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 رئیس جمهور: دو ماهواره به فضا پرتاپ می کنیم

 آمریکایی ها  قادر به  شکست  ملت  ایران نیستند

بسته حمایتی دولت 
فقط به یارانه بگیران 

پرداخت می شود

به گزارش زمان ، پرداخت بسته حمایتی دولت تنها به آن دسته از افرادی پرداخت می شود که 
یارانه دریافت می کنند. در صورتی که فردی یارانه دریافت نکند مشمول این طرح نمی شود. پیرو 
مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص »دستورالعمل بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از 
گروه های کم درآمد جامعه« آمار بیمه پردازان سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد خانوارهایی با درآمد 
کمتر از سه میلیون تومان در ماه، بسته حمایتی را دریافت کنند.اما سؤاالت متعددی برای مشموالن 
این طرح وجود دارد. آن دسته از افرادی که یارانه دریافت نمی کنند آیا مشمول بسته حمایتی دولت 
می شوند؟ اگر فردی یارانه خود را بعد از ازدواج از خانواده اش جدا نکرده باشد و حقوق کمتر از 
3میلیون تومان دریافت  کند، مشمول بسته حمایتی می شود؟ آن دسته از افرادی که یارانه هایشان در 

7طرح ساماندهی یارانه نقدی حذف شده باشد مشمول بسته حمایتی می شوند؟
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تشریح آخرین وضعیت ثبت اطالعات حقوق و دستمزد؛ 

انتشار آگهی استخدام ۵ هزار کارمند جدید 
دولت در هفته آینده 

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به زمان تأکید کرد:

برخی پرده  پشت  سیاسی،  دالیل 
نظرها اظهار   
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اولویت بندی 6ماهه پرداخت 
تسهیالت به واحدهای تولیدی

سرمقاله
با آینه می توانی صورتت را 

ببینی با هنر درونت
هر زمانی که اسم هنر 
به میان می آید باواکنش 
های متفاوتی روبرو می 
شود. چند روز پیش بود 
که ویدئوی شادی چند 
سرباز که موسیقی ترانه 

پرواز گروه آریان را می نواختند در شبکه 
های مجازی منتشر شد. این برای نخستین 
بار نیست که هنر این چنین در بین کاربران 
با نظرات موافق و مخالف  فضای مجازی 
این  توبیخ  از  خبر  برخی  شود.  می  روبرو 
سربازان منتشر کردند و برخی دیگر آن را 
یککلیپسادهشادیازسربازانمی دانند و شادی 

را حِق آن ها عنوان می کنند.
کهبا  ای  مقوله  کنیم.  می  صحبت  هنر  از 
زندگِی هر کدام از ما عجین و خواه ناخواه 
ما را غرق خود می کند. با هنر رشد می کنیم 
و هر لحظه و هر جا که اطراف را می نگریم 
تنها هنر می بینیم و بس. نخستین آوایی که در 
گوشمان زمزمه می شود، الالیی شبانه مادر 

است. 

2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز

چرا سلیقه موسیقایی مردم به 
اینجا رسیده است؟

8

 رئیس جمهور: دو ماهواره به فضا پرتاپ می کنیم

 آمریکایی ها  قادر به  شکست  ملت  ایران نیستند
رئیس جمهور گفت: ماهواره پیام و ماهواره بر که 
ساخت دانشمندان دانشگاه امیر کبیر است، به زودی 

در ۶۰۰ کیلومتری مدار قرار می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسن روحانی رئیس 
جمهور که با همراهی برخی از اعضای هیئت دولت 
به گلستان سفر کرده در جمع مردم این استان اظهار 
بزرگوار  و  عزیز  مردم  از  بسیار سپاسگزارم  داشت: 
استان گلستان که در واقع گلستاِن ایراِن عزیزماست. 
گلستاِن ایران و ایراِن گلستان؛ هر دو از صفای مردم، 
صمیمیت مردم، استقبال مردم، حضور باشکوه شما 
در این ورزشگاه و اظهار محبت مردم در مسیر راه 
تشکر می کنم؛ همواره این مردم خوب و مخلص و 
ایثارگر در همه صحنه ها به عنوان مردمانی شجاع، 
مرزدار، عاشق ایران، عاشق اسالم و انقالب هستند.

رئیس جمهور از پرتاپ دو ماهواره به فضا در روزهای 
پیش رو، خبر داد و گفت: ماهواره پیام که به زودی 
توسط ماهواره بری که ساخت خود ماست به فضا 
پرتاپ می شود. هم ماهواره ساخت دانشگاه ماست و 
هم ماهواره بر؛ یعنی موشکی که این ماهواره را حمل 
می کند، ساخت ایثارگران، اندیشمندان و جوانان 
غیور این دیار است.وی افزود: ان شاءاهلل به زودی 
ماهواره پیام را که به دست دانشگاهیان ما و به ویژه 
دانشگاه امیرکبیر ساخته شده، در ۶۰۰ کیلومتری 
فضا قرار خواهد گرفت و این ماهواره می تواند وضع 
آب و هوا، وضع کشاورزی، آب های سرزمینی، وضع 
جنگل ها، همه را برای ما رصد کند و در اختیار ما 
»پیام«  ماهواره  کرد:  تصریح  بگذارد.رئیس جمهور 
کرد،  خواهد  عبور  ما  سر  باالی  از  نوبت  روزانه ۶ 
اولین ماهواره بلند عملیاتی کشور عزیزمان است، ما 
در گذشته در این صنعت ورود کردیم، ماهواره های 
تحقیقاتی متعددی را پرتاب کردیم اما این ماهواره، 
ماهواره ی  ماهواره،  این  نیست،  تحقیقاتی  ماهواره 
عملیاتی است.روحانی افزود: برای اولین بار ماهواره 

عملیاتی پرتاب می کنیم، روزانه همه مسائل کشور، 
تمام سرزمین ما را در اختیارمان قرار می دهد و با 
سنسورها و دوربین هایش، همه اطالعات را در اختیار 
ما می گذارد.وی یادآور شد: ما کشوری هستیم برای 
اینکه به دنیا ثابت کنیم ملت علم و دانش هستیم و 
در زمینه های مختلف پیشرفت کردیم، آخرین آمار 
علمی هفته پیش نشان می دهد که در زمینه علم 
ژنتیک، ایران در کل منطقه خاورمیانه مقام اول را 
داراست. این نشان از این است که مردم ما، مردم 
علم دوست، سرافراز و با فناوری های مختلف، امروز 
قدرت های بزرگ علمی، فناوری، اقتصادی و دفاعی 
را برای ما به وجود آورده اند. ما از توطئه های دشمن 
خواهیم  سر  پشت  را  مشکالت  ما  نداریم.  هراس 
گذاشت و از آن عبور خواهیم کرد. ملت ما بداند این 
مشکالت پیش روی ما باقی نمی ماند.روحانی ادامه 
داد: نه آمریکا و نه صهیونیسم و برخی از اذنابشان 
قادر نیستند این ملت بزرگ و این رهبری شجاع این 
ملت را به زانو دربیاورند. ما با همه توان و قدرت در 
برابر دشمنان مان ایستاده ایم. شما می خواهید مردم 

ما را از غذا، دارو و تجهیزات محروم کنید؟!

وی تصریح کرد: ما تمام دوستانمان در عالَم با اکثر 
همسایگانمان روابط برادرانه داریم، از این ترکمنستان 
آذربایجان  جمهوری  روسیه،  قزاقستان،  تا  گرفته 
تا عراق، کشورهای جنوبی  ترکیه  ارمنستان،  تا  و 
خلیج فارس و تا پاکستان و افغانستان، همسایه های 
برادر و دوست ما هستند، ما با همسایگانمان بهترین 
روابط را داریم، با یکی، دو همسایه هم اگر مشکل 
داریم، ما آماده ایم که مشکالت را با آنها حل کنیم. ما 
در یک شرایط سخت و صعب در منطقه خاورمیانه 
قرار گرفته ایم. صهیونیست ها می خواهند ما را در برابر 
آنچه که اهداف آنها است، از پا دربیاورند، نخواهند 
با اشاره به تقدیم  توانست.رئیس جمهور همچنین 
در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  به   ۹۸ بودجه 
تبصره ۱۴، تبصره ۱۸، تبصره ۱۹ و تبصره ۲۱، به 
اقشار محروم کمک کردیم؛ اولین قدم در تبصره ۱۴ 
برای ادامه کمک به اقشار محروم این جامعه طراحی 
شده است.روحانی اظهار داشت: برای رفع فقر مطلق 
۷۰۰۰ میلیارد تومان برای سال آینده در تبصره ۱۴ 

اعتبار پیش بینی کرده ایم.
ادامه در صفحه۲

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منابع ارزی و ریالی باید در اختیار صنایع 
اشتغالزا و صادرات محور قرار گیرد،گفت:طی یک برنامه۶ماهه تسهیالت مورد نیاز 

این واحدها اولویت بندی و پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و تجارت،  رضا رحمانی در نشست 
مشترک با رییس و مدیران بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که 
درباره نحوه تأمین نقدینگی و تخصیص ارز و سایر مشکالت صنایع برگزار شد، 
اولویت بندی کرد و  باید  افزود: برای پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی 
واحدهایی که در زنجیره تولید هستند، اشتغالزایی باالیی دارند یا تولید صادراتی، 
در اولویت قرار بگیرند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تسهیالت در نظر 
گرفته شده نباید به واحدهایی پرداخت شود که محصوالت آنها بازار ندارد، گفت: 
براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی انجام 
دادهایم، تالش می کنیم در یک برنامه شش ماهه تا پایان خرداد ماه، تسهیالت 
مورد نیاز این واحدها را براساس اولویت بندی تأمین کنیم تا تولید افت نکند و 
به اشتغاآلسیب نرسد و همه معاونین و روسای سازمانهای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باید در همین راستا تالش کنند.رحمانی یادآور شد: این واحدها باید به 
وزارت صنعت تعهد دهند که در صورت اخذ تسهیالت برای سرمایه در گردش، 

کاالیی را تولید می کنند که بازار دارد.او با بیان اینکه هدف دولت از اعطای این 
تسهیالت به واحدهای تولیدی، حفظ و ایجاد اشغال است، گفت: در زمینه تأمین 
ارز کاالهای وارداتی نیز آنها را براساس نیاز، اولویت بندی کردیم که مواد اولیه، 
قطعات و ملزومات خطوط تولید در اولویت است.در این جلسه که معاونین و 
مدیران بانک مرکزی و وزارت صمت نیز حضور داشتند راهکارهای تسهیل و 
حمایت از تولید مورد بررسی و تأکید طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی آمادگی 

خود را برای حمایت از تولید اعالم نمود.

تجاوز  احتمال  از  لبنانی  پایه  بلند  مسئول  یک 
جدید رژیم صهیونیستی به لبنان طی بهار آینده 
و آمادگی کامل حزب اهلل برای مقابله با این تجاوز 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روزنامه لبنانی اللواء 
به نقل از یک مسئول بلند پایه لبنانی گزارش داد 

که حزب اهلل لبنان خود را برای حمله احتمالی 
رژیم صهیونیستی علیه این کشور در بهار آینده 
یافتن  پایان  با  کرد:  تاکید  کند.وی  می  آماده 
نزدیکی  در  اسرائیل  ارتش  شمال  سپر  عملیات 
مرزهای لبنان، تل آویو برای آغاز یک حمله جدید 
علیه لبنان که احتماال در بهار آینده صورت می 

گیرد آماده می شود.این مسئول بلند پایه نزدیک 
به حزب اهلل تاکید کرد: حزب اهلل لبنان نیز خود را 
از لحاظ لجستیکی و نظامی برای رویارویی با این 
حمله احتمالی آماده می کند. حزب اهلل به دقت 
و از نزدیک اقدامات اسرائیل را رصد می کند و 
آماده هرگونه رویارویی با رژیم صهیونیستی است. 
در  دیوار سیمانی  و ساخت  عملیات سپر شمال 
نزدیکی خط آبی و منطقه العدیسه یک نوع زمینه 

سازی برای این جنگ است.

اولویت بندی 6ماهه پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی

یک مسئول بلند پایه لبنانی خبر داد؛

احتمال حمله اسرائیل به لبنان و آمادگی کامل حزب اهلل
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با آینه می توانی صورتت را ببینی با هنر درونت

*فرزانه یوسفیان

هر زمانی که اســم هنر به میــان می آید 
باواکنش های متفاوتی روبرو می شود. چند 
روز پیش بود که ویدئوی شادی چند سرباز 
که موســیقی ترانه پرواز گروه آریان را می 
نواختند در شبکه های مجازی منتشر شد. 

این برای نخستین بار نیست که هنر این چنین در بین کاربران 
فضای مجازی با نظرات موافق و مخالف روبرو می شــود. برخی 
خبر از توبیخ این ســربازان منتشــر کردند و برخی دیگر آن را 
یککلیپسادهشادیازسربازانمی دانند و شادی را حِق آن ها عنوان 

می کنند.
از هنر صحبت می کنیم. مقولــه ای کهبا زندگِی هر کدام از ما 
عجیــن و خواه ناخواه ما را غرق خود می کند. با هنر رشــد می 
کنیــم و هر لحظه و هر جا که اطراف را می نگریم تنها هنر می 
بینیم و بس. نخســتین آوایی که در گوشــمان زمزمه می شود، 
الالیی شــبانه مادر اســت. الالیی که ریتمی آرام، آرامش را به 
کودک منتقل می کند. بزرگ تر می شویم در کناِر انواع مختلف 
اســباب بازی، دفتر نقاشــی و مداد رنگی یکی از عالیق کودکِی 
ما می شــود. خودکار، ماژیک، پاســتل، آبرنگ و هر چیزی که 
می توانســت ذوِق درونِی ما را بر روی کاغذ بیاورد، از مهم ترین 
وســایل شخصی مان محسوب می شد. در دوران کودکی، با هنر 
موسیقی و نقاشی آشنا می شویم. موسیقی را از طبیعت و الالیی 
مادر شنیده ایم و نقاشی را با تماشای دستان اطرافیان، خود نیز 

تجربه کرده ایم.
 هنر نمایش هم در بازی های کودکانه نقش بازی می کند. گویی 
در دنیایی پا نهاده ایم که از لحظه نخست باید هنرمندانه زندگی 
کنیم و هنرمند بمانیم. وارد مدرســه می شویم، هنوز الفبا را بلد 
نیســتیم و برای نشان دادن محبت به مادر، پدر و معلم، ُگلی را 
نقاشــی می کنیم و با رنگ های شــاد تقدیم آن ها می کنیم. 
در کناِر ســایر درس ها، درس هنر هم داریم. درســی که همه 
به آن عالقه مندیم و بهترین لحظه ها را با همکالســی هایمان 
می گذرانیم. نقاشی می کشیم، هنِر خط را تجربه می کنیم و با 

سبک های مختلف هنری آشنا می شویم. 
در ادامــه راه برخی هنر را نــه تنها برای تفنن و در کناِر فعالیت 
های دیگر خود، بلکه به عنوان شــغل اصلی انتخاب می کنند و 
هنر می شــود همه زندگی شان.متأسفانه هنرمندی که با وجود 
تماِم نامالیمت ها از سوی جامعه پای صحبت خود مانده و مسیر 
واالی هنر را برگزیده، هر روز و هر لحظه با مخالفت هایی عجیب 
و غریب روبرو می شــود. ساز نزنید، موســیقی کار نکنید، برای 
اجاره گالــری ها هزینه های گزاف خرج کنیــد، نگارخانه های 
اســتاندارد نداریم، تعداد صندلی های سینما به نسبت جمعیت 

شهر کمتر است و هزاران مورد دیگر. 
عالقمند به هنر یا نباید به سراغ عالقه اش برود و اگر می رود باید 
تماِم این مشکالت را با جان و دل بپذیرد و قبول کند که به جز 
خودش و کسانی که مفهومی کلی از هنر دارند، کسی نیست او را 
درک کند و راه را برای پیشرفت او هموار کنند. نتیجه این اتفاق 
چیزی جز ســرخوردگی و پشیمانی برای او ندارد.هر چه از هنر 
یک جامعه کم شود، معضالت و مشکالت زیاد می شود. مشکالت 
زمانی زیاد می شود که هنر را خطر بدانیم و به راحتی از گذراندن 

وقت نوجوانان و جوانان در پارک و مهمانی های شبانه بگذریم.
بهترین مدرس هنر در طول زندگی خالق جهان هســتی است، 
چگونه ممکن اســت با هنر طبیعت آشــنا شویم و رشد کنیم و 
آن را در بزرگســالی نهی کنیم؟ چگونه ممکن اســت با صدای 
آواز پرنــدگان، آب دریا و خش خــش برگ های پاییزی خاطره 
داشته باشیم و نواختن موسیقی را مضر بدانیم؟ هنگامی که خالِق 
زندگی، هنر را سر منشــاء خلقت خود قرار داده و هر نعمتی را 
هنرمندانــه در اختیاِر ما می گذارد، چرا ما بســتر را برای هنر 
و هنرمنــد فراهم نکنیم؟ هنرمند تنهــا حمایت از اطرافیان می 
خواهد و بس. حمایت هم خرج مــادی ندارد، فقط روی خوش 
مــی طلبد. نه تنها این ســربازان و ده ها برنامه ی هنری که آن 
را به یک اتفاق بزرگ بدل کرده اند، بلکه این هنر اســت که نه 
تنها در میاِن اقشار خاص بلکه در میاِن تمامی افراد با هر گرایش 
دینــی و اعتقادی وجــود دارد و قطعا کتماِن آن کاری عجیب و 

دور از ذهن است. 
هنر در هر رشــته و هر مقطعی که باشــد روِح آدمی را جال می 
دهد و دروِن فرد را زیباتر می کند. قدر هنر و هنرمند را بدانیم و 
در راستای ترویج شادی در چارچوِب قوانین ملی و دینی تالش 

کنیم.
F.Yousefianpour@Gmail.com

پمپئو با پادشاه سعودی دیدار کرد
وزیر خارجه آمریکا امروز با پادشاه عربستان سعودی در ریاض 

دیدار کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
دیروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در قصر 
»الیمامه« در ریاض دیدار کــرد.وزارت خارجه آمریکا پیش از 
ایــن دیــدار در بیانیه ای اعالم کرد که واشــنگتن و ریاض به 
شــراکت راهبردی خود ادامه خواهند داد و درخصوص حمایت 
از پیشرفت روند سیاسی در یمن با یکدیگر متفق القول هستند.

این وزارتخانه همچنین اعالم کرد که پمپئو در ریاض بر ضرورت 
محاکمه مسئوالن قتل جمال خاشقجی تاکید کرده است.

کارشناسان سیاست خارجی معتقدند که هدف احتمالی پمپئو 
از اظهارنظر درخصوص جمال خاشــقجی بیشــتر فرونشاندن 
جنجال داخلی در آمریکا بر ســر نحوه برخــورد دولت ترامپ 
با این قتل فجیع اســت تا مسئول و پاسخگو ساختن سعودیها.

با این حال، پمپئو در گفتگو با خبرنگارانی که در این ســفر او 
را همراهی می کننــد، گفت: »ما به گفتگو با ولیعهد و اعضای 
خاندان ســعودی ادامه می دهیم تا اطمینان یابیم که در مورد 
قتل غیرقابل قبول جمال خاشــقجی مسئولیت تمام و کمال را 
می پذیرند. بنابراین ما بــه گفتگو در این باره و اطمینان یابی 
از اینکه تمام حقایق را برای مســئول و پاســخگو ساختن آنها 

)سعودیها( در اختیار داریم، ادامه خواهیم داد«.

تعطیلی صنایع مادر تهدید جدی 
برای اقتصاد کشور 

 یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعطیلی 
صنایع مادر در هر نقطه از کشور یک تهدید جدی 

برای اقتصاد کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجید کیان پور ضمن 
ابراز نگرانی از تعطیلی برخی صنایع مادر در کشور 
اظهار کرد: تعطیلی صنایع مادر در هر نقطه از کشور 
یک تهدید جدی برای اقتصاد کشور است و باید به هر 
طریق ممکن از تعطیلی آنان جلوگیری شود.وی با 
اشاره به عواقب و پیامدهای منفی تعطیلی صنایع مادر 
و بزرگ از جمله کاهش تولید ملی و بیکاری کارگران 
افزود: با توجه به تحریم اقتصادی باید به گونه ای عمل 
کنیم تا بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری تحریم ها 
باعث قوی تر شــدن و اقتدار هرچه بیشتر کشور در 
مقابل تهدیدات احتمالی شــود.کیان پور با تاکید بر 
ضــرورت توجه دولت به اســتمرار حیات صنایع و 
کارخانجات بزرگ کشور از دولت خواست با جلوگیری 
از واردات محصوالت مشابه و فراهم ساختن بازارهای 
فروش به ویژه بازارهای کشورهای همجوار زمینه ادامه 

حیات چنین کارخانجاتی را فراهم سازد.

ضرورت حذف یارانه پردرآمدها

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:با توجه به 
شرایط فعلی اقتصادی، باید میزان یارانه نقدی سه 

برابر افزایش یابد.
بــه گــزارش زمــان به نقــل ازمهر، ســیدناصر 
موسوی الرگانی با اشاره به اینکه طبق قانون،دولت 
باید یارانه نقدی دهک های باالی جامعه را حذف 
کند،گفت: جای تاسف است که دولت تاکنون این 
اقــدام را عملی نکرده که یکــی از دالیل بارز آن، 
مالحظات سیاسی است.وی خاطرنشان کرد:سال 
۹۵ مجلس مصوبه ای داشت که بر اساس آن یارانه 
نقدی کسانی که بیش از سه میلیون و پانصد هزار 
تومان درآمد ماهانه دارند، حذف شــود که دولت 
به آن توجه نکرد اما تاکید مجلس این اســت که 
در ســال آتی یارانه نقدی دهک های باالی جامعه 
حذف شود.عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به مشکالت اقتصادی کشور به ویژه افزایش 
تورم و کاهش ارزش پول ملی،گفت: بســیاری از 
مردم تحت فشــار اقتصادی هستند که باید یارانه 
نقدی بــرای بهبود وضع اقتصــادی آنان افزایش 
یابد.موســوی الرگانی با تاکید بر اینکه یارانه ۴۵ 
هزار تومانی دیگر کفاف زندگی اقشار آسیب پذیر 
جامعه را نمی دهد، افزود: جای تعجب اســت که 
هزینه های زندگــی روز به روز افزایش می یابد اما 
یارانه نقدی از ســال ۸۹ ثابت مانده اســت.وی با 
بیان اینکه در بودجــه ۹۸ باید قانون هدفمندی 
یارانه ها اصالح شود، اظهار داشت: از یک سو یارانه 
دهک های باالی جامعه باید حذف شود و از سوی 
دیگر الزم است که مطابق با شرایط کنونی مبلغ 
یارانه نقدی افزایش یابد.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس تاکیدکرد:از آنجایی که قدرت خرید مردم 
به ویژه اقشار آسیب پذیر بسیار کاهش یافته است، 
باید میزان یارانه نقدی حداقل سه برابر افزایش یابد 

تا کفاف زندگی آنان را دهد.

جذب 2500سرباز وظیفه نخبه 
در شرکت های دانش بنیان 

فرمانده قــرارگاه مهارت  آمــوزی کارکنان وظیفه 
نیروهای مسلح از جذب دو هزار و ۵۰۰ سرباز وظیفه 
نخبه و شایسته در سال جاری در شرکت های دانش 

بنیان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار سرتیپ پاسدار 
مهدی فرحی دیروز در نشســت مشترک امضای 
تفاهمنامه جذب ســربازان وظیفه در شرکت های 
دانش بنیان، افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقای 
بهره وری از ســربازان نخبه است، این طرح منشا 
تحوالت خوبی برای جذب سربازان با مدرک باال در 
دستگاه های دولتی و خصوصی خواهد بود.وی ادامه 
داد: شیوه نامه این طرح تدوین شده است. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری عهده دار این طرح 
است و سامانه سینا با عنوان درگاهی برای مراجعه 
این افراد در نظر گرفته شــده است.ســردار فرحی 
افزود: در این طرح آزمایشــی، تعداد ۵۰۰ نفر برای 
امسال از سوی فرمانده کل قوا مجوز اخذ شده است 
که برای افرادی که شش ماه تا یک سال از خدمت 
آنها باقیمانده اســت، استفاده شود.فرمانده قرارگاه 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: 
در این راســتا تعداد ۲ هزار نفر از سربازان وظیفه 
نخبه و شایسته که یک سال از خدمت آنها باقیمانده 
است برای گذراندن خدمت سربازی در شرکت های 

دانش بنیان مشغول به خدمت شوند.

اخبار

سرمقاله

زهد و بي اعتنايي به دنيا 
بزرگترين آسايش است

کالمامیر

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  شهین دالل فطوره چی     ساکن  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود. وقت رسیدگی  دادخواستی  بخواسته  الزام به تنظیم سند رسمی  به استناد  
دادخواست و ضمائم به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 725/97شعبه  ششم 
ثبت  و وقت دادرسی  به روز شنبه  97/۱۱/27 ساعت ۱۱صبح تعیین گردید. 
اینک بدرخواست    خواهان«امید رامز و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 

73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور 
دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير  دفتر شعبه ششم  شورای حل اختالف تنکابن

مفقودی
 برگ سبز پراید سواری مدل 90 با شماره پالک 
829ج22 ایران 72 با شماره موتور 4۱82394و 
شماره شاسی s34۱2290939953بنام جمشید 
ربیعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای تقی نجاتی فرزند رضا بشرح درخواستی که به شماره  748/97/  
4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که ربابه گرائیلی فرزند حاجی  بشماره شناسنامه 
خود   دائمی  97/8/۱6دراقامتگاه  تاریخ   در   تنکابن   از    2صادره 
در رامسر بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  
نجاتی  2-تقی  متوفی  همسر  نجاتی  ۱-رضا  به:  است  منحصر 

فرزند متوفی 3-محمد طاهر نجاتی فرزند متوفی 4-محرم بانو 
نجاتی فرزند متوفی

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

 قاضي شعبه چهارم شورای حل اختالف  تنکابن

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مهم که مقامات ایرانی 
کارگیری  به  و  فرصت ها  تمام  از  بهره گیری  و  با هوشمندی 
درایت، کار خود را درخصوص سازو کار مبادله مالی با اروپا دنبال 
می کنند از دالیل سیاسی، پشت پردهء برخی اظهارنظرها خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار زمان، بهرام قاسمی- سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی کشور، صبح دیروز در نشست خبری هفتگی خود 
با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال زمان مبنی بر اینکه »شیرین 
هانتر«- استاد دانشگاه جورج تاون امریکا معتقد است ایران روی 
تضمین های موگرینی بیش از حد حساب باز کرده و این در 
حالی است که نفوذ او محدود است، موضع وزارت خارجه در 
این خصوص چیست؟ بیان کرد: این فرد آکادمیک را من ندیده 
ام و نمی شناسم و قضاوتی ندارم اما در خصوص سازو کار مالی 
اروپا با ایران، مقامات ایرانی با هوشمندی و بهره گیری از تمام 
فرصت ها و به کارگیری درایت، کار خود را درخصوص سازو کار 
مبادله مالی با اروپا دنبال می کنند و به دنبال پیگیری حقوق 
متفاوتی  اظهارنظرهای  داد:  ادامه  ایران هستند.قاسمی  ملت 
می تواند در مورد موضوعات مختلف وجود داشته باشد که برخی 
از این اظهارنظرها می تواند دالیل سیاسی خاصی را دنبال کند.

»قابل ذکر است که فدریکا موگرینی- مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، چند هفته پیش اعالم کرده بود که قبل از پایان 
سال ۲۰۱۸، سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تسهیل دادوستد 
با ایران اجرایی خواهد شد. دسامبری که تمام شد اما هنوز 

مکانیسم مالی )SPV( بین ایران و اروپا اجرایی نشده است«!
سخنگوی وزارت خارجه همچنین با بیان اینکه ایران از اروپایی ها 
 spv به خاطر تأخیرهای شان در اجرای سازوکار مالی یا همان
گله مند است، گفت : براساس  پیام هایی که دریافت می کنیم، 
احساس می کنیم که علی رغم مشکالت و فشارهایی  که وجود 
دارد این اراده در اروپا همچنان  وجود دارد که این سازوکار نهایی 
شود،  بنابراین  نمی توانیم به صورت قطعی اظهار نظر کنیم که 
این سازوکار نهایی نمی شود .قاسمی در ابتدای نشست خبری، 
ضمن تسلیت درگذشت تعدادی از هموطنان در حادثه سقوط 
هواپیمای بوئینگ ۷۰۷، با تأکید بر این موضوع که اقدامات ایران 
در عرصه هوا و فضا مغایر با هیچ یک از قطعنامه های سازمان 
ملل و شورای امنیت از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ نیست، افزود: 
ماهواره  ای که ایران قراراست به فضا پرتاب کند، یک اقدام غیر 
نظامی است و کامال جنبه علمی دارد و ایران برای انجام اینگونه 
اقدامات علمی منتظر اجازه هیچ کشوری نمی ماند .وی ادامه داد: 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور مستقل حق استفاده 
از تمام تکنولوژی های موجود برای پیشرفت کشور خود را دارد و 
در این مسیر حرکت می کند.وی با بیان این که ما در این مسیر 
معطل نظر و اجازه دیگران نمی مانیم، گفت: در ارتباط با این 
موضوع، ایران چندی پیش با یک شرکت اروپایی، وارد مذاکره 
شد و توافقات اولیه حاصل شد ولی متاسفانه یا خوشبختانه آنها 
به تعهدات خود عمل نکردند و جمهوری اسالمی ایران خود 
در مسیر پیشرفت و توسعه در این زمینه حرکت کرد و منتظر 
دیگران نماند و با استفاده از امکانات بومی در این راستا اقداماتی 
را انجام داد.قاسمی خاطر نشان کرد: بعد از این که ما با کوتاهی 
طرف اروپایی مواجه شدیم کار خود را دنبال کردیم و توانستیم 
به موفقیت هایی در این زمینه دست پیدا کنیم و تاکید بر این 
داریم که این اقدامات ایران هیچ منافاتی با قطعنامه های سازمان 
ملل از جمله ۲۲۳۱ ندارد.سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید 
کرد: ساختار ماهواره ای که در این حوزه کار می شود و همچنین 
سکوی پرتاب ماهواره و ساختار فنی آن به لحاظ سرعت، برد و 
موتور وو همچنین سکوی پرتاب که متعلق به موشک های نظامی 
است متفاوت است و کامال مشخص است که این اقدام کامال 
غیرنظامی است و در چارچوب مسائل علمی صورت می گیرد و 
ما به خاطر مسائل پیش بینی هواشناسی و مسائل اقلیمی نیاز 
به این تکنولوژی داریم.سخنگوی وزارت خارجه درباره این سوال 
که آیا ایران اطالعی از محتوای دعوتنامه های نشست ورشو و 
اینکه برای چه کشورهایی ارسال شده، دارد یا خیر، تصریح کرد: 
ما اطالعات کاملی در مورد این نشست از طرق مختلف دریافت 
کرده ایم. در مورد اهداف و اقداماتی که برخی کشورها عالقمند 
هستند در این نشست دنبال کنند اطالع داریم.وی ادامه داد: 
ما در حال برقراری تماس هایی هستیم و بعد از تکمیل این 
تماس ها و همه آنچه که باید در این زمینه داشته باشیم در آینده 

نزدیک در این ارتباط با مردم بیشتر صحبت می کنیم.
»سفر پمپئو به منطقه و اهداف آن« یکی از رویکردهای این 
نشست بود که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد سفرهای 
منطقه ای مایک پمپئو- وزیر خارجه آمریکا به منطقه و اهداف 
او از انجام این سفرها گفت: سیاست دولت آقای ترامپ و وزیر 
خارجه این کشور در مورد مسائل مرتبط با ایران و منطقه روشن 
است. قطعا اقدامات آنها خیرخواهانه نبوده و نیست. آنها سعی 
می کنند که منطقه را با تنش ها و آشوب هایی روبرو کنند. آنها 
در حمایت از رژیم اشغالگر قدس و از بین بردن زیرساخت های 
کشورهای اسالمی تالش می کنند.وی ادامه داد: در این خیابان 
گردی های آقای پمپئو، ترویج خصومت با ایران و بیان اتهاماتی 
ناروا علیه تهران دنبال می شود. البته این سیاست شکست خورده 
است و روزی فرا می رسد که از آقای پمپئو و افرادی مثل ایشان 
دیگر خبری نیست ولی ایران و جمهوری اسالمی ایران همچنان 
در منطقه حضور دارند و با احترام متقابل با کشورهای همسایه اش 
تعامل و همکاری می کند.وی با اشاره به سیاست های منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران در جریان تعامل با همسایگانش و تاکید 
تهران بر ایجاد صلح و ثبات در منطقه خاطرنشان کرد: آقای 
پمپئو باید از گذشتگان خود درس بگیرد. ایشان باید درس 
بگیرد که آنها نیز با تار عنکبوت بر باد خیلی چیزها نوشتند 
ولی اکنون اثری از آنها نیست.»شایعه استعفای ظریف و اخباری 
علیه وزارت خارجه« از جمله مسائل کلیدی در این نشست بود 
که قاسمی با بیان این نکته که به نظر می رسد این اخبار نیز در 
راستای جنگ روانی است که علیه ایران آغاز شده و هدف آن 
تضعیف ایران است، تصریح کرد: هدفگذاری های مشخصی در 
این زمینه صورت گرفته و در همین چهارچوب ضروری است 
که رسانه ها و فضای مجازی در کشور هوشیاری بیشتری نسبت 
به این گونه اخبار داشته باشند و با آگاهی بیشتری عمل کنند. 
وی افزود: شایعه استعفای آقای ظریف از وزارت خارجه در حالی 
مطرح شد که ایشان در سفر هند به سر می بردند. این شایعه 
توسط برخی از افراد مطرح شد و برخی از افراد و دستگاه ها نیز 
آن را تکذیب کردند. به نظر می رسد که انتشار این اخبار در 
راستای کینه توزی و برخورد با شخصیت های ملی اثرگذار و 
موثر که با تمام توان در خدمت ملت ایران هستند و برای ارتقای 
ایران تالش می کنند انجام می شود.این دیپلمات ارشد ایرانی با 
بیان اینکه این خصومت و کینه ورزی ها را در طیف های مختلف 
سیاسی و اقتصادی می توانید طبقه بندی کنید، به برخی دیگر از 
شایعات که طی چند روز اخیر در فضای مجازی منتشر شده بود 
اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد که برخی از سوداگران نیز با 
هدف تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران با همراهی دشمنان ملت ایران 
این اخبار کذب را منتشر می کنند و می خواهند روی اقتصاد 
ایران تاثیر منفی بگذارند.سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در 
مورد اخبار منتشر شده مبنی بر احضار شش دیپلمات اروپایی 
شامل سه کاردار و سه سفیر به وزارت خارجه در ارتباط با 
تصمیم اتحادیه اروپا جهت اعمال تحریم هایی علیه ایران تصریح 
کرد: دیپلمات های مختلفی به وزارت خارجه رفت و آمد می کنند 
و با دستگاه دیپلماسی کشور در حال تماس هستند و دیدارهایی 

را انجام می دهند.
وی در مورد حضور این دیپلمات ها نیز گفت: در دیداری که با 
این دیپلمات ها صورت گرفت در ارتباط با وضعیت تحوالت و 
اتفاقاتی که در حوزه اروپا بین ایران و برخی از کشورهای اروپایی 
وجود دارد بحث و گفت وگو شد. آنها اظهار نظرهایی را داشتند 
و در مقابل از سوی طرف ایرانی نیز پاسخ های الزم به آنها داده 
شد.وی اقدامات اخیر اروپا علیه ایران را اقداماتی غلط، ناپسند، 

غیر قابل قبول و شگفت آور برای ایران عنوان کرد و تصریح کرد: 
حق ایران برای عکس العمل در برابر این اقدامات پابرجاست. ما 
عکس العمل الزم را در برابر این اقدامات خواهیم داشت. قطعا 
این رفتار و حرکات بی پاسخ گذاشته نمی شود.قاسمی با توضیح 
جامعی در خصوص نشست لهستان و تالش آمریکا برای اعمال 
فشار بر ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت خارجه 
لهستان در برابر اقدام ایران جهت احضار کاردار این کشور به 
وزارت خارجه بیانیه ای منتشر کرده و در آن اعالم کرده که این 
حق لهستان است که اجالس و کنفرانس در داخل خاک خود 
برگزار کند، گفت: من فکر می کنم ایاالت متحده و حاکمان 
ناپخته حاکم بر کاخ سفید سیاست های خاصی را در عرصه 
جهانی با توجه به مجموعه تحوالت جهانی آغاز کرده اند که یکی 
از این سیاست ها که به صورت برجسته قابل مشاهده است، بحث 
خصومت با ملت ایران است.وی با بیان اینکه همانطور که پیش 
از این مطرح کرده ام به نظر می رسد که آنها در تالش هستند که 
در روابط خارجی ایران با دیگر کشورها مشکالتی را ایجاد کنند 
و معضالت جدیدی را به وجود آورند، گفت: البته ممکن است که 
هدف بزرگتری نیز در این ارتباط داشته باشند و آن ایجاد شکاف 
در درون اروپاست به نحوی که اروپا نتواند به عنوان یک مجموعه 
واحد با استقالل بیشتری در عرصه جهانی عمل کند و نتواند در 
این چهارچوب به سمت جلو حرکت کند و آنها در همین راستا 
به برخی از کشورهای اروپایی مثل لهستان تکیه کرده اند و با 

کمک برخی از این کشورها اهداف خود را دنبال می کنند.
بهرام قاسمی با بیان اینکه آنها در همین چهارچوب تصمیم 
و  کنند  برگزار  ورشو  در  ایرانی  ضد  نشستی  که  گرفته اند 
دعوتنامه هایی را برای برخی از مقامات کشورها ارسال کرده اند 
خاطرنشان کرد: در چهارچوب همین موضوع ما کاردار لهستان 
این  به  را  اعتراض خود  مراتب  و  کردیم  احضار  را  تهران  در 
دیپلمات لهستانی اعالم کردیم.وی با بیان اینکه ما در این زمینه 
منفعالنه عمل نکرده ایم و صحبت ها و اقداماتی دیگری در جریان 
است و در چند روز آینده شاید به جمع بندی جدیدی برسیم 
و در صورت نیاز اقدامات الزم را انجام می دهیم، گفت: ما اجازه 
نمی دهیم که دیگران به بهانه های واهی تحت عناوین موجه در 
جهت تخریب وجهه ایران تالش کنند.سخنگوی وزارت خارجه 
خطاب به مقامات لهستانی گفت: قطعا دولت لهستان حق دارد 
که در کشور خود کنفرانس برگزار کند ولی این حق را ندارد که 
در این کنفرانس در مسیر و جهتی حرکت کند که بر خالف 
منافع یک کشور مستقل باشد.وی به روابط تاریخی دو ملت 
ایران و لهستان و پناه دادن مردم ایران به آوارگان این کشور در 
جریان جنگ جهانی دوم اشاره کرد و گفت: این نوع برخوردها 
از سوی دولتی با این ویژگی ها قابل قبول نیست.قاسمی افزود: 
اگر قرار است موضوعات منطقه ای و غرب آسیا در این کنفرانس 
مطرح شود چرا از نماینده فلسطین دعوت نشده که در این 
نشست شرکت کند. چرا به موضوع فلسطین در این نشست 
پرداخته نمی شود. چرا به رفتارهای ددمنشانه سران برخی از 
کشورهای منطقه و جنایت هایی که در یمن در حال وقوع است 
پرداخته نمی شود.وی تأکید کرد:  لهستان حق دارد که کنفرانس 
برگزار کند ولی این حق به این معنا نیست که اینگونه اهداف 
کشورهای دیگر را که به دنبال خصومت با دیگر کشورهای 
مستقل جهان هستند را به پیش ببرد و دنبال کند. ما در 
روزهای آینده وضعیت روشن تری از این موضوع خواهیم داشت 
و امیدواریم که دولتمردان لهستانی با واقع بینی و هوشیاری 
سمت و سویی را که انتخاب کرده اند یا انتخاب شده است را 

تغییر دهند و به مسیر منطقی بازگردند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به زمان تأکید کرد:

دالیل سیاسی، پشت پرده برخی اظهار نظرها

ادامه از صفحه۱
که  اشتغال  در  تحول  برای  تبصره ۱۸  در   
مهم ترین مسئله امروز اشتغال جوانان عزیز ما 
است و ما می دانیم که در این مقطع حساس، 
بگیرند. قرار  ما در مسیر شغل  باید جوانان 

روحانی با تشکر از مسئولین استان گلستان که 
استان آنها از نظر آمار امسال نسبت به پارسال 
ما  گفت:  بودند،  موفق  بیکاری  کاهش  در 
کاهش بیکاری داریم ولو اندک؛ یعنی از ۱۱.۷ 
پارسال به ۱۰.۷ رسیدیم. این به آن معناست 
که مردم غیور این استان، جوانان این استان، 
در کنار مسئولین این استان تالش می کنند 
تا ما از مشکالت عبور کنیم. ما برای ایجاد 
اشتغال در این سرزمین، قدم های مهمی در 
این چند سال برداشته ایم اما تا نقطه مطلوب 
فاصله داریم.وی تصریح کرد: در فصل پاییز 
امسال نسبت به پاییز پارسال طبق آماری که 
منتشر شده است ۶۰۰ هزار اشتغال درست 
شده اما همچنان بر بیکاری ما افزوده شده، 
یعنی نیرویی که وارد بازار کار می شود، بخش 
بزرگی را جذب می کنیم و بخش بزرگی را که 
به بیکاران گذشته اضافه می شوند، مخصوصاً 

ما.روحانی  تحصیلکرده های  ما،  جوان  نسل 
افزود: ما در تبصره ۱۸ برای اینکه مردم ایران، 
گلستان و گنبد مطلع باشند، برای سال آینده 
تحرک وسیعی در زمینه ساخت وساز مسکن 
را انجام خواهیم داد. دیشب در دولت بحث 
کردیم و تصویب کردیم انشاءاهلل در سال ۹۸، 
۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزارت مسکن 
به وسیله توسعه گران برای این مردم ساخته 
کرد:  خاطرنشان  شد.رئیس جمهور  خواهد 
بخش مسکن یک تحرک بزرگ در صنعت 
مسکن و بسیاری از شغل ها است.روحانی با 
بیان اینکه توجه به صنعت مسکن می تواند 
کند،  حل  زیادی  حد  تا  را  اشتغال  مشکل 
مهارت  کارورزی،  زمینه  در  ما  اظهارداشت: 
آموزی و کارآموزی جوانانمان، بودجه خاصی 
را اختصاص داده ایم تا بتوانند در کارگاه ها، 
بنگاه ها و کارخانه ها مشغول به کار شوند تا 
بتوانیم کمک کنیم که هم شغل یاد بگیرند و 
هم بتوانند اشتغالشان را ادامه دهند.وی تأکید 
کرد: ما برای ایستادگی در مقابل دشمنان، 
باید روی پای خودمان بایستیم و تالش کنیم 
که البته این روزها سختی های فراوانی وجود 

دارد به گونه ای که آمریکا، بانک ها، نفت و 
کشتیرانی ما را تحریم کرده است اما ما در 
مقابل این تحریم ها می ایستیم و مقاومت می 
کنیم اما این کار آسان نیست.رئیس جمهور  
کشورهای  با  خواهیم  می  اینکه  داد:  ادامه 
مختلف رابطه بانکی داشته باشیم، کار آسانی 
نیست اما این اقدام را به حول و قوه الهی انجام 

می دهیم.
روحانی با بیان اینکه نقل و انتقال کاال کار 
آسانی نیست، گفت: ما هم دام زنده و هم 
گوشت منجمد را وارد کشور می کنیم که 
متأسفانه دیروز صبح یکی از هواپیماهایی که 
حامل گوشت بود، دچار حادثه ای شد اما همه 
تالش ها انجام می شود تا رنج مردم کمتر 
شود.وی با تأکید بر اینکه امروز، روز امتحان 
دولت به تنهایی نیست، اظهارداشت: امروز روز 
امتحان همه ماست و در روز سختی همه باید 
در کنار هم قرار گیریم و اینکه همه بنشینیم 
و بگوییم که دولت این کار را بکن و آن کار را 

بکن، درست نیست.
رئیس جمهور افزود: البته دولت به عنوان نوکر 
و خادم و نماینده شماست و همه تالشش 

باید دست به  اما همه ما  انجام می دهد  را 
شما  کرد:  تصریح  دهیم.روحانی  هم  دست 
فکر می کنید که اشتغال صرفا از سوی دولت 
ایجاد می شود در حالی که اشتغال با دولت 
و ملت تحقق می پذیرد و بانک باید اعتبار 
باید تالش  دهد، کشاورزان و صنعتگران ما 
کنند و بخش های مختلف کشور برای رونق 
اقتصادی باید کوشش کنند و این کار باید از 
کرد:  تأکید  گیرد.وی  ما صورت  همه  سوی 
طبق آیات الهی در این مقطع همه ما باید 
استقامت به خرج دهیم و ایستادگی کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید پیوند ما 
با یکدیگر مستحکم باشد، اظهارداشت: شیعه، 
سنی، فارس، ترکمن، بلوچ، سیستانی و همه 
باید به دنبال استحکام پیوندشان با یکدیگر 
باشند که در این صورت پیروزی و رستگاری 

محقق می شود.
روحانی تصریح کرد: بنده تردید ندارم که ملت 
ایران در مقابل آمریکا یا هر دشمن دیگری 
به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد اما یک 
دوران پرزحمت و یک آزمایش و امتحان پیش 
روی ماست که همه ما باید به آن توجه کنیم.

 رئیس جمهور: دو ماهواره به فضا پرتاپ می کنیم

 آمریکایی ها  قادر به  شکست  ملت  ایران نیستند
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 SPV اجالس لهستان برای سرپوش گذاشتن روی

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: اروپایی ها رفیق شفیق آمریکا 
هستند و اجالس لهستان صرفاً برای سرپوش گذاشتن روی SPV و به 

انحراف کشاندن این قضیه است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم احمد سالک در واکنش به 
برگزاری اجالسی ضد ایرانی در لهستان که از سوی وزیر خارجه آمریکا 
مطرح شد،گفت: یکی از توطئه های اصلی دشمن، برگزاری اجالس های 
متعدد ضدایرانی در اروپا و آمریکاست.وی با بیان اینکه همواره این اجالس ها 
به شکست منتهی شده است،افزود: ما هیچ گاه فراموش نمی کنیم که منافقین 
اجالس فرانسه را تشکیل دادند اما در همان اجالس بود که وزیر خارجه 
عربستان مرگ مسعود رجوی را لو داد و با آن اتفاق منافقین بهم ریختند و 
دچار شکست بزرگی شدند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه 
قطعاً اجالس لهستان هم با شکست روبرو خواهد شد، گفت: قرار است نتانیاهو 
در این نشست حضور پیدا کند و قطعاً هدف مسئوالن رژیم صهیونیستی از 
حضور در این اجالس آن است که سرپوشی روی جنایت هایشان در سوریه، 
فلسطین و عراق بگذارند و این مسائل را به فراموشی بسپارند و نظرات جامعه 
جهانی را به اجالس لهستان جلب کنند.سالک با تاکید بر اینکه اروپا رفیق شفیق 
آمریکاست و سران اروپا به ویژه سه کشور عضو برجام یعنی آلمان، فرانسه 
و انگلیس بدون اذن آمریکا هیچ اقدامی انجام نمی دهند، افزود: ما نباید هیچ 
امیدی به مذاکرات با اروپا داشته باشیم و بدانیم که SPV اجرا نخواهد شد.وی 
تاکیدکرد: تیم مذاکره کننده ما باید باور کنند که اروپایی ها چون آمریکا بدعهد 
هستند و در میدان سیاست به خوبی بازیگری را بلدند و آن قدر وقت کشی 
می کنند که به گونه ای بتوانند از زیر بار تعهدات خود در برجام خارج شوند.
وی تاکید کرد: اجالس لهستان صرفاً سرپوش گذاشتن بر SPV و به انحراف 
کشاندن آن است و مقامات ما باید بدانند که اروپایی ها قابل اعتماد نیست و به 
هر طریقی دست و پا می زنند که تعهدات خود در برجام را زیر پا بگذارند 
و به آن عمل نکنند.سالک با بیان اینکه در این شرایط ما باید بر اصول محکم 
خود تکیه کنیم، تصریح کرد: انقالب اسالمی ما مبتنی بر مجموعه ای از ارزش 
های دینی و انسانی است و امت اسالمی هم باید همواره حول محور والیت 
باشند که تکیه بر این اصول منجر به شکست ناپذیری جمهوری اسالمی می 
شود و 40 سال است که با این رویه همواره بر برنامه ها و نقشه های شوم 

دشمن غلبه کرده ایم.

جزئیات راه اندازی بازار متشکل ارزی

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تصویب راه اندازی بازار متشکل ارزی 
گفت: معامالت ارزی در این بازار، فعال به صورت نقدی انجام می شود.

به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، غالمرضا پناهی در جلسه مشترک با 
مدیران نظام بانکی، برگزاری جلسات مشترک بخش بین الملل بانک ها و 
صرافی های بانکی را به منظور بررسی شرایط ارزی کشور با محوریت مسائل 
و راهکارها در راستای مدیریت و ساماندهی بازار ارز عنوان کرد.وی خواستار 
تعامل و همکاری بانک ها در شرایط ویژه ارزی کشور شد و گفت: نظام 
بانکی باید به صورت یکپارچه، هماهنگ و با قدرت در راستای رونق بخشی 
به تجارت بین الملل کشور با تمام توان به فعالیت نماید.معاون ارزی بانک 
مرکزی با اشاره به تدوین دستورالعمل های ارزی و لزوم پایبندی بانک ها به 
این مقررات تاکید کرد: صرافی بانک ها با توجه به ظرفیت پشتیبانی و حمایت 

بانکی، باید فعاالنه تر در زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز حضور یابند.

هدف آمریکا براندازی نظام جمهوری 
اسالمی 

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که »آمریکا به دنبال 
براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران است« گفت: 
تمامی تالش آمریکا آن است که تا 22 بهمن ماه اتفاقی 
و  نیست  بیش  این خیالی  این که  زنند حال  رقم  را 
مردم با حضور آگاهانه در راهپیمایی تمامی نقشه ها و 

تحریم ها را نقش برآب خواهند کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدقاسم جاسمی در 
واکنش به اقدامات اخیر وزیر خارجه و رییس جمهور 
آمریکا گفت: آمریکا بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون به صورت آشکار اقدامات و دشمنی خود را 
انجام داده است که اخیرا وزیر خارجه در اظهاراتی 
بهتر شدن  تحریم ها،  تشدید  از  بیان کرد که هدف 
وضعیت ایران است. آنها به دنبال براندازی نظام هستند 
و می خواهند با اقدامات شان مردم را به صحنه بکشانند. 
حتی اعتراضات مدنی مردم را امنیتی نشان داده و بعد 
بگویند که می خواهند از مردم ایران حمایت کنند که 
اینها همه یاوه ای بیش نیست.وی ادامه داد: آمریکایی ها 
از تمامی تاکتیک های خود استفاده می کنند تا کشورمان 
را تحت فشار قرار دهند. حال این که اگر مسئوالن ما به 
خصوص دولتمردان فکری برای معیشت و وضعیت 
اقتصادی مردم کنند، مردم هم همچون سابق در صحنه 
حضور پیدا می کنند.وی در پایان گفت: آمریکایی ها 
به  ما  کشور  در  اتفاقی  بهمن ماه   22 تا  می خواهند 
نفع شان رخ دهد حال این که مردم در راهپیمایی 22 
بهمن ماه حضور آگاهانه خواهند داشت و تحریم ها را 

نقش برآب می کنند.

 پاسخ ریاست جمهوری ترکیه 
به هشدار ترامپ

در پی هشدار دونالد ترامپ به ترکیه درباره هرگونه 
ترکیه  ریاست جمهوری  سوریه  کردهای  به  حمله 

واکنش نشان داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ریاست جمهوری ترکیه 
در واکنش به هشدار دونالد ترامپ به این کشور مبنی 
بر اینکه اگر دست به حمله علیه کردهای سوریه بزند 
اقتصاد ترکیه را نابود می کند،  اعالم کرد: از ترامپ و 
آمریکا انتظار داریم به »شراکت استراتژیک«مان احترام 
ریاست جمهوری  سخنگوی  کالین،  بگذارد.ابراهیم 
ترکیه اظهار کرد: برابر دانستن کردهای سوریه با افراد 
مسلح کرد اشتباه فاحشی است.این سخنگو در صفحه 
نباید  تروریست ها  گفت:  ترامپ  به  خطاب  توییتر 

هم پیمان و شرکای تو باشند.

خبرخبر

راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند 
توزیع کاالهای اساسی 

رئیس اتاق تعاون ایران از تهیه سامانه مهتاب ویژه 
توزیع کاالهای اساسی از زمان تخصیص ارز تا 
زمان دریافت سهیمه مورد نظر هر خانوار خبر 

داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهمن عبداللهی 
کاالهای  توزیع  مشکالت  »بررسی  نشست  در 
اساسی با همکاری  تعاونی های مصرف« اظهار 
داشت: تأمین و توزیع کاالهای اساسی از ابتدای 
تحریم ها تشدید شده چرا که نظارت و کنترل 
تأمین  برای  شده  مصرف  ارز  روی  بر  جامعی 
اینکه  بیان  با  ندارد.وی  اساسی وجود  کاالهای 
میلیارد  ماهانه ۱.2  اساسی،  تهیه کاالهای  برای 
دالر و ساالنه ۱4 میلیارد دالر مصرف می شود، 
افزود: در الیحه بودجه سال 98 نیز همین مقدار 
برای ارز کاالهای مصرفی درج شده و علی رغم 
اینکه این رقم به طور کامل می تواند مشکل تأمین 
کاالهای اساسی را رفع کند اما به دلیل توزیع 
ناصحیح کاالهای اساسی، مردم با مشکل تأمین 

این کاالها روبرو هستند.وی با اشاره به وجود 
6000 فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش 
تعاونی های مصرف در سراسر کشور یادآور شد: 
متأسفانه دولت از ظرفیت تعاونی ها برای توزیع 
با  نمی کند.عبداللهی  استفاده  اساسی  کاالهای 
تأکید بر اینکه اتاق تعاون یک برنامه و نرم افزار 
جامع کنترل و نظارت بر توزیع کاالهای اساسی 
با عنوان »سامانه مهتاب« تهیه کرده است، اظهار 
داشت: این سامانه به این شکل عمل می کند که 
از ابتدای تخصیص ارز برای تهیه کاالی اساسی، 
ثبت  سامانه  در  ارز  دریافت کننده  مشخصات 
می شود و تا زمانی که کاال به دست مصرف کننده 
نهایی می رسد، سهمیه ای که باید به سرپرست 
خانوار داده شود، در آن درج می شود؛ این سامانه 
پایلوت یک هفته است که در 40  به صورت 
فروشگاه تهران فعال شده و با توجه به استقبال 
دولت از این سامانه، قرار شد از ابتدای سال آینده 

در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تعیین اعتبار 60 هزار میلیارد تومانی برای 
توسعه اشتغال

دبیر هیات دولت با اشاره به تاکید دولت بر 
ایجاد فرصت های شغلی جدید گفت: 60 هزار 
میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در نظر گرفته 

شده است.
محسن  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چند  مصوبات  به  اشاره  با  حاجی میرزایی 
اظهار  دولت  هیات  جلسه  در  گذشته  روز 
همواره  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  کرد: 
و  تولید  است.  دولت  سیاست های  از  یکی 
اشتغال یکی از شاخصه های مهمی است که 
وضعیت کشور را روشن کرده و اقتصاد کالن 
ایجاد فرصت های شغلی  را معرفی می کند. 
جدید و حفظ فرصت های موجود همواره از 
اولویت های دولت بوده است.وی ا دامه داد: 
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی 
از وضعیت تولید و اشتغال کشور ارائه کرد.بر 
اساس این گزارش اعتبار پیش بینی شده در 
دولت برای توسعه اشتغال، هم از طریق دولت 

و هم  ملی  توسعه  از طریق صندوق  و هم 
تسهیالت بانکی 60 هزار میلیارد تومان است.
سازمان برنامه و بودجه همچنین در این جلسه 
گزارشی از تصویر کلی اشتغال در کشور ارائه 
کرد. این گزارش شامل جمعی  و غیر فعال، 
اشتغال ناقص و کامل و بیکاران تحصیلکرده 
است و همچنین تصویر بیکاری در استانهای 
را شامل می شود.دبیر هیات دولت  مختلف 
با اشاره به این که گزارش سازمان برنامه و 
بودجه و سایر دستگاهها برای توسعه اشتغال 
با استفاده از ظرفیت های قانونی ارائه شد بیان 
کرد: بر اساس این گزارش بیش ۱40 هزار 
طرح برای توسعه اشتغال معرفی شده که 70 
هزار طرح تصویب شده و 65 هزار طرح به 
انعقاد قرار داد رسیده و 44 هزار و 500 طرح 
تسهیالت دریافت کردند. تسهیالت به مبلغ 
یبش از 5 هزار تومان دریافت کردند. بر این 

اساس ۱50 هزار شغل ایجاد شده است.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اگر ما به توسعه جدی ایران فکر می 
کنیم، این تنها به واسطه توسعه علم و فناوری امکانپذیر است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری در بیست و چهارمین 
جشنواره تحقیقاتی رازی که در وزارت بهداشت برگزار شد، خاطرنشان 
کرد: اکنون در آستانه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم و علیرغم همه 
مشکالتی که تاکنون وجود داشته، توفیقاتی در بخش پزشکی و سالمت 
کشور داشته ایم.وی با بیان اینکه بعد از انقالب دستاوردهای کم نظیری داشته 
ایم، گفت: آنچه که مهم است این است که در شرایط کنونی کشور بخش 
بهداشت و پزشکی در صدر قرار بگیرد، زیرا همین بخش جزو اصلی ترین 
کارها به شمار می رود.معاون اول رئیس جمهور افزود: ما جامعه ای هستیم 
که دستخوش تغییرات جدی می شویم و مسائل متعددی از جمله جمعیت، 
سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تغییرات سطح بین الملل دستخوش تغییرات می 
شوند. از طرفی جامعه ای هستیم که با تهدیدهای جدی روبرو می شویم.

وی گفت: این تهدیدها در مرحله اول روی اصلی ترین مسائل ما دست 
می گذارد و به همین دلیل ارتقاء و حفظ سالمت و بهداشت جامعه ای که 
دستخوش تغییرات می شود، از مهمترین عوامل به شمار می رود. از این 
رو باید از جامعه مراقبت کرد که سالمت جسمی و روانی آن تهدید نشود.
جهانگیری افزود: خوشبختانه در دستاوردهایی که طی سال های گذشته 
داشته ایم، پزشکی ما در سطح ملی و بین المللی از خود یک شکوفایی علمی 
برجا گذاشته است که قادر است به پیشرفت برسد.وی تصریح کرد: پیشرفت 
در حوزه پزشکی نمونه ای از دستاوردهای ملی و بین المللی ما محسوب 
می شود.معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دستاوردهای پزشکی 
کشور در دوران انقالب، دفاع مقدس و بعد از آن جزو بهترین دستاوردها 
بوده است.وی افزود: اگر به صنعت هم نگاه کنیم یک زمانی ما وارد کننده 
بودیم اما اکنون کارخانه ساز شده ایم و حتی در مناقصات بین المللی به عنوان 
کشور سازنده شرکت می کنیم.معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: اگر ما به 

توسعه جدی ایران فکر کنیم، جایی که توسعه را محکم می کند همان علم 
و فناوری است.وی ادامه داد: با توجه به فشارهایی که به اقتصاد ما وارد شده 
و برای عبور از این شرایط سخت، اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده ایم، می 
دانیم که محور اصلی آن دانش بنیان شدن است؛ اقتصاد دانش بنیان متکی به 
مغز فرزندان کشورمان است.جهانگیری با بیان اینکه آینده خوبی در دانشگاه 
های کشور دیده می شود، گفت: وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت 
علمی به عنوان دستگاه های حکومتی و از سوی دیگر دانشمندان و بزرگان 
کشور مشغول کار علمی هستند تا بتوانند اقتصاد دانش بنیان را شکل دهند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دو برنامه برای برون رفت از شرایط 
فعلی مطرح کرده ایم، گفت: دانشگاه ها می توانند برای رفع مشکالت کشور 
در این شرایط به خوبی عمل کنند، ۱3 دانشگاه برتر موضوعات مهم کشور 
را که در شرایط تحریم حائز اهمیت هستند مطرح کردند و نتایج را به ما 
فرستادند. این نشان می دهد دانشگاهیان در کنار دولت ایستاده اند تا بتوانند 
مشکالت را پشت سر بگذارند.وی ادامه داد: ما باید عزتمندانه این تحریم 
ها را مدیریت کنیم که برای این مدیریت می توان از نخبگان استفاده کرد. 
نخبگان و صاحبنظران می توانند این دوره سخت را به خوبی مدیریت کنند.

جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد: ما از نظام پزشکی قوی برخوردار هستیم 
که به این واسطه نیز می توانیم شرایط سخت را پشت سر بگذاریم و تا حد 
زیادی به این مسئله خوشبین هستیم.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
95 تا 97 درصد داروهای کشور ساخت داخل هستند، گفت: 500 میلیون 
دالر برای داروهای داخلی و یک میلیارد و 800 میلیون دالر ارز به داروهای 
خارجی اختصاص یافته است. ما می توانیم این سه درصد را به تولید داخل 
برسانیم تا میزان فشار در این شرایط به کشور کمتر شود.وی با بیان اینکه 
جامعه پزشکی کشور گروهی هستند که ابزار علمی و دانشی دارند، گفت: 
این جامعه بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور محسوب می شود که برای 
عبور از تنگناها به این سرمایه ها نیاز داریم. ما باید قدردان این سرمایه باشیم.

           حفاظت از منابع آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است

        فراخوان مناقصه عمومی
 شماره 200971232000035 يک مرحله ای خريد خدمات

به شماره مرجع تجديد مناقصه 97/4/ب  

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد انجام عملیات گروه های گشت و بازرسی در قالب گروه های توقیف و 
انسداد از طریق روش ارزیابی پایین ترین قیمت پیشنهادی در قالب مناقصه عمومی به شماره )200971232000035( 
به شرکت های پیمانکاری دارای رتبه )ابنیه و ساختمان، آبیاری و شرکت های فعال در حوزه آب و ...( از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran/ir  واگذار نماید.  کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه انجام خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه پرداخت ها از محل اعتبارات طرح احیاء و تعادل بخشی بصورت نقدی 
یا اوراق مشارکت و یا سایر روشهای پرداخت که به وسیله دولت تعیین خواهد شد صورت می پذیرد، ضمنا الزم است 

اعتبار قیمت های پیشنهادی برای مدت 3 ماه باشد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/10/22 ساعت 9:00

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 97/10/22 ساعت 09:00 لغایت 97/10/29 تا ساعت 19:00 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 97/10/30 از ساعت 08:00 لغایت 97/11/10 تا ساعت 12:00

زمان بازگشایی 97/11/11  ساعت 9:00 می باشد.
الزامی است شرکت کنندگان در مناقصه ضمن اسکن و بارگزاری ضمانتنامه و یا فیش سپرده نقدی به مبلغ600/000/000 
)ششصد میلیون ( ریال  در سایت تدارک الکترونیک ، اصل ضمانتنامه و یا فیش سپرده نقدی شرکت در مناقصه در 
پاکت ممهور شده ضمن درج موضوع مناقصه، نام و نام خانوادگی بعنوان پاکت الف تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه  

مورخ 97/11/10 به شرکت آب منطقه ای کرمانشاه واحد تدارکات و خدمات پشتیبانی تحویل نمایند.
الزم به ذکر است جلسه توجیهی در روز سه شنبه مورخ 97/11/2 راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات شرکت 
آب منطقه ای کرمانشاه برگزار می گردد، شرکت کنندگان در صورت نیاز می توانند در جلسه حضور بهم رسانند. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف به 
آدرس: کرمانشاه میدان نفت  بلوار زن ضلع غرب پاالیشگاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه،  تلفن: 083-38360004
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

فراخوان مزایده عمومی 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد مزایده ضایعات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند . 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 97/10/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت مزایده از سایت : ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 97/10/23 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14/30 روز چهارشنبه تاریخ 97/11/3 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 97/11/4
اطالعات تماس دستگاه مزایده گر جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف : آدرس اردبیل شهرک 

اداری بعثت میدان مهارت شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل و تلفن     33742124-6 
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل

 نوبت دوم

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای انور حسینی فرزند احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۱06 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به زمین بیسان 
جارکه از آقای فتاح رحیمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل  کالسه 69-97  تحت  نیز 
هیئت پس از رسیدگی برابر رای  شماره ۱397603۱600700۱۱02  مورخ  ۱0/۱3/ 
۱397حکم به صدور سند مالکیتیک باب خانه به مساحت ۱۱7/2۱ متر مربع به نام 
آقای انور حسینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای کاکاحسن 
محمدیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای انور حسینیصادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزيزی

تاریخ انتشار اول25/  ۱0 /  ۱397 تاریخ انتشار دوم  ۱0/  ۱۱/  ۱397

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما آقای ویس محمدمظفری فرزند علی احمد با ارائه درخواست وارده به شماره 
708/۱38۱-۱397/۱0/۱5 منضم به دو برگ استشهادیه مصدق شده دفتر اسناد رسمی 
۱37 روانسر براثر جابجایی و اسباب کشی مدعی فقدان سندمالکیت شماره سریال 
330040 الف/83 تحت پالک ۱۱8 فرعی از 55 اصلی خراجیان واقع در بخش ۱2 
کرمانشاه گردیده است الزم به ذکر است که سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 562/۱4 تحت پالک ۱۱8 فرعی از 55 اصلی خراجیان واقع در بخش۱2 
کرمانشاه که به نام ویس محمد مظفری فرزند علی احمد صادر و تسلیم گردیده 
لذا مراتب در اجرای  باشد  الشرط نمی  بیع  بازداشت و  قید  برابر سوابق در  است 
ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت و تبصره آن در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود هستند از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی اصل سند 
مالکیت کتبا به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت المثنی سند مالکیت پس از 
انقضای مهلت مقرر قانونی مذکور طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار: ۱397/۱0/25
رئیس ثبت اسناد و امالک روانسر -کاظمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 9700۱4 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
استان بوشهر پالک  امام خمینی )ره(  حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت 
2277 واقع در بخش 2 بوشهر به عنوان مجهول المالک تحت نظر است لذا کسانی 
که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک 
مالکیت خود در تاریخ 97/۱2/05 ساعت 9:30 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند 

نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
منشی دادگاه اصل 49 قانون اساسی ويژه استان بوشهر

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم طوبی هاشمی فرزند رستم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  ۱677 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به زمین 
شهری آغه مرادی که از آقای آغه مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 97 - 38 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ۱397603۱600700۱08۱ مورخ ۱۱/ ۱0/ 
97  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۱23/94متر مربع به نام 
خانم طوبی هاشمیصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای آغه مرادی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره  ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام خانم طوبی هاشمی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود –نعمت عزيزی

تاریخ انتشار اول25 /  ۱۱ /   ۱397   تاریخ انتشار دوم۱0 /  ۱۱ /  ۱397  

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم تهمینه بدری فرزند عبدالقادر درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک ۱50 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به زمین 
آبی نزدیک جاده آبادی که از خانم آمینه رحیمی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 97-45 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ۱397603۱6007000972 مورخ 
97/۱0/2 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۱4/36  متر 
مربع به نام خانم تهمینه بدری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
محمدصالح امینی و احمدمیراحمدی میباشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز 
آگهی میشود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  خانم تهمینه بدری صادر خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزيزی

تاریخ انتشار اول   97/۱0/25 تاریخ انتشار دوم 97/۱۱/۱0

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 970022 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر ۱/5 پالک 
۱682 واقع در بخش 2 بوشهر به عنوان مجهول المالک تحت نظر است لذا کسانی 
که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک 
مالکیت خود در تاریخ 97/۱2/05 ساعت ۱۱:30صبح به این دادگاه مراجعه نمایند 

نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
منشی دادگاه اصل 49 قانون اساسی ويژه استان بوشهر

آگهی اخطاریه
عبدالرحیم  علیه  محکوم  اجرا  97/490ش  کالسه  اجرائی  درپرونده  اینکه  نظربه 
سلطانیان فرزندعباس وزال خرم زاده فرزندحسن ملکی که بنام زال خرم زاده فرزند 
حسن بموجب نامه شماره ۱500۱/97/6۱9مورخه۱397/۱0/۱اداره ثبت اسنادوامالک 
ماهشهر پالک ثبتی شماره 56۱3فرعی از 2726اصلی بخش 2ناحیه۱شش دانگ عرصه 
سال94توقیف  الف  چاپی شماره 48088۱سری  اصلی  سندمالکیت  دارای  اعیان  و 
گردیده لذا دراجرای مواد۱05تا۱09قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته چنانچه  
شکایتی دارید به قسمت اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر تقدیم 

نمائید.شماره م الف:۱6/848
رئیس دادگستری ورئیس اجرای احکام شورای حل اختالف ماهشهر –محمد دانشور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 9700۱2 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
قطعه  بوشهر  استان  )ره(  امام خمینی  فرمان حضرت  اجرایی  حسب گزارش ستاد 
زمینی در شرق پالک 367۱ واقع در بخش 2 بوشهر به عنوان مجهول المالک تحت 
نظر است لذا کسانی که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست 
داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 97/۱2/05 ساعت 9 صبح به این دادگاه 

مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
منشی دادگاه اصل 49 قانون اساسی ويژه استان بوشهر

مفقودی
سند مالکیت )کمپانی( سواری پژو  پارس مدل 90 به شماره پالک 63-5۱9و93  
بنام    BK۱32673  به شماره شاسی و  موتور ۱2490229323  به شماره  و  ایران 

خویاحسان معصومی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

 نوبت دوم

 تحریم ها را عزتمندانه مدیریت کنیم

جهانگیری: توسعه کشور با علم 
و فناوری امکانپذیر است
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لزوم مشارکت شهروندان دلیجانی در 
گسترش فرهنگ  مصرف بهینه آب

داودی- اراک: مدیر امورآب وفاضالب شهرستان 
والمسلمین  االسالم  با حجت  دیدار   در  دلیجان 
امام  فقیه و  نماینده ولی  حجت االسالم غفوری 
جمعه  دلیجان خواستار مشارکت در برنامه های 
مدیریت مصرف وگسترش فرهنگ  مصرف بهینه 

آب دربین شهروندان دلیجانی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب 
استان مرکزی عباس قلی پورفاضلی مدیر امور آب 
وفاضالب شهرستان دلیجان طی این دیدار گزارشی 
فاضالب  و  ارائه خدمات آب  فعلی  از وضعیت 
در شهرهای دلیجان و نراق و همچنین مشکالت 

موجود که در  اجرای برنامه ها ارائه گردید.
لزوم  و  آبی  منابع  وضعیت  به  اشاره  ضمن  وی 
مصرف بهینه آب از سوی آحاد مردم از نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه دلیجان  خواستار همکاری 
در برنامه های مدیریت مصرف وگسترش فرهنگ 
مصرف درست آب دربین شهروندان دلیجانی شد.

در این دیدار نماینده ولی فقیه و امام جمعه دلیجان با 
اشاره به اینکه بیش از 90 درصد منابع آب شیرین در 
بخش  کشاورزی مصرف می شود خواستار توجه 
و برنامه ریزی دقیق مسئولین ذیربط در مدیریت 
مصرف  و جلوگیری از هدرروی آب در این بخش 

و سایر بخش ها  همچون صنعت و شرب شد.

برگزاری برنامه کوهپیمایی در برق 
منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز:برنامه کوهپیمایی ویژه کارکنان 
مدیریت حراست شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برنامه  و  اندیمشک  شهرستان  دز  سد  منطقه  به 
کوهپیمایی بانوان به ارتفاعات شهرستان باغملک 

برگزار شد.
برق  سهامی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
همت  به  کوهپیمایی  این  خوزستان،  ای  منطقه 
اداره ورزش با حضور 65 نفر از کارکنان شاغل 
دز  سد  منطقه  به  شرکت  حراست  مدیریت 
شهرستان اندیمشک و ارتفاعات چهل پا برگزار 
گردیده است. عوامل اجرایی این کوهپیمایی را 
علی  و  موسوی  محسن  سید  جعفری،  محسن 

آرایی بر عهده داشتند.
همچنین برنامه کوهپیمایی بانوان شاغل، همسران 
پرسنل و دختران به ارتفاعات شهرستان باغملک 
و  ها  توانمندی  ارتقاء سطح  با هدف  آقا(  )مال 
روحیه نشاط آنها برگزار شد. در این برنامه تعداد 
40 نفر از بانوان شرکت حضور داشته و سرپرستی 
مزاری،  سعید  طهماسبی،  مرید  را  گروه  این 
السادات  ملوک  هماهنگی  با  پیمانی  عبدالرضا 

احمدی از اداره ورزش بر عهده داشتند.

خبر

برگزاری همایش ملی یک روزه »رسانه، چهل سالگی 
انقالب و خدمات دولت تدبیر و امید« 

نوری- اسالمشهر: اولین همایش ملی یک روزه » رسانه، چهل سالگی 
انقالب و خدمات دولت تدبیر و امید « به همت اداره فرهنگ و ارشاد 
و  فرمانداری  پشتیبانی  و  همکاری  و  اسالمشهر  شهرستان  اسالمی 

دستگاههای اجرایی شهرستان 7 بهمن ماه برگزار می شود.  
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمشهر، این همایش به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران با شعار افتخار به گذشته – امید به آینده با حضور دکتر سید 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ، دکتر محسنی بندپی استاندار 
تهران،دکتر جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران و 
جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی و اهالی رسانه استان برگزار خواهد 
شد. گفتنی است: این همایش با محوریت نقش رسانه در پیروزی انقالب 
و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در طول چهل سال 
گذشته در مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب به نشانی : بزرگراه آزادگان ، 
مسیر شمال به جنوب ، احمد آباد مستوفی ، بعد از میدان پارسا، انتهای 
خیابان انقالب برگزار خواهد شد. در این همایش یک روزه همچنین 
موضوعاتی از قبیل نشریات محلی ، فضای مجازی ، بحث دسترسی 
آزادانه به اطالعات و نقش متقابل رسانه و انقالب در راستای توسعه و 

تعالی یکدیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. 

 استقرار 420 ایستگاه سامانه
 پایش فشار شبکه آب در اصفهان

منظور  به  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  اصفهان: شرکت  بهادری- 
سازگاری با کم آبی و نیز توزیع عادالنه آب ،  420 ایستگاه سامانه پایش 

فشار شبکه در سطح استان راه اندازی  کرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: ظرفیت تولید آب 
در تصفیه خانه آب باباشخعلی ۱۱.7 مترمکعب در ثانیه است در حالیکه 
میزان تقاضا جمعیت بالغ بر 4 میلیون نفری  تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ ۱4.5 مترمکعب در ثانیه است که این امر بیانگر کمبود 

حدود 3 مترمکعب در ثانیه  است.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین چالش پیش رو 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عدم تعادل میان عرضه و تقاضای 
آب است عنوان کرد: عدم تعادل میان عرضه و تقاضای آب در پیک 
مصرف یکی از چالش های اساسی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
می باشد که در این زمینه توسعه شبکه هوشمند توزیع آب در ۱0 شهر 
بزرگ استان ،توسعه 472 سامانه پایش فشارشبکه درسطح  استان ،تکمیل 
سامانه تله متری خطوط انتقال آب ،توسعه سیستم تله متری شبکه توزیع 
آب در شهرهای بزرگ استان ،تهیه نرم افزار مدیریت هوشمند شبکه و 
ایجاد زیر ساختهای مخابراتی برای استقرار و توسعه شبکه هوشمند در 
سطح استان از جمله راهکارهایی می باشد که به منظور غلبه بر چالش کم 

آب در استان در دستور کار قرار گرفت.
وی بااشاره به  کنترل و مانیتورینگ تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ بیان 
داشت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هم اکنون تامین آب شرب 
93 شهر و 300 روستا را به عهده دارد این در حالیست در سالهای اخیر  
محدودیت منابع آبی مسئوالن امر را در تامین آب شرب مشترکین در 
اقصی نقاط استان را با چالش هایی مواجه کرده است بدین ترتیب ارتقاء 
68 ایستگاه  سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی به منظور توزیع عادالنه 
آب  درشهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ عملیاتی شد.

خبر

به  اشاره  با  البرز  استان  انتظامی  فرمانده   
کشف  برای  هوایی  و  زمینی  پایش های 
مزارع کشت مواد مخدر در استان گفت: 
تاکنون 29 مرحله بررسی انجام شده و به 
قابل  باغچه، کشت  جز دو مورد در حد 

توجهی مشاهده نشده است.
ششمین  در  محمدیان  عباسعلی  سردار 
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  جلسه 
مخدر البرز که امروز یکشنبه 23 دی ماه 
در استانداری البرز برگزار شد، گفت: در 
استان البرز 62 نقطه حاشیه ای وجود دارد 
که وضعیت در ۱6 نقطه به صورت حاد 

است.
محمدیان افزود: برخی از این نقاط متأثر 
البرز  استان  در  زندان  چهار  وجود  از 
تا سه  دو  زندان ها  این  اطراف  در  است، 
وخیمی  وضعیت  که  دارد  وجود  روستا 

دارند.
وی در ادامه از کشف بیش از ۱2 تن انواع 

مواد مخدر در ۱0 ماهه سال جاری خبر 
داد و گفت: وجود باغ ویالها و واحدهای 

ایجاد  زمینه  نیمه تعطیل  و  تعطیل  صنعتی 
مراکز تولید مواد مخدر را به وجود آورده 

است و بر همین اساس در این مدت ۱9 
محل تولید را منهدم کرده ایم ولی به دلیل 
شرایط موجود باید کارهای بیشتری انجام 

شود.
فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص 
کشت مواد مخدر در استان هم اعالم کرد: 
با وجود اینکه البرز یک استان کشاورزی 
است و مناطق کوهستانی زیادی هم دارد 
اما طی 29 مرحله بررسی از طریق زمین 
و هوا، به جز دو مورد آن هم به صورت 
باغچه، مکانی که کشت قابل توجهی در 

آن صورت بگیرد به دست نیامده است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در 
حوزه فرهنگی و آموزشی هم گفت: یک 
با  مبارزه  پلیس  محل  در  دائم  نمایشگاه 
مواد مخدر هر روز پذیرای دانش آموزان 
است عالوه بر این نمایشگاه های سیار هم 
دانش آموزان  آموزش  برای  مدارس  در 

دایر می شود.

واحدهای صنعتی تعطیل، مرکزی برای تولید مواد مخدر

پروژه اجرای شبکه فاضالب شهر کرمان 
طی 5 سال به اتمام می رسد

ورود  با  الدینی:  زین  کرمان-غالمرضا 
اجرای  خصوصی؛پروژه  بخشی  گذار  سرمایه 
به  سال   5 طی  کرمان  شهر  فاضالب  شبکه 
فاضالب  و  آب  امور  رسد.مدیر  می  اتمام 
شهرستان کرمان با حضور در برنامه رادیویی 
اجرای  زمینه  در  توضیحاتی  صبح  میکروفن 
کرد.زین  ارائه  کرمان  شهر  فاضالب  پروژه 
اجرایی  گفت:عملیات  رابطه  این  در  الدینی 
آغاز   76 سال  از  کرمان  شهر  فاضالب  پروژه 
شد و بر اساس طرح اولیه پیش بینی شده بود 
طی مدت ۱5 سال یعنی تا سال 95 با اجرای 
۱440 کیلومتر اجرای شبکه جمع آوری،پروژه 
فاضالب شهر کرمان به پایان برسد.وی افزود: 
پروژه  این  آغاز  از  سال   2۱ گذشت  علیرغم 
آن  درصد   33 تنها  نقدینگی  کمبود  علت  به 
شهرستان  آبفا  امور  است.مدیر  شده  اجرا 

طی  خوشبختانه  داشت:  بیان  ادامه  در  کرمان 
یک هفته آینده مبادله قرارداد با سرمایه گذار 
اساس  بر  و  شود  می  انجام  بخش خصوصی 
این قرارداد مابقی اجرای شبکه فاضالب شهر 
کرمان از سال 98 توسط بخش خصوصی آغاز 
می  پایان  به  سال   5 مدت  ظرف  و  شود  می 
انشعاب  واگذاری  زمینه  در  الدینی  رسد.زین 
فاضالب نیز گفت: تمامی کسانی که انشعاب 
نیز  فاضالب  انشعاب  باید  حتما  دارند  آب 
به  فاضالب  انشعاب  و حق  نمایند  خریداری 
میزان هر واحد مسکونی که یک سیفون دارد 
۱ میلیون و 900 هزار تومان می باشد که 30 
درصد آن نقد و مابقی طی اقساط 6 ماهه از 

مشترک دریافت می شود.
با  پایان  در  کرمان  شهرستان  آبفا  امور  مدیر 
اشاره به میزان بارندگی در سال جاری گفت: 
در  کرمان  شهر  آب  تامین  وضعیت  متاسفانه 
سال  تابستان  است.در  تر   وخیم  آینده  سال 
ثانیه مواجه  لیتر آب در  جاری با کمبود 900 
با ۱۱00لیتر  این میزان  بودیم ولی درسال 98 
همکاری  با  امیدواریم  و  رسد  می  ثانیه  در 
بدون  بتوانیم  مصرف  مدیریت  و  شهروندان 

مشکل تابستان پیش رو را سپری کنیم.    

 ضرورت تخصیص کارت سالمت 
به معلولین و افراد ناتوان در رشت

حمل  سازمان  رئیس  رشت:  منکویی- 
رشت  شهرداری  مسافر  و  بار  و  نقل  و 
ناتوانان  و  معلولین  به  توجه  اهمیت  از 
گفت:  و  داشت  تاکید  رشت  شهرستان 
سازی  مناسب  کمیته  جلسات  برگزاری 
ثمر  مثمر  زمانی  رشت  شهرستان 
و  مناسب  خروجی  به  که  شد  خواهد 
دستورالعملهای الزم االجرا دست یافت.

بیان  ضرورت  بر  تاکید  با  پارسا  پیمان 
زمینه  در  موجود  های  دغدغه  ارسال  و 
این  معلول  و  ناتوان  افراد  جابجایی 
به  بهزیستی  کارشناسان  سوی  از  شهر 
آسیب  کرد:  تصریح  رشت،  شهرداری 
مسیرهای  اعالم  و  آمارتعداد  شناسی، 
پرتردد معلولین از بهزیستی به شهرداری 
از  مناسب  سازی  ظرفیت  در  تواند  می 
سوی سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

نقشی بسزا داشته باشد.
نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  از  وی 
و  داد  خبر  آینده  سال  در  عمومی 
سازی  مناسب  کمیته  بعدی  گام  افزود: 
مناسب  جهت  اعتباری  کد  تخصیص 
ایستگاههای  و  ها  اتوبوس  سازی 

کلیه  وسیله  بدین  زیرا  است،  موجود 
الزم  جلسات  صورت  بندهای  و  مواد 

االجرا خواهند شد.
و  بار  و  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
به  اشاره  با  رشت  شهرداری  مسافر 
به  سالمت  کارت  تخصیص  ضرورت 
در  شد:  یادآور  ناتوان  افراد  و  معلولین 
با  شورا  مساعدت  و  موافقت  صورت 
افراد  و  معلولین  سالمت  کارت  صدور 
ناتوان شهر رشت می توانند جهت بهره 
تخفیفات  از  شهری  از خدمات  برداری 

50 الی ۱00 درصدی برخوردار شوند.
بار  کاهش  راستای  در  پارسا  پیمان   
تخصیص  از  رشت  شهر  ترافیکی 
جایجایی  برای  اتوبوس  دستگاه   5
بیان  و  داد  خبر  شهرداری  همکاران 
انجام شده  های  هماهنگی  طبق  داشت: 
روز  از  پراکندگی  نقاط  اساس  بر  و 
یکشنبه همکاران شهرداری می توانند از 
سرویس حمل و نقل عمومی برخوردار 
از  بالعکس  و  کار  محل  تا  منزل  از  و 
سرویس های سازمان حمل و نقل بهره 

مند شوند.

برگ اجرائیه 
 محکوم له بانک ملت به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  به نشانی خوی –خوی خ امام کوچه 
نواله خان .مجتمع نواله خان  طبقه  4 واحد ۱۱  محکوم علیه رباب محمدی فرزند بیرامعلی  
ادرس: خوی- 20 متری جانبازان –کوچه شهید قصابزاده پ 6     بموجب دادنامه شماره 
۱969   مورخه  96/6/29 شورا ی حل اختالف  شعبه سوم   که وفق دادنامه شماره—شعبه 
--- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم به  پرداخت 
مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی  به مبلغ ۱/850/000  
ریال  وخسارت   تاخیر تادیه برابر نرخ تورم تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه 

قانونی  می باشد.ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده  محکوم علیه  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که 
اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱379/۱/2۱ و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱0 آبان ۱377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی  - فرهادپور

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : ملت   به نشانی :  استان تهران –شهرستان تهران – شهر تهران 

–خیابان فردوسی شمالی –نرسیده به میدان فردوسی پالک 298
 محکوم علیه –محکوم علیهم  ۱- محمد رحمدل فرزند  پرویز     نشانی:آذربایجان   
غربی - شهرستان  خوی- شهر خوی –بلوار مدرس- -کوچه شهید پورنصراله بن 
بست حاج رضا 4/   2- کریم نیکنام فرزند اسماعیل    نشانی:آذربایجان   غربی - 
شهرستان  خوی- شهر خوی- بلوار ولیعصر –فاطمیه کوچه شهید عبداله پورپالک6/   
3- علی طایفه مرندی فرزند حسن   نشانی:آذربایجان   غربی - شهرستان  خوی- شهر 
خوی- بلوارل22 بهمن کوی پاسداران کوی کارمندان بهداری –بن اولدوز پالک5 /  
4- علیرضا بزازپور فرزند جعفر    نشانی:آذربایجان   غربی - شهرستان  خوی- شهر 

خوی –بلوار مدرس- -کوچه شهید پورنصراله بن بست حاج رضا 4
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: جعفرصادق دادگر 
فرزند سلطانعلی  به نشانی  –شهر ستان خوی- خ امام –کوچه مدرس نوع رابطه وکیل    

محکوم له بانک ملت 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی    :بسمه  به  محکوم 
علیه    محکوم    970997463430۱۱۱7 دادنامه   شماره  و     9709984634300856
محکوم است به پرداخت مبلغ  200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی 
بمبلغ3/600/000 ریال  و خسارت تاخیر تادیه  برابر نرخ تورم  تا یوم الوصول و حق 
الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر 

عهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- مهدیه معصوم 

زاده بیطال 
قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی ۱394(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(6- 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 ۱394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری 

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : ملت   به نشانی :  استان تهران –شهرستان تهران – شهر 

تهران –خیابان فردوسی شمالی –نرسیده به میدان فردوسی پالک 298 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : ۱-محمد مرشد فرزند  داداش    نشانی:آذربایجان   
استاد شهریار  –کوچه  اباد  بدل  –روستای  غربی - شهرستان  خوی- شهر خوی 
2- ربابه مرشد---  داداش    نشانی:آذربایجان   غربی - شهرستان  خوی- شهر 

خوی- خ منتظری-کوچه رضازاده منزل شخصی 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: جعفرصادق دادگر 
فرزند سلطانعلی  به نشانی  –شهر ستان خوی- خ امام –کوچه مدرس نوع رابطه 

وکیل    محکوم له بانکملت 
محکوم به :بسمه تعالی

 بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9709984634300854   و 
شماره دادنامه  970998463430095۱ محکوم علیه   محکوم است به پرداخت مبلغ   
70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی بمبلغ 2/000/000 ریال  و 
خسارت تاخیر تادیه  برابر نرخ تورم  تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه 
قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- مهدیه معصوم 

زاده بیطال 
قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی ۱394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394(6- 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 ۱394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری 

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم ۱- بانک تجارت  به نشانی 

2- جفرصادق دادگر  فرزند سلطانعلی  اذربایجان غربی- خوی- خیابان امام- کوچه 
نوراله خان –مجتمع نوراله خان ط 4 واحد ۱۱ 

محکوم علیه/ محکوم علیهم : ۱-قنبرباقرلو  فرزند محمد  - نشانی–آذربایجان غربی 
–خوی-روستای آغداش 

2- سکینه باقرلو فرزند رضا -نشانی–آذربایجان غربی –خوی-روستای آغداش 
محکوم به :بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره   بایگانی  
3/970۱49ش و شماره دادنامه مربوطه9709974634300۱88       محکوم علیها 
محکوم است به پرداخت مبلغ  82/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  
ه خسارت تاخیرتادیه برابر نرخ تورم تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ    
2/۱50/000 ریال وحق الوکاله در حق محکوم له پرداخت نماید. ضمنا نیم عشر دو 

لتی بر عهده محکوم علیها میباشد
مسئول  دفتری شعبه 3 شوارای حل اختالف  شهرستان خوی-  سهیال درستی 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی –فرهادپور 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی ۱394(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو 
)ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(6- 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 ۱394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری 

برگ اجرائیه 
 محکوم له بانک ملت به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  به نشانی خوی –خوی خ امام 
کوچه نواله خان .مجتمع نواله خان  طبقه  4 واحد ۱۱  محکوم علیها ۱- ناصر 2- علی 
۱- ورمزیار 2- قوچخانی  نام پدر ۱- محمد 2- نوروز  ۱- خوی- شهانق کوچه شهید 
ورمزیار –روبروی حسینیه پالک 49 2- خوی -روستای بیل ودردی    بموجب دادنامه 
شماره3862     مورخه 96/۱2/۱9 شورا ی حل اختالف  شعبه سوم   که وفق دادنامه 
شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است محکوم علیها  
محکوم به  پرداخت مبلغ  ۱50/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت   
تاخیر تادیه برابر نرخ تورم تا یوم الوصول  پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 3/000/000 
ریال و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق خواهان   می باشد.ضمنا پرداخت نیم 

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

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱379/۱/2۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱0 آبان ۱377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی  - فرهادپور

آگهی ابالغ اجرائیه 
 ۱355 تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   ۱8 ماده 

)اصالحی 87/6/۱۱(
بدینوسیله به آقای  ذولفعلی ابراهیم زاده نام پدر فتح اهلل   شماره ملی 2802439537  
به ش ش695 بنشانی :خوی –فلکه مسجد قرمز –آپارتمان های برق بلوک 2 وحلد 
ب۱7 طبقه3 بطرف پارک ملت    ابالغ میشود که علی اصغر یادگاری کهریزی  برای 
وصول مبلغ -/20/000/000 ریال  بموجب مستند پرونده اجرایی   9700925 که 
از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق  گزارش مامور ابالغ 
اداره ادرس شما  بشرح فوق شناخته نشده و بستانکارهم نتوانسته  شمارا برای ابالغ 
اجرائیه معرفی نماید  لذا طبق درخواست وارده بشماره ۱397050۱3447009377  
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  باستناد ماده ۱8 –آئین    ۱397/۱0/23–
جراید  در  مرتبه  یک  اجرائیه  مفاد  )اصالحی87/6/۱۱(    ۱355 تیرماه  مصوب 
کثیراالنتشار اگهی میشود و ۱0 روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان 
خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

مدير اجرا واحد اسنادرسمی خوی- علی يحی اوغلی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زینب کاظمی فرزند کرم 

خواهان اداره کل راه و شهرسازی استان دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زینب 
غالمی به خواسته ابطال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه   97099866۱0800843 کالسه 
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۱۱/30 ساعت ۱0:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 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 هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –سعید ولی پور 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ازپالک  درقسمتی  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  اینکه  نظربه 
54بخش6اهوازدرهیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی موضوع 
تصرفات محمدرضا قتاعتی به مقدار /2250مترمربع رای مبنی برمالکیت صادروآگهی 
مرقوم  وپالک  غیرقرارنگرفته  واخواهی  منتشرومورد  طورصحیح  به  ماده3آن  های 
درجریان ثبت بوده.لذا بنا به درخواست متقاضی آگهی تحدید حدود اختصاصی آن 
منتشر وبه اطالع مالک ومجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقی می رساندکه عملیات 
تحدید حدود و نقشه برداری درساعت ده صبح روزسه شنبه مورخ 97/۱۱/۱6درمحل 
به  توجه  با  ارتفاقی  حقوق  و  به حدود  نسبت  شد.اعتراض  خواهد  وشروع  انجام 
می  پذیرفته  روز  سی  مدت  به  مجلس  صورت  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون 
شودومعترض موظف است که ظرف مدت یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و جریان 

واخواهی خودرا پیگیری نماید. شماره م الف:)5/2706(-تاریخ انتشار:۱397/۱0/25
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 970020 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
استان بوشهر پالک  امام خمینی )ره(  حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت 
2276 واقع در بخش 2 بوشهر به عنوان مجهول المالک تحت نظر است لذا کسانی 
که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک 
مالکیت خود در تاریخ 97/۱2/05 ساعت ۱0:30 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند 

نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
منشی دادگاه اصل 49 قانون اساسی ويژه استان بوشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 9700۱8 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
استان بوشهر پالک  امام خمینی )ره(  حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت 
228۱ واقع در بخش 2 بوشهر به عنوان مجهول المالک تحت نظر است لذا کسانی 
که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک 
مالکیت خود در تاریخ 97/۱2/05 ساعت ۱0 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه 

عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
منشی دادگاه اصل 49 قانون اساسی ويژه استان بوشهر
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فراتر از عوام زدگی های مرسوم
*محسن پورسیدآقايی-
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

خبر الیحه پیشنهادی شهرداری برای تعیین نرخ بهای خدمات معابر خاص که در 
دو روز اخیر با عنوان ناصحیح »عوارض تونل ها« در فضای رسانه ای منتشر شد، 
واکنش های مثبت و منفی زیادی را به دنبال داشت. این فرصت ناخواسته را مغتنم 
می شمارم تا چند جمله ای در این باره با شهروندان عزیز تهران گفت وگو کنم. اما قبل 
از اینکه به اصل موضوع بپردازم، چند نکته را به طور گذرا اشاره می کنم. خبری این باره 
منتشر کرده و منبع بقیه رسانه ها قرار گرفته، حاوی حداقل سه دروغ است. مهمترین 
دروغ، پیشنهاد رقم »حداقل سه هزار تومان« است، در حالی که در پیش نویس الیحه 
پیشنهادی، رقم 400 تومان برای تونل رسالت و 800 تومان برای تونل های نیایش، 
توحید، شهدای غزه و طبقه دوم بزرگراه صدر پیشنهاد شده است که در صورت 
نداشتن معاینه فنی برتر )و داشتن معاینه فنی عادی( به ترتیب به 500 و ۱000 
تومان افزایش می یابد. بنابراین »حداقل 3000 تومان« دروغ است و واقعیت »حداکثر 
۱000 تومان« است.برخالف آنچه رسانه های سیاسی مخالف شورا و شهرداری القا 
کرده اند، این پیشنهاد اساسا مربوط به این دوره نیست. دقیقا چهار سال قبل در همین 
ایام، جناب آقای قالیباف شهردار محترم وقت تهران در نامه شماره ۱۱53397 مورخ 
93/۱0/24 الیحه ای را با عنوان »مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری« به 
شورای شهر ارائه کردند که در آن برای همین معابر پیشنهاد اخذ عوارض مطرح شده 
است. الیحه اصالحی آن نیز در تاریخ 94/4/۱6 به شماره 455683 تقدیم شورای 
وقت شده، هرچند نهایتا به صحن شورا نرسیده است.عزیزانی که به غلط گفته اند 
این طرح مربوط به این دوره شورا و شهرداری بوده، بهتر است به برنامه پنج ساله 
دوم شهرداری )مصوب شورای شهر( مراجعه کنند و ماده ۱58 آن را بخوانند. در 
این ماده، شهرداری تهران موظف شده که الیحه ای را برای اخذ هزینه های استفاده از 
زیرساخت های شهری همچون پل ها و تونل ها به شورا ارائه کند. این مصوبه شورای 
اسالمی شهر تهران هنوز تغییر نکرده و به جای خود باقی است، و اگر ایرادی به آن 
وارد است تصویب کنندگان آن باید پاسخ بدهند.آن عضو محترم شورا که ارائه این 
موضوع را به بنده نسبت داده اند، کافی است به مصاحبه های دیگر اعضای محترم 
شورا در یک سال اخیر در این باره مراجعه کنند تا مشخص شود که موضوع عوارض 
معابر خاص، اساسا نه توسط اینجانب، بلکه بارها توسط دیگر اعضای شورای پنجم 
و حتی اعضای شورای چهارم مطرح شده است. عجیب است که تا این حد شاهد 
تغییر موضع بدون تغییر موضوع هستیم و حال آنکه در زمانه امروز، حافظه رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی به ما اجازه فراموشکاری و تغییر موضع ناگهانی نمی دهند. 
در هرحال به نظر می رسد که اصل این بحث مورد اجماع اکثر تصمیم گیران قبلی 
و فعلی مدیریت شهری بوده، اما کسی حاضر به پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی 
پیگیری آن نبوده است.اصل الیحه ای که در خبر تحریف شده خبرگزاری مهر به آن 
اشاره شده، ابتدائا توسط معاونت حمل و نقل تهیه نشده است. این الیحه پس از 
پیگیری های صورت گرفته از سمت شورا، در نامه شماره 396975 مورخ 97/4/24 
از معاونت مالی و اقتصاد شهری )با امضای جناب آقای حسینی مکارم، معاون مالی 
وقت شهرداری تهران( برای اینجانب ارسال شد و ما اصالحات ضروری را در آن 
اعمال کردیم تا برای معاونت برنامه ریزی شهرداری ارسال شود.مهمترین اصالحی که 
معاونت حمل و نقل و ترافیک در این الیحه اعمال کرد، تغییر ماهوی آن از »عوارض« 
به منظور کسب درآمد، به »بهای خدمات« به منظور تأمین هزینه های نگهداری بود و 
تاکید بر اینکه مبالغ دریافتی صرفا باید برای نگهداری همین تونل ها و توسعه حمل و 
نقل عمومی هزینه شود. مبالغ پیشنهادی نیز بر همین مبنا تغییر یافت و برخالف ارقام 

کذبی که منتشر شده، همه ارقام پیشنهادی کمتر از ۱000 تومان است.
و اما سخنی با کارشناسان، رسانه ها و عموم شهروندان محترم تهران؛

آیا وقت آن نرسیده است که از خود بپرسیم پس از این همه ساخت مترو و پل و 
اتوبان، چرا وضعیت ترافیک شهر تهران بهتر نشده و بلکه روز به روز بدتر می شود؟ 
آیا کسی پاسخی برای این سوال دارد که پس از دو دهه گسترش مترو در تهران، چرا 
میزان استفاده از خودروی شخصی در شهر کمتر نشده که هیچ؛ بیشتر هم شده؟ از 
همه صاحب نظران و کارشناسان دعوت می کنم که بگویند و بنویسند اگر مثال ما همه 
خیابان های شهر را به دو برابر تعریض کنیم و ۱0 بزرگراه دیگر هم در اقصانقاط شهر 
بسازیم، آیا فکر می کنند مشکل ترافیک تهران حل می شود و دیگر همه خودروها 

به آسانی تردد می کنند؟
مردم خوب تهران؛ همشهریان عزیز! ما در شهرداری تهران میراث دار شهری هستیم 
که عالوه بر غول های تجاری و برج هایی که آسمان شهر را خراش می دهد، پر شده 
از پل ها و بزرگراه هایی که شهر را جوالنگاه خودروها کرده اند. نه برای تولید، نه برای 
شماره گذاری و نه برای مصرف خودروها، هیچ مانع موثری ایجاد نشده است. اکنون 
شهری داریم که با پول فروش تراکم، در آن انواع سازه های خودرومحور ساخته اند و 
خیابان های آن تا کوچه و پس کوچه ها پر از خودروی شخصی شده است. زمین شهر 
پر از خودرو و هوای شهر پر از دود. در این شهر، جای انسان کجاست تا قدمی بزند 
و نفسی بکشد؟ بنده را به عنوان خدمتگزار خود در حوزه حمل و نقل شهر، مواخذه 
کنید که چرا حمل و نقل عمومی کافی نیست و باید بخش مالی شهرداری منابع کافی 
جذب کند و ما بیشتر و بهتر تالش و مدیریت کنیم تا وضع اتوبوسرانی و ظرفیت 
مترو افزایش یابد. اما از ما نخواهید که همچنان برای خودروها و خودروسواران فرش 
قرمز پهن کنیم. من شرمنده ام که با آنچه به ارث برده ایم و کمک هایی که از دولت 
نگرفته ایم، هنوز نتوانسته ایم اتوبوس های شهر را نو کنیم. اما افتخار می کنم که تا جایی 
که خداوند یاری کند اجازه نخواهم داد خودروهای دودزا هوای شهر را کثیف کنند.

اینجانب با اتکا به تجربه های وطنی و جهانی معتقدم که ما باید تا می توانیم عرصه را 
بر خودروهای شخصی، محدود و درمقابل بر حمل و نقل عمومی و پاک، باز کنیم. 
این اصلی ترین راه حل مسائل اساسی تهران همچون آلودگی هوا و ترافیک است. ما 
در برنامه هایی همچون طرح ترافیک جدید، طرح کاهش آلودگی هوا و کنترل فراگیر 
معاینه فنی به دنبال همین رهیافت بودیم. هرچند ممکن است ظاهرا برخی سیاست ها 
با سختگیری به بخشی از جامعه همراه باشد، اما واقعیت این است که رسیدن به 
شهری که پاک، زیست پذیر، انسانی و برای همه باشد، چاره ای جز این سختگیری ها 
ندارد. ضمن اینکه هزینه های حل مسائلی همچون ترافیک و آلودگی هوا باید به جای 
همه شهروندان، بیشتر به عهده خودروسوارانی باشد که چنین هزینه هایی را برای 

عموم شهروندان ایجاد می کنند.
درباره اخذ بهای خدمات نگهداری معابر، برخی گفته اند مگر این تونل ها تازه ساخته 
شده اند. بنده می پرسم مگر آن زمانی که ساخته شدند، با پول مردم همین شهر 
ساخته نشدند و اکنون مگر هزینه نگهداری آنها از جیب مردم همین شهر تأمین 
نمی شود؟ در همین سال 97 بودجه مصوب شورا برای نگهداری تونل نیایش و 
پل طبقاتی صدر بالغ بر ۱40 میلیارد ریال بوده است. این رقم را چه کسی و از چه 
منبعی تأمین کرده؟ آیا جز این است که این پول از عوارضی که همه ی مردم شهر 
می پردازند، پرداخت می شود؟ مردمی که خودرو ندارند و خودروسوار نیستند، چرا 
باید هزینه ی خودروسواری دیگران را بدهند؟ با این توضیح، آیا عادالنه تر نیست که 
هزینه نگهداری تونل ها را فقط کسانی بپردازند که از آنها استفاده می کنند؟ سوال را 
صریح تر می پرسم؛ مردمی که در جنوب شهر زندگی می کنند و به عمرشان پل صدر 
را ندیده اند و نام تونل شهدای غزه را نشنیده اند، چرا باید هزینه ی نگهداری آنها را 
پرداخت کنند؟ از هزینه ی ساخت آنها صحبت نمی کنم که سر به فلک می کشد. 
هزاران میلیارد تومان از جیب عموم مردم تهران صرف ساخت پل طبقاتی صدر شد 
که هیچ توجیه علمی نداشت و ترافیک را هم بدتر کرد. واقعا با چه توجیه کارشناسی 
و حتی چه توجیه شرعی می توانیم از جیب عموم شهروندان و ازجمله ساکنان 
جنوب شهر برای تسهیل تردد ساکنان شمال شهر هزینه کنیم؟ در مورد تونل ها هم 
همین طور؛ تقریبا همه تونل ها به قصد بهبود عبور و مرور کسانی که می خواهند 
به شمال شهر دسترسی پیدا کنند، احداث شده است. بگذریم که برای اتوبان امام 
علی)ع( و تونل نیایش وام های کالن ارزی گرفته شد که در همان دوره تسویه نشد 
تا به مدیریت جدید شهری به ارث برسد و اکنون با نرخ فزاینده ارز موجب بدهی 
هزاران میلیارد تومانی شهرداری شده است. اگر پول ساخت آنها از جیب همه ی 
مردم اما به کام یک عده ی خاص تأمین شد، آیا حق و عدالت حکم نمی کند که 
الاقل هزینه ی نگهداری آنها به جای همه، فقط از سوی خودروهایی که از آنها عبور 
می کنند، تأمین شود؟ شهرفروشی کدام است؛ آن یا این؟ واضح است که آنچه بنده 
عرض می کنم، در نقطه ای فراتر از عوام زدگی های مرسوم و متداول قابل بحث است. 
به اعتقاد من، اینکه هزاران میلیارد تومان از جیب عموم مردم شهر تهران به نفع ساکنان 
برخی مناطق شهر هزینه کنیم و بعد شعار عدالت بدهیم، عوام فریبی است. البته 
می توانیم اخذ هزینه نگهداری تونل ها از خودروهای عبوری را »پولی شدن تونل ها« 
بنامیم و نگوییم که همین حاال این هزینه از همه حتی اتوبوس سواران و متروسواران 
گرفته می شود. اما با این طرز فکر، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که شهری عادالنه تر 
و همگانی تر داشته باشیم. شهر برای همه، آنجایی می تواند تجلی عینی یابد که جرات 
جراحی ترافیک شهر را داشته باشیم. این تجربه ای است که همه ی شهرهای بزرگ 
و کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه دنیا، از سر گذرانده اند. بدون جراحی هایی 
که البته درد موقت هم دارد، تهران عزیز ما از رنج ترافیک و آلودگی و بی عدالتی 

خالص نخواهد شد.

یادداشت

نکاتی که همه بیماران مبتال به صرع 
در مورد ازدواج باید بدانند

به  اشاره  با  ایران  انجمن صرع  مدیره  رئیس هیأت 
این که صرع عامل ناباروری در زنان و مردان نیست، 
گفت: بیماران مبتال به صرع برای آغاز زندگی مشترک 
باید صداقت داشته باشند و به همسر آینده خود، ابتال 

به بیماری را اطالع دهند
به گزارش پیام زمان ، کوروش قره گزلی متخصص 
مغز و اعصاب در آستانه برگزاری پانزدهمین کنگرة 
و  ازدواج  موضوع  با  ارتباط  در  صرع  المللی  بین 
اظهار داشت:  دارند،  بیمارانی که صرع  در  بارداری 
موضوع ازدواج چالش دائمی برای این بیماران و به 
طور کلی همة افرادی که دچار  بیماری های مزمن 

هستند، است.
وی با اشاره به این که قطع درمان در بیماری های مزمن 
سبب اختالل در سالمت فرد می شود، گفت: بیماران 
مبتال به صرع و همةافرادی که گرفتار بیماری های 
مزمن هستند برای آغاز زندگی مشترک حتما باید این 
مسئله را مدنظر قرار دهند و  به همسر آینده خود 
قبل از ازدواج اعالم کنند که بیمار بوده و باید دارو 

مصرف کنند.
اینکه  به  با اشاره  رئیس هیأت مدیرة انجمن صرع 
کتمان بیماری سبب اختالل در زندگی مشترک پس 
از ازدواج می شود، گفت: در گذشته امکان تقاضای 
فسخ نکاح در صورت کتمان این قضیه و درخواست 
همسر وجود داشت ولی اکنون این فسخ نکاح یک 
روند طوالنی پیدا کرده و باید ثابت شود که صرع 
مخل زندگی زناشویی است و این مسئله تنها با تصمیم 

قاضی محقق می شود.
قره گزلی گفت: صرع یک بیماری مزمن است ولی 
اگر پزشک اعالم کند که صرع مخل زندگی زناشویی 
نیست قاضی نیز حکم را بر همین اساس داده و فرد 
به راحتی نمی تواند از زندگی مشترک خود جدا شود. 
بنابر این قبل از ازدواج فرد باید همسر خود را نسبت 

به بیماریش آگاه کند.
وی با تأکید بر اینکه صرع عامل ناباروری در زنان و 
مردان نیست گفت:  این بیماری می تواند در صورت در 
نظر نگرفتن تمهیداتی، حین بارداری  می تواند سبب 
آسیب به جنین شده و با تاثیر در بافت مغزی باعث 

متولد شدن نوزادی ناقص خواهد شد.
این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه ریسک 
اختالل مغزی در جنین که مادری مبتال به صرع دارد 
5 تا 20 درصد است، گفت: در صورتی که برای مادر 
تمهیدات دارویی در نظر گرفته شود و داروها به موقع 
اندک  بسیار  به جنین  آسیب  احتمال  مصرف شود 
خواهد شد که این موضوع با مدیریت پزشک امکان 
پذیر است و با مخفی نگه داشتن بیماری از همسر، به  

جنین آسیب وارد می شود.

خبر

سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت پرداختن امر 
پژوهش به حوزه بیماری های غیرواگیر گفت: عالوه بر اینکه باید 
از رفتار جزیره ای بپرهیزیم در امر پژوهش بخش خصوصی را 

باید فعال و درگیر کنیم.
سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت در مراسم بیست و 
چهارمین جشنواره علمی تحقیقاتی علم پزشکی رازی اظهار 
داشت: به عنوان یک کهنه سرباز نظام سالمت بر خود می بالم 
که با سهم اندکی که در حوزه پژهشی داشته ایم توانسته ایم خلق 

اثرات ارزنده ای را در حوزه سالمت داشته باشیم.
وی افزود: نیروی انسانی نقش مهمی در توسعه علمی کشوردارند 
و اینکه بتوانیم با منابع اندک در شرایط بحرانی کاری انجام دهیم 
این مسئله ستودنی است. سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد: 
کارهای زیادی در حوزه سالمت پس از انقالب نام داده ایم و در 
میان 23 کشور شرق مدیترانه در امر پژوهش و توسعه آموزش 
پزشکی شاهد دستاوردهای بزرگی در کشورمان بوده ایم و در 

بسیاری از شاخص ها به همت اساتید برجسته اول بوده ایم.

نمکی گفت:  البته نباید از این مسئله غافل شویم که راه های زیادی 
را هنوز نرفته ایم و اگر زمانی را 5 دالر کودکان را در مقابل چند 
بیماری مهم واکیسنه می کردیم امروز با بیماری های غیرواگیر 
همچون سرطان، حوادث، و بهداشت روان پریشان مواجهیم که 
وزارت بهداشت در این زمینه حداقل تاثیر را داشته و رفع این 

مشکالت مشارکت بین بخشی عظیمی می طلبد.
وی با اشاره به اینکه 28 سال پیش اداره کل بیماری های غیرواگیر 
را راه اندازی کردیم گفت:  متاسفانه پس از ان زمان این اداره کل 
تعطیل شد و در دولت روحانی مجددا بازگشایی شد. اکنون 
بیماری های غیرواگیر  به موضوع  پژوهش کشور  دارم  تقاضا 
بپردازد و با آینده پژوهشی در جهت پیشگیری از بیماری های 
فردا اقدام کنیم تا به سیاه چاله بیماری های نوظهور که منابع را 

می بلعد نیفتیم.
کشور  در  بقا  به  کرد: امید  عنوان  بهداشت  وزارت  سرپرست 
افزایش یافته و لی کیفیت را چندان خوب نمی بینیم و سالمندان ما 
با سالمندان دنیا فرق دارد. بنابراین باید دنبال مدل های ملی باشیم.
وی بیان داشت: سالمندان ما در آینده افسرده هستند چرا که 
جوانی نکرده پیر شدند و زمانی که جوان بودند زیرساخت 
اشتغال برای آنها نداشتیم و خودشان را سربار می دیدند و اکنون 
در کنار این مسئله مشکالت حاشیه شهرها و سالمت مردان نیز 

باید از طریق امر پژوهش به آن توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه پژوهش را باید در مدارس نهادینه کنیم، 
گفت: بخش خصوصی در امر پژوهش فعال و درگیر شود تا ما از 
رفتار جزیره ای بپرهیزم و از مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت 
غافل نشویم تا بتوانیم با رعایت این سه اصل در امر پژوهش 

موفقیت های زیادی به دست آوریم.

 مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
در مورد حواشی خبر پولی شدن و اخذ عوارض از تونل ها 

توضیحاتی را ارائه کرد.
علی پیرحسینلوبا اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اخذ عوارض 
از تونل ها و معابر خاص اظهار کرد: علی رغم توضیحات 
شهردار، رییس شورای اسالمی شهر تهران و تاکیدات مقامات 
دیگر مبنی بر این که قرار نیست عوارضی از معابر و تونل ها 
اخذ شود، اما هنوز ارقامی همچون اخذ 3000 تومان یا 60 

هزار تومان در رسانه ها مطرح می شود.
وی افزود: الزم است که در مورد این موضوع توضیحاتی ارائه 
شود، چرا که در ماده ۱58 برنامه دوم توسعه شهرداری که در 
زمان آقای قالیباف مصوب شده است در مورد اخذ عوارض 
از معابر تاکید شده است و حتی بنا بود که شهرداری الیحه ای 
برای اخذ عوارض در سال 93 بدهد که در آن دوره مسکوت 

باقی ماند.
مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل  ترافیکی شهرداری تهران 
با بیان این که خبر دریافت اخذ عوارض تونلی برای سال 98 
از اساس دروغ است، خاطر نشان کرد: اگر برنامه ای داشتیم 
حتما خودمان زودتر آن را اعالم می کردیم، نه این که یک 

رسانه با انتشار دروغ اخبار نسبت به فضاسازی اقدام کند.

 پویل شدن معابر 
دروغ است

مدیرعامل انجمن دیابت ایران گفت: پنج میلیون و 200 هزار نفر 
در کشور به بیماری دیابت مبتال هستند و هشت میلیون نفر نیز 

عالیم این بیماری )پیش دیابت( را دارند.
کامران نیکوسخن در یک نشست خبری در محل شبکه بیماری 
قابل  دیابت  بیماری  موارد  درصد  افزود: 80  واگیر  غیر  های 
پیشگیری است اما به دلیل عدم آموزش و اطالع رسانی ناکافی 
این بیماری رو به افزایش است. بسیاری از بیماران از دیابت خود 

بی خبرند.
انجام  دیابت،  از  پیشگیری  عامل  مهمترین  داشت:  اظهار  وی 
فعالیت بدنی روزانه به مدت 30 دقیقه است که متاسفانه این 
مسئله مورد توجه قرار نمی گیرد در مدارس دانش آموزان هفته 
ای یک مرتبه زنگ ورزش دارند که آن هم به بهانه های مختلف 
انجام نمی شود. نیکوسخن ادامه داد: مردم باید با تغذیه سالم آشنا 
شوند به آنها آموزش داده شود که چه غذاهایی مضر هستند، 
متاسفانه در کشور ما بیلوردهای تبلیغاتی بزرگ برای چیس، پفک 
و آبمیوه که جزو آشغال های غذایی هستند، نصب شده، از این 

طریق درآمدزایی و با سالمت مردم بازی می شود.
به گفته وی، سن باالی 40 سال عامل خطری برای بروز دیابت 
است و البته با تشخیص به موقع در مراحل اولیه بیماری، درمان 

آن آسان تر است.

 13 میلیون نفر در کشور دیابت 
یا پیش دیابت دارند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از 
عدم اجرای قانون »معافیت مدارس از پرداخت بهای انرژی از 

سوی وزارت نیرو« گالیه کرد .
از  مدارس  معافیت  قانون  اجرای  درباره   ، ترکمن  الهیار  علی 
پرداخت بهای آب، برق و گاز مصرفی اظهار کرد: حدود 430 تا 
440 میلیارد تومان در طول یک سال تحصیلی برای  بهای آب، 

برق و گاز مدارس باید اعتبار هزینه کنیم.
وی افزود: برای کاهش این هزینه های مدارس، امسال در بند 
»ی« تبصره 6 بودجه پیش بینی شد که مدارس از پرداخت بهای 

قبوض انرژی معاف شوند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه معافیت در نظام اجرایی همواره با موانعی روبرو می شود 
و دستگاه ها مقاومت کرده و سعی می کنند آن را انجام ندهند  به 
ایسنا گفت: شرکت های آب و گاز با آموزش و پرورش همکاری 
داشتند ولی بزرگترین مشکل ما وزارت نیرو است و در قبال 
اجرای معافیت برق مدارس به شدت مقاومت کرده و کمکی به 
اجرای آن نمی کند. الهیار افزود: ما به میزانی که از پرداخت بهای 
برق معاف شدیم؛ به وزارت نیرو مبلغی پرداخت نمی کنیم تا 
تکلیف قانون روشن شود. چون همه ما برای اجرای قانون تعهد 

داریم و وزارت نیرو هم باید تعهد خود را اجرا کند.

 گالیه آموزش و پرورش
 از وزارت نیرو

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در حوزه مواد مخدر 
بحث پیشگیری هیچ منافاتی با اقدامات مبارزه ای ندارد، ما چهار 
هزار شهید در راه مبارزه با مواد مخدر داده ایم و اگر این مبارزه 

نبود االن مواد مخدر هم مانند سیگار و قلیان شده بود.
اسکندر مومنی در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر البرز که یکشنبه 23 دی ماه در استانداری البرز برگزار شد، 

گفت: مواد مخدر در اولویت اول آسیب های اجتماعی قرار دارد 
به همین دلیل به عنوان یک موضوع کامال بین بخشی و تعاملی 

مطرح می شود که به همکاری همه دستگاه ها نیاز دارد.
مومنی با اشاره به اولویت های تعیین شده توسط ستاد مبارزه با 
مواد مخدر خاطرنشان کرد: از نظر زمانی اولویت اول بر مبنای 
جمع آوری، نگهداری، درمان و رسیدگی به معتادین متجاهر 
تنظیم شده است، اما از نظر موضوعی اولویت اول پیشگیری و 

صیانت اجتماعی است تا کسی به سمت مواد مخدر نرود.
وی از هزینه های مواد مخدر برای کشور گفت و تصریح کرد: 
۱۱.7 درصد از تولید ناخالص ملی ما صرف موضوع مواد مخدر 
می شود، این برای کشوری مثل ایران بسیار زیاد است.  عالوه بر 
این بخش زیادی از طالق ها و 70 درصد زندانیان به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم به مواد مخدر مرتبط می شوند.
متجاهر  معتادان  اهمیت جمع آوری  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 

خاطرنشان کرد: حدود ۱500 معتاد متجاهر در استان البرز وجود 
دارد. برای حل این موضوع در کوتاه  مدت باید تالش شود؛ چرا 
که باورپذیری اقدمات صورت گرفته برای مردم با مشاهده حتی 
یک معتاد متجاهر و یا یک خرده فروش، خدشه دار می شود.
مومنی با بیان اینکه مواد مخدر  در کنار قاچاق اسلحه و انسان 
جزو چهار تجارت اول دنیاست، اعالم کرد: همه با این موضوع 
درگیر هستند، ما باید در کنار هم و با همدلی برای این موضوع 

تصمیم گیری کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت راه اندازی کمپ ماده ۱6 در 
استان البرز اظهار کرد: یک زمین برای احداث کمپ ماده ۱6 در 
البرز مد نظر است، اعتبار الزم برای احداث کمپ به میزان 500 
میلیون تومان تا قبل از پایان سال و مابقی در سال بعد داده می شود 
تا در نیمه اول سال 98 شاهد راه اندازی کمپ ماده ۱6 در استان 
البرز باشیم.مومنی به اهمیت پیشگیری برای مقابله با مواد مخدر 

هم اشاره و اعالم کرد: بحث پیشگیری هیچ منافاتی با اقدامات 
مبارزه ای ندارد، ما چهار هزار شهید در راه مبارزه با مواد مخدر 
داده ایم و اگر این مبارزه نبود االن مواد مخدر هم مانند سیگار 
و قلیان شده بود.وی افزود: پیشگیری از جهت آگاه سازی مهم 
است؛ چون براساس یک پژوهش 70 درصد جوانان و نوجوانان 
به خصوص دانش آموزان، علت اعتیاد خود را بی ضرر دانستن 
مواد، رودربایستی و ناتوانی در نه گفتن اعالم کرده اند.  برای 
پیشگیری ظرفیت های زیادی هم در حوزه ملی و هم در حوزه 

محلی وجود دارد.
به  اشاره  با  پایان  در  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیر 
که  همانطور  البرز  کرد:  خاطرنشان  البرز  استان  ظرفیت های 
دارد.   هم  زیادی  آسیب  بسترهای  دارد،  زیادی  ظرفیت های 
موضوعات این استان از تهران جدا نیست و هر اتفاقی که در 
تهران رخ می دهد به سرعت در البرز منعکس می شود و برعکس.

سرپرست وزارت بهداشت:

کشور با موجی از سالمندان افسرده مواجه خواهد بود

حدود ۱۲ درصد تولید انخالص 

میل ایران رصف آسیب های مواد 

مخدر یم شود

آگهی مفقودی
شماره  ۱392به  مدل  روغنی  شیری  سفید  رنگ  پیکان  وانت  سبز  برگ  و  سند 
شاسی  ۱۱8P0000529شماره  موتور  34-23۱ب29شماره  ایران  پالک 
ملی  شماره  به  بهمنی  رضا  علی  نام  NAAA46AAXDG389۱94به 

48۱8963208مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
باغملک

آگهی مزایده  اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
شماره آگهی ۱397039۱3447000036 تاریخ آگهی: ۱397/۱0/20

شماره پرونده : ۱396040۱3447000735 تاریخ انتشار۱397/۱0/25 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600785  ششدانگ پالک ثبتی2283/۱9 – اصلی بخش 
دو خوی به مالکیت خانم اطلس مجنونی و مرحوم ولی حیرانی که قهرا بنام وراث وی انتقال 
یافته به اسامی )۱-علیرضا حیرانی2-رضا حیرانی 3- رقیه حیرانی 4- زینب حیرانی 5- حوریه 
حیرانی 6- اطلس مجنونی ( می باشد که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان  با شماره 
مستند مالکیت 65223 مورخ ۱376/2/2۱  موضوع سند سند مالکیت اصلی بشماره  چاپی 
3739۱7 سری ث سال 90 که در صفحه 3۱0 دفتر امالک جلد 204  ذیل شماره  49573 بنام 
خانم اطلس مجنونی ثبت گردیده  و سه دانگ عرصه و اعیان  دیگر به مالکیت  وراث مرحوم 
ولی حیرانی که با شماره مستند مالکیت 65223 مورخ ۱376/2/20  موضوع سند مالکیت اصلی 
بشماره چاپی 655270  سری ث سال 90 که در صفحه ۱63 دفتر امالک 53 ذیل شماره 5342 
ثبت گردیده است . به حدود ششدانگی ذیل :شماال :بطول ۱۱ متر به کوچه احداثی 4 متری 
درب ورودی میباشد.شرقا : بطول 2۱/60 دیوار اشتراکی با خانه 2283/۱8 جنوبا: اول بطول 
2/80 به دیوار خانه ۱3 فرعی  از 2283 دوم بطول 8/20 به دیوار خانه 2283/۱2 غربا :بطول 
2۱/60  متر دیوار اشتراکی با خانه 2283/20 –موضوع پرونده کالسه 9600785 له بانک رفاه 
کارگران  و علیه وراث مرحوم ولی حیرانی که طبق صورتجلسه گزارش کارشناسی وارده 
بشماره ۱397050۱3447002695- ۱397/3/3۱ ، ۱- موقعیت پالک ثبتی : خوی خیابان محله 
قاضی کوچه عرفان 7-پالک ۱8۱  و برابر گزارش وارده بشماره ۱397050۱3447002839 
-۱397/4/4  مامور ابالغ ملک در ید و تصرف مالک سه دانگ خانم اطلس مجنونی  و سایر 
وراث میباشد .که در قبال مبلغ پانصدو هشتادویک میلیون ریال اصل طلب و مبلغ بیست و نه 
میلیون و پنجاه هزار ریال  نیم عشر  اجرائی بازداشت گردیده است و ششدانگ پالک مزبور  
توسط کارشناس رسمی دادگستری  یک میلیاردو هشتصدوپنجاه میلیون ریال ارزیابی شده است 
.کل طلب بانک  بستانکار تا مورخ ۱397/۱۱/۱4 )روز مزایده(  هفتصدوپنجاه میلییون و پانصد 
و چهل هزار ریال و حقوق دولتی به مبلغ سی و ههفت میلیون و پانصدو بیست و هفت هزار 
ریال محاسبه گردیده است .لذا پالک  فوق الذکر از ساعت  از ساعت 9 الی ۱2 روز یکشنبه 
مورخ ۱397/۱۱/۱4  در محل اداره ثبت  اسناد خوی -–عبه اجرا واقع در خیابان شریعتی 
-جن– اداره دارائی  از طریق مزایده  از مبلغ یک میلیاردو هشتصدو پنجاه میلیون ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود.. الزم بذکر است  پرداخت بدهی های  مربوط 
به آب – برق –گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  
دارای آنها باشد  و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری  و غیره تا تاریخ  مزایده   اعم 
از اینکه  رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده  برنده  مزایده است نیم عشر  و حق 
مزایده نقدا وصول میگردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز بعد اداری 

بعداز تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار۱397/۱0/25 
 معاون مديرکل و سرپرست ثبت اسناد خوی-سلیمانپور

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم ۱- بانک تجارت  به نشانی : آذربایجان غربی اورمیه –خ امام 

جنب مسجد سرادر 
2- جفرصادق دادگر  فرزند سلطانعلی  اذربایجان غربی- خوی- خیابان امام- کوچه 

نوراله خان –مجتمع نوراله خان ط 4 واحد ۱۱ 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : ۱- سجاد ورمزیار فرزند غالمعلی - نشانی–آذربایجان 

غربی –خوی-روستای اباطی 
2- هادی لطفی فرزند محمد علی -نشانی–آذربایجان غربی –خوی-روستای اباطی

محکوم به :بسمه تعالی
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره   بایگانی 3/970۱30ش و شماره 
دادنامه مربوطه9709974634300۱42      محکوم علیها محکوم است به پرداخت مبلغ  
۱40/000/000     ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  ه خسارت تاخیرتادیه برابر 
نرخ تورم تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ 2/900/000 ریال وحق الوکاله 

در حق محکوم له پرداخت نماید. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عهده محکوم علیها میباشد
مسئول  دفتری شعبه 3 شوارای حل اختالف  شهرستان خوی-  سهیال درستی 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 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 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی ۱394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم 
کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 2۱ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه 
اجرای  قانون نحوه  ماده 3  بود.)تبصره ۱  یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

محکومیت مالی ۱394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری 

آگهی نامه صادره
پرونده:9209986۱۱080037۱-شماره  نامه:97۱0۱۱6۱۱0800852-شماره  شماره 
بایگانی شعبه:920378-تاریخ تنظیم:۱397/۱0/۱9-درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 
–ثامرآفرین-رحمان  جرفی  وحیدنجفی-مسعود  بطرفیت  سنجری  ومحمدرضا  ولی 
کلهر-نسبت به دادنامه شماره 9709976۱۱0800984مورخ97/8/30نظربه اینکه تجدید 
نظرخواه نشانی تجدیدنظرخواندگان رامجهول اعالم نموده لهذا به تجویزماده73ازقانون 
گردد  نشرمی  کثیراالنتشارمحلی  باردرروزنامه  یک  برای  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین 
تاتجدیدنظرخوانده چنانچه پاسخی داشته باشدبامراجعه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی 
اهوازبه نشانی اهوازخرمکوشک مجتمع قضایی شهید تندگویان نسبت به تحویل اوراق 
دادخواست وضمایم آن اقدام وچنانچه پاسخی داشته باشد تبادل نمایددرغیراینصورت 

پرونده باهمین کیفیت به مرجع محترم تجدیدنظرارسال خواهدشد.
مديردفترشعبه پنجم دادگاه حقوقی اهواز-صباغی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 970024 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر حسب گزارش 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر پالک 2469 واقع در بخش یک بوشهر 
به عنوان مجهول المالک تحت نظر است لذا کسانی که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته 
باشند با در دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 97/۱2/05 ساعت ۱2 صبح به این 

دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
منشی دادگاه اصل 49 قانون اساسی ويژه استان بوشهر

رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان بانک ملت استان لرستان با وکالت خانم صبا تقی 
پوری به طرفیت خواندگان آقای ۱-محمد رضا پوشکان فرزند اصغر 2-رضا وفایی 
فرزند حسن به خواسته مطالبه مبلغ ۱33/000/000 ریال بابت مطالبه وجه به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم 
و اجرای کامل آن به شرح جلسه دادرسی نظر به محتویات پرونده و مالحظه می گردد 
اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه و با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
اخطاریه به نحو قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال نداشته و در 
مقابل دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حکایت از برائت 
ذمه خویش در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و اینکه اصل بر بقاء دین 
بود مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع مراتب پیش گفته 
دعوی خواهان ا ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱98و 502 و 503 و 5۱9 و 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 
۱33/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 4/205/000 بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی برای مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات 
شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – حمیدرضا احمديان .

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 970023 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 
استان بوشهر پالک  امام خمینی )ره(  حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت 
2279 واقع در بخش 2 بوشهر به عنوان مجهول المالک تحت نظر است لذا کسانی 
که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در دست داشتن اصول و مدارک 
مالکیت خود در تاریخ 97/۱2/05 ساعت 8:30 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند 

نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
منشی دادگاه اصل 49 قانون اساسی ويژه استان بوشهر
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پیش بینی قیمت نفت در بودجه 
سال آینده 54 دالر است 

در  گفت:  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
حوزه درآمد حاصل از صادرات نفت، میانگین 
یک میلیون و 500 هزار بشکه ای در روز و قیمت 
54 دالر برای هر بشکه در بودجه سال آینده در 

نظر گرفته شده است.
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، محمدمهدی 
مفتح در نخستین نشست خبری کمیسیون تلفیق 
بودجه سال 98 کل کشور با بیان اینکه دولت، 
بودجه در دست بررسی را در دو سطح به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم کرده است، گفت: سقف 
نخست 407 هزار میلیارد تومان و با پیش بینی 
برخی از ارقام است که اگر محقق شوند 40 هزار 
میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه خواهد شد 
و در مجموع به 447 هزار میلیارد تومان خواهد 
رسید، البته بررسی های بودجه در کمیسیون در 
تومان  میلیارد  هزار  نخست 407  سقف  همان 

انجام می شود.
وی در خصوص اعداد و ارقام پیش بینی شده 
افزود:  دولت،  درآمدهای  کسب  میزان  درباره 
در حوزه درآمد مالیاتی ۱26 هزار میلیارد تومان 
درآمد پیش بینی شده است. در واقع باید بتوانیم 
این میزان درآمد مالیاتی داشته باشیم. همچنین در 
حوزه درآمد حاصل از صادرات نفت، میانگین 
یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز و قیمت 
54 دالر به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده 

است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه 
باید بخشی از ارقام حاصل از درآمد نفتی و ارزی 
بر اساس قوانین باالدستی و قانون برنامه توسعه 
به صندوق توسعه ملی واریز شود، تصریح کرد: 
سال آینده 20 درصد از این درآمدها به صندوق 
برای  نیز  درصد  البته ۱4.5  شد،  خواهد  واریز 
شرکت نفت و بقیه در کل بودجه تقسیم خواهد 

شد.
مفتح ادامه داد: حدود 6.6 میلیارد دالر به صندوق 
توسعه ملی و 4.8 میلیارد دالر به شرکت نفت و 
گاز تخصیص خواهد یافت و سهم دولت رقمی 
حدود 2۱.7 میلیارد دالر خواهد شد که به این 

ترتیب درآمد ارزی کشور تقسیم بندی می شود.
وی عنوان کرد: در الیحه بودجه سال 98 تالش 
شده تا اعداد و ارقام واقع بینانه گنجانده شوند، 
برد،  باال  را  اعداد  این  تحقق  درصد  باید  زیرا 
البته در کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق 
به طور ریز و دقیق این ارقام بررسی خواهند شد 
تا اطمینان حاصل شود که این اعداد تحقق پذیر 

خواهند بود.

خبر

دومین نمایشگاه سوخت ایران برگزار می شود

دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع 
وابسته، 2 تا 5 اسفندماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برپا خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، علی محتشم امیری مدیر اجرایی 
دومین نمایشگاه سوخت کشور از برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی 
بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته از 2 تا 5 اسفندماه 
امسال خبر داد و گفت:  توزیع، سرمایه گذاری، خدمات، تجهیزات 
و صنایع وابسته را از جمله مهمترین زیربخش های نمایشگاه امسال 

اعالم شده است.
وی افزود: ارائه آخرین دستاوردها و تکنولوژی در صنعت سوخت، 
میان  بهتر  تعامل  داخلی،  تولیدکنندگان  های  توانمندی  معرفی 
تولیدکنندگان این محصوالت با بازار، تجهیز و توسعه صنعت جایگاه 
داری در راستای افزایش رضایت مشتری، باالبردن سطح ایمنی در این 
حوزه و استفاده از جدیدترین امکانات تولید شده و تشویق به سرمایه 
گذاری در صنعت جایگاه داری و صنایع وابسته از جمله مهمترین 

اهداف دومین نمایشگاه جایگاه های سوخت است.
محتشم امیری تصریح کرد: همچنین شناسایی پتانسیل های موجود در 
حوزه جایگاه های سوخت، تجهیزات و خدمات وابسته و بهره گیری 
مناسب از ظرفیت های موجود و ایجاد زمینه های بهره وری، اشتغال 
زایی و کارآفرینی از دیگر اهداف اصلی دومین نمایشگاه جایگاه های 

سوخت است.

 کره جنوبی واردات میعانات گازی از ایران
 را از سر گرفت 

منابع آگاه اعالم کردند پس از 4 ماه توقف صادرات حامل های انرژی 
از ایران به کره جنوبی، این کشور در ماه ژانویه 2 میلیون بشکه میعانات 

گازی از ایران دریافت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعالم کردند یک شرکت نفتی کره ای 
قصد دارد در ماه ژانویه 2 میلیون بشکه میعانات گازی از ایران دریافت 
کند.حدود 4 ماه است که به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا علیه 
ایران در پی خروج این کشور از برجام، کره جنوبی دریافت نفت و 
میعانات گازی از ایران را متوقف کرده است و محموله کنونی عمال 
نخستین محموله نفتی ایران به کره جنوبی طی 4 ماه گذشته محسوب 
می شود.کره پنجمین واردکننده نفت در جهان محسوب می شود و 
انتظار می رود نخستین محموله میعانات گازی ایران با حجم 960 هزار 

بشکه این هفته به بندر اینچئون کره برسد.
بنا به آمار شرکت های کارگزاری نخستین محموله میعانات گازی ایران 

در روز ۱5 ژانویه در بندر کره پهلو خواهد گرفت.
این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: محموله دوم 
که شامل 990 هزار بشکه میعانات گازی است اواخر ماه جاری به 
کره خواهد رسید.بر اساس معافیت ارائه شده از سوی آمریکا کره ای ها 

می توانند روزانه 200 هزار بشکه نفت از ایران دریافت کنند.
اینو ویشن کره که بزرگ ترین                                                                                                                                                                                    پیشتر مدیرعامل پاالیشگاه اس کی  
شرکت پاالیشگاهی این کشور محسوب می شود، اعالم کرده بود که 
کره اواخر ماه ژانویه یا اوایل ماه فوریه واردات نفت از ایران را از سر 

خواهد گرفت.

کوتاه از انرژی

آگهی مفقودی
 سند کمپانی موتورسیکلت سیستم روان سیکلت به شماره موتور *5۱0005654* و شماره تنه 

NEK *** ۱25A8902364و شماره پالک 38467-586 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : بانک تجارت  به نشانی : آذربایجان غربی –ارومیه –خ امام  جنب 

مسجد سردار  
محکوم علیه/ محکوم علیهم : علی حیدری فرزند  محمد   نشانی:آذربایجان   شرقی - 

شهرستان  جلفا – هادیشهر – خ امام خمینی کوچه 2۱ پالک 4  
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: جعفرصادق دادگر فرزند 
سلطانعلی  به نشانی  –شهر ستان خوی- خ امام –کوچه مدرس نوع رابطه وکیل    محکوم 

له بانک تجارت 
محکوم به :بسمه تعالی دادنامه مربوطه 970997463400567 محکوم علیه   محکوم است 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال معادل حروفی دویست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی بمبلغ 3/600/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه  برابر نرخ تورم  
تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم 

عشر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- مهدیه معصوم 

زاده بیطال 
قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 

محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 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 8و3 
قانون اجرای  محکومیت مالی ۱394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت 
اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394(6- 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 ۱394(.

نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی اخطاریه
عبدالرحیم  علیهم  محکوم  اجرا  490/97ش  کالسه  اجرائی  درپرونده  اینکه  نظربه 
سلطانیان فرزند عباس وزال خرم زاده فرزند حسن ملکی که بنام عبدالرحیم سلطانیان 
ثبت  ۱397/۱0/۱0اداره  82۱7/97/608مورخه  شماره  نامه  بموجب  عباس  فرزند 
دانگ  ۱0شش  بخش  شماره۱6506فرعی۱۱اصلی  ثبتی  ماهشهرپالک  اسنادوامالک 
عرصه واعیان دارای سندمالکیت اصلی چاپی شماره 27۱872سری ج سال93توقیف 
گردیده لذادراجرای مواد۱05تا۱09قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته چنانچه 
شکایتی دارید به قسمت اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر تقدیم 

نمائید.شماره م الف:۱6/847
رئیس دادگستری ورئیس اجرای احکام شورای حل اختالف ماهشهر-محمد دانشور

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۱3976030۱05900۱737/94/350    مورخ ۱397/09/06 
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 ۱639026894  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۱9/22   متر مربع به  پالک 2869     فرعی از 8  اصلی مفروز و مجزی شده  در 
قسمتی از پالک 73   فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم آباد خشکه بخش 
۱2 تهران خریداری از مالکیت رسمی اصغر پور دستمالچی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت 

متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2۱88
تاریخ انتشار نوبت اول ۱397/۱0/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/۱0/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی وابالغ نسخه ثانی دادخواست وضمائم به مجهول المکان 
زاده  مهدی صفی  آقای  محمدرضا-خواهان  فرزند  کوزری  پور  منجزی  موعود  آقای 
فرزند هیبت اهلل به طرفیت خواندگان۱-رسول حاجی زاده فرزندیاور2-موعودمنجزی 
پور کوزری فرزند محمدرضا دادخواستی به خواسته الزام به تحویل وانتقال سندخودرو 
به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح متن به دادگاه عمومی بخش صیدون مطرح 
مورخه  وبرای  بایگانی 970783ثبت  کالسه 9709987065400709وشماره  وبه  کرده 
۱397/۱۱/23ساعت۱۱:00صبح وقت رسیدگی تعیین چون خوانده آقای موعودمنجزی پور 
کوزری فرزند محمدرضا حسب اظهارات خواهان مجهول المکان بوده و نشانی ازایشان 
بدست نیامده لذا برحسب تقاضای خواهان و دستوردادگاه و مستندا به ماده73ازقانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب وامورمدنی مصوب۱379مراتب فوق یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکر دعوت میشود ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ نشرآگهی به دفترشعبه دادگاه عمومی بخش صیدون مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرد واال وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب گردیده 

ودادگاه وفق قانون مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدنمود.شماره م الف:97/353
رئیس شعبه دادگاه عمومی بخش صیدون –سید عبدالعلی مرتضوی

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    ۱397/8/27 مورخ   –  ۱397603۱80۱6000907 شماره  رای   برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی آقای محمد رحیمی  طوله الت فرزند  محسن به شماره شناسنامه  
9 صادره از رحیم آباد به شماره ملی63۱98۱3938 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مشتمل  بر یکباب  خانه  به مساحت 607/4۱ متر مربع  پالک 5۱۱  فرعی  از ۱75 
اصلی مفروز و مجزی  شده از پالک – فرعی از ۱75  اصلی  واقع در قریه گلدشت 
خریداری شده  از مورد نسق  مالک  رسمی  آقایان  اسحق  و حسن  رحیمی  طوله 
الت محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
۱5  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 رابه 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.
977- ريیس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/۱0/25 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۱۱/9

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای ۱- مهدی موگوئی  فرزند محمد و 2- سلیمان 
نوعی اقدم فرزند احمد در تاریخ 97/9/۱۱ خواهان آقای رضا ندائی بطرفیت شما 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 970656 ثبت و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 97/۱2/4 ساعت ۱0 
به درخواست  و  بودن شما  المکان  به علت مجهول  اینک  است  تعیین وقت شده 
خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 
28شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید بنمایید در غیر اینصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 28 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- جودی

متن آگهی
پرونده:9609986۱۱0900569- ابالغنامه:97۱0۱06۱۱0907937-شماره  شماره 
درخواست  موجب  تنظیم:۱397/۱0/22-به  شعبه:960586-تاریخ  بایگانی  شماره 
اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه9709976۱۱090085۱محکوم 
علیه فاطمه نصری حسنی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱/850/000/000ریال به 
عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 62/750/000ریال 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ95/۱2/۱4که برطبق نرخ رشدشاخص قیمت 
که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای 
وازخوانده  رامحاسبه  آن  که  است  مکلف  احکام  اجرای  است.دایره  مدنی  احکام 
دعوی وصول وبه خواهان شاکرطرفی ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت 
صدورحکم  باشد.باوصف  می  تاخیرتادیه  خسارت  دادرسی  هزینه  التفاوت  مابه 
اعسارموقت ازپرداخت هزینه دادرسی قبل از هرگونه اقدام اجرائی هزینه دادرسی 
وصول می گردد.هزینه اجرای حکم برعهده محکوم علیه می باشد.اجرای دادنامه 
منوط است  به سپردن تامین مناسب. مدیردفترشعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اهواز-محسن نظری نژاد محل امضاء رئیس ومهردادگاه: 
ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا  ازتاریخ  محکوم علیه مکلف است 
گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-
مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی  ایرانی  واعتباری  مالی  وموسسات  ها  نزدبانک 
داردوکلیه  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق 
تغییردیگردراموال  وهرنوع  وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص  مطالبات 
مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام 
قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی۱394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال 
دارد.)ماده34قانون  رادرپی  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  منظورفرارازاجرای  به 
اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده۱6قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱394(5-
انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی۱394 (6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره۱ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱394(.
شعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای ۱- مهدی موگوئی  فرزند محمد و 2- محمدعلی 
نوعی اقدم شام اسبی فرزند احمد در تاریخ 97/9/۱۱ خواهان آقای رضا ندائی بطرفیت 
شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و 
به کالسه 970623 ثبت و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 97/۱۱/27 ساعت 
9/30 تعیین وقت شده است اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست 
خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 
۱3 شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید بنمایید در غیر اینصورت 

دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 95099866۱2300934  در خصوص شکایت کیوان زاد خوش 
فرزند رحمان دائر بر توهین و افترا علیه وهاب آرایی فرزند محمدرضا به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ۱392 نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف 30 روز در شعبه دهم دادیاری 
مقرر  موعد  در  عدم حضور  در صورت  گردد  انقالب حاضر  و  عمومی  دادسرای 

رسیدگی و اظهار نظر نظر بعمل می آید .
داديار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –محسن چراغی . 

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

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

فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره ۱397603۱8603003569- ۱397/9/6 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم مریم 
رمضان  زاده کلوندانی فرزند  محمد علی به  شماره  شناسنامه  2333 صادره  از رشت 
در قریه سلیمانداراب  در ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه  به مساحت ۱46/62  
متر مربع  پالک فرعی 29930 از اصلی  ۱4  مفروز  مجزی  از پالک 792 از اصلی۱4  
واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری از مالک  رسمی  آقای  سید  رضا  خوشکالم  
سلیماندارابی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  
به فاصله  ۱5 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:5536– مدير واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/۱0/25 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۱۱/۱0

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱397603۱80۱6000909 – مورخ ۱397/8/27 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
آقای داریوش شعبانی  فرزند  امیر  به شماره شناسنامه  346 صادره از رحیم آباد به 
شماره ملی3۱96 63۱964 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل  بر یکباب  خانه  
به مساحت 239/7۱ متر مربع  پالک 2۱6  فرعی  از ۱74 اصلی مفروز و مجزی  شده 
از پالک – فرعی از ۱74  اصلی  واقع در قریه جعفر سرا خریداری شده  از مورد 
مالکیت  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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 رابه 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.
1013- ريیس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/۱0/25 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۱۱/9

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۱3976030۱05900۱788/95/232     مورخ ۱397/09/۱0 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 ۱27   صادره از کوهبنان   به شماره ملی 
309۱۱2276۱  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 353/۱3   
متر مربع به  پالک 37927     فرعی از 42  اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک 
690   فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم آباد شاهی  بخش ۱2 تهران خریداری 
از مالکیت رسمی آقای جعفر صفر  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 2۱92
تاریخ انتشار نوبت اول ۱397/۱0/۱0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱397/۱0/25

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از واگذاری رسمی 
عملیات توسعه میدان گازی کیش به این شرکت خبر داد 
میلیون   85 روزانه  برداشت  با هدف  میدان  این  گفت:  و 

مترمکعب گاز توسعه می یابد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس محمد 
مشکین فام با اشاره به اینکه در حال حاضر مرحله تحویل 
و تحول میدان در حال انجام است گفت: به محض پایان 
میدان  توسعه  ادامه  برای  دقیقی  برنامه ریزی  مرحله،  این 

گازی کیش تدوین می شود.
در   TCF  55 درجای  گاز  حجم  با  کیش  گازی  میدان 
خلیج فارس  در  الوان  جزیره  شرق  کیلومتری   30 فاصله 

قرار گرفته است.
فاز اول توسعه این میدان توسط شرکت مهندسی و توسعه 
نفت )متن( آغاز شده و ادامه اجرا و تکمیل آن در آینده 

توسط شرکت نفت و گاز پارس انجام خواهد شد.
با توجه به مراحل نهایی توسعه مگاپروژه های رو به اتمام 
پارس جنوبی، توسعه میدان گازی کیش با هدف برداشت 
شبکه  به  تزریق  و  روز  در  گاز  مکعب  متر  میلیون   85

سراسری انتقال گاز پیگیری می شود.

واگذاری رسمی توسعه میدان گازی 
کیش به شرکت نفت و گاز پارس

ايران با »بازار سايه« تحريم را دور می زند

تحریم،  زمان  در  نفت گفت:  وزیر  الملل  بین  امور  معاون 
شرایط برای حفظ بازار نفت ساده نیست اما خوشبختانه ایران 
اکنون به بازارهای سایه ای دست یافته که می توان از آنها 

برای صادرات نفت استفاده کرد. 
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »امیرحسین زمانی نیا« در 
فرآورده  اتحادیه صادرکنندگان  ساالنه  همایش  سیزدهمین 
های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه در جنگ نابرابر 
اقتصادی قرار گرفته ایم، افزود: شرایط برای حفظ بازار نفت 

ساده نیست اما برخی مسایل ما را سورپرایز کرده است.
وی ادامه داد: »روزی نیست که 5 یا 6 خریدار جدی نفت 
به من مراجعه نکنند که البته به دلیل اینکه کارم فروش نفت 
نیست آنها را به امور بین الملل شرکت ملی نفت هدایت می 
کنم؛ ما بازارهای سایه ای یافته ایم که نمی خواهم درباره آنها 
توضیح دهم زیرا دشمنان از آن اطالعات سواستفاده خواهند 

کرد.«
معاون امور بین الملل وزیر نفت افزود: در شرایط بدی قرار 
نداریم و با قدرت با تحریم ها مقابله می کنیم و در این جنگ 

موفق خواهیم شد.
ضرورت تشکیل اتاق فکر صادرات فرآورده های نفتی 

وی همچنین افزود: برای صادرات فرآورده های نفتی فرصت 
های بسیاری وجود دارد که از همه آنها استفاده نشده است. 
معاون وزیر نفت در امور بین الملل با بیان اینکه باید اتاق 
فکر صادرات فرآورده های نفتی تشکیل شود، افزود: برای 
جدید  بازارهای  سراغ  به  باید  ها  فرآورده  این  صادرات 
رفت. وی افزود: در کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه 
و افغانستان فرصت های زیادی وجود دارد که صادرکنندگان 

می توانند از آنها استفاده کنند.
 اروپا همچنان دنبال اجرای سازوکار مبادله مالی

معاون وزیر نفت در امور بین الملل درباره سازوکار مبادله 
مالی با اروپا نیز گفت: »با تماس های روزانه، این موضوع 
را از اروپایی ها پیگیری می کنیم؛ اگر چه اروپایی ها با نفوذ 
آمریکا درگیرند اما در اروپا کسی نگفته که اجرای آن ناممکن 

است.«
 وی ادامه داد: »به نظرم زمان زیادی نداریم تا این ساز و کار 
به نتیجه برسد.« معاون وزیر نفت در امور بین الملل اظهار 
داشت: اگر این سازوکار به نتیجه برسد کمک کننده خواهد 

بود اما حالل همه مشکالت کشور به شمار نمی رود. 
زمانی نیا افزود: راه اندازی این سازوکار به گسترش روابط 
تجاری و مالی با اروپا و دیگر شرکای تجاری کشور کمک 
خواهد کرد.وی تاکید کرد: امیدواریم اروپا از فرصت هایی که 
وجود دارد استفاده کند.معاون وزیر نفت در امور بین الملل 
اضافه کرد: اتحادیه اروپا به علت خروج آمریکا از معاهدات 
بین المللی به این نتیجه رسیده که الزم است در روابط با 

آمریکا مستقالنه تر عمل کند.

شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
کرد:  اعالم  ایران  نفت  ملی 
در سومین نوبت، یک میلیون 
بشکه نفت خام سبک ایران در 
خواهد  عرضه  انرژی  بورس 
شد. به گزارش زمان به نقل 
ایران،  نفت  ملی  شرکت  از 
سعید خوشرو گفت: دوشنبه 
اول بهمن ۱397 یک میلیون 

بشکه نفت خام سبک در حجم های 35 هزار بشکه ای با قیمت 
پایه 52.42 دالر به ازای هر بشکه عرضه خواهد شد.

ارزهای  با  حساب  تسویه  امکان  بر  عالوه  اینکه  بیان  با  وی 
بین المللی، امکان تسویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ سنا از 
تفاوت های عرضه این دوره با دوره های قبل است، اظهار کرد: 
دوره تسویه حساب معامالت نیز از 60 به 90 روز افزایش یافته 

است.
خوشرو با بیان اینکه مجوزهای الزم از سران سه قوه برای عرضه 
3 میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی اخذ شده است، افزود: 
در این مرحله، یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران برای عرضه 
در نظر گرفته شده و به تناسب فروش، نسبت به حجم عرضه در 
دوره های بعدی تصمیم گیری و اقدام خواهد شد. بر اساس این 
گزارش، عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در راستای تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر ایجاد تنوع در روش های 
فروش نفت و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی به منظور 
صادرات نفت خام در دستور کار قرار گرفت و پیش از این حدود 

یک میلیون بشکه نفت از طریق بورس عرضه شده است.

اول بهمن ، عرضه یک میلیون بشکه 
نفت خام سبک در بورس انرژی 
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ورود هفته ای 5هزارتن دام زنده از 2۹ دی

 دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: قرار است از هفته آینده هفته ای 5 هزار تن دام 
زنده کوچک از طریق فرودگاه پیام وارد کشور شده و 24 ساعت بعد کشتار 

و توزیع شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباس قبادی در نشست صبحانه کاری با مدیران 
اتاق تعاون ایران درباره نقش  اتحادیه های تعاونی های تولید و مصرف در 
تعاونی ها در توزیع کاالهای اساسی اظهار داشت: قرار است 53 میلیون تن کاالی 
اساسی را تعاونی ها توزیع کنند که برای این منظور 8.5 میلیارد یورو از هزینه 
این طرح را در اختیار اتاق تعاون قرار خواهیم داد تا تعاونی ها کاالهای اساسی 
را توزیع کنند.قبادی با بیان اینکه آمریکا جنگ تمام عیاری را با ما شروع کرده 
و یکی از اشکاالت دولتی ها این است که هنوز باور نکرده اند چه جنگی از 
سوی آمریکا علیه ایران آغاز شده است، افزود: با توجه به تشکیل اتاق جنگ 
علیه ایران از سوی آمریکا، تنها راه نجات کشور، تولید و صادرات است و کنار 
این دو، تنظیم بازار و اشتغال نیز خود به خود ایجاد خواهد شد.وی یکی دیگر 
از اشکاالت موجود در کشور در فضای جنگ اقتصادی را صادرات کاالهای 
خام دانست و ادامه داد: این روند بدترین جفا به کشور است. به طور مثال ما 
با صادرات گوجه مخالف بودیم اما گوجه ی کشاورزان بوشهری روی دست 
آنها، مانده و کشاورزی این منطقه در حال نابود شدن بود که وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با صدور مجوز صادرات گوجه از استان بوشهر موافقت کرد ولی 
اعضای ستاد تنظیم بازار مخالف بودند و می گفتند باید سیب زمینی و گوجه به 
شکل رب یا فرآورده صادر شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
واردات گوشت اظهار داشت: قرار است در ستاد تنظیم بازار مصوب کنیم که 
بخشی از توزیع گوشت وارداتی به تعاونی های مصرف واگذار شود. همچنین 
از هفته آینده هفته ای 5000 تن دام زنده کوچک از فرودگاه پیام وارد شده و 24 

ساعت بعد کشتار و توزیع می شود.

بسته حمایتی دولت فقط به یارانه بگیران
 پرداخت می شود

پرداخت بسته حمایتی دولت تنها به آن دسته از افرادی پرداخت می شود که 
یارانه دریافت می کنند. در صورتی که فردی یارانه دریافت نکند مشمول این 

طرح نمی شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، پیرو مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص 
»دستورالعمل بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه« 
آمار بیمه پردازان سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد خانوارهایی با درآمد کمتر از 
سه میلیون تومان در ماه، بسته حمایتی را دریافت کنند.اما سؤاالت متعددی برای 
مشموالن این طرح وجود دارد. آن دسته از افرادی که یارانه دریافت نمی کنند آیا 
مشمول بسته حمایتی دولت می شوند؟ اگر فردی یارانه خود را بعد از ازدواج 
از خانواده اش جدا نکرده باشد و حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت  کند، 
مشمول بسته حمایتی می شود؟ آن دسته از افرادی که یارانه هایشان در طرح 

ساماندهی یارانه نقدی حذف شده باشد مشمول بسته حمایتی می شوند؟
طبق اظهارات یکی از مدیران وزارت کار، آن دسته از افرادی که یارانه دریافت 
نمی کنند مشمول بسته حمایتی نمی شوند. طبق مصوبه این طرح، شرط توزیع 
بسته حمایتی یارانه نقدی است، یعنی اگر کسی یارانه دریافت نکند، حتی اگر 
حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت کند مشمول بسته حمایتی نمی شود.

آن دسته از افرادی که یارانه دریافت می کنند، اما بعد از ازدواج یارانه خود را 
از خانواده جدا نکرده اند، در صورتی که حقوق کمتر از 3میلیون تومان داشته 
باشند مشمول بسته حمایتی می شوند. بازنشستگانی که حقوق کمتر از 3میلیون 
تومان دریافت می کنند اما یارانه آنها حذف شده است باز هم مشمول بسته 
حمایتی نمی شوند. اما سازمان تأمین اجتماعی در تعداد محدودی برای حمایت 
از بازنشستگانی که یارانه دریافت نمی کنند اما حقوق کمتر از 3میلیون تومان 

دریافت می کنند، مبلغ 200 هزار تومان طرح بسته حمایتی را واریز کرده است.

قرار گرفتن ایران در رده کشورهای
 با توسعه انسانی باال

جدیدترین ارزیابی های صورت گرفته از سوی سازمان ملل متحد که به وسیله اتاق 
بازرگانی تهران منتشر شده نشان می دهد که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در 

سال 20۱8 در ردیف کشورهای با توسعه انسانی باال قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، براساس این گزارش که در آن وضعیت توسعه 
انسانی در ۱89 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته، ایران توانسته در مجموع 
شاخص ها و عملکردهای مورد محاسبه، در رده شصتم قرار گیرد.این در حالی 
است که از سال ۱990 که بررسی کشورها در قالب این شاخص آغاز شده ایران 
همواره روند رو به رشد خود را ادامه داده است.گزارش منتشر شده از سوی اتاق 
بازرگانی تهران نشان می دهد که در طول حدود این 30 سال وضعیت توسعه 
انسانی در تمام جهان نیز شرایط بهتری پیدا کرده است.براین اساس در سال ۱990 
که جمعیت جهان حدود پنج میلیارد نفر تخمین زده می شده تعداد افرادی که سطح 
توسعه پایینی داشتند حدودا سه میلیارد نفر بوده، اما امروز و با وجود آنکه جمعیت 
جهان به 7.5 میلیارد نفر رسیده حدود 926 میلیون نفر در توسعه پایین به سر می برد .

خبر

تسهیالت ۱0 میلیاردی صندوق 
کارآفرینی به ایده برتر کشور 

صندوق کارآفرینی امید به ایده برتر کشور در حوزه 
ریالی  میلیارد   ۱0 تسهیالت  خرد  کسب وکارهای 

قرض الحسنه پرداخت می کند.
امید،  کارآفرینی  ازصندوق  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توسعه اشتغال در مناطق روستایی طبق اسناد باالدستی 
با  و  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاست های  جمله  از 
منابع صندوق توسعه ملی عملیاتی شده  از  استفاده 
است و با هدف ارتقای سطح دانش عموم مردم و ارائه 
ایده های برتر در حوزه کسب  و کارهای خرد برنامه 
زنده حرف حساب از گروه اقتصاد شبکه یک سیما 
فعالیت های  آنتن صدا و سیما می رود.بنابراین  روی 
صندوق کارآفرینی امید در برنامه مستقیم حرف حساب 
همه روزه از ساعت 09:30 به مدت 30 دقیقه در قالب  
پخش کلیپ و مباحث کارشناسی پخش می شود.این 
برنامه که به همت روابط عمومی صندوق کارآفرینی 
امید و گروه اقتصادی شبکه یک سیما در حال برگزاری 
است به یک ایده و طرح برتر مبلغ ۱0.000.000.000 
ریال تا 23 بهمن ماه تسهیالت اشتغال زایی پرداخت 
سامانه  طریق  از  برتر  طرح های  و  ها  کند.ایده  می 
3000۱۱۱جمع آوری و توسط کارشناسان صندوق 
کارآفرینی امید بررسی و در نهایت این تسهیالت به 

یک شغل داده می شود. 

افزایش ۶2درصدی صدورضمانت 
نامه های صادراتی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: صدور ضمانت 
نامه های صادراتی نسبت به پارسال 62 درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا وسیما، افروز بهرامی 
با بیان اینکه صدور ضمانت نامه های صادراتی در 9 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 62 درصد 
رشد داشته،  گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیارد 
و 700 میلیون دالر ضمانت نامه برای صادرات غیر 
نفتی صادرشده است که پیش بینی می کنیم این رقم تا 
پایان سال به 2 میلیارد دالر برسد. وی با تاکید براینکه 
صندوق ضمانت صادرات مصمم است ازصادرات غیر 
نفتی در مقابل تحریم ها محافظت کند افزود: با توجه به 
تحریم های ظالمانه و مشکالتی که بانک های کشور در 
صدور ضمانت نامه ها دارد، این صندوق ریسک های 
سیاسی و تجاری صادرکنندگان را در قالب محصوالت 
جدید بیمه ای تضمین می کند. وی با اشاره به اینکه 
سطح  در  صادراتی  اعتبار  بیمه  پوشش های  متوسط 
جهان ۱0% است، عنوان داشت صندوق تا پایان برنامه 
ششم این حد نصاب را پشت سر خواهد گذاشت.
بهرامی، الگو های موفق کشور های شرق آسیا از جمله 
ژاپن، چین، هند و کره جنوبی در سیستم های اعتبار 
صادراتی را به عنوان الگویی برای کشورمان معرفی و 
از دولت و مجلس درخواست کرد تا بنیه مالی صندوق 
رقیب  موسسات  سطح  در  ایران  صادرات  ضمانت 

صادراتی تقویت شود.
به چهار وجه  با اشاره  رئیس هیئت مدیره صندوق 
نهاد های حامی صادرات شامل سازمان توسعه تجارت، 
صندوق توسعه ملی، بانک توسعه صادرات و صندوق 
ضمانت صادرات، از عزم جدی این نهاد ها برای اجرای 
بسته حمایت از صادرات سال 97 و تزریق منابع مالی 
ارزان قیمت ارزی و ریالی به صادرات کشور خبر داد.
بهرامی، استفاده از بیمه نامه های اعتبار صادراتی صندوق 
را از بهترین و ارزان ترین راه پوشش و مدیریت ریسک 
صادرات معرفی و به صادرکنندگان توصیه کرد تا بیش 
از پیش از این خدمات استفاده کنند.وی صادرات به 
برای  رقابتی  مزیت  ایجاد  حکم  در  را  نقدی  شکل 
کرد:  تاکید  و  دانست  کشور ها  سایر  صادرکنندگان 
صادرکنندگان ایرانی باید برای افزایش رقابت پذیری در 
بازار های خارجی به فروش به شکل اعتباری فکر کنند.

خبر

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه 240 
به کار هستند، گفت:  هزار مدیر دولتی مشغول 
اطالعات 732 هزار حقوق بگیر، در سامانه مربوطه 

ثبت شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جمشید انصاری 
در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران گفت: 
طراحی سامانه حقوق و مزایا، در سال گذشته در 
دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و 
در اردیبهشت ماه سال جاری نیز، این دستورالعمل 
شده  ابالغ  سامانه  در  دستگاهها  عضویت  برای 
کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  است.رئیس 
افزود: هنوز هم در برخی از دستگاههای اجرایی، 
کاربران با وجود اینکه آموزش دیده اند، دچار ابهام 
هستند و ما در حال رفع این ابهامات هستیم.وی 
با اشاره به ضرورت دسترسی به حقوق مدیران، 
ثبت  حقوق  پرداخت  شرط  قانون،  طبق  گفت: 
در سامانه است؛ بر این اساس، اگر قرار بود مر 
قانون عمل کرده و از ابتدای سال اعالم می کردیم 
تا زمانی که ثبت نکنید، اجازه پرداخت ندارید، آنگاه 
هفت تا هشت ماه، حقوق برای این افراد واریز 
نمی شد.انصاری ادامه داد: در مهرماه، بخشنامه ای 
صادر کردیم که هر یک از دستگاهها، در سامانه 
اطالعاتی خودشان گزینه ای ایجاد و پرداختی ها را 
ثبت کنند.وی با بیان اینکه قوه مجریه، بیشترین ثبت 
را داشته است، افزود: دستگاه های خارج از قوه 
مجریه، چندان تمایلی به ثبت اطالعات ندارند؛ به 
خصوص دستگاههایی که بیشترین ادعا را در این 
رابطه داشتند، کمتر همکاری نمودند.وی ادامه داد: 
یکی از این دستگاه ها صدا و سیما است که با 

وجود مدعی بودن هنوز اطالعات را ثبت نکرده 
است.معاون رئیس جمهور اظهار داشت: مجلس 

اولین قوه خارج از قوه مجریه بود که اطالعات 
به  وابسته  های  دستگاه  اما  کرد؛  ثبت  را  خود 

مجلس همچون دیوان محاسبات و مرکز پژوهش 
ها، اطالعات را وارد نکرده اند.به گفته انصاری، 
مجموعه قوه قضاییه و نهادهای خارج از قوای 
سه گانه، هنوز اطالعات خود را بارگذاری نکرده 
اند.وی ادامه داد: برای ۱683 دستگاه در سامانه، 
کاربر تعریف شده است؛ در حالیکه باید 3646 
کاربر معرفی می شد؛ اما هنوز این اتفاق نیفتاده 
قوانین  دستگاه،   ۱272 داد:  ادامه  است.انصاری 
مورد عمل خود و حدود 400 دستگاه اطالعات 
حقوق و مزایای خود را وارد کرده اند؛ به این معنا 
که 732 هزار و 990 نفر از حقوق بگیران وارد 
شده است.رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه 
داد: دستگاه های آموزش و پرورش و بهداشت و 
درمان که یک میلیون  و 200 هزار کارمند دارند، 
اطالعات را بارگذاری کرده و برای لینک شدن با 
سامانه ما، اقدامات الزم در حال انجام است.وی 
افزود: به طور کلی، اطالعات دو میلیون و ۱00 
هزار نفر حقوق بگیر، بارگذاری شده است.انصاری 
با بیان اینکه 240 هزار نفر در قوه مجریه، با پست 
سازمانی مدیر و رئیس مشغول به کار هستند، گفت: 
در سامانه، حقوق مدیران کل به باالتر ثبت می شود 
که مجلس ایراد گرفته و اعالم کرد کلمه مدیر در 
قانون به صورت عام ذکر شده است، از این رو 
طبق ابالغیه جدید، حقوق کلیه مدیران و روسا ثبت 
خواهد شد.معاون رئیس جمهور اظهار داشت: از 
نظر ما بیشتر از 50 درصد اطالعات، در سامانه ثبت 
شده است و ما آمادگی فراهم کردن زمینه دسترسی 
عموم مردم به سامانه را داریم که امیدواریم این 

موضوع هفته آینده در هیات دولت مطرح شود.

تشریح آخرین وضعیت ثبت اطالعات حقوق و دستمزد؛ 

انتشار آگهی استخدام 5 هزار کارمند جدید دولت در هفته آینده

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 206 مدل 82 به رنگ سفید با شماره پالک 236م75 ایران 82 
با شماره موتور ۱0fsf94202505و شماره شاسی 82607290بنام ناهید حاجی آقا 

بابل زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز برگ نقل و انتقال و کارت شناسایی خودرو پژو 206 مدل 8۱به رنگ 
سفید با شماره موتور ۱0fse33807794و شماره شاسی 008۱606۱2۱و شماره 
پالک 9۱۱ب37 ایران 82 به مالکیت ابوالفضل شعبانی سرکاهی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای طیبه حاتمی فرزند نوراله بشرح درخواستی که به شماره  696/97/ش5حکمی 
اعالم  و  نموده  انحصار وراثت  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  این شورا 
داشته که  نوراله حاتمی فرزند محرمعلی  بشماره شناسنامه 334 صادره از   تنکابن  
در  تاریخ  97/9/9دراقامتگاه دائمی خود  در .... بدرود زندگی گفته وورثه/وراث 

حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: ۱-موسی حاتمی فرزند متوفی
2-طیبه حاتمی فرزند متوفی

3-طاهره حاتمی فرزند متوفی
4-نیره حاتمی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد .  
 قاضي شعبه 5 حکمی شورای حل اختالف  تنکابن

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پژو 206 مدل 82 به رنگ سفید با شماره پالک 236م75 ایران 
82 با شماره موتور ۱0fsf94202505و شماره شاسی 82607290بنام ناهید حاجی 

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

آگهی مزایده
له   972645 بکالسه  اجرایی  پرونده  در  نظر  در  بابل  مدنی  احکام  اجرای  دایره   
های  هزینه  و  به  محکوم  رستگار جهت وصول  مصطفی  علیه  تبار  رمضان  ناصر 
اجرایی یک قطعه زمین کارافه ای به مساحت ۱50 متر مربع واحد بابل بندپی غربی 
خشرودپی روستای افراسیاب فاقد سند متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده در 
تاریخ 97/۱۱/۱0 روز چهارشنبه ساعت ۱۱ صبح در محل دفتر اجرای دادگستری 
بابل بفروش برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ 300/000/000 ریال آغاز و به 
باالترین بهای پیشنهادی واگذار خواهد شد  برنده مزایده بایستید ۱0 درصد بهای 
در صورت  نماید  پرداخت  ماه  یک  ظرف  حداکثر  را   مابقی  و  المجلس  فی  آن 
انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و 
کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار میباشد متقاضیان می توانند تا 5 روز قبل از 

مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 
مدير اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  شرکت عمران راه هریس      ساکن  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. وقت 
رسیدگی  دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه به استناد  دادخواست و ضمائم به شورای 
حل اختالف تنکابن  بکالسه 587/97شعبه  ششم ثبت  و وقت دادرسی  به روز یکشنبه  
97/۱۱/28ساعت ۱0 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان هادی ابراهیمی با 
وکالت آقای ثریا و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير  دفتر شعبه ششم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم مینا فکور نیا فرزند حبیب بشرح درخواستی که به شماره  855/97/ش۱ این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  حبیب فکو ر نیا 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 392 صادره از   تنکابن  در  تاریخ  97/9/۱4دراقامتگاه دائمی 
خود  در تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  

۱-مهدی فکور نیا فرزند متوفی
2-حمید فکور نیا فرزند متوفی
3-وحید فکور نیا فرزند متوفی

4-مینا فکور نیا فرزند متوفی
5-فرنگیز متقی حق همسر متوفی

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

 قاضي شعبه اول شورای حل اختالف  تنکابن

آگهی فراخوان 
رامسر  نقل شهرداری  و  سازمان حمل 
بند 3 مصوبه  اجرای  در  دارد  نظر  در 
97/9/21شورای  مورخ   96 شماره 
رامسر نسبت  اسالمی شهر  محترم 
اجاره سایبانهای  تاکسی سطح شهر جهت تبلیغات 
واجد  تبلیغاتی  های  کانون  به  نقطه   11 در  شهری 

شرایط اقدام نماید
1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و 
یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ97/11/13 
یا  و  مراجعه  رامسر  شهرداری  قراردادهای  امور  به 
باشماره تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایید 
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خواهد بود.
3-  سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار است 
 حسن مجدی مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک

 شهر رامسر

آگهي مزایده عمومي 
شهرداری اندیشه در نظر دارد با استناد به نامه شماره 5/1257/ص مورخ 97/09/25 موضوع بند 5 مصوبه 

شماره 77 مورخ 97/9/13 شورای اسالمی شهر اندیشه، واگذاری موضوع ذیل را از طریق مزایده کتبی )عمومی( 
به اشخاص حقوقی واجد الشرایط دارای مجوز فعالیت از اداره کار واگذار نماید. 

1- موضوع مزایده: واگذاری امتیاز جمع آوری زباله های خشک و ضایعات قابل بازیافت، تفکیک از مبداء 
2- مبلغ پایه کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی؛ 6/988/800/000 ریال 

3- مدت واگذاری : 1 سال 
4- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 350/000/000 ریال که باید به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها به شرح 
ذیل ارائه گردد:  الف- رسید بانکی واریز وجه فوق به حساب جاری سیبا به شماره 0106212988001 نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه

ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه – ج – اسناد خزانه 
5- مهلت و محل فروش اسناد مزایده : مهلت خرید اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ 97/11/13 به نشانی: شهریار، 

شهر اندیشه، فاز 3، بلوار آزادی، تقاطع خیابان شهرداری شرقی، ساختمان  مرکزی شهرداری اندیشه، واحد امور قراردادها می باشد. 
6- مهلت و محل ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری )30: 14( روز یکشنبه مورخ 97/11/14 دبیرخانه شهرداری اندیشه 

7- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله : روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 30: 14 سالن جلسات شهرداری اندیشه 
8- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده: رونوشت و اصل گواهی صالحیت از اداره کار دارای اعتبار و درخواست کتبی با مهر و امضاء 

معتبر شرکت، ضمنا همراه داشتن مهر شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است. 
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است. 

10- برندگان نفر اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد. 

11- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.
 بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه 

سازمان حمل و نقل 
شهرداری رامسر

مرحله دوم نوبت اول

انتشار آگهی استخدام 5 هزار کارمند
 جدید دولت در هفته آینده

رئیس سازمان اداری و استخدامی از انتشار اطالعیه برای به کارگیری 5 هزار کارمند 
جدید دولت در هفته آینده خبر داد.براساس برنامه ششم توسعه هر 5سال یکبار باید 
۱5 درصد از کارمندان دولت بازنشسته شوند این در حالی است که دولت می تواند 
به میزان 5 درصد استخدام جدید انجام دهد. انصاری از انتشار اطالعیه برای به 
کارگیری 5 هزار کارمند جدید دولت در هفته آینده خبر داد و افزود: همچنین در طی 5 
سال گذشته ۱40 هزار نفر استخدام شدند تابستان گذشته برای ۱8 هزار نفر آزمون 
استخدامی برگزار شده است همچنین آزمونهای وزارت بهداشت به صورت اختصاصی 

برگزار شده و سال گذشته ۱۱ هزار نفر در این وزارتخانه استخدام شده اند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: گمان می کنم تا 
پایان سال سیاست های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها اعالم 

شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، ناصر حکیمی ضمن تشریح 
تازه ترین  بیان  به  ارزها  رمز  خصوص  در  حاکمیت  دیدگاه 
خبرها در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: رمز ارزها مانند 
هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است به 
صورت فرهنگی و سنتی و شاید بخاطر یک عکس العمل عادی 
انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می کنیم.وی افزود: وقتی یک پدیده 
جدیدی می آید، اولین رویکرد ممکن است، انکار باشد و برای 
انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز می کنیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین 
موضوع درباره رمز ارزها نیز صدق می کند، تصریح کرد: شاید 

در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که وجود 
دارد، تمرکز می کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی 
هستند.حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی 
انسان یا سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای 
پدیده جدیدی که می آید)و از نظر ما متغیر مستقل است و چه 
ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید(، بهره برداری کند و 
مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.وی با  بیان اینکه درباره 
رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال روی دادن است، افزود: رمز 
ارزها در معقوالتی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از 
تراکنش ها، خروج ارز، اخالل گر در سیستم پولی مخاطراتی 
دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی فرصت هایی را 
برای سیستم بوجود می آورد که بتوانیم با استفاده از آن نظام های 
جایگزین مبادالت پولی را ایجاد کنیم.معاون فناوری های نوین 

بانک مرکزی با تاکید براینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای 
ایجاد می کند، تصریح کرد: همچنین رمز  پولی  در مبادالت 
ارزها می تواند موجب Securitize  )ایمن سازی( دارایی های 
غیر مولد هم باشد.وی با بیان اینکه، رمز ارز باتوجه به شفافیتی 
که به همراه دارد، فرصت های استثنایی در اختیار سیستم پولی 
قرار می دهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر 
کردن یا قابل معامله کردن دارایی ها، راه حل دیگری در حال 
حاضر وجود ندارد.حکیمی راه حل هایی که مبتنی بر نهادسازی 
باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا 
کنون محقق نشده است. ولی بالک چین با حذف نهاد واسط 
و میانی می تواند توسعه این محصوالت را در قالب رمز ارز و 
سایر محصوالت خیلی راحت انجام دهد.معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری 
ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و 
تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را 
اتخاذ کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.

نمایندگان  درخواست  از  ماه   ۶ گذشت  با   
معیشت  تقویت  برای  کار  وزارت  از  کارگری 
و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل 
قدرت  افزایش  موضوع  اقتصادی،  مشکالت 
منتفی  در سال جاری عمال  کارگران  خرید 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بیست و سوم 
کارگری  نمایندگان  که  بود  امسال  تیرماه 
شورای عالی کار با وجود گذشت ۴ ماه از سال، 
به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه ای به 
وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ 
و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را 
شرایط  دلیل  به  درخواست  کردند.این  ارائه 
پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقالم 
ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید 

کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون 
از  شد.پس  ارسال  کار  وزیر  کار  روابط  وقت 
آن به رغم پیگیری های انجام شده فقط یک 
نشست شورای عالی کار با دستور کار »بازنگری 
در دستمزد ۹۷« برگزار شد که خروجی این 
نمایندگان  کارشناسی  بحث  به  نیز  نشست 
کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه 
ویژه این شورا منتج شد.سپس استیضاح علی 
عنوان  به  بندپی  محسنی  انتصاب  و  ربیعی 
را  مزدی  مذاکرات  وزارتخانه،  این  سرپرست 
بیش از یکماه به حاشیه برد و در نهایت پنجم 
آبانماه، محمد شریعتمداری بر صندلی وزارت 
بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.اما 

شریعتمداری در اولین روز کاری خود در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه 
مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، 
شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار 
کرد. در همان نشست شریعتمداری از توجه 
به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت 
و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه 
شورای عالی کار نمی توان در خصوص معیشت 

کارگران به نتیجه رسید.
برابر تشکیل  اما در  این چراغ سبز  با وجود 
جلسات شورای عالی کار برای انجام مذاکرات 
مزدی مقاومت شد.هر چند در فرایند مذاکرات 
مزدی باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی، 

نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما 
الزم بود که وزیر کار با تشکیل دادن جلسات 
فوق العاده شورای عالی کار، نسبت به نزدیک 
کردن دیدگاه ها اقدام کرده و در برابر معیشت 
آنکه  نگیرد.بویژه  انفعالی  موضعی  کارگران 
عالی  کانون  مزد  کارگروه  جلسات  ماحصل 
شوراهای اسالمی کار کشور، از افزایش هزینه 
معیشت کارگران حکایت دارد. در این زمینه 
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در 
گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش قابل 
توجه قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس 
محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه 
با بررسی گزارش های مراجع رسمی آماری، 
به ۳  یکماه  در  زندگی  های حداقلی  هزینه 

میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.

اعالم سیاست های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا پایان سال

حداقل هزینه زندگی۴میلیون شد



با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران 
رفتار کنید.

 آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش
عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

امروز با حافظ

کتاب »دانستنی های  نجات بخش 
انیمیشن« به چاپ سوم رسید

نجات  »دانستنی های   کتاب 
 بخش انیمیشن« به نویسندگی 
ریچارد ویلیامز و ترجمه فرناز 
سوم  چاپ  به  خوشبخت 

رسید.
به گزارش پیام زمان ازروابط 
عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: انیمیشن 
عرصه های  خالقانه ترین  و  جذاب ترین  از  یکی 
فیلم سازی امروز است و ریچارد ویلیامز یکی از 
استادان این عرصه است که پل ارتباطی میان نسل 
قدیم و جدید محسوب می شود، وی چهل سال از 
عمرش را در این راه صرف کرده است. اما شاید 
مهم تر از آن تالش او برای انتقال این هنر به نسل 

جدید انیماتورهاست.
این کتاب بر اساس کالس های پیشرفته انیمیشن 
در امریکا و سراسر اروپا با همکاری انیماتورهایی 
چون والت دیزنی، پیکسار، دریم ورکز، بلواسکای 
و برادران وارنر نوشته شده است. ویلیامز از اصول 
انیماتوری از مبتدی تا  انیمیشن که هر  زیربنایی 
نیاز دارد  حرفه ای، کالسیک تا کامپیوتری به آن 
سخن می گوید و مخاطبان خود را وادار می کند 
باشد.« عالقه مندان  باور  قابل  اما  کنند،  »ابداع  که 
برای تهیه این کتاب می توانند به پخش انتشارات 

»ققنوس«، »آوند دانش« و »آبان« مراجعه کنند.

در دنیای کتاب
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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: 88101873  /   88۴81890-91 
نمابر: 8810187۴

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

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 3۴                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقاتشرعی

کیانوش عیاری؛ سینماگر ایده آلیست درام های 
اجتماعی با محدودیتهای تلویزیون چه می کند؟!

یکی از مزیت های فرامتنی جشنواره فیلم 
های  چهره  یاد  را  آدم  که  است  آن  فجر 
شاخصی می کند که به هر دلیلی نتوانسته 
اند در این دوره حاضر باشند. یکی از این 
چهره های دوست داشتنی که همچنان خبر 
ساخت فیلم جدیدی از سوی او یک اتفاق 
است.  عیاری  کیانوش  رود،  می  شمار  به 
سینماگر ایده آلیست درام های اجتماعی که 

فیلمهای درخشانی در این حوزه و با دغدغه های انسانی ساخته است. او طی این 
سالهای اخیر خیلی در جشنواره و جریان اکران فیلمهایش توفیقی نداشته. به عبارت 
بهتر او مدام به در بسته خورده و بدشانسی آورده!به گزارش بانی فیلم ،از سال 83 
و جشنواره فجر 32 به این سو که توانست با »بیدارشو آرزو« سه سیمرغ بلورین 
ببرد و دو نامزدی به دست آورد، دو فیلم بعدی اش گرفتار کلی حاشیه منفی و 
دردسرساز شدند. »خانه پدری« سال 92 به صالحدید و با مالحظه کاری متولیان 
برگزاری جشنواره فیلم فجر 32 به بخش خارج از مسابقه رانده شد. فیلمی که بعدها 
گرفتار توقیف شد و عیاری به شروط مدیران سینمایی وقت برای ممیزی آن تن 
نداد. او حتی به پیشنهاد اکران فیلم در گروه هنر و تجربه هم تن نداد: »من این فیلم 
را در گروه »هنر و تجربه« اکران نمی کنم، زیرا معتقدم »خانه پدری« باید فراگیر دیده 
شود و برایم معنی ندارد که فقط در تهران و برخی شهرستان ها آن هم در سالن ها و 
سانس های محدود روی پرده برود«. او به تازگی هم در یک مصاحبه این پیشنهاد را 

به مثابه تبعید به منطقه برازجان دانست!
دو سال پیش نیز »کاناپه«، فیلمی که او در آن برای کاراکترهای مونثش در سکانسهای 
خانه از کاله گیس بهره برده بود، دقیقا به همین علت به محاق رفت و بعید به نظر 
می رسد حتی با ممیزی رنگ اکران، حتی به طور محدود به خودش ببیند. فیلمی که 
هیچ کدام از کاراکترهای خانم در سکانسهای خانه خودشان و مقابل محارم روسری 
به سر ندارند. عیاری تاکید کرده بود در »کاناپه« شش بازیگر خانم ایفای نقش کرده اند 
که همه آنها موهای شان را با نمره چهار کوتاه کردند. نکته اینجاست عیاری در یکی 
از اظهارنظرات عجیبش که گویا به واسطه دلخوری شدید از سنگ اندازیها بر سر 
اکران فیلمهایش ناشی شده بود، در موضعی احساساتی مدعی شد »دیگر هیچ فیلم 
سینمایی نمی سازم که خانم ها در آن روسری به سر داشته باشند چه در خلوت 
خودشان چه در مقابل محارم این کار را نخواهم کرد«! صحبتی که با توجه به جایگاه 
مهم این فیلمساز، باید آماتوری تلقی شود، اما بی شک برآمده از عصبانیت فیلمساز 

بوده. دیدگاهی که البته مشخص نیست همچنان به آن پایبند است یا خیر.
جالب اینجاست که عیاری امسال بعد از بی نتیجه ماندن اکران دو فیلم اخیرش به 
نوعی قید سینما را موقتا زد و راهی تلویزیون شد. او این روزها سریالی با عنوان »87 
متر« را جلوی دوربین دارد که اتفاقا چند بازیگر زن در آن حضور دارند. هر چند 
عیاری تاکید کرده شرطش را برای فیلمهای سینمایی گذاشته، اما به هر حال او ناگزیر 
است در تلویزیون نیز قواعد این رسانه را رعایت کند. قواعدی که قطعا در قیاس با 

سینما بیشتر دست او را در این باره خواهد بست.
فریبا کامران، شهین تسلیمی، دیبا زاهدی و فریده سپاه منصور از جمله بازیگران 
شناخته شده زنی هستند که در سریال عیاری بازی دارند. گرچه عیاری پس از 
حاشیه هایی که بر سر نام اولیه سریالش با عنوان »88 متر« و شبهه های سیاسی 
پشت آن ایجاد شد، در مقابل مدیران تلویزیون کوتاه آمد و نام مجموعه را تغییر 
داد. با این حساب او در زمینه نحوه تصویرگری زنان قصه اش هم باید بر اساس 
قوانین و عرف تلویزیون عمل کند. حتی اگر پای »محارم در خلوت« در میان 

باشد.
کیانوش عیاری مثل سال گذشته در فستیوال فجر امسال هم غایب است، ولی به 

احتمال فراوان سریال او سال آینده روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.

اعتراض انتظامی به لهستانی ها

حساب  در  سینمایی  سازمان  سرپرست 
در  که  کرد  اعالم  توییتر  در  خود  کاربری 
اعتراض به اقدام ضد ایرانی لهستانی ها هفته 

فیلم این کشور در تهران لغو شد.
حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در 
متن توییتی که امروز منتشر کرده است، از لغو 

برگزاری هفته فیلم لهستان در تهران خبرداد.
در متن این توییت آمده است: »ایرانی، اقوام و 

ملل مختلف به ویژه لهستانی ها را در شرایط سخت با آغوش باز میزبانی کرده است. 
میهمان که حرمت میزبان را نگاه ندارد نمی تواند انتظار داشته باشد به میهمانی خود 
ادامه دهد. به پاس عزت ایران و ایرانی، برگزاری هفته فیلم لهستان در تهران موکول 

به رفتار مناسب ورشو خواهد شد.«

»بنفشه آفریقایی« به جشنواره وزول می رود

مونا زندی حقیقی با دومین فیلم بلندش 
»بنفشه آفریقایی« به جشنواره وزول می رود.
در  آفریقایی«  »بنفشه  رسیده،  گزارش  به 
بخش اصلی بیست وپنجمین دوره جشنواره 
این  دارد.  حضور  وزول  فیلم  بین المللی 
جشنواره از سوم تا دوازدهم فوریه در شهر 

وزول فرانسه برقرار است.
مونا زندی حقیقی پیش از این فیلم »عصر 

جمعه« را کارگردانی کرده بود که از فیلم های موفق جشنواره بیست و چهارم 
فجر شناخته شد؛ همچنین »بنفشه افریقایی« در بخش سودای سیمرغ جشنواره 

فجر امسال حضور دارد
 فیلم »عصر جمعه« در جشنواره فجر بیست وچهارم با نامزدی در 9 رشته 
اصلی توانست دو سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول و جایزه ویژه هیات داوران 
در سودای سیمرغ را به خود اختصاص دهد. همچنین جایزه بهترین فیلم از 

جشنواره های بین المللی وزول، تسالونیکی، کلن و … را دریافت کرد.

خبر

با انتخاب قطعه منتخب پاپ از طرف مردم در 
پنجمین جشن موسیقی، اعتراضات و حواشی 
بسیاری بر سر قطعات پذیرفته شده به وجود 

آمده است.
پنجمین جشن موسیقی در مرکز همایش های 
خیلی  که  جشن  این  شد.  برگزار  میالد  برج 
از خوانندگان و فعاالن این عرصه آن را یک 
میدان رقابت تخصصی می دانند، امسال با شعار 
»همدلی اهالی موسیقی« برندگان خود را اعالم 

کرد.
شاید خیلی از منتخبین و جوایز اهدایی این 
جشن، حواشی و حرف و حدیث های زیادی 
به دنبال خود نداشتند. اما با اعالم قطعه برگزیده 
پاپ از سمت مردم همه توجهات به سمت این 
انتخاب و قطعه برگزیده جلب شد. قطعات »ماه 
پیشونی« اثر هوروش بند و »یک لحظه نگاه کن« 
از ماکان بند به طور مشترک تندیس طالیی را 
دریافت کردند. این انتخاب تنها به اینجا ختم 
نشد. بسیاری از رسانه ها و کارشناسان متن ترانه 
این قطعات را سطحی و نازل و تنظیمشان را 
بسیار ضعیف دانستند. این انتخاب حتی بعضی 

از مردم را هم شوکه کرد.
این اتفاق نه تنها به کارشناسان عرصه موسیقی 
بلکه به خیلی از فعاالن رسانه در این حوزه و 
حتی بعضی از افراد جامعه تلنگر وارد و این 
سوال را مطرح کرده است که چرا و به چه دلیل 

سلیقه مردم به این سطح رسیده است؟
این  پیشونی شاهد  ماه  ترانه  از  بخشهایی  در 
ابیات هستیم: »با انگشت همه نشون میدن منو/ 
ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی/پاک این 

دل شده مست و خرابت/ این دل نابو تو گول 
زدی بردی/وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم/ 

وقتشه که شمارتو بگیرمو زنگ بزنم«
 اینکه گوش دادن به برخی از موسیقی ها، نتیجه 
رایج شدن و عادت کردِن گوش مردم به آن 
نوع سبک هاست، بر همه واضح است. در این 
میان بعضی از موارد وجود دارد که به پیدایش 
این مسئله کمک بسیار می کند. تلویزیون در 
راحتی  به  که  است  رسانه ای  دسترس ترین 
افراد قرار  با کمترین هزینه در اختیار همه  و 
می گیرد و به همان اندازه هم می تواند بر سالیق 
این  با دعوت شدن  بگذارد.  تاثیر  مخاطبانش 
دست از خوانندگان جدید به برنامه های پربیننده 
و پرطرفدار، بستر مناسبی برای تبلیغ و معرفیشان 
ایجاد می شود که اگر کسی هم آنها را نشناسد با 
معرفیشان در تلویزیون و اجرای یک یا دو قطعه 
از آثارشان، کامال با آن ها آشنایی پیدا می کنند و به 

صرف اینکه خوانندگان خوب و پذیرفته شده ای 
هستند، به آثارشان روی می آورند.

فضاهای  در  شده  یاد  قطعات  مکرر  استفاده 
رستوران ها،  و  سفره خانه ها  پارک ها،  عمومی، 
به ناگاه گوش مردم را به این سبک موسیقی ها 

عادت می دهند.
شاهین فرهت، آهنگساز مطرح کشور و دبیر 
سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر درباره 
دالیل انتخاب قطعه برتر موسیقی پاپ از سوی 
مردم به خبرنگار ایرناپالس گفت: قطعه را اصال 
گوش نکرده ام، اما اگر به طور عمومی صحبت 
کنم متاسفانه ذهن، سلیقه، انتخاب و گرایش 
ایرانی ها برای موسیقی بسیار پایین آمده است. 
به هر حال یک گروه مشخصی همیشه دنبال 
موسیقی های با ارزش مثل موسیقی کالسیک، 
آثار آهنگسازان بزرگ، موسیقی ایرانی با ارزش 
مانند ردیف دستگاه هایی که در برنامه گلها بود 

و یا موسیقی های ایرانی دیگر بوده اند. به دلیل 
اینکه موسیقی خوب در اجتماع کمتر به گوش 
می رسد، نسل جوان بیشتر به سمت این نوع آثار 
گرایش پیدا می کنند. موسیقی از آن نوع هنرهایی 
است که هر نوعش در جامعه رایج شود، ملت 

به آن عادت می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که شورای شعر 
و ترانه تا چه اندازه با دادن مجوز به این نوع 
ترانه ها می تواند در این قضیه مقصر باشد، بیان 
کرد: این مسئله باالتر از این حرف هاست و تنها 
قضیه مجوز دادن نیست. در حال حاضر گوش 
مردم و گرایششان به سمت موسیقی های نازل 
رفته است. با وجود آنکه دسترسی به ماهواره 
و انواع سایت ها و دانلودها بسیار آسان شده 
و به راحتی در اختیار افراد قرار می گیرند، اما 
سلیقه موسیقایی خیلی پایین آمده است. البته 
دانشگاه ها، موسیقِی علمی را درس می دهند، 
بسیار  آهنگ ها  نوع  این  سیل  مقابل  در  اما 

اندک اند.
این آهنگساز درباره راه حلی که ممکن است 
ذائقه و سلیقه مردم را به سمت موسیقی فاخر 
و با ارزش سوق دهد، خاطر نشان کرد: اینکه 
سلیقه مردم پیشرفت کند، امکان پذیر است. تنها 
راه حل به گوش رساندن موسیقی خوب است. 
در زمان گذشته موسیقی های خوب و ارزشمند 
زیاد بود و اصال این نوع موسیقی های امروزی 
نبود. با در اختیار گذاشتن موسیقی های با ارزش 
برای  پروپزال  ارائه  و  تلویزیون  و  رادیو  در 
ایرانی  موسیقی های  می توان  آهنگسازان،  آثار 

فراموش شده را دوباره زنده کرد.

کاریکاتور

به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره  آثار  ارسال  آخرین مهلت 
بین المللی »فیلم ۱00« اعالم شد.

ازروابط عمومی دوازدهمین جشنواره  پیام زمان  به گزارش 
رویداد  این  در  حضور  عالقمندان  ۱00«؛  »فیلم  بین المللی 
سینمایی تا 30 دی ماه فرصت دارند نسبت به ارسال آثارشان 
اقدام نمایند.بر پایه این خبر، جشنواره بین المللی »فیلم ۱00« به 
همت حوزه هنری با موضوع اخالق و سبک زندگی 8 تا ۱0 
اسفند ماه امسال به دبیری علی قربانی در دو 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.

 اعالم آخرین مهلت ارسال آاثر
 به جشنواره »فیلم 100«

شعبدهیافزایشقیمتخودرو!!!

چرا سلیقه موسیقایی مردم به اینجا رسیده است؟
* هنگامه ملکی

برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر درآمد حاصل از فروش 
بلیتها در سینماهای مردمی به صاحبان آثار تعلق خواهد گرفت.
سی  دبیر  داروغه زاده  ابراهیم  پیشنهاد  با  رسیده،  گزارش  به 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر و نظر مساعد حسین انتظامی 
سرپرست سازمان امور سینمایی و سمعی بصری مقرر شد 
در این دوره جشنواره 50 درصد از مبلغ فروش بلیت ها در 
سینماهای مردمی که پیش از این به جشنواره تعلق می گرفت 
بعد از پایان جشنواره و پس از کسورات قانونی به صاحبان آثار 

پرداخت شود.
50 درصد دیگر نیز سهم سالن های سینما خواهد بود که به 

روال گذشته پرداخت خواهد شد.

درآمد حاصل از فروش بلیت های 
جشنواره به صاحبان آاثر یم رسد

قرارداد اکران »هایالیت« باالخره بسته شد و این فیلم بعد از 
جشنواره فیلم فجر اکران می شود.

به گزارش رسیده، بعد از صحبت ها و تالش های صورت 
گرفته، باالخره قرارداد اکران این فیلم با سعید سعدی در نسیم 

صبافیلم بسته شد.
ساسان سالور، تهیه کننده هایالت که از مدت ها پیش به 
دنبال عقد قرار داد و اکران این فیلم در زمان مناسب تری 
بود، در این باره گفت: به طور کلی رویکرد کلی شرکت 
های پخش برای فیلم های اجتماعی همیشه همینطور بوده و 
هایالیت هم که داستان و فضای اجتماعی دارد، از این قاعده 

مستثنی نیست. 

 »هایالیت«
در صف اکران

 دست به جیب شدن »مینو«
 برای حفظ آبرو!

سکانس پایانی مجموعه »مینو« روز شنبه در باغ موزه 
قصر مقابل دوربین رفت! 

سریال »مینو« به کارگردانی امیر پوروزیری که مدتی 
است روی آنتن شبکه یک است و توانسته مخاطبان 
بسیاری را با خود همراه کند، قرار بود شب گذشته 
یکشنبه به پایان برسد که به دالیلی پرونده آن امشب 
بسته می شود. این در حالی است که فینال داستان 
سریال روز شنبه با حضور عباس غزالی و سلمان 

فرخنده در باغ موزه قصر مقابل دوربین رفت.
درباره  »مینو«  مجموعه  کارگردان  پوروزیری  امیر 
پایان بندی سریال و مشکالتی که در تولید داشت، 
به بانی فیلم گفت: »به دلیل شرایط تولید ما سکانس 
های بسیاری را حذف کردیم که اگر این اتفاق نمی 
افتاد، موفقیت های بیشتری نصیب سریال می شد. 
بنابراین مسائل مالی باعث شد تا سکانس های خوبی 
را از دست بدهیم. اما از آنجایی که مخاطب برای 
ما خیلی با اهمیت است و نمی خواستیم که اتفاق 
سریال »دلدادگان« برای سریال ما هم تکرار شود، با 
هزینه شخصی بچه ها جمع شدند تا سکانس پایانی 
را بگیریم«. وی همچنین افزود: »ممکن است با همه 
تالشی که برای فینال کار کردیم، باز هم پایان محکم 

و انچه که مدنظر ما بود، اتفاق نیفتاده باشد.

خبر

آگهی مزایده عمومی شهرداری انگوت
شهرداری انگوت در نظر دارد به استناد مجوز شماره 75/5/ش – 97/3/29 شورای اسالمی شهر انگوت به تعداد 2 قطعه از زمین های 

خود را طبق جدول ذیل و از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

معرفی داوران فیلم های اول،  مستند و کوتاه 
جشنواره سی وهفتم فجر

پنج سینماگر آثار حاضر در بخش نگاه نو، فیلم های 
کوتاه و فیلم های مستند سی و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر را داوری می کنند.
به گزارش  از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره 
آیدا  احمدزاده،  حبیب  آفریده،  محمد  فجر،  فیلم 
پناهنده، سعید سهیلی و مازیار میری ۱0 فیلم بخش 

نگاه نو، 5 فیلم مستند و 4 فیلم کوتاه سی و هفتمین 
فیلم  بهترین  انتخاب  برای  را  فجر  فیلم  جشنواره 

داوری می کنند.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱0 تا 22 بهمن 
ماه ۱397 همزمان با سالگرد چهل سالگی انقالب 
اسالمی به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود.

اولین نشست »گفتمان فرهنگی انقالب« با موضوع »بررسی کارنامه جشنواره فیلم فجر« 
با حضور محمود گبرلو، بهروز افخمی، محمدتقی فهیم، شاهین امین و محمدمهدی 

شیخ صراف در سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری؛ عصر یکشنبه 23 
دی ماهاولین نشست »گفتمان فرهنگی انقالب« با عنوان »جشنواره فیلم فجر؛ فرصت ها 
و تهدیدها« به بررسی کارنامه سی وشش دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر با حضور 
بهروز افخمی، شاهین امین، مهدی شیخ صراف، محمدتقی فهیم و محمود گبرلو در 
سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد. سلسله نشست های گفتمان فرهنگی انقالب 

توسط روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار می شود.
در این مراسم؛ یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه 
هنری گفت: سلسله نشست های تحلیلی »گفتمان فرهنگی انقالب« با هدف تبیین 
ضرورت ها، نیازهای فرهنگی و چالش های پیش رو طراحی شده و هر بار به سراغ 

موضوعات مهم  فرهنگی و سینمایی می رویم.
وی ادامه داد: با توجه به چهل سالگی انقالب و فرارسیدن جشنواره فیلم فجر برنامه 
ریزی کردیم تا نشست هایی با موضوع»جشنواره فیلم فجر؛ فرصت ها و تهدیدها« پیش 
بینی کنیم و طی چند جلسه در گفتگو با منتقدین، سینماگران و مدیران سینمایی به 

برسی فراز و فرود سی و هفت دوره این رویداد سینمایی بپردازیم.
به گفته وی، جشنواره فیلم فجر همه ساله برگزار می شود و با فرارسیدن آن همه در 
هیاهو و فضای فیلم ها غوطه ور می شویم و کمتر به آسیب شناسی و تحلیل ظرفیت ها و 
فرصت ها و حتی، آسیب های آن به صورت کارشناسی می پردازیم. از این رو، امیدواریم 

این سری نشست ها به آسیب شناسی، رشد و بالندگی جشنواره فجر کمک نماید.
مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری خاطرنشان کرد: این 
مراسم با محوریت بررسي و آسیب شناسي جشنواره فیلم فجر، ضرورت ها،فرصت ها، 
تهدیدها و سیر فراز و نشیب هاي آن در ادوار گذشته مورد بحث و گفت و گو قرار 
گرفت. در شرایطي که جشنواره فیلم فجر به عنوان اقدامي فرهنگي کارکردهاي سیاسي، 
اجتماعي و اقتصادي را در جامعه به همراه دارد ، فضاي هنري قالب بر سینماي امروز 
از این قابلیت ها غافل شده و در آستانه برگزاري این رویداد مهم، نیاز به آسیب شناسي 
و جبران کمبودها در این عرصه به امري اساسي در فرهنگ ما تبدیل شده است. بدین 
منظور منتقدان و تحلیل گران سینمایي در راستاي رشد،تقویت و بالندگي سي و هفتمین 

دوره از جشنواره فیلم فجر به مناظره فرهنگي و بررسي راهکارها پرداختند.
بهروز افخمي: از آغاز آشنایي با سینما و شروع فعالیتم در این عرصه حس خوبي به 
جشنواره فیلم فجر نداشته ام و اصوال این اتفاق را با تماشاي فیلم هاي ساخته شده بي 
ربط مي دانم چرا که معتقدم برگزاري این جشنواره تنها وقت گذراني با عوامل فیلم 
است که بدون هیچ انگیزه فرهنگي صورت می گیرد. در حال حاضر به تدریج وارد سیر 
تحول جشنواره ها و تبدیل آن به حاشیه هاي سینما و اهالي هنر شده ایم. به طور کلي 
فستیوال هاي فیلم به عناصري ضروري در صنعت فیلمسازي تبدیل شده و طي 25سال  
اخیر با رشد و گسترش اینترنت ضرورت وجودي مدرسه هاي سینمایي را از بین برده 
اند. در واقع فضاي جشنواره ها به  دورهمي هاي فیلمسازان جوان تغییر کاربري داده 
و شرایط را براي اکران فیلم هایي که احتمال مانور و ظهور آنها در سینماهاي کشور 
غیر ممکن است، به نحوي فراهم کرده است . با گذشت زمان ، بروز جشنواره هاي 
مختلف فیلم نیز ضرورت بیشتري پیدا کرده و به پله هایي براي ترقي فیلمسازان تبدیل 
شده است. در این میان مدارس سینمایي که زماني فرصتي براي حضور فیلمسازان 
بوده است، امروزه در فضاي اینترنت دایر شده و جنبه اي از این مدارس که قابلیت 
انتقال مفهوم در فضاي مجازي را ندارند، در فضاي جشنواره ها ظهور پیدا کرده و با 
در دسترس قرار دادن اطالعات فني و تجربه مشارکت حضوري، منجر به کشف 
فیلمسازان حرفه اي شده است. فیلمسازان جوان و تازه کار آینده سازان سینماي 
ایران هستند اما با مقاومت سینماي حرفه اي در برابر نسل جدید، ظهور جشنواره هاي 
مختلف فیلم و ایجاد ظرفیت ها تنها راهکار براي فعالیت نیروهاي تازه کار محسوب 

مي شود که خوشبختانه با رشد خوبي همراه بوده است.

برگزاری نشست با موضوع »بررسی 
کارنامه جشنواره فیلم فجر«

1.مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ شرکت در مزایده بشماره حساب 305211869 نزد بانک کشاورزی شعبه انگوت بنام 
شهرداری انگوت واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بی قید و شرط بانکی در پاکت تضمین )پاکت الف( شرایط شرکت 

در مزایده پاکت )ب( و قیمت پیشنهادی در پاکت )ج( و مجموع را در پاکت سربسته تحویل نمایند.
2.عالقمندان می توانند اسناد مزایده را از شهرداری انگوت و یا از سامانه ستاد ایران دریافت نمایند.

3. پیشنهادات باید حداکثر تا 10 روز از آخرین تاریخ انتشار آگهی و تا پایان وقت اداری به نشانی استان اردبیل شهرستان گرمی شهر 
انگوت شهرداری انگوت به دبیرخانه شهرداری ارسال گردد پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد شد.

توضیحات الزم : 1. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات و یا کلیه پیشنهادات مختار است . 2. به پیشنهادات مبهم ، مشروط 
، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3. کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال سند و هزینه درج آگهی در روزنامه 

بر عهده خریدار میباشد.
4. در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 5. پیشنهادات رسیده 

در کمیسیون معامالت شهرداری باز و با توجه به صرفه و صالح شهرداری برنده مزایده مشخص و اعالم خواهد شد.
زند – شهردار انگوت

ردیف

1

2

مساحت زمین

154/90 مترمربع

173/85 مترمربع

نوع کاربری

مسکونی

تاسیسات

آدرس زمین

شهر انگوت خیابان معلم کوچه 
حیدری

شهر انگوت خیابان شهید ذاکر 
کوچه شهید قربانی

قیمت پایه )ریال(

240/000/000

220/000/000

نوبت آگهی

اول

اول

سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(
12/000/000

11/000/000

مرحله اول نوبت دوم


