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 محمدجواد ظریف تاکید کرد:  

مردم ؛ بزرگترین پشتوانه امنیت ملی کشور 

بانک مرکزی ارز خارج
 از کشور صادرکنندگان 

را می خرد

برخی  گالیه های  درباره  مرکزی  بانک  ارزی  معاون   ، زمان  گزارش  به 
صادرکنندگان مبنی بر ناشناخته بودن سامانه »نیما« در فضای مبادالت تجاری 
بین المللی گفت: نیما، یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات است. 
اگر صادرکننده ای خارج از کشور ارز در اختیار دارد، بانک مرکزی آمادگی دارد 
آن را به نرخ توافقی بخرد. همچنین می توانیم واردکننده ای را به فروشنده معرفی 

می کنیم که با همان ارز، کاالیی را به کشور وارد کند.
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انتقاد از سهم اندك 
فرهنگ وهنر از بودجه کشور

سرمقاله

بر روی عقاید، افکار و نگرش 
خودمان تمرکز کنیم

مدتی است عادت مان 
شده که انگشت اشاره 
مان را به سمت دیگران 
بکشیم و انتظار داشته 
باشیم همان اشخاص 
مشکالت مان را حل 

کنند و دردمان را دوا.در جمع و هر گروهی 
که هستیم از اختالس ها، تهمت ها، دروغ ها، 
زیرآب زنی در کار، خیانت در شغل، قتل و 
جنایت می گوییم و برای تمامی این اتفاقات 
نسخه می پیچیم.هر فرد از مشکالت بسیاری 
که در جامعه وجود دارد می گوید و از اینکه 
اخالق هر روز کمرنگ تر می شود. وقتی می 
خواهیم از معضالت سخن بگوییم خودمان را 
غیر از جامعه می دانیم و دیگران را متهم می 
کنیم. در صفحه های مجازی مطالب و پیام 
های آموزنده می گذاریم. از این می گوییم 
که حق دیگران را ضایع نکنیم، اما عصر همان 
روز سرچهارراه برای زودتر رسیدن حاضریم 
مسیرمان را تغییر دهیم تا دیگری از کنارِ ماشیِن 

ما عبور نکند.

2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز
آیا خودروسازان »خودرو« 

می سازند؟ 
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یک اقتصاددان با اشاره به وعده مسئول سیاست خارجی اروپا مبنی بر نهایی شدن سازوکار 
مالی اروپا تا دو هفته دیگر، گفت: احتماال اروپایی ها سعی می کنند بتوانند مسیر واردات مواد 

غذایی، داروها و حتی برخی از کاالهای لوکس به ایران را باز کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از اوایل سال جاری که رئیس جمهور آمریکا قرارداد معروف به 
برجام را نقض کرد و تحریم های پولی و بانکی خود را دوباره برقرار کرد، قرار شده اتحادیه اروپا 
سازوکاری مالی را برای تنفس ارزی ایران طراحی کند؛ امری که یک اقتصاددان معتقد است 
آنها احتماال سعی خواهند کرد مسیر واردات مواد غذایی، داروها و حتی برخی از کاالهای 
لوکس به ایران را باز کنند.بعد از خروج یک طرفه آمریکا از برجام اروپا وعده داد برای نگه 
داشتن ایران در برجام یکسری کانال های مالی را برای مراودات پولی و بانکی  ایرانی ها باز 
کند. این وعده از حدود ۹ ماه پیش قرار بوده که اجرایی شود اما تا حاال خبری نشده است.

با این حال فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا در مصاحبه ای با 
یک رسانه روسی خبر از اجرایی شدن یک سازوکار عملیات مالی تا قبل از آغاز سال جدید 
میالدی داده است.در همین باره وحید شقاقی شهری، عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی 
تهران، با اشاره به زمزمه های مبنی بر گشایش کانال های مالی اروپایی تا پایان سال جاری 
میالدی در این باره اظهار کرد: احتماال اروپایی ها همه انتظارات ما را برآورده نخواهند کرد. 
بلکه آنها سعی می کند تا یک حرکت بینابینی انجام دهند؛ به این معنا که هم منویات 
آمریکایی را برآورده کند وهم نیازهای حداقلی ما را پاسخ دهند.این اقتصاددان با بیان اینکه 
اروپا سعی خواهد کرد کانال های مالی خود را فقط برای مصارف حداقلی ایرانی ها باز کند، 
ادامه داد: آنها احتماال سعی خواهند کرد کانالی را برای واردات غذا و دارو ایجاد کنند؛ چیزی 
که به نظر می رسد این است که این کانال نمی تواند همه نیازهای ما را پاسخ دهد.او با بیان 
اینکه اروپایی ها سعی خواهند کرد راهبردی را برای راضی نگاه داشتن ایران طراحی کنند به 
مذاکرات آتی اروپا و آمریکا هم اشاره و پیش بینی کرد که در آن گفت وگوها اروپایی ها بتوانند 

به تفاهمی برای صادرات برخی از کاالها به ایران برسند.
ادامه در صفحه3

بررسی وعده جدید ساز و کار مالی 
اروپا با ایران

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رعایت حقوق بشر یک الزام اخالقی برای 
ایران نیست بلکه یک ضرورت امنیت ملی است. مردم را به عنوان پشتوانه 

امنیت ملی خودمان نیاز داریم و ما بدون مردم، هیچ هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدجواد ظریف دیروز در چهارمین کنگره 
سراسری حزب ندای ایرانیان اظهار داشت: سیاست خارجی حوزه منافع ملی 
است و حوزه درگیری منافع جناحی نیست. من خوشحال شدم که آقای 
خرازی جلسه را تشکیل دادند و از احزاب مختلف از جمله احزاب اصولگرا 
دعوت کردند که در مورد محور منافع ملی و ضرورت تمرکز بر منافع ملی 
و رعایت مالحظات منافع ملی در همه بخش های سیاسی داخلی بحث و 
گفت و گو شود.وی ادامه داد: ایران ما کشور قدرتمند و تاثیرگذاری است 
و ما همواره تاثیرگذار بوده ایم و تاثیرگذار خواهیم ماند. این یک واقعیت 
است که در چهل سال گذشته که هیچ، در هفت هزار سال گذشته ثابت 
شده است و ان شاءاهلل در آینده هم کماکان به ثبوت خواهد رسید.وزیر امور 

خارجه ادامه داد: آنچه که ایران را قدرتمند کرده بیش از 
هرچیز مردم ایران است و این مردم ایران هستند که مبنای 
قدرت ما هستند.وی خاطرنشان کرد: به محیط اطراف نگاه 
کنید هر چه را که می خواهید به عنوان مبنای قدرت در 
نظر بگیرید؛ اگر ظرفیت اقتصادی مبنای قدرت است، اگر 
مبنای قدرت هزینه های نظامی است، اگر مبنای قدرت 
داشتن سالح هسته ای است، اگر مبنای قدرت حمایت 
خارجی است، در همه این عوامل همسایگان ما از ما جلوتر 
هستند.ظریف افزود: یکی از همسایگان ما عضو ناتو است. 
دو همسایه هم بمب هسته ای دارد، هزینه های تسلیحاتی 
تعدادی از آنها چه داخلی و چه بر اساس هر فرد ده ها برابر 
ماست.وزیر امور خارجه ادامه داد: هزینه تسلیحاتی و بودجه 

دفاعی ایران برای هر فرد در کل منطقه خاورمیانه پایین ترین است، مصر 
دومین کشور بزرگ خریدار اسلحه در خاورمیانه است که بیشتر این سالح 
ها که کمک نظامی می دهند، در هزینه تسلیحاتی نمی آید.وی با بیان 
اینکه عربستان سعودی سال گذشته 6۹ میلیارد دالر هزینه خرید سالح 
کرد، افزود: جمهوری اسالمی با همه هر چیزی که دارد، کل بودجه دفاعی 
آن زیر 16 میلیارد دالر است. آنچه که ما را قدرتمندترین کشور منطقه 
کرده مردم است و این مردم هستند که توانستند کشور ما را قدرتمند 
کنند.وی با اشاره به اظهارات یکی از سناتورهای آمریکا اظهار داشت: وی 
گفته است اگر ما پشت عربستان نبودیم، ظرف یک هفته سعودی ها مجبور 
بودند فارسی حرف بزنند. ترامپ می گویند عربستانی ها دو هفته بدون ما 
زندگی نمی توانستند بکنند.ظریف گفت: من به عنوان یک مسلمان شرمم 
می آید و به عنوان فردی که در این منطقه زندگی می کند، احساس خجالت 
می کنم که در مورد همسایگان ما چنین می گویند. اما همزمان افتخار 
می کنم که بگویم 40 سال است به رغم فشارهای شما ما آنچنان ایستاده 
ایم که اگر یک هفته فشارتان را بردارید، همسایگان ما خیال می کنید باید 
فارسی حرف بزنند که اشتباه می کنید. وی تصریح کرد: مردم ما در لحظات 
تاریخ ساز همواره در اقتدار کشور و نظام و مملکت همفکری و همکاری می 
کنند. این مردم را باید پاس بداریم و باید این مردم را بشناسیم و از این 
سرمایه بزرگ اجتماعی حراست کنیم.ظریف افزود: با اعتقاد عرض می کنم 
که رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسالمی یک تکلیف قانونی و یک 
امر اخالقی نیست؛ حتی یک وظیفه اسالمی نیست بلکه باالتر از آن یک 
ضرورت ادامه حیات است.وی یادآورشد: ابزارهای قدرت و اقتدار تغییر کرده 
است، شما وقتی درباره قدرت صحبت می کنید، فقط درباره قدرت نظامی 
و اقتصادی و حتی قدرت منطقه صحبت نمی کنید، بلکه درباره منظومه ای 

از ابزارها صحبت می کنید و این ابزارها است که توان تاثیرگذاری استقالل و 
دادن این امکان به شما است که بتوانید بدون دخالت بیگانه تصمیم بگیرید 
و اینها برای ما قدرت می آورد.وزیر امور خارجه یادآور شد: برای همین است 
که لیندسی گراهام می گوید اگر ما حمایت نکنیم )سعودی ها( ظرف یک 
هفته فارسی صحبت می کنند چون می دانند که ما قدرتمان را از هیچ منبع 
خارجی نگرفتیم که بتوانند آن را برای ما محدود کنند بلکه قدرت ما درون 
زا است.رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: برای همین هم هست که من 
اطمینان می دهم همه باید نسبت به آینده امیدوار باشیم چون آینده ما بهتر 
است.وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: مشکلی داریم که فکر می کنم حل 
این مشکل می تواند به مبنای وحدت ملی باشد و می خواهم این مشکل را 
بی پرده بیان کنم؛ مشکل این است که از طیف های مختلف فکری ما و از 
کسانی که طرفدار تعامل با دنیای غرب هستند، کسانی که اسمشان را می 
گذارند دلواپس، یک باور غلط دارند و آن این است که دنیا را در غرب می 

بینند.ظریف افزود: بزرگترین مخالفان تعامل با غرب، غرب را مرکز جهان می 
بینند و برای همین هم خودشان را با ذهنیت غرب تعیین می کنند اما تحول 
عمده ای در دنیا اتفاق افتاده است که ما باید این تحول را بشناسیم و آن 
تحول این است که دنیای امروز ما دنیای پساغربی است.وزیر امور خارجه در 
بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: دنیای امروز ما دنیای پساغربی است. 
در قرن 16 و 17 هر اتفاقی که در دنیا تاثیرگذار بود، در غرب و در اروپا اتفاق 
می افتاد اگر اتفاقی در آسیا یا خاورمیانه یا حتی در آمریکا می افتاد، تاثیری 
در نظام بین الملل نداشت یعنی دنیا مساوی با غرب بود و این واقعیتی بود 
که در صحنه بین الملل وجود داشت. ظریف اضافه کرد: اما آن دوران تمام 
شد و دوران جدیدی پیدا شد که هر چه در دنیا اتفاق می افتد، غربی ها 
در آن تاثیرگذار اصلی بودند یعنی اگر اتفاقی در آفریقا یا آسیا می افتاد، آن 
اتفاق در غرب همراهی شده بود و بازیگران و کنشگران اصلی اتفاقات در 
غرب بودند. رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: عادت کرده ایم که هر 
وقت تحولی اتفاق می افتد، بگوییم حتما غربی ها می خواهند این طرف شود 
یا آن طرف شود و برای همین هست کسی که معتقد است باید با تعامل کار 
کرد، می گویند با غرب کار می کند و کسی هم که می گوید باید با مقاومت 
کار کرد، می گویند در مقابل غرب مقاومت کنیم. وی ادامه داد: در هر دوی 
اینها یک محور مبنایی اتکایی هست و آن اینکه غرب مرکز است؛ در صورتی 

که دنیا امروز عوض شده است و غرب مرکز عالم نیست.
 من نمی گویم غرب قدرت بسیار مهم نیست، شکی هم در آن نیست اما 
غرب تمام دنیا نیست همانطور که سیاست نگاه به شرق معنی نمی دهد 
که سیاست نگاه به غرب؛ هم غرب به شرق نگاه می کند چرا که در اکثر 
کشورهای غربی بزرگترین شریک تجاری شان چین است و هم شرق به 
غرب نگاه می کند و بزرگترین شریک تجاری چین هم کشورهای غربی 

است. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بیشترین میزان سرمایه چین در 
آمریکا است برای همین بیشترین میزان سرمایه اگر تصمیم بگیرد نحوه 
دیگری عمل کند، می تواند آمریکا را فلج کند. ظریف با بیان اینکه دوران 
قدر قدرت غرب تمام شده است، افزود: این به نفع ماست اما خودمان نمی 
خواهیم باور کنیم. آقای ترامپ در جایی نشسته است که هزینه تسلیحاتی 
آن معادل هزینه تسلیحاتی کل دنیاست؛ یعنی آمریکا ساالنه 650 میلیارد 
دالر هزینه دفاعی و نظامی دارد و روسیه 220 میلیارد دالر و بعد هم 
عربستان است با 67 میلیارد دالر. وی گفت: مجموعه هزینه های نظامی 
دنیا به اندازه هزینه نظامی آمریکا نمی شود. اما مجبور است برای اینکه به 
ایران فشار بیاورد، نمایندگانی را به دنیا بفرستد. رئیس دستگاه دیپلماسی 
خاطرنشان کرد: اقتصاد آمریکا حاکم بر دنیا است اما مجبورند با این همه 
قدرت، نماینده بفرستند و بگویند اگر با ایران معامله کنید، ویزای آمریکا 
به شما نمی دهیم. این نشان دهنده آن است که آن قدرت و توانمندی به 
پایان رسیده است و آمریکا نمی تواند خواسته های خود را اجرا کند.ظریف 
تصریح کرد: آمریکا نمی تواند خواسته های خود را اجرا کند به شرطی که 
ما همه چیز را در آمریکا نبینیم و همه نگاهمان را در آمریکا متمرکز نکنیم 
و خیال نکنیم هر چیز در این کشور اتفاق می افتد، یک سر آن در آمریکا 
است. وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی کنشگر است و موضوع کنش 
نیست؛ دنیا امروز کنشگر است و موضوع کنش نیست دولت ها زمانی فکر 
می کردند که قدرت اصلی در دنیا هستند برای همین به مردم 
می گفتند که اینها اتباع ما هستند و االن هم از کلمه تبعه و 
سابجکت استفاده می کنیم که موضوع است و از خودش هیچ 
چیز ندارد. وزیر امور خارجه افزود: زمانی فرد انسانی را موضوع 
می دانستند اما کم کم در حوزه اقتصاد شرکت های اقتصادی 
آمدند و دست دولت ها را بستند، بعد در حوزه فرهنگ و 
ارتباطات این ذهنیت را به هم ریختند و بعد هم نوبت حوزه 
عواطف بود که در اختیار دولت ها نیست. ظریف خاطرنشان 
کرد: کدام دولت می تواند امروز اطالعات را کنترل کند؛ االن 
ترامپ دشمن رسانه شده است و می گوید اطالعات دروغین 
می دهید. دولت دیگر نمی تواند اینها را کنترل کند. شما در 
خانه تان نشسته اید و پشت موبایل می توانید چیزی تولید 
کنید که بعد از چند ساعت در دنیا بپیچد و این دنیای امروز 
ماست که انحصار را از اختیار دولت ها خارج کرده است. رئیس دستگاه 
دیپلماسی اضافه کرد: زمانی که داعش به عنوان بازیگر غیردولتی می تواند 
خشونت سازمان یافته را که از انحصارات اصلی دولت ها بود، در اختیار خود 
بگیرد، این زمان دیگر نمی توانیم حتی اگر بخواهیم تصور کنیم که مقدرات 
ما را دولت ها تعیین می کنند و دولت ها در جای دیگری تصمیم می گیرند. 
باید این واقعیت را بپذیریم. وزیر امور خارجه گفت: اگر این واقعیت را بپذیریم 
آن وقت می توانیم وارد دنیای کنشگری شویم. ما کنشگر هستیم و می توانیم 
آینده خودمان را رقم بزنیم و این آینده را باید با عقالنیت و دید درست رقم 
زد. وی با بیان اینکه اشتباه در دوران ما خیلی هزینه بر است، افزود: زمانی 
صدام خیلی قدرتمند بود و احساس می کرد که می تواند این قدرت موقت را 
تبدیل به قدرت دائم بکند یا میلوشویچ که این اشتباه را مرتکب شد. ظریف 
یادآور شد: اشتباه محاسبه می تواند کشوری را از اوج قدرت به حضیض ذلت 
برساند. همیشه در دوران های انتقالی همین طور بوده است و در دوران 
های انتقالی حکومت ها نابود شدند و دولت های جدید آمدند. وی با بیان 
اینکه آمریکا در دوران انتقالی قدرت اصلی دنیا شد، اظهار داشت: در دوران 
انتقالی اگر خوب تشخیص دهید، می توانید چندین برابر خودتان کنشگری 
داشته باشید. ظریف در ادامه به قطر اشاره کرد و گفت: میزان کنشگری قطر 
را نگاه کنید چقدر به قدرتش همسانی دارد، میزان کنشگری سایر قدرت 
های کوچک را نگاه کنید؛ این بر اساس محاسبات درست است و بر اساس 
فهم آینده است. رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که 
می توانیم کنشگر عمده باشیم. من نگرانی ام از این است ما خیال می کنیم 
اگر آمریکا برجام را پذیرفت، حتما چیزی برای آمریکا خوب بود که پذیرفت 

اگر نبود چرا باید بپذیرد.                                           
 ادامه در صفحه 2

ظریف: سیاست خارجی حوزه درگیری  جناحی نیست

مردم؛ بزرگترین پشتوانه امنیت ملی کشور 

آمریکا باید از مهمل گویی ریاکارانه در مورد ایران دست بردارد

 محمدجواد ظریف در توئیتی با ارائه آمار هزینه های نظامی کشورهای منطقه نوشت: 
» آمریکا و متحدانش باید از سخنان بی ربط و منافقانه شان در خصوص موشک ها و 
»رفتار« منطقه ای ایران، دست بردارند. حقایق، خود گواهند.این، آنها هستند که صدها 
میلیارد دالر سالح برای سالخی یمنی ها می فروشند. آنها و اذناب آنها - و نه ایران - 

مسئول رنج و بدبختی های منطقه از صدام تا داعش هستند.«

جناب آقای دکتر شهبازی 
استاندار محترم استان  البرز 

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت استاندار البرز تبریک 
عرض نموده، از خداوند بخشنده و مهربان موفقیت روزافزونتان را 
برای خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم شریف البرز خواستاریم. 

روزنامه پیام زمان
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بر روی عقاید، افکار و نگرش 
خودمان تمرکز کنیم

فرزانه یوسفیان

مدتی اســت عادت مان شــده که انگشت 
اشــاره مان را به ســمت دیگران بکشــیم 
و انتظار داشــته باشــیم همان اشــخاص 
مشکالت مان را حل کنند و دردمان را دوا.

در جمع و هر گروهی که هستیم از اختالس 
ها، تهمت ها، دروغ ها، زیرآب زنی در کار، خیانت در شغل، قتل 
و جنایت می گوییم و برای تمامی این اتفاقات نسخه می پیچیم.

هر فرد از مشــکالت بسیاری که در جامعه وجود دارد می گوید 
و از اینکه اخالق هر روز کمرنگ تر می شــود. وقتی می خواهیم 
از معضالت ســخن بگوییم خودمان را غیر از جامعه می دانیم و 
دیگران را متهم می کنیم. در صفحه های مجازی مطالب و پیام 
هــای آموزنده می گذاریم. از ایــن می گوییم که حق دیگران را 
ضایع نکنیم، اما عصر همان روز ســرچهارراه برای زودتر رسیدن 
حاضریم مســیرمان را تغییر دهیم تا دیگری از کناِر ماشــیِن ما 
عبور نکند.از آزادی عمل صحبت می کنیم و می گوییم هر فرد 
اختیــاِر رفتار و اعمال خود را دارد، اما در طول روز بین همکاران 
از رفتارِ همکار دیگر می گوییم و غیبت می کنیم. مردمی شــده 
ایم که گویی تکلیف مان با خودمان روشــن نیست. اخالق را در 
بقچه ای گذاشته ایم و فقط برای دیگران تجویز می کنیم.کتاب 
نمــی خوانیم. از تاریخ تنها نام کــورش را می دانیم و ادعایمان 
می شــود تمدن دو هزار و پانصد ساله داریم. نوروز را گرامی می 
داریم، شــب یلدا را جشــن می گیریم، اما در مقابل ده روز بعد 
از شــب یلدا به دنبال خریدن درخت کریسمس هستیم تا آغاز 
سال نو میالدی را نیز جشن بگیریم. چون اهل مطالعه نیستیم، 
هرچه می شــنویم را می پذیریم و این آشــفتگی و درجا زدن، 
بالتکلیفی را به همراه خواهد داشت.قطعا پیامد جامعه ای که به 
جای آموزش و کارآفرینی به دنبال تحمیل و به جای پرورش به 
دنبال تخریب است، موازین اخالقی رنگ می بازد.به جایی رسیده 
ایم که از خودمان یک ویترین رنگارنگ ســاخته ایم تا دیگران از 
دیدنمــان حظ کنند و لذت ببرند، اما خودمان که می دانیم این 
چنین نیست. این تناقض و دورویی در واقعیت و آنچه در فضای 
مجــازی معرفی می کنیم، خودمان را از شــخصیت واقعی مان 

دورتر می کند.
اینگونه زندگی کردن ســخت اســت. نمی دانم چــرا حاضریم 
ســختی به خودمان بدهیم تا دیگران ما را تائید کنند. خودمان 
را همرنگ جماعتی کنیم که شــاید از لحاظ اعتقادی، اخالقی و 
خانوادگی فرســنگ ها فاصله داریم، تنها برای ُمهر تایید گرفتن 
از دیگران و شــنیدن تعریف و تمجید. آنقدر که تمرکزمان را بر 
روی خواسته ها و نظرات دیگران می گذاریم، اگر بر روی مسائلی 
همچون عقاید، نگرش، افکار و میــزان صداقت خودمان، صرف 
کنیم، نتیجه ی بهتری خواهیم گرفت. باور کنیم همان قدر که 
عقاید، احساســات و آنچه دیگران در زندگی شــان تصمیم می 
گیرند به خودشان مربوط می شود، باور و اعتقادات ما نیز مربوط 
به خودمان است.اگر قرار باشد آن فردی َشویم که دیگران انتظار 
دارند، شــخصیِت خاِص وجودی خودمان را گم می کنیم و برای 
تایید دیگران حاضریم به هر رنگی که می گویند تبدیل شــویم. 
خوِد حقیقی مان را گم کرده ایــم. هم به دنبال تغییر خودمان 
هســتیم و هم دیگران. با این کار توازن آدم ها را بر هم می زنیم 
و جامعه را دچار دگرگونی می کنیم. آدمبایدیادیگرانراهمانطورک

ههستندبپذیرد،یاهمانطورکه هستندبه حالخودشان بگذارد. اینکه 
من برای راضی نگه داشــتن دیگران خودم را تغییر دهم، توازِن 

وجودی ام بر هم زده می شود.
جامعه به فردی با هر اعتقاد و نگرشــی نیاز دارد، اگر قرار باشد 
همه شــبیه یکدیگر شــویم و برای رضایت دیگران تغییر کنیم، 
ســنگ روی سنگ بند نمی شود.خودمان را با هر عقیده، افکار و 
نگرشی که هستیم قبول داشته باشیم و به دنبال تغییر دیگران 
نباشــیم. اگر تمرکزمان را بر روی رشد اجتماعی خود بگذاریم، 
مطالعه کنیــم، به اخالقیات پایبند باشــیم و به دیگران احترام 

بگذاریم، از جامعه مان لذت می بریم.
F.Yousefianpour@Gmail.com

برد موشک صیاد 3 افزایش می یابد

جانشــین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: برد موشک های پدافند هوایی 

صیاد 3 افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر سرتیپ علیرضا الهامی اعالم 
کرد: قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش همچون سایر 
بخش های کشــور برنامه های ویژه ای برای چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی دارد.وی به تــالش های این قرارگاه به 
منظور ارتقای توان دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش ساخت و تجهیز شبکه های جدید 
دفاعی را در دستورکار دارد.جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیــا )ص( ارتش اعالم کرد: اکنون کارشــناس قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در حال ارتقای برد موشک صیاد 3 هستند تا این 
موشک بتواند با توان بهتری دست به عملیات بزند. تیر ماه سال 
گذشــته خط تولید انبوه موشک صیاد سه توسط وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح و نخستین موشک ها از این نوع 
تحویــل قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش جمهوری 
اسالمی ایران شــد.بر اساس اعالم وزارت دفاع سامانه صیاد 3 با 
برد عملیاتی حدود 120 کیلومتر و ارتفاع پروازی 27 کیلومتر در 
مقابل تهدیدات هوایی در برد متوسط و بلند طراحی شده است.

موشــک صیاد 3 بر اساس آخرین فناوری های روز دنیا طراحی 
شــده و قادر اســت با انواع مختلف تهدیدات مانند هواپیماهای 
جنگنده رادار گریز، هواپیماهای بدون سرنشــین، موشک های 
کــروز، بالگردها و انواع مختلف پرنده های مــدرن دارای مانور، 
ســرعت و ارتفاع باال در محدوده عملیاتی خود درگیر شود.این 
موشک دارای هدایت ترکیبی و مجهز به جستجوگرهای پیشرفته 
فعال، نیمه فعال و همچنین مادون قرمز اســت و از قابلیت های 

پیشرفته مقابله با انواع جنگ الکترونیک بهره می برد.

راه اندازی گمرک موبایلی تا عید

 رئیس کل گمرک ایران از راه اندازی گمرک موبایلی 
تا عید خبر داد و گفــت: انبارهای اختصاصی ویژه 

تولیدکنندگان در گمرکات توسعه می یابد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازگمرک ایــران، مهدی 
میراشرفی با بیان اینکه استان مرکزی در بحث ایجاد 
انبارهای اختصاصی گمرک رتبه اول کشور را داراست 
گفت: ایجاد انبار اختصاصی گمرک در جهت کمک 
به بخش تولید است به این نحو که هزینه هایی که 
مربوط به تخلیه، بارگیری، انبارداری در این اماکن به 
صفر می رسد و شرکت های تولیدی یک بخشی از 
فضای تولیدی خود را به گمرک یا انبار اختصاصی 
گمرک اختصاص دهند که این موضوع به شــدت 
هزینه های سربار تولید را کاهش می دهد.وی افزود: 
در اینجا نویدی به تولیدکنندگان می دهیم که گمرک 
به جهت کمک به نقدینگــی بخش تولید و بحث 
ترخیص با ضمانــت نامه بانکی مدت 6 ماهه و یک 
ساله که به جهت فعاالن اقتصادی گمرکی یکساله و 
سایرین تا 6ماهه می توانیم کاالها را بدون اخذ عوارض 
با تضمین الزم بصورت درصدی یک قسمت از کاال 
بعنوان وثیقه حقوق عوارض در گمرک نگه داریم و 
درصد عمــده کاال به جهت کمک به تولید و اینکه 
خطوط تولید با مشکلی مواجه نشود ترخیص کنیم.

رییس کل گمرکات کشور این نوید را هم داد که در 
آینده نزدیک گمرک به سمتی خواهد رفت که کنترل 
ها عمدتا کنترل های غیرمزاحم و هوشمند خواهد 
شد و تا عید گمرک موبایلی را افتتاح خواهیم کرد 
وگمرک بر روی موبایل خواهد بود.میراشرفی افزود: 
عمال غیر از بحث الکترونیک و هوشــمند شدن ؛ با 
کمک به تولید و اشتغال، کاهش تورم و افزایش ارزش 
پول ملی و جذب ســرمایه گذاری چه داخلی و چه 
سرمایه گذاری خارجی، گمرک در راستای سیاست 

وزارت امور اقتصاد و دارایی حرکت خواهد کرد.

هوانیروز قدرتمندترین یگان 
هوایی خاورمیانه 

 فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
هوانیروز ارتش قدرتمندترین یگان هوایی خاورمیانه 
به شمار می رود و 500 هزار ساعت پرواز عملیاتی در 

دوران دفاع مقدس انجام داده است.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، امیر ســرتیپ دوم 
خلبان یوسف قربانی در نوزدهمین یادواره امیران، 
سرداران و 150 شهید شهرستان سیمرغ با محوریت 
امیر سرلشــکر خلبان شهید احمد کشوری بابیان 
اینکه هوانیروز قدرتمندترین یگان هوایی خاورمیانه و 
پشتیبان والیت فقیه است، اظهار داشت: هوانیروز در 
دوران دفاع مقدس 500 هزار ساعت پرواز عملیاتی 
انجــام داد و 276 نفر از بهترین خلبانان هوانیروز و 
مهندســین پرواز را تقدیم این نظــام کردیم.وی با 
بیان اینکه شهید کشوری باید الگوی همه جوانان ما 
باشد، اظهار کرد: دشمن تمام همت خود را گذاشته 
تا یک خواننده یا فوتبالیســت را به الگوی جوانان 
تبدیل کند چراکــه ما کوتاهی کردیم در حالی که 
باید برای شهدای خود سنگ تمام بگذاریم.فرمانده 
هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
خانواده شــهدا عزیزان خود را تقدیم کردند و امروز 
هم مثل کوه پشــت والیت ایستاده اند و از انقالب و 
اسالم پشــتیبانی می کنند، تصریح کرد: برگزاری 
یادواره های شــهدا باعث ضربه زدن به دشمن شده 
و پادزهری در برابر اقدامات دشــمن اســت.قربانی 
با اشــاره به اینکه امروز هوانیــروز ارتش جمهوری 
اسالمی ایران قدرتمندترین یگان هوایی خاورمیانه 
و پشــتیبان والیت و مردم عزیز است، تصریح کرد: 
افتخار می کنیم که به عنوان ادامه دهنده راه شهدا مثل 

شهید کشوری هستیم.

واکنش آمریکا به توافق میان 
گروههای یمنی 

 وزارت خارجــه آمریکا در بیانیــه ای از توافق میان 
گروه های یمنی در مذاکرات ســوئد پیرامون بندر 

»الحدیده« واقع در غرب یمن استقبال کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزارت خارجه آمریکا 
بامداد جمعه در بیانیــه ای از توافق میان گروه های 
یمنی در مذاکرات ســوئد پیرامون بندر »الحدیده« 
واقع در غرب یمن استقبال کرد.وزارت خارجه آمریکا 
در این بیانیه با اعالم اینکه مذاکرات سوئد گام اولیه 
مهمی برای آغاز فصلی جدید در یمن است، افزود: 
صلح در یمن امکان پذیر است.گفتنی است که طرف 
های یمنی شرکت کننده در مذاکرات صلح سوئد روز 
پنجشنبه از توافق بر سر آتش بس در استان الحدیده و 
شهر تعز و رسیدن کمک به این شهرها خبر دادند.بر 
اساس این توافق؛ در الحدیده، و بنادر الحدیده، الصلیف 
و راس عیسی آتش بس  فوری برقرار می شود. نیروها 
از بنادر الحدیده و الصلیف و راس عیسی به مواضع 

مورد توافق درباره آن می روند.

اخبار

سرمقاله

کسی که بر مرکب شکیبایی سوار 
شود به پیروزی نهایی دست می یابد

کالمامیر

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
دیدار  در  چهارشنبه  روز  اسالمی  انقالب  معظم 
جمعی از خانواده های شهیدان دفاع مقدس و مدافع 
حرم و دفاع از مرزها و امنیت کشور، بازآفرینی روحیه 
شجاعت و شهادت در نسل جوان مؤمِن انقالبی امروز 
را »معجزه انقالب« برشمردند و با دعوت مردم و 
جوانان و همچنین مسئوالن به بیداری و هوشیاری 
در مقابل توطئه های جبهه استکبار و در رأس آن 
امریکا، گفتند: همه باید تالش خود را برای تقویت 
اقتصاد کشور و تولید ملی مضاعف کنند و مسئوالن 
نیز باید مراقب باشند تا فریب ظاهرسازی و زبان بازی 
دشمن را نخورند و دشمن خبیثی که از در بیرون 
شده است، از پنجره وارد نشود.رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به کالم امام بزرگوار مبنی بر اینکه »ملتی که 
شهادت دارد، اسارت ندارد«، تأکید کردند: ملتی که 
به استقبال خطر رفتن در راه خدا و شهادت در راه 
او را، سعادت و یک موفقیت بزرگ می داند، هیچ 
نیرویی توانایی ایستادگی در مقابل آن را ندارد و آن 
ملت همواره برنده است و پیش خواهد رفت.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ملت ایران را نمونه بارز این تفکر 
دانستند و افزودند: اینکه ملت ایران در طول 40 سال 
گذشته در راه بسیار پُر خطر و پُر زحمت خود در 
مقابل همه قدرتمندان ظالم ایستاد و آنها نتوانستند 
هیچ غلطی بکنند به دلیل اعتقاد به شهادت و این 
سرنوشت افتخارآمیز است.ایشان استمرار این تفکر 
های  رویش  نشانه  را  انقالبی  در جوانان  روحیه  و 
چند برابری انقالب در مقابل ریزش ها خواندند و 
خاطرنشان کردند: امروز جوان مؤمن و انقالبی با 
همان روحیه جوانان اول انقالب و روحیه شهیدان 
همت و خرازی و دیگر بزرگان به وسط میدان می 
آید و با احساس مسئولیت و شجاعت همچون ستون 
انقالب، در مقابل دشمن می ایستد و به استقبال 
شهادت می رود، و این معجزه نظام جمهوری اسالمی 
است که توانسته این روحیه فوالدین را بازآفرینی 
کند و استمرار دهد.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 

اینکه اگر این شهادت ها و شجاعت ها و صبر خانواده 
های شهدا نبود، مستکبران عالَم و امریکای جنایتکار 
همچون دوران طاغوت بر کشور مسلط می شدند، 
گفتند: ملت ایران قدردان شهدا و خانواده های آنان 
است که نمونه های آن را در حضور پرشکوه مردم در 
تشییع شهدای مدافع حرم و دفاع از امنیت و مرزها 
شاهد بوده و هستیم.آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: برخالف تحلیل های بی ربط برخی افراد کج 
فهم و دلبسته به غرب، جمهوری اسالمی نیرومند 
و توانا است و این قدرت به واسطه معنویت و فکر 
و تالش انسانهای فداکار و ایمان جوانان و خانواده 
خواهید  می  است.اگر  آمده  به دست  شهدا  های 
چهره واقعی امریکا را بشناسید، به رئیس جمهور 
و دولتمردان کنونی امریکا بنگرید. ایشان با تأکید 
بر اینکه دشمنان سرشناس ایران اسالمی، غرق در 
فساد اخالقی و سیاسی هستند، افزودند: اگر می 
خواهید چهره واقعی امریکا را بشناسید، به رئیس 
جمهور و دولتمردان کنونی امریکا بنگرید زیرا این 
افراد، چهره زشت و نفرت انگیز همیشگی دولتمردان 
امریکا را اکنون به صورت صریح و آشکار نمایان کرده 
اند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ایستادگی ملت 
ایران در مقابل چنین دشمنی، خاطرنشان کردند: 
آمریکایی ها در طول این سالها، همواره به دنبال این 
بودند که همانند قبل از انقالب بار دیگر بر ایران 
برای برخی  مسلط شوند و همان شرایطی را که 
کشورهای ضعیف منطقه به وجود آورده اند و آنها را 
گاو شیرده خود نامیده اند، برای ایران عزیز، بزرگ و 
پرافتخار نیز بوجود آورند اما به این هدف نرسیدند و 
از این به بعد هم قطعاً نخواهند رسید.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه امام بزرگوار، امریکا 
را »شیطان بزرگ« خواندند، افزودند: امام)ره( با این 
نامگذاری، در واقع همه موحدان و ملتهای با انصاف 
جهان را در مقابل امریکا بسیج کردند و توفیقات 
بیشتر هم  و  آمده  به دست  راه  این  زیادی هم در 
خواهد شد اما دشمن تالش دارد تا ملت ایران را از 
مسیر پیشرفت و ایستادگی در مقابل قدرتها، منصرف 

کند.ایشان با اشاره به تحرکات و اقدامات دو سال 
اخیر امریکایی ها به ویژه وضع تحریم های همه جانبه 
و کمک به دشمنان گوناگون ایران، نقشه های آنها 
را لو رفته خواندند و تأکید کردند: هدف آنها این 
بود که به وسیله تحریم و اقدامات ضد امنیتی، در 
کشور دو دستگی، اختالف و جنگ گروهها به وجود 
آورند و عده ای را به خیابانها بکشانند و نام آن را 
هم »تابستان داغ« گذاشته بودند اما به کوری چشم 
دشمنان، تابستان امسال یکی از بهترین تابستانها 
بود.ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است و به 
توفیق الهی در 22 بهمن، چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی را با شکوه بسیار بیشتر از سالهای قبل برگزار 
خواهد کردرهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به 
اظهارات مقامات امریکایی مبنی بر اینکه جمهوری 
اسالمی »چهل سالگی« خود را نخواهد دید، گفتند: 
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است و به توفیق 
الهی در 22 بهمن، چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
را با شکوه بسیار بیشتر از سالهای قبل برگزار خواهد 
کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بیداری 
ملت ایران، مسئوالن را به تالش بیشتر توصیه کردند 
و افزودند: اگرچه نقشه دشمن لو رفته است اما همه 
باید هوشیاری خود را حفظ کنند زیرا امریکا، دشمنی 
خبیث و حیله گر است و ممکن است قصد فریب 
داشته باشد تا برای سال ۹7، جنجال کند اما مثاًل 
برای سال ۹۸ نقشه ای بکشد.ایشان، صهیونیست ها 
امریکا در توطئه و  و مرتجعین منطقه را شریک 
دشمنی با ملت ایران دانستند و تأکید کردند: البته 
ما قوی تر از آنها هستیم زیرا تاکنون نتوانسته اند در 
مقابل جمهوری اسالمی، هیچ غلطی بکنند و از این 
پس هم نخواهند توانست.رهبر انقالب اسالمی در 
عین حال تأکید کردند: نباید لحظه ای غافل شد 
و همه باید بیدار و هوشیار باشند. توصیه من به 
ملت ایران به ویژه جوانان و مجموعه های گوناگون 
کشور اعم از همه صنوف و جریان های سیاسی این 
است که مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده 
نکنند زیرا اگر غافل شویم، همان دشمن ضعیف، 

زهر خود را خواهد ریخت.امروز، مهمترین وظیفه 
مردم و مسئوالن، در کنار هوشیاری، تالش برای 
تقویت اقتصاد کشور تولید داخلی استحضرت آیت 
اهلل خامنه ای افزودند: امروز، مهمترین وظیفه مردم 
و مسئوالن، در کنار هوشیاری، تالش برای تقویت 
اقتصاد کشور تولید داخلی است.ایشان، مسئوالن را 
به افزایش تالشها و فریب ظاهرسازی و زبان بازی 
دشمن را نخوردن، توصیه مؤکد کردند: دشمن انواع 
مراقب  باید  و مسئوالن  برد  به کار می  را  ترفندها 
باشند، دشمن خبیثی که از در بیرون شده است، 
از پنجره داخل نشود.اگر مسئوالن به موضوع تقویت 
تولید داخلی توجه جدی کنند، مشکالت اقتصادی 
مردم کم خواهد شدرهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به مسئوالن در خصوص مسائل  تأکیداتی که  به 
اقتصادی و حل مشکالت مردم کرده اند، افزودند: 
اگر مسئوالن به موضوع تقویت تولید داخلی توجه 
جدی کنند، مشکالت اقتصادی مردم کم خواهد 
شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به دست دوستی آل سعود 
با دشمنان اسالم و جنایت آنها در یمن، امریکا را 
شریک این جنایت ها خواندند و خاطرنشان کردند: 
سعودی ها تصور می کردند می توانند ظرف چند 
روز یا چند هفته، بر یمن مسلط شوند اما اکنون 
حدود چهار سال است که نتوانستند کاری از پیش 
ببرند و هرچه زمان بگذرد، ضربه ای که به آنها وارد 
خواهد شد، سخت تر خواهد بود.ایشان سیاست آل 
سعود در یمن و بحرین را، سیاستی ابلهانه دانستند و 
تأکید کردند: خادم حرمین شریفین باید »اشداُء علی 
الکفار« باشد، نه اشداء در مقابل مؤمنان و در مقابل 
مردم یمن و مردم بحرین.رهبر انقالب اسالمی با 
تأکید بر اینکه ملت ایران باید با بصیرت کامل، اوضاع 
را زیر نظر داشته باشد و موضع خود را مستحکم نگه 
دارد، افزودند: امروز در این دنیای طوفانی که طوفان 
آن به اروپا و فرانسه نیز رسیده است، ملت ایران به 
برکت اسالم در کشتی امن محبت اهلبیت علیهم 
السالم قرار گرفته و پیروزی متعلق به این ملت است.

رهبر معظم انقالب: ملت ایران،هوشیاری خود را حفظ کنند

مسئوالن مراقب باشند تا فریب
 زبان بازی دشمن را نخورند

مفقودی
 سند کمپانی خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس دوگانه سوز مدل ۱۳۸۹ به رنگ نقره ای متالیک با شماره 
پالک27۳د۳۸ ایران 66  شماره موتور ۱2۴۸۹2۳۹۳6۰شماره شاسیNAM۱۱CAE۰۵۹۸۹۴ به نام  صمد  حقی 

امین جان مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا

مفقودی
با شماره موتور  با شماره پالک 6۳626-۵۸۸   برگ سبز موتور سیکلت سیستم پرواز مدل ۹۴ به رنگ مشکی 
۰۱۹6N2N22۴۴۱7 با شماره تنه 2۰۰m۹۴۱6۳6۵***N2Nبنام مهدی علی پور شرمه مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودرو سواری سیستم: سمند تیپ: ایکس 7 مدل: 
۱۳۸۳به  شماره موتور ۱2۴۸۳۰۸۵۰۹۹ و شماره شاسی ۸۳227۰۱۸ به نام حسین یعقوبی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

ttt رهبر معظم انقالب ، مردم ، جوانان و مسئوالن را به بیداری و هوشیاری در مقابل توطئه های 
جبهه استکبار و در راس آن آمریکا دعوت کردند و گفتند : مسئوالن باید مراقب باشند تا فریب ظاهرسازی 

و زبان بازی دشمن را نخورند و دشمن خبیثی که از در بیرون بیرون شده از پنجره وارد نشود.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
پرداخت یارانه به صورت یکسان در حال انجام است که این 

موضوع در بودجه سال ۹۸ نیاز به بازنگری دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، اظهار 
به  تحریم های دشمن،  و  اقتصادی  به شرایط  توجه  با  کرد: 
نظر می رسد مفروضات ما در بودجه ۹۸ با بودجه ۹7 تفاوت 
داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی که در این حوزه 
اخذ می شود را پیش بینی کرد.وی افزود: تعیین سیاست های 
تجاری در سال ۹۸ یکی از بخش های مهم اقتصادی است 
با محدودیت هایی مواجه  آینده  این حوزه طی سال  که در 
خواهیم شد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
نفت  فروش  حوزه  در  خارجی  تجارت  مالک های  از  یکی 
است، ادامه داد: در این امر براساس مفروضات بودجه ای به 

سه حالت خوش بینانه، بدبینانه و متوسط تقسیم می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه همچنین الیحه بودجه سال ۹۸ 
هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه نشده که 
بتوان به صورت دقیق در باره ارقام آن نظر داد و قرار است 
در صحن  را  آن  آینده  هفته  یکشنبه  روز  رئیس جمهوری 
علنی مجلس ارائه دهد، بیان کرد: فروش نفت در سال آینده 
بینانه 2 میلیون بشکه، در حالت بدبینانه  در حالت خوش 
بشکه  میلیون  بینابین 1.5  حالت  در  و  بشکه  میلیون  یک 
پیش بینی می شود.وی خاطرنشان کرد: با وجود تحریم هایی 
که امسال در حوزه نفت ایران اعمال شد، در هفت ماه امسال 
32 میلیارد دالر نفت فروخته شده وپیش بینی می شود که 
میزان درآمد ایران با فروش 1.5 میلیون بشکه نفت بین 50 تا 
55 دالر برای هر بشکه، 26 تا 27 میلیارد دالر باشد و از 30 

میلیارد دالر نیز فراتر نرود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در خصوص سیاست های حوزه حمایتی در 
بودجه ۹۸ تاکید کرد: دولت قرار است پیشنهادی را درباره 
این سیاست ها ارائه دهد که یکی از این پیشنهادات در ارتباط 
با ثابت نگه داشتن قیمت کاالهای اساسی و تخصیص ارز با 
نرخ ترجیحی است.پورابراهیمی اضافه کرد: متوسط قیمت 
خرده  سطح  در  ترجیحی  ارز  نرخ  با  که  اساسی  کاالهای 
فروشی در اختیار مردم قرار می گیرد، نشان از آن دارد که 
با گذشته 70 درصد  متوسط قیمت این کاالها در مقایسه 
امر در حالی است که  این  ادامه داد:  بیشتر شده است.وی 
قرار بوده این کاالها با نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف 
کننده قرار گیرد که عمال قیمت آن تفاوتی با سال گذشته 
به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  است.رییس  نکرده 
اینکه ارز 4200 تومانی باید برای مواد اولیه، نهاده های دامی 
و دارو و کاالهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: پیش بینی 
منابع مورد نیاز ما دراین بخش 13 تا 14 میلیارد دالر بوده و 

دولت برای تامین آن اقدام کرده است.

ادامه از صفحه 1
 وزیر امور خارجه اضافه کرد: ما جمله آقای اوباما را که می گوید »اگر می توانستم، نمی گذاشتم 
یک پیچ و مهره از برنامه هسته ای ایران باقی بماند« تیتر می کنیم اما جمله بعدی را که می 
گوید »ولی نمیتوانم« تیتر نمی کنیم. چرا روزنامه کیهان به جای اینکه نمی توانم را تیتر کند 
و غرور ملی را باال ببرد، قسمت اول را تیتر می کند. وی گفت: چرا وقتی آقای پمپئو در شورای 
امنیت می گوید ما در قطعنامه 1۹2۹ چه چیز را از دست داده ایم، آن را تیتر نمی کنید و چرا 
نمی گویید این مردم این امکان را از آمریکا گرفتند؛ به خاطر اینکه در جاهایی که هنوز ذهنیت 
ضدیت با آمریکا دارد و ضدیت با آمریکا بلندترین صدا را دارد، باورشان نشده است که آمریکا 
را می توان شکست داد. ظریف در عین حال گفت: این به این معنا نیست که بنده کاری کردم 

اگر این مردم این قدر استوار نایستاده بودند و نشان نداده بودند که با حاکمیت قهر نمی کنند 
و نشان نداده بودند که درک می کنند مشکالتی را که کشور دارد برای هیچ نماینده ای از این 
مردم کسی تره خورد نمی کرد. ظریف افزود: آنکه پشت میز مذاکره بود، مردم بودند ما نبودیم. 
مردم بودند که توانستند این کار را بکنند ما باید خودمان این مردم را باور کنیم و مردم هم 
اجازه ندادند که امیدشان به آینده و اطمینان شان از شرایط بهتر را چه ترامپ و چه کسانی که 
بر اساس اشتباه محاسبه در داخل حرف ترامپ را تکرار می کنند، غرور مردم ما را بشکنند. وزیر 
امور خارجه تصریح کرد: اوال بپذیریم منافع ملی جناحی نیست و همه ما در یک کشتی نشسته 
ایم آنهایی که با ما بد هستند، اصال توجهی به این ندارند که چه کسی رئیس جمهوری است و 
چه کسی وزیر و چه کسی نماینده است. امروز موجودیتی به نام ایران و کشوری با عرض و طول 
توانمندی منابع و موقعیت جغرافیایی و توان انسانی ایران هدف است. رئیس دستگاه دیپلماسی 
گفت: همه ما و هر که ایرانی است و دلش برای این آب و خاک می تپد و خانواده اش در ایران 
است، باید بپذیریم که در یک کشتی نشسته ایم و نیاز داریم با هم ایران بهتری بسازیم که شما 

جوانان می سازید و ان شااهلل ایران بهتری برای خود و فرزندانتان خواهید ساخت. 

پرداخت یارانه در بودجه 98 نیاز به بازنگری دارد

ظریف: سیاست خارجی حوزه درگیری  جناحی نیست

مردم؛ بزرگترین پشتوانه امنیت ملی کشور 

رئیس جمهور، استانداران سراسر کشور را به 
تالش مضاعف برای تسریع در پیشبرد برنامه 
های توسعه ای و سازندگی استان ها فرا خواند 
و تاکید کرد که استانداران به عنوان نمایندگان 
عالی دولت و نظام، باید در راستای سیاست 
با اولویت شایسته گزینی از  اعتدالی دولت، 
همه نیروهای متخصص و بااستعداد با هر ایده 
و سلیقه ای، در پیشبرد فعالیتهای اجرایی 

استان بهره بگیرند.
و  االسالم  حجت   ، زمان  پیام  گزارش  به 
المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه 
و پس از رای اعتماد وزیر محترم کشور که در 
تعاقب آن اعتماد دولت را داشت  به آقایان 

عزیزاهلل شهبازی، انوشیروان محسنی بندپی و 
علیرضا آشناگر به ترتیب به عنوان استانداران 
استان های البرز، تهران و سمنان، با اشاره به 
اینکه استان البرز هم قبالً جزو استان تهران 
بود و حاال هم که جدا شده استان البرز متصل 
به تهران اظهارداشت: البرز استانی است که 
کامالً به تهران وصل است و هر چه در البرز 
بگذرد آثارش در تهران است و در تهران بگذرد 

آثارش در البرز دیده خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه البرز با مردمی 
استانی پرجمعیت،  بسیار شریف و خوب و 
جزو استان های بزرگ ما است و همیشه در 
مسایل سیاسی و اجتماعی، شکوهمند وارد 

شده است، گفت: البرز در مراسمی همانند 
است  وارد شده  تهران  مشابه  بهمن ها    22
و  است  الزم  که  کارهایی  که  امیدواریم  و 
هماهنگی هایی که ضرورت دارد، انجام پذیرد.

وی با اشاره به انتخاب آقای عزیزاهلل شهبازی 
به عنوان استاندار گفت: ایشان به تعبیر وزیر 

کشور از سربازی تا سرداری در وزارت کشور 
بوده اند و از بخشداری، فرمانداری و معاون 
کشور  مختلف  بخش های  در  استانداری، 
خدمت کردند و کامالً به امور مربوط به اداره 
کشور و استانداری، مسلط است و ان شاء اهلل 

این مسئولیت شان را با موفقیت انجام دهند.

با رای اعتماد هیئت دولت 

شهبازی استاندار البرز شد
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ایران از تفاهمات اولیه میان یمنی ها استقبال کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به نتایج مذاکرات طرف های 
اصلی بحران یمن دراستکهلم ضمن استقبال از تفاهمات و توافقات صورت 
گرفته میان طرفین با نظارت نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد، گام های 
مثبت اعتماد ساز و توافقات اولیه حاصله را برای استمرار گفت وگوها 

امیدوارکننده خواند.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، 
بهرام قاسمی توافق حاصله در خصوص شهر و بندرالحدیده را بسیار مهم 
ارزیابی و خاطر نشان کرد: این تفاهم نشان می دهد گروه های یمنی حاضر 
در گفت وگوها به دقت و درستی شرایط اسف بار مردم مظلوم یمن را درک 
کرده و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع درآن کشور به دلیل تشدید 
درگیری ها در اطراف الحدیده استمرار وصول کمک های انسانی را بر منافع 
گروهی خود ترجیح داده اند.سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری 
کرد: بندر حدیده و سایر بنادر و فرودگاه های یمن از جمله فرودگاه صنعا 
هر چه سریع تر برای دریافت کمک های انسان دوستانه و فعالیت های مدنی 
به منظور کاهش رنج و آالم مردم یمن آماده سازی شوند.وی همچنین افزود: 
امیدواریم تفاهم های حاصله در چارچوب و بازه زمانی تعیین شده اجرایی و 
زمینه الزم را به منظور دور بعدی گفت وگوها در آینده نزدیک برای رسیدن 

به توافق نهایی فراهم کند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
در چارچوب رویکرد مسئوالنه خود در قبال بحران های منطقه ای نقش 
سازنده ای در ترتیبات اجرایی گفت وگوهای یمنی - یمنی در سوئد ایفا 
کرده و همچنان در راستای طرح چهار ماده ای ارائه شده از سوی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران راه حل نهایی بحران یمن را توقف جنگ و 

خونریزی و تداوم گفت وگوهای یمنی - یمنی می داند.

تظاهرات جلیقه زردها به اسرائیل رسید

تارنمای روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحرانوت خبر داد که تظاهرات جلیقه 
زردها در اعتراض به اوضاع نابسامان معیشتی به سرزمین های اشغالی و 

خیابان های بیت المقدس رسید.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، حدود 2۵۰ معترض که همانند شهروندان 
فرانسوی جلیقه های زرد رنگ بر تن دارند روز جمعه در اعتراض به گرانی 
مواد غذایی و افزایش هزینه های زندگی به خیابان ها آمدند.از سوی دیگر 
صدها مامور پلیس نیز در محل برپایی تظاهرات مستقر شده و به گفته منابع 
انتظامی، انتظار می رود که در برخی مناطق شهر راه بندان ایجاد شود.چندی 
پیش سازمان اسرائیلی ›یاد عذرا شوالمیت‹ خبر داده بود که هزاران خانواده 
در این سرزمین با گرسنگی دست و پنجه نرم کرده و فقر مفرط و بی پولی، 
والدین را مجبور می کند بین غذا و دارو یکی را انتخاب کنند،حال آنکه پولی 
برای خرید اسباب بازی یا عروسک برای کودکان باقی نمی ماند. آریه لوری 
موسس سازمان مذکور گفت که به رغم توزیع هزاران بسته مواد غذایی در 
هفته و تغذیه صدها نفر در طول روز، این حجم از کمک ها هنوز ناچیز است 

و به کمک های بیشتری نیاز است.
نزدیک به پنج هفته پس از آغاز اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه، تظاهرات 
مشابهی به تاسی از این اقدام در دور و نزدیک از جمله بلژیک، هلند، مونته 
نگرو و اردن در اعتراض به اوضاع معیشتی و سیاست های اقتصادی برپا 
شده است.دولت مصر خرید و فروش جلیقه های زرد رنگ را از بیم برپایی 
تظاهرات مشابه ممنوع کرده و یک وکیل را به اتهام پوشیدن این تن پوش به 

زندان محکوم کرده است.

 آمریکا و عربستان مسئول ۴ سال 
جنایت علیه بشریت در یمن

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: هرگز 
تاریخ فراموش نخواهد کرد که آمریکا و عربستان، مسئول 
چهار سال جنایت علیه زنان و کودکان و علیه بشریت در 

یمن هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار 
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در پیامی که در توییتر 
منتشر کرد، آمریکا و عربستان را مسئول چهار سال جنایت 
علیه بشریت در یمن دانست. متن پیام امیرعبداللهیان بدین 
شرح است: »گام اول توافق یمنی یمنی در سوئد را به همه 
یمنی ها تبریک می گوییم. توقف جنگ و تجاوز عربستان 
در سراسر یمن  به نفع  ریاض، بوظبی  و امنیت منطقه 
است. اما هرگز تاریخ فراموش نخواهد کرد که  آمریکا  و 
عربستان، مسئول چهار سال جنایت علیه زنان و کودکان و 

علیه بشریت در یمن هستند.«

سرنوشت خدمات پس از فروش 
لوازم خانگی خارجی

 در حالی که برخی از شرکت های خارجی از ایران خارج 
شده اند، ابهاماتی در رابطه با وضعیت خدمات پس از فروش 
آن ها مطرح است. در این زمینه رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی می گوید که نمایندگی و شرکت های طرف 
حساب ایرانی موظف به ارائه خدمات طبق قرارداد هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در ماه های اخیر به واسطه 
برخی  آمریکا  اعمال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی 
شرکت های بین المللی که در ایران فعالیت داشتند عمال از 
بازار ایران خارج شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که این 
شرکتها حجم قابل توجهی محصول به بازار وارد کرده و 
خریداران بسیاری را به سوی خود جذب کرده بودند و با 
گذر زمان این محصوالت نیاز به خدمات پس از فروش 
دارد.از بازارهای وارداتی که برخی از شرکت های خارجی 
از آن خارج شدند و خدمات پس از فروش در آن بسیار 
مهم است می توان به بازار لوازم خانگی اشاره کرد، حال 
جای سوال دارد که با خروج برخی از شرکت های خارجی 
از بازار ایران، چه سرنوشتی در انتظار مشتریان است.در 
این رابطه محمد طحان پور - رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی گفت: شرکت های لوازم خانگی خارجی با 
اعمال تحریم های آمریکا از بازار ایران خارج نشده اند و 
در شرایط فعلی تنها امکان واردات محصول جدید به ایران 
را ندارند.وی افزود: با این حال شرکت ها و نمایندگی های 
عرضه کننده محصوالت لوازم خانگی خارجی موظف 
هستند طبق قرارداد فی مابین به مشتریان خود خدمات 
پس از فروش ارائه کنند.رییس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی خاطرنشان کرد: تمام محصوالت وارداتی که طبق 
روال قانونی به کشور وارد شده اند دارای خدمات پس از 
فروش ۱۰ ساله هستند و مشتریان نگرانی از بابت خروج 

شرکتهای خارجی از بازار ایران نداشته باشند.

خبرخبر

امام جمعه موقت تهران گفت: من به مسئولین محترم 
توصیه می کنم، برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید، 
 FATF ،مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود

مایه خود تحریمی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم کاظم 
صدیقی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران 
نفوذی هایی  مدارس  و  دانشگاه ها  در  کرد:  اظهار 
وجود دارند که اعتقادات جوانان را بمباران می کنند.

وی در ادامه گفت: برخی در کشور حریص هستند 
و اگر کل مملکت را هم بخورند سیر نمی شوند 
یعنی حقوق های نجومی هم برای آنها کافی نیست 
بلکه می خواهند تمام خزائن کشور را برای خود و 
خاندانشان داشته باشند.امام جمعه موقت تهران با 
بیان امروز در جامعه فرهنگ غرب و برهنگی ترویج 
باالرفتن  در  جوانان  ازدواج  عدم  گفت:  می شود، 
فحشا، تنگ نظری ها و پرخاشگری ها تاثیر جدی 
دارد، بنابراین مسئولین و متمکنین جامعه باید برای 
تحقق این مهم تالش کنند.صدیقی با اشاره به دیدار 
خانواده شهدا با رهبر معظم انقالب، اظهار کرد: طبق 
انقالب  اول  از  مقام معظم رهبری عده ای  سخنان 
غربگراها،  لیبرال ها،  و  هستند  نظام  سقوط  منتظر 
سکوالرها، اومانیست ها و غیر معتقدین به دین مرتب 
می گویند که این نظام نفس های آخر خود را می کشد. 
این عده امروز که اوضاع اقتصادی با سو مدیریت و 
انتظار از بیگانگان، که بیایند مشکالت ما را حل کنند، 
نابسامان شده است می گویند شهیدان حیف شدند 
نمی رفتند.وی  به جبهه  را می دانستند  آینده  اگر  و 
افزود: حضور مدافعان حرم در جبهه های مقاومت 
و انسجام بسیج کشورهای مقاومت و تشکیل سد 
آهنینی که شاخ آمریکا و قدرت های بزرگ را شکاند 
دلیل روشنی است که انقالب طروات خود را دارد 
امروز بودند در کنار همین  و اگر شهیدان دیروز، 
انقالب  استحکام  دلیل  این  داشتند.  قرار  شهیدان 
اسالمی ماست. دشمن همیشه می خواست این نظام 
والیی و توحیدی را با اسلحه کفر و تکفیر درهم 
بشکند.امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: فرماندهی 

نایب امام زمان)عج( در نظام اسالمی یک ظرفیت 
غیبی است اما دشمن نمی تواند نبوت نبی، والیت 
ارزیابی  را  شهید  شهادت  و  فقیه  والیت  معصوم، 
کند. تکیه والیت فقیه به آسمان است.صدیقی گفت: 
دشمنان از ابتدای انقالب بنای تجزیه ایران را داشتند 
اما خون شهدا در کشور انسجام ایجاد کرد و تفرقه، 
تکفیر و کفر را به زانو درآورد. امروز چهل است 
عوامل انگلیس مشغول هستند تا ایجاد شکاف کنند. 
این شیاطین نقشه کشیده بودند تا با تحریم ظالمانه، 
غیرقانونی و بی سابقه مردم ما را تحت فشار قرار 
دهند تا دیگر قدرت مصاف با دشمن را نداشته باشند 
و به جان هم بیافتند و گروه هایی در خیابان ها در 
مقابل هم قرار بگیرند اما دیدید که دفاع از حرم یک 
اتحاد بین المللی را در جهان اسالم کلید زد و تکفیر 
و کفری که می خواستند سوریه و عراق را تجزیه 
کنند و لبنان و مقاومت را از بین ببرند، نابود شدند. 
در این راستا کشورهایی بیمه شدند و نقشه شیطان 
بزرگ و تکفیری ها در هم ریخت؛ این قدرت والیت 
و شهادت است.امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: 
دو جریان از ابتدای انقالب تا امروز در مقابل یکدیگر 
قرار دارند، یک جریان در کشور به رهبری نایب 
امام زمان)عج( خواستار حاکمیت دین و ارزش ها، 
استقالل، پویایی و رشد مردم به سمت خودکفایی، 

صنعت و بریدن از بیگانه و محور شدن در عالم 
است اما یک گروه دیگر همیشه در مقابل این »ما 
می توانیم« چشمشان به به بیرون بوده و خود را عقب 
مانده می دانستند و وجودشان را چنان تحقیری گرفته 
است که هرگز باورشان نمی شود که یک کشوری 
بدون حمایت بیگانه بتواند سربلند باشد و خود را 
اداره کند. آنها همچنان به دنبال برقراری ارتباط و باج 
دادن به بیگانه و عقب نشینی هستند.وی ادامه داد: 
گروه اول که شهید داده و معتقد به والیت هستند 
می گویند همه مشکالت را طی چهل سال تحمل 
قدرت  و  داشتیم  عظیمی  دستاوردهای  اما  کردیم 
بزرگ منطقه شدیم و در همه عالم آوازه پیدا کردیم، 
در داخل آمریکا چالش ایجاد کردیم، انگلیس را در 
مسائل سیاسی و اجتماعی به زانو درآوردیم. امروز ام 
القرای کسانی که از استعمار و استبداد خسته شده اند، 
ایران است.صدیقی د ادامه با بیان اینکه قضیه برجام 
یک تجربه بود و ما فرصت ها را به بهانه برجام از 
دست دادیم، گفت: عده ای گفتند تا برجام حل نشود 
حتی آب خوردن ما هم تامین نخواهد شد و وعده 
داده بودند که در روز اجرای برجام همه تحریم ها 
لغو می شود و ما ایرانی بی تحریم را تجربه می کنیم.

امام جمعه موقت تهران گفت: آنها وعده ارزانی و 
رفاه داده بودند درحالی که شما مقایسه کنید ببینید 

در آن روزها قیمت ها چگونه بود و بعد از برجام 
چه اتفاقی افتاد؟ قیمت ها از ۵۰ تا 7۰ درصد افزایش 
یافته است. امروز صعفای جامعه ما را ایمان و والیت 
نگاه داشته است واال دیدید که در فرانسه چه اتفاقی 
رخ داد. شورش سراسری فرانسه که مهد آزادی و 
لیبرال دموکراسی است به بن رسیده است درحالی 
که آنها نقشه کشیده بودند که ایران تابستان داغی را 
تجربه کند.وی اصریح کرد: ان شاهلل در 22 بهمن 
حاضر  در صحنه  همچنان  ملت  که  دید  خواهیم 
است و شجاعانه و با روحیه انقالبی مرگ بر آمریکا 
می گوید و با حضور در جشن چهلمین سال انقالب 
مایه بهت دشمنان و خشنودی قلب امام زمان خواهند 
شد.وی تصریح کرد: من به مسئولین محترم توصیه 
می کنم، برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید، مومن 
از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. FATF مایه 
خود تحریمی است. اگر امروز می توانیم تحریم های 
اشراف   FATF با  بزنیم،  دور  را  دشمن  ظالمانه 
اطالعاتی دشمن بر منابع مالی و بانکی خود را باز 
قانون  خالف  و  قرآن  آیه  خالف  این  می گذارید. 
اساسی و خالف رهنمود رهبری است که فرمودند 
این نقشه ها را در اتاق فکر استکبار طراحی می شود.

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر می خواهید مبارزه 
کنید. وضع  داخلی  قانون  باشید  داشته  پولشویی 

صدیقی تاکید کرد: یکی از مقامات وزارت خزانه 
داری آمریکا در سخنانی تصریح کرده است که ما 
اگر بخواهیم مردم ایران را کنترل و شرایط را برای 
ایران سخت کنیم به اجرای کامل FATF توسط ایران 
نیاز است. آنها خودشان تاکید می کنند که FATF مانند 
برجام مایه تنگنای بیشتر می شود.وی ادامه داد: این 
چه شعاری است که اگر زندگی ارزان می خواهید 
باید FATF اجرا شود. این شعارها را قبال هم دادید 
و روزگار مردم را سیاه و گرفتارشان کردید. به جای 
امید بستن به بیگانه به ملت خود اعتماد کنید و به 
جوانان کشور و نیروهای انقالبی مسئولیت بدهید و 
برای استفاده از ظرفیت های داخلی و اجرای اقتصاد 

مقاومتی اهتمام جدی بورزید.

حجت االسالم صدیقی: به بیگانگان امید نبندید

برجام را دوباره با FATF تجربه نکنید

اطالعیه
اطالعیه مزایده فروش 15 هفته مالکیت زمانی در نوشهر مازندران متعلق به تعاونی مهندسان استان البرز بدینوسیله به اطالع میرساند این تعاونی قصد 
دارد 15 هفته مالکیت زمانی بصورت یکجا در مجتمع رفاهی نوشهر  واقع در مازندران _ نوشهر خ  معلم – خ تربیت را از طریق مزایده بفروش برساند 
متقاضیان جهت دریافت اوراق و اسناد مزایده طبق جدول زمانبندی ذیل و نشر آگهی به تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز واقع در بلوار جمهوری 

محمد زارع میرک آبادابتدای پل شهدای روحانی ساختمان کانون مهندسان طبقه اول تعاونی مهندسان مراجعه نمائید.
مدیرعامل تعاونی مهندسان ساختمان البرز

جدول زمانبندی مزایده 

از تاریخ 97/9/24 تا 97/10/4
97/10/5
97/10/6
97/10/8
97/10/9
97/10/10

97/10/15 تا 97/10/30

مراجعه به تعاونی جهت خرید اوراق و تحویل پاکتها و پیشنهاد قیمت
زمان بازگشائی پاکت ها

اعالم برنده مزایده نفرات اول تا سوم
زمان مراجعه برنده مزایده نفر اول جهت عقد قرارداد
زمان مراجعه نفر دوم در صورت عدم حضور نفر اول
زمان مراجعه نفر سوم در صورت عدم حضور نفر دوم

زمان استرداد سپرده های نفرات سوم به بعد

آگهی ماده 10
آگهی ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از 

تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین.
برابر آراء هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن مستقر در واحد ثبتی شهرستان اردبیل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ذیل محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور 
اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظزف مدت بیست روز 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
رای شماره ۱۱۳۴-۹7/۰۸/۰۵ آقای ماهر حسن زاده فرزند عموکشی ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به شماره 7۸۳2 فرعی از ۳۱۰ اصلی به مساحت ۱۳6۸/۸۵ مترمربع
بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
بهبود محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین

مفقودی
 سند کمپانی پژو پارس مدل ۹۳ با شماره پالک 77۸ ق 6۴ ایران ۸2 با شماره موتور 
مفقود  قبادی  امین   NAAN۰۱CABEH۱۱۸۰62 شاسی  ۱2۴K۰۴۰2۹۸۰شماره 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین پاترول سواری مدل 72 با شماره پالک 6۸۱ص ۵۸ 
ایران ۸2 با شماره موتور P۰۱6۵2۴z و سماره شاسی pNV۳۵p2۱۵۸۱7 بنام ابراهیم ذولفقاری 

بابل ملکشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اگهی درخواست حصر وراثت  
  اقای علی اکبر محسن پور کبریا  فرزند حیدرقلی به شرح درخواستی که 
به شماره----۱۵/۳۱۱۱ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که حیدرقلی محسن پور کبریا فرزند 
حبیب اله به شماره شناسنامه ۹۰۴ صادره از بابل در تاریخ ۱۳۹7/۹/۱۴ در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه وراث حین الفوت وی 
عبارتند از عبارتست از ۱-علی اکبر محسن پور فرزند حیدرقلی ش ش ۹ 
نسبت پسر متوفی 2-مریم محسن پور فرزند حیدرقلی  ش ش ۹۸۸۰ نسبت 
دختر متوفی ۳- فاطمه محسن پور فرزند حیدرقلی  ش ش 2۰۱6 نسبت 
دختر متوفی ۴- رقیه محسن پور فرزند حیدرقلی ش ش 2۱۵۹ نسبت دختر 
متوفی ۵- مائده محسن پور کبریا  فرزند حیدرقلی ش ش 66 نسبت دختر 
متوفی 6- فرخنده حسین زاده فرزند محمد اسمعیل ش ش ۱7 نسبت همسر 
متوفی  والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار اگهی  ظرف یک ماه به این شورا 

مراجعه و تقدیم نماید وال گواهی صادر خواهد شد.  
قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف بابل خیری زاده

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل  اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و  امالک بندرعباس به 
شرح رای شماره ۱۳۹76۰۳2۳۱۳6۰۰۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹7/۰۳/۰۸ و برابر رای اصالحی 
شماره ۱۳۹76۰۳2۳۱۳6۰۰۰276 مورخ ۱۳۹7/۰۸/2۰ تصرفات امید انصاریان فرزند 
ابراهیم تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۵۴/6۹ متر مربع پالک 26۱2- 
اصلی واقع در محله اوزیها بخش یک بندرعباس به استناد ماده ۱ و ماده ۳ قانون مذکور 
را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار 
آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه 
ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت 
اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود 
و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح 
محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و 
عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت 
اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

شماره ۳۵7۰۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۰۹/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱۰/۰۹

ابوالحسن دستوری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس.منطقه یک 

آگهی حصر وراثت
بحکایت پروند کالسه ۱/۵6۳/۹7شعبه اولشورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای عزیز 
فیروزی فردرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان شادمان 

فیروزی فردر تاریخ ۹7/۸/۱۴در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.عزیز فیروزی فر زایچه : 2۰۳۱-۱۳۳۰/7/۵-کدملی ۳2۳۰۳۱۸6۳۵

2.محبوبه عزیزی  منفرد زایچه : 2۰۳۴-۱۳۳۳/6/2-کدملی ۳2۳۰۳۱۸۹6۱
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

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  ۱۳۹76۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۱۸2 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم فاطمه باقری قزوینی فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه ۱۴۸۴کد ملی ۰۰۳۵۳6۵66۸ صادره از تهران در ششدانگ یک 
قطعه زمین بابنای احداثی   به مساحت  ۱۱۰.۴7متر مربع پالک ۱۰۸ فرعی از 22 اصلی 
واقع در کالک پایین ویالی جنوبی بعداز پل متروبن بست اسکندری پ۴۵ خریداری از 
مالک  رسمی  حسینقلی اسکندری که ایشان فوت نموده ووارث حین فوت عبارتنداز 
محمدابراهیم ، عباسعلی ،علی ،طاهره منیر همگی اسکندری وصغری عبداله خانی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./  ی ۱۱۳۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۰۹/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۱۰/۰۹

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
:۹7/26۸/۱ش ح* وقت رسیدگی  پرونده  دادرسی   *شماره  دادخواست و ضمائم و وقت   
۹7/۱۰/22  *خواهان علیرضا احدی با وکالت مرتضی کیانی)تنکابن -نبش خیابان فرمانداری 

-ساختمان محرابی -طبقه دوم (
*خوانده :محمد رضا انصاری شکیب :مجهول االمکان *خو.استه :مطالبه وجه

دادخواستی تسلیم شورای عمومی بخش نشتا نموده  که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردید . 
که تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و بدرخواست خواهان  و دستور شورا  و 
باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب  یک نوبت در روزنامه  کثیر االنتشار آگهی میگردد 
تا خوانده    از تاریخ نشر آگهی  ظرف یکماه  به دفتر شورا  مراجعه وبا اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم  را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور یابد 
. در غیر اینصورت شورا غیابا  رسیدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد نمود  . چنانچه آگهی مجدد الزم 

باشد فقط یک نوبت نشر در روزنامه شده ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  اول شورای حل اختالف   بخش نشتا

ادامه از صفحه 1
شقاقی شهری با بیان اینکه باید منتظر نتیجه تفاهم آمریکا و اروپا 
درباره ایران باشیم، گفت: احتماال اروپایی ها می خواهند مسیر 
واردات مواد غذایی، داروها و حتی برخی از کاالهای لوکس به 
ایران را باز کنند. کاالهای لوکس از این جهت که همان طور 

که ریچارد نفیو در کتاب خود با عنوان هنر تحریم ها گفته است 
ارزهای ما را مصرف کنند و از طرفی با ایجاد شکاف مصرفی 
از اجرایی شدن  استقامت ملت ما را بشکنند.موگرینی اخیرا 
سازوکار مالی موسوم به SPV تا آخر سال میالدی جاری خبر 
داده است.با اینکه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا چند هفته پیش درباره زمان اجرایی شدن سازوکار 
مالی اروپا برای ایران گفته بود که نمی تواند تاریخ دقیقی را 
اعالم کند اما حاال راشاتودی به نقل از مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، 
نوشته است که: »انتظار دارم سازوکار مالی تا چند هفته آینده 
و پیش از پایان این سال )201۸( به عنوان راهی برای حفظ و 
ارتقای داد و ستدهای مشروع مستقر شود و کارمان به خوبی در 
حال پیشرفت است«.تفاوت این اظهارنظر با اظهارنظرهای قبلی 

موگرینی در مشخص و مدت دار بودن آن است.

بررسی وعده جدید ساز و کار مالی اروپا با ایران؛

اقالمی که اروپایی ها وارداتش را به ایران فراهم خواهند کرد
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جلوگیری از آسیب به فضای سبز 
در زمان بارش ها در کرج

شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس 
شهرداری کرج، گفت: تمهیدات الزم برای جلوگیری 
از آسیب به فضای سبز در زمان بارش برف و باران 

اندیشیده شده است.
بضاعتی  پیمان  سازمان؛  عمومی  روابط  از  نقل  به 
پوردراین رابطه اظهار کرد: امیدوار هستیم در هنگام 
وقوع بحران بتوانیم خسارت های وارده به فضای سبز 

و درختان را تا حد امکان کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه تمامی امکانات برای جلوگیری از 
آسیب به درختان و فضای سبز به کار گرفته خواهد 
شد، ادامه داد: برنامه ریزی الزم برای بسیج امکانات 
مورد نیاز به جهت عملیات برف روبی معابر، پارک ها 
و  تردد شهروندان  در  تسهیل  با هدف  بوستان ها  و 
سبک سازی سرشاخه های درختان، صورت گرفته 

است.
بضاعتی پور با بیان این که هرس زمستانه درختان با 
رعایت نکات فنی و ایمنی الزم در دستور کار قرار 
گرفته است، گفت: یکی از مهمترین اهداف هرس 
درختان ایجاد یکنواختی و تعادل و استحکام بیشتر 
شاخه ها در مقابل شرایط نامساعد جوی، باد و طوفان 
و جلوگیری از شکستن شاخه ها درهنگام بارش برف 

است.
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس 
مجموعه  امیدواریم  شد:  یادآور  کرج،  شهرداری 
اقدامات و تالش های انجام گرفته به کاهش ایرادات 
از  بهتر  بتوانیم  و  شده  منجر  بحران  زمان  در  قبلی 
سال های گذشته، خدمات رسانی موثر داشته باشیم. 
خبری  پایگاه  با  وگو  گفت  در  پور  بضاعتی  پیمان 
مدیریت شهری کرج، اظهار کرد: امیدوار هستیم در 
به  وارده  خسارت های  بتوانیم  بحران  وقوع  هنگام 

فضای سبز و درختان را تا حد امکان کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه تمامی امکانات برای جلوگیری از 
آسیب به درختان و فضای سبز به کار گرفته خواهد 
شد، ادامه داد: برنامه ریزی الزم برای بسیج امکانات 
مورد نیاز به جهت عملیات برف روبی معابر، پارک ها 
و  تردد شهروندان  در  تسهیل  با هدف  بوستان ها  و 
سبک سازی سرشاخه های درختان، صورت گرفته 
زمستانه  هرس  که  این  بیان  با  پور  بضاعتی  است. 
درختان با رعایت نکات فنی و ایمنی الزم در دستور 
کار قرار گرفته است، گفت: یکی از مهمترین اهداف 
هرس درختان ایجاد یکنواختی و تعادل و استحکام 
بیشتر شاخه ها در مقابل شرایط نامساعد جوی، باد و 
طوفان و جلوگیری از شکستن شاخه ها درهنگام بارش 

برف است.
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رییس 
مجموعه  امیدواریم  شد:  یادآور  کرج،  شهرداری 
اقدامات و تالش های انجام گرفته به کاهش ایرادات 
از  بهتر  بتوانیم  و  شده  منجر  بحران  زمان  در  قبلی 

سال های گذشته، خدمات رسانی موثر داشته باشیم.

خبر

شکایت مردم از مشکالت نسیم شهر کم است

نوری- اسالمشهر: جلسه مشترکی با حضور نماینده مجلس شورای اسالمی 
شهرستان های بهارستان و رباط کریم با شهردار و اعضای شورای اسالمی 
نسیم  شهر به منظور تبادل نظر و بررسی مشکالت موجود در محل دفتر 

شورای اسالمی شهر برگزار شد. 
در ابتدای جلسه حاج حسینعلی بابایی رئیس شورای اسالمی نسیم شهر ضمن 
عرض خیر مقدم با بیان مسائل و مشکالت نسیم شهر بویژه مباحث ترافیکی 
و استفاده از ظرفیت های مشترک شورا و نماینده مجلس در پیشبرد اهداف 
نظام و توسعه شهر پرداخت . بابایی با اشاره به همدلی و اتحاد در بین اعضای 
شورای اسالمی گفت : اعضای شورای اسالمی نسیم شهر با طرح برنامه ها 
و پروژه های عمرانی عدالت را در مناطق مختلف نسیم شهر برقرار کرده اند 
و این رویه بدون توقف ادامه خواهد داشت . سپس مهندس عباس شوندی 
شهردار نسیم شهر ، در ادامه جلسه ضمن خوش آمد گویی به نماینده با بیان 
برخی مشکالت شهرداری دربدو ورود خود عنوان داشت: مشکالت ترافیکی 
و آسفالت معابر شهر یکی از دغدغه های بسیار مهم شهروندان نسیم شهر 
است و شهرداری علی رغم مشکالت مالی فراوان توانسته است بسیاری از 
خیابانها و کوچه های شهر را آسفالت نماید و هرچند با گرانی قیر و آسفالت 
مواجه شدیم ولی همچنان نهضت آسفالت در نقاط مختلف نسیم شهر ادامه 
خواهد داشت. در ادامه این جلسه دکتر نوروزی نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی ضمن خرسندی از تشکیل چنین جلساتی، ابراز امیدواری 
کرد که برگزاری این جلسات با مطالبه گری اعضای شورای اسالمی و شهردار 
نسیم شهر در پی حل مشکالت باشد .نماینده مردم بهارستان و رباط کریم با 
بیان اینکه نسیم شهر دارای جمعیت باالیی است گفت : شکایت مردم از نحوه 
مشکالت نسیم شهر بسیار کم بوده است و این عملکرد بسیار خوب شورا 
و شهرداری را می رساند چرا که مردم برای توسعه و آبادانی شهرشان تمام 
امیدشان به شما است . حسن نوروزی با اشاره به فعالیت ها و پروژه های 
عمرانی خوب در نسیم شهر گفت : از عملکرد خوب شورا و شهردار حمایت 
میکنم و تمام تالش خود را برای جذب اعتبارات ملی و استانی برای انجام 
پروژه های بیشتر در نسیم شهر بکار خواهم بست .وی با ارائه چند پیشنهاد 
به شورای اسالمی نسیم شهر عنوان کرد : در حوزه میراث فرهنگی ، ساخت 
بیمارستان نسیم شهر ، تقویت حوزه علمیه ، پیگیری مشکالت بوجود آمده 
پایانه و استفاده از ظرفیت های اقتصادی در این پایانه جهت اشتغالزایی و ایجاد 
رمپ و رمپ جاده احمد آباد با استانداردهای متناسب برنامه ریزی کنید و بنده 

نیز در همه موارد پشتیبان شورا و شهردار نسیم شهر خواهم بود .

سهمیه جدید نفت سفید جهت خانورهاي البرز 
اعالم شد

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز از اعالم 
در  نفت سفید سوز  ساکن  نفت سفید جهت خانوارهاي  عادي  سهمیه 
شهرستاني استان البرز خبر داد. اکبرنوروزي گفت: خانوارهاي  ۱ تا ۴ نفره 
به مقدار ۴۴۰ لیتر، خانوارهاي  ۵ نفره و باالتر به مقدار 66۰ لیتر میتوانند نفت 
سفید مورد نیاز خود را از طریق فروشندگي هاي مربوطه و با نرخ مصوب هر 

لیتر یک هزار و پانصد ریال)۱۵۰ تومان( دریافت کنند.
نوروزي بیان داشت: در این نوبت براي خانوارهاي فصلي و اتباع خارجي 

نیز22۰ لیتر سهمیه نفت سفید تخصیص یافته است.
وي در ادامه افزود: سهمیه جدید اعالم شده، بیست و سومین مرحله تخصیص 
نفت سفید به خانوارهاي استان البرز در قالب سامانه الکترونیکي توزیع نفت 
سفید مي باشد که بر روي پوز کلیه فروشندگي ها تا  دهم بهمن ۱۳۹7 سال 
جاري داراي اعتبار مي باشد. در این نوبت نیز همانند دوره هاي قبل استفاده 
از کارت الکترونیکي نفت سفید توسط خانوارها الزامي بوده و فروشندگان مي 

بایست استفاده از این کارت را مد نظر قرار دهند.

خبر

آبادان گفت:  آبفا  منطقه  فر-اهواز: مدیر  وحیدی 
برای اجرای ۴۰۰ کیلومتر شبکه جدید فاضالب و 
نیز اصالح 2۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب فرسوده این 

شهر به ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
خوزستان،  علیرضا خلیلی نیا در نشست خبری 
با تشریح فعالیت های این اداره در بخش آب و 
فاضالب بیان داشت: از کل اعتبار مورد نیاز شبکه 
فاضالب آبادان تنها یک دهم آن تامین شده و در حال 
هزینه شدن برای احداث شبکه فاضالب در مناطقی 
چون سلیچ غربی و شرقی ، امیر آباد فاز 2، ۳ و ۴ 
و ذوالفقاری است که تا پایان امسال شبکه فاضالب 
این مناطق تکمیل می شود ضمن اینکه در مناطق 
دیگری از آبادان طرح فاضالب در دست پیگیری 
و در مرحله مناقصه است.وی افزود:شبکه فاضالب 
شهر آبادان با مشکالت زیادی مواجه است ولی در 
یک سال اخیر با امکانات محدود تالش های زیادی 
برای ساماندهی شبکه فاضالب این شهر صورت 
افزود: کل شبکه فاضالب  نیا  گرفته است.خلیلی 
آبادان پیش از آغاز جنگ تحمیلی ۱۴۵کیلومتر شبکه 
شرکتی و ۱۴۵ کیلومتر شبکه شهری بود که از سال 
7۰ تا ۹2 با اجرای پروژه های فاضالب ۴۳۳ کیلومتر 
به شبکه فاضالب آبادان اضافه شد.مدیر منطقه آبفا 
آبادان با بیان اینکه حدود 6۰ درصد از مناطق شهری 
آبادان دارای شبکه فاضالب هستند گفت: هم اکنون 
72۰ کیلومتر فاضالب شبکه شهری در آبادان وجود 
سال  باالی 7۰  عمر  با  آن  کیلومتر  که 2۰۰  دارد 
فرسوده بود و نیازمند اصالح و بهسازی است ضمن 
اینکه این شهر نیازمند احداث ۴۰۰ کیلومتر شبکه 

جدید فاضالب است.
خلیلی نیا تعداد مشترکان شبکه فاضالب شهر آبادان 
را ۵۹ هزار مشترک عنوان کرد و گفت: بیش از ۴۰ 
درصد این شهر همچنان فاقد شبکه فاضالب بوده و 
این امر مشکالت جدی برای شهروندان به ویژه در 

ایام بارندگی موجب می شود. 
مدیر منطقه آبفا آبادان گفت: شبکه فاضالب نقاط 
پراکنده این شهر که طرح های فاضالب آنها تکمیل 
مانند مناطق طیب،  به توسعه داشتند  نیاز  شده و 
ذولفقاری،  نخلستان  تا  متری   ۴۰ محدود  بهمن، 
برخی از نقاط احمدآباد و آبادان مرکزی با اعتبار 
بهره  به  آینده  آغاز و در 2 سال  میلیارد ریال   ۵۰
برداری می رسند. خلیلی نیا افزود: پروژه توسعه 
شبکه فاضالب شهری در مناطق الله یک تا خیابان 
فلسطین کوی فیه، کوی کارگر شرقی، بهار ۸۰ تا 

ایستگاه ۱2 با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال پیش از پایان 
امسال وارد فاز اجرایی می شوند.

وی همچنین به فعالیت شبانه روزی ۴۰ تلمبه خانه 
فاضالب در آبادان اشاره کرد و گفت: از این تعداد 
2 تلمبه خانه که فاضالب آنها به صورت مستقیم 
وارد رودخانه بهمنشیر می شد با طراحی یک پروژه 
حذف شده و از تخلیه فاضالب به رودخانه بهمنشیر 
جلوگیری شده ضمن اینکه فاضالب این تلمبه خانه 
در  شد.وی  آبادان  فاضالب  خانه  تصفیه  وارد  ها 
ادامه به تشریح وضعیت شبکه آب آشامیدنی آبادان 
پرداخت و بیان داشت: آبادان دارای ۸۵۰ کیلومتر 
شبکه آبرسانی است که از این میزان ۳۰۰ کیلومتر 
نیاز به اصالح دارد ضمن اینکه احداث ۱۴۰ کیلومتر 

شبکه جدید آبرسانی در آبادان ضروری است.
مدیر منطقه آبفا آبادان اعتبار مورد نیاز برای اصالح 

شبکه آبرسانی فعلی و احداث شبکه جدید آبرسانی 
در آبادان را سه هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
در  شده  تصفیه  آب  مترمکعب  هزار  روزانه ۱۴۰ 
شبکه آبرسانی آبادان بین 6۸ هزار مشترک توزیع می 
شود که نسبت به تعداد مشترکان آب بسیار فراتر از 
استاندارد است.وی به پرت زیاد آب در شبکه توزیع 
در آبادان اشاره کرد و گفت: در شبانه روز ۵۰ هزار 
متر مکعب پرت آب در شبکه توزیع آبادان ثبت شده 
که ۱۰ درصد آن ناشی از فرسودگی و شکستگی 
شبکه توزیع و ۴۰ درصد آن را می توان به سایر 
مصارف از جمله آبیاری فضای سبز شهری ، آبیاری 

باغچه از سوی برخی شهروندان اشاره کرد.
مدیر منطقه آبفا آبادان در ادامه با بیان اینکه طبق 
خوزستان  استاندار  موافقت  و  اداره  این  پیشنهاد 
مصوب شد تا یک دوره ۴۵ روزه آب بهای مشترکان 
دو  هر  تابعه  روستاهای  و  خرمشهری  و  آبادانی 
شهرستان از اول تیرماه تا ۱۵ مرداد ماه بخشوده شود 
گفت: هزینه این دوره 2۰ میلیارد ریال است که مقرر 
شد منطقه آزاد اروند آن را پرداخت کند و منتظر 
واریز این مبلغ از سوی این سازمان هستیم تا در 
سیستم اعمال شود.وی گفت: مشترکانی که هزینه 
آب بهای این دوره را پرداخت کرده اند مبلغ آن 
به صورت بستانکار در قبض آنها محاسبه می شود.

آب  دستگاه  سه  احداث  به  ادامه  در  نیا  خلیلی 
شیرین کن در آبادان اشاره کرد و گفت: سه دستگاه 
آب شیرین کن در آبادان با تولید روزانه ۱۴ هزار 
مترمکعب، اروند کنار با تولید روزانه سه هزار و ۵۰۰ 
متر مکعب و چوئبده با 2 هزار و ۵۰۰ متر مکعب در 

حال احداث است.

مدیر اداره آبفا آبادان اعالم کرد:

اجرای شبکه فاضالب نیازمند 10هزار میلیارد ریال

»سید رضا مساعد » از مدیران خدوم شهرداری کرج 
به دیدار حق شتافت

سید رضا مساعد که از مدیران با سابقه ی 
شهرداری کرج بود صبح دیروز جمعه دار 

فانی را وداع گفت.
تر  پیش  مساعد  مرحوم  زمان،  گزارش  به 
شهردار  کرج،   ۹ و   2  ،۱ مناطق  شهردار 
کوهسار، معاون عمرانی فرمانداری و مدیر 

امور پیمان های شهرداری کرج بود. 
مراسم تشیع پیکر آن مرحوم امروز شنبه 2۴ 
آذر ماه، ساعت ۱۰ صبح در میدان توحید و 
مراسم ختم سوم و هفتم نیز در روز دوشنبه 
از ساعت  2:۳۰ الی ۴ حسینیه واریانی ها واقع 

در میدان توحید برگزار خواهد شد.
روزنامه زمان ضایعه درگذشت »سید رضا 
مساعد« را به خانواده ی آن مرحوم و خانواده  
بزرگ شهرداری کرج تسلیت عرض کرده، 
از خداوند متعال برای روح آن مرحوم علو 
درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

خواستاریم.

 400 هکتار تاالب بیشه داالن
 قابل احیاء

زیست  محیط  حفاظت  اداره  ایسنا؛رئیس 
بروجرد گفت: ۴۰۰ هکتار بیشه داالن قابل 

احیاء است.
تدوین  کارگاه  در  مصطفی وند  مصطفی   
برنامه جامع مدیریت زیست بومی تاالب 
بیشه داالن اظهار کرد:  از ۹۱۳ هکتار بیشه 
داالن ۴۵۰ هکتار از تاالب به زیر آب رفته 

و ۴۰۰ هکتار دیگر قابل احیاء است.
وی تصریح کرد: اسناد حدود ۱2۰ هکتار 
مراحل  در  شده  کاربری  تغییر  اراضی  از 
کشاورزان  از  برخی  برای  شدن  صادر 

مجاور تاالب است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد 
اعتباری  این منطقه محل  خاطرنشان کرد: 
ندارد و در این راستا در مرحله اول، پروژه 
شود  مشخص  باید  آن  اهداف  و  مصوب 

تا شورای برنامه ریزی شهرستان نسبت به 
احیای آن اعتباری خاص تعیین کند .

مصطفی وند ادامه داد: آگاه سازی بستر اولیه 
میزان  افزایش  با  که  است  تاالب  احیای 
آگاهی روستائیان از منافع تاالب و ارتقاء 
محقق  آن  احیای  و  حفظ  در  مشارکت 
می   شود. وی بیان کرد: یکی از مهمترین 
سطح  ارتقاء  کارگاه  این  برگزاری  اهداف 
مشارکت فعال جوامع محلی و ادارات در 

احیای تاالب است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد 
اضافه کرد: امید می   رود در ارتقاء معیشت 
پایدار روستاییان، حفظ اکوسیستم، چراگاه، 
زیست بوم، زیستگاه پرندگان مهاجر، تنوع 
تاالب  منطقه  آفات  دفع  محیطی  زیست 

اقدامات الزم صورت گیرد.

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ )۱۳۱SE( به رنگ سفید روغنی و مدل)۱۳۹۴( 
و به شماره نیروی انتظامی )۹62 ص ۸۴( ایران-- 72 و به شماره موتور )۵۵۰۳2۴2 ( 
وبه        شماره شاسی )NAS۴۱۱۱۰۰F۳۴۵۰۱7۳ ( به نام شاهدخت داودی ارزی 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر

مفقودی
 برگ سواری استیشن مدل 2۰۱6 با شماره پال ک 77۸ ج 22 ایران 22 با شماره 
موتور G۴NcFH ۰۱626۸با شماره شاسی KNAHU۸۱۳BG7۱2۱۳۳2 بنام ربابه 

بابلخسروی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ
خواهان/ شاکی لقمان احمدی با وکالت آقای جهانشا حیاتی دادخواستی به طرفیت دیار 
حمید به خواسته مطالبه ومطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان 
قصرشیرین نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین 
واقع در قصرشیرین خیابان راه کربال میدان مهدیه ارجاع و به کالسه ۹7۰۹۹۸۸۳۵۰۳۰۰۴۰7  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹7،۱۰،2۵ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق ذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه  وضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین 

آگهی حصر وراثت
آقای نصرت محمدی دارای شناسنامه شماره ۸۸  بشرح دادخواست به کالسه م-ن .۹7 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سلمان تمری بشناسنامه ۴ در تاریخ ۱۳۹7.6.2۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-تورج تمری ش ملی ۴۹۴۹۸72۱۰۹ فرزند مذکر

2-نصرت محمدی ش ملی ۴۹۴۹۴۱۳۹۹6 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف گهواره

مفقودی
اینجانب حسن یعقوبی مالک خودرو سواری سمند  ایکس 7 به شماره شهربانی ۵۵ ل ۵۱۸ 
ایران 2۹ و شماره بدنه ۸۳227۰۱۸ و شماره موتور ۱2۴۸۳۰۸۵۰۹۹ به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از 

کرمانشاهانقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹76۰۳۱6۰۱۱۰۰۰۰7۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای سید علی میر عبدالی فرزند 
سیدجمال  بشماره شناسنامه ۸627 صادره از کرند غرب دریک باب ساختمان به 
مساحت ۵۳۹.۵6 متر مربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در کرند غرب خیابان 
شهید دلنواز محله شورا خریداری عرصه ملک از آقای جهانبخش ملک نیازی بموجب 
قولنامه عادی واعیان از وراث سید جمال میر عبدالی بموجب قولنامه عادی محرز 
گردیده است..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7.۸.۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7.۹.۱7

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

۱.قربانعلی رحمانی  فرزند غالمحسین به نشانی: کرج شهرک ناز دور میدان بیمارستان 
ضلع جنوب غربی میدان روبرو دانشگاه علوم پزشکی پردیس درب کرم رنگ 

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 
۱. پژمان وهرام با نام خانوادگی شجاع الدین مجهول المکان 

محکوم به :
بسمه تعالی

بایگانی ۹۵۰۹۹7۳۰7۵۰۰۰6۳   به شماره  مربوطه  اجرای حکم  درخواست  بموجب 
خواسته  اصل  2۳/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
و2/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی و۱۹۰/۰۰۰ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 

وپرداخت حق االجرا        ۱۱۴۳ی 
مسئول دفتر شعبه شعبه5 شورای حل اختالف شعبه  شهرستان فردیس- سرآبادانی تفرشی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان و خانم ها شکراهلل نصرتی و قمر 
–محمدرضا شهرت  –شهین  –مهناز  –فرشته  –شهناز  –شیرین  و شهرزاد  والیزاده 

همگی معمارزاده 
خواهان آقای رحمان چنگائی دادخواستی به طرفیت به آقایان و خانم ها شکراهلل 
نصرتی و قمر والیزاده و شهرزاد –شیرین –شهناز –فرشته –مهناز –شهین –محمدرضا 
شهرت همگی معمارزاده به خواسته ابطال اجاره نامه و سرقفلی مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه۹7۰۹۹۸66۱۰7۰۰۵۹2   شعبه هفتم دادگاه عمومی 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳۹7/۱۱/۰۳  آباد  حقوقی دادگستری شهرستان  خرم 
ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد- رضا نقی زاده 

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹76۰۳۱6۰۱۱۰۰۰۰۹۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای عادل محمدی فرزند کریم بشماره 
شناسنامه 2۰ صادره از ریجاب در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 
۱22،۵۰ متر مربع قسمتی از پالک ۳۰ اصلی واقع در کرمانشاه بخش حوزه ثبت ملک 
کرند به آدرس ریجاب باباخانی داراب کوچک خریداری از آقای فاضل محمدی برابر 
قولنامه عادی.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7.۸.۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7.۹.۱7

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹76۰۳۳۱۰۱۰۰۰۳۱۸۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم خانزائی فرزند حبیب 
اله بشماره شناسنامه ۴کد ملی ۰۴۵۱۹۸7۳6۵صادره از شمیران در ششدانگ یک قطعه 
زمین بابنای احداثی   به مساحت  266.2۵ متر مربع پالک ۴۳22 فرعی از ۱6۳اصلی 
واقع درکرج منظریه – بلوار طالقانی پ 7۱-  خریداری از مالک  رسمی  حسن 
صالحی کمائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد./  ی۱۱۳7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۰۹/2۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۱۰/۰۹

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای مسلم پور رستم فرزند عیسی     بشرح درخواستی که به شماره ۹7/۵۳۰/ش 
۵حکمی  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  بانو کریمی فرزند علی شماره شناسنامه   26۴صادره از    
رود بار الموت   در  تاریخ ...در اقامتگاه دائمی خود شهرستان    ...   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-مسلم پور رستم 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   پنجم حکمی  شورای حل اختالف  تنکابن
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سرطان معده کشنده ترین
 نوع سرطان  هاست

دبیر علمی سومین کنگره بین المللی انکولوژی، به تشریح وضعیت شیوع 
سرطان ها در کشور پرداخت و از سرطان معده به عنوان کشنده ترین سرطان 

نام برد.
به گزارش پیام زمان، پیام آزاده، در نشست خبری سومین کنگره بین المللی 
انکولوژی که قرار است از 2۸ تا ۳۰ آذر ۹7 در هتل المپیک تهران برگزار شود، 
با عنوان این مطلب که شاهد روند رو به افزایش سرطان در کشور هستیم، 
گفت: چند نوع سرطان در کشور، از شیوع باالتری برخوردارند که می بایست 
بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرند.وی با اشاره به بررسی علت شیوع و 
میزان مرگ و میر برخی سرطان ها در کشور، افزود: آنچه مسلم است، طبق 
گزارش وزارت بهداشت، سرطان در سال گذشته ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه 
برای کشور داشته است. آزاده با عنوان این مطلب که سرطان های پستان و معده 
در زنان و مردان ایرانی از شیوع بیشتری برخوردارند، ادامه داد: متاسفانه سرطان 
معده کشنده ترین نوع ترین سرطان است.وی همچنین از سرطان پروستات به 
عنوان یکی دیگر از سرطان های شایع در مردان نام برد و افزود: شیوع سرطان 
ریه نیز رو به افزایش است که این مسئله با توجه به آمار باالی مصرف دخانیات، 

ملموس است.
دبیر علمی کنگره بین المللی انکولوژی، به افزایش سرطان روده در کشور 
اشاره کرد و گفت: سبک زندگی، تغذیه نامناسب و چاقی، از عوامل افزایش 
سرطان روده در کشور است.آزاده در ارتباط با شیوه ایمونوتراپی برای درمان 
سرطان ها، اظهارداشت: این روش و شیوه هنوز هم در اروپا راه نیفتاده و در 
مرحله تحقیقات قرار دارد. در کشور ما نیز، یکی دو قلم دارو هست که به 
علت قیمت باال، کمتر مصرف می شود و در فارماکوپه دارویی ایران نیامده 
است.وی افزود: مهم ترین نقطه ضعف در زمینه درمان سرطان ها در کشور، 
تجهیزات رادیوتراپی است. بطوریکه با کمبود 7۰ تا ۱۰۰ دستگاه رادیوتراپی 

مواجه هستیم.

گشت های تعزیرات ویژه شب یلدا
 از 27 آذر راه می افتند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اقدامات این سازمان در 
آستانه شب یلدا از شروع گشت های مشترک ویژه این شب از 27 آذر تا پایان 

این ماه در تهران خبر داد.
به گزارش پیام زمان از قوه قضاییه، محمدعلی اسفنانی  درباره اقدامات این 
سازمان در آستانه شب یلدا افزود: طی روزهای اعالم شده، حدود ۴ اکیپ 
گشت صبح و ۴ اکیپ بعد از ظهر و در مجموع ۸ اکیپ به صورت سیار با 
حضور کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی،  دانشگاه علوم 
پزشکی، جهاد کشاورزی و ارگان های ذیربط خواهیم داشت.اسفنانی گفت: 
در مراکزی همچون میدان میوه و تره بار،  بازار بزرگ تهران و نقاط دیگری 
که با ازدحام بیشتر مردم برای خرید شب یلدا رو به رو هستیم گشت های 
مشترک تعزیرات حضور خواهند داشت. بازار هدف ما میوه فروشی،  قنادی ها و 
آجیل فروشی ها هستند، اما به مراکز عرضه غذا و خوراکی نیز حتما گشت های 
تعزیرات سرکشی خواهند داشت.وی بیان کرد: در ۵ نقطه تهران همچون میدان 
امام حسین )ع(، میدان تجریش، شوش، نازی آباد و میدان  میوه و تره بار 
تهران، کیوسک مستقر خواهیم داشت و روسای شعب در آنجا حضور دارند و 
در صورت گزارش تخلف رسیدگی خواهند کرد.مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان تهران گفت: همچنین رئیس گشت های مشترک و رئیس شعبه های دیگر 
در روزهای پایانی گشت به صورت ویژه در اطراف مکان هایی که ازدحام خرید 

در آنجا بیشتر است حضور خواهند داشت.

خبر

مصرف مشروب
 به سنین مدرسه رسیده است

رییس دادگســتری شهرســتان رفسنجان گفت: 
کم کردن تقاضا در مواردی مانند موادمخدر و مشروبات 
الکلی اهمیت دارد چرا که متأسفانه آسیب ها به سنین 
مدرسه رسیده و این زنگ خطر است.حجت االسالم 
مهدی پورمحمــدی روز 22 آذر مــاه در همایش 
کنترل، کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در تاالر خیام دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان اظهار 
کرد: 40 سال است که با موادمخدر مبارزه می کنیم 
و 22 دستگاه متولی این امر هستند و ساالنه بیش 
از 3000 میلیاردتومان هزینه برخورد با سوداگران 
مرگ می شــود.وی با طرح این سوال که نتیجه این 
همه تالش ســلبی و این همه حکم که صادر شد 
چه شد، افزود: امروز در برخی مناطق کشور فاصله 
تقاضا تا رسیدن مواد مخدر به دست متقاضی بین 
10 تا 15 دقیقه است و مواد مخدر صنعتی به وفور 
در کشور تولید و عرضه می شود.پورمحمدی، یکی از 
راه های ورود آسیب ها به خانواده را وجود کانال های 
ماهواره ای برشمرد و گفت: خشونت، خیانت و مصرف 
مشــروبات الکلی پایه سریال های ماهواره ای است و 
در این راســتا نقش خانواده خیلی اساسی است که 
نســبت به کنترل فرزندان و نیفتادن آنها در چنین 
دام هایی تالش کنند.برخی می خواهند منکر را در 
جامعه به معروف تبدیل کنند و جابه جایی ارزش و 
ضدارزش را به وجود آورند؛ باید هوشیار باشیم این 
تفکر زمینه ســازی جرم در سطح وسیعی از جامعه 
را ایجاد نکند.نوذر نخعی، اســتاد پزشکی اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با اشاره به مقاله ای 
در سال 201۸ در مجله لنست به عنوان معتبرترین 
مجله دنیا، عنوان کرد: در این مقاله بیان شده بود که 
مصرف مشروبات الکلی عامل 12 درصد مرگ و میر 
افراد زیر 50 ســال در جهان به شمار می رود. طبق 
مقاله ای که دو سه ماه قبل در سال201۸ میالدی در 
معتبرترین مجله دنیا به نام لنست چاپ رسید ایران 
جزء کشورهایی است که هنوز مصرف مشروبات در 
آن کمتر از سایر کشورها است.وی با اشاره به آمار و 
ارقامی در زمینه مصرف موادمخدر، روان گردان ها و 
مشروبات الکلی و رتبه های استان های کشور، گفت: 
در پیمایش ملی سالمت روان که در سال ۹2 چاپ 
شد متأسفانه استان کرمان رتبه خوبی نداشت، البته 
درســت است که یک گزارش را نمی توان مبنا قرار 
دارد.جای تقدیر دارد که در رفسنجان احساس نیاز 
می شود که این مباحث باید جدی گرفته شده و روی 
آنها بحث شود و چنین کارگاهی برگزار می شود تا 

زمینه پیشگیری فراهم شود.ا

خبر

وزیر آموزش و پرورش جزئیات جدید اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان را اعالم کرد و گفت: 

چهار رتبه در این طرح تعریف شده است.
سیدمحمد بطحائی اظهارکرد: یکی از مسائلی که 
از دیرباز در آموزش و پرورش مورد توجه بوده 

رتبه بندی معلمان است.
وی افزود: به عنوان عضوی از دولت در فراز 
و  داشته ام  قرار  دولت  بودجه ای  فرودهای  و 
تهدیداتی  و  دولت  مالی  محدودیت های  به 
که بودجه ما در سال آینده با آن مواجه است 
اشراف پیدا کرده ام. با این حال دولت و شخص 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بوجه 
اهتمام زیادی دارند تا اعتباری را برای رتبه بندی 
معلمان در بودجه سال آینده بگنجانند. از رئیس 
جمهوری و سازمان برنامه و بودجه که چنین 
می کنم.وزیر  قدردانی  گشودند،  را  مسیری 
آموزش و پرورش با اعالم این خبر که برای 
رتبه بندی در الیحه بودجه پیشنهای دولت به 

مجلس دقیقا 2۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده 
است، اظهارکرد: چندی پیش الیحه پیشنهادی ما 
برای اجرای رتبه بندی معلمان به دولت ارسال 
شد، حسب رویه ها در کمیسیون اجتماعی مورد 
بررسی قرار گرفت و در نهایت در شش ماده 

به تصویب رسید و اکنون در نوبت کار هیات 
دولت قراردارد و امید است در جلسات آتی 
بررسی و قبل از نهایی شدن بودجه، مصوب و 
به مجلس ارسال شود.بطحائی ادامه داد: در واقع 
دولت الیحه را به مجلس می فرستد و پس از 

تصویب در مجلس، آیین نامه ای را تهیه می کند 
و اجرای طرح رتبه بندی معلمان آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه در یکی از جداول بودجه، 
اعتبار رتبه بندی در ردیفی مستقل پیش بینی شده 
فرهنگیان  افزایش حقوق  میزان  درباره  است، 
اصلی  هدف  گفت:  رتبه بندی  اجرای  از  پس 
طرح رتبه بندی معلمان افزایش حقوق نیست 
بلکه ارتقای شایستگی هاست، منتها یکی از آثار 
اجرای رتبه بندی اصالح نظام پرداخت هاست.

اظهارکرد:  پایان  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در طرح رتبه بندی معلمان، چهار رتبه و برای 
احراز هر رتبه معیارهایی را تعریف می کنیم که 
بر اساس آن سطح شایستگی معلمان تعیین و 
افزایش فوق العاده شغلی  با آن رتبه،  متناسب 
منظور خواهد شد. پس آثار اجرای رتبه بندی در 
گام اول بهبود کیفیت نظام آموزش و پرورش 
نظام  بهبود  دوم  گام  در  و  انسانی  نیروی  و 

پرداخت ها برای معلمان خواهد بود.

افزایش حقوق معلمان بعد از اجرایی شدن رتبه بندي

دست  در  فضاهای  در  هستیم  درصد  گفت:  تهران  شهردار 
ساخت موزه تهران را راه اندازی کنیم.

پیروز حناچی در حاشیه بازدید و افتتاح موزه باستان شناسی 
از  اشیای کشف شده  آن  در  که  باستان  ایران  موزه  در  تهران 
است،  شده  گذاشته  نمایش  به  تهران  شهر  تاریخی  محدوده 
گفت: تهران یک شهر باستانی و تاریخی است که در اسناد، 
قدمت آن را به دوره  طهماسبی برمی گردد اما بر اساس اشیای 
پیدا شده قدمت تهران به بیش از ۸۰۰۰ سال می رسد و نشان 

می دهد که تهران یک شهر تاریخی است.
وی با بیان اینکه این اشیاء کشف شده ساده و معمولی نیستند 
قدمت  به  مردم  تا  بگیرند  قرار  عموم  دید  معرض  در  باید  و 
به سوالی  پاسخ  شهر تهران، و ویژگی های آن آشنا شوند در 
این  از  بازدید  قیمت  اظهارکرد:  بازدید  بلیط  قیمت  مورد  در 
قسمت موزه ایران باستان را سازمان میراث فرهنگی مشخص 

می کند.
 در این موزه بیش از 2۰۰ شی که متعلق به شهر تهران است 

به نمایش گذاشته شده است.
کمیته ای  دنیا  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  تهران  شهردار 
وجود دارد که در پی حفاری های شهرداری ها به کاوش آثار 
باال  زمینه  این  در  ما  میراثی می پردازند، گفت: حساسیت های 
البته پیدا کردن آثار میراثی در حفاری ها از ویژگی های  است 

شهرهای باستانی است. 

اتسیس موزه هتران 

به دستور هشردار

رئیس کانون عالی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
بیمه شدگانی که تمایل به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان 
را ندارند تا ۳۰ بهمن ماه مهلت دارند با مراجعه به کانونها انصراف 

دهند.
علی اصغر بیات در گفتگویي  به بیمه تکمیلی جدید بازنشستگان 
تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: قرارداد جدید بیمه تکمیلی 
بازنشستگان تامین اجتماعی از یکم آذرماه تا آخر آبان ماه سال 

آینده اعتبار دارد.
وی با اشاره به اینکه حق بیمه ای که بیمه شده در ازای هر فرد 
باید پرداخت کند ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است ، گفت: همچنین 
برای  نیز  تومان   ۵۵۰۰ بایدماهیانه  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
بیمه عمر پرداخت کنند.به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان 
بگیران  مستمری   ، اجتماعی  تأمین  سازمان  بگیران  مستمری  و 
بازنشسته، ازکارافتاده کلی و مستمری بگیران بازمانده، به همراه 
همسر و در صورت تمایل سایر افراد تحت تکفل واجد شرایط می 
توانند از بیمه تکمیلی درمان بهره مند شوند.وی در مورد انصراف 
از بیمه تکمیلی نیز گفت: بازنشستگان و مستمری بگیرانی که مایل 
به استفاده از بیمه تکمیلی نیستند تا پایان بهمن ماه مهلت دارند برای 
انصراف به کانونهای بازنشستگان در تمامی شهرستان و استانها 

مراجعه و با پر کردن فرم مربوطه عدم تمایل خود را اعالم کنند.

آخرین مهلت انرصاف 
ابزنشستگان اتمین اجمتاعی 

از بیمه تکمییل رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه استاندارهای حداقلی حفظ 
جان رانندگان با سخت گیری پلیس روی خودروها اعمال شده 
است، گفت: در کل کمتر از ۳۰ درصد از خودروهای داخلی 

ایمن هستند.
در گفت وگویی  ناجا  راهور  پلیس  رئیس  مهری  تقی  سردار 
به  فشار  برای  راهور  برنامه های  خصوص  در  پردیس  در 
داشت:  اظهار  ایمن،  خودروهای  تولید  برای  خودروسازان 
موضوع استاندارد و ارتقای کیفیت خودروها توسط شورای 
عالی استاندارد در مجموعه دولت تعریف می شود.وی تصریح 
کرد: در حال حاضر ۵۱ تا ۵۳ استاندارد بر خودروها اعمال 
می شود و خودروسازان به اجبار این استانداردها را اجرا می کنند 
که در این میان دو استاندارد برای حفظ جان رانندگان وجود 
دارد.رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه پلیس پیگیری های 
الزم را انجام داد تا دو استاندارد حفظ جان راننده به مرحله 
اجرا درآید، افزود: در گذشته دو کیسه ایمنی هوا در خودروهای 
سواری نصب می شد که طبق نظر پلیس این رقم باید در جهت 
سرنشین  و  راننده  جان  حفظ  در  خودروها  ایمنی  بردن  باال 
افزایش پیدا کند.وی با بیان اینکه کمتر از ۳۰ درصد خودروهای 
را  جاده ها  سطح   در  خودرو  کنترل  استاندارد  داخل  ساخت 
رعایت می کنند، گفت: این استانداردها برای سواری ها 2 عدد 
و برای برخی از وانت بارها یک عدد استفاده می شود که در کل 

کمتر از ۳۰ درصد از خودروهای ما از این نظر ایمن هستند.

30 درصد خودروهای  کمرت از 
هستند ایمن  داخیل 

مفقودی
المثنی برگ سبز پیکان وانت مدل ۱۳۸۳ پالک 7۹۵ ب ۱۱ 72 موتور ۱۱2۸۳۰۱7۹۵۹ 

شاسی ۸۳۹۰۱66۳ مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
 جواز تفنگ ساچمه زنی ته پردو لول   مدل کوسه ساخت ایران به شماره 2۰62۸به 
شماره سریال ۱۳۴7۰6۹ بنام ولی رضا پور سنگرودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

بابلساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز پراید هاچ بک مدل ۸۴ با شماره پالک ۳۸2ص ۴۴ ایران ۸2 با شماره موتور 
۰۱۰67۹۳2 و شماره شاسی S۱۴۴22۸۴۱7۴۱۳7 بنام مهدی ابوالقاسمی باکر مفقود 

بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 2۰6 به شماره موتور ۱۳۳۸۵۰۰2۰۹۵ و شماره شاسی 

۱2۸۰26۹2 و شماره پالک ایران 72-6۸۴ط۸۴ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

ابالغ 
نظریه کارشناسی به شیروان چام چام مجهول المکان 

بدینوسیله در خصوص دعوی خواهان پروانه میر دریکوندی بطرفیت شیروان چام چام مبنی بر 
مطالبه نفقه با توجه به وصول نظریه کارشناسی در راستای ماده 26۰ قانون آیین دادرسی مدنی به 
آقای شیروان چام چام ابالغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ )نشر آگهی (به دفتر شعبه 
۱۸ شورای حل اختالف مراجعه و با مالحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی داشته باشید نفیا 
یا اثباتا بطور کتبی اظهار نماید الزم به یاد آوری است پس از انقضاء مدت یاد شده در صورت 

آماده بودن قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد – فروغ فالح 

متن آگهی 
اتهام تصرف  به  آقای وحید فرهادی فرزند طالب  پرونده کالسه ۹6۱۰۴۰66۱۱۰۱۳6۰2  در 
عدوانی اراضی ملی یک قطعه ملک واقع در پالک 76/۵ بخش ۹موسوم به پیرجد موضوع 
شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان خرم آباد تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی 
متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید در صورت عدم حضور نامبرده 

در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید .
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان . 

آگهی مزایده
در پرونده ۹7۱۱۵۰   اجرایی خانم منیژه غالمرضا، مهستی علیشاهی و شرکت توسعه تدبیر 
ناب محکوم است به پرداخت مبلغ ۸۴۵/۱۵۹/7۸2  ریال در حق خانم مهدیه با پیران و 
مبلغ ۱۵/۳7۵/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم 

له اموال به شرح ذیل است:
قطعه زمین مشاعی با کاربری واقع در روستای فیروز بهرام- خیابان شورا- خیابان تختی 
انتهای اسفالتی- سمت چپ بمیزان نیم دانگ، مستقر در قطعه اول تقسیم نامه مالکین پالک 
ثبتی ۱۸۵2 فرعی ) 62 سابقه( از ۱۰ اصلی حوزه ثبتی ۱2 اسالمشهر به مساحت حدود 
۴۰22۹/2۵ متر مربع مطابق سند ثبتی عرصه وجود دارد. باعنایت به انتقال مالکیت به میزان 
۳۰77۴ سهم،میزان باقی مانده حدود ۹۴۵۵ متر مربع می باشد. نظر به اینکه در این قواره   
حدود 2۰۰۰ متر مربع از ۳ حد غربی، شرقی و جنوبی بصورت خیابان در آمده بدین لحاظ 
در طبیعت، عمال 7۴۵۵ متر مربع زمین باقی مانده است: زمین موصوف در زمان بازدید 
کشت و کار نداشته و چندین سال کشت نگردیده و اخیرا تعدادی نهال در ضلع شمال 
شرقی غرس گردیده است. این ملک دارای دو حلقه چاه آب یکی با مجوز به شماره 

۳2۹/۱۳۰۱ مورخه ۱۳۵7/۰2/۱6 و دیگری بال تکلیف است.
نتیجه: ششدانگ کل عرصه و اعیان پالک ثبتی 62 فرعی )۱۸۵2 فرعی جدید( از ۱۰ 
اصلی به مساحت ۴۸27۵۱ متر مربع معادل ۴۸/7۵۱ هکتار و میزان مالکیت نیم دانگ حق 
السهم خانم منیژه غالمرضا فرزند علی اصغر به میزان ۴۰22۹/2۵  سهم طبق سند ثبتی 
میباشد مطابق تقسیم نامه مضبوط در پرونده اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر قطعه اول 
به نام خانم منیژه غالمرضا قید گردیده به لحاظ اینکه این قطعه از سه حد غربی، شرقی 
و جنوبی بصورت خیابان و محل تردد شده و عمال به میزان حدود  ۳۸2۱۴ متر مربع 
تقلیل یافته است. کاربری ملک کشاورزی بوده و  دارای دو حلقه چاه آب یکی  دارای  
مجوز به شماره ۳2۹/۱۳۰۱ مورخه ۱۳۵7/۰2/۱6 و دیگری بال تکلیف میباشد .در حال 
حاضر برای اشخاص فوق االشاره جمعا به مساحت ۳۰77۴ سهم/متر مربع سند تکبرگ 
ثبتی صادر گردیده و طبق محاسبه سندی بمیزان ۹۴۵۵/2۵ مترمربع باقی مانده و اجرای 

ثبت نگردیده است.
  با توجه به جمیع جهات کارشناسی و لحاظ عوامل موثر، بهای روز و عرف محل پالک 
۱۸۵2 فرعی ازر ۱۰ اصلی واقع در روستای فیروز بهرام به قیمت پایه هر متر مربع عرصه 

به مبلغ 6۰/۰۰۰ تومان بر آورد و اعالم می گردد. 
بهای روز عادالنه کل حق السهم خانم منیژه غالمرضا ) سلب مالکیت شده( به میزان 
۴۰22۹/2۵ سهم بمبلغ 2/۴۱۳/7۵۵/۰۰۰ تومان بهای روز عادالنه حق السهم انتقالی به 

میزان ۳۰77۴ سهم/متر مربع به مبلغ ۱/۸۴6/۴۴۰/۰۰۰ تومان.
بهای الباقی حق السهم خانم منیژه غالمرضا ) سلب مالکیت شده( پس از انتقال ثبتی به غیر 
در حال حاضر به میزان ۹/۴۵۵/2۵ سهم به مبلغ ۵67/۳۱۵/۰۰۰  تومان بر آورد و قیمت 

پایه مزایده اعالم می گردد. 
۱-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای 
حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. 2- محل فروش 
اموال: اجرای احکام مدنی ۵ حقوقی  اسالمشهر است. ۳- هر کس می توان ۵ روز قبل از 
مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده شنبه 
۹7/۱۰/۱۵ از ساعت ۹:۳۰  الی  ۱۰:۳۰  می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد 
کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای 

همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف 2۱۱۹
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 5  حقوقی اسالمشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ثابت پور خدپور فرزند مرادخون  

خواهان خانم فرشته حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای ثابت پور خدپور 
فرزند مراد خون به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹7۰۹۹۸66۱۰2۰۱۳66   شعبه ۳ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
)دوم حقوقی سابق ( ثبت و و قت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۱۱/۹ ساعت ۱۰:۰۰تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق (-صغری امیری 

متن آگهی
شاکی فرامرز فرشاد فرزند اسد شکایتی علیه متهم محمد خاوری فرزند پرویز به اتهام دایر 
بر تحصیل مال مسروقه از طریق نامشروع شکایتی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰6 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰6 
جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹7۰۹۹۸66۱۱6۰۰۵۵7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳۹7/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم محمد 
خاوری و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری 
مصوب ۱۳۹2 و دستور دادگاه کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 

منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد –کیومرث توحیدی فر . 

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹7۰۹۹۸6۱۹۵۹۰۰۰۴۴شعبه2۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهوازتصمیم 
نهایی شماره۹7۰۹۹76۱۹۵۹۰۰6۸۸.خواهان:آقای بانک مهراقتصادبه شماره ثبت۴2۹7۰۹به 
نمایندگی آقای مسعودحاتم وندمدیرکامل شعب استان خوزستان باوکالت خانم پیمانه 
امرائی شهبازی فرزندشاپور به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان امام 
شرقی بین گندمی وحق بین جنب بانک مسکن طبقه۳واحد6.خواندگان:۱-آقای قاسم 
خسروی تلخ آبی فرزندعیسی قلی به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کوی 
رمضان خیابان۳2رضوان2-آقای موسی خسروی پاتاوه فرزند آقارحیم به نشانی استان 
شخصی۳-آقای  منزل  خیابان۴خالدی  رمضان  اهواز-اهواز-کوی  خوزستان-شهرستان 
فیض اله بهمنی فرزندقبادبه نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کوی انقالب 
دعوی  دادگاه:درخصوص  چک.رای  وجه  ناصرخسروپالک۱۵6.خواسته:مطالبه  خیابان 
اله بهمنی2-موسی  بانک مهراقتصادباوکالت پیمانه امرائی شهبازی به طرفیت۱-فیض 
خسروی پاتاوه۳-قاسم خسروی تلخ آبی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ62۱/۵۰۰/۰۰۰ریال 
به انضمام خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده 
ردیف اول دعوی یک فقره چک به شماره ۱6۰۱۱۹76۰۳۱۳مورخ۱۳۹6/۱۱/2۸عهده بانک 
اقتصادنوین صادرنموده وسایرخواندگان ظهرآن را به عنوان ضامن امضاءنموده اندکه پس 
ازمراجعه به بانک محال الیه منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است وتقاضای 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ62۱/۵۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
خسارات دادرسی نموده اند،نظربه اینکه خواندگان دعوی دلیلی برپرداخت وجه ارائه 
ننموده اند،وجودچک به عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت براشتغال ذمه ومدیونیت 
صادرکننده سندتجاری دانسته وبااستصحاب بقاءدین برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه 
ازطرف خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندابه مواد2۴۹-۳۱۰-۳۱۱و۳۱۳قانون 
دادرسی  آیین  مصوب۱۳۱۱/2/۱۳ومواد۱۹۸و۵۱۵وتبصره2آن،۵۱۹و۵22قانون  تجارت 
مدنی مصوب ۱۳7۹/۱/2۱حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفرداومتضامنابه پرداخت 
مبلغ62۱/۵۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ2۱/7۳2/۵۰۰ریال به عنوان 
خسارت  وپرداخت  تعرفه  طبق  خواهان  وکیل  الوکاله  حق  وپرداخت  دادرسی  هزینه 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ ۱۳۹6/۱۱/2۸برطبق نرخ شاخص قیمت 
که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام 
مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه واز خوانده دعوی وصول وبه 
خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.
رای صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
وپس ازانقضاءمدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
امیرابراهیمی-دادرس شعبه بیست ویکم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

آگهی تحدید حدود
 پالک 262 اصلی ناحیه ۹ قصرشیرین

به موجب ماده ۱۰ قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرصه مسکن تحدید حدود 
قانونی پالک 262 اصلی ناحیه نه قصرشیرین که بصورت ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور میباشد وبه موجب رای شماره ۱۱-۹7،2،2۴ )یازده مورخه بیست وچهارم 
اله فرخیان  اردیبهشت نود وهفت هیات حل اختالف قانون مذکور مالکیت عزت 
فرزند اسد وبیژن توحش فرزند حبیب هریک سه دانگ از ششدانگ مورد تایید قرار 
گرفته است لذا عملیات تحدید حدود در روز شنبه مورخه۹7،۱۰،۸  در  محل وقوع 
ملک انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین وپالکهای مجاور اخطار 
میگردد که در روز وساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه مجاورین به 
حدود یا حقوق ارتفاقی ذیحق می باشند ظرف مدت 2۰ روز از تاریخ انتشار آگهی 
بصورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک قصرشیرین تسلیم نمایند  در غیر این 

صورت عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. تاریخ انتشار:۹7،۹،۱7
رئیس ثبت اسناد وامالک قصرشیرین-فرهاد امینی

آگهی فقدان سندمالکیت
خانم رعنا محمدی فرزند مصطفی با ارئه ی درخواستی،وارده به شماره ی 7۰7/۱۵۰۳-

۱۳۹7/۹/۱2 منضم به دو برگ استشهادیه ی مصدق دفتر اسناد رسمی شماره ی 2۴ 
جوانرود،مدعی فقدان سند مالکیت شماره ی سریال 2۱۱6۱2 الف۸7 مربوط به پالک 
۹ فرعی از 2۰ اصلی بانی میران)واقع در بخش ۱2 کرمانشاه(به علت سهل انگاری 
در نقل مکان گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور در دست اقدام است.

الزم به ذکر است که؛سند مالکیت مذکور،متعلق به ششدانگ یک باب خانه،به مساحت 
 2۹۸ صفحه ی   77۱۳ ثبت  ذیل   ۱۳۸7/۱2/2۸ تاریخ  در  و  است  مترمربع   ۳۰۵/۸۹
دفتر جلد ۱۳/۴۵ به نام خانم رعنا محمدی فرزند مصطفی صادر و تسلیم گردیده 
موجب  باشد.لیکن،به  محاکم(نمی  بازداشت)توسط  قید  تاریخ،در  این  در  و  است 
سند رهنی شماره ی ۱۱2۳۸۰-۱۳۹6/۱2/2۴ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ی 
بانک  قبال مبلغ سیصدمیلیون ریال در وثیقه ی  2۴ جوانرود،تمامی ملک مذکور،در 
آیین   ۱2۰ ماده ی  اجراء  لذا؛مراتبدر  است.  شده  جوانرود(گذارده  تجارت)شعبه ی 
نامه ی قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن،در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه؛ شخص 
یا اشخاصی، مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مزبور،نزد خود هستند،از 
تاریخ انتشار این آگهی ،ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را)ضمن ارائه ی اصل سند 
مالکیت(کتبا،به این اداره تسلیم نمایند.در غیر اینصورت،المثنای سند مالکیت مزبور 
پس از انقضاء مهلت مذکور،طبق مقررات به نام مشارالیه صادر و تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹7/۹/۱7
رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ملی  شماره  و   727 شناسنامه  شماره  دارای  منتش  چشمه  اصالنی  اله  سیف  آقای 
۳7۸۰۵626۴2 به شرح دادخواست به کالسه ۹7۱۰۹۹/۸ از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور یوسفی قلعه فوالد 
به شناسنامه ۱۹۰ و شماره ملی ۵۵۸۹۱۴2۰۵۹ در تاریخ ۱2/۸/۱۳7۵ در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 

زیر:
ملی  منتش ش ش 726 ت ت ۱/۱/۱۳۳6 و شماره  اله اصالنی چشمه  ۱. حبیب 

۳7۸۰۵626۳۴ پسر متوفی
ملی  شماره  و  منتش ش ش 727 ت ت ۱/۱/۱۳۳۸  اصالنی چشمه  اله  سیف   .2

۳7۸۰۵626۴2 پسر متوفی
ملی  شماره  و   ۱۰/۹/۱۳۴2 ت  ت   776 ش  ش  منتش  چشمه  اصالنی  یداله   .۳

۳7۸۰۵6۳۱۳۴ پسر متوفی
ملی  شماره  و   ۱/۱/۱۳۴7 ت  ت   ۱۸ ش  ش  منتش  چشمه  اصالنی  اله  فیض   .۴

۳7۸22۰7۴67 پسر متوفی
ملی  شماره  و   7/۳/۱۳۵2 ت  ت   2۳ ش  ش  منتش  چشمه  اصالنی  عبداله   .۵

۳7۸22۱۹۰۴۱ 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 8270 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود    شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان :عبدالباقی کرمی فرزند محمد به وکالت آقای سروش تنهایی فرزند میراحمد-
جوانرود خیابان قاضی شماره تلفن  ۰۹۱۸۸۸۸6۳۸۸

خوانده :کرم میری فرزند رمضان-مجهول المکان
خواسته :مطالبه وجه سفته و خسارت تاخیر تادیه  و کلیه خسارات وارده قانونی

با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رای می گردد:
رأی شورا

در خصوص دعوای عبدالباقی کرمی به وکالت سروش تنهایی بطرفیت کرم میری 
بخواسته مطالبه مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال نظر به اینکه مستند دعوا سفته شماره 
-۰72۱۳6-۰72۱۳۵-۰72۱۳۱-۰72۱۳2-۰72۱۳۰-۰72۱2۹-۰72۱2۸-۰72۱۳7

۰72۱۳۳-۰72۱۳۴ است که توسط خوانده صادر گردیده و داللت بر تعهد خوانده 
به پرداخت خواسته در حق خواهان بعنوان دارنده سفته دارد و خوانده دفاعی که رد 
دعوا ایجاب نماید ارایه نداده است لذا به استناد ماده 2۰7،2۵2،2۴۹ قانون تجارت و 
مواد۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵22 ق.آ.د.م به پرداخت مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ۱/۵6۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
۹۵/۵/۴ و ۹6/۱2/2۵ لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل  برابر تمبر باطل 
شده در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مدت واخواهی قابل اعتراض در 

محاکم عمومی و حقوقی جوانرود می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-صفرخانی

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: 9700261

بدینوسیله به آقای بهزاد پسندرفرزند علی به شماره ملی ۴۴۹۰۱۵۸۱۵7 )بدهکار( 2- 
آقای علی عظیم کریمی فرزند اسد به شماره ملی ۴۵۰۰2۹۳6۱2 )ضامن( ۳- آقای علی 
بیگ محمدی فرزند خیراله ۴۵2۹۸2۰۳۰۰ )ضامن( پرونده  کالسه   ۹7۰۰26۱ که برابر 
گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی 
قرارداد شماره ۹۳۰۱۴۳۰۳۵76مورخ  برابر  که  گردد  می  ابالغ  است.  نگردیده  واقع 
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ بین شما و و پست بانک ایالم مبلغ 66/۰۰۰/۳۰۰ ریال )شصت و شش 
میلیون و سیصد هزار ریال( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم 
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فروِش روزانه 27۶ هزار بشکه 
نفت ایران به هند

منابع صنعت کشتیرانی گفتند واردات نفت هند از ایران در 
ماه نوامبر به پایین ترین رقم خود در طی یک سال گذشته 
رسیده و تهران به جایگله ششمین تامین کننده نفت هند 

تنزل یافته است.
بر اساس این گزارش، ماه گذشته دولت آمریکا تحریم های 
سختگیرانه ای با هدف کاهش صادرات نفت علیه ایران به 
اجرا گذاشت. با این وجود واشنگتن معافیتی شش ماهه 
برای ۸ کشور از جمله هند در مورد واردات نفت از ایران 
در نظر گرفت.بر اساس تحریم ها، هند باید ماهانه تنها ۱.2۵ 
میلیون تن یعنی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز از ایران 
نفت وارد کند.بر اساس این گزارش، آمارهای منابع صنعت 
کشتیرانی نشان می دهد که در ماه نوامبر هند حدود 276 
هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده که حدود ۴۱ 
درصد کمتر از ماه اکتبر و ۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال 
گذشته است.خرید نفت هند از ایران در ماه نوامبر شامل 
محموله هایی بوده که در ماه اکتبر بارگیری شده بودند. در ماه 
نوامبر عراق و عربستان همچنان دو صادرکننده بزرگ نفت 
به هند بوده اند. امارات که در ماه امتبر ششمین تامین کننده 
نفت هند بود در این ماه به جایگاه سوم آمده و  ایران پس 
از ونزوئال و نیجریه در جایگاه ششم قرار گرفته است.یک 
منبع صنعتی در این باره گفت: »ایران برای صادرات به موقع 
نفت خود نفتکش ندارد... برخی از محموله های بارگیری 

شده در ماه نوامبر در ماه دسامبر به مقصد خواهد رسید.«

واردات نفت خام چین رکورد زد
در ماه نوامبر، میانگین واردات روزانه نفت چین برای اولین 
بار، بیش از ۱۰ میلیون بشکه شد و رکورد قبلی واردات، که 

مربوط به ماه اکتبر بود را شکست.
 به گزارش زمان به نقل از مهر؛ طبق داده های اعالم شده 
توسط اداره کاالی چین، در ماه نوامبر، میانگین واردات 
روزانه نفت چین برای اولین بار، بیش از ۱۰ میلیون بشکه 
شد و رکورد قبلی واردات، که مربوط به ماه اکتبر بود را 
همیشگی  رکورد  به  چین  خام  نفت  شکست.واردات 
۱۰.۴ میلیون بشکه در روز رسید، که ۸.۵ درصد نسبت 
به واردات ماه نوامبر 2۰۱7، جهش داشت و رکورد قبلی 
واردات که ۹.6۱ میلیون بشکه در روز و مربوط به یک 
ماه قبل بود را شکست.این افزایش قابل توجه مربوط به 
هجوم پاالیشگاه های مستقل کوچکتر برای خرید نفت 
بود که تالش می کردند قبل از پایان اعتبار سهمیه واردات 
2۰۱۸ خود، نفت بیشتری وارد کنند.2 ماه پیش، چین 
سهمیه واردات پاالیشگاه های غیردولتی خود، که اکثرا 
پاالیشگاه هایی مستقل هستند، را باال برد.برای سال 2۰۱۹ 
هم دولت چین، سهمیه ای 2۰2 میلیون تنی، یا ۴.۰6 میلیون 
بشکه در روز را برای پاالیشگاه های مستقل در نظر گرفته 
است.پاالیشگاه های مستقل تا 2۰ نوامبر فرصت داشتند 
درخواست واردات نفت خود را ثبت کنند و آنهایی که در 
سال 2۰۱۸نفتی وارد نکرده اند، در سال آینده هم سهمیه ای 

نخواهند داشت.

نفت در جهان

کارگروه ویژه قاچاق مشتقات نفتی
 تا پایان سال تشکیل می شود

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت از تشکیل کارگروه ویژه ای برای 
پایان  تا  نفتی  قاچاق مشتقات  با  پرونده های مرتبط  تعیین تکلیف 

سال خبر داد.
آبادی« عصر  مویدی خرم  »علی  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
قاچاق  وضعیت  آخرین  بررسی  ویژه  نشست  پایان  در  چهارشنبه 
سوخت که با حضور وزیر کشور برگزار شد، توضیح داد: وزارت 
نفت و سازمان ملی استاندارد ایران موظف بودند تکلیف مشتقات 
نفتی را که به قاچاق سوخت منجر می شود تعیین کنند و بررسی 
برخی از آنها را نیز در دستور کار داشتند که مقرر شد با همکاری 
این 2 نهاد، تا پایان سال کارگروه ویژه ای با نظارت ستاد تشکیل و 

این پرونده ها تعیین تکلیف شود. 
این نشست درباره  از مصوبات  به عنوان یکی دیگر  وی همچنین 
شد  قرار  گفت:  خارجی  ترانزیتی  خودروهای  در  سوخت  قاچاق 
زیرساخت  و  امکانات  تجهیزات،  ورودی  مبادی  در  نفت  وزارت 
توسط  سوخت  غیرقانونی  خروج  از  که  کند  فراهم  را  الزم  های 

خودروهای تزانزیتی جلوگیری کند. 
مویدی خرم آبادی ادامه داد: در این نشست تاکید شد همه ناوگان 
حمل و نقل سوخت باید به طرح پیمایش تجهیز شوند و به وظایف 
را  موضوع  این  جدیت  با  باید  متولی  های  دستگاه  بپردازند.  خود 
این طرح نظارت  پیگیری کنند و حوزه های نظارتی برای تکمیل 

کافی را به عمل آورند.

**صدور کارت سوخت برای خودروهای جدید
به گفته مویدی خرم آبادی، بر پایه یکی دیگر از مصوبات نشست 
نیروی  سوی  از  که  جدید  خودرو  نوع  هر  پس  این  از  شد  قرار 
انتظامی پالک گذاری می شود کارت سوخت به همراه داشته باشد. 
نیروی  طریق  از  مراتب  اسقاطی  خودروهای  مورد  در  افزود:  وی 
انتظامی به مبادی مربوط اعالم می شود که کارت های سوخت آنها 

مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد.

تعادلی  فروش  با  قاچاق سوخت  لیتری  میلیون  سه  کاهش   **
در مرز

این مقام میزان قاچاق سوخت را روزانه ۱۰ میلیون تا ۱۵میلیون لیتر 
اعالم کرد و گفت: با اقدام های به عمل آمده و فروش سوخت در 
›جدار مرز‹ به صورت تعادلی و موانع پیگشیرانه وزارت نفت، این 

رقم به میزان سه میلیون لیتر در روز رو به کاهش است. 
مویدی خرم آبادی رقم تعادلی فروش سوخت برای مرزهای سمال 
شرق، شمال غرب، جنوب شرق و جنوب غرب را متفاوت عنوان 
کرد و افزود: سوخت و به طور عمده نفت گاز و گازوییل به بهای 
مناسبی که با آن سوی مرز تفاوت محسوسی داشته باشد فروخته 
و درآمد این فروش برای مرزنشینان به کار گرفته می شود. به گفته 
وی، دولت در 2 سال گذشته برای توسعه زیرساخت های مرزی 
به فروش سوخت تعادلی در مرز دست زد و با تالش های وزارت 
نفت، قرار شد این کار توسعه یابد و در دیگر نقاط مرزی با نظارت 

استانداران انجام شود.

کوتاه از انرژی
وزیر نفت گفت: تاکنون در دولت برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت 

سوخت تصمیمی گرفته نشده است.
به گزارش زمان  به نقل از صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بر اساس برآوردها، 
صاحبان حدود ۱۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت 

سوخت هستند و تا کنون یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر برای صدور کارت 
سوخت مراجعه یا ثبت نام کرده اند. وی گفت: طرح کنونی برای 
صدور کارت سوخت با هدف مشخص شدن وضعیت سوخت 
خودروهاست و تا کنون برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت سوخت 

در دولت تصمیم گیری نشده است.
 زنگنه افزود: میزان قاچاق سوخت از کشور حدود ۴ تا ۵ میلیون 
لیتر است. وی اجالس اخیر اوپک را سخت و تحت فشار 
شدید امریکا دانست و گفت: عمده فشارها به 
ایران در این اجالس را دو کشور همسایه داشتند 
و اقداماتشان غیردوستانه بود.وزیر نفت افزود: 
در صورتی که با کاهش تولیدات مان موافقت 
می کردیم 6۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید و 
فروش نفت کشور کاسته می شد اما با اصرار 
،جمهوری اسالمی ایران از اجرای قطعنامه 
اجالس اخیر اوپک برای کاهش تولید مستثنی 
شد. زنگنه گفت: روند فعلی بازار نشان می 
دهد که اقدام مثبت اوپک در کاهش تولید نفت 
پذیرفته شده است. وی افزود: تهدیداتی متوجه 
اوپک است که برخی از آنها خارجی و بخشی دیگر 
داخلی است. زنگنه با اشاره به طراحی 27 فاز برای 
پارس جنوبی گفت: تا پارسال 2۱ فاز به مدار آمد 
و تا پایان امسال ۴ فاز دیگر عملیاتی خواهد شد. 
وی افزود: اوراق ریالی توسعه صنعت نفت به زودی 
عرضه خواهد شد که در قالب آن عملیات اجرایی 
۳۳ میدان جدید دیده شده است. وزیر نفت گفت: 

نفت خام و فراورده های نفتی از نظر تحریم تفاوتی باهم ندارند بلکه فشار امریکا برای تحریم فراورده های 
نفتی ایران بیشتر از نفت خام است. زنگنه افزود: در بورس نفت اجازه عرضه یک میلیون بشکه نفت خام را 
داشتیم که به پایان رسید و در تالشیم تا با گرفتن مجوز مقدار بیشتری برای مدت شش ماه بار دیگر بورس 
نفت را فعال کنیم. وی با بیان اینکه در چند سال اخیر در فصل سرما قطعی گاز در واحدهای تولیدی نداشتیم 
گفت: پیش بینی می کنیم امسال در فصل سرما به مصرف ۸۰۰ هزار مترمکعب گاز در روز برسیم.زنگنه 
افزود: نیروگاه های کشور ساالنه ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند در حالی که با سرمایه گذاری و 
راندمان باال با نیمی از این مقدار هم می توانند فعالیت کنند. وی گفت: از نظر درصدی، نیروگاه های کشور 
با ۳7 درصد بزرگترین مصرف کننده گاز کشور هستند و پس از آن صنایع، ازجمله پتروشیمی ها با ۳۰ 
درصد و بخش خانگی با 2۵ درصد در رده های بعدی قرار دارند. وزیر نفت افزود: بیشترین ارزآوری را به 
کشور پتروشیمی ها دارند و نباید از آنها در این باره گله کرد تا مورد اجحاف قرار گیرند.زنگنه گفت: عراق 
روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز از ایران برای نیروگاه هایش می خرد تا برق تولید کند. وی افزود: ایجاد 
چند پاالیشگاه در سیراف در حال انجام بود که به تحریم های جدید برخورد کردیم و نتوانستیم آنها را اجرا 
کنیم و هم اکنون این طرح ها را در سرمایه گذاری های جدید دیده ایم.زنگنه گفت: برای گازهای همراه 
نفت شش طرح در مناطق دهلران، غرب کارون، بهبهان، مارون و خلیج فارس داریم که با بهره برداری از 
آنها تا دو سال آینده دیگر شاهد سوختن گاز در میادین نفتی این مناطق نخواهیم بود. وی افزود: تا پایان سال 
سه فاز پارس جنوبی به ظرفیت ۸۰۰ میلیون مترمکعب، یک طرح به ظرفیت 7 هزار تن متانول، یک طرح 
استفاده از اتان و فاز سه ستاره خلیج فارس به بهره برداری می رسد.وزیر نفت گفت: با پاالیشگاه ساختن و 
سالی ۱۰ درصد به مصرف بنزین اضافه کردن تراز بنزین در کشور درست نمی شود. زنگنه افزود: معتقدم 
تراز مصرف بنزین را باید در خودروسازی های کشور دید. وی گفت: ساز و کارهای موجود برای تأمین 
مالی صنعت نفت جوابگوست و نیازی به ایجاد صندوق جدید نیست. زنگنه افزود: روزانه ۱۰ روستا به 
شبکه گاز کشور اضافه می شود و تعداد روستاهای گازدار شده کشور از 27 هزار روستا گذشته است. وی 
گفت: همکاران ما در وزارت نفت برای شکستن تحریمها شبانه روز تالش می کنند تا این جنگ نابرابر و 
غیرعادالنه پیروز شوند.وزیر نفت با اشاره به اجرای طرح انتقال گاز از کشورمان به پاکستان افزود: جمهوری 
اسالمی ایران برای این طرح بیش از یک میلیارد دالر هزینه کرده در حالی که پاکستان تا کنون حتی یک 
کیلومتر هم خط لوله ایجاد نکرده است. زنگنه گفت: با این که پاکستان به گاز ایران نیاز دارد اما تحت فشار 

امریکا، عربستان و امارات است.

وزیر نفت:

سهمیه بندی و تغییر قیمت سوخت مطرح نیست

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری سایپا مدل ۹2 با شماره پالک ۵۴6م ۱۸ ایران ۸2 با 
شماره موتور ۴۸۳۴2۴۸و شماره شاسی NAs۴۳۱۱۰۰D۵7۳762۱ بنام طاهره حاجی 

 بابلحاجیکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار. ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز سواری  پراید ۱۴۱ مدل ۸2 با شماره پالک ۳۸۱ص6۴ ایران ۸2 با شماره 
موتور ۰۰۵2۹۱۳۴ و شماره شاسی S۱۴۸22۸2۱۰2۹7۳ بنام فاطمه رمضان نتاج شانی 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی کارت   نظام مهندسی 
بدین وسیله به اطالع می رساند که کارت نظام مهندسی   کشاورزی و منابع طبیعی به نام کامیارشاهم
رادی فرزند برزو  به شماره کارت ۱۸۰۹۴۰7۱26 و شماره ملی ۳2۵۵۸76۴27  مفقود 

کرمانشاهگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی
نور۱منزل  پیام  دزفول-کوی  نشانی  قنبربه  پازدارفرزند  بی  بی  جان  خواهان:خانم 
وجه  محمد-خواسته:مطالبه  فرزند  پیشکول  احمد  –خوانده:شیخ  پیشکول  سلیمان 
بخواسته  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  میزان2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال-خواهان  به 
مطالبه وجه به مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی ازقبیل هزینه 
دادرسی،تاخیرتادیه تااجرای حکم قطعی ،به این شورا تسلیم که به کالسه فوق ثبت 
وپس از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱ساعت 
– اختالف شعبه7شهرستان دزفول مستقردزفول  قاضی شورای حل  ۹صبح جهت 
دادگستری طبقه همکف دفتر قاضی شوراهای حل اختالف دادگستری تعیین وبه علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورقاضی شورا وبه تجویز 
ماده 72قانون آیین دادرسی مدنی،مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود وخوانده می تواند ازتاریخ نشرآگهی مراجعه وضمن اعالمی نشانی کامل 
مقررباال جهت رسیدگی  رادریافت ودروقت  دادخواست وضمائم  ثانی  خود،نسخه 

حاضر شوند.عدم حضورتصمیم مقتضی اتخاذ خواهدشد.
قاضی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان دزفول

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی مدد حیدری کاظم زاده فرزند سبزعلی 

–کبری نجفی نژاد –حامد حیدری کاظم زاده –حدیث چگنی فرزند علی  
خواهان گرامی سیف الهی دادخواستی به طرفیت خوانده علی مدد حیدری کاظم زاده فرزند سبزعلی 
–کبری نجفی نژاد –حامد حیدری کاظم زاده –حدیث چگنی فرزند علی به خواسته ابطال سند 
رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸66۱۳۴۰۰۵6۱   شعبه دوم  
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و و ثبت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۳ 
ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – شمسه 

 آگهی اجرائیه
ثبت۴2۹7۰۹به  شماره  مهراقتصادبه  لهم:۱-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:نام  نام  خوزستان  استان  شعب  وندمدیرکل  مسعودحاتم  آقای  نمایندگی 
پدر:نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-میدان شهداخیابان آزادگان پشت باغ 
معین کوچه سپیدساختمان مرکزی.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-نام:ولیدنام 
بندرماهشهر- شهرستان  خوزستان-  نشانی:استان  پدر:رحیم  نام  خانوادگی:عساکره 
نام  راست2-نام:عباس  سمت  اول  مبارزکوچه  خیابان  طالقانی  بندرماهشهر-شهرک 
بندرماهشهر- خوزستان-شهرستان  پدر:نوروزنشانی:استان  نام  خانوادگی:متوری 
ولیعصر۳-نام:ساجدنام  پاسداران پشت حسینیه  بندرماهشهر-خیابان شعیدی کوچه 
بندرماهشهر- خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  پدر:جاسم  نام  خانوادگی:دریس 
بندرماهشهر-شهرک طالقانی خیابان مجاهدکوچه۴درب ۱سمت راست۴-نام:علیرضانام 
خانوادگی:فدعمی نام پدر:محمدعلی نشانی:استان خوزستان-شهرستان بندرماهشهر-
بندرماهشهر-فاز6کوچه آزادگان۱۰منزل سوم.محکوم به:بموجب درخواست اجرای 
مربوطه۹7۰۹۹76۱۹۵۹۰۰۹۰2خواندگان  دادنامه  وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم 
دعوی منفرداو متضامنابه پرداخت مبلغ۱/۱۱2/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته 
الوکاله  حق  وپرداخت  دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال  مبلغ۳۹/22۰/۰۰۰  وپرداخت 
وکیل خواهان طبق تعرفه به مبلغ27/2۱6/۰۰۰ وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسیدچک استنادی مورخ۱۳۹7/۱/2برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.
دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان 

ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود. 
مدیردفترشعبه2۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام

محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا 
گذارد)ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-

مالی معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک ها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد۸و۳قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  نمایدواال 
به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی۱۳۹۴(۴-خودداری  محکومیت 
منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد. )ماده۳۴قانون اجرای 
احکام مدنی وماده2۰ق.م.اوماده۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴( ۵ -انتقال 
مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل 
محکومیت  اجرای  نحوه  می شود.)ماده2۱قانون  مجازات  یاهردو  به  محکوم  نصف 
مالی۱۳۹۴(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(.
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

دادنامه
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱27۰۰۱2۹ شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰۸ 
جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹766۱۴2۰۰۵۴۴ شاکی : خانم مریم صالح 
ورزی فرزند محمد رضا به نشانی لرستان –خرم آباد قاضی آباد خیابان چهارم چهار راه 
اول ساختمان گلد طبقه 6 – متهم : آقای یداله بهادری فرزند منوچهر )مجهول المکان 

( –اتهام : عدم اجرای رای قطعی هیات حل اختالف اداره ی کار 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای یداله بهادری فرزند منوچهر )به علت متواری 
بودن اطالعات بیش تری از نامبرده در دسترس نمی باشد ( دایر بر عدم اجرای رای 
قطعی و الزم االجرای هئیت حل اختالف اداره ی کار شهرستان خرم آباد موضوع 
شکایت خانم مریم صالح ورزی فرزند محمدرضا دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل :شکایت شاکیه –تصویر 
دادنامه ی صادره از هئیت حل اختالف اداره ی کل شهرستان خرم آباد به شماره ی 
۵/7۵ مورخه ی ۱۳۹۴/۱2/۹ که حاکی از محکومیت مشتکی عنه به پرداخت مبلغ 
7۹/۹۵۵/2۵۱ ریال در حق شاکیه می باشد تصویر اجرائیه صادره از شعبه ی ششم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد متواری بودن متهم و عدم حضور نامبرده در 
جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این مرجع علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خرم آباد به شماره ی ۹6۱۰۴۳66۱۱۰۰۱7۳۵ مورخه ی ۱۳۹6/۴/26 
بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ی ۱۸۰ 
قانون کار مصوب ۱۳6۹ و مواد 2 و ۱۸ و ۱۹ و 27 قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳۹2 حکم بر محکومیت نامبرده به اجرای رای صادره از هئیت حل اختالف اداره ی 
کار شهرستان خرم آباد )دادنامه ی شماره ۵/7۵ مورخه ی ۱۳۹۴/۱2/۹ (و پرداخت ۵۰ 
برابر حداقل مزد روزانه  ی یک کارگر )2۳7۴7۵ ریال ( که در زمان اجرای حکم در 
واحد اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان خرم آباد محاسبه می شود به عنوان 
جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 2۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضاء مهلت 
واخواهی ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد . 
دادرس شعبه ی 108 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مجید همتی . 

متن آگهی
شرفی  کریم  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
آقایان  خوانده  طرفیت  به  مهراقتصاددادخواستی  بانک  موالی.خواهان  وسیدحسین 
کریم شرفی وسیدحسین موالی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
حقوقی  عمومی  کالسه۹6۰۹۹۸6۱۹۵۹۰۰۴۴۵شعبه۱2دادگاه   پرونده  شماره  وبه 
مورخ۱۳۹7/۱۰/22ساعت  رسیدگی  ووقت  سابق(ثبت  اهواز)2۱حقوقی  شهرستان 
۱۰:۳۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(-

حیدرمراونی نژاد

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش  و پخش 
فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد؛ امروز- شنبه 
24 آذرماه آخرین مهلت ثبت نام درخواست 

کارت سوخت المثنی است.
مالکان خودرو و موتورسیکلت که کارت سوخت 
ندارند و یا کارت خود را گم کرده اند، برای ثبت 
درخواست تا امروز مهلت دارند نسبت به ثبت 
درخواست خود با مراجعه به سامانه خدمات 
دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir یا 
اپلیکیشن خدمات دولت همراه یا کد دستوری 

#4* و یا دفاتر پلیس + 10 اقدام کنند.

ابطال درخواست »دریافت کارت 

سوخت مجدد« در سامانه
سخنگوی شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی نیز با بیان این نکته که هرگونه درخواست 
برای دریافت کارت سوخت مجدد در سامانه 
ابطال می شود و با اشاره به اینکه استفاده از 
کارت سوخت شخصی در سیستان و بلوچستان 
الزامی است افزود: از زمان ثبت نام تا کنون 16 
هزاردرخواست کارت سوخت افراد دارنده کارت 
که اقدام به ثبت نام برای کارت سوخت مجدد 
کرده اند ابطال شده است.به گزارش زمان به 
نقل از صدا و سیما، زیبا اسماعیلی این روند را 
با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت دانست و 

گفت: براساس اطالعات ثبت شده شناسه های 
خودرو در سامانه کارت هوشمند سوخت ثبت 
شده ، قابل پیگیری است. فرصت ثبت نام برای 
دریافت کارت سوخت در تاریخ 24 آذر به پایان 
می رسد.این مقام مسئول در شرکت پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی گفت: افرادی که اقدام 
به خرید خودرو از بازار کرده اند و به هر دلیل 
کارت سوخت خودرو را دریافت نکرده اند، می 
توانند با ارائه مدارک خودرو به پلیس 10+ برای 

ثبت نام و دریافت کارت سوخت اقدام کنند.

امروز، آخرین مهلت ثبت نام درخواست 
کارت سوخت المثنی
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آیا خودروسازان »خودرو« می سازند؟ 

* احمد فرهادی
هر صنعتی باید همانی را تولید کند که از نامش انتظار می رود، صنعت کاشی و 
سرامیک باید کاشی و سرامیک تولید کند؛ صنایع لوازم خانگی باید وسایل و 
تجهیزات مورد نیاز منازل شهروندان را تهیه کند. اما گاهی این قاعده معکوس 
می شود.نمونه بارز آن صنعت خودروسازی است که این روزها بجای تولید 
خودرو »زیان« تولید می کند. شاید بپرسید چرا؟صنعت خودروسازی از مواد 
زیادی برای ساخت خودرو استفاده می کند از جمله آهن، آلومینیوم، پالستیک، 
استیل، شیشه، الستیک، مواد نفتی، مس، فوالد و غیره. از این مواد برای ساخت 
اجزایی که حتی به فکرمان هم خطور نمی کنند مانند عقربه های روی صفحه 
کیلومترشمار تا قطعات بزرگی همچون بدنه موتور یا چرخ دنده های گیربکس 
استفاده می شود. در بین همه این اقالم هفت ماده اصلی پرمصرف ترین مواد در 
صنعت خودروسازی است که عبارتند از فوالد، پالستیک، آلومینیوم، سرب، 
روی، مس و چدن.بیشتر وزن خودروهای مدرن به خاطر فوالد است. برای 
مثال، در سال 2۰۰7 در یک خودرو معمولی هزار و ۹۰ کیلوگرم و در یک وانت 
یا خودروی شاسی بلند نزدیک به هزار و ۳6۰ کیلوگرم فوالد به کار رفته بود. 
فوالد برای ساخت شاسی زیرین یا شبکه ای به کار می رود که اسکلت خودرو 
را تشکیل می دهد و در صورت تصادف از شما محافظت می کند. ستوِن درها، 
سقف و حتی صفحات بدنه  بیشتر خودروهای امروزی از فوالد ساخته شده  
است. حتی اگزوز هم از فوالد زنگ نزن ساخته می شود. در طول این سال ها، 
صنعت فوالد بسیار رشد کرده است. به همین دلیل امروزه خودروسازها می توانند 
برای قسمت های مختلفی از خودرو از انواع مختلفی فوالد استفاده کنند. با نگاهی 
به مقایسه رشد قیمت مواد اصلی بکار رفته در تولید خودرو متوجه می شویم 
که فاصله بسیاری بین هزینه های تولید خودرو امسال نسبت به پارسال وجود 
دارد. نگاهی اجمالی به جدول مقایسه ای مواد مورد نیاز تولید خودرو بازگو کننده 
واقعیت های بسیاری است. مقایسه میانگین قیمت مواد مورد نیاز تولید خودرو در 
سال ۹6 با متوسط قیمت هفت ماهه امسال حاکی از رشد قیمتی ۸۳ درصدی 
مس، 27۱ درصدی الستیک، 2۳6 درصدی آلومینیوم، ۱72 درصدی روی، 2۵۸ 
درصدی فوالد، ۱۸۹ درصدی سرب و 2۴۱ درصدی چدن است. در کنار همه 
این افزایش قیمت ها باید به افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد. با توجه به میزان 
باالی وابستگی صنعت خودرو به صنایع خودروسازی و قطعه سازی خارج از 
کشور میزان ارزبری هر خودروی تولیدی متفاوت است. به شکلی که گفته شده 
خودروهایی تولید داخل حدود 22 تا 2۳ درصد ارزبری دارند، اما خودروهایی که 
قطعات آن به صورت کامل وارد می شود ممکن است تا ۹۵ درصد ارزبری داشته 
باشد. این میزان وابستگی به ارز خواسته یا ناخواسته تاثیرات زیادی بر هزینه های 
خودروسازان دارد. مطابق آمارها میانگین نرخ دالر در سال گذشته ۴۰ هزار و 66۹ 
ریال و نرخ یورو ۴۸ هزار و ۸7 ریال بوده است. این در حالیست که نرخ بازار آزاد 
دالر تا اواسط مهرماه امسال ۱۳۵ هزار ریال و نرخ یورو ۱۵۰ هزار ریال بوده است. 
با همه افزایش هایی که هزینه های تولید خودرو در ایران دارد اگر نگاهی به قیمت 
مصوب خودروسازان بیندازیم اما افزایش قیمت خودرو هیچ تناسبی با هزینه های 
تولید شده نداشته است. مقایسه قیمت مصوب خودروهای پرتیراژ داخلی در 
سیزدهم آذرماه امسال با قیمت خودروها در همین تاریخ در سال گذشته حاکی 
از رشد تنها 7.2 درصدی پراید ۱۳۱، 7.7 درصدی تیبا، ۸.۵۳ درصدی چانگان، 
۸.۹6 درصدی پژو 2۰6، ۱۰.۴ درصدی دانگ فنگ اتوماتیک، ۹.۸۵ درصدی دنا 
و ۸.۰۸ درصدی سمند بوده است.به عبارت دیگر خودروسازان ایران ناچارند 
همه هزینه های خود را بر اساس قیمت های روز انجام دهند در حالی که آنها قادر 
نیستند قیمت های خود را با استفاده از منطق اقتصادی ترمیم کنند. تولید بر اساس 
هزینه های روز و فروش بر اساس قیمت های سال پیش، معادله ی عجیبی است که 
خودروسازان را واداشته که این روزها بجای »تولید خودرو«، »تولید زیان« کنند و 
اگر هر چه زودتر فکری به حال جبران این زیان های انباشته نشود به تدریج سخن 

از تولید خودرو در ایران زمین سخنی نامشهود خواهد بود.

نگاه روز

بازار ارز در کنترل بانک مرکزی

 رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر کنترل بازار ارز از 
سوی بانک مرکزی، از ایجاد ثبات در بازار در مسیر هدف 

تعیین شده خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام نوشت: آنچه که امروز در 
بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی تعدیل تدریجی 
قیمت ارز در مسیر واقعی شدن آن می باشد.بانک مرکزی 
به دور از هیجانات غیرضرور و با تدبیر الزم بازار را 
مدیریت و هدایت می کند. اقدامات بانک مرکزی در 
تامین و تسهیل عرضه اسکناس و حواله توسط فعالین 
بازار و نیز گشایش تدریجی کانال های مالی با کشورهای 
هشت گانه و اتحادیه اروپا ثبات الزم در بازار ارز در مسیر 
هدف تعیین شده را به وجود خواهد آورد.مجددا تاکید 
میکنم بازار در کنترل بانک مرکزی است و نحو دخالت 
در بازار ارز بخشی از برنامه مدیریت بازار است. با توجه 
به ریسک بازار، مردم عزیز مراقبت الزم را داشته باشند و 
در دام نوسان گیری و سفته بازی دالالن ارز قرار نگیرند.

اولویت بندی اجرای طرح ها 
به دلیل محدودیت تسهیالت 

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه 
به محدودیت منابع مالی و تسهیالت بانکی، هم اکنون 
قرار  تسهیالت  دریافت  اولویت  در  فعال  طرح های 
گرفته اند و سپس طرح های نیمه فعال و طرح های ایجادی 

در اولویت هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عیسی منصوری در جمع 
به  با اشاره  اهر  صاحبان طرح های تولیدی شهرستان 
استعدادها و قابلیت های صنایع دستی این منطقه گفت: با 
وجود اینکه آذربایجان شرقی یکی از قطب های مهم تولید 
فرش و صنایع دستی در کشور است، اما حضور کم رنگی 
در بازارهای جهانی دارد و باید با برندسازی مناسب و 
ارتقای کمی و کیفی تولیدات، حضور در بازارهای جهانی 
و حضور در نمایشگاه های بین المللی را را تقویت کنیم.
وی افزود: در شرایط فعلی راه اندازی طرح های بزرگ در 
مناطق کمتر توسعه یافته به جهت نبود زیرساخت های الزم 
میسر نبوده و باید تالش کنیم طرح های زودبازده متداول 
در هر منطقه ای از جمله حوزه خدمات، گردشگری، 
صنایع دستی و کارهای سنتی و محصوالت کشاورزی 
و فرآورده های لبنی و دامی توسعه دهیم.منصوری با 
تأکید بر اینکه با اعطای تسهیالت بانکی اشتغال محقق 
نمی شود، گفت: باید ابتدا زمینه های اشتغال را با خود 
اتکایی و کارهای ابتکاری که نیاز به کمترین سرمایه دارد 
خودمان فراهم کنیم و در صورت موفقیت برای توسعه 
آن از تسهیالت بهره مند شویم.معاون وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی یادآور شد: شهرستان ها برنامه ای متناسب 
با نیازها و قابلیت های منطقه را به عنوان برنامه توسعه ای 
اشتغال تعریف کنند و با آسیب شناسی موانع و مشکالت 

این موارد را با مشارکت مردم و مسئوالن احصاء کنند.

خبر

معاون ارزی بانک مرکزی درباره گالیه های برخی 
صادرکنندگان مبنی بر ناشناخته بودن سامانه »نیما« 
در فضای مبادالت تجاری بین المللی گفت: نیما، 
یک سامانه داخلی برای ثبت صادرات و واردات 
است. اگر صادرکننده ای خارج از کشور ارز در 
اختیار دارد، بانک مرکزی آمادگی دارد آن را به نرخ 
توافقی بخرد. همچنین می توانیم واردکننده ای را به 
فروشنده معرفی می کنیم که با همان ارز، کاالیی را 

به کشور وارد کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، غالمرضا پناهی 

در نشست هم اندیشی با نمایندگان بخش تولید 
کشور که به منظور هماهنگی بیشتر و در راستای 
شده  برگزار  تولیدکنندگان  ارزی  مشکالت  رفع 
با  مستمر  جلسات  برگزاری  کرد:  اظهار  بود، 
تولیدکنندگان با تاکید ریاست کل بانک مرکزی و 
با رویکرد حمایت از فعاالن عرصه تولید و تجارت 
کشور در دستور کار حوزه ارزی این بانک قرار 
گرفته است.وی افزود: متناسب با شرایط موجود 
و منطبق با قوانین و مقررات تالش می شود فضای 
تولید را تسهیل کنیم تا در نتیجه این تسهیل گری، 

بهبود وضعیت تولیدکنندگان در فضای کسب و 
کار، حمایت از اشتغال زایی آنان و در نهایت رفاه 
عمومی مردم را شاهد باشیم.  پناهی ضمن تاکید 
بر این موضوع که بانک مرکزی قائل به حفظ ثبات 
در مقررات است، گفت: باید توجه داشته باشیم 
که تمام بخشنامه های بانک مرکزی بر مبنای قانون 
صادر می شود و مبتنی بر صدور قوانین، ناگزیر به 
ابالغ بخشنامه های مرتبط با آن هستیم. همچنین 
به روزرسانی مقررات برای دستیابی به شفافیت 
همواره در دستور کار قرار دارد.طبق اعالم بانک 
مرکزی، معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست 
ابالغ  مقررات،  این  شاخص  نمونه  کرد:  اظهار 
بخشنامه برگشت ارز حاصل از صادرات است که 
با هدف به جریان افتادن ارز حاصل از صادرات 
در چرخه اقتصادی کشور صادر و به روزرسانی 

حال طی  این  با  کرد:  تصریح  است.پناهی  شده 
ماه های اخیر سعی شده صدور دستورالعمل ها و 
بخشنامه ها را به حداقل برسانیم تا وضعیت با ثباتی 
را برای صادرکنندگان و تولید کنندگان در فضای 
مقرراتی ایجاد کنیم.معاون ارزی بانک مرکزی در 
برخی  از سوی  منتشر شده  به گالیه های  پاسخ 
»نیما« در  بودن  ناشناخته  بر  مبنی  صادرکنندگان 
فضای مبادالت تجاری بین المللی گفت: اصوال 
نیما )نظام یکپارچه معامالت ارزی( یک سامانه 
کشور  واردات  و  صادرات  ثبت  برای  داخلی 
است و اگر صادرکننده ای در خارج از کشور ارز 
در اختیار دارد، بانک مرکزی آمادگی خرید آن را 
به نرخ توافقی دارد. در ادامه واردکننده ای را به 
فروشنده معرفی می کنیم تا با همان ارز کاالیی را 

به کشور وارد کند.

حمایت ارزی بانک مرکزی از تولیدکنندگان؛

بانک مرکزی ارز خارج از کشور 
صادرکنندگان را می خرد

مفقودی
المنثی برگ سبز سواری مزدا مدل ۱۳۸۴ پالک ۵۱۹ ن 7۹ ۳۳ موتور 6۸۵۸۱6 شاسی  

NAG۸۳MBSD۵۰۰۰۹ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس مدل ۸۴ با شماره پالک ۵7۴ ج 2۳ ایران ۹2 
با شماره موتور ۰۱۳۸۹۱6۱ و شماره شاسی S۱۴۱22۸۴7۳۴۳۵۸ بنام حسن احدی 

سقاواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی و کارت شناسایی گل مدل ۸۵ با شماره پالک 22۵ ص۸7 
ایران ۸2با شماره موتور UdH۳6762۸ و شماره شاسی IR۸۵۵2۱۰۰۴662حسین 

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

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ )۱۳۱SE( مدل ۱۳۹۵ به رنگ سفید روغنی وبه 
 ) M۱۳۵7۱۵2۹7 ( ایران-- ۸2 و به شماره موتور )شماره نیروی انتظامی )۱۸۵ ق ۹۸
وبه شماره شاسی )NAS۴۱۱۱۰۰G۱26۴7۱7( به نام نصراله مقصودی مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر

مفقودی 
با  روغنی  شیری  سفید  رنگ  به   ۸۵ مدل  پراید  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   ۱۴۳27۹۳ موتور  شماره  با   ۸2 ایران   ۸۱ م   222 پالک  شماره 

S۱۴۱22۸۵7۵۸۵۴۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می یاشد 
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پراید هاچ بک ۱۱۱ مدل ۹۰ با شماره پالک 7۴۱ص ۹6 ایران 
۸2 با شماره موتور ۴۴22۴۳۳ و شماره شاسی S۵۴۳۰۰۹۰۰7۹۹۴۱ بنام قاسمعلی گل 

پور رودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
کارت شناسایی خودرو وانت پیکان تیپ ۱6۰۰ مدل ۹۳ به رنگ سفید شیری روغنی 
شاسی  شماره   ۱۱۸p۰۱۳۹۱6۰ موتور  شماره   62 ایران  پالک6۴۸ص2۴  شماره  با 
NAAA۳6AA7EG72۱۳۸۵ به مالکیت اسمعیل با لویی  جامخانه مفقود  گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی 
برگ سبز سواری سایپا ۱۳۱ مدل ۹۵ با شماره موتور M۱۳/۵۵722۱2با شماره شاسی 
NAs۴۱۱۱۰۰G۱2۰۱۴۹۳با شماره پالک 2۹6 م ۴۱ ایران ۸2 بنام شیوا حق شناس 

مجاوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اگهی مفقودی 
شناسنامه مالکیت ماشین سواری پژوه تیپ ۴۰۵SLX-TUSمدل ۱۳۹۵ و شماره 
پالک ۱22 ص ۳۱ ایران ۹۸ به شماره شاسی NAAM۳۱FE۹GH۰2۰۸66 شماره 
موتور ۱۳۹B۰۱۱۹۵۰۵ به رنگ سفید روغنی به نام الناز جینه ور مفقود و از درجه 

ایالم اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی 
برگ سبز –کارت ماشین خودرو سواری پژو تیپ TU – SLX ۵ ۴۰۵ رنگ سفید 
 CK بدنه  به شماره   ۸۵۰۸7۴ CK  FC7 ۳۱ NAAM به شماره شاسی  روغنی 
۸۵۰۸7۴ به شماره پالک ۳۱- ۴۹۱ ب 6۳ به نام ناصر سزاوار فرزند ولی به کدملی 

۴۰72۱۳۳۵۳۱ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان – خرم آباد 

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه۱2۵2صادره  پدربرزو  نام  شعبانی  حسین  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم برزوشعبانی 
بشناسنامه7۰۸صادره هندیجان درتاریخ۹2/۸/۱۹درآخرین اقامتگاه دائمی فوت ورثه 
اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق 2-سلمان شعبانی بشناسنامه۱۱7۹صادره 
متوفی(۴- ازماهشهر)پسران  بشناسنامه۱۱۸۰صادره  شعبانی  سلطان  ازماهشهر۳- 
۱۰۸۴صادره  بشناسنامه  شعبانی  ماشهر۵-آذر  بشناسنامه۱2۵۱صادره  شعبانی  زیبا 
هندیجان  یبربشناسنامه7۰6صادره  فرزند  چنکوک  متوفی(6-کنیز  ماهشهر)دختران 
)همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان هندیجان-سید مجید حسینی روشن

آگهی
درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان رامهرمز علیه ابراهیم 
شمارپرونده  به  تعداد۳۰راس  به  دام  غیرمجاز  برتحلیف  مبنی  فرزندعباس  جعفری 
نامبرده  برائت  بر  2/۹7رای  دادنامه  وطی  رسیدگی  مورد  شعبه  دراین  ۱6/۱/۹۵ک 
صادرگردیده لذا با عنایت مجهول المکان بودن متشاکی مراتب یک نوبت آگهی تا 
متشاکی درصورت صالحدید ظرف مهلت ۱۰روز ازتاریخ انتشارآگهی جهت تبادل 

قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان رامهرمزلوایح دراین شعبه حاضرگردد. 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای عباس عچرش فرزند-
آقای  به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرزند موسی  منصورنژاد  آقای عدنان  خواهان 
یکدستگاه خودروی سواری  تنظیم سندخودرو  به  الزام  به خواسته  عباس عچرش 
پراید سفیدرنگ به شماره پالک ایران7۴-۵۳۴ب26مطرح که به این شعبه ارجاع وبه 
شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸7۰۵2۳۰۰26۰شعبه۳شوراهای حل اختالف شهرستان 
حسب  که  ۱۳۹7/۱۱/۱ساعت۱۰:۰۰تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  خرمشهر 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشار آگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.          شماره م الف:۹/۹۵۹
مسئول دفتر شعبه3شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-فریبا آقاجری

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازهندیجان  بشناسنامه۵۵۳۴صادره  پدرخزعل  نام  بحرکانی  مهتاب  بانو 
خیری  مرحوم  مادرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
ورثه  فوت  درتاریخ۹6/۱۰/2۰دراقامتگاه   ازهندیجان  بشناسنامه2۳7۴صادره  مرادی 
اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق 2-کفایت بحرکونی بشناسنامه۴۱6صادره 
ازهندیجان  صادره  بشناسنامه۴۱7  متوفی(۳-حمیدبحرکانی  ازماهشهر)دختران 
باانجام  اینک  متوفی(  )پسران  ازهندیجان  ۴۱۸صادره  بشناسنامه  ۴-مجیدبحرکانی 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان هندیجان-سید مجیدحسینی روشن

آگهی حصروراثت
آقای سجاد زارعی قلعه عباسی نام پدرعبدالحسین بشناسنامه ۱۹۹۰2۵۵۵66صادره 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
درتاریخ  دزفول  672صادره  بشناسنامه  عباسی  قلعه  زارعی  عبدالحسین  مرحوم 
۱-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  ۱۳۹7/6/2۱دردزفول 
بشناسنامه  زارعی  ۳-احمد  ازدزفول  ۸۵6صادره  بشناسنامه  زارعی  علی   -2 باال 
6۴۰۳صادره از دزفول ۴- رضا زارعی قلعه عباسی بشناسنامه ۱۹۹۰۱۴۰۸۹۰صادره 
6-زیبا  ازدزفول  ۱۳۵صادره  بشناسنامه  زارعی  نرگس  متوفی(۵-  )پسران  ازدزفول 
زارعی قلعه عباسی بشناسنامه ۱۰7۹۹صادره ازدزفول 7-رضوان زارعی قلعه عباسی 
بشناسنامه ۱۰۸۰۰صادره ازدزفول۸-مریم زارعی قلعه عباسی بشناسنامه ۹7۳صادره 
ازدزفول  بشناسنامه۸۰۰صادره  سرشت  صالحی  متوفی(۹-شیرین  ازدزفول)دختران 
)زوجه متوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور رادریک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی 
به جزسری  نامه  تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت  به دادگاه  ماه  ظرف یک 

ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه 8شورای حل اختالف دزفول-تقدسی فر

آگهی حصروراثت
ازبرازجان  ۱2۱۳7صادره  بشناسنامه  پدرکاظم  نام  جرم  محمودی  مرتضی  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم 
ساره محمودی مرجان بشناسنامه 7۴۳صادره خرمشهردرتاریخ ۹6/7/2۹درخرمشهر 
اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی بامشخصات فوق الذکر 2- 
محمد بشناسنامه 62۵خرمشهر )پسران متوفی(۳-فاطمه بشناسنامه۸66آبادان ۴-آمال 
بشناسنامه  بشناسنامه۳۹خرمشهر6-خدیجه  سهیال  2۹۰۹۱خرمشهر۵-  بشناسنامه 
2۸6۵خرمشهر)دختران متوفی(7-کاظم محمودی جرم بشناسنامه 2۱۰۰خرمشهر)همسر 
متوفی(.والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۹/۹۵6
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی اجرائیه
ثبت۴2۹7۰۹به  شماره  مهراقتصادبه  لهم:۱-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
نمایندگی آقای مسعودحاتم وندمدیرکامل شعب استان خوزستان نام خانوادگی:نام 
پدر:نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-میدان شهداخیابان آزادگان پشت 
باغ معین کوچه سپیدساختمان مرکزی. مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-
نام:مهدی نام خانوادگی:جاللی نام پدر:رضانشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-
اهواز-منازل ترابری خیابان۱پالک۳2.  2-نام:زینب نام خانوادگی:صالحی نام پدر:علی 
پدرواحد۴.   اهواز-اهواز-باهنربهاران۵مجتمع  خوزستان-شهرستان  نشانی:استان 
۳-نام:صادق نام خانوادگی:رعنانام پدر:احمدنشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-
اهواز-حصیرآباد خیابان۱۱چهارراه چهارم پالک۱۴۵.محکوم به:بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه۹7۰۹۹76۱۹۵۹۰۰6۵7خواندگان 
خواسته  اصل  عنوان  به  مبلغ ۳6۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  منفرداومتضامنابه  دعوی 
وپرداخت مبلغ۱2/۵2۰/۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل 
خواهان طبق تعرفه به مبلغ۹/۸۴۰/۰۰۰ریال وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسیدچک استنادی مورخ۱۳۹6/۱2/۱۹برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.
دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان 

ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود. 
مدیردفترشعبه2۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام

محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-
مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات 
ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراز  اوازاشخاص 
زمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی 
ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای 
به  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  مالی۱۳۹۴(۴-خودداری  محکومیت 
منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای 
احکام مدنی وماده2۰ق.م.اوماده۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۵-انتقال 
مال به دیگری به هرنحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱۳۹۴(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(.
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای اسماعیل شاه قلعه فرزند-
خواهان آقای عدنان منصورنژاددادخواستی به طرفیت خوانده آقای اسماعیل شاه قلعه 
به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو بک دستگاه خودروی سواری پراید سفید رنگ 
به شماره پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸7۰۵2۳۰۰26۰شعبه ۳شورای حل اختالف شهرستان 
حسب  که  ۱۰:۰۰تعیین  ۱۳۹7/۱۱/۱ساعت  مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  خرمشهر 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۹/۹6۰
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-فریبا آقاجری

آگهی اجرائیه
ثبت۴2۹7۰۹به  شماره  مهراقتصادبه  لهم:۱-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:نام  نام  خوزستان  استان  شعب  وندمدیرکل  مسعودحاتم  آقای  نمایندگی 
آزادگان  شهداخیابان  اهواز-اهواز-میدان  خوزستان-شهرستان  پدر:نشانی:استان 
علیه/محکوم  محکوم  مرکزی.مشخصات  سپیدساختمان  کوچه  معین  باغ  پشت 
نشانی:استان  پدر:محمدعلی  نام  خانوادگی:فدعمی  علیهم:۱-نام:علیرضانام 
آزادگان۱۰منزل  بندرماهشهر-بندرماهشهر-فاز6کوچه  خوزستان-شهرستان 
خوزستان- نشانی:استان  پدر:رحیل  نام  زاده  خانوادگی:ناجی  نام  دوم2-نام:موسی 
شهرستان بندرماهشهر-بندرماهشهر-شهرک طالقانی پشت مدرسه روشن بخت۳-
خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  پدر:جاسم  نام  خانوادگی:دریس  نام:ساجدنام 
مجاهدکوچه۴درب۱سمت  خیابان  طالقانی  بندرماهشهر-بندرماهشهر-شهرک 
خوزستان- پدر:نوروزنشانی:استان  نام  خانوادگی:متوری  نام  راست۴-نام:عباس 
شهرستان بندرماهشهر- بندرماهشهر-خیابان سعیدی کوچه پاسداران پشت حسینیه 
وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  ولیعصر.محکوم 
پرداخت  منفرداومتضامنابه  دعوی  مربوطه۹7۰۹۹76۱۹۵۹۰۰۹۱7خواندگان  دادنامه 
مبلغ۱/۱22/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۳۹/6۴۵/۰۰۰ریال 
مبلغ  به  تعرفه  الوکاله وکیل خواهان طبق  وپرداخت حق  دادرسی  عنوان هزینه  به 
استنادی  سررسیدچک  ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  وپرداخت  27/۳۹6/۰۰۰ریال 
جمهوری  مرکزی  بانک  ازطرف  که  قیمت  شاخص  نرخ  طبق  مورخ۱۳۹7/۱/2بر 
اجرای  است.دایره  مدنی  احکام  اجرای  عهده  به  آن  ومحاسبه  اعالم  ایران  اسالمی 
احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال 
بود.                                                                                                                           خواهد  دادرسی  هزینه  التفاوت  مابه  پرداخت  به  نیزموظف  نماید.خواهان 

مدیردفترشعبه2۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام 
محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا 
گذارد)ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-
مالی معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزد بانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراز زمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  می شود)مواد۸و۳قانون  بازداشت  له  درخواست محکوم  به  نمایدواال 
به  اموال  کامل صورت  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی۱۳۹۴(۴-خودداری  محکومیت 
)ماده۳۴قانون  دارد.  درپی  را  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  منظورفرارازاجرای 
اجرای احکام مدنی وماده2۰ق.م.اوماده۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴( 
باقیمانده  که  نحوی  به  دین  فرارازادای  هرنحوباانگیزه  به  دیگری  به  مال  ۵-انتقال 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات می شود.)ماده2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی۱۳۹۴(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی 
محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(.
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

و تجارت ضمن  وزارت صنعت، معدن  برنامه  و  معاون طرح 
تشریح چهار برنامه  مهم که در دستور کار این وزارتخانه قرار 
گرفته است، گفت: در این برنامه جامع تکمیل 2066 واحد 
نیمه تمام صنعتی و معدنی باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی 
با ایجاد 130 هزار شغل مستقیم در دستور کار قرار می گیرد 
و منابع مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی 2165 واحد صنعتی 

پیش بینی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید زرندی با اشاره به تفاهم 
نامه همکاری سه جانبه سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت 
معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی به منظور اجرای برنامه 
تولید و اشتغال در سال 13۹7 با تاکید بر ایجاد و تثبیت اشتغال 
و با تمرکز بر تامین مالی خوشه های صنعتی و خدمات کلینیکی، 
اظهار کرد: با اجرایی شدن این تفاهمنامه، اتفاقات خوبی در حوزه 
تولید رخ خواهد داد و موجب رونق صنعت در کشور می شود.

وی، افزود: در شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم است 
نیاز بود تا برای تکمیل واحدهای نیمه تمام، بازسازی و نوسازی 
و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اقدامات موثری صورت 
گیرد و این اقدامات ضمن رونق تولید، باعث ایجاد اشتغال در 
بخش صنعت و معدن خواهد شد که نیاز ضروری جامعه است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه چهار برنامه  مهم در دستور کار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نظر گرفته شده است که شامل تکمیل 2066 واحد 

نیمه تمام صنعتی و معدنی باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی 
که با این اتفاق 130 هزار اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد، 
اظهار کرد: در این تفاهم نامه برای 2165 واحد صنعتی که 
نیاز به بازسازی و نوسازی دارند منابع مورد نیاز آن پیش بینی 
شده است.زرندی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های واحدهای 
تولیدی، مشکالت تامین مالی برای سرمایه در گردش است که 
در این تفاهمنامه تسهیالتی برای این موضوع گنجانده شده 
است، خاطرنشان کرد: کمک های فنی و اعتباری برای توسعه 
خوشه های صنعتی و کلینیکی نیز در این تفاهمنامه لحاظ شده 
است.وی ادامه داد: 210 هزار میلیارد ریال مجموع منابعی است 
که برای بخش صنعت و معدن در این تفاهم نامه پیش بینی 
شده است که 100 هزار میلیارد ریال از محل تسهیالت ریالی 
صندوق توسعه ملی، 100 هزار میلیارد ریال از محل تسهیالت 
نظام بانکی و 10  هزار میلیارد ریال هم از محل خزانه داری کل 
کشور برای پرداخت تفاوت نرخ سود تسهیالت در نظر گرفته 
شده است.به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نرخ سود تسهیالت در مناطق محروم 12 درصد و در 
مناطق غیرمحروم 14 درصد خواهد بود و 270 هزار فرصت 
شغلی جدید در بخش صنعت و معدن با اجرایی شدن کامل 
این تفاهم نامه در کل کشور ایجاد می شود.زرندی در ادامه، 
تاکید کرد: برنامه ریزی های جدیدی برای حل مشکالت بخش 
تولید و تجارت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قرار گرفته است.
اخیرا تفاهم نامه همکاری مشترک فی ما بین سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی 
به منظور اجرای برنامه تولید و اشتغال در سال 13۹7 با تاکید 
بر ایجاد و تثبیت اشتغال و با تمرکز بر تامین مالی خوشه های 
صنعتی و خدمات کلینیکی مرتبط با آن مد نظر قرار گرفته 
است.بر این اساس اجرایی شدن برنامه تولید و اشتغال در حوزه 
کسب و کارهای صنعتی و معدنی در چهار بند »برنامه تکمیل 
طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی«، »برنامه توسعه واحدهای 
موجود )بازسازی و نوسازی( »، »تامین سرمایه در گردش برای 
واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود« و »کمک های فنی 
و اعتباری در راستای توسعه خوشه های صنعتی و خدمات 

کلینیکی« در دستور کار قرار می گیرد.

۴ برنامه  مهم در دستور کار وزارت صنعت؛

ایجاد 27۰ هزار شغل با اعتبار 2۱ میلیاردی



به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن 
یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

 )چاردینی(

سخن حکیمانه

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

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

امروز با حافظ

کاش همه آثار برشت
 را او ترجمه می کرد

جاهد  زنده یاد  ترجمه های 
و  آلمانی  ادبیات  از  جهانشاهی 
همچنین ترجمه  او از نمایشنامه 
درخشان  برشت  برتولد  »مادر« 

است.
به گزارش  مهر، روز جمعه 2۳ 
آذر ۱۳۹7 برابر است با ششمین 
سالگرد درگذشت زنده یاد جاهد جهانشاهی، مترجم و 
متخصص ادبیات معاصر آلمان و آمریکای التین. این 
مترجم فقید در 2۳ آذر ۱۳۹۱ در تهران درگذشت.
جهانشاهی در عرصه نقد تئاتر فعالیت بسیاری کرد 
خانه  نویسندگان  و  منتقدان  انجمن  رئیس  مدتی  و 
تئاتر بود. این مترجم فقید به دلیل نیاز جامعه تئاتری 
و  نیز  نمایشنامه  ترجمه  عرصه  در  دانشجویان  و 
متونی درباره تئاتر فعالیت مهمی کرد.ترجمه زنده یاد 
جهانشاهی از نمایشنامه »مادر: زندگی پالگه اوالسووا 
بر اساس رمان هم نام ماکسیم  انقالبی اهل تور:  زن 
گورکی« اثر برتولد برشت به باور بسیاری از مترجمان 
و منتقدان از بهترین ترجمه های فارسی از آثار برشت 
یاد  زنده  تا  می آمد  فراهم  شرایطی  کاش  ای  است. 
جهانشاهی بتواند به ترجمه دیگر آثار برشت نیز اقدام 
کند، هرچند که بسیاری از آثار برشت پیش از او نیز 
ترجمه شده بودند، اما ترجمه برشت به قلم جهانشاهی 
حال و هوای دیگری دارد. او کتابی نیز درباره برشت را 
ترجمه کرده است: »برتولت برشت در قاب عکس ها 
و البه الی کلمات« نوشته ماکس فریش و ورنر هشت. 
متن هشت در این کتاب پیشتر در کتابی جداگانه به 
نام »زندگی برتولد برشت« هم منتشر شده بود.از دیگر 
نمایشنامه های ترجمه شده به قلم جهانشاهی می توان به 
»تثلیث« اثر ماکس فریش، »رییس جمهور« اثر توماس 
برنهارد، »حساب پرداخت نمیشه« اثر داریو فو، »سیل« 
اثر گونتر گراس، »خون در گلوی گربه و دالل محبت« 
دو نمایشنامه از راینر ورنر فاسبیندر، »استنطاق در هاوانا« 
نوشته هانس.م. استربرگد، نویسنده معاصر مکزیکی و... 
اشاره کرد.جهانشاهی همچنین یکی از بهترین مترجمان 
ادبیات داستانی معاصر آلمانی به فارسی بود. از جمله آثار 
او در این حوزه می توان به »در حال کندن پوست پیاز« اثر 
گونتر گراس، »نان سال های سپری شده« هاینریش بل، و 
»بازگشت به خانه و کنلوپ« اثر همان هسه اشاره کرد.از 
جمله ترجمه های جهانشاهی از ادبیات معاصر آمریکای 
التین نیز می توان به »گزارش یک آدم ربایی« و »از عشق 
و شیاطین دیگر« هر دو از اثر گابریل گارسیا مارکز و 
»جشن بز نر« اثر ماریو بارگاس یوسا، نویسنده اهل پرو، 
اشاره کرد. جهانشاهی همچنین »کتاب دلواپسی« نوشته 
فرناندو پسوا، نویسنده معاصر اهل پرتغال و »کارلوتا و 
عشق« اثر جووانینی گوارسکی، نویسنده معاصر ایتالیایی 
را نیز ترجمه کرده است. جهانشاهی نخستین معرف 
گوارسکی به مخاطبان ایرانی و فارسی زبان است.الزم 
به یادآوری است که تعدادی از ترجمه های زنده یاد 
جهانشاهی از جمله ترجمه های او در دهه های 6۰ و 7۰ 
اکنون نایابند. الزم است که ناشران محترم با هماهنگی 
با خانواده زنده یاد جهانشاهی به بازنشر این ترجمه ها 

اقدام کنند.
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اوقات شرعی

»لوتوس« فینالیست جشنواره 
»زردآلوی زمستانی« مقدونیه شد

محمدرضا  کارگردانی  به  »لوتوس«  فیلم 
بین المللی  هشتمین حضور  در  وطن دوست 
رقابتی  بخش  فینالیست   ۱۰ جزء  خود، 
جشنواره بین المللی فیلم »زردآلوی زمستانی« 

مقدونیه شد.
به گزارش پیام زمان، سومین دوره جشنواره 
از  زمستانی«  »زردآلوی  فیلم  بین المللی 
پنجشنبه در مقدونیه آغاز شده و تا عصر شنبه 

2۴ آذرماه ادامه خواهد داشت.جشنواره زردآلوی زمستانی )Winter Apricots( یک 
رویداد نمایش فیلم های مستقل و هنری در مقدونیه است که تاکید بر ایده های خاص و 
نگاه بصری متفاوت دارد. در این جشنواره »لوتوس« برای کسب ۴ جایزه بهترین فیلم، 
بهترین ایده، بهترین تصویر و بهترین صدا با ۱۰ فیلم  دیگر از کشورهای سوئد، ایتالیا، 

مکزیک، لهستان، صربستان، سوئیس، بلغارستان، فرانسه و ایتالیا رقابت خواهد کرد. 
پیش از این »لوتوس« در بخش رقابتی جشنواره  مستند »شفیلد« انگلستان، جشنواره 
جمهوری  »ییهالوا«  مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره  آمریکا،  »لس آنجلس«  فیلم 
چــــک، جشنواره  بین المللی فیلم کوتاه »منچستر« انگلستان، جشنواره  بین المللی فیلم 
»سروینو« ایتالیا، )the Poly: Documentaries( در انجمن رویال پلی تکنیک کورنوال 
»فالموث« انگلستان و جشنواره بین المللی فیلم »دهوک« اقلیم کردستان عراق به نمایش 
درآمده است. این فیلم در اولین نمایش ملی خود نیز در سه بخش رقابتی یازدهمین 
جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« حضور داشت و تندیس فیروزه ای ویژه ی هیات 
داوران برای بهترین فیلم در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره را دریافت کرد. در 
دهمین جشن مستقل سینمای مستند هم کاندیدای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی 
بود و شیر سنگی بهترین فیلم را دریافت کرد. »لوتوس« کاندیدای بهترین کارگردانی 
در بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران نیز بود و در آخرین حضور ملی خود، برنده 

تندیس زرین بهترین فیلم مستند بخش بین الملل در جشنواره فیلم رشد شد.
در این مستند داستانی، زندگی پیرزنی را می بینیم که ۱2 سال در انتظار مجوز ورود 
به جزیره نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود. عوامل تولید مستند »لوتوس« 
عبارتند از: نویسنده، فیلمبردار، تدوینگر و کارگردان: محمدرضا وطن دوست؛ دستیار 
کارگردان و تصویر: علی طالبی؛ صدابردار و طراح صدا: حسن مهدوی؛ تدوین صدا: 
شاهین خاکپور؛ گوینده متن: ربابه بخشی درمی؛ موسیقی: محمدرضا اسحاقی؛ تصویر 
هوایی: محمود حق بیان؛ هماهنگی رنگ تصاویر: علیرضا احمدی؛ امور فنی تصویر: 
سروش امیرآبادی؛ دستیار تدوین: علی وفایی، نوراهلل فتاحی؛ مدیر تدارکات: سعداهلل 
والیتی؛ مدیر تولید: محسن پویانفر؛ دستیار تهیه: سارا معیری؛ تهیه کننده: محمدرضا 
حمایت  با  تجربی؛  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  در:  شده  تهیه  وطن دوست؛ 
شهرداری ساری و مشارکت حوزه هنری مازندران؛ مجری طرح: موسسه فرهنگی و 

هنری »خانه فیلم وطن دوست«
محمدرضا وطن دوست نویسنده، کارگردان، تهیه کننده و مدرس سینماست که با فیلم 
سینمایی »وقتی لیموها زرد شدند«، فیلم مستند تجربی »ننا«، »تشنا«، »در دامان سرخ 
کوه«، »ذوالجناح، روز پنجاه هزار سال« و »لوتوس« برنده بیش از 6۰ جایزه ملی و 

بین المللی شده است.
 او بعنوان هیئت داوری، انتخاب و شورای سیاست گذاری در جشنواره های متعددی 
حضور داشته است و تاکنون حدود ۳۰ ورک شاپ ملی و بین المللی در زمینه ی 
کرده  برگزار  هنرهای جدید  و  داستانی  تجربی، سینمای خالق  و  مستند  سینمای 
است. وی مدرس نویسندگی و کارگردانی در کارگاه آموزشی جشنواره بین المللی 
آوانکای پرتغال 2۰۱۱ و مدرس کارگردانی، مستندسازی و خالقیت در مراکز آموزش 

صداوسیمای ایران نیز بوده است. 

روایت اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق
 در مستند تلویزیونی »به نام خلق«

مجموعه مستند تلویزیونی »به نام خلق« اثر ایمان گودرزی درشبکه سوم سیما پخش 
خواهد شد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، این مجموعه 
ابتدای  از  خلق  مجاهدین  سازمان  سابق  اعضای  روایت  به  که  تلویزیونی  مستند 
شکل گیری تا امروز آن می پردازد از شنبه 2۴ آذر ماه هرشب ساعت۱۸ از شبکه سوم 
سیما پخش خواهد شد.این مجموعه مستند 2۸ قسمتی  به کارگردانی و تهیه کنندگی 
ایمان گودرزی، تصویربرداری احمد گودرزی، وحید نجف زاده ؛ نویسندگی سیدحامد 
قریشی؛ گویندگی داود نماینده و تدوینگری کوروش نمازی است.گفتنی است این 
مستند که تولید آن دو سال زمان برده است محصول مشترک مرکز مستند سوره حوزه 

هنری و بسیج سارمان صدا و سیما است.

خبر

کاریکاتور

»هیوال« عنوان سریال جدید مهران مدیری است که در ۱۵ قسمت 
برای شبکه نمایش خانگی ساخته می شود. این سریال پس از 
مدت ها دوباره نام مهران مدیری و پیمان قاسمخانی را کنار هم 

قرار داده است.
در این سریال فرهاد اصالنی، مهران مدیری، شبنم مقدمی، گوهر 
خیراندیش، شیال خداداد، محمد بحرانی، سیما تیرانداز و میرطاهر 

مظلومی جلوی دوربین خواهند رفت.
تصویر زیر از پشت صحنه این سریال با حضور مهران مدیری و 

میرطاهر مظلومی است.

منايي از پشت صحنه هيوال 

مهران مديري

الگوی پیشرفت

ماهور الوند یکی از بازیگران سریال نمایش خانگی فریدون جیرانی 
است که این روز ها در مرحله تصویربردای به سر می برد»نهنگ 
آبی« به کارگردانی فریدون جیرانی و تهیه کنندگی سعید ملکان 
ماهور  می گذارد.  پشت سر  تهران  در  را  تصویربرداری  مراحل 
الوند از جمله بازیگران این سریال است که نخستین تصویر از او 

رونمایی شده است.
الوند در این سریال در کنار ساعد سهیلی و لیال حاتمی به ایفای 
نقش می پردازد و نخستین تجربه حضور در سریالی برای شبکه 
از  آبی«  »نهنگ  می گذارد.سریال  سر  پشت  را  خانگی  نمایش 
شهریورماه به نویسندگی بهرام توکلی وارد مرحله تولید شده و 
به زودی در ۳۰ قسمت درشبکه نمایش خانگی توزیع خواهد 
شد. عالوه بر سعید ملکان، شرکت هنر اول و سرویس وی او دی 
فیلیمو از سرمایه گذاران این سریال هستند و بازیگرانی چون ویشکا 
آسایش، حمیدرضا آذرنگ، حسین یاری، مصطفی زمانی، مجید 
مظفری، فرهاد آئیش ،ماهور الوند، پریوش نظریه، آزاده صمدی، 
الهام کردا، ستاره پسیانی و دیبا زاهدی در این مجموعه ایفای نقش 
الوند یکی از بازیگران سریال  می کنند.خبرگزاری صبا: ماهور 
نمایش خانگی فریدون جیرانی است که این روز ها در مرحله 

تصویربردای به سر می برد.

رومنايي از گرمي ماهور الوند
 در فيلم د»هننگ آیب«

 »علی اکبر تحویلیان« درباره زمان پخش »از یادها رفته« گفت: به 
احتمال فراوان این سریال ماه رمضان از شبکه یک سیما پخش 

خواهد شد.
وی ادامه داد: تصویربرداری سریال مدتی است که به پایان 

رسیده و در حال حاضر مراحل تدوین را سپری می کند.
این در حالی است که در خبرها آمده یکی از گزینه های شبکه 
یک برای ماه رمضان، سریال »الف ویژه« به کارگردانی کمال 
تبریزی و تهیه کنندگی محمد مسعود است و هنوز مشخص 
نیست که کدامیک از این دو سریال از شبکه یک سیما پخش 
می شوند.»از یادها رفته« در مراحل فنی و صداگذاری و موسیقی 
است. داستان این سریال به زندگی دختری جوان در سال ۱۳۱۹ 
می پردازد که به دلیل نداشتن شناخت از وضعیت کشور و آداب 
رسوم دچار بحران شدیدی می شود اما با کشف حقیقت سنت ها 
و رفتارها به آرامش و زندگی مشترک می رسد. بخش هایی از 
داستان این سریال که درباره خسرو )حسین یاری( و مهربانو 
)هلیا امامی( است نیز به کشف حجاب می پردازد.»از یادها رفته« 
به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه کنندگی علی اکبر تحویلیان از 

شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

ازايدها رفته گزينه پخش

 ماه مبارك رمضان

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي 
 ) شماره 5-75 الف (

)شماره مجوز1397.4775(
مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز 

موضوع مناقصه :  تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت شهید دولتي منطقه البرز
انتشار  تاریخ  از  را  مناقصه   اسناد  دریافت  توانند  مي  متقاضیان   : مناقصه  اسناد  تحویل  و  دریافت  محل  نشاني  مهلت،  تاریخ، 
ملي  شرکت  دادگستري،  ساختمان  از  بعد  طالقاني،  میدان  از  باالتر  کرج،   : آدرس  از   97/9/28 شنبه  چهار  روز  اداري  وقت  پایان  تا  مناقصه  آگهي 
با مراجعه به سایتهاي اتاق  )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( و یا ضمن ارسال تقاضاي کتبي  البرز، طبقه دوم،  ایران منطقه  نفتي   پخش فرآورده هاي 

 http://monaghese.oldportal.niopdc.ir    و http://iets.mporg.ir   دریافت نمایند
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه  حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه 97/10/8 به آدرس دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه البرز

تلفن : 32542501-026 داخلي 2316و2343
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : واریز سپرده نقدي به مبلغ 172/000/000 ریال ) یکصد و هفتاد و دو میلیون ریال ( بحساب شماره 9200010266 بانك 
ملت و یا حساب شماره 4120010200005 بانك ملي بنام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز با شناسه واریز 39300000042 یا ضمانت 

نامه بانکي معتبر معادل مبلغ فوق و یا سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتي
مناقصه گذار از پذیرفتن هر گونه چك بانکي یا تضمین معذور مي باشد .

شرایط متقاضي : کلیه شرکت ها و آژانس هاي توانمند داراي:
 1 - گواهي  معتبر تائید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعي  )براي اشخاص حقوقي(  و یا جواز کسب از اتحادیه مربوطه )براي آژانس ها(

-2گواهي معتبر صالحیت ایمني  پیمانکاران  از اداره کار و امور اجتماعي 
-3  اساسنامه شرکت و آگهي ثبت شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمي )براي اشخاص حقوقي(

-4 گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي و یا کارت اقتصادي )موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات هاي مستقیم(
-5 تائیدیه گواهي امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمي 

توجه: تمامي مستندات ارایه شده در مناقصه باید اصل یا برابر اصل باشد 
برنامه رمان بندي مناقصه :  1- جلسه توضیح اسناد مناقصه، راس ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ97/10/4 در محل ساختمان اصلي شرکت پخش به 

آدرس فوق الذکر برگزار مي گردد.
2- گشایش پاکات مناقصه گران  رأس ساعت 10 صبح  روز یکشنبه مورخ 97/10/9 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه، مناقصه گران و سایر مدعوین انجام 

مي گردد.
در صورت تغییر در زمان بندي مراحل مناقصه، مراتب در سایت مربوطه اصالح و درج مي گردد.

تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 97/09/24  تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 97/09/26
روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز

 نوبت اول

وزیر ارشاد گفت: سهم حوزه فرهنگ و هنر از بودجه کشور بسیار اندک بوده است.
سید عباس صالحی در حاشیه نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کاشان درباره شرایط بودجه 
حوزه فرهنگ افزود: احساس می شود که اعتبارهای حوزه فرهنگ در بودجه کشور تناسب کافی با ظرفیت ها، 
نوآوری ها و کارکردهای این بخش نداشته است. فضای بودجه ریزی با آن چیزی که باید در فرهنگ و هنر و 
بخش های مرتبط با آن رقم بخورد، بسیار تفاوت داشته و انتظار می رود که با توجه به ظرفیت های این حوزه، نظام 
بودجه ریزی کشور در دولت و مجلس سهم واقعی تری برای این بخش در نظر بگیرند.وی درباره بودجه فرهنگ و 
هنر استان ها و شهرهای کشور و بخش های مرتبط با این بخش اضافه کرد: رویکرد این وزارتخانه دریافت بودجه 
توسط استان ها و شهرها متناسب با ظرفیت هایشان است.وزیر ارشاد به برگزاری جشنواره بین المللی کتاب کودک 
و نوجوان کاشان اشاره و اضافه کرد: این شهرستان از ظرفیت های زیادی در زمینه کتاب و کتابخوانی برخوردار 
است و بر این اساس در سال ۹7 عنوان پایتختی کتاب ایران را به خود اختصاص داد.افزون بر 6۰ نهاد مردمی در 
برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت دارند که برنامه های وسیعی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان 
و نوجوانان با کمک این نهادها در زمان برگزاری این جشنواره سه روزه عملیاتی خواهد شد.وی با اشاره به اینکه 
صرفه جویی در آب و حفاظت از منابع این مایع حیاتی به عنوان موضوع ملی در کشورمان مطرح است، یادآور 
شد: جشنواره بین المللی کودک و نوجوان کاشان به یک موضوع مهم ملی یعنی آب متمرکز شده تا کودکان و 
نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور از سنین پایه صرفه جویی در مصرف آب را مورد توجه قرار دهند.وزیر ارشاد 
افزود: آغاز این جشنواره در سطح بین الملل می تواند کاشان را به عنوان پایگاه جدی کتاب کودک و نوجوان قرار 
دهد و وزارتخانه از برگزاری برنامه های این جشنواره در سال های آتی حمایت می کند.وی امضای تفاهم نامه ای با 
بیمارستان آیت اهلل یثربی کاشان را از دیگر برنامه های سفر یک روزه خود به کاشان ذکر کرد و گفت: بر این اساس 

اهالی قلم این شهرستان از سوی این مرکز درمانی به صورت رایگان معاینه و درمان خواهند شد.

 انتقاد از سهم اندك فرهنگ وهنر
 از بودجه کشور

»مروارید« درامی عاشقانه درباره شهدای غواص
کارگردان »مروارید« اعالم کرد در این نمایش بیماران اعصاب و روان 
به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس خود و حضور در یک عملیات 

مهم می پردازند. 
مهران خوش بین کارگردان »مروارید« درباره اجرای این اثر نمایشی 
که موضوعی دفاع مقدسی دارد به مهر گفت: »مروارید« نوشته هومن 
بنائی که از 25 آذر ماه اجرای خود را در فرهنگسرای ارسباران آغاز 
خواهد کرد درامی عاشقانه درباره شهدای غواص است.وی ادامه داد: 
شخصیت اصلی این نمایش غواصی به نام حبیب است که در واقع 
نماینده غواصانی است که در جنگ شهید شده اند. در این نمایش 
تلویحا اشاراتی به عملیات کربالی 4 شده است؛ عملیاتی که لو رفت 
و باعث به شهادت رسیدن رزمندگان زیادی شد.خوش بین یادآور 
شد: اتفاقات نمایش در یک آسایشگاه روانی رخ می دهد در حالی 

که 25 سال از این اتفاق گذشته است اما جانبازان این حادثه در این 
آسایشگاه در حال مرور خاطراتشان هستند.این کارگردان در پایان متذکر شد: نزدیک به چهار ماه مراحل 
تمرین و آماده سازی این نمایش به طول انجامیده است. بازیگران نمایش نیز بیشتر از جوانان و دانشجویان 
تئاتری هستند که پیش از این نمایش های دیگری را با هم کار کرده ایم.نمایش »ُمروارید « با طراحی 
و کارگردانی مهران خوش بین و نویسندگی هومن بنائی از 25 آذر ماه در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای 
ارسباران روی صحنه خواهد رفت. »ُمروارید« داستان شاعرانه غواصی در دل دایره کلمات و واژگان است. 

در این اثر نمایشی حمیدرضا الزمی، راضیه بهرامی و جواد واحدی به ایفای نقش می پردازند.

تاریخ اکران »چاقوها بیرون«
 مشخص شد

کمپانی الینزگیت قرار است فیلم معمایی پر از ستاره »چاقوها بیرون« را 
در روز جشن شکرگزاری سال 201۹ اکران کند.

به گزارش  از هالیوود ریپورتر، کمپانی الینزگیت قرار است فیلم معمایی 
ریان  کارگردانی  به  را   »Knives Out بیرون/  »چاقوها  ستاره  از  پر 
جانسون در روز جشن شکرگزاری )27 نوامبر( سال 201۹ اکران کند.

دنیل کریگ، کریس اوانز، الکیت استنفیلد، مایکل شنون، دان جانسون، 
و  النگفورد  کاترین  آرماس،  د  آنا  و  کولت  تونی  کرتیس،  لی  جیمی 
کریستوفر پالمر ستاره های این فیلم هستند. فیلم »چاقوها بیرون« هم 
اکنون در مراحل فیلمبرداری به سر می برد.دنیل کریگ در راس بازیگران 
این فیلم در نقش کارآگاهی که وظیفه دارد راز یک قتل مرموز را کشف 
کند، بازی می کند.مدیا رایتز کاپیتال کمپانی تهیه کننده فیلم »بیبی  
راننده« و فیلم تازه اکران شده »موتورهای فانی« سرمایه گذاری و تهیه 
فیلم »چاقوها بیرون« را برعهده دارد.  ریان جانسون در این فیلم در 
کنار کارگردانی، فیلمنامه فیلم را نیز نوشته و آن را به همراه رام برگمن 
تهیه کرده است.با اعالم تاریخ اکران فیلم »چاقوها بیرون« این فیلم به 
جدول پخش سال 201۹ کمپانی الینزگیت که شامل فیلم های »پسر 

جهنمی« و »جان ویک: فصل 3« است، می پیوندد.


