوقاف استان البرز تاکید کرد:

نیازمند کمک واقفان در حوزه سالمت

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۹6 با شماره پالک ۱۵7ن47 ایران 82 
با شماره موتورm۱3/ 6023437 و شماره شاسی NAS43۱۱00H۱006807بنام 

مائده محسنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اجرائیه
اقامت:  محل  نشانی  عباس  پدر:  نام  تسکینی  محمد جواد  له:  محکوم  مشخصات 
تهران- خ  آزادی- خ محمد علی جناح کوچه بایندریان کوچه یار پ ۱  با وکالت 

بعدی آقای فرود امیری و خانم ندا اقوامی 
2. جمشید  علی   پدر  نام  توتونچیان  علی  محمد   .۱   : علیهم  محکوم  مشخصات 

عزیزوند افشاری نام پدر عبدالرحمن همگی به نشانی مجهول المکان  
مورخ 80/0۹/2۹   محاکم عمومی  دادنامه شماره ۱۱۹4   به موجب  به:  محکوم 
کیفری ۱02 ) هشتم سابق( مجکوم علیهم محکومند ۱. خوانده ردیف اول )محمد 
علی توتونچیان( به تنظیم انتقال ششدانگ سند رسمی بعنوان مالک صاحب سند 
انتقال سند  و  تنظیم  به  افشاری(  رسمی و خوانده ردیف دوم )جمشید عزیزوند 
رسمی سه دانگ از ششدانگ یک دستگاه کامیون ولو به شماره ۱7۹23 تهران ج و 

پرداخت مبلغ ۵۱/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 7۹/۱/2۱ و همچنین مفاد 
برگ  که ظهر  آبان ۱377  مالی مصوب ۱0  های  اجرای محکومیت  نحوی  قانون 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف ۱۹02
شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۱۵۱3 فرعی از یک  نظر به 
اصلی واقع در قطعه ۹ چوار بخش یازده کرمانشاه که توسط آقای محمدرضا دادگر 
درخواست ثبت گردیده است. لذا حسب تقاضای آقای محمد رضا دادگر مطابق 
ماده ۱۵ قانون ثبت تحدید حدود اختصاصی پالک فوق الذکر در ساعت ۹ صبح 

روز چهارشنبه مورخ ۱3۹7/0۹/۱4 به عمل خواهد آمد.
لذا به صاحبان امالک مجاور و افرادی که خود را ذیحق می دانند اخطار می گردد 
در تاریخ فوق در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند و در صورت عدم حضور 
مجاورین تحدید حدود اظهار شده از طرف متقاضی انجام خواهد گرفت. لذا هر 
از  آنها  اعتراض  باشند.  داشته  اعتراض  به حدود پالک فوق  از مجاورین که  یک 
تاریخ تحدیدحدود به مدت 30 روز از طرف ادهره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

ایالم پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: ۱3۹7/08/23
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی ابالغ 
آهنگری  رضائی  فاطمه  و  فرزند جمشید  الموتی  زهرا  خانمها  به  رسیدگی  وقت 

فرزند محمد  
شاکی خانم کبری سبزی دره گرمی شکایتی علیه ۱-زهرا الموتی به اتهام قصور 
در امر پزشکی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان ده درصد 2-فاطمه 
غیر  بدنی  صدمه  ایراد  به  منجر  پزشکی  امر  در  قصور  اتهام  به  آهنگری  رضائی 
عمدی به میزان ۱۵ درصد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹60۹۹866۱۱20060۵   شعبه ۱0۵ دادگاه کیفری دو شهرخرم آباد )۱0۵ جزایی 
سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/۱0/0۱  ساعت۱0:00 تعیین که حسب 
دستور طبق موضوع ماده 344  قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 
بودن متهمین و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا متهمین ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردند.
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – پرویز پور هادی 

اجراییه
پدر:غالمعلی،نشانی:استان  منیرنوروزی،نام  لهم:ماه  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
کوی  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  کرمانشاه-شهرکرمانشاه-خ  کرمانشاه-شهرستان 

شهیدیحیی چراغی
مجد،نام  رحمانی  علیهم:امامعلی  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 

پدر:نوره،نشانی:مجهول المکان
محکوم به:

 ۹70۹۹783۱۱000476 دادنامه  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
محکوم علیه محکوم است به حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی وانتقال سندرسمی 
ازاداره  آمده  عمل  به  استعالم  پاسخ  وفق  از3۵7و3۵8اصلی  فرعی  پالک۱۵۹44 
ثبت اسنادوامالک به نام محکوم له بابت اصل خواسته وپرداخت تمامی خسارات 

دادرسی شامل هزینه دادرسی به مبلغ
۱میلیون و3۱۵هزارریال درحق محکوم له.محکوم علیه بایدنیم عشرحق االجرارابه 

مبلغ2میلیون و2۵0هزارریال درحق دولت پرداخت نماید.
مدیردفترشعبه۱0دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه-نادرپور

روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
به  پرداخت محکوم  برای  اجراگذارد)ماده34قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی 
میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  واستیفامحکوم  اجراحکم  کندکه  معرفی  بدهد.3-مالی 
خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای  خودراقادربه 
مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به  منقول  اموال  همه  تعدادیامقداروقیمت 
ایرانی  واعتباری  مالی  نزدبانکهاوموسسات  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان 
اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی 
نقل  ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص  مطالبات  داردوکلیه  ثالث  هرنحونزداشخاص 
دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال  وهرنوع  وانتقاالت 
درخواست  نمایدواالبه  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  اعساربه 

محکوم له بازداست 
می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱3۹4(.4-خودداری محکوم 
علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه 
هفت رادرپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی وماده20 ق.م.ا وماده۱6قانون 
هرنحوباانگیزه  به  دیگری  به  مال  مالی۱3۹4(۵-انتقال  محکومیت  اجرای  نحوه 
فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب 
مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات 
می شود.)ماده2۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱3۹4(.6-چنانچه صورت اموال 
پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم 
له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده3قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی۱3۹4(
مجوزارشاد:8004

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  اقای علی اسماعیلی فرزند خسرو 

خواهان  اقای مهدی حاجی علی محمدلو  با وکالت محمد دادگر دادخواستی بطرفیت 
اقای علی اسماعیلی به خواسته مطالبه  از بابت چک مطروح که به این شعبه  ارجاع 
و بشماره پرونده کالسه  ۹70۹۹8463۵000۹۱3   شعبه ۱0 شورای حل اختالف  
شهرستان خوی  ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱3۹7/۱0/0۱ ساعت    ۹  تعیین که 
حسب دستور دادگاه  طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار  آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف  شهرستان خوی- محمدرضا شیبانی

متن آگهی 
محکوم له :     محکوم علیه : 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقایان ۱-محمد حاجی پور جیدری 
۵-توکل  کرکر  خانی  احمد  4-علی  صفار  اله  3-حشمت  ستاری  علی  2-محمد 
پیرداده بیرانوند که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
شعبه هشتم دادگاه حقوقی خرم آباد در پرونده کالسه ۹60۹۹866۱08008۱3 به 
بایگانی ۹60۹03 به موجب دادنامه شماره ۹70۹۹766۱0800۱0۹ صادره  شماره 
از شعبه هشتم دادگاه حقوقی خرم آباد و شماره ۹70۹۹766۱4600740 صادره از 
شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان محکوم علیهم مکومند به پرداخت مبلغ 
شش میلیون و دویست هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
هفت میلیون و دویست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له می 
باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی 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 آد . م 
و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد 
تا ظرف مدت 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 . 
مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – عباس 

دولتشاهی . 

آگهی ابالغ اجرائیه 
پرونده اجرائی کالسه ۹7008۵۱ 

بدین وسیله به آقای محمد کریم فرامرزی فرزند جبار به شماره ملی 44۹000267۱ 
)زوج( ابالغ می شود که خانم سمیه ناظری جهت وصول مبلغ 4/۹۱۹/۱00/000 
به  خود  مهریه  ریال(  هزار  صد  و  میلیون  نوزده  و  نهصد  و  میلیارد  )چهار  ریال 
استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 407۱۹ مورخ ۱3۹6/۱2/20 دفتر رسمی 
ازدواج شماره 37 ایالم علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
۹7008۵۱ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱3۹7/08/۱2 مامور ابالغ 
اداره پست ابالغ واقعی اجرائیه به شما طبق آدرس اعالمی بستانکار میسر نبوده لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و باستناد بند ب ماده ۱۱3 قانون برنامه 

ششم توسعه به تقاضای بستانکار عملیات اجرائی علیه شما جریان خواهد یافت.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم- هوشنگ بابائی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر  کالسه پرونده    ۹/۵۹0/۹7 شعبه اول   شورای حل اختالف خوی:مسعود قره 
لی بطرفیت ۱- قهرمان قمرلو 2- جعفر دالیی میالن مجهول المکان مبنی بر مطالبه 
از بابت چکطرح دعوی نموده و پرونده به روز چهارشنبه  ۹7/۹/28  ساعت ۱4 
وقت رسیدگی  تعیین شده است لذا مراتب به تجویز ماده  73 قانون آئین دادرسی 
مدنی  یک نوبت اگهی به محض اطالع ادرس دقیق خودرا اعالم و با مراجعه به 
دفتر  شورا نسخه ثانی دادخواست و ضائم ان را  تحو.یل  و اال جلسه شورا غیابی 

تشکیل و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک طالقان
اگهی فقدان

آقای محمود میران برابر وکالتنامه بشماره ۱7837 مورخ ۹۵/7/۵  دفتر خانه یک 
طالقان درخواست به شماره وارده 3002040 مورخ ۹7/۵/۱0 ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده اعالم نمودند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبیزار به پالک 6۱۵ فرعی از28 اصلی نامبرده  واقع درمیناوند حوزه ثبتی 
شهرستان طالقان ششدانگ به نام منصوره رضا خانی ) مالک اولیه ( ثبت و سند 
به علت سهل   ، مالکیت به شماره چاپی 0۱438۵2 الف/87 صادرگردیده  است 
به  مراتب  لذا  اند  نموده  المثنی  مالکیت  و درخواست صدور سند  مفقود  انگاری 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱20 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
بدیهی است چنانچه ظرف   نماید  تسلیم  اداره  این  به  مالکیت  ارائه ی اصل سند 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد . م/الف :7087
رسول مالمیر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طالقان

آگهی مزایده جلسه اول)تجدید(
به اطالع عموم می اساند محکوم علیه آقای موسی بهرامیان فرزند فرامرز محکوم 
به پرداخت مبلغ 22۵/۵88/۹8۵ ریال بابت  اصل خواسته درحق  محکوم له آقای 
االجرای  بابت حق  ریال   ۹/4۵0/000 پرداخت  و  فرزندآقا جنگلی  الیاسی  مهدی 
دولتی در حق صندوق دولت گردیده است که اموال ذیل از نامبرده توقیف و به 
پارکینگ عماد شهر دشتک تحویل گردیده که از طریق مزایده به فروش می رسد لذا 
چنانچه کسانی که مایل هستند اموال را از طریق مزایده خریداری نمایند در تاریخ 
۱3۹7/۹/۵ ساعت ۱۱ صبح به دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان 
اردل مراجعه نمایند. اموال به کسی تعلق می گیرد که باالترین قیمت را ارائه نمایند 
محل برگزاری مزایده در مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان اردل دفتر اجرای 

احکام مدنی می باشد. 
ای  نقره  برنگ   ۱38۹ مدل   23 ج   ۵67/8۱ انتظامی  شماره  به  پژو  دستگاه  یک 
 ( ریال  مبلغ 200/000/000  به   ۵۱/04 و شماره شاسی  موتور 84۱۹۱  به شماره 

دویست میلیون ریال ( 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردلـ  کریمی شهماروندی

دادنامه 
پرونده کالسه۹۵0۹۹8۱۹642002۹2 شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان مازندران 
جواد  سید  آقای  خواه  نظر  ۹70۹۹7۱۵۱7300۹۹۹تجدید  شماره  نهایی  تصمیم 
نبوی فرزند سید حسین با وکالت آقای بیت اهلل دیوساالر فرزند ذکریا به نشانی 
استان مازندران شهرستان نوشهر شهر نوشهر خیابان فردوسی میدان فردوسی ضلع 
جنوبی میدان دفتر وکالت تجدید نظر خواندگان آقای سید مهدی نبوی  فرزند سید 
پروین  المکان  خانم  مرتضی مجهول  فرزند سید  نبوی   آقای سیدکاظم  مرتضی 
کرد زاده فرزند نوروز آقای سید رضا نبوی فرزند سید مرتضی خانم سیده سمیرا 
نشانی  به  علیجان  فرزند  آبادی  قجرحیدر  زهرا  خانم  مرتضی  سید  فرزند  نبوی  
استان گلستان استان گلستان شهرستان کردکوی شهر کردکوی خیابان ولیعصر نبش 
عدالت 6 مجتمع مهدیان طبقه 2 دفتر وکالت  تجدید نظر خواسته نسبت به دادنامه 
دادگاه عمومی  از شعبه دوم  شماره ۹70۹۹7۱۹64200306مورخ ۹4/3/2۹صادره 
حقوقی نور  بتاریخ ۹7/7/۱۱ در وقت فوق العاده شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان 
مازندران به تصدی  امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه ۹706۹0تحت 
نظر است  دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید که رای دادگاه پیرامون تجدید نظر خواهی 
آقای بیت اهلل دیوساالر به وکالت از آقای سید جواد نبوی به طرفیت آقای سیدرضا 
و خانم سیده سمیرا شهرت  هر دو نبوی  و خانم پروین کرد زاده با  وکالت خانم 
زهرا قجر حیدر آبادی و سیدمهدی و سیدکاظم شهرت  هر دو نبوی  نسبت به 
دادگاه  دوم  شعبه  از  ۹4/3/2۹صادره  ۹70۹۹7۱۹64200306مورخ  شماره  دادنامه 
عمومی حقوقی نور که متضمن صدور حکم بر بیحقی خواهان بدوی به خواسته 
اثبات مالکیت و خلع ید مشاعی و خسارات دادرسی می باشد آنچه مسلم است یک 
فقره چک به بین طرفین قرارداد مورخه۹4/۹/۹ رد و بدل شد و سررسید چک نیز 
بر آن قید گردیده و مبایعه نامه اخیرالذکر به صورت بیع شرط تنظیم شده و توافق 
گردید که چنانچه در سررسید چک کارسازی نگردد معامله قطعی است که این 
امر از مصادیق مواد 4۵8 و 4۵۹ قانون مدنی می باشد از آنجایی که چک مذکور 
سررسید کارسازی نشده و گواهی عدم پرداخت قسط خواهان اخذ شده که این 
موضوع قرارداد مذکور قطعی نموده و خریدار به موجب آن مالکیت او بر دو دانگه 
از شش دانگ یک باب ویال پیدا نموده بنا به مراتب فوق و مستند ابه مواد 2۵8 و 
۱۹8 و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 4۵8 و 362 قانون مدنی ضمن نقض 
با احراز مالکیت تجدیدنظرخواه بر دو دانگ از شش  دادنامه تجدیدنظر خواسته 
دانگ پالک مورد نزاع و خلع ید مشاعی و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله 
وکیل صادر و اعالم می گردد رای صادره مطابق ماده 36۵ قانون مزبور قطعی است 

م. الف ۹7/۵30
شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان مازندران

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدینوسیله اعالم می گردد به موجب دادنامه شماره ۹70۹۹738۵۵7003۹6 آقای  
صفدر اکبری به نشانی مجهول المکان محکوم است به انتقال سند مالکیت یکدستگاه 
خودرو خاور به شماره 73 ایران 7۵24۱3 به حضور در یکی از دفاتراسناد  رسمی و 
تنظیم سند رسمی خودرو فوق الذکر در حق محکوم له آقای جمعه نادری در یکی 
از جراید کثیراالنتشار . محکوم علیه ظرف مهلت ده روز پس از نشر آگهی نسبت 

به مفاد آن اقدام نماید چنانچه اقدام نگردد طبق مقررات قانونی اقدام می گردد. 
دبیر شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان اردل ـ زهرا قنبری 
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افشای دروغ بزرگ آمریکا؛ 

دارو هم تحریم است

اظهارات وزیر خارجه آمریکا که دارو و نقل و انتقاالت مالی آن را 
از تحریم ها مستثنی خواند، واکنش سازمان غذا و دارو را به دنبال 
داشت؛ به طوری که این سازمان این ادعا را دروغی بزرگ در روز 

روشن و صرفا بحثی روی کاغذ خواند.
مقامات دولت ترامپ مدعی هستند که تحریم های اعمالی، مردم 
را هدف نگرفته اند و مانعی برای کمک های بشردوستانه نیستند؛ 
اعمال  کشور،  دارویی  مسووالن  اذعان  به  که  درحالیست  این 
غیررسمی  و  رسمی  تهدیدهای  و  بانکی  شدید  محدودیت های 
شرکت های دارویی و تجهیزاتی که با ایران تجارت می کنند، سبب 
شده کار در حوزه دارو و مولفه های موثر بر آن بسیار پیچیده و 
در خوشبینانه ترین حالت سبب تاخیر در تامین داروی مورد نیاز 

ایرانیان شود.
کیانوش جهانپور – سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت وگوی 
مفصل با ایسنا درباره تاثیر تحریم ها بر مکانیزم خرید و تامین دارو 
پومپئو دروغی آشکار است؛ چراکه  آمریکا و  اظهارات  می گوید: 
بحث دارو فقط »مواد اولیه« نیست، بلکه »انتقال پول« آن نیز بسیار 
مهم است. همچنین فاکتورهای دیگری هم مانند ماشین آالت تولید 
دارو و بسیاری از مواد جانبی و مواد واسطه ای، حالت دو گانه دارند 

و به نام دو گانه بودن، تحریم شده اند.
وی می افزاید: همزمان با این موارد، تراکنش های مالی هم محدود 
شده است و همه این موارد دست به دست هم می دهند تا روند 
خرید، تولید و تامین دارو مشکل شود. بنابراین قطعا دارو هم جدا از 

سایر حوزه هاِی اقتصادِی تحریم شده کشور، نخواهد بود.
وی ادامه می دهد: در عین حال اقداماتی هم انجام شده که بتوان 
این تحریم ها را خنثی کرد که البته تا حد زیادی هم خنثی شده و 
امیدواریم طی ماه های آینده بخش بیشتری از آن خنثی شود. البته 
مجموعه این اقدامات چیزی از ددمنشی آمریکا نخواهد کاست؛ 
ایران را هدف قرار  با تحریم، رنج و آالم مردم  آنها  چراکه قطعا 

داده اند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه می گوید: مولفه های مختلفی 
بر سالمت موثرند؛ مولفه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. هیچ 
کس نمی تواند سالمت را از اقتصاد و سیاست جدا بداند و قطعا 
تحریم ها بر حوزه سالمت نیز تاثیرگذار خواهند بود و اگر اسمی از 
سالمت دارو و غذا روی کاغذ نمی آید صرفا به دلیل انعکاس منفی 
بین المللی موضوع است؛ چراکه این موارد به لحاظ حقوق بین الملل 
مشکل دارد و آمریکایی ها نمی خواهند هزینه آن را بدهند. در هر 
صورت مسیری که آمریکایی ها طی کرده اند عمال به تحریم دارو، 
مواد اولیه، ماشین آالت صنعت دارویی و همچنین بخشی از مواد 
غذایی و سایر مولفه های موثر بر سالمت انجامیده است. تمام این 

موارد نیز تهدید سالمت زنان، کودکان و مردم ایران را در پی دارد.
وی درباره مکانیزم های استفاده شده برای تبادل پول و تهیه دارو نیز 
می گوید: در این راستا نیز ظرفیت های موازی بین المللی، حداکثر 
ظرفیت پتانسیل داخلی، ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و بعضا 
سازمان های بین المللی موثر در تسهیل مراودات مالی بخش دارو و 

تامین دارو و واکسن کشور، مورد استفاده قرار گرفته است.
جهانپور می افزاید: به هر حال دنیا تک صدایی و تک قطبی نیست و 
این ظرفیت ها شناسایی و بعضا فعال شده اند و یا در حال عملیاتی 
شدن هستند تا به نوعی این مسیری که ایالت متحده قصد مسدود 
کردن آن را دارد، مسدود نشود. تا کنون چنین نشده و از طرفی هم 
به نظر ما آمریکا هر چه در چنته داشت تقریبا در ماه های اخیر بر 
علیه حوزه سالمت و دارو رو کرده و در هفته ها و ماه های آتی چیز 

جدیدی نخواهد داشت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو بر ظرفیت و توانمندی تولیدکنندگان 
داخلی، مراکز تحقیقاتی کشور و ... تاکید می کند و ادامه می دهد: 
شاهد این مدعا آن است که در یک بازه زمانی حدود ۱8 ماه، سهم 
تولید مواد اولیه دارویی در داخل کشور از ۵4 درصد سال ۹۵ به 
67 درصد رسید. این اتفاق می تواند ادامه یابد و در داخل کشور و 
در مراکز علمی - دانشگاهی، مراکز تحقیق و توسعه و همچنین در 
صنعت چه به لحاظ نیروی انسانی و چه امکانات زیرساختی، این 
توان وجود دارد که با همین شتاب، تولید مواد اولیه دارویی شکل 
بگیرد و شاید بتوان گفت که تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم حداقل 

80 درصد مواد اولیه را در داخل کشور تولید کنیم.

خبر

امار باالی عوارض جراحی های 
زیبایی در کشور 

بزرگان  بین المللی  کنگره  دومین  علمی  دبیر 
امار  به  اشاره  با  زیبایی  و  پالستیک  جراحان 
باالی عوارض جراحی های زیبایی در کشور 
افراد بدون صالحیت گفت:  به دلیل فعالیت 
جراحی  حوزه  در  صالحیت  فاقد  افراد  
زیبایی، به صورت غیرقانونی جراحی شان را 
بر اساس آزمون و خطا و در بالین بیمار انجام 

می دهند.
دومین  افتتاحیه  در  حسینی  نجات  دکترسید 
کنگره بین المللی بزرگان جراحان پالستیک و 
روز  پالستیک  داشت: جراحی  اظهار  زیبایی 
به روز در حال پیشرفت بوده و دستگاه های 
جدیدی در این زمینه وارد بازار شده است. 
جراحی  پیشرفت  می کنند  تصور  برخی  البته 
پالستیک تنها در نتیجه استفاده از دستگاه های 

به روز است در حالی که این چنین نیست.
وی با بیان اینکه زمانی می توانیم به نتیجه عمل 
زیبایی موفق و درخشان دست یابیم که جراح 
داشته  زمینه  این  در  خوبی  دانش  و  توانایی 
باشد، گفت: متأسفانه گاهی برخی از افراد به 
دلیل عدم توانایی الزم روش هایی را در زیبایی 
به  را  خطرناکی  عوارض  که  می دهند  ارائه 
همراه داشته و دردسر بیمار را سبب می شود.

دبیر علمی کنگره جراحان پالستیک و زیبایی با 
اشاره به اینکه در این کنگره راه های پیشگیری 
از عوارض در جراحی های زیبایی مورد بحث 
و گفت وگو قرار می گیرد ادامه داد: در ایران به 
دلیل اینکه افراد غیر از فوق تخصص جراحی 
پالستیک و زیبایی به این حوزه ورود یافته و 
کار غیرقانونی انجام می دهند، سبب گرفتاری 

مردم شده اند.
حسینی تصریح کرد: این افراد دروس مربوطه 
مطالعات  گذرا  گاهی  فقط  و  نخوانده  را 
و  دارند  زیبایی  جراحی  زمینه  در  اجمالی 
جراحی شان را بر اساس آزمون و خطا و در 
بالین بیمار انجام می دهند در حالی که جراح 
زیبایی سه سال وقت خود را به صورت کامل 
اختصاص  کتاب  هزاران صفحه  مطالعات  به 
داده و تکنیک های درست جراحی را جهت 

پیشگیری از عوارض فرا گرفته است.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان 
اینکه در کشور ما عوارض زیبایی به این علت 
گذشته  سال  دو  طی  البته  است، گفت:  زیاد 
بهداشت  وزارت  و  پزشکی  نظام  سازمان 
ولی  داده  انجام  زمینه  این  در  برخوردهایی 
زمینه  این  در  تخلفات  متأسفانه هنوز شاهد 
برخی  فرهنگی  فقر  کرد:  تأکید  هستیم. وی 
افراد سبب شده که افراد غیرحرفه ای به حوزه 
زیبایی ورود یابند و با تبلیغ هزینه کمتر دست 
به اعمال جراحی بزنند که متأسفانه بسیاری 
از مردم تنها از طریق معرفی دیگران با فرد 
غیرحرفه ای مواجه شده و انجام جراحی شان 
کنگره  دبیر علمی  واگذار می کنند.  آن  به  را 
جراحان پالستیک و زیبایی خاطرنشان کرد: 
برگزاری کنگره جراحان پالستیک و زیبایی 
عالوه بر ارتقاء دانش جراحان پالستیک در 
تبادل اطالعات آنها مؤثر بوده و در کنار آن 
باید فرهنگ سازی های الزم را نیز برای مردم 
جراحی  برای  بدانند  اینکه  و  زمینه  این  در 
پالستیک به چه کسانی مراجعه کنند، انجام 

داد.

در روزهای پایانی سال گذشته رشد صعودی خبر
دالر، ضربه های مهلکی بر اقتصاد بیمار گونه 
کشور وارد کرد، رشد بی  سابقه ارز زندگی 
اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار داد. امااین 
تمام مسئله نبود. در پی نوسانات بازار ارز، 
تصاعدی  به شکلی  نیز  و طال  قیمت سکه 
باال رفت و در همین لحظه که این گزارش 
را می خوانید همچنان زمزمه های این تصاعد 
ادامه دارد. بر هم این اساس خبری مبنی بر 
رشد صعودی زندانیان مهریه درکشور منتشر 
شد: » سید اسدا... جوالیی مدیرعامل ستاد دیه 
کشور از حبس سه هزار و 600 نفر به دلیل 
ناتوانی در پرداخت مهریه در کشور خبر داد و 
توضیح داد  شمار این زندانیان به ویژه در سه 
سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل 
نیز به  ملی تبدیل شده است؛ بیشترین آمار 
مربوط استان فارس با 360 زندانی مهریه و 
سپس استان تهران با 330 زندانی مربوط می 

شود«
نوسانات قیمت ارز و باال رفتن نرخ طال و 
 ، ملی  پول  ارزش شدن  بی  کنار   در  سکه 
زندگی خصوصی ایرانیان از قیمت نان و آب 
گرفته تا نزاع همسرانی که منجر طالق می 

شود را تحت تاثیر قرار داده است .
پروفسور حسین باهرجامعه شناس و عضو 
با  گفتکو  در  پزشکی  علوم  فرهنگستان 
خبرنگار ما درمورد رابطه معنادارافزایش نرخ 
سکه افزایش بی رویه طالق اظهار کرد:از قدیم 
االیام مهریه یا کابین همان هدیه و پیکشی بود 
از طرف مرد که به زن داده می شد؛البته نه به 
میزان نجومی که امروز شاهد افزایش زندانیان 

مهریه در کشور باشیم.

در  سکه  رویه  بی  بارشد  کرد:  عنوان  باهر 
بر  طالق  آمار  اخیرشاهدافزایش  روز  چند 
ازدواج هستیم.  امروز نه تنهاطالق قبحی و 
زشتی  خود را ازدست داده بلکه باعث رشد 
فرهنگهای نادرستی از جمله جشن طالق در 

کشورشده است.
او با بیان اینکه جامعه سنتی ما با عبور یکباره 
از سنت به مدرنیته شدن روبرو بوده است ؛ 

امروز بیش از قبل با تغییر نقش ها در جامعه 
و  کرده  تحصیل  که  .زنانی  هستیم  مواجه 
خواستار حضور در جامعه هستند ومردانی که 
در قالب سنتی باقی مانده اند. زنانی که به دلیل 
جایگاه و موقعیت اجتماعی و مالی خواستار 
مهریه های کالن هستند و مردانی که توانایی 

پرداخت مهریه های طالیی ندارند.
دکتر باهر اظهار کرد :مشاوره قبل و بعد از 

ازدواج می تواند تضمین کننده و پشتوانه یک 
زندگی باشد.

وی کاهش میزان سکه های مهریه را راهکار 
خوبی در کاهش زندانیان مهریه عنوان کرد 
طالق  کاهش  در  سازی  فرهنگ   : گفت  و 
نقش موثری داشته این فرهنک سازی ازطریق 
رسانه هاعلی الخصوص رسانه ملی ؛ صدا و 
سیما می تواند میتواند درکاهش این اسیب 

نقش پررنگی داشته باشد.
پدر آسیب شناسی کشور اظهار کرد : دختر 
و پسر پیش از ازدواج خود را در قالب پدر 
و مادر ببینند و از دیدن ازدواج در قالب یک 

معامله پر سکه پرهیز کنند.
وی افزود: سکه می تواند پشتوانه خوبی برای 
فرهنگ  جایگزینی  با  ولی  باشد  دخترانمان 
برابری درست زن و مرد در زندگی مادی و 
معنوی این تضمین و پشتوانه قابل قبول را به 

دخترانمان هدیه کنیم.
قیمت  رویه   بی  رشد  اوصاف  این  تمام  با 
طال  دلیلی بر افزایش آمار طالق در کشور 
دریافت  قوانین  از  آگاهی  عدم  است.  شده 
زده  دامن  آسیب  این  رشد  به  امروز  مهریه 
کنار  در  آگاهی  عدم  و  فرهنگی  فقر  است. 
شرایط اقتصادی دلیلی بر رشد فزاینده طالق 
قضاییه  قوه  راستا   این  است.در  کشور  در 
ودیگر  وسیما  ،صدا  خانواده  دادگاههای  و 
معضل  این  کاهش  در  مربوطه  نهادهای 
می توانند نقش موثری داشته باشند. در هر 
صورت نظر مشاور خانواده می تواند در کلیه 
مراحل راهگشا باشد همانگونه که آزمایشهای 
پزشکی و از جمله ژنتیک و روانشناسی هم 

امروزه ضروری هستند.

شورای  جلسه  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
انتخاب  را  پایتخت  جدید  شهردار  تهران  شهر  اسالمی 

کردند.
یکصدم  جلسه  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران پنجم از میان دو گزینه عباس 
انتخاب   را  جدید  شهردار  حناچی،  پیروز  و  آخوندی 

کردند.
در رأی گیری که توسط هیات رییسه انجام شد، عباس 
آخوندی ۱0 رأی و پیروز حناچی ۱۱  رأی را کسب کرد.
بر همین اساس پیروز حناچی شهردار جدید تهران شد.

در  را  پایتخت  شهردار  سومین  حالی  در  پنجم  شورای 
مدت زمان عمر دو ساله خود انتخاب می کند که محمد 
به  ابتال  علت  به  منتخب  شهردار  اولین  نجفی  علی 
افشانی دومین شهردار  بیماری استعفا کرد و محمدعلی 
منتخب شورای پنجم نیز  مشمول قانون منع بکارگیری 

بازنشستگان شد و از شهرداری رفتنی شد.

 حناچی هشردار
 هتران شد

عالی  اخیر شورای  به نشست  اشاره  با  ابوترابی  ابوالفضل 
انتقال پایتخت، گفت: این نشست هفته گذشته با حضور 
مسئوالن مربوطه برگزار شد و در این نشست موضوعات 
مختلف به ویژه راه کارهای انتقال پایتخت مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: در نشست اخیر شورای عالی مقرر شد که 
کارگروه ویژه ای زیر نظر وزارت راه و شهرسازی تشکیل 
شود که هدف اصلی این کمیته جانمایی برای انتقال پایتخت 

خواهد بود.
شهرهای مطرح شده درباره انتقال پایتخت، تنها گمانه زنی 
بوده و هنوز هیچ تصمیمی برای جانمایی پایتخت صورت 

نگرفته است.
هیأت  نشست  در  پیش  هفته  دو  حدود  البته  افزود:  وی 
وزیران، آیین نامه انتقال پایتخت مورد بررسی و تصویب 
قرار گرفت، که بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی 
ملزم شد که دبیر دبیرخانه انتقال پایتخت سیاسی و اداری 
را تعیین کند و این دبیرخانه هر سه ماه یکبار درباره روند 

اجرای آیین نامه به شورای انتقال پایتخت گزارش دهد.
گمانه زنی درباره شهرهای مطرح شده درباره انتقال پایتخت 

درست نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: شهرهای مطرح 
شده درباره انتقال پایتخت، تنها گمانه زنی بوده و هنوز هیچ 

تصمیمی برای جانمایی پایتخت صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس افزود: 
کارگروه  در  عضویت  برای  مجلس  نمایندگان  از  نفر   ۵
جانمایی انتقال پایتخت سیاسی و اداری انتخاب شده اند و 
این کارگروه نشست های خود را به صورت متداول برای 

تعیین تکلیف این مسئله برگزار می کند.

طرح انتقال اپیتخت دوابره
 کلید خورد

طیبه سیاوشی درباره تصویب الیحه تابعیت فرزندان زنان 
ایرانی دارای همسر خارجی در دولت گفت: ما دو سال 
پیگیری  نیم در مجلس طرح های مختلفی را در مورد  و 
می کردیم و متاسفانه تاکنون هم به نتیجه نرسیده است این 

الیحه می تواند برخی از این موارد را برطرف کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تاکید 
خارجی  همسر  دارای  ایرانی  زنان  فرزندان  تابعیت  کرد: 
مشکالتی که نمایندگان مجلس با آن مواجه هستند را حل 
به  که  و طرحی  هر الیحه  ما  زیرا  کرد؛  و فصل خواهد 
مجلس ارائه می دادیم میدانستیم با مانعی به نام اصل 7۵ 
مواجه خواهیم شد و شورای نگهبان به دلیل آن که بار مالی 
دارد، آن را رد خواهد کرد اما این الیحه چنین مشکلی را 

ندارد.
وی با اشاره به آمار کودکان فاقد هویت، گفت: جمعیتی که 
از کودکان فاقد هویت گزارش شده حدود یک میلیون نفر 
است که با خانواده هایشان به پنج میلیون نفر می رسد البته 
این آمار دقیق نیست اما در هر حال گفته می شود چنین 

جمعیتی از کودکان بی هویت در کشور وجود دارد.
اسالمی  شورای  مجلس  دهمین  در  تهران  مردم  نماینده 
زنان  فرزندان  تابعیت  الیحه  وجود  با  کرد:  خاطرنشان 
ایرانی دارای همسر خارجی، مادر می تواند تا قبل از سن 

۱8 سالگی برای فرزند خود مدارک هویتی دریافت کند.
وی با تاکید بر این که الیحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی 
دارای همسر خارجی یک قدم رو به جلو است و چون 
نخواهد   7۵ اصل  شامل  است  داده  را  الیحه  این  دولت 
است  مسائلی  از  یکی  شد، گفت: وجود چنین الیحه ای 
که سال های سال به صورت گره باقی مانده بود و دائما در 
کمیسیونهای مختلف مطرح  می شد و نتیجه هم نمی گرفت 

و این الیحه این مسائل را برطرف خواهد کرد.

 یک میلیون کودک فاقد هویت 
در ایران

رشد صعودی طالق
 با مهریه های طالیی

*محبوبه اشرفی پیمان

مفقودی
موتور  شماره  30با  ایران  3۹8ب۱4  شهربانی  شماره  با   ۹7 مدل  پژو  سبز  برگ   
NAAG۱C23XJD008۱33مفقود  شاسی  شماره  ۱0FJCE23634۹7و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی – نوبت اول
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد قلی پور پاشا فرزند کاظم به شماره شناسنامه 
2 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی 
علی آباد کتول با شماره  82۱0460۹  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از 
یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول به 
نشانی : استان گلستان-شهرستان علی آباد-بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد علی آباد 

کتول ارسال نمائید.

مفقودی
 برگ سبز و سند مالکیت و سند کمپانی  خودرو سواری پژو پارس رنگ بژ مدل 
۱37۹ به شماره انتظامی 37ایران377ب۱4  بنام امین حرمتی مفقود گردیده و از 

خویدرجه اعتبار ساقط میباشد/

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم معصومه ذبیحی فرزند محمدرضا به شرح دادخواست به شماره 3/۹7/۵8۹ 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدرضا ذبیحی فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه 6۱  
صادره از بهشهر در تاریخ ۹7/8/۱۵ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-فاطمه زهرا توسلی اشرفی فرزند عبدالحسین متولد ۱33۱کد ملی 2۱80۹860۵۱ 

همسر متوفی
دختر   00۵8087036 ملی  ۱3۵۹کد  متولد  محمدرضا  فرزند  ذبیحی  2-معصومه 

متوفی
3-محمد ذبیحی فرزند محمدرضا متولد ۱366کد ملی 2۱8۱7322۵6 پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  می 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف: 97/20/6918    قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
به خواسته  دادخواستی  محمد  فرزند  مومنی    آقای سهیل  اینکه خواهان  به  نظر 
مطالبه وجه به طرفیت سید جمال حسینی فرزند سید علی اکبر در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۱4/42۵/۹7 ثبت و برای مورخه 
۹7/۹/2۵ ساعت 8:30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه ۱4 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
اینصورت مفاد  نماید در غیر  به دفتر شعبه ۱4 مراجعه  دادخواست و ضمایم آن 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی
اخطار ماده ۱0۱ آئین نامه ی اجرای اسناد رسمی 

خانم فاطمه شمسی یار عزیز 
به نشانی: اسالمشهر- قائمیه- خیابان باهنر- ک 26 ق 438 

رسمی  کارشناس   ۱3۹7/07/0۹ مورخ    ۹7۱6۱ شماره  به  وارده  گزارش  برابر 
دادگستری ششدانگ پالک ثبتی 87۹۹ فرعی از ۵2 اصلی ملکی بنام خانم فاطمه 
شمسی یار عزیز مدیون پرونده اجرایی کالسه 880007۵ مبلغ ۱/2۵8/000/000 
مبلغ مذکور  به  اجرا چنانچه  نامه  آئین  ماده ۱0۱  لذا وفق  ارزیابی گردیده  ریال  
این  ابالغ  تاریخ  از  را حداکثر ظرف مدت ۵ روز  اعتراض خود  معترض هستید 

اخطاریه ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به 
 مبلغ ۵/000/000 ریال واریز به حساب سیبا شماره 0۱03۱3480000۱ نزد بانک 
ملی به بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری به این اداره واقع در اسالمشهر- 
قائمیه- سایت اداری اسالمشهر تحویل و ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد و 
یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی 
ملک قطعی و هیچگونه ادعا و اعتراضی مسموع نیست، و چنانچه ملک فوق بیمه 

می باشد به این اداره اعالم فرمایید. م/الف ۱۹0۱
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر - سید محسن سادات حسینی

آگهی فقدان سند مالکیت
ی  شماره  به  وارده  درخواستی،  ی  ارائه  با  محمدکریم  فرزند  محمدقادری  آقای 
۱3۹7/08/۱۹707/۱۱۵2 منضم به دو برگ استشهادیه ی مصدق دفتر اسناد رسمی 
شماره ی 24 جوانرود، مدعی فقدان سند مالکیت شماره ی سریال ۵6626۹ الف 
83 مربوط به پالک 46 فرعی از 37 اصلی کالش علیاء)واقع در بخش ۱3 کرمانشاه(
به علت سهل انگاری در نقل مکان گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت 

مزبور در دست اقدام است.
خانه،به  باب  یک  ششدانگ  به  مذکور،متعلق  مالکیت  که؛سند  است  ذکر  به  الزم 
مساحت 400/۹۹ مترمربع است و در تاریخ ۱386/6/3 ذیل ثبت ۵72۹ صفحه ی 
288 دفترجلد ۱3/30 به نام آقای محمد قادری فرزند محمدکریم صادر و تسلیم 
گردیده است و در این تاریخ،در قید بازداشت)توسط محاکم(و وثیقه)توسط بانکها(

نمی باشد.
لذا؛مراتب در اجراء ماده ی ۱20 آیین نامه ی قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن،در یک 
نوبت آگهی میگردد تا چنانچه؛ شخص یا اشخاصی،مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت مزبور،نزد خود هستند،از تاریخ انتشار این آگهی،ظرف مدت ۱0 روز 
اعتراض خود را)ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت(کتبا،به این اداره تسلیم نمایند.در 
غیر اینصورت،المثنی سند مالکیت مزبور پس از انقضاء مهلت مذکور،طبق مقررات 

به نام مشارالیه صادر و تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱3۹7/8/23

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
خانم نرجس مصری طبق وکالتنامه ۱03236-۱4/8/۱3۹7 دفتر خانه 3 تهران  از 
مالک مرتضی میرزایی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت ۱80متر مربع به 
پالک 402فرعی از 3۱اصلی مفروزو ومجزی شده از از اصلی مذکور نامبرده واقع 
در اراضی مهدی آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 2786 صفحه  
قطعی  سند  وبرابر  گردیده  وصادر  ثبت  میرزایی  مرتضی  بنام   ۱2 دفترجلد   272
شماره – مورخ – تنظیمی-دفترخانه – و طبق سند رهنی -دفترخانه –در رهن-می 
باشد بعلت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض 

خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: ۱۱36
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت گل افروز صابری  فرزند حیدر  به شرح دادخواست  
تقدیمی ثبت به کالسه ۹70۹۹838۵۵70043۱   از این دادگاه  درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی صابری فرزند محمد  به  
ش ش ۱6  سرانجام در تاریخ ۱3۹۵/۹/7 در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-رویا صابری فرزند علی به ش ش  307 )  فرزند متوفي(

2-منیرصابری فرزند علی به ش ش 4680062223 )  فرزند متوفي(
3-مینا صابری فرزند علی به ش ش ۱4  )  فرزند متوفي(

4-لیال صابری فرزند علی به ش ش  ۱۹۹ )  فرزند متوفي(
۵-ماریا صابری فرزند علی به ش ش 3۱  )  فرزند متوفي(

6-مژگان صابری فرزند علی به ش ش 474  )  فرزند متوفي(
7-گل افروز صابری فرزندحیدر به ش ش  8۱۱ ) همسر متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد 
از  باشد  او  نزد  متوفي  از  ای  نامه  یاوصیت  و  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصی  تا 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر 

خواهد شد.
 متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک

 شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به  شماره7   شناسنامه  دارای  چمزینی  یزدانی  ابراهیم  آقای 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  ۹70۵42   ش۱س  کالسه 
  4 شناسنامه  شماره  به  چمزینی  یزدانی  علی  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
درتاریخ ۱3۹7/7/۱4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
ملی: 4622882833 زوجه  به شماره  میرزامحمد  فرزند  یزدانی چمزینی  اکرم  ۱ـ 

دائمی
2ـ یوسف یزدانی چمزینی    به شماره ملی : 46۱00۹3804فرزندذکور

3ـ  حمیدرضایزدانی چمزینی    به شماره ملی :4623۱23۹۹۵ فرزندذکور
4ـ ابراهیم یزدانی چمزینی    به شماره ملی : 4623۱86۱۱3فرزندذکور
۵ـ مجتبی یزدانی چمزینی    به شماره ملی : 4623622606فرزندذکور

6ـ معصومه یزدانی چمزینی    به شماره ملی :4623۱۵478۵ فرزندانات
7ـ عباس یزدانی چمزینی    به شماره ملی :4620827487 فرزندذکور

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد 

شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  علی حسین رئیسی اردلی فرزند  علی بک به شرح 
دادخواست  تقدیمی ثبت به کالسه ۹70۹۹838۵۵7004488   از این دادگاه  درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی بیگ رییسی فرزند علی 
فتح   به  ش ش ۱072  سرانجام در تاریخ ۱37۱/۱2/۱0 در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود 

حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱ علی حسین رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش 4688۹66۵3۹  )  فرزند متوفي(

2 عبدالحسین رئیسی فرزند علی بیگ به ش ش 4688۹66۵47  )  فرزند متوفي(
3 حسین رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش  4688۹7۹428 )  فرزند متوفي(

4 عیدی محمد رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش 468۹6۵۹60۵ )  فرزند متوفي(
۵ غریب رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش 468۹6۵۹6۱3  )  فرزند متوفي(

6 هوشنگ رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش 468۹66863۹  )  فرزند متوفي(
7 حسین علی رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش  468۹66۹6۱۹ )  فرزند متوفي(

8 حسن رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش  468۹67۵2۹۵ )  فرزند متوفي(
۹ رمضان رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش 468۹868024  )  فرزند متوفي(

۱0 علی اکبر رئیسی اردلی  فرزند علی بیگ به ش ش  468۹877۹۵۵ )  فرزند متوفي(
۱۱ ماه پری مقصودی  فرزند علی گدا به ش ش 468۹8230۵7 )  فرزند متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  زهرا قنبری  
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آغاز افزایش آب بهای مصرفی برای 
کم مصرف ها و پرمصرف ها 

تهران  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کرد  مصوب  شهر  شورای  پیش  ماه   4 گفت: 
کم  مشترکان  آب بهای  میزان   3 تبصره  براساس 
مصرف و پرمصرف هزار تا دو هزار تومان افزایش 
یابد و اجرای این مصوبه از ماه گذشته آغاز شده 

است.
محمدرضا  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تهران چهار  اینکه شورای شهر  بیان  با  بختیاری 
و   3 تبصره  براساس  که  کرد  مصوب  پیش  ماه 
برای ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات آب شهری 
آب بهای مشترکان کم مصرف و پرمصرف ماهانه 
به طور مشخص افزایش یابد و بر روی قبوض 
آنها ماهانه اعمال شود، گفت: براساس این مصوبه 
از ماه گذشته مشترکان کم مصرف هزار تومان و 
مشترکان پرمصرف 2 هزار تومان این گزینه برای 
کمک به ایجاد زیرساخت های تهران در تاسیسات 
آب بر روی قبوض آنها اعمال شده است. به گفته 
وی این برنامه از ماه گذشته آغاز شده و احتماال در 
قبوض این دوره برای مشترکان اضافه خواهد شد.

مصرف 3۶5 میلیون متر مکعبی گاز در 
بخش خانگی با ورود موج سرما 

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: با ورود 
موج سرما به کشور در دو یا سه هفته اخیر مصرف 
گاز در بخش خانگی به 36۵ میلیون متر مکعب 
رسید. مجید بوجارزاده با اشاره به ورود موج سرما 
گاز  گفت: مصرف  اخیر  هفته های  در  کشور  به 
خانگی با ورود این موج به میانگین 36۵ میلیون متر 
مکعب در روز رسید که دو سه هفته اخیر این رقم 

بین 340 تا 36۵ میلون متر مکعب در نوسان بود. 
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مصرف 
گاز در بخش صنعتی و نیروگاهی گفت: در بخش 
میلیون متر مکعب  به ۱۱7  صنعتی مصرف گاز 
رسیده است که در سال گذشته در این بخش به 
طور میانگین حدود ۱00 میلیون متر مکعب گاز 
مصرف می شد. وی همچنین با اشاره به مصرف 
گاز در بخش نیروگاهی نیز گفت: مصرف گاز در 
این بخش به ۱۵0 میلیون متر مکعب در روز رسیده 
است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه وضعیت 
گفت:   است،  ایده آلی  شرایط  در  گاز  صادرات 
انتظار داریم مصرف کنندگان گاز در بخش خانگی 
نهایت ایمنی را به کار برند تا مشکلی برای خود و 
خانواده شان به وجود نیاید. بوجارزاده از مصرف 
کنندگان گاز خانگی تقاضا کرد که در مصرف گاز 

صرفه جویی کنند.

خبر

 توسعه صادرات برق ایران بدون توجه
 به فضای تبلیغاتی

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه شرایط تحریمی مانعی 
دنبال  به  ما  کرد:  نیست، خاطرنشان  ایران  برقی  برای صادرات 
افزایش صادرات برق هستیم و تحریم تاثیری بر روند برنامه های 
صادراتی ما ندارد، ضمن اینکه عراق هم از تحریم های آمریکا 
معاف شده است. به گزارش زمان به نقل از ایلنا، سومریه نیوز، 
نوشت: »عاصم جهاد« سخنگوی وزارت نفت عراق گفته است 
که دو کشور عراق و عربستان بر همکاری در زمینه نفت،  برق، 
شراکت  و  گاز  بخش  در  گذاری  سرمایه  و  پتروشیمی  صنایع 
و  سابک  و  آرامکو  شرکت  دو  جمله  از  سعودی   شرکت های 
لزوم تسریع در روند اجرای یادداشت های تفاهم امضا شده بین 

طرفین تأکید کردند«. 
در حالی که برخی گمانه زنی ها در زمینه جایگزینی برق عربستان 
از  ایران  اقدام  گروه  رییس  هوک«  »برایان  شده  مطرح  ایران  با 
از بعضی تحریم های  برای معاف شدن عراق  تصمیم واشنگتن 
ضد ایرانی خبر داده و گفته عراق می تواند به خرید برق از ایران 

ادامه دهد. 
حال  در  داشت:  اظهار  حقی فام  محمودرضا  ارتباط  همین  در 
این  هستیم  عالقه مند  و  دارد  ادامه  عراق  به  صادرات  حاضر 
روند به خصوص زمانی که ما در داخل کشور مازاد برق داریم،  
ادامه یافته و آن را به کشورهای اطراف صادر کنیم. وی با بیان 
سیاست  همسایه  کشورهای  به  برق  صادرات  افزایش  اینکه 
قراردادهایی  طبق  افزود:   است،  کشور  برق  صنعت  اصولی 
است.  انجام  حال  در  داریم صادرات  همسایه  کشورهای  با  که 
سخنگوی صنعت برق در ادامه درباره مذاکره برای برای صدور 
برق از عربستان به عراق گفت: طبیعی است که کشورها دنبال 
بازاریابی هستند و اینگونه نیست که بخواهند جایگزین برق ایران 
شوند، ضمن اینکه شبکه برق اینگونه نیست که امروز تصمیمی 
بگیرند و فردا صادرات عملیاتی شود، مثال بگویند 4 ماه مصرف 
نکنید بعدا ما برق تان را تامین می کنیم بلکه باید شبکه احداث 
و زیرساخت ها فراهم شود. وی یادآور شد: صادرات برق به هر 
کشوری بستگی به شبکه الکتریکی و نزدیکی جغرافیایی دارد، 
دنبال می کنیم، ضمن  را  افزایش صادرات  در هر حال سیاست 
باعث می شود کشورهای همسایه  ما  منطقه ای  اینکه مزیت های 

ترجیح دهند که برق را از ما بگیرند. 
حقی فام با تاکید بر اینکه شرایط تحریمی مانعی برای صادرات 
برقی ایران نیست، خاطرنشان کرد: ما به دنبال افزایش صادرات 
ما  صادراتی  برنامه های  روند  بر  تاثیری  تحریم  و  هستیم  برق 
آمریکا معاف شده  از تحریم های  اینکه عراق هم  ندارد، ضمن 
آماده  را  ها  زیرساخت  ما  کشور  چنانچه  کرد:  بیان  وی  است. 
هر  از  بفروشد  اطراف  کشورهای  به  را  مازاد  برق  و  دارد  نگه 
بیان  با  برق  صنعت  سخنگوی  است.  برق  صنعت  نفع  به  نظر 
اینکه نزدیکی جغرافیایی و شبکه آماده ایران را تبدیل به بهترین 
گزینه برای ارسال برق به عراق کرده است، اظهار داشت: ما از 
شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه عراق ارتباط برقی داریم و بسته 
به نیاز و قراردادی که داریم  صادرات انجام می شود. وی با تاکید 
بر اینکه ما بدون توجه به فضای تبلیغاتی و هیجانی کارمان را 
برای توسعه صادرات انجام می دهیم، درباره میزان صادرات به 
عراق گفت: میزان صادرات متغیر است در برخی مواقع ۱300 
مگاوات برق منتقل می شود ولی بسته به شرایط و نیاز عراقی ها 
این عدد متغیر است. وی درباره دریافت مطالبات هم بیان کرد: 
ما عالوه بر افزایش صادرات به دنبال دریافت مطالبات مان هم 
سازوکار  و  است  بدهی مشخص  میزان  قراردادها  طبق  هستیم، 
الزم توسط وزارت نیرو و بانک مرکزی برای وصول مطالبات 

در حال انجام است. 
سخنگوی صنعت برق قیمت برق صادراتی به عراق را مطابق نرم 
جهانی عنوان کرد و افزود: قیمت برق صادراتی به هر کشوری 

بسته به زیرساخت ها و نزدیکی شبکه متفاوت است.

خبر

دراستای سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی 
پنج  حدود  امسال  نخست  روز   23۱ طول  در 
میلیارد یورور ارز حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشیمی در بازار داخلی عرضه شده که صرفا 
سهم پتروشیمی ها در تامین ارز بازار ثانویه به رقم 

بی سابقه ۵3 درصد رسیده است.

به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، در طول 23۱ روز نخست امسال 
ماه در مجموع  آبان  تا ۱۵  اول فروردین  از  یعنی 
نزدیک به پنج میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات 
شرکت های  سوی  از  پتروشیمی  محصوالت 
پتروشیمی متناسب با سیاست های ارزی دولت روانه 

بازار داخلی شده است.بر این اساس در این مدت و 
در قالب چهار بازه زمانی در مجموع چهار میلیارد و 
۹40 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشیمی و پلیمری توسط شرکت های پتروشیمی 
بر وضعیت  بازار داخلی شده است.مروری  روانه 
عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نشان می 
دهد، که شرکت های پتروشیمی درحد فاصل اول 
تا 2۱ فروردین ماه و قبل از مصوبه 22 فروردین 
هیأت دولت بیش از 333 میلیون یورو با هماهنگی 
بانک مرکزی و به صرافی های مجاز عرضه کرده اند.

همچنین درحدفاصل 22 فروردین تا ۱۵ اردیبهشت 
ماه بالغ بر 244 میلیون یورو  با نرخ دولتی و با راه 
اندازی کامل سامانه نیما از ۱6 اردیبهشت تا ۱۵ مرداد 
ماه حدود یک میلیارد و 876 میلیون یورو و از ۱6 
مرداد ماه تا ۱۵ آبان ماه بیش از دو میلیارد و 48۵ 

محصوالت  از صادرات  ارز حاصل  یورو  میلیون 
پتروشیمی را مطابق با سیاست جدید دولتی مبنی 
بر فروش در بازار ثانیه در بازار داخلی عرضه کرده 
اند.به عبارت دیگر شرکت های پتروشیمی در طول 
23۱ روز نخست امسال، نرخ بازگشت ارز حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشیمی ۹4 درصد بوده 
و ایندرحالی است که به استناد گزارش های سامانه 
غیر  صادراکنندگان  سایر  ارز  بازگشت  نرخ  نیما 
نفتی حدود 3۱ درصد بوده است.در شرایط فعلی 
پتروشیمی  محصوالت  صادرات  سهم  درحالی 
از کل صادرات غیر نفتی 27 درصد بوده اما سهم 
نیما حدود ۵3  ارز سامانه  تامین  پتروشیمی ها در 
درصد بوده و سایر صادرکنندگان غیر نفتی با وجود 
سهمی 73 درصدی از کل صادرات اما سهمی حدود 

47 درصدی در تامین ارز بازار ثانویه داشته اند.

عرضه ارز پتروشیمی ها به مرز 5 میلیارد یورو رسید

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به منظور 
از شبکه سوخت در  از عرضه خارج  جلوگیری 
کشور نظارت های سختگیرانه جدیدی را بر زنجیره 

عرضه سوخت اعمال می کند.
جعفر  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت  عمومی  روابط  سرپرست  پورفرجودی- 
این  اعالم  با  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
خبر گفت: به دنبال افزایش سودجویی ها از طریق 
عرضه خارج از شبکه سوخت در کشور، شرکت 
و  نظارت ها  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
بازرسی های جدی و سختگیرانه ای را در دستور کار 
قرار داده است. وی افزود: این شرکت تالش می کند 
با به کارگیری انواع روش ها و ابزارهای نظارتی و 
پیگیری مسئولیت های خود در زمینه کنترل عرضه 
خارج از شبکه فرآورده، تخلفات در عرضه سوخت 
را به حداقل ممکن برساند. وی تاکید کرد: شرکت 

توزیع  مسئولیت  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
و نظارت بر عرضه سوخت در کشور را به عهده 
دارد و به این منظور بازرسی های جدی و مستمر 
از جایگاه های عرضه سوخت و مبادی عرضه در 
دستور کار این شرکت قرار گرفته است. سرپرست 

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط 
نفتی ایران همچنین از اعزام یک گروه ۱80 نفره 
به  این شرکت  کشور  سراسر  بازرسان  از  مرکب 
منطقه سیستان وبلوچستان در هفته های اخیر خبر داد 
و گفت: هم اکنون این هیئت در این استان مستقر 

است و بررسی مسائل منطقه و کنترل و بازرسی 
مبادی عرضه و تامین سوخت را در دستور کار 
دارد. پورفرجودی افزود: همچنین به منظور مبارزه 
با تخلفات احتمالی و به منظور کنترل عرضه خارج 
از شبکه سوخت نظارت ها افزایش یافته است. وی 
تاکید کرد: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده های 
به ویژه  عرضه  مبادی  در  مستمر  حضور  با  نفتی 
جایگاه های مرزی به طور مرتب و جدی در حال 
بررسی زنجیره عرضه سوخت در کشور هستند و 
تالش می کنند تخلف های احتمالی در این زنجیره را 
به حداقل ممکن برسانند؛ همچنین برای جلوگیری 
در  مهاجر  سوخت  کارت های  از  سواستفاده  از 
شود،  مشاهده  مواردی  چنانچه  مرزی  استان های 
دسترسی به این کارت ها مسدود خواهد شد. وی 
تصریح کرد: نظارت ها در این عرصه با جدیت و در 

چارچوب قوانین ادامه دارد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد: 

نظارت  های سختگیرانه بر زنجیره عرضه سوخت کشور 

هشدار شرکت ملی پخش درباره خرید و فروش کارت سوخت 
شـرکت ملـی پخـش فرآورده های نفتـی ایـران دربـاره سوءاسـتفاده احتمالـی از کارت های 
سـوخت شـخصی در جایگاه هـا توضیحاتـی را ارائه کرد. شـرکت ملـی پخش فـرآورده های 
نفتـی دربـاره خرید و فروش کارت های هوشـمند سـوخت شـخصی از طریق فـروش کارت و 
سـپس تقاضای صـدور کارت المثنـی، اعالم کـرد: با توجه به ظرفیت های سـامانه هوشـمند 
سـوخت، امـکان اسـتفاده همزمـان از دو کارت وجـود نـدارد. این اطالعیـه می افزایـد: برای 
صدور کارت هوشـمند سـوخت المثنی جدید ابتدا باید کارت سـوختی که مفقـودی آن اعالم 

شـده اسـت، ابطال شـود و سـپس فرآینـد صـدور کارت جدید آغاز می شـود.

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 
اعالم کرد که این شرکت تنها جزئیات فنی اقدام های 
الزم درباره نحوه اتصال پایانه های فروش مستقر در 
جایگاه های سوخت به شبکه پرداخت الکترونیک را 
به شرکت ها ابالغ کرده و هرگونه سوء برداشت از 
آن قابل استناد نیست. برخی رسانه ها مدعی شدند 
که شاپرک با ارائه طرحی خواهان پرداخت یارانه 
سوخت خودروها از طریق شبکه شاپرک و واریز 
یارانه به کارت بانکی دارنده خودرو است؛ انتشار این 
خبر در شرایطی که کشور با معضل قاچاق سوخت 
و احتمال سهمیه بندی بنزین روبروست، بازتاب 
یافت. در این پیوند، روابط عمومی شاپرک با انتشار 
اطالعیه ای اعالم کرد: این شرکت پیشنهادی فراتر 
از حوزه فنی توسعه زیرساخت خدمات پرداخت 
ارائه نداده است. در این اطالعیه آمده است: »انتشار 
غیرحرفه ای یک مستند فنی با موضوع سوخت در 

برخی رسانه ها این شائبه را بوجود آورده که شبکه 
بانکی و پرداخت کشور پیشنهادی فراتر از حیطه فنی 
ارائه کرده  در حالی که این برداشت کامال نادرست 
است.«  فنی  مستند  یک  اشتباه  تفسیر  از  ناشی  و 
شاپرک تاکید کرد: روز یکشنبه )20 آبان( مستندی از 
سوی شرکت شاپرک با موضوع توسعه زیرساخت 
به  سوخت  جایگاه های  در  الکترونیک  پرداخت 
ابالغ  پرداخت  خدمات  دهنده  ارائه  شرکت های 
شد؛ این مستند که جزئیات فنی اقدامات الزم درباره 
نحوه اتصال پایانه های فروش مستقر در جایگاه های 
را  کشور  الکترونیک  پرداخت  شبکه  به  سوخت 
تشریح کرده است، به اشتباه از سوی برخی رسانه ها، 
طرح پیشنهادی شاپرک یا پیشنهاد شبکه بانکی فراتر 

از حیطه فنی تعبیر شد. 
»این در حالی است که مستند مذکور مانند سایر 
ارائه  منظور  به  تنها  دست  این  از  فنی  مستندات 

دارندگان  به  امن  و  یکپارچه  استاندارد،  خدمات 
کارت و پذیرندگان از سوی شاپرک به شرکت های 
پرداخت ابالغ شده است.« شاپرک تاکید کرده است 
که »هر تصمیمی فراتر از حوزه فنی و نظارتی شبکه 
پرداخت الکترونیک کشور در حیطه مسئولیت ها و 

اختیارات شرکت شاپرک قرار ندارد.«
به گزارش ایرنا، با توجه به وضعیت ناگوار مصرف 
بنزین در کشور و حجم باالی قاچاق، عزم نهادهای 
کارت  نقش  احیای  و  بازگرداندن  برای  مسئول 
سوخت جدی شده است و به نظر می رسد اکنون 
اجماع ملی برای بازگشت کارت سوخت و مدیریت 
مصرف شکل گرفته اما درباره جزییات و چگونگی 
اجرای طرح های مدیریت مصرف، هنوز تصمیم 

نهایی گرفته نشده است.
اگرچه در سال های اخیر پس از حذف سهمیه بندی، 
هیچ گاه کارت سوخت به طور رسمی حذف نشد 

اما رانندگان به استفاده از آن در زمان سوخت گیری 
تمایلی نداشته اند و در عمل کارت های سوخت 
جایگاه داران، جایگزین کارت های شخصی شده 
است.بر اساس آمار غیررسمی، اکنون روزانه حدود 
۱0 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق 
می شود که در صورت تشدید کنترل ها از طریق 
کارت سوخت، جلو آن گرفته می شود. وزارت نفت 
و نهادهای مسئول، پیشنهادهای خود درباره کارت 
نهادهای  به  را  مصرف  مدیریت  و  های سوخت 
تصمیم گیرنده در دولت ارائه کرده اند که قرار است 
تصمیم نهایی بزودی اتخاذ و اعالم شود. زمان و 
نحوه اجرای طرح های جدید مدیریت مصرف از 
طریق کارت سوخت هنوز مشخص نیست اما به 
نظر می رسد در اجرای آن تردیدی وجود ندارد. بر 
اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تا پایان سال ۹6 

بیش از 34۱ میلیون کارت بانکی صادر شده است.

روش اتصال کارتخوان پمپ بنزین ها به شبکه پرداخت ابالغ شد
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وانتقال به عهده خریدارملک است وخریدارمی تواندجهت رویت ملک تاپنج روزقبل 
از تاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام شعبه سوم حقوقی دادگستری خرمشهراقدام 
نماید.ضمنااین اجراتعهدی نسبت به تخلیه ملک ندارد.محل ومشخصات ملک:پالک 
ثبتی فوق به آدرس خرمشهر-شنه نهریازدهم سه راهی نرسیده به دبستان کربالیک 
قطعه نخلستان به میزان2033/3۹مترمربع که دو خانه بلوکی قدیمی سازبه صورت 
به  باتوجه  مترمربع  اعیان۱67/38  ومساحت  عرصا2033/3۹مترمربع  مجزامساحت 
موقعیت ملک مساحت عرصه وبررسی های انجام شده ارزش شش دانگ به مبلغ 

۱/334/460/000ریال ارزیابی واعالم می گردد.    شماره م.الف)۹/828(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان

آگهی دادنامه
خمینی  بندرامام  بخش  حقوقی  عمومی  کالسه۹70۹۹86۱32300۵27شعبه۱دادگاه  پرونده 
نشانی  به  فرزندغضبان  وفادورقی  شماره۹70۹۹76۱3230۱4۵3.خواهان:خانم  نهایی  تصمیم 
به  خون  فرزندعیسی  محمدی  امین  خمینی.خوانده:آقای  خوزستان-بندرماهشهر-بندرامام 
نشانی.خواسته:طالق به درخواست زوجه.رای دادگاه:درخصوص دادخواست خانم وفادورقی 
فرزندغضبان بطرفیت آقای امین محمدی فرزندعیسی خون بخواسته صدورحکم طالق طبق 
شرایط ضمن عقدبند8سندازدواج)ترک منزل ازسوی خوانده(بااین توضیح که خواهان اعالم 
نموده به موجب سندنکاحیه رسمی زوجه قانونی وشرعی خوانده می باشم.خوانده دعوی به 
کرات وبدون دلیل اقدام به ترک خانه وکاشانه می نمایدو اعالم می داردکه خوانده مدت یک 
قادربه تشخیص مکان واستقرارخوانده  نموده وتاکنون  به ترک خانه وکاشانه  اقدام  قبل  ماه 
بند8شرایط  آن وهمچنین مستندابه  دادخواست وضمائم  این  به موجب  ونیستم.اکنون  نبوده 
سندازدواج  مصدق  کپی  به  باتوجه  رادارم.دادگاه  طالق  صدورحکم  عقدتقاضای  ضمن 
شماره۱88بندرامام  ازدواج  ثبت  رسمی  دردفترخانه  شماره۱3۱۹4مورخ۱3۹2/۹/۱2تنظیمی 
وسایر مدارک ابرازی رابطه زوجیت خواهان وخوانده رااحرازنموده وباتوجه به مفاددادخواست 
خواهان، اظهارات وی درجلسه رسیدگی وعدم حضوروعدم ارائه هرگونه دفاع ازناحیه خوانده 
علیرغم نشر آگهی درجرایدکثیراالنتشاروتحقیقات محلی توسط مرجع انتظامی که حکایت ازآن 
داردزوج همسرش راترک نموده ومشخص نیست که به کجارفته است وعلل اختالف زوجین 
اعتیادزوج به موادمخدربوده است وتوجهابه نظریه داوران مبنی برعدم حصول صلح وسازش 
بلحاظ مجهول المکان بودن زوج لذا دادگاه درمجموع عسروحرج زوجه رااحرازنموده وتحقق 
بند8شروط ضمن عقدخواسته خواهان را واردتشخیص ومستندابه ماده۱۱30و237و234قانون 
طالق  رابه  مصوب۹2/۱2/۱خوانده  خانواده  از  حمایت  ومواد26و27و2۹و33قانون  مدنی 
خواهان اجبارمی نماید.ضمنادرخصوص مسائل مالی بشرح ذیل تصمیم اتخاذمی نماید:۱-
زوجه مهریه،نفقه،اجرت المثل ایام زوجیت وسایرحق وحقوق خود رابذل می نماید.2-زوجه 
درخصوص جهیزیه ادعایی ندارد.3-زوجین فاقدفرزندمشترک می باشند.4- نوع طالق ازنوع 
درمانی  شماره20۱8مورخ۹7/7/۱6مراکزبهداشتی  گواهی  است.۵-طبق  اول  نوبت  خلعی 
وبیمارستان راه زینب بندرامام خمینی)ره(بارداری زوجه منفی می باشد.ودرخصوص خواسته 
شودکه جهت  وارشادمی  راهنمایی  تومان  میلیون  طالمعادل شش  گرم  برپنجاه  مبنی  زوجه 
احقاق حق وحقوق خودمی تواننددادخواست تنظیم وتقدیم دادگاه نمایند.ودراجرای تبصره 
سردفترطالق  به  زوج  امتناع  مصوب۱3۹۱/۱2/۱درصورت  ازخانواده  حمایت  ماده33قانون 
مهلت  وظرف  است  غیابی  صادره  نماید.رای  می  تفویض  طالق  صیغه  اجرای  نمایندگی 
بیست روزقابل  مهلت  دادگاه وسپس ظرف  قابل واخواهی درهمین  ازابالغ  بیست روزپس 
بیست  مهلت  باشدوسپس ظرف  می  تجدیدنظراستان خوزستان  دردادگاه  تجدیدنظرخواهی 
روزقابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشورمی باشد.این گواهی ازتاریخ قطعیت دادنامه به 

مدت شش ماه معتبروسپس ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-اسدهاللی زاده

آگهی فقدان سند
آقای علیرضا توکل فردبا تسلیم دوبرگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 2۵7ماهشهرمدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک 40/۱۱022واقع دربخش نه/۹درصفحه 303دفتر 
42ذیل ثبت 742۵به نام سوسن حسینی پورثبت وسند مالکیت صادرو تسلیم گردیده 
وبرابرسند قطعی شماره 2380۱-87/۹/۵دفترخانه 84بندرامام خمینی)ره(مع الواسطه انتقال 
قطعی یافته که برابرسند 23803-87/۹/۵دفترخانه 84بندرامام خمینی )ره(نزدبانک مسکن 
بندرامام خمینی)ره(رهن است که به علت جابجایی مفقود گردیده ،لذا به دستورتبصره 
یک اصالحی ماده۱20آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می 
تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
داردودرغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

به نام مالک صادرخواهد شد.شماره م الف:۱6/63۵
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

متن آگهی
فرحانی. عبودی  آسیه  خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
خواهان خانم نبیه سلیمانی فرزند عامردادخواستی به طرفیت خوانده خانم ها خدیجه 
وفاطمه ومجیده وآسیه وآقایان عارف وعبدالحسین شهرت همگی عبودی فرحانی 
وخانم زهرانیگ پی به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه۹70۹۹86۱4۱30067۹شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ۱3۹7/۹/27ساعت۹:00تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست 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)۹/8۱۹(
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظربه اینکه به موجب پرونده کالسه۹7033۱اجرایی ونیابت شماره۹7028۹دادگستری 
به  محکوم  فرزندالماس  منصوربهمئی  علیه  محکوم  درخصوص  بهبهان 
یلداقربانیان  خانم  له  محکوم  درحق  بهارآزادی  تمام  پرداخت200عددسکه 
فرزندحمداله باوکالت مرجان یوسفی ونیزپرداخت مبلغ ۱۱7/000/000ریال بابت نیم 
عشردولتی درحق دولت،حسب اعالم مرجع نیابت دهنده اموال محکوم علیه شامل 
سعدی2مجتمع  خمینی)ره(فاز3خیابان  دربندرامام  ثبتی40/8373/۱8۵۵6واقع  پالک 
دوبه  شماره  پارکینگ  انضمام  به  مساحت72/8۱مترمربع  قائم)عج(به  مسکونی 
مساحت۱0/۵مترمربع وانباری شماره یک به مساحت۱۱/6۵مترمربع ودارای دوخواب 
وهال وپذیرایی وآشپزخانه اوپن با کابینتMDFوحمام وتوالت ودرورودی چوبی 
وبدنه  سرامیک  وکف   HDFباروکش چوبی  داخلی  ودرهای  لنگه  داریک  طرح 
آنهاسرامیک  وکف  بهداشتی  کاشی  وتوالت  وحمام  آشپزخانه  وبدنه  سفیدکاری 
بنفع  موصوف  باشد)ضمناملک  می  وگازشهری  تکفازوآب  برق  اشتراک  دارای  و 
به  کارکنان  اندازورفاه  وپس  بازنشستگی  های  صندوق  ایران،  نفت  ملی  شرکت 
صرفادرخصوص  میباشدومزایده  رهن  مدت۱80ماه  به  مبلغ768/۹73/320ریال 
عرصه  مربع  هرمتر  برگزارخواهدشد.(وارزش  کارشناس  نظریه  طبق  مازادمبلغ 
واعیان)عرصه به نسبت قدرالسهم ازقسمت های مشاعی(برابربا۱4/000/000ریال وبا 
توجه به مساحت آن جمعابرابربا۱/0۱۹/480/000ریال وپارکینگ۹0/000/000ریال 
که ارزش کل آپارتمان کالوجمعابمبلغ۱/۱0۹/480/000ریال توسط کارشناس رسمی 
درمورخ۱3۹7/۹/۱۹ازساعت  مزایده  ازطریق  گردیدکه  ومقرر  ارزیابی  محلی  خبره 
یک بعدازظهرالی2بعدازظهردرمحل اجرای احکام دادگاه بندرامام)ره(به اجراگذاشته 
کسی  به  متعلق  ومال  شروع  شده  تعیین  کارشناسی  ازقیمت  خواهدشدومزایده 
خواهدشدکه بیشترین قیمت پیشنهادی راارائه نمایدوخریداران می توانندظرف پنج 
روز قبل ازموعدجهت کسب اطالع بیشترومالحظه اموال به این اجرامراجعه نمایند.          

مدیرشعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-سیدهاشم محمدی
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای   محمدرضا مغفرتی دارای شناسنامه شماره  7۱6خوی بشرح دادخواست به 
کالسه  3/۹7۱63۹ش     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان نقی مغفرتی  بشناسنامه  3۱۹سلماس در تاریخ ۹7/8/۵ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  محمدرضا 
مغفرتی فرزند  نقی   –ش ش  7۱6 خوی –پسر متوفی/2-  احمد مغفرتی فرزند 
نقی -ش  ش    74۱ خوی-پسر متوفی/3-  مریم مغفرتی فرزند نقی -ش  ش ۱30۱    
–خوی-دختر متوفی/4-   اعظم مغفرتی فرزند نقی - ش ش  ۱۱4۱    -خوی-دختر 
متوفی/۵- اکرم  مغفرتی فرزند نقی -  ش ش  ۹3۹ خوی- دختر متوفی/6-  معصومه 
مغفرتی فرزند نقی -ش ش 44332    خوی –دخترمتوفی/7-  ام لیلی قنبری  شهانقی 
فرزندمحرم -ش ش  ۱0۹ خوی –زوجه دائمی  متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

دادنامه
 پرونده کالسه ۹70۹۹8۱۹6430004۵شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 
فرزند  نهایی شماره ۹70۹۹7۱۹663006۵6خواهان خانم فرشته عسکری  تصمیم 
غضنفر با وکالت از آقای اسماعیل فالح فرزند ابراهیم به نشانی تهران خیابان شهید 
مطهری خیابان میر عماد کوچه دوم پالک 20 واحد ۱ خوانده آقای سیاوش طاهری 
دو  و   ۱4 پالک  زرکش  کوی  ایتالیا  خیابان  تهران  نشانی  به  محمد  فرزند  گوکه  
مجهول المکان خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای دادگاه های اسماعیل 
دادخواستی  تقدیم  فرزند غضنفر ضمن  فرشته عسکری  از خانم  به وکالت  فالح 
را طرفیت  آقای سیاوش طاهری گوکه  فرزند محمد به خواسته صدور حکم به 
محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 3 میلیارد ریال وجه ۵ فقره چک خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نموده و اجماال 
توضیح داده است که موکلش خانه دار است و درآمدی ندارد و توانایی پرداخت 
وکیل  دارد  را  خاصی  شرح  به  حکم  صدور  تقاضای  و  ندارد  را  دادرسی  هزینه 
خواهان جهت اثبات اعسار موکل خود دو نفر گواه نیز معرفی که این دادگاه از 
آن راجع به موضوع تحقیق کرده است خوانده نیز دفاعی نکرده است این دادگاه 
نظر به اینکه این حسب  شهادت گواهان خواهان خانه دار است و منبع درآمد و 
اموالی ندارد لذا خواسته را وارد تشخیص و به استناد مواد ۵04 و ۵06 و ۵08 و 
۵۱۱ و ۵۱3 و ۵۱4 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش اعسار وقت خواهان 
از پرداخت هزینه دادرسی صادر می نماید بدیهی است هر وقت که خواهان از 
اعسار خارج شود مکلف به پرداخت آن در حق صندوق دولت است رای صادره 
حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 
مازندران است پرونده در خصوص سایر دعاوی مفتوح  رسیدگی است م. الف 

۹7/۵3۱
سید محمد حسینی دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نور

گواهی حصر وراثت
 آقای سیاوش محمدی فرزند باب اهلل به شرح درخواستی که به شماره ۹7064۱این شعبه 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
خانم جهانی محمدی فرزند رستم به شماره شناسنامه 4 صادره از نور در تاریخ ۹0/8/۱۹در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
۱-کریم محمدی فرزند باب اهلل به شماره شناسنامه 28۹ صادره از نور به عنوان پسر متوفی 

2-رمضان محمدی فرزند باب اهلل  به شماره شناسنامه 287 صادره از نور فرزند متوفی 
3-سیاوش محمدی فرزند باب اهلل  به شماره شناسنامه 288 صادره از نور فرزند متوفی
4- خانم عالیه محمدی فرزند باب اهلل  شماره شناسنامه ۱۹4 صادره از نور فرزند متوفی

۵- کلثوم محمدی فرزند باب اهلل به شماره شناسنامه 8 صادره از نور فرزند متوفی
6- مولود محمدی فرزند باب اهلل  شماره شناسنامه 2۱7 صادره از نور فرزند متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف ۹7/۵32
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمد علی گل برار زاده

مفقودی
شماره  با  متالیک  مشکی  رنگ  به   86 مدل  پراید  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  ۱83۹۱04و  موتور  شماره  با   82 ایران  2۹4ص23  پالک 
S۱4۱228۵02۵4۹8بنام زهرا رمضان نژاد درزی  مفقود گردیده و از درجه  اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

متن آگهی 
بدینوسیله احضاریه به متهم آقای شیخ حسن ابراهیمی راد فرزند حسین ابالغ می شود 
تا در تاریخ ۱3۹7/۹/2۵ ساعت 8 صبح جهت رسیدگی به اتهام و ارائه دفاعیت خود 
موضوع شکایت شرکت حمل و نقل دریایی آبادان به آدرس استان لرستان –شهرستان 
سراب دوره چگنی خیابان ولیعصر )عج ( دادگستری شهرستان دوره طبقه دوم در 
شعبه صد و یک دادگاه کیفری دو حضور بعمل آورید بدیهی است در صورت عدم 

حضور برابر مقررات در غیاب شما رسیدگی انجام خواهد شد. 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دوره چگنی )101 جزایی 

سابق ( –مجتبی قبادی کیا . 
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خطر ورشکستگی در کمین صنعت خودروسازی 

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به بدهی ۱۵هزار 
میلیارد تومانی خودروســازان به قطعه ســازان گفت: پرداخت این 
بدهی به کندی انجام می شود و مشــکل جدی برای قطعه سازان 

ایجاد کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازاقتصــاد آنالین، محمدرضا نجفی منش 
درباره وضعیت صنعت قطعه و خودرو بیان کرد: شنبه هفته آینده 
وزیر صنعت درمورد قیمت خودرو و وضعیت تامین قطعه با فعاالن 
این بازار نشســت برگزار خواهد کرد.وی با تاکید بر این که تامین 
مواد اولیه برای قطعه سازان به معضل جدی تبدیل شده است، گفت: 
برخی قطعه سازان به دلیل مشــکل تامین مواد اولیه نتوانسته اند 
قطعه مورد نیاز خودروسازان را تهیه کنند اما آن هایی که کمتر با 
این مشکل مواجه اند حتما به خودروسازان قطعه می دهند.وی ادامه 
داد: اکنون برخالف گذشته باید هزینه مواد اولیه را نقدی پرداخت 
کنیم و با این شــرایط نمی توانیم به خودروســازان با روش سابق 
قطعه بدهیم چرا که آن ها بعد از حدود سه الی چهار ماه پول ما را 
تسویه می کنند.نجفی منش در واکنش به این که برخی می گویند 
قطعه سازان عمدا قطعه مورد نیاز خودروسازان را تامین نمی کنند، 
افزود: با توجه به تغییر شرایط به خودروسازان پیشنهاد کردیم که 
حداکثر یــک ماهه پول قطعه را بدهند تا ما نیز بتوانیم مواد اولیه 
بخریم بنابراین بحث نخواســتن ما نیست بلکه نتوانستن است.وی 
درباره بدهی ۱۵هزار میلیارد تومانی خودروســازان به قطعه سازان 
توضیح داد: همیشــه یک مقدار بدهی در این میان وجود داشــته 
اما در این شــرایط ۱۵هزار میلیارد تومان مبلغ کمی نیســت و از 
طرفی روند پرداخت بدهی خودروسازان نیز به شدت کند است.این 
عضــو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر همین روند ادامه یابد تا 
دو ماه آینده هم صنعت قطعه سازی و هم خودروسازی ورشکست 
خواهد شد.او درباره راهکارهای موجود برای جلوگیری از این بحران 
خاطرنشان کرد: آزادســازی قیمت خودرو، تعدیل قیمت قطعات، 
پرداخت هزینــه قطعات حداکثر طی یک ماه و ســه برابر کردن 
تسهیالت مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان از جمله راهکارهای 
موجــود برای رفع موانع موجود بر ســر راه این دو صنعت اســت.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی همچنین درمورد نحوه 
تخصیص ارز به این صنعت بیان کرد: دریافت ارز به شــدت سخت 
است و بانک مرکزی اعالم کرده که می خواهد روش جدیدی برای 

تخصیص ارز ما در نظر گیرد.

دو راهکار حمایت سازمان فنی و حرفه ای 

از استارت آپ ها

 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از دو راهکار سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور برای حمایت از اســتارت آپ ها 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
سلیمان پاک سرشــت با ارائه دو راهکار، شیوه حمایت سازمان از 
کســب و کارهای نوپا را تشــریح کرد و گفت: از طریق شبکه ای 
کردن تجهیزات گســترده ای که در اختیار ســازمان هست، برای 
نوآوران و فناوران، زمینه استفاده از این امکانات را فراهم می سازیم. 
وی همچنین تصریح کرد: ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
کارگاه های آموزشی خود را برای استفاده نوآوران در سراسر کشور 
در اختیار مشــتاقان ایجاد کســب و  کارهای جدید قرار می دهد.

رئیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به این که 
مسئله تکنولوژی در سیاست ها ی توسعه تکنولوژی مسئله پیچیده 
ای است، گفت: در ایجاد اکوسیســتم توسعه نوآوری ها، مؤلفه  های 
اقتصادی و فن آورانه، تنها مؤلفه های جدی نیســتند بلکه مؤلفه-

 های اجتماعی و فرهنگی هم در تحقق این مهم تاثیر جدی دارند 
و نباید این زمینه های فرهگی را نادیده گرفت.وی افزود: ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور  بنا دارد در حوزه آموزش های مهارتی 
به عنوان مؤلفه جدی اکوسیســتم  پذیرش فن آوری ها، زین پس 

حضور پویاتر و جدی تری داشته باشد.

تمرکز بیشترین منابع قرض الحسنه نظام بانکی
 نزد بانک ملی ایران

بیشترین منابع قرض الحسنه نظام بانکی نزد بانک ملی ایران است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اعتماد مشتریان به 
قدمت ۹0 ساله، شبکه گسترده شعب و کارکنان بی ادعای بانک ملی ایران 
باعث شده بخش عمده منابع قرض الحسنه نظام بانکی در این بانک ذخیره 
شود. آن طور که اطالعات موجود نشان می دهد، بیشترین تکالیف از محل 
منابع قرض الحسنه در نظام بانکی به عهده بانک ملی ایران گذاشته شده 
است و این تعهدات به دلیل باال بودن حجم منابع قرض الحسنه در این بانک 
است. منابع قرض الحسنه موجود در بانک ملی ایران در امور عام المنفعه 
مانند پرداخت تسهیالت ازدواج، ساخت مراکز عمومی مانند مدرسه و مراکز 

بهداشت، آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و ... هزینه می شود.

خبر

تقاضای ۶1/5 میلیارد یورویی 
ثبت سفارش

یک مقام مسئول تقاضای ثبت سفارش در هفت ماهه 
را 6۱.۵ میلیارد یورو اعالم کرد و گفت: از این رقم 20 

میلیارد یورو تامین مالی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا مودودی 
در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران گفت: 
به  رو  روند  سال ۹7  ابتدای  ماه  چند  در  صادرات 
رشد خود را داشته و در هفت ماهه نیز ۱3درصد 
رشد را تجربه کردیم و صادرات از مرز 27 میلیارد 
دالر هم گذشت، پس کاالها با ارزش افزوده باالتر 
صادر شده اند.معاون سازمان توسعه تجارت ایران با 
بیان اینکه صادرات صنعتی به ۱2میلیارد و 400 میلیون 
دالر رسیده و نرخ رشد خوبی را تجربه کرده است، 
افزود: صادرات فرش و صنایع دستی با ۱4 درصد 
کاهش مواجه شده که به دلیل توقف صادرات فرش 
به آمریکا بوده است.وی تصریح کرد: عراق رتبه اول 
کشورهای هدف صادراتی ایران را برای اولین بار به 
خود اختصاص داده و چین با ۱۱  درصد رشد، دومین 
بازار صادراتی ایران بوده است.   کشورهای همسایه 
پتانسیل یکهزار میلیارد دالر واردات کاال را دارند و اگر 
ما بتوانیم بخشی از این بازار را تامین کنیم حتما می 
توانیم سایر بازارها را جبران کنیم.به گفته مودودی، 
صادرات  درصد  همسایه، ۵0  بازار  سیزده  به  ایران 
خود را متمرکز کرده و شرایط فراهم است تا بیش 
از این نیز صادرات خود را به این بازارها گسترش 
دهیم. بخش صادرات به هرحال در شرایط تحریم و 
فشارهای خارجی خوب عمل کرده است.مودودی به 
برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران که 
آذرماه قرار است برگزار شود، اشاره کرد و گفت: این 
نمایشگاه محلی برای معرفی پتانسیل های صادراتی 
ایران است و می تواند با حضور تجار خارجی کار را 
به شکل مناسبی برای معرفی پتانسیل های صادراتی 
ایران  ایران پیش برد.معاون سازمان توسعه تجارت 
تحریم را فرصت مناسبی دانست و خاطرنشان کرد: 
ایران  خارجی  تجارت  محدودسازی  دشمن  هدف 
است و آنها می خواهند دسترسی به درآمدهای ارزی 
ایران را محدود کند؛ اما فرصت برای تولیدکنندگان 
داخلی است تا به ساخت داخل عمق ببخشند و در 
غیبت واردکنندگانی که ایران را به عنوان نوزدهمین 
بازار بزرگ دنیامی شناسند، کار خود را توسعه دهند. 
صادرات البته نشانه خوبی است که نشان می دهد 
تولید ایران قابلیت خوبی دارد و باید سیاست های 

ارزی را با سیاست های تجاری همخوان کرد.

پیش بینی تورم اقتصاد ایران در 
سال جاری 

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 
جاری را منفی ۱.۵درصد و نرخ تورم را 2۹.6درصد 

پیش بینی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، صندوق بین المللی 
پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های 
منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی 
ایران برای سال جاری را منفی ۱.۵ درصد و برای 
سال آینده میالدی منفی 3.6 درصد پیش بینی کرد.
تحریم های آمریکا علیه ایران و انتظارات برای کاهش 
در  ایران  اقتصاد  رکود  اصلی  علت  نفت  صادرات 
سال های 20۱8 و 20۱۹ اعالم شده است. صندوق 
بین المللی پول انتظار دارد صادرات نفت ایران طی 
این دو سال کاهش یابد و پیش بینی کرده است بر اثر 
تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت جهانی نفت در 
کوتاه مدت افزایش یابد هرچند در میان مدت با افزایش 
تولید نفت اوپک و نفت شیل آمریکا قیمت ها کاهش 
خواهد یافت.بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران 
نیز طی سال جاری به 2۹.6 درصد و در سال آینده 
به 34.۱ درصد خواهد رسید.این نهاد بین المللی از 
ادامه مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال جاری 
خبر داد و انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در 
این سال به معادل 3.2 درصد تولید ناخالص داخلی 
و در سال آینده به معادل 4.2 درصد جی دی پی برسد.
در عین حال تراز حساب های جاری ایران همچنان 
مثبت بوده و انتظار می رود در سال جاری به معادل ۱.3 
درصد جی دی پی و در سال آینده به معادل 0.3 درصد 

جی دی پی برسد.

خبر

گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
خودروسازان باید به تعهداتشان در برابر کسانی 
دارند عمل  قرارداد فروش قطعی خودرو  که 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، رضا رحمانی 
در برنامه »گفتگوی ویژه خبری« شبکه دو سیما 
افزود: برخی خودروها تا ۹0 درصد قطعاتشان 
تولید داخل است و باید خودروسازان بر روی 
سهم  کنند.وی  تمرکز  خودروها  این  ساخت 
خودرو از صنعت کشور را حدود ۱8 درصد 

جدید  گذاری  قیمت  گفت:  و  کرد  اعالم 
خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابالغ 
نیازمند تمهیدات و  اما اجرای آن  شده است 
مقدماتی است.رحمانی افزود: بر اساس آخرین 
قیمت  مأموریت  بازار  تنظیم  ستاد  تصمیم، 
گذاری برای خودروها را بر عهده گرفته است. 
وی گفت: برای اجرای طرح ملی تولید، 30 
هزار میلیارد تومان ابالغ شده که تا کنون جذب 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  است.  نشده 
افزود: همکاری بانکها با تولید کنندگان خوب 

است اما به علت نیاز واحدهای تولیدی باید 
همکاری بیشتری وجود داشته باشد. رحمانی 
با بیان اینکه تولید محصوالت پتروشیمی در 
افزود:  است  داخلی  مصرف  برابر  دو  کشور 
درخواست محصوالت پتروشیمی در شش ماه 
اول امسال 330 درصد افزایش یافته است که 
طبیعی نیست.وی افزود: ازجمله فرصت های 
تحریم این است که شناخت بیشتری از توانایی 
آوریم.  می  بدست  خود  های  ظرفیت  و  ها 
رحمانی گفت: به هنگام تصدی پست وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قول دادیم تا در زمینه 
صادرات از صدور بخشنامه های پی در پی و 
جدید خودداری کنیم. وی با بیان اینکه سال 
گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان سه 
میلیون و 600 هزار بازرسی انجام داد افزود: در 
هفت ماهه امسال بیش از دو میلیون بازرسی 
و  معدن  صنعت،  وزیر  است.  گرفته  صورت 
تجارت گفت: سامانه انبارها ایجاد شده و هم 
اکنون ۵30 هزار انبار در سراسر کشور در آن 

ثبت شده است.

اگهی فقدان
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حنیفه ولی نیا پاشا  به شماره شناسنامه ۱2046 
نور  پیام  ازواحددانشگاهی  صادره  دولتی   مدیریت  رشته  کارشناسی  درمقطع 
ساری  با شماره دانشجویی 70۱۵48300و شماره دانشنامه 2/2۱/۱2046 مورخه 
۱388/4/28مفقود گردیده است وفاقداعتبار می باشد. ازیابنده تقاضا می شوداصل 

بابل  مدرک رابه دانشگاه پیام نور ساری  ارسال نماید
آگهی مفقودی

کارت دانشجوئی اینجانب علیرضا فرجی سماکوش فرزند رحمان به شماره ملی 
4۹8030۹348 و شماره دانشجوئی ۹7۱633۹7 دانشجوی رشته مهندسی صنایع 
مقطع کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندارن )واحد بهشهر( مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

مفقودی برگ سبز 
برگ سبز. مزدا 2000 وانت دو کابین رنگ نقره ای. مدل ۱3۹۵ با شماره پالک ایران 82_ 
     naGp2pc۱2Ga234847 بدنه و شماره.   fe_a38۹۱8.موتور با شماره   .  63 ۹۵4 ق 

بنام.هاشم مهدی زاده   مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد
آمل

آگهی مفقودی 
برگ سبز –سند کمپانی و کارت موتورسیکلت رنگ مشکی مدل ۹۱ شرکت پرواز 
  imF  0277078 ۹۱۱7606 به شماره موتور – R ۱2۵*** N2N  به شماره تنه
۱۵6 به شماره پالک ۵66 ایران 24672 به نام عابد بیرانوند فرزند کوچکعلی به 

کدملی ۱۹3۱08۱73۵ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان خرم آباد 

اگهی مفقودی
ملی  شماره  به  شیرزاد  فرزند  ساسی  درویش  محمد  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
2۱۹0222672 و شماره دانشجوئی ۹7۱234۹6 دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه 

علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 اسناد ذمه 

۹600۱۹6علیه  کالسه  اجرای  پرونده  موجب  به 
سند  به  مستند  قربانی  له  شهپر  مرادی  وحید 
 ۱66 348۵-66/8/۱8دفترخانه  شماره  ازدواج 
موضوع  گردید  اجراییه  به صدور  منجر  که  تهران 
طالی  سکه  عدد   ۱0 تعداد  وصول   االجرا  الزم 
یک بهار آزادی به انضمام نیم عشر و حق حراج 
شماره  استعالمات  پاسخ  طبقه  مزایده  مورد 
0۹/674۱مورخه  ۱3۹60۵8۱000600077۱و 
قطعه  یک  دانگ  شش  نور  ثبت  ۹7/8/2۱اداره 
مربع  متر  مساحت288/4  به  احداثی  بنای  با  زمین 
کلرودپی  دهستان  اصلی  از2  فرعی   ۵48 پالک 
چاپی  شماره  به  نور  ثبت  الحاقی   6 بخش 
۱۱8806سری ج سال ۹6 با ماره دفتر الکترونیکی 
خیابان  رویان  در  ۱3۹7203۱00060022۹۱واقع 
فرعی  نقش  یک  و  فرهنگ  خیابان  احمدی  شهید 
پنجم  قطعه  نسترن  مسکونی  شهرک   ۱3 نسترن 
سمت راست با حدود و مشخصات شماال دیواری 
 2 باقیمانده  به  ۱۹/۹0متر  طول  به  مشترک  است 
۱4/80متر  طول  به  است  دیواری  شرقا  اصلی 

به  مشترک  دیواریست  جنوبا  بست  بن  کوچه  به 
طول ۱۹/3۵متر باقی مانده 2 اصلی و غربا درب و 
دیوار ای است به طول ۱4/60متر به کوچه احداثی 
اعیانی   نیز  و  بوده  محصور  جهت  چهار  از  که 
به  همکف  مسکونی  ساختمان  دستگاه  یک  شامل 
بنایی  سازه  دارای  مترمربع   ۱20 تقریبی  مساحت 
نما  تیر  قدیمی  قسمت  طی  ایرانیتی  شیبدار  سقف 
مرحله  در  فلزی  قوطی  بنای  افزایش  قسمت  و 
بازسازی و توسعه بنا که پیشرفت فیزیکی آن شامل 
دیوار چینی بلوکی قسمت هایی از آن سیمان کاری 
شده کرسی چینی لوله کشی تاسیسات آب و لوله 
های برق بوده و درب و پنجره های قسمت قدیمی 
در  فروریختگی  آثار  است  شده  جدا  ساختمان  از 
امتیاز  کنتورهای  فوق  ملک  در  همچنان  ها  دیوار 
محوطه  سبز  فضای  نیز  و  برق  آب  انشعابات 
مشاهده گردید به نام آقای وحید مرادی شهپر ثبت 
وحید  آقای  ضمن   در  گردید  تسلیم  و  صادر  و 
به  و  ندارند  مستاجر  و  بوده  مالک  شهپر  مرادی 
ملک  و  باشد  می  سکنه  از  خالی  بازسازی  دلیل 
کارشناسی رسمی  نظر  باشد طبق  می  بیمه  فاقد  و 
پیشرفت  جغرافیایی  موقعیت  اساس  بر  دادگستری 
تاسیسات  سازی  محوطه  بنا  کیفیت  و  فیزیکی 

زیربنایی و نیز با در نظر گرفتن جمیع جهات 
احتمالی  دیوان  و  تعهدات  از  صرفنظر  موثر 

جمعًا به ارزش 3/۱۵0/000/000ریال معادل 3۱۵ 
قطعیت  به  ارزیابی  این  و  ارزیابی  تومان  میلیون 
رسیده است پالک  فوق در روز چهارشنبه مورخ 
ثبت  اداره  محل  در   ۱2 الی   ۹ ساعت  ۹7/۹/2۱از 
و اسناد نور شعبه اجرا از طریق مزایده به فروش 
می رسد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است 
که  کسی  و  شده  شروع  ارزیابی  مبلغ  از  مزایده 
مزایده  برنده  کند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین 
محسوب می شود چنانچه روز مزایده به هر دلیل 
تعطیل رسمی اعالم شود اولین روز کاری بعد از 
بدهی  پرداخت  می شود  محسوب  مزایده  روز  آن 
های آب برق و گاز و تلفن و بدهی کسر مالیات 
نقل  های  هزینه  و  غیره  و  شهرداری  عوارض  و 
برنده  عهده  بر  هزینه ها  سایر  و  اجرایی  انتقال  و 

مزایده خواهد بود
 تاریخ انتشار آگهی ۹7/8/23   

  میم الف ۹7/7800۵0
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک

 شهرستان نور یوسفی

اگهی مفقودی
کارت فعالیت راننده حرفه ای مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به 
نام حسین نصیحی به شماره کارت 467038۹ به تاریخ ۱3۹2/4/۵ مفقود گردیده و 

بابلسراز درجه اعتبار ساقط می باشد.

متن آگهی
عبدالرضابختیاری  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
پورفرزندمحمدرضا. خواهان آقای محمدتقی رشیدیان ومحمدحسن زلقی باوکالت آقای 
علیرضاقپانچیان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبدالرضابختیاری پوربه خواسته 
ایفاتعهدات مبنی براعاده مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹4
0۹۹86۱44۱00۱26شعبه۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ۱3۹7/۱0/3ساعت۱2:30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مدیردفترشعبه1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-حاتمی نسب

آگهی حصروراثت
درخواستی  آزادگان  ازدشت  پدرسیدفاخربشناسنامه74۵7صادره  نام  موالی  بانوصبیحه 
خلیفه  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
شریفی بشناسنامه2صادره دشت آزادگان درتاریخ۹7/7/۱0دراهوازاقامتگاه دائمی خودفوت 
ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر)زوجه متوفی(2-حیات شریفی 
بشناسنامه4732صادره هویزه3-خدیجه شریفی بشناسنامه۱۹6۵۱صادره دشت آزادگان4-

زهراشریفی بشناسنامه۱4۱۱4صادره دشت آزادگان۵-نجات شریفی بشناسنامه۵۱6۱صادره 
به  شریفی  آزادگان7-سکینه  دشت  بشناسنامه600صادره  شریفی  شوشتر6-فاطمه 
بشناسنامه  شریفی  متوفی(8-صادق  اناث  اهواز)فرزندان  کدملی۱۹80246۵2۱صادره 
آزادگان۱0- دشت  بشناسنامه28صادره  شریفی  آزادگان۹-خلیل  دشت  ۱۹6۵2صادره 
ابراهیم شریفی به کدملی۱۹80073236صادره دشت آزادگان)فرزندان ذکورمتوفی(والغیر.

بشرح دادخواست تقدیمی ۹70۵43/8/۹7حقوقی می باشد.اینک باانجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا  تیپ تیبا مدل ۱3۹3 به شماره پالک 66 ایران 
  NAS8۱۱۱00E۵782024 374 ن 76 به شماره موتور 8۱32۹۵4  به شماره شاسی

خویمفقود گردیده و از درجه اعتبار  ساقط میباشد.

هشدار وزیر صنعت به خودروسازان؛ به تعهدات خود عمل کنید              

افزایش قیمت خودرو شاید وقتی دیگر

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: همچنان در برابر خصوصی سازی واقعی مقاومت می شود 
و هر چقدر واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی باالتر می رود تهمت های بیشتری به ما می زنند 
و می گویندخصوصی سازی با افزایش بیکاری همراه بوده است که در این میان باید گفت یک 
جای کار می لنگد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، میر علی اشرف عبداهلل پوری حسینی با اشاره 
به این که بعضی از بنگاه های دولتی و شبه دولتی برای واگذاری به اصالح ساختار نیاز دارند، 
اظهار کرد: شرکت های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت ها هستند که از دولت یارانه 
می گیرند. وی به قیمت گذاری بنگاه ها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که 
بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی تواند از عهده خرید برخی از بنگاه ها برآید که باید از 
آنها حمایت شود.وی ادامه داد: البته نباید مردم را ترساند بلکه باید گفت که واگذاری شرکت ها و 
بنگاه ها باعث افزایش سطح اشتغال شده و به علت خصوصی سازی، اشتغال کم نشده است.پوری 
حسینی با اشاره به اینکه گفته می شود خصوصی سازی با افزایش بیکاری همراه بوده است، تاکید 
کرد: مگر در کل شرکت های دولتی که قرار است واگذار شوند چند نفر کار می کنند؟ بسیاری از 
نهادهای اجرایی مثل صدا و سیما و وزارتخانه ها که دولتی هستند واگذار نمی شوند. در آن هایی 
که واگذار می شوند ۱00 تا ۱۵0 هزار نفر کار می کنند، چرا صدای این عده از ۸0 میلیون نفر 
بلندتر است؟ معلوم است که یک جای کار می لنگد.وی اظهار کرد: از آنجاکه مخابرات به بخش 
خصوصی واقعی واگذار نشده در پنج سالی که در سازمان خصوصی سازی فعالیت کردم هیچ 
شکایتی در آن مورد صورت نگرفته ولی برای شرکت هایی مانند آلومینیوم المهدی که به بخش 
خصوصی واقعی واگذار شده هر بار از ما شکایت می کنند که این نشان می دهد مقاومت ها در برابر 
خصوصی سازی واقعی وجود دارد.پوری حسینی با اشاره به مقاومت هایی که برای واگذاری برخی 
از بنگاه های دولتی وجود دارد، گفت: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت ها شروع شده بیش 
از ۱00 میلیارد دالر سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی بوده است و بخشی از سهام مدیریتی 
و شرکت های غیربورسی هنوز باقی مانده اند که بیشتر شرکت هایی هستند که سودده نیستند.

وی گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی 
رسید ولی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ 
درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری ها به ۱00 درصد 
رسید.پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی باالتر می رود 

تهمت های بیشتری به ما می زنند.

رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تولیدکنندگان باید به استانداردها پایبند باشند، گفت: در 
شرایط تحریم ظالمانه قشر کارآفرین هستند که عرصه را برای مبارزه فراهم می کنند. 

به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیره پیروزبخت در مراسم روز ملی کیفیت، با بیان اینکه در 
شرایط تحریم ظالمانه قشر کارآفرین هستند که عرصه را برای مبارزه فراهم می کنند، گفت: 
به  تولیدات در کالس جهانی  با  و  باشند  استاندارد  به  پایبند  داریم  توقع  تولیدکنندگان  از 
مصرف کنندگان احترام بگذارند.وی افزود: هنوز بعد گذشت سال ها مصرف کننده مطالبه گر نداریم 
و باید به این سمت حرکت کنیم که خود مصرف کنندگان با تقاضای کاالی استاندارد تولیدکننده 
را وادار به ارتقای کیفیت کنند.وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در خصوص ارتقای کیفیت 
اظهار داشت: مهم ترین کار طی دو سال گذشته ورود تعالی و کیفیت به مدارس است؛ البته در 
شرایط سیاسی و اقتصادی خاص امروز باید به مولفه های مهم در کیفیت توجه بیشتری کنیم و 
دولت  با سیاست گذاری در حوزه کسب و کار، فراهم سازی فضای رقابت سالم، حذف رانت، اهمیت 
به حقوق شهروندی و تصویب سند راهبردی و چشم انداز کشور نقش اثرگذاری در بحث کیفیت 
دارد.پیروزبخت با تاکید بر اینکه دولت با تسهیل بین المللی شدن و رعایت استانداردها بین المللی 
می تواند به کیفیت کمک کند، ادامه داد: البته نقش دولت ممکن است آسیب زا هم باشد و بنگاه 
داری دولتی موجب رقابت بخش خصوصی و دولتی شود؛ البته دستاوردهای خوبی توسط سازمان 
استاندارد در سال های اخیر صورت گرفته که از جمله آن دستیابی به رتبه ۲۲ در سازمان جهانی، 
انتخاب شدن جزو ۱۵ نفر هیات مدیرعامل فنی است.رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه 
استاندارد تسهیل کننده صادرات کشور است، خاطرنشان کرد: گروهی از سازمان استاندارد به عراق 
اعزام شدند تا طی مذاکراتی که صورت می گیرد بیشتر کاالهای صادراتی به این کشور از طرف خود 
ایران کنترل شود.فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت نیز در این مراسم تاکید کرد: 
که صرفا با چند بنگاهی که کیفیت خود را ارتقاء داده اند، به هدف مدنظر که که بهبود کیفیت به 
معنای توسعه بنگاه ها و در نهایت توسعه اقتصادی است، نمی رسیم.در قانونی که سال جاری ابالغ 
شد، نظام نوین استانداردسازی مدنظر قرار گرفته است و در حال اجراست و این قانون در راستای 
اهداف نظام کالن مدیریت کیفیت بر ساختار اقتصاد کشور است و خالهای قانونی در این زمینه 
رفع شده است.وی با تاکید بر این که مدیریت کیفیت در سطح بنگاه و اقتصاد کالن متفاوت است و 
باید بدانیم که صرفا با چند بنگاهی که کیفیت را توسعه داده اند، به هدف مدنظر نمی رسیم، گفت: 

تعالی و کیفیت پایانی ندارد. 

مقاومت وتهمت در برابر 
خصوصی سازی واقعی

کارآفرینان؛ سربازان
 جنگ اقتصادی

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: کشتی های ایرانی در فهرست سفید 
صدور  آموزش،  استانداردهای  کنوانسیون 
)اس. دریانوردان  نگهبانی  و  گواهینامه 

تی.سی.دبلیو( قرار دارد و همچنان با پوشش 
شرکت های بیمه ای هیچ مشکلی در زمینه 

تردد آنها وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »هادی حق 
برگزاری  روز  دومین  در  دیروز  شناس« 
زنجیره  و  »لجستیک  آموزشی  سمینار 
حمل و نقل« افزود: ما از اروپایی ها انتظار 
داریم همه تالش خود را برای تامین ایمنی 
کشتی ها و دریانوردان در آب های جهان 
داشته باشند.حق شناس یادآوری کرد: ایران 
یکی از قدیمی ترین اعضای سازمان جهانی 
دریانوردی )ایمو( است و با کشورهای عضو 
بویژه اروپایی ها مشترکات زیادی دارد.وی 

زیست  محیط  از  حفاظت  پایدار،  توسعه 
برای  مناسب  سوخت  جایگزینی  دریایی، 
کشتی ها، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
و ارتقای ایمنی دریانوردی را محور و اهداف 
مشترکی دانست که با همکاری کشورهای 
عضو سازمان جهانی دریانوردی و اعضای 

اتحادیه اروپا قابل پیگیری است.
از  دریایی  زیست  محیط  از  »حفاظت 
اولویت های اتحادیه اروپا و ایران است و ما 
وظیفه مشترک داریم با تامین تجهیزات و 
تسهیالت به حفظ محیط زیست دریایی 
در جهان کمک کنیم«.معاون امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با وجود 
تحریم های غیرقانونی و غیرعقالنی اعمال 
شده، رسیدن به اهداف حفظ محیط زیست 
و  ایمنی  استانداردهای  ارتقای  و  دریایی 

افزایش کارایی کشتی ها دشوار است.

معاون سازمان بنادر: 

کشتی های ایران برای 
تردد مشکلی ندارند



ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که 
خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.

اسکات پک

سخن حکیمانه

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان
خیر نهان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی شود
شاهان کم التفات به حال گدا کنند

امروز با حافظ

»دعبل و زلفا« به چاپ چهلم رسید

زلفا«  و  »دعبل  رمان 
نوشته حجت االسالم و 
المسلمین مظفر ساالری 
آستان  انتشارات  توسط 
چاپ  به  رضوی  قدس 

چهلم رسید.
)انتشارات  به نشر  مدیرعامل  سعیدی  حسین 
آستان قدس رضوی( گفت: رمان»دعبل و زلفا« 
نوشته حجت االسالم والمسلمین مظفر ساالری 
به تازگی به چاپ چهلم و مجموع تیراز 46 هزار 

نسخه رسیده است.
از  برگرفته  زلفا«  و  »دعبل  رمان  افزود:  وی 
رویدادی واقعی در تاریخ است. داستان این اثر 
ذاکر  بیانگر سرگذشت زندگی دعبل شاعر و 
فضائل اهل بیت)ع( است که در زمان امامت امام 
رضا)ع( می زیسته؛ در این داستان آشنایی وی با 
همسر سازش ناپذیرش زلفا، رویدادی عاشقانه را 
دل تاریخ روایت می کند. در این کتاب، مقاطعی 
از زندگی دعبل در زمان امام موسی کاظم)ع( 
و امام رضا)ع( به صورت داستانی کنکاش شده 
است و تالش دارد بر اساس داده های تاریخی به 
بازسازی و بازآفرینی ماجراها و حوادث بپردازد.

مدیرعامل انتشارات به نشر ادامه داد: این اثر منبع 
مسابقه ملی کتابخوانی »دعبل و زلفا« است که با 
مشارکت به نشر و شبکه جوانان رضوی)شجر( و 
همچنین سایر مؤسسات و مجموعه های آستان 
برگزاری  حال  در  کشوری  و  رضوی  قدس 
است. مسابقه ملی کتابخوانی »دعبل و زلفا« از 
24 تیر ماه امسال و همزمان با دهه کرامت آغاز 
شد، گفت: تاکنون حدود ۵ هزار نفر با خرید 
این اثر در مسابقه ملی کتابخوانی »دعبل و زلفا« 
شرکت کرده اند. تمام کتاب های مسابقه همراه 
با کارت ویژه با کد منحصر به فرد در مسابقه 
و با ۵0 درصد تخفیف پشت جلد  به قیمت 

)۱2۵00تومان( به فروش می رسد.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/12   طلوع آفتاب 6/39 
اذان ظهر 11/49  اذان مغرب 17/17

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

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

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

اثر »ارابه موسیقی« در اقتصاد خرد

*امین موجودی 
دکتری مدیریت و مدرس دانشگاه

معموالً آدمیان هنگامی که متوجه شوند )یا به آنان 
القا شود( که مردمان بسیار دیگری به اندیشه ای 
معتقدند، احتمال اینکه بدون اندیشه آن را بپذیرند، 
بسیار افزایش می یابد. به این اثر، اثر ارابه موسیقی  

گویند و بر پایه آن روش هایی برای پروپاگاندا و سواستفاده بنیان می شود.
در سال ۱848 یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا با استفاده از دلقکی 
به نام دن رایس، ارابه های موسیقی در شهرها به حرکت در آورد. این نوآوری 
وی در جذب مخاطب، بسیار مؤثر عمل کرد. موفقیت این ایده باعث شد، 
سیاست مداران بیشتری راغب شوند که بر روی ارابه موسیقی بنشینند و خود را 
در طرف موفقیت نشان دهند. رفته رفته تا به سال ۱۹00 استفاده از ارابه موسیقی 
به یک استاندراد برای تبلیغات ریاست جمهوری در آمریکا در آمد. در اقتصاد 
خرد، گاهی این اصطالح برای توصیف روابط بین »نیاز« و »تقاضا« برای یک 
محصول به کار برده می شود. مشاهده شده است که عالقه توده مردم به یک 
محصول هنگامی که فروش آن زیاد گردد، به صورت غیر منطقی افزایش می یابد 
که این معموالً با اصول تئوری عرضه و تقاضا منافات دارد. معموالً فرض 
می شود که مشتریان کاال با توجه به قیمت و نیاز خود تصمیم گیری می کنند، که 
این فرض گاهی اوقات به خاطر این اثر یا آثار دیگر، برقرار نمی گردد. در محیط 
بازاریابی و تبلیغات نیز از این تاثیر استفاده می شود. چرا درحالیکه هیچ کدام 
از فرستنده های تلویزیونی امکان ارسال تصاویر باالتر از HD و Full HD را 

ندارند، مردم خواهان تلویزیون های 4K و 4K super هستند؟ 
اگر محصول ما در سایت یا شبکه های اجتماعی یک امتیاز ۵ ستاره ای گرفته 
باشد، به خودی خود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما تصور کنید که امتیاز محصول 
۵/4 باشد از ارزیابی ۱000 نفر. در این حالت چقدر تصمیم گیری خرید برای 

شما آسان تر است؟
این موضوع یکی از دالیلی است که برخی برندها اقدام به خرید فالور، بازدید 
و الیک در شبکه های اجتماعی می کنند تا تصمیم گیری برای مخاطب ساده 
تر صورت بگیرد. شاید مخاطب احساس کند که تصمیمی عاقالنه و اگاهانه 
برای خرید این محصول گرفته است، اما در واقعیت همان تاثیر ارابه ی موسیقی 

)تعداد بازدیدها و نظرات مثبت( است که او را ترغیب به خرید کرده است.
amojoodi@yahoo.com

یادداشت

شاخص های  به  اشاره  با  صالحی  سیدعباس 
سازمان  آینده  رئیس  انتخاب  برای  مدنظر 
سینمایی، احتمال »معرفی سرپرست«، پس از 

اتمام موعد اعالم شده را هم منتفی ندانست.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس 
روند  از  ملت  پردیس  در  حضور  اسالمی با 
کوتاه  فیلم  جشنواره  پنجمین  و  سی  برپایی 

تهران بازدید کرد.
صالحی در حاشیه این بازدید با حضور در جمع 
خبرنگاران درباره مهمترین مساله این روزهای 
سینمای ایران یعنی معرفی جانشین محمدمهدی 
حیدریان در سازمان سینمایی گفت: واقعیت 
این است که در حال حاضر و تا این ساعت 
هم بنده خبر قطعی درباره این انتخاب ندارم 
اما تا پایان این هفته و تا پیش از موعد 26 آبان 
سکان دار آینده سینمای ایران مشخص خواهد 
شد. مسیری که با اندکی فاصله طی شد، از زمان 
ابالغ قانون بازنشستگی، فرصتی دوماهه داشت. 
در روزهای نخست ابالغ از آنجایی که مهندس 
بازنشستگی پیش از موعد داشتند،  حیدریان 
به  ایشان  بازگشت  امکان  درباره  گفتگوهایی 
مدیریت مطرح بود و پیگیری های حقوقی الزم 
هم انجام شد، منتهی از زمانی که مشخص شد 
چنین امکانی وجود ندارد و مسجل شد که 
باید در این زمینه تغییر مدیریت داشته باشیم، 
داخل  از  گزینه های مختلفی مطرح شد؛ هم 
صنف سینما و هم از سایر حوزه های فرهنگی.

وی ادامه داد: نگاه از ابتدا این بود که با توجه به 
حساسیت حوزه سینما که نزدیک به ۵0 هزار 
شاغل در آن مشغول فعالیت هستند و طیف 
گسترده ای از مخاطبان را هم دارد، در فرصت 
الزم این انتخاب صورت بگیرد. پس از فرصت 
یک ماه و نیمه، حدود 20 یا 2۵ روز پیش به 
فهرستی از گزینه ها رسیدیم که مشورت ها با 
معاونان وزرا و حوزه ریاست جمهوری برای 
استعالم های الزم  اسامی  و  بر سر  هماهنگی 
صورت گرفت. این مسیر امروز طی شده و 
بنابر آخرین صحبت ها امیدواریم تا روز 26 آبان 

به نتیجه قطعی برسیم. اگر هم احیاناً این جمع 
بندی محقق نشد احتمال این وجود دارد که 

کسی را به عنوان سرپرست معرفی کنیم.
وزیر ارشاد درباره اینکه در این انتخاب اولویت 
با »مدیر بودن« است یا »آشنایی با سینما« هم 
گفت: مالک های مختلفی را مدنظر داشتیم؛ نکته 
اول این بود که سینما دارای صنوف متعددی 
است. بیش از 30 صنف در سینما فعال هستند 
و اینکه فردی بتواند به گونه ای عمل کند که 
این اصناف در کنار یکدیگر قرار بگیرند بسیار 
حائز اهمیت است به خصوص که در مواردی 
برخی از این اصناف تفاوت و حتی تعارض 
منافع با هم دارند. اینکه مدیری بتواند خانواده 
سینما را به رغم این اختالفات گردهم نگه دارد 
و کشتی سینما به صورت متوازن حرکت کند، 
در این زمینه مدنظر ما بود. با این نگاه حتما 
»مدیر بودن« اهمیت بسیاری دارد. نکته بعد اما 
شناخت سینما است. البته اینکه رییس سازمان 
سینمایی از خانواده سینما باشد، اولویت هست 
اما یک ضرورت نیست، چراکه ممکن است  
فرد خارج از سینما راحت تر بتواند خارج از 
دایره آن تعارض منافعی که به آن اشاره شد، 

حرکت بکند.
نمی خواهم بگویم اینگونه نیست که عده ای 
سازمان  ریاست  برای  خاصی  گزینه های  از 
سینمایی حمایت بیشتری داشته باشند اما اینکه 

در این زمینه فشار و البی باعث تأثیر در معرفی 
گزینه نهایی شده است را رد می کنمصالحی 
ادامه داد: ویژگی دیگری که از ابتدا مدنظر ما 
بود بحث توانایی پیشبرد همزمان اقتصاد و هنر 
در عرصه سینما بود. سینما دو بال دارد؛ یک بال 
فرهنگی و هنری که حتما بسیار حائز اهمیت 
است و کمک می کند که سینما ما با نگاه هویتی 
و اجتماعی به پیش برود، از طرف دیگر سینما 
یک صنعت است و ارتباطات وسیعی در آن 
وجود دارد. اینکه یک مدیر بتواند همزمان این 
دو بال را به حرکت درآورد و در این مسیر 
توازن به سمت یکی از بال ها از بین نرود و 
بال دیگر را به خطر نیندازد، برای ما بسیار مهم 

است.
مطرح  گزینه های  درباره صحت  ارشاد  وزیر 
شده در رسانه ها برای این سمت گفت: برخی 

از این گزینه ها درست است و رد نمی کنم.
وی درباره شائبه تأثیر البی ها بر سر انتخاب 
بیرونی  فشارهای  و  موجود  گزینه ها  میان  از 
تأکید کرد: نمی خواهم بگویم اینگونه نیست که 
عده ای از گزینه های خاصی حمایت بیشتری 
داشته باشند اما اینکه در این زمینه فشار و البی 
باعث تأثیر در معرفی گزینه نهایی شده است 
رد می کنم. کمااینکه بازهم تأکید می کنم فاصله 
این  امروز صرف  به  تا  ای که  40، 4۵ روزه 
انتخاب شده، اصال زمان زیادی نیست. گاهی 

برای انتخاب مدیران میانی، تصمیم گیری اصال 
ساده نیست و طبیعی است برای حوزه ای با این 
سطح از اهمیت یک ماه و دوماه زمانی طوالنی 

نیست.
صالحی اضافه کرد: حتما تفاوت سلیقه در زمینه 
انتخاب گزینه نهایی وجود دارد اما قطعا البی و 
فشار باعث تأخیر در معرفی گزینه نهایی نشده 
است، دغدغه هایی در این زمینه وجود دارد به 
خصوص که تالش های بسیاری خوبی در این 
سال ها در سینما صورت گرفته و طبیعی است 
که ناظر به این اتفاقات خوب برخی نگرانی ها 
درباره آینده به وجود آمده باشد. وزیر ارشاد 
برخی  پرهیز  درباره  شنیده ها  برخی  درباره 
چهره های انتخاب شده برای ورود به عرصه 
پرحاشیه و پردردسر مدیریت سینما هم توضیح 
داد: طبعا در بین تعداد قابل توجه گزینه هایی 
که در معرض گفتگو برای این مسئولیت قرار 
داشتند، مواردی بوده اند که به جهت شرایط 
پذیرش  به  حاضر  شخصی  عالیق  و  کاری 
این مسئولیت نشدند. به طور طبیعی این اتفاق 
»ورود  بحث  درباره  صالحی  است.  داده  رخ 
پول های کثیف به سینما« و »شائبه پولشویی در 
فیلمسازی« هم گفت: واقعیت این است هرچند 
شرایط اقتصادی سینما در سال جاری بسیار 
امیدوارکننده بوده است اما هنوز گردش مالی 
در سینما به نسبت بسیاری حوزه های دیگر، 
واقعا رقم قابل توجهی نیست. این ارقام اساسا 
قابل مقایسه با حوزه های دیگر نیست. امسال 
که احساس بهبود در شرایط مالی را داریم، کل 
فروش سینمای ایران ۱۵0 میلیارد تومان بوده 
است، این رقم واقعا زیاد نیست. به همین دلیل 
خواهشم از رسانه ها و کارشناسانی که در این 
زمینه اظهارنظر می کنند این است که مسائل 
را با اغراق و بزرگنمایی مطرح نکنند. البته که 
حتما باید نسبت به »کم« هم در برخی حوزه ها 
اما وقتی در این حوزه عناوینی  حساس بود 
مانند مافیا و پولشویی را مطرح می کنیم کمی از 

واقعیت به دور است.
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موضوع مناقصه

روکش آسفالت راههاي روستایي 
ریگان محور گزان خواص و کریم 

آباد طبسي و غیره

اجراي میکروسرفیسینگ محور 
رفسنجان-کرمان

تکمیل ساماندهي و رفع نقاط 
حادثه خیز گردنه اسکر شهرستان 

رابر

تعریض محور روستایي بم – 
دولت آباد ورودي شهرستان بم

اصالح آبنما و احداث واریانت 
و پل محور سرچشمه - شهربابک

درزگیري ، لکه گیري و روکش 
آسفالت محور شهربابک-انار

نوع مناقصه

یک مرحله اي
با ارزیابي کیفي

یک مرحله اي

با ارزیابي کیفي

یک مرحله اي
با ارزیابي کیفي

یک مرحله اي
با ارزیابي کیفي

یک مرحله اي
با ارزیابي کیفي

یک مرحله اي
با ارزیابي کیفي

برآورد ریالي

9.448.430.363

12.436.912.800

67.545.481.207

32.526.046.134

12.580.000.000

26.532.415.050

مبناي براورد

فهرست بهاي راهداري  
سال 97

فهرست بهاي راهداري  
سال 97

فهرست بهاي راهداري  
سال 97

فهرست بهاي راهداري  
سال 97

فهرست بهاي راهداري  
سال 97

فهرست بها راهداري 
سال 97

میزان تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

472.421.519

621.845.640

2.850.909.625

1.626.302.307

629.000.000

1.326.620.753

شماره مناقصه

97-8-84

97-8-85

97-8-86

97-8-87

97-8-88

97-8-89

 نوبت اول

در ادامه پیش تولید فیلم تازه رضا درمیشیان، نگار جواهریان 
به جمع بازیگران این فیلم پیوست تا نخستین حضور او در 

فیلمی از رضا درمیشیان باشد.
و  پیروزفر  پارسا  معتمدآریا،  فاطمه  این حضور  از  پیش 

پردیس احمدیه در »مجبوریم« قطعی شده بود.
»مجبوریم« پنجمین فیلم بلند سینمایی رضا درمیشیان بعد 
از »بغض«، »عصبانی نیستم!«، »النتوری« و فیلم به نمایش 
درنیامده »یواشکی« است که به تهیه کنندگی رضا درمیشیان 

تولید می شود.

نگارجواهراين در »مجبورمي «

فاطمه معتمدآریا قرار است در نمایش »خنکای ختم خاطره« 
به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ به ایفای نقش 

بپردازد.
حمیدرضا آذرنگ در جدیدترین تجربه کارگردانی خود در 
عرصه تئاتر »خنکای ختم خاطره« را در سالن سمندریان 
تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می برد که در اجرای جدید 
ایفای نقش خواهد  اثر نمایشی فاطمه معتمدآریا به  این 

پرداخت.
»خنکای ختم خاطره« سال 88 به کارگردانی نیما دهقان 
و با حضور آذرنگ به عنوان بازیگر در سالن سمندریان 

تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد.
معتمدآریا از بازیگران سینما و تئاتر ایران است که پیش 
از این در آثار نمایشی متعددی چون »ریچارد سوم« داود 
رشیدی، »ترمینال« و »نامه هایی به تب« سیامک احصایی و 
»ننه دالور و فرزندان او« زهرا صبری به ایفای نقش پرداخته 
اواخر آذر روی  قرار است  است. »خنکای ختم خاطره« 

صحنه برود.

»معمتدآریا«به تئاتر مي آيد

»خانم یایا« که با بازی عطاران، حیایی و فرخ نژاد در تایلند 
اکران  بزرگ ترین شکست خورده  به  ساخته شده، شاید 

سینماها تبدیل شود.
با وجود اینکه تنها چندروز از اکران عمومی فیلم »خانم یایا« 
ساخته عبدالرضا کاهانی گذشته اما حجم انتقادهای تند و گاه 
توهین آمیز، صفحات سازندگان این فیلم در فضای مجازی 

را پر کرده است.
 فیلم سینمایی »خانم یایا« ساخته عبدالرضا کاهانی بعد از 
سه فیلم اکران نشده این کارگردان، باالخره توانست طلسم 
را بشکند و روی پرده برود؛ فیلمی که انتظار و توقع خیلی 

از مخاطبان و عالقه مندان به آثار کاهانی را برآورده نکرد.
از روز جمعه که فیلم سینمایی »خانم یایا« به کارگردانی 
از  عبدالرضا کاهانی روی پرده رفته است، حجم زیادی 
بیراه نیست اگر  انتقادها به سوی این فیلم روانه شده و 
بگوییم هنوز 24 ساعت از آغاز اکران این فیلم نگذشته بود 
که مود حمله کاربران قرار گرفت و بسیاری کامنت های آبدار 

و البته توهین آمیز خود را نثار این فیلم و عواملش کردند.

»خامن یایا« اب انبوهی از انتقاد

به  خاموش«  »مرگ  تلویزیونی  مجموعه  تصویربرداری 
کارگردانی احمد معظمی و نویسندگی هومان فاضل پس 

از تهران در ارمنستان انجام می شود
احمد معظمی کارگردان، درباره روند تصویربرداری این 
مجموعه گفت: ضبط »مرگ خاموش« پس از چندین ماه 
پیش تولید از تابستان سال جاری در تهران آغاز شد. به دلیل 
تعدد لوکیشن و تصاویر مختلف اکشن، تصویربرداری این 
مجموعه تا سه ماه آینده همچنان در لوکیشن های مختلفی 

در تهران انجام می شود.
ضبط  برای  ارمنستان  به  گروه  سفر  تکذیب  ضمن  وی 
قسمت هایی از »مرگ خاموش« افزود: در برخی از اخبار 
عنوان شده گروه »مرگ خاموش« این روزها راهی کشور 
ضبط  زیرا  ندارد  صحت  خبر  این  که  شدند  ارمنستان 

پالن های ما در تهران تا سه ماه آینده ادامه دارد و پس ازآن 
بازیگران  انتخاب  ارمنستان می شویم.این کارگردان  راهی 
دانست  کامل  را  تلویزیونی  این مجموعه  نخست  فصل 
و افزود: تاکنون همه بازیگران جلوی دوربین رفتند و تا 
پایان این فصل بازیگر ایرانی دیگری به مجموعه اضافه 
نمی شود. البته نیاز به دو بازیگر خارجی داریم که در حال 
مذاکره با آن ها هستیم. احتماالً یکی از این دو بازیگر از 
چهره های مشهور بین المللی است که با عقد قرارداد نام او 
را بیان می کنم.وی در ارتباط بازمان پخش مجموعه »مرگ 
صفری  ابوالفضل  تصمیم  به  همه چیز  گفت:  خاموش« 
تهیه کننده این مجموعه بازمی گردد. می توان با آماده شدن 
بیست قسمت نخست و فاز اول، پخش مجموعه را آغاز 
کرد و هم می توان منتظر ماند تا بیست قسمت فاز دوم 

مجموعه نیز آماده شود و سپس پخش را شروع نمود.»مرگ 
خاموش« در سه فصل متمادی به جنبه بین المللی و مافیایی 
مواد مخدر می پردازد و هدف کلی آن، واکاوی و کاهش 
آسیب های اجتماعی است. عالوه بر این کارکرد رسانه را 
در پیشگیری از معضل اعتیاد نشان می دهد.»مرگ خاموش« 
در صد قسمت به سفارش مرکز سیما فیلم و تهیه کنندگی 

ابوالفضل صفری تولید می شود.

»مرگ خاموش«به ارمنستان می رود جمهوري اسالمي ایران

وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي

اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان کرمان

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي


