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افزایش وام مسکن انبوه سازان به 110 میلیون 

 آمادگی بورس برای خریدوفروش مسکن

واکنش ایران به ادعای

 درخواست تهران برای حضور

 در مذاکرات استکهلم

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مشورت های استکهلم   ، زمان  گزارش  به 
ماهیت یمنی- یمنی دارد و جمهوری اسالمی ایران از آغاز بحران یمن ) از جمله 
در بند سوم طرح وزیرامور خارجه( بر ضرورت انجام گفت وگوهای یمنی – یمنی 
به دور از دخالت بیگانگان تاکید داشته است . بهرام قاسمی در خصوص ادعای برخی 
رسانه های خارجی که جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد حضور هیاتی برای شرکت در 
مذاکرات یمنی ها در استکهلم را داده است، اظهار کرد : مشورت های استکهلم ماهیت 
یمنی- یمنی دارد و جمهوری اسالمی ایران از آغاز بحران یمن ) از جمله در بند سوم 
طرح وزیرامور خارجه( بر ضرورت انجام گفت وگوهای یمنی - یمنی به دور از دخالت 
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معاون رئیس جمهور: فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است 

بخش خصوصی قربانی فساد
 اقتصادی می شود 

محدودیت اعمال  جزئیات 
شد اعالم  بانکی  تراکنش های   
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خودروهای مغایر با استاندارد 
شماره گذاری نمی شوند

هشدار به شرکت های خودروسازی؛ 
سرمقاله

تحقیر اروپایی ها از دیکاپریو و 
سقوط لندن تا جلیقه زردها

طی سال های اخیر و بویژه از هنگام روی 
کار آمدن دونالد ترامپ، جهان با حوادث و 
رویدادهایی روبه رو بوده که بخشی مهم از آن 
حامل نشانه هایی از تحقیر از سوی آمریکایی ها 

علیه اتحادیه اروپا است.
1- سال 2016 ، بیش از 165 کشور جهان به 
پیشاهنگی اتحادیه اروپا معاهده آب و هوایی 
معروف به معاهده پاریس را امضاء کردند؛ حتی 
نام لئوناردو دیکاپریو هنرپیشه مشهور هالیوودی 
که از سال 2014 سفیر صلح سازمان ملل شده 
و فعالیت های گسترده ای در قالب ساخت یک 
مستند درباره اقیانوس ها و گرمای زمین داشت، 
با این معاهده گره خورد و در ماه آوریل 2016 
یک سخنرانی احساسی در جمع رهبران جهان 
انجام داد. او در سخنرانی اش در سازمان ملل این 
سوال را مطرح کرد که ›وقت آن رسیده از خود 
بپرسید در کدام طرف از تاریخ ایستاده اید؟‹، 
ولی همان هنگام ، تصورش هم سخت بود که 
تنها چند ماه بعد رئیس جمهوری پیدا شود که 
با تریلی از روی همه آمال و آرزوهای مردان 

اروپایی عبور و همه آنان را تحقیر کند.

2 محمدعلی حیدرهایی

نگاه روز
نظارت موثر و پاسخگویی

 الزمه مبارزه با فساد 
7

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد 
می تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی 
تهران، با بیان اینکه نقطه تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخالق و حقوق آمیخته است، 
گفت: تجارت می توانست راه خود را بتواند و اخالق هم به راه خود ولی مبارزه با فساد 
مالقات اقتصاد و اخالق است. در این میان اگر یک بازار را در نظر بگیریم بهترین فضا برای 
یک کسب و کار خوب رقابت است و همه می توانند در یک رقابت سالم عادالنه کار کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد 
می تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد. 
آنگاه در چنین فضایی نمی توان احساس امنیت کرد و بنگاه دار آینده را برای خود قابل 
پیش بینی نمی داند.وی تصریح کرد: یک بنگاه دار تمام ریسک های ایجاد یک بنگاه را می 
پذیرد ولی اگر رقابت وجود نداشته باشد آینده برایش پیش بینی پذیر نیست. بنابراین حتی 
اگر با بهترین زیرساخت نیز پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت 
خواهد کرد همه هزینه ها را روی دستش باقی خواهد گذاشت و اعتماد را از او سلب 
خواهد کرد.جنیدی ادامه داد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم 
می زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود 
دارد، اگرچه اتاق بازرگانی 4 سال است که به دنبال ریشه کن کردن فساد رفته و شرکت ها 
نیز مقررات تطبیق و کامپیالینس را پیاده سازی کرده اند که این یک تالش برای رسیدن به 
مقصد ریشه کنی فساد است.وی افزود: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است. چرا 
که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می آورد. پس خطاها در درجه اول 
در حوزه فساد، منتصب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این میان دولت گام هایی برداشته است که 
با نظر و مشارکت بخش خصوصی می تواند به کمال برسد. پس ما هدف را بر این گذاشته 
ایم که فساد کالن را در حوزه مقامات دولتی، مزایده ها، مناقصه ها و امتیازدادن ها حذف 
کنیم. این در شرایطی است که در سطوح پایین تر شامل رشوه به کارمندان و سطوح تصمیم 

گیران کوچک نیز تالش داریم تا بتوانیم فساد و رشوه را محدود نماییم که در قالب قانون 
سالمت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته است.جنیدی در ادامه با اشاره 
به لوایح CFT و مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: مواردی به لحاظ اختالف نظر بین 
شورای نگهبان و مجلس وجود داشت که برطرف شده و کار در مجمع در حال رسیدگی 
است، ضمن اینکه در کنار این لوایح، دو معاهده نیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفته 
که برای ارتباط با بانکداری بین المللی نیازمند رعایت آنها هستیم. چرا که در هر معاهده و 
تجارتی نیازمند بانکداری و مبادالت بانکی هستیم؛ پس تصویب این دو به همه بخش های 
تجارت خدمت خواهد کرد اما تاکید می کنم این لوایح اگرچه انتقادات و دغدغه هایی را 
بر خود وارد دارد که البته قابل احترام و پیگیری است و باید به مخالفان حق داد، ولی ما 
راسخ هستیم تا این کار را پیش ببریم چرا که مسئله این نیست که آیا در روابط بین المللی 
نیاز داریم تا با دنیا مرتبط باشیم، بلکه فراتر از آن بارها در صحبت هایم اشاره کرده ام که 
بانکداری اسالمی یعنی بانکداری صحیح العمل نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، 

مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم به ربا منجر نمی شود.
ادامه در صفحه7
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خودروهای مغایر با استاندارد شماره گذاری نمی شوند
 رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست 
استاندارد  نتواند  اگر شرکت خودروسازی  کرد:  تاکید 
تولیدات خود را با یورو۴ تطبیق دهد، شماره گذاری این 

تولیدات ممنوع می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مسعود زندی با بیان 
اینکه آلودگی هوا یکی از اصلی ترین چالش های زیست 
اخیر  محیطی کالنشهرها است، گفت: در چند سال 
دلیل فصل سرما  به  نیمه دوم سال،  در  هوا  آلودگی 
نمود بیشتری داشته است البته وارونگی دما، شرایط 
تشدید  می توانند  هوا  آلوده کننده  منابع  توپوگرافی، 
کننده آلودگی هوای کالنشهرها باشند.وی که در یک 
برنامه رادیویی سخن می گفت، با تاکید بر اینکه موضوع 
آلودگی هوا چند وجهی است و تنها مربوط به سازمان 
حفاظت محیط زیست نیست، در مورد قوانین مصوب 
اظهارکرد: سازمان حفاظت  آلودگی هوا  برای کاهش 
محیط زیست از انتهای سال ۷۹ طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا را در هفت محور دنبال کرد. پس ازآن به 
دنبال بازنگری طرح جامع، در سال ۹۰ آیین نامه جدیدی 
را مصوب کرد و در ادامه در سال ۹۳ راهکارهای کاهش 
آلودگی هوا تدوین شد. همچنین در سال ۹۵ در معاونت 

اجرایی ریاست جمهوری آیین نامه مشخصی تدوین و به 
مرحله اجرا گذاشته شد. در آخرین مرحله نیز قانون 
هوای پاک تدوین شد که تمام دستگاه هایی که زمینه 
برای  وظایفی  نحوی  به  هستند،  دخیل  هوا  کیفیت 
کاهش آلودگی هوا دارند.وی افزود: قانون هوای پاک 
تقریبا ۱۳ آیین نامه دارد که ۹ آیین نامه به طور مشخص 
مربوط به مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم است. تقریبا هفت 
آیین نامه ها ابالغ شده است و ما درصدد پیگیری اجرای 
دقیق آن هستیم. براساس آیین نامه ها و قوانین حوزه 
آلودگی هوا، اقدامات بسیار خوبی در شهرها انجام شده 
و شرایط کیفی هوا نسبت به گذشته بهبود یافته است 
پیدا می کرد،  ادامه  اگر شرایط گذشته  که  به طوری 
کالنشهرها دیگر جایی برای زندگی نبود.رئیس مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
در مورد اقدامات صورت  گرفته برای کاهش آلودگی هوا 
تصریح کرد: استانداردسازی خودروها از جمله اقدامات 
برای کاهش آلودگی هوا است. در حال حاضر خودروها 
با استاندارد یورو ۴ تولید می شوند و اگر شرکتی نتواند 
استاندارد خود را با این شرایط تطبیق دهد، به طور قطع 
مانع شماره گذاری تولیدات آن خواهیم شد.رئیس مرکز 

ملی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با 
اشاره به اینکه درمصوباتی که در حوزه کاهش آلودگی 
هوا داشتیم، بحث خودرو و استانداردسازی سوخت در 
اولویت کار قرار داشت، تاکید کرد: خودروها در کشور 
بر اساس استاندارد یورو ۴ تولید می شوند و سازمان 
حفاظت محیط زیست بر تولید آن ها نظارت مستقیم 

دارد. 
در شش ماه اول امسال حدود ۸۰۰ خودرو تحت تست 
آالیندگی قرار گرفته اند که نشانه توجه خودروسازان 
گران  تست ها  این  است.  استانداردسازی  به  نسبت 
هستند و برای هر خودرو تقریبا ۵ میلیون تومان هزینه 
دارد. برای خودروهای وارداتی نیز سازوکاری را داریم تا 
نظارت کافی برای اطمینان از رعایت استاندارد انجام 
شود.وی ادامه داد: در گذشته نه چندان دور، مشکالت 
مونواکسید کربن و اکسیدهای گوگرد به عنوان عوامل 
تأثیرگذار در آلودگی شهرها وجود داشت اما در حال 
و  نیست  مطرح  پارامترها  این  از  هیچکدام  حاضر 
نیم  دو  از  کوچکتر  معلق  ذرات  آالینده،  مهمترین 
میکرون است که منشا آن خودروها و هم بسیاری از 

عوامل احتراقی موجود در شهرها هستند.

وزیر کشور عنوان کرد:

 تاکید رهبری بر انجام کار فوق العاده در حوزه آسیب های اجتماعی

وزیر کشور گفت: مقام معظم رهبری بر انجام 
آسیب های  کاهش  در  العاده  فوق  کارهای 
اجتماعی و عقب افتادگی های موجود در این 
حوزه و تسریع این راهکار در همه دستگاه های 

مربوطه تأکید دارند.
عبدالرضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اجتماعی  شورای  جلسه  در  فضلی  رحمانی 
بررسی  و  با موضوع »ارائه گزارش  کشور که 
آسیب های اجتماعی و ارایه گزارش به رهبر 
بود،  شده  برگزار  اسالمی«  انقالب  معظم 
اظهار کرد: درحال حاضر موضوع آسیب های 
اجتماعی اجزای مورد نظر خود را پیدا کرده 
راه ها  است.  مشخص  آن  اهداف  و  است 
شناسایی شده و دستگاه های مربوطه نیز در 
سرانجام  به  را  مهمی  کارهای  خصوص  این 
رهبر  به  کلی  گزارش  درباره  رسانده اند.وی 
معظم انقالب اسالمی در مورد موضوع طالق 
نیز گفت: در این خصوص گزارشی به رهبری 
ارائه داده شد و قرار شده است از این به بعد 
دستگاهها هر سه ماه یکبار گزارشی از عملکرد 
وزیر کشور  ارائه دهند.  مورد  این  در  را  خود 
ازدواج  تسهیل  قانون  خصوص  در  همچنین 
که از سوی فراکسیون خانواده در این نشست 
تسهیل  قانون  کرد:  تصریح  نیز  شد  مطرح 
ازدواج ظرفیت خوبی است و این قانون تصویب 
نیفتاده  اتفاق مهمی  اما در عمل  شده است 
است و گزارش مهمی از اجرای این قانون می 

بایست توسط دستگاه های ذیربط ارائه شود.
گفت:  هم  سفید  ازدواج  موضوع  درباره  وی 
ذیربط  ازدواج سفید دستگاه های  در موضوع 
نیز  را  را کار کرده اند و مواردی  گزارش هایی 
بررسی کرده اند اما روی این موضوع تحقیقات 
کشور  وزیر  شود.  انجام  بایست  می  ویژه ای 
دستگاههای  افزایی  هم  مورد  در  همچنین 
ذیربط در مورد آسیب های اجتماعی نیز گفت: 
و  است  انجام  حال  در  دستگاهها  افزایی  هم 
تقسیمات کار در حوزه آسیب های اجتماعی 
انجام شود  به خوبی  بین دستگاه ها  باید  نیز 
در  مسئول  دستگاه های  که  است  انتظار  و 
حوزه های خود، هم افزایی و نقش خود را به 
در  همچنین  کنند.رحمانی فضلی  ایفا  خوبی 
موضوع حاشیه نشینی و بازآفرینی بافت های 
فرسوده نیز عنوان کرد: در خصوص موضوع 
حاشیه نشینی و بازآفرینی بافت های فرسوده 
مواردی  جز  به  البته  نداشتیم  مناسبی  روند 
صورت شخصی  به  خودشان   دستگاه ها  که 
انتظار  اما   ، وارد عمل شده اند و کار کرده اند 
این است که  برنامه ریزی روشنی در خصوص 
محالت در حاشیه شهرها داشته باشیم و این 
محالت شناسایی شوند و باز آفرینی در آنها 
انجام شود. وی تأکید کرد که درباره بازآفرینی 
وزارت  با  محوریت  نشینی  موضوع حاشیه  و 
مسکن و شهرسازی باشد و گزارشی در این 
نیز  آینده  نشست  در  و  شود  ارائه  خصوص 

در  گزارشی  رهبری  معظم  مقام  حضور  در 
خصوص عملکردها در موضوع حاشیه نشینی 
ارائه خواهد شد.وزیر کشور همچنین در مورد 
بازنگری در قوانین اجتماعی نیز گفت: بازنگری 
امور  سازمان  در  اجتماعی  قوانین  همه  در 
انباشت  نباید  اما  انجام شده است،  اجتماعی 
قوانین باشد؛ بلکه قوانین باید بررسی شود و 
هرجا ضعف وجود داشت اصالح شود و قوانین 
مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه نیاز به قانون 
در  شود.وی  بررسی  موضوع  نیز  بود  جدید 
مورد پیشنهاد کارگروه خانواده اظهارکرد: در 
پیشنهادی که توسط کارگروه خانواده مطرح 
که  بود  مورد   ۱۶ شامل  پیشنهاد  این  شد 
مصوب تلقی می شود و برنامه ریزی های الزم 
خصوص  این  در  دستگاه ها  اجرای  برای  نیز 
ارائه شود.رحمانی فضلی در مورد  می بایست 
مشاوره قبل از ازدواج نیز گفت: مشاوره قبل 
از ازدواج در عمل باید با جدیت پیگیری شود 
و دستگاه های متولی مسئول هستند با جدیت 
نتایج  و  دهند  قرار  پیگیری  مورد  را  امر  این 
مطلوبی از آن حاصل شود.وزیر کشور درباره 
شبکه خیرین در بحث ازدواج نیز تصریح کرد: 
شبکه خیرین ازدواج و فعالیت آنها در استان ها 
ملی  شبکه  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  باید 
خیرین در مبحث خانواده و ازدواج اگر داشته 
باشیم موضوع بسیار مهمی است که می تواند 

موثر واقع شود.

جزئیات اعمال محدودیت تراکنش های بانکی اعالم شد
محدودیت  اعمال  جزئیات  مرکزی  بانک  نوین  های  فناوری  معاون   
تراکنش های بانکی را اعالم و تاکید کرد که عملیات انتقال وجه در سامانه 

ساتنا بدون محدودیت است.
اعمال  درباره  حکیمی  ناصر  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محدودیت تراکنش های کارتی، گفت: نکته اصلی این است که با تغییرات 
سقف تراکنش های بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده 
و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت 
بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از 
ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.وی تصریح کرد: 
با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ باال به 
وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ باال می توانند 
از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.حکیمی افزود: 
مردم همچنین می توانند در معامالت بزرگ با مبالغ باال از انواع و اقسام 
چک ها ازجمله چک عادی، رمز دار و تضمین  شده بهره گیرند.معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه در اعمال محدودیت 
سقف تراکنش های کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص بودن 
مبدأ و مقصد پول است و این که با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه 

به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم و مشتریان بانک ها از این  پس در انتقال وجه 
و خرید در مبالغ باال باید از سامانه ساتنا و چک استفاده کنند؛ همچنین 

سرویس پایا نیز برای انتقال وجه در حساب ها قابل دسترس است.
حکیمی با اشاره به کنترل هایی که برای کد ملی در سیستم های کارت 
استفاده می شود، اظهار داشت: در این فرآیند مدیریت ریسک اعمال 
می شود و از جابه جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب ها 
در مبالغ کالن از این مسیر جلوگیری می شود. ازاین رو با این اهداف 
فرآیند تراکنش های کارتی با محدودیت هر کد ملی در طول روز نهایت 
تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان پذیر بوده و این امر از روز گذشته اجرایی 
شده است.وی یادآور شد: کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسک های 
بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال محدودیت های 
فوق از ایجاد سوءاستفاده ها در قالب کاله برداری، فیشینگ و پول شویی 
جلوگیری تا حجم خسارتی که از این مسیر ایجاد می شود کاهش یابد، 
همچنین حجم تراکنش های مشکوک نیز قابل کنترل می شود.حکیمی 
در پایان گفت: این اقدام همچنین باهدف جلوگیری از سفته بازی و انجام 
معامالت مشکوک با ابزار کارت که یک ابزار غیرحضوری با کارسازی 
قدیمی است، اعمال شده تا هر یک از ابزارها مطابق با استانداردهای دنیا 

سرجای خود قرار گیرد و این محدودیت ها از دیروز اجرایی شده است.
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تحقیر اروپایی ها از دیکاپریو و سقوط لندن
 تا جلیقه زردها

*محمدعلی حیدرهایی

طی سال های اخیر و بویژه از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
جهان با حوادث و رویدادهایی روبه رو بوده که بخشی مهم از آن 
حامل نشانه هایی از تحقیر از ســوی آمریکایی ها علیه اتحادیه 

اروپا است.
۱- سال 2۰۱۶ ، بیش از ۱۶۵ کشور جهان به پیشاهنگی اتحادیه 
اروپا معاهده آب و هوایی معروف به معاهده پاریس را امضاء کردند؛ 
حتی نام لئوناردو دیکاپریو هنرپیشه مشهور هالیوودی که از سال 
2۰۱۴ سفیر صلح سازمان ملل شده و فعالیت های گسترده ای در 
قالب ساخت یک مستند درباره اقیانوس ها و گرمای زمین داشت، 
بــا این معاهده گره خورد و در ماه آوریل 2۰۱۶ یک ســخنرانی 
احساسی در جمع رهبران جهان انجام داد. او در سخنرانی اش در 
سازمان ملل این سوال را مطرح کرد که  وقت آن رسیده از خود 
بپرسید در کدام طرف از تاریخ ایستاده اید؟ ، ولی همان هنگام ، 
تصورش هم سخت بود که تنها چند ماه بعد رئیس جمهوری پیدا 
شود که با تریلی از روی همه آمال و آرزوهای مردان اروپایی عبور 
و همه آنان را تحقیر کند. ترامپ با خروج از پیمان بین المللی آب 
و هوایــی پاریس بیش از هر چیزی ، اروپایی ها را تحقیر کرد که 

حاصل تالش های طوالنی مدت آنان بود.
2- در همین ســال 2۰۱۶ اما یــک فیلم هالیوودی به روی پرده 
سینماهای آمریکا و اروپا رفت تا نشان دهد ، اروپایی چقدر ضعیف 
هستند. این فیلم با عنوان " لندن سقوط کرده است "پخش شد؛ 
فیلمی که بابک نجفی یک کارگردانی ایرانی - سوئدی آن را برای 
هالیوود ساخت. اگرچه بخش مهمی از فیلم های تخیلی هالیوودی 
طی ســال های اخیــر با نگرش  آمریکا ناجی جهــان بی دفاع ، 
ساخته شده اند، اما این بار در سقوط لندن، آمریکایی ها بی پرده 
و عیان، تصویری از اروپا و در واقع قلب آن لندن خلق کردند که 
بدون آمریکایی ها هر لحظه فرو خواهد پاشــید. فیلم که با بازی 
بازیگرانی چون جرارد باتلر، آرون اکهارت، آنجال باســت، مورگان 
فریمن، و رادا میشــل بر روی پرده رفــت، به لحاظ محتوا توجه 
چندان منتقدان را به خود جلب نکرد، اما لندن را به عنوان یکی از 
مهمترین ستون های اتحادیه اروپا چنان سست و آسیب پذیر به 
تصویر کشید که نمونه آن تاکنون دیده نشده است؛ آن هم توسط 
یک مشت تروریست از کشورهای خاورمیانه که تا مغز و استخوان 
ساختار امنیتی انگلیس نفوذ کرده اند! شاید اگر نام فیلم را  بدون 
آمریکا هرگز  گذاشــته بودند، بیشتر به ماهیت فیلم نزدیک بود، 
آن هم وقتی می بینی یک مامور مخفی آمریکایی محور مبارزه با 

تروریست ها است و ام آی ۶ یک نهاد اطالعاتی درمانده!
۳- حاال به هفتــه های اخیر بپردازیم؛ جایی که جلیقه زردها به 
دنبال ماه ها چالش میان اروپــا و آمریکا ، بویژه خروج آمریکا از 
پیمان های بیــن المللی از جمله برجام و معاهده تغییرات آب و 
هوایی پاریس، خیابان های پاریس و شهرهای فرانسه را به محل 
اعتراض هایی تبدیل کردند که یک ســر آن بی واسطه به همان 
پیمــان پاریس بر می گردد. پیش از شــروع اعتراض های اخیر 
جلیقه زردهــا ، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون روســای جمهور 
آمریکا و فرانســه وارد یک جنگ لفظی در ماه گذشــته میالدی 
شدند که در جریان سفر ترامپ به پاریس به مناسبت یک صدمین 
سالگرد پایان جنگ جهانی اول رقم خورد. ترامپ ایده اروپایی ها 
مبنی بر ایجاد یک ارتش واحد اروپایی را چنان به ســخره گرفت 
که از آن به عنــوان بدترین توهین رئیس جمهور آمریکا به اروپا 
تعبیر شــد. ترامپ به ایده مکرون مبنی بر تشــکیل ارتش واحد 
اروپایی برای محافظت از خود در برابر قدرت هایی مانند آمریکا، 
روســیه و چین ، توئیت کرده بود که  شاید بهتر باشد اروپا ابتدا 
ســهم عادالنه ای را در ناتو پرداخت کند که آمریکا به آن کمک 

مالی بسیاری کرده است.
ایــن توئیت در میان اروپایی ســر و صدای زیــادی بپا کرد که 
سنگین ترین اعتراض ها را آنگال مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل 
مکــرون از خود بروز دادند و اندک زمانــی بعد جلیقه زردها در 
خیابان های شــهرهای فرانسه ظاهر شدند.اگرچه جلیقه زردها ، 
با مطالبات و خواســته های معیشتی به خیابان ها ریخته اند، اما 
یکی از مهمترین محورهای صف آرائی آنان در برابر مکرون، اجرای 
سیاست تغییر الگوی مصرف سوخت است که دولت فرانسه تالش 
دارد در چارچوب معاهده آب و هوایی پاریس ، خودروهای برقی 
را جایگزیــن خودروهای گازوئیلی و بنزینی کند.اما نکته عجیب 
ماجرا اینجاست که هیچیک از احزاب و گروه های سیاسی، حتی 
مخالفــان مکرون رهبری این جنبــش را که برخی ها تصور می 
کنند، چیزی شبیه بهار عربی اســت به عهده نگرفته است و در 
عین حال جنبش زردها نیز سازماندهی شده نیست و گویا رهبری 
مشــخصی ندارد. فارغ از اینکه قشر ضعیف و آسیب پذیر فرانسه 
با اجرای این سیاست، در موقعیتی دشوار قرار خواهندگرفت، اما 
شکی نیست که این تغییر الگوی مصرف سوخت در فرانسه چیزی 
نیست جز اجرای همان معاهده پاریس که ترامپ چند ماه پیشتر 
با افتخار از آن خارج شد. حال باید دید این حرکت اجتماعی فاقد 
رهبری که باب میل ترامپ اســت و تداوم آن می تواند به آشوب 
های گسترده تر و هرج و مرج غیر قابل کنترل هم تبدیل شود، به 
دیگر کشورهای اروپایی مانند هلند، آلمان ، بلژیک و حتی انگلیس 

هم سرایت خواهد کرد؟
فرانسه قطعا می بایســت هزینه های سیاست های اینچنینی را 
بپردازد و جهت اجرای کم هزینه تر این دســت سیاست ها برای 
اقشــار ضعیف جامعه چاره اندیشــی کند، اما سوال مهم در این 
مقطع اینجاست که آیا می توان ربطی میان جنبش جلیقه زردها 
با تفکر ترامپیسم که اشاعه دهنده افراط گرایی و ناسیونالیسم تند 
اســت، قائل شد؟  به هرحال هرچه هست، اینکه در همه مواردی 
که میــان اروپا و آمریکای دوران ترامپ حادث می شــود، نوعی 
تحقیر و تالشی نفس گیر برای به زیر کشیدن دوباره اروپا درون 
آن نهفته اســت، از جمله مهمترین آن خــروج او از برجام بود و 
همچنان تالش دارد با کارشــکنی های مستمر و پیچیده، ابتکار 
عمل اروپایی ها را در گشایش کانال های فرعی جهت داد و ستد 

با ایران خنثی سازد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

ایران در اقیانوس هند رزمایش 
نظامی برگزار می کند

معاون هماهنگ کننــده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که این نیرو 
رزمایشی نظامی را در محدوده سواحل مکران 
تا مدار ۱۰ درجه اقیانوس هند برگزار می کند.

 بــه گزارش زمان به نقــل ازایرنا، امیر دریادار 
حمزه علی کاویانی اظهارداشت: این رزمایش 
زمستان امسال در محدوده آب های سرزمینی 
ایــران و آب های آزاد برگزار می شــود.وی با 
بیان اینکــه تجهیزات جدید نیــروی دریایی 
ارتش در این رزمایش بــه کارگیری خواهند 
شد، اظهارداشــت: در رزمایشی که امسال در 
آب هــای آزاد برگزار می شــود، زیر دریایی 
هــای کالس غدیر کــه به تازگی بــه ناوگان 
نیــروی دریایی الحاق شــده انــد نیز حضور 
خواهند داشــت.نیروی دریایی ارتش هشــتم 
آذر مــاه 2 فروند زیر دریایی کالس غدیر را به 
ناوگان نیــروی دریایی جنوب اضافه کرد؛ این 
زیردریایی ها دارای فن آوری باال و تسلیحات 
جدید هســتند که امکان پرتاب موشک از زیر 
سطح به سطح و اژدر و مین و همچنین امکان 
حمل نیروی انسانی در سواحل نزدیک را دارد.

وی همچنین عنوان کرد: ناوشــکن سهند به 
عنوان پیشــرفته ترین نــاو ایرانی نیز در کنار 
دیگر ناوشــکن ها در رزمایش نیروی دریایی 
ارتش در جنوب کشــور مورد اســتفاده قرار 
خواهد گرفت.ناوشکن سهند هفته گذشته به 
عنوان پیشــرفته ترین ناوشکن غرب آسیا، در 
بندرعبــاس به ناوگان جنــوب نیروی دریایی 
پیوســت.به گفته  اســالمی  ارتش جمهوری 
فرماندهان نیروی دریایی ارتش سازه اصلی و 
رو ســازه سهند با ساختاری متفاوت نسبت به 
جماران بــا قابلیت رادار گریزی در بلوک های 
مجزا طراحی و ساخته شده است. این ناوشکن 
چهار موتوره قادر بــه ۱۵۰ روز دریانوردی به 
همراه شناور پشــتیبان در اقیانوس های دور 
دســت و آب های متالطم اســت.بروز رسانی 
پرتابگرهای اژدرها، انواع توپ های ضد هوایی 
و ضد ســطحی، سامانه های موشکی سطح به 
سطح و سطح به هوا، سامانه دفاعی نقطه ای، 
ســامانه ضد زیردریایی، قابلیت رادار گریزی، 
افزایش بــرد عملیاتی، قابلیــت مانور پذیری 
باال و ســامانه های الکترونیکی از جمله دیگر 
ویژگی های ناوشــکن سهند هستند.بر اساس 
اعالم دریادار کاویانی رزمایش امســال نیروی 
دریایی ارتش در محدوده ســواحل مکران تا 
مدار ۱۰ درجه در اقیانوس هند برگزار خواهد 
شــد.نیروی دریایی جمهوری اســالمی ایران 
پیش از ایــن نیز رزمایش هایی را در محدوده 
تنگه هرمز تا مدار ۱۰ درجه و شمال اقیانوس 

هند برگزار کرده بود.

آماده باش ارتش لبنان در مرزهای 
فلسطین  اشغالی

رســانه های عربی از آماده باش نیروهای ارتش 
لبنان در مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی 

خبر دادند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، منابع لبنانی 
اعالم کردند نیروهای ارتش لبنان در مرزهای 
فلسطین اشــغالی به حال آماده باش درآمدند.

آماده بــاش نیروهای ارتش لبنــان در واکنش 
به تحــرکات نظامیان رژیم صهیونیســتی در 
نزدیکی مرز لبنان صورت گرفته است.شــبکه 
المیادین گزارش داده اســت نیروهای ارتش 
حضور خود را در منطقه موازی خط آبی )خط 
تعیین شده از ســوی سازمان ملل( در شهرک 
میــس الجبل در جنوب لبنان در پی تحرکات 

نظامیان صهیونیست تقویت کرده اند.
مفقود شــدن دو مسلســل صهیونیستی در 
مناطــق مــرزی نزدیــک به لبنــان جنجال 
خبری گســترده ای را در داخل سرزمین های 
اشغالی ایجاد کرده است.روزنامه صهیونیستی 
یدیعوت آحارونوت در این رابطه نوشــته بود 
که شماری از نیروهای یگان توپخانه ای ارتش 
رژیم صهیونیستی دو قطعه سالح خود از نوع 
»MAG« را در منطقه رها کرده بودند و سالح 
آنها مفقود شده است.در همین رابطه نظامیان 
اشغالگر رژیم صهیونیستی دیروز شنبه به سوی 
یک گشــتی ارتش لبنان تیرانــدازی کردند. 
این اولین حادثه بعــد از عملیات ارتش رژیم 
صهیونیســتی در مرزهای لبنان اســت که با 
ادعای مســدود کردن تونل هــای حزب اهلل در 

مرزهای لبنان انجام می شود.
ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که نیروهای 
نظامی این رژیم که در مرزهای لبنان مستقر 
شده اند، به سمت اشخاصی که احتمال می رود 
بخشی از گروه حزب اهلل لبنان باشند، تیراندازی 

کرده اند.

اخبار

سرمقاله

چیزی بگو که کفه سخنت 
سنگین شود و کاری کن که 

قیمت رفتارت باال رود

کالمامیر

سخنگوی قوه قضاییه با مطرح نمودن این مورد که 
پولشویی در کشور وجود دارد و تعدادی از افراد نیز 
در این خصوص بازداشت شده اند از نامه ظریف به 

دادستان کل کشور درباره پولشویی خبر داد.
االسالم  حجت  زمان-  خبرنگار  گزارش  به 
غالمحسین محسنی اژه ای دیروز در یکصد و سی 
و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، 
درباره بحث پولشویی وزیر امورخارجه کشورمان و 
نامه وی به دادستان کل کشور گفت: بنده یک نامه 
به دادستان تهران نوشتم که درخصوص مطالبی 
که منسوب به جناب ظریف است، توضیح خواسته 
شود. یک نامه هم دادستان کل کشور خطاب به 
نوشتند که جناب وزیر  امور خارجه کشور  وزیر 
جواب دادستان را داده است اما دادستان کل کشور 
اعالم کرد اسناد و مدارکی دال بر پولشویی در نامه 

ارائه نشده است.
وی افزود: پرونده های پولشویی در کشور وجود 
دارد که بعضی از این پرونده ها رسیدگی هم شده 
است. از موارد اتهامی می توان به یکی از اعضای 
تیم هسته ای که محکوم هم شده اشاره کرد که 
پولشویی داشت. او از شرکت آمریکایی انگلیسی 
خواست تا پول را به نام فرد دیگری در کشوری 

دیگر بریزد.
اژه ای با تاکید بر برخی موارد پولشویی گفت: بحث 
آقای ظریف طوری منعکس شده بود که مخالفان 
لوایح پولشویی، خود پولشویی دارند که وزیر خارجه 
در نامه اش گفت پولشویی را به طور کلی مطرح 
کرد و نهاد و فرد خاصی مدنظرش نبود، وی افزود: 
اطالعی ندارم که دادستان تهران چه اقدامی انجام 
داده است.سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای نشست 
خبری با اعالِم حکم اعدام باقری درمنی در دیوان 
عالی افزود: حکم اعدام حمید باقری درمنی به جرم 
ارتشا و کالهبرداری که در دادگاه بدوی صادر شده 
بود، در دیوان عالی کشور تایید شد.معاون اول قوه 
قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر طوالنی بودن 
پرونده باقری درمنی و خط قرمز بودن دولت نهم 
و دهم، گفت: اتهامات باقری درمنی و کالهبرداری 
های او مربوط به سالیان قبل بود.وی افزود: این 
پرونده در شعبه ویژه رسیدگی نشد چون استناد 
به ماده 2۸۶ قانون ارتشا و اخالل در نظام نبود و 
به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات و ارتشا در 
شعبه ۱۵ دادگاه انقالب رسیدگی شد. این پرونده 

خط قرمز دولت دهم نبوده است. اولین باری است 
که این مطلب را می شنوم.وی با اعالم این خبر، 
همچنین اسامی اخاللگران نظام اقتصادی را که 
حکم آنان در دادگاه قطعی شده است، اعالم کرد 
که عبارت است از: در شیراز، امیرکمالی سروستانی 
فرزند محمدحسین به 2۰ سال حبس و ضبط 
عبداهلل،  فرزند  پورفرد  منوچهر  نامشروع،  اموال 
اتهام اخالل  به  اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه 
به ۱۰ سال حبس و رد مال  اقتصادی  نظام  در 
کسب شده از این طریق، عسکر )افرا( برانی فرزند 
نادعلی به پنج سال حبس، حسن مظاهری فرزند 
شاه میرزا، مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال 
حبس، ناصر حبیبی نسب فرزند منصور به یک 

سال حبس محکوم شدند.
به گفته وی، محسن رنجبر به جرم ارتشا در شیراز 
به ۷ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شالق محکوم 
شد.وی در ادامه درباره پرونده های استان فارس 
گفت: حکم بدوی رئیس شورا و اعضای شورای 
شهر، ۱۹ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده 
است که به خاطر بدوی بودن حکم از بیان جزئیات 
حکم معذورم. اما تا ۱۵ سال حبس برای آنها حکم 
بریده شد. حکم پرونده آبفای شیراز هم در دادگاه 
بدوی صادر شده است.معاون اول قوه قضاییه درباره 
بقیه پرونده های اقتصادی رسیدگی شده در تهران 
و حکم هایی که قطعی شد، اظهارداشت: محمود 
مقدم فر فرزند احمد به جرم معاونت در جعل و 
پرداخت رشوه به ۷ سال و یک ماه حبس، جزای 
نقدی، رد مال و حسن نامدار فرزند علی به اتهام 
اخذ رشوه و جهل سند به ۵ سال حبس و ۷۰ ضربه 
شالق محکوم شد.سخنگوی دستگاه قضا همچنین 
از احیای درصِد باالیی از کارخانه های تعطیل خبر 
داد و تصریح کرد: در بحث صنایع کوچک هم 2۱ 
تعطیل  حال  در  کشور  غرب  شمال  در  کارخانه 
شدن بود که احیا و از تعطیل شدن رها شد؛ سه 
کارخانه در استان مرکزی هم هست که هنوز به 
طور کامل مشکالتش مرتفع نشده و دولت باید 
کمک کند؛ یک کارخانه و 2۱ واحد تولیدی در 
برای  بود که  شمال کشور در حال ورشکستگی 
احیا شدنشان تالش شد.محسنی اژه ای در ادامه 
با تاکید بر تعطیل نشدن واحدهای تولیدی گفت: 
چندین جلسه با حضور وزرا و مسئوالن معاونت 
پیشگیری قوه قضاییه برگزار کردیم و چند دستور 

در ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شد که یکی از آنها 
تعیین تکلیف هر چه زودتر اموال توقیف شده بود 

و تا کنون مقداری از این اموال رفع توقیف شد.
وی گفت: وزیر صمت گفت ۷۰۰ هزار گوشی تلفن 
داریم که ۱۳۱ هزار تا مرتبط با دستگاه قضایی 
است و بقیه گوشی ها مشکالت خود را در همان 
وزارتخانه دارد که باید هر چه زودتر این مشکالت 
را با سازمان قیمت گذاری کننده رفع کنند و قوه 
قضاییه اعالم کرد وزارت صمت در عرضه آن آزاد 

است.
قوه  رئیس  تایید  مورد  وکیل   ۱۴۹۰ »معرفی 
قضاییه« یکی دیگر از مواردی بود که سخنگوی 
دستگاه قضا برآن اشاره کرد و با رد این موضوع که 
تعداد محدودی وکیل از سوی رئیس قوه قضاییه 
طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعالم 
شده، اظهارکرد: ۱۴۹۰ وکیل تاکنون معرفی شدند 
و فهرست آنان ارائه شده است که ۶۳ وکیل از تهران 
هستند.سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با مطرح 
کردِن احقاق حقوق عامه که یکی از وظایف قوه 
قضاییه است، مطرح کرد: اگر در حقوق عامه خوب 
عمل نشود یا خالف انجام دهند دادستان پیگیری 
می کند.وی افزود: برخی موارد حقوق عامه روشن 
نیست و جای تردید وجود دارد که دادستانی روی 
این موضوع بررسی می کند تا برداشت ها یکسان 
باشد و اقدامات مناسب انجام شود.محسنی اژه ای 
درباره پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی با 
بیان این مورد که پرونده عراقچی در دادگاه ویژه 
رسیدگی می شود گفت: نوع پرونده به گونه ای 
است که در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. این 
پرونده ۹ متهم در بانک مرکزی و خارج از بانک 
مرکزی دارد. این پرونده تعیین وقت و رسیدگی 
نشده است و در حال بررسی و تمهیدات مقدماتی 
است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش 
که چرا مجازات ها بازدارنده نیست و فردی که 
زدن  آتش  به  دست  است،  رفته  زندان  بار  چند 
کارتن خواب ها می زند، گفت: برای هر جرمی 
حکمی صادر می شود و فرد به زندان می رود. در 
مواردی که شاکی خصوصی نداشته باشد ممکن 
است عفو بخورد یا آزادی مشروط بگیرد. اما اگر 
شاکی خصوصی داشته باشد، عفو و آزادی مشروط 

مشمول این مجرم نمی شود.
وی ادامه داد: اگر جرمی از حد بگذرد، در صورت 

تکرار حکم اعدام هم صادر می شود؛ مثال اگر جرم 
سرقت تکرار شود و از حد سرقت بگذرد، حکم 
تشدید و حتی در مواردی مجازات اعدام در نظر 

گرفته می شود.
اژه ای گفت: همه بازدارندگی ها از مجازات ناشی 
نمی شود؛ یکی از مسیرها مجازات است و فرهنگ، 
جامعه، اشتغال و سایر موارد هم در بازدارندگی 
خبرنگاری  خبری،  نشست  ادامه  دارد.در  تاثیر 
پرسید چرا در برخورد با تجمعات دوگانگی وجود 
دارد مثال در تجمعی برخی را بازداشت می کنند 
اما در تجمعی دیگر اقدامی انجام نمی شود که 
محسنی اژه ای گفت: همه تالش می کنیم آنچه 
برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم.

وی افزود: درباره تجمع، مرجع تشخیص را قانون 
مشخص کرده و ممکن است برای فهم قانون به 
صورتجلسه مذاکرات ارجاع کنیم اما این حجیت 

ندارد آنچه جمع بندی و قانون شد، حجیت دارد.
اژه ای ادامه داد: این افراد به صرف آمدن در محل 
تجمع دستگیر نشدند. اینکه در زمان تجمع چه 
زمینه  بعدها  است  ممکن  شود،  می  زده  حرفی 

دستگیری را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیران بانک 
مرکزی با اعالم این خبر که کیفرخواست پرونده 
مدیران  پرونده  گفت:  است،  نشده  صادر  سیف 
بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی به دادگاه رفته 
اما هنوز جلسه تعیین نشد و وکال باید پرونده را 
مطالعه کنند. پرونده سیف هم هنوز کیفرخواست 

نخورده است.
وی همچنین از پرونده تروریستی اهواز خبر داد و 
با اذعان براین مطلب که این پرونده هنوز به دادگاه 
نرفته است، گفت: در این پرونده ۱۰ تا 2۰ نفر 
بازداشت شدند.وی با بیان اینکه این افراد از خارج 
از کشور حمایت می شوند، ادامه داد: پرونده در 
مرحله تحقیقات مقدماتی است. کیفرخواست صادر 
نشده و به دادگاه نرفت است. ممکن است تعداد 
دیگری هم مرتبط با این پرونده بازداشت شوند.

تروریستی  حادثه  درباره  قضاییه  قوه  اول  معاون 
چابهار گفت: تا روزشنبه که اطالع دارم چهار نفر 
بازداشت هستند.وی درباره ایرانی یا غیرایرانی بودن 
این متهمان اظهار کرد: این چهار نفری که من 
دیدم ایرانی االصل بودند که یک نفر مقیم خارج 

است و یکی هم در ایران تردد می کند.

محسنی اژه ای:

پولشویی درکشور
وجود دارد

کاال های مورد نیاز شب عید به موقع
 در دسترس مردم قرار گیرد

معاون اول رییس جمهوری بر تنظیم بازار 
شب عید و رضایتمندی مردم تاکید کرد و 
گفت: اقالم و کاال های مورد نیاز شب عید به 

موقع در دسترس مردم قرار گیرد.
اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه 
ستاد تنظیم بازار با محوریت تنظیم قیمت 
اقالم و کاال های مورد نیاز مردم برای شب 
رییس  اول  معاون  ریاست  به  دیروز  عید، 
جمهوری برگزار شد.اسحاق جهانگیری در 

این جلسه با اشاره به توفیقات دولت در تنظیم بازار شب عید طی سال های گذشته افزود: 
خوشبختانه در سال های اخیر با برنامه ریزی دقیق دولت، میوه، آجیل و شیرینی با قیمت 
مناسب در ایام پایانی سال در دسترس مردم قرار گرفت.جهانگیری با تاکید بر اینکه مردم 
نباید برای تامین اقالم و کاالهای مورد نیاز شب عید دغدغه ای داشته باشند، تصریح کرد: 
باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا کاالهای مورد نیاز شب عید به موقع در بازار توزیع و 
در دسترس مردم قرار گیرد.جهانگیری از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد 
کشاورزی خواست تمهیدات الزم را برای ایام پایانی سال انجام دهند تا وضعیت بازار شب 
عید اطمینان بخش بوده و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.در این جلسه که وزرای 
جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس 
اتاق اصناف ایران و رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند، معاون بازرگانی 
وزارت صمت گزارشی از وضعیت انبارها برای تامین نیازهای شب عید ارائه کرد.در این 
نشست همچنین راهکارهای تنظیم بازار شب عید و تامین کاال به مقدار کافی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

واکنش ایران به ادعای درخواست تهران 
برای حضور در مذاکرات استکهلم

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مشورت های 
استکهلم ماهیت یمنی- یمنی دارد و جمهوری 
اسالمی ایران از آغاز بحران یمن ) از جمله در 
ضرورت  بر  خارجه(  وزیرامور  طرح  سوم  بند 
انجام گفت وگوهای یمنی – یمنی به دور از 

دخالت بیگانگان تاکید داشته است .
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  بهرام قاسمی 
در خصوص ادعای برخی رسانه های خارجی که 
جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد حضور هیاتی 
برای شرکت در مذاکرات یمنی ها در استکهلم 

را داده است، اظهار کرد : مشورت های استکهلم ماهیت یمنی- یمنی دارد و جمهوری اسالمی 
ایران از آغاز بحران یمن ) از جمله در بند سوم طرح وزیرامور خارجه( بر ضرورت انجام 
گفت وگوهای یمنی - یمنی به دور از دخالت بیگانگان تاکید داشته و پیوسته حمایت شفاف 
و کامل خود را از ماموریت سازمان ملل متحد در مسیر پیگیری یک راهکار سیاسی مناسب به 
عنوان یگانه راه حل بحران مزبور اعالم کرده است. وی افزود : دقیقا این نگاه و موضع ایران در 
حالی مطرح شده و می شود که آمریکا با اتخاذ سیاستی یک جانبه گرایانه و کامال جانبدارانه، 
مخرب و نامتوازن، مجوز شروع یک جنگ ویرانگر ضد بشری را علیه مردم یمن صادر کرده 
و با انواع حمایت های مالی ، تسلیحاتی و سیاسی از نیروهای متجاوز موجب استمرار یکی از 
بزرگترین فاجعه های انسانی به اذعان سازمان های بین المللی شده است.این دیپلمات ارشد 
کشورمان خاطرنشان کرد : جمهوری اسالمی ایران امیدوار است طرف های یمنی با اتخاذ 
رویکرد مستقل و صلح جویانه در چارچوب گفت وگوهای ملی و یمنی- یمنی مانع دخالت و 
کارشکنی های بیگانگان زیاده طلب و جنگ آفرین به منظور پایان دادن به آالم و رنج های 

ملت ستمدیده و مظلوم یمن شوند.

افشای نقش آمریکا در سازماندهی تروریست های داعشی 
یک مقام محلی در اقلیم کردستان عراق از نقش آمریکا در 
سازماندهی و حمایت تروریست های داعشی پرده برداشته 

است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، رشاد گاللی مسئول کمیته 
مخمور اتحادیه میهنی کردستان به سایت snn گفته است 
اقلیم  ارتفاعات  از  یکی  در  داعشی  تروریست  دهها  که 
کردستان مستقر شده اند و در صورت هر اقدامی علیه منافع 
آمریکا در عراق از آنها بهره برداری می شود و مناطقی را تحت 
اشغال خود درخواهند آورد.وی گفت: در ارتفاعات قره چوخ 
 ۳۰۰ حدود  می شود،  شامل  را  2۷کیلومتری  مسافتی  که 

تروریست داعشی مستقر شده اند که حتی اعضای خانواده 
تعدادی از این تروریست ها با آنها هستند.این مسئول اتحادیه 
میهنی کردستان اعالم کرده است که روزانه مواد غذایی، آب 
آنها  به  اتومبیل  با  تروریست ها  این  نیازمندی های  دیگر  و 
انتقال داده خواهد شد.رشاد گاللی گفت: این تروریست ها از 
افراد بومی محل هستند که از سوی آمریکا با اهداف خاصی 
سازماندهی و مستقر شده اند، ضمن اینکه از سوی تعدادی از 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم پشتیبانی می شوند.

ادامه  اتحادیه میهنی کردستان در  مسئول کمیته مخمور 
گفت: در صورت استفاده از این تروریست ها، نخستین اقدام 

آنها اشغال القیاره در ۶۰کیلومتری جنوب موصل خواهد بود 
تا زمینه برای تصرف دوباره شهر موصل توسط داعش فراهم 
شود.وی شهرستان مخمور را به لحاظ اهمیت جغرافیایی آن 
از دیگر مناطقی دانست که تروریست های داعش به دنبال 
از  جنگلی  مناطق  وجود  به  بود.گاللی  خواهند  آن  اشغال 
بخش گویر )استان نینوا( تا قسمت شرقی شهرستان شرقات 
)استان صالح الدین( اشاره کرده است که به گفته وی، دهها 
نظارت  به علت  و  داشته  حضور  آنها  در  داعش  تروریست 
نیروهای آمریکائی مستقر در منطقه، امکان هر گونه اقدام از 

نیروهای عراقی و پیشمرگ سلب شده است.



دوشنبه 19 آذر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3909  3
اخبار

»صادرات قاچاق « پدیده جدید اقتصاد ایران

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: »صادرات قاچاق« 
نتیجه اختصاص یارانه به کاالها به جای اختصاص یارانه به مصرف 

کننده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسن حسینی شاهرودی در خصوص 
الیحه بودجه سال ۹۸ گفت: ما در شرایط متفاوتی نسبت به سال های 
گذشته هستیم. تحریم های ظالمانه ای که آمریکا به ما تحمیل کرده 
شرایط اقتصادی کشور را دچار مشکالتی کرده است. صادرات نفت 
و محصوالت غیر نفتی و واردات ما دچار مشکل شده که این امر 
موجب می شود منابع اعتباری و مالی دولت کاهش یابد.وی ادامه داد: 
اما با توجه به افزایش نرخ ارز، قاچاق روند عکس را در پیش گرفته 
است و امروز با پدیده »صادرات قاچاق« مواجه هستیم. متأسفانه حجم  
»صادرات قاچاق« روز به روز در حال افزایش است و به ویژه قاچاق 
کاالهای اساسی به منظور صادرات به کشورهای همسایه مشکالتی را 
برای کشور به وجود آورده است به عنوان مثال دولت قیمت خرید 
تضمینی را بسیار پائین تر از نرخی که گندم وارد می کند، تنظیم کرده 
است که این امر موجب قاچاق گندم می شود.حسینی گفت: کشاورزان 
امکان صادرات محصوالتشان را ندارند. دالالن، گندم را از کشاورزان 
خریداری می کنند و از طرق مختلف به خارج از کشور قاچاق می 
کنند و سود این قاچاق تنها به جیب دالالن می رود. در ادامه دولت 
مجبور می شود به خاطر کمبودی که در بازار وجود دارد گندم مورد 
نیاز را از خارج به کشور وارد کند و برای واردات هر کیلوگرم گندم، 
2500 تومان بپردازد در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم حدود 
1600 تومان است.وی گفت: در این روند دولت و کشاورز، هر دو 
ضرر می کنند و دالالن که قاچاق صادرات را انجام داده اند و بازرگانانی 
که گندم و آرد را با قیمت باالتر وارد می کنند، سود سرشاری به دست 
می آورند. به این ترتیب گندم ایرانی به صورت قاچاق صادر و به 
صورت قانونی و با قیمت بیشتر به کشور صادر می شود. باید قیمت 
کاالهای اساسی و سوخت به قیمت کشورهای همسایه نزدیک شود 
تا قاچاق صادرات نیز از رونق بیفتد.وی تاکید کرد: احتکار و صادرات 
قاچاق نتیجه اختصاص یارانه به کاالها به جای اختصاص یارانه به 

مصرف کننده است.

هیلی: محمد بن سلمان مسئول قتل خاشقچی است

سفیر آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با نشریه آتالنتیک بر خالف 
موضع رئیس جمهوری آمریکا و دولتش در ماجرای قتل جمال 

خاشقچی، انگشت اتهام را به سمت ولیعهد سعودی نشانه رفت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،نیکی هیلی که پیشتر از تصمیم خود 
برای کناره گیری از این سمت در ابتدای سال 201۹ خبر داده بود 
در این مصاحبه اظهار نظر کرد که آمریکا نباید در این پرونده به 
سعودی ها ارفاق کند.وی گفت:مسئوالن دولت عربستان این عمل 
را درکنسولگری سعودی)در استانبول( انجام دادند ونمی توانیم به 
آنها ارفاق کرده وبگوئیم که اشکالی ندارد. نمی توانیم از قلدرمآبی 
حمایت کنیم.هیلی با اشاره به تحریم های واشنگتن علیه متهمان 
این قتل گفت که آمریکا باید فشار خود به عربستان را ادامه دهد 
تا مسئولیت تام و تمام این پرونده را بپذیرند.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا باید ولیعهد عربستان پاسخگو باشد، گفت: این تصمیم 
بر عهده دولت ترامپ است. دولت بن سلمان این اقدام را انجام داد 
و در واقع او مسئول است.اظهارات هیلی در تضاد با دفاع جانانه 
ترامپ و وزیر امور خارجه اش از ولیعهد عربستان است. گزارش 
محرمانه سیا که به تازگی در اختیار سناتورها قرار گرفت، نشان می 
دهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این قتل نقش داشته 
است. با این حال دولت آمریکا ارتباط مستقیمی میان بن سلمان و 
قتل خاشقچی قائل نیست.هیلی بر خالف دونالد ترامپ و مایک 
پمپئو معتقد است که عربستان می تواند هم پاسخگوی اقدام های 
خود بوده و در عین حال به همکاری با آمریکا در موضوع هایی 
مانند ایران و یمن ادامه دهد.هیلی گفت: همه چیز سیاه و سفید 
نیست. عربستان نمی تواند به قلدرمآبی ادامه دهد ولی تنها شریک 
واقعی ما در مبارزه با ایران است و باید موازنه ای در این دو امر 

ایجاد کرد.

برگزاری اجالس آینده مجلس خبرگان 
رهبری 21 و 22 اسفند

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: 
با توجه به سیاست های کلی انتخابات ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
خبرگان آماده و موادی از طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس خبرگان در اجالسیه های گذشته به تصویب 
رسیده و بررسی دیگر بندها به اجالس بعد موکول 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل سیداحمد 
خاتمی با اشاره به جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان 
مجلس  انتخابات  قانون  طرح  بررسی  ادامه  افزود: 
خبرگان رهبری در اجالس اسفند ماه در دستور کار 
اینکه  و  نامزدها  نویسی  نام  شرایط  است.  اجالس 
نامزدها باید چه ویژگی هایی داشته باشند بخشی از 
موارد مرتبط به قانون انتخابات مجلس خبرگان است 
که درباره آنها تجدیدنظر و در اجالسیه خبرگان به 
رای نهایی گذاشته می شود.سخنگوی هیات رئیسه 
مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در جلسه زمان 
اجالس بعدی مشخص شد، گفت: 27 دی ماه جلسه 
مشترکی بین هیات رئیسه مجلس خبرگان و روسای 
کمیسیون ها برگزار می شود و اجالس آینده نیز 21 
و 22 اسفند برگزار خواهد شد.خاتمی درباره دغدغه 
اعضا در خصوص مسائل کالن کشور نیز گفت: در این 
جلسه تاکید شد که باید مراقب دسیسه های دشمنان در 
مقطع کنونی بود دسیسه هایی که درصدد ایجاد ناامیدی 
در مردم و تضعیف نهادهای قانونی کشور است.وی 
خاطرنشان کرد: اعضای مجلس خبرگان درباره مسائل 
کشور به ویژه مسائل اقتصادی دغدغه دارند و در همین 
زمینه از هدایت مسائل کالن کشور از سوی مقام معظم 
رهبری بویژه تشکیل شورای عالی هماهنگی سران قوا 
و نیز موضوع نظارت به ویژه در دادن مجوز به رئیس 

قوه قضاییه قدردانی کردند..

آمادگی عملیاتی واشراف اطالعاتی 
مرزبانان در اجرای مأموریت ها

اشراف  و  عملیاتی  آمادگی  ناجا،  مرزبانی  فرمانده 
ضروری  امری  را  مأموریت ها  اجرای  در  اطالعاتی 
دانست و گفت: افتخار ما مرزبانان این است که با 

حداقل امکانات در حال انجام خدمت هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار قاسم رضایی 
فرمانده مرزبانی ناجا، در کمیسیون عملیات و اطالعات 
تعاملی  روحیه  تقویت  بر  هرمزگان،  استان  مرزبانی 
اظهار  و  تاکید  ها  ماموریت  انجام  در  همکاری  و 
کرد: تبادل اطالعات یکی از عناصر مهم در پیشبرد 
در  امروز  افزود:  است.وی  مرزبانی  های  ماموریت 
دریابانی استان هرمزگان شاهد پیشرفت قابل توجهی 
ابعاد مختلف هستیم که این امر نشان از هدف  در 
گذاری،تالش و کوشش مرزبانان است.سردار رضایی 
در ادامه سخنان خود به نقش موثر مرزبانان و دریابانان 
در توسعه امنیت مرزی  اشاره و خاطرنشان کرد: اگر 
زحمات شما مرزداران نبود هیچ یک از عملیات ها 
قابل اجرا و عملیاتی نبود.وی با اشاره به کمبود امکانات 
در مجموعه مرزبانی افزود: افتخار ما مرزبانان این است 
که با حداقل امکانات در حال انجام خدمت هستیم و  
باید برای تداوم موفقیت های روز افزون تالش کنیم.
سردار رضایی در ادامه نقش خانواده ها را در موفقیت 
های مرزبانان بی بدیل دانست و اضافه کرد:خانواده ها 
سهم بسیار زیادی در موفقیت مرزبانان دارند و آنان هم 

همانند مرزبانان در حال خدمت هستند.

خبرخبر

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر در عرصه های مختلف، 
گزارش  بود.به  موفق خواهیم  قطعا  باشد  داشته  باوری وجود  خود 
سازمان  رئیس  پرور  غیب  ازمهر، سردار غالم حسین  نقل  به  زمان 
بسیج مستضعفین در نشست مدیران دانش و پژوهش نیروهای مسلح، 
گفت: پیام این جلسه خودباوری و انسجام نیروهای مسلح و ملت 
ایران است.وی با بیان اینکه انقالب اسالمی موجب انسجام و وحدت 
جامعه شد، افزود: مدیریت جهادی و خود باوری موجب پیشرفت 
می شود و در واقع اصل انقالب اسالمی خود باوری و استقالل طلبی 
گفت: خود  مقدس،  دفاع  دوران  به  اشاره  با  پرور  غیب  بود.سردار 
باوری دینی در دفاع مقدس موجب شد که ملت ایران بعد از قرن ها 
از یک جنگ سربلند بیرون بیایم و ملت ما تا قرن ها به این خودباوری 

و ایستادگی افتخار می کنند.
 اگر در عرصه های مختلف این خود باوری وجود داشته باشد قطعا 
اگر  ما  نخبگان  و  دانشمندان  کرد:  تصریح  بود.وی  خواهیم  موفق 
جوهره خودباوری را حفظ کنند هیچ کس بر ما پیروز نمی شود. ما به 
عنوان مسئوالن نیروهای مسلح و ظیفه برطرف کردن موانع از سر راه 
نخبگان را داریم و نگذاریم فعالین این عرصه دچار کسالت شوند.
سردار غیب پرور با بیان اینکه بسیج برای نخبگان علمی کشور برنامه 
دارد، گفت: در بسیج با یک اقیانوس از فکر و دانش وانسانهای مومن، 
انقالبی و دانشمند مواجه هستیم و اگر قادر به حمایت از این افراد 
نباشیم دچار خسران بزرگی شده ایم؛ از مسئوالن سازمان بسیج علمی 
می خواهم موضوع حمایت از نخبگان را به عنوان مهمترین وظیفه، 

مورد توجه قرار دهند.

رونمایی از ۴ طرح جدید فناورانه بسیج
 چهـار طـرح جدیـد فناورانه بسـیجیان دیروز و درحاشـیه نمایشـگاه طرح هـای فناورانه  بسـیج با 
حضـور سـردار غیب پرور رئیس سـازمان بسـیج مسـتضعفین رونمایی شـد.این طرح هـا عبارتند از 
طراحـی پهپـاد بـدون سـکان vtcu۱۳۳ کـه در آن برخـاف سـایر پهپادها کـه برای هدایـت آنها 
از سـکان هـا و سـطوح کنترلی اسـتفاده می شـود، هدایت و جهـت گیری ایـن پهپاد با اسـتفاده از 
تغییـر زاویـه در خروجـی موتورها صـورت می گیرد. ایـن پهپـاد در ماموریت های شناسـایی و رزمی 
کاربـرد دارد.در ایـن پهپـاد بـر خاف پهپاد های مرسـوم کـه پایـداری و کنترل از طریق سـکان ها 
و سـطوح کنترلـی انجام می شـود، هدایـت و جهت گیـری آن با اسـتفاده از موتورها موثر می شـود. 
بـه گفته سـازندگان ایـن طـرح موتورهای ایـن پهپـاد داری قابلیت تغییر زاویه و سـرعت هسـتند 
و نـوع عمود پـرواز آن نیـز به زودی سـاخته خواهـد شد.شناسـایی در مسـافت های طوالنی، حمل 
و بکارگیـری سیسـتم جنگ الکترونیـک رادارهوایـی و همچنین پشـتیبانی واحد هـای رزم هوایی 
از کاربردهـای ایـن پهپاد هسـتند.محصول دیگـری که رونمایی شـد، ماده شـیمیایی»نیترات باریم« 
اسـت کـه در صنایـع نظامی و آتش نشـانی کاربرد داشـته که تـا پیش از ایـن وارداتی بوده اسـت و 
محققـان بسـیجی موفق بـه تولید آن شـده اند.محصول سـوم، تولید فـرآورده گیاهی بامبو بدسـت 
محققان جوان بسـیجی اسـتان گیان اسـت. این محصـول یک منبـع غذایی فراسـودمند ارگانیک 
اسـت کـه حاوی 17 نـوع آنزیم و 10 عنصر سـودمند معدنی اسـت.آخرین دسـتاورد جدیـدی که در 
ایـن نمایشـگاه رونمایـی شـد کتاب کاربـرد پاسـما در صنعـت هوافضا بـود. این کتاب بـه حمایت 
مرکـز پاسـما و لیزر سـازمان بسـیج علمی-پژوهشـی و توسـط مهـدی رحیمـی و پوریـا رضا پور 

است. شـده  تدوین 

  سردار غیب پرور در  رونمایی از ۴ طرح جدید فناورانه بسیج : 

خود باوری رمز موفقیت
 در عرصه های مختلف است

درباره  پاریس  و  برلین  که  داد  گزارش  آلمانی  روزنامه  یک 
سازوکار مالی ویژه برای ایران به توافق رسیدند و به زودی با راه 

اندازی این نهاد، ۹ کشور اروپایی به آن می پیوندند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، روزنامه آلمانی »ویرتشافتزووچه« 
در این گزارش نوشت: اتحادیه اروپا برای حفظ کانال های مالی 
با ایران یک سازوکار مالی ویژه طراحی کرده و آلمان و فرانسه 
در این باره به توافق رسیده اند.به نوشته این روزنامه به نقل از 
دیپلمات های اروپایی، براساس توافق برلین و پاریس، سازوکار 
مالی ویژه برای حفظ روابط تجاری اتحادیه اروپا با ایران به 
صورت نهادی در فرانسه مستقر شده و یک آلمانی ریاست آن 
را برعهده خواهد داشت.براساس این گزارش، ۹ کشور اروپایی 
از جمله ایتالیا، اسپانیا، اتریش و اتحاد سیاسی-اقتصادی بنلوکس 
شامل بلژیک، لوکزامبورگ و هلند تمایل به پیوستن به این نهاد 
را دارند.سازوکار مالی ویژه در ابتدا برای مصون ماندن از تحریم 
های آمریکا فقط به کاالهای اولویت دار همچون غذا و دارو 
محدود خواهد بود.سازمان مجری این سازوکار اگرچه ابتدا به 
صورت نهادی کوچک خواهد بود، اما به تدریج مجوز انجام 
امور بانکی را نیز به دست خواهد آورد.دیپلمات های اروپایی 
درباره اهمیت سیاسی این نهاد برای اروپا گفتند: دفاع از منافع 
شرکت هایمان و تحکیم استقالل اقتصادیمان از آمریکا برای ما 
مهم است.پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود 

که این نهاد اروپایی از یک نظام اعتباری برای تسهیل پرداخت 
های مربوط به تبادالت کاال میان ایران و اروپا استفاده می کند؛ 
به شکلی که نیاز به تراکنش مالی با بانک های اروپایی نباشد.به 
نوشته وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات ها، این نهاد از سوی 
آلمان و فرانسه تامین مالی می شود و به صورت مستقیم تحت 
مالکیت دولت های اروپایی مشارکت کننده است تا از تحریم 
های احتمالی واشنگتن مصون بماند.اتحادیه اروپا ابراز امیدواری 
کرده است که بیش از 10 کشور اروپایی در این سازوکار مالی 
مشارکت کنند و احتماال با گذشت زمان کشورهای بیشتری از 

جمله چین به این گروه بپیوندند.براساس این گزارش، مقام های 
اروپایی امیدوارند سازوکار مالی ویژه اروپا بتواند در نهایت با 
دریافت پروانه بانکی، به صورت رسمی یک نهاد اتحادیه اروپا 
شود.پیش از این، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران که برای شرکت درسومین سمینار همکاری های هسته ای 
ایران و اروپا به بروکسل سفر کرده بود، با تجلیل از تالش های 
طرف های برجام برای حفظ این توافق، هشدار داد در صورتی 
که اظهارات سیاسی اروپا، چین و روسیه به عمل تبدیل نشود، 
چشم انداز آینده ›غیرقابل پیش بینی خواهد بود‹.همچنین سید 
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در سومین 
سمینار همکاری های صلح آمیز هسته ای ایران واروپا دربروکسل 
با اشاره به اینکه منافع اقتصادی ایران در برجام و لغو تحریم ها 
محقق نشده است، هشدار داد که این توافق در شرایط دشواری 
قرار گرفته است.بعد از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته 
ای ایران و 1+5 در اردیبهشت ماه امسال که با محکومیت جهانی 
روبرو شد، اتحادیه اروپا، روسیه و چین ضمن اعالم پایبندی 
به این توافق اعالم کردند که از مبادالت تجاری شرکت های 
خود با ایران حمایت می کنند.اتحادیه اروپا ضمن فعال کردن 
قانون مسدود سازی در قبال اقدام آمریکا، اعالم کرده که سازوکار 
مالی ویژه ای را نیز برای ادامه تجارت ایران با جهان راه اندازی 

می کند.

فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالی ویژه با ایران توافق کردند

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/9/19   می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 9 روز دوشنبه تاریخ 97/9/19 تا ساعت 14:30 روز پنج 
شنبه تاریخ 97/9/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 97/10/5
زمان بازگشایی مرحله اول پاکت ها : ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 97/10/6

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس : البرز کرج عظیمیه میدان طالقانی بلوار تعاون خ فرهنگ اداره کل ورزش و جوانان استان البرز  و

 شماره تماس : )  داخلی 214 ( 32550606 – 32557878 – 026 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934 – 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

جمهوري اسالمي ایران
وزارت ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان 
استان البرز

ردیف

1

نام پروژه

تکمیل سالن ورزشی بانوان اشتهارد 

برآورد اولیه

22/405/110/014 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1/121/000/000 ریال

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب محمد علی دانش صفت دوست فرزند علی به شماره ملی 
از  برق  مهندسی  رشته  دانشجوی   ۹2123166 دانشجوئی  شماره  و   25۸063۸00۸
دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد )بهشهر( مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبزسواری پژوپارس رنگ سفیدروغنی مدل13۹1به شماره پالک ایران24-3۹2ص47 شماره 
موتور124۹0320۹63شماره شاسیNAAN01CA۹CE۸513۹5بنام محمدنظری فرزندعزیزاهلل 

بشناسنامه4۸10021734صادره ازمسجدسلیمان مفقودگردیدوازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس آی مدل ۸6 با شماره موتور 201۹61۸و شماره 
شاسی s14122۸6350066و شماره پالک ۸72ج۹4 ایران 72 بنام مجید عبداهلل زاده 

چاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله خانم شکوفه قادری فرزند علیرضا فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه 77۹/107/۹7 این دادگاه متهم است به سه فقره کالهبرداری اینترنتی 
موضوع شکایت آقایان مسعود حاجیان فر – یحیی فالوندی و خانم ناهید محمدپور 
که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده نامبرده  در تاریخ ۹7/10/26 ساعت 0۸:30 
صبح مراتب در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر 
االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود 
دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر 

اتخاذ تصمیم می نماید .
رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی . 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 567/۹7 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
حاتم حسین زادهدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروانمحمدحسین زاده در تاریخ13۸7/7/10  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از: 1.حاتم حسین زاده   زایچه:43/3/6-23۹ کدملی:4۹5۹۸15۹4۹
2.اکبرحسین زاده  زایچه: 47/1/1-324کدملی: 4۹5۹۸16۸21

3.حیدرحسین زاده   زایچه: 4۸/3/1-325  کدملی: 4۹5۹۸16۸31
4.پروین حسین زاده  زایچه:50/5/4-367 کدملی: 4۹5۹۸17224

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 
یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه 
اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای آغه محمد نجفی دارای شماره شناسنامه 7۸3 و شماره ملی 3730۸۹0263 به 
شرح دادخواست به کالسه ۹70۹۸6/۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان نجفی به شناسنامه 434 و شماره ملی 
3730۸۸67۸۹ در تاریخ 16/11/13۹6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1.  آغه محمد نجفی ش ش 7۸3 ت ت 15/10/1337 و شماره ملی 3730۸۹0263 

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 8288 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظربه اینکه نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان درپالک 4220بخش1اهوازدراین اداره 
موضوع تصرفات نعیم حسین پوربه مقدار 7۸/۹3مترمربع مبنی برمالکیت صادروآگهی 
های ماده12قانون ثبت آن به طورصحیح منتشروموردواخواهی غیرقرارنگرفته وپالک 
مرقوم درجریان ثبت بوده،لذابنا به درخواست متقاضی آگهی تحدیدحدوداختصاصی 
آن منتشروبه اطالع مالک ومجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقی می رساندکه عملیات 
تحدیدحدودونقشه برداری درساعت ده صبح روزسه شنبه مورخ ۹7/10/11درمحل 
ماده  به  باتوجه  ارتفاقی  به حدودوحقوق  نسبت  انجام وشروع خواهد شد.اعتراض 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت سی روزپذیرفته می شودومعترض 
موظف است که ظرف مدت یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و جریان واخواهی خودرا 

پیگیری نماید.           شماره م الف)5/231۹(-تاریخ انتشار:13۹7/۹/1۹
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دواهواز

آگهی حصروراثت
پدرحمدبشناسنامه3وکدملی1۹1165216۸صادره  نام  حسینی  اله  نعمت  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی 
ازرامهرمزدرتاریخ31/ 1۹00242435صادره  بشناسنامه  امیدحسینی  مرحوم  فرزندم 
بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  ۹7/6دراهوازاقامتگاه 
بشناسنامه1وکدملی1 فرزندسلطانعلی  بیگدلی  باالمتولد1351)پدرشهید(2-سوسن 
قانونی  تشریفات  باانجام  باشندوالغیر.اینک  ۹11652141متولد1351)مادرشهید(می 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)12/4۹۹(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

دادنامه 
در پرونده کالسه ۹60۹۹۸2۸۸4۸002۹5    شعبه 102  دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر شاکی آقای حیدر نظری فرزند  حسین به  نشانی تهران-  اسالمشهر- گلها 
گالیل 5 پ 22 شکایتی علیه  آقای حبیب مالئی خرما زرد  فرزند  علی اشرف  به نشانی 
استان تهران- شهرستان بهارستان- شهر نسیم شهر- همدانک روبروی آتش نشانی ک 
1 پ 1  مبنی بر توهین  در دادسرا طرح که پس از صدور قرار منع تعقیب و نقض آن، 
قرار جلب به دادرسی صادر شده است. با توجه به تشکیل جلسه رسیدگی ختم دادرسی 

اعالم و با یاری خداوند بزرگ به شرح زیر رای صادر می شود.
-۹70۹۹72۸۸6200540 شماره  دادرسی  به  جلب  قرار  براساس   : دادگاه  رای 
12/03/13۹7 آقای حبیب مالئی خرما زرد  فرزند  علی اشرف  آزاد و بدون قرار تامین 
کیفری متهم به  توهین  موضوع شکایت حیدر نظری در 21/11/13۹5  در شهرک گلها 
در اسالمشهر می باشد. با توجه به مفاد شکایت شاکی و تشکیل جلسه رسیدگی و دفاع 
موجه متهم، دلیل کافی برای تحقق جرم توهین و رفتار ارتکابی از سوی متهم وجود 
ندارد. بنابراین با تکیه بر اصل برائت و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 
حکم برائت صادر  می شود. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف 201۹
رسول عابد- دادرس دادگاه  شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر)102 جزایی سابق(
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رونمایي ازرله اضافه جریان واتصال 
زمین ساخت داخل در اراک

داودی- اراک؛ آیین بهره برداري از مرکز مانیتورینگ 
شرکت برق منطقه اي باختر ورونمایي از رله اضافه 
،معاونین  استاندار  باحضور  زمین  واتصال  جریان 
ومدیران استانداري مرکزي در شرکت برق منطقه اي 

باختر برگزار شد.
باختر در  به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي 
شرکت  ،مدیرعامل،این  شبیهي  فرهاد  مراسم  این 
اظهارداشت:با توجه به جایگاه سیستم هاي حفاظتي در 
شبکه برقرساني که نقش مهمي در پایداري و قابلیت 
اطمینان و حفاظت از تجهیزات با ارزش شبکه دارد 
اقدام به انعقاد قرارداد ساخت 10 دستگاه رله حفاظتي 
و 50 دستگاه رله مالتي فانکشن با شرکت دانش بنیان 

وبکو کرده است. 
وي اظهار داشت: ماژوالر بودن، مالتي فانکشن بودن 
توابع حفاظتي، قابلیت تغییر اندازه جعبه رله به ابعاد 
قابلیت  و  دلخواه  تعداد  سفارش  قابلیت  دلخواه، 
از  جریاني  و  ولتاژ  ورودي  دلخواه  تعداد  سفارش 

مهمتریهن ویژگي هالي رله هاي وبکو است. 
سازي،  بومي  بر  تکیه  راستاي  در  داد:  ادامه  شبیهي 
تحقق منویات رهبر معظم انقالب و مبارزه با تحریم 
هاي ظالمانه بهره گیري از دانش فني و توان علمي و 
پژوهشي مهندسان داخلي در دستور کار شرکت برق 
منطقه اي باختر قرار گرفت و به سفارش این شرکت 
ساخت اولین رله جریاني در شرکت وبکو با مشارکت 

دانشگاه امیرکبیر ساخته شد. 
وي اظهار داشت: قیمت تمام شده این رله بین 100 تا 
140 میلیون ریال است در صورتي که قیمت واردات 

این کاال بین دو تا سه هزار یورو برآورد مي شود. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه اي باختر بیان کرد: عالوه 
بر قیمت باالي وارداتي رله ها، براي تعمیر نیز باید به 
شرکت خارجي ارسال مي شد که این مهم در مواقعي 
بیش از 6 ماه به طول مي انجامید اما رله هاي شرکت 
وبکو عالوه بر قیمت پایین در مقایسه با مشابه خارجي 
هزینه تعمیر و نگهداري آن نیز به سهولت انجام مي 

شود. 
براساس این گزارش دراین رونمایي سید علي آقازاده 
،استاندار مرکزي گفت : هزینه باالي تولید برق وپایین 
بودن نرخ دریافتي ازمشترکین از مشکالت عدیده این 
صنعت است ونهادینه کردن فرهنگ صرفه جویي و 
درست مصرف کردن در شرایط کنوني بهترین راهکار 
براي حل این مشکل است که در این راستا کارگروه 
استاني با حضور مسئوالن شرکت برق منطقه اي باختر، 
اجرایي،  هاي  دستگاه  کارکنان  برق،  توزیع  شرکت 
استاندار و معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 

منابع استاندار مرکزي تشکیل شده است. 

خبر

شهردار کرج عنوان کرد؛

تمهیدات الزم برای مقابله با بارش ها

شهردار کرج گفت: با توجه به 
زمستان  فصل  بودن  پیش  در 
و  خرید  برای  الزم  تمهیدات 

دپوی نمک انجام گرفته است.
علی اصغر کمالی زاده در صدو 
هفتمین جلسه شورای اسالمی 
شهر کرج، افزود: تمهیدات الزم 
برای مقابله با بارش ها در فصل 
زمستان اندیشیده شده است.  وی 
بیان کرد: همچنین با هماهنگی 
شده  مقرر  گرفته  انجام  های 

سازمان مدیریت پسماند عالوه بر آماده سازی امکانات موجود، خودروی 
برف روب نیز اجاره کند تا به هنگام بارش ها با چالش گرفتگی معابر و 
خیابان ها روبرو نباشیم.  کمالی زاده ادامه داد: در این خصوص دوشنبه 
هفته جاری مانور زمستانه ماشین آالت زمستانی مجموعه مدیریت شهری 

برگزار خواهد شد. 
 کمالی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود به پروژه دیوار باغستان 
و شهدای گمنام اشاره کرد و افزود: کارهای قانونی این پروژه ها به پایان 
رسیده و در حال اجرای عملیات خاکبرداری، جدولگذاری و آسفالت 

هستیم.
 شهردار کرج اضافه کرد: با مساعد بودن شرایط جوی و اتمام عملیات یاد 

شده، شاهد بهره برداری زود هنگام از این پروژه خواهیم بود.

بررسی مشکالت پروژه ۵۷۶ واحدی مسکن مهر 
شهید شیرودی شهرسرپل ذهاب 

بهادری- اصفهان: ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان مستقر در سرپل ذهاب ، جلسه ویژه مسکن مهربه منظورحل 
باحضور  شیرودی  شهید  مهر  مسکن  واحدی   576 پروژه  مشکالت 
عمرانی  ساالری-معاون  مهندس  بازوند-استاندارکرمانشاه،  مهندس 
استانداری، مهندس شریفی-مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان،مهندس 
ریحانی پور-مدیرعامل بانک مسکن استان، مهندس جمالی نیا-فرماندار 
شهرستان سرپل ذهاب و مهندس دیمویی-رئیس ستاد معین بازسازی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در محل استانداری تشکیل 
گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان مستقر در سرپل ذهاب ، جلسه ویژه مسکن مهربه 
منظورحل مشکالت پروژه 576 واحدی مسکن مهر شهید شیرودی 
باحضور مهندس بازوند-استاندارکرمانشاه،مهندس ساالری-معاون عمرانی 
استانداری،مهندس شریفی-مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان،مهندس 
ریحانی پور-مدیرعامل بانک مسکن استان، مهندس جمالی نیا-فرماندار 
شهرستان سرپل ذهاب و مهندس دیمویی-رئیس ستاد معین بازسازی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در محل استانداری تشکیل گردید.

مهندس دیمویی اظهار داشت: تمام سعی و تالش ستاد بازسازی بر این 
قرار است که پروژه با رعایت اصول فنی در ساخت و ساز، هرچه سریعتر 

تکمیل و تحویل متقاضیان گردد.

خبر

ترافیک  و  نقل  و  عمران، حمل  کمیسیون  رئیس 
اندازی  راه  خواستار  کرج  شهر  اسالمی  شورای 
سامانه دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات شهروندی 
شد و آن را گامی در راستای ارتقای سطح مشارکت 

شهروندان دانست. 
اطالع رسانی  پایگاه  از   نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای اسالمی شهر کرج، مهدی حاجی قاسمی در 
جریان صد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسالمی 
شهر کرج که به ریاست عباس زارع برگزار شد، 
با بیان مطلب فوق اظهار داشت: یکی از کارهای 
خوبی که شهرداری می تواند برای ارتقای مشارکت 
اندازی سامانه دریافت  انجام دهد، راه  شهروندی 
پیشنهادات و نقطه نظرات شهروندان است که بی 
شک در شکوفایی و توسعه و آبادانی شهر می تواند 

تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه حتی می توان به پیشنهادات خوبی 
که به این سامانه واصل می شود، پاداش هایی نیز 
نهایی  هدف  حال  هر  در  داشت:  بیان  شد،  قائل 
به  مدیریت شهری کرج خدمت رسانی مطلوب 
شهروندان و جلب رضایت ایشان است و به همین 
به سطح مشارکت های شهروندی  جهت هرچه 
نتایج بهتری را در راستای  افزوده شود، می توان 
شکوفایی شهر و پیشرفت پروژه های عمرانی و 

خدماتی رقم زد.
بلوار  پروژه  کار  به  شروع  همچنین  مسئول  این 
باغستان را قابل تقدیر و تشکر دانست و گفت که 
با تداوم تالش شهرداری کرج می توان به افتتاح پل 

های باغستان و حصارک تا 22 بهمن امیدوار بود.

حاجی قاسمی:

شهرداری کرج سامانه پیشنهادات شهروندی راه اندازی کند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان :

دغدغه های مرتبط با خاک جدی تر پیگیری شود

خاک  جهانی  روز  با  برابر  گلستان:  سلیمانی- 
هم اندیشی با عنوان  ارتقا آگاهی اهمیت خاک، 
راهکاری برای کاهش آلودگی خاک » در محل 
یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان گلستان برگزار گردید.
در این همایش که با حضور مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان و اعضای ستادی و کارشناسان 
اداره کل و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 
بر  شد  اجرا  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

ضرورت کاهش آلودگی خاک تاکید شد.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  قزل سفلو، 
استان گلستان ضمن تاکید بر تجدیدناپذیر بودن 
و  کشاورزی  نوع  متاسفانه  نمود:  عنوان  خاک 
فعالیت ها  و همچنین تغییر الگوی بارش باعث 
شده که شدت فرسایش در اراضی شیبدار افزایش 
پیدا کند. خاک لسی که سرمایه ی بسیار بزرگی 
نشود  مدیریت  به خوبی  اگر  است  استان  برای 

صدمات جبران ناپذیری به بار می آورد.
وی در ادامه افزود: باید دغدغه های مرتبط با خاک 
جدی تر پیگیری شود. مثال در روستاها بیشتر به 
دنبال اقدامات سخت افزاری و عمرانی هستیم و 
به تنها سرمایه ی روستاییان و کشاورزان که خاک 
هست توجهی نمیشود و این سرمایه آگاهانه و یا 

غیرآگاهانه درحال تخریب شدن هست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن 

تاکید بر عوامل تخریب کننده ی فرسایش خاک 
بیان کرد: موضوعات مرتبط همچون عدم آتش 
زدن و یا حداقل خاک ورزی تا حد امکان بایستی 

توسط کارشناسان و اساتید فرهنگ سازی شود.
قزل سفلو در خاتمه گفت: وظیفه ی سنگین و 
سختی به ویژه در مقابل نسل آینده درپیش رو 
داریم. بایستی در برابر موضوعات مهمی چون آب 
و خاک حساس باشیم و با هم افزایی و هم فکری 

و نگاه کارشناسانه اقدامات الزم اجرا شود.
در ادمه اسدی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی استان به بیان سخنان و 
راهکارهای مناسب در جهت حفظ خاک پرداختند. 
وی در آغاز اظهار کرد: از نظر ما و کشاورزان هر 
روزمان روز خاک است. یکی ا اقداماتی که ضامن 
سالمت خاک است کشاورزی حفاظتی می باشد. 
هدف کشاورزی حفاظتی حفاظت از منابع پایه ی 

تولید یعنی آّب و خاک است.
از  کمتر  ما  کشور  کرد:بارندگی  اضافه  وی 
بارندگی کره زمین بوده و تبخیر ما  یک سوم 
ما سازگاری  راه  تنها  برابر است،  برعکس سه 
است. اسدی خاطرنشان کرد:خاک یک موجود 
و  زنده  موجودات  از  سرشار  زیرا  است  زنده 
جانوری هست که برای ما قابل رویت نیست و 
ما با فعالیت های نادرست این موجودات ذره 

بینی را از بین می بریم.

 لزوم کنترل، نظارت و مصرف به هنگام 

در بخش کاال

هیأت  رئیس  و  مدیرعامل  فر-اهواز:  وحیدی 
مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: مولفه 
در  هنگام  به  مصرف  و  نظارت  کنترل،  های 
عنوان  به  باید  کاال  امور  و  تدارکات  بخش 

سرلوحه کار، مورد توجه جدی واقع شود . 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
از  پس  موسوی  عبداهلل  سید  مهندس  ایران 
انبارهای کاالهای مصرفی  از مجموعه  بازدید 
و سرمایه ای این شرکت افزود: در این زمینه 
افزارهای  نرم  تهیه  و  طراحی  رسانی،  روز  به 

کاربردی مورد تاکید است.
کار  افزار و  نرم  بکارگیری  با  اظهار کرد:  وی 
سیستمی باید به سمتی رفت که به جای سلیقه 
فردی سالیق سازمانی شرکت ملی نفت ایران 
اصول  مبنای  بر  ایران  حفاری  ملی  شرکت  و 
صائب  دهی  بهره  و  پایش  نظارت،  کنترل، 

باشد . 
و شرح  مقررات  دقیق  اجرای  موسوی گفت: 
وظایف می تواند ایجاد ظرفیت کند به نحوی 
که  همه پتانسیل ها در آن لحاظ شده باشد . 

ملی  مدیره شرکت  رئیس هیأت  و  مدیرعامل 
حفاری ایران افزود: انضباط و  رعایت اصول 
و مقررات موجب احساس مسئولیت در تمام 
بهبود  در  و  شود  می  شرکت  های  فعالیت 
در  باید  و  بود  اثر گذار خواهد  کارها  کیفیت 

سازمان نهادینه شود . 
وی با بیان اینکه کیفیت یک اصل است، اظهار 
خدمات  و  کاال  کیفیت  به  ویژه  توجه  کرد: 
راندمان  افزایش  موجب  آن  کمیت  با  همسو 
شده و اصالح رفتار سازمان و انضباط در کار، 

عامل رضایتمندی کارکنان می گردد . 
موسوی گفت: باید داشته های خود را حفظ 
کنیم و توسعه فعالیت های شرکت با این نگاه 
که خودگردان است در راستای اهداف شرکت 

ملی نفت ایران را ارتقاء بخشیم . 
ملی  مدیره شرکت  رئیس هیأت  و  مدیرعامل 
حفاری ایران مدیریت تدارکات و امور کاال را 
یکی از مدیریت های مهم سازمان عنوان کرد 
و بر پایش فعالیت های آن در جهت استفاده 
به  به موقع  پاسخگویی  از ظرفیت ها و  بهینه 

نیازهای عملیاتی تاکید کرد . 
عالی  مشاور  که  بازدید  این  جریان  در 
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت 
داشتند  ستادی حضور  مسئوالن  از  و شماری 
رئیس سیستم  و  کاال   امور  و  تدارکات  مدیر 
ها، روش ها و خدمات مکانیزه این مدیریت 
با ارایه پاورپوینت ضمن معرفی جامع بخش 
کاال،  گردش  درباره  حوزه  این  مختلف  های 
از  اعم  اقالم  و  کاالها  ارزش  و  موجودی 

مصرفی و سرمایه ای توضیح دادند .

آگهی دادنامه
قرارتحریرترکه:۹7/10/15شنبه۸:30صبح  اجرای  پرونده:1/۹7-5۹3-وقت  شماره 
خواهان: عبدالحمیدحربی نژادفرزندرمضان خوانده:ورثه مرحوم رمضان حربی نژادبه 
نام های احمد،سلیمه، امینه شهرت حربی نژاد خواسته:تحریرترکه.آگهی وقت اجرای 
عبدالحمیدحربی  درخواست  موجب  نمایدبه  می  اعالم  قرارتحریرترکه:بدینوسیله 
نژادبطرفیت وراث مرحوم رمضان حربی نژاد1-احمد2-سلیمه3-امینه قرارتحریرترکه 
ماه  اختالف  حل  شماره1۹7161ف20درشورای  نژادطی  حربی  رمضان  مرحوم 
شهرصادرووقت اجرای قرارساعت۸:30صبح مورخه۹7/10/15تعیین گردیده است لذا 
ازورثه یانماینده قانونی آنها،بستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی 
برترکه متوفی دارنددعوت می شودودرموعدمذکوردرمحل این شوراواقع درشهرستان 
ماه شهرباآدرس شورای حل اختالف جنب دادگستری حاضرشوند.عدم حضورمدعوین 

مانع اجرای قرارنخواهدبود. شماره م.الف)16/723(
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهم محسن رفیعی زاده فرزند غالم عباس به اتهام سرقت که 
فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این 
آگهی جهت رسیدگی در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 

آباد حاضر در غیر اینصورت وقف قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – محسن چراغی . 

آگهی حصروراثت
نام پدرفردی بشناسنامه32031صادره ازبوشهردرخواستی  بابااحمدی  بانوالله صادقی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدربزرگم مرحوم نیازعلی 
صادقی بابااحمدی بشناسنامه 132صادره کوهرنگ درتاریخ57/۹/17درکوهرنگ اقامتگاه 
غیردائمی فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی فردی صادقی بابااحمدی فرزندنیازعلی 
فرزندنیازعلی  صادقی  جان  کوهرنگ)پسرمتوفی(2-بیگم  بشناسنامه134صادره 
بشناسنامه3)دخترمتوفی(3-فاطمه صادقی فرزندنیازعلی بشناسنامه33 )دخترمتوفی(4-
ماهی جان صادقی بابااحمدی فرزندنورمحمدبشناسنامه133)همسرمتوفی(والغیرورثه 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  ندارد.اینک  دیگری 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3اهواز

آگهی مفقودی
به  روغنی  آبی  رنگ  13۹5به  Z24NIBمدل  زامیاد  وانت  سبز  وبرگ  سند 
شاسی  موتورZ2470۸5۹6Zشماره  34-27۸ب32شماره  ایران  پالک  شماره 
ملی  شماره  به  خدادادزاده  اله  نعمت  نام  NAZPL140BG0441042به 

4۸10240۹۸3مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک آگهی مفقودی

ایکس  ال  سمند  خودروی  مالک  پایانی  پور  موسی  محمد  اینجانب  کمپانی  سند 
ایران  پالک  شماره  و   124۸4226200 موتور  شماره  و   1761۸۹۹2 بدنه  شماره  به 
72-7۸3ق5۸بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 

مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 123/د۹7/1 خانم فاطمه فریادی فرزند خورد علی به اتهام )فحاشی 
–افترا و تهدید ( موضوع شکایت آقای کامران صادقی تحت تعقیب میباشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 13۹2 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرررسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید.
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

 آگهی فقدان سند مالکیت 
) موضوع ماده 120 آ.ق.ثبت(

آقای حبیب اله علی پور ) وکیل مالک( طبق درخواست به شماره وارده 23660  مورخ 
13۹6/10/20  اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 52/5103 اصلی ) که عبارتست از 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 120 متر مربع قطعه 45۹  تفکیکی 
پالک 5103 فرعی از 52 اصلی مفروز و مجزی شده از 107 فرعی از اصلی مذکور ذیل 
ثبت 30114۸ صفحه 4 دفتر 12503 با سریال چاپی 234۹52 بنام مجید باج االن  ثبت و 
صادر شده است. سپس ششدانگ بموجب سند قطعی 11677۹-13۸6/5/27 دفترخانه 
۸ اسالمشهر به حبیب اله علی پور منتقل شده است. بعلت  سهل انگاری  مفقود گردیده 
است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است در همین راستا وفق مقررات 
ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 13۸0/11/۸ مراتب در یک نوبت آگهی 
می گردد  تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف  مدت 10 روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند 
المثنی  پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف 20۹5
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

دادنامه 
در پرونده کالسه ۹50۹۹۸2۸۸2200264    شعبه 102  دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر شاکی آقای مجتبی سلطانی پور فرزند عزت اله به  نشانی تهران-  اسالمشهر- 
مهدیه کوچه 37 پالک ۹ طبقه 2 شکایتی علیه  آقای داود ولی نژاد فرزند قنبر به نشانی 
مجهول المکان مبنی بر کالهبرداری در دادسرا طرح که با صدور کیفر خواست برای 
رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. ختم رسیدگی اعالم و با یاری خداوند بزرگ 

به شرح زیر رای صادر می شود.
رای دادگاه 

براساس کیفر خواست شماره ۹710432۸۸00014۸6-23/05/13۹6 آقای داود ولی 
نژاد فرزند قنبر متواری و بدون قرار تامین کیفری متهم به  کالهبرداری به میزان هجده 
میلیون تومان موضوع شکایت مجتبی سلطانی پور در 23/01/13۹5  در اسالمشهر می 
باشد. به این شرح که شاکی ادعا کرده مبلغ هجده میلیون تومان پول در اختیار متهم 
قرار داده تا برای وی یک وام بانکی فراهم کند که متهم پس از دریافت وجه از محل 
متواری شده و به وعده خود عمل نکرده است. شاکی ادعا کرده متهم با تاسیس دفتری 
در اسالمشهر و مانور متقلبانه او را فریب داده و با این ادعا که مبلغ هجده میلیون تومان 
برای دریافت وام شصت میلیون تومانی، به عنوان سپرده گذاری الزم است، این وجه را 
از وی دریافت کرده است. همچنین متهم در راستای وعده های فریبنده خود با این ادعا 
که وام فراهم شده است یک چک به مبلغ 7۸میلیون تومان به شاکی داده که بال وجه بوده 
است. با توجه به مفاد شکایت شاکی و نیز گفته های مطلعان و حاضر نشدن متهم برای 
دفاع از خود، از آنجا که متهم با رفتار خود مرتکب مانور متقلبانه شده و با فریب شاکی 
مبنی بر فراهم کردن وام بانکی، مبلغ هجده میلیون تومان از وی دریافت کرده است و این 
میزان از رفتار نیز عرفا فریبنده شمرده می شود، مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبان ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب  13۹2  حکم بر محکومیت نامبرده 
به ارتکاب جرم کالهبرداری و تحمل پنج سال حبس، پرداخت هجده میلیون تومان به 
عنوان جزای نقدی و پرداخت هجده میلیون تومان به عنوان مال موضوع کالهبرداری 
در حق شاکی خصوصی صادر می شود. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف 201۸
 رسول عابد- دادرس دادگاه  شعبه 102 دادگاه کیفری 2 

شهرستان اسالمشهر)102 جزایی سابق(

دادنامه 
در پرونده کالسه ۹50۹۹۸2۸۸22013۸۹    شعبه 102  دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر زمان درست کارشرفشاده فرزند سلطانعلی به  نشانی استان تهران-شهرستان  
اسالمشهر- شهر اسالمشهر- واوان- امامزاده عیسی مسکن مهر استراتوس بلوک اس 5 
ط 4 واحد 2 درخواستی مبنی بر تجدید نظرخواهی از دادنامه بدوی علیه 1. آقای هادی 
ذوالفعلی ضامنجانی فرزند ابراهیم به نشانی تهران- اسالمشهر قائمیه کوچه 35/2 کوجه 
شهید ملکی پالک 3 واحد 6 ،   2. آقای حبیب فراهانی فرزند محمود به نشانی مجهول 
المکان 3. آقای علی میرزایی مقدم فرزند علی اصغر به نشانی تهران- صادقیه بلوار 
فردس غرب خیابان سازمان برنامه جنوبی خیابان 1۹ مرکزی خیابان 16 غربی پالک 
12 واحد 2۸    4. آقای الهویردی نوراللهی فرزند نصرت به نشانی اسالمشهر واوان خ 
گل افشان انتهای 1۹ شرقی پالک 4 و 5. آقای بهروز ایمان زاده فرزند محمد به نشانی 
تهران- میدان حر بعد از اسکندری کوچه شهید لنگرودی پالک 6 شباهنگ 5 واحد 20 
مبنی بر تسبیب در یک فقره قتل غیر عمدی  بلواسطه تقصیر در امور کار ارائه نموده که 
با توجه به شرایط و زمان تجدید نظر خواهی، در خواست وی بررسی، ختم رسیدگی 

اعالم و با یاری خداوند بزرگ به شرح زیر رای صادر می شود.
رای دادگاه 

در خواست تجدید نظر خواهی زمان درست کار شرفشاده فرزند سلطانعلی از دادنامه 
شماره ۹70۹۹72۸۸620062۹- 27/03/13۹7 با توجه به اینکه برگ ابالغ دادنامه در 
تاریخ 04/04/13۹7 صادر شده و نامبرده در تاریخ 06/04/13۹7 از طریق سامانه ثنا آن 
را دریافت کرده است، و در تاریخ 07/05/13۹7 در خواست تجدید نظر خواهی خود 
را ثبت کرده است، در خواست وی بیرون از مهلت بیست روز قانونی بوده و مستندا به 
ماده 427 و 432 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 قرار رد در خواست تجدید 
نظر خواهی صادر می شود که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه 

تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف 2020
 رسول عابد- دادرس دادگاه  شعبه 102 دادگاه کیفری

 2 شهرستان اسالمشهر)102 جزایی سابق(

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای علیرضا سپار  فرزند موسی به شرح  درخواست که به شماره ۹70741این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که موسی. سپار فرزند فغان و شماره شناسنامه ...صادره از نور در تاریخ۹7.۹.2 در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت کرده و ورثه  وی عبارتند از 
1-مروارید کاویانپور فرزند محمود شماره شناسنامه 3 صادره از نور زوجه متوفی

 2-اردشیر سپار فرزند موسی شماره شناسنامه 1۹7 صادره از نور پسر متوفی
 3-کیومرث سپار فرزند موسی شماره شناسنامه 203 صادره از نور پسر متوفی

4-علیرضا سپار فرزند موسی شماره شناسنامه 25۹ صادره نور پسر متوفی
 5-فریده سپار فرزند موسی شماره شناسنامه  177 صادره از نور دختر متوفی 

6-میترا سپار فرزند موسی شماره شناسنامه 503 صادره از نور دختر متوفی 
متوفی. و  نور دختر  از  فرزند موسی شماره شناسنامه 640 صادره  7-سمیه سپار 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک  از  اینک شورا  پس  الوغیر و 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد وی  
می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر خواهد شد .م. الف ۹7/554
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهری نور رضا رضایی مقدم

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸6 مدل   141 پراید  کمپانی  سند  و  سبز  برگ  شناسایی  کارت   
1۹15۸22و شماره شاسی S14۸22۸6203۹51با شماره پالک ۹33ص5۸ایران ۸2 

بنام علیجان گیالنی درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به شماره  آقای عباسعلی سیامک فرزند اسداهلل    شماره پرونده ۹707۸3 دادنامه 
شناسنامه 16 صادره از دماوند به استناد استشهادیه محلی و گواهی فوت و تصویر 
شناسنامه ورقه درخواستی به شماره۹707۸3 تقدیم شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان عباسعلی سیامک به شماره شناسنامه 355 در تاریخ 1335 در 

اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1-خانم لیلی  سیامک فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 357 صادره از نور دختر 

متوفی 
2-خیرالنساء سیامک فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 35۸ صادره از نور فرزند 

متوفی 
به  نور  از  صادره   360 شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  سیامک  محمد  3-آقای 

عنوان فرزند متوفی
4-آقای اسداهلل سیامک فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 35۹ صادره از نور به 

عنوان فرزند متوفی 
5-خانم شیرین سیامک فرزند رضا به شماره شناسنامه 356 صادره از نور به عنوان 

همسر متوفی 
پس از انجام تشریفات قانونی به انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول 
هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه با مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث 
به شماره سرانجام در تاریخ ۹7/۹/1۸در وقت فوق العاده شعبه اول شورای حل 
اختالف به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می 
نماید که ورثه نامبرده منحصر به اشخاص شخص یاد شده بوده و ورات دیگری 
ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت حقوق و دیوانی که بر ترکه تعلق میگیرد 

اعتبار قانونی گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است م. الف ۹7/553
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم مریم ولی پور فرزند رمضان به شرح درخواستی که به شماره ۹707۸2این 
شورا ثبت گردیده درخواست  صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت 
نور  از  به شماره شناسنامه 21 صادره  فرزند زکریا  پور  که شادروان رمضان ولی 
در تاریخ۹7.۸.2۹. در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده ورثه  حین 

الفوت  وی عبارتند از  
 1-خانم رقیه نیک نژاد فرزند علی شماره شناسنامه 12 صادره از نور همسر متوفی
2- آقای یوسف ولی پور فرزند رمضان  شماره شناسنامه 154 صادره از نور پسر 

متوفی
 3-اسماعیل ولی پور فرزند رمضان شماره شناسنامه 423 صادره از نور پسر متوفی
 4-مصطفی ولی  پور فرزند رمضان شماره شناسنامه 374 صادره از نور پسر متوفی
نور  از  صادره   1۹7 شناسنامه  شماره  رمضان  فرزند  پور  ولی  معصومه  4-خانم   

دختر متوفی
 6-ام البنین ولی پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه 43۸5 صادره از نور دختر 

متوفی
 7-مریم ولی پور فرزند رمضان شماره شناسنامه 421 صادره از نور دختر متوفی

۸-خانم شهربانو موسوی فرزند علی شماره شناسنامه 11311 صادره از نور. مادر 
متوفی 

و الغیر  اینک شور را پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی  نزد وی  می باشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر شدم. الف ۹7/556
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمد علی گل برار زاده

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای هادی علیزاده فرمی فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره۹70۸72 این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که مرحوم علی علیزاده فرمی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 177 صادره از 
بابل در تاریخ۹3/۸/11 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و 
وراث حین الفوت به عبارت است از :  1-مهدی علیزاده فرمی نام پدر علی شماره 

شناسنامه4۹۸۸۸74۸1۸ نسبت پسر متوفی  
 2-هادی علیپور علیزاده فرمی نام پدر علی شماره شناسنامه 4۹۸۸457125نسبت 

پسر متوفی 
 3-مریم علیزاده فرمی نام پدر علی به شماره شناسنامه 4۹۸۸۸7231۹ دختر متوفی 
به شماره شناسنامه 4۹۸۸۸74۸01 دختر  پدر علی  نام   4-شهربانو علیزاده فرمی 

متوفی 
نسبت   4۹۸۸۸74۸01 شناسنامه  شماره  به  علی  پدر  نام  فرمی  علیزاده  5-زینب   

دختر متوفی 
همسر   4۹۸۹20۹412 شناسنامه  شماره  به  علی  محمد  پدر  نام  رسولی  6-رقیه    

متوفی
 والغیر شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی  می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تحویل  نماید و گواهی 

صادر خواهد شد
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی مزایده اموال منقول
 دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 
۹73673 له جعفر اکبرزاده به طرفیت سید مرتضی حسینی یکسری  اموال منقول 
شیشه  رنگ  برای  اولیه  مواد  سفید  درجه   ۸50 رنگ  کیلوگرم   40 مقدار  بشرح  
سرامیک و غیره متعلق به محکوم علیه  را از طریق مزایده به تاریخ ۹7/10/5روز 
چهارشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری به فروش برساند مزایده 
از قیمت پایه 200/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می 
گردد برنده مزایده باید 10 درصد بهای فی المجلس  و مابقی را ظرف مدت یک 
ماه پرداخت نمایند در غیر این صورت در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد در ضمنا محل نگهداری اموال به 

آدرس خوانده واقع در بابل آمل کارگاه تولیدی می باشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور
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مصرف »متادون« شایع ترین علل مسمومیت ها

مدیر مرکز تحقیقات مسمومین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
ساالنه 20 الی 25هزار بستری ناشی از مسمومیت ها در کشور ثبت می شود.
هاله تاالیی، مدیر مرکز تحقیقات مسمومین دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در نشست خبری دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین، اظهار 
داشت: راز سالمت در آگاهانه زیستن است و پزشک باید بداند تنها جسم 

بیمار را درمان نمی کند و در درمان روح فرد نیز موثر است.
تاالیی افزود: حدود ۸0 تا صد بیمار مسموم به صورت روزانه به بیمارستان 
لقمان مراجعه می کنند و متاسفانه ناخالصی های داروهایی که از عطاری در 

اختیار افراد قرار می گیرد عامل این مسمومیت ها ست.
علل  جمله  از  نیز  برنج  قرص  و  متادون  مصرف  اینکه  بیان  با  وی 
مسمومیت ها هستند، گفت: عمده مسمومان در رده سنی 20 تا 40 سال 
قرار دارند.مدیر مرکز تحقیقات مسمومین دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی گفت: در سال 200۸ تحقیقاتی درباره خودکشی انجام شد و طی 
10 سال ۸000 خودکشی بررسی شد و شایع ترین علت آن مسایل عاطفی 

بوده است که شایع ترین علت مسمومیت نیز مصرف متادون بود.
تاالیی ادامه داد:20 هزار الی 25هزار بستری ناشی از مسمومیت ها به 

صورت ساالنه در کشور ثبت می شود. 
وی درباره روش درمان مسمومیت با قرص برنج، گفت: تحقیقات زیادی 
در بیمارستان رخ داده است اما روش درمانی قطعی تاکنون ارایه نشده 
است و نحوه مصرف قرص در زمینه مسمومیت و درمان بسیار موثر است.
محمد حسن تهرانی، دبیر دومین کنگره شیمی دارویی ایران در ادامه 
این نشست خبری، گفت: در دومین کنگره شیمی دارویی 12 سرفصل 
مشخص شده است که شرکت کنندگان می توانند به ارایه سخنرانی و 
پوستر بپردازند.وی گفت: تازه های علم شیمی دارویی در این همایش ارایه 
خواهد شد، ماده اصلی دارویی ممکن است بسته به زمان نیاز به تغییرات 
داشته باشد که در این کنگره به بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع 

پرداخته می شود.
تهرانی افزود: باید از علم شیمی دارویی در تولید مواد اولیه استفاده شود، 
دانشجویان تصور می کنند این علم به درد صنعت نمی خورد اما باید توجه 
داشت این علم می تواند کاربرد صنعتی داشته باشد و در تولید مواد اولیه 

دارویی موثر باشد.

ایجاد بیش از ۵۰ هزار شغل در سال آینده

رئیس سازمان بهزیستی از اشتغال بیش از 50 هزار مددجو در سال آینده 
خبر داد و گفت: معلوالن در اولویت قرار دارند.

اشتغال مددجویان گفت: در سال  بندپی درمورد  انوشیروان محسنی 
جاری چندین طرح و برنامه برای اشتغال مددجویان در نظر گرفته شد 

که بخش زیادی از این طرحها مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بیش از 47 هزار شغل در سال جاری ایجاد شده 
است، به مهر گفت: امسال حدود یک سوم از مشاغل ایجاد شده برای 
جامعه هدف معلوالن بوده است و در سال آینده سعی می کنیم افراد 
معلول در زمینه های مختلف و با توانمندیهای زیاد در اولویت اشتغال 

باشند.
رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: کارفرایانی که نسبت به استخدام 
مددجویان و معلوالن اقدام کنند از تسهیالت برخوردار می شوند که 
این تسهیالت شامل حق بیمه، پرداخت بخشی از حقوق، وامهای کم 

بهره و... است.
بیمه  به کارفرمایان حق  برای کمک  بهزیستی  بندپی  گفت: سازمان 
معلوالنی که در یک کارگاه استخدام می شوند را می پردازد تا با این 
شرایط کارفرمایانان تمایل پیدا کنند مددجویان و معلوالن را به کار 
بگیرند. وی به برنامه های سال آینده نیز اشاره کرد و افزود: از هم اکنون 
برای سال ۹۸ نیز برنامه های ویژه ای در نظر گرفته ایم بطوریکه قصد 
داریم عالوه بر اشتغال، در جهت پیشگیری از معلولیت ها و پیشگیری 
از طالق و اجباری شدن ژنتیک در استانهای بیشتری اقدام خواهیم کرد.

خبر

نظام چند الیه تأمین اجتماعی زیرساخت 
تحقق بودجه مقاومتی سال 1398

الیحه بودجه سال 13۹۸ کل کشور در شرف تقدیم 
اعالم  حسب  و  است  اسالمی  شورای  مجلس  به 
سازمان برنامه و بودجه کشور 6 سیاست مهم در 
رفته است. علی حیدری  کار  به  آن  تنظیم  و  تهیه 
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در 
یادداشتی نوشته است: الیحه بودجه سال 13۹۸ کل 
کشور در شرف تقدیم به مجلس شورای اسالمی 
است و حسب اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور 
6 سیاست مهم در تهیه و تنظیم آن به کار رفته است 

و دارای 5 ویژگی به شرح زیر است:
بودجه  الیحه  تنظیم  سیاست های  مهم ترین 
۹۸:ثبات سازی اقتصاد کالن و بهبود فضای کسب 
بیکاری-تأمین  نرخ  اشتغال و کنترل  و کار-تثبیت 
عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادالنه درآمدها-
مدیریت کسری تراز عملیاتی-بهبود تراز دارایی های 

ـ استانی سرمایه ای-بهبود تعادل های منطقه ایـ 
ویژگی های خاص بودجه 13۹۸:حمایت از معیشت 
و  تولید  از  اجتماعی-حمایت  عدالت  و  عمومی 
در  بودجه ای-اصالحات  انضباط  اشتغال-تقویت 
در  بودجه  پایداری  فرآیندها-افزایش  و  رویه ها 
»تأمین  مقوله  دو  که  بین المللی  تکانه های  مقابل 
درآمدها  عادالنه  توزیع  بهبود  و  اجتماعی  عدالت 
)حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی( » 
و  اشتغال  )تثبیت  اشتغال  و  تولید  از  »حمایت  و 
کنترل نرح بیکاری(« وجه مشترک این دو می باشد 
احصا  زیر  شرح  به  رویکرد  دو  این  مصادیق  که 
از معیشت عمومی و عدالت  شده است : حمایت 
نقدی-استمرار  یارانه  پرداخت  اجتماعی :استمرار 
اجرای طرح تحول سالمت-استمرار اجرای طرح 
با  توسعه و توازن منطقه ای-استمرار طرح مقابله 
فقر مطلق-افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 
دولت-استمرار همسان سازی حقوق بازنشستگان 
حمایت از تولید و اشتغال :اولویت بندی طرح های 
عمرانی-استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست های 
فعاالنه بازار کار-تمرکز بر اجرایی کردن مشارکت 
عمومی – خصوصی مولد سازی و واگذاری اموال و 
دارایی های دولت-تسویه بخشی از مطالبات بخش 
عمومی و خصوصی از دولت در قالب تهاتر-رشد 
13 درصدی بودجه عمرانی که در صورت تحقق 
ریالی  و  تبصره ها(  و  )احکام  انشایی  ازای  مابه 
فرآیند  در  رویکردها  این  جداول(  و  )ردیف ها 
تصویب قانون بودجه سال 13۹۸ کل کشور می تواند 
به تقویت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بینجامد. به هر 
تقدیر و به اسباب و علل مختلف، حتی بدون در نظر 
گرفتن شرایط بحرانی ناشی از تحریم ها و مضایق 
و محدودیت هایی که در حوزه اقتصادی به کشور ، 
دولت و مردم تحمیل شده است، وضعیت حوزه های 
حمایتی و بیمه های اجتماعی چندان مطلوب نبوده 
و بحران هایی نظیر بیکاری، ناپایداری صندوق های 
بیمه گر اجتماعی، آسیب های اجتماعی و ... شرایط 
سخت و شکننده ای را پیش روی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و سازمانهای حمایتی )بهزیستی( و 
بیمه ای )تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و ...( 

قرار داده بود. 

خبر

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: میزان 
طالق به ازای هر هزار زن متأهل طی 3 تا 4 سال 
اخیر ثابت مانده و حتی دو دهم هم کاهش یافته 

است.
شورای  جلسه  حاشیه  در  وندی  رستم  تقی 
اجتماعی کشور که با حضور وزیر کشور در محل 
برگزار شد در جمع خبرنگاران  وزارت کشور 
اظهار داشت: در حوزه نزاع فردی یاجمعی، طالق 
یا دعاوی خانوادگی نه تنها شاهد تثبیت شاخص 
ها بودیم حتی در برخی موارد نیز کاهش شاخص 

های مرتبط با این حوزه ها را داشته ایم.
وی ادامه داد: در حوزه طالق اشتباهی که حتی 
برخی صاحبنظران و کارشناسان انجام می دهند 
این است که تعداد طالق )پرونده های( طالق 
را در کشور اعالم می کنند و بدیهی است که 
پرونده های طالق سال ۹6 نسبت به ۹5 افزایش 
یافته است اما باید در نظر بگیریم که همواره میزان 

آسیب های اجتماعی برای ما مهم است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: فرق 
را  میزان  که  است  این  در  خام  تعداد  و  میزان 
همواره نسبت به جمعیت کشور یا جمعیت هدف 

مورد نظر اعالم می کنیم.
وی گفت: در حوزه طالق میزان طالق نسبت به 
جمعیت عمومی کشور ظرف سه چهار سال اخیر 
ثابت مانده است و حتی کاهش یک دهم درصدی 
را نیز شاهد بوده ایم. به طور مثال طالق از 2.3 به 
2.2 به ازای هر هزار نفر جمعیت عمومی کشور 
کاهش یافته است حتی در یک شاخص مهمتر 

که زنان متأهل کشور هستند به ازای هر هزار زن 
متأهل در کشور میزان طالق طی سه چهار سال 
اخیر ثابت بوده و حتی دو دهم هم کاهش یافته 
است یعنی طالق از ۸.4 به ۸.2 به ازای هزار زن 

متأهل کاهش پیدا کرده است.
از  گفت:  کارشناسان  به  خطاب  وندی  رستم 
اظهار  در  همواره  کنم  می  تقاضا  کارشناسان 
نظرهای خودشان از مراجع رسمی آمارهای طالق 
را اخذ کنند که این مرجع رسمی سازمان ثبت 

احوال کشور است.
وی تأکید کرد: سازمان ثبت احوال مرجع رسمی 
اعالم آمارهای حیاتی در کشور است و همچنین 
توجه کنند که شاخص هایی که می تواند وضعیت 
موجود را بهتر نشان دهد و تصویر واقعی برای ما 

بسازد چه شاخص هایی هستند.

وی تصریح کرد: در جلسه امروز شورای اجتماعی 
معظم  مقام  بیانات  محتوای  از  گزارشی  کشور 
رهبری مطرح شد و اعضای شورای اجتماعی در 
جریان قرار گرفتند. همچنین گزارش تخصصی 
هم ارائه شد که یکی از این گزارش ها مربوط 
به بسته پیشنهادی کارگروه کنترل و کاهش طالق 
در کشور و دیگر پیگیری اقدامات در حوزه مواد 
مخدر بود.رستم وندی اضافه کرد: کارگروه کنترل 
و کاهش طالق یک برنامه عملیاتی با 16 محور 
تهیه کرده است که پیرو جلسه ای در حضور رهبر 
انقالب این برنامه تدوین شده است. این برنامه 
اساس و شاخص های کمی دارد که هر سه ماه 
یکبار پیشرفت اقدامات و کارها پیگیری می شود.
مهمترین  از  یکی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
دستاوردهای این برنامه و جلسات این بود که 

مقرر شد طرح تسهیل ازدواج جوانان که به شکل 
قانون در سال ۸4 مصوب شد اما به علل گوناگون 
از جمله کمبود اعتبارات این قانون پیشرفت نکرد 
و در این قانون نیز تسهیالت متفاوتی از جمله 
مسکن جوانان و اعطای وام ویژه در نظر گرفته 

شده توسط مجلس پیگیری شد.
رستم وندی گفت: رئیس مجلس بعد از جلسه 
با رهبر انقالب کمیسیون های مجلس را موظف 
عدم  علل  و  دهند  انجام  مستند  کار  که  کردند 
پیشرفت قانون و اجرای آن مشخص شود و آن 

قانون نیز پیگیری خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین طرح جمعیت و تعالی 
خانواده که از چهار سال پیش در مجلس و در 
کمیسیون فرهنگی مانده بود و به صحن نیامده بود 
نیز پیگیری خواهد شد. این دو قانون می توانند 
زمینه ساز پیشرفت ازدواج و کاهش طالق در 

کشور باشند.
مشاور وزیر کشور در خصوص آسیب اجتماعی 
طالق گفت: ظرف 3 یا 4 سال اخیر برنامه جامعی 
از طریق کارگروه مستقر در شورای عالی انقالب 
فرهنگی تقسیم کار جامعی در این زمینه صورت 
آموزش  بهداشت  وزارت  مثال  برای  و  گرفت 
های پیش از ازدواج، سازمان بهزیستی در حوزه 
ارائه مشاوره و قوه قضاییه نیز در بخث استقرار 
مشاور در دادگاه های خانواده فعالیت می کنند. در 
حقیقت هر دستگاهی وظایف مشخصی دارد و 
سازمان امور اجتماعی نیز پیشرفت کار را ارزیابی 

می کند.

کاهش 2دهم درصدی طالق به ازای هر هزار زن مطلقه

کارشناس سازمان غذا و دارو گفت: تبلیغ دارو توسط عموم مردم 
مجاز نیست و هرگونه تبلیغ دارویی باید بر اساس آیین نامه اجرایی 

سازمان غذا و دارو انجام شود.
امین مطلبی، کارشناس سازمان غذا و دارو در  نشست خبری 
دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین گفت: تجاری بودن دارو 

باعث افزایش کیفیت خواهد شد.
تبلیغات  گفت:  مجازی  فضای  در  دارو  تبلیغات  درباره  وی 
شرکت های داروسازی در فضای مجازی کنترل می شود اما در 
زمینه تبلیغات ماهواره ای شماره های تماس به دادگاه ارایه خواهد 

شد.
کارشناس سازمان غذا و دارو  گفت: تبلیغ دارو توسط عموم مردم 
مجاز نیست و هرگونه تبلیغ دارویی باید بر اساس آیین نامه اجرایی 

سازمان غذا و دارو انجام شود.
مطلبی خاطرنشان کرد: بیشترین تبلیغات ماهواره ای در حوزه 

مکمل ها و مسایل مربوط به زیبایی است.
اثرگذاری  کاهش  برای  سازمان  این  برنامه های  درباره  وی 
تحریم ها، خاطرنشان کرد: تمرکز سازمان غذا و دارو بر روی 
مواد اولیه، مواد بسته بندی و تامین داروهای مورد نیاز مردم بوده 
است، متاسفانه بدهی بیمه ها باعث شده است که برخی شرکت ها 
از نقدینگی کافی برخوردار نباشند و در زمینه واردات دارو به 

مشکل برخورد کنند.

تبلیغ دارو توسط افراد جامعه 
ممنوع است

رییس پلیس پایتخت از توقیف 1375 دستگاه خودروی متخلف در 
پایتخت خبر داد.

 سردار حسین رحیمی در اجرای طرح »انضباط ترافیکی طاهر«، 
اظهار کرد: نخستین مرحله از طرح ارتقای انضباط عمومی و ترافیکی 
از سوی همکاران بنده در سطح معابر و بزرگراه های شهر تهران به 

مرحله اجرا در آمده است.
وی با اشاره به این که تالش ما ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی در 
سطح شهر تهران است، گفت : در این راستا ماموران پلیس راهنمایی و 
رانندگی 15 آیتم شامل )سرعت و سبقت غیر مجاز، تخلفات ساکن، 
آالیندگی، مخدوش کردن پالک، هنجارشکنی و ... ( را مدنظر قرار 
داده و طی این مدت 1375 دستگاه خودرو با تخلفات مختلف را که 

بیشترین آن مربوط به تخلفات ساکن است، توقیف کرده اند.
سردار رحیمی با بیان این که طی همین مدت 52 هزار دستگاه خودرو 
نیز اعمال قانون شده است، گفت : تالش پلیس ارتقای انضباط و 
ایمنی ترافیکی است و شعار ما نیز »شهر ایمن همراه با قانون است« 
که حتما به دنبال اجرایی کردن آن هستیم و در مراحل بعدی اجرای 

طرح« طاهر« نیز برای تحقق آن اقدام خواهیم کرد.
رحیمی از آموزش به رانندگان متخلف خبر داد و ادامه داد: این 
رانندگان خودروها و  ما است و  اولویت های  نیز جزو  موضوع 
موتورسیکلت ها که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف توقیف شده اند 

حتما باید قبل از ترخیص این خودرو این آموزش ها را طی کنند.

توقیف  1375 دستگاه خودروی 
متخلف در اپیتخت

 نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت  که احتمال بازگشت طرح خرید سربازی 

در بودجه ۹۸ با درخواست نمایندگان وجود دارد.
کمال دهقانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت در بودجه 
۹۸ طرح جریمه ریالی سربازی را حذف کرده است که با توجه 
به کاهش درآمدهای نیروهای مسلح بعید نیست که مجلس 
شورای اسالمی در زمان بررسی بودجه مجددا این موضوع را 

بگنجاند.
وی در  عین  حال گفت : ما در زمان بررسی بودجه در کمیسیون 
امنیت ملی از مسئوالن ستاد کل دعوت می کنیم و علت حذف 
طرح خرید سربازی را می پرسیم. مبنی بر این که چرا به یک 

باره طرحی که چند سال اجرا می شده است را قطع کرده اند.
با  باشد  نداشته  وجود  خاصی  مشکل  اگر  افزود:  دهقانی 
درخواست نمایندگان این پیشنهاد مجددا در بودجه مطرح شده 
و متقاضیان همچون سال های قبل امکان استفاده از طرح »خرید 
سربازی« را دارند، اما اگر دالیل مسئوالن ستاد کل نیروهای 
مسلح قانع کننده باشد، دیگر چنین طرحی در سال  آینده اجرایی 

نخواهد شد.
سردار موسی کمالی، رییس اداره سرمایه  انسانی سرباز ستاد 
کل نیروهای مسلح، اعالم کرده است که طرح جریمه ریالی 

سربازی در سال آینده تمدید نخواهد شد.

احمتال ابزگشت طرح »خرید 
رسابزی« در بودجه ۹۸

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

ثبتی بابل 
   نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/ 13۹0/۹ امالک متقاضیانی 
بابل   ثبتی  قانون مذکورمستقردرواحد  ماده یک  که درهیات موضوع 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : 
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک اصلی 2۸15 بخش 1 

۸۹51 فرعی علی اعظم جعفر نژاد قمی نسبت به ششدانگ یک  قطعه 
بدون  خریداری  106.25مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

واسطه از سیده حلیمه محمودی مالک 
  ۸۹53 فرعی سلیمان نامدارپور بنگر نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 167 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از ام البنین جوشنیان مالک
 ۸۹55 فرعی تقی شباهت علمداری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
بدون  خریداری  14۸.41مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

واسطه از علینقی شباهت مالک
 ۸۹56 فرعی مرتضی ابراهیم زاده میدانی نسبت به شش دانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 302.۸0مترمربع خریداری بدون واسطه از 

حسینعلی ابراهیم زاده مالک
 ۸۹5۸ فرعی محمد تقی زاده سرستی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
بدون  خریداری  252.75مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

واسطه از محمد رضا تقی زاده مالک
 امالک متقاضیان واقع در درزیکال آخوندی پالک اصلی 2۸1۸ بخش 
عبداهلل  سید  فرعی  از 703  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی  یک 103۹ 
طاهری اطاقسرا نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 

57.11مترمربع خریداری بدون واسطه از رمضان احمدی راد مالک
 1040 فرعی مفروز و مجزی شده از 341 فرعی مرتضی امامقلی تبار 
درزی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

1۸5.40مترمربع خریداری بدون واسطه از علی امامقلی تبار مالک
 1041 فرعی مفروزو مجزی شده است 341 فرعی مرتضی امامقلی تبار 
درزی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

140.27مترمربع خریداری بدون واسطه از علی امامقلی تبار مالک 
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک اصلی 2۸20 بخش1

 2۸25 فرعی سید مهدی اصحابی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن که 5/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقت 
می باشد به مساحت 253.6۹مترمربع خریداری بدون واسطه از محمد 

حسن حسن زاده مالک رسمی
2۸26فرعی  سید مهدی اصحابی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن که 5/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقت 
می باشد به مساحت 10۹.5۸مترمربع خریداری بدون واسطه از محمد 

حسن حسن زاده مالک
 2۸27 فرعی مهدی رمضانی دون نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن که 5/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن 

وقت می باشد به مساحت 142/21مترمربع خریداری بدون واسطه از 
اکبر قلیزاده مالک 

امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 2326 بخش 2
حمزه  رهبر  فاطمه  فرعی  از 33  مجزیشده  و  مفروز  فرعی   1101۸
کالئی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

162.52مترمربع خریداری بدون واسطه از رجبعلی برزگر مالک 
11030 فرعی مفروز و مجزی شده از 151 فرعی محمد سلمانی جلودار 
نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 110.۸2مترمربع 

خریداری بدون واسطه از یوسف رمضانی مالک
1103۹ فرعی مفروز و مجزی شده است 33 فرعی علی قاسم نژاد 
جلودار نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 3۸0.20متر 

مربع خریداری بدون واسطه از سینا اکبریان مالک
 امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 24۹4 بخش2

 260 فرعی محمد حسین امدادیان طبری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 276.24مترمربع خریداری بدون 

واسطه از ام البنین هادیان مالک
 امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4106 بخش 2

 3 فرعی علی ولی الهی امیری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 14۹.45مترمربع خریداری بدون واسطه از 

مجید بزرگی و غیره مالک
 امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4۸30 بخش 2

2  فرعی محمد مهاجریان امیری  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 221.70مترمربع خریداری بدون واسطه از 

حسنجان مهاجریان  مالک 
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4۸61 بخش 2

 3300 فرعی مفروز و مجزی شده از 2۹5 فرعی سید احمد یوسفیان 
به  احداثی  بنای  با  قطعه زمین  دانگ یک  به شش  نسبت  دیوکالیی 
مساحت 2۹1.72مترمربع خریداری بدون واسطه ازماه منیر  شیرکش 

مالک
امالک متقاضیان واقع در بندار کال پالک اصلی 4۸65 بخش 2 

3557 فرعی محمد نور محمد پور امیری نسبت به ششدانگ اعیانی  
یکبابخانه به انضمام 13 سیر و 11 مثقال و ۹ نخود عرصه که باقیمانده 
عرصه  معادل 5 دانگ و 1سیر و ۸مثقال و 6نخود  وقف هالل احمر 
و 23سیر و۸ مثقال و 11 نخود وقف عام و 1سیر و 3مثقال و 22 نخود 
ثلث باقی است به مساحت 110 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

حسین نورمحمدپور مالک
اعیانی  ششدانگ  به  نسبت  نقیبی  آقاباال  پور  فاطمه  فرعی   355۸  
یکبابخانه به انضمام 13 سیر و 11 مثقال و ۹نخود  عرصه که باقیمانده 
عرصه معادل 5 دانگ و 1سیر و ۸ مثقال و6 نخود وقف هالل احمر و 
23سیر و ۸ مثقال و 11 نخود  وقف عام و 1سیر و 3 مثقال و 22 نخود 
ثلث  باقی است به مساحت 201.16مترمربع خریداری بدون واسطه از 

عیسی  نوری مالک
 امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی 4۸6۹ بخش 2 

2۸۸4 فرعی محمد پور اصغر عزیزی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
بدون  خریداری  202.30مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

واسطه از علی اصغر صالحی مالک 
2۸۹0 فرعی فهیمه حاجی پور نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 45.10مترمربع خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم توسن 

مالک 
2۸۹1 فرعی  حبیب رضایی کرمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت147.75 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

محمدرضا پرند مالک
 امالک متقاضیان واقع در روشن آباد پالک اصلی 1بخش 6 

13۹ فرعی زین العابدین یوسف زاده روشن نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که ۹2سیر مشاع از 240 سیر شش 
دانگ عرصه آن وقت می باشد به مساحت 2۸2.10مترمربع خریداری 

بدون واسطه از علی اکبر یوسف زاده مالک
 امالک متقاضیان واقع در باال گتاب پالک اصلی ۹ بخش 6 

4622 فرعی محمد مهدی حسین زاده گتابی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 107.۹1مترمربع خریداری بدون 

واسطه  از شهرداری شهر گتاب مالک
 4623 فرعی سیدرضا موسوی کیا نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 1۹3 متر مربع خریداری بدون واسطه از سید 

میربابا موسوی کیا مالک 
امالک متقاضیان واقع در درزیکال پالک اصلی 11 بخش 6

10فرعی  هاشم خالقی بابایی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به  مساحت 340 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

فاطمه عباسی مالک
امالک متقاضیان واقع در کشتله پالک اصلی 21 بخش 6 

36۸ فرعی آرش قاسم زاده کشتی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن که 4سیر و 7 مثقال و 1۸ نخود33/24 گندم عرصه 
آن وقت می باشد به مساحت 321.74مترمربع خریداری بدون واسطه 

از ابراهیم قاسم زاده مالک
 امالک متقاضیان واقع در درونکال پالک اصلی 27 اصلی بخش 6

 7۹7 فرعی حسن تاریان  درونکال نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 651 مترمربع خریداری بدون واسطه 

از حمید سماکوش مالک
 امالک متقاضی واقع در خراسان محله پالک اصلی 16 بخش 7 

2553 فرعی معصومه دهنوی در سه دانگ و ولی ولی پور خراسانی 
در 2دانگ و لیال ولی پور خراسانی در یک دانگ مشاع از ششدانگ 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  به شش  نسبت 

1۸۸2.65مترمربع خریداری بدون واسطه از شعبان ولی پور مالک 
امالک متقاضیان واقع در شیردارکال پالک اصلی 7 بخش ۸

6۹7 فرعی سهراب مهدی زاده نسبت به ششدانگ  قطعه از زمین با 
بنای احداثی به مساحت 320 مترمربع خریداری بدون واسطه از فاطمه 

مهدیزاده و غیره مالک
 6۹۸ فرعی نایب  مهدیزاده نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 327 مترمربع خریداری بدون واسطه از فرح  

باقری مالک 
6۹۹ فرعی حسن افتخار نیاکی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 

بنای احداثی به مساحت 2۹4.46مترمربع خریداری بدون واسطه 
از احمد کاشی زاده مالک 

امالک متقاضیان واقع در سید کال و قرآن طا الر  پالک اصلی 35 
بخش ۸

۹5 فرعی  زهرا محسن زاده نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 1202.30مترمربع خریداری بدون واسطه از یوسف اوستا  

مالک
 ۹6 فرعی محمود کردی اردکانی و مریم حنجری هند چوب بالمناصفه  
نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۹7.1۸مترمربع 

خریداری بدون واسطه از رضا فوالدی تاالری مالک 
امالک متقاضیان واقع در کاردگرکال پالک اصلی 57 بخش ۸

به  یکباب ساختمان   به ششدانگ  نسبت  40 فرعی حمید حمیدی 
مساحت 501.3۸مترمربع خریداری بدون واسطه از راحله چیره مالک

 امالک متقاضیان واقع در کبریاکال پالک اصلی 102 بخش۸
 1362 فرعی یوسف اصغری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به  مساحت 1444 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

محمد سیفی مالک 
امالک متقاضیان واقع در درزیکال کوچک پالک اصلی 35 بخش 10

 37فرعی صمد مومنی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
رقیه  از  واسطه  بدون  خریداری  مترمربع  مساحت 5007  به  احداثی 

سهرابیان مالک
لذا به موجب ماده – 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده – 13 – آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر 
االنتشار در شهرها منتشر و در روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم  شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق  الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد 
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .م. 

الف ۹7/100/4755
تاریخ انتشار نوبت اول 13۹7/0۹/1۹
 تاریخ انتشار نوبت دوم  13۹7/10/4

شهرام خسروی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک بابل

آگهی حصروراثت
بشناسنامه40۸صادره  پدرسیدغالمحسین  نام  حقیقی  حسینی  فاطمه  بانوسیده 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازآبادان 
بشناسنامه45صادره  حقیقی  حسینی  سیدغالمحسین  مرحوم  پدرم  که  داده 
اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  اقامتگاه  درتاریخ۹7/۸/22درآبادان  بندرگناوه 
الذکر)دخترمتوفی(2-سیداسماعیل  فوق  بامشخصات  از1-متقاضی  عبارتند 
بشناسنامه12سعدآباد4-سیدحسن  بشناسنامه256آبادان3-سیدمصطفی 
بشناسنامه5357بندرماهشهر5-سیدمحمدعلی بشناسنامه 1۹400۹۹102بندرماهشهر6-
حسامی  متوفی(7-حلیمه  بشناسنامه1۸1۸476۸۸6آبادان)پسران  سیدمرتضی 
بشناسنامه667آبادان)همسرمتوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادر 
یک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)۹/۹16(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی ابالغ 
مفاد دادخواست وضمائم

آقای سعید سیاحی فرزند قاسم دادخواست بطرفیت اردالن سرانی فرزند بخواسته 
20/000/000ریال  میزان  به  2۹616۸و2۹616۹جمعا  شماره  به  2سفته  وجه  مطالبه 
معادل دومیلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی وتاخیرتادیه 
تازمان پرداخت تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع به شماره ۹70150/14/۹7حقوقی 
به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73قانون 
آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازنشرآگهی 
شورای  درشعبه  دادرسی  درجهت  ۹:30صبح  ۹7/11/7ساعت  مورخ  درروزیکشنبه 
حل اختالف مجتمع شماره دوحضور یابد ویاقبل ازموعد مقرربه دفترشعبه مراجعه 
وبادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم هرگونه دفاع وپاسخی به دعوی مطروحه 
وارد قبل ازجلسه دادرسی اعالم نمایدبدیهی است درصورت عدم حضورویا عدم ارسال 

الیحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
شعبه 14شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خانم آرسا خلعتبری فرزند امیر مسعود

آقای   / خانم  خواننده  طرفیت  به  دادخواستی  امیدی  محمدعلی  آقای  خواهان 
نوروزعلی حاجی غفاری زنجانی و عصمت خجسته نیکو و طناز بختیار اقدام 
و نادره بختیار اقدام و سمیه بختیار اقدام و مهدی فرخنده آمال و محمد رفایی 
خالقی و حسن حنیفیان و سید محمود هاشمی پور یزدی و جعفر نراقی عطری 
و  یزدی  ابراهیم حسین  و  علیدوستی  کریم  و حاج  هفت لنگ  ابراهیم  و حاج 
بانو لعل خداوندی و کیخسرو خدیوی و سهراب خدیوی و کامبوزیا خدیوی 
و آرمیتا خدیوی و عطا اهلل ستوده و فائزه بلوکی فر و آتوسا خلعتبری و آرسا 
خلعتبری وآرش خلعتبری و آرمین خلعتبری و بیژن خلعتبری و فریبرز خلعتبری 
و مهسا خلعتبری و ماندانا خلعتبری به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹70۹۹۸1۹20400355 شعبه چهارم دادگاه عمومی 
 ۸ 13۹7.11.7 ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  تنکابن  حقوقی شهرستان 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از شرایط کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه  انتشار آگهی  از 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد .
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن معصومه جهانفر

مفقودی
موتور 163B007۹5۹0و شماره  با شماره  مدل ۹3  پژو 206  کمپانی سواری   سند 
شاسی NAAP41FD0EJ673742با شماره پالک 2۹4ص۸۸ ایران ۸2 بنام جمشید 

صالحانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پراید جی ال ایکس آی مدل ۸6 با شماره موتور 201۹61۸و 
شماره شاسی s14122۸6350066و شماره پالک ۸72ج۹4 ایران 72 بنام مجید عبداهلل 

زاده چاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 206 مدل ۹3 با شماره موتور 163B007۹5۹0و شماره شاسی 
جمشید  بنام   ۸2 ایران  2۹4ص۸۸  پالک  شماره  NAAP41FD0EJ673742با 

صالحانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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اجرای طرح کهاب در 9۷ درصد 
از مجاری عرضه کشور 

مجری طرح کهاب شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از تجهیز بیش از ۹7 درصد مجاری عرضه 
کشور )حدود 3700 جایگاه( به تجهیزات و ادوات 
مورد نیاز کنترل بخار بنزین )STAGE I( خبر 

داد.
پخش  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فرآورده های نفتی ایران، فرهاد عبداهلل پور با اعالم 
)کاهش،  کهاب  طرح  اجرای  گفت:  خبر  این 
انتقال و بازیافت بخار بنزین( افزون بر  هدایت، 
سالم سازی  و  بهبود  بنزین،  اتالف  از  جلوگیری 
محیط زیست را در بر خواهد داشت و به همین 
انتشار بخار  منظور شناسایی و کنترل مکان های 
بنزین از زمان دریافت و ذخیره بنزین در انبارهای 
نفت تا تحویل آن به مصرف کننده در جایگاه ها در 

دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
 stage II + سامانه  اجرای  کرد:  تاکید  وی 
vapor saver در تعدادی از جایگاه های سطح 
کشور و تجهیز 5 هزار دستگاه تانکر حمل زمینی 
بنزین به تجهیزات هدایت و نگهداری بخار بنزین، 
از دیگر اقدام هایی است که تاکنون در این زمینه 

اجرایی شده است.
بازیافت  سامانه  نصب  و  طراحی  به  عبداهلل پور 
بخار بنزین )VRU( در یکی انبارهای نفت تهران 
)شمال غرب( به شیوه تبریدی اشاره کرد و گفت: 
قابلیت این سامانه جلوگیری از ورود روزانه 6 هزار 
مترمکعب بخار بنزین به هوا است، ضمن این که 
حدود ۹ هزار لیتر در روز نیز بازیافت بخار بنزین 

حاصل می شود.
وی با اشاره به نصب سامانه بازیافت بخار بنزین در 
انبار نفت شهر کرج به شیوه غشایی افزود: قابلیت 
این سیستم جلوگیری از ورود روزانه 4 هزار متر 
مکعب بخار بنزین به هوا است و حدود 6 هزار 
لیتر در روز نیز از بازیافت بخار بنزین، استحصال 
می شود. عبداهلل پور تغییر کاربری سامانه بازیافت 
بخار بنزین در انبار نفت شهر بندرعباس به شیوه 
جذبی و طراحی و نصب این سامانه )به همین 
نفت  انبار  در  بارگیری  بازوهای  تغییر  و  روش( 
کالنشهر اصفهان را از دیگر اقدام ها برشمرد و از 
شروع عملیات اجرایی نصب سامانه بازیافت بخار 
بنزین به شیوه جذبی در انبار نفت چهار کالنشهر 

تبریز، مشهد، اراک و اهواز خبر داد.
عبداهلل پور همچنین به برگزاری سه دوره آموزشی 
در بندرعباس و بابلسر اشاره و تصریح کرد: این 
دوره ها با محوریت »آشنایی و نظارت بر طرح« 
برای  که  بوده  نفرساعت  و 4۸0  هزار   6 معادل 
کارشناسان اچ اس یی مناطق در مدت ۹ روز برگزار 

شده است.

خبر

ایمن سازی خط لوله 1۰ اینچ مرکز انتقال نفت 
شهید صفری نژاد به شیراز

انتقال  مرکز  خام  نفت  اینچ   10 لوله  سازی خط  ایمن  عملیات 
نفت شهیدصفری نژاد به شیراز انجام گرفت.

لوله  روابط عمومی شرکت خطوط  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
اسماعیل  سید  مهندس  فارس،  منطقه  ایران  نفت  مخابرات  و 
موسوی-رئیس واحد خوردگی فلزات با اعالم این خبر گفت: 
پس از پیگرانی هوشمند و مشخص شدن نقاط خوردگی خط 
لوله نفت 10 اینچ حدفاصل مرکز انتقال نفت شهید صفری نژاد 
به تاسیسات انتهایی شیراز، نقاط خوردگی پس از خاکبرداری، 
سند بالست، نصب پچ، سولمیت و ترمیم پوشش خط لوله ایمن 

سازی شد.

 جانی تازه در کالبد پمپ توربین
 سولزر منطقه اصفهان

با همت کارکنان واحد مکانیک منطقه اصفهان یک دستگاه پمپ 
دو مرحله ای اصلی توربین سولزر مسیر خط مارون ـ اصفهان 

تعمیر و به عنوان پمپ یدک در اختیار منطقه قرار گرفت.
علیرضا مرادپور رئیس واحد مکانیک منطقه در این باره گفت: 
پمپ فوق در دوران جنگ تحمیلی در مرکز انتقال نفت شماره 2 
مارون ـ اصفهان به دلیل بمباران رژیم بعث عراق آسیب و از رده 

خارج و در همان زمان به مرکز منطقه انتقال داده شد. 
با همکاری شرکت های داخلی  بیان کرد: پمپ مورد نظر  وی 
به  توان  می  آن  قطعات ساخته شده  از جمله  که  بازسازی شد 
کیسینگ ویرینگ، روتور، ژورنال بیرینگ، گسکت و مکانیکال 

سیل اشاره کرد. 
 1۸1۹ فوق  پمپ  کارکرد  ظرفیت  اینکه  به  اشاره  با  مرادپور 
باشد،  می  ارتفاع  متر   ۹00 دارای  و  فلو  ساعت  در  مترمکعب 
گفت: پس از تست نهایی در کارخانه، پمپ به عنوان یدک و 
آماده به کار در اختیار منطقه قرار گرفت و در این راستا با توجه 
به مشکالت تأمین و قیمت باالی پمپ صرفه جویی ارزی قابل 

توجهی انجام شده است.

پایداری انتقال فرآورده های نفتی با تعویض 
بخشي از خط 2۶ اینچ بندرعباس- رفسنجان

نفتی  های  فرآورده  اینچ   26 خط  مسیر  ولو  گیت  های  لوله 
حدفاصل بندرعباس - رفسنجان بازسازی و تعویض شد.

خلیج  منطقه  خط  نگهداری  و  تعمیرات  مهندسی  واحد  رئیس 
فارس گفت : با توجه به خوردگی باال و اخالل در روند انتقال 
فرآورده ها، واحد مهندسی تعمیرات و نگهداری خط اقدام به 
بازسازی و تعویض لوله های 1/2 و 3/4 گیت ولو شماره دو 

مسیر خط 26 اینچ فراورده های نفتی نمود. 
رعایت  با  عملیات  این   : کرد  خاطرنشان  پوربندری  ناصر 
استانداردها و نکات ایمنی بدون هیچگونه ریخت و پاش مواد 
بهره  شاهد  عملیات  این  انجام  با   : افزود  وی  گرفت.  صورت 

برداری مستمر و پایدار در انتقال فرآورده های نفتی هستیم.

کوتاه از خط لوله

افزایش  و  پیشنهاد  ارائه  از  ماه ها  که  حالی  در 
از  پرمصرف ها  برای  آب  تعرفه  برابری   1.4
سوی وزارت نیرو به دولت می گذرد، این طرح 

همچنان در دولت در حال خاک خوردن است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، در حالی که 
سال هاست بحث کاهش مصرف و برخورد با 
پرمصرف های آب و جریمه آنها مطرح شده، اما 
همچنان این گروه که بیش از الگوی مصرف آب 
مصرف می کنند و هیچ تهدیدی برای پیوستن به 

گروه خوش مصرف ها دریافت نمی کنند.

عباس سروش معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفا در مرداد ماه امسال در حالی از موافقت دولت 
با افزایش تعرفه آب برای پرمصرف ها خبر داده 
بود که ظاهرا این پیشنهاد همچنان روی میز دولت 

خاک می خورد.
وزارت نیرو پیشنهاد افزایش 1.4 برابری تعرفه 
الگو مصرف  از  بیش  که  مشترکانی  برای  آب 
را  دارند  قرار  پرمصرف ها  بخش  در  می کنند، 
ملی  کارگروه  که  است  کرده  ارائه  حالی  در 
سازوکاری با کم آبی این میزان رشد تعرفه را 

تا حدودی برای پیوستن پرمصرف ها به خوش 
مصرف ها را کافی ندانسته بود، اما سرانجام رشد 
1.4 برابری در اوایل تابستان تائید و به هیأت 

دولت ارسال شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز بارها با این جمله 
که بهره مندی طبقات پُرمصرف از یارانه، حق 
طبقات ضعیف را ضایع می کند و باید در این 
زمینه چاره جویی کنیم، توجه بخش بد مصرف 
جامعه را به این موضوع جلب کرده است که از 
این پس پرمصرف ها باید هزینه تمام شده آب 
را بپردازند و دیگر نباید جامعه کم مصرف همان 
قیمتی که پرمصرف ها می پردازند، به عنوان پول 

آب در قبوض پرداخت کنند.
وزارت نیرو با این عنوان و در راستای کاهش 
مصرف آب طرح افزایش تعرفه آب پرمصرف 
ها را تهیه کرده است که بر اساس آن و با افزایش 
تعرفه مصرف در آب 12 درصد کاهش می یابد.

این طرح این موضوع را یادآوری می کند که 
جامعه پرمصرف همانند طبقات ضعیف جامعه 
یارانه دریافت می کند، پس باید از این پس در 

مصرف آب دقت بیشتری به خرج بدهد.
تعرفه گذاری  نیرو درباره اصالح ساختار  وزیر 
توضیح می دهد که قطعاً تعرفه پرمصرف ها را 
تغییر می دهیم. این در حالی است که قصد داریم 
تعرفه را از زاویه یک شیوه تامین مالی صرف به 

یک عامل موثر در مدیریت مصرف تبدیل کنیم. 
به این ترتیب پیش بینی می شود، بدمصرف ها 
که جمعیت آنها اندک اما مصرف آنها باال است 

به زمره خوش مصرف ها تغییر وضعیت دهند.
به  عمومی  افزایش  نگاه  نیرو  وزارت  که  حال 
ندارد  آینده  سال  برای  برق  و  آب  قیمت های 
مشترکان  به  معطوف  وزارت خانه  این  نگاه  و 
و  فوری  مسئله  اکنون  بود،  خواهد  پرمصرف 
اورژانسی حجم مصرف است و نباید بیش از 
این به طبقات متمکن و پرمصرف یارانه قابل 
مالحظه ای داده شود؛ در صورتی که فشار آن 
جامعه  و خوش مصرف  طبقات ضعیف   روی 
باشد. حال برای کاهش مصرف آب بهترین زمان 
برای دریافت قیمت تمام شده آب از مشترکان 
پرمصرف قبل از آغاز فصل تابستان است، چرا 
که برخی تصور می کنند که تنها باید در فصول 
تابستان اقدام به مدیریت مصرف کنند و به همین 
منظور در فصل تابستان به یکباره مصرف آب 

افزایش قابل مالحظه ای پیدا می کند.
خوش  گروه  به  ها  پرمصرف  ورود  با  قطعا 
مصرف ها می توان حجم عظیمی از آب را با این 
روش صرفه جویی کرد، چرا که قطعا تا زمانی که 
قیمت آب ارزان باشد مشترکین سعی در مدیریت 
مصرف و استفاده از وسایل کاهنده مصرف را در 

دستور کار خود قرار نمی دهند.

خاک خوردن طرح افزایش تعرفه آب پرمصرف ها در دولت

چهارده جایگاه عرضه سوخت از ابتدای امسال تاکنون، در نواحی 
داخلی و حومه شهر تهران راه اندازی شده است. به گزارش زمان به 
نقل از وزارت نفت، با افتتاح این جایگاه ها، تعداد 33 سکو مشتمل بر 
2۹ سکوی عرضه بنزین با 72 دستگاه تلمبه و چهار سکوی عرضه 
نفت گاز با 11دستگاه تلمبه، عملیات سوخت رسانی به شهروندان 
تهرانی را انجام می دهند. بر پایه این گزارش، با راه اندازی این جایگاه ها، 
1۹1 نازل عرضه فرآورده نیز به چرخه سوخت رسانی منطقه تهران 
افزوده شده است. با توجه به بار ترافیکی موجود در استان تهران، 
راه اندازی این جایگاه ها روند سوخت گیری خودروها به ویژه در مبادی 
ورودی و خروجی شهر را سرعت بخشیده است. با راه اندازی این 
جایگاه ها، شمار جایگاه های استان تهران به 317 جایگاه رسیده است.

راه اندازی ۱۴ جایگاه عرضه سوخت 
در استان هتران

و  آب  مهندسی  شرکت  آب  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیر 
در  خانه ها  مصرفی  آب  درصد  گفت: 75  تهران  فاضالب 
حمام، روشویی و آشپزخانه ها مصرف می شود که این آب، 

قابل بازیافت و استفاده مجدد است. 
به گزارش زمان  به نقل از صدا و سیما، صادق یونسلو با 
اشاره به اینکه آب مصرفی در حمام،¬ روشویی و آشپزخانه 
آب  درصد  گفت: 35  شود،  می  نامیده  خاکستری  آب  ها 
مصرفی درخانه ها در حمام، 7 تا ۸ درصد در روشویی و 32 
درصد در آشپزخانه ها مصرف می شود که می توان با حذف 
شوینده های محلول در این آب ها، آن را در فالش تانک ها و 

در فضای سبز، دوباره مصرف کرد. 
در  خانه ها  مصرفی  آب  از  درصد   20 اینکه  بیان  با  وی 
فالش تانک ها استفاده می شود و با اشاره به اینکه بازچرخانی 
آب خاکستری در ساختمان های پرواحد و ادارات دولتی، 
امکان پذیر است، ادامه داد: سیستم تصفیه این آب بسیار ساده 

است و می توان آن را به راحتی عملیاتی کرد.

 امکان ابزیافت ۷۵ درصد
 آب مرصیف خانه ها

صادرات گاز به عراق که به دلیل آسیب دیدگی خط ششم 
سراسری انتقال گاز برای مدتی متوقف شده بود، با ترمیم 

این خط از سر گرفته شد.
ایران،  گاز  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بغداد  به  از مسیر نفت شهر  به عراق  ایران  صادرات گاز 
که در روزهای گذشته به سبب آسیب دیدگی خط ششم 

سراسری متوقف شده بود، دوباره آغاز شد.
خط ششم سراسری انتقال گاز از هفته گذشته )سه شنبه، 
6 آذرماه( به دلیل رانش زمین و وقوع سیالب در منطقه 
به همین  و  دید  آسیب  اندیمشک  ایستگاه حسینیه شهر 
با رفع  اما  نیز متوقف شد،  بغداد  به  علت صادرات گاز 
آسیب خط، از عصر روز چهارشنبه )14 آذرماه( صادرات 
گاز به بغداد از سر گرفته شد و به حالت عادی بازگشت.
اکنون صادرات گاز به عراق از دو مسیر نفت شهر- بغداد 
و شلمچه- بصره انجام می شود و صادرات گاز به عراق 
از مرز شلمچه - بصره نیز روال عادی خود را طی می کند.

 صادرات گاز به عراق
 از رس گرفته شد 

تاسیس شرکت
 13۹7/0۸/01 درتاریخ  نقشه  فرا  اسکان  توسعه  محدود  مسئولیت  با   
ذیل  امضا  و  ثبت   14007۹05153 ملی  شناسه  به   4030 ثبت  شماره  به 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث 
از اخذ  یا شبکه های آب رسانی درصورت لزوم پس  ساختمان و راه و 
مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای 
استان مرکزی - شهرستان ساوه - بخش مرکزی   : نامحدود مرکز اصلی 
- شهر ساوه-محله خیابان تعاون-کوچه شهیدسلیمان دالور-خیابان شهید 
سرمایه   3۹14635735 کدپستی  همکف-  2۸-طبقه  صفری-پالک  تقی 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم فرانک عربی به شماره ملی 05۹01۸5756 
ملی  شماره  به  آزادی  آقای حسن  الشرکه  سهم  ریال   50000000 دارنده 
مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   50000000 دارنده   14۹01۹1364
به سمت عضو هیئت  به شماره ملی 05۹01۸5756و  خانم فرانک عربی 
مدیره به مدت نامحدود آقای حسن آزادی به شماره ملی 14۹01۹1364و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  دارندگان حق  نامحدود  مدت 
آور شرکت از قبیل، چک،سفته،بروات،قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
یا  امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره  با  اداری  نامه های عادی و  کلیه 
با  ملی05۹01۸5756(همراه  شماره  به  عربی  مدیره)فرانک  هیئت  عضو 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار پیام زمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه )311684(

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو 206 مدل 13۹0 به شماره شهربانی ۸2-13۹ج۹4 و شماره 
موتور 141۹005۹4۹1 و به شماره شاسی NAAP31EG1CJ201721 به نام برزین 

صادقی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 
آباد  خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه  شعبه 106  کالسه ۹70۹۹۸6611200632  پرونده 
تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹766140006۸5 شاکی : آقای سیاوش عالی خانی فرزند 
ساالر به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد بخش زاغه شهرستان خرم آباد دهستان 
زاغه روستای ده سفید آبستان روستای تقی آباد –متهم :آقای عبدالرضا سگوند فرزند 

رضا به نشانی لرستان خرم آباد بخش زاغه روستای تقی آباد – اتهام : سرقت احشام 
بتاریخ ۹7/۸/2 این دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای عبدالرضا سگوند فرزند رضا اهل و مقیم روستای 
تقی آباد بخش زاغه از توابع خرم آباد دائر بر سرقت چهار راس گوسفند موضوع 
شکایت آقای سیاوش عالی خانی فرزند ساالر لذا با توجه به بررسی ها و تحقیقات 
صورت گرفته و گزارش ضابطین دادگستری که با اوضاع و احوال مسلم قضیه تطبیق 
داشته و متواری شدن متهم از بدو تشکیل پرونده تا کنون و گواهی گواه بنام خانم سوسن 
پور سرتیپ که اعالم داشته مشارالیه اقرار به سرقت احشام نموده است و اظهارات شاکی 
به این شرح اعالم نموده که متهم به صورت تلفنی اقرار به سرقت گوسفندان کرده است 
لذا اتهامش محرز و مسلم تشخیص فلذا به استناد مواد 160-164 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 13۹2 و مواد 656-667 قانون بخش تعزیرات مصوب 1375 نامبرده به شش ماه 
حبس و ده ضربه شالق که با رعایت موازین شرعی و قانونی به طور یکسان به نقاط غیر 
حساس بدن وی نواخته میشود و به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت 
اموال مسروقه در حق شاکی محکوم میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – خیر علی کرمی عالم  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  رضا  بابالو دارای شناسنامه شماره   ۸1۸3  بشرح دادخواست به کالسه  ۹714۹6/
ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان میکائیل بابالو  بشناسنامه406 در تاریخ ۹7/6/2 اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حسن  بابالو فرزند میکائیل –ش ش 4۸155  
خوی –پسر متوفی/2-  محمد بابالو فرزند میکائیل -ش  ش     ۸۸0  خوی-پسر 
متوفی/3-   رضا بابالو فرزند میکائیل -ش  ش  ۸1۸3  –خوی-پسر متوفی/4-  فریبا  
بابالو فرزند میکائیل  - ش ش   1760  -خوی-دختر متوفی/5-  معصومه بابالو فرزند 
میکائیل -  ش ش 262۸ خوی- دختر متوفی/6- رباب  بابالو فرزند میکائیل  -ش 
ش 315   خوی –دخترمتوفی/7-   الناز بابالو فرزند میکائیل -ش ش  27۹02۸6736    
خوی -دختر متوفی/۸-  عطر همتی فرزندعلی    -ش ش  307۸۸خوی-همسر متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  آسیه رهبری دارای شناسنامه شماره  4۹3002054۹ بشرح دادخواست به کالسه  
3/۹716۸4ش   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبر گیتی پژوه بشناسنامه 2۹03 در تاریخ ۹7/۸/5 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   امیر علی گیتی پژوه فرزند اکبر 
–ش ش 0315060034 –کرج  –پسر متوفی/2- آسیه رهبری فرزند نوروز -ش  ش     
4۹3002054۹  -چایپاره متوفی/3-  مروارید علیزاده فرزندآله ورن   -ش  ش  1416 
–چایپاره –مادرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای شهاب محمدی دارای شماره شناسنامه 111۹ و شماره ملی 55۸۹453۹0۹ به 
شرح دادخواست به کالسه ۹71122/۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه محمدی به شناسنامه 13 و شماره ملی 
55۸۹63۹131 در تاریخ 2۹/12/1377 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1.  فریبا بشیری ش ش - ت ت 2۸/11/1350 و شماره ملی 37304632۸4 دختر 

متوفی
2. فهیمه بشیری ش ش - ت ت 30/6/1355 و شماره ملی 37304632۸4 دختر متوفی
3. ثریا بشیری ش ش - ت ت 20/7/1353 و شماره ملی 373200646۸ دختر متوفی

4. محمد محمدی سرآوله ش ش 31 ت ت 5/3/1302 و شماره ملی 55۸۹44300۸ 
برادر متوفی

ملی  شماره  و   2/7/1313 ت  ت   556 ش  ش  سرآوله  محمدی  الدین  محی   .5
55۹44۸271 برادر متوفی

6. مصری محمدی سرآوله ش ش - ت ت 2/2/1301 و شماره ملی 55۸۹442۹۹0 
خواهر 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 8309 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

برگ اجرائیه 
محکوم له میر صادق میر صالحی  فرزند ولی اله به نشانی خوی – شهرک  صنعتی 
خوی تالش گران سه اذر کابل خوی محکوم علیه 1- محسن بهمنیار 2- اسماعیل 
حبیب زاده  فرزند 1- اکبر 2- محجوب ادرس1- اورمیه –خ مدنی –هفت اسیاب  
باختر    پاستوریزه  شیر  تازکند  روستای  مهاباد   جاده  2-اورمیه   -11 مقدم  کوچه 
بموجب دادنامه شماره  ۹6/1622 مورخه  ۹6/11/15 شورا ی حل اختالف  شعبه  
قطعیت  نظر خوی   تجدید  دادگاه  فوق   شعبه  فوق  دادنامه شماره  وفق  که  دوم 
حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ160/000/000  از 
بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ 2/0۸0/000 ریال خسارات 
تاخیر تادیه از  تاریخ سررسید  تا یوم الوصول در حق  خواهان پرداخت  نماید .نیم 

عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 137۹/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر دادگاه –خویی  - رئیس دادگاه -امامی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در خصوص پرونده اجرائی متعدد)حدود 16 فقره پرونده(صادره از شعبه اول دادگاه 
اول دادگاه عمومی روانسر به سود آقایان فارص کالنتری،فرزاد صبوری،حبیب محمدی 
و غیره ... و به زیان آقای علی اصغر مرادی زالوآبی ف ولی دایر بر محکومیت مالی 
واحد اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر در نظر دارد مال غیرمنقول موصوف در 
زیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.مشخصات مال غیر 
منقول:ششدانگ یک واحد مرغداری نیمه اتوماتیک 20/000 قطعه ای  برابر نظریه 
به مساحت ده  کارشناسان راه و ساختمان و برق و تاسیسات عرصه آن در زمینی 
هزار متر مربع واقع در دهستان زالوآب روستای مزرعه تیلکوه میباشد.دارای دو باب 
سالن تولید و انباردان و یکدستگاه ساختمان مسکونی در دو طبقه و چهار دستگاه هیتر 
گرمایش،سه مخزن گازوئیل و دو دستگاه دیگ بخار،امتیاز و انشعاب برق سه فاز و چاه 
عمیق ۸0 متری که نیاز به حفاری مجدد دارد ملک مذکور توسط کارشناسان رسمی 
راه و ساختمان و برق و تاسیسات ارزیابی و با در نظر گرفتن جمیع جهات آن ارزش 
پایه ملک مذکور را جمعا 652/۸41/000)ششصدوپنجاه و دو میلیون و هشتصدوچهل 
و یک هزار تومان(برآورد کرده اند و فروش آن با وضعیت موجود مرغداری با توجه 
به مبلغ ارزیابی شده)برابر تشریفات مزایده(می باشد.ساعت و روز و محل مزایده: 
13۹7/10/4 راست ساعت ۹  الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان 
روانسر میباشد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
واقع در روانسر –میدان اوراماندادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع 
آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 
10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و 
رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 12۹ 
قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق 

دولت ضبط خواهد شد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان روانسر-شکری

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: ۹7/3 ش 7۹5

وقت رسیدگی: ۹7/10/30   ساعت ۹
خواهان: زهرا احمدوند فرزند علی خوانده: حسین روستایی فرزند حسن

خواسته: فک پالک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. ناخوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 
رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
م.الف 1547خ   مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین

اگهی فقدان سند مالکیت
اقای ضرغام موسی زاده فرزند حبیب ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 161/50  
متر مربع  قطعه 3254 تفکیکی  به شماره پالک 12۸ فرعی از 175  اصلی  واقع در 
ملک آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت ۸۸۸375  صفحه 74 دفترجلد 
امالک 25۹7 به نام ضرغام موسی زاده فرزند حبیب ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 
124731 صادر گردیده  است که به علت سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست 

صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند 

مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. 
 رشیدی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

م/الف 436 تاریخ 13۹7/۹/1۹

آگهی حصروراثت
آقای علیرضاخانی حویزاوی نام پدرفاخربشناسنامه1211صادره ازخرمشهردرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم فاخرخانی 
حویزاوی بشناسنامه5۹ صادره اهوازدرتاریخ۹7/7/30دراهوازاقامتگاه دائمی فوت ورثه 
حویزاوی  خانی  فوق)ذکورمتوفی(2-فرزانه  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش 
بشناسنامه520صادره  حویزاوی  خانی  ازخرمشهر3-فرشته  بشناسنامه5۸7صادره 
خانی  آبادان5-نسترن  از  بشناسنامه۸3صادره  حویزاوی  خانی  ازخرمشهر4-زهره 
شرح  متوفی(والغیر.به  اناث  آباد)فرزندان  ازنجف  بشناسنامه1753صادره  حویزاوی 
دادخواست تقدیمی کالسه۹70465تحت نظرمی باشد.اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضی مجتمع شماره2شورای حل اختالف اهواز-محمددستیار

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه۹70۹۹۸6110600470شعبه3دادگاه  پرونده 
اهوازتصمیم نهایی شماره۹70۹۹761106010۹۹.خواهان:آقای محمدتقی نعمت بخش 
آبکنارفرزندخیراله باوکالت آقای مهران لطفی فروشانی فرزندولی اهلل به نشانی استان 
رامین- نبش1۹غربی-ساختمان  اهواز-شهراهواز-کیانپارس-  خوزستان-شهرستان 
طبقه5-واحد20وآقای فرشادشیرالی فرزندعطاءاله به نشانی استان خوزستان-شهرستان 
رامین-طبقه5-واحد20. خیابان1۹غربی-ساختمان  اهواز-شهراهواز-کیانپارس-نبش 
خوانده:آقای محمدرضاصفرپورسپنبی فرزندمحمدعلی به نشانی مجهول المکان.خواسته 
ها: 1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه بابت...3-مطالبه خسارت دادرسی.رای 
دادگاه:در خصوص دعوی آقای محمدتقی نعمت بخش آبکنارفرزندخیراله باوکالت 
آقایان مهران لطفی فروشانی وفرشادشیرالی به طرفیت آقای محمدرضاصفرپورسپنبی 
به خواسته صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک میلیاردریال وخسارات 
دادرسی وتاخیرتادیه،به این شرح که خواهان مدعی است مبلغ فوق راطی چندفقره 
واریزی ویک فقره چک بین بانکی قرضابه خوانده تادیه نموده که خوانده اقدام به 
بازپرداخت آن ننموده است.باتوجه به مالحظه اصول وتصاویرچک وقبوض پرداخت 
وجه ومفاد پیامک های ردوبدل شده بین طرفین وعدم پاسخ خوانده به دعوا،ادعای خواهان 
واردتشخیص ومستندا به مواد64۸و650قانون مدنی ومواد515و51۹و520و522قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی،حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست)1۸/6/۹7(لغایت پرداخت دین وپرداخت3362۸000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی وحق الوکاله وکیل به براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله محکوم می گردد.این 
رای غیابی وظرف بیست روزازتاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس 

ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-علی یزدان شناس
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نظارت موثر و پاسخگویی الزمه مبارزه با فساد 

* عباس آرگون
نظر به روند رو به رشد و گسترش فساد در جهان و اهمیت موضوع مبارزه 
با فساد، سازمان ملل نهم دسامبر )1۸ آذر( را به عنوان »روز مبارزه با فساد« 
نامگذاری کرده است و با توجه به مواجهه بیشتر کشورها با این پدیده شوم، از 

کشورها خواسته شده که در حوزه مبارزه با فساد اهتمام بیشتری داشته باشند.
فساد، سوء استفاده از قدرت به منظور کسب انتفاع شخصی تعریف شده است. 
حال با توجه به تمرکز باالی قدرت در بخش دولتی، این موضوع بیشتر متوجه 
دولت ها است. با این حال، فساد یک مساله فرابخشی بوده و بخش خصوصی 
و غیر دولتی نیز از این موضوع مبرا نبوده و امکان سوء استفاده از موقعیت 
شامل آنان نیز می شود. پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور و دستیابی به 
استقالل اقتصادی در گرو ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه گذاران )داخلی و 
خارجی( جهت سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی است؛ این مهم 
مستلزم اقتصادی شفاف و عاری از فساد است؛ چرا که فساد تاثیراتی منفی روی 
شاخص های متعدد اقتصادی از قبیل نرخ تورم، اشتغال و سرمایه گذاری دارد.

فساد همچنین از طریق کاهش کارایی در کشور، مانع رشد و توسعه اقتصادی 
است؛ آثار منفی آن بر تخصیص بهینه منابع، گسترش تبعیض و بی عدالتی، 
ایجاد فاصله طبقاتی و رفاه عمومی نیز غیر قابل انکار است؛ بنابر این، توجه و 
پرداختن به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در کشور و اجرایی کردن راه های 

مبارزه با آن از اهمیت بسیاری بر خوردار است.
اقتصاد کشورمان به جهت نقش آفرینی گسترده دولت در آن و توام بودن با 
بزرگی، ناکارآمدی، کارکردهای منفی بوروکراسی، حضور نهادهای صاحب 
قدرت در حوزه کسب و کار، نوسانات شدید اقتصادی، چند نرخی بودن ارز، 
بروز نبودن و تعدد قوانین و مقررات و پایین بودن سطح کیفیت آن، رعایت 
نکردن و پایبند نبودن به قوانین، نظارت های متعدد از سویی و فقدان نظارت 
موثر و ارزیابی عملکردها از سویی دیگر، نبود شفافیت مالی و پاسخگویی، 
نداشتن اعتقاد عملی و عزم جدی برای مبارزه با فساد، در سال های متمادی 
درگیر این معضل است.این امر باعث آسیب جدی به سرمایه اجتماعی و 
باالرفتن هزینه معامالت و تعامالت اقتصادی، کاهش انگیزه جهت ارتقاء بهره 
وری و کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی می شود. در شرایط کنونی، فساد 
به عنوان یکی از معضالت جدی برای نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح 
است که سازمان یافته و فراگیر شده و در صورت مواجهه نامناسب با آن، اثرات 
زیان بار و غیر قابل جبرانی بدنبال خواهد داشت.بنابراین، به منظور برخورد 
موثر، یکپارچگی در راهبرد مبارزه با فساد از ضروریت ها است. مبارزه با فساد 
ضمن اینکه نیازمند ریشه یابی و بررسی زمینه ها و علل بروز فساد است، امری 
زمان بر و مستمر بوده که مستلزم تقویت اخالق و فرهنگ سازی و استقرار 
نظام شایسته ساالری در کشور است.کاهش میزان فساد در جامعه همچنین 
نیازمند عزم جدی حاکمیت برای استقرار هرچه بیشتر شفافیت از طریق پیاده 
سازی و عملیاتی کردن ساز و کارهای مناسب جهت افشای اطالعات نهادهای 
وابسته به حاکمیت، کاهش نقش عوامل انسانی، بهبود فضای اداری، تنقیح و 
بروز کردن قوانین، پایبندی به حاکمیت قانون و اعمال بی طرفانه آن است. 
کوچک سازی دولت و خروج حاکمیت از تصدی گری کسب و کار، کاهش 
میزان مداخله دولت در اقتصاد و قیمت گذاری دستوری، رفع هرگونه تبعیض، 
انحصار و معافیت های غیر ضروری، انتشار اطالعات جهت دسترسی آزادانه 
به آن و برخورداری از تکنولوژی اطالعات، بهبود فضای کسب و کار، افزایش 
رقابت پذیری و پرهیز از اقتصاد حمایتی از اهمیت قابل توجهی در مقوله مبارزه 

با فساد برخوردار است.

خودروسازان امکان احتکار ندارند

معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای 
خودروسازان امکان احتکار وجود ندارد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، شهرام میرآخورلو معاون بازرسی سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درگفتگوی ویژه خبری با بیان 
این که برای خودروسازان امکان احتکار وجود ندارد گفت: تغییر و تحوالت 
قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دالر 3 هزار و ۸60 
تومان بوده که این رقم در سال جاری به ۹ هزار تومان افزایش یافته است و 
این افزایش بطور طبیعی در قیمت گذاری خودرو اثر می گذارد.حسن قره ئی 
نماینده خودروسازان هم گفت : پیشنهاد خودروسازان این است که خودروهای 
در 5% کمتر از حاشیه بازار نرخ گذاری شود . اگر این اتفاق نیافتد قیمت 
خودروها در بازار با نوسان دائمی همراه خواهد بود.میرآخورلو گفت: به جهت 
حمایت از حقوق مصرف کننده باید سهم عملکردی هر واحد مشخص شود 
و از تولید هم باید حمایت شود تا بتواند استمرار در عرضه داشته باشند.قره 
ئی گفت : قیمت بازار موهوم نیست، اول ظرفیت خودروسازان حدود 2 برابر 
تقاضای بازار است . به این ترتیب خودرو سازها می توانند باالی تقاضا، عرضه 
کنند و محصوالتشان را اقساطی بفروشند. قیمت خودرو می بایست تا تابستان 
۹7 افزایش می یافت ولی در این امر تعلل شد و به خاطر مردم انتظار افزایش 
خودرو را داشتند.اینکه چند درصد از خودرو ، خارجی و چند درصد آن ایرانی 
است تاثیری در قیمت ندارد.قره ئی گفت: وقتی خودرو ساز اجازه افزایش 
قیمت نداشته باشد توان مالی آن کم می شود . قطعه کم می آورد و تولید کم می 
شود.میرآخورلو گفت: برای خودروسازان کشورمان امکان احتکار قطعه وجود 
ندارد، ولی این امکان برای نمایندگی ها و بنگاههای وابسته این اقدام را مرتکب 
شوند.قره ئی نمایند خودروسازان گفت: برای نگهداری هر خودرو 20 متر فضا 
نیاز است چطور می شود احتکار خودرو کرد ؟ اصال نمی شود چون هزینه 
نگهداری و اجاره فضا بسیار باال خواهد بود. البته احتکار خودور فقط به بازار 
خودرو آسیب می زند. تا امروز بیش از 10 هزار دالر از سرمایه خودروسازان 
به جیب دالالن سرازیر شده و این سبب پائین آمدن تولید خودرو شده است.

میرآخورلو گفت: سازمان حمایت بعنوان دستگاه حمایتی، وظیفه خود را زمانی 
که می بایست انجام داده در حال حاضر تنها راه کاهش قیمت، تزریق خودرو 
بیشتر به بازار است.قره ئی گفت: نارضایتی و دلخوری مردم از خودروسازان 
غیرقابل انکار است. در چندماه اخیر تولیدات خودروسازان به نصف رسیده 
و اگر افزایش قیمت خودروها اعمال نشود تولید بازهم کاهش می یابد، گویا 

خوشبختانه افزایش قیمتها در حال اعمال است.

خبر

تبعیض کارگران و کارمندان
 در بسته های حمایتی دولت

عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: متأسفانه در 
مصوبه هیئت وزیران برای اعطای بسته های حمایتی، 
تبعیض آشکاری بین کارمندان و کارگران دیده می 

شود که باید اصالح شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سهیال جلودارزاده 
خصوص  در  مجلس  کارگری  فراکسیون  عضو 
بسته های حمایتی دولت، گفت: متأسفانه طبق مصوبه 
هیئت وزیران بین کارمندان و کارگران در دریافت 
میشود. مشاهده  آشکاری  تبعیض  حمایتی  بسته 
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، قرار است به 
کارمندانی که کمتر از 3 میلیون تومان دریافت می 
کنند، این بسته حمایتی تعلق گیرد اما این بسته 
تعلق  خانوارها  به  صرفا  کارگران  برای  حمایتی 
می گیرد.عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح 
کرد: به این معنا که به هر خانواده کارگر حتی اگر 
داده  بسته حمایتی  باشد، یک  داشته  کارگر  چند 
می شود اما در مورد کارمندان، دولت به هر کارمند در 
یک خانواده به صورت مجزا بسته حمایتی می دهد.
جلودارزاده با تأکید بر اینکه این مسئله تبعیضی آشکار 
است و نباید کارگران و کارمندان با هم تفاوتی داشته 
باشند، اظهارداشت: این مسئله خالف عدالت و قانون 
اساسی است و فراکسیون کارگری این مسئله را 

پیگیری می کند و قطعا باید اصالح شود.

تامین اعتبار 1۰۰ میلیارد تومانی 
برای حمایت از صادرات

 در بودجه ۹۸ تامین اعتبار 100 میلیارد تومانی برای 
در  متنوع سازی  و  غیرنفتی  صادرات  از  حمایت 

کشورهای هدف پیش بینی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان برنامه و بودجه 
بودجه 13۹۸  الیحه  ویژگی های  از  یکی  کشور، 
برای  تحریمی  شرایط  در  عمرانی  بودجه  تامین 
استمرار برنامه های تولید و اشتغال بخش کشاورزی، 
اشتغال در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث 
بنیان و  دانش  از شرکت های  فرهنگی، حمایت 
توسعه آنها، تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن 
و استمرار در اجرای طرح جایگزینی ناوگان فرسوده 
حمل و نقل است.همچنین در برنامه حمایت از 
تولید و اشتغال بر استمرار فاصله طرح های حوزه 
سیاست های فعال بازار کار که شامل؛ طرح کارورزی 
دانش آموختگان دانشگاهی، طرح مشوق بیمه سهم 
کارفرمایی، طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار، 
طرح یارانه دستمزد، طرح توسعه تامین مالی مشاغل 
خرد با رویکرد بانکداری پیوندی و توسعه و حمایت 
از مشاغل خانگی می شود،  تاکید شده است.در الیحه 
بودجه سال 13۹۸ کل کشور،  در بخش حمایت از 
زیرساخت ها شاهد بودجه عمرانی حدود 65 هزار 
میلیارد تومان )افزایش حدود 5 درصد رشد( هستیم.
اهرم کردن منابع بودجه عمرانی و استفاده از منابع 
بازار پول و سرمایه برای جلب مشارکت بخش 
و  عمومی  مشارکت  طرح  اجرای  و  خصوصی 
خصوصی یکی دیگر از ویژگی های الیحه بودجه 
۹۸ در این بخش به شمار می آید.همچنین در جهت 
حمایت از صادرات برای توسعه صادرات غیر نفتی 
و اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و 
متنوع سازی در کشورهای هدف 1000 میلیارد ریال 
اعتبار تامین شده است.حمایت از پیمانکاران که شامل 
جبران بخشی از ریسک های غیرمترقبه مشاوران و 
پیمانکاران )ناشی از ارز و تحریم( و برقراری انضباط 
مالی بیشتر در پروژه ها با تاکید بر گسترش نظام فنی و 
اجرایی کشور نیز از دیگر مواردی است که در بخش 

حمایت از زیرساخت ها به آن اشاره شده است.

کاهش قیمت فرآورده های لبنی 
کلید خورد

دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی از کاهش قیمت 
لبنیات خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، رضا باکری 
گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که قیمت 
شیر خام را دو هزار تومان با توافق دامداران تعیین 
کرد، قیمت انواع لبنیات در مقایسه با قیمت پیشنهادی 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی ۸ تا ۹ درصد کاهش 

یافت.
وی افزود: بر این اساس بطری یک لیتری شیر کم 
چرب یک و نیم درصد، به قیمت 4100 تومان نیم 
چرب 2 درصد 4200 تومان پرچرب %3 4450 
تومان و شیر کامل سه و نیم درصد به قیمت 4 هزار 

و 500 تومان عرضه می شود.

خبر

ادامه از صفحه1
قوانین  دارم  اعتقاد  گفت:  وی 
بازبینی  نیازمند  ربا  بدون  بانکداری 
به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری 
اطمینان  باید  ولی  است  ربا  بدون 
سر  از  که  معامالتی  که  کرد  حاصل 
فساد در بازار انجام می شود و درآمد 
ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده و 
با چند تراکنش تطهیر و از این سیستم 
خارج می شود، می تواند به واسطه 
مورد  المللی  بین  معاهدات  همین 

پیشگیری واقع شود. 
در  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
ادامه خاطرنشان کرد: دو قانون مقابله 
با  مبارزه  و  تروریسم  مالی  تامین  با 
پولشویی که یکی از آنها اصالحات 
و  شده  انجام  کامل  صورت  به  آن 
دو  و  است  اصالح  در حال  دیگری 
سازمان  جرایم  عنوان  تحت  معاهده 
مالی  تامین  و  المللی  بین  یافته 
کردن  لحاظ  با  تواند  می  تروریسم 
همه شرایط در درجه اول به سیستم 
کمک  بازار  و  داخلی  پولی  و  مالی 
کند تا یک تجارت صحیح که مبنای 
رقابت صحیح است را صورت دهیم 
ولی در کنار این ما به عنوان معاونت 

داریم  اهتمام  رئیس جمهور  حقوقی 
جنیدی  نمائیم.  مبارزه  فساد  با  که 

آماده  نیز  را  دیگر  الیحه  سه  گفت: 
کرده ایم که هر یک به نتیجه برسد، 

می تواند اثرگذاری جدی در فرایند 
یک  گیری  شکل  و  فساد  با  مبارزه 

اقتصاد سالم داشته باشد. 
یکی از آنها الیحه مدیریت تعارض 
است  عمومی  خدمات  در  منافع 
بخش  با  ارتباط  در  باید  دولت  که 

خصوصی آن را مدنظر قرار دهد. 
این در شرایطی است که هیچ اشکالی 
بخش  مدیر  یک  که  ندارد  وجود 
خصوصی که توانمندی بسیاری دارد، 
کار  و  شده  گرفته  کار  به  دولت  در 
اقتصادی انجام دهد اما مهم آن است 
آنچه  با  کار دولتی وی  میان  اگر  که 
دهد  می  انجام  بخش خصوصی  در 
تعارضی وجود دارد، این تعارض از 
سمت وی به نفع منافع عمومی و نه 

شخصی و بنگاهی برطرف گردد. 
بخش  تا  شده  نوشته  الیحه  این 
خصوصی نیز بتواند در دولت به کار 
گرفته شود. وی الیحه دوم را، الیحه 
ا  گفت:  و  کرد  ذکر  شفافیت  جامع 
دولت  کار  دستور  در  نیز  الیحه  ین 
است که هدف آن ایجاد شفافیت در 
سیاست، اقتصاد، اجتماع و همه ارکان 
کشور از جمله مسائل امنیتی و دفاعی 
است. چرا که ما اعتقاد داریم شفافیت 
باید در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و 

اداری حاکم شود.

 مفقودی
با شماره موتور  405slx پالک. 444و61ایران 72  تیپ   پژو   کارت سبز خودرو 
b014۹26۹ 164شاسیnaam31fe3h407772۹ به نام میثم گلک مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

مفقودی
 سندکمپانی پیکان وانت مدل 7۸رنگ سفید روغنی ش پالک 77۹ن62ایران 72ش 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  موتور11517۸0۸31۹ش شاسی7۸2۹465مفقود 

 بابل می باشد

مفقودی
موتور  با شماره   72 ایران   27 پالک 574ه  با شماره  متالیک  ای  نقره  رنگ  به  مدل 13۸۸   ۸/1 آی  ایکس  ال  پژو 405 جی  سبز خودرو سواری  برگ  و  کمپانی  سند   

124۸۸037۹3۹و شماره شاسی NAAM01CAX۹K۹45727به مالکیت قربانعلی فغانی چالوپلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم آسیه طاهری فرزند مرحوم سهراب  بشرح درخواستی که به شماره  ۹7/61۹  
،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
شناسنامه    به شماره  بداشت   اله  فرزند  طاهری  مرحوم سهراب  داده      توضیح 
11صادره از    رودبار الموت شرقی در  تاریخ 7/7/۹7 دراقامتگاه دائمی خود  در 
تنکابن _پسکالیه کوچک بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به: 
1-کبری پای پیر همسر متوفی
2-آسیه طاهری فرزند متوفی
3-زهره طاهری فرزند متوفی

4-مرضیه طاهری فرزند متوفی
5-راضیه طاهری فرزند متوفی
6-مریم طاهری فرزند متوفی
7-علی طاهری فرزند متوفی

۸-علیرضا طاهری فرزند 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 ششم شورای حل اختالف  تنکابن 

آگهی
درخصوص پرونده کالسه ۹7056۹ ارجابی له آقای رمضانعلی رحمانی علیه  آقای 
نعمت اله مصلحی مبنی بر مطالبه وجه که مال غیر منقول شخص ثالث به نام نور محمد 
مصلحی توقیف شامل یک زمین خشکزاری فاقد اعیانی واقع در بابلسر- بهنمیر- ضلع 
شمالی جاده الریم ) کوی خیل( - روستای ازنوا- نرسیده به سه راهی کرفون شماالبه 
صورت منکر به طول های 6۹/57 مترو ۸1/110 متر متصل است به کانال پایه داربتنی 
انتقال آب روی  سطح زمین و شرقا به طول تقریبی 10 متر به جاده خاکی و جنوبا به 
طول تقریبی 1۹0 متر به کانال یا نهر آب زمینی به عرض تقریبی 4 مترو جاده اصلی 
بهنمیر- الریم مساحت قطعه مورد تعرفه به میزان حدود470۹ مترمربع می باشد که 
نهر آب واقع شده در ضلع جنوبی داخل محدودملک محکوم علیه قرار گرفته است.
حریم قانونی راه بهنمیر- الریم به میزان17/50متر از آکس جاده برای طرفین بوده که 
عالوه برآن مطابق از هر طرف محدوده ای به عرض 15 متر به عنوان نوار حفاظتی و 
تاسیساتی لحاظ گردیده که در مالکیت یا متصرفی مالکین بوده لیکن کاربری آن فقط 
برای امور زراعی فضای سبز محوطه پارکینگ و غیر بوده و مالک حق احداث بنا در 
نوار مذکور را ندارد به میزان حدود 3۸0 متر از زمین داخل حریم قانونی راه و همچنین 
به میزان تقریباً 2۸50 متر از آن در داخل محدوده نوار حفاظتی و تاسیساتی قرار دارد 
بر اساس ارزش مکانی ملک وضعیت و کیفیت منطقه ای و جمعی جهات ارزش ملک 
مورد تعرفه مجموعاً به مبلغ 3/6۸1/500/000 ریال معادل 3 میلیارد و ششصد و هشتاد 
و یک میلیون و پانصد هزار ریال قیمت پایه ارزیابی گردیده که در تاریخ ۹7/10/4روز 
سه شنبه از ساعت 10 صبح لغایت 11 صبح به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرایی 
احکام مدنی به فروش خواهد رسید کسانی که باالترین قیمت را با توجه به این نظریه 
کارشناسی پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود برنده مزایده می بایست 10 درصد 
مبلغ فروخته شده مزایده فی المجلس  و مابقی آن را ظرف یک ماه پرداخت نماید 
طالبین می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا 

مورد مزایده و آنان ارائه گردید هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار مزایده است 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بابلسر

رای شورا
 شماره  دادنامه :566مورخ ۹7/۹/13

شماره پرونده :۹7/404 ش6
اسمعیل  محمد  آقای  بطرفیت1-  ثانی  اکبری  رسول  آقای   دعوی  خصوص  در 
شعشانی و2- خانم ریتا خاله پری هر دو مجهول المکان     بخواسته مطالبه وجه به 
مبلغ 000/000/200 ریال بابت  یک  فقره چک بشماره :421۸65 و مطالبه خسارت  
تاخیر تادیه ،نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه  در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده بنابراین اشتغال 
ثابت تشخیص  و مستندا به  لذا شورا دعوی خواهان را  ذمه وی محرز است و 
مواد     51۹و 1۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد 313و 310 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی  به 
ماده اخیرالذکر خوانده  ردیف او ل  را بپرداخت بمبلغ 200/000/000 ریال  بابت 
،   و خسارت تاخیر  اصل خواسته  و  بمبلغ 3/620/000 ریال هزینه دادرسی  
تادیه  ازتاریخ  ۹5/1/20تازمان اجرای کامل حکم که     محاسبه  آن در واحد  
اجرای احکام  طبق قانون می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای 
صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و پس از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  دادگاههای 
عمومی   می باشد. نسبت به خوانده ردیف دو م شورا به لحاظ عدم توجه  دعوی 
بنامبرده  باستناد به بند 4 ماده ۸4 و ماده ۸۹ قاندن آیین دادرسی مدنی قرار  رد 

دعوای خواهان  را صادر و اعالم می نماید
قاضی  شعبه   ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

میباشد   المکان  مجهول  فعال  که  تنکابن  ساکن  گلناری    مهدی  محمد   : به     
اخطار  میشود فرشته باهور  دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه باستناد دادخواست 
و ضمائم به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه  ۹7/30۹شعبه   چهارم  
ثبت و وقت دادرسی بروز دوشنبه   مورخ ۹7/12/14ساعت 11 صبح تعیین گردید. 
باستناد ماده  باهور و دستور دادگاه)شورا( و  .اینک بدرخواست  خواهان  فرشته 
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  چهارم شورای حل اختالف تنکابن

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگی 
بورس کاال برای انجام معامالت مسکن بدون 
محدودیت خبر داد و گفت: فرایندهای اداری 
سبب شده استقبال از اوراق تسه زمانبر باشد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، شاپور محمدی 
درباره نقش بازار سرمایه در بازار مسکن اظهار 
داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از 
اقداماتی که در این زمینه انجام داده، انتشار 
این  از  استقبال  است؛  مسکن  رهنی  اوراق 
اوراق خوب بود اما فرآیندهای اداری موجود 
بر سر راه این اوراق از سوی بانک عامل بخش 
مسکن، سبب شده است تا استقبال بیشتر از 
این اوراق، زمانبر باشد.وی ادامه داد: تاکنون 
دو ِسری اوراق رهنی مسکن منتشر شده و با 
استقبال خوب خریداران این نوع ابزار مواجه 

شده است.
به  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
عنوان  به  ساختمان  و  زمین  صندوق های 
و  اشاره  مسکن  بخش  بورسی  ابزار  دومین 
تصریح کرد: یکی دیگر از وجوه تعامل بازار 

شرکت های  حضور  مسکن،  بازار  و  سرمایه 
سرمایه  بازار  در  ساختمان  گذاری  سرمایه 

است و سهام این شرکت ها در حال خرید و 
فروش از سوی سرمایه گذاران است؛ بنابراین 

از طریق سه  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
صندوق های  مسکن،  رهنی  اوراق  بخش 
فروش سهام  و  و خرید  و ساختمان  زمین 
در  ساختمانی  سرمایه گذاری  شرکت های 
ابزارها  این  است.  کرده  ورود  بخش مسکن 
بسیار مناسب و معقول است اما اینکه بازار 
ببرد،  بهره  ابزار  این  از  حد  چه  تا  مسکن 
مسئله ای است که فعاالن بخش مسکن برای 

آن باید برنامه ریزی کنند.
محمدی تأکید کرد: سازمان بورس آمادگی 
دارد تا آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که 
بخش  در  سرمایه  بازار  بیشتر  حضور  برای 
مسکن می بایست تغییر کند، را اصالح کند.

مسکن  فیزیکی  فروش  و  خرید  درباره  وی 
در بورس کاال افزود: محدودیتی از این نظر 
واگذاری  به  عالقه مند  که  کسانی  نداریم، 
واحدهای ساختمانی در بورس هستند، باید 
شکل کاال، متراژ  و همِگنی زمین آن واحد را 
تعیین کنند تا بتوانیم آن را در بورس کاال به 

فروش برسانیم.

بوروکراسی؛عامل استقبال کم ازاوراق

 آمادگی بورس برای خریدوفروش مسکن

افزایش وام مسکن انبوه سازان
 به 110 میلیون تومان 

معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام مسکن انبوه سازان به ۱۱۰ میلیون تومان خبر 
داد و گفت: از هفته آینده فرآیند پرداخت وام آغاز می شود.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، هوشنگ عشایری با یادآوری این که پیرو بازدید از استان 
ها و جلساتی که با کانون انبوه سازان، توسعه گران و سازندگان حرفه ای و تسهیلگران 
کشور برگزار شد متوجه کسری ۴۰۰۰ میلیارد تومانی در بودجه برنامه بازآفرینی شهری 
شدیم، اظهار کرد: با تاکید و توجه رهبر معظم انقالب بر موضوع و مساعدت سران سه قوه 
در نهایت اجازه دریافت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی داده و ماه گذشته مقدمات 
دریافت این مبلغ فراهم شد.وی با اشاره به اینکه از ماه گذشته دریافت این منابع به صورت 
روزانه پیگیری می شود، افزود: جلساتی با مسئوالن بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه 
برگزار و شماره حساب شرکت نیز داده شد تا این مبلغ واریز شود.وی تصریح کرد: طی 
جلسه ای با کمیسیون اقتصاد مجلس، بانک مسکن و وزیر راه و شهرسازی، توافق شد 
برای انبوه سازان و سازندگان حرفه ای ۷۰میلیون تومان وام بدون سپرده گذاری با سود 
۱۸ درصد عالوه بر وام ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شود. در 
مجموع وام ساخت مسکن برای انبوه سازان به ۱۱۰ میلیون تومان بالغ می شود.وی با 
بیان اینکه از هفته آینده فرآیند اعطای وام آغاز می شود، اظهار کرد: به تدریج صدور 
پروانه ها آغاز و بالفاصله افراد به بانک معرفی می شوند و قراردادها منعقد و از ماه آینده 
رسما پرداخت این وام ها آغاز می شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وامی 
با مبلغ ۶۰میلیون تومان نیز بعد از ساخت در اختیار خریداران قرار می گیرد، بیان کرد: با 
همکاری بانک این امکان ایجاد شده است تا اطالعات افرادی که در صندوق یکم سپرده 

گذاری کردند در اختیار توسعه گران قرار بگیرد.

یارانه اقشار ضعیف 15 درصد 
افزایش می یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعالم کرد یارانه اقشار ضعیف تحت پوشش نهادهای 
حمایتی ۱۵ درصد افزایش می یابد.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، سیدمحمد حسینی با اشاره به برنامه های دولت در بودجه 
سال ۹۸۸ برای تعیین تکلیف یارانه  های نقدی، گفت: رقم اختصاص داده شده در بودجه 
سال ۹۸ از سوی دولت برای رفع فقر مطلق، نسبت به سال جاری، از  ۹۹ هزار میلیارد 
تومان به ۱۴2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.وی افزود: دولت طبق بودجه  سال ۹۸، 
توجه بیشتری به رفع فقر مطلق و توجه به اقشار ضعیف و افزایش سطح درآمدها داشته که 
این امید وجود دارد تا سطح درآمدها و کاهش فقر در سال آینده بهبود نسبی پیدا کند، اما 
تا رسیدن به حد مطلوب و منطبق شدن درآمده با سطح تورم، فاصله بسیاری وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از روند فعلی پرداخت یارانه  های نقدی، اظهار 
داشت: روال پرداخت یارانه های نقدی به شکل فعلی، به ضرر منابع عمومی کشور است و باید 
چاره ای برای آن اندیشیده شود.حسینی اضافه کرد: روند پرداخت یارانه های نقدی در سال 
آینده به سرپرستان خانوار تغییری نمی کند  با همان روال ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود، 
اما طبق پیش بینی هایی که دولت در بودجه سال ۹۸ داشته، میزان یارانه نقدی افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی افزایش می یابد.وی تأکید کرد: در 
بودجه سال ۹۸ مبلغی برای سالمت و رقمی هم برای رفع فقر مطلق در نظر گرفته شده 
که شامل سبدهای کاالیی است که وزارت تعاون می تواند به اقشار ضعیف  جامعه تخصیص 
دهد.وی با تأکید بر اینکه رقم یارانه اقشار ضعیف نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۱۵ درصد افزایش 
می یابد، گفت: افزایش یارانه نقدی اقشار ضعیف و کم درآمد جامه در دستورکار جدی دولت 
و مجلس در سال ۹۸ قرار گرفته، اما نباید شرایط به گونه ای پیش رود که موجب افزایش 

نقدینگی و به تبع آن، رشد تورم شود.

معاون رئیس جمهور: فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است 

بخش خصوصی قربانی فساد اقتصادی می شود 

بخش خصوصی قربانی فساد اقتصادی می شود
 بـه گفته مسـعود خوانسـاری- رئیس اتـاق بازرگانـی تهران - دولـت باید بخش خصوصـی را به 
مشـورت گرفتـه و در عین شـفافیت بـا همکاری بخـش خصوصی بـه اصاح روش ها و سیسـتم 
هـای اداری بپـردازد تـا فسـاد در جامعه ریشـه کن شـده یا بـه حداقل برسـد چرا که فسـاد از 
مقولـه هـای اصلی اسـت کـه مانع توسـعه کشـور می شـود. وی اظهـار کـرد: امـروزه در جامعه 
مـا فسـاد یـک مقوله اصلـی عدم توسـعه کشـور در کنـار مسـائل دیگـر همچـون تحریم ها و 
سـاختارهای اقتصـادی کـه گریبان اقتصاد کشـور شـده، اسـت. بنابرایـن پرداختن بـه موضوع 
مبـارزه با فسـاد توجـه ویـژه ای را می طلبد. بحـث نقدینگی، تورم، سیسـتم های بانکـی، اقتصاد 
بسـته و دولـت هـای فربه عواملی هسـتند که می توانند سـر منشـا فسـاد باشـد که اگر ریشـه 

شـان زده نشـود، بخش خصوصـی را هم  بـه دام خواهـد انداخت.



 آدمهای بزرگ و اندیشمند ، 
بسیار اشک می ریزند.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان 
 که صد جمشید و کیخسرو و غالم کمترین دارد

و گر گوید نمی خواهم چو حافظ عاشق مفلس 
 بگوییدش که سلطانی گدایی همنشین دارد

امروز با حافظ

»اقامت ابدی« چاپ شد

ابدی«  »اقامت  جنایی  رمان 
توسط  زمانی  ساناز  نوشته 
انتشارات هیال منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »اقامت 
زمانی  ساناز  نوشته  ابدی« 
انتشارات  توسط  تازگی  به 
هیال منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، 
ششمین عنوان از مجموعه »رمان ژانر« است که این 

ناشر چاپ می کند.
پوش«،  آدم  »خاک  جوان«،  »جمجمه  دیوانه«،  »مرد 
دیگری  رمان  پنج  »بی تابوت«  و  وارونه اند«  »کاج ها 
این  قالب  در  ابدی«  »اقامت  از  پیش  که  هستند 
اولین  دیوانه«؛  »مرد  رسیده اند.  چاپ  به  مجموعه 
عنوان این مجموعه که به قلم محمدحسن شهسواری 
نوشته شده، تابستان سال گذشته وارد بازار نشر شد. 
شهسواری به عنوان دبیر مجموعه مذکور، در معرفی 
اش برای مجموعه رمان ژانر نوشته است: رمان نویسان 
فارسی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، در 
ژانرهایی مانند جنایی، تریلر )مهیج(، وحشت، علمی_ 
تخیلی و فانتزی چندان فعال نبوده اند و چون آثار 
درخوری در این ژانرها نوشته یا منتشر نشده، هنوز 
مشخص نیست که در صورت انتشار چنین آثاری از 

این دست، با اقبال مواجه می شوند یا خیر.
که  گونه  آن  ژانر«  »رمان  مجموعه  اصلی  هدف 
هایی  رمان  انتشار  و  نوشتن  گوید،  می  شهسواری 
متناسب با فرهنگ ایرانی و احترام به احساس، شعور 
و سلیقه فرهیخته نسل جدید مخاطبان است. در ایران 
نویسندگان از دیرباز، در ژانر رمانس )عاشقانه( می 

نوشته و بازار و مخاطبان خود را داشته اند.
»اقامت ابدی« از آن گونه رمان های پلیسی است که 
ماموران قانون در آن ها نقش اصلی و پیش برنده داستان 
رمان، شخصیت  این  داستان  در  دارند.  عهده  به  را 
اصلی، محمد ریاحی سرگرد نیروی انتظامی است. او 
با به عهده داشتن نقش پدر خانواده، با پرونده  یک قتل 
روبرو می شود. قرار است ساناز زمانی در کتاب های 
شخصیت  این  از  دیگری  داستان های  خود  بعدی 
و  غمگین  پلیسی  ریاحی،  محمد  کند.  روایت  را 
و  پرونده  پیگیری  در  اصرارش  که  اخالق گراست 
رسیدن به حقیقت نزد همکاران و اطرافیانش مشهور 
است. این رمان، در 6 فصل نوشته شده و نگارش آن 

فروردین ۹6 به پایان رسیده است.
با 215 صفحه، شمارگان ۹۹0 نسخه و  این کتاب 

قیمت 1۹ هزار تومان منتشر شده است.
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جشنواره »فیلم  1۰۰« در خدمت مردم و مسئوالن است

»فیلم  100«  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین 
اسفندماه سال جاری در کشور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی 
رویداد  این  دبیر  قربانی  علی  100«؛  »فیلم  
سینمایی با اشاره به استقبال گسترده فیلمسازان 
از این  و تهیه کنندگان حوزه سینمای کوتاه 
دی  آخر  تا  عالقمندان  داد:  خبر  جشنواره 
دبیرخانه  برای  را  آثارشان  دارند  فرصت  ماه 

جشنواره ارسال نمایند.
به گزارش پیام زمان؛ وی افزود: اخالق، سبک زندگی و خانواده مهم ترین رویکرد 
جشنواره »فیلم  100« حوزه هنری است. امیدواریم با بهره گیری از تجربه دوره های گذشته 

حرکت مناسب و متفاوتی را رقم بزنیم.
دبیر جشنواره بین المللی »فیلم  100« با اشاره به اهمیت و جایگاه تولیدات کوتاه و 
فیلم های ثانیه ای در جامعه امروز خاطرنشان ساخت: در دوره ای زندگی می کنیم که 
نیازمند اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ اخالق مداری در جامعه هستیم. متاسفانه در حال 
حاضر برخی قسمت های جامعه ما از بی اخالقی رنج می برد. به عنوان مثال: بی اخالقی 
در آپارتمان نشینی، بی اخالقی در رانندگی، برخی مناسبات روزمره و... وظیفه هنرمندان 

و سینماگران است روی اخالق جامعه کار کنیم.
قربانی با بیان اینکه سینمای اخالق سینمای تذکر است و باید روی مخاطب تاثیرگذار 
باشد گفت: سینما به عنوان رسانه ای نافذ، مروج و تاثیرگذار بدون شک، در ترویج 
بسیاری از هنجارهای اجتماعی و نکات اخالقی می تواند نقش آفرین و تعیین کننده باشد. 
مشکل بی اخالقی در جامعه ما از طریق سینما حل می شود و خصوصا، سینمای کوتاه و 

یا 100 ثانیه ای تاثیر خوبی در اشاعه اخالقیات دارد.
وی؛ این گونه آثار را برای شرایط امروز جامعه مفیدتر و موثرتر خواند و عنوان کرد: در 
جامعه شتابان و عجول امروز که اوقات فراغت معنای واقعی اش را از دست داده و چرخه 
سریع روند فعالیت و روزمرگی اجازه تمرکز و فراغت را نمی دهد ضریب وقت های 
خالی و حوصله مردم هم به شدت پایین آمده است. شاید از دالیل دوری بخش هایی از 
مردم با سینما همین باشد. در این شرایط، بسته های فرهنگی و تفریحی سهل الوصول و 

فیلم های کوتاه و ثانیه ای حرف اول را می زنند.
وی اضافه کرد: با رشد صنعت الکترونیک و توسعه فضاهای مجازی و گسترش روزافزون 
دامنه شبکه های اجتماعی زندگی پیوندی ناگسستنی با این فضاها دارد؛ پس بهترین، 
موثرترین و آگاهی بخش ترین محصول عرضه فیلم های کوتاه در این ظرفیت هاست. فیلم 
کوتاه نیاز جامعه امروز است. و جشنواره فیلم 100 نسبت به بسیاری از جشنواره های 

کشور با متن زندگی جامعه رابطه عمیق تر و کاربردی تری دارد.
دبیر جشنواره بین المللی  «فیلم  100« با بیان اینکه مدیوم »100 ثانیه ای در سینما« برای ایجاد 
فضاهای خبری، تبلیغی و ترویجی باید در خدمت بسیاری از دستگاه ها و سازمان هایی 
نظیر: راهنمایی رانندگی، بهزیستی، محیط زیست یا فدراسیون فوتبال، و... قرار گیرد 
خاطرنشان ساخت: هرکدام آنها می توانند از طریق حمایت در تولید به این جشنواره 
حمایت کنند تا به واسطه ساخت فیلم ها، پیام های اخالقی دستگاهشان به مردم انتقال 

پیدا کند.
قربانی با بیان اینکه در دوره دوازدهم این جشنواره در قالب بخش های مسابقه سینمای 
100 ثانیه ای ایران شامل: بخش اصلی، بخش مسیر تجربه )مسابقه فیلم های مستند، 
داستانی و پویانمایی(، مسابقه سینمای 100 ثانیه ای جهان در زمینه فیلم های داستانی، 
مستند و پویانمایی برگزار می شود عنوان کرد: همزمان با سال حمایت از تولید ملی و 
حمایت از کاالی ایران بخش ویژه جشنواره در این دوره به این موضوع اختصاص داده 
شده است. وی اضافه کرد: حمایت از تولید ایرانی )ایران ساخت(، حمایت از تولید کاال 
و خدمت دانش بنیان ایرانی، فرهنگ تولید محصوالت باکیفیت ایرانی، پویش ملی و 
حمایت مردمی از تولید کاال و خدمات دانش بنیان باکیفیت ایرانی، تأثیرات مخرب خرید 
کاالهای خارجی، واردات بی رویه و غیرقانونی )قاچاق کاال(، معرفی کسب و کارهای 
نوین و استارت آپ ها، تولید ثروت از علم و فنّاوری و معرفی اقتصاد دانش بنیان از جمله 

موضوعاتی است که در این بخش ویژه مورد توجه قرار می گیرد.
مفاهیم اخالقی همچون  ترویج  »فیلم  100«، اخالق و سبک زندگی،  دبیرجشنواره 
قانون مداری، گذشت، سعۀ صدر، ایثار، ترویج الگوی انسان انقالب اسالمی، خانوادۀ 
الگوی ایرانی اسالمی ، فرهنگ اصیل ایرانی و نگاه دوباره به زندگی و زدودن غبار 
روزمرگی از موضوعات این دوره جشنواره عنوان کرد و یادآور شد: تالشمان بر این 
بود تا سراغ موضوعات و مفاهیمی برویم که در جامعه معاصر کاربردی و اثرگذار باشد.

شایان ذکر است دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم  100« به همت حوزه هنری 
اسفندماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

شمارش معکوس برای شانتاژ

فیلم سینمایی ویدئویی شانتاژ به کارگردانی 
امیر مومنی اصل و به تهیه کنندگی موسسه هنر 
رسانه مانا و پرویز قدسی که اخیرا مراحل پایانی 
پس تولید را تمام کرده است ؛ اکنون پس از 
دریافت تمام مجوزهای مربوطه جهت پخش 

و نمایش آماده اکران می شود .
از  منظور  همین  به  زمان؛  پیام  گزارش  به 
هنرمندان و هنر دوستان جهت تماشای فیلم 

شانتاژ برای روزدوشنبه مورخ 1۹ آذر 13۹7 ساعت 1۹ در پردیس سینمایی کوروش ، 
سالن شماره یک گراند سینما ، با حضور بازیگران ، هنرمندان ، سیاستمداران ، ورزشکاران 
، خبرنگاران و چهره های برجسته همراهی کنید و تشریف بیاورید درضمن این برنامه 
رایگان می باشد .گفتنی است که فیلم شانتاژ به دلیل موضوع بسیار حساِس تجاوز ، امکان 
پخش تلویزیونی را ندارد و عالقه مندان می توانند این فیلم اکشن و جنایی را از طریق 
دی وی دی در شبکه نمایش خانگی و وی او دی در تلویزیون های اینترنتی تماشا نمایند 
. از بازیگران فیلم شانتاژ می توان بهروز محمدی ، مریم خدا رحمی ، علیرضا رئیسی ، 
افشین سنگ چاپ ، ساقی زینتی ، مجید شهریاری ، صفر کشکولی ، مهران اسبقی ، سینا 
مکارم ، دانیال صفاری ، رضا دیزجی ، حسین بدیهی ، عارف اکبری راد ، نیمتاج پور صفر 
، پرویز قدسی ، دینیار گیوی ، رویا شمس الواعظین را نام برد و به سایر بازیگران می 
توان به سیما رحمتی ، رضا بای، فرهاد ایروانی، زهرا قنادی ، رضا مومنی اصل ، رامش 
دادگر ، سحرناز شایگان ، راحله فراهانی ، ابراهیم نظری ، علی کوچکی ، محمد ستاری، 

پرهام رجب زاده اشاره کرد .

خبر

کاریکاتور

۱۲میلیونمصرفکنندهحرفهایدخانیات!

پنجمین همایش بین المللی مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها در محک

اجتماعی  مسئولیت  بین المللی  همایش  پنجمین 
شرکت ها به مناسبت روز جهانی سرطان کودک 6 
و 7 اسفند ماه با محوریت »مدل های برنامه ریزی، 
در  گزارش دهی«  استاندارهای  و  اجرا  مدل های 

مؤسسه خیریه محک برگزار می شود.
دهه دغدغه  به یک  نزدیک  زمان؛  پیام  به گزارش 
احمدیان،  آراسب  اجتماعی  مسئولیت  ترویج 
محک  خیریه  مؤسسه  مدیرعامل  و  دبیرهمایش 
برنامه  اولین  مقدمه  در  سازمان  این  اینکه  بیان  با 
استراتژیک خود، در سال 13۸5 به موضوع ترویج 
گفت:  است،  کرده  تأکید  اجتماعی  مسئولیت 
»نخستین گام تحقق این هدف برگزاری نمایشگاه 
پوستر با موضوع سرطان کودک و مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت ها در سال 13۸۸ بود و پس از آن 
مقرر گردید هر دو سال یک بار به مناسبت جهانی 
بین المللی  همایش  فوریه(   15( کودک  سرطان 
این  ترویج  با هدف  اجتماعی شرکت ها  مسئولیت 
و  اقتصادی  بنگاه های  همکاری  با  نوین  مفهوم 
جامعه مدنی برگزار شود.« احمدیان با بیان رویکرد 
همایش های برگزار شده در سال های گذشته ادامه 
داد: »مؤسسه خیریه محک اولین و دومین همایش 
بین المللي مسئولیت اجتماعي شرکت ها را در سال 
اجتماعی  مسئولیت  محوریت  با   13۹1 و   13۸۹
شرکت ها و سرطان کودک برگزار کرد. این همایش  
در سال 13۹3 با رویکرد توسعه پایدار و در سال 
13۹5 با رویکرد گذر از مرحله تئوری به عملی در 

حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار شد.« 
محک در راستای عمل به پاسخگویی و شفافیت و 
با هدف هم افزایی و مشارکت عالقه مندان، در نظر 
دیگر  و  خود  ارتباطی  کانال های  طریق  از  تا  دارد 
رسانه ها، نیکوکاران و ذیربطانش را نسبت به روند 
نتایج آن به طور  این همایش و سایر اطالعات و 

مداوم آگاه سازد.

خبر

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث 
تهران  انگلیس در  با سفیر  دیدار  فرهنگی در 
ضمن درخواست تسریع در روند صدور ویزا 
برای اتباع دو کشور گفت: ایرانیان برای دریافت 

ویزای انگلیس نباید دچار زحمت شوند.
و  رئیس جمهوری  معاون  مونسان  علی اصغر 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در دیدار با »راب مک کایر« سفیر 
دو  بین  روابط  تهران گفت: سطح  در  بریتانیا 
و  است  یافته  افزایش  انگلیس  و  ایران  کشور 

امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
و  وظایف  سازمان  این  کرد:  تصریح  او 
و  )میراث فرهنگی(  فرهنگی  مسئولیت های 
دارد،  صنایع دستی(  و  )گردشگری  اقتصادی 
برای  مختلفی  موضوعات  اساس  برهمین 

همکاری و تعامل میان دو کشور وجود دارد.
مونسان با اشاره به اینکه روند ورود گردشگران 
انگلیسی به ایران افزایش یافته است، ادامه داد: 
ایران تجربه خوبی در حوزه برگزاری موزه های 
مشترک با سایر کشورها دارد و در این حوزه 
موفقیت های بسیاری به دست آمده است، در 
حال حاضر نمایشگاهی از آثار موزه ای ایران در 
هلند به نمایش درآمده است که چند کشور دیگر 

هم متقاضی برگزاری این نمایشگاه هستند.
صنایع دستی  میراث فرهنگی،  سازمان  رئیس 
نمایشگاه  برگزاری  کرد:  اضافه  گردشگری  و 
مشترک بین موزه ملی ایران و موزه ملی بریتانیا 
می تواند یکی از نقاط همکاری بین دو کشور 
نمایشگاهی  باشد، همچنین آمادگی برگزاری 
از آثار صنایع د ستی ایران در انگلیس نیز وجود 
کرد:  تصریح  رئیس جمهوری  معاون  دارد. 
ساالنه  ایران  گردشگری  فعاالن  و  شرکت ها 
در نمایشگاه گردشگری لندن شرکت می کنند 
و زمینه حضور شرکت های فعال گردشگری 

انگلیس در نمایشگاه گردشگری ایران که در 
بهمن ماه برگزار می شود نیز فراهم است.

مونسان افزود: نشان دادن تصویر واقعی ایران 
به مردم انگلیس موضوع بسیار مهمی است که 
رسانه های این کشور می توانند در این بخش 
نقش آفرینی کنند. وی امنیت، ثبات و زیبایی های 
ایران را انکارناپذیر دانست و افزود: اما مشکالت 
و موانعی که برخی کشورها به ویژه آمریکایی ها 
تصویری  تا  است  شده  باعث  کرده اند  ایجاد 
غیرواقعی از کشور ما در جهان ارائه شود، این 

موضوعی است که باید به آن توجه شود.
در  تسریع  داد:  ادامه  رئیس جمهوری  معاون 
روند صدور ویزا برای اتباع دو کشور از دیگر 
و  توافق  مورد  می تواند  که  است  زمینه هایی 

تفاهم قرار گیرد، چراکه هدف بیشتر ایرانیانی 
که درخواست ویزا دارند گردش یا فعالیت های 
اقتصادی و فرهنگی است و نباید این افراد برای 

گرفتن ویزا دچار زحمت شوند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری افزود: موضوع ویزا باید به صورت 
دوجانبه میان دو کشور مورد توافق قرار گیرد 
چراکه با رفع موانع و مشکالت در این بخش 
شاهد رشد و ارتقای گردشگری بین ایران و 

انگلیس خواهیم بود.
مونسان با ارائه توضیحاتی در مورد نگهداری و 
مرمت بناهای تاریخی تصریح کرد: ایران دارای 
بناهای تاریخی و آثار باستانی بسیار زیادی است 
توجه  با  هستند  مرمت  و  کاوش  نیازمند  که 

بخش  و  مردم  آثار،  این  زیاد  بسیار  تعداد  به 
خصوصی وارد این بخش شده اند.

همچنین در این دیدار راب مک کایر سفیر بریتانیا 
در تهران گفت: روابط دوجانبه ایران و انگلیس 
یافته است و  افزایش  تاکنون  قبل  از دو سال 
بریتانیا به افزایش ارتباط و تعامل با ایران در همه 

زمینه ها عالقه مند است.
او تصریح کرد: افزایش همکاری ها در زمینه های 
نو از عالقه مندی های ماست، با توجه به موفقیت 
ایران در برگزاری موزه های مشترک، انگلیس 
هم آماده همکاری در این حوزه است چراکه با 
تعامل در این بخش، همکاری ها در سایر زمینه ها 

نیز ارتقا پیدا می کند.
سفیر بریتانیا در تهران با تاکید بر اینکه موضوع 
ویزا باید به صورت دوجانبه از سوی دو کشور 
مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر 
ویزا  درخواست  که  افرادی  از  بلندی  لیست 
دارند وجود ندارد و هر یک از اتباع ایرانی که 
درخواست ویزا داشته باشند ظرف مدت یک 
هفته قرار مالقات می گیرند و روند صدور ویزا 

آغاز می شود.
مک کایر تصریح کرد: ما آماده همکاری و افزایش 
پیوندها با ایران هستیم، متاسفانه در حال حاضر 
تعداد کسانی که از انگلیس به ایران می آیند کم 

است و باید این شرایط بهبود پیدا کند.
و  است  مشتاق  انگلیس  کرد:  تصریح  او 
درخواست دارد در برنامه ای که برای ورزش 
چوگان به صورت بین المللی برگزار خواهد شد، 
همکاری داشته باشد، همچنین از سازمان میراث  
فرهنگی تقاضا داریم برای مرمت و نگهداری از 
یکی از بناهای تاریخی سفارت، متخصصان و 
کارشناسانی را به ما معرفی کند چراکه معتقدیم 
میراث  استانداردهای  براساس  باید  بنا  این 

فرهنگی ایران مرمت و حفاظت شود.

معاون رئیس جمهوری:

 ایرانیان برای دریافت ویزای انگلیس
نباید دچار زحمت شوند

فیلم سینمایی »اسکی باز« که پخش بین الملل آن را سازمان سینمایی 
حوزه هنری برعهده دارد؛ جایزه بهترین فیلم بیست و یکمین 

جشنواره بین المللی فیلم »المپیا« را دریافت کرد.
به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه 
هنری، فیلم سینمایی »اسکی باز« به کارگردانی فریدون نجفی 
و تهیه کنندگی محمد احمدی تنها نماینده سینمای ایران در این 
رویداد مهم فرهنگی بود که با فیلم های سایر کشورها به رقابت 
پرداخت و جایزه بهترین را از آن خود کرد. مراسم اختتامیه بیست و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم »المپیا« 17 آذرماه در شهر پیرگوس 
کشور یونان برگزار شد. فیلم سینمایی »اسکی باز« تا کنون در 
چندین جشنواره داخلی و خارجی حضور و جوایزی دریافت 
کرده است و با دریافت هفت پروانه زرین، پرافتخارترین و بهترین 
فیلم سی امین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و 

کاندیدای جایزه  آکادمی آسیا پاسیفیک شده است. 

»اسیک ابز« هبرتین فیلم جشنواره 
بین امللیل »املپیا« یوانن شد

مهدی علی میرزایی؛ کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی »پالتو 
شتری« درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی در گفت و گو 
با »صبا« عنوان کرد:در حال حاضر مراحل فنی فیلم اعم از ساخت 
موسیقی توسط مسعود سخاوت دوست در حال سپری شدن 

است.
وی در ادامه افزود:فرم حضور در جشنواره فجر را پر کرده ایم و 
انشااهلل فیلم در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور خواهد 
داشت. گفتنی است؛ »پالتو شتری« داستان مردی است که از برتری 

جویی های رفیقش به ستوه آمده...
پالتوشتری تالشی است برای گسترش دامنه سینمای کمدی رایج 

و تجربه فرمها و موقعیتهای جدید در این ژانر.
سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره کیان افشار، پریوش نظریه، 

شاهرخ فروتنیان و افسانه چهره آزاد از بازیگران این فیلم هستند.

 ليندا كيايب اب »اپلتو شرتی«
به فجر یم رود

سازمان  که  نوشت  اینستاگرامش  در  بختیاری  بهنوش 
ملل از او به عنوان فعال اجتماعی تشکر کرده است.
بختیاری با انتشار عکس زیر در صفحه اش نوشت:

سازمان ملل از من تقدیر کرد به عنوان تشکر از سالها 
االن جزو  حقیر  این  و  داوطلبانه  کار  زمینه  در  تالشم 
اجتماعی  فعال  عنوان  به  ایران  کشور  برتر  نفر  سیزده 
و تالش برای حقوق برابر انسانها هستم... هرگز فکر 
نمیکردم روزی تمام تالش و زحمت من دیده شود.... 

خیلی نیاز به این دلگرمی داشتم...
داد و  انرژی رخ  انفجار  یکباره  به  و  حالم خوب شد 
رسید....  برابر  ده  اشتیاق  به  یاس  غریب  حال  از  من 
برای  اگر  برام مهمه.. حتی  افتخار دارد و  برای خودم 

هیچکس مهم نباشه.

 سازمان ملل از 
هبنوش بختياری  تقديركرد

»پیش  »نیمه گمشده« و  اثر خود  فلورا سام کارگردان درباره دو   
پرداخت« بیان کرد که علی رغم متن های آماده شرایط تولید این دو 

سریال هنوز مهیا نیست.
فلورا سام کارگردان سریال های تلویزیونی درباره وضعیت دو فیلمنامه 
خود که پیش از این در تلویزیون تصویب شده اند بهخبرنگار مهر 
گفت: بیش از یک سال است که 2 کار آماده تولید دارم و متن آنها 

نوشته شده است اما مسئوالن تلویزیون می گویند بودجه ندارند.
اظهار کرد: یک سریال  فیلمنامه  این دو  به جزییات  اشاره  با  وی 
50 قسمتی با نام »نیمه گمشده« و یک سریال 30 قسمتی به نام 
»پیش پرداخت« دارم که در دو فضای متفاوت هستند. علی رغم 
سیاستگذاری های جدید تلویزیون برای تولید سریال های طنز اما 
فیلمنامه »نیمه گمشده« که اثری با موقعیت های کمدی است هیچ 

اتفاقی برایش رخ نداده است.
سام با اشاره به تایید و ارزیابی این فیلمنامه ها در تلویزیون درباره دلیل 
متوقف بودن تولیدشان عنوان کرد: به ما می گویند بودجه نداریم اما 

چطور برای دیگران بودجه هست و برای تولید کارهای من بودجه ای 
وجود ندارند و یا سریال »بی قرار« وقتی به تولید می رسد باید چهار 
سال باقی بماند تا پخش شود! وی درباره بودجه ای که دو فیلمنامه 
او برای تولید نیاز دارند، نیز توضیح داد: سریال ها آثار روز هستند و 
به پروداکشن خاصی نیاز ندارند هرچند سریال هایی بوده اند که با 
بودجه های زیادی ساخته شده اند. من تعجب می کنم که چطور برخی 
سریال ها در سازمان با نگارش چند قسمت ساخته می شوند درحالیکه 
این دو سریال به رغم آنکه متن فیلمنامه هایشان کامال آماده است، هنوز 
فرصت تولید ندارند. وی که بعد از ساخت »بی قرار« اثر دیگری در 
تلویزیون نداشته است در پایان گفت: من اکنون حدود چند سال 
است که در تلویزیون کار نکردم اما سوال هایی است که در حد خودم 

نسبت به آنها پیگیری کرده ام و واقعا جوابشان را نمی دانم.

 تلویزیون به فیلمنامه های آماده ام بودجه نمی دهد

دواین جانسون بازیگر عضالنی و محبوب هالیوود، با انتشار عکسی از صحنه فیلم »هابز و شاو« در 
صفحه اینستاگرام خود، وعده یک فیلم پر از زد و خورد را به هواداران مشتاقش داد.

به گزارش  از پاپ کالچر، دواین جانسون ستاره هالیوود ملقب به »صخره« یکشنبه ۹ دسامبر )1۸ آذر( با 
انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود، دوستدارانش را در جریان آخرین اطالعات از سر صحنه فیلم 
»هابز و شاو - Hobbs & Shaw« قرار داد و به آن ها وعده یک فیلم اکشن درست و حسابی داد.

این عکس جانسون را در پوشش شلوار بگی و بلیزی سیاهرنگ و با زخمی باالی چشم چپ، رو به 
روی یک آبشار نشان می دهد. او در توضیح عکس نوشته است: لطیف و مالیم نیست! ساعت های 
متمادی اکشن و سکانس های زد و خورد برای »هابز و شاو«؛ اسپین آف فیلم »سریع و خشمگین «. 
بدن، استخوان و بندهای تنمان درد می کند ولی ارزش مقداری درد را دارد، ما داریم یک چیز خیلی 
باحال برای شما می سازیم. او همچنین از هشتگ های »هابز و شاو« و »جهان خودش را نجات نمی دهد« 
استفاده کرده است. عکس را هیرام گارسیا تهیه کننده فیلم برداشته است. گارسیا خود نیز چندی پیش 
عکسی از یکی از سکانس های فیلم در لندن را منتشر کرده بود که دواین جانسون و ونسا کربی را در 

حال فرار از یک ماشین نابود شده نشان می داد.

آخرین اخبار از »صخره«

سریال »گیله وا« به کارگردانی اردالن عاشوری و تهیه کنندگی امیربنان که قرار بود در آذرماه روی آنتن 
یکی از شبکه های سیما برود، گویا از کنداکتور پخش خارج شده است. این در حالی است که پیش 
از این شنیده شده بود قرار است این سریال همزمان با سالروز شهادت میرزاکوچک خان جنگلی روی 
آنتن شبکه یک یا دو برود و نسخه سینمایی آن هم با نام »روزگاری ایران« در یکی از جشنواره ها به 

نمایش در بیاید که هنوز سرنوشت مشخصی ندارد.
عاشوری پیش از این درباره داستان این فیلم سریال به بانی فیلم گفته بود: یک خانواده ارمنی به خاطر 
شرایطی که به وجود می آید به رشت مهاجرت می کنند و داستان عاشقانه ای بین یک دختر ارمنی 
و یک پسر مسلمان روستایی که خانواده اش جزو یاران میرزاکوچک خان است، در این میان شکل 

می گیرد.
مینی سریال »گیله وا« در 7 قسمت تولید شده که قرار است از شبکه یک یا دو پخش شود.

بهروز شعیبی، حمیدرضا پگاه، مهران رجبی، مهدی زمین پرداز، امیرحسین هاشمی، علی عطایی، پریا 
مردانیان، امیرحسین صدیق، حسین توشه، ستاره اسکندری و ستاره حسینی بازیگران این مجموعه 

هستند.

»گيله وا «از كنداكتور عبور كرد


