
شرایط انتخاب شهرداران پس از 20 سال تغییر کرد
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از 
تغییر آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی 
داد  خبر  دولت  هیات  توسط  شهردار  سمت 
استانداران  به  نامه  آیین  این  اظهارداشت:  و 

سراسر کشور جهت اجرا ابالغ شد.
سید  ازفارس،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  کشور  وزارت  سخنگوی  سامانی  سلمان 
تغییر آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی 
داد  خبر  دولت  هیات  توسط  شهردار  سمت 
استانداران  به  نامه  آیین  این  اظهارداشت:  و 
با  شد.وی  ابالغ  اجرا  جهت  کشور  سراسر 
شهرداران  انتخاب  جدید  شرایط  اینکه  بیان 
با رویکرد تخصصی و توجه ویژه به تجربیات 
افراد در این آیین نامه پیش بینی شده است، 
را  کسانی  جدید  نامه  آیین  اساس  بر  افزود: 
که  کرد  انتخاب  شهردار  سمت  به  میتوان 
جمهوری  تابعیت  جمله  از  شرایطی  دارای 
اسالمی ایران، داشتن حداقل سی سال سن، 
انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت 
دائم در زمان صلح برای مردان، اعالم اعتقاد به 
مبانی جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی 
باشند. موثر  کیفری  محکومیت  نداشتن  و 

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در آیین 
نامه اجرایی جدید شروط عدم اعتیاد به مواد 
مخدر و روانگردان و دخانیات و داشتن حداقل 
مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط پیش بینی 

شده است.سامانی با بیان اینکه شرایط سوابق 
اجرایی شهرداران بصورت مبسوط در 6 بند 
و 7 تبصره تشریح شده است، گفت: ۳ سال 
سابقه مدیریت پایه یا ۵ سال سابقه کارشناسی 
در شهرداری برای شهرداری های شهرهای تا 
۱۰ هزار نفر جمعیت، ۵ سال سابقه مدیریت 
پایه برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 
۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر، ۵ سال سابقه مدیریت 
میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 
سابقه  سال   7 نفر،  هزار   ۲۰۰ تا  هزار   ۵۰
مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای 
با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال 
های  شهرداری  برای  میانی  مدیریت  سابقه 
شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون 
نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد 
برای شهرداری های شهرهای با جمعیت بیش 
از یک میلیون نفر جمعیت از شروط تعیین 
و  مدارک  اینکه  بیان  با  است.وی  شهرداران 
رشته های تحصیلی مرتبط شهرداران توسط 
وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری طبق 
دستورالعملی تعیین خواهد شود، افزود: کلیه 
آیین نامه  این  تصویب  زمان  در  که  کسانی 
در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده 
انتظار  در  و  انتخاب  شهر  شورای  توسط  یا 
صدور حکم می باشند و از نظر تحصیالت و 
سوابق اجرایی، واجد شرایط الزم برای تصدی 

تا  نباشند  مربوط  شهر  در  شهردار  سمت 
زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از 
شرایط تحصیلی و سوابق اجرایی مندرج در 
این آیین نامه معاف هستند.سخنگوی وزارت 
کشور با بیان اینکه مالک تشخیص جمعیت 
هر شهر آخرین سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن است، اظهارداشت: طبق تبصره ماده 
۴ این آیین نامه شهردار نباید هیچ گونه بدهی 
قطعی معوق نسبت به شهرداری که میخواهد 
باشد. داشته  بگیرد  عهده  به  را  آن  تصدی 

در  اینکه سکونت شهرداران  بیان  با  سامانی 
شهرهای محل خدمت موجب آشنایی بهتر 
مشکالت  بهتر  درک  و  ها  نارسایی  با  آنان 
مردمی شود، گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی 
جدید، شهرداران باید از تاریخ اشتغال به کار تا 
زمانی که در این سمت انجام وظیفه می کنند 
در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت 
باشند، همچنین نحوه احراز سکونت  داشته 
شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابالغ 
می شود.گفتنی است، آیین نامه اجرایی شرایط 
از  احراز تصدی سمت شهردار که ۲۰ سال 
عمر آن می گذرد در جلسه اخیر هیات وزیران 
با پیشنهاد وزارت کشور اصالح و تغییر یافت و 
توسط سامانی قائم مقام وزیر در امور مجلس 
و هماهنگی استانها به استانداران سراسر کشور 

جهت اجرا در شهرها ابالغ شد.

افزایش ۱۱ برابری انرژی تولیدی ایران

وزیر نیرو گفت: در شرایط فعلی، نقش آب و برق علی رغم وجود تحریم ها در کشور 
بسیار پررنگ است تا جایی که می توان به مردم این خبر خوش را داد که تحریم ها 

خللی در تامین آب و برق آن ها ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا اردکانیان دیروز در حاشیه مراسم تبادل تفاهم نامه 
میان وزارت نیرو و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: شرایط فعلی ما در مقایسه با سایر جوامع در طی چهار دهه اخیر، بسیار 
افتخار آمیز بوده است. با وجود این که جمعیت ما نسبت به چهل سال قبل حدود سه 

برابر شده است ولی میزان انرژی تولیدی در کشور بیش از ۱۱ برابر افزایش یافته است.
او با بیان این که علی رغم تحریم هایی که به کشور اعمال شده است، وضعیت خوبی 
را در صنعت آب و برق داریم، در این باره گفت: مردم نباید نگران تامین آب و برق 
باشند، چراکه تمام تدابیر برای این مساله اندیشیده شده است.وی با تاکید بر این که 
اتکای ما برای تامین تجهیزات آب و برق تا حد زیادی متکی به منابع داخلی است، 
گفت:  از حیث ساخت تجهیزات صنعت برق، ۱۰۰ درصد اتکای ما به داخل است و در 
بخش آب نیز تا حد زیادی توانسته ایم تجهیزات صنعت برق را خودمان تولید کنیم.

وزیر نیرو با تاکید بر این مساله که اتکای ما به منابع دولتی و بودجه دولت تا حد زیادی 
کاهش یافته است و متکی بر منابع داخلی هستیم، خاطر نشان کرد: نقش آب و برق 
در بسترسازی توسعه کشور بسیار مهم است، اما می توان صراحتا اعالم کرد که یکی 
از کارنامه های روشن جمهوری اسالمی ایران در این فصل است.اردکانیان در ادامه با 
تاکید بر این مساله که اکنون در مقایسه با چهار دهه گذشته وضعیت ما در حوزه آب 
و برق بسیار افتخارآمیز است، خاطر نشان کرد: علی رغم این که جمعیت، کمتر از سه 
برابر شده است، اما میزان انرژی تولیدی بیش از یازده برابر است. همچنین با توجه 
به نقش موثری که انرژی و شبکه برق در توسعه کشور دارد، باید این را بگوییم  که 

در حال  حاضر شرایط زندگی نسبت به گذشته  حرکت رو به جلویی را داشته است.
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ایران؛ محور شکاف بروکسل و واشنگتن

*نیکنام ببری
با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، نگرانی ها از هر سو بر آینده اقتصاد و 
تجارت بین الملل  افزایش یافته است. اینکه ترامپ با اندیشه های ملی 
گرایی افراطی اش در حوزه اقتصاد جهانی، نظم بین المللی را با چالش 
هایی عجیب مواجه ساخته است. شعار ترامپ اول آمریکا و بعد جهان، 
تداعی گر شعارهای اقتصادی ملی گرایی در قرن نوزدهم میالدی است.

در آن دوران تاریخی، دولت ها بر آمده از اندیشه های افراطی ملی گرایی 
بود  و مالک مشروعیت کسب مستعمرات، غارت ثروت و منابع طبیعی 
کشورهای جهان ســوم برای به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی 
کشور خودشان بود. کشــورهای اروپایی به عنوان سرآمدان قدرت این 
دوران وارد گود رقابت شــدید با یکدیگر برای پیشی گرفتن از صنعت 
و اقتصاد و تجارت بیشتر شــدند.از آن عصر نگون بخت تاریخی مدت 
زمان زیادی می گذرد و حافظه تاریخ در این ســالها پر از جنگ طلبی، 
خشــونت های انسانی است.  حدود دو قرن از آن زمان می گذرد، زمانه 
عوض شده است. بازیگران جدیدی در عرصه روابط بین الملل ظهور یافته 
است. نهادهای فراملی به عنوان عضوی جدید وارد نظام بین الملل شده 
اند. اما در پس این تغییرات، یک روند ثبات فکری و ایدئولوژیکی در طی 
این سالها بدون تغییر مانده است. تفکرات ملی گرایی هنوز هم جریانی 
قوی در دنیای امروز است  و نماد این جریان ترامپ و تفکر ترامپیستی در 
اقصی و نقاط دنیا است. رفتارها و اقدامات ترامپ درست در نقطه مقابل 
ایده های جهان محوری و لیبرالیستی است.تفکرات لیبرالیستی بر این پایه 
بنا نهاده شده اند که برای صلح در جهان باید هر چه بیشتر به گسترش 
تجارت آزاد کمک کرد. اقتصادی شدن زندگی ملت ها باعث قفل شدن 
بیشتر دولت ها و ملت ها به همدیگر می شود و پیامد نهایی این امر، کنار 
گذاشتن جنگ و حل شدن مشکالت با ابزار دیپلماسی و گفت و گو است. 
بی جهت نیســت که امروزه ترامپ محور اصلی صحبت ها در نشست 
های مهم جهانی همچون داووس و کنفرانس امنیتی مونیخ است. در این 
نشست ها رهبران اروپایی به خصوص فرانسه و المان، بزرگترین تهدید 
آینده جهان، ترامپ اعالم کردند. از دید رهبران اروپایی ترامپ با تعیین 
سازوکارهای جدید تعرفه، رویکرد تحریمی در برابر ایران تجارت بین الملل 
را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است.بی گمان در میان سلسله محور 
های اختالفی محور واشنگتن و بروکسل، موضوع ایران است. اروپا برجام 
را معاهده ای چند جانبه که ضامن امنیت منطقه پر منازعه خاورمیانه 
اســت. منطقه ای که در آتش جنگ های فرقه ای می شود و راه برون 
رفت از سیکل خشونت در خاورمیانه، همگرایی با قدرت های مهم منطقه 
ای نظیر ایران اســت. برای همین منظور، اتحادیه اروپا در کنار سیاست 
اعالمی نسبت به ضرورت حفظ توافق برجام در حوزه عملیاتی هم وارد 
فاز اجرا شده اند. فدریکو موگرینی رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا 
از سازوکار ویژه مالی )SPV( برای تسهیل در تبادالت مالی میان ایران با 
دولت های اروپایی سخن گفته و اعالم کرده که اروپا تمام قد پشت توافق 
برجام ایســتاده و اجازه نقض آن را به ترامپ نمی دهد.مطابق سازوکار 
جدید مالی اروپا، شرکت های غیر آمریکایی از گزند مجازات مالی وزرات 
خزانه داری آمریکا در امان می مانند. مطابق گزارشها قرار است این نهاد 
مالی به صورت مشترک از سوی فرانسه و المان اداره شود. حال نکته در 
اینجاست که سازوکارجدید مالی اروپا چه میزان می تواند برجام را زنده 
نگه دارد و در برابر تحریم های همه جانبه آمریکا تاب مقاومت بیاورد. در 
پاسخ به این امر بایستی به نوع مواجهه اروپا با آمریکا از یکسو و رویکرد 
کلی ترامپ نسبت به ایران اشاره داشت. اروپا برای اولین بار در طی سالهای 
بعد از جنگ دوم جهانی، رویکرد مقابله جویانه در برابر آمریکا در پیش 
گرفته است.تاکنون موردی نبوده که اروپا یک چنین سیاست مستقلی از 
واشنگتن اتخاذ کند. معموال اروپا بعد از  مدتی سیاست انتقاد از آمریکا 
در نهایت همراه با آمریکا می شد و موضعی مشترک با واشنگتن اتخاذ 
می کرد. بحران عراق، مسئله هسته ای کشورمان در طی دوران احمدی 
نژاد گویای همین امر است. در قضیه برجام داستان به کلی متفاوت است. 
اینکه گفته می شــود اروپا صرفا اعالم مواضع می کند با اتفاقات اخیر 
و تالشــهای اقتصادی این اتحادیه همخوانی ندارد. در کنار تالش برای 
برقراری ســازوکار ویژه مالی با ایران، در حوزه های دیگر نظاره گر عدم 
همراهی اروپا با آمریکا هستیم. یکی از این موارد موضوع موشکی است که 
اروپا برخالف آمریکا مشی تندی ندارد و صرفا به لفظ ابراز نگرانی بسنده 
می کند.از ســوی دیگر اتحادیه اروپا شرکت های متوسط و کوچک و 
همچنین کشورهای منطقه ای خاورمیانه را به تداوم همکاری مالی و نفتی 
با ایران تشویق می کند. رهبران اروپایی نیک می دانند که چالش اصلی 
ترامپ فقط ایران نیست. ایران شاید یکی از زمینه های سیاستی ترامپ 
برای تضعیف خود اتحادیه اروپا باشد. اظهارات ترامپ در هنگامه پیروزی 
سیاسی اش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه پول های 
آزاده شــده از برجام، به جای خرید از شرکت بوئینگ به سوی ایرباس و 
اروپایی ها رفت؛ از همین منظر قابل تحلیل است. تصور و برداشت ترامپ 
از برجام به این شکل بود که این توافق عاید اقتصادی برای آمریکا نداشت 
اما اروپایی ها سودهای کالنی از برجام بدست آوردند.نگاه هزینه – فایده 
ترامپ یکی از دالیل اصلی خروج اش از برجام اســت و اینکه آمریکا در 
قبال ارائه امتیازاتی به ایران، به لحاظ اقتصادی، سودی نصیب شرکت های 
آمریکایی نشد. رهبران اروپایی به عطف به این امر که ایران کشوری وسیع 
و باثبات برای حضور شرکت های تجاری و بازاری مطمئن برای عرضه 
کاالهای خدماتی است؛ در تالش برای حفظ ایران از تحریم های هوشمند 
ترامپ هستند. البته در رویکرد اقتصاد محور اروپایی ها به ایران باید به 
مسائل پرستیژی و سیاسی نیز توجه داشت.ایده هایی همچون تشکیل 
ارتش واحد اروپایی این پیام را از سوی رهبران اروپایی به سمت واشنگتن 
مخابره می کند که دیگر تک روی امریکا در روابط بین الملل به سر رسیده 
و اروپا به عنوان قطب مهمی از قدرت در عرصه بین المللی سهمی در خور 
شان برای خود می خواهد. حال در این مسیر ایران به عنوان محور اصلی 
مخالفت با سیاست های انحصار گرایانه آمریکا، می تواند تسهیل گر مسیر 

اروپا در کشب شان و جایگاه بین المللی شان باشد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

صادرات غیرنفتی از مرز 33 میلیارد دالر گذشت

گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: در دوره زمانی ۹ ماهه )ابتدای 
امسال تا پایان آذر( 86 میلیون و ۹۴۰ هزار تن کاالی غیرنفتی به ارزش 
۳۳ میلیارد و ۳۵8 میلیون دالر صادر شد که از نظر ارزش نسبت به مدت 

مشابه پارسال ۵.۴ درصد رشد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک، تا پایان آذرماه امسال ۲۳ میلیون و 87۱ 
هزار تن کاال به ارزش ۳۲ میلیارد و 6۲۰ میلیون دالر کاال نیز وارد کشور 
شده است. واردات ایران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به لحاظ وزنی ۱۳.۲7 درصد و از نظر ارزشــی ۱۵.۹ درصد کاهش یافت. 
براساس این گزارش، مازاد تراز تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال، 
7۳8 میلیون دالر شــد.میعانات گازی، گاز طبیعی، پروپان مایع شده، 
متانول، روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین اقالم عمده صادراتی تا 
پایان آذرماه است.در این دوره ۲ میلیارد و 77 میلیون دالر میعانات گازی، 
یک میلیارد و 8۱۵ میلیون دالر گاز طبیعی، یک میلیارد و ۳۵6 میلیون 
دالر پروپان مایع شــده، یک میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر متانول و یک 
میلیارد و ۱۱۳ میلیون دالر روغن های سبک و سایر فرآورده ها صادر شده 
است. سهم ارزشی صادرات میعانات گازی، گاز طبیعی و پروپان مایع شده 
در ۹ ماه امسال به ترتیب 8.۳۲ درصد، ۵.۴۴ درصد و ۴.۰7 درصد است.

سفر هیات ایرانی به سوریه
 در ماه آینده میالدی

وزیر راه و شهرسازی از انجام سفری در ماه آینده 
میالدی به ســوریه خبر داد و گفــت: امیدواریم 
فعاالن اقتصادی ایران در بازســازی سوریه فعال 

شوند.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، محمد اســالمی 
در جلســه دیدار فعاالن اقتصادی با وزیر تجارت 
و اقتصاد ســوریه در اتاق بازرگانــی ایران گفت: 
امــروز با اجرایی کردن متــن توافقنامه راهبردی 
اقتصادی بین ایران و سوریه، زمینه برای گسترش 
پایدار روابــط اقتصادی و تجاری فراهم شــده و 
حضور رئیس کمیســیون مشترک ایران و سوریه 
بیانگر روند رو به توســعه تعامالت است.وزیر راه و 
شهرسازی افزود: این نشست زمینه را برای فعالیت 
بخش خصوصی در سوریه بیش از گذشته فراهم 
می کند و این در حالی اســت که پس از برگشت 
صلح و آرامش به سوریه، حضور فعاالن اقتصادی به 
منظور توسعه و پایدارسازی صلح ضروری است.وی 
تصریح کرد: قرار اســت ماه آینده میالدی سفری 
به سوریه انجام شــود و از تمام فعاالن اقتصادی 
کشورمان درخواســت می شود تا برای حضور در 
این سفر و انجام مذاکرات با طرف های سوری اعالم 
آمادگی کنند.وی گفت: امیدواریم با حل مشکالت 
بانکی و حمل و نقل بتوانیم زمینه توسعه فعالیت 
های دوجانبه را فراهم کنیم.اســالمی خاطرنشان 
کرد: نکته حائز اهمیت، حضور شرکت های ایرانی 
در فرایند بازسازی سوریه است که سعی داریم با 
سرمایه گذاری های مشــترک، اقدامات متفاوتی 
نسبت به گذشته انجام دهیم و مصمم هستیم تا 
بخش خصوصی اهداف اقتصادی دولت را در این 

زمینه عملیاتی کند.

موج سواری خودروسازان بر 
مشکالت قطعه ساز

خودروسازان براین اعتقادند که زیان ده بودن تراز 
مالی شان ارتباط مستقیم با تعیین قیمت دستوری 
خودرو دارد از این رو چند ماهی است که خواستار 

آزادسازی قیمت می باشند.
اگر نگاهــی به آغاز این جریان بیندازیم، مالحظه 
خواهیم کــرد که این هیاهوهــا در ابتدا بیش از 
آنکه از طرف خودروســازان مطرح گردد، از سوی 
قطعه سازان عنوان شده است.قطعه سازان بر این 
عقیده هســتند که بعد از نوسانات ارزی در کشور 
خودروسازان بایستی قطعه را بیش از قیمت های 
قبلی و متناسب با نرخ ارز از آنان خریداری کنند. 
مطالبه ای که کامــال منطقی، منصفانه و مبتنی 
بر واقعیت اســت اما این مطالبــه فرصت را برای 
خودروســازان فراهم نموده تا موضوع آزادسازی 
قیمت خودرو را مطرح کنند.بــه گزارش اقتصاد 
خودرو،موج ســواری خودروســازان بــر مطالبه 
منطقی قطعه ســازان باعث شــده تــا در فضای 
عمومی کشــور آگاهانه یا ناآگاهانه منطقی کردن 
قیمت قطعه مشــروط به آزادسازی قیمت خودرو 
عنوان شــود. موضوعی که قطعه سازان را شریک 
مطالبه غیرمنطقی خودروسازان نموده است. شاید 
بزرگترین اشــتباه راهبردی قطعه سازان همین 
نکته اســت مطالبه منطقی خود را مشــروط به 
تامین خواست خودروســازان مبنی بر آزادسازی 
قیمت عنوان نموده اند.ســاختار مدیریتی و سهم 
قطعه سازان در قیمت تمام شده خودرو به گونه ای 
است که نمی توان منطقی کردن قیمت قطعه را 
مشروط به آزادسازی قیمت خودرو دانست. چرا که 
عالوه بر قیمت قطعه، متغیرهای دیگری از جمله 
هزینه های عمومــی، اداری و ... در قیمت خودرو 
دخیل هستند. مشکالت قطعه سازان با مشکالت 
خودروســازان هرچند که به یکدیگر مرتبط است 
ولی راه حل های مجزایی دارد.خودروسازی کشور 
با مشکالت ساختاری متعددی از جمله انتصابات 
سیاسی و غیرفنی، هزینه باال ســربار، بهره وری 
پایین، فساد، رانت، عدم پاسخگویی، وجود ده ها 
شرکت تابعه و زیرمجموعه و ... روبرو است.وجود 
این مشــکالت ساختاری هزینه تمام شده خودرو 
را افزایش می دهد و لذا قیمت قطعه بخشــی از 
قیمت خودرو اســت. زیان ده بودن خودروسازی 
کشــور نیز حاصل همین ساختار معیوب است. تا 
زمانی که اصالحات ساختاری صورت نگیرد، نمی 
توان انتظار افزایش کیفیت و رقابتی شدن قیمت را 
داشت. این بزرگترین دروغ در صنعت خودروسازی 
اســت که برخی زیان ده بودن خودروسازی را به 
قیمت دســتوری ربط می دهند. چرا که عملکرد 
خودروســازان در خودروهایی که مشمول قیمت 
دستوری نمی شود نیز زیان ده بوده است.براساس 
واقعیت های کنونی اقتصاد، قیمت قطعه بایستی 
مورد ارزیابی جدی قرار گیرد.چرا که این مطالبه 
قطعه ســازان کامال منطقی اســت. ولی مشروط 
نمودن این موضوع به آزادســازی قیمت خودرو، 
مبنای علمی و کارشناســی ندارد و انحراف اذهان 
عمومی از مشکالت اساســی خودروسازی کشور 
است. به نظر می رسد مطالبه به حق قطعه سازان 
در افزایش قیمت، بیشــتر بهانه ای برای افزایش 
قیمت خودرو به منظور پوشــش سوءمدیریت و 

اثرات ساختار معیوب در خودروسازی است.

اخبار

سرمقاله

بهترین شیوه صداقت
 وفای به عهد است

کالمامیر

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: فتنه آسیب فراوانی 
به اقتصاد زد، حال همه قضاوت کنید آیا چیزی جز 
خیانت آشکار و محاربه بر پیشانی سران فتنه نقش 

بسته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین سالمی 
جانشین فرمانده کل سپاه در اجتماع عظیم مردم 
تهران در میدان امام حسین )ع( به مناسبت سالروز 
حماسه ۹ دی اظهار داشت: امروز یوم اهلل ۹دی 
ماه است، در تاریخ روزهایی قرار دارد که آن ملت 
است. تاریخ جدیدی ساخته  اوج شکوه خود  در 

انقالب  سال  طول ۴۰  در  ایران  ملت  افزود:  وی 
خود بارها خالق روزهای الهی بوده اند و می توان 
حداقل از ۵ یوم اهلل که آمریکا را شکست دادند 
نام برد؛ اولین روز۲۲ بهمن بود که با سقوط شاه 
یک زلزله سیاسی بر پیکر آمریکا وارد شد و هنوز 
اشغال  سالمی  است.سردار  رنجور  آن  از  آمریکا 
سفارت امریکا در ایران تیر خالصی بر حضور آمریکا 
تسخیر النه جاسوسی  و گفت:  دانست  ایران  در 
انقالبی بزرگتر از انقالب اول بود و شکست آمریکا 
در صحرای طبس یکی دیگر از شکست های آمریکا 
از ملت ایران بود.جانشین فرمانده کل سپاه ادامه 
داد: شکست آمریکا در جنگ تحمیلی نشان داد 
ملت ایران در برابر دشمنان با اقتدار می ایستد و 
هرگز از قدرتی شکست نمی خورد. این پیروزی 
ها تحت فرماندهی رهبری مقتدر و هوشیار ادامه 
پیدا کرد و در ۹ دی ملت ایران باز هم درخشید و 
یک روز فراموش نشدنی را ساخت و همه آرزوهای 
دشمنان برای براندازی نظام را در گورستان بزرگ 
این سرزمین دفن کرد.سردار سالمی گفت: فتنه 88 
روشی بود که قدرت های بزرگ برای غلبه بر ملت 
ایران انتخاب کرده بودند و جنگ را به خیابان ها 
آورده و فکر می کرد که می توانند ملت را از انقالب 
و رهبری جدا کند. فتنه از جنگ بزرگتر و خطرناک 

تر بود، زیرا دشمنان همه موجودیت و آزادی ملت 
را هدف قرار داده بودند.وی گفت: دشمنان فکر می 
کردند می توانند ملت را از انقالبشان ناامید کنند، 
این فتنه آسیب فراوانی به اقتصاد زد و شیرینی 
حضور گسترده و تاریخی در انتخابات را به کام مردم 
تلخ کرد. حال همه قضاوت کنید آیا چیزی جز 

خیانت آشکار و محاربه بر پیشانی سران فتنه نقش 
بسته است.وی با بیان اینکه ۹ دی تصویری زیبا از 
تجلی حضور مقتدرانه ملت ایران در صحنه بود و 
توطئه های دشمنان را خنثی کرد، اظهار داشت: 
۹ دی نشان داد ملت ایران از تاریخ اسالم درس 
گرفته و اجازه تسلط مجدد استکبار را به سرنوشت 

خود نمی دهد، ۹ دی آغاز یک تاریخ جدید و ملت 
در تاریخ مجددا درخشیدند.سردار سالمی در ادامه 
تصریح کرد: ای خدای بزرگ شاهد باش ما هرگز 
امام مان را تنها نمی گذاریم و پشت سر والیت فقیه 
قله های بزرگ را تصرف می کنیم. ملت ما بعد 
از ۹ دی راه پیشرفت را مجدد در پیش گرفت و 
رهبر انقالب بزرگترین نقش را در رشد و هدایت 
جامعه و برمال کردن توطئه و فتنه دشمنان انقالب 
اسالمی داشته است.وی افزود: امروز نفوذ منطقه ای 
ایران بخش های عظیمی از جهان را در بر گرفته 
است، این نفوذ برای استکبار ستیزی و ظلم ستیزی 
است و توانسته بخش های عظیمی از جهان اسالم 
را نجات دهد. امروز دیگر گزینه نظامی درباره ایران 
کاربرد ندارد زیرا ایران می تواند در زمین، دریا و 
هوا راه را بر هر تجاوز گری ببندد.جانشین فرمانده 
نشان  خاطر  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
کرد: امروز جبهه استکبار سردرگم شده و مجبورند 
قدرت ایران را بپذیرند، آنها برجام را امضا و بعد از 
آن خارج می شوند این یعنی سردرگمی آنها. آمریکا 
میلیون ها دالر در عراق و سوریه هزینه می کند اما 
مجبور می شود بدون هیچ دستاوردی از آن خارج 
آنها.سردار  راهبردهای  شکست  یعنی  این  شود؛ 
سالمی با اشاره به دور جدید تحریم های آمریکا 
علیه ایران گفت: ملت ایران در این نبرد نیز پیروز 
می شود، ملت ایران می داند مذاکره یعنی پذیرش 
نظرات دشمن؛ پس به آن اعتنا نمی کند. ملت ما 
می داند پیروزی از آن آنهاست و به وعد های الهی 
ایمان دارد و با اعتقاد بر توطئه های دشمنان غلبه 
می کند.وی درپایان تاکید کرد : ملت ایران از هر 
زمان دیگری قوی تر و به آرمان هایش مومن تر و 
امیدوار تر است، دشمنان ما ناامید هستند و قدرت 
آنها کاهش یافته است و پیروزی نهایی از آن ملت 

ایران اسالمی است.

سردار سالمی: فتنه ۸۸ به اقتصاد ضربه زد

خیانت بر پیشانی سران فتنه نقش بسته است

حماسه حضور؛
طنین »مرگ بر فتنه گر« از » کردستان انقالبی« تا »بام ایران« 

مراسم بزرگداشت »۹ دی« امروز یک شنبه در سر تا سر ایران اسالمی برگزار شد. مردم ایران با 
شعارهای »اهلل اکبر خامنه ای رهبر«، »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر فتنه گر« به استقبال مراسم 
گرامیداشت سالروز یوم اهلل ۹ دی رفتند. »۹ دی« روز بصیرت و میثاق امت با والیت، روز نمایش 
معجزه الهی تجلّی وحدت ملّت ایران حول محور والیت و نماد والیتمداری، دیانت، بصیرت، 
دشمن شناسی، تکلیف گرایی و عمِل به هنگام مردم فهیم، متدیّن و زمان شناس ایران اسالمی 
است. در پایان حماسه ماندگار نهم دی ماه قطعنامه سراسری آن قرائت و بر این مسئله که یوم 

اهلل ۹ دی ماه روز تجلی وحدت ملت حول محور والیت فقیه است، تاکید شد.
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سخنگوی وزارت خارجه:در صورت تعلل اتحادیه اروپا در راه 
اندازی کانال ویژه مالی با ایران گزینه های بسیاری را درباره 

سازوکار مالی دنبال کرده ایم.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، بهرام قاسمی درباره 
تعلل اتحادیه اروپا در راه اندازی کانال ویژه مالی این اتحادیه 
با ایران گفت: اگر چه هنوز امیدواریم که اروپا به تعهدات خود 
عمل کند، اما گزینه های بسیار دیگری را بدون آنکه بر روی آن 
تبلیغ کنیم با کشور های مختلف از جمله چین، روسیه، هند و 

ترکیه دنبال کرده ایم.

از یک کانال و ساز و کار پیروی نکرده و  وی افزود:ما الزاماً 
کار های مختلفی انجام داده ایم و خوشبختانه در شرایط نسبتاً 

مطلوبی قرار داریم. 
وی ادامه داد: امیدواریم اروپا به رغم اینکه نتوانسته است در 
موعد مقرر بسته خود یا همان کانال ویژه مالی را رسماً اعالم 
کند، بتواند همچنان در این مسیر حرکت و به تعهداتش عمل 
کند. قاسمی تأکید کرد: همان گونه که مقامات عالی کشور 
نیز قبالً گفته اند ما این موضوع را به عنوان یک وظیفه و 
رسالت دنبال کرده ایم تا نشان دهیم که در عرصه های مختلف 

جهانی چه در حوزه سیاست و چه 
و  اهل گفتگو  اقتصاد  در حوزه 
مذاکره هستیم، اما قطعاً به هیچ 
نبسته  دل  مشخصی  فرمول 
ایم و سرنوشت خودمان را با 

تجربه ۴۰ ساله انقالب 
مسائل  این  به 
و  ایم  نزده  گره 

نخواهیم زد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

پیگیری گزینه های بسیار درباره سازوکار مالی

بیان  با  پاسداران  ولی فقیه در سپاه  نماینده 
به مسئولین  پیام های ۹ دی  از  اینکه یکی 
کنار گذاشتن اجتهاد در هر موضوعی است، 
گفت: انتظار نداریم روسای قوا نظریه پردازی 
کنند بلکه نظر والیت را که حکم اهلل بدانند و 

به آن عمل کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم 
عبداهلل حاجی  صادقی در مراسم گرامیداشت 
سالروز حماسه ۹ دی »روز بصیرت و میثاق 
امت با والیت« در شیراز این روز را روز بصیرت 
انقالبی و تبلور حضور امت والیت مدار در برابر 
هجمه دشمن عنوان کرد و گفـت: ۹ دی روز 
گفتمان مقاومت در برابر سازش با استکبار، 
شاگردان  عاشورایی  و  دینی  غیرت  تجلی 
مکتب امام حسین)ع( و تجلیل تبری و تولی 
انقالب  دشمنان  یاس  روز  و  اسالمی  امت 
اسالمی است.وی به پیشتازی مردم فارس در 
دوران انقالب و نقش تاثیرگذار آنها در حوادث 
سال 88 اشاره و خطاب به تجمع کنندگان 
خاطرنشان کرد: شما در 8 دی با بیشترین 
حضور این حماسه را خلق کردید.نماینده ولی  
فقیه در سپاه پاسداران با طرح سوالی مبنی بر 
اینکه آیا ۹ دی مربوط به سال 88 است و یا 

هر سال باید نقش آفرین باشد، گفت: این روز 
برای همیشه زنده خواهد بود.حاجی  صادقی 
ادامه داد: بعضی روزها تنها متعلق به اتفاق آن 
روز نیست بلکه برای همیشه مبدا است؛ به 
عنوان مثال مبعث یک روز نیست که فقط یک 
بار اتفاق افتاده باشد، بلکه برای همیشه پیام 
دارد و یا غدیر برای همیشه معنا دارد مانند روز 
عاشورا که طلوعی بی غروب و آغازی بی پایان 
بود. در جریان انقالب هم روزهایی وجود دارد 
که تاریخ ساز و جاودانه شده و کهنه نخواهد 
شد.وی  واقعه هایی مانند ۱۵ خرداد ۴۲ و ۲۲ 
بهمن ۵7 را زمینه ساز  ۹ دی 88 دانست و 
گفت: طراحی حوادث سال 88 مربوط به ۱۰ 
سال قبل از آن بود.نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران خودجوشی مردم و خشم انقالبی را 
از ویژگی هی مهم  ۹ دی ذکر کرد و افزود: این 
روز، روزی نبود که نظام از مردم دعوت کرده 
باشد بلکه خشم انقالبی مردم نسبت به توهین 
به ساحت مقدس امام حسین)ع( در غیرت 
عاشورایی  فرهنگ  و  کرد  پیدا  تجلی  دینی 
اسالم  اینکه  بیان  با  صادقی  ساخت.حاجی  
دینی است که به همان میزان  از والیت مداری 
به عنوان حقیقت دین یاد می کند به مبارزه با 

شرک و طاغوت نیز اهمیت می دهد، گفت: در 
اسالم تولی و تبری در کنار هم است؛ یعنی 
هم  اشداء علی الکفار دارد و هم رحماء بینهم.

وی با تاکید مجدد بر این نکته که روز ۹ دی 
روزی بود که تولی و تبری را برای همیشه در 
این انقالب نهادینه کرد، افزود: دشمن برای 
۴۰ سالگی انقالب برنامه دارد و در حال تالش 
است تا مردم نتوانند چهل سالگی انقالبشان 
را جشن بگیرند؛ چرا که برای نخستین بار 
است که در تاریخ اسالم حاکمیت خدا چهار 
دهه عمر می کند.نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران با بیان اینکه مومن واقعی استقامت 
فکری دارد و شبهه ها او را نمی لرزاند، اظهار 
کرد: دشمن در حوادث سال 88 خواص را 
زد تا پیوند امت را از والیت جدا کند، چرا 
که معتقد بود که عامل پیوند امت با والیت 
همین خواص هستند. آنها می دانستند امت 
بی والیت اسالمش بی خطر می شود.به گفته 
حاجی  صادقی، مردم در ۹ دی نشان دادند 
که دنیا هر چه می خواهد بگوید. آمریکا و تمام 
کشورهای حاشیه خلیج فارس آمدند تا بساط 
انقالب را جمع کنند اما مردم ما با جان و دل 

پای انقالب ایستادند.

وی ادامه داد: حادثه سال 88 اتفاق افتاد در 
حالی که پرچم آنها مربوط به جنبش سبز سال 
8۴ بود و اولین کسی که این بیان را مطرح 
کرد سناتور آمریکایی در کنگره آمریکا در سال 
8۴ بود که در سخنرانی خود مطرح کرد که 
ما در ایران حکومت را با جنبش سبز منهدم 

می کنیم.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با تصریح بر 
اینکه خواسته رهبر انقالب، ماندگاری انقالب 
است، گفت: عوامل شکست حوادث سال 88 
چراغ راه است، چرا که دشمن بیکار ننشسته 
و باید از آن برای خنثی سازی فتنه های دهه 
۹۰ عبرت گرفت .حاجی  صادقی با تصریح بر 
اینکه خواسته رهبر انقالب، ماندگاری انقالب 
است، گفت: عوامل شکست حوادث سال 88 
چراغ راه است، چرا که دشمن بیکار ننشسته و 
باید از آن برای خنثی سازی فتنه های دهه ۹۰ 
عبرت گرفت .وی با بیان اینکه یکی از عوامل 
شکست حوادث سال 88 بصیرت افزایی همراه 
با قاطعیت، متانت، صبر و مقاومت رهبری بود، 
گفت:  دومین عامل شکست این حادثه حضور 
با بصیرت مردم است.آنها ثابت کردند که امام 

حسین)ع( خط قرمز است.

نماینده ولی فقیه در سپاه:

دشمن برای 40 سالگی انقالب برنامه دارد

و  آموزش  ادارات  ادغام  یا  از حذف  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پرورش شهرستان های کمتر از ۵ هزار نفر دانش آموز خبر 
داد و گفت: این امر در راستای اصالح ساختار نظام اداری و 
برای تمام سازمان ها از جمله آموزش و پرورش پیش بینی 

شده است.
به گزارش زمان از خانه ملت، سید محمد بطحایی در حاشیه 
جلسه دیروز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: الیحه بودجه ۹8 در خصوص ادغام یا حذف ادارات 
آموزش و پرورش در شهرستان هایی که کمتر از ۵ هزار نفر 
دانش آموز دارند پیش بینی شده است؛ البته الیحه ای که 
دولت ارائه داده در کمیسیون های آموزش و تلفیق مجلس 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نظرات نمایندگان در این 
خصوص اعمال خواهد شد.وی ادامه داد: در این جلسه نیز 
برخی نمایندگان موافق این پیشنهاد دولت نبودند و معتقد 
بودند که این کوچک سازی در سطح ادارات نظارت را تضعیف 
خواهد کرد و باعث وقوع اتفاقاتی در مدارس خواهد شد.وزیر 
کمیسیون  در  آینده  هفته  کرد:  تأکید  پرورش  و  آموزش 

آموزش و تحقیقات مجلس بررسی مبسوطی در این خصوص 
صورت خواهد گرفت و نتیجه نهایی آن چیزی خواهد بود 
که نمایندگان مجلس تصمیم گیری کنند.وی در ادامه گفت: 
مدرسه  دلخراش  حادثه   به  رسیدگی  جلسه  دومین  امروز 
دخترانه زاهدان در کمیسیون آموزش و تحقیقات برگزار شد؛ 
معاونان این وزارتخانه و بازرس اعزامی به محل، گزارش خود 
را ارائه کردند و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس نیز که 
برای رسیدگی به موضوع به زاهدان رفته بودند، گزارش ارائه 
دادند.وی ادامه داد: اقداماتی که برای برخورد با متخلفان و 
مقصران این حادثه انجام شده، به اطالع کمیسیون رسید و 
بنا شد عالوه بر اقداماتی که برای این حادثه انجام داده ایم، 
وقوع  پیشگیری  از  جلوگیری  برای  که  برنامه هایی  درباره 
چنین حوادثی در آینده داریم را ظرف یک هفته آینده به این 
کمیسیون ارائه دهیم.وزیر آموزش و پرورش در ادامه ضمن 
ابراز تأسف و تسلیت مجدد به خانواده دانش آموزان جان باخته 
برای جلوگیری  با اصراری که همگی  این حادثه گفت:  در 
از وقوع چنین حوادثی در آینده داریم، امیدواریم با اهتمام 

مجلس و اعتباراتی که پیش بینی خواهد شد، بتوانیم عواملی 
را که موجب بروز چنین حوادثی خواهد شد برطرف کنیم تا 
دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.بطحایی یادآور شد: برای 
استان سیستان و بلوچستان در یک اقدام ضربتی تعدادی 
بخاری خریداری شد؛ از آنجا که بخش عمده ای از استان بدون 
گاز است، چاره ای جز استفاده از بخاری های نفتی نیست و 
بنابراین بخاری های استاندارد نفت سوز خریداری شده و در 
حال ارسال به آنجا است تا مواردی را که حادتر است، پوشش 
دهد.وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: مقرر شد کمیسیون 
مشترکا با دولت اعتباراتی برای استانداردسازی و ایمن سازی 
سیستم گرمایشی مدارس پیش بینی شود تا ظرف دو سال 
آینده این غائله ختم شود زیرا موضوعی است که هر از گاهی 
در  افرادی که  پرونده  داد:  ادامه  داغدار می کند.وی  را  همه 
این حادثه قصور و تقصیری داشته اند، در کمیته رسیدگی 
به تخلفات اداری در حال بررسی است و تا چند روز آینده 
که مهلت قانونی رسیدگی به این موضوع است، نهایی و نحوه 

برخوردها را به کمیسیون اطالع رسانی خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

 پیش بینی اصالح ساختار نظام اداری آموزش و پرورش 



دوشنبه 10 دی 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3924  3
اخبار

بررسی طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
پس از تعطیالت بهمن ماه

 یک عضو کمیســیون شــوراها و امورداخلی مجلس با بیان اینکه طرح 
اصالح قانون انتخابات مجلس پس از تعطیالت بهمن ماه مجلس به صحن 
علنی می آید گفت: طرح به همراه پیشنهاد یکی از نمایندگان که می گوید 
»التزام های فرد صرفا با اعالم عمومی نامزد ثابت می شود« در کمیسیون 

شوراها و امور داخلی مجلس رای آورده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، اصغر سلیمی در خصوص طرح اصالح 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: این طرح در کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی مجلس رای آورده است و به میان نمایندگان آمده 
تا نمایندگان پیشــنهادات خود را ارائه کنند و بر روی مصوبه کمیسیون 
گذاشته می شود.وی با بیان اینکه این طرح پس از تعطیالت مجلس شورای 
اسالمی به صحن خواهد آمد تا به رای گذاشته شود، افزود: طبق این طرح 
انتخابات مجلس استانی و شهرستانی اســت. در واقع یک نفر در استان 
اصفهان می تواند عالوه بر اینکه به کاندیدای مدنظر خود رای دهد به ۱۹ 
نفر دیگر در اســتان اصفهان نیز رای بدهد. وی ادامه داد: در شهرستان ها 
کسی که می خواهد رای بیاورد باید حداقل ۱۰ درصد آرای شهرستان یا به 
اصطالح حوزه فرعی را کسب و سپس باالترین رای استان را در سبد خود 
داشته باشــد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در این قانون در خصوص 
فرد کاندیدا و چگونگی احــراز صالحیت او نیز صحبتی به میان آمده یا 
خیر، تصریح کرد: در خصوص التزام های فرد پیشنهادی بر روی این طرح 
از سوی یکی از نمایندگان آمد که آن پیشنهاد در کمیسیون مطرح و این 
طرح به همراه این پیشــنهاد که می گوید »التزام های فرد صرفا با اعالم 
عمومی نامزد ثابت می شود« در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 

رای آورده است. 

خدمات گمرکی صادرکنندگان ۲۴ ساعته شد

مدیر کل دفتر صادرات گمــرک: صادرکنندگان می توانند به صورت ۲۴ 
ساعته کاالی خود را به گمرک اظهار کنند.

به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، علی اکبر شامانی در سخنانی با اشاره 
به ظرفیت باالی صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور، از جایگاه ایران 
در صادرات اینگونه خدمات در بین کشور های همسایه به ویژه کشور های 
حاشــیه خلیج فارس خبر داد.وی به تشریح سیستمی شدن فرآیند های 
گمرکی در جهت تســهیل تجارت پرداخت و به ارائه خدمات ۲۴ ساعته 
به صورت الکترونیکی و همچنین ارتباط الکترونیکی گمرکات با سازمان ها 
و ادارات صادر کننده مجوز به صورت سیستمی اشاره کرد.مدیر کل دفتر 
صادرات گمرک همچنین از اقدامات دفتر صادرات گمرک ایران در جهت 
تفویض اختیار صدور مجوز هــای ورود موقت جهت واحد های تولیدی و 
خروج موقت تجهیزات از قبیل تجهیزات فنی و مهندسی و تمدید مدت 
مدت یک ســاله )دو مهلت شــش ماهه( به ۳۱ مرکز استان و همچنین 
تســهیل در روند اســترداد حقوق ورودی مواد اولیه که در صادرات مورد 
استفاده قرار می گیرند خبر داد و با ابراز رضایت از حوزه صادرات گمرکات 
استان فارس از آمادگی جهت هرگونه همکاری در راستای تسهیل در امر 

صادرات به خصوص در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد.

تعیین دستگاه های مشمول طرح 
حمایت از کاالی ایرانی

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی دستگاه های مشمول 
طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 

و حمایت از کاالی ایرانی را مشخص کردند.
مجلس  نمایندگان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز با ۱۵۹ رأی 
موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ 
نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۲ طرح اصالح 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
را تصویب کردند.بر اساس این ماده، »کلیه وزارتخانه ها، 
سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به 
دولت موضوع ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور با 
اصالحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، مؤسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مذکور 
انقالب  نهادهای  بنیادها،  آنها،  تابعه  شرکت های  و 
اسالمی، شرکت ها و مؤسسات و نهادهای موضوع 
ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی با اصالحات و الحاقات بعدی و شرکت های 
شرکت ها،  سازمان ها،  کلیه  همچنین  و  آنها  تابعه 
مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر 
آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت های تابعه 
وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیش 
و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 
سازمان توسعه، نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، 
سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی، شرکت ملی 
فوالد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند یا 
از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی 
وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، قرارگاه های 
سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت 
در  ارزی  صرفه جویی  امنای  هیئت  عمومی،  بخش 
معاجله بیماران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
و پژوهشی، نهادها و شرکت های تابعه وابسته به آنها 
اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی یا از 
درآمدهای خود یا از تسهیالت، اعتبارات و تضامین 
ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در 
سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این 
قانون می شوند«.هعمجنین مطابق با تبصره ۱ این ماده، 
»اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که 
در اجرای طرح ها از تسهیالت منابع صندوق توسعه 
ملی، تسهیالت تکلیفی، تسهیالت یارانه ای و یا تضمین 
تسهیالت بانکی توسط دولت استفاده می کنند، به میزان 
تسهیالت و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح، 
مشمول این قانون می شوند«.مطابق با تبصره ۲ این 
ماده، »اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، 
حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط یکی از 
دستگاه های صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این 

قانون می شوند«.

خبرخبر

و زیر دفاع با بیان اینکه حفظ رفاه مردم در اولویت 
دارد، گفت:  قرار  اسالمی  نظام  قوای  ارکان و  اول 
دشمنان نظام اسالمی معیشت و رفاه مردم را هدف 

گرفته اند.
به گزارش زمان به نقل از صداوسیما، امیر سرتیپ 
و  مسئوالن  مدیران،  جمع  در  حضور  با  حاتمی 
کارکنان سازمان اتکا نقش این سازمان را در تأمین 
زنجیره غذایی و معیشت مردم و کارکنان نیروهای 
مسلح بسیار خطیر برشمرد و تاکید کرد: سازمان 
های تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و اتکا به عنوان 
سازمان های ارائه کننده خدماِت انسانی، درمانی و 
مصرف، نقش مهمی در ارتقاء منزلت ، معیشت و 
تأمین زنجیره غذایی نیروهای مسلح و کشور به عهده 
دارند.امیر سرتیپ حاتمی با بیان دو مسئولیت مهم 
وزارت دفاع در پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: 
یکی از رسالت های وزارت دفاع تأمین تسلیحات و 
تجهیزات و پشتیبانی دفاعی از نیروهای مسلح است 
که امروز با همت واالی متخصصان صنعت دفاعی 
توانسته ایم زمان ایده تا محصول که موجبات عزت 
و اقتدار کشور را فراهم کرده است بسیار کوتاه کرده 
و به دستاوردهای ارزشمندی در حوزه صنعت دفاعی 
دست یابیم.وی با اشاره به حوزه »خدمات« به عنوان 
بخش دیگری از مسئولیت وزارت دفاع در پشتیبانی 
از سرمایه های انسانی نیروهای مسلح است، افزود: 
نیروهای مسلح شامل رزمندگان بازنشسته، بسیجیان 

و جانبازان و خانواده معظم شهداء به عنوان بهترین 
و گرانبهاترین سرمایه های انسانی کشور شایسته 
دریافت فاخرترین خدمات به لحاظ کمی و کیفی 
اینکه خدمات  بیان  با  هستند.امیر سرتیپ حاتمی 
خرسندساز به خانواده بزرگ نیروهای مسلح باید 
متکی بر نیازسنجی دقیق علمی از نیازهای جامعه 
هدف باشد، تصریح کرد: این خدمات باید در بهترین 
و شایسته ترین شکل و قالب توام با تکریم و ارزش 
و احترام به خادمین نظم و امنیت و دفاع از کشور و 
ملت تقدیم شود.امیر سرتیپ حاتمی با بیان ارتقاء 
سطح زندگی عموم مردم نسبت به دوران قبل از 
انقالب تأکید کرد: استانداردهای زندگی عموم مردم 

نسبت به دوران گذشته قابل مقایسه نیست و براین 
اساس حفظ و افزایش رضایتمندی استفاده کنندگان 
از سوی سازمان های خدماتی وزارت دفاع از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.وی با بیان اینکه خانواده 
بزرگ نیروهای مسلح همواره فعالیت ها و اقدامات 
وزارت دفاع را در حوزه های مختلف مدام ارزیابی 
می کنند، خاطرنشان کرد: نباید هیچ عزیزی از خانواده 
بزرگ نیروهای مسلح این عالقه یا میل را داشته باشد 
که اتکا را با هر فروشگاه زنجیره ای دیگری مقایسه 
کند و این موضوع به ذهنش خطور کند که جایی 
بهتر از اتکا می تواند به او خدمات دهد.وزیر دفاع 
با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسالمی امروز معیشت 

و رفاه مردم را هدف گرفته اند، تأکید کرد: سازمان 
های تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و اتکا به عنوان 
سازمان های ارائه کننده خدماِت انسانی، درمانی و 
معیشت   ، منزلت  ارتقاء  در  مهمی  نقش  مصرف، 
وتأمین زنجیره غذائی نیروهای مسلح و کشور به 
عهده دارند.وی با بیان اینکه »اتکا« به عنوان نمادی 
از نیروهای مسلح و به عنوان یک سازمان نمونه در 
حوزه مدیریت جهادی در معرض دید عموم مردم 
قرار دارد، اظهار داشت: بسیار مهم است کاالیی با 
کیفیت و بسته بندی مطلوب و با نهایت تکریم و 
احترام در اختیار کارکنان نیروهای مسلح و عموم 
مردم عزیز قرار گیرد.وزیر دفاع با بیان اینکه کشور 
تأکید  است  دشمنان  اقتصادی  هجمه  مورد  امروز 
کرد : امروز حفظ رفاه مردم در اولویت اول ارکان 
و قوای نظام اسالمی قرار دارد و مدیران اتکا باید 
با فراهم نمودن دسترسی به خدمات سهل و آسان، 
افزایش  غیرحضوری،  خدمات  و  اینترنتی  فروش 
سرانه معیشت، افزایش درآمدها و توسعه زیرساخت 
های کشاورزی و دامی و صنعتی و افزایش نقدیندگی 
بتوانند در کمک به دولت و ملت نقش خود را به 

خوبی ایفا کنند.
امیر سرتیپ حاتمی گفت: افزایش کیفیت، افزایش 
رضایتمندی از نگاه مشتری، انضباط مالی و اقتصادی 
از موارد بسیار مهمی است که کارکنان و مدیران اتکا 

باید بیش از پیش مد نظر قرار دهند.

وزیر دفاع: دشمنان معیشت و رفاه مردم را هدف گرفته اند

حفظ رفاه مردم، اولویت اول نظام اسالمی

تجدیدآگهی مزایده 
صفادشت  شهرداری 
نشست   11 بند  باستناد  دارد  درنظر 
اسالمی  محترم  شورای   84 شماره 
کاربری  با  زمین  فروش  شهردرخصوص 
اقدام  عمومی  مزایده  ازطریق  مسکونی 

نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
امالک  واحد  به  بیشتر  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
 پایان تحویل مدارک : 1397/10/29

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت اول

آگهی مناقصه
صفادشت  شهرداری 
باستناد  دارد  نظر  در 
 97/7/7 مورخ   392271 شماره  ابالغیه 
آسفالت  روکش  اجرای  درخصوص 
نماید. اقدام  عمومی  مناقصه  ازطریق 
لذامتقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  بیشتربه  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار : 7/500/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک :1397/10/29
محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مناقصه نوبت اول
واگذاری امور فضای سبز و تاسیسات وابسته

وابسته  تاسیسات  و  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ  دارد  نظر  در  ماهدشت  شهرداری 
شهرداری را به پیمانکاران واجد شرایط دارای : 

الف. اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه 
رسمی.

ب. گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر در امور فضای سبز. 
ج. گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی. 

د. گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده. 
هـ. گواهی حداقل در مورد سوابق اجرایی فضای سبز. 

و. دارای دانش، تجربه، تجهیزات، نیروی متخصص الزم و توان مالی واگذار نماید.  
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط از تاریخ نشر آگهی 
حداکثر تا پایان وقت اداری در روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 با ارائه اصل و رونوشت اسناد فوق الذکر 
نسبت به دریافت اسناد مناقصه از واحد امور مالی اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

37309790- 026 تماس حاصل فرمایید. 
- پرداخت مطالبات پیمانکاری بصورت نقدی و از محل منابع داخلی شهرداری می باشد. 

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو ۲0۶ مدل ۱3۹۴ به شماره شهربانی ۸۲-۴۵3م7۱ و 
شماره موتور ۱۶3B0۱۸۱0۴۲ و شماره شاسی NAAP۴۱FE0FJ۲7۴۹۸۴ به 

نام سید امید حسینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی خودرو پژو ۴0۵ مدل ۱3۸۸ به رنگ خاکستری – متالیک 
و شماره  موتور ۱۲۴۸7۲۶0۹3۸  به شماره  ایران ۸۲-۱73ل۴7  انتظامی  و شماره 
شاسی NAAM0۱CAX۹K۹3۴۵۲0 به نام بهزاد ربیعی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی 
به شماره شاسی ۸3۲۴۲۵3۴ و  مالک خودرو سمند  اینجانب حامد خنجر خانی 
شماره موتور ۱۲۴۸3۱3۵37۶ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر  ساختمان سمند مراجعه نمایند .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابررای شماره ۱3۹7۶030۱0۵۹00۱737/۹۴/3۵0    مورخ ۱3۹7/0۹/0۶ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  رحمت 
اله کاظم پور فرزند امیر  به شماره شناسنامه ۱۱0   صادره از خلخال  به شماره 
ملی ۱۶3۹0۲۶۸۹۴  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۱۹/۲۲   متر مربع به  پالک ۲۸۶۹     فرعی از ۸  اصلی مفروز و مجزی شده  در 
قسمتی از پالک 73   فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم آباد خشکه بخش 
۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی اصغر پور دستمالچی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود، در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی 
بدیهی است در صورت  نمایند.  ثبت محل تحویل  اداره  به  را  تقدیم دادخواست 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست 

طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۲۱۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول ۱3۹7/۱0/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹7/۱0/۲۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

 برابررای شماره ۱3۹7۶030۱0۵۹00۱7۸۸/۹۵/۲3۲     مورخ ۱3۹7/0۹/۱0 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  اسرافیل 
دهالنی عربلو  فرزند قربانعلی   به شماره شناسنامه ۱۲7   صادره از کوهبنان   به 
شماره ملی 30۹۱۱۲۲7۶۱  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 3۵3/۱3   متر مربع به  پالک 37۹۲7     فرعی از ۴۲  اصلی مفروز و 
مجزی شده  در قسمتی از پالک ۶۹0   فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم 
آباد شاهی  بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای جعفر صفر  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم 
است  بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم  در صورت 

دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۲۱۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول ۱3۹7/۱0/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹7/۱0/۲۵

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
 برابر  رای شماره ۱3۹7۶03۱۸۶0300۲۴۶۶- ۱3۹7/7/۱۱ هیات  موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض   در واحد 
 ۸۹3 شناسنامه  شماره  به  علیگل  فرزند  ازگمی  کاه  آبان  داریوش  آقای  متقاضی 
صادره  از صومعه سرا در قریه  نخودچر در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل بر  
خانه  و محوطه  به مساحت ۱۸7/07 متر مربع  پالک  فرعی 3۱۶0 از اصلی ۴۴  
مفروز  مجزی  از پالک ۱  باقیمانده  از اصلی ۴۴  واقع در  بخش  چهار رشت  
خریداری  از مالک  رسمی  آقای  حسن  اسماعیلی محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را 
به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:4987 – مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۹/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱0/۱0

متن آگهی
آقای/خانم شرکت  –خواهان  و ضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
آقای/خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ملی  گذاری  سرمایه  لیزینگگسترش 
۱-ناجح کاملی پور فرزند سلطان ۲-الهام شعبی فرزند حسین به خواسته مطالبه 
وجه وسایر خسارات قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
۹70۹۹۸۶۱۹۵۶00۶۴۶شعبه ۱0دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)۱۸حقوقی 
حسب  که  ۱۲:00تعیین  ۱3۹۸/۱/۲7ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  و  سابق(ثبت 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع   طبق  دستوردادگاه 
جراید  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان 
به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  االنتشارآگهی  کثیر 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
دفتر دادگاه حقوقی شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-سیاوش حاجی وند

آگهی حصروراثت
آقای سید نعیم جعاوله مفرد نام پدر سید عبود بشناسنامه 7۹۹صادره ازشوش درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم سیدعبود 
جعاوله مفرد بشناسنامه 7۹۱صادره شوش درتاریخ ۱3۵۱/3/۱دراهواز اقامتگاه دائمی 
جعاوله  سیدهاشم  فوق۲-  مشخصات  با  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت 
مفردبشناسنامه7۹۸صادره  جعاوله  کریم  سید  شوش3-  7۹3صادره  مفردبشناسنامه 
شوش)پسران متوفی(۴- فاطمه جعاوله مفرد بشناسنامه 7۹۴صادره شوش۵-غریبه 
جعاوله مفرد بشناسنامه 7۹۶صادره شوش۶-زینب جعاوله مفرد بشناسنامه 7۹7صادره 
متوفی(۸-  شوش)دختران  7۹۵صادره  مفردبشناسنامه  جعاوله  کلثوم  شوش7- 
والغیر.برحسب  شوش)همسرمتوفی(فقط  مفردبشناسنامه7۹۲صادره  جعاوله  فیهن 
شماره۲اهواز  مجتمع  اختالف  حل  3۵شورای  شعبه  ۹70۶0۱تقدیمی  دادخواست 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  باشد.  می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 2اهواز

ترکیه به همکاری نزدیک با ایران
 درباره سوریه ادامه می دهد

وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد که کشورش به همکاری نزدیک با ایران و روسیه در 
مساله سوریه ادامه می دهد.

خارجه  وزیران  دیدار  پایان  در  اوغلو  چاووش  مولود  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روسیه و ترکیه در قالب ۲+۲ در جمع خبرنگاران در مسکو گفت: آنکارا به همکاری نه 
فقط با مسکو بلکه با تهران ادامه خواهد داد.وی خاطرنشان کرد: ترکیه کشور ضامن 
صلح آستانه است و برای مقابله با هر گونه اقداماتی که تمامیت ارضی سوریه را خدشه 
دار کند، آماده است.رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه به همکاریهای نزدیک کشورش با 
روسیه اشاره کرد و افزود: این همکاریها امکان پیشرفت در حل و فصل سیاسی مسائل 
سوریه را فراهم کرد.وزیر امور خارجه ترکیه گفت: در دیدار امروز هماهنگی های الزم 
برای اجرای تفاهم نامه ایجاد منطقه امن ادلب که در نشست سوچی امضا شده مورد 
بررسی قرار گرفت.چاووش اوغلو خاطرنشان کرد: معتقدیم که با این اقدام )تفاهم نامه 
ایجاد منطقه امن ادلب( تا اندازه زیادی آرامش تامین شد و این امر به پیشبرد روند 
حل و فصل سیاسی مسائل سوریه کمک کرد.وی گفت: کشورهای حامی صلح آستانه 

به تمامیت ارضی، یکپارچگی و حق حاکمیت سوریه پایبند هستند.

ملت های منطقه مانع از تحقق 
»معامله قرن« می شوند

دبیر شورای عالی امنیت ملی اجرای طرح »معامله قرن« را ضربه ای بزرگ بر پیکره فلسطین 
دانست و گفت: گروه های مقاومت و ملت های بیدار منطقه مانع از تحقق این نیت شوم می 

شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی شمخانی« در دیدار »زیاد الَنخاله« دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین بر حمایت مستمر از آرمان مقاومت فلسطین به عنوان یکی از اصول بنیادین 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.وی اظهار داشت: از بدو شکل گیری 
جمهوری اسالمی ایران همواره در کنار مردم مقاوم و مظلوم فلسطین بوده ایم و این مسیر بر 
گرفته از اعتقادات دینی و باورهای انسانی تا پیروزی کامل جریان مقاومت ادامه خواهد داشت.

وی به حمایت آشکار و پنهان برخی کشورهای عربی از طرح استعماری آمریکا تحت عنوان 
»معامله قرن« اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح ضربه ای بزرگ بر پیکره فلسطین بوده و 
گروه های مقاومت و ملت های بیدار منطقه مانع از تحقق این نیت شوم می شوند.شمخانی 
خاطرنشان کرد: جنایات بسیار بزرگی که علیه مردم فلسطین در جریان است با تبلیغات 
گسترده رسانه های صهیونیستی تحت الشعاع وحشی گری گروه های تکفیری قرار گرفته که 

این ظلمی مضاعف بر آرمان فلسطین است.
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شهردار کرج: 

توسعه فضای سبز نیازمند مشارکت 
مردمی است

شهردار کرج گفت: مشارکت شهروندان نقش به سزایی 
در توسعه فضای سبز شهری دارد.

توسعه  به ضرورت  اشاره  با  زاده  کمالی  اصغر  علی 
کمربند سبز شهر اظهار کرد: کرج در گذشته به عنوان 
باغشهر شناخته می شده ولی طی دهه های گذشته به 
واسطه رشد شهرنشینی و افزایش واحدهای مسکونی 
از هویت اصلی  خود فاصله گرفته است. وی ادامه داد: 
طی سالهای گذشته بخش زیادی از باغات و فضای 
سبز کرج از بین رفته و به واحدهای مسکونی و تجاری 
تبدیل شده که این امر نتیجه ای جز افزایش ترافیک، 
آلودگی هوا، کاهش فضای سبز و رشد ناهمگون شهر 
نداشته است.  این مسئول با تاکید بر ضرورت توسعه 
فضای سبز در مناطق مختلف شهر گفت: بدون شک 
در شهری که سرانه فضای سبز به استانداردها نزدیک 
است، مردم با انگیزه از خانه خارج می شوند و آرامش 
روانی بیشتری دارند. شهردار کرج افزود: بدیهی است 
اجرای این طرح نقش به سزایی در کم کردن فاصله 
کرج امروز با هویت باغشهری گذشته خواهد داشت. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر 
ضرورت مشارکت مردم در توسعه فضای سبز شهری 
اضافه کرد: باید با اعمال سیاست های تشویقی، زمینه 
مشارکت مردم  برای زیباسازی محیط زندگی خود و 
افزایش سرانه فضاهای سبز را فراهم کنیم.  کمالی زاده 
تصریح کرد: با تالش سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری و مشارکت مردم در آینده نزدیک چهره شهر 

شاداب و با طراوت خواهد شد.

بهره برداری از پست ۲0/63 کیلوولت 
شهرک صنعتی سپیدرود رشت

 منکویی- رشت: منظور تقویت و پایداری شبکه و 
صنعتی  شهرک  کیلوولت   ۲0/۶3 پست  بار:  تعدیل 
پست  پروژه  رسد.  می  برداری  بهره  به  سپیدرود 
۲0/۶3 کیلوولت سپیدرود با هدف تامین برق مطمئن 
و پایدار منطقه شهرک صنعتی سپیدرود و اطراف آن 
و افزایش ضریب اطمینان شبکه در شرایط پیک بار 
افتخاری«  به بهره برداری می رسد. »مهندس محمد 
مجری طرح پستهای معاونت طرح وتوسعه شرکت 
سهامی برق منطقه ای گیالن، با بیان اینکه این پروژه هم 
اکنون در مرحله انجام تستهای مختلف می باشد، در 
خصوص این پروژه زیربنایی گفت: عملیات اجرائی 
پروژه پست ۲0/۶3 کیلوولت شهرک صنعتی سپیدرود 
رشت که با هدف تامین برق مطمئن و پایدار شهرک 
صنعتی سپیدرود و اطراف آن و افزایش ضریب اطمینان 
شبکه در شرایط پیک بار در سال ۹۵ شروع شده است، 
انشاءا... با تالش شبانه روزی همکاران سختکوش و 
زحمت کش شرکت برق منطقه ای گیالن در بهمن 

سال ۱3۹7 برقدار و وارد مدار خواهد شد. 

خبر

مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران خبر داد؛

 اجرای ۲0000 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع
 گاز طبیعی در مازندران

ساری - سامان علیزاده: مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران گفت: 
تاکنون ۲0 هزار و ۱7۹ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در سطح استان 
اجرا شده که از این میزان ۶۱۱ کیلومتر طی ۹ ماهه سال جاری محقق 

شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران ، " جعفر احمدپور 
" اظهار داشت : تاکنون حدود ۱۱۹۴ کیلومتر خطوط انتقال گاز و ۲0 هزار 
و ۱7۹ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در سطح استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری، اجرای طرح های گازرسانی در سطح 
استان با سرعت زیادی در حال انجام است، افزود: از این میزان، ۶ هزار 
و ۴30 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری و ۱3 هزار و 7۴0 کیلومتر 

شبکه روستایی است .
احمدپور تصریح داشت: تاکنون ۵۵ شهر و ۲00۴ روستا در این استان 
تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.مدیر عامل شرکت گاز استان 
مازندران افزود: با تالش و برنامه ریزی های صورت گرفته در امر توسعه 
گازرسانی ، میزان برخورداری خانوارهای شهری و روستایی از نعمت گاز 
طبیعی در حال افزایش بوده، ضمن اینکه گازرسانی در سه شهر کوهستانی 

و ۴۵0 روستای استان در حال اجرا است.
وی گفت: در کنار توسعه کمی شبکه گازرسانی در استان، افزایش کیفیت 
خدمت رسانی و رضایتمندی مشترکان نیز در دستور کار این شرکت قرار 
دارد .احمدپور افزود: در این راستا اقدامات خوبی از جمله راه اندازی 
قرائت کنتور آنالین ، سامانه پیامکی، نرم افزار اندروید و استقرار میز 

خدمت مراجعان انجام گرفته است.

برگزاري همایش ملي ساختمان پایدار و انرژي 
در استان اصفهان

بهادری- اصفهان: همایش ملي ساختمان پایدار و انرژي با رویکرد 
چالش ها، ضرورت ها و راهکارها در تاریخ ۲۶ و ۲7 دیماه و نخستین 
نمایشگاه بین المللي بهره وري آب و انرژي در ساختمان، صنعت و 
حمل ونقل نیز در تاریخ ۲7 لغایت 30 دیماه در اصفهان برگزار مي 
گردد. این اداره کل به عنوان دبیرخانه بهینه سازي مصرف انرژي و 
توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر در ساختمان با همکاري سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان و دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان و کلیه ارگان 
هاي مرتبط با بخش انرژي و ساختمان، همایش ملي ساختمان پایدار و 
انرژي را همزمان با برپایي نخستین نمایشگاه بین المللي بهره وري آب و 

انرژي در ساختمان برگزار مي نماید.
سید عبدالرضا لقماني رییس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات 
ملي و کیفیت ساختمان اداره کل راه وشهرسازي استان در این باره گفت: 
همایش ملي ساختمان پایدار و انرژي با رویکرد چالش ها، ضرورت ها 
و راهکارها در تاریخ ۲۶ و ۲7 دیماه سالجاري با برگزاري کارگاهها و 
نشست هاي تخصصي و علمي با موضوعات مرتبط با مباحث مقررات 
ملي ساختمان به ویژه مبحث ۱۹ مقررات ملي در مرکز همایش هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان برگزار مي گردد.
وي افزود: همزمان با اختتامیه این همایش، نخستین نمایشگاه بین المللي 
بهره وري آب و انرژي در ساختمان، صنعت و حمل ونقل نیز در تاریخ 
۲7 لغایت 30 دیماه در محل نمایشگاه بین المللي اصفهان واقع در پل 

شهرستان برپا مي شود.

خبر

رئیس شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به وجود 
ندامتگاه های متعدد در مرکز البرز، اظهار داشت: 
این  به  را  مشکالت  از  انبوهی  کرج  های  زندان 

کالنشهر تحمیل کرده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر 
کرج، عباس زارع در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه 
»ضعف سیستم حمل  و نقل عمومی، توزیع ناعادالنه 
برخی امکانات و ناموزونی جلوه های بصری شهری 
از دیگر معضالت کرج دومیلیون نفری است.« اظهار 
با  کشور  کالن شهر  چهارمین  به عنوان  کرج  کرد: 
مشکالت زیادی درگیر است که حل آن ها به تنهایی 

از عهده مدیریت شهری برنمی آید.
وی با تاکید بر اینکه »مهاجرپذیری باال، گسترش 
بی رویه شهر، مشکالت زیست محیطی و ترافیک 
بخشی از مسائلی است که شهر و شهروندان کرجی 
را درگیر کرده است.« افزود: عالوه بر این، کرج چند 
زندان بزرگ را در خود جای داده که این امر تبعات 
و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی 

را به همراه داشته است.
به گفته این مسئول، ضعف سیستم حمل  و نقل 
عمومی، توزیع ناعادالنه برخی امکانات و ناموزونی 
جلوه های بصری شهری از دیگر معضالت  کرج 

دومیلیون نفری است. وی در بخش دیگری به کندی 
پیشرفت برخی پروژه های کالن شهر اشاره کرد و 
افزود: برخی پروژه ها مثل بزرگراه شمالی و قطار 
شهری از چندین سال پیش کلید خورده اند ولی به 

دلیل موانعی چون عدم تخصیص به موقع منابع مالی 
هنوز تکمیل نشده اند.

زارع اضافه کرد: اتمام این پروژه ها در کنار افزایش 
رضایت و اعتماد مردم به مجموعه مدیریت شهری، 
کاهش بخشی از مشکل ترافیک شهر را به دنبال 
داشته و به کارایی سیستم حمل ونقل عمومی هم 
کمک می کند. رئیس شورای شهر کرج گفت: برای 
باید  شهری  مدیران  شهروندان،  دغدغه های  رفع 
اقدامات جهادی را سرلوحه فعالیت های خود قرار 
دهند و با تمام توان کمبودهای موجود را مرتفع کنند.
پایان خاطر  رئیس شورای اسالمی شهر کرج در 
نشان کرد: البته نباید انتظار داشت مشکالت شهر 
یک شبه حل شود و بدیهی است حل مسائلی که 
در طول چند دهه ایجادشده به گذشت زمان و صبر 
نیاز دارد. وی گفت: از مدیران دستگاه های مختلف 
درخواست می شود در تعامل و دوشادوش مجموعه 
مدیریت شهری برای تبدیل کرج به شهری آباد و 

سرزنده تالش کنند.

رئیس شورای شهر کرج انتقاد کرد: 
زندان های کرج ؛ تحمیل انبوهی  از مشکالت  

مفقودی
 سند کمپانی پژو ۲0۶ به شماره شاسی ۱0۸۴7۲۴۹و شماره موتور ۱30۸۵0۱۶۲۸۵بنام 

جواد حق شناس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

آگهی مفقودی
اینجانب ابراهیم مشی زاده مالک خودروی پژو پارس به شماره بدنه ۵0۵07۸3۹ 
و شماره موتور ۱۲۴۸۶۲0۴۲0۶ و شماره پالک ایران ۹۶-۸۵۱ب۴3 بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا 
دفتر  به  روز  ده  مدت  ظرف  دارد  فوق  خودروی  در خصوص  ادعایی  چنانچه 
نکا جنب شرکت شمالیت  به  ساری  جاده   ۵ کیلومتر  در  واقع  ساری  ای  منطقه 
مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه    به  دادخواست  بشرح   ۵۵۸ شماره   شناسنامه  دارای  لو  قرجه  خاور  آقای 
3/۹7۱۹0۶ش   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ ۹7/۸/۱3  آبادی بشناسنامه ۴۲۱ در  داده که شادروان  حبیب حیدر 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   یاسین حیدر آبادی 
فرزند  حبیب  –ش ش ۲7۹۱7۱۸۴۱۹ خوی –پسر متوفی/۲-   کوثر حیدر آبادی 
فرزند حبیب -ش  ش    ۲7۹۱۴۲۶07۸ خوی-دختر متوفی/3- مهسا  حیدر آبادی 
فرزند حبیب -ش  ش  ۲7۹۱0۸۹۹0۱  –خوی-دختر متوفی/۴-   خاور قرجه لو 
فرزند محمد جعفر   - ش ش ۵۵۸ -خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

اجرائیه
ستان  –شهر  غربی  آذربایجان   : نشانی  به  :نوروز شعیبی   لهم  له/محکوم  محکوم 

خوی- خ امام –کوچه نواله خان –مجتمع نواله خان-طبقه ۴ واحد ۱۱ 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : پرویز درویشی فرزندهادی نشانی:آذربایجان غربی- 

شهرستان خوی- قطور – روستای گرناونکپ 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: جعفرصادق دادگر 
فرزند سلطانعلی  به نشانی  –شهر ستان خوی- خ امام –کوچه نواله خان –مجتمع 

نواله خان-طبقه ۴ واحد ۱۱  نوع رابطه وکیل    محکوم لهنوروز شعیبی 
محکوم به :بسمه تعالی

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  ۱۶/۹7000۱ و شماره دادنامه 
مبلغ   پرداخت  به  است  علیها محکوم  مربوطه۹70۹۹7۴۶3۵۶00۲۹۵     محکوم 
۵0/000/000    ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ   
یوم  تا  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  ریال    ۱/7۱0/000

الوصول در حق خواهان  ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه۱۶   شوارای حل اختالف شهرستان خوی- فائزه احتشام 

فر 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و 
کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده ۸و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی ۱3۹۴(۴- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  
به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 3۴ 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 
به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو  مالی ۱3۹۴(. ۵- 
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 شو )ماده 
۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(۶- چنانچه صورت اموال  پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

دادنامه
کالسه پرونده: ۱۲/۸0۱/۹7           شماره دادنامه: ۹7/۹/۱0-۱۱۶7 

خواهان: اسماعیل ملک پور بادرس بابل امیر کال مرزون آباد منزل شخصی 
خوانده: علی عبدی سرمزده ف برات اله بادرس مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه 
عبدی  علی  بطرفیت  دادخواستی  طی  پور  ملک  اسماعیل  آقا  شورا-  قاضی  رای 
بابت صدور  ریال  مبلغ ۲۲/000/000  مطالبه وجه  اله خواستار  برات  سرمزده ف 
یک فقره چک به شماره ۲۱7۶۴7۸7 مورخ ۱3۹۴/۸/۵ عهده پست بانک بانضمام 
خسارت تاخیر و تادیه آن، هزینه دادرسی گردیده است و برای اثبات ادعا نیز بر 
مصدق یک فقره چک مارالذکر و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه نیز 
ارائه داده است خوانده با وصف ابالغ اخطاریه بصورت قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نشده و الیحه دفاعیه ایی نیز تقدم نداشته است ذمه صادر کندده بوده و اصل 
بر استصحاب می باشد بدین رو با تمسک به این اصل دعوی خواهان را وارد دانسته 
و با استناد مواد 3۱۴و3۱0و3۱3 از قانون تجارت و مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ از 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به تودیع مبلغ ۲۲/000/000 ریال بعنوان اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم االجرا بر 
اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ ۱/۱0۵/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی 
له خواهد محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه دوازده شورای حل اختالف بابل

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹7۶033۱0۱۱00۱3۸۴مورخه ۱3۹7/07/03 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صید محمد 
عبدی ماموئیان بشناسنامه شماره ۱۹0 صادره از نورآباد فرزند علیخان در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 70/۵۹ مترمربع از قطعه۱7 تفکیکی 
مفروز از پالک شماره ۶30 فرعی از ۱70 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای  
علی ایلداری و با مالکیت مالک اولیه آقای عبدالحسین ترابی تایید می نماید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹7/3000۴/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹7/۱0/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹7/۱0/۲۶
سیروس قنبرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

 آگهی وقت 
رسیدگی با شماره کالسه 7/۵۴۱/۹7در خصوص دادخواست خانم ملیحه اشرف 
پور که در  آقای عزیز اهلل اشرف  به طرفیت  مائده شجاعی چراتی  با وکالت  پور 
تاریخ ۹7/۱۱/۱۶ساعت ۹ صبح تعیین وقت کردید باتوجه به اینکه خوانده مجهول 
آن  با  کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  درج  جهت  مراتب  باشد  می  المکان 

محضر اعالم می گردد 
مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی نامه مصادره
درخصوص تجدید نظر خواهی آقای شاهرخ جوان پورباوکالت خانم سارا روخنده 
نسبت به دادنامه شماره ۹70۹۹7۶۱۱0۸00۸۴۸مورخ ۱3۹7/۸/۱3به طرفیت مهراب 
و ابوالفضل شهرت هردو جوان پور نظربه اینکه تجدید نظر خواه نشانی تجدید 
نظر خواندگان را مجهول اعالم نموده لهذا به تجویزماده73ازقانون آیین دادرسی 
بار درروزنامه کثیراالنتشار محلی نشر می گرددتا تجدید  برای یک  مدنی مراتب 
با مراجعه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی  باشد  نظر خوانده چنانچه پاسخی داشته 
به  نسبت  گویان  تند  شهید  قضایی  مجتمع  اهواز-خرمکوشک  نشانی  به  اهواز 
تحویل اوراق دادخواست و ضمایم آن اقدام و چنانچه پاسخی داشته باشدتبادل 
نظرارسال  تجدید  محترم  مرجع  به  کیفیت  همین  با  پرونده  نمایددرغیراینصورت 

خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی اهواز-صباغی

آگهی حصروراثت
ازدزفول  ۱۹۹0۸۸۱۵۸0صادره  بشناسنامه  پدرنورعلی  پورنام  عالی  صادق  آقای 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
فریدونشهردرتاریخ  ۱۵صادره  بشناسنامه  پور  عالی  نورعلی  ۹70۴۲3مرحوم 
باال  متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  ۱3۹7/7/۱۹دردزفول 
۲-محمد امین عالی پور بشناسنامه ۱۹۹۱۸۴۱۴77صادره دزفول)پسران متوفی(3- 
پور  عالی  آنیسا   -۴ دزفول  ۱۹۹۱۱۱7۴3۴صادره  بشناسنامه  پور  عالی  آناهیتا 
میرکاه  راشدی  هاجر  متوفی(۵-  دزفول)دختران  ۱۹۹۱۶۹37۵3صادره  بشناسنامه 
بشناسنامه ۶۵۱۵صادره دزفول)زوجه متوفی(والغیر.پرونده دراین شعبه ثبت گردید. 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه دادگاه عمومی دزفول

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   ۱/۶0۹/۹7 کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای ناصرفیضیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروانرستم فیضی در تاریخ۱3۹7/۹/۲۱  در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.ناصر فیضی   زایچه:۲0۸-۱3۴۲/۶/۸ کدملی:۴۹۵۹707۱۲7
۲.نظیر فیضی  زایچه: ۲۵۱-۱3۵۲/۵/۹کدملی: ۴۹۵۹707۵۵0

3.تحفه فیضی   زایچه: ۱7۴-۱33۴/7/3  کدملی: ۴۹۵۹70۶7۹۱
۴.فریده فیضی  زایچه:۲۶۸-۱3۵۲/۱0/۱ کدملی: ۴۹۵۹7077۲0

۵.فرخی فیضی  زایچه: ۱7۵-۱33۶/7/۵  کدملی:  ۴۹۵۹70۶۸0۵
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی ابالغ قرارداوری
نظربه اینکه حسب پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۱۴۱۱0۱0۸۸)بایگانی ۹7۱0۹۴(دعوی 
خانم ندا غزالوی به طرفیت آقای محمود دواری به خواسته طالق ،قرارارجاع امربه 
دستورماده  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  داوری صادرگردیده 
ابالغ  مراتب  درامورمدنی  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  73قانون 
داوریک نوبت ازطریق انتشارآگهی دریکی ازجراید کثیراالنتشار درج ومنتشر می 
گرددبه خوانده ابالغ می گرددظرف هفت روزازتاریخ نشرآگهی جهت معرفی داور 
مراتب  درغیراینصورت  مراجعه  خرمشهر  دادگستری  حقوقی  اول  شعبه  دفتر  به 

قانونی اعمال می گردد.شماره م الف:۹/۱0۴۵
پریسا عباسی-مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نیم محمدی مالکه به موجب ۲برگ استشهاد محلی گواهی شده دردفتراسناد 
مسلسل  شماره  به  مالکیت  سند  که  است  مدعی  ۱۲۸خرمشهر  شماره  رسمی 
مورد  ۲۵بخش۲خرمشهر  ناحیه  در  ۱۶3واقع  پالک  ششدانگ  به  3۹۸۸۲۲مربوط 
ثبت شماره ۸7صفحه ۲۵۹دفترجلد اول که به موجب سند قطعی ۱0۶۴7مورخه 
۱37۵/۲/۲0دفترخانه ۱3آبادان به وی منتقل شده است به علت سهل انگاری مفقود 
شده ودرخواست صدورسند مالکیت نموده است لذا دراجرای تبصره ۱اصالحی 
ویا  معامله  انجام  مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده۱۲0آیین 
مدت  ظرف  انتشارآگهی  ازتاریخ  باشد  خودمی  مذکوردرنزد  مالکیت  سند  وجود 
خریداری  سند  ویا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  وضمن  کتبا  خودرا  اعتراض  ۱0روز 
به این اداره اعالم نمایندودرغیراینصورت سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر 
رونوشت  شد.    خواهد  اعتبارساقط  وازدرجه  است  شده  مفقود  مالکیت  واسناد 

:جهت اطالع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(.شماره م الف:۹/۱0۴۱
احمدی –مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-ازطرف رضا قادری

دادنامه 
پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۶۱۱300۱۹۸ شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )۱0۱ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹7۶۶۱3۵00۴۹۱ شاکی : آقای 
بهروز مرادی فرزند محمود به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهر خرم 
آباد گلدشت غربی خیابان نوروز علوم ۵ متهمین : ۱-آقای حامد نامداری به نشانی 
لرستان – خرم آباد مجهول المکان در حال حاضر متواری ۲-آقای علی نامداری 
به نشانی لرستان –خرم آباد مجهول المکان در حال حاضر متواری – اتهام ها : 

۱-تخریب ۲-مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
متواری  فعال  نامداری  ۲-حامد  :۱-علی  آقایان  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
و جرح  ایراد ضرب  در  مشارکت  بر  دایر  بیشتر  فاقد مشخصات  المکان  مجهول 
عمدی و تخریب عمدی یک دستگاه سواری به شماره پالک ۴۶ ج ۸۶۸ ایران ۴۶ 
موضوع شکایت بهروز مرادی فرزند محمود دادگاه با التفات به مندرجات پرونده 
و شکایت شاکی که در اظهارات خود بیان داشته توسط متهمین دچار صدمه شده 
است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد موجود در پرونده از جمله گزارش و 
مرحله  در  که  محلی  مطلعین  و  شهود  اظهارات  و  دادگستری  ضابطین  تحقیقات 
دادسرا از آنان تحقیق شده است جملگی مبین صحت بزه انتسابی به متهمین میباشد 
و پزشکی قانونی نیز طی معاینه شاکی صدمات وی را ناشی از اصابت جسم سخت 
تعقیب  متهمین در جریان  آن  بر  داشته عالوه  اعالم  تاریخ وقوع جرم  با  همزمان 
حضور نداشته و از ابتدای تشکیل پرونده قضایی متواری بوده اند و امکان دسترسی 
به آنها میسور نشده است و علی رغم تالش مامورین شناسایی و جلب و دستگیری 
آن بی نتیجه مانده است بر این اساس دادگاه بزهکاری مشارالیهم را به شرح کیفر 
خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه عمومی موضوع بزه ایراد صدمه 
عمدی قضیه به جهت فقد عنصر قانونی دادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد و از باب 
جنبه خصوصی قضیه موضوع مطالبه دیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن 
 7۱۴-7۱0-70۹-۴۸۸-۴۵۲-۴۴۸-۴۴7 مواد  به  مستند  دادگاه  آن  اجرای  شرایط 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱3۹۲ هر یک از متهمین را مشترکا و متساویا به 
پرداخت دیات زیر ظرف یکسال قمری از تاریخ حدوث در حق شاکی محکوم 
۲-دو  دست چپ  ساعد  دامیه  جراحت  بابت  کامل  دیه  درصد  ۱-یک   . مینماید 
درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه مخاط داخل لب فوقانی و سمت چپ سر 
3-چهار و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی قدام گردن و خلف الله گوش چپ و 
از حیث اتهام تخریب عمدی نیز مستندبه ماده ۶77 از قانون تعزیرات و مجازاتهای 
بازدارنده مصوب ۱37۵ هر یک از متهمین موصوف را به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و ظرف ۲0 روز قابل واخواهی 
قابل  انقضا مهلت واخواهی ظرف ۲0 روز دیگر  از  در همین شعبه است و پس 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

شهردار شهریار:

 خیابان ولیعصر شهریار »پیاده راه« 
خواهد شد

شهردار  اکبرزاده:  علی  مریم  زمان،  خبرنگار 
شهریار ضمن اشاره به وضعیت ترافیکی در خیابان 
ولی عصر شهریار گفت: پس از انجام تعدادی 
پروژه پیش نیاز، خیابان ولیعصر شهریار به پیاده 

راه تبدیل خواهد شد.
احسان درخشان نسب در نهمین نشست از سلسله 
نشست های مطبوعاتی تدبیر دولت- امید ملت که 
به همت فرمانداری شهریار و در سالن جلسات 
امور مناطق شهرداری  معاونت خدمات شهر و 
شهریار برگزار شده بود در پاسخ به سوال خبرنگار 
زمان در خصوص رسیدگی به وضعیت ترافیکی 
خیابان ولی عصر شهریار توضیح داد: موضوع جابه 
جایی ساختمان شهرداری شهریار سالهاست مطرح 
شده اما به دالیل مختلف به مرحله اجرا نرسیده 

است. وی تشریح کرد: شهرداری شهریار طی قرار 
دادی جهت ساخت مجموعه ای مطابق با چارت 
سازمانی شهرداری در شهرک اداری شهریار اقدام 
نموده است که به مرحله تجهیز کارگاه رسیده و در 

حال پیگیری اخذ مجوزهای الزم هستیم.
ابعاد  به  توجه  با  داشت:  اعالم  شهریار  شهردار 
پروژه ساختمان جدید  انجام  نظر،   متراژ مد  و 
به طول  نیز  تا سه سال  شهرداری ممکن است 
بیانجامد. وی افزود: پس از به انجام رساندن پروژه 
از  بود  قادر خواهیم  ساختمان جدید شهرداری 
زمین فعلی شهرداری به عنوان پارکینگ طبقاتی 
استفاده کرده و با احداث چندپروژه دیگر نظیر 
تقاطع و زیرگذر موفق شویم پیاده راه خیابان ولی 

عصر شهریار را محقق کنیم.

 بهره برداری از سالمتکده طب سنتی 

گلستان درایام دهه فجر

دانشگاه  ایی  رسانه  تور  گلستان:  سلیمانی- 
علوم پزشکی استان گلستانبا حضور  با اصحاب 
رسانه برگزار شد، خبرنگاران استان در این تور 
از روند پیشرفت و تکمیل پروژه های درمانی 

شهرستان گرگان بازدید کردند.
مرکز  خبرنگاران  بازدید  مورد  پروژه  اولین 
این  بود،   آذرگرگان  پنج  بیمارستان  ترومای 
با ظرفیت ۱۴0 تخت در مساحت ۱۱  مرکز 
که  در هفت طبقه ساخته شده  مترمربع  هزار 
مراحل تکمیلی خود را طی می کند و برای ایام 

دهه فجر مورد بهره برداری میرسد.
با  مجزا  بستری  بخش  دو  دارای  مرکز  این 
ظرفیت ۸0 تخت، ۱۲ تخت آی سی یو و چهار 
اتاق عمل مجهز است، و کوچکترین اتاق عمل 
موجود در این مرکز از بزرگترین اتاق عمل 
بیمارستان پنج آذر متراژ بزرگتری دارد. محمد 
نعیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان گفت: فاز نخست این 
پروژه از اردیبهشت ۹۶ آغاز شد و فاز پایانی آن 
تا حدود ۲0 روز دیگر به اتمام می رسد و برای 
دهه فجر آماده بهره برداری خواهد بود. وی 
همچنین اظهار کرد:برای خدمات رسانی بهتر به  
بیماران مرکز استان و هم بیماران سایر شهرهای 
استان ضروری است  تا شرایط مناسبی را در 
این بیمارستان تامین کنیم زیرا به دلیل اینکه 

بیمارستان پنج آذر به گونه ای است که می توان 
گفت سرریز بیماران سایر بیمارستان های استان 

بوده پس بایستی این اقدام در اولویت باشد.
در  پروژه  این  برای  اینکه  بیان  نعیمی ضمن 
مجموع ۸۴ میلیارد تومان اعتبار صرف شده 
است، افزود: ۵۴ میلیارد تومان اعتبار ساخت این 
پروژه از طرح تحول سالمت بوده  و حدود ۱0 
میلیارد تومان برای نوسازی و تأمین زیرساخت، 
گاز، برق و آب هزینه شده است، همچنین بالغ 
بر ۲0 میلیارد تومان هم برای تجهیز این پروژه 
در بخش های مختلف تعهد هزینه شده که 
دیگر  بخشی  و  شده  پرداخت  آن  از  بخشی 
باقی مانده است که با کمک وزارت بهداشت 

پرداخت خواهد شد.
ستاد مرکز بهداشت شهرستان گرگان دومین 
پروژه ای بود که مورد بازدید قرار گرفت. به 
گفته معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی گلستان، شهرستان گرگان تنها 
مرکز ستادی  که  بود  ها  استان  بین  در  مرکز 
نداشت اما با ساخت این مرکز مشکالت ما در 

این زمینه برطرف خواهد شد.
 نعیمی ضمن بیان اینکه متراژ این مرکز ستادی 
حدود یک هزار و ۵۵0 مترمکعب بوده، گفت: 
برای ساخت و تجهیز این مرکز حدود سه و نیم 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
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نوبت دهی شعب تامین اجتماعی حضوری و 
غیرحضوری انجام می شود

مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی در خصوص شیوه 
های نوبت دهی در شعب این سازمان گفت: نوبت دهی شعب تامین اجتماعی 

از طریق وب سایت، تلفن همراه یا به صورت حضوری انجام می شود.
 به گزارش پیام زمان  از سازمان تامین اجتماعی، علی معیری افزود: سامانه 
 USSD نوبت دهی متمرکز و غیرحضوری در بستر تلفن همراه از طریق
و وب reserve.tamin.ir برای اخذ نوبت و بر اساس سرویس کاتالوگ 

سازمان تامین اجتماعی طراحی و پیاده سازی شده است.
وی اظهار داشت: هدف اصلی از راه اندازی این سامانه، مدیریت تقاضای 
مراجعان به شعب و به تناسب آن مدیریت و تخصیص ظرفیت مناسب، جهت 
ارائه خدمات تعریف و به صورت موازی و در کنار روش سنتی اخذ نوبت 
تنها به عنوان روشی موازی به منظور تسهیل سازی و صرفه جویی در زمان 

مراجعه کنندگان به شعب عملیاتی شده است.
معیری با بیان اینکه دریافت نوبت با روش های الکترونیکی کامال اختیاری 
است و ارائه خدمات در شعب منوط به اخذ نوبت دهی اینترنتی نیست، 
خاطرنشان کرد: آموزش اخذ نوبت به مردم در شعب تامین اجتماعی توسط 

کارکنان انجام می شود.
مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در 
حال حاضر اقدامات الزم برای راه اندازی نوبت دهی غیرحضوری روی 
سرشماره #۱۴۲* از طریق اپراتورهای رایتل و ایرانسل در دست اقدام است 

و به زودی فعال می شود.
وی افزود: این سامانه به گونه ای طراحی شده است که امکان اخذ نوبت به 
تفکیک هر خدمت، روز و ساعت هایی که دارای ظرفیت خالی است، برای 
مخاطبان قابل انتخاب است و با ارسال پیامک یادآوری، امکان اخذ بازخورد و 

میزان رضایت مخاطبان نیز در آن فراهم شده است.
معیری با اشاره به دریافت بازخورد از مخاطبان در خصوص نوبت دهی 
حضوری و غیرحضوری در شعب سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس 
نتایج به دست آمده بیش از ۶۵ درصد مردم رضایت خود را در خصوص راه 

اندازی این سامانه و با توجه به کاهش زمان انتظار اعالم کرده اند.
سازمان تامین اجتماعی با حدود ۴۲ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، ۱۸ 

نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیرپوشش ارائه می دهد. 

هشدارهایی که مردان باید جدی بگیرند

متخصص رادیوتراپی انکولوژی با اشاره به روش های درمان سرطان پروستات 
گفت: عموم مردان باالی ۵0 سال باید برای پیشگیری، تشخیص به موقع و 

درمان به هنگام نسبت به انجام آزمایش PSA اقدام کنند.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی انجمن رادیوتراپی آنکولوژی  ایران، 
دکتر حمید رضا دهقان منشادی متخصص رادیوتراپی انکولوژی استاد دانشگاه 
سرطان  اظهارداشت:  پروستات  سرطان  با  ارتباط  در  ایران  پزشکی  علوم 
پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در دنیا و ایران محسوب می شود که 
مردان زیادی را گرفتار می کند و در واقع این سرطان پس از سرطان ریه دومین 

سرطان شایع در میان مردان است.
وی افزود: باریک شدن ادرار، باقی ماندن ادرار در مثانه، شب ادراری از جمله 
عالئم اولیه سرطان پروستات است که البته با عالئم بزرگی پروستات مشابهت 
دارد و راه افتراق این دو مشکل از طریق انجام آزمایش PSA و معاینه است 
و در صورتی که شک به بدخیمی تومور پروستات بود آزمایشات تکمیلی 
مانند بیوپسی و سونوگرافی پروستات و ... انجام می گیرد و روش درمانی 
مناسب ارائه خواهد شد. این متخصص رادیوتراپی انکولوژی با بیان ابینکه 
درمان سرطان پروستات به دو روش جراحی و رادیوتراپی صورت می  گیرد ، 
ادامه داد: درمان سرطان پروستات با روش های جدید رادیوتراپی فرد را کمتر 
نیازمند به جراحی می سازد ولی به طور کلی در صورتی که بیمار جوانتر باشد و 
بیماری نیز در مراحل اولیه توصیه به برداشت تومور از طریق جراحی می شود.
دهقان منشادی بیان داشت: دمشکالت جنسی و اختالالت ادراری از عوارض 
احتمالی جراحی به شمار می رود و بر همین اساس باید جراحی توسط پزشک 
حاذق صورت گیرد تا بیمار با مشکالت بسیار اندکی روبه رو باشد. وی با 
اشاره به اینکه عمده درمان سرطان پروستات از طریق رادیوتراپی صورت 
می گیرد، گفت: رادیوتراپی به 3 صورت معمولی، IMRT و براکی تراپی 
صورت می گیرد که اگر تومور پیشرفته باشد از روش IMRT به همراه براکی 
تراپی استفاده می شود ولی اگر تومور غیر پیشرفته باشد به همان روش براکی 
تراپی بسنده می کنیم. این متخصص رادیوتراپی انکولوژی خاطرنشان کرد: 
روش IMRT روشی از رادیوتراپی است که در مراکز خصوصی مانند مرکز 
روشنا و در بیمارستان دولتی شهدای تجریش استفاده می شود و این روش 
بیشترین دز ممکن اشعه به تومور سرطان منتقل و بیمار عوارض کمتری دارد. 
دهقان منشادی تاکید کرد: عموم مردان باالی ۵0 سال باید برای پیشگیری، 
تشخیص به موقع و درمان به هنگام نسبت به انجام آزمایش PSA اقدام 

کنند همچنین معاینه رکتال توسط پزشک متخصص برای آنها صورت گیرد.

خبر

طول خدمت سربازي افزایش نمي یابد

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: طول 
خدمت سربازی افرایش پیدا نمی کند.

تلویزیونی  گفت وگوی  در  کریمی  ابراهیم  سردار   
درباره جدیدترین تصمیمات و قوانین برای مشموالن 
نظام وظیفه خارج ازکشور اظهار کرد: تا پایان سال ۹7 
طرح جریمه مشموالن غایب به اتمام می رسد، افرادی 
به کشور  دارای ۸ سال غیبت هستند در ورود  که 
مشکلی ندارند اما برای خروج ازکشور باید وضعیت 

خود را مشخص کنند.
جانشین رئیس وظیفه عمومی ناجا خاطرنشان کرد: 
فرصت کوتاهی برای این افراد باقیمانده که باید نسبت 

به تعیین وضعیت خدمت خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ جریمه مشموالن غایب 
متوقف می شود، یادآور شد: در ۴ سال گذشته به اندازه 
کافی برای داوطلبان این طرح فرصت ارائه شده، این 
موضوع در الیحه بودجه ۹۸ حذف شده و این کار به 

درستی صورت گرفته است.
کریمی ادامه داد: افرادی که زیر ۸ سال غیبت دارند 
و در خارج کشور هستند تا سال ۱۴00 مجوز دارند 
که بتوانند به کشور وارد شود و هیچ محدودیتی برای 
آنها وجود ندارد، البته باید 3 سال اقامت در آن کشور 
خارجی داشته باشند و حداکفر دو بار در طول سال 
می توانند به کشور وارد و خارج شوند، اما مدت توقف 

آنها در این دو بار مراجعه نباید از 3 ماه بیشتر باشد.
معافیت  دارای  که  افرادی  سایر  کرد:  تصریح  وی 
تحصیلی هیچ محدودیتی در ورود و خروج ندارند 
چون با موظف نظام وظیفه از کشور خارج شده اند 

و پس از اتمام تحصیل می توانند وارد کشور شوند.
اینکه  بیان  با  ناجا  عمومی  وظیفه  رئیس  جانشین 
ندارد،  افزایش طول خدمت وجود  برای  ضرورتی 
گفت: برای محققانی که انجام کار تحقیقی ضرورت 
دارد، قانونگذار پیش بینی کرده که این افراد در دوره 
کارشناسی ارشد تحقیقاتی برای نیروی مسلح انجام 

داده و در ازای آن کسر خدمت دریافت کنند.
کریمی افزود: محدودیتی برای گرفتن کسر خدمت 
برای این افراد وجود ندارد اما اگر میزان کسری از ۹ 
ماه بیشتر باشد موضوع باید در شورای مرکزی بنیاد 

نخبگان نیروهای مسلح تصمیم گیری شود.
بنیاد ملی  تایید  وی خاطرنشان کرد: نخبگان مورد 
نخبگان نیز می توانند برای ساختار نیروهای مسلح 
تحقیقاتی انجام داده و به جای خدمت از تحقیقات 
استفاده کرده و فقط دوره آموزشی را سپری کنند. در 
طرح سرباز معلم نیز هر سال تصمیم گیری می شود که 
چه تعداد سرباز معلم در اختیار مناطق محروم قرار 

گرفته و خدمت خود را سپری کنند.
کریمی تصریح کرد: فرصتی برای افرادی که شرکت 
دانش بنیان دارند نیز تعبیه شده که این افراد و شرکتها 
با تأیید سازمان نخبگان نیروهای مسلح بتوانند خدمت 

خود را در آن شرکت سپری کنند.

65 درصد عامل تصادفات عدم توجه 
به جلو و عدم رعایت حق تقدم

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس ناجا 
گفت: عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم 
با حدود ۶۵ درصد مهمترین علل رخداد تصادفات 

درون شهری در آذرماه بوده است.
سرهنگ نادر رحمانی افزود: پس از این دو عامل، 
تخطی از سرعت مطمئنه با حدود ۸ درصد، تغییر 
۴درصد،  چپ  به  انحراف  ۶درصد،  ناگهانی  مسیر 
حرکت در خالف جهت با 3درصد و عدم توانایی 
در کنترل وسیله نقلیه با حدود 3 درصد مهمترین علل 
رخداد تصادفات در داخل شهرها طی آذرماه امسال 

بوده است.
حدود  با  آلودگی  خواب  و  خستگی  وی  گفته  به 
۴درصد و نقص فنی با حدود ۶درصد کمترین نقش 

را در این مدت در تصادفات درونشهری داشته اند. 

خبر

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت: از دو سال 
ایدز در کشور تماس  انتقال  راه  ترین  پیش اصلی 
جنسی است. زمانی انتقال این بیماری ۹7 درصد در 
معتادان مرد و سه درصد در زنان معتاد بود، اما طی 
دو سال اخیر تعداد زنان مبتال از طریق روابط جنسی 

۱0 برابر شده است.
 مینو محرز افزود: اکثر مبتالیان به ویروس ایدز در 
کشور ۲۵ تا ۴0 ساله هستند و به علت ضعف اطالع 
رسانی و نبود آموزش در مورد انتقال ایدز از طریق 
رفتارهای پرخطر جنسی، جوانان در معرض ابتال به 
این بیماری هستند.وی گفت: ایدز یک بیماری عفونی 
است که با درمان قابل کنترل است، اما بسیاری از افراد 
از اسم ایدز وحشت دارند در حالی که این بیماری را 
می توان با داروهای موثر و درمان های مناسب کنترل 
کرد.وی در ادامه به ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر 
بیشترین انتقال ایدز بر اثر روابط جنسی رخ می دهد 
یک زمانی بیشترین شیوع این بیماری در بین معتادان 
بود که با برنامه کاهش آسیب بسیار خوب کنترل شد، 
ایران در دنیا حرف اول را در  به طوری که امروز 
کاهش آسیب ویروس ایدز در بین معتادان می زند.

محرز گفت: اما وی هشدار داد: به دلیل تماس جنسی 
ایدز در جوانان به ویژه زنان رو به افزایش است باید 
سطح آگاهی جامعه را افزایش داد زیرا بیماران جدید 
اغلب تحصیلکرده هستند و از سطح اجتماعی خوبی 
عفونی  بیماریهای  تخصص  فوق  برخوردارند.این 
تصریح کرد: انجام آزمایش ایدز قبل از ازدواج بسیار 
مهم است و اکنون این آزمایش در مراکزی به طور 
رایگان انجام می شود و وزارت بهداشت نیز داروها را 
رایگان در اختیار بیماران می گذارد ولی عده ای از این 

امکانات بی خبرند.به گفته محرز، به دلیل نبود آگاهی 
و فقدان پذیرش جامعه بسیاری از افراد آزمایش نمی 
دهند. نمی توانیم به دنبال مردم برویم، خود جوان ها 
باید بدانند رفتارهای پرخطر چیست و تست بدهند، 
زیرا تمام این مراکز تست ایدز به صورت رایگان 

مشاوره و تست ها را انجام می دهند.
وی افزود: متاسفانه انگار کسی از این مسائل آگاهی 
ندارد که بخواهد مراجعه داشته باشد اطالع رسانی 
نشده  پرورش  و  آموزش  و  ها  رسانه  توسط  مدام 

است.وی تاکید کرد: جوانان امروز در خطر ابتال به 
ایدز هستند، در حال حاضر سیاست وزارت بهداشت 
انجام تست های بیشتر است اما در این زمینه نیازمند 
کمک هستیم تا آگاهی به جامعه داده شود و برای 
آن  برای  موثری  درمان  زیرا  کنند  مراجعه  آزمایش 

وجود دارد.
محرز یادآور شد: آموزش و پرورش درباره مسائل 
دانش  است  معتقد  زیرا  کند  نمی  جنسی صحبت 
آموزان بی بند و بار می شوند و این مشکلی است که 

ما با آن مواجه هستیم.
این پزشک اظهار داشت: در حالی که انکار و سکوت 
دو استراتژی بسیار اشتباه در سیاست گذاری هاست، 
نمی توان وجود برخی رفتارهای پرخطر را انکار کرد 
در نتیجه باید آموزش داد تا این مسائل کمتر از گذشته 
شوند.محرز تصریح کرد: دانش آموزی که از مدرسه 
بیرون می آید با توجه به ضعف اطالع رسانی توسط 
آموزش و پروش یک »فرد بکر« برای جامعه است در 
تمام جوامع آسیب های اجتماعی وجود دارند باید به 
فرزندان »نه« گفتن را یاد داد حق این فرزندان است 
که به آنها یاد بدهیم در حالی که سکوت می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و اطالع رسانی درباره 
بسیار مهم و  از طریق روابط جنسی  ایدز  افزایش 
ضروری برای نسل امروز و آینده کشورمان است 
و باید گامهای اساسی در این زمینه برداشته شود.در 
کشور بیش از 3۴ هزار نفر مبتال به ایدز ثبت شده 
است که از این تعداد ۱۶ یا ۱7 هزار نفر از مبتالیان 
افراد  این  تحت درمان مداوم قرار دارند ولی سایر 
درمانی انجام نداده اند یا تحت مراقبت مراکز مشاوره 
بیماری های رفتاری قرار ندارند.به علت نبود سیستم 
غربالگری و مراجعه کردن افراد پر خطر شناسایی 
موارد جدید مبتال به ویروس ایدز در کشور به کندی 
پیش می رود و هر سه ماه یکبار حدود دو هزار مورد 
جدید شناسایی می شود. تخمین زده می شود بیش 
از ۶۶ هزار مورد ابتال به ویروس ایدز در کشور داشته 
خود  ابتالی  از  تعداد  این  از  نیمی  حداقل  باشیم. 
اطالعی ندارند یا اگر دارند آن را کتمان می کنند. این 
افراد می توانند با انجام مقاربت های جنسی با سایرین 

باعث انتقال عفوت HIV  شوند.

انکار و سکوت دو استراتژی اشتباه در سیاست گذاری هاست

انتقال جنسی ایدز بین زنان کشور  ۱0 برابر شده!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه تمام فعالیت ها و منابع 
سازمان بهزیستی برای شفافیت بیشتر باید به اتاق شیشه ای انتقال پیدا 
کند، گفت: تا وقتی که ماشین تولید فقر در کشور فعال است هر چه 

فقر زدایی کنیم به جایی نمی رسیم.
محمد شریعتمداری در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بهزیستی 
با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد کارنامه درخشانی از 
دولت در سازمان بهزیستی بودیم، افزود: آنچه در دوران پیشین در 
بهزیستی اتفاق افتاده امروز با سند و مدرک و هم از زبان شرکای 

اجتماعی سازمان به عنوان صاحبان اصلی آن قابل شنیدن است.
افتخار می کنیم که در سازمان بهزیستی خدمت می کنیم و آقای بندپی 

مدیریت این سازمان را برای سال های متمادی بر عهده داشتند.
وی با بیان اینکه معتقدم خدمت در این سازمان نعمت الهی است 
اظهار کرد: ممکن است آقای قبادی دانا را همه حاضران به قدر کفایت 
نشناسند چرا که ایشان فردی دانشگاهی و فرهیخته و از چهره های 
جوان هستند. وی افزود: با این وجود از بین ۱۵ نفری که از داخل و 
خارج سازمان برای این سمت مورد بررسی قرار گرفتند وجود وی را 
برای بهزیستی نافع تشخیص دادم و بعد از تایید رئیس جمهور حکم 

ریاست این سازمان را برای آقای قبادی دانا ابالغ کردم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: زمانی که پیشنهاد ریاست 
این سازمان را با آقای قبادی دانا در میان گذاشتم به او گفتم که من کلید 
بهشت را به شما تقدیم کردم و باید از فرصت حضور در این سازمان 
برای رستگاری استفاده کنیم. حضور در سازمان بهزیستی راه میان بر به 
بهشت است.وی با تاکید بر اینکه مددجویان سازمان بهزیستی نیازمند 
نگاه ترحم آمیز نیستند تصریح کرد: آنها گاهی توانمندی های زیادی 
دارند. گاهی اگر افرادی که با ظاهر سالم را بررسی کنیم به این نتیجه 

می رسیم که این افراد از توان یابان نیز توانمندی های کمتری دارند.
شریعتمداری با اشاره به فعالیت ماشین تولید فقر در کشور توضیح 
داد: با وجود فعالیت این ماشین هر چه فقرزدایی کنیم باز هم به جایی 

نمی رسد بلکه باید تولید فقر را متوقف کنیم.
وی با تاکید بر فعالیت سازمان بهزیستی در اتاق شیشه ای به منظور 
ایجاد شفافیت در روند فعالیت های این سازمان توضیح داد: با شفاف 
سازی در مورد منابع و فعالیت ها می توان از منابع محدود هم به درستی 
استفاده کرد. هیچ بهانه ای برای عدم شفافیت در وزارت رفاه پذیرفته 

نیست و این مسئله شامل حال بهزیستی نیز می شود.
وی در ادامه با تاکید بر بومی گزینی و نداشتن نگاه قومیتی برای 
انتصابات در سازمان بهزیستی نیز گفت: باید شایسته ساالری را مد 

نظر قرار دهیم.
شریعتمداری با تاکید بر جوان گرایی نیز توضیح داد: اگر چه عزیزان 
بازنشسته و دارای سوابق زیاد بر سر ما جای دارند اما باید از تجربیات 
آنها برای پیشبرد امور استفاده کنیم. جوان گرایی باید توسعه پیدا کند و 
جوانان در جایگاه های مشورتی و مطالعاتی از نظر یا تجربه ها استفاده 
کنند. با این کار امید به جامعه بر می گردد و حتی با منابع محدود کار 

جلو می رود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه بهزیستی مترادف با 
رنج و درد نیست افزود: بهزیستی باید مترادف با رفاه و زندگی سازگار 

با جامعه برای معلوالن و تمام اقشار ضعیف جامعه باشد.
به گفته شریعتمداری، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۶00 هزار 
معلول، ۶00 هزار سالمند، یک میلیون مستمری بگیر، ۱۹0 هزار زن 
سرپرست خانوار، ۱۱73 مرکز توانبخشی روزانه، 7۵3 هزار کودک، 
۲300 مرکز درمان اعتیاد و ۵00 هزار معتاد خدمت بگیر زیر نظر 
بدون شرکای  اقدامات  این  انجام  که  دارند  قرار  بهزیستی  سازمان 

اجتماعی امکان پذیر نیست.
در ادامه این مراسم وحید قبادی دانا رئیس جدید سازمان بهزیستی نیز 
با بیان اینکه ۱7 تا ۱۸ هزار کارگری که صدایی برای شنیده شدن ندارند 
و تعداد زیادی از کودکانی که پایش سالمت شدند اموری مرتبط با 
سازمان بهزیستی دارند، گفت: ای کاش امکان حضور ۲۲ هزار پرسنل 
سازمان بهزیستی در این مراسم وجود داشت. فعالیت سازمان بهزیستی 
باید به سمت علمی تر شدن حرکت کند و از همین جا دست تمام 

کسانی که به محرومان خدمت می کنند را می بوسم.
وی با تاکید بر استفاده از تمام پتانسیل های خارج از سازمان بهزیستی 
از جمله ظرفیت اساتید دانشگاهی تصریح کرد: یکی از زمینه های مهم 
سرمایه گذاری باید در حوزه آسیب های اجتماعی باشد؛ چرا که این 

حوزه یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است.
قبادی دانا با تاکید بر اینکه قانون در کشور کم نداریم؛ اما اجرایی کردن 
این قوانین است که باید اهمیت داشته باشد اظهار کرد: به کار بستن 
این قوانین و دانش ها برای ما اهمیت زیادی دارد. برای مثال پیاده 
کردن نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند به جنبه پیشگیری از 
آسیب ها و تمام اقشار جامعه کمک کند. همچنین باید بر فعالیت های 

اجتماع محور و خانواده محور نیز تاکید کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت تقویت اعتماد عمومی 
و سرمایه اجتماعی مردم توضیح داد: یکی از مهمترین مسائل بحث 
شفافیت است. باید از موازی کاری ها پرهیز کنیم و به همین دلیل 

دست همکاری را به سمت تمام دستگاه های کشور دراز می کنم.

شریعتمداري:   

تولید فقر را متوقف کنیم

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   ۱۵۱ تیپ  سایپا  سیتم  وانت  سواری  خودرو  سبز  برگ 
پالک  شماره  و   NAS۴۵۱۱00G۴۹۱۲۲۹۴ شاسی  شماره  و   ۵۵۴۵3۵۱/M۱3

ایران 7۲-۴۲۵ق۸۸ مفقو و از درجه اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
پالک  شماره  به  و   ۱3۹۱ مدل  پارس  پژو  سواری  خودرو  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  وبه   ۱۲۶۹۱0003۸۱ موتور  شماره  به  و   ۲۹ ۹۱۹م  37ایران 

NAAN۴۱DC۵CH00۶3۴۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی حصر وراثت
آقای کاظم مزرعه نام پدر گطیف بشناسنامه ۴۶۱صادره از دشت آزادگان درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم حیدر 
مزرعه بشناسنامه ۶۹۹صادره شوش درتاریخ ۹7/۵/۲۹دراهوازاقامتگاه دائمی خود 
بشناسنامه  گطیف  فرزند  مزرعه  کاظم   -۱ متقاضی   -۱ عبارتنداز  اش  ورثه  فوت 
بشناسنامه  لفته  فرزند  مزرعه  )پدرمتوفی(۲-بسنه  آزادگان  دشت  از  ۴۶۱صادره 
بشناسنامه  رحیم  فرزند  منصوری  حوری  ازشوش)مادرمتوفی(3-  ۲۹۱۶صادره 
۵۲۶0۱۶0۸۴3صادره از شوش)همسرمتوفی(۴-حسین مزرعه فرزند حیدربه شماره 
حیدربه  فرزند  مزرعه  اهواز)پسرمتوفی(۵-فاطمه  از  ۱7۴۸۸۴۸003صادره  ملی 
شماره ملی۱7۴۹۴۴۴7۱۲صادره از اهواز )دخترمتوفی(والغیربه شرح دادخواست 
تقدیمی به شورا به شماره ۹70۴0۵حقوقی می باشد. اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

رئیس شعبه 13شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهوازاعتبارساقط است.

آگهی ابالغ 
فرزند  پاپی  حسین  ۱-محمد  آقایان  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 
برانازار  فرزند  رومیانی  الدین  3-نجم  اله  روح  فرزند  منصوری  ۲-علی  شامیرزا 

۴-علی محمد ندری فرزند قیطاس  
– پرستو   – –شهرام  –محمد  – رضا  – علی  بهزاد  آقایان و خانمها  ها  خواهان 
و  بهاروند  صادق  محمد  فرزندان  بهاروند  همگی  شهرت   – ثریا  –فریبا-  افروز 
۱-محمد حسین  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  اکبر  فرزند  رک  رک  نازخانم 
پاپی فرزند شامیرزا ۲-علی منصوری فرزند روح اله 3-نجم الدین رومیانی فرزند 
برانازار ۴-علی محمد ندری فرزند قیطاس  به خواسته ابطال مبایع نامه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۶۱0۴00۵۵۱  شعبه چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۱3۹7/۱۱/۱۶ ساعت۱۱:۱۵ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش. 

آگهی مفقودی 
شماره  به   i۱۶00 تیپ  پیکان  سواری  خودروی  مالک  عادلی  مهرزاد  اینجانب 
موتور  شماره  و  بدنه ۸3۴3۱۱0۸  شماره  به   ۱3۸3 مدل   ۱۲ انتظامی 3۱-۲۹7 ب 
۱۱۲۸30۴۸۶۵۲ به علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشت 
)المثنی ( سندکمپانی ، شناسنامه مالکیت مذکوررا نموده است لذا چنانچه هر شخصی 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ۱0 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است 

پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
لرستان – خرم آباد  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان آقای ابوذر شکری نظر آباد فرزند امیر بگ دادخواستی به طرفیت خوانده 
پرداخت  از  اعسار  بر  مبنی  خواسته  به  لهراسب  فرزند  شیروانی  گشتاسب  آقای 
هزینه دادرسی در مرحله بدوی موضوع مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 
۸7۱7۴3 موضوع ۱3۹3/0۹/۲0 عهده بانک ملی شعبه میرزا کوچک خان صومعه 
سرا به مبلغ ۱00/000/000 ریال و شماره ۲۸37۲۵ مورخ ۱3۹3/۸/30 عهده بانک 
مطالبه  و  ریال   ۵0/000/000 مبلغ  به  گیالن  سرا  صومعه  حسین  امام  بلوار  سپه 
مبلغ ۱۵0/000/000 ریال مطابق چک شماره ۸۹۱/00۲۲7۲۶۸ مورخ ۱3۹3/۱0/۱0 
جمعا به مبلغ 300/000/000 ریال با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و خسارات 
ناشی از تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت وصول کامل اجرای حکم مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۶۱0۱00۸03 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   ۱۲:00 ساعت   ۱3۹7/۱۱/۲3
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند . 

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه    ۱/۶0۸/۹7 کالسه  پروند  حکایت  به 
را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  احمدی  خان  امیر  آقای  جوانرود 
اقامتگاه  در  تاریخ۹7/۹/۲۴  در  وکیلی  آفتاب  شادروان  داشته  بیان  و  نموده است. 

دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.امیر خان احمدی ش.ش ۱۶۵۲-۱3۴۹  صادره از جوانرود

۲.تیمور خان احمدی  ش.ش ۱۶۵3-۱3۵0  صادره از جوانرود
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود

کالسه پرونده :۵0۶/۹7
شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: حمید ویسی فرزند:صالح
خواندگان: میثم فتحی فرزندعلیرضا و فرهاد فتحی فرزند علیرضا -امجدباجالنی

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خواندگان فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز۱3۹7/۱۱/۱0 ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

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

آگهی مزایده اتو مبیل
شماره آگهی :۱3۹703۹۱3۴۴70000۲۹ تاریخ آگهی:۱3۹7/۱0/0۲

شماره پرونده:۱3۹۶0۴0۱3۴۴7000۶۶۶
اگهی مزایده اموال غیرمنقول 

بایگانی  بشماره  اجرائی  پرونده  موجب  :به  رساند  می  عموم  اطالع  به  بدینوسیله 
 ۴0۵ پژو  سواری  دستگاه  یک  خوی  شهرستان  رسمی  اسناد  اجرای   ۹۶007۱0
بشماره انتظامی 37-۲۸۲ب3۲ به رنگ نقره ای  متالیک دوگانه سوز بشماره شاسی 
0۲۶۵۶0  و بشماره موتور 03۶۲0۴۵ متعلق به مرحوم اسمعیل زرین بخش مدیون 
پرونده اجرائی  که در قبال اصل طلب و نیمعشر اجرائی در قید بازداشت میباشد و 
طبق نظر کارشناس رسمی بلحاظ اتمام بیمه نامه به مبلغ ۲۹0/000/000 )دویست 
و نود ریال(ارزیابی شده قابل ذکر می باشد در لحظه بازدید  کارشناس از خودروی 
مذکور الستیکها هشتاد درصد کارکرده و اثار تصادف جزئی در گلگیر جلو راست 
و قسمت عقب وجود دارد که ترمیم شده است و باطری خراب است و فاقد بیمه 
میباشد . خودروی مذکور در قبال طلب بستانکار از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه 
مورخ ۹7/۱۱/03 در اجرای ثبت خوی واقع در خیابان شریعتی جنب دارایی خوی 
از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ ۲۹0/000/000 )دویست و نود 
میلیون(ریال شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود و کلیه هزینه 
های قانونی اعم از عوارض شهرداری ، دارایی و حق پارکینگ و سایر هزینه های 
انقال و ... به عهده برنده مزایده  است.نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد 
شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعداز 
تعطیلی  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد تاریخ انتشار:۹7/۱0/۱0

معانونت اداره کل و سرپرست ثبت خوی- سلیمانپور

آگهی ابالغ
 نام :فرانک و فریبا

  نام خانوادگی:  شیخی کندری
 نشانی :مجهول المکان

 آگهی ابالغ و احضار متهمین فریبا و فرانک شیخی 
 در اجرای ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که 
جهت رسیدگی و دفاع از کیفرخواست صادره به شماره ۹۴0۶۲۵ مورخ  ۹7.3.۱3 
پرونده  در  صبح   ۱0 ساعت    ۹7.۱۱.۲۴ مورخ  برای  تنکابن  بازپرسی  دوم  شعبه 
تعیین وقت رسیدگی شده است در  تنکابن  دادگاه کیفری  کالسه  ۱0۱.۹703۱۸ 
این دادگاه حاضر شوید در غیر این صورت دادگاه غیابا  اتخاذ تصمیم  می نماید.

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو تنکابن

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح    ۱ شماره  شناسنامه  دارای  طاهارلو  بایرام  آقای 
چنین  و  نموده   وراثت  گواهی حصر  خواست  در  دادگاه  این  ۹7۱۹۶۲/ش3    
تاریخ۹۱/3/۲۴   در     ۵37 بشناسنامه  پور  زینال  فضه  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  حسن 
طاهارلو فرزند  حسین    –ش ش  ۵ خوی –پسر متوفی/۲- یحیی  طاهارلو فرزند  
بایرام طاهارلو فرزند حسین     حسین     -ش  ش   ۹0۱ خوی-پسر متوفی/3- 
-ش  ش  ۱   –خوی-دختر متوفی/۴-  حسین  طاهارلو فرزند  علی عباس    - ش 
ش ۶0۱ -خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی
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مشکل تامین خوراک بزرگترین 
آروماتیک ایران برطرف شد

به  اشاره  با  نوری  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل   
رفع کامل محدودیت تامین خوراک میعانات گازی 
بزرگترین زنجیره آروماتیک صنعت پتروشیمی ایران، 
گفت: منسوخ شدن احداث پتروشیمی با خوراک 

مایع کامال بی اساس است.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، مهندس »تقی صانعی« با اشاره 
گازی  میعانات  محدودیت عرضه خوراک  رفع  به 
زنجیره  بزرگترین  عنوان  به  نوری  پتروشیمی  به 
آروماتیک صنایع پتروشیمی کشور، گفت: از ابتدای 
سال ۱3۹7، قراداد  افزایش خوراک با شرکت امور 
بین الملل شرکت ملی نفت ایران منعقد شد که با عقد 
پتروشیمی  تامین خوراک  مهم  قرارداد مشکل  این 

نوری حل شد.
وی با اعالم اینکه یکی از دالیل موفقیت پتروشیمی 
نوری در سال جاری که تا پایان آبان ماه تولید ۱0۸ 
درصدی ظرفیت اسمی را داشته امضای قرارداد تامین 
پایدار خوراک میعانات گازی است، تصریح کرد:در 
حال حاضر  روزانه بیش از ۱۱0 هزار بشکه میعانات 
گازی خوراک دریافت می کنیم و محدودیتی هم در 

دریافت خوراک وجود ندارد.
به  پاسخ  در  نوری  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
این پرسش که با توجه به توسعه پارس جنوبی و 
افزایش تولید گاز، آیا دوره ساخت صنایع پتروشیمی 
با خوراک مایع در ایران تمام شده است؟ بیان کرد: 
در حال حاضر در بسیاری از شرکت های پتروشیمی 
در چین مواد اولیه آنها زغال سنگ است. درست 
است که تولید محصوالت پتروشیمی از گاز بسیار به 
صرفه تر از خوراک مایع است و یکی از مزیت های 
رقابتی ایران نسبت به عربستان خوراک گازی بوده 
که مبنای ما در تولید محصوالت پتروشیمی با تکیه 

بر گاز است ولی آنها مایع هستند.
شدن  منسوخ  اینکه  یادآوری  با  مسئول  مقام  این 
احداث پتروشیمی با خوراک مایع کامال بی اساس 
است، تصریح کرد: برای نمونه چین به عنوان یکی 
پتروشیمی،  محصوالت  بزرگ  تولیدکننده های  از 

بسیاری از واحدهای آن خوراک مایع هستند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت که متولی 
منصفانه ای  و  مناسب  مایع هست شرایط  خوراک 
با  پتروشیمی های  برای  از نظر قیمت و کیفیت  را 
این  اقتصادی  شرایط  تا  کند  فراهم  مایع  خوراک 
نوع پتروشیمیایی هم مناسب شود، تاکید کرد: تولید 
بیشتر، جایگزین خام  افزوده  با ارزش  محصوالت 
فروشی می شود ولی باید واحدهای پایین دستی را 
توسعه دهیم زیرا ارزش افزوده و سود باالیی خواهیم 

داشت.

خبر

آبرسانی به 5.5 میلیون نفر از جمعیت روستایی 
در 5 سال اخیر

وزیر نیرو گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم، بیش از ۵.۵ 
میلیون جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه های آبرسانی قرار 

گرفتند.
»رضا اردکانیان« گفت: هم اکنون بیش از ۹۹ درصد جمعیت شهری 

کشور به شبکه های مطمئن و بهداشتی آب دسترسی دارند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه فاضالب موضوع به نسبت جدیدی 
ما تحت پوشش شبکه  امروز ۵0 درصد جمعیت  است،  دنیا  در 
های جمع آوری و تصفیه فاضالب قرار گرفته اند. وزیر نیرو اظهار 
داشت: جمعیت ما نسبت به ۴0 سال گذشته کمتر از سه برابر شده اما 

میزان انرژی تولیدی بیش از ۱۱ برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به نقش موثری که انرژی و شبکه برق در 
توسعه کشور و بهبود شرایط زندگی جامعه دارد، این افزایش تولید 
انرژی شاخصی است که نشان می دهد چه مقدار به جلو حرکت 
کرده ایم. اردکانیان اظهار داشت: در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
– که تقریبا هر کاری شده در دوران اخیر بوده - بسترسازی مناسبی 
انجام شده و هم اکنون اندکی کمتر از یک هزار مگاوات ظرفیت 
نصب شده در کشور وجود دارد. وی اضافه کرد: برنامه وزارت نیرو 
این است که تا پایان دولت دوازدهم، سهم انرژی های تجدیدپذیر 
را به چهار هزار مگاوات برسانیم. وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون 
حال  در  کشور  های  استان  در  ترکیبی  سیکل  بزرگ  نیروگاه   ۲7
ساخت است، گفت: تا تابستان سال آینده بیش از پنج هزار مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی جدید به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد 
شد. اردکانیان ادامه داد: عالوه بر این، اقدامات مناسبی با همکاری 
مصرف کنندگان در جهت مدیریت مصرف شروع کرده ایم و امسال 
درصدد هستیم که اوج بار را تا سه هزار مگاوات با اجرای برنامه 
های مدیریت مصرف کاهش دهیم. وی به مبادالت انرژی ایران با 
کشورهای منطقه نیز اشاره کرد و گفت: شبکه تبادل انرژی ما با همه 
کشورهای همسایه برقرار شده است و درصدد هستیم که سرمایه 
گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی با حضور در این صنعت 
بتوانند از این ظرفیت های کشور استفاده کنند. وزیر نیرو در ارتباط 
با مسائل کالن مرتبط با صنعت آب و برق نیز گفت: اتکای صنعت 
آب و برق به منابع عمومی و بودجه دولت تقریبا به میزان زیادی 
کاهش پیدا کرده و عمدتا به منابع داخلی متکی شده است؛ از نظر 
ساخت داخل نیز در بخش برق تقریبا به طور ۱00 درصد اتکای ما 
به داخل است و در بخش آب هم تجهیزات زیادی را در داخل تولید 
می کنیم؛ عالوه بر این، سازه هایی مربوط به صنعت آب از جمله 
از تصفیه خانه ها، سیستم های انتقال آب و شبکه های آبرسانی را 

مهندسان داخلی طراحی و احداث می کنند.

کوتاه از انرژی

مفقودی
بهمن  شرکت  بنام  روغنی  سفید  رنگ  به  تن  فاو۶  کامیون  هوشمند  کارت 
بدنه  ،شماره   ۲۲ ایران  ۸۸۱ع۸۴  پالک  شماره  دارای   ۹۵ مدل  لیزینگ 
مفقود   ISF3۸S3۱۴۱۸۹۸۵3۶0۶موتور N۵T۶CA۱0۶GAL00۵۴۸،شماره 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
  ۲0/۲0۴۵3 پرونده  وشماره   ۲۵۲0۹ پروانه  شماره  به   ) یک  وکالت)پایه  کارت 
متعلق به اقای امید محمدی فرزند ذبیح اله به کدملی ۴۹۱۱۵۴3۵۱۵ مفقود گردید 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری سایپا ۱3۱ مدل ۱3۹۵ به شماره شهربانی ۸۲-۲۶۲ج۲۹ و 
شماره موتور M۱3/۵۶3۹۱03 و شماره شاسی NAS۴۱۱۱00G۱۲330۲۶ به نام 

سیده مریم جلیلی مرزبالی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
 ۸۲ ایران  شهربانی  شماره  به   ۱3۹۶ مدل  ام  وی  ام  سواری  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   MVM۴۸۴FCBDH007۸۵۸ موتور  شماره  و  -۲۸۲م7۶ 
NATGCASL۵H۱007۸۸۲ به نام خدیجه امیر پور مال مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
 اصل دفترچه قرارداد به شماره ۴77 مورخه ۱3۸۱/۲/۱۸ به همراه ضمائم مربوط 
به شهرک صنعتی اردبیل ۲ به نام شرکت مبدل سازان آرتاویل مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
استان اردبیل

مفقودی
 سند کمپانی موتور سیکلت سیستم ایرده کو مدل ۹3 با شماره پالک ۵۸۸-۴۶۱۴۲و 
میثم  تنه NBD۱۵0S۹3000۴۶بنام  شماره موتور 0۱۴۹NBD000۲۸۶و شماره 

فریدونکنار آذری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
و شماره  موتور ۱۲۴۸۶۲0۴۲0۶  به شماره  پارس  پژو  سبز خودرو سواری  برگ 
اعتبار  از درجه  مفقود و  ایران ۹۶-۸۵۱ب۴3  شاسی ۵0۵07۸3۹ و شماره پالک 

ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین سواری سایپا ۱3۱ مدل ۱3۹۱ به شماره شهربانی ۸۲-
 NAS۴۱۱۱00C3۴۸۱۲۵۸ ۲۶۵ص3۹ و شماره موتور ۴7۸۴۸3۶ و شماره شاسی

به نام نقی باقریان کشتلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
پالک  شماره  با   ۸۸ مدل   l۹0 اوگان  رنو  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  k۴ma۶۹0D0۸۲3۴۹و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۱۵3ص7۵ 
NAPLSRALD۹۱0۵۱37۱بنام سید میثم بوستانیان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
پالک  شماره  با   ۹۵ مدل   ۹0 ر  تند  رنو  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۱000۱۶37۵RR۱03۸۹7و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۹3۹م۴7 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  وجیهی  محبوبه  NAAUSRBY7GA70۲۹۸۱بنام 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
المثنی برگ سبز پراید مدل ۱3۸۶ پالک ۸۵۴ ج ۸۲ 7۲ موتور ۲۱۱۹۲۹۱ شاسی 

۱۴۸۲۲۸۶۲۲30۵۲s مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
به  و   ۱3۹۲ مدل  زامیاد   سیستم  بر  خودرو  وانت  سواری  خودرو  سبز  برگ   
شاسی   شماره  به  و   ۴۹۸3۶ موتور  شماره  به  و  ۶۸۵ب3۸  ۲7ایران  پالک  شماره 

NAZPL۱۴0BD03۶3۵۶3 ود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
کارت هوشمند ناوگان باری اینجانب البرز بخشی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
) ۱3۲ (صادره از اردل متولد )۱33۵( و به  شماره  کارت  هوشمند ) ۲0۹۶۸۸۲ ( و 
به شماره  کد ملی  )۴۶۸۹۵33۸۹۱ ( مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .

نوشهر 

مفقودی
 سند کمپانی و کلیه مدارک خوردوی سواری پژو ۴0۵ جی ال ایکس مدل ۱3۸۶ 
و بشماره انتظامی ۲7ایران۹۹۴ب7۶بشماره موتور ۱۲۴۸۶0۹۹۵۱7 بشماره شاسی  

۴03۸3۸3۵  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میبیاشد/
خوی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای منوچهر بامدادی کناری فرزند محمدعلی به شرح درخواستی که به شماره 
وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  گردیده  ثبت  شعبه  ۹70۸۵3این 
به  شعبانعلی  فرزند  کناری  بامدادی  علی  محمد  مرحوم  که  داشته  اعالم  و  نموده 
شماره شناسنامه ۱33۴ صادره از بابلسر در تاریخ ۹0/۹/۱3در اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان فریدونکنار فوت نموده و رثه  حین الفوت وی عبارتند از
۱- منوچهر بامدادی کناری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴۹۸۹۱۹۱0۸0فرزند 

متوفی 
۲-حشمت اهلل بامدادی کناری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه۴۹۸۹۲77۴0۶ 

فرزند متوفی 
3-احمد بامدادی کناری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴۹۸۹33۲۹۲۱فرزند 

متوفی
شناسنامه۴۹۸۹3۸0۴۴۴  شماره  به  محمدعلی  فرزند  کناری   بامدادی  محمود   -۴

فرزند متوفی 
۵-ابوالقاسم بامدادی کناری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴۹۸۸۵00۵۴3فرزند 

متوفی 
۶- منصور بامدادی کناری فرزند محمدعلی و شماره شناسنامه ۴۹۸۹۴۲۶7۸۹فرزند 

متوفی 
7-حوا  بامدادی کناری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴۹۸۹۲۵3۱7۵فرزند 

متوفی 
۸-هما  بامدادی کناری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه۴۹۸۹۲۶7۶0۵ فرزند 

متوفی 
۹-انسیه بامدادی کناری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴۹۸۹30۵0۱۹فرزند 

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 ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۵/۹7۱3۲۹ش 

 وقت رسیدگی :     ۹7/۱۱/۱3 ساعت  ۱0 
مرجع رسید گی :  شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان خوی  

خوانده: اکبر زینالی فرزند امام وردی 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله اکبر زینالی 
از  یکی  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  وفق    وردی  امام  فرزند 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی ظرف یک ماه به مشارالیه )وقت جلسه( 
ابالغ  میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت 
نمایند. عدم  دادرسی شرکت  نموده و در جلسه  رادریافت  دادخواست و ضمائم 

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

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۲دادگاه  ۹70۹۹۸۶۱۱0۵00۴۶3شعبه  کالسه  پرونده 
عطری  عماد  ۹70۹۹7۶۱۱0۵0۱0۱۲-خواهان:آقای  شماره  نهایی  تصمیم  اهواز 
نژادفرزند غالمحسین به نشانی استان خوزستان –شهرستان اهواز –اهواز-فلکه اول 
پالک۲0-خوانده:آقای  موهدین  مهرو  خیابان  بین  وهابی  شهید  کیانپارس-خیابان 
سعید حمیدیان فردفرزند حمید به نشانی مجهول المکان-خواسته:الزام به فک پالک 
غالمحسین  نژادفرزند  عطری  عماد  آقای  دعوی  دادگاه:درخصوص  خودرو.رای 
به فک پالک  الزام  به خواسته  فرزند حمید  فرد  آقای سعید حمیدیان  به طرفیت 
به  ۶۶(نظر  انتظامی۵۹7ط۴۴ایران  شماره  پرایدبه  خودروی  دستگاه  )یک  خودرو 
مالک خودروی  داشته  وبیان  دادرسی حاضر شده  درجلسه  دعوی  اینکه خواهان 
پراید باشماره پالک مذکوراست که خودرو به خوانده منتقل شده ووطی وکالتنامه 
الزام  ازدادگاه  فلذا  است  شده  )خواهان(داده  ایشان  به  پالک  تعویض  اجازه  ای 
خوانده به فک پالک خودرو موصوف راتقاضا کرده واخوانده دعوی با وجود ابالغ 
است مالحظه می شود خواهان  ننموده  ارسال  ای  نشده والیحه  درجلسه حاضر 
دعوی دلیلی بروقوع عقد بیع فی مابین خود و خوانده به دادگاه ارائه نکرده وتوجها 
را  آن  باید  باشد  حقی  مدعی  هرکس  داشته  اشعار  که  مدنی  ۱۲۵7قانون  ماده  به 
اثبات کندوتوجه به ماده۲۲0قانون مذکورکه الزام به نتایج عقد رامتوجه متعاملین 
عقد دانسته بدیهی است باعدم انعقادعقودازاین حیث تکلیفی که متوجه اشخاص 
امر که اعطای وکالت به شخص به  این  باعقد نمی گرددوبادرنظرگرفتن  دررابطه 
منظور انجام فعلی دلیلی برانتقال اموال ویا به تنهایی دلیلی برانعقاد عقدی جزهمان 
عقدوکالت نیست وخواهان مستند دعوای خودرا وکالتنامه به منظوراجازه برای فک 
خواهان  ادعای  جهات  جمیع  بادرنظرگرفتن  دادگاه  که  قرارداده  خوانده  به  پالک 
راثابت تشخیص نداده و مستندا به بند ۴ماده۸۴وماده ۸۹قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 7۹/۱/۲۱با احراز عدم توجه دعوی به خوانده قراررد دعوی راصادرواعالم 
می نماید قرارصادره ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم 

تجدید نظراستان خوزستان می باشد.
فرزاد استکی-دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(اهواز

آگهی مزایده مال غیر منقول
درخصوص پرونده کالسه ۹70۵۶۹ ارجایی له آقای رمضانعلی رحمانی علیه آقای 
نام  به  ثالث  شخص  غیرمنقول  مال  که  وجه  مطالبه  بر  مبنی  مصلحی  اله  نعمت 
در  واقع  فاقداعیانی  زمین خشکزاری  قطعه  یک  شامل  توقیف  نورمحمدمصلحی 
بابلسر - بهنمیر- ضلع شمالی جاده الریم ) کوی خیل( - روستای ازنوا- نرسیده 
به سه راهی کرفون شماالبه صورت منکسربه طولهای ۵7/۶۹مترو ۱۱0/۸۱مترمتصل 
است به کانال پایه داربتنی انتقال آب روی سطح زمین و شرقا به طول تقریبی ۱0 
متر به جاده خاکی و جنوبا به طول تقریبی ۱۹0 متر به کانال یا نهر آب زمینی به 
به  تعرفه  بهنمیر- الریم مساحت قطعه مورد  متر و جاده اصلی  تقریبی ۴  عرض 
میزان حدودا ۴70۹ متر مربع می باشدکه نهر آب واقع شده در ضلع جنوبی داخل 
محدوده ملک محکوم علیه قرارگرفته است.حریم قانونی راه بهنمیر- الریم به میزان 
۱7/۵0 متراز آکس جاده برای طرفین بوده که عالوه برآن مطابق ازهرطرف محدوده 
ای به عرض ۱۵ متر به عنوان نوارحفاظتی و تاسیساتی لحاظ گردیده که در مالکیت 
یا متصرفی مالکین بوده لیکن کاربری آن فقط برای امورزراعی ، فضای سبز محوطه 
پارکینگ و ...بوده و مالک حق احداث بنا در نوار مذکور رانداردبه میزان حدودا 
3۸0 متر اززمین داخل حریم قانونی راه و همچنین به میزان تقریبا ۲۸۵0متر از آن 
ملک  مکانی  ارزش  قرارداردبراساس  تاسیساتی  و  نوارحفاظتی  داخل محدوده  در 
وضعیت و کیفیت منطقه ای وجمعی جهات ارزش ملک مورد تعرفه مجموعا به 
و  میلیون  میلیاردو ششصدوهشتادویک  سه  معادل   ( ریال   3/۵00/۶۸۱/000 مبلغ 
پانصدهزار ریال( قیمت پایه ارزیابی گردیده که در تاریخ ۹7/۱0/۲۶ روز چهارشنبه 
از ساعت ۱0 لغایت ۱۱ صبح به صورت مزایده حضوری در دفتر اجرای احکام 
مدنی به فروش خواهد رسیدکسانیکه باالترین قیمت را با توجه به نظر کارشناس 
مبلغ  درصد  ده  میبایست  مزایده  .برنده  بود  خواهد  مزایده  برنده  نماید  پرداخت 
فروخته شده مزایده را فی المجلس و مابقی آن را ظرف یک ماه پرداخت نمایند 
طالبین میتوانند ۵ روزقبل از برگزاری مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه 
تا مورد مزایده و آنان ارائه گردیدهزینه نقل وانتقال به عهده خریدار مزایده است.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بابلسر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   ۱۲۴۸ شماره   شناسنامه  دارای  بهاری  یحیی  آقای 
3/۹7۱۸۸۶ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدبهاری بشناسنامه ۶ در تاریخ ۹7/۹/۶ اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- یحیی بهاری فرزند  محمد  –ش 
ش ۱۲۴۸   خوی –پسر متوفی/۲-   رقیه بهاری فرزند  محمد   -ش  ش   ۱0۶۵ 
خوی-دختر متوفی/3- مریم  بهاری فرزند محمد  -ش  ش ۱0۶۶ –خوی-دختر 
متوفی/۴-   لیال بهاری فرزند محمد   - ش ش  ۱    -خوی-دختر متوفی/۵-  ژیال  
بهاری فرزند محمد  -  ش ش ۱07 خوی- دختر متوفی/۶-  فهیمه صادقپور  کله 
سرفرزندعلی گشاد -ش ش ۲3  اردبیل  - همسرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی دادنامه
پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۱۱0۴00733شعبه ۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
تصمیم نهایی ۹70۹۹7۶۱۱0۴0۱۲۸0خواهان:بازار گستر پگاه منطقه سه با نمایندگی 
آقای حسین دلمی فرزند هادی به نشانی شیراز-میدان نمازی-ک۵۲-جنب سازمان 
انتقال خون-خوانده:آقای هادی ظاهری عبده وندفرزند امیدعلی به نشانی :اهواز-
خواسته. 3کدپستی:۸۸۶۹۱33۱۱-خواسته:تامین  ۴۱پالک  فاز۱پادادشهر-خیابان 

آقای  باوکالت  سه  بازارگسترمنطقه  شرکت  درخواست  دادگاه:درخصوص  رای 
حسین دلمی فرزند هادی و به طرفیت آقای هادی ظاهری عبده وند فرزند امید 
اینکه  به  نظر  مبلغ ۱۱۸/000/000ریال  به  بخواسته صدورقرارتامین خواسته  علی 
درخواست خواهان مستند به یک فقره چک به شماره 0۴۸۲/۶۱۴۴۱۸عهده بانک 
صادرات که درموعد قانونی منجربه صدورگواهینامه عدم پرداخت شده می باشدلذا 
دادگاه به استناد بندج ماده ۱0۸قانون آئین دادرسی مدنی قرارتامین خواسته ازاموال 
بالمعارض خوانده معادل مبلغ فوق صادرواعالم می نماید قرارصادره بعد ازابالغ 

قابل اجرا وظرف مهلت ده روز پس ازابالغ قابل اعتراض دراین دادگاه است.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اهواز-فرزاد استکی

آگهی دعوت 
از مالکین و زارعین و صاحبان حقیقی و حقوقی جهت افراز قسمتی از پالک ۱۴7 

فرعی از یک اصلی جوانرود
واقع در بخش سیزده ۱3 کرمانشاه

شماره  انتقال  سند  ارایه  با  جوانرود  شهرستان  اطالعات  اداره  اینکه  به  عنایت  با 
۱۱۵۵7۱  مورخه ۱3۹7/7/۲۵ تقاضای افراز یک قطعه زمین به مساحت ۹00 متر 
واقع در پالک ۱۴7 فرعی از یک اصلی جوانرود،بخش سیزده کرمانشاه را نموده 
است،لذا از کلیه مالکین و زارعین و صاحبان حقیقی و حقوقی  پالک ۱۴7 فرعی 
از یک اصلی جوانرود دعوت میشود راس ساعت ۱0 صبح مورخ ۱3۹7/۱۱/۲ در 
خیابان  مولوی،ابتدای  جوانرود،میدان  شهر  در  واقع  افراز  مورد  ملک  وقوع  محل 
الزم  محل  معاینه  اداره  این  بردار  نقشه  و  نماینده  توسط  تا  معلم)هالنیه(حاضر 
انجام و عدم حضور مالکین مانع  افراز  اینصورت عملیات  معمول گردد، در غیر 

انجام افراز نخواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

تاریخ انتشار:۱3۹7/۱0/۱0

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای هادی ظاهری عبده وند 
فرزند امید علی-خواهان بازار گسترپگاه منطقه سه دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای هادی ظاهری عبده وند فرزند امید علی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹70۹۹۸۶۱۱0۴00733شعبه۱دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/۱۱/30ساعت 
۱۱:00تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گرددتاخوانده )آقای هادی ظاهری عبده وند(ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-احمدپور

گاز  و  نفت  شرکت  عملیات  و  تولید  مدیر 
پارس از تحقق کامل اهداف ابالغ شده به این 
از میدان پارس  مدیریت در تولید گاز غنی 

جنوبی در سه ماه سوم امسال خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز 
تکلیفی  تولید  پارس، علیرضا عبادی گفت: 
تحت  سکوهای  و  جنوبی  پارس  از  گاز 
هدایت این مدیریت پس از انجام تعمیرات 

اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی در پایان 
مهرماه، در سه ماه سوم امسال به طور کامل 
بر میزان توان سکوها و تولید تکلیف شده از 

سوی وزارت نفت منطبق بوده است.
به طور  اکنون  هم  این که  به  اشاره  با  وی 
گاز  مترمکعب  میلیون  روزانه ۵۸۵  میانگین 
تولید می شود،  پارس جنوبی  میدان  از  غنی 
اظهار کرد: با توجه به توسعه و بهره برداری از 

مرحله نخست فازهای باقی مانده )۱3، ۱۴ و 
۲۲ تا ۲۴( در سال جاری و ایجاد ظرفیت های 
جدید برداشت گاز از دریا، میزان تولید گاز 
از سکوهای گازی این میدان تا پیش از پایان 
امسال به بیش از ۶00 میلیون متر مکعب در 
روز می رسد. براساس تکلیف وزارت نفت و 
شرکت ملی نفت ایران، امسال افزایش ظرفیت 
در  گاز  روزانه  تولید  مترمکعب  میلیون   ۸۴

دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار دارد 
که تاکنون از بخش نخست فراساحل فاز ۱۴ 
افزایش ظرفیت تولید یک میلیارد و ۲۸ میلیون 
مترمکعب معادل نیمی از مجموع تولید گاز 
این فاز محقق شده و با بهره برداری از مرحله 
نخست فازهای ۱3 و ۲۲ تا ۲۴، ۵۶ میلیون 
مترمکعب دیگر نیز به ظرفیت تولید گاز غنی 

از میدان پارس جنوبی افزوده می شود.

تحقق کامل برنامه عملیات تولید از پارس جنوبی در 3 ماه سوم امسال

افزایش تولید در مجتمع گاز پارس جنوبی با 
بهینه سازی و کاهش زمان تعمیرات اساسی 

انجام شد.
پاالیشگاه پنجم پارس  ایرج خرمدل- مدیر 
جنوبی با اعالم این خبر گفت: این پاالیشگاه 
در فاصله سال های ۹۲ تا ۹7 بازه تعمیرات 

اساسی خود را ۱۶ روز کاهش داده است.
به گفته وی این در حالی اتفاق افتاده که حجم 
کارهای تعمیراتی صورت گرفته در پاالیشگاه 
پنجم در یک بازه زمانی در مقایسه با سایر 

پاالیشگاه های مجتمع بیشتر بوده است.
خرمدل با بیان اینکه کاهش زمان تعمیرات 

پاالیشگاه  محصوالت  تولید  افزایش  باعث 
موضوع صرفه  این  داشت:  اظهار  می شود، 
اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور دارد 
که با تالش کارکنان فازهای ۹ و ۱0 انجام 

شده است.
گفتنی است؛ فازهای  ۹ و ۱0 مطابق طراحی 

به منظورتولیدروزانه  ۵0 میلیون  متر مکعب  گاز 
طبیعی، ۸0  هزار بشکه  میعانات گازی، ۴00

تن گوگرد و تولید ساالنه  یک  میلیون  تن  اتان 
و یک  میلیون  و پنجاه  هزار تن گاز مایع  پروپان  
حال  در  که  است  شده  اندازی  بوتان راه  و 
حاضر با توجه به بهبود شرایط امکان تولید 

محصوالت بیشتر را نیز داراست.
بر پایه این گزارش، افزایش تولید ۱۶روزه با 
اساسی می  تعمیرات  زمان  به کاهش  توجه 

تواند منافع چشمگیری عاید کشور کند.
مدیر پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی در ادامه 
درصد   ۹3 جاری  سال  تعمیرات  در  افزود: 
درخواست های بازرسی فنی انجام شده است 
که نسبت به میانگین مجتمع آمار بسیار خوبی 
اینکه تعمیرات پاالیشگاه  بیان  با  است. وی 
در زمان برنامه ریزی شده انجام شده است، 
گفت: در تعمیرات سال ۹7 هیچ حادثه ناتوان 

کننده ای نداشتیم. 

 کاهش 45 درصدی مدت زمان تعمیرات اساسی 
در فازهای 9 و 10

از تیرماه سال ۸۸ تا انتهای آذرماه سال جاری حدود دو میلیارد 
و ۶73 میلیون کیلووات ساعت برق از محل انرژی های نو تولید 
شده که این میزان باعث صرفه جویی ۵۸۸ میلیون لیتری مصرف 

آب در کشور شده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، از تیرماه سال ۱3۸۸ تا 
پایان آذرماه سال ۹7، دو میلیارد و ۶73 میلیون کیلووات ساعت 
از منابع تجدیدپذیر انرژی تولید شده که این میزان تولید برق از 
محل انرژی های تجدیدپذیر توانسته از انتشار حدود یک میلیون 

و ۸۴۴ هزار تن گاز گلخانه ای بکاهد.

همچنین این میزان تولید انرژی های نو باعث شده 7۵۹ میلیون 
جزو  که  کشور  در  فسیلی  مصرف سوخت های  از  مترمکعب 
این  کاسته شود.  است،  در کشور  هوا  آالیندگی  اصلی  عوامل 
میزان تولید انرژی های نو باعث صرفه جویی ۵۸۸ میلیون لیتری 
مصرف آب در سال های اخیر شده است که سهم آذرماه به تنهایی 
حدود ۱۴ میلیون لیتر بوده است. هم اکنون ۴۴۵ مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت نصب 
شده انرژی های نو کشور به ۶70 مگاوات رسیده است. براین 
اساس تاکنون ۹7 نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب 

شده و ۴۲ نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.
همچنین انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال ۴3 هزار و ۶00 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده و حجم  نفر 
هزار   ۱0۱ از  بیش  به  بخش  این  در  غیردولتی  سرمایه گذاری 
میلیارد ریال رسیده است. بررسی اعداد و ارقام موجود در این 
بخش حکایت از آن دارد که ۴۲ درصد نیروگاه های تجدیدپذیر 
کشور از نوع خورشیدی، ۴۱ درصد از نوع بادی، ۱3 درصد از 
نوع برق آبی کوچک، دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو 

درصد نیز از نوع زیست توده است.

ظرفیت نصب شده انرژی های نو کشور به ۶۷0 مگاوات رسید
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نظارت بر صرافان منتظر مجوزبانک مرکزی

دبیرکل کانون صرافان با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر کار صرافان 
برعهده بانک مرکزی است،گفت:در کنار این،کمیته حکمیت را تشکیل 
دارند،  شکایت  ها  عملکردصرافی  به  نسبت  مردم  اگر  تا  ایم  داده 

رسیدگی کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا ترکاشوند با تاکید بر اینکه مسئولیت 
نظارت بر کار صرافان برعهده بانک مرکزی است،گفت: با این وجود، 
در کانون صرافان کمیته حکمیت تشکیل داده ایم تا اگر مردم نسبت 
به عملکردصرافی ها شکایتی دارند، رسیدگی کنیم.وی افزود:  اگر 
توانند  می  دارند،  شکایتی  ها  عملکرد صرافی  به  نسبت  شهروندان 
نیز تالش  ما  و  بگذارند  میان  در  کانون صرافان  با  را  شکایت خود 
خواهیم کرد که به شکایت آنها ظرف کوتاه ترین مدت رسیدگی کنیم؛ 
در همین ارتباط اگر شکایتی در کانون به ثبت برسد، صراف را احضار 
کرده و در کمیته حکمیت موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد و 
طی دو هفته به مساله رسیدگی می کنیم.وی گفت: عالوه بر رسیدگی 
به شکایات مردم از صرافی ها  که در حال حاضر در کمیته حکمیت 
کانون در حال انجام است، قصد داریم واحد بازرسی و کنترل صرافی ها 
را راه اندازی کنیم تا بصورت دوره ای بتوانیم از صرافی ها بازرسی 
به عمل آوریم؛ البته این اقدام نیازمند مجوز بانک مرکزی است و ما 
درخواست آن را ارائه داده ایم. ترکاشوند با تأکید بر ضرورت خرید ارز 
از صرافی های مجاز به مردم هشدار داد: خریدهای خیابانی از دالالن 
ممکن است منجر به فروش دالرهای تقلبی شود که در خارج از کشور 
برای مسافران دردسرساز خواهد شد.دبیرکل کانون صرافان افزود: هر 
کجای دنیا فردی را با ارز تقلبی دستگیر کنند، دو سال زندانی خواهد 
شد و بنابراین به مردم توصیه می کنیم حتما ارز را از صرافی های 
مجاز خریداری کنند.ترکاشوند تأکید کرد: تمام خواسته کانون صرافان 
از دولت در بازار ارز آن است که نرخ بر اساس ساز و کار بازار ، و 
عرضه و تقاضا تعیین شود که البته منظور از سازوکار بازار رها بودن 
نیست، بلکه دولت نباید پی در پی به عنوان یک بازارساز وارد شده 
و به یکی از بازیگران بازار تلقی شود و اجازه ندهد عرضه و تقاضا، 
نرخ را تعیین کند.وی گفت: دولت باید به عنوان یکی از بازیگران بازار 
اجازه دهد تا مکانیزم عرضه و تقاضا شکل گرفته و زمانی که قیمت 
باال رفت، عرضه را افزایش دهد و زمانی که نرخ کاهش یافت، عرضه 
را کاهش دهد، در این صورت می تواند به مکانیزم بازارسازی خود به 

شکل واقعی جامه عمل بپوشاند.

گوشت گوسفندی گران تر شد

 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت این نوع گوشت در 
بازار خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف 

کنندگان به 7۱ تا 7۲ هزارتومان رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،علی اصغر ملکی از افزایش مجدد قیمت 
گوشت گوسفندی خبر داد و گفت: قیمت گوشت گوسفندی امروز نیز 
مقداری افزایش داشته و نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف 
کنندگان به 7۱ هزارتومان تا 7۲ هزارتومان رسیده است. وی افزود: 
همچنین قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه داران بین ۶۵ 
هزارتومان تا ۶۶ هزارتومان است که با ۱0 درصد سود آن را به مصرف 
کننده عرضه می کنند.  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه 
برخی دلیل کمبود دام را قاچاق و برخی کاهش تولید عنوان می کنند، 
اضافه کرد: بحث قاچاق در این زمینه مطرح است، قاچاق دام با افزایش 
نرخ دالر بسیار افزایش داشته و در کمبود بازار تاثیرگذار بوده است.  
ملکی درباره اینکه قرار است شرکت پشتیبانی امور دام، دام زنده از 
کشور رومانی وارد کند، گفت: این موضوع مطرح شده، باید راهکارها 
بررسی و رایزنی ها انجام شود، همچنین بودجه مورد نظر تامین گردد 
به عبارتی باید بستر الزم برای انجام این کار فراهم شود تا دام وارد کنند.

با »بله« اینترنتی درخواست پول کنید

با »بله« اینترنتی درخواست پول کنید با »بله« می توانید در بستر فضای 
مجازی و یک پیام رسان همانطور که چت می کنید، به صورت اینترنتی و 

به آسانی درخواست پول دهید.
 به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، درخواست 
اینترنتی پول می تواند یکی از قابلیت های جذاب برای مخاطبان یک پیام 
رسان در حین گفت و گو و چت کردن باشد. این امکان در پیام رسان بله 
برای کاربران فراهم است و حتی می توان به همان آسانی که پیام یا عکسی 
ارسال می شود، بدون دانستن شماره کارت از مخاطب درخواست پول را 
ارسال کرد.از امکان درخواست پول می توان برای ارسال فاکتور، دریافت 
سهم افراد )ُدنگ(، دریافت شارژ ساختمان، فروش کاال یا جمع سپاری مالی 
و خیریه بهره برد.در پاییز امسال بیش از ۵۲0 هزار درخواست پول در 
این پیام رسان ارسال و 3۵ میلیارد تومان پول نیز به صورت روزانه انتقال 
یافته است.بله ضمن بهره مندی از قابلیت های متداول یک پیام رسان از 
جمله گفت و گو، ایجاد کانال و گروه، استفاده از استیکر و بازو )بات(، 
امکان بهره مندی از خدمات مالی نظیر کارت به کارت، درخواست پول، 
خرید شارژ، پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت خالفی خودرو، پرداخت 

عوارض خروج از کشور و... را نیز برای کاربران خود فراهم کرده است.

خبر

آغاز قیمت گذاری سرخابی ها در 
سازمان خصوصی سازی

و  پرسپولیس  مالی  صورتحساب  و  پرونده 
استقالل که سازمان خصوصی سازی خواستار 
آن شده بود، از طرف وزارت ورزش در اختیار 
این نهاد قرار گرفت تا پروسه قیمت گذاری آغاز 

شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سازمان خصوصی 
سازی که مسئولیت مهیا کردن ساز و کارهای 
قانونی برای واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و 
برای  گام  اولین  در  دارد،  بر عهده  را  استقالل 
رسیدگی به این موضوع خواستار ارسال پرونده 
مالی سرخابی ها از سوی وزارت ورزش شد 
از  وضعیت صورتحساب های  چراکه اطالع 
مالی و بدهی پرسپولیس و استقالل الزمه قیمت 
گذاری آنها است.بر اساس درخواست مکتوب 
مالی  پرونده  ورزش،  وزارت  به  شده  مطرح 
این  توسط  استقالل  و  پرسپولیس  باشگاه  دو 
وزارتخانه برای سازمان خصوصی سازی ارسال 
شده است. این سازمان نیز با در اختیار گرفتن 
صورتحساب های مالی مورد نظر، پروسه قیمت 
گذاری سرخابی ها را به صورت رسمی آغاز 
کرده است. قیمت گذاری دو باشگاه پرسپولیس 
و استقالل که الزمه واگذاری آنها است، بر اساس 
اوضاع مالی، بدهی ها و قراردادهای آنها انجام 
می شود. این در حالی است که وزارت ورزش 
مدعی است در طول دو سال گذشته بیش از 
۹0 درصد بدهی های دو باشگاه پرسپولیس و 
استقالل که مربوط به ۱0 تا ۱۵ سال گذشته می 
سازمان خصوصی  است.  شده  پرداخت  شود 
سازی در بازه زمانی ۴۵ روز تا ۲ ماه، بررسی 
شرایط برای پیشنهاد قیمت پرسپولیس و استقالل 
را انجام می دهد. البته قیمت پیشنهادی توسط 
این سازمان قطعی و نهایی نیست چراکه قیمت 
تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازی باید 
شود. تصویب  و  مطرح  واگذاری«  »هیات  در 
وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری همراه با 
روسای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی از اعضای 
هیات واگذاری هستند که حق رای هم دارند اما 
دیگر اعضای آن که شامل دبیر هیات واگذاری 
یعنی رئیس سازمان خصوصی، وزیر ذی ربط 
یعنی وزیر ورزش، دو نماینده مجلس و نماینده 
شوند،  می  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
بدون حق رای هستند. واگذاری پرسپولیس و 
استقالل که طی سال های گذشته همواره مطرح 
بوده است، در نشست ۲۵ آذرماه هیات دولت 
به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شده که 
تا پایان سال، خصوصی سازی دو باشگاه انجام 

شود. 

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی 
منتفی شد

 یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
از منتفی شدن برگزاری جلسه استیضاح »محمود 

حجتی« وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد امیرآبادی 
گفت: تمامی ۴۴ نماینده امضا کننده استیضاح 
امضای خود را پس گرفتند، از این رو استیضاح 
از دستور کار مجلس خارج شد.طرح استیضاح 
وصول  اعالم  امضا   ۴۴ با  آذرماه   ۲۸ حجتی، 
تضمینی  خرید  نرخ  نکردن  رعایت  که  شد 
دولت،  توسط  کشاورزی  اساسی  محصوالت 
ممنوعیت صادرات محصوالت مازاد بر نیاز و 
اجرا نشدن احکام برنامه ششم توسعه در بخش 
کشاورزی از مهمترین محورهای این استیضاح 
استیضاح  بررسی  بود،  قرار  این  از  بود.پیش 
چهارشنبه هفته گذشته انجام شود که به دلیل 
اهلل  آیت  پیکر  خاکسپاری  مراسم  با  همزمانی 
هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و تعطیلی مجلس به جلسه روز 
یکشنبه مجلس موکول شده بود.نهایتا تمامی ۴۴ 

استیضاح کننده امضای خود را پس گرفتند.

خبر

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ه۱3۹7۶033۱0۱۲00۵0۶0- شمار  رای  برابر 

تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه   ۱3۹7/۹/۱۹
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات 
دار     خرمن  اله  رحمت  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
ملی  کد   ۸۸۶ شناسنامه  شماره  به  ابولفضل  فرزند 
۴۸۹۸۱۸۲۵77 نسبت به ششدانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 33۸/۵۹ 
متر مربع  پالک ۲اصلی از سهمی حسین جمعدار ذیل 
سلیمانخانی  قلعه  در  واقع  دفتر ۱۱0۱  صفحه ۲0۱  
به  لذا  است   گردیده  محرز  ساوجبالغ  ثبتی  حوزه 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 
همزمان  محلی  و  کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  روز 
صورتی  می شود.در  آگهی  و  چاپ  تاریخ  یک  در 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  که اشخاص نسبت 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  درخواست 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد. م/الف:۴۸۹
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ساوجبالغ

نوبت اول۹7/۱0/۱0  نوبت دوم :۹7/۱0/۲۵

حصروراثت
آقای میرعلی سیدی سیس به شماره شناسنامه ۲۵۸۹ به استناد 
شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
پرونده  شماره ۹70۶۴۱تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان میر طاهر سیدی سیس به شماره شناسنامه ۲۱  
در تاریخ ۱3۹7/۵/۲۲ اقاتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از:
۱- صدیقه  شرقی سیس متولد ۱3۴۵/۱/۱ به شماره شناسنامه 

7۹ صادره از شبتر  نسبت همسر متوفی 
۲- میرعلی سیدی سیس متولد۱3۶3/۶/30 به شماره شناسنامه 

۲۵۸۹ صادره از کرج  نسبت پسر متوفی
3-میریحی سیدی سیس متولد۱3۶0/۱۱/۲0به شماره شناسنامه 

۲۲۲ صادره ازکرج  نسبت پسرمتوفی
شناسنامه  شماره  به   ۱373/3/۱۵ متولد  سیدی سیس  ۴- سحر 

۴۸۹0۲۱۶۶۲۶صادره ازکرج  نسبت دخترمتوفی
شناسنامه  شماره  به   ۱3۶7/3/۲۹ متولد  سیس  سیدی   ۵-مهین 

۲۴۲۸۹ صادره ازکرج  نسبت دخترمتوفی
شناسنامه  شماره  به   ۱3۶7/3/۲۹ متولد  سیس  سیدی  ۶-شهین 

۲۴۲۸7 صادره از کرج نسبت دختر متوفی
در  اگهی  نوبت  یک  انتشار  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس 
روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت 
نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه 
گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی - مورخ - سرانجام 
در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف 
چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه 
ی پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به 
اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد 
و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که 
حیث  از  نامه  گواهی  این  قانونی  اعتبار  میگیرد.  تعلق  ترکه  بر 
انتشار  تاریخ  نامحدوداست.  ریال/  میلیون  سی  سقف  تا  مبلغ 

۱3۹7/۱0/۱0:
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ

حصروراثت
آقای ابراهیم سلیمان فالح به شماره شناسنامه 3 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
نموده  شورا  این  ۹70۶۵۲تقدیم  شماره  پرونده   به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی 
چنین اشعار داشته است که شادروان الله زار آزاد روستا به شماره شناسنامه ۵  در تاریخ 

۱3۹7/۶/۱۹ اقاتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
ازساوجبالغ   شناسنامه 7 صادره  به شماره   ۱3۱7/۲/۹ متولد  سلیمانفالح  اکبر  علی   -۱

نسبت همسر متوفی 
۲- ابراهیم سلیمانفالح متولد۱3۴۲/۱۴/۱۵ به شماره شناسنامه 3 صادره از کرج  نسبت 

پسر متوفی
نسبت  ازکرج   صادره   7۵۶ شناسنامه  شماره  متولد۱3۴3/7/۱0به  سلیمانفالح  3-رضا 

پسرمتوفی
ازساوجبالغ   ۸۴۶صادره  شناسنامه  شماره  به   ۱3۴۸/۴/۲ متولد  سلیمانفالح  اصغر   -۴

نسبت پسرمتوفی
نسبت  ازکرج   صادره   ۸ شناسنامه  شماره  به   ۱3۴۱/۴/7 متولد  سلیمانفالح   ۵-محمد 

پسرمتوفی
کرج  از  صادره   7۹۶ شناسنامه  شماره  به   ۱3۴۴/۱۲/۲۹ متولد  فالح  سلیمان  ۶-طاهره 

نسبت دختر متوفی
7-فاطمه سلیمانفالح متولد ۱3۵۱/۱/۱۵ به شماره شناسنامه ۸۹۸ صادره از ساوجبالغ 

نسبت دختر متوفی
از کرج نسبت  به شماره شناسنامه ۴ صادره  متولد ۱3۶0/۵/3  ۸-سکینه سلیمان فالح 

دختر متوفی
نسبت  کرج  از  صادره   ۹۹۴۸ شناسنامه  شماره  به   ۱3۵۴/۱۲/۲۲ فالح  سلیمان  ۹-رقیه 

دختر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط 
تاریخ   به شماره ی - مورخ - سرانجام در  بر ارث  مالیات  نامه ی  و مالحظه گواهی 
دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر 
به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد 
پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد. اعتبار قانونی این گواهی 
نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست. تاریخ انتشار :۱3۹7/۱0/۱0

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ

دادنامه
پرونده کالسه ی ۹70۹۹۸30۵3۱000۴۴ شعبه ۱ شورای حل اختالف چهارباغ تصمیم نهایی شماره  

خواهان :آقای کاکه موئینه فرزنداحمد به نشانی استان البرز - شهرستان ساوجبالغ - شهر چهارباغ - مهدی آباد-شهرک امام 
رضا - هشت متری دوم فرعی دوم دست راست درب دوم 

خواندگان :۱-آقای ناصر حبیبی شفیعی ۲. آقای محمد کاظم پیل پیکر3. آقای رضا محمدی ۴.آقای فرهاد فدایی همگی به 
نشانی نامشخص 

خواسته ها : ۱-الزام به تنظیم سند خودرو
۲. مطالبه خسارات دادرسی   

)گردش کار(
خواهان دادخواستی را به طرفیت خوانده مطرح نموده  که پس ازثبت و ارجاع به این شعبه ،در وقت رسیدگی موضوع بررسی 
و پس از استماع بیان طرفین،قاضی شورا با تکیه بر وجدان و شرف و استعانت ازخداوند متعال ضمن ختم رسیدگی به شرح 

ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
 )رای شورا(

پیکر  پیل  ناصر حبیبی شفیعی ۲-آقای محمد کاظم  به طرفیت ۱-آقای  احمد  فرزند  موئینه  آقای کاکه  در خصوص دعوی 
3- آقای رضا محمدی ۴- اقای فرهاد فدایی بخواسته ۱-الزام به تنظیم سند خودرو ۲- مطالبه خسارات دادرسی ،بدین شرح 
که خواهان در متن دادخواست  عنوان داشته:«به موجب مباعیه نامه مورخه ی ۱3۹3/۶/۱۹ ، اقای فرهاد فدایی یک دستگاه 
خودروی پراید مدل ۱3۸۱ به مبلغ ۵۶/000/000 ریال به اینجانب واگذار نموده و مکلف بوده سند آنرا به نام اینجانب منتقل 
نماید که علی رغم درخواستهای مکرر از انجام تعهد امتناع نموده است لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم مبنی بر 
الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند و پرداخت هزینه های دادرسی مورد استدعاست.«با تشکیل جلسه رسیدگی در شورا 
،خواندگان علی رغم ابالغ حضور نیافته و الیحه ای تقدیم نکرده است،،لهذا با عنایت به اینکه مطابق سند پیوست دادخواست 
،خوانده ی مذکور در قبال دریافت ثمن ،خودروی مابه الدعوی را به خواهان فروخته که برابر مقررات ،ملزم به تنظیم سند ان 
به نام خریدار بوده که بنا به ادعای خواهان این امر محقق نشده و اقدامی از سوی وی صورت نگرفته و از طرفی مطابق استعالم 
معموله از اداره ی راهور ،خودروی مذکور بنام اقای محمد کاظم پیل پیکر می باشد که به ترتیب بین خواندگان منتقل و نهایتا 
»به خواهان رسیده لذا براین اساس با لحاظ نظر مشورتی اعضاء ، قاضی شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به 
مواد ۱۹۸،۵۱۵،و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱0،۲۱۹ الی ۲۲۱ قانون مدنی فخوانده )اقای محمد کاظم پیل پیکر(را به 
تنظیم سند رسمی بنام خواهان ملزم و به پرداخت مبلغ 377/۵00 ریال هزینه ی دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید ..لیکن 
دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان به خواسته مذکور با عنایت به اینکه هر چند در چرخه ی انتقال عادی به خواهان 
دخیل بوده اند لیکن نظر به اینکه مطابق پاسخ اداره ی راهور خودرو به نام ایشان ثبت نشده و الزامشان به انتقال رسمی سند 
تکلیف ماال یطاق است که شارع مقدس انرا مذموم دانسته و مقدوریت قانونی ندارد لذا این مرجع دعوی را متوجه خواندگان 
اخیر ندانسته و مستندا »به بند ۴ ماده ی ۸۴ ناظر به ماده ی ۸۹ قانون بدوالذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف همین مهلت قابل اعتراض در محاکم 

عمومی بخش چهار باغ میباشدد. ۹7/۱0/۱0

مجلس  مستقلین  فراکسیون  سخنگوی 
در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  گفت: 
جلسه دیروز در این فراکسیون وعده داد 

که با دالل های خودرو مقابله می شود.
مهرداد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مستقلین  فراکسیون  سخنگوی  الهوتی 
این  دیروز  صبح  جلسه  مجلسدرباره 
رحمانی  رضا  اظهارداشت:  فراکسیون 
این  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

مسائل  درباره  و  یافت  حضور  جلسه 
مختلف این وزارتخانه بحث و تبادل نظر 
صورت گرفت.وی با اشاره به اینکه بیشتر 
بحث های امروز به سمت وضعیت خودرو 
پیش رفت، ادامه داد: طبق گفته وزیر، در 
زمینه خودرو شاهد کاهش تولید هستیم و 
تالش آنان این است که جلوی این مسئله 
را بگیرند و یکی از برنامه های اصلی  این 
است. خودرو  تولید  افزایش  وزارتخانه، 

مجلس  مستقلین  فراکسیون  سخنگوی 
معدن  وزیر صنعت،  گفته  طبق  کرد:  بیان 
خودرو  میلیون  یک  حدود  تجارت،  و 
این  بر  قرار  و  است  شده  فروش  پیش 
موجود  خودروهای  درصد   ۸0 که  است 
اند،  کرده  خرید  پیش  که  کسانی  به  ابتدا 
داده شود و ۲0 درصد مابقی به متقاضیان 
به  پاسخ  در  شود.الهوتی  ارائه  جدید 
درباره  رحمانی  آیا  اینکه  بر  مبنی  سؤالی 

کاهش قیمت خودرو مطلبی را بیان کرد یا 
خیر، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بیان کرد که دالل هایی در فرآیند 
که  دارند  وجود  خودرو  فروش  و  خرید 
اند  شده  خودرو  قیمت  افزایش  به  منجر 
و یکی از برنامه های دیگر این وزارتخانه 
این است که داللی های موجود در بازار 
مقابله  آنان  با  خودرو را مدیریت کرده و 

کنند.

پیش فروش یک میلیون خودرو
 وزیر صنعت: تولید خودرو رو به افزایش است

 طرح جدید برای حذف 
یارانه ارزی

بیان  با  اقتصادی مجلس  رئیس کمیسیون 
التفاوت  مابه  در  فرد  هر  سرانه  اینکه، 
مشخص  ۴۲00تومانی  ارز  تخصیص 
بوده و در قالب کارت اعتباری به خانوار 
کاالهای  قیمت  شود،گفت:  پرداخت 
وارداتی با ارز رسمی در بازار متناسب با 

ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی نیست.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمدرضا 
 ۱۴ حدود  اینکه  بیان  با  پورابراهیمی 
به  آینده  سال  نیز  و  امسال  دالر  میلیارد 
است  یافته  اختصاص  اساسی  کاالهای 
گفت: قیمت این کاالها در بازار متناسب 
تخصیص  تومانی   ۲00 و  هزار   ۴ ارز  با 
شنبه  سه  که  نشستی  نیست.در  یافته 
اقتصادی  کمیسیون  اعضای  گذشته  هفته 
مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت 
برگزار  نظارتی  های  دستگاه  مسئوالن  و 
نظارت  افزایش  برای  راهکارهایی  کردند 
نظر  در  اساسی  کاالهای  قیمت  بر  دولت 
کاالها  این  کاهش  در  اگر  و  شد  گرفته 
اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد 
کشور است و استمرار این مسئله به هیچ 
وجه نمی تواند ادامه یابد.رئیس کمیسیون 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
دولت  که  است  این  ما  نخست  اولویت 
بتواند با سیاست های نظارتی و مدیریت 
و تنظیم بازار قیمت کاالهای اساسی را بر 
اساس ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی قرار دهد 
اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون 
التفاوت  مابه  تخصیص  مجلس  اقتصادی 
به  یافته  تخصیص  ارز  قیمت  بین  یارانه 

در  کاالها  این  قیمت  و  اساسی  کاالهای 
بازار است.وی اظهار داشت: حدود ۱00 
التفاوت  مابه  منابع  تومان  میلیارد  هزار 
 ۴ ارز  اساس  بر  اساسی  کاالهای  قیمت 
کاالها  این  قیمت  و  تومانی  و ۲00  هزار 
در بازار است. این رقم معادل یک چهارم 
بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید 
برای آن تصمیم گیری شود. اگر نظارت 
بر قیمت ها انجام نشود مابه التفاوت این 
قیمت که بخش عمده ای از آن اکنون به 
از جیب  واسطه گری  در  و  تبدیل  رانت 
باید به جیب مردم  مردم خارج می شود 
باز گردانده شود.پور ابراهیمی با اشاره  به 
سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته 
مابه  فرد در  شده است، گفت: سرانه هر 
در  سرانه  این  و  است  مشخص  التفاوت 
می  داده  خانوار  به  اعتباری  کارت  قالب 
شود. همچنین  بر اساس این طرح قیمت 
کنند همان  پرداخت می  مردم  کاالیی که 
التفاوت آن  مابه  قیمت ترجیحی است و 
بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت 
می شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
کاالهایی  اکنون  اینکه  بیان  با  شورای 
تومانی   ۲00 و  هزار   ۴ ارز  با  اکنون  که 
وارد می شود با ارز آزاد در مرزها صادر 
کارت  طرح  اجرای  با  افزود:  شوند  می 
اساسی  کاالهای  قاچاق  جلوی  اعتباری 
که اتالف منافع عمومی ملت است گرفته 
آینده  هفته  شنبه  سه  دولت  با  شود.  می 
بازار  تنظیم  برای  اقتصادی  کمیسیون  در 

رایزنی می کنیم.

برنامه های وزارت صنعت برای 
رونق تولید 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
های  اولویت  از  یکی  گفت:  تجارت  و 
وزارت صنعت که از امسال نیز در دستور 
سازی  داخلی  ارتقای  گرفته،  قرار  کار 
تولیدات است که به کاهش وابستگی های 
ارزی در تولیدات صنعتی کمک می کند.

»فرشاد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مقیمی« افزود: این مهم که از بخش خوردو 
نیز آغاز شده، با استفاده از پتانسیل ها و 
زیرساخت های موجود اجرایی می شود.
خودرو  نمایشگاه  بودن  پیش  در  به  وی 
در هفته آینده در محل شهر آفتاب اشاره 
ها  نداشته  از  نمایشگاهی  گفت:  و  کرد 
مواد  بحث  در  صنعت  های  نیازمندی  و 
اولیه و واسطه ای و پتانسیل های تولیدی 
همه  از  داشت:  بیان  شود.وی  می  برپا 
موسسه  بنیان،  دانش  تولیدی،  واحدهای 
دانشگاه ها،  آموزشی و پژوهشی و  های 
همچنین اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل 
و  ساخت  طراحی،  مباحث  در  بویژه  ها 
شود  می  درخواست  مهندسی  و  فنی 
و  ایده  ارائه  به  غرفه  این  به  مراجعه  با 

توانمندی های خود بپردازند.
وی تاکید کرد: این مهم با ۲ هدف اصلی 
کاهش  و  داخل  ساخت  عمق  »ارتقای 
شود.مقیمی  می  انجام  تولید«  ارزبری 
دوساالنه  همایش  برگزاری  به  همچنین 
صنعت الستیک در ۱۹ تا ۲۱ دی ماه در 
نیازمندی های  تهران اشاره کرد و گفت: 
کنندگان  شرکت  به  کشور  صنعت  روز 
ارائه شده و معاونت  نیز  این همایش  در 

امور صنایع وزارت صنعت نیز آماده است 
برنامه های حمایتی خود در این زمینه را 
تاکید  کند.وی  تشریح  مندان  عالقه  برای 
کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
منظور حفظ ارزش افزوده در داخل کشور 
خارج،  به  وابستگی  تدریجی  کاهش  و 
افزایش  صورت  در  دهد  می  ترجیح 
هزینه ها، به واردات مواد اولیه از خارج 
پرداخته و به توسعه داخلی سازی بپردازد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
از  که  موضوع  این  داد:  ادامه  تجارت  و 
انقالب  ابالغی رهبر معظم  سیاست های 
بوده و در مباحث اقتصاد مقاومتی و قانون 
حداکثر استفاده از ساخت داخل نیز به آن 
تاکید شده، از محل یارانه های دولتی قابل 
تجارب  مطالعه  وی،  گفته  است.به  انجام 
بسیاری کشورهای توسعه یافته حاکی از 
در پیش گرفتن همین رویه است؛ در نظر 
داریم با تمرکز در منابع فکری و انسانی و 
تاثیرگذار، به توسعه صنعتی  سایر عوامل 
مصوبه  به  ادامه  در  یابیم.مقیمی  دست 
سران قوا اشاره کرد که براساس آن برای 
برخی  واردات  تولید،  بخش  به  کمک 
مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آالت 
تولیدی از مناطق آزاد بدون ثبت سفارش 
از  این مصوبه  امکانپذیر است.وی گفت: 
به  دیماه(  )پنجم  گذشته  هفته  چهارشنبه 
مناطق آزاد ابالغ شده و سه هزار و ۲۴3 
شامل  را  تولید  حوزه  در  ای  تعرفه  کد 
می شود که در تارنمای مناطق آزاد قابل 

رویت است.



موفقیت تنها یک چیز است این که: زندگی را 
به دلخواه خود بگذرانید.

کریستوفرمورلی

سخن حکیمانه

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
که تاب من به جهان طره فالنی داد

دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد

امروز با حافظ

رمان عاشقانه »لی لی بد« چاپ شد

 رمان »لی لی بد« نوشته ماریو 
ترجمه  با  یوسا  وارگاس 
توسط  تهامی  وکیلی  شهین 
نشر ورا منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش مهر، رمان »لی لی 
وارگاس  ماریو  نوشته  بد« 
یوسا به تازگی با ترجمه شهین وکیلی تهامی توسط 
نشر ورا منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب 
یکی از عناوین مجموعه »رمان جهان« است که این 

ناشر چاپ می کند.
یوسا نویسنده مشهور پرویی،  در سال ۲0۱0 برنده 
جایزه نوبل شد. »لی لی بد« یکی از مهم ترین رمان های 
اوست و داستانی عاشقانه دارد. مبنای اصلی این رمان 
زندگی عجیب مردم کشوری است که درگیر تحوالت 

بزرگ اجتماعی بوده اند.
این رمان 7 فصل دارد که عناوین شان به این ترتیب 
است:  دختران شیلیایی،  نبرد چریکی، نقاش اسب ها 
در لندن مدرن، دیلماج قلعه مگارو، کودِک صامت، 

آرکویمِدس سازنده موج شکن ها، مارسال در الواپیِز.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

متعجب شدم. فکر می کردم هنوز در توکیو زندگی 
می کند، یا در کشوری دوردست، و امکان ندارد پایش 
به فرانسه رسیده باشد. وقتی فهمیدم که اینجاست و 

می توانستم در هر زمان او را ببینم،  کامال گیج شدم.
وقتی سکوت مرا دید، اصرار کرد. »فقط برای یه مدت 
کوتاه. چیزی که میخوام بهت بگم خیلی شخصیه، 
طول  بیشتر  نیم ساعت  بگم.  تلفنی  ندارم  دوست 
نمیکشه. برای یه دوست قدیمی زیاد نیست. باور کن!«
برای دو روز بعد قرار گذاشتیم، بعد از ساعت شش 
که از یونسکو بیرون می آمدم، در »ال رومری«، خیابان 
سنت ژرماین )پیش تر اسم این رستوران »ال رومری 
نامشخص،  دلیل  به  و  به تازگی،  اما  بود،  مارتینیک« 
ملیت آن را حذف کرده بودند.( وقتی گوشی تلفن 
را گذاشتم، قلبم توی سینه می کوبید. پیش از آنکه 
دوباره دوش بگیرم، نشستم تا حالت عادی پیدا کنم. 
در پاریس چه می کرد؟ کاری کوچک برای فوکودا؟ 
پیدا کردن بازارِ اروپا برای اشیاء عتیقه و ساخته شده از 
عاج فیل و شاخ کرگدن، یا خالف های بزرگ تر؟ نباید 
جواب تلفن او را می دادم. دوباره همان داستان قدیمی 

تکرار می شد. دوباره همان رفتارهای احمقانه.
با 3۶۴ صفحه، شمارگان ۵00 نسخه و  این کتاب 

قیمت ۴3 هزار تومان منتشر شده است.
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اذان صبح 5/44   طلوع آفتاب 7/14 
اذان ظهر 12/07  اذان مغرب 17/21

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

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

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

تلفن: ۸۸101۸73  /   ۸۸4۸1۸90-91 
نمابر: ۸۸101۸74

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

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

اوقات شرعی

آثار مسابقه تئاتر ایران معرفی شد

حوزه  خبرنگار  سلیمی  رویا  گزارش  به 
نمایشی پیام زمان، مسابقه تئاتر ایران جشنواره 
سی و هفتم در دو بخش یک و دو برگزار 
می گردد. دبیرخانه جشنواره، آثار راه یافته به 
این دو بخش را اعالم کرد. این تقسیم بندی 
به جهت کثرت متقاضیان حضور در بخش 
مسابقه تئاتر و تنظیم فرآیند داوری پیش بینی 

شده است. 
بخش مسابقه تئاتر ایران- یک برای معرفی 

هنرمندانی در نظر گرفته شده است که تاکنون مجال چندانی برای ارائه آثار خود 
نیافته اند. گروه ارزیابی و انتخاب از میان درخواست ها حداکثر 30 اثر را برای حضور 
در این رقابت برمی گزیند. گروه انتخاب این بخش را محمد مساوات، نسیم ادبی و 
کیومرث مرادی تشکیل می دهد. آثار برگزیده در این بخش ۲۲نمایش است.  اکثر 
این آثار در جشنواره تئاتر دانشگاهی امسال به نمایش درآمدند و برخی نیز اجرای 
عمومی داشتند و در جشنواره تئاتر دانشجویی نیز عناوینی را کسب کردند. از این 

آثار می توان به:
 »النچر۵« به کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی از تهران

 »مقدس« به کارگردانی سعدی محمدی عبد از تهران، 
»از خط زرد فاصله بگیرید« به کارگردانی رضا رشادت از تهران

»فرایند« به کارگدانی علی کرسی زر از تهران
»ویتسک« به کارگردانی سینا احمدی از تهران

»آنشرلی با موهای قرمز« به کارگردانی امیر بهاور کبرپور دهکردی از شهرکرد
»آقا محمد خان« به کارگردانی نوید معمار از تهران ؛ اشاره کرد. 

مسابقه تئاتر ایران- دو
این بخش برای حضور هنرمندان با تجربه و شناخته شده ای است که تمایل دارند 
مهارت و دستاوردهای فکری و هنری جدید خود را در عرصه رقابت قرار دهند. 
گروه ارزیابی و انتخاب از میان درخواست ها حداکثر ۲۵ اثر را برای حضور در این 
رقابت برمی گزینند.۱۴ نمایش به این بخش از مسابقه راه یافتند. گروه انتخاب این 
بخش متشکل از رویا تیموریان، کوروش نریمانی و رضا مهدی زاده با توجه به آثار 
هنرمندان با تجربه و شناخته شده که نمایش های آنان از مهر ماه ۹۶ تا انتهای مهر 

ماه ۹7به صحنه رفته اند.
»افرا یا روز می گذرد« به کارگردانی سهیل ساعی از تهران

»بازگشت« به کارگردانی احسان ملکی از خرم آباد
»زندگی در تئاتر« به کارگردانی محمد برهمنی از تهران

»دریاچه قو« به کارگردانی رضا صابری از مشهد
»استرالیا« به کارگردانی پیمان کریمی از اصفهان

»گزارشی مرگبار از فصل سیاه خواب خوانی زنی که بر جسد کالبد مرده اش ایستاده 
متولد می شود« به کارگردانی جواد صداقت از بوشهر 

»تناسخ، سه تا سی و پنج تومن« به کارگردانی امیرعلی نبویان از تهران
»خدایگان« به کارگردانی رحمت امینی از تهران

»سر میز شام« به کارگردانی محمد جواد صرامی از اصفهان
»شازده کوچولو« به کارگردانی مصطفی قربان پور از تهران
»نطفه در بند« به کارگردانی کاوه نورمحمدی از خرم آباد

»دام« به کارگردانی اسماعیل موحدی از اصفهان
»بازگشت به خانه« به کارگردانی محمد شاکری از بجنورد خراسان شمالی

»سانتی متر« به کارگردانی مرتضی شاه کرم از تهران
ضمنا به این اسامی، سهمیه آثار استانی و مهمان نیز افزوده خواهد شد. سی و هفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲بهمن تا ۴ اسفندماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.

آنجلینا جولی وارد عرصه سیاست می شود؟

بازیگر سرشناس سینما در مصاحبه ای به طور 
تلویحی از احتمال ورود به عرصه سیاست 

سخن گفت.
سینما  سرشناس  بازیگر  جولی،  آنجلینا 
چهار  رادیو  »امروز«  برنامه  با  مصاحبه  در 
چنین  پیش،  سال  که ۲0  گفت  بی بی سی 
احتمالی یعنی ورود به عرصه سیاست را به  

کلی رد می کرد اما اکنون در هر جا که به او نیاز باشد، آماده فعالیت است.
آنجلینا جولی در حال حاضر فرستاده ویژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
است. او در زمینه حفظ محیط زیست و مسائل مربوط به پناهندگان و قربانیان 

خشونت های جنسی فعالیت می کند.
او در پاسخ به سوال بی بی سی درباره احتمال ورودش به عرصه سیاست گفت، فعال 

ترجیح می دهد در این باره سکوت کند.
جولی ادامه داد: ۲0 سال پیش به این سوال می خندیدم اما همیشه گفته ام هرجا که به 
من نیاز داشته باشند، خواهم رفت. نمی دانم که برای سیاست شخص مناسبی باشم 

اما همیشه به شوخی گفته ام که معلوم نیست چه چیزی در آستین دارم.
او گفت: من می توانم با دولت کار کنم، با نظامیان هم می توانم کار کنم. من در جایگاه 
جالبی قرار دارم؛ کارهای زیادی انجام می دهم، بدون آن که عنوانی داشته باشم یا آن 

کار مربوط به من یا سیاست هایم باشد.
در ادامه وقتی جاستین وب، مجری این برنامه گفت که حدود 30 یا ۴0 نفر در 
فهرست نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات آتی ریاست جمهوری قراردارند 

و من شما را هم در این فهرست قرار می دهم، آنجلینا جولی فقط گفت: متشکرم!
جولی همچنین از مشکل نظارت بر فعالیت فرزندانش در شبکه های اجتماعی گفت 
و این که مثل اکثر والدین نمی تواند بر آن چه در این شبکه ها ارائه می شود، کنترل 
داشته باشد. او اظهار کرد: مسائلی هست که نیمی از نسل ما از آن سر در نمی آورد اما 
فناوری به بچه ها امکان می دهد که کارهای زیادی بکنند و خیلی آسان ما را بفریبند.
آنجلینا جولی با بی بی سی برای تهیه یک برنامه ویژه کودکان همکاری می کند. او 
مدیر اجرایی این برنامه است که برای مخاطبان 7 تا ۱۲ ساله ساخته می شود. او 
امیدوار است کودکان به این وسیله بتوانند از خبرهای جهان آگاه شوند و به مسائلی 

مانند فناوری، حفظ محیط زیست و شبکه های اجتماعی توجه کنند.
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کاریکاتور

تاکنون بیش از ۶30 اثر در بخش ملی جشنواره بین المللی فیلم 
»۱00« به ثبت رسیده است.

به گزارش پیام زمان  به نقل از روابط عمومی جشنواره، عالقمندان 
حضور در جشنواره بین المللی فیلم »۱00« تا پایان دی ماه فرصت 

دارند نسبت به ارسال آثارشان اقدام کنند.
جشنواره بین المللی فیلم »۱00« به همت حوزه هنری با موضوع 
اخالق و سبک زندگی اسفند ماه امسال به دبیری علی قربانی در 
۲ بخش مسابقه ای و مسیر تجربه و در قالب فیلم های مستند، 
داستانی و پویانمایی در تهران برگزار می شود.   بخش مسابقه 
سینمای جهان نیز صرفا برای حضور شرکت کننده های غیرایرانی 
پیش بینی شده است. فیلمسازانی که فیلم های ۱00 ثانیه ای اول و 
دوم خود را تولید کرده اند تنها در یکی از بخش های اصلی یا 
مسیر تجربه می توانند شرکت کنند. اخالق و سبک زندگی، ترویج 
مفاهیم اخالقی همچون قانون مداری، گذشت، سعۀ صدر، ایثار، 
ترویج الگوی انسان انقالب اسالمی، خانوادۀ الگوی ایرانی اسالمی، 
فرهنگ اصیل ایرانی، نگاه دوباره به زندگی و زدودن غبار روزمرگی 
مهم ترین موضوعات این جشنواره است. همچنین، برای بخش 
ویژه موضوعاتی چون: حمایت از تولید ایرانی )ایران ساخت(، 
حمایت از تولید کاال و خدمت دانش بنیان ایرانی، فرهنگ تولید 
محصوالت باکیفیت ایرانی، پویش ملی و حمایت مردمی از تولید 
کاال و خدمات دانش بنیان باکیفیت ایرانی، تاثیرات مخرب خرید 
کاال(،  )قاچاق  غیرقانونی  و  بی رویه  واردات  خارجی،  کاالهای 
معرفی کسب وکارهای نوین و استارت آپ ها و تولید ثروت از علم 

و فناوری، معرفی اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم »۱00« به همت حوزه هنری و 

به دبیری علی قربانی اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

ثبت بیش از ۶۳۰ اثر در دبیرخانه 
جشنواره فیلم »۱۰۰«

فاصله تورمی دهک ها افزایش یافت

»اسکی باز« از تولیدات ژانر کودک با وجود تبلیغات فراوانی 
که در تلویزیون دارد و با تکیه به جوایزی که از جشنواره 
کودک گرفته، از ماجرای گیشه اش خبری در دست نیست و 
کسی نمی داند این فیلم که از ۱۴ اذر روی پرده رفته، تا امروز 
چقدر فروخته است. البته به تازگی آماری از فروش فیلمها در 
پاییز توسط جامعه صنفی تهیه کنندگان منتشر شد که تعداد 
تماشاگران این فیلم را تا اوایل دی ۸۸0 نفر و فروش آنرا پنج 

میلیون هفتصد هزار تومان اعالم کرد که رقم نازلی است.
امسال با توجه به فروش قابل قبول فیلمهایی نظیر »پیشونی 
سفید۲« و »خاله قورباغه« فرضیه شکست قطعی فیلمهای ژانر 

کودک چندان محلی از اعراب ندارد.
فریدون  کارگردانش  ساخته  نخستین  عنوان  به  باز«  »اسکی 
نجفی البته تبلیغات زیادی در تلویزیون دارد و به نظر صدا و 
سیما جزو حامیانش است و تیزرهای آن وقت و بی وقت از 
شبکه های سیما پخش می شوند، اما ظاهرا عدم برخورداری از 
ستاره های بفروش باعث شده تا گیشه آن با ابهام همراه باشد. 
سازندگانش نیز ظاهرا از اینکه آمار فروش فیلمشان به روشنی 

اعالم نمی شود، گالیه ای ندارند. 

»اسیک ابز«، پخش تیزر هفت 
دست، آمار فروش هیچی!

مسعود ده نمکی با انتشار تصویری از جدیدترین ساخته اش با 
عنوان »زندانی ها« در اینستاگرام خود، از دالیل غیبت این فیلم در 

جشنواره فجر37 نوشت.
در این یادداشت آمده: بعضی کارها و فیلم ها از جنس رقابت 
نیستند و در فضای رقابتی حرف اصلی آنها گم می شود. حرف از 
معنویت و مفاهیم اخالقی و عرفانی و فیلم هایی از جنس رسوایی 

۱ و۲ و حاال هم زندانی ها از این گونه اند.
وقتی فیلمی جلوتر زمان خودش باشد، در چنین فضاهای رقابتی 
دیده نمی شوند حتی اگر قابلیت های منحصر به فردی داشته 
باشند. مثل سکانس های زلزله »رسوایی۲« که حاال تیم سازنده 
این تروکاژها برای شرکت های معتبر خارجی کار می کنند و در 
جشنواره خودمان تعمدا دیده نمی شوند. جنس حرفهای فیلم 
زندانی ها علی رغم تکرار تروکاژهای منحصر به فرد و بازی های 
خوب همکارانم از آن جنس حرف هایی است که مخاطب عام 
بدون پیشداوری باید ببیند و تالش ما بر این است که در اولین 
فرصت فیلم راهی اکران شود و در غیاب زندانی ها جوانتر های 
سینما فرصت حضور در بخش رقابتی جشنواره فجر را داشته 
باشند. این غیبت به معنی گلگی از کسی نیست فقط یک گام 

عملی است برای اکران فیلم برای عموم مردم.

 »زنداین ها« از جشنواره 
فجر۳۷ جا ماند

حضور در جشنواره های خارجی مانع از 
پذیرش فیلم ها در فجر ملی نیست

 مدیر دبیرخانه سی وهفتمین 
جشنواره ملی فیلم فجر تاکید 
کرد مطابق آیین نامه، حضور 
در جشنواره های خارجی مانع 

پذیرش فیلم ها در جشنواره نمی شود.
با اعالم فهرست فیلم های راه یافته به بخش »نگاه نو« 
سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر، حضور برخی 
فیلم ها در این فهرست با ابهاماتی در محافل سینمایی 

و رسانه ای مواجه شد.
»روزهای نارنجی« به کارگردانی آرش الهوتی یکی از 
فیلم های راه یافته به بخش »نگاه نو« است که پیش تر 
حضورهای متعددی در جشنواره های جهانی داشته و 
پذیرش آن پس از رونمایی در جشنواره های خارجی 

با ابهاماتی مواجه شده است.
سی وهفتمین  دبیرخانه  مدیر  سیمونیان  سیمون 
جشنواره ملی فیلم فجر درباره این ابهام که حضور 
در جشنواره های خارجی آیا مانع از پذیرش فیلم ها 
در جشنواره ملی فیلم فجر می شود، به مهر گفت: طبق 
آیین نامه، این محدودیت برای جشنواره های داخلی در 
نسبت با جشنواره ملی فیلم فجر وجود دارد و هیچ 
منعی برای پذیرش فیلم های راه یافته به جشنواره های 

جهانی در جشنواره فیلم فجر وجود ندارد.
مدیر دبیرخانه سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر 
تورج  کارگردانی  به  طال«  »حمال  فیلم های  درباره 
»یلدا«  و  رضویان  سیدجواد  مار«  »زهر  منصوری، 
ساخت  تجربه  پیش تر  سه  هر  که  بخشی  مسعود 
فیلم های ویدیویی را در کارنامه خود داشته اند به عنوان 
»فیلم اولی« در جشنواره فجر هم توضیح داد: مطابق 
آیین نامه مالک انتخاب فیلم ها برای این بخش اولین 
تجربه با پروانه ساخت یا نمایش »سینمایی« است و از 
این منظر ساخت فیلم با پروانه ویدیویی به عنوان فیلم 
سینمایی محسوب نمی شود. وی در پایان توضیح داد: 
فیلم هایی که با پروانه ساخت ویدیویی مقابل دوربین 
رفته باشند با دریافت پروانه نمایش سینمایی می توانند 

در جشنواره ملی فیلم فجر حضور یابند.

خبر

به گزارش محبوبه اشرفی پیمان خبرنگار پیام 
زمان،اکبر نصراللهی رییس دانشگاه ارتباطات 
تهران مرکزی در نشست خبری چالش ها و 
فرصتهای رسانه در آرایش جدید رسانه ای ،به 
امیدزایی رسانه ها اشاره کرد و عنوان کرد:انتشار 
امیدزا  اخبار  از  جامعه  در  کننده  ناامید  اخبار 

سبقت گرفته است.
 دکتر نصراللهی اظهار کرد:امروز فضای مجازی 
فرصتی است تا پیام های نظام و انقالب را منتشر 
کنیم.وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی  یک 
رسانه مکمل است اظهار کرد: نباید این فرصت 
را به دشمنان واگذار کنیم و از آن به عنوان یک 
فرصت برای پیشبرد اهداف خودشان  استفاده 

کنند.
استاد علوم ارتباطات کاهش اعتماد مرد به رسانه 
های داخلی یکی از چالش های رسانه امروز 
عنوان کرد و گفت:هدف ما این نیست که یک 
وضعیت تیر و تار از رسانه های داخلی برای 
مردم نمایان کنیم؛اما واقعیت این است اعتماد 
مرد به رسانه های داخلی در حال کاهش است.
ما  مخاطبان  از  کرد:بخشی  اظهار  نصراللهی 
اختصاص  خودشان  به  دیگر  های  رسانه  را 
نشان می  که  است  نقطه ضعفی  اند؛این  داده 
دهد،رسانه ها نتوانسته اند کارشان را به درستی 
انجام بدهند و اگر به درستی انجام داده اند به 
موقع آن را انجام نداده اند.»درستی خبر« و »زمان 
انتشارخبر« می توانند ازدالیل افزایش و کاهش 

مخاطبان باشد.
نصراللهی اظهار داشت:رسانه ها فقط تلویزیون 
نیستند  ها  روزنامه  و  خبرگزاری  ،رادیو، 
صحیح  توانند  می  هم  متولی  ؛دستگاههای 
ترین و کاملترین خبرها را به مرد م ارائه کنند.
اگر دستگاههای متولی این خبرها را در اختیار 
مردم قرار ندهند؛مردم برای پی بردن به مشروح 
خبرها به فضای مجازی رجوع می کنند؛به بیانی 
خبرهای رسمی را از کانال های غیر رسمی 
دریافت می کنندوباعث شیوع شایعه در جامعه 

می شوند.
داخلی  رسانه  به  مردم  اعتماد  دکترنصراللهی 
را نوعی سرمایه تلقی کرده و گفت: به دلیل 

خاصی  رسانه  به  هامردم  رسانه  گستردگی 
وفادارنیستند ؛اگر خبرها به موقع و کامل و جامع 
نباشد مخاطبان به راحتی مسیر خود را تغییر داده 

و به سمت رسانه های دیگر می روند.
وی اظهار کرد:کثرت رقبای قوی و حرفه ای 
یکی از چالش های رسانه ای است؛امروز کثرت 
رسانه ها نسبت به سال های گذشته افزایش 

یافته است.
دکتر نصراللهی با اشاره به پیشرفت تکنولوژی به 
شیوع »پدیده ارتباطات جمعی وشخصی«اشاره 
کرد و عنوان کرد:انتشار سریع فیلم و عکس  
توسط شهروند خبرنگاران امروز چالشی برای 
رسانه ها داخلی علی الخصوص رسانه های که 

به صورت سنتی عمل می کنند هستند.
وی ادامه داد: اگر خبری در گذشته بنا به دالیلی 
از سوی رسانه ها منتشر نمیشد؛ امروز به دلیل 
این  کثرت خبرنگاران  تکنولوژی و  پیشرفت 
کار عملی نیست و هیچ رسانه ای و حتی نهاد 
قدرتی قادر به پنهان سازی اخبار نمی باشد. 
انتشار ندادن اخبار فرصتی است برای رسانه 
های دیگر که اقدام به انتشار اخبار می کنند.
ممکن است انتشار ندادن خبرها تبدیل به یک 
چالش ملی شود و فرصتی برای رسانه های 

رقیب محسوب شود.
دکتر نصراللهی شناخت ناکافی از آرایش رسانه 
ای را فرصتی برای رسانه های دیگر یاد کرد و 
خاطر نشان کرد: در عرصه رسانه رقیبان بسیار 
هستند،اگر بخواهیم با رسانه های رقیب رقابت 
کنیم باید آنها را بشناسیم؛شناخت اولیه شرط 

عقلی و منطقی است.
نصراللهی در ادامه گفت:رسانه ای که خودش 
را نمی شناسد تصویر غلطی از خودش دارد.
ها  رسانه  امروزی  های  چالش  از  یکی  وی 
و می  کند  می  عنوان  نشناختن خودشان  را  
گوید:رسانه ای که خودش را نمی شناسد نمی 
تواند مخاطبان خود را بشناسد و این چالشی 
بزرگ برای  برخی از رسانه ها محسوب می 

شود.
وی با بیان اینکه این چالش با ساختار رسانه ای 
نوین و جدید  قابل حل است ،عنوان کرد:این 

چالش ها می توانند به فرصتها تبدیل کرد.
اینکه فرهنگ  ارتباطات در رابطه  استاد علوم 
مردم ایران فرهنگی شفایی است وتمایلی به 
مطالعه ندارند؛اظهار کرد:اینکه مردم ایران کم 
مطالعه می کنند یک ادعا بیشتر نیست و باید آن 

را با اعداد و ارقام عنوان کنیم.

وی با بیان اینکه مطالعه فقط خواندن  کتاب 
و روزنامه نیست اظهار کرد:امروز افراد ساعتها 
وقت خود را صرف مطالعه در فضای مجازی 
بگویم شاخص های  باید  بنابراین   کنند  می 
مطالعه تغییر کرده است؛امروز افراد روزنامه و 
کتاب نمیخرند اما آن را به صورت انالین می 

بینند و می خوانند.
نصراللهی در ادامه به »بلوک« رسانه ای اشاره 
کرد و گفت: اگر رسانه ها بلوک رسانه ای داشته 
باشند می تواند قدرتمند عمل کنند.امرز رسانه 
ها در کشور ما به صورت حزبی و گروهی کار 
می کنند،به تبع همین حزبی بودن نه تسلط کافی 
به کارشان دارند و نه به لحاظ اقتصادی توانایی 
اداره رسانه را دارند؛اگر رسانه ها بلوک رسانه 
ای داشته باشند در زمینه آموزشی و حرفه ای و 

اقتصادی پیشرفت می کنند.
مرگ  به  خبری  نشست  این  در  نصراللهی 
تدریجی روزنامه اشاره کرد عنوان کرد:روزنامه ها 
دچار مرگ زود راس شده اند،بیشتر آنها توانایی 
تولید اخبار را نداشته و همچنین سازمان و نهاد                                                                                       
خاصی بلوک  خاصی از این رسانه حمایت 
نمیکنند. وی تاکید کرد:اگر بلوک رسانه باشد، 

میتپان برای رسانه در آمد زدایی کرد.
وی یکی از چالش های رسانه ها سوژه یابی در 
تولید رسانه عنوان کرد و گفت:سوژه یابی می 
تواندبه شهرت محور،تنش محور،مرکز محور و 

رویداد محور خالصه کرد.
ها  کرد:رسانه  عنوان  ارتباطات  علوم  استاد 
مشکالت را به خوبی بیان می کنند؛اما راه حلی 
برای حل مشکل ارائه نمی کنند،این چالشی و 

تهدیدی برای رسانه های امروزی است.
دکتر نصراللهی در پایان به امیدزایی رسانه ها 
اشاره کرد و گفت:رسانه ها باید پمپاژ امید و 
تزریق کنند امید در جامعه باشند،بویژه در شرایط 

کنونی که کشور در تحریم است.
وی ادامه داد ،امیدزایی یکی از مباحثی است که 
رسانه ها باید به آن توجه کنند؛اما متاسفانه امروز 
رسانه هادر انتشار اخبار ناامید کنند در جامعه از 
یکدیگر سبقت گرفته اندوامیدوارم در آینده ای 

نه چندان دور اخبار امیدزا را منتشر کنند.

سبقت رسانه ها در انتشار اخبار ناامیدی  

توفیقی  بهرنگ  آقاخانی،  سعید  از 
عنوان  به  لطیفی  حسین  محمد  و 
کارگردانان سریال های نوروز ۹۸ نام 
برده می شود؛ کارگردانانی که پیشتر 
هم ساخت سریال های نوروزی را در 
کارنامه دارند. با این حال تجربه ثابت 
تا آخرین  تلویزیون  که  کرده است 
باقیمانده به پخش، درباره  روزهای 
سریال های مناسبتی خود تغییر نظر 
می دهد؛ بنابراین آنچه در این گزارش 
به عنوان گزینه پخش نوروزی عنوان 

می شود، احتمال تغییر دارد.
سعید  کارگردانی  به  خ«  »ن.  طنز 
کارگردانی  به  »ساده دالن«  آقاخانی، 
به  قانون«  »ُمّر  و  توفیقی  بهرنگ 
لطیفی  محمدحسین  کارگردانی 
گزینه های پخش در نوروز ۹۸ هستند 
که به ترتیب برای شبکه های یک، دو 

و سه سیما در نظر گرفته شده اند.
سریال  پخش  از  فعال  اینکه  ضمن 
»پایتخت« که در چند سال اخیر یکی 
نوروز  پرمخاطب  مجموعه های  از 
تلویزیون بوده است و تا فصل پنج 

آن روی آنتن رفته، خبری نیست.
سعید آقاخانی تجربه »دزد و پلیس«، 
»زن بابا« و »خوش نشین ها« را تکرار 

می کند؟
آخرین کار نوروزی سعید آقاخانی 
»بیمار  مجموعه  به  تلویزیون  در 
نوروز ۹۵  برمی گردد که  استاندارد« 
به  سیما  و شبکه یک  تلویزیون  از 
آن  از  سریال  این  رفت.  آنتن  روی 
که شبکه   بود  دست مجموعه هایی 
تغییر  دقیقه ۹0  در  آن  پخش کننده 
کرد.به گزارش ایسنا،»بیمار استاندارد« 

سعید آقاخانی که در ژانر طنز قرار 
با بازی بابک حمیدیان،  می گرفت، 
سمسارزاده،  اصغر  عزتی،  جواد 
نیما  پورسرخ،  پوریا  خداداد،  شیال 
شاهرخ شاهی، هومن حاجی عبدللهی 
نتوانست  محب اهری،  حسین  و 
آن طور که باید در جذب مخاطبان 
موفق باشد؛ البته این کارگردان پس 
از این سریال، مجموعه  »شب عید« 
را هم برای تلویزیون ساخت اما با 
این سریال نیز نتواست تجربه شیرین 
و  زن بابا  پلیس،  و  دزد  سریال های 

خوش نشین ها را تکرار کند.
لوالیی،  حمید  بازی  با  عید«  »شب 
مرجانه گلچین، نعیمه نظام دوست، 
حسین محب اهری، افسانه ناصری، 
جمشیدی،  سروش  صفوی،  زهره 
از  امسال  تابستان  هاشمی  علی 
داستان  و  شد  پخش  تلویزیون 
که  می کرد  روایت  را  خانواده هایی 
به شهر  نوروز  ایام  در  تفریح  برای 

مشهد سفر می کنند اما در این میان 
رخ  آن ها  برای  جالبی  ماجراهای 
این  داستان  گونه ای  به  و  می دهد 
به  فیلم  از  قسمتی  در  خانواده ها 

یکدیگر مرتبط می شود.
و اما سریال »ن. خ« به تهیه کنندگی 
سعید  کارگردانی  و  فرجی  مهدی 
آقاخانی قرار است نوروز امسال از 
شود.  آنتن  راهی  سیما  یک  شبکه 
فیلمنامه سریال »ن. خ« نیز که توسط 
امیر وفایی به نگارش درآمده است، 

درون مایه ی طنز دارد.
اطراف  در  ماه  آذر   ۲۴ سریال  این 
صادقی،  علی  خورد.  کلید  تهران 
سعیدآقاخانی،  آذرنگ،  حمیدرضا 
سیاوش  عبداللهی،  حاجی  هومن 
نعیمه  منصور،  سپاه  فریده  مفیدی، 
از  میمنت  نظام دوست و سیروس 
جمله بازیگرانی هستند که در سریال 
نوروزی شبکه یک سیما ایفای نقش 

می کنند.

است  قرار  فرجی  مهدی  گفته  به 
به زودی بازیگران دیگری نیز به این 

مجموعه اضافه شوند.
»ن.خ« کاری از گروه فیلم و سریال 
 ۱۶ در  که  است  سیما  یک  شبکه 
قسمت ۵0 دقیقه ای برای پخش در 

ایام نوروز ۹۸ تولید می شود.
حاال  و  »پدر«  تا  مادر«  »زیرپای  از 

»ساده دالن«/سریالی نه چندان طنز
کارگردانی  به  »ساده دالن«  سریال 
بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی حامد 
عنقا برای نوروز ۹۸ برای پخش از 

شبکه دو سیما ساخته می شود.
حامد عنقا در گفت وگویی با ایسنا 
خبر ساخت سریال نوروزی شبکه 
دو سیما را تایید کرده است. از این 
خانوادگی  سریال  عنوان  به  سریال 
یاد می شود  دارد،  که فضایی مفرح 
که درون مایه ی طنز دارد اما سریالی 

طنز نیست.
بر اساس این گزارش، محمد حسین 

لطیفی که یکی از کارگردانان سریال 
سیماست،  سه  شبکه  نوروزی 
مجموعه  نویسندگان  سرپرستی 
دارد.  عهده  بر  نیز  را  »ساده دالن« 
همچنین از بهرنگ توفیقی به عنوان 
شده  یاد  مجموعه  این  کارگردان 

است.
پروژه  آخرین  »پدر«  مجموعه 
مشترک بهرنگ توفیقی و حامد عنقا 
ایام  تلویزیون بوده است که در  در 
تابستان ۹7 از شبکه دو سیما روی 

آنتن رفت.
بهرنگ توفیقی پیش از این سریال 
برای  را  مادر«  پای  »زیر  و  »عقیق« 
تلویزیون ساخته است. مجموعه  »زیر 
پای مادر« این کارگردان که رمضان 
۹۶ به روی آنتن رفت، با حاشیه های 
مختلفی از قبیل ممیزی و تغییر خط 

پایانی قصه مواجه شد.
از »وفا« و »دودکش« تا »ُمّر قانون«/
موقعیت های کمدی با بازیگران طنز

»وفا« یکی از سریال های ماندگاری 
کارگردانی  به   ۸۵ نوروز  که  بود 
محمدحسین لطیفی از شبکه سه سیما 
به روی آنتن رفت. لطیفی مجموعه  
طنز »دودکش« را هم در ایام رمضان 
به روی آنتن برد؛ سریالی که با اقبال 
خوبی از سوی مخاطب روبه رو شد. 
فصل جدید این سریال نیز با عنوان 
»پادری« به روی آنتن رفت. آخرین 
مجموعه ی محمدحسن لطیفی »سر 
دلبران« نام داشت که رمضان ۹7 از 
شبکه یک سیما به روی آنتن رفت. 
مجموعه  همچنین  کارگردان  این 
»شبی با عبدی« را کارگردانی می کند.
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فعال از 
»پایتخت« 
خبری نیست


