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قاسمی: اختالفات شدیدی بر سر مساله موشکی با اروپا داریم

ترامپ مدهوش طعم دالر و فروش سالح                                             

آغاز داخلی سازی 
معادل 10 میلیارد 

دالر کاال در کشور 

به گزارش زمان ، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز داخلی سازی معادل 10 میلیارد دالر کاال در کشور در سال جاری خبر داد و گفت که سهم استان ها و 
بخش های مختلف به تفکیک مشخص شده است.»رضا رحمانی« دیروز در آیین تکریم و معارفه رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو( در محل این سازمان، افزود: برای نمونه سهم بخش خودرو و قطعه سازی یک میلیارد و 200 میلیون دالر و سهم بخش پوشاک 400 میلیون 
دالر در این برنامه در نظر گرفته شده است. رحمانی یادآورشد: امسال در وزارتخانه 10 پروژه ویژه تعریف شده که 2 مورد آن معدنی و مربوط به زنجیره فلزات 
اساسی و توسعه معادن کوچک برای محرومیت زدایی است. وی، حفظ وضع موجود، حمایت از کاالی ایرانی و حفظ تولید و اشتغال را یکی از اولویت های خود 
برشمرد که برای آن ساختار مناسب ایجاد شده است. رحمانی گفت: این مهم خواسته رهبر معظم انقالب و یک کار جهادی است و اجرایی شدن آن به بخشنامه 

7و ابالغیه نیاز ندارد بلکه یک تکلیف است. 
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تشریح نظرات رهبر انقالب 
درباره اصالح بودجه ۹۸  

الریجانی مطرح کرد:

نگاه روز
پاسخ کوبنده ظریف به شروط 

۱۲ گانه پامپئو
ایران،  امور خارجه  وزیر  محمد جواد ظریف 
بخشی از سخنان اخیرش در مجمع دوحه در 
پاسخ به شروط 12 گانه همتای آمریکایی خود 

برای حمهوری اسالمی را منتشر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم ، ظریف دیروز 
در پیامی توئیتری نوشت: »پاسخ من به توهمات 
رسوای 12 گانه وزیر امور خارجه آمریکا از جمله 
»دخالت« ایران در امور منطقه خودش در مجمع 
دوحه.«در ویدئویی که در ادمه پیام ظریف آمده 
و بخشی از سخنان وی در مجمع دوحه است، 
مجری برنامه نظر وزیر خارجه ایران را درباره 
ادعاهای مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا جویا 
می شود.مجری به ادعاهای 12گانه پامپئو درباره 
ایران، درخواست وی برای تغییر و اصالحات 
برجام و همچنین آزمایش موشکی ایران سوال می 
پرسد، و به محض به بحث ادعایی »مداخالت 
ایران در منطقه« اشاره می کند، ظریف صحبت 
او را قطع کرده و می پرسد: »دخالت چه کسی؟ 
آمریکا دخالت می کند. چرا که ما در منطقه 
خودمان هستیم.« مکث ظریف و جاخوردگی 
مجری باعث خنده و تشویق حضار می شود. 
مجری سپس ادعا می کند که ایران در منطقه 
سرباز دارد، که ظریف پاسخ می دهد: »خب، این 
منطقه ما است، و هرجایی که ما سرباز یا مشاور 
نظامی داریم، به دعوت دولت ها صورت گرفته 
است. آیا ایاالت متحده نیز می تواند چنین ادعای 
مشابهی را داشته باشد؟«ظریف سپس تاکید کرد: 
»ما با کسی که 12 شرط برایمان تعیین کند حرفی 
نداریم، با کسانی که یک قطعنامه شورای امنیت را 
که خودشان حامی آن بودند نقض می کنند مذاکره 

نمی کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه سازوکار مالی اروپا مدتی است که تحت 
بررسی قرار دارد، گفت: این سازوکار صرفا برای خرید دارو و مواد غذایی نیست.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه دیروزدر 
نشست خبری در مورد سفر ظریف به قطر، گفت: سیاست های منطقه ای جمهوری 
اسالمی، سیاست های قبلی است و بر همکاری و گفتگو با کشورهای منطقه مبتنی 
است. برای اینکه بتوانیم مواضع خود را بیان کنیم و نگاهی به آینده داشته باشیم، 
در این نشست حضور یافتیم.وی ادامه داد: نشست قطر نشست جدیدی نبود اما 
با توجه به موقعیتی که می توانست برای ما فراهم کند، این سفر یک روزه انجام 
گرفت و فرصت خوبی برای گفتگو با مقامات منطقه و خارج از منطقه به خصوص 
گفتگو و رایزنی با مقامات قطر، فراهم شد.قاسمی گفت: امیدوارم واقعیت ها بتواند 
خود را در منطقه نشان دهد و ما نیز بتوانیم در مسیر درستی با کشورهای منطقه 
همکاری داشته باشیم.سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اجرای سازو کار 
مالی اروپا گفت: این سازوکار مدتی است که تحت بررسی قرار دارد و سازوکاری 
برای تسهیل مبادالت ایران با اتحادیه اروپاست. این سازوکار شامل اقالم بسیاری 
می شود که در این سبد کاالیی می تواند دارو، مواد غذایی و سایر کاالها قرار گیرد؛ 
این مکانیزم می تواند با سایر کشورها هم برقرار شود.وی تاکید کرد: این سازوکار 
صرفا برای خرید دارو و مواد غذایی نیست و سرمایه گذاری صنعتی و اقتصادی 
هم باید جای خود را در این سبد کاالیی پیدا کند.قاسمی در خصوص فشار آمریکا 
برای تحریم ایران گفت: فشار آمریکا برای تحریم ایران تنها بر غرب نیست بلکه بر 
کشورهای شرقی نیز برای توقف همکاری ها فشار زیادی اعمال می شود. ما هم 
بیکار نیستیم و راهکارهای خودمان را دنبال می کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه 
در ادامه در پاسخ به سوالی گفت: اخبار نهایی در خصوص خروج شرکت های 
سرمایه گذار نفت از ایران باید از سوی وزارت نفت بیان شود.سخنگوی وزارت 
امور خارجه با اشاره به دیپلماسی فعال جمهوری اسالمی با کشورهای منطقه و 
کشورهای اروپایی برای حل بحران یمن گفت: تالش کردیم تا کشورهای اروپایی 
تا حد ممکن از نفوذ خود برای پایان این بحران استفاده کنند، در این راستا نشست 
استکهلم نشست خوبی بود و امیدواریم این نشست سرآغاز تحول بزرگی در بحران 
یمن باشد.وی تاکید کرد: متجاوزان که سال ها مردم یمن را آماج بمباران خود قرار 
داده اند باید به این روند خاتمه دهند و باید مصوبات نشست استکهلم اجرایی شود 
و ما از این روند حمایت می کنیم. قاسمی تصریح کرد: امیدواریم آنهایی که فکر می 
کردند با سالح های مدرن و دالر می توانند سرنوشت یک ملت را دگرگون کنند 
و آنها را به زانو درآورند درس خوبی گرفته باشند امیدواریم بحران یمن و بحران 
های اخیر در منطقه به آنهایی که کمتر با فکر و اندیشه آشنایی دارند بیاموزند 
با تجاوز نمی توانند امیال خود را به ملت ها تحمیل کنند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تهدید نظامی اسرائیل علیه ایران 
گفت: سیاست ما نسبت به رژیم صهیونیستی روشن است و تغییری در موضع 
گیری خود نداریم؛ تا اشغالگری وجود دارد مقاومت هم وجود دارد.وی تاکید کرد: 
سیاست های نژادپرستانه رژیم صهونیستی مشخص است و تا این وضعیت وجود 

دارد مقاومت ادامه می یابد. هر از گاهی مقامات این رژیم به یاوه گویی علیه ملت 
ایران رو می آورند، ماهیت این رژیم ماهیتی درنده خو، متجاوز و زیاده خواه است 
و هر از گاهی به این شیوه های روانی متوسل می شوند که ابتر و بیهوده است.

وی در خصوص اظهارات اخیر ترامپ، یادآور شد: آقای ترامپ وقتی از روی تخت 
بیدار می شود حرف هایی را بیان می کند. ایشان مدهوش طعم دالر و فروش 
سالح است. سخنان او نسنجیده و فرافکنی های بی ربط بود.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در خصوص موضع ایران در قبال برخورد دولت فرانسه با معترضان، گفت: 
مسئله فرانسه داخلی است و من به این موضوع نمی پردازم. رفتار نیروهای نظامی 
فرانسه در قبال افرادی که در خیابانها هستند، خشن، نسنجیده و غیرقابل قبول 
است. دولت فرانسه باید نسبت به این افراد با خویشتن داری بیشتری برخورد کند و 
اجازه دهد در فضای مسالمت آمیز این اعتراضات مطرح شود. زیرا در همه دنیا حق 
اعتراض وجود دارد.قاسمی اظهار داشت: اخباری در مورد وجود برخی گروههای 
آنارشیست در میان این افراد وجود دارد که از روشهای آنارشیستی استفاده می 
کنند و اقدام به تخریب و صدمه زدن به شهرها می کنند.باید به آنها کمک کرد و 
اعتراضات را از طریق مسالمت آمیز دنبال کرد.قاسمی گفت: دولت فرانسه نیز باید 
خویشتن دار بوده و از به کارگیری زور و خشونت دوری کند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در خصوص اختالف نظر ایران و ترکیه بر سر سوریه در اوایل جنگ سوریه 
گفت: این امر یک واقعیت است. زمان عامل مثبتی است برای اینکه واقعیت ها خود 
را نشان دهند. نشست های آستانه و شفاف سازی مواضع ایران، روسیه و ترکیه و 
همکاری های گسترده، عوامل مهمی بود که موجب تغییر مواضع ترکیه و یا سایر 
کشورها شد. واقعیت ها خود را نشان دادند.وی ادامه داد: تحوالت جاری است و 
می تواند کشورها در مسیر بهتری قرار گیرند.وی در خصوص اظهارات تند نماینده 
اروپا در مورد تجهیزات موشکی ایران گفت: این اظهارات در گذشته نیز اعالم شده 
است. هیچ کشوری دو نمی توانند در مورد همه موضوعات و مسائل اشتراک نظر 
داشته باشند. در حوزه مسائل موشکی این اختالف نظر بین ما و برخی کشورهای 
اروپایی با شدت بیشتری و با برخی کشورهای دیگر با شدت کمتری وجود دارد. به 
دالیل مختلفی این اظهارنظرها مطرح می شود و ناشی از تالش بدخواهان است.

قاسمی اظهارداشت: ما شاهد برخی بیان های منفی و ابراز نگرانی ها از سوی برخی 
شخصیت های اروپایی در خصوص سیاست های موشکی ایران هستیم. این در 
حالی است که سیاست های موشکی ایران روشن بوده و بارها اعالم شده است که 

هیچ منافاتی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد. 
ادامه در صفحه۲
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ترامپ مدهوش طعم دالر و فروش سالح است
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره مصوبه هیات وزیران درباره دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس گفت: تا دو ماه دیگر و نهایتا تا پایان سال قیمت گذاری این دو باشگاه 
انجام می شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اشرف عبداهلل پوری حسینی درباره 
قیمت پایه دو باشگاه پرسپولیس و استقالل و زمان واگذاری آن اعالم کرد که قطعا 
سازمان خصوصی سازی تالش می کند به وظایف خود به درستی عمل کند و اقدامات 
الزم را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد.وی گفت: تا دو ماه بعد قیمت گذاری این 
دو باشگاه انجام می شود و این قیمت را به هیات واگذاری اطالع می دهیم و تالش 
می کنیم تا پایان سال جاری مزایده این دو باشگاه را انجام دهیم.لذا با توجه به ابعاد 

اجتماعی و فرهنگی باشگاههای مذکور و حساسیت های موجود در خصوص واگذاری 
آنها و ضرورت توجه به نقطه نظرات، تجربیات، مستندات و تحقیقات صورت پذیرفته 
در این زمینه، از کلیه صاحبنظران، اساتید و دانشگاهیان، عالقه مندان و خبرگان 
باشگاههای یاد شده دعوت می شود تا پیشنهادات، مطالعات و مستندات خود را در 
قالب گزارش یا مقاله، فایل الکترونیکی، فایل صوتی، مکتوب و ... در خصوص نحوه 
آماده سازی، قیمت گذاری، روش واگذاری و نظارت پس از واگذاری این دو باشگاه از 
طریق آدرس الکترونیکی sorkhabi@ipo.ir  به این سازمان ارسال و یا با شماره 

تلفن ۱۹-۸۸۰۸۹۹۰۱ داخلی ۲۶۲۴ تماس حاصل نمایند.

استقالل و پرسپولیس ۲ ماه تا قیمت گذاری؛

 فراخوان جدید برای واگذاری سرخابی ها

وفات حضرت معصومه )س( 
بر عموم شیعیان تسلیت باد



مرکز  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
پژوهش ها در قانون بودجه سال ۹۷، راهکارهایی را 
برای سرپا شدن صندوق های بازنشستگی در نظر 

گرفت اما اهتمام دولت برای این امر کم بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی دیروز در هفتمین همایش 
نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری اظهار داشت: 
بنده کارهای پژوهشی را دنبال می کنم و بسیاری 
از کارهایی که ارائه شده است، قابل استفاده برای 
نمایندگان مجلس، کمیسیونها و مراکز دولتی که 
مرکز  افزود:  است.وی  کنند،  گیری  تصمیم  باید 
پژوهش های مجلس تاکنون به برخی از معضالت 
کشور توجه بسیار خوبی به خصوص در چند سال 
اخیر داشته است.رئیس مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه برخی چالش ها در کشور مزمن و 
پیچیده شده است، ادامه داد: مرکز پژوهش های 
مجلس توجه و تحلیل های خوبی درباره این مسائل 
داشته که کامالً مفید بوده است و اغلب مواردی 
را مطرح کرده است که بخش های اجرایی کشور، 
در  کرد:  تاکید  شود.الریجانی  جلب  توجهشان 
بسیاری از این موارد، مرکز پژوهش های مجلس 
راه حل هایی را ارائه کرده است که می توان بیشتر 
به مباحث اقتصادی و زیربنایی اشاره کرد و مباحثی 
واقع بینانه در این باره ارائه شده است و  واقع گرایی 
و واقع بینی در تحقیقات مرکز پژوهش ها مورد 
توجه قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: مرکز 
پژوهش های مجلس توجه ویژه ای به مشکالت 
نقدینگی  ها،  بانک  بازنشستگی،  های  صندوق 
و کمبود آب در کشور داشته است و از مدت ها 
پیش روی این مسائل تمرکز کرده و راهکارهایی را 
ارائه کرد و جلساتی را با بنده در این باره گذاشتند.

الریجانی متذکر شد: همچنین در قانون بودجه 
سال ۹۷ مرکز پژوهش های مجلس، راهکارهایی را 
برای سرپا شدن صندوق های بازنشستگی در نظر 
گرفت اما اهتمام دولت برای این امر کم بود و باید از 
این راهکارها استقبال می کرد و باید باز هم پیگیری 
شود.رئیس قوه مقننه با بیان اینکه همچنین در 
مورد تحریم ها نیز تحلیل های به موقعی از سوی 
این مرکز ارائه شده است، تصریح کرد: تحلیل های 
شسته و رفته ای در این مورد ارائه شده است و 
پیشنهادات سامان یافته ای ارائه شده است و مرکز 
پژوهش ها جزء اولین مراکزی بود که روی موضو 
ع تحریمها و برون رفت از آن و مقابله با مشکالت 
تحریم ها توجه کرد.رئیس مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس یک بار 
هم در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسالمی، 
راهکارهایی را برای برون رفت از تحریم ها ارائه کرد 
و جا دارد که همچنان تحقیق ها و تحلیل ها در 
این موضوع استمرار یابد چرا که این موضوع ایستا 
نیست.الریجانی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش ها 

درباره موضوع انرژی هم گزارش خوبی ارائه کرده 
است، تصریح کرد: حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه در بخش انرژی و دیگر بخش ها مصرف می 
شود و سوال این است که آیا این به بهترین نحو 
مصرف می شود و یا آنکه این موضوع منجر می 

شود که مصرف ما مناسب نباشد؟
این  تعدیل  برای  هایی  گزارش  شد:  یادآور  وی 
موضوع ارائه شده است مبنی بر اینکه ما چند برابر 
از  باید  و  داریم  انرژی  اروپایی مصرف  کشورهای 
طریق کارهای فرهنگی به این موضوع توجه شود 
تا از منابع انرژی به خوبی و درستی استفاده کنیم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: در بحث 
برنامه و بودجه هم مرکز پژوهش های مجلس، 
مجلس  های  کمیسیون  به  و  کرده  عمل  فعال 
و  کند  می  ارائه  را  تحقیقاتی خود  های  گزارش 
پیشنهادات مناسبی می دهد.وی با اشاره به ارائه 
گزارشی درباره امنیت غذایی از سوی مرکز پژوهش 
های مجلس، اظهار داشت: این گزارش بسیار مهم 
و همه جانبه بود چرا که مسئله سالمت بسیار حائز 
اهمیت است و الزم بود که بدانیم آسیب های ما در 
بخش سالمت کجاست و بنده این گزارش را برای 
بخش های مختلف کشور ارسال کرده ام تا روی این 
موضوع تمرکز پیدا کنند.الریجانی با اشاره به اینکه 
مرکز پژوهش ها گزارشی درباره آب شرب تهران 
ارائه کرده است، گفت: اشکاالتی که در این زمینه 
و گزارش  این گزارش مطرح شد  در  دارد  وجود 
نظارتی مطلوبی بود که تا چه حد مصوبات ما در 
شورای امنیت در این زمینه اجرا نشده است.رئیس 
قوه مقننه با بیان اینکه درباره مشکل آب کشور نیز 
گزارش مناسبی از سوی مرکز پژوهش ها ارائه شد، 
افزود: درباره موانع سرمایه گذاری در کشور هم 
بررسی های دقیقی انجام داده اند و مجموعه این 
اقدامات بسیار مطلوب بود و مشخص بود که این 
مرکز زحمات زیادی را برای تهیه این گزارش ها 
کشیده است.وی گفت: قرار است این مرکز از مراکز 
تحقیقاتی دیگر کشور ها استفاده کند و یک بانک 
اطالعاتی در این زمینه ایجاد شود که کاری مطلوب 

و متناسب با شرایط کشور است و ما باید از تجریبات 
آنها استفاده کنیم، البته معتقدم که ما نباید گرته 
برداری کنیم بلکه باید از تجربیات مطلوب آنان 
متناسب با شرایط کشور خودمان استفاده کنیم.

الریجانی گفت: همچنین الزم است از کشورهایی 
که در شرق هستند همچون چین، ژاپن و اندونزی، 
مالزی و روسیه در این زمینه استفاده شود چرا 
که به ما از لحاظ شرایط نزدیک تر هستند.رئیس 
مجلس شورای اسالمی یادآور شد: همه این زحمات 
کشیده شده است تا حکمرانی مطلوب به وجود 
بیاید و پایه این مسائل بر قانون است و قانون باید بر 
کشور محترم شمرده شود.وی افزود: مرکز پژوهش 
ها و همه کسانی که در مراکز علمی و پژوهشی 
فعالیت می کنند، توجه داشته باشند که در شرایط 
اما  آورند  به وجود می  به کشور  فشار  تحریمی، 
ما باید از این قضیه استفاده مطلوب کنیم.رئیس 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: متأسفانه 
در کشور ما، زمانی که شرایط عادی است رویکردها 
به سمت واردات می رود و به سمت ساخت داخل 
کسی نمی رود و توجهی به پژوهشگران دانشگاهی 
برای  فرصت  این  از  باید  اما  شود  نمی  خودمان 
حل این نقص استفاده شود.الریجانی تأکید کرد: 
متأسفانه بین بخش دانشگاهی ما و نیازهای کشور 
ارتباط خوبی وجود ندارد و از ابتدای انقالب هم در 
این زمینه راهکارهای مختلفی عنوان شده است که 
این بخش ها با هم ارتباط داشته باشند اما تاکنون 
موفقیت آمیز نبوده است و پیشنهاد بنده این است 
که در شرایط فعلی، حواس ها باید به سمت تولید 
داخلی برود و بخش های R&D در کشور باید رشد 
کند و بخش های تحقیقاتی گسترش پیدا کند و 
باید از ظرفیت اساتید دانشگاه و تحقیقات آنان برای 

حل مشکالت کشور استفاده کنیم.

نظرات مقام معظم رهبری برای 
اصالح بودجه 98

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به فرمایشات 

مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصالح بودجه 
سال ۹۸ گفت: ایشان فرمودند بودجه کشور در 
شرایط تحریم ها باید با مالحظاتی تدوین شود و 
ضروریات مورد توجه قرار گیرد.الریجانی ادامه داد: 
این فرمایش به این معنی است که باید به حقوق 
و مزایای کارکنان و موضوع اشتغال و موضوعاتی 
که برای کشور ضروری است، توجه شود.وی افزود: 
نکته دیگری که ایشان تأکید کردند لزوم تدوین 
است،  کشور  بودجه  ساختار  اصالح  کلی  برنامه 
یعنی تدوین بودجه مبتنی بر کاهش هزینه ها در 
چارچوب سیاست های کلی و قانون برنامه ششم 
توسعه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت 
قطع  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  باشد.رئیس 
وابستگی به نفت سالهاست که در سیاست های 
این سیاست  ابتدا  از  اگر  است.  تأکید شده  کلی 
پیگیری شده بود، در شرایط فعلی مشکالت زیادی 
نداشتیم.وی تأکید کرد: دستور مقام معظم رهبری 
این است که در همین شرایط اصالح ساختار بودجه 
انجام و اصول کلی آن تدوین شود. مرکز پژوهش 
ها باید نقشه راه برای اصالح قانون بودجه را تدوین 
کند. اگر در این شرایط اقدام نکنیم، معلوم نیست 
بعدها بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم.الریجانی 
تصریح کرد: ما عادت کرده ایم در شرایط سخت 
انتظام  موقع  االن  دهیم.  انجام  را  مهم  کارهای 
بودجه کشور است. تأکید مقام معظم رهبری این 
است که ساختار بودجه اصالح شود و هزینه ها در 
چارچوب سیاست های کلی قانون برنامه ششم، 
اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت کاهش 
یابد.رئیس مجلس شورای اسالمی با درخواست از 
مرکز پژوهش ها در راستای تحقق فرمایش مقام 
معظم رهبری در راستای اصالح ساختار بودجه 
اصالحات  این  آینده  ماه  چهار  ظرف  اگر  گفت: 
 ۹۸ سال  بودجه  قانون  بر  می توان  شود  تدوین 
اصالحیه زد و بودجه سال ۹۹ را بر این مبنا تدوین 
کرد.وی با اشاره به نکته سوم مقام معظم رهبری 
گفت:  سال ۹۸  بودجه  اصالح  لزوم  در خصوص 
ایشان همچنین بر لزوم تدابیر الزم برای افزایش 
اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی بدون نفت و رشد 
سرمایه گذاری تأکید کردند.الریجانی با اشاره به 
تأکید مقام معظم رهبری بر حفظ منابع صندوق 
توسعه ملی افزود: منابع صندوق توسعه ملی محلی 
برای استفاده جهت پرش اقتصادی است و نباید از 
منابع این صندوق برای بودجه جاری استفاده کرد.

وی تأکید کرد: دغدغه رهبر معظم انقالب، دغدغه 
ای سنجیده، مهم و کاری سنجیده برای کشور 
است.الریجانی با اشاره به اظهارات جاللی مبنی بر 
استفاده اندک از انجمن های علمی گفت: انجمن 
های علمی بهترین سرمایه کشور هستند و باید 
استفاده بیشتری از آن کرد. مرکز پژوهش ها باید 

پُلی برای استفاده از دانشگاهیان باشد.
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دستور آملی الریجانی به دادستان ها برای 
برخورد با گران فروشی

رئیــس قــوه قضاییه با تاکید بــر اینکه حل مشــکالت اقتصادی با 
برخوردهای صرفا قضایی ممکن نیست و به تدبیر هر چه بیشتر دولت 
نیاز دارد، به دادســتان های سراسر کشور دستور داد که در چارچوب 

قانون به موضوع گرانی ها ورود کنند.
بــه گزارش زمان به نقــل ازاداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت 
اهلل آملــی الریجانی با تاکید بر اینکه »ما در چارچوب وظایف خود به 
رسیدگی ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی 
کشور اخالل ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد«، در عین حال یادآور شد: 
ماهیت اداره کشور و رفع مشکالت معیشتی مردم، یک ماهیت کامال 
اجرایی اســت که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید 
این امر را به پیش ببرد. بحمداهلل تالشهای بسیار خوبی شده و مسئله 
ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی 
ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.آملی 
الریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاههای نظارتی 
و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت ها اظهار کرد: 
زمانی برخی بی تدبیریها موجب افزایش بی رویه نرخ ارز شد. در حال 
حاضر نیز نبایــد اجازه داد که پاره ای بی تدبیریها موجب وارد آمدن 
فشار بر مردم شــود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز باال رفت، قیمت 
کاالهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز 
هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت باال خریداری کرده اند، همچنان 
گرانفروشی می کنند. رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را »غیر قابل 
قبول« دانســت و با ذکر برخی افزایش قیمت های خودسرانه مانند 
گرانی ها در صنعت لبنیات و ... خاطرنشــان کرد: قدرت خرید قشر 
کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود اســت و بر این اساس 
برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی 
ســران قوا مطالبی طرح می شود و دولت نیز تالش های خوبی برای 
حل این مشکالت داشته اما دستگاههای اجرایی و دولت موظفند طرح 
بیاورند و تالش کنند تا هر چه سریع تر وضعیت معیشت مردم سامان 
معقول و منطقی پیدا کند.آملی الریجانی با اشــاره به وظیفه سازمان 
تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت ها، به دادســتانها نیز دستور 
داد کــه در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی صالح به موضوع 

گرانی ها ورود کنند.

تعزیرات قیمت آجیل را شکست

گشت مشــترک تعزیرات حکومتی در بازرســی از واحد های صنفی 
مرتبط با اقالم شب یلدا، نظارت بر بازار را شدت بخشید و قیمت آجیل 
مخلوط را شکســت به طوری که قیمت آجیل از ۱5۸ هزار تومان به 

۷5 هزار تومان کاهش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، طرح نظارت تعزیرات بر بازار شب یلدا از 
دیروز آغاز شده است و تا ۳۰ آذر ادامه دارد.در این گشت که با حضور 
بهروز طالبیان، رئیس گشت های مشترک تعزیرات، امید شهرآبادی، 
رئیس شــعبه ۴۱ تعزیرات، کارشناســان اجرای احــکام تعزیرات، 
کارشناسان بهداشت، بازرسان اصناف و نماینده نیروی انتظامی انجام 
شد، سه واحد صنفی رسیدگی شدند.گشت ویژه نظارت بر بازار شب 
یلدا با ســرزدن به خشکبار فروشــی های مرکز شهر تهران قیمت و 
کیفیت کاالهای عرضه شده را بررســی شدند.بر اساس این گزارش، 
در یک واحد صنفی عرضه کننده شــیرینی و خشکبار، قیمت آجیل 
مخلوط شب یلدا ۱5۸ هزار تومان برچسب قیمت داشت که به گفته 
بازرسان اصناف، قیمت این آجیل غیرمعقول بود و با توجه به کیفیت 
آجیل باید ۷5 هزار تومان عرضه می شد.همچنین یک بسته کوچک 
آجیل تزیین شــده ۳۲۱ هزار تومان قیمت خورده بود که با بررسی 
های انجام شــده با توجه به وزن و کیفیت آجیل ها، قیمت آن حدود 
۱5۰ هزار تومان بود.امید شــهرآبادی، قاضی شــعبه ۴۱ تعزیرات در 
حاشــیه این بازدید گفت: متاسفانه جرایم بازدارندگی الزم را ندارد و 
اکنون نه تنها در مورد آجیل و خشکبار بلکه در مورد بسیاری از اقالم 
عالوه بر تحریم خارجی دچار خود تحریمی هستیم و حقوق شهروندی 
مصرف کنندگان تضییع می شود.وی اظهار داشت: اکنون بسیاری از 
تولید کنندگان کاالهای داخلی به بهانه های مختلف از جمله افزایش 
نرخ ارز و تحریم ها در حق مردم اجحاف می کنند. به نظر می رســد 
قوانین بازدارنده نیســت. قانونی که هزینه متخلف را باال نبرد، زمینه 

ارتکاب جرم را فراهم می کند.
در پایان این بازرســی، پرونده تخلف ایــن واحد صنفی به ارزش ۷۰ 
میلیون ریال تشکیل و برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که 
جریمه آن دو تا پنج برابر ارزش تخلف خواهد بود همچنین با دستور 
قاضی تعزیرات، برچسب قیمت آجیل مخلوط از ۱۷5 هزار تومان به 
۷5 تومان کاهش یافت.طالبیان به فروشنده این واحد صنفی هشدار 
داد که بازرســان در این روزها به طور مرتــب از مغازه ها بازدید می 
کنند و نباید قیمت کاســته شده دوباره افزایش یابد.در یک خشکبار 
فروشی قیمت هر کیلو پســته اکبری اعال ۳۴۰ هزار تومان برچسب 
قیمت داشــت همچنین مغز پسته خام و شــور ۳۶۰ هزار تومان بود 
و کمترین قیمت برای پســته ۲۶۰ هزار تومان عرضه می شد.آجیل 
مخلوط شــب یلدا نیز ۹5 هزار تومان برچســب قیمت داشت که با 
بررسی های بازرسان و با توجه به کیفیت محصول، ارزش هر کیلو ۷5 
هزار تومان اعالم شد.انواع میوه خشک در بسته های فاقد مشخصات 
و عالمت سیب سالمت هم در این واحد صنفی عرضه می شد که به 
گفته کارشــناس بهداشت به دلیل نامشخص بودن فرایند تولید، غیر 
بهداشتی تشخیص داده شــد همچنین بازرسان اصناف قیمت میوه 
های خشک را باال تشخیص کردند.بازرسان با توجه به باال بودن قیمت 
ها از فروشــنده این واحد صنفی فاکتور خرید کاال درخواست کردند 
و بر اســاس مشاهدات، فاکتور فاقد مشــخصات و مهر بود و نامعتبر 
اعالم شد.پس از بررسی های کارشناسان، بهروز طالبیان، رئیس گشت 
مشترک تعزیرات اعالم کرد که پرونده تخلف گرانفروشی به ارزش ۳۰ 
میلیون ریال برای این واحد صنفی تشکیل شده است که جریمه آن 
دو تا پنج برابر ارزش تخلف است.طالبیان گفت: واحد های صنفی باید 
ســود متعارف را رعایت کنند و در خصوص نظارت به عرضه آجیل و 
خشکبار، اتحادیه و اصناف مسئول هستند و تعزیرات بر اساس گزارش 
تخلف با متخلفان برخورد می کند.وی تصریح کرد: هدف اصالح قیمت 
و نه جریمه واحد صنفی است و می خواهیم تا کاالها با قیمت واقعی 
به دست مشتریان برسد.همچنین به دستور قاضی تعزیرات برچسب 
قیمــت ۹5 هزار تومانــی آجیل مخلوط به ۷5 هــزار تومان کاهش 
یافت و مشتریانی که می خواستند این آجیل را تهیه کنند با قیمت 
کاهش یافته خرید کردند.در بازدید دیگری نیز واحد صنفی به دلیل 
گرانفروشی پسته، فندق، بادام و تخمه ژاپنی پرونده ای به ارزش 5۰ 
میلیون ریال تشــکیل و به تعزیرات فرســتاده شد که پس از بررسی 

جریمه آن مشخص خواهد شد.
رئیس گشت های تعزیرات اظهار داشت: شهروندان می تواننددر صورت 
برخــورد با هر نوع تخلف به ســامانه ۱۳5 تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ 
ســازمان صنعت معدن تجارت اطالع دهند تا شکایات در اسرع وقت 

مورد بررسی قرار گیرد.

جزئیات پیشنهاد حذف یارانه سه 
دهک به نفع حمل و نقل عمومی

 وزیر کشــور گفت: در قالب یک پیشنهاد در الیحه 
بودجه یارانه سه دهک از مردم حذف و صرف تولید، 
توسعه حمل و نقل و کمک به معیشت نیازمندان 

می شود.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، عبدالرضا رحمانی 
فضلی در حاشیه همایش روز ملی حمل و نقل در 
پاسخ به پرســش خبرنگاران در خصوص جزییات 
حذف یارانه برخی از مردم به نفع حمل و نقل عمومی 
گفت: در قالب یک پیشنهاد در الیحه بودجه سال 
آینده دولت موافقت کرده یارانه ســه دهک از مردم 
حذف و صرف ســه موضوع کمک به تولید، توسعه 
حمل و نقل و کمک به معیشت افراد نیازمند شود. 
این موضوع بنا به تشخیص استانداری ها، وزارت رفاه 
و وزارت کشور انجام می شود و امیدواریم بتوان از این 
محل پروژه های بزرگی که به نفع مردم است را انجام 
و کمک به اصالح سیستم حمل و نقل عمومی کند.

وی ابراز امیدواری کرد: مردمی که واقعا این امکان را 
دارند داوطلبانه از این پیشنهاد استقبال کنند.

میدان های جدید نفت و گاز در 
کشور کشف شد

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت اعالم کرد: همکاری 
با شرکت های بین المللی برای مطالعات اکتشاف 
میدان های نفتی ادامه دارد و در ســال های ۱۳۹۶ 
و ۱۳۹۷ میادین جدیدی کشف شده است که وزیر 

نفت جزییات آنها را اعالم می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سیدصالح هندی« 
افزود: در ســه بخش اکتشــاف میدان های جدید، 
مخازن جدید و افزایش حجم میادین کشف شده در 
حال فعالیتیم و در هر سه بخش دستاوردهای خوبی 
داشته ایم.وی ادامه داد: در کشور حدود ۴۰ مخزن 
نفتی کشف شده و توسعه یافته داریم که نشان می 
دهد بخش اکتشاف از تولید و توسعه جلوتر است.»بر 
اساس برنامه های پنج ساله توسعه، در بخش اکتشاف 
میادین و مخازن نفت و گاز دســتاوردهای خوبی 
داشــتیم؛ به طوری که اکنون از نظر ذخایر نفت و 
گاز در رتبه نخست جهان قرار داریم«. مدیر اکتشاف 
شرکت ملی نفت گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، 
درباره همه مناطق کشــور که احتمال وجود منابع 
هیدروکربنی در آنها وجود دارد مطالعه جامعی انجام 
می شود.به گفته وی، در برخی مناطق کشور مانند 
همدان که الیه گرانیتی الونــد در آنجا وجود دارد 
احتمال وجود ذخایر نفت و گاز بســیار کم است و 
در آنها اکتشــافی صورت نمی گیرد.وی اضافه کرد: 
مطالعات اولیه اکتشاف میدان های نفت و گاز در بیش 
از ۶۰ درصد کشور ادامه دارد؛ البته حفاری چاه های 
اکتشافی فقط در منطقه خلیج فارس، جنوب غرب 
و شمال شرق کشــور انجام می شود.هندی درباره 
شناسایی منابع جدید گازی در دریای عمان گفت: 
هیدرات های گازی در دریای عمان شناسایی شده 
اســت و ذخایر گازی زیر آنها وجود دارد.وی افزود: 
این منابع کشف شده در عمق ۸۰۰ متری دریا قرار 
دارد که حفاری چاه در آنها بسیار گرانقیمت است؛ 
به طوری که هر چاه حدود ۳۰۰ میلیون دالر و ۳۰۰ 
میلیارد تومان هزینه دارد.»تصمیم گرفته شده است 
مرحله دوم مطالعات هیدرات هــای گازی دریای 
عمان بدون حفر چاه انجام شود و قرارداد آن امروز با 
پژوهشگاه صنعت نفت به امضا رسید«.هندی اضافه 
کرد: ضریب موفقیت کشف در طرح های اکتشافی 
کشور بیش از ۶۰ درصد است. »پس از وضع تحریم 
های جدید آمریکا علیه ایران، مشــکلی برای ما رخ 

نداده و برنامه های اکتشاف تغییری نکرده است«.
وی تاکید کــرد »تحریم ها توســعه توانایی های 
داخلی را شتاب می دهد« و گفت: چند سال پیش 
برای خرید برخی تجهیزات حفاری به شرکت های 
خارجی و حتی چینی التماس می شد اما امروز در 

آنها به خودکفایی رسیده ایم.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت یادآوری کرد: مناقصه 
اکتشــاف بلوک های جدید هیدروکربنی به علت 
تحریم ها لغو شــد و به جای آن قرار شــد شرکت 
های داخلی آن را اجرا کنند.وی ادامه داد: قرار است 
شرکت های داخلی، کنسرسیومی را برای اکتشاف 
بلوک های نفتی تشکیل دهند.به گفته وی، تا یک 
سال آینده اکتشاف چند بلوک جدید توسط شرکت 

های داخلی آغاز می شود.
این مسوول  درباره مشــارکت با شرکت های بین 
المللی در بخش اکتشاف گفت: برخی شرکت های 
خارجی که بلوک اکتشــافی را در اختیار داشــتند 
فعالیت خود را متوقف کردند اما برخی طرف های 
بین المللی در بخش مطالعات اکتشاف میدان های 
نفتی به کار خــود ادامه می دهند که البته نام آنها 
اعالم نمی شــود.هندی به همکاری با دانشگاه ها و 
شــرکت های دانش بنیان و مراکز پژوهشی اشاره 
کرد و گفت: در اســفند ســال ۱۳۹۶ چهار قرارداد 
پژوهشــی با دانشگاه های کشور در بخش اکتشاف 

به امضا رسید.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت تصریح کرد: باید در 
بخش میادین مشترک، فاصله زمانی بین اکتشاف تا 
تولید کم باشد؛ در غیر این صورت کشورهای همسایه 
سوء استفاده کرده و به توسعه و تولید نفت و گاز از 

میادین مشترک دست می زنند. 

اخبار

خبر

حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق 
را به کار ببندید تا از اهل حق باشید

کالمامیر
الریجانی مطرح کرد:

تشریح نظرات رهبر انقالب درباره اصالح بودجه ۹۸

ادامه از صفحه۱
سیاست دفاعی ایران ملی است و جمهوری 
منطقه  و  تاریخی  تجربه  دلیل  به  اسالمی 
ای که دارد، این سیاست را دنبال می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
امنیت  کشورها  سایر  مثل  توانیم  نمی  ما 
و سالح بخریم. ما به توانمندی های خود 
متکی هستیم، زیرا هیچ کس، هیچ تضمینی 
به ما درباره امنیتمان نمی دهد و باید ملت 
ایران خود از امنیتش دفاع کند.وی با تاکید 
بر اینکه جمهوری اسالمی حق دارد به توان 
توان دفاعی  تکیه کند، گفت:  دفاعی خود 
هیچ کشوری  علیه  و  است  بازدارنده  ایران 
استفاده نخواهد شد. شعار ایران همزیستی 
ثبات  و  امنیت  به  کمک  و  آمیز  مسالمت 
با بیان اینکه نمی  در منطقه است.قاسمی 
موشکی  و  دفاعی  های  سیاست  از  توانیم 
مواضع  گفت:  کنیم،  پوشی  چشم  خود 
مواضع  خصوص  این  در  انگلیس  دولت 
استانداردهای  دارای  این کشور  بود.  تندی 
که  پذیرد  می  سو  یک  از  است.   دوگانه 
خود  پیشرفته  های  سالح  هایش  شرکت 

دیگر در  از سوی  و  بفروشند  منطقه  به  را 
قبال ملت ایران که تجربه تلخی داشته اند 
اند،  گذاشته  سر  پشت  را  و جنگ سختی 
اظهارات تندی را مطرح می کند.سخنگوی 
طراحی  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزارت 
موشک های ما مشخص است و برای حمل 
کالهک هسته ای طراحی نشده است. اروپا 
نباید به دروغ پردازی محافل صهیونیستی 

توجه کند. جمهوری اسالمی ایران سیاست 
های دفاعی خود را در چارچوب موازین بین 
المللی ادامه می دهد.وی تاکید کرد: اجازه 
نخواهیم داد بتوانند و بخواهند امکانات ما 
را محدود کنند.قاسمی اظهارداشت: ما در 
کشورها  همه  با  جهان  مسائل  همه  مورد 

گفتگو کردیم و گفتگو خواهیم کرد. 
را  است  شفاف  که  خودمان  های  سیاست 

تا  موشک  با  رابطه  در  حتی  کردیم  بیان 
اذهان را روشن کنیم.

بیان داشت:  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
آنها  مدنظر  که  مفهومی  آن  با  مذاکره  اما 
است، در هیچ شرایطی انجام نخواهیم داد و 
در شرایط مذاکره قرار نداریم و قرار نخواهیم 
گرفت و بر سر امنیت و کیان کشور و آب 
آیندگان  برای  باید  که  خودمان  خاک  و 
کنیم.وی  مذاکره  توانیم  نمی  کنیم،  حفظ 
امنیت  تواند  گفت: جمهوری اسالمی نمی 
خود را قربانی اینگونه شعارها کند.قاسمی 
 FATF در  اسرائیل  عضویت  خصوص  در 
گفت: عضویت ایران در FATF بستگی به 

نهادهای قانونگذار دارد. 
وزارت خارجه در این خصوص تالش های 
خود را انجام داده است. با توجه به ماهیت 
رژیم صهیونیستی که از هر بهانه ای برای 
یا  حضور  کند،  می  استفاده  ایران  تخریب 
عدم حضورش در این گروه اهمیتی ندارد. 
کنیم.  می  دنبال  امیدوارانه  را  خود  راه  ما 
امیدواریم در نهایت منافع ملی ایران تامین 

شود.

قاسمی: اختالفات شدیدی بر سر مساله موشکی با اروپا داریم

ترامپ مدهوش طعم دالر و فروش سالح است

وزیر اقتصاد: بخشی از نظام بانکی باید فورا اصالح شود
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح آخرین وضعیت اصالح 
نظام بانکی گفت: بخشی از اصالحات در نظام بانکی باید به 
فوریت انجام گیرد که بر این اساس، موارد مرتبط در مرحله 

تصویب در دولت قرار دارد.
از مهر، فرهاد دژپسند در حاشیه  به گزارش زمان به نقل 
جمع  در  بخش خصوصی  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه 
از یک  بانکی بخشی  اینکه اصالح نظام  بیان  با  خبرنگاران 
پروژه مفصل است، گفت: بخشی از اصالح نظام بانکی باید 
آخرین  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  شود.وی  انجام  فورا 
باید  بانکی،  افزود: اصالح نظام  بانکی  وضعیت اصالح نظام 
یک مجموعه کامل باشد که به صورت همزمان پیاده سازی 
می شود؛ اما به دلیل اینکه در برخی زمینه ها این ضرورت 
وجود دارد که با فوریت، بخشی از این طرح اجرایی شود، 
تصویب آن را در دستور کار قرار داده ایم که در مراحل تصویب 
قرار دارد.دژپسند گفت: بعد از تصویب، جزئیات اصالح نظام 
بانکی اطالع رسانی خواهد شد.وی در پاسخ به سوالی مبنی 

تشکیل  از  ارزی،  تعهدات  و  یوزانس  ال سی،  بازپرداخت  بر 
کارگروهی برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد و تصریح 
کرد: این موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد؛ ولی 
به واسطه اینکه ابهامات و سواالتی در مورد آن وجود داشت، 
دلیل موضوع  به همین  بود؛  نشده  داده  پاسخ  آن سواالت 
به کارگروهی ارجاع داده شده است.وزیر اقتصاد گفت: قرار 
کارگروه مشخص  این  بررسی  نتیجه  آینده،  هفته  تا  است 
شود تا تعیین تکلیف نهایی در این زمینه صورت گیرد. البته 
این بحث جدید و خاصی نیست؛ بلکه در چهار دهه اخیر، 
سه بار این بحث مطرح شده و دلیل آن هم جهش های ارزی 
است که وجود داشته است؛ بنابراین باید به ساز و کارهایی 
برسیم که فعاالن اقتصادی، با پیش بینی آینده، ساز و کاری 
را تعریف کنند که در این چنین مواقعی، بازپرداخت صورت 
ندهند.وی تاکید کرد: اظهارنظر در این موضوع، بحثی نیست 
که االن بخواهم به عنوان موضع دولت، آن را بیان کنم، اما به 
زودی کمیسیون اقتصاد آن را بررسی کرده و به جمع بندی 

نهایی خواهد رسید. آنگاه به دولت خواهد رفت و تصویب 
در  کارگروه،  بررسی  نتایج  گفت:  دژپسند  می شود.  نهایی 
جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصاد مطرح می شود.وی در 
کرد:  خاطرنشان  نیز  ها  بانک  مازاد  اموال  فروش  خصوص 
خوشبختانه این کار به صورت خیلی منظم در حال انجام 
است؛ به این معنا که بانکها برای آن برنامه هایی ارایه کرده 
اند و وزارت اقتصاد نیز آن را بررسی نمود، بنابراین با توجه 
به اینکه برنامه نظام بانکی تامین کننده همه خواسته های ما 
نیست، در حال تجدیدنظر هستیم که تا آخر هفته باید این 
کار کامل شود.وزیر اقتصاد در خصوص رقم فروش رفته از 
اموال مازاد بانکها گفت: اموال مازاد بانکها دارای تنوع است، 
اما به هر حال شرکتهای وابسته به بانکها، در فراخوان های 
جداگانه مزایده هایی را انجام داده اند که برخی اعتراضات از 
سوی مخالفان نیز در این میان کامال ملموس است.وی افزود: 
تا  ما  و  است  انجام  در حال  در شبکه گسترده ای  کار  این 

تحقق هدف، نباید کوتاه بیاییم.
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 SPV قول اروپا به اجرایی کردن
 تا پایان سال میالدی 

 رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه انتظار داریم 
اروپا گام های عملی برای اجرای SPV بردارد، گفت: آنها به آقای 
ظریف قول داده اند تا پایان سال میالدی SPV را اجرایی کنند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید کمال خرازی رئیس شورای 
راهبردی روابط خارجی در حاشــیه همایــش »صلح و ثبات در 
غرب آسیا، یک منطقه یک سرنوشت« در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: ساز و کار احیای تمدن اســالمی، برگزاری نشست هایی 
مخصوص این موضوع است. امروز برگزاری نشست هایی با حضور 
همه کشــورها بدون اینکه استثنایی قائل شویم، می تواند راهگشا 
باشــد.خرازی در پاسخ به سوالی درباره اجرایی شدن SPV بین 
ایران و اروپا گفت: اروپا وعده اجرایی شــدن این موضوع را داده، 
البته انتظار این اســت که گام های عملی در این راســتا از سوی 
اروپا برداشــته شــود. در گفتگوهای آقای ظریــف و اروپایی ها، 
آنها قول داده اند تا پایان ســال میــالدی SPV را اجرایی کنند.

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجــی تصریح کرد: جمهوری 
اســالمی ایران نقش بســزایی در مبارزه با تروریسم و حمایت از 
دولت های قانونی منطقه و مقابله با شــیطنت ها داشــته اســت. 
جمهوری اسالمی خواستار آزادی مردم و حمایت از حکومت های 
مستقل است و به این مسیر خود ادامه می دهد.وی اظهار داشت: 
امنیت ایران دارای دشــمنانی اســت و بیگانگان قصد دارند برای 
این امنیت مشکل تراشــی کنند. حرکات تروریستی مانند آنچه 
در چابهار اتفاق افتاد، تالشــی مذبوحانه اســت که راه به جایی 
نمی برد. رزمندگان و نیروهای امنیتی ما در صحنه حضور دارند  و 

به همین جهت اتفاقی نخواهد افتاد.
خرازی درباره ساز و کار SPV گفت: متناسب با آنچه اروپایی ها 
ارائه می دهند ایران هم ســاز و  کاری تدویــن می کند که بتواند 
از آن اســتفاده کنــد.وی در پایان درباره خروج قطر از شــورای 
همکاری خلیج فارس خاطر نشــان کرد: خروج قطر از این شورا 
تنها یک احتمال است. البته همفکری هم بین کشورهای منطقه 
در مقابل سلطه عربستان سعودی در حال شکل گیری است و باید 
دید چه راهــکاری برای ایجاد امنیت منطقه ای می توان با حضور 

همه کشورها ایجاد کرد.

آلمان شریک عربستان در فاجعه انسانی یمن 

 گروه های مردم نهاد در آلمان همچنان دولت این کشور را بدلیل 
فروش تســلیحات به عربســتان به نقض قوانین بین ال مللی متهم 

می کنند.
بــه گزارش زمان به نقــل ازمهر، یک نهــاد غیردولتی در آلمان 
موســوم به »توسعه مشــترک« دولت آلمان را متهم کرده که با 
تداوم فروش ســالح به عربستان ســعودی، قوانین بین المللی را 

نقض کرده است.
در گزارش این نهاد غیردولتی گفته شــده که محاصره یمن طی 
سال های گذشــته از سوی عربستان ســعودی توسط قایق های 
مجهزی انجام شده که آلمان در اختیار عربستان قرار داده است.

در ادامه این گزارش بیان شــده است که با توجه به آن که یمن 
در نتیجه محاصره عربســتان سعودی با بحران انسانی روبروست 
و از آن جا که این محاصره با قایق های آلمانی صورت گرفته، لذا 
برلین در فاجعه انســانی یمن و زیرپا گذاشــتن حقوق بین الملل 

نقش دارد.
براســاس این گزارش آلمان طی سال های ۲۰۱5 تا ۲۰۱۷ بیش 
از ۱.۱۹ میلیارد دالر اســلحه به عربســتان فروخته است و تنها 
پس از ماجرای قتل خاشــقجی این صادرات اسلحه به عربستان 

متوقف شده است.
با این حال نهاد غیردولتی »توســعه مشترک« آلمان در گزارش 
خود افزود که تعلیق فروش اســلحه به عربســتان از سوی دولت 
مرکل تنها برای دو ماه گذشــته بوده و ممکن اســت بعد از این 

همچنان به مانند گذشته فروش تسلیحات ادامه یابد.
عربســتان دومین خریدار بزرگ تسلیحات آلمانی پس از الجزایر 
است. صادرات سالح آلمان به عربستان طی چهار سال گذشته و 
همزمان با جنگ علیه یمن تداوم داشت و تنها طی دو ماه اخیر و 
متاثر از رسوایی قتل خاشقجی و فشار افکار عمومی بود که دولت 

آلمان اعالم کرد که فروش سالح به عربستان را تعلیق می کند.

 دستیابی ایران به ماهواره 
مخابراتی بومی تا ۷ سال دیگر

رئیس سازمان فضایی ایران از دستیابی به ماهواره مخابراتی 
بومی ظرف ۷ سال آینده خبر داد و گفت: در این راستا، گام 
های اولیه با طراحی و ساخت ماهواره های ناهید برداشته 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی براری در نشست 
مشترک با محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات، گفت: سازمان فضایی ایران در راستای 
با  را  خود  همکاری  ماهواره ای،  داده های  سازی  آزاد 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز کرده است.وی 
با اشاره به اینکه حوزه فضا به عنوان یکی از زیرساخت های 
ارتباطی استراتژیک باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: توسعه 
منظومه های ماهواره ای به عنوان انقالب صنعت فضایی با 
ارائه خدمات پهن باند، آینده ارتباطات را متحول خواهد 
کرد. بنابراین در حوزه فضایی و شبکه های ناوبری باید به 
خوداتکایی کامل برسیم.معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
ثروت و قدرت آینده در اختیار کشور هایی است که صاحب 
داده به شمار می روند و قدرت تحلیل داده دارند، گفت: 
توسعه شبکه ارتباط ماهواره ای و منظومه های ماهواره ای در 
دستور کار سازمان فضایی ایران قرار دارد که امیدواریم با 
حضور و مشارکت بخش خصوصی بتوانیم این بخش را 
متناسب با نیازهای کشور توسعه دهیم.رئیس سازمان فضایی 
با اشاره به اینکه مطابق با برنامه توسعه فناوری بومی تا سال 
1404 به دنبال دستیابی به ماهواره سنجشی با دقت یک متر 
در مدار هستیم، افزود: دستیابی به ماهواره مخابراتی بومی 
ظرف ۷ سال آینده نیز در راس برنامه های سازمان فضایی 
ایران قرار دارد که در این راستا، گام های اولیه با طراحی و 
ساخت ماهواره های ناهید )ناهید 1 و 2( برداشته شده است.
وی توسعه بازار، بخش خصوصی و شرکت های دانش 
بنیان، جذب سرمایه گذاری و تضمین خرید را از مهمترین 
دغدغه های توسعه صنعت فضایی کشور دانست و گفت: 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان اتاق فکر 
توسعه بخش IT و ICT فعال است.در این نشست، محمد 
خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
نیز گفت: این پژوهشگاه با دستگاه های مختلف دولتی در 
حوزه های زیرساختی بخش ICT مذاکراتی داشته است و 
در حوزه کسب وکار و مدل های اقتصادی نیز فعالیت های 

خوبی در این زمینه شکل داده است.

پوشاک؛ رتبه اول قاچاق در ایران

اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
خواستار مقابله جدی با فعالیت فروشندگان برندهای بدون 
مجوز رسمی پوشاک از ابتدای دی ماه سال جاری توسط 
دستگاه های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

شدند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در نشستی خبری که در 
اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برگزار شد، 
در ابتدا بهرام شهریاری - نایب رییس هیات مدیره اتحادیه 
تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - با اشاره به این که 
برندهای پوشاک تا ابتدای دی ماه سال جاری مهلت دارند تا 
نسبت به تعیین تکلیف کاالهای قاچاق خود در سطح عرضه 
اقدام کنند، اظهار کرد: دو سال است که بخش خصوصی با 
همراهی بخش دولتی توانسته است بستری را آماده کند تا 
نسبت به ساماندهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های 
عرضه کننده پوشاک در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک در 
سطح عرضه اقدام شود.وی ادامه داد: این مقوله در دو بخش 
مجوز گواهی فعالیت و شناسه کاال و کد رهگیری در دستور 
کار قرار گرفته است که در بخش اول و بنابر ابالغیه ای از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل نحوه  
نمایندگان و شعب شرکت های  فعالیت  صدور گواهی 
خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران مدنظر قرار گرفت تا 
طی مدت دو سال نسبت به این موضوع اقدام شود. عالوه 
بر این و در زمینه  شناسه کاال و کد رهگیری مردادماه سال 
گذشته ابالغیه ای مدنظر قرار گرفت و تا خردادماه سال 
جاری فرصت داده شد تا نسبت به شناسه دار کردن کاال 
اقدام شود، اما قرار بر این شد تا برای پوشاکی که از قبل 
هم وارد کشور شده بود، تعیین تکلیف صورت گیرد و تا 
مردادماه سال جاری این کاالها یا به فروش رسیده و یا از 

بازار جمع شود.

خبرخبر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در قصه 
برجام ما بسیار درست عمل کردیم و تصمیم بسیار 
عاقالنه ای گرفتیم و رهبر انقالب هم هوشمندانه 
هشدار داد که بروید و مذاکره بکنید اما بدانید که 

آمریکایی ها حقه باز هستند.
ازایسنا، حجت االسالم و  به گزارش زمان به نقل 
المسلمین علی اکبر ناطق نوری دیروز طی سخنانی 
در پنجمین کنگره ملی سربازان صلح که از سوی 
اینکه  بیان  با  ایران برگزار شد،  خانه سرباز صلح 
عنوانی که برای من در دعوتنامه این برنامه اعالم 
نمی  اید،  خوانده  اهلل«  »آیت  را  ما  آن  در  و  شده 
پسندم، گفت: این کار مثل این می ماند که به یک 
سرباز بگویند ژنرال، من یک طلبه هستم. این گونه 
القاب ما را مقداری بهم می ریزد؛ وقتی کسی به من 
بگوید »آیت اهلل«، کم کم بادی به غبغب من می افتد 
و حال اگر کسی بعد از این به من بگوید »حجت 
االسالم« فکر می کنم که او با من چه مشکلی داشته 
که چنین گفته است. پس از آنجا که این القاب ما 
را بهم می ریزد از شما خواهش می کنیم که ما را 

بهم نریزید!
وی با اشاره به اینکه برپایی عدالت از طریق صلح 
انجام می شود نه جنگ، اظهار کرد: من زمانی که 
قبل از انقالب منبر می رفتم وقتی می خواستم آیه 
ای از قرآن را که در آن به پیامبر سفارش شده است 
که خوش رو باشد، برای مردم تعبیر کنم می گفتم 
که قرآن به پیامبر می گوید مردم حال قیافه گرفتن 

ندارند پس برای آنان قیافه نگیر که از پیرامونت دور 
می شوند.ناطق نوری با تاکید بر اینکه اسالم دین 
رحمت و صلح و عدالت است، گفت: فرزندان این 
کشور هم در سالهای دفاع مقدس، جنگ کردند 
که صلح را برقرار کنند. این دشمن بود که حمله 
را آغاز کرد و ملت ایران مردانه ایستادند و دفاع 
کردند و افتخار آفرین شدند. افتخار من به عنوان 
یک ایرانی و عاشق ایران این است که این ملت 
با دستهای خالی نه فقط در برابر صدام که در برابر 
تمام دنیا ایستادند تا جلوی ظلم را بگیرند و جنگ 
مصلحت  تشخیص  مجمع  کنند.عضو  متوقف  را 
نظام با اشاره به اینکه ما نتوانستیم تجربه جنگ را به 

نسلهای بعدی منتقل و برای مردم تبیین اش کنیم، 
اظهار کرد: از این جهت ما به دفاع مقدس ظلم کرده 
ایم. حاال اینکه عده ای امروز شعار صلح و حقوق 
بشر در دنیا می دهند، آدمهای دروغ گوی، حقه باز و 
عوام فریب هستند. همانطور که خود آن کشورها از 
جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه از صدام و جنگ با 

ایران حمایت می کردند.
وی تاکید کرد: من دیدگاهی دارم که شاید منحصر 
ولی  باشد.  نداشته  قبول  کسی  و  باشد  خودم  به 
 ،2001 سال  سپتامبر  یازدهم  فردای  از  معتقدم 
جرج بوش اعالم کرد که جنگ صلیبی که جنگ 
اسالم با مسیحیت است مجددا شروع شد که من 

همان زمان گفتم که این کار خودشان است که با 
همکاری اسراییلی ها انجام شد، کما اینکه با وجود 
از  کدام  برج، هیچ  دو  آن  در  اتاق  و  دفتر  داشتن 
آن صهیونیست ها کشته نشدند، چون از پیش خبر 

داشتند.
ناطق نوری ادامه داد: آنان با این کار به دنبال خشن 
نشان دادن اسالم و مسلمانان و اسالم هراسی را از 
همان جا آغاز کردند چرا که می ترسیدند انقالب 
اسالمی زمینه ساز سایر کشورها باشد و با یک تیر 
چند نشان زدند.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
در  و  کردند  دستگیر  را  عده ای  آنان  افزود:  نظام 
گوانتانامو و ابوغریب آموزش دادند تا خشونت را 
گسترش دهند و به دست مسلمانان متحجر، خشن 
ترین جنایات را مرتکب شدند، حاال هم در منطقه 
سوریه  گذارند  نمی  و  کنند  می  حمایت  آنان  از 

امنیت داشته باشد.
وی با اشاره به موضوع برجام، تصریح کرد: در قصه 
برجام ما بسیار درست عمل کردیم و تصمیم بسیار 
عاقالنه ای گرفتیم و رهبر انقالب هم هوشمندانه 
عبارت امیرالمؤمنین به مالک را هشدار داد و فرمود 
که بروید و مذاکره بکنید اما بدانید که آمریکایی ها 
حقه باز هستند و حواستان جمع باشد که در پی 
فریب دادن شمایند.ناطق نوری در پایان گفت: ما در 
دنیا اعالم کردیم که صلح طلب هستیم و تا امروز 
هم پای برجام ایستاده ایم و آنهایی که نقض پیمان 

کردند، طرفداران دروغین صلح و حقوق بشرند.

ناطق نوری:

در قصه برجام بسیار درست و عاقالنه عمل کردیم

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  پژمان عباسی       ساکن تنکابن که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  
سینا شعبان زا ه  دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه           به استناد  کپی فاکتور به 
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۹۷/۵01شعبه   دوم  ثبت  و وقت دادرسی  به 
روز  سه شنبه  2/12/۹۷ ساعت ۹صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  علی کاظمی پاد کیاده         ساکن تنکابن که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  
وقت رسیدگی  دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه           به استناد   دادخواست و ضمائم 
به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۹۶/۵۶1شعبه  ششم  ثبت  و وقت دادرسی  به روز  
شنبه 2۹/10/۹۷ ساعت 30/11صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست     ابراهیم یزدانی و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در 

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

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو روا مدل ۹0 با شماره پالک ۹۷8ج8۷ ایران 82 با شماره 
بنام علی   NAAB41PM1BH3۶03۵۵ موتور 118۹000۹۷۶۹و شماره شاسی

رمضانی شیروانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
المثنی برگ سبز سواری پراید مدل 8۵ با شماره پالک 21۹ج۹8 ایران ۷2 با شماره 
موتور 1۵3۷۹۷4و شماره شاسی S141228۵202120 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
سند کمپانی تراکتور کشاورزی سیتم msتیپ 28۵ مدل 8۶ شماره پالک 112ک11 
هاشم  هادی  LFW00۷۵۷Nشماره شاسی F1۹۷32بنام  موتور  ایران ۶2 شماره 

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

مفقودی
المثنی برگ سبز پراید وانت مدل ۹۵ با شماره پالک ۶32م4۹ ایران 82 با شماره 
موتور M13۵۶۶2243و شماره شاسی NAS4۵1100G4۹۵2۹۵۵ مفقود گردیده 

 بابلو از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز سواری سمند مدل 81 با شماره پالک ۷2۹ص44 ایران 82 با شماره موتور 
32۹081042۵1و شماره شاسی 8120440۷مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای حمید نصراهلل تبار دارای شماره شناسنامه 3۶۹ به شرح درخواستی به کالسه۹/۷۹۷/۹۷ 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم 
نصراهلل تبار شناسنامه 1124 در تاریخ۹۷/۹/۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته 

است  ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
 1- حمید نصراهلل تبار میری فرزند قاسم و سلیمه به شماره شناسنامه 3۶۹ متولد 1348 
محل تولد بابل فرزند متوفی 2- اسداهلل نصراهلل تبار میری فرزند قاسم و سلیمه به شماره 
شناسنامه ۶0 متولد 1342 بابل فرزند متوفی  3-منیژه نصراهلل تبار میری فرزند قاسم و 
سلیمه به شماره شناسنامه 4۷0 متولد 1321 بابل فرزند متوفی  4-مولود نصراهلل تبار  میری 
فرزند قاسم و سلیمه به شماره شناسنامه 300 متولد 13۷8 بابل فرزند متوفی ۵- فاطمه 
صغری نصراهلل تبار میری فرزند قاسم و سلیمه به شماره شناسنامه ۵24 متولد 133۹ بابل 
فرزند متوفی  ۶-مهین  نصراهلل تبار میری فرزند قاسم و سلیمه شماره شناسنامه ۹0 متولد 
134۵ بابل فرزند متوفی  ۷-سلیمه موالیی فرزند عباس و سید فاطمه به شماره شناسنامه 

848 متولد 1313 بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه ۹ شورای حل اختالف شهرستان بابل

اخطاریه افراز 
اداره ثبت اسناد و امالک نور 

به آقایان سعید حاجی خانی و سهیل حاجی خانی و حمید حاجی خانی و خانم 
بدریه بدخش خواندگان افراز نظر به اینکه آقای سید بابا حسینی بوکالت از سوی 
خانم مریم آخوندی مالک مشاعی 200 سهم مشاع از 380سهم مشاع از ششدانگ 
پالک 8۵8 فرعی از 3 – اصلی بخش ده ثبت نور واقع در نور – رستمرود – کوچه 
الذکر را  از پالک فوق  افراز حصه و سهمی ملک موکل خویش  تقاضای  ارغون 
برابر درخواست وارده به شماره ۹۹14 مورخه ۹۷/8/12 از این اداره نموده لذا به 
جنابعالیان اخطار و ابالغ می گردد جهت انجام عملیات افرازی که راس ساعت 
۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/10/1۷ توسط نماینده و نقشه برادر این اداره انجام 
می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید بدیهی است عدم حضور مانع از 
افراز نخواهد گردید ضمنا اخطاریه قبلی الصاق گردیده  انجام و اجرای عملیات 

است م. الف۷800۵۷/۹۷  
حسن یوسفس رییس ثبت و اسناد و امالک نور 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به شماره ۹۷0۹01این  به شرح درخواستی که  فرزند علی محمد   بهزادی  هادی 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت 
علی محمد بهزادی فرزند میرزا محمد خان  به شماره شناسنامه 3۵ صادره از بابلسر 
در تاریخ ۹۷/۷/23در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از 
1-کبری بهزادی کناری فرزند علی محمد به ش ش ۵1دختر متوفی 

2-مهدی بهزادی کناری فرزند علی محمد به ش ش 133 فرزند متوفی 
3-هادی بهزادی کناری فرزند علی محمد به ش ش 4322 فرزند متوفی

4-محمد بهزادی کناری فرزند علی محمد به ش ش ۵1 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم زینب خاتون ورزی کناری فرزند قاسم گدا به شرح درخواستی که به شماره 
۹۷08۷۹این شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشت محمد علی پور رضا فرزند احمد به شماره شناسنامه 1۶8 صادره از 
بابلسر در تاریخ ۹۷/8/20در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1-ساحره  پوررضا فرزند محمدعلی شما شناسنامه 1۶ دختر متوفی 

2- زینب خاتون ورزی کناری فرزند قاسم گدا به شماره شناسنامه 21 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم زهرا سیف فرزند حبیب اهلل    به شرح درخواستی که به شماره ۹۷0۷4۹این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت 
مرحوم حبیب اهلل سیف فرزند علی محمد  به شماره شناسنامه ۷2۶ صادره از کجور  
در تاریخ 83/10/۵در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از 
1-زهرا سیف فرزند حبیب اهلل به ش ملی 222014332۹ صادره از کجور فرزند 

متوفی 
2-خدیجه سیف فرزند حبیب اهلل به ش ش 12۶0صادره از کجور
3-ماهتاب سیف فرزند حبیب اهلل به ش ش1۵22 صادره از کجور
4-طاهره سیف فرزند حبیب اهلل به ش ش 1۹04صادره از کجور

۵-باب اله سیف فرزند حبیب اهلل به ش ش14۹۵ صادره از کجور
۶-قاسم سیف فرزند حبیب اهلل به ش ش 12۵۹صادره از کجور

۷-شاالدین سیف فرزند حبیب اهلل به ش ش13۹3 صادره از کجور
8-یزدان سیف فرزند حبیب اهلل به ش ش1۷۵3 صادره از کجور

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۷/۵۶۶
 قاضی شعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان نوررضا رضایی مقدم  

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای علیمردان عباس زاده چاری  دارای شناسنامه شماره ۷ به شرح دادخواست 
به کالسه10/۹۵8/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محسن عباس زاده  چاری  به شماره شناسنامه 1۷3۶در 

تاریخ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت وی عبارتند از
شناسنامه  شماره  به  چهره  گل  و  محسن  فرزند  چاری  زاده  عباس  علی   -1

20۵1180۶44متولد 1381 محل تولد بابل فرزند متوفی
2- گل چهره پیک فرزند علی اکبر و طاهره به شماره شناسنامه 440 متولد 13۵1 

محل تولد شیرگاه همسر متوفی 
3-طاهره ابراهیم زاده چاری فرزند رجبعلی و ریحانه به شماره شناسنامه ۹۶8 متولد 

1334 محل تولد چاری مادر متوفی
4- علیمردان عباس زاده چاری فرزند غالم و سکینه خواتون به شماره شناسنامه 

هفت متولد 132۷ محل تولد چری پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

جهانگیری: خودروسازان باید به دنبال جلب رضایت مردم باشند

تاکید براهمیت صنعت خودروسازی در اشتغالزایی

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نباید اجازه دهیم تولید 
رو شود، گفت:  روبه  با مشکل  در کارخانه های خودروسازی 
خودروسازان باید به دنبال جلب رضایت مردم و اقناع جامعه 

باشند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس 
به  دیروز  مقاومتی   اقتصاد  فرماندهی  جمهور، جلسه ستاد 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.معاون اول رییس 
جمهور با اشاره به برنامه ریزی و هدف گذاری آمریکا برای 
تحریم بخش های مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور که نسبت 
به آنها حساسیت اجتماعی باالیی وجود دارد، تاکید کرد: یکی 
از مهمترین صنایعی که مورد تحریم آمریکایی ها قرار گرفته، 
صنعت خودروسازی کشور است.جهانگیری با اشاره به اهمیت 
صنعت خودروسازی در اشتغالزایی، افزود: صنعت خودروسازی 
کشور با همه نقدها و گله هایی که در جامعه نسبت به آن وجود 
دارد، صنعتی است که زنجیره گسترده ای از واحدهای صنعتی 
کوچک و بزرگ به ویژه واحدهای قطعه سازی در سراسر کشور 
به آن وابسته هستند.وی با بیان اینکه چند صد هزار نفر در 

صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند، تصریح 
کرد: یکی از اولویت های مهم دولت در شرایط خطیر کنونی 
حمایت از واحدهای تولیدی مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا 
است چرا که این تحریم ها با هدف ایجاد نارضایتی از طریق 
گسترش بیکاری و مانع تراشی بر سر تولید کاالهای مورد نیاز 
مردم،  انجام می شود.رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با 
بیان این که امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی 
کشور، شرایطی عادی نیست، اظهار داشت: در گذشته هدف 
تولید مشترک  بر همکاری و  گذاری صنعت خودرو مبتنی 
با خودروسازان برتر بین المللی بود، اما امروز با وضع تحریم 
ها علیه صنعت مهم خودروسازی کشور، شرایط این صنعت، 
غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانه های خودروسازی و 
واحدهای قعطه سازی کشور با مشکل روبه رو شوند.جهانگیری 
با اشاره به رفتارهای دوگانه رسانه های بیگانه با موضوعات 
اجتماعی در سطح جهان، افزود: متاسفانه امروز رسانه های 
بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات در واحدهای تولیدی کشور 
قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است که 

به سادگی از کنار اعتراضات اجتماعی در سایر کشورها نظیر 
آنچه در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی شاهد هستیم، عبور 
کنند. می  خودداری  حوادث  این  خبری  پوشش  از  و  کرده 

جهانگیری بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی برای 
ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد می شوند، تاکید کرد و 
گفت: خودروسازان باید با کمک دانشگاه ها و بخش خصوصی 
قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کرده و مصرف 
ارز خارجی را کاهش دهند.معاون اول رییس جمهور همچنین با 
یادآوری مسائل و مشکالت پیش روی خودروسازان کشور نظیر 
کمبود ارز، مشکل تامین برخی قطعات و سرمایه در گردش، 
بر ضرورت تالش جدی برای حل مسائل و مشکالت صنعت 
خودرو کشور تاکید و خاطر نشان کرد: الزم است وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه 
و بودجه و نظام بانکی کشور حمایت های الزم را برای رفع 
مشکالت و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.رییس 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: خودروسازان ضمن 
دفاع مستدل و قاطع از برنامه ها و عملکرد خود به انتقادها و 
درخواست های مردم برای ارتقای سطح کیفیت خودروها و 
جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند 
از مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه های آینده شان 

بهره مند شوند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتقاداتی که برخی مدیران 
از دخالت هایی که توسط نهادهای نظارتی در فرایند تصمیم 
گیری مسایل اجرایی کشور صورت می پذیرد، تاکید کرد: با 
توجه به شرایط سخت تحریم ضرورت همراهی و همکاری 
نهادهای نظارتی و اجرایی برای حل مسایل و مشکالت کشور 
بیش از پیش احساس می شود، زیرا امروز هر اختاللی که 
در روند مدیریت اجرایی کشور ایجاد شود در مسیر خواست 
دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است.جهانگیری افزود: 
دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی 
توسط دستگاه های اجرایی نظارت کند و به طور مستمر میزان 
پیشرفت طرح ها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی 

و به ستاد گزارش کند.
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90 درصد مشترکین اصفهانی 
مطابق با الگو، آب مصرف می کنند

بهادری- اصفهان: ششمین برنامه از دهمین جشنواره 
نخستین واژه آب با حضور بیش از ۵00 دانش آموز 
مقطع اول ابتدایی با همکاری آموزش و پرورش ناحیه 

یک وآبفا منطقه 3 برگزار شد .
علی فاضلی مدیر آبفا منطقه 3 گفت: درحال حاضر 
بیش از ۹0 درصد مشترکین در آبفا منطقه 3 مطابق 
با الگو، آب را مصرف می کنند اما با این وجود ما 
همچنان اقشار مختلف را ترغیب به مصرف بهینه آب 
می کنیم. وی افزود: در سالهای اخیر عالوه براینکه آبفا 
منطقه 3 با اداره آموزش و پرورش ناحیه یک همکاری 
بسیاری سازنده ایی پیرامون مصرف صحیح آب داشته  
همچنین توانسته از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات در 
مساجد در خصوص رهنمود کردن مردم به مصرف 
صحیح آب بهره مند شود . مدیر آبفا منطقه با اشاره 
به فعالیت اکیپ مروجین گفت:در تمام روزهای سال 
بطور مستمر اکیپ مروجین منطقه 3 با حضور در تمام 
محالت و اماکن عمومی ،آموزشی ،درمانی و تفریحی 
مردم را به مصرف صحیح آب راهنمایی می کنند و 

راههای بهینه مصرف کردن را به آنان می آموزند. 
فاضلی با بیان اینکه از تمام ارگانها ، سازمانها و مراکز 
آموزشی خواستیم که تجهیزات کاهنده مصرف نصب 
نمایند عنوان کرد:با تعاملی که با ادارات ،سازمانها و 
مراکز آموزشی که در محدوده آبفا منطقه 3قرار دارند 
خواستیم که به منظور مصرف بهینه آب اقدام به نصب 
لوازم کاهنده مصرف نمایند این در حالیست که مراکز 
صنعتی بزرگی در محدوه آبفا مطقه 3 فعالیت می کنند 
که در این راستا می توان به پاالیشگاه ،نیروگاه شهید 

منتظری وصنایع غذایی اشاره کرد
در ادامه این برنامه ایمان توانا نیا مدیر مدرسه پسرانه 
امام صادق واحد شهید مطهری گفت: ازسال ۹۵ تا 
کنون این مدرسه عضو باشگاه حامیان آب است و از 
آن زمان تاکنون مسئوالن در این مدرسه  آموزش مبانی 
درست مصرف کردن آب را با جدیت دنبال کردندو 
ازدانش آموزان خواستیم در محیط مدرسه ،خانواده و 
در جمع دوستان با عنوان حامیان آب هر فردی که 
آب را درست مصرف نمی کند با مهربانی ورعایت 
ادب روش مصرف صحیح آب را به آنها گوشزد کنند.
وی با اشاره به فعالیت هایی که پیرامون ترغیب دانش 
آموزان به مصرف صحیح آب در دستور کار قرار دادند 
راههای  مضامین  با  بروشورهایی  تهیه  اظهارداشت: 
مصرف بهینه آب ،ایجاد گروه حامیان آب ،تهیه لگوی 
،برگزاری  مدارس  فرم  بر  آن  الصاق  و  آب  حامیان 
جشن آب و نیز تعامل با اداره آبفا درخصوص برگزای 
مراسم زنگ آب و برگزاری جشنواره نخستین واژه 

آب بوده است.

خبر

طرح آموزش تفکیک از مبدا با حضور کارکنان 
اداره آموزش و پرورش گیالن

منکویی- رشت: مژده قربانی کارشناس و فعال محیط زیست، هدف از 
برگزاری این کارگاه را نهادینه کردن فرهنگ تفکیک از مبدا جهت کاهش 
تولید زباله در ادارات عنوان کرد که از بهار سال13۹۷ شروع به کار کرده است.
این طرح شامل 3 فاز می باشد.فاز اول آن با همکاری سازمان های مردم نهاد 
غیر دولتی ، آموزش به صورت مستقیم و غیر مستقیم در زمینه کاهش تولید 
پسماند و تفکیک از مبدا خانوار انجام شد. این فاز هم اکنون نیز در حال اجرا 
می باشد. بدلیل حجم باالی زباله های قابل بازیافت در ادارات ؛ در فاز دوم 
کارگاه های آموزشی در ادارات سطح رشت برگزار گردید. در فاز سوم این 
آموزش، کارگاه های مستمر برای دانش آموزان در قالب طرح پاکیار مدارس 
برگزار شد. قربانی افزود : حجم تولید بسیار زیاد زباله در استان گیالن، باعث 
آلوده شدن منابع آبی شده است و این امر می تواند مسبب بیماری های 
خطرناک و جبران ناپذیری گردد. وی درخصوص برگزاری طرح جامع رشت 
من، شهر پاک اظهار داشت : قصد داریم با اجرای این طرح ، راه هایی را 
برای کم کردن تولید زباله ،نهادینه کردن فرهنگ تفکیک از مبدا و همچنین 
چگونگی درست انجام دادن وظایف شهروندی در مدیریت پسماند را میان 

شهروندان نهادینه کنیم .

 توسعه همکاری های گرگان با گوانجو چین 
در مدیریت شهری

سلیمانی- گلستان: میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گلستان در یکصد و هشتمین جلسه صحن علنی شورای شهر گرگان ضمن 
بیان اینکه قبل از رفتن به سفرچین اظهار نظرهای منفی در خصوص این سفر 
مطرح شد که شایسته مردم گرگان نبود، افزود: 1۶8 شهردار از ۶3 کشور در 
این مجمع حضور داشتند. غراوی همچنین بیان کرد:  تفاهمنامه همکاری با 
گوانجو چین در روابط بین الملل تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت و گرگان در 

کنار شهرهای بزرگ دیگری در این مجمع حضور داشت.
وی ضمن بیان اینکه چینی ها به دنبال احداث راه ابریشم جدید هستند،اضافه 
کرد: گوانجو به دنبال عقد قرارداد با شهری از ایران که قراردادی با هیچ کدام 
از شهرهای چین ندارد بود. وی همچنین از عالقه مندی  استاندار و مقامات 
محلی گوانجو به توسعه همکاری های با گرگان در زمینه مدیریت شهری خبر 
داد و اضافه کرد: در دیدار با مقامات گوانجو از پتانسیل باالی گرگان برای 
تجارت و خط آهن گرگان - اینچه برون به ترکمنستان و کشورهای سی آی 
اس و چین صحبت و تبادل نظر شد. راه اندازی پیست دوچرخه سواری در 

النگدره از مصوباتی بود که در صحن شورا مطرح و به آن پرداخته شد.
فائزه عبدالهی، عضو شورای شهر گرگان در این جلسه ضمن بیان اینکه این 
اظهار داشت: در سال های  برای ترویج دوچرخه سواری مطرح شد  طرح 
گذشته 80 دوچرخه را خریداری کردیم ولی چون محور، ناهارخوران بود 
موفق نبوده است. وی همچنین عنوان کرد: مسیر النگدره برای اجرای این 
طرح پرخطراست و ایمن سازی مسیر باید با مشارکت  پیمانکار باشد و بایستی 
تدابیر الزم در این راستا اندیشیده شود. سعید رحیمی نیز به پرخطر بودن این 
مسیرتاکید کرد و در ادامه این جلسه، این الیحه با رأی اعضای شورای شهر 
و با نرخ کرایه ۵ هزار تونان دوچرخه تک صندلی و ۷ هزار تومان بیش از یک 

صندلی به تصویب رسید.

خبر

علی  دوم  سرهنگ  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
عسگری  از وجود مشاوره رایگان در مرکزمبارزه 

بامواد مخدر استان البرز خبر داد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز گفت: در 
این مرکز کارشناسان روانپزشکی به صورت رایگان 
مواد  اجتماعی  های  آسیب  درخصوص  مشاوره 
مخدربه شهروندان البرز نشین خدمات ارائه می دهند 
و از شهروندان خواست تا اگر چنانچه در خانواده فرد 
معتادی دارند که با مشکل مواجه بوده اند، از خدمات 

رایگان این مرکز استفاده نمایند.
سرهنگ دوم علی عسگری در نشستی با خبرنگاران 
که از کشف بیش از 8 تن انواع مواد مخدر در 8 ماهه 

سال جاری در البرز خبر داد ، گفت: کشفیات مواد 
مخدر نسبت به سال گذشته ۵0 درصد رشد داشته 
است که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون  8 تن و ۶۶۷ کیلو 

کشفیات مواد مخدر در استان البرز داشته ایم.
کیلوگرم   ۶۷0 کشفیات  مقدار  این  از  افزود:  وی 
گرم  کیلو  و 1۵4  تن  مرفین، ۵  تن  یک  هروئین، 
تریاک، ۶۶۵ کیلو گرم حشیش، 11 کیلو گرم سوخته 
تریاک، 1۶3 گرم گراس، 30 کیلوگرم شیشه و ۶0 

کیلوگرم سایرمواد مخدر بوده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز با اشاره 
به اینکه سال گذشته  در مقایسه با سال مشابه دراین 
مدت ۵ تن و ۷۵0 کیلو گرم کشفیات مواد مخدر 

سال  به  نسبت  درصد   ۵0 افزود:  گرفت  صورت 
گذشته افزایش کشفیات داشته ایم.

وی با بیان اینکه عملیات های مشترکی به نام عملیات 
های برون استانی انجام شده، گفت:درعملیات های 
مشترک بین استان های همجوار از جمله پلیس تهران 
بزرگ نیزحدود 2 تن و 800 کیلو گرم مواد مخدر 
کشف شده است.وی افزود: مزیت این عملیات های 
مشترک این بوده است برخی از افراد تحویل گیرنده 
و خریدارمواد مخدر در حوزه استحفاظی استان البرز 
بودند ولی محل دپوی مواد مخدر در استان های 
همجوار بود که البرز به لحاظ جلوگیری از پخش 
مواد مخدر درسطح استان دراین عملیات مشارکت 
انجام شده است.این مسئول خاطر نشان کرد: حدود 
۵۶۹ نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده که 2 هزار 
و 210 نفر توزیع کننده خرد در محالت سطح شهر 
کرج و سایر شهرستانها، تعداد 8 هزار ۷۵0 نگهدارنده 
مواد مخدر دستگیر شدند.سرهنگ عسگری در ادامه 
گفت: بالغ بر 14 هزار نفر معتاد متجاهر در این بازده 
زمانی در استان جمع آوری و تحویل مراکز غربالگری 
سازمان بهزیستی استان البرز داده شده است همچنین 
21۵ خودرو از قاچاقچیان مواد مخدرتوقیف شده 
است.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز 
گفت که در این مدت 34 باند مواد مخدر متالشی 
شده و 3 قبضه اسلحه جنگی نیزکشف شده است.او 
با اشاره به طرح های اجرایی شده در سال ۹۷، گفت: 
1۶1 مرحله طرح کنترل محورهای مواصالتی در 

سطح استان داشتیم که در اجرای این طرح ها 2 تن و 
420 کیلو گرم انواع موادمخدر و طرح پاکسازی نقاط 
آلوده 2۹۷ مرحله بود که یک تن، 111 کیلو گرم مواد 
مخدر کشف و ۵ هزار ۵2۷ نفر هم درراستای اجرای 
طرح پاکسازی نقاط آلوده دستگیر شدند.او با اشاره به 
کشفیات آذر ماه سالجاری گفت: 3۷ قاچاقچی، 2 نفر 
حمل کننده مواد مخدر، 83۵ نگهدارنده، 1۶0 خرده 
فروش، ۵3۵ تن معتاد دستگیر و 300 کیلوگرم مواد 

مخدر در این  مدت کشف شده است.
مبارزه  پلیس  دائمی  نمایشگاه  به  همچنین  وی 
باموادمخدر که در مرکز مستقر است اشاره کرد و 
افزود: با توافق نامه ای که با  اداره آموزش پرورش 
داریم دانش آموزان مقطع متوسطه ازاین نمایشگاه 
بازدید کرده و در برنامه خود با اعزام کارشناس به 
مدارس نیزموارد مهم را به دانش آموزان تذکر و در 

بحث پیشگیری آموزش می دهیم.
سرهنگ عسگری ادامه داد: متاسفانه فقدان آگاهی 
مردم در انواع مخدرها بخصوص ماده مخدر »گل«در 
جامعه یکی از علل گرایش به این مواد مخدر است 
که رو به افزایش است هر چند تمهیدات الزم جهت 
کنترل گلخانه ها در سطح استان انجام می شود اما 

تاکنون پرورش این گیاه در استان دیده نشده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز در پایان 
استان  این  پلیس  های  با وجود تالش  کرد:  اعالم 
فاقد کمپ ماده 1۶ بوده و بسیاری از معتادان بعد از 
دستگیری توسط پلیس دوباره به جامعه برمی گردند.

خبرنگاران  حضور  با  نوشهر.شهرزادنظري: 
نوشهروچالوس از پروژ نیروگاه زباله سوز تهران 

گروه شرکت هاي TTSبازید شد.
پسماندهاي شهري وروستایي معضلي با پیامدهاي 
روزافزون، گذشته ازهزینه هاي بسیارباالیي که 
جمع آوري ,حمل ونقل ودفع پسماندهاي شهري 
به کشور تحمیل کرده است ،مخاطرات زیست 
محیطي ان بسیارجدي است ونگراني هاي حاصل 
از ادامه این وضعیت باید همه اقشار جامعه وبه 
ویژه مدیران شهري را به تفکروعمل به  منظور 
این مخاطرات رادارد.شهرهاي شمالي  با  مقابله 
کشورامروز با حجم باالي پسماند مواجه اند که 
بدلیل سطح باالي اب هاي زیرزمیني امکان دفن 
ان ها وجودنداردوبا انباشت زباله بسیارمواجه اند 
که روزانه معادل ۵۵00 تن مي باشد.این حجم 
زیست  مشکالت  بروز  موجب  پسماند  باالي 
این  مدیریت  دلیل  وبهمین  متعددشده  محیطي 

شهرها را دراولویت قرارداده است.
به همین سبب با دعوت صمیمانه شرکت طرح 
اعزامي  خبرنگاران  از  جمعي  سدید  تجارت 

ارادکوه  نیروگاه زباله سوز  به  ازنوشهروچالوس 
تهران رفتند تا ازنزدیک با مسایل مرتیط با نیروگاه 
زباله سوز بیشتراشنا شوند تا در انعکاس اخبار 
وگزارشهاي مربوط به ان کوشا شوندبنابراین انچه 
در پي مي اید ماحصل گزارش سفریک روزه به 
این نیروگاه است.  مدیرعامل شرکت مهندسی 
این  در  اظهاراتی  طی  سالمت،  توسعه  تدبیر 
نشست رسانه ای؛ با بیان این نکته که موانع البرز 
مرکزی مشکالت بسیاری در تسریع این پروژه 
ارزیابی  از ۵ سال  تحمیل ساخت؛ گفت: پس 
زیست محیطی نیروگاه زباله سوز نوشهر اخذ شد!
دکتر بهروز امامی عدم مشارکت مالی مطلوب 
از بخش سهم دولتی را از جمله علل مهم تاخیر 
در افتتاح پروژه نیروگاه زباله سوز نوشهر عنوان 

داشت.
پروژه  اتمام  تحقق  موانع  جمله  از  امامی  دکتر 
نیروگاه در وقت تعیین شده را تامین آب مورد نیاز 
نیروگاه، تامین برق اولیه و حمایت دولتی در تامین 
اعتبار الزم که حدود 20 میلیارد تومان  کسری 

برآورد شده است؛ عنوان کرد.

وی از مسئولین ذیربط خواست تا نسبت به انجام 
داشته  را  مساعدت  کمال  الزم،  های  همکاری 
باشند.امامی اتمام نیروگاه زباله سوز نوشهر را امری 
حیاتی جهت حفظ محیط زیست منطقه ارزیابی 
کرد.مهندس نصیری کارشناس پسماند ضمن ایراد 
اظهاراتی پیرامون مدیریت یکپارچه پسماند گفت: 
افرادی مدعی اند زباله سوز خطرناک است! این 
دسته افراد، میزان باالی خطر کمپوست در شمال 
مدیریت  شناسند.  نمی  وجه  هیچ  به  را  کشور 
پسماند به جهت هزینه های باال در آلمان شکست 
خورد. وی تاکید کرد: شیوه زباله سوزها در استان 
های شمالی به جهت رطوبت و بارندگی باال، 

مناسب ترین شیوه جهت دفع زباله ها می باشد.
وی در خاتمه بهره برداری از نیروگاه زباله سوز 
نوشهر را تا سال آتی برآورد کرد و از زمان مقرر 

دیرتر اعالم داشت. 
و  نوشهر  مهندس قضاباتوئی مشاور شهرداری 
نیروگاه زباله سوز در خصوص  بر پروژه  ناظر 
پیشرفت فیزیکی این پروژه گفت:  ۹۷درصد از  
ابنیه نیروگاه زباله سوز تمام شده است و تنها 3 

درصد از آن مانده است. همچنین تجهیزات بخش 
بویلرها ۹۵ درصد آن نصب گردید و حدود ۵ 
درصد مانده است. وی خاطرنشان کرد: با تامین 
اعتبار الزم، انجام مابقی پروژه کار سختی نخواهد 
بود.رفاعیل آزادیان نایب رییس شورای اسالمی 
انگیزه های مهم احداث  از جمله  شهر نوشهر 
نیروگاه زباله سوز در نوشهر را، داشتن دغدغه 
های محیط زیستی عنوان کرد و تصریح داشت: 
با توجه به شرایط اقلیمی نوشهر و شیوه های 
انباشت زباله، هیچ روشی به اندازه شیوه زباله سوز 
در دفع زباله، با استانداردهای جهانی برابری ندارد.

جامعه  نگاهی  داشتن  بر  تاکید  ضمن  آزادیان 
شناختی به پروژه هایی از جمله نیروگاه زباله سوز 
گفت: فرهنگ سازی در شیوه های صحیح دفع 

زباله از ملزومات زندگی مدرن می باشد.
یادآور می گردد؛ این نشست رسانه ای با بازدید 

از پروژه نیروگاه زباله سوز تهران پی گرفته شد.
گفتني است براي بازدید ازنیرگاه زباله سوز تهران 
دکتر ماالمیري ، سرکارخانم پورشعبان  براي سفر 

یکروزه تالش فراوان داشتند .

پسماندهای شهری و روستایی معضلی با پیامدهای روزافزون

آگهی مناقصه عمومي
استناد  به  دارد  نظر  در  وحیدیه  شهرداری 
شهر  اسالمی  شورای  سوی  از  واصله  مجوز 
به شماره 33/613مورخ 97/09/15  وحیدیه 
نسبت به اجرای پروژه : 1-زیر سازی، جدولگذاری و روکش آسفالت 
معابر سطح  شهر وحیدیه  طبق فهرست بهاءراه وباند   سال 1397 با 

برآورد اولیه 11.140.000.000ریال
 اقدام نماید.لذا ازکلیه  متقاضیان شرکت درمناقصه دعوت به عمل 
می آوردحداقل  قیمت پیشنهادی خودراجهت اجرای پروژه  فوق در 

سه پاکت جداگانه به شرح زیر:
1.پاکت الف _حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5 درصد قیمت برآورد 

اولیه (
2.پاکت ب_حاوي مدارك مثبته شرکت

3.پاکت ج_حاوی قیمت پیشنهادی
حداکثر تا 10روز ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به امورمالی شهرداری 
دررد  شهرداری  درضمن  نمایند.  دریافت  ورسید  تحویل  وحیدیه 
کسورات  وکلیه  مختاراست  پیشنهادات  یاکلیه  یک  یاقبول 
متعلقه وهزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشدوبه 
پیشنهادات مشروط ومخدوش وفاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 

5 درصد قیمت برآورد اولیه ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
 کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن65636200تماس حاصل نمایید.

شهرداری وحیدیه

رونوشت آگهی حصروراثت نوبت دوم
آقای تورج روانبخش دارای شناسنامه شماره 2۵8  به شرح دادخواست به کالسه 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش1س    ۹۷0۶0۵
توضیح داده که شادروان قدرت اهلل روانبخش بشناسنامه شماره۵2 درتاریخ13۹۷/4/4 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1-پری صحرانشین سامانی فرزندنبی اله به شماره ملی: 4۶228۷۵3۵۷ زوجه دایمی  

2-اصغر روان بخش به شماره ملی :  4۶231۶۹308 فرزند ذکور
3-تورج  روان بخش به شماره ملی : 4۶2314۹3۹0 فرزند ذکور
4-مهدی  روان بخش به شماره ملی: 4۶232۵4۷20  فرزند ذکور

۵-یوسف روان بخش  سامانی به شماره ملی: 4۶10۶2۷33۷  فرزند ذکور
۶-مژگان روان بخش به شماره ملی:  4۶2313۷384 فرزند اناث

۷-فرشته روان بخش به شماره ملی : 4۶231۹1۹۹۷4  فرزند اناث
8-مرضیه روان بخش به شماره ملی : 4۶23238441 فرزند اناث 
۹-سمیرا روان بخش به شماره ملی : 4۶23۶2۹۷83 فرزند اناث
10 مینا روان بخش به شماره ملی :  4۶23۶3۵2۵2 فرزند اناث

11 ـ الهام  روان بخش به شماره ملی : 4۶102۹11۹3  فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای قنبر علی درخشان هوره  دارای شناسنامه شماره۷ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷0۵3۹  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان کلثوم کاظم زاده هوره بشناسنامه شماره ۷۷1  درتاریخ13۹۶/11/1۹ 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1 قنبر علی درخشان هوره به شماره ملی : 4۶2302۷082 فرزند ذکور 

2  صاحب جان درخشان هوره  به شماره ملی : 4۶2282۵۹۷1 فرزند اناث
3 فرخنده درخشان هوره به شماره ملی : 4۶228۹۷083  فرزند اناث 

4 شیرین جان درخشان هوره به شماره ملی: 4۶22۹۶۵4۷1 فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  نام : اردشیر نام خانوادگی : خلیلی سامانی نام 
پدر : داراب  نشانی : استان چهارمحال و بختیاریـ  شهرستان سامان ـ  شهرسامان  ـ  
سامان خیابان امام کوچه شهید صدیقی مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم: نام 
:  محمود درعلی فرزند : یداهلل  به  نشانی : چهارمحال وبختیاری ـ شهرکرد ـ سامان  
محکوم به: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه  بشماره و شماره دادنامه مربوطه 
۹۶0۹۹۷38۵4400313  محکم عیله محکوم است به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال 
لغایت  تاریخ سررسید 13۹2/۹/11  از  تادیه  تاخیر  بابت اصل خواسته و خسارت 
اجرای حکم و پرداخت مبلغ 11۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و 
مبلغ ۵0/000 ریال بابت نیم عشر دولتی اجرای رای منوط به رعایت تبصره 2 ماده 

30۶ ق ا د م می باشد.   
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.  ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتیکه 
خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به صورت مشروح 
مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها  و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل  از 
طرح دعوی اعسارضمیمه داد خواست به اعسار به مقام قضایی ارائه نماید. واال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود. ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 13۹4 ( .  4 ـ خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فراراز اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه ۷ را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق . م . ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 
.  ۵ـ  انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹4. (  
۶  چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30 روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود . ) تبصره 1ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4 (. 
اعظم فرجی چمزینی  ـ  مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 2 سامان 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹/۷18/۹۷ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  1۵:4۵ 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :   بانک تجارت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : 1- حمید قدیم خانی 2- علی قلی پور

خواسته :مطالبه 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله1- حمید قدیم 
خانی 2- علی قلی پور وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده:  122/۹۷/ش۹ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  14:2۵
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :   بانک ملت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : 1- بهمن قاسمی2- اسفندیار قاسمی  

خواسته :مطالبه قرارداد بانکی ۹۵۵3۵313/8۹ 
بهمن  بدینوسیله  1-  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  اعالم خواهان  برابر 
قاسمی2- اسفندیار قاسمی  وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹/۷3۶/۹۷ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت 14:20
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک ملت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : 1- رویا نعمتی 2- سید مهدی عابدین نوه سی 3- رضا عابدین زاده 

خواسته :مطالبه  تسهیالت 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله 1- رویا نعمتی 2- سید 
مهدی عابدین نوه سی 3- رضا عابدین زاده وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده۹/۷0۶/۹۷ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  14:10 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :  بانک مهر اقتصاد  با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :  1- محمد جوان بختی 2- رضا کریمی 

خواسته :مطالبه چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  1- محمد جوان 
بختی 2- رضا کریمی وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۶0۷/۹۷/ش۹

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت 1۵:40 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :  بانک ملت  با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :ا- علی عباس زاده 2- قاسم صادقی 

خواسته :مطالبه  قرارداد  
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ا- علی عباس زاده 
2- قاسم صادقی وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی آقای ابراهیم کاری مجیدآباد فرزند وهابعلی

شاکی آقای محمودعبدالهی فرزند محمدشریف و غیره شکایتی به طرفیت خوانده 
آقای ابراهیم کاری مجیدآباد فرزند وهابعلی به اتهام کالهبرداری مطرح که به این 
دادگاه  پرونده کالسه ۹۷0۹۹8840440024۷ شعبه 101  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
کیفری دو شهر روانسر)101 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/11/10 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 1۷4 آئین دادرسی 
کیفری به علت مجهول المکان  بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 قاضی دادگاه کیفرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر

 )101 جزایی سابق(-مسعود نوری

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹/۷42/۹۷ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  1۵:20
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :بانک تجارت  با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :  1- احمد محمدزاده 2- علی حسین پور 3- حسن محمدزاده 

خواسته :مطالبه تسهیالت 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله1- احمد محمدزاده 
2- علی حسین پور 3- حسن محمدزاده وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به      مریم مفیدی لوچی     به آدرس :   مجهوالمکان   ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره 4۷1مورخ ۹۷/8/1 از شعبه ششم شورای حل اختالف مجتمع 
شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   000/000/۵0 
ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ000/۷2۵/1 ریال بابت هزینه دادرسی و   خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 1۵/11/۹۶ تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 
مدنی   در حق خواهان ایمان کاویانی   صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 1۹ آیین 
نامه اجرایی ماده 18۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم 
علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر  شعبه ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

رای شورا
 شماره  دادنامه :۵۷۵مورخ ۹۷/۹/20 شماره پرونده :۵24/۹۷/ش۶

در خصوص دعوی خواهان : عبدالقدوس وزیری الالمیر     بطرفیت خوانده :  وحید 
پورتاجیک فرزند منوچهر   ، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/۷۵ریال   بابت  یک 
فقره چک نزد بانک ملت ۶۶100  بشماره  1۵4۹/۷8831۵/۵1   مورخ ۹۷/۷/30  و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   خوانده با توجه به ابالغ آگهی  اخطار یه در روزنامه   
در جلسه دادرسی حضور نیافته و نسبت به اصالت سند ایراد  و تکذیبی بعمل نیاورد ه 
، بنابر این اشتغال ذمه وی محرز است .   و شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  و 
مستندا  به مواد 1۹8 و ۵22 قانون آیین دادرسی و مواد 310و  313  قانون تجارت و تبصره 
مواد 2 و 12 قانون اصالحی از موادی از قانون چک و ماده واحده قانون استفساریه  تبصره 
الحاقی  به ماده 2 قانون اخیر الذکر ، خوانده   را بپرداخت  مبلغ 000/000/۷۵ریال  بابت 
اصل خواسته  و   و مبلغ 000/040/2ریال  بابت   هزینه دادرسی   و خسارت تاخیر تادیه  
از  تاریخ سر رسید چک مورخ 30/۷/۹۷    تا زمان  اجرای کامل  حکم   که محاسبه 
آن با اجرای احکام طبق قانون استفساریه مذکور می باشد ، در حق خواهان  محکوم می 
نماید  می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس با انقضای این مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  داد 

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

مفقودی
 دفترچه راننده به شماره کارت 8۹۵4 به نام کاظم شاهرخی فرزند فریدون به ش ش 

210۷و شماره ملی 20۶22۶3104 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید هاچ بک مدل ۷4 با شماره پالک ۷33ج۶3 ایران ۷2 با 
شماره موتور ۷8۹۵0۷و شماره شاسی S14422۷310۷322بنام احمد علی بزرگ 

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

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

وجود مرکز مشاوره رایگان در البرز
استان البرز فاقد کمپ ماده 16 
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 مشموالن فراری با پرداخت جریمه غیبت
 معافیت می گیرند

جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی، گفت: مشموالن فراری که 
بیش از هشت سال از فرار آنها گذشته باشد، جزو غایبان به شمار می روند؛ 
بر این اساس این افراد می توانند تا پایان امسال جریمه غیبت خود را پرداخت 

و کارت معافیت دریافت کنند.
سردار ابراهیم کریمی  دراین خصوص توضیح داد: به عنوان مثال اگر فردی 
2 سال غیبت داشته و خودش را برای خدمت سربازی معرفی کرده، اما ۶ ماه 
بعد از خدمت فرار کرده باشد و در مجموع غیبت و فرار وی، هشت سال 

شود، می تواند از قانون پرداخت جریمه غیبت سربازی استفاده کند.
وی گفت: موضوع فراری ها، در قالب پروسه جداگانه توسط نیروهای مسلح 
پیگیری می شود تا برای خدمت اعزام شوند اما از آنجایی که قانون پرداخت 
جریمه غیبت سربازی تا پایان امسال اجرا می شود، مشموالن این طرح اعم 
از غایبان و فراری ها که هشت سال غیبت داشته اند، می توانند از مزایای این 

قانون بهره مند شوند.
جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی در ادامه به ایرنا گفت : سال 
آینده فراخوان ها برای دعوت مشموالن غایب برای انجام دوره سربازی انجام 
می شود و با توجه به اطالعاتی که از این افراد داریم، در بازه های زمانی 
مختلف فراخوان داده می شود. با توجه به اجرا شدن قانون پرداخت جریمه 
غیبت سربازی، هیچ بهانه ای وجود ندارد چرا که قانونگذار به اندازه کافی 
ظرف مدت چهار سال فرصت داده است تا این افراد وضعیت سربازی خود 

را تعیین تکلیف کنند.
سردار کریمی افزود: در صورتی که این افراد تا پایان امسال وضعیت خود را 
تعیین تکلیف نکنند، مواد قانونی 10، ۵8 و ۶3 نظام وظیفه در مورد آنها اعمال 
می شود.جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: طرح 
پرداخت جریمه غیبت سربازی به صورت قطعی سال آینده تمدید نمی شود.
سردار کریمی افزود: تاکنون بیش از ۵00 هزار نفر در اجرای این قانون نام 
نویسی کرده اند اما از ابتدای اجرای این طرح از سال ۹4 تاکنون 4۵0 هزار نفر 
ضمن ثبت نام نسبت به پرداخت کامل یا اقساطی جریمه خود اقدام کرده اند.
وی تاکید کرد: غیبت از سربازی خط قرمز ناجا است و غایبان و فراری ها 
نمی توانند از مزایای طرح هایی که برای سربازان اجرا می شود مانند بهره 
مندی از امریه دستگاه ها یا شرکت در دوره های مهارت آموزی برای اشتغال 

پس از سربازی استفاده کنند.

»زولپیدم« داروی آرام بخش اما اعتیاد آور

بنابر اعالم سازمان غذا و دارو داروی »زولپیدم« به هیچ وجه داروی بدون 
نسخه نیست، مصرف خودسرانه و خود تجویزی آن منجر به برخورد با 
موارد متعدد افرادی شده که بدون مصرف زولپیدم، اینک حتی قادر به ادامه 

زندگی روزمره نیستند.
چند سالی است که دارویی به نام زولپیدم وارد بازار دارویی ایران شده است. 
دارویی تازه وارد و کمتر شناخته شده که توسط بسیاری افراد جایگزین بیشتر 
خواب آورها شد، با این تفاوت که حتی نگرانی های مرسوم در مصرف سایر 
آرامبخش ها و خواب آورها، ابتدا به ساکن از بابت مصرف داروی زولپیدم 
ظاهرا وجود نداشت. بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، »زولپیدم« 
به هیچ وجه داروی بدون نسخه نیست، مصرف خودسرانه و خود تجویزی 
آن منجر به برخورد با موارد متعدد افرادی شده که بدون مصرف زولپیدم، 
اینک حتی قادر به ادامه زندگی روزمره نیستند.  پیش ازین کارشناسان بارها 
گزارشاتی از اعتیاد به زولپیدم در میان جوانان، ورزشکاران، دانشجویان و 
دانش آموزان داده اند که لزوم پرداختن به این اعتیاد مدرن و هشدار در مورد 

مصرف خودسرانه این دارو را روشن می سازد.
 با این نگاه، نه تنها زولپیدم آن داروی به ظاهر کم عارضه سابق نیست، بلکه 
سوء مصرف و مصرف خودسرانه آن عوارض متعددی مثل اختالل حافظه، 
رفتارهای عجیب و لجام گسیخته، اختالل خواب، اختالل شناختی، اعتیاد و 

بعضا مواردی از مرگ مشکوک را به دنبال داشته است.
پیشتر رییس گروه مطالعات اعتیاد سازمان پزشکی قانونی گفته بود شوربختانه 
هنوز حتی بعد از اینکه سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 2013 میالدی 
زولپیدم را در ردیف داروهای پرخطر قرار داده که الزم است حتی طبیبان هم 
با احتیاط و در موارد لزوم نسخه کنند، همچنان در کشور ما به عنوان همان 

تازه وارد بی خطر به حساب می آید.
یافته ها حکایت از آن دارد با توجه به توانایی زولپیدم در برداشتن مهارهای 
ذهنی، شباهت عملکردی به الکل دارد و هنگامی که در دوزهای باال استفاده 
شود می تواند سبب عوارض فراوانی شود. بر خالف باور ابتدایی و آنچه در 
میان برخی جوانان مشهور است، این دارو سبب ایجاد تحمل، وابستگی و 

اعتیاد می شود و الزم است مانند سایر اعتیادها مورد توجه قرار گیرد.
هرگونه ارایه این دارو بدون نسخه و تجویز پزشک خالف مقررات دارویی 

کشور بوده و قابل پیگرد قانونی است.

خبر

هزار کودک در سال 9٦ از تحصیل 
بازماندند

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه 
از اعالم نتایج برنامه وزارت رفاه برای شناسایی علل 
بازماندگی از تحصیل کودکان شش تا 11 ساله تا 1۵ 
روز آینده خبر داد. احمدرضا پرنده، با اشاره به برنامه 
وزارت رفاه برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل 
و شناسایی علل بازماندگی آنها اظهار کرد: فهرست 
۹۶ هزار و 2۷3 کودک بازمانده از تحصیل در مقطع 
ابتدایی و در گروه سنی شش تا 11 ساله تهیه شد 
و از سوی وزارت رفاه برای تمام خانواده ها پیامک 
فرستادیم و از آنها خواستیم علت نرفتن فرزندشان به 

مدرسه را در قالب همان پیامک اعالم کنند.
وی افزود: همه جامعه هدف به پیامک های ما پاسخ 
ندادند. به همین علت 100 اپراتور را از یک مرکز 
تماس تلفنی بکار گرفتیم تا با تک تک خانواده ها 
تماس بگیرند و اطالعات دریافتی را تطبیق دهند. در 
این تماس ها دالیل خوداظهاری خانواده ها برای نرفتن 
فرزندشان را مجدد سوال می کنیم. مدیرکل دفتر امور 
آسیب های اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه طی هفته 
های آتی و احتماال تا 1۵ روز آینده نتیجه تماس و علل 
بازماندگی این ۹۶ هزار کودک را استخراج می کنیم 
گفت: بر حسب نوع مشکل و علل استخراج شده 
از ظرفیت های کشور استفاده می کنیم تا با هماهنگی 
مدرسه  به  را  کودکان  بتوانیم  پرورش  و  آموزش 
برگردانیم. پرنده ادامه داد: اکنون اقدام ویژه ای برای 
شناسایی علل بازماندگی از تحصیل در دست انجام 
است. در ادامه راه از کمک خیرین و سایر نهادهای 
مربوط برای بازگشت به مدرسه استفاده خواهیم کرد. 
به گفته وی از ۹۶هزار کودک بازمانده سال ۹۷-۹۶ ، 
استانهای سیستان بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، 
خوزستان، کرمان، فارس، و آذربایجان غربی بیشترین 

تعداد بازماندگی از تحصیل را داشته اند.

 بخشودگي جرایم رانندگي
 تا پایان آذر ماه

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا 
اعالم کرد: مهلت بخشودگی 2 برابری جرایم معوقه 
رانندگی تا پایان آذرماه سال جاری است و این زمان 
تمدید نمی شود. سرهنگ عین اهلل جهانی افزود: بر 
اساس قانون بودجه ۹۷ مقرر شده است، در صورتی 
که مالکان وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم 
معوق رانندگی خود تا پایان سال ۹۶ اقدام کنند، دو 

برابری دیرکرد آنها بخشوده شود.
وی ادامه داد: بر این اساس و با تمهیدات اندیشیده 
شده، مالکان وسایل نقلیه تا پایان آذرماه اگر جرایم 
کنند،  پرداخت  را  پایان سال ۹۶  تا  رانندگی  معوق 
می  توانند از این تسهیالت برخوردار شده و به جای 
پرداخت جریمه دو برابری، اصل مبلغ را بپردازند. 
سرهنگ جهانی ادامه داد: در صورتی که مالکان وسایل 
نقلیه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت جرایم معوق 
خود اقدام نکنند، به  طور سیستمی جریمه دو برابری 
شهروندان  گفت:  وی  می شود.  اعمال  مجددا  آنها 
 www.rahvar.ir می توانند با مراجعه به سایت
یا مراجعه به پلیس + 10 یا ارسال پیامک به سامانه 
1101202020و درج شماره VIN یا از طریق درگاه 
بانک ها، از این فرصت استفاده کرده و کل جرایم 
خود را پرداخت کنند. جهانی از شهروندان خواست 
پرداخت جریمه ها را به روزهای پایانی آذرماه موکول 
نکنند و در صورتی که در روزهای پایانی جریمه خود 
را پرداخت می کنند، از طریق سایت اقدام نکنند چرا 
که پهنای باند جوابگوی همه افرادی که می خواهند از 
این طریق جریمه های خود را پرداخت کنند؛ نیست 
بر این اساس بهتر است از طریق مراجعه به پلیس + 
10 یا ارسال پیامک به سامانه 1101202020 نسبت به 

پرداخت جریمه های خود اقدام کنند.

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 80 
درصد مردم توان ورود به بیمارستان خصوصی 
ایرانی 10,3 بار در سال با  را ندارند، گفت: هر 
نظام سالمت در ارتباط است، بنابراین پاسخگویی 
مناسب و ارائه خدمات با کیفیت از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
اندیشی  هم  نشست  اولین  در  حریرچی  ایرج 
مسئوالن ستادهای کارآفرینی و اشتغال دانشگاه 
های علوم پزشکی کشور با تاکید بر لزوم توجه هر 
چه بیشتر به کارآفرینی در حوزه سالمت، گفت: 
افزایش  سال 2008  تا  بهداشت  جهانی  سازمان 
طول عمر یعنی امید به زندگی، افزایش کیفیت 
زندگی، کاهش مرگ های زودرس و ناتوانی ها، 
حفاظت از مخاطرات مالی ناشی از بیماری ها و 
کاهش هزینه های فقر زای سالمت را از اهداف 

سالمت در کشورها عنوان کرد.
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
دیگر  از  مردم  رضایت  افزایش  و  پاسخگویی 
اهداف نظام سالمت است، افزود: هر ایرانی 10,3 

بار در سال با نظام سالمت در ارتباط است، بنابراین 
پاسخگویی مناسب و ارائه خدمات با کیفیت از 
اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت، تنها 
در ارتباط با ارتقای کیفیت خدمات بالینی نیست 
بلکه بیمار و مردم انتظار دارند کرامتشان حفظ شود 
و در کنار ارائه خدمات بهداشتی درمانی مناسب، به 

آنها احترام گذاشته شود.
های  نظام  بهترین  اینکه حتی  بیان  با  حریرچی 
سالمت 20 تا 30 درصد منابع خود را هدر می 
دهند، تاکید کرد: باید بتوانیم با کمترین منابع، به 
نتایج ایده آل خود برسیم و سالمت بیشتر را با منابع 

فعلی به دست بیاوریم.

وی با تاکید بر اینکه هر اقدامی در حوزه کارآفرینی 
سالمت باید در راستای اهداف نظام سالمت و 
دستیابی به آنها باشد، گفت: در حال حاضر، پنجره 
جمعیتی کشور به نحوی است که دارای جمعیت 
فعال است و مولدانشان حدود ۷0 درصد جمعیت 
را تشکیل می دهند و طی 30 سال آینده تعداد 
سالمندان کشور افزایش می یابد و تعداد موالیدمان 

کم خواهد شد.
با اشاره به  ادامه  سخنگوی وزارت بهداشت در 
فعالیت بیمارستان های خصوصی در کشور، گفت: 
نزدیک به بیست سال است که 40 درصد تخت 
های این بیمارستان ها همیشه خالی است و از 
به  بیمارستان های خصوصی حاضر  طرفی هم 
ارائه خدمات درمانی با هزینه کمتر نیستند و 80 
درصد مردم نیز، توان ورود به بیمارستان خصوصی 
را ندارند. حریرچی در پایان با تاکید بر اینکه باید 
انتخاب نوع اشتغال با مکان و موقعیت همخوانی 
حوزه  در  کارآفرینی  اهداف  افزود:  باشد،  داشته 
سالمت باید در راستای اهداف نظام سالمت باشد.

ناتوانی ۸0 درصد مردم در درمان خصوصی

وزیر رفاه از گشایش در پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز 
با در  بگیران  تامین مستمری مستمری  بهداشتی و  درمانی و 

نظرگرفتن تمهیداتی خبر داد.
تامین  بدهی  پرداخت  روند  به  اشاره  با  شریعتمداری  محمد 
اجتماعی به مراکز بهداشتی و درمانی به ایسنا گفت: با توجه به 
بکار گیری ابزار تشویقی برای پرداخت بدهی  اشخاص حقوقی 
و حقیقی به سازمان تامین اجتماعی این ماه و ماه قبل شاهد 
رشد درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل هستیم.
وی افزود: با تمهیداتی که اندیشیده ایم عالوه بر تامین مستمری 
مستمری بگیران، انشااهلل در پرداخت بدهی به مراکز درمانی و 

بهداشتی نیز گشایش حاصل خواهد شد. 

گشایش در پرداخت بدهی اتمین 
اجمتاعی به مراکز هبداشیت

وزیر آموزش و پرورش از احتمال ادغام دو معاونت  تربیت 
بدنی و پرورشی وزارتخانه متبوعش خبر داد.

معاونت های  ادغام  سرانجام  درباره   ، بطحایی  محمد  سید 
تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش و معاونت پرورش 
و فرهنگی این وزارتخانه در راستای چابک سازی، افزایش 
دولت  دستور  اساس  بر  هزینه ها  کاهش  و  کاری  راندمان 
اظهار کرد: یکی از مهمترین گزینه ها برای ادغام معاونت های 
آموزش و پرورش، ادغام معاونت تربیت بدنی و سالمت با 
معاونت پرورشی و فرهنگی است و این موضوع در حال 

بررسی است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: احتمال این ادغام وجود دارد 
و تمام سعی ما این است که بهترین تصمیم را در اینباره اتخاذ 
و اجرا کنیم. برنامه های خوبی در حوزه تربیت بدنی مدارس 
اجرایی شده و امیدوارم بتوانیم با برنامه ریزی های انجام شده 

شاهد رشد هر چه بیشتر در حوزه ورزش مدارس باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تغییر در معاونت ها ممکن است صورت 
بگیرد اما این موضوع به معنای حذف نیست و ادغام معاونت ها 
را ممکن است داشته باشیم. یکی از گزینه های محتمل برای 

چابک سازی را می توان ادغام  2معاونت مذکور دانست.

بطحایئ خربداد: احمتال ادغام دو 
معاونت آموزش و پرورش

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر با بیان اینکه 12۵00 بیمار 
مبتال به »ایدز« در مراکز وزارت بهداشت تحت درمان هستند، 
گفت: تمام خدمات مشاوره ای، تشخیصی و درمانی بیماران مبتال 
به ایدز در مراکز مراقبت و درمان ایدز به صورت رایگان انجام 

می شود.
دکتر محمدمهدی گویا با بیان اینکه هیچ یک از مراکز مراقبت 
بهداشت و دانشگاه های  ایدز که تحت نظر وزارت  و درمان 
علوم پزشکی کشور هستند، تعطیل نشده اند، اظهار کرد: وزارت 
بهداشت با قوت تمام، مراکز درمانی خودش  را در سطح کشور 
تقویت کرده است و تمام خدماتی که در این راستا به مبتالیان و 
خانواده آنها ارائه می شود اعم از خدمات مشاوره ای، تشخیصی و 

درمانی به طور کامل، رایگان انجام می شود.
این  خدمات  گفت:  واگیر  های  بیماری  مدیریت  مرکز  رییس 
مراکز از سال گذشته تاکنون افزایش یافته است، برای مثال، انجام 
آزمایش در مراکز وزارت بهداشت حدود سه برابر شده است و 
حدود ۵۷0 هزار خانم باردار از سال گذشته تاکنون مورد آزمایش 
قرار گرفتند که 113 مورد آنها مبتال بودند و همه این افراد نیز 
تحت درمان قرار گرفتند؛  از این 113 نفر تنها دو مورد آنها به دلیل 

تاخیر در مراجعه و انجام آزمایش فرزند سالم به دنیا نیاوردند.

درمان رایگان »ایدز« در مراکز 
وزارت هبداشت 

رییس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت ضمن تشریح عوارض 
آلودگی هوا برقلب انسان، گفت:رفع آلودگی هوا یکی از اولویت های 

بهداشتی است و به عزم ملی نیاز دارد.
دکتر علیرضا مهدوی - معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر 
اینکه آلودگی هوا ترکیب  بیان  با   ، وزارت بهداشت در گفت گویی 
پیچیده ای از ریزگردها، مایعات و گازها است، گفت: مطالعات مختلف 
نشان داده است که مواجهه کوتاه  یا طوالنی مدت با ریزگردها و به 
طور کلی آلودگی هوا باعث افزایش خطر بروز حوادث قلبی عروقی 
یا سکته های مغزی و قلبی می شود. مکانیسم های متعددی برای این 
حوادث معرفی شده که افزایش انعقاد خون یا ترومبوز یکی از آنها است. 

خطر انواع آریتمی ها در مواجهه با آلودگی هوا بیشتر است.
وی افزود: یکی از مصادیق آلودگی هوا استنشاق دود دست دوم سیگار 
است که ازچندی پیش در راهنماهای درمانی بین المللی، پیشگیری از 
سکته های قلبی و بیماری های قلبی - عروقی همراه با سایر عوامل خطر، 

دوری از آن توصیه شده است.
مهدوی گفت: در طول دهه گذشته مطالعات متعدد، شواهد بالینی و 
اپیدمیولوژیک قوی برای ارتباط آلودگی هوا و بیماری های قلبی و 
سکته های قلبی و مغزی در اختیار گذاشته است. مونوکسید کربن، اکسید 

نیتروژن، دی اکسید سولفور، ازن، سرب و ریزگردها در اندازه های کمتر 
از 2.۵ تا 10 میکرومتر مهم ترین مواردی هستند که به آن اشاره شد. 
این مواد با افزایش خطر بستری در بیمارستان و مرگ ومیر ناشی از 
افرادی که دچار  بوده اند؛  مخصوصا در  قلبی وعروقی  بیماری های 

نارسایی احتقانی قلب یا آریتمی قلبی و یا هر دو آن  هستند.
رییس اداره قلب و عروق وزارت بهداشت تصریح کرد: هر یک از 
موارد فوق به نحوی بر سالمت قلبی و عروقی تاثیر می گذارند و یا در 
صورت ابتال به بیماری قلبی، آن را تشدید می کنند. بیشترین علل مرگ و 
میر ناشی از آلودگی هوا اغلب در کشورهای اروپایی به علت سکته های 
قلبی و مغزی بوده است. بیماری های قلبی - عروقی تنها عارضه مواجهه 
با آلودگی هوا نیست و انواع بیماری های مزمن تنفسی و بسیاری از 

بیماری های دیگر ناشی از آلودگی هوا هستند.
وی افزود: آنچه مسلم است آلودگی هوا نقش بارز و چشمگیری در 
سالمت انسان و کاهش امید به زندگی دارد. وقتی مدارک مستدل در 
مورد نقش دود دست دوم سیگار در بروز انواع بیماری های قلبی و 
ریوی در دست است، تصور آنکه سایه انواع آلودگی ها چه سرنوشتی 
برای انسان رقم می زند، دور از ذهن نیست. وی در پایان تاکید کرد: با 
توجه به موارد فوق باید یادآور شد همچون بیماری های غیرواگیر، رفع 

آلودگی هوا نیز یکی از اولویت های بهداشتی است و صد البته مسئولیت 
آن تنها متوجه یک ارگان یا سازمان یا یک وزارتخانه نیست، بلکه همه 
مردم، صنایع، سازمان ها، وزارتخانه ها و ... به نحوی در آلودگی هوا و 
تالش برای رفع آن نقش دارند. رفع آلودگی هوا به عزم ملی نیاز دارد. 
تصور این که یک یا چند عامل برای آلودگی هوا وجود دارد، تصوری 
باطل است و راه های رفع آن پیچیده و نیازمند مشارکت های همگانی 

است

آلودگی هوا، عامل افزایش  سکته های قلبی و مغزی در کشور

آگهی مزایده  اموال غیر منقول / نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی به شماره 0۹۷00۹۶ محکوم علیه فاطمه زمانی محکوم به  
پرداخت 412/143/۷41 ریال در حق محکوم له مجید رجبی نظر به اینکه محکوم 
علیه از مراتب فوق خود داری نموده اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب نظریه 

کارشناسی به شرح ذیل می باشد  به فروش خواهد رسید.  
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 3۶۹/20 متر مربع با پالک ثبتی 3/33۵ واقع 

در شوراب صغیر 
ارزش کل ملک مذکور به مبلغ ۷۶1/220/000 ریال بر آورد و اعالم می گردد. 

ملک مذکور در مورخ 13۹۷/10/12 راس ساعت 30 : ۹ صبح از طریق مزایده به 
فروش خواهد رسید هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود 
شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای 
احکام می توانند از ملک موصوف بازدید نمایند شرکت برای عموم با در نظر گرفتن 
ماده 12۷ قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگان مزایده می بایست 10 درصد 
مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ 
مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و فیش آنرا ارائه نمایند و در صورت عدم انجام 
در مهلت مقرر 10 در صد مبلغ مذکور پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سامان ـ داوودی بنی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابراهیم شریفی دارای شناسنامه شماره1۶ به شرح دادخواست به کالسه ۹۷0۶0۷  
ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان حسین شریفی گرم دره به شناسنامه شماره 2۶۵درتاریخ13۹۷/۵/2 دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1 حبیبه صفری فرزند مصطفی  به شماره ملی : ۵۷۵۹۷00۷41 زوجه دایمی  

2 اکبر شریفی گرم دره به شماره ملی: 4۶22۹۷0341 فرزند ذکور
3 اصغر شریفی گرم دره به شماره ملی: 4۶20۹۶۵332 فرزند ذکور

4 ابراهیم  شریفی به شماره ملی: 4۶230۷۹۷40 فرزند ذکور
۵ اسماعیل شریفی گرم دره به شماره ملی: 4۶2320404۹ فرزند ذکور

۶ خلیل شریفی به شماره ملی: 4۶232۶۹۷3۶ فرزند ذکور
۷ سکینه شریفی گرم دره به شماره ملی: 4۶230۷13۷۵  فرزند اناث
8 صدیقه شریفی گرم دره به شماره ملی: 4۶231۷۷0۶8فرزند اناث

۹ فاطمه شریفی گرم دره به شماره ملی: 4۶23۶۶1۷0۹ فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ملوک قادری سامانی دارای شناسنامه شماره۷0 به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷04۷۶  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان حیدر قادری سامانی به شماره شناسنامه 881 درتاریخ13۹۶/2/۵ 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1 گوهر صفرزاده سامانی فرزند علی آقا به شماره ملی :  4۶22۷10404 زوجه دایمی  

2 رضا قادری سامانی به شماره ملی : 4۶230۶0۶08  فرزند ذکور
3  علیرضا قادری سامانی به شماره ملی  : 4۶231018۷8 فرزندذکور 

4 احمدرضا قادری سامانی به شماره ملی : 4۶2312383۹ فرزند ذکور 
۵  فرزاد قادری سامانی به شماره ملی: 4۶2314۷۷۶2   فرزند ذکور
۶  ملوک قادری سامانی به شماره ملی :  4۶22۹18021  فرزنداناث
۷ رضوان قادری سامانی به شماره ملی: 4۶22۹18013  فرزنداناث
8 اقدس قادری سامانی به شماره ملی: 4۶22۹۶1۹11  فرزند اناث 

۹ فرشته قادری سامانی به شماره ملی : 4۶23088۷82  فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی مفقودی
کارت هوشمند به شماره  41۶0۵3۷ کامیون کشنده سیستم ولوو تیپ اف . اچ 12 )2*4 (رنگ 
 40 A ۶۵ T 8۵231۶ سفید – روغنی  مدل 1383 به شماره موتور4۵8404  به شماره شاسی
VY 2 PA به شماره پالک ۶3 ایران ۵1۵ ع 18 بنام آقای امامقلی شمشیری مظفری فرزند 

چراغعلی به شماره ملی ۶83۹۶۷832۶ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان – خرم آباد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹/۶88/۹۷ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  14
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک ملت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :رضا عابدین زاده خواسته :مطالبه تسهیالت 

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله رضا عابدین زاده 
وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین ملک

خواهان آقای اصغر نصوری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین ملک به خواسته الزام به 
تنظیم سند خودرو  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷0۹۹8۶۶۵۵۶00338    
شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره ( شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 13۹۷/10/10 ساعت 0۹:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم 

آباد – سمیه دلفانی . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۶1۹/۹۷/ش۹ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  14:۵0 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :  بانک ملت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :  1- علیرضا بزاز پور 2- محمد رحمدل 3- علیرضا طایفه 4- کریم نیکنام

خواسته :مطالبه چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله1- علیرضا بزاز 
پور 2- محمد رحمدل 3- علیرضا طایفه 4- کریم نیکنام وفق   ماده ۷3 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد 
خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و 
ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده 1102/۹۶/ش۹ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت14:۵0 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : حسین عظیم فر با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : حسین تاجیک  خواسته :مطالبه  فیش واریزی  

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله حسین تاجیک 
وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای علیرضاسعدنیافرزندحمید.
خواهان بانک توسعه تعاون استان خوزستان باوکالت خانم زینب بنواری دادخواستی 
خواسته  ومحمدسعدنیاوعلیرضاسعدنیابه  قیصری  نجمه  آقای  خوانده  طرفیت  به 
مطالبه وجه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه۹۷0۹۹8۶1
رسیدگی  وقت  و  ثبت  دزفول  شهرستان  حقوقی  عمومی  441004۹۶شعبه1دادگاه 
مورخ13۹۷/10/2۹ساعت12:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده ۷3قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹/۷10/۹۷ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت14:40 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :  بانک مهر اقتصاد با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :1- مهدی گلصنملو 2- علیرضا کریمی  خواسته :مطالبه چک 

مهدی   -1 بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
گلصنملو 2- علیرضا کریمی وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم فاطمه احمدی فرزند احسان به شرح درخواستی که به شماره ۹۷08۹3این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
صادره   338 شناسنامه  شماره  به  جالل  سید  فرزند  حیدری  اسماعیلی  زینب  که 
از بابلسر در تاریخ۹2/12/28 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت 

نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1-فاطمه احمدی فرزند احسان به شماره شناسنامه 4۹801۹482۶دختر متوفی

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

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار
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ترمیم ترک خوردگی خط لوله 
انتقال نفت خام در شهر کرمانشاه

عملیات ترمیم و ایمن سازی بخشی از خط لوله 8 
اینچ انتقال نفت خام نفت شهر- کرمانشاه با تالش 
شبانه روزی کارکنان منطقه غرب با موفقیت انجام 
شد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه غرب؛ 
مدیر منطقه با بیان این مطلب که اجرای این پروژه به 
منظور افزایش ضریب ایمنی خط و همچنین پایداری 
عملیات انتقال مواد نفتی در دستور کار قرار گرفت؛ 
اعالم کرد: این عملیات بر اساس نتایج اولیه پیگ رانی 
هوشمند در طول مسیر این خط و در ادامه عملیات 
تعمیر نقاط خوردگی صورت گرفت. مهندس مهرداد 
حقیقیان افزود: عملیات ترمیم این نقطه در کیلومتر 
23۵ این خط لوله در بلوار زن و در محل ورودی 
منازل سازمانی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه، پس 
از اخذ مجوزهای الزم از شهرداری و هماهنگی با 
پلیس راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از بروز 
ترافیک و حوادث جاده ای انجام شد. وی یادآور 
سخت  بسیار  شرایط  در  عملیات  این  انجام  شد: 
محیطی و آب و هوایی و با وجود بارش های متوالی 
باران، توسط کارکنان واحدهای مهندسی خوردگی، 
نگهداری و تعمیرات خط، بازرسی فنی، ترابری و 
روابط  واحدهای  همراهی  با  ساختمان  مهندسی 
عمومی، حراست و امور اداری منطقه صورت گرفت. 
مهندس حقیقیان با بیان این مطلب که؛ تمامی مراحل 
ایمن سازی، تعویض مقطع و ایجاد شرایط ایمن و 
پایدار خط لوله مذکور با تالش شبانه روزی همکاران 
و علی رغم تمام عوارض و موانع شهری با رعایت 
مسایل ایمنی و محیط زیستی بدون هیچ گونه ریخت 
و پاش مواد نفتی انجام شد؛ تاکید کرد: این موضوع 
نتیجه اقدام فنی- مهندسی و مدیریتی در اجرای به 
موقع پیگ رانی هوشمند خط لوله مذکور و همچنین 
اقدام به موقع کارکنان منطقه می باشد. رئیس مهندسی 
خوردگی نیز در این خصوص اظهار داشت: عملیات 
حفاری با توجه به عمق حدود سه متری لوله و تقاطع 
با کانال های فاضالب شهری، لوله 10 اینچ پر فشار 
گاز شهری و همچنین عبور دو رشته کابل برق فشار 
قوی ورودی به تاسیسات انتهایی کرمانشاه، با دقت 
و حساسیت بسیار باالیی انجام شد. مهندس رحمان 
رضایی با بیان این مطلب که؛ پس از خاک برداری 
اطراف لوله و مشخص نمودن نقطه مذکور با توجه به 
مشخصات ارائه شده در گزارش های اولیه پیگرانی 
هوشمند، هیچ نشانه ای از خوردگی با ابعاد ذکر شده 
مشاهده نشد؛ تصریح کرد: با بررسی های دقیق تر و 
هماهنگی و مشورت با واحد بازرسی فنی، با استفاده 
از ذره بین وجود چند ترک محیطی در موقعیت یاد 
شده مشاهده شد. وی در خصوص اقدامات انجام 
شده این واحد در اجرای این عملیات گفت: پس از 
تعویض مقطع، عملیات زنگ زدایی و پوشش لوله 

جایگزین شده به صورت مطلوب انجام شد.

خبر

 اوپکی ها در شرایط جنگی هم به نتایج
 مهمی می رسند

زنگنه نوشت: اعضای اوپک حتی وقتی در درگیری نظامی با هم هستند 
)مانند دوران جنگ ایران و عراق(، می توانند با هم برای منافع مشترکشان 

مذاکره کنند و به نتایج مهمی هم برسند.
به گزارش زمان به نقل از ایلنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت در صفحه توییتر 
خود نوشت: اوپک این ظرفیت را به عنوان یک سازمان جهان سومی از 
خود نشان داده که اعضای آن در حالتی که شدیدترین اختالفات سیاسی 
را با هم دارند و یا حتی در درگیری نظامی با هم هستند )مانند دوران 
جنگ ایران و عراق(، می توانند با هم برای منافع مشترکشان مذاکره کنند و 

به نتایج مهمی هم برسند.

بورس انرژی؛ میزبان عرضه انواع فرآورده  
پاالیشی و پتروشیمی 

بورس انرژی ایران، دیروز میزبان عرضه متنوع فرآورده های پاالیشگاهی 
و پتروشیمی بود.

به گزارش زمان به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، روز 
یکشنبه- 2۵ آذرماه شاهد عرضه کاالهای حالل 400، 402، ۵02، ۵03 
و آیزوریسایکل پاالیش نفت اصفهان، نفتای سنگین پاالیش نفت تهران، 
آیزوفید، آیزوریسایکل، نفتای سنگین تصفیه نشده، بلندینگ نفتا حالل 
آبادان و  نفت  پاالیش  نفت شیراز، سی او  پاالیش  410 و حالل 404 

پروپیلن پاالیش نفت شازند بود.
در این روز، ۶,۶۷۶ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 322 
میلیارد و 188 میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
دیروز، دوشنبه-2۶ آذرماه نیز کاالهای آیزوریسایکل پاالیش نفت اصفهان 

و تهران در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد.

 درآمدهای نفتی در هفت ماهه امسال
 از مرز ۱0۱ هزار میلیارد تومان گذشت 

گزارش بانک مرکزی درباره عملکرد بودجه ۷ ماهه سال جاری نشان 
می دهد 101 هزار میلیارد تومان درآمد از محل نفت و فرآورده های نفتی 
وجود داشته است که حاکی از رشد ۵۵.1 درصدی نسبت به مدت مشابه 

پارسال است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، دخل و خرج سال ۹۷ کشور نشان 
از محل نفت و  بالغ بر 101 هزار میلیارد تومان منابع درآمد  می دهد 
فرآورده های نفتی با رشد ۵۵,1 درصد ثبت شده است. در مجموع از محل 
دارایی های واگذاری سرمایه ای 10۷ هزار و ۵۶0 میلیارد تومان منابع کسب 
شد که نسبت به همین مدت در سال ۹۶ ، ۵4,۶ درصد افزایش دارد. 
سال گذشته در ۷ ماهه ۷2 هزار و ۷80 میلیارد تومان نفت و فرآورده های 
نفتی فروخته شد. نسبت های تحلیلی بودجه ۷ ماهه طبق گزارش بانک 
مرکزی نشان می دهد مجموع درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه  ای 
به مجموعه پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به 
مصوب قانون )۹0,۹(  پایین تر است و 81,8 درصد را ثبت کرد. همچنین 
نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به فروش نفت خام ۵3,1 درصد ثبت 
شده که باید ۶4,۶ درصد باشد. این در حالی رقم خورده که در این مدت 
پرداخت های عمرانی نسبت به سال های گذشته با پرداختی بیشتری روبرو 
بوده است. در ۷ ماهه ۹۶، 14 هزار و 120 میلیارد تومان پرداخت عمرانی 

وجود داشت.

کوتاه از انرژی

برای نخستین بار، با به پایان رسیدن دوره سهمیه 
نخست  ماهه  هشت  در  اتان،  خوراک  بندی 

امسال تولید اتیلن به عنوان خوراک مجتمع های 
پتروشیمی مسیر خط اتیلن غرب بالغ بر 420 

هزار تن افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ا ز انرژی نیوز، با توسعه 
پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید اتان، دوره 
سهمیه بندی این خوراک استراتژیک مورد نیاز 
صنایع پتروشیمی هم در عسلویه به پایان رسیده 
است.بر این اساس افزایش عرضه خوراک اتان به 
پتروشیمی کاویان منجر به ثبت یک رکورد جدید 
برای چندمین بار متوالی از ابتدای سال جاری 
تاکنون در تولید محصول کلیدی اتیلن شده است.
در طول هشت ماهه نخست امسال، نسبت تولید 
به ظرفیت نصب شده در پتروشیمی کاویان به 
رقم بی سابقه ۷۶ درصد رسیده که حدود 2۶ 
نخست  ماهه  هشت  متوسط  از  بیش  درصد 
پارسال است.در این مدت حدود یک میلیون و 
213 هزار تن اتیلن در پتروشیمی کاویان تولید 
شده که بالغ بر 420 هزار تن بیشتر از مدت مشابه 

پارسال بوده است.
به  تولید  نسبت  امسال  ماه  آبان  این،  بر  عالوه 
ظرفیت نصب شده در این غول اولفینی ایران و 
جهان به 8۷ درصد رسیده و عمال میزان ظرفیت 
تولیدی داخلی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

به نصف کاهش یافته است.
در این بین با توجه به فروکش کردن تعمیرات 
تولید  و  پارس جنوبی  های  پاالیشگاه  اساسی 
پاالیشگاه ها با پیک باالی مصرف برای فصل 
در  اتیلن  تولید  می شود  بینی  پیش  زمستان 
پتروشیمی کاویان برای نخستین بار از مرز دو 
میلیون تن عبور کند که یک رکورد بی نظیر در 
های  مجتمع  خوراک  کننده  تامین  بزرگترین 
شامل  غرب  اتیلن  لوله  مسیر خط  پتروشیمی 
پلیمر  لرستان،  مهاباد،  کردستان،  پتروشیمی 

کرمانشاه و ... خواهد بود.

رکورد تولید اتیلن در ایران شکسته شد

ایران موفق به تولید گلوله های 

بارورسازی ابرها شد

برای  باید  که  گلوله هایی  گفت:  نیرو  وزیر 
باروری ابرها پرتاب می شد، تاکنون از خارج از 
کشور وارد می شد، اما در حال  حاضر توانسته ایم 

با ظرفیت داخلی این گلوله ها را تولید کنیم.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، رضا اردکانیان 
وزیر نیرو در حاشیه مراسم جشنواره پژوهش و 
فناوری وزارت نیرو در جمع خبرنگاران اظهار 
تعرفه  افزایش  طرح  حاضر  حال  در  داشت: 
مشترکان پرمصرف در کمیسیون زیربنایی دولت 
به تصویب رسیده و در نوبت طرح در هیئت 

وزیران است.
وی افزود: با توجه به این که قرار است این طرح 
در بخش برق در فصول گرم سال اجرایی شود، 
لذا چند ماه زمان گذاشته ایم تا بعد از تصویب، 

اطالع رسانی کامل صورت گیرد.
اردکانیان با بیان اینکه »هدف از اجرای این طرح، 
تنها تشویق مشترکان بدمصرف به خوش مصرفی 
جزئیات  و  تعرفه گذاری  تمام  گفت:  است«، 
اجرای این طرح، اطالع رسانی خواهد شد تا 
مشترکان بدانند در چه ساعاتی، چه وسایلی را با 

هدف کاهش مصرف استفاده کنند.
برخورد  طرح  اینکه  به  پاسخ  در  نیرو  وزیر 
قیمتی با مشترکان پرمصرف چه زمانی تصویب 
مناسب  زمان  در  طرح  این  گفت:  می شود، 
تصویب می شود و ما نیز فرصت کافی برای 

اطالع رسانی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: برای این مسئله نیز نرم افزار مناسبی 
تهیه شده است تا مشترکان از میزان مصرف و 

هزینه وسایل برقی خود مطلع شوند.
اردکانیان در خصوص بارورسازی ابرها ابراز 
آب های  از  استفاده  برای  نیرو  وزارت  کرد: 
برنامه هایی را در نظر گرفته است  نامتعارف، 
که مطابق با همان برنامه ها نیز در حال  حرکت 

است.
تحقیقات  با  اخیر  سال های  طی  افزود:  وی 
حوزه  در  توانستیم  انجام شده  فناوری های  و 
باروری ابرها به نقطه خوبی برسیم، به گونه ای که 
گلوله هایی که باید برای باروری پرتاب می شد، 
تاکنون از خارج از کشور وارد می شد، اما در 
حال  حاضر توانسته ایم با ظرفیت داخلی، این 

گلوله ها را تولید کنیم.
در  سؤالی  به  پاسخ  در  همچنین  اردکانیان 
خصوص اعتراض نمایندگان استان اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی به مسائل آب این استان 
گفت: هنوز با نمایندگان این استان جلسه ای 
برگزار نکرده ایم اما با تمام نمایندگان در رابطه 
با مسائل مختلف آب و برق جلسات منظمی را 
به صورت فردی و هم در قالب جلسات استانی 
برگزار می کنیم تا هر نوع ابهام و یا سؤالی وجود 

دارد رفع شود.

کاهش حداقل ۴۵ درصدی سوخت پایه 

خودرو های سنگین تا پایان سال

اساس  بر  توزیع سوخت  کارگروه  سخنگوی 
پیمایش از کاهش 4۵ تا ۶0 درصدی سوخت 
پایه خودرو های سنگین در داخل شهرها تا 3 ماه 
آینده خبر داد و گفت: دلیل این کاهش سوخت 
پایه، قاچاق بسیار زیاد سوختی است که بعضی 
از رانندگان انجام می دهند. به گزارش زمان به 
مداح  فرامرز  وسیما،  خبرگزاری صدا  از  نقل 
اساس  بر  توزیع سوخت  کارگروه  سخنگوی 
پیمایش گفت: از دی تا اسفند امسال بین 4۵ 
تا ۶0 درصد از سوخت پایه خودرو های سنگین 
کسر خواهد شد و به جای آن رانندگان باید 
برای دریافت سوخت از باربرگ استفاده کنند. 
وی ادامه داد: با توجه به اعالم سازمان راهداری 
ها و دهیاری های کشور از 20 آبان استفاده از 
باربرگ در سطح شهرها اجباری شده و رانندگان 
خودروهای بین 10 تا 30 تن و 30 تن به باال باید 
برای جابجایی در داخل شهر از باربرگ استفاده 
کنند. وی گفت: با توجه به آمادگی که در داخل 
شهرها ازجانب سازمان راهداری ها و دهیاری 
ماه سوخت  دی  ابتدای  از  آمده  وجود  به  ها 
خودروهای 10 تا 30 تن و باال بر اساس باربرگ 
هایی که ارائه می کنند به آنها داده می شود و 
سوخت های پایه ای که در حال حاضر دریافت 
می کنند به صورت پلکانی کاهش می یابد. مداح 
قاچاق  پایه،  سوخت  کاهش  این  دلیل  افزود: 

بسیار زیاد سوختی است که بعضی از رانندگان 
به صورت یارانه ای از این سازمان دریافت می 
کنند اما از آن برای جابجایی بار استفاده نمی 
کنند. بر اساس آمارهای ما تعداد بسیار زیادی 
در  بار  جابجایی  برای  سنگین  از خودروهای 
کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند اما ماهانه 
تا 3 هزار و 400 لیتر سوخت یارانه ای دریافت 
می کنند که اختالف قیمت آن با سوخت آزاد 
چیزی حدود 20 برابر است که این خود باعث 
سواستفاده های بسیاری از سوخت یارانه ای 
شده است. سخنگوی کارگروه توزیع سوخت 
بر اساس پیمایش گفت: به همین دلیل از اول 
دی ماه سوخت خودروهای باالی 30 تن ماهانه 
اسفند ۶0 درصد کاهش می  تا  و  20 درصد 
یابد و سوخت خودروهای سنگین بین 10 تا 
30 تن از دی ماه ماهانه 1۵ درصد و تا اسفند 
4۵ درصد کاهش خواهد پیدا کرد. وی تصریح 
ادامه  نحوه  درباره  بعدی  های  اطالعیه  کرد: 
کاهش سوخت پایه خودروهای سنگین متعاقبا 
اعالم خواهد شد اما این طرح تا جایی پیش 
می رود که در صورتی که خودروی سنگینی 
در کشور فعال نباشد تنها بتواند ماهی 100 تا 
200 لیتر برای موارد اضطراری دریافت کند و 
برای دریافت سوخت بیشتر حتما باید باربرگ 

ارائه کند.
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مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک مهر اقتصاد با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : 1- اردشیر اروجلو 2- محمود نقی لو  

خواسته :مطالبه چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله1- اردشیر اروجلو 
2- محمود نقی لو  وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده1104/۹۶/ش۹  

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  1۵:3۵
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :  مصطفی عبدالهی  با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : علی برادران  

خواسته :مطالبه چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله علی برادران  
وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 144/۹۷/ش۹

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  1۵:30
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  :بانک ملت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان : 1- جعفرصادق شیری2- حمید شیری 3- سمیه اکبری 4- مجید محمدی 
بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر    : خواسته 
وفق    محمدی  مجید  اکبری 4-  سمیه  شیری 3-  حمید  شیری2-  جعفرصادق   -1
کثیراالنتشار   های   روزنامه  از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3 
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده 11۶/۹۷/ش۹ 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/10/2۹ ساعت  1۵:۵0 
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف شعبه نهم  شهرستان خوی 

خواهان  : بانک تجارت با وکالت جعفر صادق دادگر 
خواندگان :1-میالد یوسفی اصل 2- حسین جعفرزاده صبرخانی 

خواسته :مطالبه  وجه قرارداد به شماره ۹42۵00۶4۵
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله1-میالد یوسفی 
اصل 2- حسین جعفرزاده صبرخانی وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
قبل  میتواند  میگردد خوانده  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی  از روزنامه های   در یکی 
از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت 
نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود. 
شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

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  13۹۷۶03310100033۹8 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 امیر میثاقی فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 11۷24کد ملی 40۵0118۷18 صادره از بهار در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 82/01متر مربع  ۹33۵فرعی از 1۶3اصلی واقع در 
خ قریشی خ رجایی غربی خ اسماعیل آباد بن بست فضلعلی پالک خریداری از ملک 
رسمی حسن حسینی مشهدطرقی محرز گردیده است لذا منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 1۵ 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 11۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/0۹/2۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/10/12

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادگستری شهرستان جوانرود
شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی
میراحمد-جوانرود روبروی دادگستری دفتر  تنهایی فرزند  آقای سروش   : خواهان 
وکالت- 0۹18888۶388  خوانده :آقای محمدرزم کبیر فرزندعبداهلل –فعال مجهول 
المکان  خواسته :مطالبه مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان بابت حق الوکاله و جمیع 

خسارات وارده قانونی
با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح زیر انشاء رای می گردد:
رأی شورا

نظر به دادخواست آقای سروش تنهایی بطرفیت آقای محمدرزم کبیر بخواسته ی 
مطالبه مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان بعنوان اصل خواسته و جمیع خسارات 
وارده قانونی با این شرح که خواهان مدعی است مبلغ مورد ادعایش بابت حق الوکاله 
ایی است که مصدق قرارداد و رای دادگاه بدوی و تحدید نظر صحت ادعای ایشان 
را ثابت می نماید با توجه به اوراق و محتویات پرونده و به استناد ماده ی 12۵8 
قانون مدنی و مواد 1۹8- ۵1۵ – ۵1۹ – ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته ی 
خواهان نسبت به خوانده وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان بعنوان اصل خواسته مبلغ 3۷/۷00 سی و 
هفت هزار و هفتصد تومان هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه به تاریخ ۹۷/۵/۷)زمان 
تقدیم دادخواست( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر رای صادره غیابی 
و ظرف مدت 20 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 دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه۹۷0۹۹8۶1۹۵00014۹شعبه۹دادگاه  پرونده 
شماره۹۷0۹۹۷۶1۹۵000۹0۵.خواهان:آقای  نهایی  سابق(تصمیم  اهواز)1۷حقوقی 
رضاجاللی فرزندعبدالحسن به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-شهراهواز-
کیانپارس خیابان11غربی فاز1پالک81واحدسوم. خواندگان:1-آقای امیدحسن رسول 
المکان. مجهول  نشانی  به  همگی  فرزندامین  محمدامین  علی  فرزندحسن2-آقای 
خواسته:مطالبه خسارت تاخیرتادیه.رای دادگاه:درخصوص دعوای آقای رضاجاللی 
رسول  وامیدحسن  فرزندامین  محمدامین  علی  آقایان  طرفیت  به  فرزندعبدالحسن 
اجرای  ازتاریخ138۵لغایت  تاخیرتادیه  خسارت  مطالبه  خواسته  به  فرزندحسن 
شعبه112دادگاه  استناددادنامه  به  دادرسی  خسارات  جمیع  بانضمام  حکم  کامل 
توضیح  13۹2/11/13بااین  شماره۹20۹۹۷۶113۵01043مورخ  به  کیفری2واجراییه 
دادنامه شماره ۹20۹۹۷۶113۵01043مور داردخواندگان طی  اظهارمی  که خواهان 
جزائی  112دادگاه  ازشعبه  کالسه۹20۵2۹صادره  درپرونده  خ13۹2/11/13مضبوط 
مبلغ3۵0/000/000ریال  به  مال  اصل  پرداخت  به  اهوازمحکوم  کیفری2شهرستان 
تقدیمی  دادخواست  شرح  رابه  موردخواسته  به  صدورحکم  اند.لذاتقاضای  شده 
وخسارات دادرسی را نموده است.درمقابل خواندگان باوصف ابالغ ازطریق نشرآگهی 
حاضرنشده ودفاعی ننموده اندباعنایت به گردش کارفوق نظربه اینکه اوالاصل بدهی 
خواندگان به پرداخت مبلغ3۵0/000/000ریال به نحو تساوی به موجب دادنامه فوق 
گرفته  صورت  استعالم  پاسخ  حسب  دوکه  کیفری  ازشعبه112دادگاه  الذکرصادره 
قطعیت یافته محرزمی باشدثانیاهرچندخواهان دلیلی براولین مطالبه مبلغ فوق ارائه 
نداده لیکن باتوجه به شماره پرونده کیفری8۹00۹۹8۶114۷00۶84که دررقم نخست 
ازسال138۹صورت  مبلغ  آن  باشدمطالبه  می  ومطالبه  شکایت  طرح  بیانگرسال  آن 
ازخواندگان  وجه  دریافت  الذکرواینکه  فوق  دادنامه  به  ثالثاباتوجه  است  گرفته 
برمبنای بزه ومبتنی برایفای ناروابوده،خواندگان اطالع کافی ازمدیون بودن خودداشته 
وجودحالت  لحاظ  به  بدهی  اصل  درپرداخت  خواندگان  مالئت  اینکه  اندمضافابه 
سابقه دریافت مال ازخواهان ثابت می باشدلهذاباتوجه به این که خواندگان دلیلی 
بربرائت ذمه خودارائه نداده انددادگاه دعوای خواهان راقابل اجابت دانسته ومستندابه 
بالمناصفه  به محکومیت  دادرسی مدنی حکم  آیین  مواد۵1۹،۵1۵،1۹8و ۵22قانون 
خواندگان به پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ3۵0/000/000ریال ازسال138۹لغایت 
اجرای حکم برمبناشاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
وهزینه دادرسی دعوای حاضرراصادرواعالم می دارد.ضمناخواهان مکلف است وفق 
بند3ماده۶2قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرداخت مابقی هزینه دادرسی اقدام 
نماید.امانسبت به خسارت تاخیرتادیه ازسال138۵لغایت138۹باتوجه به اینکه شرط 
استحقاق خسارت تاخیرتادیه وفق ماده۵22قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه دین بوده 
حال آنکه خواهان دلیلی دراین خصوص ارائه نکرده است مستندابه ماده1۹۷قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به عدم ثبوت دعوای خواهان صادرواعالم می گرددرای 

صادره ظرف20روزقابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.
دادرس شعبه۹دادگاه عمومی حقوقی اهواز-محمدمحلی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبداله آقایی

به  آقایی  عبداله  آقای  به طرفیت خوانده  دادخواستی  نصوری  اصغر  آقای  خواهان 
خواسته الزام به تنظیم سند خودرو  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷0۹۹8۶۶۵۵۶00338    شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره ( شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/10/10 ساعت 0۹:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد – سمیه دلفانی .

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶0۹۹884048003۹2 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر)101 

جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷8401400۹۷۵
خیابان  آباد  دولت   – کرمانشاه  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  محمودی  شاکی:سیروس 
االفها 10 متری کوچه آخر پالک 1  متهم:عبدالجبار ویسی کیا فرزند طاهر به نشانی 

کرمانشاه-تاکسیرانی کوچه کاج 12 روبروی کارخانه یخ سپهر پالک 248240
اتهام:ایراد صدمه عمدی بدنی

به تاریخ امروز 13۹۷/۹/20 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو 
شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه موصوف 
تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت 
از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
))رای دادگاه((: در خصوص اتهام آقای عبدالجبار ویسی کیا فرزند محمدطاهر دائر بر 
ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به کبودی و شکستگی استخوان بینی موضوع شکایت 
صادره   ۹۷/023۶ شماره  کیفرخواست  و  ابراهیم  فرزند  محمودی  سیروس  آقای 
مندرجات  و  اوراق  به جامع  روانسر،نظر  انقالب شهرستان  و  دادسرای عمومی  از 
پرونده،شکایت شاکی،تحقیقات انجام شده،گواهی پزشکی قانونی به شرح صفحه۹،و 
تحقیقات به شرح ص 1 و گزارش مرجع انتظامی و نیز عدم حضور متهم و ارائه 
دفاعیات علی رغم احضار و انتشار آگهی که می تواند اماره ای بر صحت اتهام وارده 
بر مشارالیه داشته باشد و نیز کیفرخواست صادره و سایر ادله و قرائن ضمن احراز و 
انتساب بزه معنونه به متهم موصوف و با توجه به نحوه و کیفیت عمل ارتکابی لذا بیم 
تجری و تکرار توسط متهم به نظر متواتر می آید لذا مستندا به مواد 2 و 1۹ – 448 – 
44۹ – 4۶3 – 448 و ۷14 قانون مجازات اسالمی  مصوب ۹2 و نیز با تطبیق عمل 
ارتکابی با ماده  ۶14 قانون مذکور بخش تعزیرات مصوب ۷۵ از حیث جنبه عمومی 
بزه به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم و. نیز از حیث جنبه خصوصی 
بزه ارتکابی با توجه به مطالبه دیه از سوی شاکی لذا به پرداخت 1-سه هزارم دیه کامل 
بابت کبودی پلک تحتانی چشم چپ 2-ده درصد دیه کامل بابت شکستگی همراه 
با جابجایی استخوان بینی که بدون عیب بهبود یافته در حق آقای سیروس محمودی 
صادر و اعالم می دارد رای صارده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد./خ
مسعود نوری دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر
رونوشت برابر با اصل اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

روانسر-آمنه وهابی

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کوچصفهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

شماره  رای  و   13۹۷/8/22 مورخ   13۹۷۶0318021000۶00 شماره  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   13۹۷/8/22 مورخ   13۹۷۶0318021000۶01
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مجید عباس نژاد  فرزند 
طاهر به شماره شناسنامه ۵8۹1 صادره از تهران  و خانم منیر  ایمانی پیربستی فرزند 
رجبعلی بشماره شناسنامه 2۶2 صادره  از چالوس مشاعا بالسویه  در ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 20 متر مربع  پالک ۹18 فرعی از 42 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 143 فرعی از 42 اصلی  واقع  در قریه  پیربست بخش 10 گیالن خریداری  
از مالک رسمی آقای /خانم  وراث مرحوم ابراهیم چهاردهی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و 
پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
انقضای مدت مذکور وعدم  بدیهی است در صورت  نمایند  تقدیم  مراجع قضائی 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 4816- رئیس ثبت اسناد و امالک کوچصفهان -  فرید بهروزی فر 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹/13/ ۹۷ تارخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۹/2۷

آگهی حصروراثت
بخواسته  درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه400صادره  پدرمرتضی  نام  ساکی  بانوطوبی 
عبدالحسین  داده۹۷0۵2۶/۶/۹۷مرحوم  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۹۷/8/۶دردزفول  دزفول  صادره  بشناسنامه2۷۷  زاده  دنیوی 
زاده  متوفی(2-مسعوددنیوی  )زوجه  باال  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
بشناسنامه۷44دزفول 4-منصوردنیوی زاده  بشناسنامه1۷۵۷اراک3-مهدی دنیوی زاده 
بشناسنامه۷324دزفول)پسران متوفی(۵-الهام دنیوی زاده بشناسنامه۶8۹اراک ۶-ندادنیوی 
متوفی(والغیر.پرونده کالسه۹۷0۵2۶/۶/۹۷درشعبه  بشناسنامه302دزفول)دختران  زاده 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  گردید.اینک  ثبت 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف دزفول



اقتصادیسه شنبه 27 آذر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3915  7

ضرورت اصالح ساختار یارانه ها

* عباس عبدی

مهم ترین اصالحات ساختاری در بودجه را باید در اصالح سیاست 
یارانه ها جســت و جو کرد. ایــن کار ضرورت فــوری و تام دارد. 
دولــت و اقتصاد ایران گروگان نظــام قیمت گذاری به صورت عام 
و قیمت گذاری انرژی به صورت ویژه شــده اســت. باید خود را از 

این بند رها کند.
این اصالحات اگرچه ضروری اســت ولــی بدون همراهی مردم و 
نخبگان قابل انجام نیســت. همچنین اصالح این نظام ناســالم و 
زیان بار مســتلزم پذیرش برخی از شرایط است. بیش از هر چیز 
باید دانست که برآوردها نشان می دهند که مبلغ یارانه مذکور به 

اندازه دو برابر بودجه کشور است. 
بــه عبارت دیگر دو برابــر رقم بودجه هر ســال، در حال توزیع 
به صورت یارانه انرژی اســت و این یعنی بزرگ ترین زیان ممکن 
را به اقتصاد کشــور و جامعه و مردم ایران وارد کردن است. زیان 
آن از چند زاویه است، اول اینکه به طور قطع این یارانه به صورت 
نامتناسب میان مردم توزیع می شود. همان طور که می دانیم افراد 
ثروتمندتر، میزان بیشــتری از انرژی را مصرف می کنند. بنابراین 
هرچه قیمت انرژی ارزان تر باشــد، این افراد ســود بیشــتری از 

یارانه های آن می برند.
کسی که ســالی چند ســفر خارجی می رود، چند خودرو دارد، 
ســرمایش و گرمایش یک ویالی چند صــد متری را باید تأمین 
کند، روزی دو بار دوش می گیرد آب اســتخرش را گرم می کند، 
صدها و حتی هزاران برابر آن روســتایی از انرژی مصرف می کند 

که با تمام این موارد بیگانه است. 
روشن اســت که این گونه توزیع یارانه ها بشدت ناعادالنه و حتی 
به طور قطع ظالمانه است.مشکل بدتر این است که مصرف انرژی 
را به صورت غیربهینه افزایش می دهد. بهره وری یا شدت انرژی در 
ایران و در مقایســه با جوامع پیشرفته تا حدود ۳ برابر کمتر و در 

مقایسه با متوسط جهانی حدود ۲ برابر کمتر است. 
به این معنا که اگر یک کشــور توســعه یافته یــا حتی در حال 
توسعه، برای تولید یک مقدار معین کاال، یک واحد انرژی مصرف 
کنــد، ما برای تولید همان مقدار کاال، ۳ یا ۲ واحد انرژی مصرف 
می کنیم، بــه تعبیر دیگر به ازای هر واحــدی که انرژی مصرف 
می کنیم همزمان ۲ واحد انرژی را تلف می کنیم.نکته دیگر و مهم 
صرفه جویی در مصرف انــرژی از طریق اصالح قیمت آن موجب 
صادرات میزان قابل توجهی سوخت و کسب درآمدهای ارزی نقد 

خواهد شد که در این وضعیت تحریم بشدت به آن نیازمندیم.
 اگــر همین اقدام را در واکنش بــه تحریم انجام دهیم برنده این 
تحریم ها خواهیم بود و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرده ایم.

ما در سیاست های اقتصادی و هنگامی که با نبود تعادل در عرضه 
و تقاضای یک کاال مواجه می شویم، تمام توانمان را صرف افزایش 

عرضه و نه مدیریت و کاهش تقاضا می کنیم. 
در مقابلــه با کمبود برق، فوری دنبــال احداث یک کارخانه برق 
می رویم، در حالی که براحتی می توانیم مصرف را متعادل و بهینه 
کنیم. وزارتخانه ها دنبال انجام طرح های تولیدی هستند و چندان 
کاری به نحوه و بهینه سازی مصرف ندارند. اگر یارانه های انرژی را 
در یک فرآیند کوتاه مدت حذف کنیم، نتیجه ای جز خیر عمومی 
ندارد؛ البته حتماً عوارضی دارد. ولی کدام سیاســت بدون عارضه 
وجود دارد؟ باید میــان عوارض انتخاب کرد. این اقدام پرمنفعت 
و کم عارضه ترین اســت؛ ولی یک شرط در آن باید رعایت شود.

شرط اساسی در اصالح ساختار انرژی این است که منافع حاصل 
از این اقدام مستقیماً به جیب مردم برود.

 اگر قرار باشــد مثل گذشته و هرگاه که دولت ها با کمبود درآمد 
مواجه می شــدند آن کسری بودجه را از این طریق جبران کنند، 
قطعاً با مخالفت مردم مواجه خواهد شــد. راه حل اساسی انتقال 
انرژی هــای موجود از قبیل بــرق، گاز، گازوییل و بنزین به مردم 
است. حداقل 5۰ درصد از مصارف موجود را مستقیماً و از طریق 
زیرســاخت ارتباطی موجود و با قیمت فعلی باید به مردم واگذار 
شود. مردم اگر خواســتند آن را مصرف می کنند، اگر خواستند، 
می فروشــند و اگر خواســتند ذخیره می کنند، به هر قیمتی که 
در بازار خریدار داشــت این کار را انجام می دهند. این کار اثرات 
تورمی چندانی هم نخواهد داشــت. دولت حتــی می تواند یارانه 

موجود ۴5 هزار تومانی را که غیرقانونی انجام شد قطع کند. 
ثابت بودن رقم این یارانه مشــکل اصلــی آن بود. دولت می تواند 
به جای آن قیمت حامل های انرژی موجود را به صفر برســاند و 
سهمیه هر فرد یا خانوار را به خودش بدهد. اگر به هر فرد ماهانه 
۱5 لیتــر بنزین و چند لیتر گازوییل و چند مترمکعب گاز و چند 
کیلووات برق می رسد، همه اینها را می توان در یک سبد فروخت 
و خریداران هم آن را بخرند و در هر کجا که خواســتند بفروشند. 
ایــن کار را می توان با بنزین آغاز کرد و ســپس به ســایر کاالها 
تعمیم داد. اگر دولت در بودجه امسال این اقدام را در دستور کار 
خــود قرار دهد و با حمایــت اقتصاددانان آن را جلو ببرد، به نظر 
بنده مردم هم حمایت خواهند کرد و انقالبی اساســی در ساختار 

اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

هشدار به رانندگان ایرانی در خصوص 
شرکت های بیمه افغانی

گمرک ایــران در خصوص عــدم انعقاد قرارداد بیمــه از جانب 
رانندگان و اتباع ایرانی در مبادی گمرکی افغانســتان با شــرکت 
های بیمه افغانی غیر طرف قرارداد با وزارت ترانسپورت افغانستان 

هشدار داد.
به گــزارش زمان به نقل ازگمرک ایــران، کاخکی مدیرکل دفتر 
همکاری های بین الملل گمرک ایران از هشدار وزارت امورخارجه 
و سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل در خصوص عدم انعقاد 
قــرارداد بیمه از جانب رانندگان و اتباع ایرانی در مبادی گمرکی 
افغانســتان با شرکت های بیمه افغانی غیر طرف قرارداد با وزارت 
ترانسپورت افغانستان خبر داد و اعالم  کرد: مطابق اعالم سفارت 
جمهوری اســالمی ایران در افغانســتان و نظر به بروز مشکالت 
برای برخی از اتباع کشــورمان از جمله رانندگان و شرکت های 
حمل و نقل که در جاده های افغانســتان دچار سانحه تصادف و 
تحمل خسارت جانی و مالی شــده اند آن سفارت ضمن هشدار 
به رانندگان و اتباع ایرانی که قصد تردد به کشــور افغانســتان را 
دارند،اعالم کرده اســت از انعقاد هرگونه قرارداد با شــرکت های 
بیمه ای غیر طرف قرارداد با وزارت ترانســپورت افغانســتان که 
اقدام به ایجاد شعبه در مبادی مرزی و گمرکی با آن کشور کرده 
اند جداً خودداری کنند.وی افزود: فهرست نمایندگی های شرکت 
های بیمه افغان طرف قرارداد با وزارت ترانســپورت افغانستان به 

مبادی ورودی افغانستان اعالم شده است.

نگاه روز

جزئیات دستورالعمل جدید خرید 
و فروش ارز برای صرافی ها

 بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز را به شبکه 
صرافی های مجاز اعالم کرد که بر اساس آن باید هنگام 
خرید ارز حاصل از صادرات، گزینه »از محل صادرات« 

را در سامانه سنا انتخاب کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک مرکزی موارد تکمیلی 
مربوط به دستورالعمل خرید و فروش ارز را به شبکه 
صرافی های مجاز اعالم کرد که بر این اساس صرافی های 
مجاز باید هنگام ثبت خرید ارز حاصل از صادرات، گزینه 
از محل صادرات را در سامانه سنا انتخاب کنند.همچنین 
براساس این بخشنامه فروش ارز به منظور واردات کاال 
و خدمات صرفا همانند گذشته از طریق سامانه نیما 
امکان پذیر است.طبق بند 3 این بخشنامه مصارف فروش 
حواله های ارزی خریداری شده همچون اسکناس های 
ارزی به دو صورت فروش ارز بابت مصارف 22 گانه 
خدماتی و همچنین بابت واردات کاال مطابق با قوانین آن 

بخشنامه امکان پذیر است. 

ایمیدرو مدعی رقابت پذیری
 مواد معدنی برای تولید ثروت 

 مدیرعامل ایمیدرو گفت:ایمیدرو مدعی رقابت پذیری 
مواد معدنی برای تولید ثروت است و باید به مناطق کمتر 

توسعه یافته توجه کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، خداداد غریب پور در 
مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل سازمان توسعه 
و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: 
2۵ درصد بورس را کانه های فلزی و فلزات اساسی 
بازار سرمایه و  ارزش  تشکیل می دهند؛ در حالیکه 
بورس ۶2۷ هزار میلیارد تومان است؛ این در حالی است 
که حاشیه سود کانه های فلزی 23 درصد است اما در 
بورس 1۵ درصد بازار را دارند. مدیرعامل ایمیدرو افزود: 
کانه های فلزی 10 درصد سود بازار را می دهند و فلزات 
اساسی 33 درصد را شامل می شود؛ این در حالی است 
که یک چهارم بازار سرمایه حوزه کاری معدن است که 
حدود ۷0 هزار میلیارد تومان در بازار جابجا می شود.وی 
تصریح کرد: باید با بخش خصوصی تبادل افکار کرد 
و ایمیدرو مدعی رقابت پذیری مواد معدنی برای تولید 
ثروت است و باید به مناطق کمتر توسعه یافته توجه کرد. 
حفظ اشتغال موجود اهمیت باالیی دارد که در این زمینه 
صادرات باید تسهیل شود و از صدور بخشنامه های پی 
در پی پرهیز کرد.غریب پور با بیان اینکه کار تیمی و 
مسئولیت پذیری و انجام درست کار را در دستور خود 
قرار داده ام و باید یوتیلیتی و مصارف غیر مولد را کم 
کرد، گفت:  حرف و قانون زده می شود اما ساختار و 

کمیته ای تشکیل نمی شود.

توزیع ۳00هزار حلقه الستیک میان 
رانندگان وکامیونداران تا پایان سال

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای،با بیان  
اینکه ساالنه 130 هزار حلقه الستیک در ناوگان باری 
کشور مصرف می شود، گفت: تا پایان سال 300 هزار 

حلقه میان رانندگان توزیع خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالهاشم حسن نیا در 
نشست خبری سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع 
وابسته با بیان اینکه ۹0 درصد حمل و نقل بار کشور 
به صورت جاده ای انجام می شود، به رسیدگی سازمان 
راهداری به مشکالت و مسائل رانندگان اشاره و تصریح 
کرد: کارگروهی برای رسیدگی به وضع رانندگان ایجاد 
شده است و اگرچه برخی مشکالت این قشر و صنف 
کامیون داران به بخش راه و شهرسازی منحصر نیست 
و سایر سازمان ها نیز باید همکاری کنند، اما در حال 
رسیدگی به این مشکالت هستیم.وی ادامه داد: 22 هزار 
فقره شکایت از سوی رانندگان از شرکت های حمل 
و نقلی از طریق سامانه های 141 به سازمان راهداری 
واصل شده که نشان می دهد رابطه رانندگان با شرکت 
های حمل و نقلی چندان مناسب نیست. این سازمان به 
8۹ درصد شکایت ها رسیدگی کرده و مابقی شکایات 
نیز در دست بررسی هستند.معاون وزیر راه و شهرسازی 
بیمه  معوقات  تومان  میلیون  میلیارد و 800  افزود: 4 
رانندگان است که باید با همکاری دولت تسویه شود. 
همچنین ۷۵0 هزار راننده تحت پوشش بیمه تکمیلی 
قرار دارد.رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای یکی دیگر از مشکالت صنف رانندگان کامیون را 
کمبود اقالم مصرفی خصوصا الستیک دانست و گفت: 
تاکنون 3۵00 حلقه الستیک بین رانندگان توزیع شده 
که بسیار کم است چون ساالنه نیازمند 130 هزار حلقه 
الستیک هستیم. با وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
حال مذاکره ایم تا پایان سال 300 هزار حلقه الستیک بین 
کامیون داران توزیع شود.وی درباره رسیدگی به تخلفات 
شرکت های حمل و نقلی گفت: سازمان راهداری تا قبل 
از این اختیار جریمه و پلمب کردن شرکت های حمل 
و نقلی را داشت که توانسته ایم اجازه این فرایند را در 
دستگاه های نظارتی دریافت کنیم. در حال حاضر این 
اختیار را داریم شرکت متخلف را جریمه یا در صورت 
تکرار پلمب کنیم.معاون وزیر راه در خصوص صدور 
مجوز خدمات رفاهی گفت: برای محورهایی که صرفه 
اقتصادی داشته باشد و طرح ارائه شده از سوی سرمایه 
گذار اجرایی باشد مجوز خواهیم داد.به گفته حسن نیا 
1۵00 نقطه حادثه خیز در جاده ها شناسایی شده که برای 
اصالح این نقاط حادثه خیز دو هزار میلیارد تومان اعتبار 
الزم است.   به همین منظور با استانداری ها مذاکراتی 
داشته ایم تا ۵0 درصد اعتبارات الزم برای رفع نقاط 
حادثه خیز را تامین کنند و ظرف سه سال قرار است 
این 1۵00 نقطه را اصالح کنیم.وی درباره ارتقای ایمنی 
جاده ها نیز گفت: برای ایمنی راه ها دو رویکرد  داریم 
که یکی حفظ  ایمنی موجود مانند نصب گاردیل ها و 
حفاظ های جانبی و دیگری توسعه ایمنی راه هاست 
که این دو را علیرغم افزایش ساالنه 10 درصد در تعداد 
خودروها ادامه خواهیم داد.معاون وزیر راه درباره افزایش 
تلفات جاده ها گفت: سال گذشته 1.۷ درصد به تعداد 
کشته های جاده ای و امسال حدود 3 درصد اضافه شد 
که باید این روند افزایش کشته ها متوقف شود به همین 
منظور باید برنامه هایی را برای کاهش حوادث جاده ای با 
همکاری سایر دستگاه های ذیربط در دست اجرا داریم.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز داخلی سازی 
سال  در  کشور  در  کاال  دالر  میلیارد   10 معادل 
جاری خبر داد و گفت که سهم استان ها و بخش 

های مختلف به تفکیک مشخص شده است.
ازایرنا، »رضا رحمانی«  نقل  به  زمان  به گزارش 
دیروز در آیین تکریم و معارفه رئیس هیات عامل 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( در محل این سازمان، افزود: برای 
یک  سازی  قطعه  و  خودرو  بخش  سهم  نمونه 
میلیارد و 200 میلیون دالر و سهم بخش پوشاک 
400 میلیون دالر در این برنامه در نظر گرفته شده 
است. رحمانی یادآورشد: امسال در وزارتخانه 10 
پروژه ویژه تعریف شده که 2 مورد آن معدنی و 
مربوط به زنجیره فلزات اساسی و توسعه معادن 
کوچک برای محرومیت زدایی است. وی، حفظ 
وضع موجود، حمایت از کاالی ایرانی و حفظ 
خود  اولویت های  از  یکی  را  اشتغال  و  تولید 
برشمرد که برای آن ساختار مناسب ایجاد شده 
است. رحمانی گفت: این مهم خواسته رهبر معظم 
انقالب و یک کار جهادی است و اجرایی شدن آن 
به بخشنامه و ابالغیه نیاز ندارد بلکه یک تکلیف 
است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرایط 

ماه های اخیر و تحریم ها اشاره کرد که دشمنان در 
آن به دنبال ایجاد مشکل در تولید کشور هستند. 
وی ادامه داد: پس از موضوع تولید، تنظیم بازار و 
تامین نیازهای مردم اولویت دیگر ماست که وظیفه 
داشته  برنامه ریزی  اساسی  کاالهای  برای  داریم 
باشیم. رحمانی خاطرنشان ساخت: جایگاه بخش 
خدادادی  منابع  حد  در  معدنی  صنایع  و  معدن 
موجود در کشور نیست و سهم آن 1.2 درصد از 

کل تولید ملی برآورد می شود. وی تأکید کرد: ایران 
به نوعی یک جدول »مندلیف« و از کشورهای پر 
پتانسیل در بخش معدن و صنایع معدنی است اما 
تا به امروز اکتشافات معدنی در کشور ناچیز بوده 
است. این عضو هیات دولت ادامه داد: حرکت به 
سمت سرمایه گذاری، از دیگر برنامه ها در دوره 
جدید است؛ سرمایه گذاری در حوزه معدن یکی 
از انتظارات ما از رئیس جدید هیات عامل ایمیدرو 

است. رحمانی با یادآوری اینکه معدن و صنایع 
معدنی جزو اولویت های این وزارتخانه به ویژه 
در صنایع پایین دستی است، خاطرنشان ساخت: 
هرچقدر این زنجیره تکمیل تر شود آسیب پذیری 
ما در اقتصاد کاهش خواهد یافت و تولید ملی 

تقویت می شود.
وی اضافه کرد: در دوره جدید با انجام اکتشافات 
و برنامه های جدید 400 منطقه امیدبخش معدنی 
شناسایی و دستکم 2 تا سه پتانسیل نظیر معادن 
صنعت،  است.وزیر  شده  شناسایی  »مگاسایز« 
معدن و تجارت گفت: در زیرساخت های اساسی 
از جمله راه های دسترسی و بنادر، نبود توازن در 
بسیاری مناطق کشور وجود دارد و در این زمینه 
مقرر شده نقشه های موجود در بخش معدن با 
وزارت راه و همچنین سایر دستگاه ها تطبیق داده 
شود.وی اظهار داشت: سعی کردیم در مجموعه 
وزارتخانه، نیروهای جوان، باسواد، متعهد، کاربلد 
و پاکدست که سابقه مدیریتی موفقی داشته اند را 
در راس کار بیاوریم. وی یادآورشد: منابع کشور 
در بخش های مختلف کم نیست، اما انتظار می 
رود در بخش معدن و صنایع معدنی مطابق نقشه 

راه حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: منابع کشور کم  نیست

آغاز داخلی سازی معادل 10 میلیارد دالر کاال در کشور 

نایب رئیس اتاق ایران در پی تصمیم دولت برای واگذاری باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
اعالم کرد که بخش خصوصی آمادگی و توان خرید این دو باشگاه را دارد، اما شرایط واگذاری 

آنها باید شفاف و منطقی باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در پی تصویب واگذاری استقالل و پرسپولیس در هیات دولت، 
حسین سالح ورزی اظهار کرد: واگذاری باشگاه های مردمی پایتخت به بخش خصوصی بارها 
مطرح شده و هر بار به دالیلی منتفی شده است، چراکه شرایط واگذاری آن ها هیچ گاه شفاف 
و منطبق با منطق های اقتصادی نبوده است.این فعال اقتصادی ادامه داد: نمی توان تنها با 
اتکا به عشــق و عالقه برخی فعاالن بخش خصوصی به این دو تیم، نسبت به واگذاری اقدام 
کرد، بلکه باید مقدمات واگذاری این دو باشگاه منطبق با منطق های خصوصی سازی فراهم 
شود.نایب رئیس اتاق ایران معتقد است تا زمانی که فعالیت این دو باشگاه با معذوریت های 
اقتصاد دولتی همراه اســت، نمی توان از خصوصی سازی واقعی سخن گفت. به گفته سالح 
ورزی، ابتدا باید تکلیف پرداخت حق پخش تلویزیونی، تبلیغات، بلیت فروشی، اسپانسرینگ 
حرفه ای، فروش پیراهن و سایر الزامات باشگاهداری طبق استانداردهای فیفا مشخص شود، 
سپس به سوی خصوصی سازی واقعی پیش رفت. وی افزود: در صورت فراهم شدن شرایط 
خصوصی ســازی، بخش خصوصی می تواند با پشتوانه محکم و منطقی وارد میدان شود تا 
دولت نیز نسبت به اداره این دو باشگاه اطمینان خاطر داشته باشد. اگر اینگونه نباشد و نسبت 
به فصول درآمدی باشــگاه ها اطمینان وجود نداشته باشد، خریداران تنها به واسطه مسائل 
احساسی به خرید این باشگاه ها دست می زنند که ممکن است این دو باشگاه مردمی را به 
مخاطره بیاندازد. در جلســه یکشنبه هیات دولت، پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان مبنی بر 
واگذاری دو شرکت استقالل و پرسپولیس که به تایید رییس جمهور رسیده بود، به تصویب 
رســید.با توجه به این مصوبه هیات وزیران، سازمان خصوصی سازی تمامی مراحل ارزیابی، 
قیمت گذاری، تعیین شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را بر عهده خواهد داشت.در همین 
رابطه پوری حسینی - رییس سازمان خصوصی سازی، گفت: مراحل ارزیابی و قیمت گذاری 
این دو باشگاه را حداکثر تا دو ماه آینده انجام خواهیم داد و قیمت پایه را به هیات واگذاری 
اعالم می کنیم و قصد داریم تا قبل از عید نوروز مزایده واگذاری اســتقالل و  پرسپولیس را 

انجام دهیم.

مرکز اطالع رســانی ســامانه هوشــمند مدیریت تجهیزات ارتباطی )همتا( باتوجه به 
ســواالت و ابهامات ایجاد شده در خصوص رجیستری گوشی های مسافری، اطالعیه ای 

صادر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران،  مرکز اطالع رســانی سامانه هوشمند مدیریت 
تجهیزات ارتباطی )همتا(  با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع می رســاند مطابق 
تصمیم اخیر کمیته راهبری طرح رجیســتری، از تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ درخواســت ثبت 
گوشــی های مسافری در سامانه همتا متوقف شده است.در حال حاضر پس از پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توســط شــخص متقاضی، گمرک طبق قوانین و 
مقررات مربوطه، صحت اطالعات ورودی و شــرایط الزم برای ثبت دستگاه به صورت 
مسافری را بررسی می کند. در نهایت اطالعات دستگاه های واجد شرایط ثبت مسافری 
در فواصل زمانی مشــخص )بنا بر اطالعیه گمرک هر سه روز یکبار( توسط گمرک در 
قالب یک فایل برای ســامانه همتا ارسال می  شــود.این امکان وجود دارد که شخص 
متقاضی نســبت به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقــدام کند، اما گمرک با توجه 
به قوانین و مقررات مربوطه، دســتگاه را فاقد شــرایط ثبت مسافری تشخیص داده و 
اطالعات آن را به ســامانه همتا ارسال نکند. بنابراین پرداخت موفق در سامانه گمرک، 
لزوما موجب ارســال اطالعات توسط گمرک برای ســامانه همتا نمی شود.سامانه همتا 
پــس از دریافت فایل ارســالی گمــرک، ابتدا صحت ظاهری و کامــل بودن اطالعات 
دریافتــی )از جمله صحیح بودن فرمت شناســه IMEI، موجود بودن هر دو شناســه 
گوشــی های دوسیم کارته، موجود بودن شماره سیم کارت جهت ارسال کد فعالسازی و 
...( را بررســی و پس از اطمینان از صحت اطالعات، نسبت به رجیسترکردن دستگاه و 
ارسال کد فعالســازی برای فرد متقاضی اقدام می کند.ذکر این نکته ضروری است که 
از این پس در هیچکدام از مراحل ثبت گوشی مسافری نیازی به مراجعه فرد متقاضی 
به ســامانه همتا نیست و فرد متقاضی صرفا باید به سامانه اظهارنامه گمرکی مراجعه و 
حقــوق و عوارض گمرکی تلفن همراه را پرداخت کند.متقاضیانی که از پرداخت حقوق 
گمرکی شان مدت زمان زیادی گذشته است، می توانند جهت اطالع از آخرین وضعیت 

درخواست خود از گمرک پیگیری کنند.

اعالم آمادگی بخش خصوصی برای 
خرید سرخ ابی

جزئیات فرآیند جدید رجیستری 
گوشی های مسافری

ریزش۱/۷درصدی کارفرمایان بخش خصوصی
 سهم شاغالن کارفرمای بخش خصوصی از 
کل شاغالن کشور از ۴.۹درصد در سال ۸۷ 
به ۳.۲ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است.

تازه ترین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کشور  مشکل دار  ۱۳5۶بنگاه   از  گزارش ها 
منتهی به شهریور ۹۷ نشان می دهد، »کمبود 
بیشترین  گردش«  در  سرمایه  و  نقدینگی 
هستند  دار  مشکل  بنگاه های  بروز  عوامل 
و  کشت  شرکت  دار  مشکل  بنگاه  دو  که 
صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فوالد 
اهواز در زمره این بنگاه ها قرار دارند.یکی از 
ترکش های بنگاه های مشکل دار تاثیر آن 
بر فرصت های شغلی و به تبع آن کاهش 
بر  است؛  کار  و  کسب  ایجاد  برای  انگیزه 
اساس این گزارش، اطالعات مربوط به توزیع 
وضعیت  تفکیک  به  کشور  شاغالن  نسبی 
شغلی مربوط به سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶ 
نیز حاکی از آن است که در این بازه زمانی 
روند سهم شاغلین کارفرمای بخش خصوصی 
کاهش یافته و از ۴.۹ درصد از کل شاغالن 
در سال ۱۳۸۷ به ۳.۲ درصد از کل شاغالن 
در سال ۱۳۹۶ رسیده است که این کاهش، 
پدیده مطلوبی در بازار کار محسوب نمی-

 شود چرا که سهم بزرگی از فرصت های شغلی، 
ایجاد  خصوصی  بخش  کارفرمایان  توسط 
می  شود.با توجه به بررسی  های صورت گرفته 
به ازای هر کارفرما در سال۱۳۹۶، ۱۲.۳ نفر 
فرصت شغلی در بخش مزد و حقوق بگیری 
وجود داشته است. از این رو با توجه به روند 
خصوصی   بخش  کارفرمایان  سهم  کاهشی 
می  توان نتیجه گرفت، قسمت اعظم کاهش 

فرصت های شغلی در بخش خصوصی ناشی 
از کاهش سهم کارفرمایان بخش خصوصی 
از کل شاغلین بوده است در حالی  که این 
ندارد.این  وجود  اشتغال  خوِد  برای  ظرفیت 
موضوع در طول زمان باعث می  شود روحیه 
انزوای اقتصادی در بخش خصوصی تقویت 
شده و بسیاری از شاغالن ترجیح   دهند که 
به تنهایی به فعالیت اقتصادی بپردازند که 
این نوع گرایش ضمن این که نشانه بی  ثباتی 
اقتصادی )افزایش اشتغال بخش غیر رسمی 
( است، با ایجاد فرصت های شغلی بیشتر نیز 
باید  می  رسد  نظر  به  بنابراین  است.  مغایر 
و  »مزد  و  »کارفرمایان«  گروه  دو  روی  بر 
تمرکز  در بخش خصوصی  بگیران«  حقوق 
زیادی شود و با اتخاذ سیاست های مناسب 
فعالیت های  در  بنگاه های جدید  تشکیل  راه 

گوناگون اقتصادی هموار شود تا از این طریق 
کشور  کار  بازار  در  اشتغال  ایجاد  ظرفیت 

فراهم شود.
اما بنگاه های مشکل دار پاشنه آشیل دولت 
هستند؛ به طوریکه اخیرا معاون اول رئیس 
جمهور زنگ خطر رکود بنگاه ها را به صدا 
وزیر  معارفه  در نشست  درآورد؛ جهانگیری 
از  اگر  که  هشدار  این  اعالم  با  کار،  جدید 
اشتغال موجود صیانت نکنیم، هر شغلی که 
از دست برود، راه اندازی مجدد همان شغل 
»در  گفت:  بود،  خواهد  تر  پرهزینه  بسیار 
ارتباط با مسئله اشتغال که به عنوان اصلی 
ترین مسئله باید به آن بپردازیم، اگر از بنگاه 
ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نکنیم، ریزش 
نیروی کار می تواند بیکاری را تشدید کند و 
یکی از مهمترین عوارض تحریم این است که 

بنگاه های تولیدی و اقتصادی ممکن است با 
رکود مواجه شوند.« جهانگیری اما تاکید کرد 
که اولین اولویت دولت این است که نگذارد 
در دوران تحریم بنگاه های اقتصادی دچار 
رکود شوند؛ او همچنین ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید را مامور کرد تا فعال تر از گذشته 
موانع بنگاه ها را شناسایی و نسبت به رفع 

آنها اقدام کند.
اما آمار رسمی از وضعیت بنگاه های صنعتی 
دهد،  نشان می  ایران  آمار  مرکز  استناد  به 
نفر   ۱۰ باالی  صنعتی  کارگاه های  تعداد 
کارکن کشور، از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۴ 
به طور مستمر کاهش یافته است.این آمار 
تعداد کارگاه های صنعتی  نشان می دهد، 
کشور که در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۷ هزار و 
۶۴ واحد بود، در سال ۱۳۹۴ به ۱۳ هزار و 
۱۲۳ تقلیل پیدا کرده است، بنابراین در بازه 
زمانی هشت ساله ۸۷ تا ۹۴، سه هزار و ۹۴۱ 
اقتصادی  فعالیت  چرخه  از  صنعتی  کارگاه 

خارج شده است.
منتهی  آمار  اساس  بر  نیز  فعلی  در شرایط 
بنگاه  به شهریورماه سال جاری، در ۱۳5۶ 
بالغ بر ۱۴5 هزار نفر  مشکل دار در کشور 
هستند.  شاغل  بنگاه ها  این  در  کار  نیروی 
کشور  کل  در  دار  مشکل  بنگاه های  تعداد 
نشان می دهد،  مالکیت«  نوع  تفکیک  »به 
دار  مشکل  بنگاه  بر ۱۳5۰  بالغ  مجموع  از 
در کشور، ۸۷ درصد معادل ۱۱۲۱ واحد از 
معادل ۱۲۰  درصد  بنگاه های خصوصی، ۹ 
بنگاه از شرکت های تعاونی و ۴ درصد مابقی 

از بنگاه های دولتی و سایر نهادها هستند.



 آدمهای بزرگ و اندیشمند ،
 بسیار اشک می ریزند .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است 
 ُصراحی ِمی ناب و سفینه ی غزل است

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 
 پیاله گیر که ُعمر عزیز بی بدل است

امروز با حافظ

روایت کارلینه و مرغابی اش 
منتشر شد

داستانی  کارلینه «  »مرغابی   
میشلز  تیلده  قلم  به  فانتزی 
فروم  لیلو  تصویرگری  با  و 
کانون  سوی  از  تازگی  به 
بازار  وارد  فکری  پرورش 

کتاب کودک شده است.
به گزارش مهر، این داستان به زندگی زنی به اسم 
کارلینه می پردازد. کارلینه که همیشه زباله ها را در 
کن«  جمع  »آشغال  به  می کند  جمع  کالسکه اش 
معروف است، اما باالخره روزی می رسد که تعداد 
زباله  ماشین های  و  می شود  زیاد  شهر  زباله های 

مشغول کار می شوند.
در این میان کارلینه بی کار می شود، اما با ورود یک 
مرغابی که قرار است تبدیل به شام خوشمزه ای 

شود، زندگی این زن تغییر می کند.
نشر  بین المللی حق  قانون  با رعایت  که  اثر  این 
  Tulipan Verlag GmbHآلمانی ناشر  از 
خریداری شده، مناسب گروه سنی ۹ تا 12 سال 
اثر که مهدی شهشهانی  این  است. گفتنی است 
ترجمه ی آن را بر عهده داشته، در 44 صفحه رنگی 
و با قیمت ۵هزار تومان به دست مخاطبان رسیده 

است.
پرورش  کانون  از سوی  که  کتاب  این  شمارگان 
۷هزار  شده،  منتشر  نوجوانان  و  کودکان  فکری 

نسخه است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»خانه ای برای تو« در صدر برندگان حقیقت

در مراسمی که عصر یکشنبه )2۵ آذرماه ۹۷( در تاالر اندیشه برگزار شد، برگزیدگان 
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت معرفی شدند. مستند »خانه ای 
برای تو« موفق ترین فیلم این دوره ی جشنواره بود که ضمن نامزدی در ۶ رشته و 
حضور در فهرست نهایی سه فیلم برگزیده ی تماشاگران، موفق به دریافت جایزه 

بهترین فیلم، بهترین کارگردانی مستند بلند و بهترین موسیقی شد.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، 

فهرست کامل برگزیدگان دوازدهمین دوره ی این جشنواره به شرح ذیل هستند:
*جایزه هنر و تجربه:تندیس هنر و تجربه و مبلغ 80 میلیون ریال مشترکاً به بابک 

بهداد کارگردان »بهارستان« و آرمین ایثاریان کارگردان »اسرار دریاچه« اهدا شد.
* جایزه شبکه مستند:لوح افتخار و جایزه نقدی شبکه مستند به مبلغ ۷0 میلیون ریال 

به »یاسر طالبی« کارگردان فیلم »دلبند« تقدیم شد.
* بخش مسابقه فیلم های مستند معدن و صنایع معدنی ایران

جایزه سوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال مشترکاً به دو 
فیلم »روی سبز بیابان« به کارگردانی فتح اهلل امیری و »سنگ و نان« ساخته محمد 

عبداللهی تعلق گرفت.
جایزه دوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 120 میلیون ریال به »محمد 

اسکندرزاده« کارگردان فیلم »شور شیرین« اهدا شد.
جایزه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 1۵0 میلیون ریال به »عزت اهلل 

پروازه« کارگردان فیلم »گالین« تقدیم شد.
هیات داوران بخش معدن و صنایع معدنی ایران: فرشاد فدائیان، سیدحسین حق گو، 

مهرداد زاهدیان
* جایزه شهید آوینی:

دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال به »محسن زارعی« کارگردان فیلم »بلوچستان« 
اهدا شد

تندیس برنزی شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلون ریال به ماهان خمامی پور 
کارگردان فیلم »شبیه سازی آقای زرد« رسید.

تندیس نقره ای شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ 100 میلیون ریال به »محمدرضا 
وطن دوست« کارگردان فیلم »لِِسک« تعلق گرفت.

جایزه ویژه ی هیأت داوران شامل تندیس طالیی شهید آوینی، دیپلم افتخار و 
مبلغ 80 میلیون ریال به پاس حماسه ی تعهد و تخصص، به دکتر وحید حمیدی 

شخصیت فیلم »مردان زندگی« ساخته یحیی رضایی اهدا شد.
جایزه ویژه دبیر جشنواره در بخش شهید آوینی شامل تندیس طالیی شهید آوینی، 
دیپلم افتخار و مبلغ ۷0 میلیون ریال اهدا شد به آقای »مجید جعفری الهیجانی« به 

پاس تالش ستودنی برای تالیف کتاب ارزشمند »هنر در گرماگرم انقالب«
به »وحید  میلیون ریال  افتخار و مبلغ 120  تندیس طالیی شهید آوینی، دیپلم 

چاووش« کارگردان فیلم »خاطرات خبرنگار جنگ« تقدیم شد
هیات داوران جایزه شهید آوینی: اکبر نبوی، محمدهادی نائیجی، پناه برخدا رضایی

* نکوداشت:در آستانه ی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در بخش 
نکوداشت دوازدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت، نشان فیروزه، تندیس 
جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 200 میلیون ریال به استاد »حسین ترابی« و استاد 

»منوچهر مشیری« اهدا شد.
* مسابقه بین الملل:جایزه ویژه هیات داوران بخش مستندهای کوتاه و نیمه بلند: 

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 2000 دالر تقدیم شد به فیلم »لولو بوکسور 
مروارید« ساخته »آسیموه جان بیباگامبا« از کشور تانزانیا

- بهترین کارگردانی مستند کوتاه: 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3000 دالر اهدا شد به فیلم »ماهیاک« به 

کارگردانی »فرح زارع« از ایران
- بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 4000 
دالر مشترکاً تقدیم شد به سیاوش جمالی و عطا مهراد، کارگردانان فیلم »فریاد رو 

به باد« از ایران
هیات داوران بخش مستندهای کوتاه و نیمه بلند: فاطمه معتمدآریا )ایران(، برونو بتاتی 

)شیلی(، گرهارد ویسنر )آلمان(
- لوح تقدیر بخش مستندهای بلند: لوح تقدیر هیات داوران تعلق گرفت به فیلم 

»جنگ نه ماهه« به کارگردانی »الشلو شویا« از مجارستان و قطر
- جایزه ویژه هیات داوران بخش مستندهای  بلند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 

و مبلغ 2000 دالر تقدیم شد به فیلم »آلیشیا« ساخته »ماسیا اومس« از کشور هلند
- بهترین کارگردانی مستند  بلند: 

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵000 دالر اهدا شد به فیلم »اِکُسدوس« به 
کارگردانی بهمن کیارستمی از ایران

هیات داوران بخش مستندهای بلند: ایرینا شاتالووا )روسیه(، کاسپار سونن )هلند(، 
محمد اطبایی )ایران(

* مسابقه ملی:
- بهترین موسیقی:

نامزدها: آواز جغد کوچک )بهزاد عبدي( خانه ای برای تو )افشین عزیزي( َورس 
)کریستف رضاعي(

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال به »افشین عزیزی« آهنگساز 
فیلم »خانه ای برای تو« تعلق گرفت.

- بهترین صدا:
نامزدها: آواز جغد کوچک )صادق رضانیا- مهرداد نورمحمدي( بهارستان، خانه 
ی ملت )انسیه ملکي(تمام چیزهایی که جایشان خالی ست )علي علوی- امیر 
پرتوزاده- حسن شبانکاره(حلب: سکوت جنگ )آرش قاسمی(خانه ای برای تو 

)حسن شبانکاره - حسین ابراهیمي(
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال مشترکاً به »صادق رضانیا« 

و »مهرداد نورمحمدی« صداگذار و صدابردار فیلم »آواز جغد کوچک« اهدا شد.

خبر

کاریکاتور

ازفرارمغزهاتافرارلکهها!!!

تجدید آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي    
از سازمان  داراي صالحیت  پیمانکاران  از  دارد  نظر  اردبیل در  استان  شرکت شهرکهاي صنعتي 
اسناد  شرح  به  صالحیت  دارای  کنندگان  تامین  و  پیمانکاری  امور  در  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
مناقصه جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقي که 
تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت مي نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر 
و اوقات اداري وبه غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه این شرکت واقع در اردبیل - مجتمع اداري بعثت - شرکت 

شهرکهای صنعتی استان اردبیل  مراجعه نمائید. 
ارقام به ریال 

الف به صورت حضوری به دستگاه  از صورتهاي زیر در پاکت  به یکي  باید  * مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 
مناقصه گذار تسلیم گردد. 

 الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب 4001118906377032 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما 
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه 

مرکزی ایران به نفع کارفرما
ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

ث(  وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن
ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه 

فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 
* محل تحویل پاکت الف : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري  97/10/02  .                  
- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري  97/10/12 . 

- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 97/10/15 . 
 * مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .

* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .
* کلیه مراحل مناقصه از طریق  سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
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 نوبت دوم

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
افزایش قابل توجه بودجه این سازمان در سال آینده خبر داد و 
گفت: شاید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نخستین دستگاه در دولت باشد که بیشترین افزایش بودجه را 

برای سال ۹8 داشته است.
علی اصغر مونسان در رقم این بودجه و درصد افزایش آن را 

مشخص نکرد و اعالم آن را به وقت بررسی الیحه بودجه ۹8 در 
مجلس موکول کرد و افزود: خوشبختانه در دولت چنین افزایشی 
را برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قائل 
شده اند، اما اجازه دهید این بودجه در مجلس بررسی و نهایی 

شود، آن وقت خودتان می شنوید.
او در پاسخ به این پرسش که آیا سهم این سازمان از محل هایی 

چون عوارض خروجی در بودجه ۹8 افزایش پیدا کرده است؟ 
به ایسنا گفت: اجازه دهید سازمان برنامه و بودجه کار خود را 
انجام دهد. ما نمی توانیم تعیین کنیم افزایش سهم بودجه سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از کدام محل باشد.

افزایش بودجه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری برای سال ۹8 درحالی صورت گرفته که مجلس 
اخیرا تبدیل این سازمان به وزارتخانه را با شرط نداشتن بار مالی 

اضافی تصویب کرده است.
از سوی دیگر اسحاق جهانگیریـ  معاون اول رییس جمهورـ  
به تازگی اظهارنظری مبنی بر این داشته که »آمریکا به دنبال این 
است که نفت ایران فروخته نشود. ما هم بودجه ۹8 را به گونه ای 
تنظیم کردیم که سهم درآمدهای نفتی خیلی بیشتر از 2۵ درصد 
نباشد. «او دقیقا اشاره نکرده که دولت برای تغییر این وضعیت به 
دنبال افزایش درآمد از گردشگری یا صنایع دستی است که بارها 
روی آن ها تاکید داشته، اما این مطلب را گفته: »آمریکا دنبال این 
است که حمل و نقل کاال به ایران انجام نشود، اما ایران کشوری 
نیست که محاصره شود. ایران مرزهای دریایی طوالنی دارد، به 
وسیله ریل از چین تا اروپا اتصال دارد و مرزهای زمینی زیادی 

دارد و این کشور را نمی شود تحریم کرد. «
اینک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که بنا 
بر اعتراض رؤسای آن جزو دستگاه های کم بودجه در دولت 
بوده، با پیشنهاد افزایش بودجه در سال ۹8 مواجه شده که شاید 
علت آن با وضعی که معاون اول رییس جمهور از تحمیل تحریم 

آمریکا بر اقتصاد کشور تشریح کرده است، بی ارتباط نباشد.

مونسان:

بیشترین افزایش بودجه ۹۸ در سازمان 
میراث اتفاق افتاده

»سرخ پوست« به کارگردانی نیما جاویدی فرم حضور در سی و 
هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرد.

به گزارش  از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی »سرخ پوست« به 
نویسندگی و کارگردانی نیما جاویدی و تهیه کنندگی مجید مطلبی 
همزمان با انجام آخرین مراحل فنی، فرم حضور در سی و هفتمین 
جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرد تا به زودی نسخه نهایی فیلم 

تحویل دفتر جشنواره شود.
نوید محمد زاده، پریناز ایزدیار، ستاره پسیانی، آتیال پسیانی، مانی 

حقیقی و حبیب رضایی بازیگران این پروژه سینمایی هستند.
دیگر عوامل »سرخ  پوست« عبارتند از مجری طرح و سرمایه گذار: 
محمد صادق رنجکشان، مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مدیر 
تولید: مهدی بدرلو، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، طراح 
صحنه: محسن نصرالهی، طراح لباس: شیما میرحمیدی، تدوین: 
عماد خدابخش، صدا: ایرج شهزادی، مدیر جلوه های بصری: 
جواد مطوری، طراح جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، عکاس: 
محمدبدرلو، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: علی مردانه، 

منشی صحنه: فائزه گرکانی

»رسخ پوست« در راه جشنواره 
میل فیلم فجر

به  خانه  از  دور  سال های  کمدی  سریال  تصویربرداری 
کارگردانی مجید صالحی به قسمت چهارم خود رسیده است 
و در روزهای گذشته، گروه در حال ضبط سکانس های شِب 
سریال است. به گزارش رسیده،در تصویربرداری بخش  های 
جدید، احمد مهرانفر با گریم متفاوتی نسبت به قبل، در نقش 
خنجری جلوی دوربین رفته است. سریال کمدی »سال های 
دور از خانه« داستانی متفاوت و کمدی از دوران پس از 
سربازی »خنجری« و »زهره« را روایت می کند که پیش تر 

آنها را در سریال پرمخاطب شاهگوش دیده بودیم.
نقش  نقش خنجری، هادی کاظمی در  مهرانفر در  احمد 
زهره، آزیتا حاجیان، حدیث میرامینی، آزاده زارعی، احسان 
کریمی، گیتی قاسمی، علیرضا استادی، میرطاهر مظلومی، 
مهرناز بیات، محمدرضا عقدایی، علی نظری، یداله شادمانی، 
بهنام شرفی، مهدی  احمدی، علی عامل هاشمی،  خسرو 
دیگر  روشن پژوه  مسعود  و  چراغی پور  سیاوش  صباغی، 

بازیگران اصلی این سریال کمدی هستند.

گریم جدید مهرانفر در رسیال 
»سال های دور از خانه«

فیلم سینمایی  »سوء تفاهم« که سال گذشته در جشنواره ی فیلم 
فجر به نمایش گذاشته شد با ایجاد تغییراتی، آماده اکران عمومی 

می شود.
»سوء تفاهم« با بهره گیری از بازیگران با دستمایه طنز سراغ 
مفهوم فرا واقعیت در دنیای امروز رفته و پیچیدگی روابط 

اجتماعی را به تصویر می کشد.
این فیلم با نسخه 113 دقیقه ای خود در جشنواره فیلم فجر 
شرکت کرده بود ولی برای اکران عمومی در دی ماه نسخه ۹3 
دقیقه ای فیلم به نمایش گذاشته می شود، به عالوه تغییراتی در 

پایان بندی فیلم ایجاد شده است.
در این فیلم پژمان جمشیدی بازیگری که بیشتر در نقش بازیگر 
فیلم های کمدی بازی کرده است، در یک نقش جدی در کنار 
مریال زارعی به بازی می پردازد. جمشیدی برای ایفای این نقش، 
کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر شد.هانیه توسلی، کامبیز 
دیرباز، اکبر عبدی و مهدی فخیم زاده از دیگر بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.

»سوءتفاهم« اب تغییرایت برای 
اکران آماده یم شود

بازیگر سریال »بانوی عمارت« از نقش خود در این سریال و بعد از سه سال که هیچ 
کاری انتخاب نکرده است سخن گفت.

شبنم فرشادجو بازیگر سریال »بانوی عمارت« در گفتگو با  مهر درباره نقش مهرالنساء 
در این سریال که این شب ها از شبکه سه سیما پخش می شود، بیان کرد: من بعد از 
بازی در چند سریال طنز دوست داشتم یک تجربه متفاوت داشته باشم و باید انتخاب 

متفاوتی هم می کردم.
وی با اشاره به بازخوردهایی که از نقش خود داشته است، اظهار کرد: این خیلی برایم 
مهم است که همه مرا با این نقش پذیرفته اند و فکر می کنم نقش مهرالنساء به دلیل 
اتفاقاتی که برایش رخ می دهد نقش خاصی است و اطمینان دارم که این نقش در 

ذهن ها خواهد ماند.
فرشادجو با اشاره به فضای این سریال تاریخی توضیح داد: تلویزیون سریال های 
زیادی با حال و هوای امروزی می سازد و این سریال ها هر روز مثل قارچ به تولید 
می رسند. بودجه کمی اما به ساخت سریال های تاریخی تعلق می گیرد درحالی که 
این آثار می توانند جذاب تر باشند. قطعا هزینه تولید سریال های تاریخی بیشتر است اما 
صداوسیما پول زیادی خرج می کند تا سریال های کره ای و ژاپنی بخرد و آن ها را دوبله 
کند. می توان در بسیاری از این هزینه ها صرفه جویی کرد و سریال های تاریخی درباره 

فرهنگ و تاریخ خود بسازیم.
بازیگر سریال »بانوی عمارت« اضافه کرد: ما برای تولید این سریال در لوکیشن های 
قدیمی و تاریخی کشور بودیم که بسیار برایمان جالب بود و انگار در خود تاریخ 
زندگی کردیم. ما حدود ۶ ماه در منزل یکی از شخصیت های تاریخی کاشان بودیم که 
این خانه حدود 200 سال قدمت داشت و اطمینان دارم باعث افتخار همه ما بازیگرها 
بود که وارد این بناهای تاریخی شدیم. وی با اشاره به اینکه این سریال در چند شهر 
تصویربرداری شده است، اظهار کرد: تولید این کار زحمت زیادی به همراه داشت 
چون لوکیشن ها پراکنده بود و هر شهری به صورت جداگانه تصویربرداری می شد تا 
کار به صورت رج زنی تولید شود. با این حال آقای حمیدنژاد به همه سکانس هایی که 

تصویربرداری می شد تسلط کامل داشت و به خوبی گروه را مدیریت می کرد.

نقشم در »بانوی عمارت« ماندگار می شود

کارگردانی  به  »اسرافیل«  سینمایی  فیلم 
آیدا پناهنده از 2۷ آذرماه در شبکه نمایش 

خانگی توزیع می شود.
روابط  از  نقل  به  زمان   پیام  گزارش  به 
»اسرافیل«  سینمایی  فیلم  فیلم،  عمومی 
به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه کنندگی 
مستانه مهاجر توسط موسسه هنر اول از 
2۷ آذرماه در شبکه نمایش خانگی توزیع 

می شود.
این فیلم درامی درباره چالش ها، نیازهای عاطفی و روابط انسانی است که هدیه 
تهرانی، مریال زارعی، هدی زین العابدین و پژمان بازغی بازیگران اصلی آن هستند.

 »ارسافیل« از ۲۷ آذر در شبکه منایش خانیگ


