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سرمقاله
بحران، تنها وقوع زلزله، سیل

 و ویرانی نیست

یادداشت

راهکارهای ایجاد اشتغال

مهمان نوازی، روی خوش و مهربانی ایرانی 
ها، ویژگی هایی نیست که مختص به امروز 
و دیروز باشد. بلکه این صفاِت بارز و در 
زبان  سر  بر  دیرین  از  خاص،  حال  عین 
دوست،  برای  مشکلی  اگر  هست.  و  بوده 
همسایه، هم نوع و هم وطنمان اتفاق بیافتد 
الزم نیست کسی به ما کمک کردن را گوشزد 
کند و خودمان به صورت غریزی هر چه در 
توانمان باشد انجام می دهیم. یاری رساندن به 
افرادی که در بحران باشند گویی وظیفه مان 
شده است و اگر خود نتوانیم کفش آهنی به پا 
کنیم و در صحنه حضور داشته باشیم قطعا به 
دنبال واسطه ای هستیم که زودتر از ما به دادِ 
آسیب دیدگان برسند. همدلی و کمک رسانی 
زیباترین  از  یکی  کرمانشاه  زدگان  زلزله  به 
اتفاق هایی بود که در یک سال اخیر اتفاق 
افتاد. اینکه هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران 
که در میاِن مردم از محبوبیت باالیی برخوردار 
بودند توانستند زمینه ای را فراهم آورند تا 
من و شما بتوانیم کمک های مادی مان را به 
طرق مختلف به دسِت آن ها برسانیم، جای 

خرسندی دارد. 
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مشاور رئیس جمهور: درآمد طبقه متوسط نصف شد

سقوط دو دهک طبقه متوسط به جمع فقرا

اجباری شدن 
سوخت گیری با کارت 

سوخت قطعی شد

به گزارش زمان  ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد: به منظور 
جلوگیری از قاچاق بنزین به ویژه با تشدید قاچاق از مرزها، تصمیم بر این 
شده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت ها، از تاریخی که متعاقبًا 
اساس  شود.بر  انجام  سوخت  کارت  از  استفاده  با  صرفًا  شد،  خواهد  اعالم 
اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مالکان محترم خودروها و 
موتورسیکلت هایی که کارت سوخت خود را گم کرده اند، الزم است به ترتیبی 

که در رسانه ها توضیح داده خواهد شد
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کاهش مصرف انرژی اولین راهکار مقابله با تحریم ها

یلدا راهدار

فرزانه یوسفیان

مشاور رئیس جمهور با اشاره به تغییر توزیع ثروت در جامعه 
گفت: در حال حاضر دو دهک به دهک های فقیر جامعه اضافه 
شده و طبقه متوسط از ۶ دهک به ۴ دهک تقلیل یافته آن هم در 

شرایطی که درآمد آنها نصف شده است.
اکبر ترکان در دوازدهمین  به نقل ازتسنیم،  به گزارش زمان 
کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با اشاره به موضوع 
طول  در  کشورمان  علیه  تحریم ها  اعمال  سابقه  و  تحریم ها 
سنوات گذشته اظهار کرد: در دوران جنگ تحریم های آمریکا 
علیه ایران بسیار جدی بود ولی در عین حال با توجه به شرایط 
فضای دنیا، راه حل های زیادی برای مدیران کشورمان در مقابل 
این تحریم ها وجود داشت. مثال شما شاهد بودید که در دوران 
جنگ و در شرایطی که جنگنده اف 1۴ تنها در اختیار نیروی 
دریایی ایاالت متحده و نیروی هوایی ایران بود، ما علیرغم 
تحریم های جدی آمریکا می توانستیم قطعات این هواپیما را 
تامین کنیم یا حتی هلیکوپترهای کبری که در اختیار آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و ایران بود نیز شرایط مشابه بود و قطعات این 
هلیکوپترها به دست ما می رسید لذا تحریم ها علیرغم جدیت 
آمریکا در اعمالشان علیه ایران به واسطه شرایط جهانی، به 
گونه ای بود که راه حل هایی برای مقابله با آنها وجود داشت.

مشاور عالی رئیس جمهور ادامه داد: در طول این مدت هر چه 
جلوتر رفتیم کنترل ها سخت تر شد و امروز در شرایطی قرار 
داریم که یک کانتینر زمانی که در حال بارگیری بر روی یک 
کشتی است کامال مشخص است که محتویات آن چیست و 
همه می توانند نسبت به محتویات آن دسترسی داشته باشند لذا 
در این شرایط، تحریم ها سخت تر و پیچیده تر از ادوار گذشته 
است.ترکان گفت: در شرایط امروز کشور برای آنکه ببینیم چه 

کاری در مقابله با تحریم های آمریکا می توانیم انجام دهیم و 
چه راه هایی پیش روی ماست باید پیش از هر چیز وضعیت 
خود را ارزیابی کنیم.وی درخصوص وضعیت اقتصاد کشور در 
شرایط فعلی خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز وضعیت نرخ رشد 
اقتصادی کشور ما پایین و کمتر از پیش بینی هاست و در حوزه 
اشتغال نیز با مشکل نرخ بیکاری باال مواجهیم و 3.5 میلیون 
بیکار آماده ورود به بازار اشتغال هستند؛ این در حالیست که اگر 
ما با تمام ظرفیت های خود برای ایجاد اشتغال در کشور تالش 
کنیم، قادریم ساالنه حدود 700 هزار شغل را ایجاد کنیم ولی 
این میزان حلقه اشتغال به هیچ وجه با میزان متقاضیانی که سال 
به سال منتظر ورود به بازار کار هستند و هر ساله نیز به تعداد 
آنها افزوده می شود به هیچ وجه همخوانی ندارد.وی با ارائه ۴ 
راهکار برای مقابله با تحریم ها گفت: اولین راهکار نقطه ضعف 

آخر ما یعنی مصرف باالی انرژی در کشور است؛ ما می توانیم 
این مصرف را کاهش دهیم یعنی اگر 80 میلیارد دالر مصرف 
انرژی را بتوانیم به ۶0 میلیارد دالر کاهش دهیم، توانسته ایم 20 
میلیارد دالر مصرف را کم کرده و این میزان پول را صرف خلق 
ثروت و اشتغال کنیم و این امر مسلما شدنی و قابل تحقق است 

چرا که در دنیا تجربیات زیادی همچون »اسکو« وجود دارد.
وی صنعت ساختمان را یکی دیگر از فرصت های پیش روی 
کشور دانست و گفت: صنعت ساختمان به دلیل آنکه کمترین 
فرصت های  بهترین  از  دارد  از کشور  به خارج  را  وابستگی 
پیش روی ماست و این صنعت به واسطه 1۴0 رشته ای که 
به آن وابسته هستند می تواند موتور محرکه ای باشد برای بهبود 

وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور.
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سقوط دو دهک طبقه متوسط به جمع فقرا

سخنگوی وزارت خارجه با ابراز امیدواری از ایجاد ساز و کار مالِی 
اروپایی ها با ایران، خاطرنشان کرد: اگر بدانیم طرف های برجامی 
نمی خواهند گامی بردارند، ما نیز از ابزارهای خودمان استفاده 

الزم را خواهیم کرد و منتظر هیچ کشوری نخواهیم بود.
وزارت  سخنگوی  قاسمی،  بهرام  زمان-  خبرنگار  گزارش  به 
خارجه کشورمان دیروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، 
در این خصوص  که چندکشور اروپایی هنوز، میزبانی کانال مالی 
اتحادیه اروپا و ایران را نپذیرفته اند، ابراز امیدواری کرد که سه 
کشور اروپایی بتوانند توانایی خود را در این برهه از زمان نشان 
دهند و همانگونه که در گفتار اعالم کردند در عمل هم سازوکار 
ویژه مالی را انجام دهند.وی افزود: این توقع وجود دارد که آنها 
و  را عملی کنند  ایران  انتظار  اسرع وقت مکانیزم های مورد  در 
بتوانند کاری کنند که این ساز وکارها به مرحله عمل برسد .قاسمی 
که  هستیم  روبرو   نو  پدیده  یک  با  ما  مورد  دراین  کرد:  مطرح 
یک ساز و کار جدید که تجربه نوینی است که برای اجرای آن 
برخی ابهامات وجود دارد ولی هیچکدام از اینها دلیلی نخواهد بود 
که اروپا از سرعت الزم در این زمینه برخوردار نباشد.سخنگوی 
وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار زمان مبنی براین که اگر 
اروپایی ها نتوانند مکانیسم ویژه ای جهت تسهیل مبادالت مالی 
با ایران راه اندازی کنند، قدم بعدی ایران چه خواهد بود، تشریح 
کرد: ما امیدواریم که در ادامه روندی که با اتحادیه طی کرده ایم 
بتوانیم به فرمول مشخص و ساز و کار مالی برسیم و سه کشور 

بتوانند دراین جهت گام های اساسی را بردارند.
اروپا هم که در مقاطع  اتحادیه  اراده سیاسی  افزود: در  قاسمی 
مختلف بیان شده نمی خواهم تردید و شبهه بیاندازم و در بحث 
ساز و کارها و به سختی های کار واقف هستم که به عنوان یک 

تجربه شدید و دشوار است که باید تجربه شود.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران همانگونه که رهبران کشور 
درگذشته بیان کردند و به درستی هم این موضوع را مطرح کرده 
اند، اشاره کردند که با اروپایی ها صحبت کنید ولی منتظر دیگران 
نمانید و با استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و امکاناتی که 
در کشور وجود دارد اقتصاد و مسائل اقتصادی را دنبال کنید.

قاسمی تصریح کرد: ما قطعا منتظر هیچ کشوری نخواهیم بود 
و تمام امکانات و توان خود را برای ظرفیت های بومی و مردمی 
و پتانسیل های کشور متمرکز می کنیم.سخنگوی وزارت خارجه 
گامی  نمی خواهند  برجامی  های  بدانیم طرف  اگر  کرد:  تأکید 
بردارند ما نیز از ابزارهای خودمان استفاده الزم را خواهیم کرد 
ولی هنوز باید امیدوار بود و جای امیدواری هست ولی ابزارهای ما 
نیز پابرجاست، به اضافه توان و توانمندی های ملی ایران و مردم 

ایران زمین که از توانایی و ظرفیت های بسیاری برخوردار هستند 
و آنچه ما دنبال خواهیم کرد این است که نشان بدهیم متعهد 
بتوان به تعهدات عمل کرد، به تعهدات  تا جایی که  هستیم و 
خودمان باقی خواهیم ماند.سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: 
بتوانند  کشور  این سه  که  مانیم  می  امیدوار  و  امیدواریم  هنوز 
توانایی خود را در این برهه از زمان نشان دهند و همانگونه که در 
گفتار اعالم کردند در عمل هم آنها را انجام دهند .موضوع پولشویی 
که سخنگوی  موضوع  این  و  مورد  این  در  ظریف  و صحبتهای 
دستگاه قضا خواستار ارائه اسناد ظریف درخصوص پولشویی شده 
است، یکی از محورهای گفتگویی قاسمی با خبرنگاران بود که وی 
در این مورد، تصریح کرد: ما هیچگونه درخواستی از سوی آقای 
اژه ای تا کنون دریافت نکرده ایم و به نظر می رسد بیان آن نماینده 
محترم مثل دیگر اظهاراتش منطبق با واقعیت نیست. وی افزود: 
درباره بحث پولشویی هم فکر  می کنم بیان وزیر امور خارجه بیان 

شفافی بود و نیاز به بیان بیشتر نیست. 
در گذشته این موضوع توسط مقامات دیگر هم مطرح شده بود 
و آقای ظریف با توجه به اهمیت این موضوع را در دوران اقتصاد 
مقاومتی بیان کردند. ایشان در صحبت های خودشان نه ارگان و 
فرد خاصی را متهم کردند، بلکه به بیان یک معضل و بیماری 

پرداختند. 
قاسمی در ادامه با بیان این نکته که اعتقادی نداریم که ماندن 
در برجام بی فایده است، در خصوص اینکه ایران تا چه تاریخی در 
)SPV( برجام خواهد ماند در حالی که سازوکار ویژه مالی اروپایی

هنوز عملیاتی نشده، گفت: ما برای برخی اقدامات سیاسی  تاریخ 
مشخص نمی کنیم. آنچه که برای ما مهم است منافع و مصلحت 
کشور است و ما  منافع را فدای تاریخ های تصنعی نمی کنیم. ما 

جدی هستیم و مصالح خود را دنبال می کنیم. 
چموضوع را پیچیده می بینیم. من اعتقادی به این صحبت ندارم 
کشور  مقامات  که  چرا  است،  بی فایده  برجام  در  ما   ماندن   که 
هستند که ارزیابی می کنند که ماندن یا نماندن ما کدامیک به 
نفع کشور است. اگر به نقطه ای برسیم که نامطلوب است و ماندن 
در برجام متحمل ضرر باشد، حتما تصمیماتی را اتخاذ خواهیم 
کرد.قاسمی در ادامه به استعفای ظریف که در بعضی کانال های 
خبری مطرح شده است، اشاره کرد و با تکذیب این خبر، افزود: 
فکر می کنم این نوع اخبار از سوی کانون های مشخصی ترویج می 
شود و آقای ظریف با قوت تمام کار وزارت را دنبال خواهند کرد 
و هدف این اخبار تضعیف وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه 

است و این اولین بار نیست که چنین شایعاتی مطرح می شود. 
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قاسمی در پاسخ به زمان؛
 مکانیسم مالی اروپا با ُکندی مواجه است

ایران منتظر
 هیچ کشوری 
نخواهد بود

قاسمی در پاسخ به زمان؛ مکانیسم

 مالی اروپا با ُکندی مواجه است

ایران منتظر
 هیچ کشوری 
نخواهد بود

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با اشاره به 
اصالح ماده ۱۳2 قانون مالیات های مستقیم با هدف حمایت 
از کارآفرینان، از نهایی شدن بسته معطوف به کارآفرینی در 

آینده نزدیک خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عیسی منصوری در مراسم روز 
جهانی کارآفرینی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی کشور 
که متأثر از مسائل بین المللی است، اظهار داشت: تعبیری 
وجود دارد مبنی بر اینکه بعد از رعد و برق، باران و پس از 
آن، هوا صاف می شود. کسی که در گذشته تجربه رعد و برق 
را داشته باشد، به این علم آگاه است که در دوران پس از رعد 
و برق و در زمان باران، چتر برمی دارد؛ اما این فرد امید دارد 
به اینکه به زودی هوا صاف می شود؛ شرایط فعلی کشور نیز 
مصداق همین تعبیر است.وی ادامه داد: اتفاقی که در حال 
حاضر رخ می دهد، این است که مطمئن باشید از دوران 
باران به زودی عبور خواهیم کرد و به زودی دوره آسمان 
صاف فرا می رسد. بر این اساس، مطالعه ای از کشورهای 
که  شده ای  شناخته  کشورهای  می دهد  نشان  پیشرفته 
دوره گذار از اقتصاد را طی کرده اند، کشورهایی هستند که 
دوران بحران، تهدید سیاسی و مشکالت اقتصادی را طی 

کرده اند؛ بنابراین فردی که توانسته این دوره را مدیریت کند 
و به دوران پیشرفت برسد، قطعاً دوران سخت را گذرانده 
جنوبی،  کره  نظیر  کشورهایی  هم،  آنها  نمونه  که  است 
جزیره موریس و مالزی هستند که دوران باران را پشت 
سر گذاشته  و برای آنها دوره  هوا صاف فرا رسیده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تأکید بر اینکه در این دوران از اقتصاد، نیازمند 
پهلوانان اقتصادی هستیم، ادامه داد: ما وظیفه داریم کمترین 
موانع را برای کارآفرینان و پهلوانان اقتصادی ایجاد کنیم.

منصوری تأکید کرد: موانعی که از سوی کارآفرینی با آن 
مواجه هستیم، نشان دهنده  تعارض بین نظام اجرایی کشور 
و آنچه که به عنوان کارآفرینی از آن یاد می کنیم، است و 
این تعارض را باید برطرف کرد.وی با تأکید بر اینکه نظام 
اجرایی و قاعده  تصمیم گیری و سیاستگذاری باید به گونه ای 
باشد که انباشت عوامل اقتصادی را در کنار تکنولوژی، به 
صورت همگام داشته باشیم، گفت: اگر این اتفاق به صورت 
همزمان رخ دهد، قطعاً به رشد اقتصادی می رسیم؛ به همین 
دلیل امروز کارآفرین ما با اطمینان اعالم می کند که وام 
نمی خواهد؛ اما متأسفانه ابزار ما برای حمایت از کارآفرین، 

تعاون،  وام است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه ترتیبات نهادی و محیط 
نهادی را باید تغییر دهیم، افزود: ترتیبات نهادی به این معنا 
است که برای گمرک تعریف نشده که برای حمایت از بخش 
خدمات گردشگری، باید چه حمایت ها و تعرفه هایی را در 
نظر بگیرد که این یک آسیب است؛ ضمن اینکه تأمین 
اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از نهادهایی هستند که 

موانع رشد کارآفرینی در کشور محسوب می شوند.
منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برنامه های این 
وزارتخانه برای حمایت از کارآفرینان تصریح کرد: در جهت 
تبدیل سیاست ها به قانون، پیشنهاد بسته قانونی معطوف 
به کارآفرینی مطرح شده که به زودی نهایی می شود.وی 
با تأکید بر اینکه سیاست پرداخت تسهیالت به کارآفرین 
و  ترویج  برنامه  اظهار داشت:  برای ۶۰ سال پیش است، 
آموزش کارآفرینی را از سنین پیش از دبستان آغاز کردیم؛ 
همچنین اصالح ماده ۱۳2 قانون مالیات های مستقیم در 
راستای معافیت های مالیاتی با هدف حمایت از کارآفرین را 
در دستور کار قرار دادیم.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهاد روش 
بانکی،  توسط سیستم  نوپا  عرصه های  برای  مالی  تأمین 
خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان سال در خصوص تعیین 
تکلیف پیشنهادات مذکور، به یک سرانجام برسیم تا منجر به 

یک تحرک مولد در کشور شود.

ینی تدوین بسته قانونی برای کارآفر
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بحران، تنها وقوع زلزله، سیل و ویرانی نیست

فرزانه یوسفیان

 مهمان نوازی، روی خــوش و مهربانی ایرانی 
ها، ویژگی هایی نیســت که مختص به امروز 
و دیروز باشــد. بلکه این صفاِت بارز و در عین 
حال خاص، از دیرین بر سر زبان بوده و هست. 
اگر مشــکلی برای دوست، همسایه، هم نوع و 

هم وطنمان اتفاق بیافتد الزم نیست کسی به ما کمک کردن را 
گوشزد کند و خودمان به صورت غریزی هر چه در توانمان باشد 
انجام می دهیم. یاری رســاندن به افرادی که در بحران باشــند 
گویی وظیفه مان شده است و اگر خود نتوانیم کفش آهنی به پا 
کنیم و در صحنه حضور داشته باشیم قطعا به دنبال واسطه ای 

هستیم که زودتر از ما به داِد آسیب دیدگان برسند.
 همدلــی و کمک رســانی به زلزلــه زدگان کرمانشــاه یکی از 
زیباترین اتفاق هایی بود که در یک سال اخیر اتفاق افتاد. اینکه 
هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران که در میاِن مردم از محبوبیت 
باالیی برخوردار بودند توانســتند زمینه ای را فراهم آورند تا من 
و شما بتوانیم کمک های مادی مان را به طرق مختلف به دسِت 
آن ها برســانیم، جای خرسندی دارد. به طور قطع ایجاد اعتماد 
بین هنرمندان و مردم توانســت چنین اتفاق خوبی را رقم بزند و 
که نتیجه ی آن ســاخِت صدها خانه برای بازماندگاِن زلزله بود.

ماه پیش اما برخی از هنرمندان و ورزشــکاران از جمله  مهراب 
قاسم خانی،  الهام پاوه نژاد و  علی دایی برای پاره ای توضیحات 
پیرامون نحوه و چگونگی جمــع آوری کمک های مردمی برای 
زلزله زدگان کرمانشــاه به مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا 
مراجعه کردند. از یک جهت حساسیت موجود برای اطالع رسانی 
از چگونگی هزینه های جمع آوری شده برای اعتمادی که مردم 
به هنرمندان داشتند قابل تحسین بود، اما آیا نظارت برای تمامی 
هزینه های جاری کشــور که از جیِب مردم به زور برداشته می 

شود هم هست؟
 متاســفانه عدم نظارت درســت در ماه های اخیر در خصوص 
اهتکار کاالهای ضروری مردم و نبود بازرسان فعال بازار در فروش 
کاالهایی که با ارز وارد کشور می شوند، مشکالت بسیاری را برای 
هــم وطنان به وجود آورد. زمانی کــه قیمت دالر روند صعودی 
داشت، با مراجعه به فروشگاه های محل و حتی بازارهای فروش 
کاالی دیجیتال و تکنولوژی شاهد قیمت دو تا چند برابری اقالم 
بودیم، وقتی هم علت را جویا می شــدیم، می گفتند دالر گران 
شــده اگر این اجناس را بفروشیم مجبوریم با دالر جدید بخریم، 
در توانمان نیست. سخن، سخِن بی پایه و اساسی بود. اگر وجدان 
کاری داشتند باید به این امر آگاه می شدند که اگر حتی جنس 
جدید را بــا دالر باالتری بخرند به همان میزان درصد ســود را 
لحاظ می کنند و به فروش می رسانند، پس چرا از جیب کارمند 
و کارگری که حقوِق او حتی یک ریال هم اضافه نشــده باید این 

خسارت را جبران کنند!
قیمت دالر نزدیک به بیســت هزار تومان رسید، حال که دالر با 
روند نزولی مدتی است توانسته بین سیزده تا پانزده هزاز تومان 
داد و ستد شــود، قیمت اجناسی که چند برابر شده اند کاهش 
نیافته. علت را این بار که جویا می شویم، می گویند: این اجناس 
را با دالر بیشــتری خریداری کرده و اگر به قیمت روز به فروش 
برســاند ضرر می کند! فروشنده خوش انصاف در دو حالت تنها 
جیــِب خودش را دیده و دیگران برایش مهم نبودند.اگر ما همان 
مردِم مهربان و دلسوزی هستیم که برای کمک به هم نوع پیش 
قدم می شویم، چرا در شرایط بحران اقتصادی این روزها به جای 
همدردی، نمک به زخم می پاشیم. باور کنیم بحران، تنها وقوع 
زلزله، سیل و ویرانی نیســت. همین که سرپرسِت خانواده نمی 
تواند حقوِق خود را تا روزهای پایانِی ســال برساند، یعنی بحران! 
همین که کودِک خانه کیف و دفتر و مداد برای ادامه تحصیل می 
خواهد و نمی شود برای آن تهیه کرد، یعنی بحران! اگر ما همان 
مردم هستیم و نیاز به نظارت از سوی مسئوالن کشوری و نیاز به 
گوشزد کسی دیگر برای کمک کردن به هم وطناِن آسیب دیده 
مان نداریم، مردِم این روزهای هر شــهر و روستا را نیز همچون 
آســیب دیدگان کرمانشاه عزیز بدانیم و برای کمک کردِن به آن 
ها پیش قدم شــویم. کسی از شما انتظار ندارد هزینه ی مازادی 
برای کسی خرج کنید، فقط انصاف داشته باشید و برای پُر کردِن 
جیِب خودتان، جیِب افرادی که همچون شــما در این وضعیت 

نابسماِن اقتصادی روز را شب می کنند نیز باشید.

F.Yousefianpour@Gmail.com

موگرینی بر اجرای هر چه زودتر ساز وکار مالی 
اروپا تاکید کرد

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز پیش 
از نشست مقامات اتحادیه اروپا در مورد زمان اجرای سازوکار ویژه 
مالی این اتحادیه با ایران گفت: این ســازوکار باید 'هر چه زودتر' 

اجرا شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، الرنس نورمن خبرنگار روزنامه وال 
اســتریت با انتشار توئیتی نوشــت که پیش از آغاز نشست امروز 
مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل از فدریکا موگرینی در مورد زمان 
اجرای سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای ایران سوال کرده که 
موگرینی فقط اعالم کرد: این طرح بزودی باید اجرا شود. مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تصریح کرد: این برای ما 
بسیار مهم اســت که تمامی چالش ها و پیچیدگی های ناشی از 
رفتار ایران در خاک اروپا یا در منطقه مورد رسیدگی و توجه قرار 
گیرد، اما وی در عین حال بر حمایت از توافق هسته ای تاکید کرد. 
موگرینی به ســوال خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در مورد 
اینکه آیا زمان اجرایی شدن این ساز وکار ویژه مالی ظرف چند روز 
یا چند هفته آتی است؟، پاسخی نداد.در راستای مقابله با تحریم 
های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا ضمن فعال کردن 
قانون انســداد برای حمایت ازفعالیت شرکت های خود در ایران، 
اعالم کرد که ســازوکار مالی ویژه برای ادامه تجارت شرکت های 
خارجی با ایران و همچینن امکان فروش نفت ایران و مبادله تجاری 

ایران با جهان ارائه می کند.

وزرای خارجه ایران و انگلیس 
دیدار و گفتگو کردند

 وزیر خارجه انگلیس که به منظور انجام مذاکراتی با 
مقامات ایران وارد تهران شده است، دیروز با همتای 

ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »جرمی هانت« وزیر 
امور خارجه انگلیس که به منظور انجام مذاکراتی با 
مقامات ایران وارد تهران شده است، دیروز با همتای 
ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. گفتنی است، مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از جمله محورهای 
مورد مذاکره هیات انگلیســی با طــرف ایرانی بوده 
اســت. بر اساس این گزارش، دیدار با علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم از دیگر 

برنامه های هانت در ایران است.

برگزاری نشست بعدی ایران، 
روسیه و ترکیه درباره سوریه

 در قزاقستان

 وزیر امورخارجه قزاقستان از برگزاری نشست بعدی 
ایران، روسیه و ترکیه درخصوص سوریه در کشور خود 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خیرت عبدالرحمانف 
وزیر امورخارجه قزاقستان دیروز گفت: ایران، روسیه و 
ترکیه قرار است مذاکرات بعدی خود را روزهای 28 و 
29 نوامبر ) هفتم و هشتم آذرماه( در قزاقستان برگزار 
کننــد.وی در جمع خبرنگاران افزود: هیئت هایی از 
دولت سوریه و مخالفان سوری نیز در این مذاکرات 
شــرکت خواهند داشت.ایران، روســیه و ترکیه در 
مذاکراتی ســه جانبه به تالش بــرای یافتن راه حل 
سیاسی جهت پایان دادن به جنگ سوریه پرداخته اند 
که تاکنون به برقراری آتش بس در برخی نقاط این 

کشور و ایجاد مناطق کاهش تنش منجر شده است.

طرح ارزی جدید مجلس برای 
تأمین کاالهای اساسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حدود 
۶۰ تن از نماینــدگان در طرح جدید ارزی خواهان 
اختصاص ارز دولتی به کاال های اساســی و خدمات 

ضروری شدند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، مهرداد بائوج 
الهوتی با اشاره به اختصاص ارز دولتی به سفرهای 
خارجی و مواردی از این قبیل تصریح کرد: پیش از 
این، دولت حتی برای سفرهای خارجی نیز ارز دولتی 
اختصاص می داد در حالی که امکان تأمین ارز دولتی 
مورد نیاز برای هر کاری وجود ندارد.وی افزود: حداکثر 
ســقف نیاز دولت برای تأمین ارز مورد نیاز کاالهای 
اساسی حدود ۱4 الی ۱5 میلیارد دالر است که این 
میزان ارز در بدترین شرایط نیز قابل تأمین می باشد. 
وی به لزوم تأمین ارز مورد نیاز کاالهای اساســی به 
منظور حمایت از اقشار کم درآمد اشاره کرد و گفت: 
ما با تأمین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و خدمات 
ضروری به نوعی بحران را مدیریت می کنیم و طرح 
ارزی جدید نمایندگان مجلــس به همین منظور 
تهیه و تدوین شده است. در متن طرح ارزی جدید 
نمایندگان آمده است: »دولت موظف است برای تهیه 
کاالهای اساسی و برخی خدمات ضروری ارز دولتی 

اختصاص دهد.«

سبقت افزایش اجاره بها از تورم

به گفته رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک اگرچه 
نمی توان درباره افزایش اجاره بها در مناطق مختلف 
اظهار نظر کرد، اما در مجموع این رشد که به دنبال 
افزایش قیمت در اکثر گروه های کاالیی رخ داده، از 

نرخ تورم بیشتر است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنــا، در ضرب المثل ها، 
اجاره نشینی را به خوش نشینی تعبیر می کنند، زیرا در 
گذشته مستأجران با کمترین هزینه می توانستند از 
تنوع مسکن و همچنین جا به جایی آسان تر برخوردار 
باشند. اما این تعریف در سال های اخیر تغییر کرده و 
خانواده  هایی که توان خرید خانه نداشتند، با مصیبت 
افزایش قیمت های بی رویه روبه رو شده اند.این افزایش 
قیمت ها البته در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر بوده 
و در کنار افزایش هزینه های زندگی، باعث شده که 
روزگار سخت تری بر مستأجران بگذرد.سال جاری نیز 
به دنبال افزایش قیمت در بخش های مختلف، مسکن 
نیز با تأخیر چند ماهه، از قافله رشد قیمت ها جا نماند 
و هر روز قیمت جدیدی اعالم شد. اگرچه این افزایش 
در ابتدا برای خرید و فروش مسکن ملموس بود، اما 
یکی دو ماهی اســت که اجاره بها را نیز تحت تأثیر 
قرار داده، تا یافتن ســرپناهی برای اجاره نشین ها از 
گذشته نیز سخت تر شود.اما چرا اجاره بها تا این حد 
افزایش داشته است؟ فعاالن این حوزه مهم ترین دلیل 
افزایش اجاره بها را رشد قیمت در کاالهای اساسی 
می دانند، زیرا بیشتر موجران، به اجاره بها به چشم 
کمک هزینه زندگی می نگرند.مصطفی قلی خسروی، 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک در همین زمینه گفت: 
افزایش اجــاره در مرحله اول تابعی از قیمت ملک 
اســت و زمانی که قیمت ملک باال می رود، طبیعتاً 

قیمت اجاره هم افزایش خواهد داشت.

اخبار

نگاه

بخیل پیش عزیزان خود خوار است

کالمامیر

رئیس جمهور با اعالم »در برابر آمریکا سر فرود 
نخواهیم آورد« گفت: دشمنان از پشیمان سازی 

مردم ایران در پشتیبانی از انقالب ناکام مانده اند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حجت االسالم 
ورزشگاه  در  دیروز  روحانی  حسن  والمسلمین 
چمران خوی اظهار داشت: به فضل الهی دشمنان 
از  پشتیبانی  در  ایران  مردم  پشیمان سازی  از 
انقالب ناکام مانده اند و مردم در ۱۳ آبان باز هم 
پشتیبانی خود از انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
تصریح  گذاشتند.وی  به نمایش  را  ایران  اسالمی 
پشتیبانی  صحنه  دیگر  بار  یک  دشمنان  کرد: 
مردم ایران از نظام جمهوری اسالمی در 22 بهمن 
امسال مشاهده خواهند کرد.روحانی افزود: امروز 
مهمان مردم قهرمان آذربایجان غربی هستیم و 
فرهنگ،  داراالیمان،  شهر  از  را  سفر  خوشحالم 
جهاد و عرفان آغاز می کنیم چراکه خوی بین همه 
مردم ایران شهر پرنشاطی است که مثل نگینی در 
شهرهای غربی کشور می درخشد.وی تصریح کرد: 
آذربایجان سنگر بزرگ حفاظت و حراست از ایران 
اسالمی بوده و هست و امروز ما در مسیری که 
پیامبر)ص( ما را با آن آشنا کرده است در مسیر 
می کنیم.رئیس  حرکت  اسالمی  ایران  پیشرفت 
جمهور با اشاره به توطئه های مداوم دشمن در 
برابر ملت ایران اظهار داشت: مردم ایران سیزده 
برابر آمریکا تبدیل  ایستادگی در  آبان را به روز 
کردند و جواب محکمی به دشمن دادند و در 22 

بهمن نیز دوباره ملت ایران جواب دندان شکنی به 
دشمنان  همه  به  گفت:  داد.وی  خواهند  آمریکا 
خواهیم فهماند که با ایجاد فشار و مشکالت به 
در  ما  و  کنند  دلسرد  نمی توانند  را  آنان  مردم، 
برابر آمریکا سر فرود نمی کنیم و کاخ نشین های 
کاخ سفید بدانند که مردم ما پیرو مکتب عاشورا 
هستند و تنها در مقابل پروردگار رکوع و سجود 
می کنند.رئیس جمهور گفت: دشمنان به فکر فشار 
ملت  مقابل  در  روانی  جنگ  و  اقتصادی  آوردن 
قدرت  مقابل  در  می کنند  فکر  و  هستند  ایران 
چنین  که  حالی  در  شد  خواهیم  تسلیم  آنها 
به  ما  گفت:  است.روحانی  باطل  خیالی  تصوری 
قراردادهایمان پایبند بوده ایم و دشمنان به دلیل 
شکست های پیاپی مجبور به عهدشکنی شده اند.

وی اظهار داشت: استکبار اگر در فکر قطع صادرات 
نفت، رابطه با همسایگان و فشار به مردمند، باید 
بدانند مردم ایران در رابطه با صادرات نفت و فشار 
اقتصادی به مردم آنها را ناکام خواهد گذاشت.وی 
تصریح کرد: ما آغازگر جنگ اقتصادی نبودیم ولی 
در  که  پی درپی  شکست های  به خاطر  دشمنان 
منطقه خورده اند دنبال ایران ستیزی هستند در 
آنان مقاومت ملت های  حالی که دلیل شکست 
منطقه است چون ملت های سوریه و یمن و لبنان 
و دیگر کشورهای اسالمی منطقه به فکر استقالل 

خود هستند.
مسلمان  برادران  وقت  هر  البته  گفت:  روحانی 

ما در کشورهای اسالمی از ما یاری بخواهند ما 
تالش  ما  که  هم چنان  می کنیم  یاری  مشتاقانه 
کردیم و نگذشتیم داعش بر منطقه تسلط پیدا 
این موضوع عصبانی  از  و می دانیم دشمن  کند 
است و احساس شکست می کند چون نتوانسته اند 
در سوریه و یمن به اهداف خود دست یابند.وی 
این  به فکر  اگر  به دشمنان تصریح کرد:  خطاب 
باشید که رابطه ما را با کشورهای همسایه قطع 
فشار  مردم  به  معیشت  و  زندگی  در  یا  و  کنید 
بیاورید یا جلوی صادرات نفت ما را بگیرید بدانید 
که با این کار ما روابطمان را با کشورهای همسایه 
مستحکم تر  را  اتحادمان  و  می کنیم  نزدیک تر 
می کنیم.روحانی گفت: آمریکا قادر نیست روابط 
با ملت های دیگر تضعیف کند ما همه  را  ایران 
مسلمانیم و کنار هم ایستاده ایم مخصوصاً مردم 
غیور  استان  به عنوان  آذربایجان  منطقه  غیور 
از  بعد  و  قبل  مقاطع چه  در همه  که  مرزدار  و 
بوده اند. پیشتاز  مرزوبوم  این  از  دفاع  در  انقالب 

وی اعالم کرد: ما به حول و قوه الهی هم امسال و 
هم سال آینده نمی گذاریم فشارهای ملت آمریکا 
قیمت ها  افزایش  با  ایران  ملت  بر  مزدورانش  و 
تحمیل شود و هرگز در جنگ اقتصادی که به ما 
تحمیل کردند تسلیم نمی شویم و ما مسیرمان را 

ادامه می دهیم.
تأکید  با  عزیز  مردم  به  داشت:  اظهار  روحانی 
در  مردم  نمی گذاریم  شرایط  هیچ  در  می گویم 

و  شوند  مشکل  دچار  اساسی  کاالهای  تأمین 
هرآنچه داخل تولید می شود با قدرت بیشتر ادامه 
خواهد یافت و با همت و تالش مردم هرآنچه را 
اضافه  می کنیم.وی  وارد  است  الزم  کشور  برای 
با دالر 42۰۰ تومان وارد  کرد: کاالهای اساسی 
عرضه  قیمت  همان  به  آینده  سال  در  و  شده 
می شود اگرچه قیمت اجناس در مسیر صعودی 
مسیر حل  در  دولت  تالش  همه  اما  است  بوده 
جوانان  برای  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  مشکل 
است.رئیس جمهور گفت: تولید در کشور سخت 
شده اما صادرات می تواند تولید کشور را به حرکت 
در بیاورد، در جذب گردشگر، صادرات مواد غذایی، 
صنایع دستی  همچنین  و  پتروشیمی  و  معدنی 
می توانیم اقتصاد کشور را بهبود بخشیم.وی اظهار 
داشت: آمریکایی ها به فکر تسلیم مردم در چند 
ماه اول تحریم ها بودند و با اطالعات غلط به کاخ 
سفید که از اسرائیل و منافقین دریافت می کردند 
در اشتباه بودند چون تمام کشورها و ملت های 
جهان با تحریم ظالمانه علیه کشور ایران مخالف 
ایستاده اند. آمریکا  مقابل  در  یک صدا  و  هستند 

روحانی گفت: برای اولین بار در تاریخ آمریکا، همه 
دنیا علیه آمریکا موضع گرفته اند و در دادگاه الهه 
هم دوبار آمریکا محکوم شد بنابراین با همه توان 
کمر همت بسته خواهد شد تا با کمک نیروهای 
مسلح و هدایت مقام معظم رهبری، بینی آمریکا 

را به خاک بمالیم.

روحانی: در برابر آمریکا سر فرود نخواهیم آورد

 نمی گذاریم مردم در تأمین کاالهای 
اساسی دچار مشکل شوند 

جان فردریکس: ادامه روابط ترامپ با ولیعهد سعودی با توجه به گزارش سیا درباره 
نقش وی در قتل خاشقجی بعید است.

تبلیغاتی  سابق  ستاد  فردریکس،عضو  جان  ازصداوسیما؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تاکید کرد ادامه روابط ترامپ با ولیعهد سعودی 
با توجه به گزارش سیا در مورد نقش محمد بن سلمان در صدور دستور قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار عربستانی، بعید است. جان فردریکس در گفتگوي اختصاصي 
با این شبکه گفت: مصاحبه ترامپ که از شبکه فاکس نیوز پخش شد، روز جمعه 
گذشته و پیش از اطالع ترامپ از ارزیابی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا »سیا« در 
مورد صدور دستور قتل جمال خاشقجی از سوی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، 
ضبط شده بود. گزارش سیا در این باره روز شنبه در اختیار دونالد ترامپ ،رئیس 
جمهور آمریکا قرار گرفت. سخنان رئیس جمهور در مصاحبه با فاکس نیوز، پیش 
از دسترسی به مدارک و نوار صوتی سیا بود. فردریکس افزود: ادامه روابط ترامپ 
با محمد بن سلمان در آینده بعید است.از زمان به قتل رسیدن جمال خاشقجی، 
مقامات عربستان سعودی روایت های متفاوتی از ماجرای کشته شدن وی نقل کرده 
اند. در آخرین اظهارات، دیدگاه آژانس اطالعات مرکزی آمریکا »سی آی ای« بر این 
موضوع استوار است که دستور قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت 

سعودی، مستقیما از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان صادر شده است.

نخست وزیر پاکستان از ترامپ خواست که اطالعات خود را افزایش دهد تا بتواند 
درک بهتری از پاکستان داشته باشد.

پاکستانی  ضد  اظهارات  به  خان«  »عمران  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد. نخست وزیر پاکستان در شبکه های 
اجتماعی از رییس جمهور آمریکا خواست که اطالعات خود را افزایش دهد تا بتواند 
درک بهتری از پاکستان داشته باشد. »عمران خان« گفت:هیچ تبعه پاکستانی در 
حمالت ۱۱ سپتامبر دست نداشت،اما با این وجود پاکستان تصمیم گرفت که در 
جنگ آمریکا علیه تروریسم با واشنگتن همکاری کند. پاکستان تلفات زیادی در این 
جنگ داشت و بیش از 75 هزار نفر از اتباع این کشور در این جنگ جان باختند 
و اقتصاد پاکستان بیش از ۱2۳ میلیارد دالر زیان دید. در صورتی که کمک های 
مالی آمریکا تنها حدود 2۰ میلیارد دالر بود. مناطق قبایلی پاکستان کاماًل نابود شد 
و میلیون ها نفر از مردم با از دست دادن خانه های خود آواره شده اند.این جنگ به 
زندگی مردم پاکستان به شدت آسیب رسانده است.وی تاکید کرد: پاکستان به طور 
رایگان خطوط هوایی و زمینی خود را در اختیار آمریکا قرار داد.آیا آقای ترامپ می 
تواند نام ائتالف دیگر را ذکر کند که به اندازه پاکستان فداکاری کرده باشد؟ وی 
گفت: به جای اینکه آمریکا پاکستان را سپر بالی شکست خود در افغانستان کند 

باید این موضوع را به طور جدی ارزیابی کند.

عضو سابق ستاد ترامپ با توجه به گزارش سیا؛

ادامه روابط ترامپ
 با بن سلمان بعید است

در پاسخ به اظهارات ضد پاکستانی رئیس جمهور آمریکا؛

واکنش شدید اللحن 
نخست وزیر پاکستان به ترامپ

ادامه از صفحه۱
وی در پاســخ به سوالی در خصوص اظهارات 
کمال خرازی در مصاحبه با فرانس24 مبنی بر 
اینکه عده ای از جمله در داخل ایران به دنبال 
تخریب روابط ایران و اروپا هستند، گفت: آقای 
خرازی نظرات خودشان را دارند. البته مصاحبه 
را دقیق ندیــده ام و تصور می کنم که در این 
خصوص خلط مبحث وجــود دارد. ما درباره 
این موضوع موضع گیری کرده ایم. این اتهامات 
قابل وصله زده به ایران نیست. در این باره به 
اندازه کافی صحبت کرده ایم. من فکر می کنم 
که بیان آقای خرازی بیان دیگری بوده و این را 
تایید نمی کنم. با این ارزیابی موافق نیستم که 

عناصری در داخل دنبال چنین کاری باشند. 
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در خصوص 
ســوئیفت ایران و روسیه و  احتمال پیوستن 
کشــورهای دیگر گفت: ما با روسیه به عنوان 
شریک مهم ما، با چین و سایر کشورها در حال 
رایزنی هستیم، اما درباره جزئیات آن نمی توانم 
و نباید توضیحات بیشتری ارائه کنم. قاسمی 
در خصوص برخی انتقادات در قبال مســائل 
مختلف به وزارت خارجه گفت: وزارت خارجه 
در دوران جدیــد و بــا این وضعیت منطقه و 
بین الملل از توان و قدرت بیشــتری برخودار 

شده اســت و لذا از هر معضل و مساله ای که 
می تواند باشد نگاه ها به سمت وزارت خارجه 
معطوف می شود.قاسمی افزود: لطف دوستان و 
دستگاه های اجرایی کشور است که می خواهند 
در مســائل مختلف از ظرفیت وزارت خارجه 
اســتفاده کنند. برای ما جای خوشحالی دارد 
که بتوانیم به نهادها و دســتگاه های مختلف 
کمک کنیم.سخنگوی وزارت امورخارجه بیان 
کرد: متاسفانه برخی دستگاه ها بنا به دالیلی 
وظایف خود را برون سپاری می کنند و منتظر 
هستند اگر آن کار از سوی دیگران به نتیجه 
رسید از محصول آن استفاده کنند.مذاکره میان 
کارشناسان ایران و آمریکا در عمان، یکی دیگر 
از محورهای گفتگوی قاسمی با اصحاب رسانه 
بود که وی در خصوص برخی شایعات مبنی بر 
مذاکرات میان ایران و آمریکا در عمان افزود: 
هیچ مذاکره ای میان کارشناسان ایران و آمریکا 
در عمان انجام نشده و این به دلیل برخی سوابق 
تاریخی است که پس از هر سفری به عمان این 
مساله مطرح می شود.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در خصوص مذاکرات دو هیات ایرانی 
و عراقی در ســفر رئیس جمهور آن کشور به 
تهران، بیان کرد: ما در طول مذاکرات با آقای 
صالح پیرامون مســائل منطقه ای، گسترش 

ثبات و امنیت در منطقه صحبت های خوبی 
داشتیم. سیاست ما در قبال کشورهای همسایه 
روشن است و امیدواریم بتوانیم با همکاری همه 
کشورهای منطقه در راستای ثبات و صلح در 
منطقه گام های جدی برداریم.وی همچنین 
با بیان این مهم که هیچگونه پیامی از سوی 
ایران به سعودی ها داده نشده است در پاسخ 
به این سوال که آیا پیام خاصی از سوی ایران 
به سعودی ها از طریق آقای صالح ارسال شد 
یا خیر؛ گفت: خیر هیچ گونه پیامی از سوی 
ایران به رئیس جمهور عراق به سعودی ها داده 
نشده است. ســفر آقای صالح رئیس جمهور 
عراق در زمانی مناســب انجام شــد و در این 
سفر امکان مذاکرات در خصوص موارد مورد 
عالقه فی مابین بین هیات های عراقی و ایرانی 
فراهم شد.قاســمی با ییان اینکه آقای صالح 
شخصیت بسیار برجســته ای دارند، تصریح 
کرد: با برداشتی که ما از ایشان داریم که وی 
را فرد با ذکاوتی می دانیم، می توانیم همچنان 
با عراق به عنوان شریک، متحد و همسایه ای 
خوب همکاری های گســترده ای را داشــته 
باشیم. صحبت هایی که در این سفر با طرف 
عراقی داشتیم نوید بخش بود و امیدواریم در 
این دوران روابط میان عراق و ایران را گسترده 

تر از قبل شــود و تالش واحدی را برای ایجاد 
منطقه ای با ثبات تر داشته باشیم.سخنگوی 
وزارت خارجــه در خصوص توطئه های انجام 
شده در کشورهای اروپایی علیه ایران و اتهام 
زنی ها به ایران در ماه های اخیر از سوی برخی 
کشورهای اروپایی تصریح کرد: هر گونه اقدامی 
که در کشورهای اروپایی علیه ایران انجام شد 
و ما را متهم به ارتکاب آن کردند را تکذیب می 
کنیم چرا که این قبیل اتهامات به ایران اصال 
ارتباطی ندارد. ایران با توجه به روند مذاکرات و 
تعامالتی که با اروپایی ها دارد قطعا کاری انجام 
نمی دهد که اروپایی ها را از ایران دور کند.وی 
در پاسخ به این سوال که دور بعدی برگزاری 
نشست وزاری خارجه ایران با اعضای باقیمانده 
در برجــام چه زمانی خواهد بود، تصریح کرد: 
برگزاری نشســت وزاری خارجه ۱+4 موضوع 
جدیدی نیســت و هرگاه هر یک از طرف ها 
ازجملــه ایران نیاز به صحبــت در خصوص 
موضوع مشخصی داشــته این نشست انجام 
شده و آخرین آن هم درحاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل برگزار شد. در آینده هم اگر نیازی 
به برگزاری این نشست داشته باشیم حتما این 
کار را انجام خواهیم داد اما االن زمان مشخصی 

برای آن وجود ندارد.

قاسمی در پاسخ به زمان؛ مکانیسم مالی 
اروپا با ُکندی مواجه است

ایران منتظر هیچ 
کشوری نخواهد بود



سه شنبه 29 آبان 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3896  3
اخبار

 ایجاد شهرهای کارآفرین راهکار
 مقابله با تحریم ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد ایالت های اقتصادی با شهرهای 
کارآفرین را برای خروج از شرایط اقتصادی موجود و مقابله با تحریم های 

ظالمانه و غیرقانونی را پیشنهاد کرد.
اظهار کرد: در شرایط  ازایسنا، محسن رضایی  نقل  به  زمان  به گزارش 
امروز کشور که با تحریم های نامشروع و غیرقانونی مواجهیم ، کارآفرینان 
کشور در خط مقابله با تحریم های ناجوانمردانه قرار دارند. ایران در حال 
توسعه است ولی مساله مهم این است که با چه نگاه و رویکردی توسعه 
را دنبال کنیم.در حال حاضر کشورها مدل های مختلفی از توسعه را برای 
نقش  آن ها  درمیان  کارآفرینی  مدل  ولی  کردند  انتخاب  خود  پیشرفت 
کلیدی دارد.وی ایده تاسیس شهرک های کارآفرین و ایالت های اقتصادی 
را مطرح کرد و گفت: اگر این ایده محقق شود دیگر برای گرفتن یک 
مجوز ساده الزم نیست از شهرها به کالن شهرها یا پایتخت برویم. با 
فشارها و  از  کارآفرین می توانیم  با شهرهای  اقتصادی  ایالت های  ایجاد 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ترامپ   خارج شویم و کار را به جوانان 
و کارآفرینان بسپاریم.وی با بیان این که »رشد اقتصادی در علوم اقتصادی 
هنوز جایگاه روشنی به خود اختصاص نداده است«، گفت: با توجه به این 
کا سواالت جدی در نظریه رشد وجود دارد؛ لذا باید نظریه کارآفرینی را 
بیش از نظریه رشد در ایران ببینیم.وی از نیروی انسانی، جمعیت، فناوری 
و تکنولوزی به عنوان عوامل موثر رشد اقتصادی نام برد و تصریح کرد: 
کارآفرینی در تمام این عوامل نقش بسزایی دارد چون کارآفرین است که 
نیروی انسانی را فعال می کند ، مهارت هایش را افزایش می دهد، انباشت 
دهد.وی  می  را گسترش  و خالقیت  نوآوری  و  کند  می  ایجاد  سرمایه 
محیط کسب و کار را عامل موثری در توسعه اقتصادی دانست و گفت: 
کارآفرینی و محیط کسب و کار دو رکن اساسی اقتصاد به شمار می روند 
و روابط بانکی، محیط سیاسی و فرهنگی ، بروکراسی ها و سیاستهای 
اقتصادی و مالی و پولی و تجاری همگی در توسعه اقتصادی تاثیرگذارند.
وی با تاکید بر این که »در ایران در زمینه کارآفرینی و محیط کسب و کار 
نیاز به کارآفرینی داریم«، خاطرنشان کرد: ترامپ تخریب غیرسازنده ای 
در بازارهای ما ایجاد کرده ولی هنر مسئوالن ما این است که این تهدیدها 
و تخریب های غیرسازنده را به فرصت های سازنده و نوآورانه تبدیل کنند. 
ما معتقدیم که با کمک کارآفرینان می توانیم از شرایط بحرانی و تهدیدها 

و تحریم های ظالمانه خارج شویم.

  تکذیب خبر میانجی گری عراق میان تهران و ریاض 

بر  مبنی  رسانه ها  برخی  در  شده  منتشر  اخبار  عراق  جمهوری  ریاست   
میانجی گری رئیس جمهور عراق میان ایران و عربستان و انتقال پیام از تهران 

به ریاض را تکذیب کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دفتراطالع رسانی ریاست جمهوری عراق 
دیروزدر بیانیه ای اعالم کرد: برخی رسانه های کشورهای حاشیه خلیج)فارس( 
به نقل از منابع غیررسمی خبری مبنی بر پیشنهاد گفت وگوی ایران با عربستان 
و میانجی گری برهم صالح ، رئیس جمهور عراق میان این دو کشور و انتقال 
پیام همتای ایرانی خود به ریاض منتشر کردند. ما تاکید می کنیم که این خبر 
کامال نادرست است و رسانه ها باید اخبار خود را از منابع موثق نقل کنند.در 
این بیانیه آمده است: در رابطه با هدف سفر منطقه ای برهم صالح ما بار دیگر 
توضیحات رئیس جمهور در دیدارهایش را تکرار می کنیم و عراق به منظور 
مقابله با تبعات درگیری های منطقه ای به اندازه توان خود برای وساطت تالش 
می کند.براساس این گزارش، برخی رسانه های عربی پیش از این اعالم کردند 
که برهم صالح به منظور حل اختالفات میان ایران و عربستان وساطت کرده 

است و حامل پیامی از تهران به ریاض است.

 تحریم ها شروع شکست بزرگ 
آمریکا است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
دور جدید تحریم های آمریکا را فرصتی برای ایران 
دانست و گفت: این تحریم ها شروع شکست بزرگی 

برای دولت ترامپ است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »ابوالفضل ابوترابی« 
افزود: اعمال دور دوم تحریم های آمریکا که مصادف 
با 13 آبان شد در واقع این روز معروف به شکست 
آمریکا است. وی ادامه داد: آمریکا در 13 آبان سه بار 
از ایران ضربه کاری خورد و امیدواریم که این تحریم 
جدید آمریکا به خصوص نفتی آغاز شکست بزرگی 
برای آن باشد.وی همچنین گفت: ما ایمان داریم که این 
سختی ها باعث می شود که یک بار دیگر از ظرفیت 
های داخلی استفاده کنیم و بتوانیم داشته ها و ظرفیت 
های عظیم داخلی را فعال کرده و آنها را به فرصت 
بزرگی تبدیل کنیم.ابوترابی با یادآوری این مطلب که 
ایران در ۴0 سال گذشته تهدیدات بزرگ را تبدیل به 
فرصت های بزرگ کرده است، خاطرنشان کرد: در 
هشت سال جنگ نابرابر، 78 کشور بر علیه ایران و 
پشت سر صدام بودند و حتی سازمان ملل هم تایید 
کرد که شروع کننده جنگ جمهوری اسالمی ایران 
نیست.وی ادامه داد: در شرایطی که ما تازه انقالب کرده 
بودیم، ارتشی نداشتیم، نظام اداری کشور از هم پاشیده 
بود و خزانه و انبارها خالی بودند، توانستیم این تهدید 
بزرگ را تبدیل به فرصت بزرگ کنیم و از آن پشتوانه 
امروز بتوانیم در داخل کشور هواپیمای جنگی بسازیم.

آلمان ۱۸ سعودی را  ممنوع الورود کرد

 وزیر خارجه آلمان از ممنوع الورودی 18 متهم در 
پرونده ترور »جمال خاشقجی« خبر داد.

ازمهر، »هایکو ماس« وزیر  نقل  به  به گزارش زمان 
خارجه آلمان در سخنان دیروز خود در بروکسل از 
تحریم و ممنوع الورود شدن 18 سعودی متهم به دست 
داشتن در ترور »جمال خاشقجی« منتقد و روزنامه نگار 
عربستانی خبر داد. ماس در ادامه سخنان خود پیش از 
آغاز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشت: 
بررسی های دستگاه امنیتی آلمان نشان می دهد که 18 
نفر در ترور خاشقجی در محل کنسولگری عربستان 
در استانبول دست داشته اند. گفتنی است دولت آلمان 
روز جمعه اعالم کرد که به دقت، پایبندی سعودی به 
انجام تحقیقات شفاف درباره مسئله خاشقجی را دنبال 
کرده و در صورت روشن نشدن واقعیت در زمینه قتل 
جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی، تحریم  
ها علیه این رژیم را بررسی خواهد کرد.دولت آلمان 
در این خصوص اعالم کرد: خواستار روشن شدن 
سرنوشت خاشقجی هستیم. امکان تحمیل تحریم  ها 
بر عربستان در صورتی که حقیقت مسئله خاشقجی 
را روشن نکند، بررسی می  کنیم. برلین آماده انجام 
اقدامات مناسب به همراه شرکای بین  المللی خود 

درباره عربستان است.

خبرخبر

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اروپا 
حتی ناتوان است که SPV ثبت کند، تصریح 
کرد: ما با شرایطی مواجه هستیم که اروپایی ها 
یا نخواسته یا نتوانسته اند که ساز و کار مالی را 

ایجاد کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشورمان در همایش تحوالت 
روند  تشریح  الملل ضمن  بین  نظام  و  منطقه 
با  سپس  و   5+1 با  ایران  ای  هسته  مذاکرات 
1+۴ به مذاکرات عمان که در پشت صحنه به 
مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا منجر شد اشاره 
کرد و گفت: در آن مذاکرات آمریکایی ها قبول 
کردند بدون تعلیق غنی سازی و استفاده از حق 
غنی سازی مذاکره کنند. در ادامه در مذاکرات 
ژنو در سال 92 این بحث مطرح شد و آمریکا 
غنی سازی  با  و  غنی سازی  تعلیق  بدون  گفت 
حاضر به مذاکره هستند. از نزدیک شاهد شوک 
به اروپایی ها بودم و مجبور بودند مذاکرات با 
ایران را بپذیرند. یکی از آنها  به شدت عصبانی 
شد و شاید روی هشتاد درصد آن خط کشیده 
بود. دو کشور دیگر اما خیلی مقاومت نکردند 
و در نهایت با اکراه پذیرفتند ایران غنی سازی 
داشته باشد. در ادامه مذاکرات مواضع اروپایی ها 
سخت تر از مواضع آمریکا بود و در نهایت که 
توافق به دست آمد وزارت خزانه داری آمریکا 
و اوفک شروع به بدقلقی کردند. در حالی که 
اروپایی ها سعی کردند از مزایای تعامل با ایران 
از  آمریکا  به خروج  اشاره  با  کنند.وی  استفاده 
برجام بالعکس دوره های قبل اظهار کرد: اروپایی 
ها در این مرحله سفت و سخت ایستادند و با 
اقدام آمریکا مخالفت کردند. ابتدا ترامپ تمامی 
دهد  قرار  موضعی  در  را  ما  کرد  را  تالشش 
خودمان از برجام خارج شویم اما این اتفاق نیفتاد. 

بعد سراغ کنگره رفت اما اروپایی ها در کنگره 
آمریکا البی کردند و کنگره تصمیم به خروج از 
برجام نگرفت. ترامپ بعد از آن وارد مذاکرات 
دوجانبه با اروپایی ها شد اما آنجا هم مقاومت 
کردند و در نهایت ترامپ جز اینکه راسا از برجام 
تاکید  نماند.عراقچی  برایش  راهی  خارج شود 
کرد: در دولت ترامپ قویا معتقد بودند که آمریکا 
در برجام ضرر کرده و امتیازات زیادی داده بدون 
اینکه امتیازی بگیرد به ویژه مواضع منطقه ای ایران 
و سیاست های ضد استعماری تغییر نکرده و 
فروش نفت هم ادامه دارد از این رو از برجام 
خارج شد.معاون ظریف در ادامه تصریح کرد: از 
وقتی آمریکا از برجام خارج شد اروپا تالش کرده 
است خواسته های ایران در حوزه های مختلف 
از جمله نفت و بانک تامین شود و تا االن به طور 
جدی به کار ادامه دادند.عراقچی گفت: به لحاظ 
مواضع سیاسی اروپا در این شش ماه کم نگذاشته 
اما این مدت کم نیست که نتوانند اقدامات عملی 
را پیدا کنند و هنوز قادر نیستند SPV را رسما 
آمریکا  از دالیل آن فشار  کنند که یکی  اعالم 

است که بسیار سنگین بوده است. آمریکایی ها 
هر کشوری که SPV در آن مستقر شود یا بانک 
هایی که با آن کار کند را تهدید کرده اند. با این 
حال اروپایی ها تالششان را متوقف نکرده اند. اما 
هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی این ساز 
و کار را قبول کند. اتریش و لوکزامبورگ قبول 
نکردند و اروپا ناتوان از ثبت SPV است.معاون 
اروپا  چه  کرد:  خاطرنشان  خارجه  امور  وزیر 
نخواهد با ما کار کند و در حال بازی با ما باشد و 
چه می خواهد و قادر نیست، در نتیجه فرقی نمی 
کند. نتیجه این است که اروپایی ها یا نخواستند یا 
نتوانستند کاری انجام دهند. اما ما تا زمانی که باقی 
ماندن در برجام به نفع کشور باشد در آن می مانیم 
و اگر این نباشد ماندن در برجام فایده ای ندارد. 
اگر تا االن ماندیم به این دلیل است که در ابعاد 
سیاسی و اقتصادی ماندن به نفع ماست. در حال 
حاضر شرایط مطلوبی است اما این حتما پایدار 
نخواهد ماند و اروپایی ها باید بدانند این وضعیت 
نمی تواند به این شکل ادامه پیدا کند.وی ادامه داد: 
هزینه تحریم برای ایران کم نیست اما ما در نهایت 

راه خود را پیدا خواهیم کرد. آنها باید بدانند کسی 
دست  آمریکا  های  تحریم  خاطر  به  ایران  در 
خودش را باال نمی برد. االن اجماع جهانی به نفع 
ماست و همه اعتراف دارند که برنامه هسته ای 
ایران صلح آمیز است و سیزده گزارش آژانس 
سند حقانیت ایران است که به تعهداتش پایبند 
بوده است. انشاهلل اگر انسجام داخلی که محل 
بحث است باشد بهتر از گذشته با مسایل کنار 
خواهیم آمد.وی با بیان اینکه اروپا باید مراقب 
صدمات فشارها و تحریم های آمریکا به شرکت 
ها و کشورهای اروپایی باشد تصریح کرد: چند 
مقام اروپایی به خود من گفتند که بعد از برجام 
فهمیدیم چقدر به دالر وابسته هستیم و شرکت 
های ما به جای دستور گرفتن از دولت هایشان 
از وزارت خزانه داری آمریکا دستور می گیرند و 
اینکه آمریکا می گوید همه پشت اراده او بایستند 
برای اروپایی ها قابل قبول نیست. در جلساتی 
بودم در کمیسیون مشترک که مقامات اروپایی به 
مقامات آمریکایی می گفتند خروج شما )آمریکا( 
امنیت  شورای  و  ما  برای  اعتباری  برجام  از 
نمی گذارد چرا که خروج آمریکا نقض قطعنامه 
2231 است.وی گفت: بنابراین اگر اروپایی ها اگر 
کوتاه بیایند حاکمیت، اعتبار و امنیت آنها زیر 
سوال می رود. اگر اروپا فکر می کند منطقه غرب 
آسیا بدون برجام امن تر است می تواند امتحان 
کند. منطقه ما کلکسیونی از مسایل و مشکالت 
و  تروریسم  جدید  موج  تحمل  اروپا  آیا  دارد 
مهاجرت و شروع بحران هسته ای را دارد! بی 
شک هزینه از بین رفتن برجام برای اروپا بیش از 
آمریکاست.عراقچی در پایان تاکید کرد: اگر اروپا 
تصور می کند برجام برای حاکمیت و امنیت و 
آماده پرداخت هزینه  باید  اعتبارش مهم است 

برای آن باشد.

عراقچی: اروپا آماده پرداخت هزینه باشد

  اروپا ناتوان از ثبت ساز و کار مالی است 

آگهی مناقصه عمومی 
به شماره 97-52

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به عملیات اجرای نخاله کشی، خاکریزی و کاشت گل و 
نگهداری و آبیاری فالورباکس های بیلقان )دستمزدی( را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار نماید. 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 97 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز )نوبت اول(

بدینوسیله از همه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان البرز دعوت می شود، تا در نوبت اول مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز که در 
راستای اجرای تبصره 3 ماده 9 و بند )ب( ماده 53 اصالحی آیین 
 9 ساعت  ساختمان،   کنترل  و  مهندسی  نظام  قانون  اجرایی  نامه 
صبح روز سه شنبه 97/10/4، در محل ساختمان شماره 2 سازمان 
انوشیروان  خیابان   ، آموز  دانش  شهدای  بلوار    ، کرج  آدرس  به 
شرقی، نبش مهر 4،  سالن آمفی تاتر ساختمان شماره 2 سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان البرز برگزار می گردد، با در دست 

داشتن کارت عضویت معتبر و یا کارت ملی حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع:

1( انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
الزم به ذکر است در صورت عدم حصول اکثریت الزم برای رسمیت 
یافتن جلسه مجمع در نوبت اول، جلسه مجمع نوبت دوم از ساعت 
اجتماعات  سالن  محل  در   ،1397/10/12 مورخ  چهارشنبه  روز   16
موسسه نهال و بذر، واقع در بلوار شهید فهمیده ) بین میدان شهید 

فهمیده و ترمینال شهید کالنتری( برگزار می گردد. 
بدیهی است مجمع نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای محترم 

رسمیت خواهد داشت.

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز  

قابل توجه اعضای زحمتکش، رانندگان ناوگان درون شهری 
و برون شهری باری و مسافربری فریدونکنار و حومه 

ناوگان  هییت  موسس انجمن صنفی کارگری رانندگان 
تعاون  اداره  برون شهری مورخه 97/7/26با هماهنگی 
کار و رفاه اجتماعی فریدونکنار تشکیل گردید و برای 
بازرسین  و  مدیره  هیئت  تعیین  و  اساسنامه  تصویب 
نوبت  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  با  صنفی  انجمن 
97/9/29در  مورخه  پنجشنبه  روز   10 ساعت  در  دوم 
فریدونکنار  در  واقع  السالم  علیه  حسن  امام  مسجد 
خیابان شهید نامجو روبروی بازار ماهی عمومی و عادی 
انتخابات خود را برگزار خواهد نمود لذا از کلیه همکاران 

و اعضاء جهت شرکت در مجمع دعوت به عمل می آید
 دستور جلسه:

1- تصویب اساسنامه انجمن 
2-انتخاب اعضای هیئت مدیره بازرسان 

آگهی صورتجلسه مزایده
زمان برگزاری مزایده:1397/9/18-نوبت مزایده:نوبت اول-مال مزایده-محل برگزاری 
مزایده:شعبه اول اجرای احکام دادگستری شهرستان ماهشهر.آگهی مزایده نوبت اول:با 
توجه به اینکه درپرونده اجرائی کالسه9۶0732محکوم علیه شرکت پوالد نصب اصفهان 
به پرداخت مبلغ ۴7/31۶/90۶ریال بابت اصل خواسته وسایرخسارات درحق محکوم له 
هاشم زهیری فرزند عبدالرضا و مبلغ1/000/000ریال بابت نیم عشردولتی محکوم گردیده 
که محکوم له جهت استیفای مطالبات خوددرخواست مزایده ی یک دستگاه کانکس 
ودودستگاه کولرگازی واقع دربندرماهشهر رانموده که مراتب به کارشناسی دادگستری 
جهت ارزیابی ارجاع که نظریه کارشناس وارزش کل اموال به شرح ذیل می باشد.یک 
اداری دست دوم به ارزش ۴5/000/000ریال و دو دستگاه  دستگاه کانکس 12متری 
کولرگازی پنجره ای به ارزش کل 2۴/000/000ریال وتاریخ مزایده روزیکشنبه مورخ 
مدنی  احکام  اجرای  اول  دفترشعبه  مزایده  ومحل  11تعیین  1397/9/18ساعت10الی 
پنج روزقبل  آید  می  به عمل  باشدواز خریداران دعوت  می  بندرماهشهر  دادگستری 
ازمزایده ازاموال توقیفی مذکوربازدید نمایند برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را اعالم نموده وده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
بندرماهشهربه شماره2171292303009واریز و مابقی راظرف مدت یک ماه پرداخت 
نمایدوپس ازتایید مزایده توسط دادگاه صادرکننده رای تقاضای انتقال مالکیت اموال را 
نمایددرصورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه صادرکننده رای،مبلغ ده درصد پیشنهادی 
واریزی به خریدارمسترد خواهد شدودرصورت تاییدچنانکه خریدارمابقی وجه مزایده 
،مبلغ  انصراف کند  رادرزمان مقرربه حساب سپرده دادگستری واریزننماید ویا اعالم 
ده درصد پیشنهادی واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردیدوخریدارحق هیچ گونه 
اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت مواد 113الی 129قانون اجرای 
احکام مدنی اجرا خواهد شد وبه استنادماده131قانون اجرای احکام مدنی درصورت 
عدم حضورخریدار،طلبکار می تواند درقبال طلب خود اموال مورد مزایده راقبول نماید.
)جهت بازدید با شماره :091۶72۴5۴18به نام هاشم زهیری تماس حاصل نمایید.(شماره 

م الف:1۶/۶55
دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-محمد رضا حیدری

شورای حل اختالف
شماره پرونده: 8/93ش/۴77

حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان ورامین
شماره و تاریخ دادنامه: 583 – 93/11/30

نشانی خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی اقای وحید قشقایی
نشانی خوانده: امیر رستگار فرزند کاظم – اعظم طاهونه فرزند اصغر – صمد موالزاده 

فرزند جبرائیل 
در تاریخ 93/11/20 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاکننده ذیل 
تشکیل است. پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا 

ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای وحید قشقایی به 
صمد  امیر-  فرزند  طاهونه  اعظم   – کاظم  فرزند  رستگار  امیر  خواندگان  طرفیت 
موالزاده فرزند جبرائیل ، به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 50/000/000 ریال طی یک 
فقره چک به شماره سریال 93/5/28 – 9258/9 ، با لحاظ نظریه مشورتی اعضاء 
شورا ، محتویات پرونده،  مستندات ابزاری خواهان، کارت شناسایی و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ جهت دفاع حاضرنشده و الیحه ای ارائه نداده اند، ادعای خواهان را 
وارد تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و مواد 
512 و 522 ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 155/000 ریال بابت هزینه دادرسی، در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین مذکور از 
تاریخ 93/05/28 الی زمان اجرای حکم طبق شاخص اعالمی بانک مرکزی توسط 

دایره محترم اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد.
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

حوزه می باشد.
م.الف 1422 خ      قاضی حوزه 8 شورای حل اختالف ورامین

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شورای   1 شعبه   9709988952100207 کالسه  پرونده 

قصرشیرین تصمیم نهایی شماره 970997895210033۴
خواهان:آقای ایرج امیری فرزند فتح اله با وکالت آقای میثم روندی فرزند شمس اله 
به نشانی کرمانشاه – قصرشیرین – خ مدرس طبقه فوقانی مجتمع تجاری زیتون دفتر 

وکالت میثم روندی 
خوانده: آقای محمد میرانی به نشانی مجهول المکان 

خواسته:مطالبه وجه بابت...
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای ایرج امیری با وکالت میثم روندی 
به طرفیت آقای محمد میرانی بخواسته مطالبه مبلغ 15،۶51،000 تومان با انضمام 
هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل شورا با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده و با 
اخذ اظهارات وکیل خواهان ومالحظه رونوشت مصدق بارنامه پیوستی وتوجها به 
مجهول المکان بودن خوانده وانتشار آگهی در یک نوبت خوانده در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته والیحه ای نیز نفرستاده است حال توجها به مراتب فوق الذکر خواسته 
خواهان را واردوبه حق دانسته ومستندا به مواد 515 و519و 198 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده دعوی را به پرداخت مبلغ 15،۶51،000 تومان بابت اصل خواسته ومبلغ 
۴08،200 تومان بابت هزینه دادرسی و ضمن حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
محاسبه می گردد محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل 
واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از انقضا آن مهلت قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی قصرشریرن می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف قصرشریرن- برومند ظهرابی

آگهی حصر وراثت
آقای بهزاد نقدی مجدر دارای شناسنامه بشماره به شرح پرونده کالسه 1282-97 این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور 
اقامتگاه  اردبیل  تاریخ 1397/08/07 در  به شماره شناسنامه 1250 در  نقدی مجدر 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-بهزاد نقدی مجدر فرزند منصور بشماره شناسنامه 1۴505۴0۴۴9 پسر متوفی.

2-نسرین نقدی مجدر فرزند منصور بشماره شناسنامه 1۴51205880 دختر متوفی.
3-حمیده جاللی فرزند زکی اله شماره شناسنامه 10800 همسر متوفی.

۴-رسول نقدی مجدر فرزند رفیع شماره شناسنامه 1۴ پدر متوفی.
5-طللو معصومی بنماران فرزند حسین بشماره شناسنامه ۶۶7 مادر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

آگهی مفقودی 
72شماره  ایران  377ج75  پالک  شماره  با   87 مدل   20۶ پژو  سواری  سبز  برگ 
موتور1۴187023528 شماره شاسی naap31eg29jبه نام سید رحمان موسوی 

 بابل داودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی وقت
 اجرای قرار تحریر ترکه 

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست خانم ماه طال شلکه بیرانوند به طرفیت سپهدار 
شلکه بیرانوند و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم سوخته زار شلکه بیرانوند طی شماره 220081 
ف 20 در شورای حل اختالف بیرانشهر شعبه 1 صادر و وقت اجرای قرار ساعت 10 صبح 
مورخه 97/10/12روز چهارشنبه )تاریخ باید به نحوی تنظیم شود که کمتر از یک ماه و بیش از 
سه ماه از زمان نشر آگهی نباشد ( تعیین گردیده است لذا ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و 
مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت میشود در موعد مذکور 
در محل این شورا واقع در شهرستان بیرانشهر با آدرس بیرانشهر –محله چهار برجی جنب 
درمانگاه شهید قاسم بیرانوند حاضر شوند عدم حضور مدعونین مانع اجرای قرار نخواهد بود . 

شعبه اول شورای حل اختالف بیرانشهر –سیف اله دهقانی نژاد . 

1- شرایط متقاضی:   اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت - آگهی تاسیس - آخرین تغییرات مندرج روزنامه رسمی - سایر مدارک ثبتی - کداقتصادی - گواهی ارزش 
افزوده - ارائه رتبه 5 ابنیه با راه وباند

2- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد :  - متقاضیان می بایست بابت شرکت در مناقصه مبادرت به ارائه ضمانت نامه بانکی )تا 45 روز اعتبار داشته 
و قابل تمدید باشد( به مبلغ 182/791/000 ریال 

- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج 
3- برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

4- سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره 700824126398 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز  و اصل فیش واریزی به امور پیمان های سازمان 
ارائه نمایند. )با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه در محل وجود دارد( 6- متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند 
در ساعت اداری به امور قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج واقع - عظیمیه - ضلع شمالی میدان استقالل - طبقه اول دفتر امور پیمانها 
مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 -026 تماس مراجعه نمایند.  7- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : دبیرخانه سازمان میباشد.  8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: 
حداکثر 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعد از عودت اسناد می باشد.  9- همراه داشتن مهر شرکت و معرفی نامه ممهور به مهر و 
امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می-باشد.  10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است. 11- هزینه چاپ دو اگهی توامان به 
عهده برنده مناقصه می باشد 12- مبلغ کل رقم قرارداد بصورت 30 درصد نقد و 70درصد  تهاتر با ملک )در سطح مناطق شهرداری کرج( محاسبه و از مبلغ صورت وضعیت 

ابتدا کسورات قانونی )بیمه - مالیات - سپرده( کسر و سپس سهم و درصد تهاتر محاسبه می گردد. 
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج

ردیف
1

موضوع مناقصه
عملیات اجرای نخاله کشی، خاکریزی و کاشت گل و نگهداری و آبیاری فالورباکس های بیلقان )دستمزدی(

مبلغ پایه
3/655/820/000 ریال

 سازمان سیما منظر 
و فضای سبز شهری

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ادامه دار 
شدن فعالیت نسخه های فارسی تلگرام گفت: در 
دوره گذار از تلگرام پیام رسان های داخلی، ما به 
نسخه های فارسی تلگرام تا شهریورماه مهلت داده 
بودیم اما به دلیل شرایط موجود این مهلت تا پایان 

آذرماه تمدید شد.
سیدابوالحسن  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پیام رسان های  از  با اشاره به حمایت  فیروزآبادی 
داخلی بیان کرد: طرح ما حمایت از پنج پیام رسان 
بود. شده  مشخص  آن ها  اسامی  که  بود  داخلی 
کاهش تعرفه،  اختصاص دیتاسنتر، اینترنت رایگان 
و وام پنج میلیارد تومانی از جمله این حمایت ها 
بود. این حمایت ها برای طرح پیام رسان های داخلی 
محیا بود البته بعضی نخواستند از آن استفاده کنند و 
یا استطاعت مالی داشتند.وی ادامه داد: اما در عمل 
از پنج تا هفت پیام رسانی که ما به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم تایید کردیم، نمی توانستند تمامی بازار 

را برعهده بگیرند و احتمال حذف برخی از آن ها و 
یا قرار گرفتنشان در سطوح پایین تر وجود داشت. 
توصیه ما این بود که پیام رسان های داخلی برای مثال 
آموزش و پرورش، اقتصاد و بخش های خاصی را 
تقسیم پذیری  این  عمل  در  اما  بگیرند،  برعهده 
بین آن ها صورت نگرفت. هم چنین بحث ادغام 
پیام رسان ها هم اتفاق نیفتاد.وی با بیان این که به 
دالیل زیادی امروز شاهدیم که پیام رسان های داخلی 
نتوانسته اند به خوبی عمل کنند، افزود: در کنار این 
موضوعات، بحثی مطرح شد که نسخه های فارسی 
تلگرام به صورت موقت فعالیت کنند، زیرا کوچ 
سه میلیون کاربر از تلگرام به پیام رسان های داخلی 
امکانات وسیعی می خواست به همین دلیل برای 

دوران گذار تا شهریور فرصت داریم که نسخه های 
فارسی که ویژگی های بیش تری داشتند و از لحاظ 
نرم افزاری و سخت افزاری مناسب بودند، فعالیت 
و طالگرام  هاتگرام  به  اشاره  با  کنند.فیروزآبادی 
به عنوان نسخه های فارسی تلگرام که اجازه فعالیت 
دارند، گفت: به دلیل شرایط تحریم و استدالل هایی 
که نسخه های فارسی مطرح کردند، مهلت آن ها را 
تا پایان آذرماه تمدید کرده و امیدواریم تا آن زمان 
بتوانند مستقل از شبکه فعالیت کنند. طبق گزارش ها 
این پیام رسان ها ادعا دارند به صورت آزمایشگاهی 
استقاللشان عملی شده اما شاید در پیاده سازی نیاز 
به سرور، دیتاسنتر و امکانات خاص باشد که در 
این سوال  به  حال تهیه آن هستیم.وی در پاسخ 

که اگر استقالل این پیام رسان های داخلی صورت 
نگیرد چه می شود؟ تاکید کرد: در آن صورت درباره 
فعالیت های آن ها تصمیم گیری می شود. البته این 
تصمیم گیری، قضایی است و برعهده مرکز ملی 
تصمیم گیری ها  در  البته  نیست.  مجازی  فضای 
تاکنون نظر مرکز را خواسته اند.فیروزآبادی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر احتمال لغو فیلتر تلگرام بیان کرد: 
این موضوع از سمت مرکز ملی فضای مجازی 
مطرح نشده و بعید به نظر می آید که قوه قضائیه 
نیز برنامه ای برای لغو فیلتر تلگرام داشته باشد و 
نظرش درباره فعالیت تلگرام در کشور تغییر کند.
و  فیلترشکن ها  فعالیت  شدن  کند  درباره ی  وی 
 وی پی ان ها در روزهای اخیر و این که آیا دستور 
جدیدی برای اعمال فیلترینگ برروی آن ها صادر 
شده، اظهار کرد: دستگاه های فیلتر وزارت ارتباطات 
گاهی مواقع شل کار می کنند و گاهی مواقع به 

درستی که علت را باید از خودشان بپرسید.

 لغو فیلتر تلگرام بعید است؛ 

تمدید مهلت نسخه های فارسی تلگرام تا آذرماه
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 رشد ۱۲درصدی درآمد شهرداری رشت
 در مقایسه با سال گذشته

 ذخیره۴ میلیون لیتر آب 
در آرامستان بهشت سکینه

سرپرست  بهارمست  علی  رشت:  منکویی- 
با حضور در صحن شورای  شهرداری رشت 
شورا  اعضای  جمع  و  رشت  شهر  اسالمی 
گزارشی از اقدامات شهرداری رشت در دوران 
شهرداری  سرپرست  داد.  ارائه  خود  مدیریت 
برقرار  شهرداری  در  آرامش  اگر  افزود:  رشت 
نباشد این عدم وجود آرامش به سایر حوزه های 
شهری منتقل می شود. بنده در حدود توان خود 
تالش کردم تا آرامش در شهرداری برقرار شود.

وی با اشاره به ناوگان حمل و نقل عمومی رشت 
گفت: تالش کردیم ناوگان حمل و نقل عمومی 
رشت را افزایش دهیم و قرارداد خرید 20 دستگاه 
اتوبوس منعقد شد و به زودی به ناوگان حمل و 
نقل رشت افزوده می شود.سرپرست شهرداری 
رشت از خرید ۴ دستگاه نمکپاش برای ماشین 
آالت شهرداری در مواقع بحران خبر داد و افزود: 
جلسات ستاد بحران شهرداری به صورت منظم 
برگزار می شود و همچنین دستورالعمل عملیات 

زمستانی شهرداری نیز تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه پیگیری های بسیاری در 
انجام  سراوان  شیرابه  خانه  تصفیه  خصوص 
شده است، عنوان کرد: جلسات الزم در دفتر 
هماهنگی امور عمرانی استاندار گیالن برگزار شد 
و اکنون دستگاه در مرحله تست قرار داد و زمین 
محل استقرار تصفیه خانه نیز از اداره کل منابع 

طبیعی گیالن تحویل گرفته شده است.

بهارمست از انعقاد ۴0 میلیارد تومان قرارداد در 
حوزه های مختلف عمرانی در دوران مدیریت 
خویش خبر داد و افزود: این پروژه ها شامل 
آسفالت، پروژه هدایت و جمع آوری آب های 
انعقاد  نشانی،  آتش  ایستگاه  احداث  سطحی، 
قرارداد مطالعات تراموا، چندین پروژه سرمایه 
گذاری و ... بوده است. وی با اشاره به احداث 
پارک الکان گفت: درخواست ما از منابع طبیعی 
این است سال های واگذاری پارک به شهرداری 
تا 25 الی 30 سال افزایش یابد تا برای سرمایه 

گذار ورودی صرفه اقتصادی داشته باشد.
بهارمست با اشاره به اینکه پروژه هدایت و جمع 
آوری آب های سطحی در بسیاری از شهرهای 
کشور انجام نشده است مطرح کرد: شهرداری 
رشت در سال های گذشته بیش از 100 میلیارد 
تومان هزینه برای اجرای پروژه جمع آوری و 

هدایت آب های سطحی انجام داده است.
سرپرست شهرداری رشت با اشاره به پروژه های 
سرمایه گذاری شهرداری توضیح داد: دو قرارداد 
نارون  پارک  تماشاخانه  شامل  گذاری  سرمایه 
و زمین فوتبال چمن مصنوعی به ارزش 700 

میلیارد تومان منعقد شد.
بهارمست همچنین با اشاره به انعقاد قرارداد شهر 
بازی گفت: ظرف روزهای آینده این قرارداد با 
ارزش 28 میلیارد تومان با تجهیزات به روز منعقد 

خواهد شد.

های  آرامستان  مدیریت  سازمان  رییس 
میلیون  از ۴  بیش  از ذخیره  شهرداری کرج 
سازمان،  موقت  بندهای  آب  در  آب  لیتر 
طی بارندگی های اخیر خبر داد. حمیدرضا 
جمع  افزود:  مطلب  این  اشاره  با  عسگری 
آوری و ذخیره آب های سطحی در سازمان 
مدیریت آرامستان ها به منظور آبیاری فضای 
سبز در دستور کار سازمان قرار گرفته است 
مرحله  و  پاییزی  بارندگی  اولین  در  که 
آزمایشی این اقدام حدود 200 هزار لیتر آب 

جمع آوری شد.
وی با اشاره با اینکه سازمان مدیریت آرامستان 
های شهرداری کرج به منظور مقابله با مشکل 
است  مواجه  آن  با  هاست  سال  که  آبی  کم 
اقدام به جمع آوری آب های سطحی کرده 

است، گفت: بررسی هایی در این خصوص 
صورت گرفت که تحقق این امر در سازمان 
عالوه بر صرفه و صالح اقتصادی تا حدودی 
مشکل کم آبی برای فضای سبز و شستشوی 

قبور را برطرف خواهد کرد.
های  آرامستان  مدیریت  سازمان  رییس 
و  دوم  مرحله  در  گفت:  کرج،  شهرداری 
آب  از  قسمتی  اخیر،  های  بارندگی  هنگام 
آرامستان  داخل  و  خارج  سرگرداِن  های 
خوشبختانه  که  شد  آوری  جمع  و  هدایت 
توانستیم بیش از ۴ میلیون لیتر در این مرحله 
ادامه  این آب ها را ذخیره کنیم. وی در  از 
به  کرد: طبق سنوات گذشته سازمان  عنوان 
جهت تامین آبیاری فضای سبز و شستشوی 
قطعات اقدام به خرید آب بصورت تانکری 
داشته که با استفاده از این روش توانستیم در 
معادل خرید و حمل  ای  مرحله هزینه  این 
350 تانکر آب با برآورد تقریبی 550 میلیون 

ریال صرفه جویی اقتصادی داشته باشیم.
مخزن  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  عسگری 
ذخیره آب 3۶ میلیون لیتری برای ذخیره آب 
دارد، یادآور شد: با توجه به پیش بینی های 
باالیی  تواند حجم  انجام گرفته سازمان می 
از آب حاصل از هر بارندگی را  ذخیره کند 
تا در فصل تابستان با معضل کم آبی رو به 

رو نباشد.

 برگزاری جشنواره آشپزی 
در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان 
اسالمشهر در نخستین روز از برنامه های هفته فرهنگی 
اسالمشهر در جشنواره آشپزی زنان روستای ده عباس 

بخش مرکزی حضور یافت. 
این  اسالمشهر  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشنواره آشپزی که با استقبال بانوان روستای ده عباس 
همراه بود، به همت بخشداری مرکزی  و دهیاری ده 
عباس برگزار شد و در پایان هدایای به سه شرکت کننده 

برتر اهدا شد.
بانوان شرکت کننده در این جشنواره به منظور ترویج 
غذاهای سالم، سنتی و محلی با استفاده مواد غذایی که از 
ارزش غذایی باالیی برخوردار بودند با پخت انواع غذاها 

و دسرها هنر خود را به نمایش گذاشتند.

تالش برخی گروه ها برای کاهش 
ورود مسافر به مازندران!

دبیر اتحادیه رستوران های بین راهی کشور گفت: برخی 
گروه ها برای کاهش ورود مسافر به مازندران تالش می 

کنند اما این امر امکان پذیر نیست.
غالمعلی صادقی الریجانی دبیر اتحادیه رستوران های 
داران  چلوکبابی  اتحادیه  رئیس  و  کشور  راهی  بین 
مازندران در حاشیه دومین جشنواره تجلیل از برترین 
کافه و رستوران های این استان در بابلسر در گفت وگو 
با ایسنا مازندران، اظهار کرد: چرخه این کشور در دست 
تولیدکنندگان قرار دارد به ویژه واحدهای پذیرایی بین 

راهی که در این زمینه بسیار می توانند موثر باشند.
مازندران،  در  گردشگر  باالی  حجم  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: مازندران بهشت ایران است و در حالی 
مسافران  از حجم  تا  کنند  افراد تالش می  برخی  که 

مازندران کم کنند اما این امر امکان پذیر نیست.
لزوم  بر  کشور  راهی  بین  رستوران های  اتحادیه  دبیر 
حمایت از واحدهای پذیرایی تاکید کرد و گفت: با توجه 
به گرانی اجناس اما نرخ واحدهای پذیرایی تغییری پیدا 
نکرده که الزم است تمهیدات حمایتی صورت گیرد تا 
این افراد نه به خالف قانون روی آوردند و نه اینکه 

دست از این کار بکشند.
صادقی الریجانی یادآور شد: واحدهای پذیرایی در حال 
حاضر اشتغالزا هستند و می توانند افراد زیادی را برای 

کار استخدام کنند که البته نیاز به حمایت دارند.
گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان  داد:  ادامه  وی 
اماکن گردشگری و  به عنوان متولی  و صنایع دستی 
واحدهای پذیرایی باید با ارائه تسهیالت نقش حمایتی 

خود را ایفا کند.

خبر

پیشرفت در پروژه تکمیل و جمع آوری فاضالب 
شرق جاده شوش

وحیدی فر-اهواز:مدیر منطقه آبفا شهرستان شوش گفت: تکمیل و بازسازی 
خطوط و شبکه فاضالب شرق جاده شوش در کوی سلمان فارسی با 20 
میلیارد تومان پیشرفت قابل قبولی داشته و تاکنون حدود 7 میلیارد تومان برای 

خطوط انتقال، جمع آوری و انشعابات مسکن مهر هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان، عادل حرباوی 
امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صیانت از سفره های آب زیرزمینی 

در شهرستان شوش یک ضرورت جدی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به احداث تصفیه خانه فاضالب شهر شوش با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد 
تومان اشاره کرد و گفت: این پروژه در حال حاضر در مرحله مناقصه و 
انتخاب پیمانکار قرار گرفته است. مدیر منطقه آبفا شوش افزود: پروژه تکمیل 
و بازسازی خطوط و شبکه فاضالب شرق جاده شوش در کوی سلمان فارسی 
با 20 میلیارد تومان اعتبار پیشرفت قابل قبولی داشته و تاکنون حدود 7 میلیارد 
تومان برای خطوط انتقال، جمع آوری و انشعابات مسکن مهر هزینه شده است.
حرباوی به شکستگی های روزانه خطوط انتقال آب به علت فرسودگی اشاره 
کرد و گفت: روزانه حدود 15 شکستگی در شهر شوش و شهرهای همجوار با 
دو اکیپ دونفره تعمیر می شوند. وی گفت: شهروندان می توانند با سامانه 122 
شکستگی های خطوط انتقال آب سطح شهر را گزارش بدهند تا در کوتاه ترین 

زمان اکیپ تعمیرات به محل مورد نظر اعزام شود.
سوی  از  آب  قبوض  موقع  به  پرداخت  خواستار  شوش  آبفا  منطقه  مدیر 
شهروندان شد و گفت: مطالبات آبفا از مردم حدود 800 میلیون تومان بوده که 
با پرداخت به موقع قبوض آب توسط شهروندان این اداره می تواند خدمات 
بهتری به مردم ارائه بدهد.  حرباوی یادآورشد: آب شرب شهرستان شوش از 
لحاظ کمیت و کیفیت بسیار خوب بوده و جزو سه شهر برتر خوزستان هستیم.

برگزاری همایش دوچرخه سواری ویژه همکاران 
بنیاد مسکن گلستان

سلیمانی- گلستان: به همت اداره رفاه و ورزش اداره کل، همایش دوچرخه 
سواری همکاران با استقبال خوب همکاران در جنگل النگدره گرگان برگزار 
شد.در این همایش که در فضایی دوستانه، مفّرح و با برنامه های گوناگون 
برگزار شد، همکاران دوچرخه سوار که توسط پلیس راهور و هالل احمر 
اسکورت می شدند، از ورودی جنگل زیبای النگدره که فصل پاییز به زیباییهای 

آن افزوده بود، مسیر مشخص شده را رکاب زدند.
تعداد زیادی از همکاران عالقه مند به پیاده روی نیز با استفاده از پیاده راه و 
مسیر جاده زیبای سالمت طی مسیر کردند و در جایگاه مشخص شده به سایر 
همکاران پیوستند.زنگی، رئیس هیات دوچرخه سواری استان گلستان هم که 
در این مراسم حضور داشتند، ضمن ابراز خوشحالی از اجرای این برنامه و 
تشکر از مدیرکل محترم و معاون پشتیبانی بنیاد مکسن استان به جهت خرید 
و در اختیار گذاشتن دوچرخه به همکاران که موجب ارتقاء فرهنگ دوچرخه 
سواری در سطح استان شده ، از توجه آنان به سالمت همکاران تقدیر و تشکر 
کردند و ابراز داشتند: ان شااهلل این عزیزان الگوی سایر مدیران استان در این 
خصوص باشند.وی همچنین آموزشهای مقدماتی مربوط به دوچرخه سواری 

را به همکاران ارائه دادند که با استقبال همکاران مواجه گردید.

خبر

خبرنگار زمان ، خانی نژاد -در آیین معارفه 
کرج،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط 
رحیم خستو سخنگو و رئیس کمیسیون هنر 
و ارتباطات شورای اسالمی شهر کرج گفت: 
روابط عمومی شورا و شهرداری ضمن حفظ 
با یکدیگر تعامل همه جانبه  استقالل شورا، 
داشته باشند چرا که تنها با ارتباط مردمی می 
توان به نقاط ضعف و قوت کارهایی که انجام 
می دهیم پی برده و به رضایت و یا نبود رضایت 

مردم آگاه شویم.
خستو  افزود: شفاف سازی و اطالع رسانی دقیق 
از سوی روابط عمومی شورا و شهرداری وظیفه 
روابط عمومی است و جنبه تبلیغی ندارد بلکه 
تسهیل کننده امور است و باید در جهت شفاف 

سازی و اطالع رسانِی صحیح گام بردارد. 
سخنگوی شورای پنجم شهر کرج خاطر نشان 
کرد:  شناخت مشکالت شهروندان از وظایف 
روابط عمومی است و از آنجایی که پل ارتباطی 
میان مردم و مسئوالن بوده اند باید مطالبات مردم 
را به گوش شورا رسانده تا پاسخگوی نیاز های 
مردم فهیم این شهر باشیم. این عضو شورای 
اسالمی شهر کرج عنوان کرد: هیچ گونه رقابتی 
بین شورا و شهرداری نیست، موفقیت شهرداری 
نشان از عملکرد و نظارت صحیح شورا بوده و 
موفقیت شورا برای شهردار مایه افتخار است 
و هر چه شورا موفق باشد شهردار با قدرت 

بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد.

رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی شهر کرج:

نقش روابط عمومی شفاف سازی و اطالع رسانی دقیق است

آگهی مجمع عمومی عادی
 انجمن صنفی کارفرمایی مرتعداران استان البرز 

نوبت سوم 
صنفی  انجمن  محترم  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
می  بعمل  دعوت  البرز  استان  مرتعداران  کارفرمایی 
آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت سوم که در 
در  روز یکشنبه مورخه 1397/09/25  10 صبح  ساعت 
محل اداره منابع طبیعی شهرستان کرج واقع در جاده 
محمد شهر روبروی مترو برگزار خواهد شد حضور بهم 

رسانید.
دستور جلسه:

1- انتخاب بازرسان

شورای حل اختالف
شماره پرونده:2/93ش/119

حوزه 2شورای حل اختالف شهرستان ورامین
شماره و تاریخ دادنامه: 

نشانی خواهان: کرج – میدان توحید – ابتدا بلوار بالل – روبروی مسجد امام سجاد 
– سرپرستی شعب استان البرز

نشانی خواندگان: 1- محمدرضا یوسفی/ ورامین- خ ش چمران – ک فرهنگیان 
– پ ۴7          

2- قدرت اله فارسی / پیشوا – میدان  شهید چمران – ک فرهنگیان – پ ۴7
درتاریخ جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. 
پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی اصالحی

در خصوص دعوی خواهان بانک مهراقتصاد با نمایندگی قانونی آقای وحید قشقایی 
به طرفیت خواندگان 1- اقای محمدرضا یوسفی 2- آقای قدرت اله فارسی فرزندان 
به  ریال وجه چک  مبلغ 8/000/000  مطالبه  به خواسته   ، محمدعلی  نقی 2-   -1
شماره 1819۶1 و مطالبه هزینه دادرسی و کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه و غیره 
از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم ، با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا ، 
محتویات پرونده ، مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
جهت دفاع حاضرنشده و الیحه ای ارائه نداده اند ، ادعای خواهان را وارد تشخیص 
و به استناد مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی در امور مدنی حکم به محکومیت 
خواندگان 1- محمدرضا یوسفی 2- قدرت اله فارسی به صورت تضامنی به پرداخت 
8/000/000 ریال وجه چک به شماره 1819۶1 و پرداخت مبلغ 155/000 ریال هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه درحق خواهان صادر و اعالم می گردد.خسارت تاخیر تادیه به 
نسبت مبلغ 8/000/000 ریال از تاریخ سررسید چک 91/5/2۴ لغایت اجرای حکم 
طبق شاخص بانک مرکزی قابل محاسبه است. رای صادره نسبت به هردو خوانده 
غیابی بوده و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه می باشد.
م.الف 1423خ     قاضی حوزه دوم شورای حل اختالف ورامین

 

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

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

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره 1397۶0318۶03001927- 97/۶/1۴ هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای  موسی 
بازگیراسب راهانی  فرزند فرضعلی به شماره  شناسنامه 185 صادره  از سیاهکل در 
قریه  خسبخ  در ششدانگ  یکباب خانه  و محوطه به مساحت 158/25  متر مربع  
پالک فرعی  20330 از اصلی  12 مفروز  مجزی از پالک ۶ و غیره  از اصلی  12  
واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  اسماعیل  راژ محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  
اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  
است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  

سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:4297 -رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه
  2 رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/8/1۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:97/8/29

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده: 3/5۴9/97

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان :یحیی مرادی  فرزند: احمد

خوانده :1-نادر رضایی 2-فرزاد مرادی فرزند یوسف
خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ3 / 10 / 1397  ساعت 10 وقت رسیدگی 
تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواندتا روز جلسه به این 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی پاژوند فرزند محمود به شرح دادخواستی به کالسه 97/3۴۴از این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمود پاژوند فرزند قنبر به شماره شناسنامه 5۴8 صادره از الهیجان در 
تاریخ 97/۶/17 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-علی پاژوند فرزند محمود به کدملی 218125953۴  صادره از بهشهر متولد 1359 

فرزند متوفی
2-مهدی پاژوند فرزند محمود به کدملی 218128۴873 صادره از بهشهر متولد 13۶1 

فرزند متوفی 
3-زینب پاژوند فرزند محمود به کدملی 218131850۶ صادره از بهشهر متولد 13۶2 

فرزند متوفی 
از بهشهر متولد  به کدملی 2181173575 صادره  پاژوند فرزند محمود  ۴-خدیجه 

1352 فرزند متوفی 
5-کبری پاژوند فرزند محمود به کدملی 2181198810 صادره از بهشهر متولد 1355 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97/20/6933    رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر

دادنامه
پرونده کالسه 9709982882100001     شماره بایگانی:971037       شعبه 10۴ 
نهایی شماره  ) 10۴ جزایی سابق( تصمیم  اسالمشهر  دو شهرستان  کیفری  دادگاه 

  970997288۶۴01309
متهم: آقای  میالد صفریان   به نشانی مجهول المکان

اتهام : رانندگی بدون پروانه رسمی 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای میالد صفریان دائر بر رانندگی بدون گواهینامه دادگاه توجها 
به شرح و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و اقرارمتهم  بزه منتسبه به وی 
محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 723 از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف  
با رعایت بند ث از ماده 38 قانون مجازات اسالمی  را به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی  بوده و بیست روز 

پس از ابالغ قابل وا خواهی در همین شعبه خواهد بود. م/الف 1955
بیاتی - رئیس  شعبه 104  کیفری 2 اسالمشهر

دادنامه
پرونده کالسه 9509982883۶012۶7    شماره بایگانی:970518       شعبه 10۴ 
نهایی شماره  ) 10۴ جزایی سابق( تصمیم  اسالمشهر  دو شهرستان  کیفری  دادگاه 

  970997288۶۴01151
شاکی: آقای رضا خاوری فرزند صفر  به نشانی اسالمشهر دانشگاه آزاد اسالمی 

متهم: آقای علی احمدی به نشانی تهران- اسالمشهر
اتهام : توهین به اشخاص عادی   

رای دادگاه
در خصوص پرونده کالسه 970518 و اتهام آقای علی احمدی مبنی بر فحاشی دادگاه 
با توجه به کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به 
شماره 9710۴32880001238 و دفاعیات نماینده محترم دادستان از کیفر خواست 
صادره و عدم حضور متهم در نتیجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه به وی محرز و مسلم 
بوده مستندا به ماده ی ۶08 قانون مجازات اسالمی  متهم موصوف را به تحمل پنجاه 
ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی  بوده بیست روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 1952
بیاتی - رئیس  شعبه 104  کیفری 2 اسالمشهر

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا 111مدل 9۴ با شماره موتور 5289019و شماره شاسی 
رضائی  طیبه  82بنام  ایران  339م11  پالک  شماره  NAS۴31100E5809123با 

چراتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

.... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود  به     : مجتبی بیگی  ساکن 
وقت رسیدگی    دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه  باستناد   دادخواست و 
ضمائم به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 97/۴95/ش۶  شعبه  ششم  
ثبت و وقت دادرسی بروز شنبه   مورخ 8/10/97ساعت 10 صبح تعیین گردید. 
اینک بدرخواست    خواهان   حسن برنده   و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در 
یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   ششم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم کبری کیانی فر فرزند اصغر به شرح درخواستی که به شماره 970۶72این 
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  گردیده  ثبت  شورا 
به  درویشعلی  فرزند  خشکبجاری   خروجی  حسین  محمد  شادروان  که  داشته 
شماره شناسنامه 52 صادره از رشت در تاریخ 1397/8/1۴در اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-کبری کیانی فر فرزند اصغر به شماره شناسنامه 35۶۶ صادره از نور همسر متوفی 
از  صادره   1711 شناسنامه  شماره  به  محمدحسین  فرزند  خروجی  2-گلستان 

صومعه سرا فرزند متوفی
3- گل ریز  خروجی خشکبجاری  فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 109 

صادره از رشت فرزند متوفی
 33۴ شناسنامه  شماره  به  محمدحسین  فرزند  خشکبجاری   خروجی  حسن   -۴

صادره از تهران فرزند متوفی 
رشت  از  صادره   ۶۴3 شناسنامه  شماره  به  محمد حسین  فرزند  5-علی خروجی 

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 خواهد م. الف97/537
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی مقدم 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   ۴۴9 شماره  شناسنامه  ی  دارا  کردی  زاده  حسین  منوچهر 
کالسه15/999/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حوا خانم غالمرضا پور صورتی  شناسنامه 5۶ در تاریخ93/7/22 در 

اقامتگاه دائمی خودبدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از
1- منوچهر حسین زاده کرد ی فرزند خیراهلل به شماره شناسنامه ۴۴9 فرزند متوفی 

2-عطااهلل حسین زاده کرد ی فرزند خیراهلل به شماره شناسنامه 551 فرزند متوفی
3- صدف حسین زاده کرد ای فرزند خیراهلل به شماره شناسنامه 398 فرزند متوفی
۴- آسیه حسین زاده کرد ی فرزند خیراهلل به شماره شناسنامه 20۶۴5585۶1فرزند 

متوفی 
5-طاهره حسین زاده کرد ی فرزند خیراهلل به شماره شناسنامه 7 فرزند متوفی
۶- بلور حسین زاده کرد ی فرزند خیراهلل و شماره شناسنامه ۶ 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 خواهد
 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

رای شورا
شماره  دادنامه :522مورخ 97/8/23

شماره پرونده : 97 /۴50/ش۶
در خصوص  دعوی عبدالقدوس وزیری فرزند الال میر بطرفیت  وحید پور تاجیک 
فرزند منوچهر   ، بخواسته مطالبه وجه  بمبلغ :75/000/000 ریال     بابت وجه 

یک فقره چک نزد بانک ملت   کد  ۶۶100 
 بشماره :15۴9/78831۴/1۴ و      مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   
خوانده  علی رغم ابالغ قانون اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و نسبت به 
اصالت سند ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده ، بنابر این اشتغال ذمه   وی محرز است 
.   و شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا  به مواد 198 و 522 قانون 
آیین دادرسی و مواد 307 و  309 و 310و 312   قانون تجارت و تبصره  مواد  2و 
12 قانون اصالحی از موادی از قانون چک  و ماده واحده قانون استفساریه تبصزه  
الحاقی ، خوانده  را بپرداخت  مبلغ 75/000/000ریال  بابت اصل خواسته  و مبلغ 
2/0۴0/000 ریال بابت   هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  از  تاریخ سر 
رسید چک  تا زمان  اجرای کامل حکم   که محاسبه آن با اجرای احکام طبق قانون 
استفساریه مذکور می باشد ، در حق خواهان    محکوم می نماید  می نماید  .رای 
صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و سپس با انقضای این مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  داد گاههای 

عمومی تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

تجدید آگهی مناقصه 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد  باستناد موافقت نامه سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران به شماره  1793270 
و  تخریب  به  نسبت   1396/12/28 مورخ 
بازسازی ساختمان از طریق مناقصه نامحدود 

اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه و 
کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران مراجعه 

نمایند. 
مبلغ اعتبار : 50/000/000/000 ریال 
پایان تحویل مدارک : 1397/9/12

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت دوم
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عفونت علت پنجم مرگ و میر نوزادان در کشور

ارائه جدیدترین  به  اشاره  با  ایران  نوزادان  کنگره سالمت  پنجمین  رئیس 
روش های تشخیصی و درمانی عفونت های نوزادان در این کنگره گفت: مرگ 
و میر نوزادان در اثر عفونت در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته باال 
بوده ولی خوشبختانه در کشور ما این آمار کاهش یافته و در حال حاضر 

عفونت علت  پنجم مرگ و میر نوزادان است.
پنجمین کنگره  برگزاری  به گزارش زمان، دکتر هادی سماعی در آستانه 
سالمت نوزادان ایران، اظهار داشت: محور اصلی این کنگره عفونت های دوران 
نوزادی است وجدیدترین روش های تشخیصی و درمانی عفونت های نوزادان 
با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در این کنگره مورد بحث و گفت وگو 
قرار می گیرد.وی با اشاره به اینکه پنجمین کنگره سالمت نوزادان ایران همراه 
با کنگره پرستاری سالمت نوزادان یک تا 3 آذر در مرکز همایش های رازی 
برگزار می شود، افزود: همچنین مصرف بجا و به موقع آنتی بیوتیک و یا مصرف 
بیجا و بدون نیاز آنتی بیوتیک در نوزادان از دیگر مباحثی است که در این 
کنگره مورد توجه قرار خواهد گرفت.این فوق تخصص نوزادان بیان داشت: 
عفونت های نوزاد می تواند از زمانی که نوزاد در شکم مادر قرار دارد ایجاد شود 
همچنین عفونت ها شامل عفونت نوزاد حین زایمان و عفونت های نوزاد تا 
پایان دوران نوزادی است که در واقع دوران نوزادی 28 روز اول زندگی نوزاد 
را شامل می شود.سماعی بیان داشت: درمان عفونت های نوزادی برحسب اینکه 
چه زمانی نوزاد مبتال به میکروب شده متفاوت است ولی به طور کلی نوزاد 
یک روزه اصوالً  مشکل عفونت آن تنفسی است و این مسأله نیز سبب تنگی 
نفس در آن و نیاز به اکسیژن دارد.رئیس پنجمین کنگره سالمت نوزادان ایران 
گفت: عفونت های نوزادی به دو دسته زودرس )در هفته اول( و دیررس )بعد 
از یک هفتگی( تقسیم می شود که عالیم هر کدام از این عفونت ها متفاوت 
بوده و درمان متفاوتی نیز دارد. پنحمین کنگره سالمت نوزادان ایران همزامان 
با کنگره پرستاری سالمت نوزادان  ا الی 3 آذر ماه در مرکز همایش های رازی 
برگزار می شود.عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

www.inhcongress.com  مراجعه کنند.

 هر ۸ ثانیه یک نفر در اثر دیابت جان خود
 را از دست می دهد

دیابت به عنوان یک اختالل پیشرونده در حال شناخته شدن است و یکی از 
بزرگترین معضالت جامعه، عدم آگاهی از دیابت است و آمارها نشان میدهند 
هر 8 ثانیه یک نفر جان خود را در اثر دیابت از دست می دهد ، در حال حاضر 
هدفمان این است که راههاي پیشگیري و کنترل دیابت را به مردم آموزش 

دهیم و این که بگوییم  دیابت باید خیلی جدی گرفته شود.
 به گزارش زمان، دکتر قباد شهبازی مدیر دهکده دیابت گفت: طی سالهای 
اخیر دیابت در تمام دنیا به صورت تصاعدی در حال پیشرفت است و یکی 
از بیشترین معضالتی که باعث افزایش ابتال به دیابت شده دسترسی به انواع 

غذاهاست و دیگری شهرنشینی و زندگی ماشینی افراد است.
شهبازی عنوان کرد: زندگی شهری باعث چاقی و شیوع دیابت شده است و 
هدف از اختصاص یک روز به دیابت این است که دیابت به مردم و جهانیان 

شناسانده شود و از خطرات این بیماری آگاهی رسانی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: چاقی یکی از علت های بروز دیابت است و در حال حاضر در 
کشورهای اروپایی از چاقی  به عنوان یک بیماری خطرناک نام برده می شود 
ولی ما امیدواریم که با برگزاری این چنین برنامه هایی بتوانیم تابوی خجالت 
زدگی از چاقی را در مردم به خصوص افراد چاق بشکنیم.   شهبازي تصریح 
کرد: هدف ما در دهکده دیابت این است که بتوانیم آگاهی عموم مردم را در 
زمینه دیابت بدون هیچ ترس و واهمه باال ببریم و آموزش های الزم را در 
خصوص شناخت و روش های پیشگیری از دیابت را به  به مردم ارائه دهیم.

خبر

٦٦هزار نفر مبتال به ایدز در کشور

دبیر علمی کنگره بین المللی ایدز با بیان اینکه اپیدمیولوژی 
بیماری ایدز طی سال های اخیر از روش ابتال از طریق 
اعتیاد تزریقی و سرنگ مشترک به راه انتقال جنسی تغییر 
یافته است، گفت: آمار مبتالیان به ایدز در ایران بیش از 
۶۶ هزار نفر تخمین زده می شود.دکتر مسعود مردانی با 
اشاره به برگزاری سومین گردهمایی بین المللی و هفتمین 
سمینار سراسری ایدز از سوی مرکز تحقیقات بیماریهای 
عفونی و گرمسیری از 30 آبان تا 2 آذراظهارکرد: کنگره 
بین المللی ایدز طی 1۶ سال گذشته هر دو سال یکبار 
توسط مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری 
و با همکاری مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
و کلیه مراکز تحقیقاتی مرتبط دانشگاه های علوم پزشکی 
تخصص  فوق  شود.این  می  برگزار  آموزشی  مراکز  و 
 HIV بیماری های عفونی با اشاره به آخرین آمار مرتبط با
ایدز در دنیا گفت: در این رابطه هم خبرهای خوب و هم 
اخبار بد وجود دارد. اخبار خوب اینکه از سال 2000 تا 
2017 موارد جدید ابتال به HIV خوشبختانه 3۴ درصد 
کم شده و در همین بازه زمانی مرگ و میر ناشی از ایدز 
38 درصد کاهش یافته است.وی ادامه داد: به نظر می رسد 
از سال 2000 تا 2017 حدود 11.۴ میلیون نفر به علت 
شروع به هنگام درمان ضد ویروسی ایدز از مرگ نجات 
یافته اند.مردانی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها از جمله 
استرالیا، کانادا و برخی از کشورهای اسکاندیناوی میزان 
بروز موارد جدید ایدز به صفر رسیده است، گفت: این 
کشورها به طور رسمی اعالم کرده اند که دیگر مشکلی به 
نام HIV ندارند.وی با بیان اینکه آمار ابتال به HIV در 
بین زنان و مردان در ایران تقریبا برابر است، اظهارکرد: 
این وضعیت در حالی به وجود آمده است که در حدود 
20 سال پیش این آمار در مردان 90 درصد و در زنان 
10 درصد بوده است.به گفته وی، متاسفانه این بیماری از 
شروع اپیدمی تا امروز 35 میلیون نفر را به کام مرگ کشانده 
است،اظهارکرد: آمار مرگ و میر این بیماری در سال 2017 
حدود 9۴0 هزار نفر بوده است.وی در ادامه تصریح کرد: 
خوشبختانه 59 درصد بالغین و 52 درصد کودکان دارای 
HIV توانسته اند به داروی ضد ایدز دسترسی داشته باشند 
و در حال درمان هستند درحالی که سال ها قبل این رقم 
بسیار پایین بود.مردانی در ادامه با بیان اینکه کنگره بین المللی 
ایدز با حضور محققان و اساتید سرشناس حوزه ایدز از 
کشورهای مختلف برگزار می شود، اظهارکرد: هدف از 
برگزاری این کنگره ارتقای آگاهی پزشکان، پرستاران و 
دست اندرکاران روانپزشکی از آخرین یافته های علمی، 
پژوهشی و تحقیقاتی بیماری ایدز در ایران و جهان است.

وی با اشاره به تغییراپیدمیولوژی بیماری ایدز طی سال های 
اخیر اظهار کرد: شیوع و ابتال به بیماری ایدز از طریق 
استفاده از سرنگ های مشترک به فرم انتقال مقاربتی تغییر 
پیدا کرده است که این تغییر ناخواسته جوانان و نوجوانان 
را تحت الشعاع قرار می دهد به گونه ای که در حال حاضر 
عمده بیماران اخیرا مبتال شده  در ایران از راه مقاربت جنسی 
دچار این بیماری شده اند.مردانی همچنین با اشاره به آمار و 
شرایط بیماری ایدز با بیان اینکه در ایران باالتر از 3۴ هزار 
نفر مبتال به ایدز ثبت شده است،اظهارکرد: از این تعداد 1۶ 
یا 17 هزار نفر از مبتالیان تحت درمان مداوم قرار دارند 

ولی سایرین درمانی انجام نداده اند.

خبر

سبد  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
حمایتی کاال نیمی از جمعیت کشور را در برخواهد 
گرفت. این افراد برای دریافت سبد حمایتی در یک 
دسته بندی کلی به سه گروه تقسیم بندی شده اند.

محمد شریعتمداری در حاشیه نخستین کنفرانس 
ملی کودکان دارای معلولیت در جمع خبرنگاران 
در سالن تالش وزارت کار افزود: دسته اول افراد 
ذی صالحی هستند که به دلیل میزان درآمدهای 
کمیته  مانند  اجتماعی  نهادهای  تحت  ثابتشان 
امداد و بهزیستی هستند؛ همچنین افرادی که در 
نوبت پیوستن به این سازمان ها قرار دارند در این 
دسته قرار می گیرند و در اولویت قرار دارند. وی 
خاطرنشان کرد: این گروه از افراد در حال حاضر 

در حال دریافت سبد حمایتی هستند و توزیع سبد 
آنان از هفته پیش آغاز شده است؛ بخشی از آنان 
سبد خود را دریافت کرده اند و بقیه نیز در حال 
برای  بعدی  اضافه کرد: قدم  دریافت هستند.وی 
ثابتی است که به  افراد دارای درآمد  به  پرداخت 
جمهوری  دولت  به  متصل  پرداختهایشان  نوعی 
اسالمی است یعنی از طریق سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت امور اقتصاد و دارایی، منابع مالی خود را 
دریافت می کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همت  به  اخیر  روزهای  ظرف  امیدواریم  گفت: 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی 
این ارقام در فیش های حقوقی این افراد پرداخت 
پرداختی  مبلغ  کرد:  تصریح  شریعتمداری  شود. 

برای این افراد نیز به طور میانگین 200 هزار تومان 
است و به اشخاصی داده می شود که دارای درآمد 
کمتر از سه میلیون تومان هستند.وی افزود: برای 
جلوگیری از همپوشانی در اجرای مرحله سوم سبد 
حمایتی برای سایر اقشار جامعه که درآمد آنها نیز 
کمتر از سه میلیون تومان است منتظر اجرای مرحله 
دوم هستیم. به محض اینکه این کار صورت بگیرد، 
اول رئیس  ابالغی معاون  بر اساس دستورالعمل 
مهلت  از  کمتر  کوتاهی،  مدت  ظرف  جمهوری 
مقرر در آیین نامه ابالغی- که حدود دو هفته قید 
شده است- این پرداخت ها را عملیاتی می کنیم.
وی ادامه داد: پرداخت برای سایر اقشار را از گروه 
هایی که بیمه شده هستند مانند کارگران ساختمانی 

و رانندگان آغاز می کنیم. در حقیقت از همه آنانی 
که در مجموعه گروه های دسته بندی شده تامین 

اجتماعی قرار دارند. 
مانند کارگران که قشر عظیمی از جامعه هستند و 
اکنون به دلیل وجود درآمدهای ثابت فاصله بین 
سرانه معیشت و حداقل حقوق و دستمزد در ماه 
در شرایط مطلوبی به سر نمی برند، آنها را تحت 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  دهیم.  می  قرار  پوشش 
اجتماعی اظهار داشت: این بار سبدی که توزیع 
می شود با ارقامی است که گفته شد. اما در آینده 
نظر بر این است که به سمت سبد کاالیی حرکت 
کنیم و در نوبت های بعدی سبد کاالیی را گسترش 

خواهیم داد.

و  فرهنگی  شورای  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  نماینده 
اجتماعی زنان با بیان اینکه الزمه پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر 
کار فرهنگی در جامعه است، تاکید کرد: همه مسئوالن در سطوح 
مختلف دولتی و غیر دولتی باید آموزش های مناسبی را برای 

خانواده ها با هدف پیشگیری از اعتیاد فراهم کنند.
کبری خزعلی با اشاره به پیامدهای گرایش زنان و دختران به اعتیاد 
گفت: سوداگران مرگ با انواع ترفندها که یکی از آنها آرایشگاه های 
زنانه است، سعی دارند به بهانه زیبایی اندام و رژیم الغری، موادی 
را در اختیار زنان و دختران قرار دهند که به مرور آنان را به اعتیاد 
آلوده کنند.وی ادامه داد: از دیگر مواردی که سبب جذب دختران 
به سمت اعتیاد و مواد مخدر می شود شب بیداری های دوران 
امتحانات در زمان تحصیل است، در اینجا فرد به توصیه همساالن 
برای شب بیداری به سراغ مواد مخدر می رود و با توجه به اینکه 
اطالعات کافی در این زمینه ندارد، سرانجام به اعتیاد گرایش 
می یابد و در آینده هزینه گزافی را بابت این موضوع در زندگی 
می پردازد.عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان افزود: از دیگر 
عوامل گرایش زنان به اعتیاد، همراهی آنان با همسر معتادشان 

است، این مورد، علل و عوامل زیادی دارد.

افزایش

گرایش زانن به موادمخدر

رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح مهمترین ویژگی 
سامانه سرباز ماهر را شناخت توانمندی و مهارت های جوانان دانست 
و گفت: تالش ما این است تا با تقویت توانمندی جوانان در حین 
خدمت سربازی بتوانیم زمینه های اشتغال آنها را بعد از خدمت فراهم 
کنیم. سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای 
مسلح در مراسم رونمایی از سامانه سرباز ماهر اظهار داشت: در 200 
کشور دنیا یعنی چیزی حدود 95 درصد، دارای سربازی وظیفه هستند 
که نیمی از آنها سربازی وظیفه را در زمان صلح متوقف کرده و نیمی 

دیگر دارای سربازی وظیفه هستند. 
رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر این 
مطلب که خدمت سربازی در جمهوری اسالمی ایران اجرا می شود، 
سربازان  برای  را  تسهیالتی  سربازی  خدمت  برای  کرد:  تصریح 
برای مهارت آموزی و  از ظرفیت سربازان  بتوانیم  تا  فراهم سازیم 
توانمندی شان استفاده کنیم.  این مقام ارشد ستادکل با بیان این مطلب 
که سربازی در جمهوری اسالمی از 18 سالگی شروع و در 51 سالگی 
خاتمه می یابد، ایجاد سامانه سرباز ماهر را یک گام جلوتر از خدمت 
سربازی عنوان و تصریح کرد: این سامانه برای افراد ذکور 15 سال 

است تا بتوانیم توانایی، تخصص و عالقمندی جوانان را ثبت کنیم.

شناخت توامنندی و مهارت جواانن 

مهمرتین ویژیگ سامانه رسابز ماهر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد: حقوق آبان 
ماه تمامی بازنشستگان این صندوق به همراه بسته حمایتی 200 

هزار تومانی دولت پرداخت شده است.
جمشید تقی زاده با تبریک پیشاپیش به مناسبت هفته وحدت و 
میالد با سعادت پیامبر گرامی اسالم، گفت: با تالش مدیران و 
پرسنل صندوق بازنشستگی کشوری و همکاری و تعامل نزدیک 
و قابل تقدیر سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه کل، حقوق 
همه بازنشستگان این صندوق روز چهارشنبه 23 آبان ماه به 

حساب این افراد در سراسر کشور واریز شده است.
تقی زاده همچنین اظهارکرد: براساس تصمیم دولت تدبیر و 
تومان  هزار  ارزش 200  به  بسته حمایتی  پرداخت  برای  امید 
برای بازنشستگانی که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می 
کنند، این بسته حمایت نقدی نیز پنجشنبه 2۴ آبان ماه به حساب 

بازنشستگان واجد شرایط واریز شده است.
وی گفت: سیاست صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت حقوق 
بازنشستگان پیش از پایان هر ماه بوده که خوشبختانه در 9 ماه 
اخیر این مهم با تالش شبانه روزی کارکنان صندوق و همکاری 

سازمان برنامه و بودجه کشور محقق شده است.

پرداخت »حقوق« ابزنشستگان 

کشوری هرماه اب »بسته حماییت دولت«

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین وانت آریسان مدل 139۴ به شماره شهربانی 82-37۶م29 و شماره 
موتور 118J0002۶۴8 و شماره شاسی NAAB۶۶PE5FV512112 به نام عماد 

بابلکاشانی ساسی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی وقت دادرسی
ونام  :نام  11:30-خواهان  رسیدگی:97/11/8ساعت  پرونده:۴/97-29وقت  کالسه 
دادخواستی  خودرو-خواهان  سند  –خواسته:انتقال  رشیدی  خانوادگی:عبدالعباس 
تسلیم شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
کد ۴ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
وبه درخواست خواهان وبه تجویز ماده73قانون آیین دارسی مدنی مراتب یک نوبت 
درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ویا یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده خانم مرضیه محیط ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

نماید ودروقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربه هم رساند.شماره م الف:1۶/۶5۶
شورای حل اختالف کد4ماهشهر

آگهی ابالغ اجرائیه 
ملی:229550۶8۶7شماره  شماره  پدر:عبدالعلی  نام  شقاق  به1-یوسف  بدینوسیله 
پالک۶)متعهد(2- االسالم  سیف  خیابان  طیب  نشانی:آبادان،میدان  شناسنامه:2101به 
ملی:1817591۶۶5شماره  شماره  پدر:قاسم  نام  نژاداحمدی  مطوری  خلف 
)ضامن(3- واحد12۶  پتروشیمی  آبادمنازل  شاه  نشانی:آبادان  شناسنامه:805به 
شناسنامه:1075به  ملی:18188۴7337شماره  شماره  پدر:هانی  نام  محمودی  علی 
گردد:بانک  می  ابالغ  المکان  پتروسینا)ضامن(فعالمجهول  آبادان  پتروشیمی  نشانی: 
به  قراردادبانکی  موجب  به  طالقانی  نشانی:آبادان-خیابان  به  آبادان  مرکزی  ملی 
شماره8302028تاریخ سند:1383/7/2۶، جهت وصول مبلغ۶۴/۶83/538ریال)شصت 
اصل  شامل  ریال(که  وهشت  هزاروپانصدوسی  وششصدوهشتادوسه  وچهارمیلیون 
دیرکردبه  وخسارت  مبلغ1/979/073ریال  وسودبه  مبلغ11/8۶9/2۶0ریال  به  طلب 
مبلغ50/835/205ریال وخسارت روزانه ازتاریخ1397/2/19روزانه مبلغ12/1۶۴ریال به 
انضمام5درصد حقوق دولتی متعلقه علیه شماتقاضای صدوراجرائیه نموده که اجرائیه به 
کالسه 9700109درشعبه اجرای ثبت آبادان تشکیل جهت ابالغ به مامورپست تسلیم که 
طبق گزارش مامور مربوطه بعلت عدم شناسایی اوراق اجرائیه به مرحله ابالغ نرسیده 
وبستانکارهم نتوانسته نشانی شمارا معرفی نمایدلذابدرخواست بستانکاروطبق قسمت 
اخیرتبصره 3ماده3۴قانون ثبت وماده18آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی بادرج یک نوبت 
بشرح فوق دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحل بنامبردگان باال)متعهدوضامنین(ابالغ 
می شودکه چنانچه ظرف مدت10روزازتاریخ درج این آگهی که روزابالغ محسوب 
می شودبدهی خودرااعم ازاصل وحقوق دولتی درصندوق اداره ثبت تودیع ننمائید 
پس ازانقضای مدت مذکوربادرخواست بستانکارنسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام 
وغیرازاین آگهی وآگهی مزایده موردوثیقه که دریک نوبت منتشرمی گرددآگهی دیگری 

منتشرنخواهدشد. شماره م.الف)1/507(
معاون ثبت اسنادوامالک آبادان-مهدی رنجبری

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده 115 قانون با آیین دادرسی به متهم مجهول المکان آقای مجید 

صدقی 
فرزند حسن  به اتهام ............ در پرونده کالسه  970۶2۴/ب 5    شعبه 5 دادسرای 
عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه در شعبه جهت رسیدگی حاضر 
در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه در 
حقوق الناس و حقوق عمومی بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر 

می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا محاکمه کمتر از یکماه نباشد.م/الف 1951
شعبه 5  بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر – محمد نجف فریدان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
فرزند  نیا    محمد  مسعود  وکالت  با  کشتلی  بخشی  محمد  خواهان  اینکه  به  نظر 
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت 1-محمد قربانی ف محمدعلی 
2- ابراهیم علیشاهی ف ابراهیم 3- سید حسن سید محمد آهی ف سید علی ۴- ربابه 
مواد پور ف خداویردی 5- فردین علیشاهی ف ابراهیم  در این شعبه تسلیم نموده 
که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 12/813/97 ثبت و برای مورخه 97/10/۴ 
ساعت 9صبح 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 دوازده حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن 
به دفتر شعبه دوازده مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ 

شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

شورای حل اختالف
تاریخ: 1397/7/17

شماره پرونده: 3/97ش/308
شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان ورامین

شماره و تاریخ دادنامه: 702 – 1397/7/2۴
خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم مرضیه بیات

نشانی: ورامین – میدان امام حسین – روبروی تاالر آپادانا
خواندگان: 1- خانم توران گنجی اردستانی 2- خانم نجمه حسین پور

نشانی: هردو مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه سفته

گردشکار: با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورا
مبلغ  به  طلب  مطالبه  خواسته  به  خوانده  طرفیت  به  خواهان  دعوی  در خصوص 
1۴0/000/000 ریال بابت 3 فقره سفته به شماره 283083 و ۶37۶93 و ۶37۶9۶ با 
احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح 
دادخواست ، شورا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ، مستندات ابرازی 
خواهان از جمله تصویر مصدق سفته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ از طریق 
قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده 
است و نظر به اینکه بقاء اسناد تجاری در ید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده 
دارد و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقیمانده فلذا ادعای خواهان را وارد 
تشخیص و مستندا به مواد 25،18،9 و 2۶ قانون شورای حل اختالف 519،515،198 
و 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 307 الی 309 قانون تجارت حکم 
محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی 1۴0/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
الوکاله  حق   ، قانونی  تمبر  ابطال  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/835/000 مبلغ   ،
اظهارنامه  )ابالغ  تاریخ مطالبه  از  تأدیه  تأخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  برابر  وکیل 
1395/11/17( لغایت اجرا بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق 
خواهان را صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه از شورای حل اختالف و سپس ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظرخواهی در دادگستری شهرستان ورامین می باشد.
م.الف 1417خ      قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده ششدانگ پالک 127۶/1۴/۶1 اصلی- موضوع پرونده اجرایی کالسه 

 9500110
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9500110 شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه اول )واقع در یک مجتمع شامل سه طبقه و پارکینگ(، پالک ۶1 فرعی از 1۴ 
فرعی از 127۶ )شصت و یک فرعی از چهارده فرعی از یکهزار و دویست و هفتاد 
و شش اصلی( واقع در ایالم به آدرس ایالم – نام دنانان- خیابان شهید عقابی که 
سند آن ذیل ثبت شماره 53۶ صفحه 13 دفتر جلد 5 به نام آقای نظر مهدوی ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است دارای حدودات: شماال در سه قسمت 
که قسمت دوم آن غربی است اول دیواریست بطول ۴/11 متر به راه پله و آسانسور 
دوم درب و دیوار است بطول ۴/5۶ متر به راه پله و آسانسور سوم دیواریست بطول 
3/83 متر شرقا دیوار به دیوار است بطول 15/۴0 متر جنوبا دیوار و پنجره است 
آن  دوم  که قسمت  پنج قسمت  در  غربا  مشاعی  به فضای حیاط  متر  بطول 7/87 
شمالی و قسمت چهارم آن جنوبی است اول دیوار بدیوار است بطول ۴/89 متر دوم 
دیواریست بطول 1/30 متر به نورگیر سوم دیوار و پنجره است بطول 2/35 متر به 
نورگیر چهارم دیوار و پنجره است بطول 1/30 متر به نورگیر پنجم دیوار به دیوار 
است بطول 3/۶0 متر که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/852/700/000 ریال 
ارزیابی شده بابت پرونده اجرایی کالسه 9500110 له بانک ملی علیه آقای مجتبی 
شوهانی موضوع قرارداد بانکی شماره 5۴782 مورخ 87/09/11 که منجر به بازداشت 
پالک فوق گردیده و پالک فوق دارای 100/15 متر مربع اعیانی واقع در طبقه اول به 
انضمام پارکینگ به مساحت 1۴/97 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات 
با قدمت حدودا ۶ سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و دارای آسانسور 
که برابر گزارش کارشناس ارزیاب ملک مزبور در تصرف مالک می باشد ملک فوق 
دارای هال و دو اتاق خواب و آشپزخانه و تراس مسقف پوشش بدنه اندود سفید و 
کف سرامیک می باشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 97/09/2۴ 
)بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد ونود وهفت( در اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان ایالم واقع در ایالم- بلوار مدرس- جنب اداره کل محیط زیست استان 
ایالم از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/852/700/000 
ریال )یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و هفتصد هزار ریال( شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب،برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برندهمزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت مکان مقرر برگزار خواهد شد.
سازمان ثبت اسناد ایالم

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حبیب محمودی وردی فرزند شکر اله 
خواهان آقای توکل بهرامی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حبیب محمودی 
وردی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
خانواده  مجتمع  اختالف  حل  شورای   1۴ شعبه   970998۶۶5۶۴00283 کالسه 
شهرستان  خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان انقالب شیرخوارگاه  خیابا معرفت نبش 
کوچه شهید گل میرزایی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/05 ساعت 09:00  
تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم میگردد که خواهان تقاضای 
مطالبه وجه چک )صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴5/000/000 
ریال بابت یک فقره چک به شماره 8۶7۶38 مورخ 1397/3/30 و خسارت تاخیر 
مبلغ  به   ) دادرسی  هزینه  احتساب  با  الوصول  یوم  لغایت  تاریخ سررسید  از  تادیه 
۴5/000/000 ریال را نموده است 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 شعبه 1۴ شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه 1۴ شورای حل اختالف خرم آباد حاضر گردد.در 

صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی . 

آگهی حصر وراثت
آقای زیاد عباسی گندشمین دارای شناسنامه بشماره 2۴23 به شرح پرونده کالسه 
1299-97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عیسی عباسی گندشمین به شماره شناسنامه ۶3 در تاریخ 1393/07/23 

در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-زیاد عباسی گندشمین فرزند عیسی به شماره شناسنامه 2۴23 پسر متوفی.

2-نجف عباسی گندشمین فرزند عیسی به شماره شناسنامه 3002 پسر متوفی.
3-پروین عباسی گندشمین فرزند عیسی به شماره شناسنامه 118732 دختر متوفی.

۴-ننه لر ده دار گندشمین فرزند نصرت به شماره شناسنامه 1352 همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

سبد حمایتی نیمی از جمعیت ایران  را در برمی گیرد
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بازگشایی اعتبارات ۱57 میلیون یورویی 
طرح جدید اوره ایران

 مدیرعامل پتروشیمی زنجان از بازگشایی نخستین 
بخش از اعتبارات اسنادی طرح جدید تولید اوره و 
آمونیاک صنعت پتروشیمی کشوربه میزان 157 میلیون 

یورو خبر داد.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی  صنفی  انجمن 
با  پتروشیمی زنجان  »محمدرضامدیری« مدیرعامل 
اشاره به بازگشایی خط اعتباری ارزی و ریالی ساخت 
طرح پتروشیمی اوره و آمونیاک زنجان، گفت: هم 
اکنون پیشرفت ساخت پتروشیمی زنجان به 2۶ درصد 
رسیده که نخستینبخشازاعتباراتاسنادیاینشرکتبه میزان 

157 میلیونیوروبازگشایی می شود.
شرکت  مدیره  هیات  رئیس  موسوی«  افضل  »سید 
بر ضرورت  این نشست  پتروشیمی زنجان هم در 
خرید  منظور  به  طرح  این  اجرای  اولویت بندی 
تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز پتروشیمی به عنوان 

مهمترین اولویت تاکید کرد.
دراین جلسه جمعی از سهامداران شرکت پتروشیمی 
مجری  عنوان  به  آلمان  زیمنس  شرکت  از  زنجان 
شده  تاکید  و  برده  نام  زنجان  پتروشیمی  قرارداد 
است:مطابق مفاد قرارداد توربین های پتروشیمی زنجان 

به مقصد بندرعباس بارگیری شده است.
بر این اساس در نخستین مرحله گشایش اسناد اعتباری 
پتروشیمی زنجان 32 میلیون یورو را سهامداران و 125 

میلیون یورو را بانک ملی پرداخت کرده است.

 تأمین ۹5 درصدی سوخت نیروگاه ها
 از گاز طبیعی

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی شرکت تولید نیروی برق 
حرارتی گفت:از ابتدای سال تاکنون حدود 95 درصد 
سوخت مصرفی نیروگاه های کشور گاز طبیعی بوده 
است. به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، غالمرضا 
مهرداد، با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون، گاز 
تحویلی به نیروگاه ها حدود 5.3 درصد افزایش یافته 
است، عنوان کرد: بر اساس برآورد صورت گرفته، 
مصرف گازوئیل در بازه زمانی یاد شده ۶ درصد و 
مصرف مازوت نیز در همین مدت، حدود 22 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: پیش از کاهش دما در فصل پاییز، مصرف 
سوخت مایع در نیروگاه ها تنها در حدود پنج میلیون 
لیتر بوده است، ولی در طی چند روز اخیر با افت دما 
در مناطق مختلف کشور و در پی آن محدودیت های 
نیروگاه ها،  برخی  در  گاز  برای مصرف  ایجاد شده 
طبیعتا مصرف سوخت مایع نیز مقداری افزایش یافته 
است. بر این اساس در حال حاضر، سوخت مصرفی 
نیروگاه ها توسط 20 میلیون لیتر مازوت، 25 میلیون 
گاز  مترمکعب  میلیون  و حدود 110  گازوئیل  لیتر 

طبیعی تامین می شود.

کوتاه از انرژی

چانه زنی ژاپن و کره جنوبی برای از سرگیری 
واردات نفت ایران

جنوبی  کره  و  ژاپن  در  پاالیشگاه ها  کرده اند  اظهار  آگاه  منابع 
سرگرم بررسی از سرگیری واردات نفت ایران از ژانویه هستند.

به  ایران  نفت  واردات  غیرمنتظره  رشد  گزارش،  این  اساس  بر 
دلیل معافیت های آمریکا کمک کرده است قیمت محموله های 
تک نفت و میعانات خاورمیانه به پایین ترین حد خود در بیش 

از یکسال گذشته سقوط کند.
آمریکا در نوامبر به هشت خریدار بزرگ نفت ایران از تحریم ها 
به  دیگر  روز   180 مدت  به  یافتند  اجازه  آنها  و  داد  معافیت 
واردات نفت ایران ادامه دهند. ژاپن و کره جنوبی پیش از توقف 
واردات شان در سه ماهه سوم و در آستانه بازگشت تحریم های 
آمریکا، در میان پنج خریدار بزرگ نفت و میعانات ایران بودند.

به گفته یک منبع آگاه، پاالیشگاه های کره جنوبی تا پایان سال 
است  ممکن  و  داشت  نخواهند  ایران  از  نفت  واردات   2018
بگیرند،  از سر  فوریه  اوایل  یا  ژانویه  اواخر  را در  واردات شان 
زیرا خریداران سرگرم مذاکره با ایران برای امضای قراردادهای 

جدید هستند.
یکی از این منابع آگاه گفت: آنها تالش می کنند بهترین قیمت را 

به دست بیاورند و سرگرم مذاکره با ایران هستند.
جنوبی  کره  بنابراین  شده اند،  رزرو  دسامبر  تا  نفتکش ها  اکثر 
کند.  آغاز  را  ایران  نفت  بارگیری  نمی تواند  ژانویه  از  زودتر 
به کره  ایران  از  نفت  تا محموله  حدود 25 روز طول می کشد 

جنوبی برسد.
چین  دالیان  مخازن  از  نفت  فروش  گزینه  از  همچنین  ایران 
برخوردار است که مدت زمان تحویل را کوتاه تر می کند. هفته 
گذشته یک هیات کره جنوبی برای مذاکره در خصوص خرید 

میعانات پارس جنوبی در سال 2019 به ایران سفر کرده بود.
منبع آگاه دیگری گفت: مسائلی مانند پرداخت وجود دارد که 
باید روشن شوند. ما در حال حاضر قادر نیستیم نفت ایران را 
ارزانتر  را  خود  نفت  نمی کند  سعی  نیز  ایران  کنیم.  خریداری 

بفروشد. شاید تا پس از ژانویه نفت ایران را وارد نکنیم.
شرکت فوجی اویل که یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران 
از سر  از ژانویه  ایران را  در ژاپن است قصد دارد خرید نفت 
از  ایران است. یکی  به دنبال خرید میعانات  بگیرد و همچنین 
مدیران این شرکت هفته گذشته گفته بود فوجی اویل در حال 
بررسی امضای قرارداد جدید برای نفت ایران است. وی خاطر 
نشان کرد بود: نفت ایران قیمت رقابتی تری نسبت به گریدهای 

مشابه دارد.
ژاپن  پاالیشگاه  بزرگترین  که   JXTG Holdings شرکت 
بارگیری  بود ممکن است  ماه میالدی جاری گفته  اوایل  است 

نفت ایران را از دسامبر از سر بگیرد.
که  ایران  نفت  واردات  درباره حجم  نشده  حاضر  ژاپن  دولت 
تحت معافیت واشنگتن می تواند برای 180 روز ادامه پیدا کند 
اطالعاتی بدهد. برخی از منابع آگاه اظهار کرده اند این معافیت ها 
را  ایران  نفت  بشکه  هزار   100 حدود  می دهد  اجازه  ژاپن  به 
تا سپتامبر  ژانویه  ژاپنی  خریداری کند. در حالی که خریداران 
را خریداری کرده  ایران  نفت  در روز  بشکه  حدود 1۶5 هزار 

بودند.
از  معافیت  دریافت  هدف  با  جنوبی  کره  مانند  نیز  ژاپن 
تحریم های آمریکا خرید نفت ایران را از اواسط سپتامبر به طور 

کامل متوقف کرده بود.

خبر

معاون وزیر نفت، آخرین وضع ایجاد یک کانال بانکی مشترک 
میان ایران و اروپا را تشریح کرد و گفت: معافیت 8 کشور از خرید 
نفت ایران، به طور قطع تصمیم آمریکا نبوده، بلکه سیاست  ایران و 

استراتژی وزارت نفت، این تصمیم را به آنها تحمیل کرده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، امیرحسین زمانی نیا، صبح 
دیروز در همایش تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
قشم در حوزه نفت و انرژی با اشاره به این که مدت زمان زیادی 
است که منتظریم اروپا برای باقی ماندن در برجام اقدامی انجام دهد، 
اظهار کرد: حفظ تعادل راهبردی مستلزم این است که اروپا اقدامی 
انجام دهد.وی افزود: روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان به 
عنوان کشورهای عضو برجام و همچنین ژاپن، هند و برزیل به 

عنوان کشورهای بزرگ که با ایران در ارتباط هستند باید نقش 
خود را در شرایط تحریم و روابط بین المللی جدید که در حال 
شکل گیری است، به درستی ایفا کنند.معاون وزیر نفت با بیان این که 
نفوذ آمریکا در جهان با انتخاب آقای ترامپ با چالش روبه رو شده 
است، اظهار کرد: رفتار رئیس جمهوری آمریکا متناسب با روابط 
بین الملل نیست و این موضوع سبب افول قدرت آمریکا در دنیا 
شده است. اروپایی ها عنوان می کنند مگر ما اسیر جنگی هستیم که 

آمریکا با ما به این شکل رفتار می کند؟
ایجاد کانال بانکی بین ایران و اروپا

زمانی نیا در ادامه به ایجاد یک کانال بانکی مشترک بین ایران و اروپا 
اشاره کرد و افزود: قرار است این کانال از سوی چند بانک کوچک 

اروپایی که ارتباط کمتری با آمریکا دارند و همچنین چند بانک 
ایرانی ایجاد شود تا به وسیله این شبکه بتوانیم در مرحله نخست 
اقالم غیرتحریمی را وارد کنیم و تا اواسط سال 2019 میالدی که 

این شبکه توسعه می یابد اقالم تحریمی را نیز خریداری کنیم.
وی با بیان این که اروپایی ها در حال تالش برای ماندن در برجام 
هستند و در مالقات های خصوصی نیز بر این موضوع که منافع 
اقتصادی اتحادیه اروپا به برجام گره خورده است، تاکید دارند، 
افزود: کشورهایی مانند چین، روسیه، ژاپن، هند و برزیل منتظر 

راه اندازی هر چه سریع تر کانال بانکی ایران و اروپا هستند.
وی ادامه داد: اگر آقای جان بولتون می توانست آن طور که می خواهد 
رفتار کند، بدون توجه به قیمت بنزین در آمریکا که بسیار راهبردی 
است، معافیت نفتی را به هشت کشور نمی داد. آقای بولتون بسیار 
آدم تندی است و زمانی که سازمان ملل بود هیچ کدام از سفیران 

کشورهای دنیا حاضر نبودند با او سالم و احوالپرسی کنند.
زمانی نیا به اهمیت راهبردی قیمت بنزین در آمریکا اشاره کرد و 
با بیان این  که اگر قیمت بنزین در شهرهای این کشور به بیش از 
3 دالر و 30 سنت برای هر گالن برسد مردم اعتراض می کنند، 
تصریح کرد: ماه سپتامبر قیمت بنزین شهر نیویورک در آمریکا به 
نزدیک ۴ دالر برای هر گالن رسیده بود که این رقم هم اکنون به 

حدود 2.5 دالر رسیده است.
جنگ اطالعاتی تهران - واشنگتن؛ اطالعات نمی دهیم

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، عملکرد وزارت نفت 
را در چند ماه اخیر موفقیت آمیز عنوان کرد و افزود: وزارت نفت 
نمی تواند در حوزه خرید، فروش، وضع بیمه ها، حمل ونقل و 
دیگر مسائل مربوط به صادرات نفت عدد و رقمی را اعالم کند، 
زیرا جنگ جدی اطالعاتی، روانی و افکار عمومی میان تهران و 
واشنگتن در جریان است. هر اطالعاتی که ما بدهیم، آنها استفاده 

می کنند و هر اطالعاتی که آنها بدهند، ما استفاده می کنیم.
وی ادامه داد: هر دو طرف یکدیگر را خوب می فهمند، اما این که 
این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد، به تغییر ماهوی روابط بین المللی 
و این که اتحادیه اروپا چقدر مستقل از آمریکا شود و نفوذ مالی 

آمریکا چقدر در دنیا محدود شود، بستگی دارد.

آخرین وضع ایجاد 
 کانال بانکی

  بین ایران و اروپا
 تشریح شد

دادنامه
پرونده کالسه 9709980207100101 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان ورامین تصمیم نهایی شماره 9709970207100۶۴8
خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی خانم زهرا فالح محمدی فرزند احمد به نشانی 

ورامین – خیابان شهید بهشتی – روبروی مسجد جامع – بانک مهر اقتصاد شعبه 9209
خواندگان: 1 – آقای حسین کمانی فرزند عباس به نشانی تهران – افسریه – خیابان 
25 – بین پانزده متری اول و دوم – پالک 179       2- آقای مجید اسکندری موخر فرزند 

کریم به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه حق الوکاله به 

درخواست وکیل ۴- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی بانک مهراقتصاد با وکالت خانم زهرا فالح محمدی به طرفیت 1- 
آقای حسین کمانی فرزند عباس 2- مجید اسکندری موخر فرزند کریم به خواسته مطالبه 
مبلغ سیصد میلیون ریال و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل به 
نحو تضامن به استناد تصویر و گواهی عدم پرداخت چک 5۴۴100 – 95/2/25 ، دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه متن و ظهر چک حکایت از اشتغال ذمه خواندگان 
در حق خواهان دارد و نظر به اینکه با این وصف خواندگان دلیلی در جهت برائت ذمه 
خود ارائه ننموده اند و نظر به اینکه اصالت امضای انتسابی خواندگان و مفاد و مندرجات آن 
مصون از تعرض باقی مانده است و مضافا اینکه خوانده ردیف دوم علیرغم نشر آگهی در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و وکیل معرفی نکرده است لهذا 
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و استصحاب اصل بقای دین ، دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبالغ زیر 
در حق خواهان مستندا به مواد )2۴9( و )31۴( قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده )2( 
قانون صدور چک و مواد )2(،)198(،)502(، )515(و )519( قانون آیین دادرسی مدنی 
صادر و اعالم می نماید: الف – مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته، ب- مبلغ نه 
میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی ج- خسارت تأخیر تأدیه بابت 
اصل خواسته از تاریخ )سررسید( لغایت تاریخ وصول حسب نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی که حین اجرا از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد. د- حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی تا این مرحله از دادرسی. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران می باشد. و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
 م.الف 1424خ      محمد حسین اسماعیل مورینه – دادرس

 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود

شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: آقای سروش تنهایی به وکالت از آقای احسان نظری به آدرس جوانرود خ 

قاضی دفتر وکالت تنهایی 
خوانده: آقای کورش کمری فرزند محمد به آدرس: مجهول المکان

پرداخت  به  خوانده  برمحکومیت  مبنی  حکم  صدور  و  رسیدگی  خواسته:تقاضای 
150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان به انضمام جمیع خسارات قانونی و 

حق الوکاله وکیل
با توجه به محتوای پرونده و نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح زیر انشاء رای می گردد:
آقای احسان نظری طی دادخواست  از  به وکالت  تنهایی  آقای سروش  رای شورا:  
تقدیمی دعوایی به طرفیت آقای کورش کمری به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون 
تومان به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل را خواستار گردیده اند که با عنایت 
به موضوع و شرح دادخواست که بیان د اشته اند خوانده به استناد و تعهدنامه مورخ 
9۶/9/1 که تصویر مصدق شده آن ضم پرونده می باشد متعهد گردیده در صورتیکه در 
مورخ 9۶/9/11 یکدستگاه خودرو ۴05 را تحویل خوانده ندهد مبلغ پانزده میلیون تومان 
را بابت فسخ معامله به عنوان ضرر و زیان به موکل پرداخت نماید.نظر به اینکه خوانده 
چک شماره 8۶8/8725۶7 به مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال عهده بانک مسکن را که 
خواهان به عنوان خرید ماشین تحویل خوانده داده بود و به علت عدم خرید ماشین 
آن را به خوانده مسترد نموده است و ماشینی به وصف تعهدنامه پیوستی برای خواهان 
خریداری ننموده است و همچنین با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی 
مورخ 97/5/1۶ علی رغم درج اخطاریه در روزنامه کثیراالنتشار پیام زمان مورخ 97/۴/9 
صفحه 5 و عدم دفاع موثر خوانده در رد خواسته خواهان با این اوصاف خواسته خواهان 
صحیح و وارد به نظر رسیده و مستند به ماده 230 از ق.م و مواد 515 و 519 از ق.آ.د.م 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته خواهان)پانزده میلیون تومان(و 
پرداخت مبلغ 192500 تومان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 20 روز 

قابل اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ وقت دادرسی
وکالت سمیه  با  علی حسینی  مدیریت  با  فرزند  مازندران  بانک صادرات  خواهان: 

عموزاد مهدیرجی
خوانده/خواندگان: 1- مسلم اسدی آدرس: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه
به خواسته  فوق  طرفیت خوانده/خواندگان  به  بانک صادرات  دادخواست  پیرامون 
مطالبه وجه توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام مسلم اسدی تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشارالیه در روزنامه های کثیراالنتشار 
چاپ میگردد تا خواننده ضمن اطالع از دعوی مطروحه در روز چهارشنبه مورخ 
97/10/5 راس ساعت 11در شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر مستقر در خیابان 
پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر شود صمنا در فرض عدم 
حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد شد. همچنین خوانده می تواند 
قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت 

تدارک دفاع اخذ نماید.
م الف:69/20/6930      مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر

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

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

رسمی
برابر رأی شماره  1397۶033101000303۴ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر ذوالقدری  فرزند  علی 
اکبر   بشماره شناسنامه 0013889001  صادره از تهران  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت  129/8  متر مربع پالک 2778 فرعی از 1۶3 اصلی واقع در 
فردیس  خریداری از مالک رسمی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ط 10۶5
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/08/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/1۴

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970۴۴۶ آقا / خانم 1-محمد کوشکی فرزند صید هادی 2-هوشنگ 
ایراد ضرب و جرح  نگهداری غیر مجاز سالح کلت کمری و  اتهام  به  سپهوندی 
عمدی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 109 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد 
واقع در خیابان ولیعصر خ شهید پژوهنده حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید . 
رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید رامین خلفوند . 

اجباری شدن سوخت گیری با کارت سوخت 
قطعی شد

جهش 2.6 میلیارد دالری درآمد صادرات 
پتروشیمی ایران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
قاچاق  از  جلوگیری  به منظور  کرد:  اعالم 
مرزها،  از  قاچاق  تشدید  با  به ویژه  بنزین 
به  بنزین  تحویل  که  شده  این  بر  تصمیم 
خودروها و موتورسیکلت ها، از تاریخی که 
استفاده  با  متعاقبًا اعالم خواهد شد، صرفًا 
اساس  شود.بر  انجام  سوخت  کارت  از 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  اطالعیه 
و  خودروها  محترم  مالکان  ایران،  نفتی 
موتورسیکلت هایی که کارت سوخت خود 
را گم کرده اند، الزم است به ترتیبی که در 
رسانه ها توضیح داده خواهد شد، از تاریخ 
شنبه 3 آذر ماه، حداکثر لغایت شنبه 2۴ آذر 
ثبت درخواست خود  به  نسبت  ماه 1397 
اقدام  جدید  سوخت  کارت  دریافت  برای 
کارت  دریافت  در  تسهیل  نمایند.به منظور 
سامانه  به  دسترسی  امکان  جدید سوخت، 
یا  و  اینترنت  طریق  از  مشخصات  ثبت 

تماس تلفنی فراهم شده که نحوه دسترسی 
و اقدام، از طریق رسانه های عمومی و صدا 

و سیما به اطالع مردم عزیز خواهد رسید.
تقاضای  ثبت  برای  که  می کند  تأکید 
دریافت کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی 
پخش  ملی  شرکت  توسط  متقاضیان  از 

دریافت نخواهد شد.
به معنای  اقدام  این  می سازد  خاطرنشان 
نبوده  نرخ سوخت  افزایش  و  سهمیه بندی 
شایعات  به  محترم  است هموطنان  و الزم 

بی اساس در این مورد توجه نفرمایند.
بنابراین از زمان فراهم شدن امکان تحویل 
دارندگان  عموم  برای  کارت  با  سوخت 
همان گونه  موتورسیکلت ها،  و  خودروها 
اعالم  متعاقبًا  که  تاریخی  از  شد،  گفته  که 
کارت  ارائه  با  صرفًا  بنزین  شد،  خواهد 
تحویل  موتورسیکلت ها  و  خودروها  به 

خواهد شد.

نفت  جهانی  قیمت  جهش  با  همزمان 
ارزش  امسال،  نخست  ماهه  هفت  در 
ایران  پتروشیمی  صادراتی  محصوالت 
جهشی 2.۶ میلیارد دالری را در مقایسه با 

مدت مشابه سال 95 تجربه کرد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  همزمان  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
جهش قیمت نفت در محدوده بیش از 70 
بازار محصوالت  به  نفت گران  دامنه  دالر، 
پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران هم 
این اساس در هفت  سرایت کرده است.بر 
ماهه نخست سال جاری ارزش محصوالت 
پتروشیمی صادراتی ایران در مقایسه با مدت 
شمابه سال 95 افزایشی بالغ بر دو میلیارد 
و ۶00 میلیون دالری را تجربه می کند.در 
هفت ماهه نخست امسال، ایران بالغ بر 12 
میلیون و ۶۴1 هزار تن محصول پتروشیمی 
که  کرده  صادر  جهانی  بازار  به  پلیمری  و 

با  مقایسه  در  صادراتی  محصوالت  ارزش 
 900 حدود  افزایشی  پارسال  مشابه  مدت 

میلیون دالری داشته است.
به عبارت دیگر ایران از ابتدای سال جاری 
تاکنون که حتی سطوح باالی 80 دالر را هم 
تجربه کرده که این رشد قیمت نفت منجر 
به جهش قیمت محصوالت پتروشیمی شده 
به طوری که درحالی در مدت مشابه پارسال 
حدود ۶ میلیارد و 539 میلیون دالر محصول 
ارزش صادرات  که  شده  پتروشیمی صادر 
امسال به هفت میلیارد و ۴۴۶ میلیون دالر 
امسال  ماهه نخست  است.در هفت  رسیده 
در مجموع حدود 32 میلیون و 100 هزار 
تن محصول پتروشیمی و پلیمری در کشور 
تولید شده که تولید محصوالت در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال افزایشی حدود یک 

میلیون تنی داشته است.
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راهکارهای ایجاد اشتغال
یلدا راهدار
اگر متغیر تورم رو به افزایش باشد به جای افزایش نیروی کار سرمایه خود را 
افزایش می دهند همین موضوع بر نرخ بیکاری می افزاید. بر عکس همین 

موضوع نیز صادق است.
شاخص های عمده بازار نیروی کار و مشخصا نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی 
جز مولفه هایی هستند که در ایجاد و توسعه اقتصادی هر کشور نقش اساسی 
دارند و تعیین کننده میزان رفاه و سطح آسیب های اجتماعی در یک جامعه می 
باشند. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته برای حل مشکل بیکاری 
و جلوگیری از اتالف منابع و کاهش درآمد ملی، تمامی دستگاه ها و مقامات 
ارشد دولتی هماهنگ می شوند تا این بیماری اقتصاد کالن درمان شود. در یک 
اقتصاد سالم و باز بازار کار بر اساس متغیرهای اصلی عرضه، تقاضا و قوانین 
حاکم بر این بازار شکل می گیرد که نرخ بیکاری پایین تر از 10 درصد برای 
این گونه اقتصادها تعیین می شود.متاسفانه بازار کار در کشور از چندین ناحیه 
آسیب دیده است. رشد نامتوازن جمعیت در اواخر دهه 50 و دهه ۶0 باعث شد 
تا حجم عرضه نیروی کار در دهه 90 افزایش شدیدی یابد و تعداد زیادی از 
جوانان متقاضی کار که به دالیل مختلف نتواستند شغل مورد نظر خود بیایند به 
امید یافتن شغل بهتر در مقاطع تحصیلی باالتر، جذب بازار تحصیل شوند. قوانین 
بازار کار در کشور بسیار خشک و غیر قابل انعطاف و تغییر هستند که بنگاه ها را 
در مقابل نوسانات و شوک های اقتصادی شکننده و حساس می کند به همین 
دلیل است که حتی شوک های کوچک وارده به اقتصاد آسیب های بزرگی به 
بنگاه ها می رساند.اقتصاد ما اقتصادی وابسته به نفت است و بنگاه ها نیر بر همین 
اصل تصمیمات اتخاذ می کنند به عنوان مثال با ثابت مانند سایر شرایط اگر متغیر 
تورم رو به افزایش باشد به جای افزایش نیروی کار سرمایه خود را افزایش 
می دهند همین موضوع بر نرخ بیکاری می افزاید. بر عکس همین موضوع 
نیز صادق است یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد چون هزینه نیروی کار نسبت 
به هزینه سرمایه کمتر می شود میزان اشتغال افزایش می یابد. اما شرایط کنونی 
اقتصاد بسیار متفاوت از تمامی دوره های قبلی می باشد. از زمانی که تحریم ها 
آغاز شده است ابتدا بازار ارز با شوک ناگهانی بسیار شدید مواجه شد و به مرور 
روند افزایش قیمتها ) تورم( به تبع آن و نقدینگی افزایش پیدا کرد.یعنی به طور 
همزمان هم هزینه استخدام نیروی کار و هم هزینه سرمایه باال رفت و بسیاری 
از بنگاه مجبور به تعدیل نیروی کار خود شدند. از طرف دیگر هم هزینه های 
باالی زندگی با دستمزدهای پایین و عمدتا معوقه همخوانی ندارد که بسیاری از 
کارگران یا مجبور به کارهای چند شیفته و یا بیکاری نموده است. خروج افراد 
ناامید از یافتن شغل از بازار کار شاید در بلندمدت نرخ بیکاری را کاهش دهد 
اما در کنار آن بر فقر بار تکفل بیشتر می فزاید. دولت هم از ابتدای سال تاکنون 
نتواسته به صورت جدی فضای با ثباتی را در بازار کار ایجاد نماید. اخیرا دولت 
از بسته اشتغال در دوران تحریم رونمایی کرده است که رسته ها را بر اساس 
فعالیت هایی که در دوران تحریم با »رونق« مواجه می شوند، رسته فعالیت هایی 
که دچار »رکود« می شوند و رسته فعالیت هایی که »کمتر تاثیر می پذیرند« طبقه 
بندی و برای هر کدام راهکارهای جداگانه ارائه کرده است.حذف قوانین و 
مقررات زائد کسب و کار، تکیه بر تولیدات داخلی هدایت منابع بیمه به سمت 
حفظ اشتغال از جمله حمایت هایی است که در این بسته در نظر گرفته شده 
است. تجربه نشان داده است که این گونه بسته ها به دلیل نبود ضمانت اجرایی و 
عدم در نظر گرفتن پیش بینی های آینده متغیرهای اقتصادی به صورت کامل و 
منسجم اجرا نخواهد شد. دولت ابتدا بایستی اقداماتی جهت نوسازی زیرساخت 
های اقتصادی در حوزه های بانکی، مالیات و تجاری صورت دهد. دولت در 
سالهایی که میزان کسری بودجه کم بود و می توانست نرخ رشد نقدینگی و تورم 
را کنترل کند تا بنگاه ها به سمت فضای رقابتی و تولیدروند و عرضه نیروی کار 
کاهش یاید، اقدامی صورت نداد.با این حال هنوز می توان بحران ایجاد شده را با 
تدبیر و تامل در شرایط تحریم کنترل و بعد از آن بهبود بخشید تا بعد از چند سال 
مجدد به خانه اول بازنگردیم. پیش از هر اقدامی محیط کسب و کار بایستی بهبود 
یابد تا فضای اطمینان برای سرمایه گذاری فراهم گردد؛ ایجاد فرصت شغلی نیاز 
به سرمایه گذاری مولد دارد. در واقع به ازای کاهش یک درصد نرخ بیکاری باید 
2 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که سرمایه گذاری مهم ترین مولفه آن است. 
کاهش فضای امنیتی و حاکمیتی بر کسب و کارها انواع ریسک ها را کاهش داده 
و به ایجاد مشاغل پایدار کمک می کند.ترویج و آموزش فرهنگ کارافرینی در 
سیستم اقتصادی یک کشور حکم موتور محرکه را دارد چنانچه ظرفیت های 
آموزشی متناسب با نیاز صنعت، خدمت و سایر بخش ها، به صورت پویا و 
کارآمد منجر به تربیت شاغلینی خواهد شد که ارزش افزوده بخش را افزایش 
خواهد داد. استفاده از تجربه کشورهایی مانند اندونزی و سنگاپور در راه اندازی 
کسب و کارهای کوچک و چگونگی حفظ آنها و تالش در جهت حمایت از 
صنایع و تولیدات روستایی و یا انتقال صنایع به این مناطق زمینه اشتغال بیشتر در 

روستاها را فراهم می آورد.

نگاه روز

گران فروشی ۱۰۰ درصدی 
قطعات خودرو در بازار

نیک آیین با اعالم اینکه ساماندهی بازار قطعات یدکی 
خودرو نیازمند نظارت جدی مسئوالن و البته عرضه 
قطعه به بازار است، گفت: برخی نمایندگی ها قطعه 750 
هزار تومانی تندر90 را یک میلیون و 500 هزار تومان 

می فروشند. 
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، علیرضا نیک آیین با 
اشاره به اینکه متأسفانه بازار فروش لوازم یدکی خودرو 
با عدم نظارت دستگاه ها بهم ریخته است، اظهار داشت: 
متخلفان در بازار تا حد توان قیمت قطعات محصوالت 
رنو را باال اعالم کرده و مردم هم ناچار به خرید آنها 
هستند.رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران به کمبود 
قطعات یدکی خودروهای رنو در سطح بازار اشاره کرد 
و گفت: عالوه بر تخلفاتی که در سطح بازار انجام می 
شود برخی از نمایندگی های شرکت های خودروساز 
بفروش  گران  قیمت های  با  را  قطعات خودرو  هم 
می رسانند این در حالی است که آنها باید قطعات را با 
نرخ مصوب شرکت بفروشند.وی افزود: به عنوان نمونه 
دیسک صفحه پژو۴05 با قیمت 520 هزار تومان توسط 
ایساکو به نمایندگی ها عرضه می شود اما تعدادی از 
نمایندگی های متخلف برخالف قیمت مصوب شرکت 
فروش  به  تومان  هزار  قیمت 900  با  را  قطعه  این 
می رسانند. در بخش خودروهای ال 90 هم دریچه گاز 
با قیمت 750 تومان به نمایندگی ها عرضه می شود اما 
تعدادی از آنها این قطعه را با قیمت 1میلیون و 500 هزار 
تومان به مشتریان می فروشند.نیک آیین با اعالم اینکه 
ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو نیازمند نظارت 
جدی مسئوالن و البته عرضه قطعه به بازار است، گفت: 
در حال حاضر قطعه برخی از خودروها در بازار کم 
شده و اگر کسی هم آن قطعات را داشته باشد با قیمت 

های باال می فروشد.

عدم شماره گذاری خودرو  بدون 
یورو 5 از فروردین ۹۸

سازمان حفاظت محیط زیست: از ابتدای فروردین سال 
98 خودرو های فاقد استاندارد یورو 5 شماره گذاری 

نمی شوند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مسعود زندی 
هوای  قانون  طبق  استاندارد  ارتقای  برنامه  افزود: 
پاک، آیین نامه دارد و در این آیین نامه دقیقا برنامه 
خودروهای  برای  و  شده  تعیین  استانداردسازی 
غیردیزلی هم استاندارد یورو5 برای سال اینده مشخص 
شده است و خودروسازان باید به دنبال استانداردسازی 
یورو5 باشند و مجوز الزم را از محیط زیست دریافت 
کنند.وی تصریح کرد: هر خودرویی که در سال 98 
 ، باشد  یورو5  استانداردسازی  فاقد  می شود  تولید 
جلوی شماره گذاری آن گرفته می شود.زندی ادامه 
داد: برای خودروهای دیزلی استاندارد تغییر نکرده و 
تا سال 1۴00 استاندارد یورو۴ +وی پی اف ، استاندارد 
یورو5 + ای ای دی و استاندارد یورو۶ مد نظر است 
که هر کدام از این استانداردها را رعایت کنند می توانند 
مجوز شماره گیری بگیرند، در غیر این صورت جلوی 
شماره گذاری آنان گرفته می شود.مدیر دفترملی هوا و 
تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به 
اینکه آیا بنزین های مصرفی در تهران و کالنشهرهای 
کشور در حال حاضر یورو۴ است یا خیر؟ گفت: 
سازمان محیط زیست به طور دائم در حال نمونه گیری 
از بنزین یورو۴ است و این بنزین در هشت کالنشهر 
کشور به ویژه در شهر تهران وضع خوبی دارد و کیفیت 
سوخت شهر تهران نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر 

شده است.

خبر

ادامه از صفحه1
روی  پیش  راهکار  سومین  درخصوص  وی 
کشور در شرایط فعلی گفت: موضوع گردشگری 
یکی از مهمترین راهکارهای موجود در شرایط 
فعلی است و علیرغم اهمیت جذب گردشگران 
خارجی، گردشگری داخلی نیز می تواند بسیار 
که  شاهدیم  امروز  مثال  عنوان  به  باشد.  مفید 
نسبت  به  جامعه  دهک های  در  درآمد  توزیع 

دهه های اخیر تغییر کرده است.
 یعنی قبال دو دهک ضعیف، ۶ دهک متوسط 
و دو دهک ثروتمند در جامعه داشتیم ولی االن 
این شرایط تغییر کرده و دو دهک فقیر، گسترش 
یافته و تبدیل به ۴ دهک شده اند و از آن سو 
۶ دهک متوسط به ۴ دهک تقلیل یافته و آن 
هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده و دو 
نیز کماکان در جای خود قرار  دهک پردرآمد 

دارند.ترکان افزود: در چنین جامعه ای که از فقر 
رنج می برد شما شاهد هستید که خودروهای 
لذا  می کند  تردد  آن  خیابان های  در  میلیاردی 
گردشگری داخلی می تواند به بهبود توزیع ثروت 
در جامعه کمک کند. چرا که به عنوان مثال مردم 
در شهرهای پردرآمد تمام سال خود را پس انداز 
می کنند تا در تعطیالت نوروز یا تعطیالت دیگر 
به شهرهای مختلف سفر کنند و این پس انداز 
ثروت  انتقال  یعنی  اتفاق  این  و  کنند  را خرج 
در کشور که باعث چرخش مالی، داد و ستد و 
رونق اقتصاد در نقاط مختلف کشور می شود.وی 
حوزه های دانش پایه و شرکت های دانش بیان را 
چهارمین راهکار در شرایط اقتصادی فعلی کشور 
استعدادهای  خروج  مسئله  گفت:  و  دانست 
برجسته گرچه تعداد کمی را در کشور شامل 
می شود ولی موضوع مهمی است چرا که از میان 

یک میلیون و 200 هزار دانش آموزی که ساالنه 
دبستان می شوند حدود 800  اول  وارد کالس 
هزار نفر دیپلم گرفته و از این تعداد 50 هزار 
نفر در رشته هایی که پایه توسعه کشور هستند 
وارد می شوند و از این تعداد 5 هزار نفر نخست 
این دانشجویان نخبگانی هستند که عصاره همه 
سرمایه ها و تالش های ما بوده و نقش مهمی در 

کشور دارند. 
لذا اگر این 5 هزار فرهیخته را از دست دهیم 

در  داده ایم؛  دست  از  را  کشور  سرمایه  یعنی 
چنین شرایطی آیا استخدام این فرهیختگان در 
دستگاه های دولتی مشکل را حل می کند؟! فکر 
نمی کنم. بلکه باید برای بهره مندی از این نخبگان 
شغل متناسب با توان و نخبگی این افراد را خلق 
شرکت های  توان  از  تنها  موضوع  این  و  کنیم 
دانش بنیان بر می آید و این شرکت ها می توانند 
در شرایط تحریم ظرفیت های خالقانه و نوآورانه 

را برای کشور ایجاد کنند.

متن آگهی
مدحجیان  خیراله  آقای  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
طرفیت  به  دادخواستی  آذرمینافرزندقاسم  عبدالرسول  آقای  فرزندعبدالنبی.خواهان 
خوانده آقای خیراله مدحجیان فرزندعبدالنبی به خواسته اثبات مالکیت مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 970998۶13۴1003۴5شعبه اول دادگاه عمومی 
شهرستان هندیجان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/5ساعت10:00تعیین که 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان 
به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان هندیجان-ساراپناهیان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گلچبن لطفی دارای شماره شناسنامه 1581 و شماره ملی 3731۶00227 به 
شرح دادخواست به کالسه 970973/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاروق ناصری به شناسنامه 538 و شماره ملی 
۶۴۶9۶98298 در تاریخ 15/۴/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. گلچبن لطفی ش ش 1581 ت ت 5/2/1352و شماره ملی 3731۶00227 همسر 

متوفی
2. برزان ناصری ش ش _ ت ت 18/2/1378 و شماره ملی 372081388۶3 پسر 

متوفی
3. آراس ناصری ش ش _ ت ت 8/8/1382 و شماره ملی 372107۴۶53 پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8110 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ
بدینوسیله در خصوص پرونده کالسه 971028/د 10 اتهامی آقای محسن معروف 
به محسن یک چشم دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین مقرر است 
با توجه به متواری بودن متهم و عدم دسترسی به ایشان  در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 10 دادیاری حضور بهم 

رساند. تاریخ ابالغ یک ماه از تاریخ نشر آگهی می باشد.م/الف 1955 
دادیار شعبه 10 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- یعقوبی زاده 

دادنامه
شماره پرونده: 8/۶95/97   شماره دادنامه: 97/7/21-887 

خواهان: زینب محمدی حاجی فرزند عین اله ادرس بابل موزیرج ارشاد 15 ک ش 
چمران

خوانده: هادی رزاق نقیبی فرزند نبی اله آدرس مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا- خانم زینب محمدی حاجی فرزند عین اله طی دادخواستی بطرفیت 
آقای هادی رزاق پور نقیبی فرزند نبی اله خواستار مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال 
بابت صدور یک فقره سفته به شماره 1۴۶773 بانضمام خسارت تاخیر در تادیه آن 
و هزینه دادرسی گردیده است و برای اثبات ادعا نیز مصدق تصویر یک فقره سفته 
مار الذکر نیز ارائه داه است خوانده با وصف ابالغ اخطاریه بصورت قانونی در جلسه 
رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم نداشته است و از سویی ایرادی 
بر اسناد ارائه شده نیز بعمل نیاورده است و اینکه وجود اصل الشه سفته در ید دارنده 
داللت به اشتغال ذمه ی صادر کننده بوده و اصل بر استصحاب می باشد. بدین رو با 
تمسک به این اصل دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 307و308و309 
از قانون تجارت و مواد 198و519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سر رسید 97/5/27 لغایت یوم االجرا بر اساس شاخص بانک مرکزی و مبلغ 
۴۶0/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی له خواهان محکوم و اعالم مینماید. این رای 
حضوری غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی 

بابل می باشد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل

 آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای / خانم  پژمان قلندری فرزند - خوانده پرونده 9709983037700۶۴8 
حوزه 7 شورای حل اختالف کرج حسب دادخواست آقای  مجید قزوینه بخواسته وقت 
رسیدگی وفق مقررات ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی که یک نوبت در یکی از روز نامه 
های  کثیر االنتشار منتشر می گردد ابالغ می گردد . در مورخ 97/10/17 ساعت 00 : 09 
جهت دفاع در دعوی وارده و رسیدگی در این حوزه حاضر گردد واال وفق مقررات اقدام 

خواهد گردد . /ط 10۶2
شورای حل اختالف شهرستان فردیس 

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای مصطفی ایزدی فرزند اسمعیل به شماره در خواستی که با شماره 970۶۶8این 
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  گردیده  ثبت  شورا 
داشت که شادروان اسمعیل ایزدی فرزند احمد به شماره شناسنامه 3صادره از نور 
در تاریخ 97/7/27در اقامتگاه دائمی خود به شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از 
1-خانم مهرانوش یزدانی   فرزند نبی به شماره شناسنامه 219 صادره از نورهمسر 

متوفی 
2-محبوبه ایزدی  فرزند نبی به شماره شناسنامه  ۴5صادره از نورفرزند متوفی 

3-صغری ایزدی فرزند نبی به شماره شناسنامه  1358صادره از نورفرزند متوفی 
۴-مصطفی ایزدی  فرزند نبی به شماره شناسنامه 579 صادره از نورفرزند متوفی 

5-زهرا ایزدی  فرزند نبی به شماره شناسنامه 2229۶99202 صادره از نورفرزند 
متوفی 

۶-احمد ایزدی  فرزند نبی به شماره شناسنامه 187۶ صادره از نورفرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

م. الف97/52۶
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نورمحمد علی گل برار زاده 

مفقودی
شماره  با   82 ایران  7۶۴م۴۶  پالک  شماره  با   93 مدل  وانت  پراید  سبز  برگ   
رمضانی  ریحانه  نام  به   nas۴51100e۴932927شاسی شماره  موتور5283۴50 

 بابل ولوکالیی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره   به  که  درخواستی  بشرح  ابراهیم   محمد  فرزند  معتمدی  علیرضا  آقای 
97/۶51 حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  شادروان محمد ابراهیم معتمدی فرزند شعبانعلی      به 

شماره شناسنامه   ۴ صادره از    تنکابن  در  
بدرود زندگی گفته  تنکابن     دائمی خود شهرستان     تاریخ 8/8/97دراقامتگاه 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-حمید رضا معتمدی فرزند متوفی

2-حبیب رضا  معتمدی فرزند متوفی
3-علیرضا معتمدی فرزند متوفی

۴-زیبا معتمدی فرزند متوفی
5-فاطمه معتمدی فرزند متوفی
۶-صغری صفری همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه دوم شورای حل اختالف  تنکابن

مفقودی
 NAC088NORF022۴1 برگ سبز ایسوزو مدل 1389  موتور 7729۶0 شاسی

شماره شهربانی 7۶3 ع 2۶ -72 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل 8۴ با شماره پالک 98۴ق51 ایران 82 با شماره موتور 
013179۴0و شماره شاسی S1۴1228۴۶30780بنام سید آمنه حرمتی پور مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
کارت هوشمند –کارت فعالیت راننده حرفه ای به شماره کارت 2۶7۴۴8۴از نوع 
گواهینامه پایه یک به نام جاسم حزباوی زاده فرزند هادی،شماره شناسنامه2809صادره 
وازدرجه  باشد  می  ملی189953۴۴58مفقود  شماره   13۶2/8/30 متولد  ازشادگان 

اعتبارساقط می باشد.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم مژگان شمسی فرزند علی اکبر   بشرح درخواستی که به شماره ۶۴2/97/ش2 
حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که  شادروان  علی    شمسی  فرزند  محمد ابراهیم      به شماره 
شناسنامه   2080218875صادره از    تنکابن  در   تاریخ7/2۶/ 97 دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان    تهران    بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به:  1-مژگان شمسی همسر متوفی
2-ایران شمسی مادر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه دوم شورای حل اختالف  تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم  زهرا نژاد محمدی کاکرودی  فرزند  صفرعلی  بشرح درخواستی که به شماره 
97/385/1/ش ح  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که  شادروان  صفرعلی نژاد محمدی کاکرودی فرزند 
علی    به شماره شناسنامه   2 صادره از    تنکابن  در   تاریخ 17/8/97دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان    تنکابن    بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  

مرحوم  منحصر است به: 
1_زهرا نژاد محمدی کاکرودی فرزند متوفی

2_معصومه ارض پیما لشکا جانی همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف  بخش نشتا

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای جهانگیر فرزدی فرزند حسن   بشرح درخواستی که به شماره ۶۴7/97/ش2 
حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که
 شادروان      بلقیس حقیقی فرزند ملک   به شماره شناسنامه   3۶0 صادره از     
تهران در  تاریخ8/2/ 97 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
جهانگیر فرزدی همسر متوفی

حسن فرزدی پسر متوفی
ندا فرزدی دختر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف  تنکابن

رونوشت حصر وراثت
 محمدرضا غالمی با وکالت آقای احسان اعظمی به شناسنامه شماره 2 به استناد 
شماره  به  درخواستی  رثه   و  شناسنامه  رونوشت  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه 
حسین  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  و  نموده  شورا  این  970819تقدیم 
در   139۶ اسفند   29 شنبه  سه  تاریخ  ۶2500289207در  شماره  شناسنامه  غالمی 

گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشته عبارتنداز  
1-لیال حسین پور فرزند صفر به شماره شناسنامه ۶250051538زوجه متوفی

2- زینب مقصودی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 28۴ مادر متوفی 
3- محمدرضا غالمی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 2 پدر متوفی 

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

م. الف97/538
قاضی شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان سید احمد اصغری 

مفقودی
باشماره موتور ایران 82  با شماره پالک 181م25   سند کمپانی پی کی مدل 82 
کاسگری  اصغریان  احمد   نام  PSW۶8F92۴2به  شاسی  شماره   m11109103

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: 

بی اعتنایی به فنآوری های نوین
 علت اصلی مشکالت

وزیر اقتصاد: علت اصلی بسیاری از مشکالت و کمبود های ما در عرصه اقتصاد، نبود درک صحیح 
نقش فناوری های نوین است.

به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، فرهاد دژپسند در سخنانی در نخستین نشست هماهنگی 
تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، 
هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطالعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده 
است، فلسفه وجودی تشکیل این جلسه را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت 
اصلی بسیاری از مشکالت و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری 
های نوین این عرصه است.دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان 
دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی افزود: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی 
طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند 
باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد 
هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتالف وقت و انرژی و 
انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت 
دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم 
از آنها نمی رود. وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان، می 
توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، 

استفاده کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

بازار معامالت نقدی و حواله ارز
 راه اندازی می شود

 رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارزی در آینده نزدیک 
خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به گفته عبدالناصر همتی این بازار مبتنی بر سازوکار حراج و 
با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم و با مشارکت بانک ها 
و صرافی های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی راه اندازی می شود.وی همچنین گفته 
است که با آغاز فعالیت این بازار صادرکنندگان نیز می توانند بر اساس مقرراتی که اعالم خواهد 
شد بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.رئیس کل بانک مرکزی این خبر را با 
انتشار پست زیر در اینستاگرام اعالم کرده است: »یکی از دغدغه های بانک مرکزی در ماه های 
اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک بازار متشکل 
ارزی برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین المللی توسط کارگزاران )بانک ها و صرافی های 
مجاز( بوده است. جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمایه و 
خصوصاً بانک ها و صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد. در 
نهایت در مورد راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف 
کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم. این بازار 
با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت و بازگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به 
طور گام به گام و با تمرکز بر معامالت نقدی راه اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم می توانند 
در چارچوب مقررات اعالمی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند. امیدوارم این 
اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معامالت حواله های 

تجاری در سامانه نیما باشد.«

تسهیالت ویژه صندوق توسعه ملی برای شرکت های دانش بنیان 
در خط اعتباری ۱8۰۰ میلیارد تومانی فراهم شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید محمد صاحبکار، رییس 
تفاهم  به  اشاره  با  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها  مرکز 
سه جانبه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، گفت: در راستای 
اجرای برنامه اشتغالزایی ذیل تبصره ۱8 قانون بودجه سال 
۱۳97، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت 
موسسات  و  شرکت ها  اختیار  در  عامل  بانک های  طریق  از 
دانش بنیان قرار می گیرد.وی افزود: در راستای تفاهم صورت 

گرفته بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق 
توسعه ملی، بخشی از منابع این صندوق از طریق بانک های 
عامل به صورت تسهیالت با نرخ های ۱۰ و ۱2 درصد در اختیار 
شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد.صاحبکار گفت: این منابع 
در قالب تسهیالت ایجادی و سرمایه در گردش و در راستای 
فعالیت های دانش بنیان شرکت ها در اختیار آن ها قرار می گیرد. 
همچنین نرخ سود این تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان 
در حوزه های آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
۱۰ درصد و برای حوزه صنعت و معدن ۱2 درصد است.وی 
با تأکید بر ضرورت بهره گیری شرکت های دانش بنیان از این 

منابع برای توسعه فعالیت های نوآورانه و فناورانه خود گفت: 
شرکت های دانش بنیان برای استفاده از این منابع می توانند 
در گام اول به بانک های عامل مراجعه کنند و پس از تشکیل 
پرونده و ارائه طرح توجیهی و اعتبارسنجی توسط بانک، در 
گام دوم  استعالمی از سوی شعبه بانک از معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری انجام می شود تا از دانش بنیان بودن 
طرح موردنظر اطمینان حاصل شود.وی در پایان اعالم کرد: 
شرکت های دانش بنیان برای استفاده از این تسهیالت می توانند 
به شعب مختلف بانک های ملی ایران، کشاورزی، صنعت و 
معدن، صادرات، سپه، رفاه کارگران، توسعه صادرات، توسعه 
تعاون، تجارت، پست بانک، پارسیان و آینده مراجعه کرده و از 

این تسهیالت بهره مند شوند.

خط اعتباری 1800 میلیاردی صندوق توسعه ملی برای شرکتهای دانش بنیان

مشاور رئیس جمهور: درآمد طبقه متوسط نصف شد  

سقوط دو دهک طبقه متوسط به جمع فقرا



 آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می کند 
چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

الروشفوکو

سخن حکیمانه

دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد 
 چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت 
 آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

امروز با حافظ

توسط انتشارات هنر موسیقی

»پهلوان تار« چاپ سومی شد

مقاالتی  مجموعه  تار؛  »پهلوان  کتاب 
ارشد  نوشتۀ  لطفی«  محمدرضا  برای 

تهماسبی به چاپ سوم رسید.
تار«  »پهلوان  کتاب  مهر،  گزارش   به 
گردآوری مجموعه  مقاالتی است که 
در دوره ها و سال های مختلف توسط ارشد تهماسبی 

دربارۀ محمدرضا لطفی نوشته شده است.
این مقاالت همچنین با نوشته ای قدیمی همراه است با 
عنوان »دفاعیه ای از موسیقی ایرانی« که متن سخنرانی 
او  باور  بر  بنا  که  است  شریف  دانشگاه  در  مؤلف 
مضمون مطالبش نزدیک و همسو با افکار لطفی دربارۀ 

موسیقی است.
در بخشی از مقدمۀ کتاب »پهلوان تار« آمده است:

»هنرمندان  راستینی  مثل  لطفی  نیازی  به  تمجیدهای 
 از  سرِ  ادای  وظیفه  ندارند؛  نه  در  زندگی  و  نه  پس 
 از  آن.  آنان  متکی  به  استقبال  مردم اند  و  البته،  اگر  از 
 سرِ  مهری  واقعی  باشد،  بی نیاز  از  تکریم  و  مهرورزِی 
 دولتیان  هم  نیستند.  لطفی  در  بودنش  هزاران هزار بار 
 تکریم  و  تمجید  و  تحسین  شده  است.  چه  بزرگداشتی 
 باشکوه تر  از  این؟  هر آهِ  برخاسته  از  سینۀ  آن  شنوندۀ 
 ناشناِس  زابلی  که  به  نوای  تارش  گوش  سپرده  بود 
 تکریم  لطفی  بود؛  هر اشک  جاری شده  از  چشمان  آن 
 شنوندۀ  ناشناِس  بابلی  که  به  نواخته ای  از  نواخته هایش 
 گوش  سپرده  بود،  تحسین  او  بود  و  هر شوری  که  در 
 دل  تک تِک  میلیون ها  ایرانِی  شنوندۀ »سپیده«  ایجاد 
 می شد،  نشانی  از  تمجیِد  از  سرِ  خلوص  و  ارادت  به 

 استادِ  موسیقی شان  داشت.«
چاپ سوم کتاب »پهلوان تار؛ مجموعه مقاالتی برای 
محمدرضا لطفی« با 15 هزار تومان توسط انتشارات 

هنر موسیقی روانه بازار کتاب شده است.

در دنیای کتاب

6/45آفتابطلوع5/18صبحاذان
17/14مغرباذان11/50ظهراذان
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صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان
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اوقاتشرعی

»نامبرده«؛ لذت تماشای یک ضدتئاتر
*یاسمن خلیلی فرد

این  درواقع  است؛  واقعی  رویداد  یک  از  متفاوتی  تصویر  »نامبرده«  نمایش 
نمایشنامه تجربه شخصی کارگردان اثر در مواجهه با اتفاقاتی است که در 
فستیوالی در سن پیترزبوگ برایش رخ می دهد؛ تا اینجای کار شاید فکر کنیم 
با یک روایت کالسیک روبه رو هستیم اما آنچه به کار علی اصغر دشتی اعتبار 
میبخشد خالقیت بی بدیلی است که به لحاظ فرم و نوع خاص روایت در آن 
لحاظ شده است. دشتی، بی آنکه ابزارهای اثری در مدیوم سینما را در اختیار 
داشته باشد با بهره گیری از عناصر موجود و قابل استفاده در تئاتر بسیاری از 
ویژگیهای یک فیلم را در نمایش خود به منصه ظهور گذاشته است. شاید اصلی 
ترین و خالقانه تریِن این کارکردها، شیوه چرخش و تغییر موقعیتهای مکانی و 
زمانی باشد و حتا تفکیک شخصیت اصلی به سه شخصیت مجزا که هر یک 
تنها یک بخش از نام او را یدک می کشند و به نحوی هم قرار است تکاملگر 
ماهیت وجودی او باشند. تعویض مکرر بازیگران در نقشها شاید درخشانترین 

بخش اثر باشد.
مضمون نمایِش دشتی به زعم من همان فروپاشی است، همان فروپاشی ای 
که در قالب یک جلسه روانکاوی قرار است دوستان او در این تخلیه عاطفی و 
روانی کنارش باشند، آنچه مسبب فروپاشی و جراحت عمیق روحی او بوده بی 
تردید سرخوردگی او در اجرای نمایشش در روسیه است که به شکل مضحکی 
به تکه پاره های غیرقابل تصوری مبدل می شود که بی شباهت به روح تکه و 
پاره و زخم خورده خودِ او نیست و کارگردان با ظرافت مادرِ خیاِط دشتی را در 
سکوتی مرگبار اما موثر و پررنگ در لحظه لحظه روایت جای داده است،مادری 
که مثل همان خیاط پیر طبقه زیرزمیِن بازار صفویه و در جوار تماشاخانه مخروبه 
حسن جواهریان سعی بر دوختِن تکه پاره های روح فرزندش دارد؛ فرزندی که 
می رود و ناپدید می شود و اشک مادر گویای این اضمحالل و فروپاشی ست. 
این تکه و پاره شدن به لحاظ فرمیک هم در کلیت اثر و درواقع فرم روایت آن 
قابل مشاهده است، درواقع این فرم نزدیک ترین تداعی از اضمحالل است؛ 
درواقع همین تکه های ظاهراً نامرتبط و عماًل مرتبط که مدام گسترش می یابند 
و درتالشند تا کار را به یک نمایش تبدیل کنند در همان پیرزن خیاط پشت چرخ 
خیاطی اش تجلی میابند، تالشی که در نهایت هم بی نتیجه می ماند و فروپاشی 

اتفاق می افتد و نمایش در نهایت اجرا نمی شود.
»نامبرده« در عین القای احساسات متفاوتی چون تشویش، دلهره، خنده و حتی 
استهزا به مخاطب او را دچار کاتارسیس میکند، همانقدر که خود کارگرداِن ناکام 
در نهایت عقده های سرکوب شده وجودی اش را بیرون می ریز )در آن رقص 
جنون آور( مخاطب نیز همچون تماشای یک سایکودرام )که این نمایش هم 
چیزی جز یک سایکودرام نیست( پس از تماشای آن دچار پاالیش روح می 
شود، دچار نوعی آرامش، نوعی فریاد که وقتی به به صدا درمی آید شخص 

راحت می شود، به آرامش می رسد!
و اما بازی های نمایش، به باور من بار اصلی کار بر دوش سه بازیگر کمتر 
شناخته شده آن علی باقری، اصغر پیران و رامین سیاردشتی است و نگار 

جواهریان نیز بازی درخشانی دارد.
بازی در سکوت آن هم در تئاتر به باور من به مراتب سخت تر از بازی دارای 
کالم و دیالوگ است؛ شاید تنها ابزار بازیگری که دیالوگ ندارد چهره و برون 
ریزی درست حس هایش به واسطه میمیک چهره اش باشد، نقشی که پانته 
آ پناهی ها در »نامبرده« ایفا می کند نمود بارز همین بازی دشوار است؛ بازی 
دشواری که شاید در عین حال آسان به نظر برسد و برای خیلیها این سوال را 
پیش آورد که اگر بازیگری آماتور یا کم تجربه برای این نقش انتخاب می شد 
آیا تفاوتی در بازی حاصل می شد؟ که بی تردید پاسخ مثبت است. آتیال پسیانی 

در نقش گرباچوف هم شرایط نسبتاً مشابهی دارد.
»نامبرده« نمایشی است که می تواند به همان اندازه که بخش بزرگی از تماشاگران 
را راضی به خانه می فرستد بخش دیگری را هم ناراضی و عاصی کند، خیلی ها 
این اثر را یک تئاتر نمی دانند و شاید همین دور بودن از اسلوب های همیشگی 
و کالسیک تئاتر و اتصال به جریانی تازه و آوانگارد که قطعاً ریسک بزرگی هم 

محسوب می شود بزرگترین برگ برنده علی اصغر دشتی و گروهش باشد.

 »آقای گوزن« در بخش رقابتی جشنواره 
»اکس گراند« آلمان

انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« محصول مشترک مرکز تلویزیون و انیمیشن سازمان 
سینمایی حوزه هنری در بخش رقابتی جشنواره »اکس گراند« آلمان حضور دارد.
به گزارش پیام زمان از سازمان سینمایی حوزه هنری، انیمشن کوتاه »آقای گوزن« 
پس از حضور و درخشش در بسیاری از جشنواره های بین المللی این بار در 
بخش رقابتی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم »اکس گراند« برای کسب 

جایزه 2000 یورویی با دیگر آثار راه یافته، به رقابت خواهد پرداخت.
این جشنواره 25 آبان ماه آغاز و تا ۴ آذر ماه در شهر ویسبادن کشور آلمان 
درحال برگزاری است و این انیمیشن در روزهای 1 و 3 آذر ماه به نمایش عموم 
درخواهد آمد. همچنین، انیمشن کوتاه »آقای گوزن« هم اکنون در جشنواره 
بین المللی فیلم کوبانی )22 الی 28 آبان( که در کشور سوریه برگزار می شود 
نیز حضور دارد. انیمشن کوتاه »آقای گوزن« طی ماه گذشته در بسیاری از 
جشنواره بین المللی حضور داشت و جوایزی از جشنواره های: کراک )روسیه(، 
سان اسکرین )آمریکا(، استاپ تریک )لهستان و اسلونی(، انیماتو سویس، 
کلیک )هلند(، لودز )لهستان( لیندز )اتریش(، وایادولید )اسپانیا( و ری انیمانیا 
)ارمنستان( کسب نمود. شایان ذکر است، حضورهای جشنواره ای  «آقای گوزن« 
که پخش بین الملل آن بر عهده موسسه تصویرسازان سوره سینمای مهر است، 

در جشنواره های خارجی ادامه خواهد داشت.

یادداشت

کاریکاتور

به  موضعی«  حسی  »بی  سینمایی  فیلم  ساخت  پروانه 
نویسندگی و کارگردانی حسین مهکام و تهیه کنندگی حبیب 
رضایی صادر شد و این فیلم طی روزهای آینده در تهران 

کلید می خورد
به گزارش رسیده، »بی حسی موضعی« که قصه اش در یک 
شب تا صبح می گذرد، پنج بازیگر اصلی دارد و تاکنون 
حضور پارسا پیروزفر و سهیل مستجابیان در فیلم قطعی 

شده است.
پیروزفر که بازیگر گزیده کاری در سینما محسوب می شود 

اینروزها نمایش موزیکال »بینوایان« را روی صحنه دارد.
همچنین سهیل مستجابیان که گفته می شود طرفداران زیادی 
در فضای مجازی دارد برای نخستین بار تجربه بازی در یک 

فیلم سینمایی را تجربه می کند.
به عنوان  از سالها حضور در سینما  حبیب رضایی پس 
بازیگر، برای نخستین بار تهیه کنندگی یک فیلم سینمایی 
را برعهده گرفته است. همچنین محمد صادق رنجکشان به 
عنوان سرمایه گذار و مجری طرح در این پروژه سینمایی 

حضور دارد.

 اپرسا پیروزفر و
 »یب حیس موضعی«

گرانی۶۶ درصدی سفره مردم در یکسال گذشته

سینمایی  فیلم های  داوران 
مسابقه سینمای ملی پانزدهمین 
مقاومت  بین المللی  جشنواره 

معرفی شدند.
به گزارش زمان به نقل از روابط 
بین المللی  جشنواره  عمومی 
فیلم مقاومت با اعالم این خبر، 

اعضای هیات داوران این بخش را به این ترتیب معرفی کرد: 
محمد بزرگ نیا، مسعود جعفری جوزانی، حسین صابری، 
ابوالقاسم طالبی، محمدرضا شرف الدین، حسن خجسته، 
علی نصیریان. بر پایه این خبر، این هیات قرار است فیلم های 
سینمایی راه یافته به بخش مسابقه ملی این رویداد سینمایی را 
ارزشیابی و داوری نمایند. یادآور می شود  فیلم های سینمایی 
سلیمانی  علی  و  حاجتمند  هادی  »اشنوگل«  بخش:  این 
سرنسری، »تنگه ابوقریب« بهرام توکلی، »چراغ های ناتمام« 
مصطفی سلطانی، »دایان« بهروز نورانی پور، »دریاچه ماهی« 
مریم دوستی، »ساحل امن« کرامت پورشهسواری، »سرو زیر 
آب« محمدعلی باشه آهنگر، »صدای منو می شنوید« صادق 
پروین حسینی، »کنجان چم« یاسمین نصرتی، »ماجرای 
نیمروز« محمدحسین مهدویان، »ماهورا« حمیدزرگرنژاد، 
»ویالیی ها« منیر قیدی. شایان ذکر است دو فیلم »امپراطور 
جهنم« پرویز شیخ طادی و »به وقت شام« ابراهیم حاتمی کیا 

در این بخش به عنوان میهمان حضور دارند.
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با شعار »تجلی 
گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی« به همت بنیاد فرهنگی 
با  انقالب و دفاع مقدس  روایت فتح و انجمن سینمای 
همکاری مراکز و سازمان های مختلف از  5 تا 9 آذر ماه 
سال جاری به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می شود.

معریف داوران مسابقه 
سیمنای میل جشنواره مقاومت

این  می دانیم  که  »چیزی 
هر  از  موسیقی  که  است 
ندارد  مطلوبی  شرایط  نظر 
یکی  این  می گویم  من  ولی 
جواب  خوب  تحریمش 
زمینه  در  چون  است.  داده 
نوازندگان  موسیقی،  فعالیت 
موسیقیدانان جوان بسیار خوبی در سطح ایران هستند.«
حسین  موسیقی،  خانه  عمومی  ازروابط  گزارش  به 
علیزاده ـ نوازنده و آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایران 
ـ در حاشیه بازدید روز پایانی نمایشگاه »سازخانه« که 
به همت خانه موسیقی ایران در خانه هنرمندان برگزار 
شده بود، در گفتگویی خاطرنشان کرد: در ابتدا به همه 
می گویم  نباشید  خسته  مجموعه  این  دست اندرکاران 
چون می دانم گرد هم آمدن این تعداد سازنده ساز کار 

بسیار دشواری است.
این  می کند  شاد  را  آدم  خیلی  که  چیزی  داد:  ادامه  او 
دیگر  در  و  موسیقی  نواختن  زمینه  در  هم  که  است 
در  بلکه  تهران  در  تنها  نه  موسیقی  دیگر  رشته های 
انجام  خوبی  فعالیت های  هم  مختلف  شهرستان های 
است،  ساز  به  مربوط  که  نمایشگاه  این  در  می شود. 
نوع  حتی  و  آمده اند  دیگر  شهرهای  از  دوستان  اغلب 
ساز هم محدودیت ندارد. مثال کسی از شهر رشت آمده 

و ساز ویولن می سازد.
این استاد موسیقی ایرانی درباره شرایط کنونی موسیقی 
در کشور گفت: چیزی که می دانیم این است که موسیقی 
از هر نظر شرایط مطلوبی ندارد ولی من می گویم این 

یکی تحریمش خوب جواب داده است. 

حسین علیزاده: تحریم 
موسییق خوب جواب داده

روز مبادا
*قیصر امین پور

وقتی تو نیستی
نه هستهای ما چونان که بایدند

نه بایدهای ما
مثل همیشه ،
آخر حرفم را

و حرف آخرم را
با بغض فرو می خورم

عمریست لبخندهای الغر خود را
در دل ذخیره می کنم

باشد
برای روز مبادا

اما در صفحه های تقویم
روزی به نام روز مبادا نیست

آن روز هر چه باشد
روزی شبیه دیروز

روزی شبیه فردا
روزی شبیه همین روزهای ماست

اما کسی چه می داند
شاید امروز نیز
روز مبادا باشد
وقتی تو نیستی

نه هستهای ما چونان که بایدند
نه بایدهای ما
هر روز بی تو

روز مباداست !

یک جرعه شعر 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال را پیشران و مرکزی فرابخشی دانست 
که باید زمینه ارتقای هوشمندسازی مجموعه وزارتخانه 
دولت  مطلوب های  به  رسیدن  برای  مجازی  فضای  در 

الکترونیک را فراهم کند.
سید عباس صالحی در مراسم تکریم و معارف روسای 
رسانه های  و  اطالعات  فناوری  مرکز  جدید  و  قدیم 
دیجیتال، این جابه جایی ها را در راستای قانون مجلس و 
دولت در منع به کاری بازنشستگان در پست های مدیریتی 
عنوان کرد و گفت: اگرچه طبق قانون مجبور هستیم این 
تغییر و تحوالت را داشته باشیم ولی همچنان از تجربیات و 
مشاوره سید مرتصی موسویان رئیس سابق مرکز رسانه های 

دیجیتال بهره مند خواهیم شد. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: مرکز رسانه های 
دیجیتال با توجه به جنبه فرابخشی خود باید با حضور هر 
چه گسترده تر در فضای مجازی، تکمیل و نهایی کردن در 

دولت الکترونیک را مهیا کند.

به گفته صالحی اگر چه پیشرفت های خوبی در این زمینه 
حاصل شده و بسیاری از امور و کارها در وزارتخانه و 
زیرمجموعه آن به صورت الکترونیکی انجام می شود ولی 
باید با تقویت و ایجاد زیرساختها بسترهای الزم برای به 
حداقل رسانی مراجعه حضوری مراجعین را در اولویت 
قرار دهیم بلکه به طور کلی به مرحله ای برسیم که به 
طور کلی مراجعه حضوری و فیزیکی مراجعان را به صفر 

برسانیم.
در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 

با  سازمانی  هوشمندسازی  ادامه 
با  و همگامی  همراهی  بر  تاکید 
دولت الکترونیک را از مهم ترین 
وظایف مرکز فناوری اطالعات 
باید  داشت:  اظهار  و  برشمرد 
مراجعات  و  کاغذ  حذف 
قرار  مدنظر  را  حضوری 
دهیم چرا که اینگونه موارد 

گاهی فسادآور هستند.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
حال  عین  در  اسالمی 
چشم انداز  کرد:  تاکید 
در  که  است  این  ما 
کوتاه مدت این مهم اتفاق 
بیافتد تا دیگر اثری از کاغذ 
در مکاتبات و انجام کارها 
نداشته  وجود 

باشد.

بسترهای الزم برای رسیدن به مطلوب های دولت الکترونیک فراهم شود

جناب آقای حسین توکلی کجانی
فرماندار شهرستان مالرد

توکلی  حسین  آقای  جناب  قطعی  حکم 
کجانی از سوی وزیر محترم کشور به عنوان 

فرماندار شهرستان مالرد صادر شد.
بدین وسیله این انتصاب شایسته را به ایشان 
و مردم فهیم شهرستان مالرد تبریک عرض 
نموده و برای این مسوول کوشا و مردمی از 
درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون 

داریم.
روزنامه زمان، سرپرستی استان تهران

»مریلین مونرو« رکورد جوایز گلدن گلوب را شکست
جایزه گلدن گلوب متعلق به »مریلین مونرو« ستاره سرشناس هالیوودی در یک حراجی به 

رقم رکوردشکن 250 هزار دالر به فروش رفت.
به گزارش از فاکس نیوز، »مونرو« 5۶ سال پس از مرگش نیز همچنان تاریخ سازی می کند و 
جایزه گلدن گلوب متعلق به وی با فروش 250 هزار دالری، رکورد باالترین قیمت فروخته 

شده این جایزه در تمامی حراجی ها را از آن خود کرد. 
همچنین یک اتومبیل فورد متعلق به وی در این حراجی که توسط خانه حراج جولین 
لس انجلس برگزار شد، به قیمت ۴90 هزار دالر به فروش رفت. وی این اتومبیل را در 
سال 195۶ مستقیم از کارخانه خریداری کرده بود و در مراسم عروسی اش با »آرتور میلر« 

نمایشنامه نویس معروف نیز از این خودرو استفاده کرده بود. 
»مریلین مونرو« یکی از سرشناس ترین و پرحاشیه ترین بازیگران تاریخ سینماست که 
در جریان پروژه ساخت فیلم »Something`s Got to Give« در سال 19۶2 به 
کارگردانی »جورج کوکر« در سال 19۶2 و در سن 3۶ سالگی درگذشت و این فیلم را برای 
همیشه ناتمام گذاشت اما بخش هایی از این فیلم در مستند »مرلین: واپسین روزها« در سال 

2001 گنجانده شد.
دلیل رسمی مرگ وی خودکشی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای خواب آور و آرام بخش 
اعالم شد، اما ادعاهای مبنی بر وجود یک توطئه و مجموعه حوادث اسرارآمیزی که منجر به 

مرگ وی شد، همواره بحث برانگیز بوده  است.

»خرها آدم نمی شوند« در مراحل فنی
با پایان فیلمبرداری، ساخت موسیقی و انجام جلوه های ویژه فیلم »خرها آدم نمی شوند« 

آغاز شد.
به گزارش رسیده، در حالی که فیلمبرداری »خرها آدم نمی شوند« با کارگردانی اکبرمنصور 
فالح در شمال کشور به پایان رسیده است، ساخت موسیقی این فیلم سینمایی توسط شهاب 

اکبری آغاز شده است. طراحی جلوه های ویژه را نیز سپهر کشن فالح بر عهده دارد.
فیلم سینمایی »خرها آدم نمی شوند« با تهیه کنندگی عباس اکبری اوایل پاییز امسال در شمال 
کشور کلید خورده بود. لیال اوتادی،یوسف تیموری،ارژنگ امیرفضلی، یوسف مرادیان، هدی 
منصورفالح، سعید دولتی، فاطمه شکری، اصغر حیدری، چیا بابامیری و )هنرمندان نوجوان( 
کیان علی پناه، آرمان پیراسته،هامون قربانی،تینا فتوحی و آیال فیروزی بازیگران این فیلم بوده 
اند.این فیلم یک فانتزی اجتماعی و کودکانه است و در خالصه داستان آن آمده: »بعضی از 
آدم ها در دنیای واقعی خطاهایی کرده و به همین دلیل تبدیل به خر و به جنگل تبعید شده 
اند. معلمی به نام ادیب برای آموزش آنان به جنگل می رود تا با طی کردن مراحل آموزش، 
به اشتباه خود پی برده، هویت اصلی خود را بازیافته، آدم شده و به جامعه بازگردند. حدود 

سه ماه می گذرد و اثری از ادیب نمی شود تا اینکه ….«.
سایر عوامل اصلی تولید عبارتند از: نویسندگان: اکبر منصور فالح، مصطفی فرد حسینی، 
مشاور کارگردان: علی شاه حاتمی،مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی، مدیر تولید: طاهر امانی، 

طراح گریم: داریوش صالحیان، طراح صحنه: حسین منصور فالح و....

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را 
خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند 

و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران 
هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت

سرکار خانم خراسانی 
 مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر  استان  گلستان 

درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده، برای ایشان از 
درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و سایر 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم
علی اصغر سلیمانی 

سرپرست روزنامه پیام زمان در گلستان


